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0 ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΡΩΠΟΥ.
Κατά τόν H enry George.

ό άνθρωπος παρήχθη βαθμηδόν εκ τίνος ζώου ή ου, δεν 
Ι η Λ η  πρόκειται νά έξετάσωμεν ένταΰθα. Ό σον στενή καί αν η 

ή σχέσις μεταξύ ζητημάτων άφορώντων είς τόν άνθρωπον, 
-ίΙ οιον ήμεΐς σήμερον αύτόν γνωρίζομεν, καί τών είς τήν 

πρώτην αύτοΰ άρχήν αναγόμενων, έκ τών πρώτων μόνον δονάμεθα 
ν’ άροσθώμεν γνώσεις ασφαλείς περί τών τελευταίων. Έ κ τοΰ άγνω
στοί) είς τά γνωστά βαίνοντες είς ούδέν δονάμεθα νά καταλήξωμεν 
συμπέρασμα καί μόνον έκ γεγονότων γνωστών ήμΐν έξάγομεν πορί
σματα περί παντός προηγηθέντος τών σημερινών ήμών γνώσεων.

Όπωςδήποτε λοιπόν καί αν έ'λαβε τήν άρχήν αύτοΰ ό άνθρω
πος, πάν ο,τι περί αύτοΰ γινώσκομεν άφορα τόν άνθρωπον οίος 
σήμερον απαντάται. Ούδεμία υπάρχει παράδοσις ή ’ίχνος τής έκ 
κατωτέρας τινός τάξεως ό'ντων, ή τής τών αγρίων λαών, ους σήμερον 
ετι άπαντώμεν, προελεύσεως αύτοΰ, ούδέν δέ βέβαιον γνωρίζομεν
περί τοΰ πώς ό άνθρωπος διεσκέλισε, κατά τούς οπαδούς τής δαρβι-
νείου θεωρίας, τό άποχωρίζον αύτόν άπό τών λοιπών ζώων χάσμα. 
Μεταξύ τών έν τη κλίμακι τής άνθρωπίνης άναπτύξεως τήν ύποδεε- 
στάτην κατεχόντων βαθμίδα άγριων λαών καί τών μάλλον έπί νοη
μοσύνη διακρινομένων ζώων άφ’ ετέρου ύφίσταται άσυμβίβαστος δια
φορά, ού μόνον ώς πρός τόν βαθμόν, άλλά καί ώς πρός τήν φύσιν.
Α λη θές εινε οτι ίκαναί τών ιδιοτήτων, τών πράξεων καί τών αισθη
μάτων, τών χαρακτηριζόντων τόν άνθρωπον, άπαντώνται υπό τήν μορ
φήν ένστικτων καί ε’ίς τινα τών υποδεεστέρων τού άνθρώπου οντων, 
άλλ1 ούχ ήττον δ άνθρωπος, καί έν αύτή τή κατωτάτη βαθμίδι τής 
άνθρωπίνης κοινωνίας διατελών, ούδέποτε στερείται τοΰ προσόντος 
έκείνου, ου τά λοιπά ζώα ούδ1 έλάχιστον ίχνος φέρουσι, τής ευκόλως 
μέν δηλονότι άναγνωριζομένης σχεδόν ομως μή καθοριζομένης έκείνης 
δυνάμεως, ήτις καθίστησιν αύτφ τήν τελειοποίησιν έφικτήν, καί δι1 
ής άποβαίνει ουτος τό δσημέραι άναπτυσσόμενον ον.

Τόν άνθρωπον, είς οίανδήποτε καν άνήκη κοινωνικήν άνάπτυξιν, 
ή κατάστασιν πνευματικήν, πανταχοΰ καί πάντοτε χαρακτηρίζει ή 
ίδιότης τοΰ νά συμπληροΐ ο,τι έδωρήσατο αύτφ ή φύσις διά τών 
προϊόντων τής ιδίας αύτοΰ ένεργείας. Ό  βαθμός τής άνθρωπίνης 
ταύτης δράσεως λίαν έστί διάφορος, τούς ποικίλους δέ βαθμούς τής 
διαφοράς ταύτης δέν δονάμεθα ν1 άποδώσωμεν είς άρχήθεν προΰπαρ- 
ξάσας διαφοράς. Οί μάλιστα άνεπτυγμένοι λαοί τής νεωτέρας έποχής 
υπήρξαν βάρβαροι έν προηγούμενη ιστορική περιόδφ, συχνότατα δέ 
άπαντώμεν λαούς τήν αύτήν έχοντας καταγωγήν, ους άπέραντος υπό 
πάσαν έ'ποψιν διΐστησι διαφορά. Έτι όλιγώτερον είνε δυνατόν ν1 άπο- 
δοθώσιν αί διαφοραί αυται εις τήν έκάστοτε περιστοιχοΰσαν τόν άν
θρωπον φύσιν · βλέπομεν εστίας άρχαίας έν τή καλλιτεχνία καί ταΐς 
έπιστήμαις έπιδόσεως νά καταλαμβάνωσι πολλάκις βάρβαροι, καί 
τουναντίον έντός ολίγων έτών ν1 άνεγείρωνται άριστουργήμητα τής 
τέχνης έπί τών πεδίων έ'νθα τέως έθήρευον άγριαι φυλαί · αί δια
φοραί αυται είσί προδήλως μετά τού κοινωνικού βίου καί τής κοινω
νικής άναπτύξεως συνδεδεμέναι. Ή  πρόοδος τής άνθρωπότητος εινε 
προϊόν τής τών άνθρώπων συμβιώσεως. Αί διάφοροι έν γένει βελτιώ
σεις, αί προσγιγνόμεναι είς τήν κατάστασιν καί τάς πνευματικάς ή 
ήθικάς τοΰ άνθρώπου ιδιότητας, συναποτελοΰσιν έν μιά. λέξει τόν 
Πολιτισμόν · οί άνθρωποι τελειοποιούνται καθόσον έκπολιτίζονται, 
τούτέστι καθόσον ή έν τφ κοινωνικφ βίφ σύμπραξις αύτών άποβαίνει 
συντονωτέρα.

Τίς ό νόμος τής προόδου ταύτης; Διά τίνος κοινής άρχής 
δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τούς ποικίλους έν τφ πολιτισμφ βαθμούς, 
είς οδς κοινωνίαι τινες άφίκοντο; είς τί ιδίως σονίσταται ή πρόοδος 
τού πολιτισμού; τίνες αί αίτίαι τών διαφόρων μορφών καί καταστά
σεων τών κοινωνιών, ών αί μέν εύνοοΰσι τόν πολιτισμόν αί δέ ούχί, 
καί τίνος ενεκα κοινωνικός τις διοργανισμός ή συνθήκαί τινες, ότέ 
μέν προάγουσιν, ότέ δέ παρακωλύουσι τόν πολιτισμόν;

ΊΙ έν τοΐς ζητήμασι τούτοις έπικρατοΰσα γνώμη έστιν ή έξής · 
ή τοΰ πολιτισμού πρόοδος εινε προϊοΰσά τις άνάπτυξις, ή έξελιγμός, 
έν τή πορεία τοΰ οποίου αί ικανότητες τοΰ άνθρώπου έπαυξάνοοσι 
καί άναπτύσσονται αί ιδιότητες αύτοΰ διά τής έπιδράσεως αιτίων 
όμοιων έκείνοις, έφ1 ών στηρίζεται δ καθορισμός τής άρχής τών 
γενών, ήτοι ή έπιβίωσις τών ίκανωτέρων καί ή κληρονομική μετά- 
δοσις προσκτηθεισών ιδιοτήτων.

Ό τι ό πολιτισμός έστιν άνάπτυξις, ή, κατά τήν έ'κφρασιν τοΰ 
Spencer, πρόοδος έξ άορίστου καί άσονεχοΰς δμογενείας είς ώρισ- 
μένην καί συνεχή έτερογένειαν, ούδεμία έν τούτφ χωρεΐ άμφιβολία- 
ούχ ήττον ό όρισμ,ός, ουτε έξηγεΐ, ουτε ορίζει τά προάγοντα ή παρα- 
κωλύοντα τήν πρόοδον α’ίτια.

Κατά τούς τήν έπικρατεστέραν έκπροσωπούντας γνώμην φιλο
σόφους, καθόσον ό περί ύπάρξεώς άγών έπιτείνεται κατά τοσοΰτο 
συντονώτεραι άποβαίνουσι καί αί τοΰ άνθρώπου ένέργειαι καί έπινοή- 
σεις · ή δέ τελειοποίησις αυτη καί περί τό τελειοποιεΐσθαι ίκανότης 
έξαπλοΰται διά κληρονομικής μεταδόσεως, μονιμοποιουμένη διά τής 
τάσεως τού ίκανωτέρου ή έντελεστέρου άτόμου, Τνα διαβιοΐ μεταξύ 
άλλων άτόμων καί πολλαπλασιάζηται, ή καί τοΰ ίκανωτέρου ή τελειο- 
τέρου έ'θνους ή τής φυλής, ινα έπιζή έν τή πάλή τών κοινωνικών 
σωμάτων. Διά τής θεωρίας ταύτης έξηγούσι σήμερον τήν άνυψοδσαν 
τόν άνθρωπον ύπεράνω τών λοιπών ζώων διαφοράν, ώς καί τούς έν 
τή σχετική προόδφ τής άνθρωπότητος ποικίλους βαθμούς μετά τής 
αύτής άπολύτου πεποιθήσεως, οια τέως έπεκράτει καί παρά τοΐς 
άποδεχομένοις τήν θεωρίαν τής δημιουργίας διά τής θείας παρεμβάσεως.

Ποιος λοιπόν είνε ό νόμος τής προόδου, ό τοΰ πολιτισμού 
διέπων τήν άνάπτυξιν; Δέν εινε δΰσκολον ν1 άνακαλύψωμεν τόν 
νόμον τοΰτον · άρκεΐ νά ρίψωμεν έταστικόν περί ημάς βλέμμα, ινα 
ευρωμεν αύτόν · δέν θά καθορίσωμεν αύτόν έπακριβώς, άλλά κατά 
προσέγγισιν θά  διαγράψω μεν αύτόν.

Αί πρός τήν πρόοδον τάσεις είσίν αί έν τή άνθρωπίνη φύσει 
έ'μφυτοι έπιθυμίαι · τοιαΰται είσίν, ή έπιθυμία τοΰ ικανοποιούν τάς 
άνάγκας τής ζωϊκής φύσεως, τάς πνευματικάς καί ψυχικάς άνάγκας, 
ή έπιθυμία τοΰ ύπάρχειν, τοΰ είδέναι, τοΰ ένεργεΐν, ών άδύνατος 
έστιν ή πλήρης ίκανοποίησις, καθόσον αυται όλονέν αύξάνουσι καί 
δή διά τών στοιχείων έκείνων απερ ύποτρέφουσιν αύτάς.

Τό πνεΰμα έστί τό ό'ργανον τής άνθρωπίνης προόδου, τό μέσον 
δι1 ου πάσα έπίδοσις επιτυγχάνεται καί δι1 ου ή έπιτελεσθείσα πρόο
δος ώς βάσις νέων έν τφ σταδιφ τούτφ έπιτυχιών χρησιμοποιείται- 
διά τής πνευματικής αύτοΰ έργασίας ό άνθρωπος πλουτίζει τάς περί 
τοΰ κόσμου γνώσεις αύτοΰ καί καθιστά, εύρυτέραν καί ίσχυροτέραν 
τήν έπί τής φύσεως δεσποτείαν αύτοΰ · δ βραχύς τοΰ άνθρώπου 
βίος μικρόν παρέχει έκάστφ ένεργείας στάδιον, καίτοι δέ καί γενεά 
δλη δέν κατορθοΐ μέγα τί, δόνανται ομως αί γενεαί τή βοηθεία τών 
ύπό τών προγενεστέρων γενεών προσκτηθέντων ν1 άνυψώσωσι βαθ
μηδόν τήν κατάστασιν τής άνθρωπότητος, δπως οί πολύποδες τών 
κοραλλίων, διά τής προσθήκης νεωτέρων στρωμάτων έπί τοΰ έ'ργου 
τής προηγουμένης γενεάς, άνακΰπτουσι καί ύπέρ τής θαλάσσης τήν 
έπιφάνειαν.

'II πνευματική δύναμις έστιν άρα δ μοχλός τής προόδου, πρός 
ήν χωροΰσιν οί άνθρωποι άναλόγως τής πρός τοΰτο καταναλωθείσης 
τοΰ πνεύματος δυνάμεως, ής εργον έστιν ό πολλαπλασιασμός τών 
γνώσεων, ή τελειοποίησις τών μεθόδων καί ή βελτίωσις τών δρων 
τής κοινωνικής καταστάσεως. Ή  πνευματική δμως αυτη δύναμις έστιν 
ώρισμ-ένη τις ποσότης · υπάρχει δηλονότι οριον καί διά τήν πνευμα
τικήν έργασίαν, ήν δ άνθρωπος δύναται νά έπιτελέση, ώς καί διά 
τήν τοΰ σώματος έργασίαν, ή δέ διά τό ’εργον τής προόδου διαθέσι
μος πνευματική δύναμις σονίσταται έκ τοΰ περισσεύματος, δπερ υπο
λείπεται έκ τής δι1 άλλους σκοπούς γενομένης καταναλώσεως.
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Οί μ.ή πρός τό εργον τής άνθρωπίνης προόδου κυρίως τείνοντες 
ούτοι σκοποί, ύπέρ ών πνευματική καταναλίσκεται δύναμις, δύνανται 
νά συνοψισθώσιν έν ταΐς λέξεσι: δ ια τ ή ρ η σ ι ς  καί άγών.  Διά τής 
πρώτης νοοΰμεν, ού μόνον τήν πρόσκτησιν, άλλά καί τήν διαφύλαξιν 
τής κοινωνικής καταστάσεως καί τής προσκτηθείσης έν τφ πολιτισμφ 
έπιδόσεως, διά δέ τής λέξεως άγών  νοοΰμεν, ού μόνον τούς πολέ
μους καί τάς πρός τούτους παρασκευάς, άλλά καί πάσαν κατανάλω- 
σιν πνευματικής δυνάμεως πρός τόν σκοπόν τού έπιτυχεϊν τήν ίκανό- 
ποιησιν τών άναγκών καί τών πόθων ήμών, άναλώμασιν άλλων, καί 
τήν έν τή άμύνη ήμών κατά παραπλήσιων έπιθέσεων έκ μέρους άλλων.

Τούτου ούτως έ'χοντος δήλον δτι αί πνευματικαί τοΰ άνθρώπου 
δυνάμεις τότε μόνον πρός τήν άληθή πρόοδον, τούτέστι τήν έν τφ 
κόσμφ τής διανοητικής καί ηθικής άναπτύξεως τελειοτέραν έξύψωσιν, 
δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν, δπόταν ουτος τών πρός διατήρησιν 
καί έπικράτησιν αύτοΰ αγώνων ύπάρχη άπηλλαγμένος · ή δι1 άνω- 
τέρους άρα σκοπούς χρήσις τής πνευματικής δυνάμεως τελείται 
έλευθέρως μόνον διά τής δσον ένεστιν εύρυτέρας κοινωνικής έπιμι- 
ξίας τών άνθρώπων, ήτις έπιτρέπει τόν καταμερισμόν τής έργασίας 
καί πάσας τάς διά τής συμπράξεως πολλών συνάμα άνθρώπων έπι- 
τυγχανομένας οικονομίας τοΰ χρόνου · έκ τών είρημένων επεται δτι 
ή έν ειρήνη άνάπτυξις τοΰ κοινωνικού βίου εινε εις τών άπαραιτήτων 
διά τήν πρόοδον δρων · ή τελειοποίησις άποβαίνει έφικτή, δπόταν οί 
άνθρωποι συνέρχονται είς ειρηνικόν δεσμόν · οσφ δέ γενικώτερος

καί στενώτερος ό δεσμός ουτος, τόσφ μείζονες καί τής προόδου άπο- 
βαίνουσιν οί καρποί. Καί έπειδή ή άνωφελής χρησιμοποίησις πνευ
ματικής δυνάμειος έστιν έν τή πάλη τών λαών μείζων ή έλάσσων 
καθόσον ό νόμος τής ήθικής, δστις παρέχει ένί έκάστφ Υσα δικαιώ
ματα, άγνοεΐται ή αναγνωρίζεται, έ'πεται προδήλως δτι δεύτερος έξ 
’ίσου άπαραίτητος είς τήν πρόοδον δρος έστιν ή ίσότης ή ή δικαιοσύνη. 
Ό  σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  ά ρ α  έν τή ίσότητι  άποτελεΐ  τόν νόμον  τής 
πρ οόδου .  Καί ό μέν σύνδεσμος άποκλείει καί έξουδετεροΐ πάσαν 
πρός ετερον ή τόν τής τελειοποιήσεως τού άνθρώπου σκοπόν χρήσιν 
τής πνευματικής δυνάμεως, ή δέ ίσότης (η ή δικαιοσύνη, ή έλευ
θερία, καθόσον πάντα ταΰτα §ν καί τό αύτό ύποδηλοΰσι, τήν άνα- 
γνώρισιν δηλονότι τοΰ νόμου τής ήθικής) παρεμποδίζει τήν σπατάλην 
τής πνευματικής δυνάμεως είς άνωφελή πάλην.

Ιδού ό νόμος τής προόδου, δ έξηγών άπάσας τάς διακρινούσας 
τά έ'θνη ή τάς φυλάς διαφοράς, ό έξηγών πάσαν πρός τά πρόσω 
κίνησιν ή τουναντίον τήν στασιμότητα καί τήν δπισθοδρόμησιν. Οί 
άνθρωποι προοδεύουσι καθόσον συνδέονται μετ1 άλλήλων καί πολλα- 
πλασιάζουσι διά τής συμπράξεως τήν πνευματικήν δύναμιν, ήτις 
δύναται ν1 άφιερωθή είς τήν τελειοποίησιν αύτών · άμα ώς προκληθή 
έν αύτοΐς πάλη, ή έν τφ συνδέσμφ άναπτυχθή άνισότης τής κατα
στάσεως καί τών δικαίων, ή πρός τήν πρόοδον φορά άναστέλλεται 
καί έλαττοΰται μεταβαλλομένη συνεπώς είς τό έναντίον τής προόδου, 
:ήν δπισθοδρόμησιν.

TO NEON ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΝ TOY ΕΔΙΣΟΝ.
(Μετά

μεγίστη καί καταπλη·/.τικωτάτη τών εφευρέσεων τοΰ άκδνος 
ήμών είνε άναμφιβόλως τό φωνόγραφον τοΰ Έδισον, ου ή 
έφαρμογή προώρισται νά μεταβάλη ούσιωδώς καί ύπό 
ποικίλας καί περιεργοτάτας έπόψεις τούς συνήθεις καί 

κοινούς τής συγκοινωνίας τών άνθρώπων δρους καί τήν δλην ν1 άλ- 
λοιώση τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου φυσιογνωμίαν.

