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επίσημος σφραγις της Βασιλισσης της Αγγλίας χα 
ρακτηρίζεται δια τοϋ ονόματος « Μ ε γ ά λ η σφραγιζόν-

ται άπαντα τά επίσημα έγγραφα, τά ύπογραφόμενα 
υπ' αύτής. Υπάρχει δέ καί μικρότερα τις σφραγίς τιθεμένη 

επί έγγραφων υπογεγραμμένων υπό της 
βασιλίσσης, πριν ή σφραγισθώσι ταϋτα υπό της με-
γάλης σφραγίδος. Ό σφραγιδοφύλαξ της μικρο-

τερας σφραγίδος καλεΐτα ιδιαίτερος σφραγιδοφύλαξ, 
και αποτελεΐ μερος τοϋ μυστικοϋ συμβουλίου, ών 
εις των ανωτάτων άρχόντων τοϋ βασιλείου· ό δέ 

της μεγάλης σφραγίδος κατέχει θέσιν ετι σημαντι-
κωτέραν, καλούμενος λόρδος σφραγιδοφύλαξ, και 
συνενών νΰν τό καθήκον αύτοΰ μετά τοϋ λόρδου 

Καγχελλαρίου. Άλλα τοϋτο άλλοτε δεν ειχεν ούτος.'Ο βασιλεύς 'Ερρίκος Ε', είχε 
δυο μεγάλας σφραγίδας, τήν μεν χρυσήν, ήν παρέδωκε τω επισκοπώ Δουρχάμου, καί 

κατέστησεν αυτόν λόρδον Καγκελλάριον, τήν δέ έτέραν άργυράν, ήν ένεπιστεύθη εις 
τον έπίσκοπον τοϋ Λονδίνου, και οι ιστορικοί συνήθως συγχέουσι τούς Καγκελλαρί-
ους μετά των σφραγιδοφυλάκων. 'Αλλά σήμερον μη ύπαρχούσης ειμή μιας μεγάλης 
σφραγίδος, δέν δύνατοί τις νά η Καγκελλάριος και λόρδος σφραγιδοφύλαξ κατά τον 
αυτόν χρόνον, ως τοϋτο σαφώς ορίζεται δια νόμου, ψηφισθέντος επί τής βασιλίσσης 
Έλισάβεθ' καθόσον τό καθήκον αύτών έστί τό αυτό, καί ή άφαίρεσις της μεγάλης 
σφραγίδος συνεπάγει καί τήν παϋσιν τοϋ Καγχελλαρίου. Ό λόρδος σφραγιδοφύ-
λαξ ή Καγκελλάριος έστιν ό ύπέρτατος άρχων μετά τήν βασίλισσαν κατά τήν ι-
σχύν καί έξουσίαν, καί προηγείται έν ταΐς τελεταΐς απάντων των άλλων έν τω βα-
σιλείω άρχόντων. Έφ'όσόν κατέχει τήν υπερτάτην ταύτην αρχήν, παρίσταται έν 
τοις μυστικοσυμβουλίοις, καί προεδρεύει της βουλής των λόρδων. 

Τοσαϋτα περί σφραγιδοφύλακος· νϋν δέ έκτιθέμεθα ιστορικά τινα περί των κατά δια-
φόρους έποχάς μεγάλων σφραγίδων της' Αγγλίας. Πρώτος βασιλεύς, ούτινος τύπος 
ποι σφραγίδος διεσώθησαν μέχρις ημών, ήν 'Εδουάρδος ό έξομολογητής. Φαίνεται 
δ' έκ τών διασωθέντων τύπων, ότι αι τότε σφραγίδες ειχον διάμετρον δύο δακτύλων 
καί 3)4 καί ήσαν μικρότεραι τών μεταγενεστέρων. Αι σφραγίδες αύται τοϋ βασιλέως 
'Εδουάρδου εΐσίν αι πρώται, έν αις παρίσταται βασιλεύς καθήμενος έπί θρόνου· τό δέ 
περιεργότερον, ή περί τήν σφραγίδα επιγραφή έστι μείζων πάσης άλλης μεταγενεστέ-
ρας σφραγίδος, καίτοι τό μέγεθος τής τότε σφραγίδος έστί τό ήμισυ τών μεταγενε-
στέρων* Ή δέ επιγραφή έχει ως έξης· «Sigillum Eduardi Anglorum Basilei» (σφρα-
γίς 'Εδουάρδου τοϋ βασιλέως τών "Αγγλων. 

Έν δέ τη μεγάλη σφραγίδι Γουλιέλμου τοϋ κατακτητοϋ άπαντάται έπί μέν τής 
μιας πλευράς ή έξης έπιγραφή·«Ηοe Normannorum Willelinum nosce patronum'» έπί δέ 
τής ετέρας· «Hoc AngllS regem signo fatearis unedem» (Μάθε έκ τούτου τον Γουλι-
έλμον άρχηγόν είναι τών Νορμανδών· τω αύτώ δέ σήματι γνώθι τον αυτόν Γουλιέλ-
μον βασιλέα είναι 'Αγγλίας. Έντεϋθεν γίνεται δήλον, ότι ή μέν μία. πλευρά τής σφρα-
γίδος ένέφαινε τήν έν Νορμανδία έξουσίαν τοϋ Γουλιέλμου, ή δέ έτέρα τήν βασιλείαν 
αύτοΰ έν 'Αγγλία. 'Από δέ τής έποχής ταύτης ήρξατο τό έθιμον τής χρήσεως σφρα-
γίδων, έχουσών δύο πλευράς* 

Οί τύποι τών σφραγίδων ως έπί τό πλείστον έπετυποϋντο έπί κηροϋ, διά τής πιέ-
σεως αύτοΰ μεταξύ δύο γεγλυμμένων σφραγίδων. Αι λέξεις «Dei gratia» ('Ελέω Θε-
οΰ), δέν άπαντώνται έν ταΐς πρώταις σφραγίσι τών "Αγγλων βασιλέων. Πρώτος δέ 
εισαγαγών αύτάς ήν 'Ερρίκος Α . καί μετ'αύτόν άπαντες οί βασιλείς τής 'Αγγλίας. 
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Τό μέγεθος τών μεγάλων σφραγίδων τής 'Αγγλίας ηΰξησε μεγάλως έπί Ριχάρδου Α'· 

οτε ή διάμετρος αύτών ήν τεσσάρων δαχτύλων, έκτοτε δέ μέχρι τής βασιλίσσης Μαρίας 
ή διαφορά ήν μικρά* άλλά κατά τούς γάμους αύτής μετά Φιλίππου τής 'Ισπανίας, ή 
διάμετρος τής μεγάλης σφραγίδος ηυξησεν εις 5 1)2 δαχτύλους, παριστώσηςτό βα-
σιλικόν ζεΰγος. 'Από δέ τής έποχής ταύτης τό μέγεθος τών μεγάλων σφραγίδων δέν 
μετεβλήθη πολύ, φθάσαν μόλις τούς έξ δακτύλους. 

Αι σφραγίδες τών πρώτων βασιλέων μέχρι τής βασιλείας 'Ερρίκου Γ' ήσαν άκα-
τεργάστως γεγλυμμέναι, τούτου δέ αι σφραγίδες δεικνύουσι μείζονα έπεξεργασίαν 
τοϋ θρόνου, έφ'ου ό βασιλεύς κάθηται.'Από δέ τής έποχής ταύτης μέχρι τοϋ 'Ερρί-
κου Η' αί μεγάλαι σφραγίδες άποτελοΰσιν ώραίαν καί έκλεκτήν συλλογήν τοΰ χα-
θαροΰ Γοτθικοϋ ρυθμοϋ, καί τίνες αύτών είσι κομψόταται. 

Ή σφραγίς τής βασιλίσσης Έλισάβεθ έστιν άξιοπερίεργος. Έπ'αύτής παρίσταται 
ή βασίλισσα φέρουσα ένδυμασίαν, ήτις άνακαλεΐ είς τήν μνήμην ήμών τάς σημερινάς 
κρινολίνας, δι' ών τό ώραΐον φύλον άγαπα νά κοσμήται. Πλησίον τών ώμων αυτής 
έπίκεινται νέφη, καί έκατέρων τών μερών τούτων έξέρχεται χείρ, κρατοϋσα τήν βα-
σιλικήν χλαΐναν, 

Αί δέ μεγάλαι σφραγίδες τής έπικρατείας έπί μεν τής μιας πλευράς παριστάσι τό 
βουλευτήριον μετά τής έπιγραφής «Τω πρώτω ετει τής έλευθερίας, τής ιδρυθείσης 
θεία συνάρσει κατά τό ετος 1648», έπί δέ τής ετέρας χάρτην τής 'Αγγλίας. Μετά 
δέ ταΰτα, έν ετει 1651, νέα σφραγίς κατεσκευάσθη, άλλ'έν τω χάρτη συμπεριελήφθη 
χαί ή Ιρλανδία. Ά λ λ ' ό Όλίβερος Κρόμβελλ δέν έπέτρεψε τοϋτο νά διαρχέση έπί 
πολύν χρόνον διότι διέλυσε τάς βουλάς, κατήργησε τήν σφραγίδα αύτών καί κατε-
σχεύασεν ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν έπί μέν τής μιας πλευρας τήν εικόνα αύτοΰ μετά 
τής έπιγραφής «'Ολιβέριος έλέω θεοΰ προστάτης τής Αγγλικής, Σκωτικής, Ίβη-
ρηκής κτλ. δημοκρατίας», έπί δέ τής ετέρας τά σύμβολα τών τριών βασιλέων μετά 
τοϋ Ιδίου αύτοϋ συμβόλου έν τω μέσω. 'Αλλ' άντί τών συνήθων συμβόλων τής Αγ-
γλίας καί Σκωτίας έτέθη ό σταυρός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου διά τήν' Αγγλίαν, καί ό 
τοϋ 'Αγίου 'Ανδρέου διά τήν Σκωτίαν. Κατά δέ τήν ταραχώδη κατάστασιν τών πραγ-
μάτων μετά τον θάνατον τοΰ Όλιβέρου, δύο μεγάλαι σφραγίδες κατεσκευάσθησαν, ή 
μέν διά τόν Ριχάρδον Κρόμβελλ, ή δέ έτέρα διά τό βουλευτήριον μετά τήν παραίτη-
σιν τούτου. Μετά δέ τήν καθησύχασιν τών πραγμάτων, έπανελθούσης τής τάξεως, 
ούδεμίαν άξιοσημείωτον μεγάλην σφραγίδα άπαντώμεν, ή τήν τοΰ 'Ιακώβου Β', ος- ις 
διαφυγών τήν έπανάστασιν, έρριψε τήν σφραγίδα εις τόν ποταμον Τάμεσιν, ίνα μή 
γείνη τι έν ονόματι αύτοΰ καί έπισφραγισθή ύπ' αύτής. 

Πρώτην Εστορικήν μνείαν σφραγίδων εύρίσκομεν έν τή βίβλω (Γέν. κεφ. ΑΗ'. στιχ. 
18 καί 25), ένθα φαίνεται, ότι 'Ιούδας, ό υιός τοϋ 'Ιακώβου, έφερε μεθ' έαυτοϋ σφρα-
γίδα. Έντεϋθεν δέ γίνεται δήλον, ότι ή σφραγιδογλυφία ήν γνωστή πρό τής έ-
ποχής ταύτης. Τοϋτο δέ καθίσταται έτι πιθανώτερον έκ τοΰ ότι παρατηρούνται έν 
τω Βρεττανικώ Μουσείω δακτυλιόλιθοι τών άρχαίων Αιγυπτίων. Άφοϋ δ' ένιδρύθη 
καί διεδόθη ό χριστιανισμός έν Ρώμη, καί άφοΰ μετά τόν Κωνσταντΐνον ή έκκλησια-
στική έξουσία ήρχισε νά άναλάβη τάς ήνίας τής Κυβερνήσεως, οι έπίσκοποι τής 
Ρώμης καί άλλων χωρών μετεχειρίζοντο σφραγίδας έν ταΐς ποιμενικαις αύτών έπι-
στολαΐς Δέν ύπάρχουσι δέ πολλαι σφραγίδες κατά τούς χρόνους τών σχοτεινών αί-
ώνων. Αι σφραγίδες τών βασιλέων καί άλλων προσώπων διασήμων, έχόντων άφορμήν 
νά μεταχειρισθώσιν αύτάς, ήσαν έγγεγλυμμέναι έπί λίθων, καί έφέροντο ώς δακτυλί-
δια μέχρι τής έννάτης εκατόνταετηρίδος. 'Υπάρχει δακτύλιος μεταγενεστέρας όμως 
έποχής «Annulus piscatoris» (δακτύλιος τοΰ άλιέως), όν φέρουσιν οι Πάπαι, καί 

καλεΐται ούτω, διότι άπεικονίζει τόν άγιον Πέτρον ώς αλιέα. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ TΥΠOI 

Ο Ρ Ω Μ Η Ο Σ 

Τον γνωρίζομεν όλοι, και όμως όλοι 
τον άγνοοΰμεν. Τον βλέπομεν καθ' έκά-
στήν τόν χαιρετίζομε, του όμιλοϋμεν, 
τον έχομεν φίλον μας, καί όμως δέν εϊμ-
ποροϋμεν νά δώσωμεν τον όρισμόν του. 

Ό Ρωμηός! 
"Αν καί δέν είνε ούτε χαρακτήρ, ούτε 

τύπος εις τήν κυριαν σημασίαν της λέ-
ξεως, είνε κάτι από τά δύο, καί δύναται 
να γινη Ηρως και φαρσας καί κωμωδίας. 
' 

Είνε νά μη τόν άγαπήσης ; Σ' Εγνώ-. 
ρισε χθες, καί σήμερον σέ άποκαλεΐ «φίλ-
τατόν του». Σοΰ όμιλεΐ ένικώς την ιδί-
αν στιγμήν, που σου παρουσιάσθη. Μετά 
δύο ημέρας σου έκμυστηρεύεται ολας τάς 
οικογενειακός του υποθέσεις, και σοΰ ζη.-
τεΐ την συμβουλήν σου. Δέν είσθε άδέλ-
φια ! τι διάβολο ! 

Μ' ένα «μεταξύ μας» και εν άλλο «ξέ-
ρεις, είσαι ό μόνος που τά έμαθες» νομί-
ζει ότι σέ ύπεχρέωσε τά μάλιστα. "Επει-
τα σου κτυπά φιλικώτατα τόν ώμον και 
άφοϋ σου θλίψει την χείρα μέχρι συν-
τρίψεως των φαλαγγών της, απέρχεται 
νά εύρη και άλλο θύμα της διαχύσεως του. 

Ό Ρωμηός ,καπνίζει, άλλά ποτέ δέν. α-
γοράζει καπνόν. Τρελλαίνεται διά τά 
Αϊγυπτιακά σιγαρέτα ή διά τόν καποράλ, 
όταν μυρισθη ότι είσαι έφωδιασμένος με 
τοιαύτα. Και άν τυχόν άγοράση-πράγμα 
σπάνιον-μεγαλειτέρα άπόλαυσις δι' αυ-
τόν είνε, νά σέ σταματήση καθ' όδόν, 
ενώ τρέχεις νά προφθάσης τό τραμβάυ 
ή τόν σιδηρόδρομον, καί νά σοΰ είπη μ' 
ένα έγκάρδιον μειδίαμα: 

— Παρακαλώ, τή φωτιά σας ! 

Ό Ρώμηός καθ' όδόν. "Ας τόν άκο-
λουθήσωμεν. Τό πεζοδρόμιον δέν τόν . 
χωρεί. Βαδίζει, άλλοτε δρομαΐος ώς με-
σίτης χρηματιστηρίου, και άλλοτε ώς 
τέλειος flaueur. Κρατεί την ράβδον του, 
ώς ό κυνηγός τό όπλον του, άλλοτε υ-

πό μάλης και άλλοτε έπ' ώμου, και δι' 
αύτό δέν παρέρχεται ήμερα, χωρίς νά 
κινδυνεύση νά στραβώοη κανένα, ή νά λε-
ρώση ή νά σχίση τό ένδυμα δυστυχους 
διαβάτου. "Επειτα βαρύνεται τό πεζοδρό-
μιον καί κατεβαίνει εις τόν δρόμον έν 
γνώσει ότι διατρέχει τόν κινδυνον νά κα-
ταπλκωθη υπό τίνος αμάξης, άλλά βέ-
βαιος ότι θά ύβρίση τόν άμαξηλάτην : 

— Άχρεΐε, άπρόσεκτε, δέν βγαίνεις τά 
στραβά σου! 

Ποΰ, πηγαίνει λοιπόν τόσον δρομαΐος; 
Που' άλλου. Εις τό καφενεΐον. "Ω έκεΐ 
δέν είνε εις τό στόιχεΐόν του ! 

Ιδού αύτός ενθρονισμένος ώς πασσάς 
εύρων τρόπον νά χρησιμοποίηση . πέντε 
καθίσματα. H πρώτη σκέψις του είνε πώς 
νά πάρη'πίσω τόν παρά του. Ρίπτεται 
λοιπόν ακατάσχετος έπι των εφημερίδων, 
κατορθώνων ν' άναγινώσκη μίαν, νά θέτη 
την χεΐρά του έπάνω εις άλλην, και να 
κρύπτη την τρίτην έν έφεδρεία. Έάν πά-
ρη καφέ ή λόυκοΰμι, θά δϊατάξη πεντά-
κις τουλάχιστον τό garcon νά του φέρη 
νερό· έάν καπνιζη ναργιλέ, άλλοίμονον ! 
Δεκάκις θ' άκουσθή κραυγάζων θυμωδώς : 

—Παιδ ΐ , μιά φωτιά! 
Νερό καί φωτιά ! Φωσίά και νερό, ιδού 

ή αιωνία έπωδός του. "Ισως διά ν' άπο-
δείξη'έμπράκτως7 ότι εινε, παιδί της φω-
τιάς, και του γλυκοΰ νερού. 

Είνε τύπος ανεξάντλητος ό Ρωμηός ! 
'Ανεκμετάλλευτος πηγή Ουμηδιας και 

humour- 'Εγράφησαν τόσα και τόσα περί 
αύτοϋ, και όμως δέν άνεφράνη εισέτι τό'.ά-
κρον του ώτός του. Ό Σουρής, ό μέγας 
Σουρής έγραψε περί αύτοΰ διακοσίας χι-
λιάδας θαυμασίων στίχων, καί όμως τό 
έργον του πιθανόν νά κριθή άτελές υπό 
των μεταγενεστέρων. Θαυμάζομεν τό ά-
καταπονητον, τό άνεξάντλητον τής έμ-
πνεύσεως τοϋ ποίητοϋ, και, λησμονοϋμεν 
νά θαυμάσωμεν συγχρόνως τό μεγαλεΐον 
και την πολυδαίδαλον καί, πολυώνυμον 
ποικιλιών ταυ θέματος τίου, τοϋ Ρωμηοϋ. 