Δέν άναλαμβάνομεν ένταΰθα νά έξηγήσωμεν, ουτε τά σπου
δαιότατα τοΰ ήχου καί τών ηχηρών κομάνσεων φαινόμενα, ουτε 
τούς νόμους τών φαινομένων τούτων, ατινα άποτελοΰσι τήν βάσιν 
τής σπουδαιοτάτης ταύτης έφευρέσεως, διότι άλλοις άπόκειται τό 
καθαρώς έπιστημονικόν τοΰτο έ'ργον. Μεταδίδομεν άπλώς τοΐς ήμε- 
τέροις άναγνώσταις πρακτικάς τινας πληροφορίας περί τής λειτουρ
γίας τοΰ θαυμασίου τούτου οργάνου καί τών έπιτυγχανομένων διά 
τούτου άποτελεσμάτων, ατινα κινοΰσιν άληθώς τό θάμβος καί τήν 
έ'κπληξιν τοΰ άντιλαμβανομένου αύτών καί προάγουσιν αύτόν νά 
διερωτάται άπορών, άν εύρίσκηται ένώπιόν άνθρωπίνης έφευρέσεως, 
ή παρίσταται μάρτυς μαγικοΰ τίνος φαινομένου ή άπατηλής έν δνείρφ 
άντιλήψεως.

Ώ ς έ'χει νΰν τελειοποιηθέν τό τοΰ δαιμονίου έφευρέτου έ'ργον 
τοΰτο αποταμιεύει καί άποδίδει έπαναλαμβάνον πάντας τούς δυνατούς 
ήχους καί τούς λεπτοτάτους αύτούς καί, ώς φαίνεται, έπ’ άπειρον, 
ού μόνον μετά τής μεγίστης άκριβείας, άλλά καί άπταίστως. Είς 
τών σπουδαιοτέρων γάλλων συνθετών, ό διάσημος Γκουνώ, άκούσας 
τό φωνόγραφον έπαναλαμβάνον έκκλησιαστικήν τινα αύτοΰ φδήν, ήν 
είχε ψάλει αύτός οδτος συνοδεόων αμα διά μουσικού οργάνου τό 
’ίδιον ά,σμα, άνέκραξε ,,Πόσον είμί εύτυχής δτι δέν έσφάλην είς τήν 
έκτέλεσιν.“ Όποια πιστή άκρίβεια! καί τίς έκτελεΐ ταύτην; μικρά 
ξύλου, σιδήρου καί κηρού τεμάχια, τά δέ εύτελή καί κατ1 έπιφάνειαν 
άσήμαντα ταΰτα, ώς είς πάσαν μεγάλην άνακάλυψιν, πράγματα άπο- 
τελοΰσιν, ούτως είπεΐν, τήν ψυχήν καί τήν ούσίαν κυρίως δέ τήν με- 
γαλοφυΐαν τού έπινοήσαντος αύτά.

• Έπιτραπήτω νά ε’ίποιμεν δτι τό φωνόγραφον δμοιάζει έ'ν τισι 
πρός τόν άνθρωπον, καθόσον κέκτηται τό μέγιστον τών δώρων, ατινα 
τφ άνθρώπφ έδωρήσατο δ Θεός, δήλον δτι τό τοΰ λόγου · ύπερτερεΐ

είκόνος.)

μάλιστα αύτόν ύπό άλλην τινα έ'ποψιν, διότι δύναται μετ1 απλήν δι
δασκαλίαν, μετά μίαν καί μόνην άκρόασιν, νά έπαναλάβη, ού μόνον 
τούς έν πάση γλώσση λόγους, άλλά καί τό άσμα, καί τήν αρμονίαν 
παντός οργάνου καί τής πλήρους έ'τι ορχήστρας, καί ταΰτα νά έκ- 
τελή διηνεκώς καί έπ1 άπειρον.

Τό φωνόγραφον ευρηται έ'τι έν τή νηπιότητι αύτοΰ· άνεκαλύφθη, 
ώς γνωστόν τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις, πρό δεκαετίας. Έπί δεκαε
τίαν ολην έ'μεινεν έν τή πρώτη άτελεΐ. αύτοΰ κατασκευή, διότι δ 
Έδισον ήσχολεΐτο κατά τό διάστημα τοΰτο είς τελειοποίησιν άλλων 
αύτοΰ έφευρέσεων, ών κυριώτεραι είσίν ή τοΰ τηλεφώνου καί ή τοΰ 
ήλεκτρικοΰ φωτός, τής μικράς ταύτης διαπύρου λυχνίας, ήτις διαχέει 
σήμερον είς πάσας, κατά τό μάλλον ή ήττον, τάς πεπολιτϊσμένας 
χώρας τό σπινθηροβόλον αύτής φώς. Τό πρώτον τούτο οργανον, 
δπερ ό Έδισον λίαν καταλλήλως ώνόμασε φωνόγραφον, κατέδειξεν 
εύθύς άπ1 άρχής, δτι δ άνθρώπινος λόγος ήδύνατο ν' άποταμιευθή 
καί άναπαραχθή άκριβέστατα διά μηχανικών μέσων, καί διάσημον 
κατέστησεν άνά τήν ύφήλιον δλην τό ό'νομα τοΰ έφευρέτου, οττις 
ήν τότε τριακοντούτης. Άξιοσημείωτον είνε δτι τό οργανον τοΰτο, 
δπερ δυσπίστου τό πρώτον ετυχεν υποδοχής, ήτις είς γενικόν έν 
βραχυτάτφ μετεβλήθη θαυμασμόν, καί περί τό όποιον πάντων σχεδόν 
τών έθνών οί έφευρέται άπησχόλησαν τό πνεδμα, τότε μόνον έτελειο- 
ποιήθη, δταν αύτός δ έφευρέτης αύτοδ έκ νέου είς τήν τούτου 
μελέτην ένέκυψε. Ά λλ ά  κατά τό δεκαετές τής περί έ'τερα έ'ργα άπα- 
σχολήσεως αύτοΰ ό Έδισον δέν είχεν έγκαταλείψει τό φωνόγραφόν 
του, δπερ έν τή πρώτη αύτοΰ μορφή ήν άπλοΰν περιεργείας άντικεί- 
μενον, καθόσον δλιγάκις μόνον άναπαρήγε τούς άποταμιευθέντας 
ήχους, αί δέ έπαναλήψεις άσθενέστεραι όλονέν καί ήττον άκριβεΐς 
έγίνοντο. Κατά τάς τής σχολής αύτοδ ώρας έν τφ δεκαετεΐ τούτφ 
διαστήματι ήρέσκετο ν' άφιεροΐ στιγμάς τινας είς τό θαυμάσιον αύτοδ 
έπινόημα, άλλά μόλις πρό διετίας άνέλαβε σοβαρώς ν' άσχοληθή 
περί αύτό · ή φήμη έκήρυξε μετά μικρόν δτι ειχεν έπιτευχθή ή 
ακριβής τών ήχων τοΰ άνθρωπίνου λόγου καί τών τής μουσικής 
άναπαραγοιγή, έ'ξαλλος δέ έκ θαυμασμού καί χαράς διηγείται τάς 
έντυπώσεις αύτοδ ό έν Αγγλία φίλος καί ομότεχνος τοδ έφευρέτοο
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κύριος Γκουράν άκούσας έν τφ οΐκφ αύτοΰ διά τοΰ φωνο
γράφου αύτήν τήν φωνήν τοΰ Έδισον έν πάση τη φυσική αύτής 
εύκαμψίςι.

Ειπομεν έν αρχή οτι ό παριστάμενος μάρτυς αύτήκοος τών 
Αποτελεσμάτων τοΰ φωνογράφου υπό τηλικούτου καταλαμβάνεται 
θάμ,βους, ώστε απορεί αληθώς αν εύρίσκεται ένώπιον πραγματικού 
τίνος φαινομένου ή μαγικού καί απατηλού ακούσματος. Τό επόμενον 
παράδειγμα θαυμασίας τοΰ φωνογράφου έφ αρμογής, μαρτυρεί περί 
τούτου. Έν Νέα Ύόρκη ώμίλησαν καί έξετέλεσαν μουσικά τινα 
τεμάχια, οι δέ λόγοι καί τό μέλος τών ασμάτων ήκούσθησαν εν τινι 
τής Φιλαδελφείας αιθούση υπό πολυαρίθμων ακροατών, τής μεταξύ 
τών δύο πόλεων άποστάσεως συνισταμένης έξ 140 χιλιομέτρων. Ιδού 
δέ πώς έγένετο τό πείραμα.

Οί έν Νέο». Ύόρκη έλάλησαν έντός τοΰ φωνογράφου, οπερ 
έπανέλαβε τούς λόγους εις τηλέφωνον καί τούτο πάλιν διά τοΰ έξ 
ανθρακος άγωγοΰ, δστις ιδιαιτέραν αποτελεί τοΰ Έδισον έφεύρεσιν, 
μετέδωκεν αύτούς είς ετερον μηχάνημα δυνάμενον νά κληθή λεξι- 
δ ό χ ο ς ,  οπερ 
έπανέλαβεν ύψη- 
λοφώνως τούς 
λόγους είς ετερον 
έν Φιλαδελφεία 
φωνόγραφον ■ τό 
τελευταίον τοΰτο 
μετέδωκε τούς 
ήχους είς δεύ
τερον αγωγόν έπί 
δευτέρου λεξιδό- 
χου, έξ ού τέλος 
άναπαρή χθησαν 
μεγαλοφώνως οί 
άποταμιευθέντες 
ήχοι ένώπιον πο
λυαρίθμου έν Φι- 
λαδελφεία όμη- 
γύρεως. Έν τφ 
θαυμαστώ τούτφ 
πειράματι έγένε
το χρήσις τών 
τριών σημαντι- 

κωτάτων τοΰ 
Έδισον έφευρέ- 
σεων, τοΰ τη
λεφώνου, δήλον
οτι, εχοντος καί τόν έξ ανθρακος άγωγόν, τοΰ λεξιδόχου τηλε
φώνου, καί τοΰ φωνογράφου · οί έν Νέ<£ Ύόρκη άπαγγελθέντες 
καί έν Φιλαδελφεία άκουσθέντες ήχοι διήλθον άλληλοδιαδόχως 
διά τριών διαφόρων άέρος στρωμάτων, κατά συνέπειαν πεντάκις 
κατά τήν δίοδον ταύτην ήκούσθησαν. Τό πείραμα τοΰτο έξετε- 
λέσθη ύπό τοΰ ίκανωτάτου τών τοΰ έργαστηρίου τοΰ Έδισον 
μηχανικών, τοΰ κ. Χάμμερ, δστις διευθύνει έν τη Παγκοσμίφ Ε κ 
θέσει τών Παρισίων τήν έγκαθίδρυσιν τών πολλών τοΰ Έδισον έφευ- 
ρέσεων. Έν τή πρώτη είς Αγγλίαν άφικομένη διά ζώσης φωνής 
επιστολή ήκούσθη έκ τοΰ φωνογράφου αύτός ό Έδισον λαλών, ώσεί 
παρήν έν τή αιθούση, βήχων, γελών καί λέγων έν τέλει εις τινα 
τών παρ ακα ί>η μένω ν φίλον αύτοΰ, δτι θά προύτίμα ν’ άκοΰση τής 
φωνής άντί νά κοπιάζη άναγινώσκων τήν δυσανάγνωστον αύτοΰ γρα
φήν · είτα διεβιβάσθησαν διά τοΰ αύτοΰ μέσου μουσικά τεμάχια 
έκτελεσθέντα έν ’Αμερική, ό ήχος τών έν τφ έργαστηρίφ τοΰ Έδισον 
κρότων, ώς δ τής σφύρας καταφερομένης έπί τοΰ άκμ,ωνος, καί τέλος 
αί ζητωκραυγαί τών έργατών είς τιμήν τής. πρώτης μεταβιβαζομένης

ανθρώπινης φωνής, καί πάντες οί ήχοι ούτοι μετά θαυμαστής 
ήκούοντο ευκρίνειας.

Έν τοΐς έπομένοις συγκεφαλαιοΰνται αί περιστάσεις, έν αίς 
δύναται νά γείνη τοΰ φωνογράφου χρήσις.

Ιον Δύναται τις νά δπαγορεύση είς αύτό τήν άλληλογραφίαν 
του, καί ν’ αντιγραφή αυτη άπό τοΰ φωτογράφου ύπό υπαλλήλου 
γινώσχ,οντος νά γράφη μόνον καί συλλαβίζη έρθώς, όπόταν ούτος 
εύκαιρή · τά ύπό τοΰ φωνογράφου άναπαραγόμενα δυνατόν ν’ άντι- 
γράφωνται ύπό τοΰ τυπογράφου ή καί νά έκτυπώνται άπ’ εύθείας, 
ώς έγένετο ήδη έν Άγγλίειι καί ’Αμερική.

2ον Ή  φωνή δύναται νά διαβιβάζηται ταχυδρομικώς διά τοΰ 
φωνογράφου, ακούεται δέ ουτω ό είς τό φωνόγραφον λαλήσας εύκρι- 
νέστατα μετά πασών τών κάμψεων τής φωνής.

3ον Οί πολιτικοί, οί δικηγόροι, οί ιεροκήρυκες, οί ρήτορες 
δύνανται νά μελετώσι τούς έαυτών λόγους εχοντες τό ά\ εκτίμητον 
πλεονέκτημα τοΰ ν’ άποταμιεύωνται αί ίδέαι αύτών, έφ’ δσον παρου
σιάζονται, μετά ταχύτητος, πρός ήν μόνη ή ένάρθρωσις τών λέξεων

δύναται νά έξι- 
σωθή · δύνανται 
ιδίως ν’ άκούωσι 
τής ιδίας αύτών 
φωνής, δν τρό
πον άντιλαμβά- 
νωνται αύτής οί 
άλλοι. Οί ήθο- 
πόιοί, οί άοιδοί 
δύνανται νά διορ- 
θώσιν εαυτούς 

κατά τήν ένάρ- 
θρωσιν καί τήν 
άπαγγελίαν.

4 ον Οί δη
μοσιογράφοι δύ- 
νανται ν’ άπαγ- 
γέλλωσιν αντί νά 
γράφω σι τά άρ
θρα των, ατινα 
δύνανται διά τοΰ 
φωνογράφου νά 
έκτυπώνται άπ’ 
εύθείας. Ήφωνή 
τών ένδοξων άν
δρών δύναταιέπ’ 
άπειρον νά φυ-

λάττηται ώς καί οί τελευταίοι άποχαιρετισμοί τοΰ θνήσκοντος, ή οί 
λόγοι πεφιλημένου συγγενούς.

Πρός άπόδειξιν τής πραγματικής τοΰ φωνογράφου ώφελείας 
αρκεί ν άναφέρωμεν δτι ό παρουσιάσας αύτό έκ μέρους τοΰ Έδισον 
τή έν Παρισίοις ’Ακαδημία, κ. Γκουράν έλάμβανεν έφ’ ίκανάς ήμέρας 
κατά τήν έν Παρισίοις διατριβήν αύτοΰ τοιαύτην ζώσης φωνής καθ’ 
εκάστην έπιστολήν, άναφέρουσαν πάντα τά έν τφ οΐκφ αύτοΰ συμ- 
βαίνοντα κατά τό διάστημα τής άπουσίας αύτοΰ. Ό  αύτός δέ, άνα- 
γινώσκων καθ’ εκάστην τάς έπιστολάς αύτοΰ, μετεχειρίζετο τό φωνό
γραφον ύπαγορεύων αύτφ τήν άπάντησιν καί διαβιβάζων ειτα αύτό 
είς τόν ύπάλληλον αύτοΰ, δστις έν εύκαιρία. άντέγραφεν δ,τι ήκουεν 
άναπαραγόμενον ύπό τοΰ φωνογράφου.

Τό φωνόγραφον καίτοι νέον καί πολλών ετι βελτιώσεων έπι- 
δεκτικόν, ώς Ιχει νΰν εινε πρακτικώτατον πρός τοΐς άλλοις δργανον, 
προωρισμένον ύπό πολλάς μέν άλλας έπόψεις, άλλ’ ίδίαι ύπό τήν 
εποψιν τής πρακτικής έμπορικής χρησιμότητος καί τήν τής τέρψεως, 
μεγάλας νά παράσχη όλοκλήρφ τφ κόσμφ υπηρεσίας.

Ο ΕΔΙΣΟ Ν  ΚΑΙ ΤΟ Φ ΩΝΟΓΡΑΦ ΟΝ Α ΪΤ Ο Γ .
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ΕΚΤΟΡΟΣ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Α .

Έ κ  τοΰ γαλλικού 

υπό

Φ. ΔΙΊΜΗΤΡΙΑΔΟΓ.
(Σονέχεια· ΐδε προηγ. φόλλον.)

IV .
Άναλαβοΰσα τοΰ ο’ίκου τήν αρχηγίαν ή κυρία Γριπά, ητις 

ούδεμίαν ζώντος τοΰ συζύγου αύτής ήσκει έπιρροήν, ήν ουδέποτε έν 
ούδενί συνεβουλεύοντο, ούδέ ήδύνατο περί οιουδήποτε πράγματος 
προκειμένου νά ύψώση τήν φωνήν, ευρέθ/j ένώπιον λεπτοΰ καί 
δυσχερούς ζητήματος. Τί εμελλε νά κάμη τό μέγαρον;

Προθύμως θ ’ άπεφάσιζε νά πωλήση ή νά ένοικιάση αύτό, 
ειχε δέ σπουδαίους λόγους ύπέρ τής άποφάσεως ταύτης συνηγο- 
ροΰντας. Τά τέκνα αύτής τούναντίον έπεθύμουν νά διατηρήσωσι

> r  5 r  Γ/ r Τ  V >  '  r  5και κατοικήσωσιν αυτο, οσον ταχιστα · ειχον ιοει το μέγαρον οικο- 
δομούμενον, συχνάκις ήκουον τόν πατέρα αύτών άναπτύσσοντα τά 
περί αύτοΰ σχέδιά του· ήτο δέ δι’ αύτά τοΰτο βίος τις, τρόπον τινά, 
αρχήν ήδη λαβών.

Τή κυρία Γριπά έκληροδοτεΐτο διά διαθήκης τά τέταρτον τής 
περιουσίας ώς ιδιοκτησία, ετι δέ καί ή έπικαρπία τοΰ ετέρου τετάρτου
τής δλης τοΰ συζύγου περιουσίας · τά δέ λοιπά έκληρονόμουν ό
Έδγάρδος καί ή Βιργινία ώς νόμιμα αύτοΰ τέκνα · έδικαιοΰτο λοιπόν 
έκαστος νά έκφέρη καί ύποστηρίζη τήν έπί τοΰ προκειμένου γνώμην 
αύτοΰ.

Κηδεμών τών τέκνων αυτής ή κυρία Γριπά, έ'χουσα δέ πρός 
τούτοις καί τήν νόμιμον τών εισοδημάτων αύτών επικαρπίαν, διά 
μέν τόν Έδγάρδον έπί τινας ακόμη μήνας, έπί δύο δέ καί πλέον
ετη διά τήν Βιργινίαν, ήδύνατο καταχρωμένη τής έξουσίας αύτής,
νά ύπερπηδήση τήν δυσκολίαν ταύτην, άλλ’ ούδέν τοιοΰτον επραξεν · 
ή περί τοΰ ζητήματος συζήτησις έγένετο έλευθέρως μεταξύ ίσων καί 
έκαστος τών τριών έξέθηκε τούς έαυτοΰ λόγους.

Ά ν  ή κυρία Γριπά ειχεν ώς μητέρα μίαν τυχοδιώκτριαν, άν 
νεαρωτάτη ετι ειχε λάβει μαθήματά τινα παρ’ έκείνου, δστις έξέλεξεν j 
αύτήν ώ ς σύντροφον, άν ύπανδρος ειχε διαβιώσει έντός κύκλου, έν 
φ ή λατρεία τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ άτομικοΰ συμφέροντος ή ίκανο- 
ποίησις άπετέλουν τόν μόνον νόμον, πάντα ταΰτα δέν Τσχυσαν 
ν’ άφαιρέσωσι τό αίμα πατρός εντίμου, δπερ είς τάς φλέβας 
εφερεν · αί όλίγαι δέ αυται σταγόνες τοΰ αίματος, διατηρηθέντος 
άγνοΰ, ήρκουν ινα αίσχύνηται διά τόν πλοΰτον αύτής. Ό ταν συγκα- 
τετέθη νά λάβη τόν Γριπά ώς σύζυγον —  καί δέν επραξε τοΰτο 
άνευ φοβερών αγώνων —  έ'ν τι μόνον περί αύτοΰ έγνώριζεν · οτι 
ήτο δ μέγας καί δνομαστός τραπεζίτης Γριπά· άλλά δέν έβράδυνε 
νά μάθη, δτι ήτο αμα καί, ,,Γριππά ό κλέπτης". Ούδέν ειπε · 
πρός τί; Δέν παρεπονεΐτο μέν, άλλ’ ούχ ήττον έθλίβετο τόσφ 
μάλλον δσφ ώφειλε νά συμμερίζηται, σεμνυνομένη μάλιστα έπί | 
ταύτη καί εύτυχής δεικνυομένη, τήν θέσιν τοΰ συζύγου της, ήτις 
πάσαν στιγμήν άνεβίβαζε τά έρύθημα έπί τοΰ προσώπου αυτής. 
Ούδέν ήδύνατο νά πράξη ζώντος τοΰ συζύγου της, άλλά τούτου 
θανόντος;

Άντέστη λοιπόν είς τήν α’ίτησιν τών τέκνων αύτής, καθόσον 
έγκαθισταμένη είς τό μέγαρον τοΰτο θά  έφαίνετο συνεχίζουσα τοΰ 
συζύγου αύτής τήν πορείαν, ή δέ έπίδειξις τής ύπ’ αύτοΰ κτηθείσης 
περιουσίας ούδέν ελαττον ή περιφρόνησις θά ήτο τής δημοσίας 
γνώμης, οΐαν έκεΐνος έπεδείξατο.

Μή δυναμένη ν’ άναπτύξη τούς λόγους τούτους είς τά τέκνα 
της προσεπάθησε νά έξηγήση αύτοΐς, δτι ό μεγαλοπρεπής εκείνος 
πλούτος καί ή πομπώδης αύτοΰ άπόλαυσις δέν ήρμοζεν είς χήραν ■ 
έπειδή δέ έπέμενον έκεΐνα, ούδαμώς υποχωρούσα ένόμ,ισεν, ότι

ώφειλεν, άν μ.ή ολόκληρον νά όμολογήση τήν άλήθειαν, άλλά τού
λάχιστον νά παράσχη έξηγήσεις τινάς δικαιολογούσας τήν άρνησιν 
αύτής.

Δεκάτην ήδη φοράν έπίεζον αύτήν ν’ άποδεχθη τήν αΐτησιν 
των, δέν έπεθύμει δέ ν’ άποκρούση αύτήν διά ξηράς άρνήσεως. 
Ό  Έδγάρδος ήν δεκαοκταέτης, προσήγγιζε δέ εις τό 16ον τής 
ήλικίας ετος ή Βιργινία · έφρόνει λοιπόν, δτι εργον προνοητικόν καί 
συνετόν ήτο νά προδιαθέση αύτούς είς τήν αλήθειαν, ητις ήμέραν 
τινά, μετά μικρόν ϊσως εμελλε νά τούς πλήξη. Τήν φρικώδη ταύτην 
άλήθειαν δέν θ ’ άπεκάλυπτε βεβαίως αύτοΐς ολόκληρον, άλλά θά 
ελεγε μόνον ίκανά, ινα φωτισθώσι περί τής θέσεως αύτών χωρίς 
νά πληγή λίαν σκληρώς έκ τούτου ή φιλοτιμία των.

—  Καί διά τί λοιπόν, δέν θέλεις νά κατοικήσωμεν είς τό
μέγαρον μ α ς ; ήρώτησεν δ Έδγάρδος.

—  Θά ε’ίμεθα ήδη έγκατεστημένοι είς αύτό, άν δέν άπέ- 
θνήσκεν ο πατέρας, έξηκολούθησεν ή Βιργινία.

—  Δέν κερδίζει τις περιουσίαν τοιαύτην, οποίαν άφήκεν δ 
πατήρ σας, χωρίς νά καταστήση έχθρούς αύτοΰ τούς αντιζήλους, 
τούς φθονερούς καί τούς άνικάνους ■ δσφ αύξάνει δ πλούτος, τόσφ 
πολλαπλασιάζονται οι έχθροί καί έπιθετικώτεροι καθίστανται· κραυ
γάζουν, παραπονοΰνται, βοά δέ μετ’ αύτών καί τό πλήθος, τό οποίον
ούδέν γνωρίζει. Τοΰτο συνέβη καί είς τόν πατέρα σας · αί οίκονο-
μ,ολογικαί έπιτυχίαι του έξήγειραν κατ’ αύτοΰ ανθρώπους, είς τούς 
οποίους ούδέν ειχε κάμει, ούτε καλόν, ούτε κακόν, άλλ’ οΐτινες έμίσουν 
αύτοΰ μόνον, διότι έθριάμβευε. Δι’ άνθρωπον άρεσκόμενον είς τήν 
πάλην, οίος ήτο δ πατήρ σας, ούδεμίαν ταΰτα εχουσι σημασίαν · 
έχλεύαζε τάς φωνασκίας αύτών καί ετερπον αύτόν τά προκαλούμενα 
ύπό τών θριάμβων του πάθη· άλλ’ ή θέσις ήμών εινε πολύ διάφορος· 
έγώ είμαι ασθενής γυνή · σείς εισθε παιδία · δέν δυνά.μ.εθα. νά 
παλαίσωμεν κατά τής δημοσίας γνώμης.

Έδίστασεν έπί μικρόν, καθόσον ήγγιζεν είς τό λεπτόν τής 
ύποθέσεως σημεΐον.

—  Καί ή έγκατάστασις ήμών είς τά μέγαρον θά  εδιδε τά
σύνθημα είς τήν πάλην.

Άνέμενε τάς ερωτήσεις τών τέκνων αύτής, καθόσον τό συμ
πέρασμα τοΰτο δέν ήτο άκαταμ,άχητον, είχε δέ παρασκευάσει τήν 
είς ταύτας άπάντησιν, άλλ’ αί άντιρρήσεις δέν προήλθον άπό τού
σημείου έφ’ ου άνέμενεν αύτάς.

—  Λοιπόν, είπεν ό Έδγάρδος, θ ’ άπαρνηθώμεν τόν πατέρα, 
καί, μή τολμώντες ν’ άψηφήσωμεν τάς κατηγορίας τής δημοσίας 
γνώμης, θ ’ άναγνωρίσωμεν δτι εχουσιν ύπόστασιν;

—  Ά λ λ ά ____
—  Φοβούμεθα λοιπόν . . . .
Ώχρίασεν, άλλά μή ταπεινώσας τήν κεφαλήν άνεγείρων δε 

τούναντίον αύτήν μετά θαρραλέου οφους.
—  Έγώ δμως, ούδέποτε θά  ύποχωρήσω είς τόν φόβον.
—  Όμιλεΐς τοιουτοτρόπως, διότι είσαι παιδίον άκόμ.η · δέν 

γνωρίζεις άκόμη τόν κόσμον.
Έπί στιγμήν έκεΐνος έ'μεινε σιγών, ώς εί άγων τις έτελεΐτο έν 

έαυτφ, διστάζων νά λαλήση, άγωνιζόμενος νά έπιβάλη έαυτφ σιγήν 
αίφνης δέ άποφασιστικφ τφ τρόπφ.

—  Ενθυμείσαι, ήρώτησε, τήν είς τούς Καρμηλίτας εισαγω
γήν μου ; Τήν έπομένην μετά τήν είσοδόν μου κυριακήν, σέ παρεκάλεσα, 
παρεκάλεσα δέ καί τόν πατέρα, νά μέ είσαγάγητε είς άλλην τινά οίαν- 
δήποτε σχολήν. Δέν συγκατετέθητε κατ’ ούδένα τρόπον είς τήν αίτησίν 
μου νομίζοντες δτι έπρδκειτο περί παιδικής ιδιοτροπίας · έν τούτοις 
τό πράγμα ήτο σπουδαΐον · ήθελον νά έγκαταλείψω τήν σχολήν 
έκείνην, διότι μέ ειχον έν αύτή ύποδεχθή διά κραυγών, αίτινες ήσαν 
ύβρεις είς τό δνομα ήμών.

—- Ταλαίπωρόν μου τέκνον!
—  Δέν έτόλμησα νά σάς έπαναλάβω τάς λέξεις έκείνας.
— Ά ν  έγνώριζον τοΰτο!



166 ΠΡΟΟΔΟΣ. ΑΡΙΘ. 11.

— Θά μέ άπέσυρες άπό τούς Καρμηλίτας · άλλ1 είς μάτην 
διά τών αύτών ύβρεων θά  μέ υπεδέχοντο καί άλλαχοΰ · μήπως δέν 
ήκουσε τοιαύτας καί ή Βιργινία είς τήν σχολήν τών Ά γγλίδων;

Ή  κυρία Γριπά προσέβλεψε τήν θυγατέρα αύτής, ήτις χωρίς 
ν1 άπαντήση κατένευσεν έπιβεβαιωτικώς.

—  Άναγκασθείς νά μείνιο παρά τοΐς Κ αρμηλίταις, έξηκολού- 
θησεν ό Έδγάρδος, δέν είχον ή §ν τών δύο τούτων ν1 αποφασίσω- 
νά κωφεύω είς τάς ύβρεις ταύτας ή νά κατασιγάσω αύτάς. Τότε 
έζήτησα νά μοί έπιτραπή νά διδαχθώ τήν γυμναστικήν, διότι δέν 
ήμην δυστυχώς άρκούντως ισχυρός, ώστε νά εχω πεποίθησιν είς 
μόνας τάς πυγμάς μου · δέν έβράδυνα νά κλείσω τών φωνασκοΰντων 
τά στόματα · ύπερήσπισα έμαυτόν κατά τόν αύτόν τρόπον καί παρά 
τοΐς Ίησουΐταις καί κατέστησα τό δνομά μου σεβαστόν. Λοιπόν, 
εύρισκόμεθα ήδη δλοι είς ήν έγώ εύρέθην θέσιν α μα τη εις τούς 
Καρμ.ηλίτας είσοδοι μου · πρόκειται νά γνωρίσωμεν, άν πρέπη νά 
υποχωρήσωμεν πρό τών κατηγοριών τής λεγομένης δημοσίας γνώμης 
ή νά παλαίσωμεν κατ1 αύτών. Δέν ύπεχώρησα έγώ, δταν ήμην ετι 
παιδίον · άλλ1 ούδέ ή Βιργινία ύπεχώρησεν.

Ή  κυρία Γριπά ήκουεν έν ταραχή καί συγκινήσει· ύπέφερον 
λοιπόν καί τά τέκνα αύτής έκ τών διηνεκών έκείνων ταπεινώσεων, 
αΤτινες τοσαύτην αύτη προύξένουν θλίψιν, οπότε ένόμιζεν οτι ούδέν 
έγίνωσκον! Ό  δέ πατήρ αύτών ούδέν ήδυνήθη νά ύποπτεύση. Ύπό 
τό α’ίφνης έπιφαινόμενον φώς τής ομολογίας αύτών ταύτης, έφωτί- 
ζοντο πολλά τής συμπεριφοράς αύτών σημεία, σκοτεινά τέως καί 
ανεξήγητα διατελοΰντα, τόσφ μάλλον δσφ ευρισκεν αύτά άντιφάσκοντα 
πρός τε τόν χαρακτήρα αύτών καί τήν φύσιν. Ούτως ήρχιζεν ήδη 
νά έξηγή τό συνεσταλμένον έκεΐνο τοΰ Έδγάρδου ήθος καί τήν άλλό- 
κοτον αύτοΰ διάθεσιν, τήν έν παντί πράγματι κατέχουσαν αύτόν 
ανησυχίαν, ήτις παρείχε τι πεπλανημένον είς τό βλέμμα του καί 
εκαμνεν αύτόν α’ίφνης νά ωχρια, ώς εί εζη έν άδιαλείπτφ τρόμφ · 
τό ύπεροπτικόν καί προπετές καί δύσκαμπτον έν τοΐς τρόποις τής 
Βιργινίας, απερ οί μή γινώσκοντες αύτήν έξελάμβανον ώς δείγματα 
άλαζονικοΰ καί έπηρμένου χαρακτήρος, ένφ τούναντίον ήτο πράγματι 
απλή καί άγαθή! Τό δέ μάλλον έν τοΐς τρόποις τούτοις άμφοτέρων 
άνεςήγητον ήν, δτι δλως διάφορα ήσαν τά τέκνα αύτής έν τή τρυ
φερή παιδική ήλικί^ · ή μεταβολή έπήλθεν αίφνιδίως, δταν έγκατέλει- 
πον τήν πατρικήν έστίαν, δ μέν Έδγάρδος, Τνα είσέλθη παρά τοΐς 
Καρμηλίταις, ή δέ Βιργινία είς τήν τών Άγγλίδων Σχολήν ! Κατενόει 
ήδη, δτι ή διηνεκής τοΰ Έδγάρδου άνησυχία προήρχετο έκ τοΰ 
φόβου, μή άκούση τι άφορών είς τόν πατέρα του · τό δέ προπετές 
έν τοΐς τρόποις τής Βιργινίας έδήλου πρόκλησιν είς τούς τολμήσον- 
τας νά ύβρίσωσιν αύτήν · άναλόγως τής φύσεως αύτοΰ έκάτερος 
ήμύνετο, δπως ήδύνατο. Ταλαίπωρα τέκνα! Δέν έπρόφθασε νά οίκτείρη 
αύτά, ό Έδγάρδος έξηκολούθησε.

—  Ή  θέσις και τών τριών ήμών εινε σήμερον άκριβώς ή 
αύτή, πρός ήν ευρεθη ή Βιργινία έν τη σχολή τών Άγγλίδων καί 
έγώ έν τή τών Καρμηλιτών · τό ζήτημα είνε, άν θά  κύψωμεν τήν 
κεφαλήν πρό τής κατακραυγής ταύτης, ή θά  άνεγείρωμεν αύτήν.

Ή  Βιργινία δέν είχε μέχρι τοΰδε μετάσχει τής συζητήσεως · 
άκίνητος, έν τή πενθίμφ αύτής περιβολή, έ'μενε σιγώσα έν τφ άνα- 
κλίντρφ, έφ1 ου έκάθητο, συστρέφουσα μεταξύ τών δακτύλων έπι- 
σκεπτήριά τινα, τά. οποία ειχεν έξαγάγει έκ τών φακέλλων, κατ1 έπι- 
φάνειαν δλως ύπό τής μηχανικής ταύτης διασκεδάσεως άπησχολη- 
μένη, τεταπεινωμένους εχουσα τούς οφθαλμούς, ώς εί τά μεταξύ 
τής μητρός αύτής καί τοΰ Έδγάρδου διαμειβόμενα ούδόλως αύτήν 
συνεκίνουν · άνύψωσε τούς οφθαλμούς.

—  Ά κριβώς είπεν, δ Έδγάρδος έ'θηκε τό ζήτημα, δπου πρέπει 
νά τεθή · θ 1 άπαρνηθώμεν τήν διαγωγήν τοΰ πατρός ήμών κατα- 
δικάζοντες αύτήν, ή θά  μιμηθώμεν αύτήν; ημείς δέν γνωρίζομεν 
τίποτε · είς σέ άπόκειται, μητέρα, ν1 άποφασίσης · σύ γνωρίζεις · 
σύ μετέσχες τής ζωής τοΰ πατρός ήμών · ήμεΐς ενεκα τής ήλικίας 
ήμών έζώμεν έν άγνοια; τών διατρεχόντων, άκούοντες μόνον, χωρίς

νά θέλωμεν, άτιμαστικάς φράσεις, αΤτινες κατώρθουν νά φθάνωσι 
μέχρι τών άκοών ήμών, καί διαμαρτυρόμενοι έξ ένστικτου κατά τών 
κατηγοριών τούτων.

—  Σημείωσε, μητέρα, δτι ούδέποτε θά έτόλμων νά έκφρασθώ 
τοιουτοτρόπως, είπεν ό Έδγάρδος, άν σύ ή ιδία δέν ώμίλεις περί 
τής πρός τήν δημοσίαν γνώμην εύλαβείας. Είνε ή δέν είνε αί 
κατηγορία', αύται βάσιμοι; έάν ήνε άνυπόστατοι εινε άνανδρον νά μή 
παλαίσωμεν κατ1 αύτής.

—  Ά ν  δέ έ'χουσιν ύπδστασιν, άνέκραξε ζωηρώς ή Βιργινία, 
δέν αρκεί νά μή κατοικήσωμεν τό μέγαρόν μας · πρέπει ν1 άπαρνη
θώμεν τήν περιουσίαν μας · τό έπ’ έμοί άδιστάκτως παραιτούμαι τό 
έπιβάλλον μοι μέρος αύτής.

Ό  διακεκομμένως άρχίσας ούτος διάλογος είχε λάβει φάσιν, 
ήτις εύθύς έξ άρχής έξέπληξε τήν κυρίαν Γριπά καί ένέπλησεν 
αύτήν τρόμου · προφανώς ήτο έπάναγκες νά έπισκοπήση τών λόγων 
τούτων τήν έ'ννοιαν καί νά έρευνήση τί έκρύπτετο ύπό τήν έκ προ- 
θέσειις μετριοπαθή καί σώφρονα αύτών μορφήν έγίνωσκον τήν 
άλήθειαν ολόκληρον τά τέκνα της, ή έν μέρει ύπώπτευον αύτήν; 
Τοΰτο έν άγωνίςι διηρωτάτο έξετάζουσα αύτά. Οί τελευταίοι τοΰ 
υιοΰ καί τής θυγατρός αύτής λόγοι έπεισαν αύτήν, δτι διετέλουν έν 
τή άμφιβολία: · δέν ήθελον νά πιστεύσωσι καί άπηυθύνοντο πρός 
αύτήν · αύτήν καθίστων κριτήν.