Αλλά και τί δέν δύναται νά γραφή 
περί αύτοΰ; 'Από τοϋ μεγάλου έπους 
τοϋ δημοφιλούς ποίητοϋ μας μέχρι τοϋ 
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έπιγράμματος, ό Ρωμιός δύναται νά γίνη 
ήρως όλων των ειδών της δημιουργικής 
φιλολογίας. Αι γραμμαί αύται δέν εϊνε 
άλλο ή μικρά σ ι λ ό ΰ έ τ ά, άνευ άξιώ-
σεως. 

"Ας φέρωμεν λοιπόν τόν ηρωα μας καί 
εις τό θέατρον. Ό Ρωμηός έν Οεάτρω ! 

Ω Μοϋσα. κτλ. κτλ. 
- Τόν βλέπετε; Δέν κάθεται. Είνε δυνα-

τόν νά τόν χωρέση τό κάθισμά του; Ση-
κώνεται, ρίπτει βλέμμα οίκτου και συμ-
παθείας εις την άγέλην άύτήν, ή όποια 
καλείται άκροατήοιον, και αισθάνεται έν-
δομύχως την άνάγκην νά έπιχύση τά 
φώτά ,του, τάς γνώσεις του τάς κριτικάς 
καί καλολογικάς επί τοϋ άμορφώτου και 
άπαιδαγωγήτου αύτοϋ κοινοϋ. Είς τό δι-
άλειμμα της πρώτης πράξεως έντείνει πε-
ρισσότερον την φωνήν του, όπως σχημα-
τίση περί αύτόν κύκλον, καί άρχεται της 
διδασκαλίας. Έάν ό ποιητής τοϋ δράμα-
τος είνε φίλος του, προσπαθεί νά πείση 
τους άκροατάς του, ότι το έργον είνε σαικ 
σπήρειον. 'Εάν δέν τόν χωνεύη, τό δραμα 
είνε έξάμβλωμα. «Καλέ, είνε δραμα αύτό 

Δέν έδωσα έγώ άκόμη τό ιδικό μου...: 
'Αλλά νά δήτε.... τό έχω στο συρτάρι 

μου.,..» Μετά τό τέλος της παραστάσεως 
κινεί τήν κεφαλήν έλεεινολογών τους χει-
ροκροτοϋντας. «Αύριον νά δητε άμαθέ-
στατοι, πώς κρίνουν τά έργα». Καί πράγ-
ματι γράφει κριτικήν ! Ό Σαρσαί;..... Ό 

Λεμαίτρ... καί τί είνε αύτοί έμπροσθεν 
του; Κριτικός είνε αύτός, όπως είνε δρα-
ματικός, όπως εινε διηγηματογράφος, 
μυθιστοριογράφος, όπως είνε ιστορικός 
γεωγράφος, μαθηματικός, .ύπάλληλος": 
δημοσιογράφος. Είνε... καί τί δέν εΐνε; 

. 

Είνε ολίγον άπ' ολα.'Αλλά πρό παντού 
είνε τό μιμητικώτερον όν τής ύφήλίου. 
Ούδέ κόκκον πρωτοτυπίαί εις τόν έγκέ-
φαλόν του. "Οπως εϊς τό έμπόριον κάι 
εις τήν βιομηχανίαν ιδρύει άτμόμυλον η 
παντοπωλεΐον ή καφενεΐον άπέναντι άλ· 
λου τοιούτου, ούτω κ' έν τη φιλολογία 

συγγράφει δραμα, κωμειδύλλιον, revue 
κωμωδίάν διότι τό ευρίσκει α la mode, 

διότι ελπίζει νά κερδιση τά πρός τό ζην, 
ένω ήδύνατο νά ζήση καλλίον εργαζόμε-
νος ώς ράπτης, ώς διδάσκαλος, ώς έμ-
πορος. O Ρωμηός δέν σοΰ λέγει ποτέ τό 
βάθος της σκέψεώς του. Τόν έρωτας : Δι 
ατί συγγράφει·; Σοΰ άποκρίνεται : «Ξέ-
ρεις,... ή-, δόξα μέ γαργαλίζει "Εχω 
ταλάν ..)) 'Ενώ κατά βάθος σκέπτεται « τό 
ψωμί νά βγαίνη..» 

Συμπερασμα. 
'Ενόσω ύιχάρχει Ρωμηός, ή 'Ελλάς θά 

είνε ό,τι εινε. Ρωμηοσύνη. 

ΟΡΟΣ ΤΑΞΕΙΔΕΥΟΝ 

Εν όρος τό οποΐον μετάτοπίζεταΐ δεv είναι 
κοινον γεωλογικόν φαινόμενον. Τό γεγονος τούτο 
έπιστοποιηθη παρά τούς καταρράκτης της Κολομ-
βίας, έν Άμερίκη. Πρόκειται περί όρου; έκ. με . 
λανολίθου εχόντος τρεις κορυράς, εκτάσιν 12 
χιλιομέτρων καί υψος 600 μέτρων ύπεράνω τοΰ 
ποταμου. Τό ορος άκαταπαύστως καί βραδέως 
μετατοπίζεται κατερχόμενον πρός τόν ποταμόν 
τόν οποϊον απειλεί νά καταχώση καϊ νά σχημα-
τίση λίμνην έκ τοϋ υδατος αύτοϋ. Έν τη κινή-
σει ταύτη της μιτατοπίσεως, τό ορος ηδη κα-
τετρεψεν εν μέρος του δασους επιστρέφοντος 
τάς υπώρειας του καί οί μηχανικοί της σίσηρο-
ίρομικής γραμμής ητις εκτείνεται κατά μήκος 
τοϋ'ορους παρετήρησαν οτι αΰτη η γραμμή στα-
θερώς ώθείται πρς; τόν ποταμόν καί ότι άπό 
τίνων έτών αυτη μετετόπίσθη κατά 2.5Ο -3 
μέτρα. Οί γεωλόγοι άποδίδουσι toυτο τό φαι-
νόμενον εις τό γεγονός, ότι ό βασανίτης ό άπο· 
τελών τόν πυρήνα τοϋ όρους έδράζεται έπί κι-
νητών στρωμάτων τά οποϊα ακαταπαύστως-σύ-
ρονται υπό του υδατος, υπερ κατα τούτον τον 
τροπον υπονομει τήν βασιν τοϋ ,ορους. Ούτοι 

ισχυρίζονται ό'τι τά ταϋτα τά στρώματα καί 
άνευ τής βοηθείας τοϋ ΰδατος δύνανται βαθμη-
δόν νά καθιζήσωσιν ΰπό τό βάρος τά οποϊον 
ποστηρίζουσιν. 
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Ο τύπος κατά τά τελευταία έτη εποιήσατο 
μεγάλας προόδους καί φέρει εις εκπληξιν πάντα 
βλέποντα έκδιδομένας ήμερησίας εφημερίδας τό-
σον μεγάλου σχηματος ώστε είναι δυνατόν νά 
καλυφθη δι' ένός μόνον φύλλου τό δάπεδον ένός 
ουχί μεγάλου δωματίου, άλλας δέ έχούσας 12-
16 σελίδας μετά στηλών γεμάτων έξ ειδοποιή-
σεων, ειδήσεων, περιγραφών συγκινητικών διασα-
φηνιζουσών τό τελευταΐον humbug κτλ. 

Έν τούτοις αϊ άξιοθαύμαστοι αύται έφημερί-
δες άπό τινος χρόνου έξηκοντίσθησαν κατά τήν 
έπιστημονικήν και τεχνικών πρόοδον υπό μιας 

ευρωπαϊκης έφημερίδος έκδιδομένης έν Βουδα-
πέστη, τοϋ τηλεφωνουμένου κήρυκος Telephone 
Hirmondo. Αυτη αΰτομάτως ουτώς ειπείν, άνα-
γινωσκομένη έν ταϊς οίκίαις παρέχει, άνευ τής 
ανάγκης τής αναγνώσεως, εις τοϋς συνδρομητάς 
ειδήσεις έξ ολου σχεδόν τοΰ κόσμου διαβιβαζο-
μένας διά τοϋ τηλεγράφου εις τά γραφεία της 
συντάξεως. Ό τηλεφωνούμενος Κήρυξ (υπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ Γεωρ·;. Horvarth, άρίστου δημο-
σιογράφου τής Ουγγαρίας) άνακοινοϊ διά τοΰ 
τηλεφώνου είς τοΰς 6 χιλ. συνδρομητάς, έχοντος 
σύρματα μήκους 259 χιλιομέτρ. παντοειδή νέα 

κατά τάς διαφόρους ώρας τοϋ ήμερονυκτίου. Ή 
συνδρομή εικοσάλεπτος ούσα τήν ήμέραν καί υ-
ποχρεωτική έπί εν έτος αποφέρει έτησίαν πρό-
σοδον 219 ,000 φράγκ. ει'ς τήν Έταιρίαν ή ο-
ποία ήρχισε τήν έπιχείρησίν ταύτην δι' αρχικού 
κεφαλαίου έμ 300,000 φλοριν. καί έχει τήν σή-
μερον ένεργητικόν υπέρ τάς 500,000 φλοριν. 
Ή Hirmondo Telephone αρχίζει νά λειτουργά 
άπό τής 8 1 j2 τής πρωίας διά τά τηλεγραφή-
ματα τής Ευρώπης καί τής 'Αμερικής· επειτα 
άκολουθοϋσιν αί ειδήσεις τής πρωτευούσης καί 
αϊ άφίξεις τών ξένων κατά τήν παρελθοϋσαν νύ-
κτα έν Βουδαπέστη. Κατά τήν έννάτην τής 
πρωίας έρχονται αί έπίσημοι κοινοποιήσεις καί 
τό περιεχόμενον έν συντόμω τής κυβερνητικής ε-
φημερίδος. Άπό τής έννάτης καί 3)4 μέχρι 
τής δεκάτης 1)4 τής πρωίας έπιθεωροϋνται τά 
έν Βιέννη συμβάντα καί αί πρωιναί έφημεριδες 

τής Βούδας. 'Από τής δεκάτης 1)4 έως τής 10 
1)2 άνακοινοϋνται αί ειδήσεις περι τής άνοίξε-
ως τοϋ χρηματιστηρίου καί περί τών τιμών τών 
δημητριακών, οϊτινες μεγάλην ζωήν έξεγείρουσιν 
έν Ουγγαρία. "Ερχονται ακολούθως μέχρι της 
ένδεκάτης πρό μεσημβρίας αί έντόπιαι ειδήσεις 
καλλιτεχνικά καί αί έπιστημονικαί. Άπό τής 
ένδεκάτης 1)4 μέχρι τής ένδεκάτης 1)2 αί ει'-
δήσεις έκ τών έπαρχιών καί τοϋ έξωτερικοϋ, 
καί άπό τής ένδεκάτης 1)2 μέχρι τής 11 3)4 
αί είδήσεις έκ τών χρηματιςηρίων τήςΒουδαπέ-
στης καί τής Βιέννης, τά συμβάντα έν τη Αυ-
λή, πολιτικαΐ καί άλλαι ειδήσεις. "Οταν μετά 
μεσημβρίαν συνεδριάζη ή βουλή (Meichstag), πα 
ρέχονται κάθε δέκα λεπτά, βουλευτικαΐ είδήσεις 
καί τής εφημερίδος διατελούσης έν άμέσω συγ-
κοινωνία μετά τής Βουλής, ακούονται αγορεύον-
τες οί υπουργοί καί οι περιφανεΐς ρήτορες τής 
βουλής. Τοιουτοτρόπως τά πρόγραμμα τής ρη-
θείσης εφημερίδος εκτυλίσσεται μέχρι. τής έσπέ-

ρας, μετά περιλήψεως τήν μεσημβρίαν καί τήν 
έσπέραν πασών τών ειδήσεων τών τηλεφωνηθει-
σών πρότερον οπως οί συδρομηταΐ λάβωσι γνώ-
σιν τών ειδήσεων τάς οποίας δέν είχον ακούσει 
απόντες εκ τής οικίας. 

Ή έφημερίς αυτη δέν παύει καί μετά τήν 
Ισπέραν εργαζομένη. Ταύτην τήν φοράν,αυτη δι-
αβιβάζει εις τούς συνδρομητάς-άκροατάς της τό 
περιεχόμενα τοΰ δράματος ή μελοδράματος τοϋ 
διδασκομένου έν τώ θεάτρω ή τω ώδείω, ένίοτε 
τηλεφωνεί τά τεμάχια έκ τοϋ ωδείου καί τών 
συναυλιών τά χειροκροτηθέντα υπό τών ακροα-
τών. Οίκοθεν εννοείται οτι οσάκις είδησίς τις έ-
κτακτος φθάσει εις τά γραφεία τής εφημερίδος, 
οί συνδρομηταί δι' ισχυρού ήχου τοϋ κώδωνος 
προσκαλούνται εις τό τηλέφωνον τών οικιών των. 

'Ιδού, μία καινοτομία περίεργος καί λίαν έν-
διαφέρουσα. 

Ή Telephone Hirmundo, ώς έφημερίς, παρα-
σκευάζεται ώς καί πασα άλλη τ. ε. οί ρέπορτερ 
περισυλλέγουσιν ανά τήν πόλιν τάς είδήσεις, 
συντάττουσι τάς ειδήσεις, τάς συνδιαλέξεις με-
τά τών έπισήμων προσώπων, οί συντάκται κα-
ταστρώνουσι τά leader articles ή τά φιλολογι-
κά, έπιστημονίκά, κοσμικά, καλλιτεχνικά ή θε-
ατρικά χρονικά, άπολύτως καθώς οταν το κει-
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μενον τής εφημερίδος τιθηται υπο τόν τύπον. 
Άντι δέ τό ΰλικόν τής εφημερίδος νά άποστα-
λη είς τό τυπογραφεϊον οπως στοιχειοθετηθώ δί-
δεται εις ιδιαιτέρους υπαλλήλους έχοντας φω-
νήν ίσχυράν καί καθαράν καί έζαίρετον προφο-
ράν, οϊτινες έν τη αΐθούση έν τη οποία ευρίσκον-
ται συνενωμέναι αί τηλεφωνικάι συσκευαί, συγ-
κοινωνοϋσαι μετά τών συσκευών τών συνδρομη-
τών, άναγινώσκουσι μεγαλοφώνως τά άρθρα καί 
τάς είδήσεις τής έφημερίδος ήτις έπαναλαμβά-
νεται ιδιαιτέρως παρά τοϊς 6000 συνδρομηταϊς. 
Τό σύστημα τοϋτο δέν είναι πρόσφορον καί πρα-
κτικόν. Καί πόσα παρέπονται αύτώ πλεονεκτή-
ματα! Καί έν πρώτοις, οπως γινώσκη τις τά 
σαμβαίνοντα έν τώ κόσμω, δέν είναι ανάγκη νά 
γινώσκη τήν άνάγνωσιν, ή άν είναι γραμματι-
σμένος, νά κοπιάζη άναγινώσκων. Άφ'έτέρου 
δέν είναι ανάγκη νά αναμένη τις τήν διανομήν 
τής εφημερίδος, έκδιδομένης έν όρισμένω χρόνω 
οπως μάθη τάς σπουδαίας ειδήσεις, διότι αυται 

άνακοινοϋνται εις τους συνδρομητάς σχεδόν καθ' 
ον συμβαίνουσΐ χρόνον. 'Εκτός δέ τούτου έν ταύ-

τη τη περιπτώσει δέν παραλείπονται αί λεπτο-
μέρειαι τών συμβάντων διότι ή τηλεφωνουμένη 
έφημερις δέν στενοχωρείται υπό τών ώρισμένων 
πλαισίων τοΰ τυπογραφικού τύπου. 

Έκ τούτων λοιπόν τών πλεονεκτημάτων ε-
ξηγείται ή μεγάλη επιτυχία τήν οποίαν έσχεν 
ή Telephone Hirmondo έν Ουγγαρία. 

Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ω Ν 

Σ Ι Δ Η Ρ Ω Ν Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ Ι Ω Ν 

Μέχρι πρό τίνος χρόνου τά χρηματοκιβώτια 
άντέτασσον εις τάς παρατόλμους προσβολάς τών 
κλεπτών διαφόρων κατηγοριών μόνον τό μυστι-
κόν τοΰ συνδιασμοΰ τών κλείθρων των καί τήν 
ίσχυρότητά των. Έν τούτοις συχνάκις, ώς δει-
κνύουσι τά συμβαίνοντα παρατολμήματα καθ' 
έκάστην, αί ίδιότητες αυται τών χρηματο-
κιβωτίων δέν άρκοϋσι πρός παρακώλυσιν τών έ-
πιδεξίων κλεπτών. Ένεκα τούτου δέν είναι Ά-
σκοπον νά άνακοινώσωμεν εις τους τραπεζίτας, 

έργοστασιάρχας, εμπόρους ή εν γενει. τους πλου-
σίους, τήν λαμπράν έφεύρεσιν τοΰ R. Η. Newlin 

εκ Κιγκινάτης) σκοπούσαν τήν προτασίαν τών 
χρηματοκιβωτίων άπό πάσης έγκληματικής άπο 
πείρας. Τό υπ' αύτοΰ έπινοηθέν σύστημα ειναι 
άπλούστατον καί σύγκειται εις τήν τοποθέτη-
σίν τοΰ χρηματοκιβωτίου έν τελείως άδιαβρόχω 
κιβωτίω έντός εχοντι μικράν άντλίαν έμοιάζου-
σαν έξωτερικώς πρός τάς εν χρήσει διά τήν αύ-
τόματον κλεΐσιν τών θυρών, διά τής οποίας συμ-
πυκνοϋται ό άηρ κατ' έντασιν προσδιοριζομένην 
προηγουμένως, Έν τω έσωτερικώ ουτως έφοδια-
σθέντος κιβωτίου ευρίσκεται έν μικρόν μεταλλι-
κόν μανόμετρον, τοΰ οποίου η βελόνη, οταν ή ε-
σωτερική πίεσις ποικίλλεται πέραν τών προσδιο-
ρισθέντων ορίων, κτυπά έν μεταλλικόν κομβίον 
καί διά τούτου τοϋ κτύπου κλειει τά ρεύμα μι-

ας ηλεκτρικής συστοιχίας προωρισμένης νά πα-
ράξη ηχον έν τω κώδωνι τώ τοποθετουμένω έν 
τώ κοιτώνι,τη αΐθούση ή τω γραφείω τοϋ ιδιο-
κτήτου τοϋ χρηματοκιβωτίου. 

Πασα άτόπειρα άνοίξεως τοϋ κιβωτίου, έν τώ 
οποίω κείται τό χρηματοκιβώτιον, προκαλούσα 

τήν μεταβολήν τής πιέσεως έν τώ έσωτερικώ 
τούτου τοΰ κιβωτίου, συντείνει είς τήν μετατό-
πίσιν τής βελόνης τοϋ μανομέτρου. Ή βελόνη 
κτυπά τό κνμβίον καί παρέχει τήν δίοδον τοϋ 
ρεύματος. Άμέσως ο κώδων κτυπά καί οί ενδι-
αφερόμενοι ειδοποιούνται περί τοϋ κινδύνου τόν 

οποΐον διατρέχει ή περιουσία των All right ! 