Ουτω τιθέμενον τό ζήτημα ήν τφόντι φοβερόν.
Ή το δυνατόν, αύτή, ήτις έγνώριζεν, ώς έ'λεγον, νά καταδικάση 

τόν άνθρωπον, δστις ήτο πατήρ αύτών καί δν άπέστεργον νά θεω- 
ρήσωσιν ώς ένοχον, παρ1 δ,τι περί αύτοΰ ε'μαθον;

Προσέβλεψεν αύτούς ■ άμφότεροι έκρέμαντο άπό τών χειλέων 
της · ό μέν Έδγάρδος ώχρός, φρίσσων, τρεμούσας Ιχων τάς χείρας 
καί τά χείλη συνεσπασμένα, ή δέ Βιργινία, καίπερ νεωτέρα, κάλλιον 
έαυτήν συγκρατοΰσα διά τίνος άγώνος τής θελήσεώς, δστις ήθελε 
διαλάθει ξένον τινά, άλλ1 ήτο αδύνατον νά μή έμποιήση αίσθησιν 
είς τήν μητέρα.

—  Δέν έγνώριζον, είπεν, δτι έ'χετε άλλους, ή τήν απλήν εύχα- 
ρίστησιν, λόγους έπιθυμοΰντες νά κατοικήσητε τό μέγαρον. Τό έπ1 
έμοί δέν έχω ύπέρ τοΰ έναντίου ή δσους σάς έξέθηκα · θά  έγκατα- 
σταθώμεν λοιπόν είς αύτό δταν έπιθυμήτε.

Ταύτοχρόνως, καί έν τή αύτή άμφότεροι ορμή έρρίφθησαν 
είς τάς άγκάλας τής μητρός καί θλίβοντες αύτήν, έκ δεξιών μέν ό 
Έδγάρδος, έξ άριστερών δέ ή Βιργινία, τήν κατησπάζοντο ·

νΩ ! μητέρα, μητέρα!
Καί ήσθάνθη έπί τών παρειών αύτής τά άκατασχέντως ρέοντα 

δάκρυα αύτών, ατινα ώμολόγουν δπόσον ήτο άλγεινή ή κατατρύχουσα 
αύτούς βάσανος καί πόσον βαθεΐα ήν ή ευτυχία των.

Περιπτυσσομένη τότε καί έκείνη καί θλίβουσα κατεφίλει αύτούς 
μιγνύουσα τά δάκρυά της είς τά δάκρυα αύτών.

νΩ ! τέκνα μου !
Καί σιγή έπί τινας στιγμάς έπηκολοΰθησε.
—  Συγγνώμην, μητέρα, είπεν ή Βιργινία· άν έγνώριζες, πόσον 

ε’ίμεθα δυστυχείς, καί ποιαν έν ήμΐν παραφοράν καί άγανάκτησιν 
διεγείρει ή πρός ήμάς συμπεριφορά τής κοινωνίας! Δέν ήθέλομεν 
νά πιστεύσωμεν είς τά κατά τοΰ πατρός μας έκτοξευόμενα. „ Αδύνατον 
είνε“ , έλέγομεν όμιλοΰντες περί τούτων μετά τοΰ Έδγάρδου · καί 
ώμιλοΰμεν, έννοεΐς, ούχί συχνά περί αύτών · καί πάλιν διά πλαγίων 
φράσεων, χωρίς σαφώς νά έξηγώμεθα. Ή το δέ άφ1 ετέρου άμείλικτος 
καί λυσσώδης δ καθ1 ήμών διωγμός έν πάση περιστάσει, είς πάν 
δ,τι έπράττομεν καί είς δ,τι δέν έπράττομεν · δταν, προκειμένου περί 
έράνου τινός ή συνδρομής ύπέρ πτωχών ή άλλου φιλανθρωπικού 
τίνος έργου, έδίδομεν πολλά έδέχοντο τήν προσφοράν ήμών μετά 
τρόπου σημαίνοντος οτι εύκολον πολύ δι1 ήμάς ήτο τοΰτο, αν τού
ναντίον έδίδομεν δλίγα τό υφος αύτών έφαίνετο δεικνΰον είς ήμάς 
δτι ή θέσις ήμών έπέτρεπε νά πράξωμέν τι πλειότερον. Κατ1 έπι- 
φάνειαν ήσαν μηδέν βεβαίως ταύτα, άλλ1 άν έγνώριζες πόσον ήσαν σκληρά_
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—  Καί υπομονή, άν ήτο τοΰτο μόνον, ειπεν ο Έδγάρδος.
Ή  μήτηρ διέκοψεν αύτούς.

—  Διά ν1 άφοπλίσω τήν δυσμένειαν ταύτην τής κοινωνίας, 
δέν ήθελον νά κατοικήσωμεν είς τό μέγαρον · άναγνωρίζω ομως, ότι 
δέν θά κατώρθονον τοΰτο πλειότερον ή δσον σείς τό κατωρθώσατε.

— Θά έ'λεγον, δτι ήσχυνόμεθα διά τόν πλοΰτόν μας.
—  Καί θά έμέμφοντο ήμών, δτι άπηρνήθημεν τόν πατέρα.
—  Ούτε έκεΐνον θ 1 άπαρνηθήτε, ούτε τήν όποιαν είς ήμάς 

κατέλιπε περιουσίαν, ήτις τών φθονερών καί τών μικρονόων διεγείρει 
τάς μομφάς, διότι είνε λίαν σεβαστή καί διότι έντός βραχυτάτου 
χρόνου άπεκτήθη.

Τήν στιγμήν έκείνην ή αίθουσα, έν ή δ διάλογος ούτος έγίνετο, 
άνεώχθη καί γυνή γραία είσήλθε βραδέως καί σοβαρώς · εφερε 
πένθιμον ένδυμασίαν, πολύ δέ μεΐζον έπεδεικνύετο πένθος είς τήν 
στάσιν, τό βάδισμα, τήν μορφήν καί τά βλέμματα αύτής.

—  Ά !  μάμμη, άνέκραξε προϋπαντών αύτήν δ Έδγάρδος 
πόσον εϊμεθα εύτυχεΐς!

Ή το τφόντι ή κυρία Δελαρικοτιέρ. Ή ρχετο νά ΐδη τήν θυγα
τέρα καί τούς έγκόνους αύτής, δίδουσα, ώς καί καθ1 έκάστην ημέραν 
άπό τοΰ θανάτου τοΰ Γριπά, άνάλογον τή περιστάσει έ'κφρασιν εις 
τήν φυσιογνωμίαν αύτής, ήτις, δπως καί άπασα ή περιβολή αυτής, 
ή έξ ίνδικοΰ κασεμιρίου έσθής καί ό έξ άγγλικοΰ κρεπίου μετά 
μεγάλου πέπλου πίλος αύτής, μ,ετεΐχον τοΰ ,,πένθους τοΰ γαμβροΰ“ , 
διά τόν όποιον έσεμνύνετο · μήπως δεν άπήτει ή εύσχημοσύνη νά 
συμμερισθή τής θυγατρός αύτής καί τών έγκόνων τήν θέσιν;

Βλέπουσα δμως τοΰ Έδγάρδου τήν χαράν ένόμισεν υπερ
βολικόν νά έξακολουθή έπιβάλλουσα είς έαυτήν τήν βεβιασμενην 
έκείνην έ'κφρασιν, ήτις τήν έστενοχώρει · μετεβλήθη α’ιφνης τό πρό
σωπον αύτής καί ή φαιδρότης άντικατέστησε τήν προσπεποιημένην 
θλίψιν.

—  Τί συμβαίνει λοιπόν; ειπεν.
Ένφ δέ ήν έ'τοιμος ν1 άπαντήση δ Έδγάρδος, έ'σπευσε πρό J 

αύτοΰ ή Βιργινία καί άνεκράτησεν αύτόν έκ φόβου, μή έν τή όρμή 
τ ή ς  χαράς ε’ίπη πλείονα ή δσα δ πρός τήν μνήμην τοΰ πατρός | 
σεβασμός έπέτρεπε.

—  Θά κατοικήσωμεν είς τό μέγαρόν μας, είπε, καί τοΰτο 
μάς καθιστά τόσον εύτυχεΐς.

Ή  κυρία Δελαρικοτιέρ ή πρό μικρού τόσφ θρηνώδες περι- 
βεβλημένη προσωπεΐον έξερράγη είς παρατεταμένον γέλωτα, είτα δέ 
στραφεΐσα α’ίφνης πρός τόν Έδγάρδον καί τήν Βιργινίαν, οιτινες 
έκπληκτοι αύτήν παρετήρουν.

— Άσπασθήτε τήν μάμμην σας καί εύχαριστήσατέ την, διότι 
νομίζω, δτι δικαιοΰμαι νά ε’ίπω, χωρίς νά καυχηθώ, δτι είς αυτήν 
χρεωστεϊτε δ,τι σάς κάμνει τόσον εύτυχεΐς.

Είτα πρός τήν θυγατέρα αύτής άποτεινομένη καί μηδόλως είς 
τήν έ'κπληξιν τών έγκόνων προσέχουσα.

—  Σύ δέ ’Ιουλία, είσαι συγχαρητηρίων άξία, διότι ήκουσες 
τάς συμβουλάς τής μητρός σου. Θεέ μου, ούδέποτε άμφέβαλλον περ» 
τούτου, καί, νά σάς είπώ τήν άλήθειαν έγνώριζον, δτι μίαν ήμέραν 
θ ’ άνεγνώριζες τήν δρθότητα τής συμβουλής μου · δπωσδήποτε δσφ 
ταχύτερον, τόσφ καλλίτερον.

Καί έπειδή οί εγκονοι αύτής διέμενον Ιτι έκστατικοί πρό τής 
παραδόξου ταύτης ίλαρότητος, ήπατήθη περί τής αιτίας τής έκπλή- 
ξεως αύτών.

—  Μή τύχη έν τούτοις νά πιστεύσητε, είπεν, δτι έ'πραξα τούτο 
χάριν έμοΰ · εύχάριστον βέβαια θά  ήνε νά κατοικήσω είς τό μέγα
ρον · άλλ1 είς τήν ήλικίαν μου δέν έχει τις πλέον άνάγκας. Τί άπαι- 
τείται δι1 έμ έ; εν ιδιαίτερον χώρισμα, δύο ύπηρέται, ή αμαξά μου, 
εν άπλοΰν δχημα. "Ωστε δέν έβίασα τήν μητέρα σας νά έγκαταστα- 
θήτε είς τό μέγαρον, διά νά προμηθεύσω είς έμαυτήν τάς μετρίας 
ταύτας άνέσεις. Ά λ λ ω ς τε, δέν ήμην έξοικειωμένη εις τήν ιδέαν, 
δτι θά άπολαύσω ποτε αύτών. Ένόσφ ήθελε ζή δ γαμβρός μον

δέν θά κατφκουν μετ1 αύτοΰ, διότι δέν είμαι έκ τών πενθερών έκείνων, 
αί όποΐαι έπιβάλλονται · άλλά μαζύ σας, τό πράγμα διαφέρει καί 
μοί προξενεί χαράν ή ιδέα τοΰ δτι θά  ζήσω έν τφ κύκλφ τής οικο
γένειας. ΙΙότε μετακομιζόμεθα;

Ή  κυρία Γριπά δέν είχε παντελώς λάβει ύπ1 δψει κατά τούς 
συνδυασμούς αύτής, δτι θά  έ'χη παρ1 έαυτή τήν μητέρα αύτής · δταν 
καθ1 έαυτήν διελογίζετο άν έ'μελλεν ή μή νά έγκατασταθη είς τό 
μέγαρον τοΰ συζύγου αύτής, ούδέποτε ειχεν άποδεχθή τήν ιδέαν τής 
οικογενειακής συμ,βιώσεως, ώς έ'λεγεν ή κυρία Δελαρικοτιέρ. Είχε 
γνωρίσει κατά τήν άθλίαν παιδικήν αύτής ήλικίαν τόν οικογενειακόν 
έκεΐνον βίον, καίτοι δέ δλως διάφορος ήτο νΰν ή κατάστασις αύτής, 
δέν έπεθύμει έν τούτοις νά έπαναρχίση αύτόν. Ά λ λ ά  πώς ν1 άπαν- 

j τήση είς τήν μητέρα της, δτι δέν ήθελεν αύτήν είς τφ οικφ της, 
δταν έκείνη τοιουτοτρόπως έπεβάλλετο; ύπό ποιαν πρόφασιν θά 
ήρνεΐτο νά δεχθή αύτήν έν κατοικία δίς ή τρις εύρυτέρα τής άπαι- 
τουμένης δι1 έαυτήν καί τά τέκνα αύτής, καί έν ή ύπήρχον οική
ματα, τά οποία θά έ'μ.ενον βεβαίως κενά; Πώς ν1 άποκλείση αύτήν 
άπό τής πολυτελείας αύτών; Καί, πλήν τούτων, ή μήτηρ αυτη ήτο 
ήδη έξηκοντούτης · δέν θά  ήτο άσύγγνωστος σκληρότης νά μή συγ- 
κινηθή υπό τοΰ γήρατος αύτής; ήδύνατο σήμερον ή αυριον ν1 άπο
θάνη, ν1 άποθάνη έ'ρημος, μακράν τών οικείων. Θά μετημελεΐτο δέ 
τότε καί θά  έθλίβετο, διότι έλύπησεν αύτήν. Ή  κυρία Γριπά δέν 
έδίστασε πλειότερον καί έπειδή ή μήτηρ αύτής τήν έθεώρει:

—  Έντός μηνός, είπε, θά  είμπορέσωμεν, πιστεύω, νά έγκατα- 
σταθώμεν.

("Επεται συνέχεια.)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΙ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ.
Ή  Διεύθυνσις τής Π ρ ο ό δ ο υ  έν τφ προγράμ.ματι αύτής άνα- 

γεγραμμένην έ'χουσα τήν άρχήν τοΰ έπιδιώκειν πάντας έκείνους τούς 
παράγοντας, δσοι είς τήν καλλιέργειαν τοΰ αισθήματος τοΰ καλού καί 
τήν έν γένει έθνικήν άνάπτυξιν συμβάλλονται, καθήκον αύτής ήγή- 
σατο, δ,τι αφορά τά μουσικά παραρτήματα, νά δημοσιεύη κατά προ- 
τίμησιν μουσουργήματα έλλήνων συνθετών.

Τά έπί τούτφ παρά πολλών συνδρομητών ήμών διερμηνευθέντα 
συγχαρητήρια πείθουσιν ήμάς δτι τοΰ πόθου ήμών τούτου, τής έμ- 
ψυχώσεως δηλονότι τών δοκιμίων τής ελληνικής μουσουργίας, συμ
μερίζεται πάσα ελληνική καρδία.

Ξενίζοντες έν τφ παρόντι τεύχει συνέχειαν τών προηγουμένως 
ύπό τόν τίτλον Σκιαγραφίαι δημοσιευθέντων μουσουργημάτων τοΰ 
συνεργάτου ήμών κ. Πέτρου  Κ. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ ,  υίοΰ τοΰ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει γνωστού πάνυ καθηγητοΰ τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής 
κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριάδου, άσμενοι δραττόμεθα τής εύκαιρίας, 
Τνα άναγγείλωμεν τοΐς φίλοις τής Προόδου ,  δτι δ νεαρός ουτος μου
σικός, ού τά εργα έτιμήθησαν δι1 άργυροΰ μεταλλίου έν τή τελευταία. 
’Ολυμπιακή έκθέσει, δούς πρό τίνος τάς νενομισμένας έξετάσεις έν 
τφ πεφημισμένφ τής Βιέννης Κονσερβατορίφ, έ'τυχε τοΰ έπιζήλου 
βαθμού Ά ρ ι σ τ α ,  έφ1 φ καί δημοσία συγχαίρομεν αύτφ έπευχό- 
μενοι Τνα ό μετ1 ού πολύ είς τήν μουσοστεφη Έπτάλοφον άπερχό- 
μενος δαφνοστεφής ούτος μουσικός συνθέτης δρέψηται καρπούς 
άξιους τών κόπων αύτοΰ καί έπιδείξη μαθητάς έφαμίλλους αύτφ.
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0 ΣΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ.
(Μετά εικόνος.

Ή  πρωτεύουσα τοΰ γερμανικού κράτους έπιτελεΐ κατά τό 
θέρος τοΰτο σειράν πανηγυρικών εορτών πρός τιμήν τών ξένων ήγε- 
μόνων, οιτινες ώς ξένοι τοδ γερμανικού αύτοκρατορικοΰ ο’ίκου επι
σκέπτονται τό Βερολινον. Μόλις παρήλθον αι πομπώδεις ήμέραι της 
υποδοχής τοδ 'Ιταλού βασιλέως Ούμβέρτου καί άμεσοι ς νέος ήγεμών 
έκ λίαν άπομεμακρυσμένης χώρας προερχόμενος είσήρχετο εις τήν 
γερμανικήν πρωτεύουσαν. Ό  ήγεμών ουτος ήν ό βασιλεύς τοδ βασι
λείου τοδ ’Ιράν, ό Σάχης τής Περσίας, έπισκεψάμενος πρώτον τήν 
πρωτεύουσαν τών Τσάρων, έκ Γερμανίας δέ μεταβαίνων ακολούθως 
είς Γαλλίαν, Αγγλίαν καί τήν λοιπήν Ευρώπην.

Ο Σάχης κατανοήσας τά έκ τών ταξειδίων ώφελήματα ανα
λαμβάνει κατ’ ετος τοιαδτα, δπως περιηγούμενος γινώσκη άνθρώπων 
άστεα καί νόον. Ποιείται ένδιαφερούσας ώσαύτως έκδρομάς είς τό 
έσωτερικόν τού κράτους αύτοδ, νΰν δέ τό τρίτον έπιχειρεϊ μέγα άνά 
τήν Ευρώπην ταξείδιον χάριν επιστημονικών μελετών. Πρό δεκα- 
εξαετίας τό πρώτον έπισκεψάμενος τό Βερολινον διέτριψεν αυτόθι έπί 
ικανόν χρόνον, δτε δε μετά πενταετίαν έπεσκέψατο τό δεύτερον αύτό, 
συνέβη ώρας τινας μετά τήν άφιξιν αυτού ή κατά τού γηραιού αύτο- 
κράτορος έπάρατος έπιβουλή, ήτις καθ’ απασαν μέν τήν Γερμανίαν 
βδελυγμίαν καί αποστροφήν, έν Βερολίνο) δέ θλίψιν καί άγανάκτησιν 
προύκάλει, τοΰθ’ δπερ ήνάγκασε τόν πέρσην ηγεμόνα ν’ άπέλθη τής 
πόλεως τη επομένη.

Έκτοτε σπουδαία έπήλθεν άνάπτύξις καί απαράμιλλος πρόοδος 
έν τη γερμανική πρωτευούση, ώστε ό Σάχης κατά τήν τρίτη ν ταύτην 
έπίσκεψιν αύτοδ εσχε, πρός θαυμασμόν αύτοδ, πρό τών οφθαλμών 
πόλιν ώραιοτέραν, πολυανθρωποτέραν καί φιλοκαλωτέραν. Ά λλ ά  καί 
ό πέρσης μονάρχης κατά τό διάστημα τοδτο ίκανάς έποιήσατο προό
δους έν τη έκμαθήσει τών εύρωπαϊκών γλωσσών, γνωρίσας καί 
έξοικειωσάμενος έπί μάλλον πρός τά ήθη καί Ιθιμα τοΐς χώρας τών 
Γερμανών νδν, ή κατά τό 1873, έκμαθών τήν γαλλικήν γλώσσαν, 
προσοικειώθείς ταΐς εύρωπάικαΐς ιδέαις καί θεωρίαις, καί έν γένει 
άφομοιώσάς έαυτόν πρός εύρωπαΐον άφελέστερος καί φυσικώτερος, 
οΰτως είπεΐν, γενόμενός · τούτο δέ δείκνυται καί έν τη έξωτερικη 
περιβολή αυτού. Ένφ πρότερον εφερε τήν έπίσημον αύτοδ στολήν,

νδν ποιεί τοδτο μόνον έκτάκτοις περιστάσεσι, καί καθ’ οδόν φαίνεται 
άπλούστατος φέρων άπλούστατον μελανα έπενδύτην καί τό σύνηθες 
μέλαν κάλυμμα τών κεφαλών άνευ κόσμου τινός ■ κατά τά λοιπά δέ 
δ Σάχης κατά τό διάστημα τών δεκαέξ τούτων έτών δλίγιστα μετε- 
βλήθη. Έν ταΐς συναναστροφαΐς δείκνυται ευχαρις, ευπροσήγορος 
καί πλήρης ευτραπελίας καί άστειότητος.

Ό  Νάσσρ-εδ-διν, υιός τοδ Σάχου Μουχαμέδ καί τής ήγεμο- 
νίδος Μ εχδέ-Ά λή, έ^εννήθη τώ 1830, άγει άρα τό 59 τής ήλικίας έτος.

Κατενόησεν ε’ιπερ τις καί άλλος τών άσιατιών μοναρχών, τήν 
άνάγκην τοδ νά συνδέση τό κράτος αύτοδ μετά τών πεπολιτισμένων 
τής Εύρώπης χωρών διά δεσμών φιλίας. οιτινες κατέστησαν τήν 
Περσίαν σπουδαΐον παράγοντα έν τή εύρωπαϊκή πολίτικη. Ού μόνον 
ή Αγγλία καί ή Ρωσσία, άλλά καί ή Γερμανία καί Αύστρία ίδρυσαν 
έν Τεχεράνη πρεσβείας, αΐτινες βεβαίως δέν ύφίστανται χάριν καί 
μόνον έμπορικών σχέσεων.

Ό  Σάχης έννεαέτης γενόμενός άπεμακρύνθη υπό τού πατρός 
αύτοΰ, μισούντος τά άρρενα τέκνα, είς τήν έπαρχίαν Άζερβαϊτσάν 
έ'νθα ηύξήθη έν μεγάλη όλιγοιρία ύπό βαρβάρους καί άξεστους αύ- 
λικοΰς. Ά λ λ ’ άκριβώς ή όλίγωρος αυτη ανατροφή έδημιούργησεν 
εν αυτώ ισχυράν θέλησή, δι’ ής κατώρθωσε νά άναπληρώση τάς 
ελλείψεις τής άνειμμένης ανατροφής καί ύψωθή άνω τής μορφώ- 
σεως τών υπηκόων αύτοΰ. Έν προκεχωρηκυία ήδη ών ήλικία έπε- 
δόθη μετά πολλού τοΰ ζήλου είς τήν σπουδήν τής γαλλικής γλώσ- 
σης, δπως ουτω κατορθοΐ νά διδάσκηται καί πλουτίζη τήν διάνοιαν 
αύτοΰ έξ εύρωπαϊκών συγγραμμάτων, περιοδικών καί έφημερίδων, καί 
μετ’ ου πολύ έπεδείξατο τούς καρπούς τών πνευματικών αύτοΰ μόχ
θων συντάξας καί έκδούς χάριν τής περσίδος νεολαίας περσικο-γαλ- 
λικόν λεξικόν.

Ούτοι λοιπόν ό Σάχης χάρις ταΐς ίδίαις αύτοΰ μελέταις άρ- 
κοΰσαν κέκτηται μόρφωσιν. Έν ταΐς ,, Όδοιπορικαΐς Άναμνήσεσιν“ 
αύτοΰ, αίτινες συγχρόνως —  έν πέντε τόμοις —  έξεδόθησαν μετ’ 
εικόνων εν Περσία;, Ίνδίαις καί Τουρκία προδίδει πολλήν πείραν τοΰ 
κόσμου, διότι περί παντός, δπερ είδεν, ποιείται σαφή καί ασφαλή 
κρίσιν.

ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ Κ' Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.

Μιά αύγούλα, πούχαν σχόλη, 
μέσα ’ς ενα περιβόλι 
τρία ώμορφα παιδάκια 
ή Ελένη, ή Μαρίκα 
καί ή  πλιό μικρή Μπιμπίκα 
μέ τραγούδια, μέ χαραΐς 
έμαζεύαν λουλουδάκια 
καί μυρσίνες δροσεραΐς.

Έκεΐ βλέπουν κι’ άρχινοΰνε 
μέ φωναΐς νά κυνηγουνε 
μιά μικρή πεταλουδίτσα · 
καί τήν πιάνει τήν καϋμένη 
ή Μπιμπίκα καί τής δένει 
’ ς τή στιγμή προσεκτικά 
με μιά κόκκινη κλωστίτσα 
τά φτερά της τά λευκά.

(Μετά εικόνος.)

Καί ’ ς τό χέρι της τήν βάζει, 
τήν λαλεΐ καί τήν θαυμάζει 
καί τά δύο της άδελφάκια 
άπ’ έπάνού της σκυμμένα 
χαροπά κι’ άγκαλιασμένα 
έθωρουσαν ζωηρά 
σάν άθώα άγγελάκια 
τά ώραΐά τηο φτερά.

Τί ώραΐο ! τί αθώο ! 
τί χαριτωμένο ζώο 
δπου είναι τό καϋμένο! 
ναί, ακόμα καί σ’ έκεΐνο 
τοΰ ΘεοΟ μας διακρίνω 
τήν σοφία τήν πολλή, 
ποΰ τό εχει στολισμένο 
μέ λαμπρότατη στολή.

I. II. I.

*
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0 „ΚΩΔΩΝ“ ΤΟΥ ΣΧΙΛΛΕΡΟΥ.
(Σονέχεια καί τέλος· ΐ8ε προηγ. φύλλον.)

Ε.

Σχίλλερος αποχαιρετίζει φδε τόν πενθοδντα οίκον καί τόν 
ταλαίφρονα ιδιώτην καί, λύρας δραττόμενος Τυρταίου η 
θεμιστοπόλου αύστηράν τρυτάνην, κρίνει τό εργον τοδ αν
θρώπου ώς πολίτοο. ’Εγκαταλείπει τόν στενόν τοδ οικου 

χώρον καί εις οίκον πολλφ τούτου εύρύτερον ανάγεται, εις τήν της 
φιλτάτης πατρίδος κονίστραν, δπου διακυβεύεται, ούχί ή τύχη σ μικρό δ 
ομίλου, άλλ’ ολοκλήρου έθνους. Ό  μέν διά τοΰ δαψιλοδς χρήματος, 
ό δέ διά τής έξοχου φρονήσεως ή διά τοΰ στέρνου, τών βραχιόνων καί 
τοΰ έαυτοΰ αίματος έφείλει, έν ώραις κινδύνου, υπερασπίσαι τοδ τόπου 
έ'νθα έγεννήθη καί ευτυχεί, δς χορηγεί αύτφ τ’ αγαθά καί τήν εύζωΐαν · 
άμύνεσθαι ύπέρ τοδ έ'θνους φ μοιραίως ανήκει. Άγρυπνος τών νόμων 
φρουρός, οφείλει κολάζειν τόν τούς πατρφους θεσμούς καταπατοδντα 
τύραννον, άναστέλλειν τάς τήν ελευθερίαν καί εύμάρειαν τοδ λαοδ 
άπειλούσας καί δολοφονούσας έκάστοτε χεΐρας, άποκρούειν τάς άνό- 
μ.ως σφετεριζομένας ή θηρωμένας τήν πατρφαν αυτού γην έπιδρομάς 
τών ξένων καί, έπί τέλους, θραύειν τάς τόν τράχηλον καί τούς πόδας 
αύτοΰ θλιβούσας άργαλέας άλύσεις.

Έκ τοΰ δψους τοΰ κωνοειδούς τοΰ ναοΰ πύργου κατασκοπεύει 
ό φρουρός τήν κοιλάδα καί τοΰ έχθρικοΰ στρατοπέδου τά κινήματα 
βλοσυρώς έπιθεωρεΐ. Κρούει τόν πολεμιστήριον κώδωνα καί τής 
αγκάλης τής συζύγου τον πολίτην άποσπών, πέμπει αύτόν κατά τοΰ 
φοβεροΰ έχθροδ.

Κρούεται ό κώδων έκ χαράς άγγέλλων καί χαιρετίζων τήν 
νίκην καί νέφη θυμιάματος καί έπινίκειοι φδαί καί ευχαριστήρια 
ο;'σματα άναπέμπονται πρός τόν Κύριον τών δυνάμεων καί λυτρωτήν 
τών άδικουμένων Θεόν.

Ά λ λ 1 έρχεται ή φοβερά ήμερα καθ' ήν ό Κώδων, χαιρεκα- 
κών ώς ό Σατανάς, στροφοδινεϊ τήν φαρμακεράν γλώσσαν αυτού, 
έρεθίζει τούς τέως πράους καί άδελφούς πολίτας καί προσκαλεΐ τάς 
φατρίας έκ αιμοχαρή πάλην καί άδελφοκτονίαν...........

Κρούεται ό κώδων! έμφύλιος πόλεμος άνακυκα. τό πολίχνιον 
καί τό αίμα τών πολιτών διαχεΐται άδίκως έν ταΐς ρύμαις αύτοδ, 
οπού ή τοδ θεοδ ευλογία δαψιλώς τούς οίκους έπλούτιζε καί τήν 
ευημερίαν έ'ως χθές έδωρεΐτο. Ό  Κώδων μεταμορφοΰται είς πυ- 
ρόβολον.

,,Ώ  άγία τάξις, —- λέγει ό Σχίλλερος, —  ευλογημένη θύγατερ 
τοΰ ούρανοΰ! Σύ ή τάς άγαστάς καί έλευθερίους ένώσεις συγκρο
τούσα. Σύ ή τούς θεμελίους τών πόλεων καταβαλλομένη καί τών 
άλσέων τόν άδάμαστον άγριον έξημεροΰσα. Σύ ή είς τά ένδιαιτήματα 
τών άνθρώπων είσδύουσα καί δαψιλώς δωρουμένη αύτοΐς τά αγνά 
ήθί) καί τόν πάντων τιμαλφέστατον δεσμόν, τό πρός τήν πατρίδα 
φίλτρον ...........

,,Χίλιαι χεΐρες δραστήριαι πρός τήν κοινήν ώφέλειαν εργάζον
ται καί συντηροΰσιν άλλήλας έν σύμπνοια · καί πάσαι αί δυνάμεις 
αναπτύσσονται έν ένί καί τφ αύτφ δργασμφ. Ό  δεσπότης καί ό ύπ1 
αύτόν φιλοπονούσι τό εαυτών εργον, ύπό τήν αγίαν τής έλευθερίας 
αιγίδα. Πάντες άνέτως άπολαύουσι τής ήν κατέχουσι περιωπής καί 
θριαμβεύουσι κατά τής δυστυχίας. Τό εργον έστιν ή τιμή τοΰ πολίτου · 
ή εύημερία έστιν ή άμοιβή έν τφ έ'ργφ. Εί δ άναξ βρενθύεται έπί 
τώ άξιώματι, ήμεΐς διά τοΰ έ'ργου τιμώμεν εαυτούς.

Ehrt den K onig seine W iirde,
Ehret uns der Hande Fleiss.

„ Ώ  άγαπητή ειρήνη, ώ σύμπνοια γλυκυτάτη ! Μείνατε, μείνατε
έν τή πόλει ταύτη!  Είθε μή ίδοιμι τήν ήμέραν έκείνην, καθ1
ήν άγριαι όρδαί διελάσουσι τάς κοιλάδας ταύτας, καθ’ ήν τόν ούρανόν, 
ον χαριέντως χρωτίζει ή ιλαρά καί γελόεσσα τοΰ λυκόφωτος πορ-

1 φύρα, έρυθρανεΐ ή φοβερά λάμψις τής πυρκαΐάς τών πόλεων καί 
τών χωρίων.

„ Δυστυχία, δταν πυρώται καί διαρρήγνυται ό ορείχαλκος, δταν
έμή καταρράκτας π υ ρός Έν τή απευκταία αύτοΰ παραφορά,
τινάσσεται καί κροτεί σμερδαλέος ώς δ κεραυνός, διασχίζει τήν πέριξ 
γήν καί, δμοιος πρός τοΰ Ά δου  τόν φάρυγγα, έξερεύγεται τήν βρο-
τολοιγόν φ λόγα  Όπου άρχουσιν άλογοι καί κτηνώδεις διάνοιαι,
έκεΐ ούδέποτ’ ούδαμώς τό αγνόν έ'ργον τελεσφορεί Όταν οί
λαοί καθ’ εαυτών άνίστανται, ή εύημερία αδύνατος αποβαίνει...........

W enn sich die V olker selbst befrei’n,
D a kann die W ohlfahrt nicht gedeili’n.

,,Ο ύαί! ή άναστάτωσις κρούει τόν /.ώδωνα καί μετατρέπει τό
οργανον τοΰτο τής ειρήνης είς οργανον β ί α ς  Έλευθερία!
Ίσότης! ιδού αί άντηχοΰσαι λέξεις. Ό  ήρεμ,ος άγρότης δράττεται
τών δπλων Τό πλήθος κατακλύζει τάς πλατείας καί τάς οδούς
καί δολοφόνων αγέλη άλιτήριος πανταχοΰ πλανάται.......... Αί γυναί
κες καθίστανται υαιναι καί έμπνέουσι φρίκην καί τρόμον , δι’
δδόντων πανθήρων σπαράττουσαι τήν έ'τι σφύζουσαν τοΰ πολεμίου
καρδίαν Ούδέν έναπολείπεται ιερόν καί δσιον Οί δεσμοί
τής αίδοΰς έκλύονται Ό  αγαθός παραχωρεί τήν θέσιν αύτοΰ
τφ πονηρφ καί ή κακία δδεύει πανταχοΰ έλευθέρως. Κινδυνώδης ή 
έξέγερσις λέοντος, τρομεροί οί τοδ τίγριος δδόντες, άλλά πάντων
φοβερώτατος δ άνθρωπος έν τή παραφορά αύτοδ ...........

Gefahrlich ist’ s den Leu zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zalm ;
Jedocli der schrecklichste der Schrecken,
Das ist der Mensch in seinem W ahn.

„ Δυστυχείς οί έμπιστεύοντες τφ αίωνίφ τούτφ τυφλφ τήν δά.δα, τό 
φώς τοδ ούρανοδ “

ΣΤ.

Ώ δε λήγει τό λυρικώτατον τοδ άθανάτου Γερμανοδ άοιδοδ 
έπύλλιον, έν φ  χαριέντως καί σοφώς δ τοδ άνθρώπου βίος περιγρά- 
φεται, ύποτίθεται δέ περατουμένη καί ή κατασκευή τού εύοιωνίστου 
κώδωνος τοδ χωρίου, δν, είς έπήκοον δήθεν τών κάθιδρων έκ τοδ 
κόπου έργατών, δ Σχίλλερος άποκαλεΐ 'Ομόνοιαν.

„ ΓΓροσέλθετε, ώ εταίροι! —  κράζει. —  Βαπτίσωμεν τόν κώ
δωνα! Δώμεν αύτφ τό ονομα Ομόνοιαν!

Concordia soil ihr Name sein.
,,Συναθροισάτω ουτος τόν λαόν έν συνεδρίαις ειρήνης καί άφο

σιώσεως................'Γψωθήσεται υπερθεν τοδ γήινου βίου, ύπό τόν θόλον
τού κυανοδ ούρανοΰ, μετάρσιος παρά τόν κεραυνόν καί ύπό τόν 
κόσμον τών άστρων. Ή  λαλιά αύτοΰ είη τό θειον ρήμα, τό ρήμα 
τών πλανητών, ο'ΐ, έν τή τροχιά αυτών, αίνούσι τόν Δημιουργόν καί 
κανονίζουσι τοΰ ένιαυτοΰ τήν πορείαν. 'Γπομνησάτω δ1 άείποτε ήμάς 
οτι ούδέν έν τφ κόσμφ τοΰτο διαρκές, άλλ1 δτι πάν γήϊνον σβέννυ-
ται, ώς δ ήχος αύτοΰ, δ τάχιστ1 έκπνέων “

................ dass nichts bestehet,
Dass alles Irdische verliallt.

Ά λ λ 1 εί ό μονότονος τοΰ Κώδωνος ήχος σβέννυται καί σύν 
αύτφ πάσα άνόνητος καί άβέλτερος ανθρώπινη υπαρξις έπί τής γής, 
μείζων έκείνου κώδων, ή κοινή εύγνωμοσύνη δι1 αιώνων καί άναριθ- 
μήτων γενεών μεταβιβάζει καί άθανατίζει τά κλέα καί έργα τών 
θεορρημόνων καί φιλανθρώπων μεγαλονοιών, αίς ούρανόθεν ώρισται 
ή τής άνθρωπότητος διδασκαλία καί ή τελείωσις. Ό  Σχίλλερος ούπω 
έσβέσθη, άλλ1 είς αιώνας αιώνων ζήσεται, ώς ό Γκαΐτε καί ή περι
κλεής χορεία τών κατά καιρούς ηθικώς καί νοητικώς τό άνθρώπινον 
εύεργετησάντων άνδρών. Ή  Γερμανία καί πάσα κοσμοπολΐτις καρδία 
τοΰ άληθοδς καί ώραίου έράστρια γεραίρει αύτόν, ώς θεάρσιον έπί- 
νοιαν, ού μήν καί φιλάνθρωπον καρδίαν, „ φέρουσαν έν έαυτή, —- 
κατά τήν ώραίαν τοΰ Labruyere έκφρασιν, —- τά σπέρματα πασών 
τών άληθειών καί τών αισθημάτων απάντων. “
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,,Αί μέλλουσαι γενεαί, —  ώς έ'λεγεν δ ψάλτης, οίονεί προφη- 
τικώς περί έαυτοΰ δμιλών, — θαυμάσονται τό ύπό τών χειρών σου 
παρασκευασθέν άγιον εργον καί τούς άγιους λόγους τοδ στόματός 
σου. Σύ μόνος παρορ^ς τόν έν σοί διαιτώμενον Θεόν καί τής υπο- 
ταξάσης τά πνεύματα σφραγΐδος σου τήν δύναμιν παρερμηνεύεις. . . 
Πραυς καί ήρεμος, διανύεις τό στάδιον τοΰ ύπό σού κατακτηθέντος 
κόσμ.ου.“

D u  nur merkst nicht den Gott, der dir im Busen gebeut, 
Nicht des Siegels Gewalt, dass alle Geister dir beuget, 
Einfach gehst du und still durch die eroberte W elt.