0 Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ο Σ Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ Α Δ Α Μ Α Σ 

Πρό χρόνου ευρέθη έν τοις άδαμαντοφόροις 
στρώμασι τοις κειμένοις μεταξύ τοϋ Ρίου δέ 
Ρανκάρδορ καί τοΰ ποταμοϋ Μπίκας εν τη έ-
παρχία Bahia τής Βρασιλίας υπό τίνος μεταλ-
λευομένου εϊς μέγιστος άδάμας της ποικιλίας 
τής γνωστής υπό τό ονομα Carbon. Είναι γνω-
στόν οτι τό Carbon είναι έν είδος μέλανος άδά-
μαντος εχοντος ένίοτε κρυστάλλωσιν συγκεχυμέ-
νην καί άλλοτε όψιν κατηφή. Ό άδάμας ουτος 
έχει βάρος 630 γραμμαρίων η 3073 καρατων 
κατά δέ τήν στιγμήν της έζαγωγής του ητο 
βαρύτερος κατά 19 περισσότερον γραμμάρια καί 
έζύγιζε 3,167 καράτ. Ή έλάττωσις ουτη τοΰ 
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βάρους οφείλεται εις τό οτι, τοϋ ανθρακος, του-
του οντος πορώδους, ή έξάτμισις άφήρεσεν άπ' 
αυτού τήν ύγρασίαν τήν οποίαν έφερέ. Καίτοι 

ο λίθος ουτος δέν απαστράπτει καί είναι άχρη-
στος είς τούς κατατκευαστάς τών κοσμημάτων, 
έχει ομως καί τήν άξίαν του, ευρίσκων-κατάλ-
ληλον έφαρμογήν εν τισι τέχναις. Οί μηχανι-
κοί, π. χ. μεταχειρίζονται τούτον ,ώς θώρακα 
τής αιχμής τών τρυπάνων διά τών όποίων δια-
τρυπώνται οί σκληροί βράχοι. Ουδέποτε άλλο-
τε είχεν είιρεθή άδάμας- έχων τόσον μέγεθος. 
Τά μέχρι τούδε γνωστά τεμάχια τοΰ Carbon 
είχον βάρος 600.-800 καράτ. εν δέ' μονον έζύ-
γιζε 1700 καράτ. τό όποιον όμως ήτο ολίγον 
όμογενή; καί κατωτέρα; .ποιότητος. 

'Ο ευρεθείς λίθος, απεναντίας, δέν έχει ελλει-
ψιν καί ών μέλας έχει τό σχήμα στρογγύλον. 
Ή άξία αύτοϋ είναι σημαντική. Έν τώ έμπο-
ρίω εν καράτιόν τοΰ Carbon τιμάται 65 φραγ. 
Τό βάρος λοιπόν τοΰ λίθου οvτος 3073 καράτ. 
ή άξία αυτού υπολογίζεται εις 199,745 φράγκ. 

Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Τ Ω Ν Φ Α Ρ Μ Α Κ Ω Ν 
(Συνέχεια και τελοςι -

Τούτο έπεκυρώθη καί διά πειμαμάτων: ήνοι-
γον μίαν φλέβα τοϋ ζώου καί εισήγαγον εις αυ-
τήν διάλυσιν δηλητηρίου καί πάρετηρησαν οτι 
οσον περισσότερον ήλαττοΰτο τό ποιόν της δια-

λύσεως, τόσον περισσότερον έξεδηλοΰτο η, ενέρ-
γεια τοϋ δηλητηρίου. 

Έπί τών απορροφητικών ιδιοτήτων τοϋ αι-
ματος στηρίζεται ή χρήσις τών βδελών κατά 
τήν δήξιν τού. άνθρώπου υπό. ίοβολων οφεων. 
Ενταύθα έπιδιώκεται ή έξαγιίγή τού δήλητη-
ριασθέντος αίματος υπό τών βδελλών. Τό έπι-
τυχες αποτέλεσμα τό πολλάκις' έπιτυγχανόμε-
νον κατά τήν παρομοίαν θεραπείαν χρησιμεύει 
ώς έναργής άπόδειξις τοϋ ότι αί δηλητηριώδεις 
ούσίαι διασκορπίζονται έν τω σώματι ουχί διά 
τών νεύρων άλλα διά τοϋ αϊματος. Πρός διά-
λυσιν τών πλείστων φαρμάκων άρκοϋσι τά υγρά 
τά όποια ευρίσκονται έν τώ σώματι. Διά τάς 
δυσδιαλύτους έν τώ υδατι ούτίας απαιτούνται 
συνθετώτεραι μεταβολαί. ,αϊτινες έκτελοΰντα 
υπό ιδιαιτέρων νευρών τοϋ όργανισμοΰ τά οποΐα 
ευρίσκονται μόνον έν τισιν ώρισμένοις μέλεσι τοΰ 
σώματος. Διά τούτου έξηγεϊται το γεγονός, οτι 
υλικά τινα ένεργοϋσι μόνον οταν τεθώσιν έπί 

ωρισμένον μερους τοϋ σωματος, αλλα δέ οταν 

απορροφηυωσιν υπο του οργανισμού εν τινι υγρω 
τόπω τοϋ σώματος. Πρός άπόδειξιν τοϋ ρηθέν 
τος δύνανται νά χρησιμεύσωσι τά άκόλουθα πα-
ραδείγματα: «αν θέσωμεν έν τω δέρματι ημών 
βάρειρν καρβονάτου (carbouate barii, άδιάλυτον 
έν τω υδατι άλας·) ουδεμία ενέργεια θα προ-
έλθη, αλλ' άν καταπίωμεν έκ τούτου τοϋ άλα-
τος, τοϋτό ταχέως θά ενεργήση ώς ίσχυρόν δη-
λητήριον. Τοϋ̂ ο συμβαίνει, διότι υπό· τοϋ άλι-
κοϋ όξέος (acide muriatigue) τοϋ έν τώ στομά-
χω τό βάρειον καοβονάτον διαλύεται καί σχή-
μα τίζεΐ τό βάρειον χλωρίδιον τό όποιον είναι ίσ-
χυρόν δηλητήριον. Ώς δεύτερον παράδειγμα δύ-
ναται νά χρησιμευση ή άμυγδάλίνη ήτις ευρί-
σκεται έν τω πυρήνι τών πυκραμυγδάλων καί ή 
έμουλσίνη. Ουτε ή άμυγδάλίνη αυτε ή εμουλ-
σίνη ένεργοϋσι χωριστά βλαβερώς ,έπί τών οργα-
νισμών. 'Αλλ 'οταν αύται αί ούσίαι εΰρεθώσιν 

ομου„ υπό τινας ορους, στιγαιαίως δηλητηρίά-
ζουσι διότι η έμουλσίνη άποσυντίθησι τήν ά-
μιγδαλίνην ούτως, "ώστε σχηματίζεται πρωσσι-
κόν οξύ τό οποίον είναι οξύ δηλητήριον. Διά 
τοϋτο, άν έίσαχθή έν τώ στομάχω τοϋ ζώου άλ-
λεπαλήλως η έμουλσίνη καί ή άμυγδαλινη ή 
άν αύται είσαχθώσιν ή μία μετά τήν άλλην εν 
τώ αιματι τοϋ ζώου η άν είσαχθη έν τώ στομά 
για η άμυγδάλίνη, έν τώ αϊματι ή έμουλσίνη, 
επέρχεται αυτοστιγμεί θάνατος έκ τοϋ όχημα-
τισμόΰ πρώσσικοΰ οξέος. Αν δέ' πάλιν ή 'έμόυλ-
σίνη καταποθη, ή δέ άμυγδάλίνη δι' ένώσεως 
είσαχθή είς τό αίμα, δέν συμβαίνει δηλητια-

ρίασις. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή έμουλσίνη πι-
θανώς- υποβάλλεται έν τώ στομάχω η τη γά-
στρί εις μεταβολάς τινάς αί τίνες δέν έπιτάσουσι 
τόν σχηματισμόν τοϋ πρωσσικού όξεος κατά 
τήν'μετά τής έμουλσίνης ενωσιν. Τά φάρμακα 
καταπινόμενα άλλοιοϋνται υπό τών υλών αί-
τινες ευρίσκονται έν τώ σώματι. Ή μεταβολή 
αύτη αρχίζει ηδη εv τώ στόματι. Ο σιελοι οί 
εκκρινόμενοι έκ τών αδένων τοϋ στόματος σχη-

ματίζόυσι αλκάλικόν υγρόν διαλύον έν μέρει 
τά έν τώ υδατι αδιάλυτα υλικά. Επειδή τά 
φάρμακα ολίγον παραμένουσιν έν τώ απομάχω, 

η επ αύτών έπιρροή, των σιέλων είναι μόνον έμ-
μεσος· έν τώ στομάχω η οϋσί ήτις προκαλεί 
τήν μεγαλειτέραν μεταβολήν τών φαρμάκων εϊ-
ναι το άλίκόν τό όποιον σχήματίζει μετά 

τών μετάλλων όξύδεια καί μετά τών άλκαλοει-
δών άλατα, έκ δέ τών άνθρακικών άλάτων 
(carbonate) εκδιώκει τό άνθρακικόν οξύς. Εκτός 
τοϋ άλικου οξέος έχει έπίσης σπουδαίαν σημα-

σιαv καί ή πεψίνη ή περιεχομένη έν τώ γαστοι-
κώ χημώς ήτόι η πεψίνη μετατρέπει τάς λευ-
κωματώδεις (Albumin) ούσίας εις διαλυτά πε-
πτόνα. Έν τή γαστρί τα φάρμακα αταντωσι τό 
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υγρον των αδένων τοϋ στομάχου καί τής χολής. 

Η διαστασειος κάί ή πεπτονική ζύμη (ferment) 
ή ευρισκομένη έν τώ υγρω τών ΰποστομαχείων 
αδένων μετατρέπει τήν άμυλον ε'ς σάκχαριν, τά 
δέ λεύκωματώδη υλικά' και ή κόλλα, τά μή 
μεταβαλλόμενα κατά τήν πέψιν, μετατρέπον-
ται εις πεπτόνα. Τό υγρόν τής χολής χρησι-
μεύει εις τήν διάλυσιν υλών τίνων, αίτινες, ά-
νευ αυτού, άπτομεναι τών υμένων τοϋ στομά-
χου δέν θά παρηγαγον ένέργειαν. Τοιάύται υ-
λαι είναϊ π. χ. ή γιαλαπίνη, ή κονβολνολίνη, 
ή γούμμα γούτα. Επί τέλους τά οξέα τών κά-
τω μερών τών εντέρων συντελοΰσιν εις τόν σχη-
ματισμών τών άλάΐων.Έκ τούτου βλέπομεν οτι 
κατά τήν κατάποσιν φαρμάκου τινός συμβαί-
νουν ποικίλαι χημικαΐ μεταβολαί ένδιαφόροις 
μέρεσι τού σώματος. 'Αλλά καί εντός τούτων 
τών μεταβολών εις, τάς οποίας τά φάρμακα υ-
ποβάλλονται εντός τοϋ οργανισμού, υπάρχουσεις 
διάφοροι οροι,σύνδεδεμενοι μετ' αυτών τών φαρ-
μάκων, οίτίνες εχουσι μεγάλην σήμασταν ώς 
πρός τήν έπιτυχίαν τών φαρμάκων, τ. έ. τό πο-
σόν τό οποίον άφάπαξ λαμβάνεται. Υπάρχουσι 
φάρμακα τά,όποϊα ένεργοϋσιν ολως αντιθέτως, 
άναλόγως τής μεγάλης ή. τής μικράς δόσεώς 
των. Ούτω π. χ. λαμβάνοντες μικράν δόσιν τοϋ 
έμετοκοϋ (tartarum emeticum). Αίσθανόμεθα 
εξεγειρομένην τηv κυκλοφορίαν τοϋ αίμα τος καί 
έρεθισμόν των υμένων τών άναπνευστικών οργά-
νων, μεγαλειτεραν δέ δόσιν εξεγείρομεν τόν έ-
μετον. Έπίσης δέν είναι τό αυτό, αν το φάρμα-, 
κον λαμβανησι διά μιας, έπί τινας φθοράς. 
Εν γενει ή ταχεία ενέργεια αύτοϋ κατορθοϋνται 

λαμβανομενης μεγαλης δοσεως. 'Η ,ενέργεια τών, 
φαρμάκων έξαρτάτάι και έκ τής καταστάσεως 

εν την οποια ταυτα λαμβανονται. οταν το 
φάρμακον είναι εν λεπτή κονει ταχύτερον. καί 

'σχυρώτερον έντελώς ιδού διατί προτιμώνται 
τά φάρμακα, τά υγρά η άεριοειδή. "Υλαι τινές, 

σκληραι ουται, ενεργοϋσιν οπως άλλοίως η οταν 
είναι, εν διαλυσει.Ουτω π.χ. αν καταπιωμεν 
καμφοραν εις τεμάχια, αυτη έρεθίζει τόν στό-
μαχον- άν δέ λάβωμεν τό αύτό ποσόν τής καμ-
φόρας έν διαλύσει, τοϋτο μή ένεργοϋν έπί τού 
στομάχου έξαΐκεΐ τήν έπιρροήν του επί τοϋ νέυ-
ρικοϋ συστή ματος. Τό θεΐον υπό τό, είδος τοϋ 
θεϊκού γάλακτος ένείγέί ίσχυρώτερόν τόϋ θεϊκοΰ 
ανθους (κιουκιούρτ τσιτσεγί παραγομένου κατά 
τήν άπόψυξιν τών θεϊκών άτμών). Καταπλη-

κτικά γεγονότα περετηρήθησαν κατά τήν δη-
λητηρίασιν. Ουτω π. χ. κατά τήν διά φωσρό -
ου δηλητηρίασιν πολλάκις έπηρχετο ό θάνα-
τος άν εις τόν ασθενή έδίδοντο ελαιον η οιαι-
δήποτε ένώσεις τοϋ έλαίου πρός έξατθένισιν τών 
τοπικων έκδηλώτεων τής νόσου.Ή παρατήρη-

σις αυτη ανακαλύπτει μίαν σπουόαίαν ίόιότητα 
των φάρμακων, χημικήν άλληλεπίδρασιν 

Επίσης είναι άπαραιτητον νά ληφθώσιν υπ' 
οψιν τά ιδιάζοντα έκάστου ανθρώπου. Καθώς 

δεν ευρίσκονται δύο άνθρωποι ομοιάζοντες τε-
λείως πρός αλλήλους κατά τάς ψυχικάς των 
ιδιότητας, ουτω καί oι'ασθενείς δέν όμοιάζουσι 
κατά τάς σωματικάς των ιδιότητας. Μία καί 
αυτή δόσις τοΰ χλωραλυδράτου έπιφέρει εις τόν 
ένα ΰπνον, τόν δέ έτερον έξερεθίζέι καί έκμαί-
νει. Τό οπιον καί η μορφίνη παραγουσι παρά 
τοϊς μέν διατάραξιν τοϋ στομάχου, κεφαλαλ-
γίαν, παρ άλλοίς δέ ουδεμίαν επιβλάβή· συνέ-
πειαν έπιφέρουσιν. Επίσης καί τά τής έξωτε-
ρικής χρήσεως τό τέρπεντίνειον έμ-
πλαστρον ερεθίζει τήν έπιδερμίδα ανθρώπων 
-τινών ίσχυρώτερον παρ.'οσον συνήθως παρατηρεϊ-
ται τοϋτο παρά τοις λοιποίς. 

Ή ιδιαιτέρα αυτη αναισθησία τίνων ανθρώ-
πων λαμβάνει τόν χαρακτήρα τής ασθενικής άη-
διάσέωςάπό τίνων υλών καί καλείται τότε υπό 
τών ιάτρών1 ιδοσυγκρασία. Τά προκαλούν-
τα τάύτην φάρμακα έιναι ώς έπί τό πλείστον ή 
μορφίνη, ή μπελαδόνα, ή χινίνη καί τό καλο-
μέλ. Έκ τής ιδιοσυγκρασίας πάσχουσι καί αί 
υστερικαί γυναϊκες καί οί άνδρες οί έχοντες 
ίσχυρόν σώμα καί φλέγματικην κράσιν. 

Αντίθετος εις τήν ιδιοσυγκρασία ίδιό της εί-
ναι ή immunitas ως καλοϋσιν οί ιατροί τήν α-
σθενή έπενέργείαν φαρμάκων τίνων έπί τίνων 
άνθωπων. 

Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΛΟΙΜΟΣ 

Περίεργος έιναι η Ναπολέοντος του πρώτου 
περί τοΰ. λοιμού .γνώμη τήν οποίαν, άπηντήσα-
μεν.έν τω , περιοδικώ .MeqecIne 'moderne. Είναι 
γνωστον ,οτι ο. γαλλικός, στρατός έν τη , έφόδώ 
του κατά της πόλεως Σέν-Ζαν δ' "Ακρ προσε-
βλήθη υπό τρομερας πανώλους,. Έν μια ζωγρα-. 
φία ό Ναπολέων εΐκονίσθη' μεταξύ των υπό τοΰ 
λοιμού προσβληθέντων στρατίίοτών. Ο ιατρός 
Ούάρδεν, οστις είχε συνοδευσει τόν Ναπολέοντα 
εις τήν νησον Αγίαν Έλένην μίαν φοράν έποίη-
σε λόγον περί τοΰ λοιμού. Ό Ναπολέων έξέ-
φρασε τότε τήν πεποίθησιν περί τού, οτι ή πα-
νώλης μεταδίδεται μόνον διά τής αναπνοής. Ο 
Ούάρδεν παρετήρησεν εις αύτόν οτι ο λοιμός 
πάντοτε είνε κολλητική ασθένεια. «"Οχι, άπήν-
τησεν ο Ναπολέων, εγώ συχνάκις έπεσκεπτόμην 
τά νοσοκομεία, ήγγιζον τοϋς άσθενεΐς, οπως έν-
θαρρύνω αύτοΰς καί πάντοτε έπίστευον οτι αυτη 
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ή νόσος μεταδίδεται μόνον διά της αναπνοής. 
Έπεσκεπτόμην τους ασθενείς μόνον μετά τό 
γεύμα οτε έπινον οϊνον καί πάντοτε προσεΐχον 
νά λάβω τοιαύτην θέσιν πλησίον τοϋ άσθενοϋς, 
ώστε ή άναπνοή αύτοϋ νά μ ή μέ φθάση.» Τήν 
πρώτην προφύλαξιν τό περιοδικόν Medecine mo. 
derne θεωρεί βάσιμον, διότι είναι γνωστόν έκ 
πείρας, οτι τό μόλυσμα ταχύτερον μεταδίδεται 
εις τόν πεινώντα άνθρωπον. 

Τ Ρ Ο Χ Ι Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Ι 

ΔΙΑ ΣΥΜΠΕΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ AEPΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ POPP-CONTI 

«Η διά των ζώων ελξις άποτελεί τήν κατα-
στροφήν των τροχιοδρομων. "Απασαι αί έται-
ρεϊαι καταγίνονται όπως άντικαταστήσωσιν αυ-
τήν διά μηχανικού τρόπου: τοϋ ηλεκτρισμού η 
τοϋ συμπεπυκνωμένου άέρος. 

Τό σύστημα τής ηλεκτρικής έλξεως καλούμε-
νον <<trolley» μετά συρμάτων, έν τώ ΰπαίθρω 
καί διοχετεύσεως υπό τά έλάσματα έπ' ολίγον 
μόνον χρόνον ήδυνήθη νά άναπτυχθή έν Γαλλία, 
ελλείψει τελειοτέρου συστήματος, άλλ' έπέσυρε 
τάς κατακρίσεις πολλών. Έκ καλαισθητικής α-
πόψεως, πολλοί ισχυρίζονται δτι τό σύστημα 
τοϋτο ασχημίζει τάς πόλεις διά τον χονδροει-
δών πασσάλων καί τοϋ έναερίου δικτυωτού των 
συρμάτων. "Οσον δέ άφορόε τήν δημοσίαν άσφά-
λειαν, τοϋτο ουκ ολίγα θύματα άνήρπασε καί 
υπάρχει φόβος μή έπιφέρη σπουδαίας βλάβας 
εις τους τηλεγραφικούς καί τηλεφωνικούς κά-
λως, εις τά υδραγωγεία καί ει'ς τους οχετούς 
τοϋ άεριόφωτος. Έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτεί-
αις, όθεν ηλθεν ό συρμός ούτος είς ήμκς, αί πό-
λεις, ώς ή Νέα Ίόρκη, ή Βασιγκτών κλπ. τό 
σύστημα τοϋτο απέρριψαν. Έν Παρισίοις ή εται-
ρεία τών Omnibus άπό τεσσάρων ήδη ετών μετα-
χειρίζεται τόν συμπεπυκνομένον άέρα πρός κί-
νχσιν τών οχημάτων της. Άλλά τά μέχρι τής 
σήμερον έν χρήσει μηχανήματα έποίουν τήν έ-
φαρμογήν τοϋ πεπυκνωμένου άέρος πολυδαπα-
νωτέραν τοϋ ήλεκρισμοΰ. "Επρεπε νά άποθηκεύη-
ιαι ο πεπυκνωμένος άήρ κατ' ίσχυράς πιέσεις 
δι ολην τήν διάρκειαν τής πορείας τών άμα-
ξών. Τοϋτο άπηπτει τήν ίδρυσιν πολυαρίθμων ερ-
γοστασίων, επαιηθητην απωλεια χρόνου καί 

τήν χρήσιν βαρέων αμαξών και αποθηκών (re-
servours) αύξανουσών άπαισθητώς τό άκίνητον 
ΰλικόν. 

"Επρεπε νά έφαρμοσθή ή χρήσις τοϋ συμπε-
πυκνωμένου άέρος υπό καλλιτέρους καί οίκονο-
μικοτέρους ορους. Τοϋτο κατώρθωσαν οί Κύριοι 
Πόππ καί Κόντι. Ή ΰπ' αυτών έφευρεθεϊσα 
άμαξα εχει μικρόν βάρος, διακρίνεται έπι στε-
ρεότητι καί κομψότητι καί χωρεί 40 έπιβάτας, 
οΐτινες ουδένα διατρέχουσι κίνδυνον και οΰτε 
υπό τοϋ χαύσωνος, ουτε υπό τής δυσοσμίας οδ· 
τε υπό τοϋ κρότου άνησυχοϋνται. 

Αύτη έλαφρώς κινείται σταματούσα κατά 
θέλησιν τοϋ οδηγού βραδέως η διά μιας, άν τύ-
χη όχημα τι παρακωλύον τήν έλευθέραν κυκλο-
φορίαν. Αυτη έπίσης Οπισθοδρομεί κατ' ανάγ-
κην χωρίς νά γίνη έπαισθητόν τούτο ε'ς τούς 
έπιβάτας οΐτινες άνέτως κάθηνται έν τή άμάξη 
η καπνίζουσι έν μια τών δύο plate-forme, λίαν 
ευρέων. «Η άμαξα τούτου τοϋ συστήματος έκ-
κινοϋσα έκ τοϋ πρώτου σταθμού παραλαμβάνει 
συμπεπυκνομένον άέρα, άρκετόν πρός διάνυσιν 
4 χιλιομέτρων οδοϋ. Μετά τήν διάτρεξιν ταύ-
της τής αποστάσεως ί) άμαξα άφ' έαυτής πλη-
ρούται τοϋ άέρος καί ίδου κατά τίνα εύφυα 
τρόπον: 

Ενώπιον έκάστου σταθμού, τά έλάσματα 
(rails) εχουσιν εν ποδεϊον (pedale) έχον κοίλω-
μα εις τά άνω έπΐ τοϋ όποιου διέρχονται οί 
τροχοί. Ή πίεσις αυτη άρκεί όπως έξέλθη τής 
γής εις μικρός σωλήν όστις εισερχόμενο: εις τόν 
ίιπό τήν άμαξαν υδραυλικόν άρμόν τίθησι τάς 
άποθήκας της αμάξης εις συγκοινωνίαν μετά 
τών υπογείων οχετών διά τών οποίων διέρχε-
ται ό πεπυκνωμένος άήρ. Μετά τινα δευτερόλε-
πτα συνάγεται ο άήρ, ο έξαρκών πρός τήν υπό 
τής αμάξης διάνυσιν άλλων τεσσάρων χιλιομέ-
τρων. Τούτου γενομένου b μικρός σωλήν εισέρ-
χεται υπό τήν γήν καλυπτόμενος αυτομάτως 
διά μιας πλακός σιδηράς επί τής οποίας άνευ 
κινδύνου δύνανται νά διέλθωσιν άμαξαι καί ίπ-
ποι. 

Ή πόλις Saint-Quentin απεδέχθη τό σύστημα 
Popp-Conti, τής δποίας τό παράδειγμα έμιμήθη 
ή πόλις τής 'Αγκουλέμης, ίδίως όμως έν 'Α-
μερική τά τοϋ είδους τούτου τραμβάΐα διεδό-
θησαν. 
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(Συνέχεια. "Ιδε αριθ. φυλ. 6.) 

ΑΦΟΥ άνέφερον εις τόν Πένη χαρακτηριςικά 
τινα τοϋ βίου τόν όποιον έ'ως τότε είχον δι-

έλθει έν τω μεταλλείω, ούτος μοι διηγήθη δτι 
έπέρασε ζωήν καλλιτέραν μή τιμωρηθείς διά 
τοϋ κ ν ο ϋ τ καί μή δεσμευθείς έπΐ τό αυτό 
μετ' άλλου καταδίκου. 'Υπήρχεν άκόμη εϊς δε-
σμώτης έν τω διαδρόμω τοϋ υπογείου άλλά 
μετέφερον αυτόν, ώς φαίνεται, τής διοροίας τής 
απελευθερώσεως αυτού έγγισάσης. 

Ό Πέννη, ώς εγώ, έλησμόνησε τόν χρόνον 
καί υπέθετεν δτι έπΐ δύο έτη διεμένομεν κε-
κλ εισμένοι έν τω άνθρακορυχείω.'Η κόμη αυτού 
ην πυκνοτέρα της έμής καί κατά πλοκάμους ε-
κειτο επί τών νώτων του Ούτος ην μέλας, ώς 
ό μελάντατος 'Αφρικανός. Ή ακαθαρσία έπι 
τοσούτον είχε κολλήσει έπι τής επιδερμίδας αύ-
τοϋ ώστε άπετέλεσε σαρώμα επί τοϋ προσώπου 
καί περ'ι τόν τράχηλον ή άκαθαρσία έρράγη ε-
κεί όπου έκινεΐτο καί άπέσπασεν έν μικρόν τε-
μάχιον αυτής. Τό πρόσωπον αύτοϋ τόσον ειχε 
παραμορφωθεί ώστε άτενίσας είς αυτό έγέλασεν. 
Ό Πέννη επίσης έγέ-ασε διά τήν έκφρασιν τοϋ 
προσώπου μου καί κατ' αυτόν τόν τρόπον άμφό-
τεροι έγελώμεν. Ό γέλως οΰτος ώς νά μάς πα-
ρείχεν ελπίδα λαμπροτέρου μέλλοντος. 

—- Βινφίλθε, θά ΰποφέρωμεν τοιαύτα βάσανα 
επί δύο άκόμη έτη καί θά άπελευθερωθώμε* εϊπέ 
μοι ούτος· ήρχίσαμεν νά όμιλώμεν περί τών φί-
λων καί τών οικείων, ώστε έλησμονήσαμεν τάς 
πέντε άμάξας και έφοβήθημεν μή δέν προφθά-
σωμεν νά κερδίσωμεν τόν έπιούσιον άρτον. 

Ό Πέννη έσπευσε ν' άναχωρήση διερχόμενος 
διά τής οπής, άλλά μετ' ολίγον έπέστρεψε καί 
έπρότεινε νά έργαζώμεθα ομοϋ ίως ου πληρώ-
σωμεν τάς πέντε άμάξας μου καί τότε νά συμ-
φάγωμεν. 'Αλλά δέν ήδυνήθημεν νά πληρώσω-
μεν καί ταύτας τάς πέντε άμάξας καί κατεκλί-
Οημεν πειναλέοι. 

Έκείμεθα πλησίον, ώς έπ τό πλείστον δέ 
συνδιελεγόμεθα εως οτού έξημέρωσε καί τότε έ-
φάγομεν έν τω διαδρόμω τοϋ Πέννη. Ευνόητος 
είνε η αίτία τής ευθυμίας ημών. Ή ένωσις ή-
μών είνε άπερίγραπτος, αυτη καθίστα ήμας λί-
αν εύτυχείς ίδία μετά τόν μακρόν άποχωρίσμόν 

καϊ τάς βασάνους τάς όποιας εΐχομεν δοκιμά-
σει έν τώ σκοτεινώ υπογείω άπελπισμένοι καί 
καταβεβλημένοι. "Οπως διαμένωμεν όμοϋ, τοϋ-
το άπέμεινεν ή μόνη έλπίς ήμών καί τόσον έφο-
βούμεθα μή μάς άνακαλύψωσιν ώστε έκαλύψα-
μεν τήν μεγάλην όπήν άφήσαντές εν μικρόν ςό-
μιον, διά τής έπισωρεύσεως μεγάλων τεμαχίων 
γαιανθράκων, ευκόλως κ) ειόμενον έν η περιπτώ-
σει προφθάσωσιν οι φύλακες. 

Έπι έβδομάδας καθ' έκάστην συνετρώγομεν 
καί ομού διηρχόμεθα τάς νύκτας. Ενθυμούμε-
νοι δέ λίαν συχνά τήν οίκιαν καί τους φίλους 
μας, ζωηρως έζητοϋμεν νά άπελευθερωθώμεν. 
Πρότερον ούδέτερος έξ ήμών είχε σκεφθή ώς δυ-
νατήν τήν άπελευθέρωσιν. Υπήρχε φύλαξ έν 
τή ΰπογείω πλατεία ενθα οί διάδρομοι άπεχω-
ρίζο ντο. Επίσης έφύλαττον καί έν τώ άνω πα-
τώματι, διακοσίους πόδας υψηλότερον. "Αν έ-
ξηοχόμεθα έκ τή; ερκτής μας, οί έν τω άνω ο-
ρόφω θά μας άνεκαλυπτον. 'Απελπιστική θέσις. 
Άλλ η έπιθυμία τής άπελευθερώσεως είχεν ά-
κρατήτως καταλάβει ημας καί έπι έβδομαδας 
συνεζητοϋμεν πάντα δυνατόν τρόπον πρός δραπέ-
τευσιν. 

Μίαν πρωίαν, δτε έτρώγομεν, ό Πέννη μοί 
ειπεν οτι έν τή άμάξη του ύπήρχεν όλίγη χιών. 
<<Νομίζ ω οτι είνε χειμών» ειπεν ουτος, ή τό 

πολύ δέν παρήλθον εισέτι ο Απρίλιος». 
— Καλά, τί μέ τοϋτος τόν ήρώτησα ιδών 

αυτόν ΰπερχαίροντα. 
Τί ίδού τί 'άμάξά μόυ θά ε'μεινεν εξω 

έν τή όδώ άφοϋ εχθές τό έιπέρα; άπεφορτίσθη· 
άλλ' εv τή άμάξη σου δέν υπήρχε χιών, έπομέ-
νως ή ιδική σου ή έμεινε κενή υπό τήν στέγην 
ή ϊστατο πλήρης μέχρι της πρωίας μή έκκενω-
θεϊσα τήν έσπέρα». Πιστεύω, ειπεν ουτος, οτι 
ή αμαξά σου άπεφορτίσθη τήν πρωιαν. Σϋ βρα· 
δέως έπλήρους χθές τάς άμάξας καί παρετηρη. 
σα ότι δτε βραδέως άπέστειλας τήν τελευταίαν 
άμαξαν, οί αχθοφόροι δέν έκφορτίζουσιν αυτήν 
τό έσπέρας άλλά τήν άφίνουσι πλήρη έν τή οδώ 
τήν όποίαν »ειδομεν οτε είσήλθομεν ένταύθα — 
ήτις κατέρχεται άνωθεν παρά τάς πλατείας. 
Ούτος έφρόνει οτι άν τις κρυφθη έν τη άμάξη υ-
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πό τους γαιάνθρακας κοί έξέλθη βραδέως ή ά-
μαξα θά ΐσταται έν τή οδώ κατά τήν νύκτα, 
ούτος δέ θά δυνηθή απαρατήρητος έν τω σκότιι 
νά απαλλαγή καί νά δραπετεύση. 

— Τις θά μας άναχαιτίση; έλεγεν ούτος. 
«Είναι δυνατόν νά έξέλθωμεν ύποκάτωθεν τών 
γαιανθράκων καί νά καταφύγωμεν εις τό δάσος>> 
διότι αμφότεροι ένεθυμούμεθα τό έκ πευκών δά-
σος τό κείμενον έκατοντάδας ποδών μακράν 
τοϋ ήμετέρου ανθρακωρυχείου. 

'Επί τινας ημέρας έμελετώμεν τούτο τό σχέ-
διον καί οπως έπιβεβαιώσωμεν τόν ίσχυρισμόν 
τοϋ Πέννη άπεστέλλομεν ότέ μέν τήν μίαν, ότέ 
δέ τήν άλλην εκ τών αμαξών τόσον βραδέως ώ-
στε διεκινδυνεύομεν νά άπολέσωμεν τήν ήμυσί-
αν τροφήν. Τοϋτο έξηκολούθησεν επί έξ ημέρας 
Άν καλύψαμεν οτι ή άποσταλείσα βραδέως ά-
μαξα δέν έφερε χιόνα καί έφαίνετο έκκενωθεϊσα 
ακριβώς πριν ή κατέλθη εις τό όρυχεϊον. 

'Ακολούθως έπί τινας ημέρας έπειρώμεθα 
νά άνοίξωμεν ίπήν έν γωνία τής άμάξης έν 
τή οποία νά δύναται νά κρυφθή εϊς καί διά τής 
χειρός του νά θέση έπάνω του τους γαιάνθρακας 
δπως καλυφθή 'Απεδείχθη· οτι τούτο δέν είναι 
λίαν δυσχερές, ώς κατ' αρχάς ένομίζομεν. 

Μετά τοϋτο δ Πέννη ειπεν οτι, .άν συγκατα-
νεύω, θά έκτεθή εις τό κίνδυνον καί μετά τινα 
σκέψιν άπεφασίσθη νά άπέλθη ούτος κατά πρώ-
τον, έγώ δέ τήν έπομένην ήμέραν. 

— "Αν εκφύγω θά κρυφθώ έν τώ δασει καί 
θά' σέ αναμένω ειπεν ούτος. Θά συντρίψω πε-
ρισσοτέρους γαιάνθρακας οπως συνηθής νά πλη-
ρώσης τάς άμάξας μου καί άποστείλης αίτής 
τήν ήμέραν. Διά τοϋ μέσου τούτου έπί δύο 
τρεις ήμέρας θά άπατήσωμεν τους φύλακας. Α-
φού προσεκτικώς έσκέφθημεν περί τών λεπτομε-
ρειών, μίαν έσπέραν έκάλυψα τόν Πέννη, έν τή 
άμάξη διά τών γαιανθράκων καί εδωκα τό σύν-
θημα δπως άνασύρωσι τήν άμαξαν. Αυτη δέν έ-
κινήθη. 'Επιθυμούντες νά άποστείλωμεν τήν ά-
μαξαν βραδέως, πολύ έβραδύναμεν καί τοιούτο·*· 
τρόπως διήλθομεν τήν έσπέραν μόνον μετά ένός 
σιτηρεσίου Τήν έπιρϋσαν έσπέραν πάλιν έδοκι-
μάσαμεν καί ή άμαξα άνεσύρθη δτε έδωκα τό 
σύνθημα. 

— Χαίρε, ο. Θεός νά σε φυλάττη- έφώνησα. 
— Άντιχαΐρε Β'ιφίλδε έπρόφερεν ό Πέννη, 

τής φωνής του διακοπτομίνης υπο τόν γαιαν-
θράκων. Αραγε ο έπί τών άμαξών φύλάξ θα 
έρευνήση τήν άμαξαν "Οπως βεβαιωθη ετρεχον 
όπισθεν τής άμάξης έπί τής κεκλιμένηε ατρα-
πού έως οτου είδον αύτόν. Ούτος προσήρμοσε 
τήν άλυσον τους κρίκους καί ήκουσα τήν ά-
μκξαν κινουμένην κατά τήν άνοδόν της διά τής 
τύταγγος. Προσεκτικώς ένωτιζόμην οπως ακού-

σω κραυγήν ή πυροβολισμόν παρά τό στόμιον 
τοϋ άνθροκωρυχίου. Ουδείς κρότος ήκούσθη καί 
έγώ έπέστρεψα διπλασίως καταβληθείς καί πε-
ρίλυπος διά τήν μοναξίαν καίτοι είχον σχεδόν 
άπίολέσι τάς φρένας έκ τής χαράς καί τής ελ-
πίδος. 'Επιθυμών νά έπανεύρω τόν Πέννη, κατε-
λήφθην υπό πυρετού καί δι' ολης τής νυκτός 
δέν ήδυνήθην νά κλείσω τούς οφθαλμούς μου. 
"Αμα ή άμαξα κατήλθε τήν έπιοϋσαν πρωίαν 
ταχέως έσπευσα νά πληρώσω αύτήν, καί ταύτης 
άνασυρθείσης, υπήγον είς τόν διάδρομον τοϋ 
Πέννη καί έπλήρωτα τάς άμάξας του. Δύσκολον 
ητο νά αριθμώ τόν χρόνον ταύτην τήν πρώίαν 

τόσον ην, άπησχολημένος καί συγκεκινημένόί εκ 
τής περί τής δραπετεύσεως καί άπαλλαγής ίδέας. 