(D er Genius.)

Ώ ς δ εταίρος αύτοΰ Γκαΐτε, δ τοΰ Φαύστου ούρανόφοιτος 
ποιητής καί τής άληθείας ατρόμητο; καί έ'νθεος σκαπανεύς, κατά 
τάς ύστάτας τοΰ βίου αύτοΰ στιγμάς, ήτεΐτο φώς, (Mehr Licht) καί 
ό Σχίλλερος, ό τόν έ'ρωτα, τήν αγάπην, τήν αρμονίαν καί τήν ειρήνην 
έν ταΐς χρησμφδίαις αύτοΰ ύμνήσας καί λατρεύσας έν τή ζωή, ό 
άείποτε τό πονηρόν οίκτείρας καί τήν ραπίσασαν αύτόν παλάμην εν 
χριστιανικωτάτη καρτερία άσπασάμενος, πρός τήν έρωτήσασαν τά 
κατά τήν υγείαν αύτοΰ κυρίαν von W olzogen, άπεκρίνατο έκπνέων 
 „ήσυχώτερον.“

Έξέπνευσε, προσμειδιών τφ ούρανφ, ώς ηύλόγησε τήν γήν καί 
ήγάπησε τούς άνθρώπους, Τνα άναγεννηθή πιθανώς έν έτερος ζωή, 
,,Τνα άγαπήση καί κλαύση αυθις“ κατά Goethe · ίνα άναγεννηθή 
,,αν μή έν τοΐς κόσμοις —  ώς αύτός ουτος έ'λεγε, —  οδς οί σοφοί 
δνειροπολοΰσιν, άν μή έν τφ παραδείσφ, δν ό λαός προσδοκά., αν 
μ.ή έν τφ ούρανφ έκείνφ, δν έδημιούργησεν ή Λύρα,“

Nicht in Welten, wie die W eisen traumen,
A uch nicht in des Pobels Paradies,
Nicht in Himmeln, wie die Dichter reimen.

(E leg ie  au f den T od  eines Jiinglings.) 

άλλ’ έν τφ κόσμφ ,,Όπου δ έ'ρως βραβεύεται, δπου ούδέν ύπόκειται 
τ ΐ> θανάτφ, δπου δ έ'ρως τόν αιώνιον αύτοΰ γάμον πανηγυρίζει. .

Ihre Krone findet bier die Liebe,
Sicher vor des Todes strengem Hiebe,
Feiert sie ein ewig Hochzeitfest. (Elysium.)

Θ. M.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΔΟΣ ΙΑ.
(Μετά είκόνος.)

Ή  ώραία καί χαριεστάτη αυτη είκών τού γνωστού καλλιτέχνου 
κ. Άδόλφου Έβερλε, παριστ^. οικογενειακήν σκηνήν έν γοητευτική 
άφελεία. καί άπταίστφ φοσικότητι είκονιζομένην. Αί συγκαθήμεναι 
παρά τήν τράπεζαν τοΰ εστιατορίου κόραι ύποχρεοΰσι τήν πεπειρα- 
μένην θείαν, Τνα μαντεύση διά τών παιγνιοχάρτων τήν τύχην καί
τά αισθήματα έκάστης. Τό πράγμα πανταχοΰ είνε μία τών προσ-
φιλεστάτων διασκεδάσεων τών παρθένων, γνωστή δέ καί σχεδόν 
γενική καί έν Ανατολή υπάρχει ή συνήθεια τοΰ νά συμβουλεύωνται 
περί τών τοιούτων, πρός τέρψιν αμα καί ικανοποίησιν εύνοήτου καί 
ούχί ξένης τή γυναικεία φύσει περιεργξίας, είδικάς καί έξ έπαγγέλματος 
χαρτομάντιδας, άς καί άμείβουσι διά κερματίων τινων. Ή  τά χαρτία 
ρίπτουσα βλέπει ή τούλάχιστον διατείνεται δτι βλέπει είς τήν θέσιν 
καί τό είδος τοΰ χαρτιού, δπερ άνήκει τή μια τών παρακαθημ,ένων 
κορών, ύποπτον καί προδοτικόν τι σημεΐον, άποτείνει δέ τόν λόγον 
πρός αύτήν έξηγοΰσα τών χαρτιών τήν γλώσσαν, ήτις άλανθάστως, 
κατ’ αύτήν, άποκαλύπτει τήν κεκρυμμένην άλήθειαν · ή κόρη περι- 
ΐσταται είς εκπληξιν καί άμηχανίαν διά τής μαντείας τήν ορθότητα, 
καί τό μυστικόν αποκαλύπτεται · δέν δμιλεΐ, άλλ’ ή άφελής αύτής 
συγκίνησις καί ή αίδήμων ταραχή λαλοδσιν έπαρκώς καί προδίδουσι 
τόν είς τά βάθη τής καρδίας φυλαττόμενον αγνόν καί απόρρητον 
έ'ρωτα.

ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ.
,51. Γάμος γάρ άν&ρώποις εύκταΐον κακόν.
52 . Γαμείν δέ μέλλων βλέψον εις τους γείτονας.
53 . ' Η θος προκρίνειν χρημάτων γαμ οϋντα  δει.

54. Νόμιζε γήμας δούλος είναι τώ βίφ.
55. 'Ραον β ίον ζής, αν γυναίκα μή τρίφ ης.
56. 'ίΐς τρισκακοδαίμων όστις ώ ν πένης γαμεΐ.
57 . Γέλως άκαιρος έν βροτοί£_δεινόν κακόν.
58. Γνώ μαι δ ’ άμείνους είσί τώ ν  γεραιτέρων.
59. Έ φ όδιον  είς το  γήρας άεί καχα.τίϊϊου.
60 . "Ηξει το  γήρας πάσαν α ιτίαν φέρον.
61. ΓΟμιλίας δέ τά ς γεραιτέρας φίλει.
62. Κ αλόν το γήραν είς το  μϊ] γήραν πάλιν.
63. Χαλεπόν τό γήράς έστιν άν&ρώποις βάρο;.
64. Β ονλου γονείς πρό παντός έν τιμαις εχειν.
65. Γονείς δέ τίμα και ψιλούς ενεργέτει.
66. ’Έλπιζε τιμώ ν το  υς γονείς πράξειν καλώς.
67. Ίκανώ ς βιώσεις γηροβοσκών του ς  γονείς.

68. Νόμιζε βαυτφ  του ς  γονείς είναι i>ioub\
69. Β ίον βπάνις πέφυκεν άνδράσι γυνή .
70. Γυναικός έσ&λής έβτι σώζειν οικίαν.
71. Γ ννα ικ ί κόσμος δ τρόπος, κού χρυσία.

72. Γ υνή  δίκαια το ϋ  βίου σωτηρία,
73. Γυναικός έσϋλής έπιτυχείν ού ράδιον.
74. Γ υνη  τό  σύνολόν έστι δαπανηρόν φύσει.
75. Γ υνη  γάρ ούδέν  οίδε πλήν δ βούλεται.
76. Γ υνη  δΥ  χρηστή πηδάλιόν έστιν οικίας.
77. Γ υνα ικ ϊ δ ’ αρχειν ο ν  δ ίδω σιν ή φύσις.
78. Γ υνή  γαρ οίκφ πήμα και σωτηρία.
79. Έ ν  γαρ γυνα ιξΐ π ίστιν  ούκ ’ ένεστ’ ίδεΐν.
80 . Έκ τώ ν γυναικώ ν δλλυται κόσμος μέγας.
81. Ζήτει γυναίκα σύμμαχον τώ ν πραγμάτων.
82. Θ ησανρός έστι τώ ν  κακών κακή γυνή .
83. 'Ισ τό ν  γυνα ικώ ν έργα κούκ έκκλησίαι.
84. Ί ό ς  πέφυκεν άσπίδιος κακή γυνή.
85. Κ αλόν φ υτόν  πέφυκεν έν βίφ γυνή .
86. Ν ύμφ η δ ’ άπροικος ούκ έχει παρρησίαν.
87. Πολλοί γυνα ικώ ν δυστυχοϋσ ιν  εΐκτ,ην.
88. Τερπνόν κακόν πέφυκεν άνδράσι γυνή.
89. ’Τπερήφανον πραγμά έστιν ώραία γυνή.
90. ΓίΙς  έστ άπ ιστον ή γνναικεία φύσις.
91. Β ίον δικαίου γίγνετα ι τέλος καλόν.
92. Καλώς άκούειν μάλλον ή πλοντείν &έλε.
93. Έ π ’ άνδρι δυσ τυχοϋντι μή πλάσης κακόν.
94. Έ ξ ήδονής γαρ φύεται τό  δνστυχεϊν.
95. Μ ηδέποτε σ α υτόν  δυστυχώ ν άπελπίσης. ------
96. Νόμιζε κοινά πάντα δυστυχήματα.
97. Ούκ εστιν οβτις π ά ντ’ άνήρ εύδαιμονεΐ.
98. Πολλοί μέν εύτυχοϋσιν, ο ν  φ ρονοϋσ ι δέ.
99. Τ όν εύτυχοϋντα  καί φ ρονεΐν νομίζομεν.

100. Ευχής δικαίας ούκ ’ άνήκοος &εός.

Μ . I. Κ Ε Φ Α Λ Α Σ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ
Κ α λ λ ιε ρ γ ί α  τ ώ ν  δ α κ ί ν θ ω ν  έν δ α λ ί ν α ι ς  κ α ί  π η λ ίν α ι ς  χ ύ τ ρ α ις .  

Χάριν πολλών φιλανθών αναγνωστών τής Π ρ ο ό δ ο υ  μεταδίδομεν τάς έπομένας 
περί τής καλλιεργίας τοΰ προσφιλούς άνθους, δακίνθου, δδηγίας έρανιζόμενοι 
ταύτας έξ ειδικού περί καλλιεργίας άνθέων περιοδικού. Πριν ή δμως προβώμεν 
είς τούτο καλόν έκρίναμεν έπί rjj περιστάσει ταύτ-β νά εΐπωμεν καί τινα περί 
τής καταγωγής καί γενεθλίου πατρίδος τού δακίνθου.

Ό  'Γάκινθος κατάγεται έξ Α νατολής, μετηνέχθη δέ είς Ευρώπην περί 
τό δεύτερον ήμισυ τής 16 έκατοντακτηρίδος άπό Βαγδάτης εις Χαλέπιον καί 
εντεύθεν εις Ευρώπην, καί περί τό 1596 ήρξατο καλλιεργούμενος έν ’Αγγλία. 
Προϊόντος τού χρόνο» μετεφυτεύθη είς τήν νότιον Γαλλίαν καί έντεύθεν είς 
Ιταλίαν καί κ αθ ’ άπασαν τήν Εϋρώπην. Ούδαμού δμως ετυχε τοσαύτης 
ένθέρμου καί λατρευτής καλλιεργίας, δσης τυγχάνει καί νύν ετι έν 'Ολλανδία 
καλλιεργούμενος έν δπαίθρω καί έν δωματίοις έντός δαλίνων χυτρών. 'Π  τοιαύτη 
δέ έν η } χώρα ταύη] έπιμεμελημένη καλλιεργία παρήγαγε μέγαν άριθμόν ειδών 
τοΰ άνθους διακρινομένων άπ' άλλήλων διά τοΰ δψους τών άνθέων, τού άρίθμού 
αυτών, πρό πάντων δμω ς διά τού χρωματισμού. Τό άρχικώς κυανούν αυτού 
χρώμα ήλλοιώθη βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον είς λευκόν, έρυθρόν, πορσελανοειδές, 
πορφυρούν ιώδες προσεγγίζον συχνάκις είς τό κυανούν, ένίοτε δέ καί εις τό 
μέλαν. Πρός τούτους άπαντώσιν δάκινθοι καί χρώματος κίτρινου ή λεμονοειδούς.

Κατά δέ τήν μυθολογίαν τών προγόνων ήμών τό άνθος ελαβε τό ονομα 
έκ τού ονόματος τού υιού τού βασιλέως τής Σπάρτης ’Αμύκλα καί Διομήδας 
καλουμένου Τακίνθου ενεκα τής έπομένης άφορμής. Ό  Υ άκινθος' ών έκτάκτου 
ωραιότητας νεανίας ήγαπήθη σφόδρα δπό τού ’Α πόλλωνος καί τού Ζεφόρου ή 
Βορέου. "Οτε δέ ποτε ό ’Απόλλων έδίδασκε τόν 'Γάκινθον τήν δισκοβολίαν δ 
Ζέφυρος ζηλοτυπών τόν ’Απόλλωνα ϊρριψε τόν δίσκον κατά τής κεφαλής τού 
Τακίνθου, ον καί άφήκε παραχρήμα απνουν. Ό  ’Απόλλων, μή θυνηθείς νά 
έπαναγάγ-g είς τήν ζωήν τόν έριφίλητον νεανίσκον, διέταξεν δπως έκ τού χυθέντος 
αίματος έκβλαστήσ-jj άνθος, δπως οδτω διαιωνίσ-j] τήν μνήμην του έρωμένου 
αύτοΰ. Πρός τιμήν δέ τού 'Γακίνθου συνέστη έν Αακεδαίμονι τριήμερος έορτή, 
καλούμενη Τακίνθια, ητις μετά μεγάλης πομπής διεξήγετο καί κατά τους χρόνους 
τών ρωμαίων αύτοκρατόρων. ’Εν rjj καλλιεργία τών έν δαλίνοις καί πηλίναις 
χύτραις φυτευομένων δακίνθων καί έντός, ώ ς έπί τό πλείστοι, τών δωματίων 
διατηρουμένων διαπράττονται τά εξής σπουδαία σφάλματα, τοδτέστιν άκατάλληλος 
έκλογή τού είδους τού άνθους, καί δπέρμετρος, ή  δλίγωρος προσοχή περί τήν 
καλλιεργίαν αυτού. Πρός παραγωγήν δακίνθων έν δαλίνοις χύτραις, δέον, 
έξαιρέσει δλιγίστων περιπτώσεων, νά γένηται χρήσις μόνον ήνθισμένων βολβών 
τού δακίνθου. 'Γπάρχουσιν ηδη, δτινα άνευ πολλής περιποιησεως παράγουσίν 
ωραίους καί σφιγκτους κάλυκας, άλλως δμως εχει τό πράγμα παρά τοΐς έν 
πλήρει άνθήσει ε’ίδεσιν, ατινα άπαιτούσι μείζονα προσοχήν καί επιμέλειαν, έάν 
άνθήσωσιν έντός τών αγγείων. Οί πρός βλάστησιν βολβοί δέον νά ώσι μέτριοι 
τό μέγεθος, στερεοί καί στρογγύλοι κα ί. άνευ παρουσίας γόνου τινός καί καλόν 
θ ά  ην έάν έφυτεύοντο έν ταίς χυτρίσι περί τά μέσα πρό πάντων τοΰ δκτωβρίου.
'Ο άρχαϊος περί τής φυτεύσεως κανών, δτι δήθεν κατ’ άρχάς δέον νά τίθηνται 
αί χυτρίδες έν σκιερωτάτίβ, ή μάλλον δλως σκοτειν-jj θέσει, οπως ταχύτερον 
εΰδοκιμήσ-g καί προκόψ-jj ή  £ίζα τοΰ άνθους, δέν εινε άξιος συστάσεως καί δέν 
πρέπει μετά έπιμελείας νά άκολουθ-g αυτόν ή  καλλιεργήτρια.

Ό  τάς δλίγας ταύτας γραμμάς περί τής καλλιεργίας τοΰ υακίνθου γραφών 
συχνάκις ελαβεν ευκαιρίαν νά δοκιμάσ-β τοΰτο, τανάταλιν δέ πράξας έπέτυχε 
πάντοτε νά ιδ-g εΰνοϊκώτερα άποτελέσματα. Φυτευθέντων τών βολβών θές τά 
άγγεΐα περί τό γεΐσον τής έστίας ή έπί τοΰ ίρμαρίου, ή  τέλος έπί τίνος θέσεως 
έν τώ  δωματίψ, ητις δέν δύναται νά βλάψ·{] ταΰτα. Σημειούσθω δέ χάριν τού 
πρωτοπείρορ δτι οί βολβοί θ ά  έμφανισθώσιν ένωρίτερον τών φ ύλ λω ν  άμ ’ ώς 
δέ φανώσι καί ταΰτα τότε τά σκεύη δέον νά τοποθετηθώσιν έν εΰαέρω μέρει,

ΓΝΩΣΕΙΣ.
ινα μή τό άνθ-ος έν τάχει φυλλορροήσβ. Τό διά τής άπορροφήσειυς καί έξατμί- 
σεως έν τοΐς άγγείοις άπολλύμενον υδο>ρ δέον, εννοείται, νά άνανεώται καθ ’ έκάστην 
τριτην πό^ίπου έβδομάδα. "Οπως δέ έπί πολύν χρόνον διατηρήται ίκμάς, συνι- 
στώμεν ινα έντός τών αγγείων υπό τό χώμα ένταθ-jj ξυλάνθρακος τεμά^ιον. 
Κατ* άρχάς ανάγκη νά ποτίζηται διά τοσαύτης ποσότητος δδατος, ώστε νά κατέρ- 
χηται τούτο μέχρι της βάσεως τοδ βολβοδ, δταν δμως αί ρίζαι κτήσωνται 
μέγεθος πέντε περίπου έκατοστομέτρων, τότε τό υδωρ πρέπει νά κατέρχηται δύο 
μέχρι τριών έκατοστομέτρων κάτω της μίζης. Έ άν  τά υάλινα άγγεΐα τοποΒ-ετε- 
θώσιν εν μέρει ενθα επικρατεί πολλή θερμότης, τότε ανάγκη ενεκα της ταχυ- 
τέρας έξατμίσεως δίς ή καί τρις της έβδομάδος νά ποτίζωνται. Πρός τούτους 
παρ ά ρ ρ η τ έ  ον ενταύθα δτι, άμ ’ ώ ς  άρξωνται βλαστάνοντα τά φύλλα, δέον τά 
άγγεΐα νά τοποθετηθώσιν έν τώ φωτεινοτέρω τοδ δωματίου μέρει καί δσον ενεστι 
πόρρω της θερμάστρας, καί συνιστώμεν πρός τούτοις, δπως, άμα rjj εμφανίσει 
τών άνθέων, τίθηνται επ’ αύτών κωνοειδή χαρτία ώ ς προφυλακτικά επικαλύμ
ματα, διότι ή προφύλαξις τών άνθέων άπό της κόνεως εινε άπαραιτήτως αναγ
καία. "Οταν δέ βραδύτερον τά υάλινα άγγεΐα μετά τών άνθέων έν πλήρει διατε- 
λούντων άν3·ήσει τοποθετησωμεν εξω τών παραθύρων, τότε δέον νά προφυλάττωμεν 
ταδτα άπό του πολλοδ φωτός τοδ ήλίου, ινα μή ταχέως άπανθήσωσι. Συμβαίνει 
δέ συχνάκις, ώστε παρά τήν βάσιν τοδ βολβοδ καί παρά τάς ρίζας νά φύωνται 
πράσινα φύκη* τά φύκη ταδτα εινε επικίνδυνοι έχΒ-ροί τοδ άνθους καί όφείλομεν 
μετά προσοχής καί έπιμελείας νά έκριζώμεν. Πρός τούτοις δέον νά πpoσέyωμεv 
δπως μέ έκτί^εμεν τά άνθη άνωμάλου έπικρατούσης άτμοσφαιρικής καταστάσεως. 
Καταλληλότερον πρός ποτισμόν τών άνθέων δδωρ εινε τό δμβριον, έν ελλείψει 
δέ τούτου τό ποτάμιον ή  τό λιμναΐον, ήκιστα δέ τό πηγαΐον.