Πληρών τάς τέσσαρας πρώτας άμάξας θετον 
κατά μέρος απαντα τά είς τό τέχνασμά μου έ-
πιτιίδεια τεμάχια τών γαιανθράκων. Δι' αυτών 
ήθελον νά κατασκευάσω κρυσφύγετον καί νά 
καταφύγω έν τή πέμπτη άμάξη. Φοβούμενος 
μή επιβραδύνω καί μή δ Πέννη άνάχωρηση ά-
ποβάλλων τήν· ύπομονήν, εΐργαζόμήν λίαν ταχέ-
ως καί έφανταζόμην οτιοτος έδραπέτευσεν καί 
οτι.όί στρατιώται ηλθον νά ίδωσι τίνι τρόπω 

κατώρθωσε νά έκφύγη συνέλαβον αύτόν καί έκ 
δευτέρου ώδήγησαν είς τό υπόγειον. Άφοϋ έποί-
ησα άπήν έν τήγωνία τής άμάξης, έθεσα τά -ρ-
γαλεϊα καί τόν φανόν έπί τών γαιανθράκων καί 
είσήλθον είς αύτήν, έκτύπησ* διά τοϋ σιδήρου 
επί:τής άλύσεως κχί ή άμαξα Άρχισε νά άνέρ-
χηται. 

Τής άμάξης προχωρούσης, έχάθην είς τόν 
πυθμένα καί -διά τής δεξιάς μου έπεσώρευον 
γαιάνθρακας οπως καλύψω τους1 ώμους καί τήν 
κεφαλήν μου. Έπεσώρευόν εως δτου έβεβαιώθην 
δτι τελείως έκαλύφθην. Ό φύλαξ προσέδεσε 
τήν άλυσον είς τούς κρίκους τής άμάξης. Έ-
γνώριζον οτι ούτος ί'στατο πλησίον μου καί ή 
καρδία μου ίπαλλέ όσον ισχυρώς ώστε έφο-
βούμην μή φοραθώ. Ούτος ταχέως είδοποίησε 
του; εις τά έπάνω έργάζομένους καί ή άμαξα 
ταχέως άπήρχετν πρός τήν έπίφάνειαν. Αυτη έ-
σείετο καί ατάκτως έκινεϊτο, οί δέ άνθρακες έ-
πεσωρεύοντο έπί τής κεφαλής μου καί πέριξ αυ-
τής λίαν άπεχθώς καί άκαταλλήλως. 

"Οτε ή άμαξα εφθασεν είς τό στόμιον άντι-
κείμενόν τι ώς μεγάλη λάμψις φωτός είσέδυσεν 
είς τήν άμαξαν καί προσέβαλε τούς Οφθαλμούς 

μου, Όΐτινες άρχισαν νά άλγώσιν ίσχυρώς διότι 
αί κόραι αυτών εϊχον πολυ ευρυνθή εκ τής έν 
τω ανθρακωρυχείω σκοτίας. 

Ή άμαξα έστη έπί τινα λεπτά μετά τήν ά-
νάσυρίιν καί οτι θά παραμείνη πλήρης 

' καθ' ο'λήν τήν νύκτα. "Ατομά τίνα έβάδιλον έ-
δώ καί έκεΐ καί συνδιελεγοντο. Εξαίφνης ή-
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σθανθην ότι ή αμαξα εκίνησε πρός τά κάτω, εις 
τήν άποθήκην. 'Εκ τής πολλής ταχύτητας καί 
τοϋ φόβου ειχον πληρώσει τήν πέμπτην άμαξαν 
ένωρίτερον τοϋ συνήθους ! 

"Επιπτε βροχή και τό ύδωρ διά μέτου τών 
γαιανθράκων εϊσέδυεν. 

Ήν πεπεισμένος οτι οί άχθοφόροι θά σπεύ-
δωσιν κατά τήν εκκένωσιν οπως καταφύγωσιν 
έκ τής βροχής είς τους κοιτώνας των καί έτρε-
μον έκ τοϋ φόβου, διότι ούτοι έκκενοϋντες τήν 
άμαξαν θά παρετήρουν δτι ευρισκόμην έντός 
αυτής. 'Αμέσως απεφάσισα, άν μέ εδρισκον, νά 
πηδήσω νά ρίψω έπ' αυτών μεγάλα τεμάχια 
γαιανθράκων καί νά καταφύγω εις τό δάσος. 
Ύπό τήν βροχήν καί κατά τήν ίσχυράν 
πνοήν τοϋ άν,έμου οί φύλακες θά τά έχανον καί 
δέν θά μέ έφόνευον άποτυγχάνοντες κατά τόν 
πυροβολισμόν. "Αν δέ μέ έφόνευον, δ θάνατος 
θά ητο προτιμώτερος τών μαστιγώσεων διά τού 
κνούτου καί τής έπ' άόριστον καθείρξεως έν τώ 
σκοτεινώ άνθρακωρυχνίω. 

Ή άμαξα έχώρει πρός τά κάτω συρομένη ύ-
πό τής άλύσεως, προσηρμοσμένης έπί τοϋ κιλύν-
δρου τής μηχανής. Αυτη εστη παρά τάς άποθή-
κας καί ευθύς είς έργάτης έκ τοϋ άπέναντι μέ-
ρους έπλησίασεν. Έπί τινα λεπτά ούτος έκτύπα 
είς τά πέριξ διά τού σιδήρου, μετά δέ τούτο ή 
άμαξα εκλινε καί έγώ έγλύστρισα έπί κατηφο-
ρικού έδάφους έκ γαιανθράκων έν τω μέσω 
πολλών τεμαχίων έκ τούτου τοϋ φορτίου. Έ-
στράφην είκοσάκις καί έκυλιόμην έως ού έφθα-
σα είς τό βάθος ένός σωρού γαιανθράκων, μετά 
δέ ταύτα οί γαιάνθρακες, οίτινες έπάνω μου έ-
πιπτον έξ ολοκλήρου μέ έκαλυψαν. Έκεΐ έκεί-
μην σχεδόν χωρίς νά αναπνέω αναμένων καθ' ε-
κάστην στιγμήν νά ακούσω πυροβολισμόν ή σύν-
θημα έπισπεύσεως. Δέν έσάλευον καί καίτοι ο 
καιρός ην ομιχλώδης καί έπιπτε ραγγαία βρο-
χή, τό φώς ητο σχεδόν έκτυφλωτικόν διά τόΰς 
οφθαλμούς μου τους οποίους δέν ήδυνάμην νά ά-
νοίξω. "Αν έπειρώμην νά εγερθώ καί νά έκφύ-
γω δρομαίως, δέν θά εβλεπον πεοισσότερον της 
γλαυκός δταν λάμπι δ ήλιος. Οί φύλακες έξαί-
ρετα θά μέ συνελάμβανον. Καί πράγματι ην 
τυφλός. 

Ή άμαξα ίστη έπί της οδοϋ καί ήκουσα 
αύτήν κροτούσαν άλλ' έκαθήμην αθορύβως διότι 
ένόμιζον οτι οί έργάται ίσως παρατηρήσωσιν ά-
νωθεν. Έν τσύτοις ουδείς παρετήρησεν ίσως δι -
ότι ουδείς ΰπώπτευε τοιούτον τόπον υπεκφυγής 
άπό τής είρκτής. Ό καιρός ην υγρός καί βραδυ-
νός, πρός δέ καϊ σκοτεινός, ο,τι δέ καί δέν ε-
βλεπον θά ητο κατάμελαν ώς αυτοί οί γαιάν-
θρακες. Μετά μακρόν χρόνον, άλλη άμαξα κα-
τήλθεν έπί τών σιδηρών έλασμάτων, έστράφη 

καί ως η ίδική μου απιφορτισθη, εγω συνεκέν-
τρουν τάς δυνάμεις μου δπως υπομείνω πάντα 
τραυματισμόν καί άλλος, άλλ' ευτυχώς οί γαι-
άνθρακες έπιπτον ολίγον μακράν άπ' έμοϋ. Με-
τά ταύτα ούδεμίαν άλλην άμαξαν έκένωσαν 
καί έγώ ταχέως ήδυνήθην νά άνοίξω τους οφθαλ-
μούς μου διότι είχεν έπέλθει ηδη ή νύξ. Δέν 
έτόλμων νά σαλεύσω, καί μόνον δτε εΐδον ενα 
μετά φανού έν τή χειρί βαδίζοντα παρά την δ-
δόν εννόησα οτι ή νύξ ην σκοτεινή. "Οτε ούτος 
διήλθεν, έτόλμησα νά έγερθώ καί άπεμακρυνθην 
μετά πολλής προφυλάξεως. Ουδέν α είδον. Έ-
βλεπον τόσον τελείως, ώστε ευκόλως εύρον τό 
δάσος έν τώ οποίω ο Πέννη ύπεσχέθη νά μέ 
άναμένη καί έβάδιζον ταχέως δπως υπάγω έ-
κείσε. 

Πρίν ή φθάσω, ηκουσα δύο χαμηλούς συριγ-
μούς— σύνθημα τό όποιον ειχομεν έκλέξει. 'Α-
μέσως ο Πέννη έξήλθεν έκ τών πυκνών θάμνων 
διά σημείου μοί άπηγόρευσε τήν διάλεξιν καί 
ζωηρώς μέ ένηγκαλίσθη. Ούτος είχε πλύνει τό 
πρόσωπον έκ τών άκαθαρσιών καί τών κηλίδων 
καί ώμοίαζε πρός τόν άρχαΐον Πέννη καίτοι ε-
φερε ράκη καί είχε μακράν άκτένιστον κόμην. 

— Είδον σε έρχόμενον έψιθύρισεν ούτος. Μετ' 
άπελπισίας καί άνυπομονησίας σέ έπερίμενον, Έ-
δραπετεύσαμεν έκ τοϋ ορυχείου μόνον, τώρα άν 
θά δυνηθώμεν νά έκφύγωμεν τούτων τών τό-
πων "Ας φεύγομεν δεον τό δυνατόν ταχύ-
τερον. Δέν είνε περίεργον δτι βλέπομεν έν τώ 
σκότει ; Γνωρίζω οτι ή γαλή βλέπει τήν νύκτα 
άλλ' ημείς δέν δυνάμεθα νά ΐδωμεν τήν ήμέραν 
ένταύθα έγκειται ή δυσχέρεια. Τουλάχιστον, έγώ 
δέν δύναμαι! Όλόκληρον τήν ήμέραν έκείμην 
έν τοϊς θάμνοις μετά τοϋ προσώπου πρός τά κά-
τω πιέζων διά τών χειρών μου τούς οφθαλμούς. 
Τό φώς σχεδόν μέ έφόνευεν. 

Τότε ούτος μοί διηγήθη ήσύχως δτι ή άμαξα 
έν τή οποία εΰρίσκετο δλην τήν κ'ικτα παρέμει-
νεν έν τή ιδώ πλήρης καί οτι ούτος έξέφυγεν ά-
νευ δυσχερείας καί έκρύφθη έν τω έκ πευκών 
δάσει. 'Αλλ' ούτος έπεοίμεν πολύν χρόνον εως 
ότου ένύκτωσε καί είδε τήν λυχνίαν έν τώ πα-
ραθύρι τοϋ φρουρού. 'Ακόμη έξηκολούθει ραγ-
δαία βροχή. Ρύακες μέλανος ύδατος έρρεον έκ 
τών μελανών ρακών μου· τό υδωρ της βροχής 
ην ψυχρόν. Ήσθανόμεθα τό ψύχος ίσχυρότεοον 
αφότου έπί άρκετόν χρόνον είχομεν διατρίψει έν 
τώ ύπογείω υπό τήν μαλακήν θερμοκρασίαν. 

(έπεται συνέχεια). 
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Τ Α Φ Ρ Ε Α Τ Α Τ Ο Ϊ Α Λ Α Μ Α Ν Τ Ο Σ 

Έν τή έξόδω, βίβλω τής Πεντατεύχου τοϋ 
θεόπτου Μωΰσέως, αναφέρεται οτι μίαν ήμέραν 

εν τή έρήμω οί Εβραίοι πάσχοντες έκ τρομεράς 
δείψης, έσβεσαν αύτήν έκ τοϋ ύδατος τοϋ ρεύ-
σαντος έκ τής πέτρας τήν δποίαν έτρησεν ο Μω-
ϋσής διά τής ράβδου του. Κατά το παράδειγμα 
τοϋ Μωϋσέως, ο περιώνυμος επιστήμων περιηγη-
τής Nordens Kjold, Σουηδός τήν καταγωγήν, 
προς μέγιστον όφελος τών φυλάκων τών φάρων 
η τών σημαφόρων καί τών τελωνών τών σταθ-
μευόντων έν ταίς βραχώδεσιν άκταϊς τής Σουη-
δίας καί τής Νορβηγίας, ευρε το μέσον προς έ-
ξαγωγήν έκ τοϋ γρανίτου βράχου ύδατος καθα-
ρού καί ποσίμου καί έν αύταΐς ταϊς μικροτάταις 
νήσοις αΐτινες ακαταπαύστως βρέχονται υπό 
τής θαλάσσης. Ή έφεύρεσις αυτη τοϋ Νόρδνε 
σκιλδ δέν είναι δυσχερής καί συνίσταται εις τήν 
άνοιξιν μιας οπής έν τώ βράχω. Πρός τοϋτο 
έκλέγουσιν έν σημεΐον ένθα τό έδαφος έπί τής 
έπκρανείας στερείται παντός ρήγματος καί τή 
βοηθεία ένός τρυπανου περί' στεμμένου δι' άδά-
μαντος διατρυπώσι τόν βράχον κατά διάμετρον 
ύφεκατοστομέτρων τινών, έξακολουθοϋντες εως 
ότου ιδωσι τό υδωρ άλλόμενον· Ή ανάβλυσις 
τού ύδατος έν γένει συμβαίνει οταν τό βάθος 
τις όπης προεκταθή μέχρι τριάκοντα έως πεν-
τήκοντα μέτρων. 

Τοιούτο είναι τό παρατηρούμενον συνήθως 
γεγονός έν οιαδήποτε τόπω καί άν άνορυχθή τό 

<<φρέαρ τού αδάμαντος», διότι τοιούτο είναι τό 
όνομα διά τοϋ όποιου ο λαός εχει βαπτίσει έν 
Σουηδία τά τοϋ νέου τούτου είδους φρέατα, τών 
οποίων τό περιεχόμενον τοϋ ύδατος είναι πολ-
λάκις σημαντικόν. Πώς λοιπόν ο Νόρδενσκιλδ 
έφθασεν είς τήν ίδέαν νά έπιχειρήση παρόμοιον 

έργον κατά τό φαινόμενον παράδοξον; Παρ' ό-
λας τάς υποθέσεις τών απλοϊκών, ουχί ή τύχη 
άλλ' ή παρατήρησις μόνον και ο έπιστημονικός 
συλλογισμός ώδήγησαν τοΰτον τόν έπιστήμονα 
είς τήν άνέλπιστον άνεύρεσιν τοϋ ύδατος μεταξύ 
τών βράχων. 'Ιδού, κατά τόν Νόρδενσκιλδ, ή 
έξήγησις τούτου τού παραδόξου : Αί μεταβο-
λαί της ήμερησίας θερμοκρασίας, αί τε έτήσιαι 
καί αί αίωνικαί, έπιφέρουσιν ολίσθησιν τοϋ άνω 
μέρους τοϋ έκ γρανίτου βραχου έπί τών κατω-
τέρων στρωμάτων οπου τοιαύτη μεταβολή τής 
θερμοκρασίας δεν υπάρχει καί αύται αί ολισθή-
σεις, παράγουσι μετα τινα χρόνον όριζοντείαι 
σχισμάς είς βάθος σχεδόν σταθερόν. Τό ύδωρ τι 
είσδύον εις τάς σχισμάς τοϋ σιδηρού μετάλλοι 

δεν είναι αλμυρόν, ακόμη και οταν τα μεταλ-
λεία τοϋ σιδήρου κείται επί νησιδίων έν άνοικτώ 
πελάγει καί έκαίοντο εις βάθος 100-200 
μέτρων άπό τής έπιφανείας. 

Ή πείρα τελείως έπιστοποησε τούς συμπε-
ρασμούς τούτου τοϋ έπιστήμονος, ώοτε τήν σή-
μερον πολλοί σταθμοί μεταξύ τών βράχων τής 
θαλάσσης έφοδιάσθησαν διά παρομοίων φρεάτων 
τοϋ αδάμαντος». 

'Απομένει νά πιστοποιηθή τήν σήμερον άν τό 
έπαληθεϋον έν Σουηδία καί Νορβηγία θά πι-
στοποιηθή καί έν άλλαις χώραις καί νά άποδει 
χθή ότι πανταχού, ίδία δέ έν ταίς θερμαίς χώ-
ραις τής γής άρκεΐ νά διατρηθή ο βράχος οπως 
άναβλύση άφθονον πόσιμον ύδωρ. 

ΤΟ ΠΙΚΡΟΝ ΟΞΥ 

ΘΕΡΑΠΕΥΟΝ ΤΑ ΚΑΥΜΑΤΑ 

Τό πικρόν οξύ (acide picrigue) γνωστόν ώς 
ςοιχείονέκρηκτικόν έπικίνδυνον καί ώς άπολυμαν 
τικόν μέσον, μεταχειρίζεται έπιτυχώς έν δια-
λύσει πρός θεραπείαν τών έκ τοϋ καυσίματος 
πληγών. 

Ό ίατρός Thierry άπό πολλών έτών μετα-
χειρίζεται πρός θεραπείαν τών άσθενών τών νο-
σοκομείων διάλυσιν 10 —15 μερών είς 1000 μέ-
ρη ύδατος καί έπιτυγχάνει πληρέστατα. Αί άλ-
γηδόνες στιγμιαίως παύουσι μετά τήν εμβρεξιν 
τών πληγών διά διαλύσεως έκ τούτου τοϋ ο-
ξέος· αί πληγαί δέν σχηματίζονται, φλύκται-
ναι δέν μορφοϋνται καί ή τελεία ίασις είναι έρ-
γον ολίγων μόνον ήμερών. Ή χρήσις τούτου τοϋ 
οξέος παριστά ταύτην μόνον τήν έλλειψιν, ότι 
δίδει είς τήν δι' αύτοϋ πλυνομένην έπιδερ-
μίδα κίτρινον χρώμα. 'Αλά τό πλύσιμον τούτων 
τών κηλίδων διά οξέος βορικοϋ (acide borique) 
ταχέως έξαφανίζει αύτάς. Ή πολύτιμος αυτη 
ίδιότης τής διαλύσεως τού πικροϋ οξέως πρέπει 
νά έφαρμόζηται εις πάσας τάς περιπτώσεις τοϋ 
καυσίματος καί νά γίνη πάγκοινος. 