Ε ίς  φ ι λ ο π ρ ό ο δ ο ς .

* * *

Κ α θ α ρ ι σ μ ό ς  τ ώ ν  λ υ χ ν ιώ ν . Ό  έν τώ σωλήνι τής θρυαλλίδος τών 
λυχνιών καί περί αύτόν έπικαθήμενος άνθραξ, δέον νά καθαρίζηται άπαξ τού
λάχιστον τοδ μηνός. Πρός τοδτο θέσατε έντός ήμισείας λίτρας δδατος τεμάχιον 
κρυσταλλωμένης σόδας, μεγέθους καρύου, βυθίσατε έν αύτώ τό στόμιον τοδ 
λύχνου καί θέσατε τό άγγεΐον έπί τοδ πυρός· άφ ’ ου κοχλάσβ έπί πέντε λεπτά 
τό όγρόν, άποπλύνατε διά ψυχροδ δδατος τό στόμιον τής λυχνίας, δπερ οδτω 
καθαρίζεται εντελώς, ώ ς  νά μή έγένετο χρήσις αύτοδ.

"Ινα μή άναδίδωσι καπνόν αί λυχνίαι βυθίσατε τήν θρυαλλίδα έντός 
δυνατοδ δξους καί ξηράνατε καλώς πρό τής χρήσεως· διά τοδ τρόπου τούτου 
επιτυγχάνεται φλόξ καθαρωτάτη καί λαμπρά.

* **

Δ ι ά γ ν ω σ ι ς  τ ο δ  χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς  έκ τ ώ ν  ο ν ύ χ ω ν . Πάντα τοδ σώματος 
τά μέρη λεπτολόγως έμελέτησαν καί έξήτασαν οί ειδικοί παρατηρηταί, ινα 
μαντεύσωσι τόν άνθρώπινον χαρακτήρα. Μετά τάς έξοχάς τοδ κρανίου, τάς 
γραμμάς τής χειρός, τό μήκος τής ρινός, έπελήφθησαν νδν τής μελέτης τών 
ονύχων τών δακτύλων. Καί βεβαιοδσι, τώ  οντι, οί αύτοί πάντων τούτων παρα
τηρηταί, δτι οί μακροί καί λεπτοί όνυχες έμφαίνουσι χαρακτήρα ευφάνταστον 
καί ποιητικόν, κλίσιν πρός τήν καλλιτεχνίαν καί οκνηρίαν· μακροί καί πλατείς 
σημαίνουαι φρόνησιν, ευθυκρισίαν καί πάσας τάς σοβαράς τοδ πνεύματος Ιδιό
τητας· όνυχες πλατείς καί βραχείς δηλοδσιν οργήν, τραχύτητα, πνεδμα άντι- 
λογίας, φίλερι καί ίσχυρογνώμον ή9·ος· όνυχες εύχροοι δηλοδσιν αρετήν, όγιείαν, 
γενναιότητα καί έλευίΗριον χαρακτήρα, σκληροί καί εύθρυπτοι, οργήν, σκληρό
τητα, τάαιν πρός ρήξιν, έριδα καί φόνον, κυρτοί έν έΐδει γαμψών σημαίνουσιν 
υποκρισίαν καί μοχι^ηρίαν, μαλακοί, άσθένειαν σώματος καί πνεύματος, βραχείς 
δέ καί μέχρι τής σαρκός κατατρωγόμενοι, βλακείαν καί ακολασίαν.
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Η ΘΡΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
(Συνέχεια και τέλος* ΐδε προηγ. φύλλον.)

’Α π ο λ α υ σ τ ι κ ά  μέσα.

Απολαυστικά μέσα καλούμεν τά μέσα της ζωοτροφίας, τά 
όποια καίτοι δέν εχουσι θρεπτικήν τινα αξίαν, ουχ ήττον δέν δυνά
μεθα ή δέν θέλομεν νά στερηθώμεν αυτών, έπειδή ή μετρία αυτών 
άπόλαυσις επαυξάνει τήν ευζωίαν καί τήν πρός τό έργάζεσθαι ικα
νότητα ήμών· τό αδύνατον τής στερήσεως αυτών δηλοΰται έκ τής 
κοινής χρήσεως αυτών άκόμη και παρά τοΐς βαρβάροις λαοΐς.

Τούτων τά συνηθέστερα παρ’ ήμΐν είσί τό τέϊον, ό καφές, ό 
οίνος, ό ζύθος καί τό οινόπνευμα.

Τνα κατανοήσωμεν τήν σπουδαιότητα αυτών δέον νά λάβωμεν 
ύπ1 δψει, δτι απασαι αί ζωϊκαί λειτουργίαι διατελοϋσιν ύπό τήν έπε- 
νέργειαν τοΰ νευρικού συστήματος · ού μόνον αί πνευματικαί ήμών 
ένέργειαι, ή θέλησις, ή σκέψις, ή λαλιά, διεγείρονται ύπό τοΰ νευ
ρικού συστήματος, άλλά καί αί διάφοροι άνευ τής έπιρροής τής 

, γνώσεως καί τής θελήσεώς ήμών έπιτελούμεναι λειτουργίαι τής 
πέψεως, διατελοϋσιν ύπό τήν αύτήν έπενέργειαν, προκαλούμεναι καί 
έκτελοΰμεναι ύπό τών νεύρων τών πεπτικών οργάνων.

ΙΤρός διέγερσιν τών νεύρων τούτων άπαιτεΐται ποιός τις έρε- 
θισμός. Άνωτέρω εϊδομεν, δτι τοιοΰτον έρεθισμόν προκαλοΰσι τά 
συνήθη τρόφιμα, τούτου δέ ενεκα είχομεν συστήσει τήν ποικιλίαν 
έν τη τροφή. Πολλάκις κατά τήν χρήσιν τροφής κατά τό μάλλον 
ή ήττον μονοτόνου, τόν έπακολουθοΰντα κάμ,ατον ή τήν έξασθένησιν 
τών πεπτικών οργάνων δέν έξαρκεΐ νά ύπερνικήση ό συνήθης έρε- 
θισμός καί έπιζητοΰμεν τότε μέσα δυνάμενα νά προκαλέσωσι τόν 
έρεθισμόν τοΰτον εν βαθμφ μεγαλητέρφ. Τοΰτο κατορθοΰτα.ι διά 
τών άπολαυστικών μέσων εν κύπελον π. χ. καφέ ή o’ivou δέν επιδρά 
μόνον έπί τής ένεργείας τής πέψεως, άλλά καί έπί τοΰ καθόλου 
νευρικού συστήματος · πρέπει δέ καί πρός τοΐς αλλοις νά έπαυξάνη, 
ώς εϊδομεν, τήν πρός τό έργάζεσθαι ικανότητα ήμών, τοΰθ’ δπερ 
καί έπιτυγχάνεται, ού μόνον διά τής άνυψώσεως τοΰ βαθμοΰ τής 
ένεργητικότητος ήμ,ών, άλλά καί διά τής άπαλλαγής έκ τής συνεπείς 
άνενδότου έργασίας συνήθως έπερχομένης άπαυδήσεως.

Διά τής χρήσεως άπολαυστικών μέσων δυνάμεθα νά έργαζώ- 
μεθα πλειότερον καί ένεργητικώτερον · έν τούτφ δμως έγκειται καί 
κίνδυνός τις, διότι όφείλομεν νά έξισώμεν τήν χρησιμοποιουμένην 
δύναμιν δι’ έπαρκοΰς τροφής, έπειδή άλλως ή ύπερβολική ένεργητι- 
κότης ήμών γίνεται δαπάναις τοΰ σώματος ήμών, τό όποιον έξαν- 
τλεΐται ταχύτερον ή δπως θά  συνέβαινε κατά τήν φυσικήν αύτοΰ 
πορείαν. Έν τή περιπτώσει ταύτη, πράττομεν δπως ό μή προνοητικός 
οικογενειάρχης ό δαπανών έκ τοΰ κεφαλαίου άντί νά δαπανά, τούς 
τόκους αύτοΰ.

Κύπελον καφέ ή οινοπνεύματος, τό όποιον συντελεί ινα φέρω- 
μεν είς πέρας έπείγουσαν έργασίαν, παρά τόν έπερχόμενον κάματον, 
είναι δντως ενεργητικόν μέσον, όπόταν ήμεθα είς θέσιν νά προσ- 
λάβωμεν βραδύτερον έπαρκή τροφήν. Ό  πτωχός δμως, ό έκλαμβάνων 
τήν έκ τής πόσεως οινοπνευμάτων έπερχομένην καταπράϋνσιν τής 
πείνης ώς άληθή χορτασμόν, καί άπατώμενος ύπό τοΰ στιγμιαίου 
αισθήματος τής εύθυμίας άρκεΐται είς άνεπαρκή τροφήν, διαπράττει 
έγκλημα, διότι τό σώμα αύτοΰ, έπερχομένης τής άναποδράστου 
έξαντλήσεως προώρως, άρνεΐται είς αύτόν τάς υπηρεσίας του.

Ό  καφές, ού γενική έστιν ή χρήσις, καθιστά, ώς γνωστόν, 
πολλούς άνθρώπους, άνεπαρκή λαμβάνοντας τροφήν, ικανούς πρός 
τό έργάζεσθαι, διότι κέκτηται είς μέγαν βαθμόν τάς είς τά απολαυ
στικά μέσα άποδιδομένας διεγερτικάς ιδιότητας. Επενεργεί, ού μόνον 
διεγερτικώς έπί τής πέψεως, άλλά καί έπί τού νευρικού ήμών συστή
ματος, καθιστών ήμάς ζωηροτέρους καί έπιτείνων τήν πρός τό 
έργάζεσθαι δύναμιν καί έπιθυμίαν ήμών.

Έν ταΐς βορείοις χώραις τής Ευρώπης, άντί τοΰ καφέ γίνεται 
μάλλον χρήσις τοΰ τεΐου, τό όποιον ώς απολαυστικόν μέσον κέκτηται

τήν αύτήν περίπου άξίαν καί χωνεύεται ύπό πλείστων εύκολώτερον 
τοΰ καφέ, ιδίως ύπ’ έκείνων, οιτινες ύπόκεινται είς ένοχλήσεις τής 
πέψεως, ή εχουσι τάσιν είς διαρροίας.

'Έτερον απολαυστικόν μέσον, τοΰ οποίου δέν έσαφηνίσθη ετι 
άκριβώς ό τρόπος τής έπενεργείας, εινε ό καπνός. Αναμφιβόλους 
διά πολλούς τών άνθρώπων, τό κάπνισμα σιγάρου ή καπνοσύριγγος, 
είναι άληθής άπόλαυσις, εις τινας δέ περιστάσεις καθησυχάζει τήν 

| ύπεραισθητικότητα τών νεύρων καί προκαλεΐ αίσθημα εύαρεσκείας. 
ούχ ήττον πρέπει νά όμ,ολογήσωμ,εν δτι είναι έκ τών άπολαυστικών 
έκείνων μέσων, ών εύκόλως ήδύνατο ό άνθρωπος νά στερηθη, ούδέ 
πρέπει νά λησμονώμεν, δτι είς πλείστας δσας περιστάσεις ή κατά- 
χρησις αύτοΰ, είς ήν εύκόλως ύποκείμεθα απαντες, παρασκευάζει 
τφ άνθρώπφ πολυειδεΐς ένοχλήσεις. Παρακωλύει λ. χ. τήν πέψιν 
καί δύναται άντί καθησυχαστικής λίαν ενοχλητική ν’ άποβή ή έπί 
τών νεύρων έπενέργεια αύτοΰ, έπερχομένης αϋπνίας καί παρουσιαζο- 
μ,ένων συμπτωμάτων δηλητηριάσεως.

Τά προμνημονευθέντα άπολαυστικά ποτά, ό καφές δηλονότι 
τό τέϊον καί ό καπνός είσήχθησαν είς Εύρώπην κατά τάς τελευταίας 
εκατονταετηρίδας, ένφ ή χρήσις τών μεθυστικών ποτών, τοΰ οίνου,

| τοΰ ζύθου καί τοΰ οινοπνεύματος εινε άρχαιοτάτη. Τά τελευταία 
ταΰτα δύνανται, είς μικράν δόσιν λαμβανόμενα, νά διευκολόνωσι τήν 
πέψιν, κυρίως δμ,ως έπιδρώσιν έπί τοΰ καθόλου νευρικοΰ συστήματος 
καί ιδίως έπί τοΰ έγκεφάλου · ή ίδιότης αύτών, τοΰ καθιστάν τόν 
άνθρωπον ευθυμον, λησμονοΰντα πρός στιγμήν τάς φροντίδας, γίνεται 
συνήθως άφορμή τής ύπερβολικής καταχρήσεως.

Ό  οίνος εινε τό ήττον έπιβλαβές άπολαυστικόν ποτόν, είς 
άσθενή δέ παιδία καί είς έν άναρρώσει εύρισκομένους ασθενείς λίαν 
πολύτιμον, ώς τονωτικόν μέσον. Ό  ζύθος άπέβη κατά τάς τελευ
ταίας δεκαετηρίδας γενικόν ποτόν τού λαοΰ έν ταΐς γερμανικαΐς 
χώραις· τό γεγονός τοΰτο δικαιούμεθα εύφροσύνως νά χαιρετίσωμεν 
καθόσον διά τής διαδόσεως τοΰ ζύθου περιορίζεται ή κατανάλωσις 
τών οινοπνευμάτων, ένφ άφ’ ετέρου διά τοΰ ζύθου προσφέρεται είς 
τόν λαόν άπολαυστικόν τι ποτόν τό όποιον έμπεριέχει ούχί εύκατα- 
φρόνητον θρεπτικήν ουσίαν. Μία λίτρα ζύθου έμπεριέχει περίπου 
τόσας λευκωματούχους ουσίας, δσας έμπεριέχουσι 15 γραμμάρια 
άρτου.

Τό οινόπνευμα, παραβαλλόμενον πρός τόν οίνον καί τόν ζύθον, 
θεωρείται ώς τό Ιπικινδονωδέστατον άπολαυστικόν ποτδν, τοΰτο μέν 
διότι έμπεριέχει εις μεγάλην δόσιν τό α λ κ ο ό λ ,  τήν μεθυστικήν ουσίαν 
δλων τών πνευματωδών ποτών, τοΰτο δέ διότι ευκόλως συνειθίζει 
τις είς τήν οίνοπνευματοποσίαν, ήναγκασμένος ών νά προσλαμβάνη 
όλονέν μεγαλητέρας ποσότητας αυτού διά νά παραχθη ή αύτή έπε- 
νέργεια.

Υπερβολική καί διαρκής χρήσις τοΰ οινοπνεύματος καταλήγει 
είς αιφνίδια συμ,πτώματα δηλητηριάσεως, είς τήν λεγομένην παρα
φροσύνην τών οίνοποτών, ή είς ύπολανθάνουσαν φθίσιν, πρόωρον 
άνικανότητα πρός τό έργάζεσθαι καί έλεεινόν θάνατον.

Μεγαλητέρα χρήσις τού οινοπνεύματος γίνεται έν ώρα χειμ,ώνος, 
έπειδή άντιδρα δήθεν κατά τοΰ ψύχους. Ό  ισχυρισμός ούτος είναι 
έσφαλμένος, διότι τό οινόπνευμα ούδεμίαν παράγει θερμ,ότητα, άλλ’ 
έκδιώκει απλώς τό αίμα πρός τήν περιφέρειαν τοΰ σώμ,ατος δηλ. 
πρός τό δέρμα, ώς τοΰτο καταφαίνεται έκ τοΰ έρυθροΰ προσώπου 
τών κατάχρησιν ποιοόντων τοΰ οινοπνεύματος, προξενούν στιγμιαΐον 
αίσθημα θερμότητος, διότι, ώς γνωστόν, τό δέρμα ήμών είναι τό 
αισθητήριον τοΰ ψύχους καί τής θερμότητος · ή ούτωσί προκύπτουσα 
θερμότης παρέρχεται ταχέως καί ή κατά τοΰ ψύχους άντοχή μει- 
οΰται · τούτου ενεκα οί πλεΐστοι τών ύπό τοΰ ψύχους θανόντων, 
ειχον προηγουμένως λάβει μεγάλας ποσότητας οινοπνεύματος. Χωρίς 
ν’ άρνηθη τις τήν σημασίαν τοΰ οινοπνεύματος, όπόταν λαμβάνηται 
τοΰτο είς μικράν δόσιν, προτιμότερον θά ήτο νά περιορισθή ή χρήσις 
αύτοΰ, καθόσον κύπελον καλοΰ καφέ ή τεΐου αντικαθιστά αύτό 

I κάλλιστα.
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Κ α ρ υ κ ε ύ μ α τ α .

Υπολείπονται ήμΐν ν’ άναφέρωμεν καί τά διάφορά πρός καρύ- 
κευσιν τών τροφών χρησιμεύοντα άρωματικά, ών τά σπουδαιότερα 
είσί τό πέπερι, τό σίναπι (μουστάρδα), τό κιννάμωμον καί τά μοσχο
κάρυα · ή μετρία καί άνάλογος αύτών χρήσις διεγείρει τήν ορεξιν 
καί βοηθεΐ τήν πέψιν καί διά τοΰτο, ώς άπολαυστικά μέσα, είσίν ουκ 
ευκαταφρόνητα. Τό οξος τέλος, τό όποιον είναι είς μέγαν βαθμόν 
άναψυκτικόν, συντελεί ούσιωδώς εις τήν πέψιν, διότι καθιστά σχεδόν 
άπαντα τά λευκώματα ευπεπτα. Διά τοΰτο ή σαλάτα μετά ώών 
είναι εν έκ τών μάλλον αγαπητών καί εύπέπτων έδεσμάτων.

Πίναξ τής θρ επ τι κ ή ς  ά ξ ί α ς  τών  τροφίμων.
Ά φοΰ ύπό γενικήν εποψιν έξητάσαμεν τάς ιδιότητας τών 

μάλλον έν χρήσει τροφίμων, άνάγκη, δπως ήμεϊς αυτοί δυνάμεθα 
νά σχηματίζωμεν ορθήν ιδέαν περί τής θρεπτικής άξίας ένός έκά- 
στου τροφίμου, νά γνωρίζωμεν τούς άκριβεΐς αριθμούς τών ποσών 
τοΰ λευκώματος, τοΰ λίπους καί τών είς σακχαροΰχα μεταστοιχει- 
ουμένων, τά όποια έμπεριέχονται έν τοΐς τροφίμοις. Γνωρίζοντες 
είτα τά χρησιμοποιήσιμα τούτων καί τάς τιμ.άς αύτών, δυνάμεθα 
νά σχηματίσωμεν άρκούντως ασφαλή γνώσιν, τίνι τρόπιρ διά μικράς 
δαπάνης θά  ήτο δυνατόν νά προσποριζώμεθα τά θρεπτικώτερα τών 
τροφίμων. Πίναξ τής χρησιμοποιήσεως τών τροφίμων ακριβής δεν 
είναι δυνατόν νά συνταχθή, διότι ή χρησιμοποίησις έξαρτάται ούχί 
έκ τής σονθέσεως τών τροφών, άλλ’ έκ τής πεπτικής δυνάμεως ένός 
έκάστου, έκ τής συνήθειας, καί ιδίως έκ τοΰ τρόπου τής παρα
σκευής. Έν γένει πρέπει νά εχω μεν όπ’ δψει, δτι τό γάλα, τά ώά 
καί τό κρέας είσί σχετικώς ευπεπτα, δτι ή φυτική τροφή έν γένει 
ήττον χρησιμοποιείται καί δτι έκ πολλών τροφίμων άνηκόντων είς 
τό φυτικόν βασίλειον καί τά όποια έγκλείουσι τάς θρεπτικάς ουσίας 
έντός φλοιοΰ, δπως τά σιτηρά καί τά όσπρια, δέον νά άπομακρυνθη 
ό φλοιός διά νά άποβώσι ταΰτα ευπεπτα. Συμβουλευόμενοι τόν 
κατωτέρω πίνακα πρός έξεύρεσιν τροφής ευθηνής αμα καί θρεπτικής, 
εύρίσκομεν δτι τό γάλα κατέχει τήν πρώτην θέσιν έν τοΐς τροφίμ,οις.

I. Ζ ω ικ ά  τρόφιμα.
500 γραμμάρια ήτοι ’ / 3 Κιλόν έμπεριέχουσι.

Λεύκωμα Λίπος Ζακχαροποιητικά
γραμ. γραμ. γραμ.

Γ  ά λ α  . . . . . . . 2 0 1 9 2 1
Β οό τυ ρ ο ν  . • · · 4 ' / , 4 9 0 ούδέν
Τ υ ρ ό ς  . . . . . . . 1 7 7 2 0 '/ * η
Ώ ά . . . . • - - 7 0 ·/8 55 —
Κρέας βόειον . . . 105 5 —

„  τού μόσχου . . . 76 6 7 2
„  πρόβειον . • · · 7 2 '/2 45
,, χοίρειον . . . . 100 3 3 '/2

Άρεΐγγαι . • · · 87 ‘/ 2 63
Όνόψαρον . . . 157 2

11. Φυ τικ ά  τρόφιμα .  
500 γραμμάρια έμπεριέχουσι.

Λεύκωμα Λίπος Ζακχαροποιητικά
γραμ. γραμ. ' ΤΡ«!Α-

Σισάλευρον . . .  59 --- 368
Λευκός άρτος . . .  48 300
Μέλας „ . . .  40 250
Τά πίσσα. . . . 112 1 2 'Λ 290
Κύαμοι . . . . 125 12 '/2 250
Γεώμ,ηλα . . . . 10 1 * /* 109
Όρύζιον . • · · 3 7 '/ , ΐ ’Λ 390
Άραβόσιτος . . . .  45 7 'Λ 382
Κεχρίον . • · · 7 2  »/* 15 332
Ξυνον λάχανον . • · · 7 '/ ; 2 30
Σπανάκια . . . .  7 2 72 21
Απίδια ξηρά . . .  6 — 324
Δαμάσκηνα ξηρά 
Μήλα ξηρά . -

■ · · 16*/2 — 225
. . . 6 Ά — 334

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
Ό  α ν α γ κ α ί ο ς  β α θ μ ό ς  τ ή ς  θ ε ρ μ ό τ η τ ο ς  τ ώ ν  φ α γ η τ ώ ν .  ΙΙάς τις 

γνωρίζει, οτι τά θερμά φαγητά είσίν επιβλαβή1 ολίγοι ομω ς γνωρίζουσι καί τόν 
βαθμόν της θερμότητος, ήτις καθιστεί αύτά άβλαβή . Ό  ιατρός F . Spath έμ ·̂ 
λέτησε διά διαφόρων πειραμάτων τήν βλάβην, ητις προσγίγνεται εις τα πεπτικά 
όργανα διά τών θερμών φαγητών. Έ κ  τής εισαγωγής είς τόν στόμαχον κονίκλου 
60— 120 γραμμαρίων δδατος, εχοντος θερμότητα 55 βαθμών Κελσίου επηρχετο 
κατάρρους τής βλεννομεμβράνης, τής θερμότητος τοδ δδατος άνυψουμένης είς 
60 βαθμούς κελσίου έσχηματίζοντο έλκη, είς 70 βαθμούς, φλόγωσις τοΰ στο
μάχου καί είς 75— 80 βαθμούς, ολοσχερής καταστροφή τών τειχωμάτων τοδ 
στομάχου, καί παρά τήν έπίχυσιν ψυχροδ δδατος έπήρχετο ό θάνατος μετ’ δλίγας 
ήμέρας. Ό  ιατρός Spath παραδέχεται, οτι τά φαγητά δύνανται νά τρώγωνται 
άβλαβώ ς είς θερμότητα 40 έως 50 τό πολύ βαθμών Κελσίου. Τ ά  ρευστά, είς 
μικράς έννοεΐται ποσότητας καί μετά ψυχροδ προσφαγιού, δύνανται νά τρώγωνται 
ά βλαβώ ς άκόμη καί είς θερμότητα 60— 65 βαθμών Κελσίου. Δ ιά  τά βρέφη 
καί τά παιδία ή  θερμότης αδτη είναι υπερβολική καί δέον νά μή ύπερβαίνγ] 
αδτη τους 38 βαθμούς.

Πρό τίνος καιροδ πολύς έγένετο έν ταΐς έφημερίσι λόγος περί ίατροδ τίνος, 
δστις έπέθεσεν έπί τών πληγών άσθενοδς, αί όποΐαι άπέβη άδύνατον νά έπου- 
λω θώ σι δι’ άλλου τρόπου, τεμάχια σαρκός τά όποια ελαβεν έκ τών νώτων 
βατράχου καί τά όποια βαθ-μηδόν προσεκολλήθησαν καί ήρξαντο νά λαμβάνωσι 
τήν φυσικήν χροιάν τοΰ δέρματος. Τελευταίως ιατρική τις έφημερίς άναφέρει 
νέον είδος τής τοιαύτης θεραπείας. Ό  καθηγητής H ippel Giessen άφ-βρεσεν 
άπό δύο άσ9·ενών πασχόντων έξ ίσχυράς θολώσεως τοδ κερατοειδοΰς χιτώνος 
τό μάλλον τεθολωμένον μέρος. Έ π ί τής θέσεως ταύτης έπε3·εσε τόν κερατοειδή 
χιτώνα τοδ δφθαλμοδ κονίκλου, τό δέ οργανον έντελώς ίαθέν διετήρησε τό 
διαφανές αύτοΰ- ή  μία έκ τών ία3·εισών κέκτηται ήδη  άρκετά ίσχυράν ορασιν, 
δυναμένη ν’ άναγινώσκγ] τήν 6ην σειράν τών γνωστών τοδ Jiiger δοκιμαστικού 
πίνακος τής όράσεως. Δυστυχώς ή  θ·λαστική δύναμις τοΰ κερατοειδοΰς τοδ 
κονίκλου χιτώνος είναι πολύ διάφορος τής τοΰ άνθρώπου, άλλως ή  επιτυχία θά 
ήτο καθ ’ όλοκληρίαν πλήρης.

Π ρ έ π ε ι  νά  π ίν ω μ ε ν  έ σ θ ί ο ν τ ε ς ;  είς τήν έρώτησιν ταύτην άπαντά ό 
έν Straubing Ιατρός Μόζερ, ώ ς έξής έν φυλλαδίω έπιγραφομένω ,,τά γαστρικά 
νοσήματα11. Τό πίνειν ψυχρόν δδωρ κατά, τάς ωρας τοδ φαγητοδ είναι έπι
βλαβές έπειδή ψυχραίνει τόν στόμαχον καί παρακωλύει ούσιωδώς τήν πέψιν. 
Ό  στόμαχος εχει άνάγκην διά τήν πέψιν θερμότητος 37 βαθμών, άλλως δέν 
λειτουργεί, ιδίως αί λιπώδεις δλαι άποκαθίστανται δυσδιάλυτοι. Πίνοντες ψυχρόν 
δδωρ 8 — 10 βαθμών Κελσίου υποβιβάζομεν αίφνιδίως τήν θερμότητα τοδ στο
μάχου είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε δυσκόλως έπανακτα τήν φυσικήν αύτοΰ θερμό
τητα τών 37 βαθμών, ήτις, ώ ς εϊδομεν, άναγκαιοϊ είς τήν πέψιν. "Ά λλω ς τε ό 
στόμαχος δέν επιδέχεται τοιαύτας σπουδαίας μεταβολάς τής θερμοκρασίας αύτοδ 
άπό 37 είς 8  βαθμούς. Τ ά  νεδρα άποναρκοΰνται πρός στιγμήν συστελλόμενα 
σπασμωδικώς, ή  δέ εκκρισις τοΰ γαστρικού υγροΰ και αι περισταλτικαι κινήσεις 
τοδ στομάχου παυουσι. Τ ό πολυ δδωρ άραιοΐ προς τοΐς αλλοις και τον γαστρι
κόν χυμόν είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε ματαιοΰται ή  έπενέργεια αύτοδ έπί τής 
πέψεως.. Μίαν ώραν πρό καί μετά τό φαγητόν δύναται τις ά β λ α β ώ ς νά πίν-jj 
δδωρ, ούχί πολύ ψυχρόν καί είς μικράν δοσιν. Ί  α περι τοδ δόατος λεχθεντα 
ίσχύουσι καί διά τόν ζδθον κ.αι δια παντα έν γενει τα ποτα.

’Αλληλογραφία δύο άγγλων κουακέρων:
'Ο πρώτος τούτων έν Φιλαδελφεία δ'.αμένων, έπιθυμών δέ νά μάθ-fl ά·) 

τι συνέβαινε νέον έν Λονδίνω άπευθύνει τώ αύτόθι εύρ'.σκομένω φιλω αύτοδ 
τήν έξής έπ'.στολήν.

Φιλαδέλφ., 2 Ίαν. 1835.
Φίλε.

■

Ύπογεγρ. Τ ζόν  Κ . . .
Ό  κουάκερος τοϋ Λονδίνου υπηρξεν ουχ' ήττον λακωνικός· ουδέν εχων 

ν’ άγγείλ·β νέον άπαντα αύτώ ούτως.
Λονδ., 26 Φ εβρ. 1835.

Φίλε

0
Ύπογεγρ. Τ όμ  Οΰόλ.

Τό μΎ]δέν τοΰτο άπετέλει όλόκληρον τήν άπάντησιν.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ ΠΕΡΙ TOT ΖΥΘΟΥ.
'θ  ζύθος μή στερούμενος σημασίας έπί τή ιστορική αυτού 

αναπτύξει ήν γνωστός καί παρά τοΐς άρχαίοις ήμών προγόνοις. 'Ο 
Αισχύλος, δ Σοφοκλής, Διόδωρος δ Σικελιώτης, δ ΙΙλίνιος καί άλλοι 
ποιούνται ήδη μνείαν αυτού έν τοΐς συγγράμμασιν αύτών. Τό Πη- 
λούσιον, έπί τίνος τών στομάτων τού Νείλου κείμενον, έθεωρεΐτο κατ’ 
εξοχήν ως πόλις τού ζύθου, ώς 
σήμερον τό Μονάχον. Έν Πηλουσίφ 
υπήρχον * τά ονομαστότερα ζυθο
ποιεία, έντεύθεν δέ καί ή προσω
νυμία, πηλουσιακόν ποτόν, άπαντ^ 
παρά διαφόροις συγγραφεύσιν ταυ
τόσημος τφ ζόθφ.

Τό μυστήριον τοΐς ζυθοποιίας 
μετεδόθη κατά τάς αιγυπτιακάς 
παραδόσεις υπό τών Φοινίκων είς 
τήν νοτίαν καί βορείαν Ευρώπην.
'Έλληνες δέ Γαλάται καί Ρωμαίοι 
έγίνωσκον τόν ζύθον, οι δ’ άρχαίοι 
Σαξονες καί Δανοί έθεώρουν τό 
,,τφ ζύθφ μεθύσκεσθαι 
τών τερπνότερων διασκεδάσεων. Κ α
τά τινα δέ άρχαΐον γερμανικόν μύ
θον ό Γαβρΐνος, ό βασιλεύς τής 
Βραβάντης, έγένετο ό εφευρέτης 
τού ζύθου καί τούτου ενεκα οί 
ζυθοπόιοί έτίμ,ων τόν μυθικόν τούτον 
βασιλέα ώς τόν πάτρωνα αύτών.
Κατά τήν 12ην καί 13 ν  εκατον
ταετηρίδα δ ζύθος πολλήν μέν 
έ'σχε διάδοσιν έν Γερμανία, άλλά 
δέν ήν ολως άγνωστος, διότι λόγος 
περί αύτού γίνεται καί έν ταΐς 
ίστορικαΐς γερμανικαΐς πηγαΐς κατά 
τήν έ'κ:ην ήδη εκατονταετηρίδα.
Ουτω έν δικαστικοΐς χρονικοΐς άπαν
τα νόμος, καθ’ δν οί κατασκευασταί 
ώφειλον νά εισφέρωσιν είς ναόν 
ώρισμένην ποσότητα ζύθου. Πρό 
πάντων ομως σπουδαία βελτίωσις 
έπήλθεν έπί τού ζύθου, δτε Κ ά
ρολος ό Μέγας ήξίωσεν αύτόν προ
σοχής μεταπεμψάμενος παρ’ έαυτφ 
τούς δεξιωτέροος τών ζυθοποιών.
Α π ό τού 1482 έν ταΐς γερμανικαΐς 
μοναΐς κατεσκευάζετο ζύθος δύο 
ποιοτήτων, τής μέν ίσχυράς προ- 
οριζομένης διά τούς εύτονους τευ- 
τονίδας, τής δέ άσθενούς διά τάς καλογραίας. Κατά τήν 16’ψ δμως 
έκατονταετηρίδα ή ζυθοποιία έν Γερμανία έν ύψίστη ήν τιμή καί 
άπετέλει τό σπουδαιότερον έξαγωγικόν προϊόν καθ’ απαν τό κράτος. 
'Ο τριακονταετής δμως πόλεμος έπελθών έξεμηδένισε πρός ταΐς 
λοιπαΐς οίκονομικαΐς τοΰ λαού βάσεσι καί τήν ακμήν και τήν ζωη
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ρότητα τού έμπορίου τού οίνου. Έκλιπούσης δέ τής υλικής έκείνης 
εύδαιμονίας, τού χρηματισμοΰ συνεξέλιπε καί ή ποιότης τού ζύθου 
καί κατ’ ακολουθίαν τό κλέος καί ή δόξα τοΰ ζύθου. Σήμερον ώς 
άριστός ζύθος θεωρείται, πολλής άπολαύων αξίας καί προτιμήσεως, 
δ έν Βαυαρία κατασκευαζόμενος, τήν μέθοδον τής κατασκευής δέ τήν 
έν τή πόλει ταύτη έπικρατούσαν είσήγαγε σήμερον καί μέγα τής 
Ευρώπης μέρος, έξαιρουμένης τής ’Αγγλίας καί τινων άλλων χωρών.

τελευταίοις έ'τεσιν ικανός διηγέρθη συναγωνισμός μεταξύ τοΰ 
βιενναίου καί βαυαρικού ζύθου · 
άλλ’ εν τφ συναγωνισμφ τούτφ ό 
γερμανικός ζύθος διαδραματίζει τό 
αύτό σπουδαιον πρόσωπον έπί τού 
παγκοσμίου έμπορίου, δπερ έπε- 
δείξατο καί κατά τάς παρελθού- 
σας έκατονταετερίδας, ούχί μόνον 
διότι μέγα μ,έρος τής Γαλλίας 
καί ιδίως οί Παρίσιοι σπουδαίαν 
ποιούνται κατανάλωσιν τοΰ γερμανι- 
κοΰ ζύθου, άλλά καί διότι σπου
δαία γίνεται έξαγωγή αύτοΰ καθ’ 
απαντας τούς λιμένας.

Καί έν αύτή τή Αυστραλία 
ίδρΰθησαν νΰν ζυθοποιεία κατά 
τό γερμανικόν περί κατασκευής 
σύστημα. Σημειωτέον δμως δτι 
σήμερον πρυτανεύουσιν κατά τήν 
έξαγωγήν τά έν Μονάχφ ζυθο
ποιεία. Κατά τό 1874 υπήρχον 
έν αύτφ 14 έργοστάσια ζύθου, 
ατινα παρήγον κατ’ έτος 1,400,400 
βαρέλια. Τό μέγιστον ζυθοποιεΐον 
έν Μονάχφ εινε τό τοΰ Γαβριήλ 
Ζάλτμαϊρ, έξαγαγόν κατά τι έ'τος 
ύπέρ τά 250.000 βαρέλια ζύθου 
καί άποτΐσαν τελωνιακόν φόρον §ν 
σχεδόν έκατομ. μαρκών. Καί έν 
ταΐς αύστροουγγρικαΐς δέ πόλεσιν 
ή παραγωγή τοΰ ζύθου, ιδία. έν 
Βοημία, καί Κάτω Λύστρία., ίκανάς 
έποιήσατο προόδους · ό αύστροουγ- 
γρικός μάλιστα καί βοημικός ζύθος 
ήμιλλήθη κατά τήν ποιότητα πρός 
τόν κλασικόν βαυαρικόν.

Σύμπασα ή Εύρώπη κατά μέν 
τό 1880 καί 1881 ήρίθμει 40.000 
ζυθοποιεία, ατινα παρήγον έτεσίως 
102,000,000 στατ· ζύθου, τούτων 
δέ κατανηλίσκοντο 3,568.259 έν Ά γ  
γλία καί Ιρλανδία.; 14,480.909 έν 
Πρωσσί(^ι, 11,852.591 έν Bauapiqf, 

11,180.689 έν Αυστροουγγαρία, 7,090.000 έν Γαλλία καί 1,200.000 
έν Ρωσσί^ι.

Έν Κωνσταντινουπόλει τή 10 Ιουνίου 1889.

ΙΑΚΩΒΟΣ Β ΑΣΙΑΔΗ Σ.

Υπεύθυνος Συντάκτης- Λουδοβίκος Βέρνερ. Διεο8·οντής καί εκδότης- Κ. Γ. Κωνσταντινίδης. Τόποις- Φρειδερίκο!) Γιάσπερ.
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