Θά ητο ώφέλιμον έν πάσι τοις έργοστασίοις 
τοις έργαζομένοις διά πυρός νά ΰπάρχη έτοιμος 
ή διάλυσις τοϋ πικρού οξέος πρός πρόληψη τών 
έκ τοϋ καύματος κινδύνων τών έργα τών. Τό 
φχρμακον τοϋτο είναι συγκριτικώς εΰωνον καί 
εύμεταχείριστον, τής διαλύσεως αύτοϋ παρα-
σκευαζομένης αυτοστιγμεί. 
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ΤΑ Θ ΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ 

Γαλλική έφημερίς δημοσιεύει έπικαίρως 
άρθρον περί τής έπιδράσεως τών θαλασσίων λου-
τρών, έξ οδ άποσπώμεν τά έπόμενα χάριν τών 
ήμετέρων αναγνωστών: 

Τό θαλάσσιον λουτρον εινε ψυχρόν λουτρόν 
ιδίας φύσεως ώφελιμώτατον υπό ύδροθεραπευτι-
κήν εποψιν. Τό θαλάσσιον υδωρ δύναται νά θεω-
ρηθώ ώς δραστηριώτατον μεταλλικόν υδωρ, δρο-
σιστικόν άμα και ένδυναμωτικόν. Ή διά τοϋ 
κολυμβήματος κίνησις τοϋ σώματος, ο ζωογό-
νος τής θαλάσσης άήρ, καί αί έκ τής θέας αυ-
τής ήθικαί συγκινήσεις έπιδρώσι μεγάλως έπί 
τού οργανισμοϋ. 

Ή θάλασσα θεωρείται δικαίως ώς άντι-
δραστικόν κατά τής καχεξίας. Βελτιοΐ καί ένι-
σχύει τήν θρέψιν, ο δέ περιώνυμος Laennec, άφ' 
οδ έμελέτισε τήν θεραπευτικήν έπίδρασιν τοϋ 
θαλασσίου άέρος έπί τών βρόγχων, δέν έδίστασε 
νά θεώρηση τήν θάλασσαν ώς ίκανήν νά θερα-
πεύση καί αύτήν τήν άδυσώπητον φθίσιν. 

Ό θέλων ν' άποφύγη τό ρίγος καί τήν ζά-
λην πρέπει νά πέση είς τά υδωο μέ τήν κεφα-
λήν κάτω καί νά μή μείνη έν τή θαλάσση υπέρ 
τά δέκα τά πολύ λεπτά. Τά θαλάσσια λουτρά 
είνε επικίνδυνα είς τούς εύερεθίστους καί είς 
τούς έχοντας ζωηράν τήν άντίδρασιν τοϋ αίμα-
τος. 'Απαγορεύεται δέ ή χρήσις αυτών είς τάς 
έγκύους, είς τούς έχοντας προδιάθεσιν πρός συμ-
φόρησιν, άποπληξίαν, σκοτοδινίασιν, έσωτερι-
κάς αιμορραγίας, είς τούς πάσχοντας άσθμα η 
άλλας στηθικάς νόσους, άκραν άναιμίαν μετά 
προδιαθέσεων πρός συγκοπήν, πρό πάντων δέ 
καρδιακά νοσήματα. Δέον ν' άπαγορεύωνται ε-
πίσης τά λουτρά είς τούς πάσχοντας η παθόν 
τας ·ήδη τό ους, η οξείας δερματικάς νόσους. 

Πρέπει νά κάμνωσιν λουτρά τά μικρά παι-
δία ; Έν γένει μέχρις έπτά η οκτώ έτών ουχί. 
Έν τούτοις τά ολίγον νευρικά νήπια έπιτρέπε-
ται νά βυθίζωνται έπί τινα δευτερόλεπτα έν τή 
βαλάσση, ένός δέ μόνον λεπτού ή έμβάπτισις 
άρκεϊ είς τριετές παιδίον. 

Καί οί γέροντες δέον ν' άπέχωσΐ τών λου-
τρών, διότι έν τή προκεχωρημένη ήλικία πρέπει 
ν' άποφεύγηται πάς ζωηρός έρεθισμός. 

Ό Michelet, μετά ποιήσεως καί λογικής 
πολλής συνηγορεί υπέρ τής ώφελείας ην παρέ-
χει τό θαλάσσιον κλίμα είς τά παιδία τών πό-
λεων, υποστηρίζει δ' οτι πρέπει ν' άποσπάσω-
μεν τόν άνθρωπον άπό τής όλεθρίας έκεινης α-

τμοσφαίρας, νά άποδώσωμεν αυτόν είς τήν φύ-
σιν, οπως άναπνεύση τήν ζωήν είς τήν πνοήν 
τής θαλάσσης. 

Π Ο I Κ Ι Λ Α 

Ί ω β ι λ α ί α εορτή. 
Ή τής Βασιλίσσης τής 'Αγγλίας έορτή τής 

έξηκονταετηρίδος αυτής έκλήθη Ί ω β ι λ α ί α. 
Τά όνομα τοϋτο περιήλθε διά στομάτων πάν-
των δημοσιογράφων τής οικουμένης καί διά-
παμπόλλων άλλων άπο βασιλέων μέχρι τής μι-
κροτάτης τάξεως, άλλ' ολίγοι γνωρίζουσι διά 
τί έδόθη τ' όνομα τοϋτο, καί πόθεν προέρχεται. 

Ή λέξις είνε εβραϊκή Ίωβίλ, σημαίνει κέ-
ρας κριού, καί σάλπιγκα, κατεσκευασμένην έκ 
κρέατος κριού, διά τής οποίας οί 'Εβραίοι, ά-
νήγγελον τήν έναρξιν τής παρ' αύτοϊς έπιση-
μοτάτης έορτής τής Πεντηκονταετηρίδος. Ή 
σάλπιγξ αδτη κατεσκευασμένη έκ κέρατος κρι-
ού, έκαλείτο Ίωβίλ. Έκ τής λέξεως ταύτης 
καλείται πάσα έορτή πεντηκονταετηρίδος I ω-
β ι λ Λ ί α. 

Δεατί το έλαφρόν σφαιροβόλον 
οπλον έκλήθη ντουφέκι. 

Τό υπόγειον πϋρ έξαπτόμενον άποτελεί τόν 
κρατήρα τών ήφαιστίων, έκ τοϋ στομίου του-
ποιου έξέρχονται φλόγες, καπνός καί μύδροι έκ-
σφαιδονίζονται. 

Έκ τού ήφαιστίου κοατήρος έκλήθησαν κρα-
τήρες καί οί οπαί τής έπιφανείας τοϋ υποκαύ-
στου κλιβάνου, οί όποιοι τουρκιστί καλούνται 
ντουφέκι δι' ών έξέρχονται φλόγες διαθερ-
μαίνουσαι τόν χώρον τοϋ κλιβάνου, (φούρνου). 
Έκ τής ομοιότητος τοϋ έπί τουρκοκρατείας 
εισαχθέντος οπλου σφαιροβόλου έκλήθη τοϋτο 
ντουφέκι διότι όταν τήν νύκτα πυροβολή έ-
ξέρχονται όραταί γενόμεναι φλόγες πυρός έκ τοϋ 
στομίου τοϋ πυροβόλου τούτου όπλου· καί μεν 
έλαφρόν καί έν χερσί φερόμενον έκλήθη ντουφέκι, 
τό δέ βαρύ καί δυσκίνητον έκλήθη τόπι, κανόνι 
έλληνιστί έκ τού κανών. 

Έφεύρεαις τών μύλων. 
Οί πρώτοι μύλοι ησαν οί διά τών χειρών 

στρεφόμενοι. Είς τήν Αϊγυπτον καί 'Αραβίαν 
είς τήν Παλαιστίνην καί αύτήν τήν Ελλάδα 
αί νεάνιδες ϊστρεφον τούς χειρομύλους. Είς τήν 
Μέκκκαν δείκνυται άκόμη σπήλαιον εντός ώ-
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ραίας οικίας, ένθα κατά παράδοσιν ή Φατμέ, ή 
θυγάτηρ τοΰ Μωάμεθ καί σύζυγος τού Άλή 
ηλεθε διά τών βραχιόνων της. Αί γυναίκες τών 
'Αράβων έτι καί σήμερον ένασχολούνται εις τό 
έπίπονον τοϋτο έργον. Έπί τής βασιλείας τοϋ 
υίοϋ τοϋ Κλόβις ή άγια 'Ραγενδόνη, ή βασί-
λισσα τής Γαλλίας, ήλθεν ή ιδια σϊτον, όν κα-
τανάλισκε κατά τάς νηστείας. Ή έφεύρεσις 
τών ύδρομυλων άποδίδεται,τώ Μιθριδάτη· βέ-
βαιον δέ έϊνε δτι υπηρχον κατά τήν έποχήν του. 
'Αντίπατρος ό Θεσσαλονικεύς γράφει περί μύ-
λων ωραίους τινας στίχους ώς έξης ; «Σεις γυ-
«ναίκες τάς οποίας μετεχειρίζετό τις μέχρι ση-
μερον πρός περιστροφήν τών μύλων, αφήσατε 

«τού λοιπού ήσυχους τούς βραχίονάς σάς καί ά-
«ναπαύεσθε άνευ θορύβου. Δέν θά σάς άναγγεί-
«λωσι πλέον τά πτηνά διά τών ασμάτων των 
(τήν έλευσιν της πρωίας. 'Η Δημήτηρ διέταξε 
«τάς Νηρηίδας νά άναλάβωσι τά εργα σας. Αί 
«Νηρηίδες υπακούσασαι στρέφουσι μετά ταχύ-
«τητος τήν βαρέΤαν μυλόπετραν». 

Σύντομος ύπολογισμος τής δρα-
σεως τοΰ άνθρωπου. 

Τό άμερικανικόν περιοδικόν The Atlantic Mon 
thly κατεχώρησεν άνάλυσιν τοϋ βίου ένός πεντη-
κονταετούς άνθρώπου.. Ίδοϋ δέ τό αποτέλεσμα 
των στατιστικών αυτου ερευνων : 6,500 εργά-
σιμοι ήμέραι 6000 νύκ υπνου,· :4000 διασκε-
δάσεων 500 ήμέρ, ασθενειών, 20,000 χιλιομ. 
διανυθείς δρόμος, 36,000 εστιάσεων καθ' ας έ-
φαγε 600.0 χιλιογραμ, κρέατος καί 1500 χιλι-
ογραμ. ιχθύος, ωών καί λαχανικών καί επιε 
32000 λιτρών διαφόρων ποτών. 

Σ Τ Ι Γ Μ Α Ι Τ Ε Ρ Ψ Ε Ω Σ < 
Είς τόν ε ί ρ η ν ο π ό λ ε μ ό ν. μας. 
Ό Άγαθόπουλος καταταχθείς είς τόν στρα-

τόν κατά τήν έποχήν τών πολεμικών παρασκευ-
ών εινε σήμερον ανθυπολοχαγός. Πρό τίνων ή-
μερων επιτηρεί είς τά γυμνάσια τών νεοσυλλέ-
κτων. Ό λοχίας προγυμναστής άνεπτυσε τάς 
κινήσεις. 

— Μέ τό έν, σηκώνεται ολοι τόν άριστερον 
πόδα καί τόν κρατίείτε μετέωρόν εως οτου ά-
κούσητε τό πρόσταγμα δύω. 

Δοθέντος τοϋ προστάγματος ό Άγαθόπου-
λος παρατηρεί πολύ πλησίον δύο πόδας '-υψω-
μένους, ένα δεξιόν.παρά ένα άριστερόν' Καί χω-
ρίς νά σκευθή, οτι κατά λάθος νεοσύλεκτός τις 

ύψωσε τόν δεξιόν πόδα παρά τόν άριστερόν τοϋ 
παραστάτου αύτοϋ, ό Άγαθόπουλος λίαν σοβα-
ρώς φωνάζει.. 

— Ποίος είνε αύτός ο όποιος κρατεί καί τούς 
δύω πόδας ταυτοχρόνως υψωμένους ! 

Ε ί ς τ ή ν έ ξ ο χ ή 
Εις κύριος ιστάμενος πρό ένός φρούτου πρός 

χωρικόν έκεί ευρισκόμενον. 
— Δέν μοϋ λές, φίλε μου, έδώ δέν μπορεί 

κανείς νά εμβη μέσα ; 
:— Μπά ! πώς δέν 'μπορεί τή φραγή τήν 

έχουν για νά .μή βγαίνουν τά βώδια- έμπάτε 
τοϋ λόγου σας ! 

Είς τών πελατών παραπονείται οτι το μπι-
φτέκι του δέν είνε πρόσφατο, 

Κύταξε, λέγει πρός τόν υπηρέτην, τί ά-
σχημη μυρωδιά βγάνει ! 

— Μέ συγχωρείτε, άπαντα ούτος δεικνύών 
τόν παραταθήμεν,ον τρώγοντα μετά πολλής ο-
ρέξεως ή μυρωδιά είνε ψαριού ποϋ τρώγει ο 
κύριος 

Γ Ν Ω ΣΤΌ Π Ο I ΗΣΕΙΣ 

Συγγνώμην έξαιτούμεθα παρά τών κ. 
συνδρομητών διά τήν διακοπήν τοϋ πε-
ριοδικού καθότι πολλοί τών υπαλλήλων 
κατετάχθησαν ως έφεδροι καί ένεκεν της 
επελθούσης έκ τούτου άταξίας ήναγκά-
σθημεν νά διακόψωμεν αυτό άπό σήμε-
ρον θά έκδίδεται τακτικώς τελειοποιου-
μενον καθ'έκάστην. 

Καθιστώμεν γνωστόν τοις συνδρ.ομη-
ταΐς μας ότι γενικός αντιπρόσωπος η-
μών διατελεί ό κ,Χ.Κονταξάκης πρός δν 
δύνανται ν' άποτείνωνται οί βουλόμενοι 
νά έγγραφώσι συνδρομηταί .νά καταβά-
λωσι συνδρομάς λαμβάνοντες τήν σχε-
τικήν παρ' αύτοϋ άπόδειξιν τής Διευθύν-
σεως, ώς καί νά λαμβάνωσι σχετικάς πρός 
τό περιοδικόν σύγγραμά μας πληροφο-
ρίας. 

Τύποις ΑΣΤΡΑΠΗΣ Β. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔOΥ. 
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ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΩΝ 

'Ο περιώνυμος καθηγητής Wagner von Jau-
regg άνεκοίνωσε πρό τίνος χρόνου είς τήν Άκα-
δημίαν τών έπιστημών τόν νέον τρόπον τής θε-
ραπείας τών φρενοβλαβών διά τοϋ εμβολιασμού 
δηλητηριωδών μικροβίων. Άπό πολλού ηδη χρό-
νου εΐχε παρατηρηθή υπό τών ειδημόνων τό 
περίεργον περίστατικόν, οτι πολλάκις αί μολυ-
σματικαί άσθένιαι άντί νά έξασθενήσωσι τόν 
όρνανισμόν, έξασκοϋτιν απεναντίας έπ' αυτού 
τoνικήν καί διαγερτικην ένέργειαν πρώτης τά-

ξεως. Μετά τήν άνάρρωσιν έκ τοϋ τυφοειδούς 
πυρετού, της σκαρλατίνας, τής άνεμευλογίας 
κλπ. αί δυναμες τοϋ ασθενούς επανέρχονται, 
τό βάρος τοϋ σώματος σημαντικώς αύξάνεται, 
ή άνάπτυξις γίνεται ταχύτερον. Ό όργανισμός 
κατ' αύτόν τόν τρόπον άποκτα ζωτικότητα καί 
άντίττασιν κατά τών νοσημάτων, τήν οποίαν 
δεν είχε πρότέρον—ίδία άν τά άναρρώσαντα ά-
τομα ήσαν νέοι, παίδες η νεανίαι. Προσέτι πα-
οετηρήθη, οτι πάθησις πυρετική (μικροβιακή) 
δύναται νά έπιδράση, ή άκόμη νά θεραπεύση, 
άλλην όσον όξείαν η χρονίαν άρχαιοτέρας κατα 
γωγής. Ουτω π. χ. τό έρισύπελας κωλύει 
τήν άνάπτυξιν τού καρκίνοι ή τή: ΰμηνογόνου 
κυνάγχης (diphterie). 'Αξιοσημείωτος είναι ήθε-
ραπευτική ενέργεια τών παρεμπτωτιχών μολυ-
σματικών νόσων έπί τών χρονικων παθήσεων 
τοϋ νευρικού συστήματος, αΐτινες λίαν άνθίσταν-
ται, ώς γνωστόν είναι είς τούς ιατρού', είς τάς 
συνήθες θεραπευτικάς μεθόδους. Ούτως οί ιατροί 
έσημείωσαν τήν έξαφάνισιν τής έπιληψίας συ-
νεπεία ένός διαλείποντος πυρετοϋ έπελθόντος έν 
νοσηροίς τόποις. Ή ίνφλοέντζα πολλάκις κατέ-
βαλλε τόν τέτανον, ταύτην την τρομεράν νόσον 
ήτις αιφνιδίως καί σχεδόν μοιραίως θανατοί 
τόν ασθενή εν μέσω τών γενικευθέντων σπασμών 
κατά πάντα όμοίαν πρός τούς έκ τής στρυχνί-
νης προερχομένων. Ό έν Βιέννη καθηγητής Μά-
ουτνερ παρετηρησε τήν βαθμιαίαν άτρορία· τών 
οπτικών νεύρων υποχωρούσαν καί θεραπευομένην 
χάρις είς τήν τυχαίαν παρέμβαην της άνεμευ-
λογίας, άνευ τής όποίας ό άσθε ής μοιραίως θά 
ΰπέκυπτεν είς τελείαν τυφλότητα. Ό καθηγη-
τής Βάγνερ άναφέρει περί ένός νέου όστις προσέ-
δραμεν είς τήν βοήθειαν αύτοϋ πρός ΐασιν έξ ά-
τροφίας τών μυών βαθμιαίας, ήτις εϊχεν ήδη έ-
πιφέρει σοβαράν ίοχνότητα καί τήν παραλυσίαν 
τών βραχιόνων. Έν τώ νοσοκομείω ο άσθενής 
τυχαιως προσεβλήθη υπό τυφοειδούς πυρετοϋ. 
Ή περιπλοκή αυτη άπέλπιστος έν αύτω καί 
τρομερά ούσα έπέσπασε φυσικω τω λόγω ολην 

τήν προσοχήν τών ιατρών οίτινες ελησμόνησαν 
έπί τινα χρovov τούς μϋς καί τά νεϋρα τοϋ α-
σθενούς. Άλλ" οπόσος ήν ό θαυμασμός αυτών 

οσε, μετά τηv παρέλευσιν τοϋ τυφοειδούς πυρε-
τοϋ, ούδέν ίχνος άτροφίας τών μυών απέμεινε 
παρά τω ασθενεί ! Οί βραχίονες εΐχον λάβει τόν 
τακτικόν των ογκον καί ή δύναμις ητο σημαν-
τική. Ό τυφοειδής λοιπόν πυρετός είχε θερα-
πεύσει μίαν νευρικήν νόσον κατατασσομένην με-
ταξύ τών ανιάτων. "Ετι καταφανέττερον γίνεται 
τό πράγμα, άποβλεπομένων τών παθήσεων τοϋ 
έγκεφάλου (φρενοβλαβειών) έκ τών οποίων ο κα-
θηγητής Βάγνερ παράγει διακοσίας παρατηρή-
σεις καί αναφέρει πολλάς περιπτώσεις θεραπείας 
τών ψυχώσεων συνεπεία τών πυρετικών παθή-
σεων (μολυσματικών)·έκ της αναλύσεως ταύτης 
τής παθολογικής στατιστικής γίνεται δήλον οτι 
πρό πάντων ή νεαρά ήλικία καί αί σχετικώς έ-
νωρίτεραι ψυχώσεις (6 μηνών εως 2 — 3 έτών) 
άρύονται τήν μεγαλειτέραν ώρέλειαν έκ τής ε-
φόδου τών μικροβίων. Μετά τάς πρώτας ταύτας 
εξερευνήσεις τοϋ ρηθέντος σορού τής Βιέννης, είς 

Ρωσσος ίατρ'ς τής 'Οδησσού, ό διδάκτωρ Ρό-
ζενμπλουμ πιστοποιήσας επί δωδεκάδος άσθε-
νών τοϋ φρενοκομείου του τάς εύτυχείς συνεπείας 
μιας επιδημίας πυρετοϋ έπαναστρεπτικοϋ (fievre 
recurreute) είδους πυρετού αγνώστου έν Γαλ-
λία, λίαν δέ συνήθους έν 'Ρωσσία, προκαλουμέ-
νου υπό μικροβίων τοϋ γένους τών spirochetes, 
δέν έδύστασε νά εμβολιάση τήν νόσον εις δέκα 
άλλα άτομα τά όποίατόρηθέν μόλυσμα είχε φει 
σθεϊ. Καίτοι δέ έν τή περιπτώσει ταύτη τής 
ίάσεως τών άσθενών τοϋ Ρόζεμπλουμ ή πρωτο-
βουλία εληξεν εύτυχώς, έν τούτοις είναι έπίφο-
βος ή είς πάσας τάς περιστάσεις χρήσις τοϋ 
εμβολιασμού τών φρενοβλαβών διά παθογενών 
μικροβίων ζώντων, διότι έκ τών προτέρων δέν 
είναι γνωστός ο βαθμός τοϋ δηλητηρίου αύτών 
καί ή άντίστασις τοϋ οργανισμού τοϋ άσθενοϋς. 
Δέν όφείλομεν νά λησμονώμεν, οτι τά παθογενή 
μικρόβια ένεργοϋβι διά τού δηλητηρίου τό οποίον 
έκκρίνουσιν έν άφθονία τό όποιον παρασυρόμενον 
υπό τοϋ κυκλοφορούντος αίματος δηλητηριάζει 
τόν οργανισμόν έπιρεάζον πρό πάντων τό κεν-
τρικόν νευρικόν σύστημα. Ό βαθμός τής ισχύος 
τούτων τών δηλητηρίων, τά χημικά αυτών συ-
στατικά καί ή εκλεκτική αύτών ενέργεια επί 
τούτου η έκείνου τοϋ οργάνου η τούτου η εκεί-
νου τοϋ μέρους τοϋ νευρικού συστήματος ποικιλ-
λουσι μεγάλως κατά τάς περιστάσεις καί τό 
είδος τού νοσοποιοϋ παράγοντος· έκ τούτου ε-
ξηγείται οτι αί τροποποιήσεις τάς οποίας ταύ-
τα παράγουσιν ενίοτε είναι παροδικαί έκλεί-
πουσαΐ, κατά τήν άνάρρωσιν, οτέ δέ κατά τό 
μάλλον καί ήττον σταθεραί καί έπιφερουσι δια-



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 6 
φορους σκληρωσις η αλλας ασθενείας χρονικάς, 
άλλοτε δε είναι θανατηφόροι (παραλυσία τών 
κέντρωv της αναπνοής η τής κυκλοφορίας. Ταύ-

τα έπιδρώσιν άκόμη έπ' άλληλα καί έξουδετε-
ρουνται. Έν ταύτη λοιπόν τή τελευταία ίδιό-
τν τι εύρίσκεται ή κλείς της θεραπευτικής αύ-
τών ενεργείας. 

"Επεται, οτι θέλων τις νά πλησίαση οσον τό 
δυνατόν έγγύτερον εις τάς φυσικάς λειτουργίας 
τοϋ σώματος, δέον νά άποταθή άπ' εύθείας εις 
τα υπό τών βακτηριδίων έκκρινομενα δηλητήρια. 

Ό καθηγητής Βάγνερ είχεν ήδη άπό πολ · 
λοϋ εννοήσει τούτο. 'Αλλά μή ών έξ επαγγέλ-
ματος βακτηριδιολόγος ήναγκάσθη νά αναμένη 
δπως οί ειδικοί επιστήμονες έπιτύχωσιν τήν κα-
τασκευήν μικροβιακών εκκρίσεων έν καθαραίς 
διαλύσεσι (κεχωρισμέναις άπ' αύτών τών μι 
κροβίων) καί σταθεραϊς. Ή περίπτωσις αυτη 

μετ' όλίγον παρουσιάσθη χάρις εις την τώ 1890 
υπό τοϋ Κόχ γενομένων άνακάλυψιν τής τουμ-
περκουλίνης. Ό καθηγητής Βάγνερ εφήρμοσε 
τόν τρόπον τούτον είς τήν θεραπείωv τών φρε-
νοβλαβών. Οί ασθενείς έξελέγησαν μεταξύ τών 
υπό οξείων ψυχώσεων προσβληθέντων ατόμων 
(διαφόρων μανιών καί παραλογιστικών παθή-
σεων (μελαγχολιών) άπό ένός έως δύο έτών 
καί έπεκεινα τά όποια μικράν ελπίδα σωτη-
ρίας έδιδον. Ή έπί τέσσαρα έτη έξακολουθή-
σασα θεραπεία έπέφερεν αξιοσημείωτα αποτε-
λέσματα. Οί πλείστοι ασθενείς έθεραπεύθησαν 
η αρκούντως έκαλλιείρευσαν εντός μηνών τίνων. 
Αί ένέσεις έπανελήφθησαν κατά διαστήματα 
κατά τό μάλλον η ηττον απομεμακρυσμένα καί 
αί δόσεις μετά μεγάλης προσοχής έσταθμίζοντο 
οπως προκαλέσωσι μέτριον πυρετόν μή υπερβαί-

νοντα τους 39 βαθμούς. Άξιοπερίεργον δέ ήτο 
δτι παρ' ολον τούτον τόν μακρόν πυρετόν οί α-
σθενείς έπάχυνον ! 'Υπήρχον τινές, τών όποίων 
τό βάρος τοϋ σώματος έντός 5 — 8 έβδομάδων 
ηύξάνετο κατά 12—15 χιλιογραμ. Ή διανοη-
τική κατάστασις έβελτιούτο κατά τάς πρώτας 
ένέσεις, κατά τρόπον παροδικόν, έπειτα δέ έπί 
μάλλον σταθερώς καί έναργώς συγχρόνως βελ-
τιουμένης της καθόλου καταστάσεως τής υγείας. 
Πολλάκις ή βελτίωσις έξηκολούθει μετά τήν 
παΰσιν τής θεραπείας. Πρό τίνος χρόνου ό Βά-
γνερ έποίησε πειράματα,συνάμα μετά τής τουμ-
περκουλίνης, πρός προσδιορισμών τής ενεργείας 
τοϋ υπό τοϋ βακτηριδίου πυοκυανικοϋ (microbe 
pyocyanigue) έκκρινομένου δηλητηρίου καί έπέ-
τυχεν ένθαρρυντικά αποτελέσματα. Ούτος παρε-
τήρησεν οτι ασθενείς τίνες, οϊτινες είχον άντιστή 
ει'ς τήν ένέργειαν τής τουμπερκουλίνης, έπηρεά-
σθησαν υπό τής πυοκυανίνης. Τοϋτο δέ ευκόλως 
ξηγείται. Ή τουμπερκουλινη δεν ενεργεί ως 

αντίπαθες φαρμακον ως προϊόν τών βακτηριδίων. 
Ισως εΰρεθώσιν άλλα παραγόμενα μικροβιακά, 

έτι δραστηριώτερα έν ταύτη τή τή περιπτώσει 
η δι' άλλην κατηγορίαν ασθενειών. "Οπως καί 
άν έχη τό πράγμα αί περαιτέρω εξερευνήσεις εί-
ναι απολύτως αναγκαίαι πρός διασάφισιν των 
θεραπευτικών ιδιοτήτων δηλητηρίων τοϋ 
στρεπταιόκκου, τού βακτηριδίου του "Εμπερτ κλ. 

Ούδεμία υπάρχει άμφιβολία περι τοϋ, οτι τό 
μέλλον, καί δή τό προσεχές μέλλον, θά διασα-
φήνιση τούτο τό τόσον εδιαφέρον καί εισέτι 
άνευκρίνιστον ζήτημα τής θεραπείας τών φρένο-
βλαβειών διά τής χρήσεως τών μικροβιακών 
δηλητηρίων. 

0 ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΠΑΡΝΑΡΔΟ 
ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΑΥΤΟΥ 

Πάντες σχεδόν έν Λονδίνω γίνώσκουσι τόν δι 
δάκτορα Μπαρνάρδο, <<τόν πατέρα τών εκθέτων 
παίδων» ώς ούτος καλείται συνήθως. Καί πράγ-
ματι ο διδάκτωρ Μπαρνάρδο είνε επάξιος τού-
του τοΰ τίτλου διότι ϊσταται έπί κεφαλής με-
γίστης οικογενείας συγκειμένης έκ πέντε χιλιά-
δων έκθέτων ή άφεθέντων είς τήν διάκριση τής 
τύχης παίδων. Πρό τριάκοντα έτών, ο διδά-
κτωρ Μπαρναρδο, τότε ακόμη νεαρός φοιτητής, 
τυχαίως έσκέφθη νά ίδρύση άσυλον διά τά τοι 
αΰτα άτυχή παιδία τά όποια έν τη κυρία τής 
λέξεως σημασία έστεροϋντο στέγης καί οικογε-
νείας. Ό διδάκτωρ Μπερνάρδο συμπαθητικός 
καί φιλόστοργος ών δέν ήδύνατο νά παραμείνη 
αδιάφορος πρός τήν τύχην τών άτυχών παίδων, 
τών άπό τής γεννήσεως καταδικασθέντων εις 
τήν οίκτροτάτην ΰπαρξιν. Έν τούτοις ή ιδέα 
περί τής άγωγής τούτων δέν έπήλθεν αύτώ διά 
μιας. Ούτός, ώς οί πλείστοι νέοι, όΐτινες δέν 
γνωρίζουσι τήν ένδειαν καί τους κατοίκους τών 
πενεστάτων προαστείων, δέν έγνώριζε τήν ΰ-
παρξιν ανά τάς όδοϋς τοΰ Λονδίνου τοιούτων 
έκθέτων παιδίων, άλλως καλουμένων Arabs of 
the City». Τυχαίως έγνώρισε τόν μικρόν Δζήμ, 
πραγματικόν λονδίνειον άγυιόπαιδα άραβα υπό 
τά έπόμενα περιστατικά : 

Ό Μπαρνάρδο, εισέτι νεαρός ών, απεφάσισε 
νά άφιερωθή είς τήν ίεραποστολικήν ένέργειαν 
καί νά άπέλθη είς Κίναν. Ή ψυχή του ην τό-
σον πολϋ πλήρης αγάπης πρός τήν ανθρωπότητα 
καί τόσον πολϋ έζήτει τήν «αύταπάρνησιν, ώστε 

ωφειλε εξαπαντος να ευρυ μεσον εφαρμογης του-
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των τών αισθημάτων εις τό έργον καί νά συν-
δράμη είς το καλόν τής άνθρωπότητος. Ταχέως 
παρέστη άφορμή είς τούτο. Ό Μπαρνάρδο έπι-
μελώς έπισκεπτόμενος τά νοσοκομεία τοΰ Λον-

δίνου έσπούδαζε τήν ίατρικήν. Κατ' έκείνην 
τήν έποχήν έν Λονδίνω έπεκράτει επιδημική 
χολέρα. Ό Μπαρνάρδο αμέσως ένεγράφη είς τό 
υγιεινομικόν τμήμα καί μετ' έκτακτου ζήλου 
αφιερώθη εις τό έργον τής φιλανθρωπίας. Τότε 
ούτος έγνώρισε τόν έν τοις πτωχαΐς συνοικίαις 
καί προαστείοις βίον καί ή καρδία του έπληρώ-
θη βαθείας συμπαθείας πρός τούς αστέγους καί 
δυστυχεΐς, καταδικασμένους είς παντοειδείς 
στερήσεις καί τήν θλιβερωτάτην υπαρξιν. Ό 

Μπαρνάρδο έπισκεπτόμενος τάς κατοικίας τών 
πτωχών έν "Οτ-Ένδ (Λονδίνω) έκ τοΰ σύνεγγυς 
εγνώρισε τόν βίον αύτών καί ταχέως έπέσπασε 
τήν έμπιστοσύνην τών πελατών του, ώστε ή 
δημοτικότης αύτοΰ μετ' ολίγον ηυξησεν. Ούτος 
εμψυχούμενος υπό υψηλών φρονημάτων ήθέλησεν 

εκτός τής ιατρικής νά έπιδοθη καί είς τήν παι-
δαγωγικήν ένέργειαν καί άπεφάσισε νά διδά-
σκη τρις τής έβδομάδος έν τή σχολή τών από-
ρων παίδων, τοποθετηθείση έν τινι έγκαταλει-
φθέντι σταύλω. Τό έξωτερικόν ταύτης της σχο-
λής ήτο λυπηρόν καί ή θέα μικρών ρακενδύτων 
παίδων τών έπισκεπτομένων αυτήν πεινώντων 
καί ριγούντων, συνεκείνιι τήν καρδίαν. Ακρι-
βώς ένταΰθα ο Μπαρνάρδο, έμφορούμενος υπό 
τής φιλοστόργου έπιθυμίας νά άνακουφίση τήν 
τύχην τών άτυχών, εύρε τήν πραγματικήν κλή-
σιν. Μίαν έσπέραν κατά τό 1866 ηλθεν είς τήν 
σχολήν έν τή όποία εδίδασκεν ο Μπαρνάρδο έν 
παιδίον καλούμενον Δζήμ. Τά ράκη αύτοΰ καί 
καθόλου ή λυπηρά οψις δέν άπετέλουν μεγάλην 
αντίθεσιν πρός τοΰς λοιπούς μαθητάς, ένεκα δέ 
τούτου ο Μπαρνάρδο δέν έπέστησε προσοχήν έπί 
τοΰ νεωστι ίλθόντος παιδός. Άλλ' οτε τό μά-
θημα έτελειωσε καί οί μαθηταί άνεχώρησαν, ο 
Μπαρνάρδο μετά θαυμασμού είδεν οι ο Δζήμ 
δέν άφήνει τήν σχολήν καί κάθεται άτενιζων τό 
εν τή έστία τής σχολής πύρ. Ό Μπαρνάρδο ού-

δέν ύποπτεύων καί αίσθανόμενος τήν ανάγκην 
τής αναπαύσεως μετά τους ημερησίους κόπους 
του, άνυπομόνως διέταξε τόν Δζήμ νά άν-
χωρήση. 

Σας παρακαλώ κύριε είπεν δ Δζήμ διά 
θλιβεράς φωνής έπιτρέψατέ μοι νά παραμείνω 
ένταϋθι. Δέν θα πράξω κακόν τι. 

'Εδώ; άνεφώνησεν ο Μπαρνάρδο μετ' ει-
λικρινούς εκπλήξεως, διότι τώ έφάνη λίαν πα-
ράξένος ή έπιθυμία τού μικρού Δζήμ. Τι δέ 
θά ειπη ή μήτηρ σου. 

— Δέν έχω μητέρα,ήκολούθσεν ή απάν- τησεις. 

— 'Αλλ' ο πατήρ σου ; 
— Ούδέποτε εϊχον τοιούτον. 
— Tι λόγος είνε αύτός; άνέκραξεν ό Μπαρ-

νάρδο. Θέλεις νά μέ περιγελάς; "Αν δέν εχης 
πατέρα καί μητέρα θά έχης τούλάχιστον καλούς 
φίλους καί γνωστούς. Πού λοιπόν κάθεσαι; 

Δεν έχω κατοικίαν, είπεν ο Δζήμ ήσύχως. 
Δέν ϊχεις κατοικίαν, δέν έχεις γονείς! ά-

νεφώνησεν έκπληκτος ό Μπαρνάρδο, όστις έως 
τότε δέν είχε γνωρίσει παρόμοιον περιστατικόν 
καί δέν είχεν υποθέσει οτι μεταξύ τών παίδων 
είνε δυνατόν νά ΰπάρχωσιν ολως άστεγοι άγυι-
όπαιδες· Τοϋτο έφαίνετο είς αύτόν τόσον άπί-
στευτον ώστε άπεφάσισε νά λύση ταυτην του 
τήν άπορίαν. Ούτος έσκέπτετο είνε άρα γε δυ-
νατόν νά ύπάρχωσιν έν τοιαύτη πόλει, οΐα είνε 
τό Λονδΐνον, τοιούτοι άστεγοι παίδες μή έχον-
τες ούδένα άπολύτως έν τώ κόσμω. Ό Μπαρ-
νάρδο ήρχισε νά έρωτά τόν παϊδα οστις μετά 
καθαράς παιδικής άφελείας τώ διηγήθη οτι 
τοιούτοι άστεγοι παίδες ΰπάρχουσι πολλοί έν 
Λονδίνω, <<περισσότεροι παρ' οσον δύναμαι νά 
αριθμήσω» προσέθηκεν ο Δζήμ. 

•Ό Μπαρνάρδο, ύποπτεύων τήν είλικρίνειαν 
τοΰ Δζήμ ήρώτα αύτόν περισσότερον καί περι-
ποιηθείς αύτόν διέταξε τόν παϊδα νά τώ υπό-
δειξη πού διέρχονται τήν νύκτα οί άστεγοι σύν-
τροφοι του. 'Ο Δζήμ ώδήγησε τόν ίατρόν είς 
τι παράπηγμα μετά σιδηράς στέγης έν τώ όποίω 
κατέφευγον συνήθως οί άγυιόπαιδες. Εν τώ 
παραπήγματι ούδείς υπήρχε καί ό Μπαρνάρδο 
ύπέθεσεν οτι ο Δζήμ ψεύδεται, άλλ' ό τελευ-
ταίος ϊδειξεν εις τόν ίατρόν τήν στέγην τοϋ πα-
ραπήγματος. Τό θέαμα τό όποιον έξετυλίχθη 
πρό τών οφθαλμών τοϋ Μπαρνάρδο βαθέως συνε-
κίνησε τήν καρδίαν αύτοΰ. Έν τή στέγη έκοι-
μώντο βαθύν υπνον παίδες 8-14 περίπου ετών. 
Παρ' ολην τήν ψυχρότητα τής νυκτός ούτοι δέν 
είχον σκεπάσματα καί οί μικρότεροι δπως θερ-
μανθώσι συνεσφίγγοντο πλησίον τών μεγαλει-
τέρων. 

Ό Μπαρνάρδο ούδέ λέξιν ήδυνήθη νά άρ-
θρωση. Τό αίσθημα τής συμπαθείας ποός τά 
δυστυχή ταΰτα πλάσματα κατέλαβε τήν ψυχήν 
του. 

Θέλετε κύριε νά σας δείξω καί άλλο ά-
συλον; είπεν ο Δζήμ, καί έκεϊ κοιμώνται άλλοι 
παίδες. 'Αλλ' ο Μπαρνάρδο δέν ήθέλησεν αρ-
κεσθείς είς τό θλιβεοόν τούτο θέαμα. Ούτος λίαν 
μελαγχολικός έπέστρεψεν είς τήν οικίαν του καί 
άπό ταύτης τής στιγμής άπεφάσισε νά άφιερώ-
ση ολην του τήν ζωήν είς τούς ατυχείς έκθέ-
τους παϊδας καί νά έπιχειρήση τήν σωτηρίαν 

αύτών. 
'Ο Μπαρνάρδο τελείως εγκαταλείψας τό 
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σχέδιον τής ιεραποστολικής ενεργείας δράστη-
ρίως έπελάβετο τούτου τοϋ έργου. "Ανευ βρα-
δύτητος ούτος ίδρυσε τό πρώτον άσυλον πρός πε-
ρίθαλψιν τών τοιούτων εις τήν διάκρισιν της τύ 
χης άφεθέντων παίδων. Τότε ουτος ουτε χρή-
ματα, ούτε γνωριμίας είχεν η ύποστήριξιν, άλλ' 

η ελλειψις αύτη δέν συνεκράτησεν αύτόν. Ού-
τος είλικρινώς έπίστευεν ότι αρκεί νά άρχίση τό 
φιλανθρωπικόν έργον, τόσον άπαραίτητον, καί 
αμέσως θά ευρεθώσι χρήματα καί υποστήριξις. 
Και πραγματικώς ούτος δέν έψεύσθη τών έλπί-
δων. Ό Μπαρνάρδο άρχίσας άνευ όβολοϋ, τήν 
σήμερον έχει εις τήν διάθεσίν του μέγα κεφά-
λαιον πλουσιοπαρόχως έξασφαλίζον τήν υπαρ-
ξιν τών φιλανθρωπικών αύτοϋ ίδρυμάτων. Ούτος 
λέγει οτι ούδεποτε ανησύχει διά τά χρηματικά 
μέσα καί τοϋ τελευταίου σελινίου δαπανωμένου 
διετήρει τελείαν ιλαρότητα τοϋ πνεύματος καί 
πεποίθησιν οτι θά έμφανισθή ταχέως βοήθεια. 
Καί η βοήθεια πράγματι έπήρχετο. Τήν σήμε-
ρον ό Μπαρνάρδο ετησίως λαμβάνει 140,000 
περίπου άγγλικών λιρών συλλεγομένων έκ τών 
συνδρομητών είς τό φιλανθρωπικόν έργον οίτινες 
συμποσούνται είς 80,000 άτομα. Ο Μπαρνάρ-
δο δέν φοβείται διά τό μέλλον τών ίδρυμάτων 
του καί δύναται τήν σήμερον μετ' αισθήματος 
ικανοποιήσεως νά άποβλέψη, εις τά έπιτευχθέν-
τα αποτελέσματα. Κατά τήν τριακονταετή του 
ένέργειαν ο Μπαρνάρδο ίδρυσε περί τά 27 φι-
λανθρωπικά καθιδρύματα: άσυλα μετά σχολών 
νοσοκομεία, προτύπους επαύλεις, έργαστήρια τών 
πτωχών κλπ. Ό αριθμός τών θυμάτων τών ά-
ναρπασθέντων έκ τών ονύχων τής ένδειας καί 
τών εξεγερθέντων, ουτως ειπείν, έκ τοϋ πηλοϋ 
καί τής κοπρίας φθάνει ούκ εύκαταφρόνητον πο-
σόν 30,193. Τήν σήμερον τά ιδρύματα αύτού 
παρέχουσιν άσυλον είς 5000 παίδ. Ό Μπαρ-
νάρδο ουδέποτε έγκαταλείπει τούς τροφίμους 
του. Ούτος προσπαθεί νά τοποθετήση αύτούς 
μετά τό πέρας τής διδασκαλίας καί νά παρέξη 
τήν εύκαιρίαν τής τιμίας κερδήσεως τοϋ έπιου-
σίου άρτου. Τό παράδειγμα τοϋ Μπαρνάρδου έτι 
άπαξ καταδεικνύει οποϊα κατορθώματα δύνα-
ται νά περατώση ή ιδιωτική πρωτοβουλία καί 
η, προσωπική δραστηριότης. 

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟ* ΜΥΘΙΓΓΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ 

Τό μάλλον διαδεδομένον είδος τής φιλολο-
ίας έν 'Αγγλία είνε, ώς φαίνεται, ή μυθιστο-

-ιογραφία, ως «ναφέρει δ Άρνστέη.·, άφ ε,-ώσας 
Γήν έν τώ περ'ίοδικώ KNeue Deutsche Ilmulsclmiij) 
ϊιατριβήν του ει; τό σύγχρονον άγγλικόν -μυθι-
ίτόρημα, έν 'Αγγλία έτησίω; δ/,μοσίίίονται oy-
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εινε τρίτομα, πολυσέλιδα και τυπούνται διά ψι-
λών στοιχείων. Οί πλείστοι ομως εμπειστοι έπι-
κριταΐ δέν άναγινώσκουσιν άπ' άρχής μέχρι τέ-
λους τά μυθισυορήματα, αλλά μόνον επιτροχά-
δην διέρχονται αύτό περιερχόμενοι τούς περιτ-
τούς διαλόγους καί περιγραφάς καί κατ' αύτόν 
τόν τρόπον κατορθοΰσι νά έπιθεωρήσωσιν έντός 
μιας ήμερας τρία η τέσσαρα νέα μυθιστορήματα. 
"Αλλως άν έπρατταν, δέν θά ήδύναντο νά έκ-
τελέσωσι τό έργον των, νά ευρίσκονται πάντοτε 

<<au' courant>> τής συγχρόνου έλαφράς φιλολογίας 

Έν τούτοις, ο τοιούτος τρόπος τής φιλολο-
γικής κριτικής έφαρμόζεται μόνον εις τούς μυ-
θιστοριογράφους τών όποίων τά συγγράμματα 
ετησίως πληρούσι τήν φιλολογικήν άγηράν καί 
έν ταίς πλείσταις περιπτώσεσιν είνε τετριμμένα, 
ώστε ό επικριτής άναγινώσκων σελίδας τινάς έκ 
τής αρχής δύναται άνευ κόπου νά μορφώση τήν 
περί τού ολου έργου ίδέαν. Τοιαύτα είνε τά μυ-
θιστορήματα τών μίστρις Μπρέδδον, Φλορένζ 
Μεριέτ, Φιλίντ κτλ. Τά ονόματα τούτων τών 
μυθιστοριογράφων, ανδρών τε καί γυναικών, 
πάντοτε κοσμοϋσι τάς βιτρίνας των βιβλιοπω-
λών καί είνε λίαν γνωστά είς τό δημόσιον. "Ω-
στε είνε περιττόν νά ένδιατρίψη τις έπ' αύτών. 
'Αλλά τήν σήμερον έν 'Αγγλία υπάρχει όλό-
κληρος κατηγορία συγγραφέων, ανδρών τε καί 
γυναικών, τών όποίων τά συγγράμματα πάντοτε 
προκαλούσιν αίσθησιν· Έπί κεφαλής τούτων 
τών συγγραφέων ισταται ο Βάλτερ Μπεζάντ, 
«πρόεδρος τοϋ συλλόγου τών συγγραφέων» (So. 
ciety the authors) καί αρχισυντάκτης τοϋ οργά-
νου τής έταιρίας <<The author>>. Ουτος είνε 58 
ετής καί ανήκει εις τό πανεπιστήμιον. Πρότε-
ρον ην καθηγητής έν τω βασιλικώ κολλεγίω 
τής νήσου άγίου Μαυρικίου, άλλά δέν έβράδυνε 
νά έγκαταλείψη τήν καθέδραν καί τελικώς νά 
άπεκδυθή εις τό φιλολογικόν στάδιον. Ή πρώτη 
συγγραφική αύτοϋ ένέργεια έλαβε χώραν τώ 
1871. Ουτος ήρξανο εκδίδων φιλολογικόν πε-
ριοδικόν μετά τοϋ Δζέμς Ράπσων τό όποιον εί-
χε μεγάλην έπιτυχίαν. "Οτε ό Ράπσων απέθα-
νε τώ 1882,ό Μπεζάντ μόνος του έξηκολούθει 
τήν έκδοσιν. Τά υπ' αύτοΰ συγγραφόμενα μυ-
θιστορήματα έχουσιν εΰρύν κύκλον άναγνωστών. 
Κατά πρώτον τά περιγραφόμενα συμβαίνουσιν 
έν Λονδίνω, ώς έν τσΐς μυθιστορήμασι τοϋ Δίκ-

χι όλιγώτερον, τών χιλίων μυθιστορημάτων. Οί 
φιλολογικοί έπικριταί, επομένως, ούκ ολίγον κό-
πον καταβαλλουσι, λαμβανομένου όπ' όψιν τοϋ 
οτι τά πλείστα τών άγγλικων μυθιστορημάτων 
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κενς· τοϋτο δε πολυ αρέσκει εις τό αγγλικόν 
δημόσιον καί δεύτερον ταϋτα κατά τι ΰπενθυ-
μίζουσι τόν τρόπον της δικενσονείας συγγραφής, 
άλλά, τό κυριώτερον πάντοτε εν τοΐς μυθιστο-
ρήμασι τοϋ Μπεζάντ ευρίσκεται κοινωνική τις 
ίδέα τήν οποίαν ούτος πάντοτε προσπαθεί νά 
είσάξη είς τήν συναίσθησιν τής κοινωνίας. Ή 
συμπαθητική μερίς τής μεγαλοφυίας τοϋ Μπε-
ζάντ συνίσταται είς τό οτι ούτος πάντοτε προ-
σπαθεί νά έξεγείρη συμπάθειαν πρός τούς άστέ-
γους, καταπιεζομένους και καταφρονουμένους. 
Οί πτωχοί, οί κοπιώντες, οί πάσχοντες έξεγεί-
ρουσι παρ' αύτω βαθύ αίσθημα τής συμπαθείας 
καί ούτος επιθυμεί νά διεγείρη τούτο τό αίσθη-
μα έν τή ψυχή τών άναγνωστών του. Ουτος 
είκονίζει τήν τύχην τών δυστήνων ραπτριών τάς 
οποίας ή έργασία δέν άπαλάσσει τής πείνης 

(«The Children of gebeon>>) τήν δυσμοίριαν τών 
διδασκαλισσών («Kαtherine Regina») καί τάς 
δυστυχίας τών έργατριών τής συνοικίας "Ιστ-ένδ 
τού Λονδίνου, τής μάλλον κατοικουμένης καί 

πενεστάτης συνοικίας τού Λονδίνου. 'Αλλ' ού-
τος δέν αρκείται είς τάς περιγραφάς μόνον, άλ-
λά διαρκώς προσπαθεί οπως έν τή πράξει έκ-
τελέση τάς περί τής άρωγής τών πενεστάτων 
τάξεων τοϋ πληθυσμού ίδέας του, οπως βελτί-
ωση τόν βίον αύτών καί ηθικώς έξυψώση αύτάς. 
Ουτος κατώρθωσε κατά τινα βαθμόν νά έπιτύ-
χη τό ποθούμενον καί, χάρις είς τήν πρωτοβου-
λίαν αύτοϋ, έν Λονδίνω άνηγέρθη τδ περιώνυ-
μον «άνάκτορον τοΰ λαού». Ό Βάλτερ Μπεζάνζ 
διά τοϋ μυθιστορήματος του «All sorts condi-
tions of Mens >> έθεσεν ούτως ειπείν τό θεμέλιον 
τούτου τού ιδρύματος. 

Ό Βάλτερ Μπεζάντ είνε ο προσφιλής συγ-
γραφεύς τις άνεπτυγμένης κοινωνίας τής 'Αγ-
γλίας· τούτον λίαν έκτιμώσιν, έν τούτοις ουτος 
καταλαμβάνει δευτέραν θέσιν διότι δέν κατέχει 
ισχυρά χρώματα καί είνε λίαν αισιόδοξος καί ο· 
ταν πραγματεύεται περί τών κοινωνικών μολυ-
σμάτων. 

Ό Γεώργιος" Γίσσιγγ είνε μαθητής τοϋ Μπε-
ζάντ καί ετι τολμηρότερος αύτοϋ. Έν τοίς 
συγγράμμασιναύτοϋ άπανταταιπερισσοτέρα άπαι-
σιοδοξία καϊ άληθέστερος πραγματισμός η έι-
τοις τού Μπεζάντ. Ούτος είνε πλησιέστεροι 
πρός τόν βίον καί μετ' εκπληκτικής άκριβείαι 
έκτίθησι τάς διαφόρους φάσεις τής άνθρωπίνης 
τραγωδίας καί τής αδυνάτου πάλης τών άσθε 
νών κατά τής συντριβούσης κυριαρχίας τής δυ-
ναμεως.Τά άριστα αύτοϋ μυθιστορήματα είνε 

<<Demos>> καί <<New grubetreet>> είκονίζων τον 
βιον καί τάς άπαγοητεύσεις είς τάς οποίας πε· 

ριπίπτουσιν οί νέοι συγγραφείς εν τω υπέρ της 
υπαρξεως αγωνι. 

Ό Βάλτερ Μπεζάντ καί ο Γίσιγγ απολαυ-
ουσιν έπιτυχίας ήτις δέν δύναται νά συγκριθή 
πρός τήν έπιτυχίαν τής μίστριος Γέμφρη Ούόρδ, 
συγγραφέως τού«Ροβέρτου Έλσμερ>> τού <<Δαυίδ 

Γρίβ» καί <<τής Μαρκέλλης>>. Τά τρία ταϋ-
τα μυθιστορήματα έκ τών όποιων τό πρώτον έ-
ξεδόθη τό 1888 συνετέλεσαν ού μόνον είς τήν 
παγκόσμιον αυτής φήμην άλλά καί έπλούτισαν 
αύτήν διά 2 εκατομμυρίων περίπου φράγκων. 
Τό μυθιστόρημα «Ρόμπερτ "Έλσμερ» έξοδεύθη 
όλίγον μετά τήν δημοσίευσίν του είς 130,000 
άντίτυπα καί τά δύο λοιπά μυθιστορήματά του 
έξηντλήθησαν έπίσης ταχέως. Ή Μίστριος Γέμ-
φρη Ούόρδ διά τής άγωγής της καί τών λοιπών 
πλεονεκτημάτων ητο παρασκευασμένη ΰπ' αύ-
τής ούτως ειπείν τής τύχης έίς τοιαύτην με-
γάλην έπιτυχίαν. Αύτη είνε εγγόνη τοϋ περιω-
νύμου Θωμά Άρνόλδ, τά ιστορικά θρησκευτικά 
καί παιδαγωγικά πονήματα τοϋ οποίου έξήσκη-
σαν μεγάλην ήθικήν έπιρροήν έπί τής σημερινής 
γενεάς τής διαπα δαγωγηθείσης ύπό τής σχολής 
Ρούγμπη. Εϊς υίός αύτοϋ, ο Μετιού Άρνόλδ 
θείος τής μίστριος Ούόρδ έφημίσθη ώς έξοχος 
φιλολογικός έπικριτής καί άπολαύει τής δόξης 
εκτάκτου ποιητοϋ. Ό πατήρ τής μίστριος Ού-
όρδ, είνε καθηγητές τοΰ πανεπιστημίου τοϋ 
Δουβλίνου ο δέ σύζυγος αυτής κατέχει καθηγη-
τικών καθέδραν έν 'Οξφόρδη. Τοϋτο είνε, βεβαί-
ως, ευνοϊκοί οροι πρός άνάπτυξιν τής φιλολογι-
κής μεγαλοφυίας. Τά μυθιστορήματα τής μί-
στριος Ούόρδ πάντοτε έμφορούνται υψηλοτάτων 
ίδεών καί τάσεων καί τείνουσιν είς τήν διάδοσιν 
ώρισμένης τινός ίδέας. Έν τω Ροβέρτω Έλσ-
μάρω» αυτη ζητεί τήν λύσιν τού αιωνίου προ-
βλήματος τοϋ συνδέσμου τής έπιστήμης πρός 
τήν θρησκείαν. Τό πόνημα τούτο είνε είδος τι 
προκηρυγματος άναγγέλλοντος νέαν θρησκείαν 
άνευ δογμάτων, ητις δύναται νά παρέξη ίκανο-
ποίησιν είς τε τους πιστεύοντας καί τούς φίλο-
σόφους. Έν τφ Δαυίδ Γρίβ» εικονίζονται τά 
παθήματα καί ο άγών δύο ορφανών ριφθέντων 
είς τά σκάνδαλα καί τάς βαρείας βιωτικάς δο-
κιμασίας. Έν τή <<Μαρκέλλη>> είκονίζονται οί 
πένητες ώς έπί τό πλείστον τών χωρίων καί ά-
ναπτύσσεται ολόκληρον σοσιαλιστικόν πρόγραμ-
μα έν τη βάσει τού οποίου έτέθησαν αί υψηλό-
ταται ήθικαί ίδέαι καί αί διανοητικαί κλίσεις 
τοϋ ανθρώπου. 

Ώς καί ο Βάλτερ Μπεζάντ, ή μίστριος Ούόρδ 
τείνει νά έφαρμώση έν τη πράξει τάς ίδέας της. 
Ή Ιδρυσις τοϋ «Universcty Hall» δια τήν άνά-
γνωσιν τών δημωδών έπιστημονικών θεμάτων 
χρησιμεύει είς τοϋτο παράδειγμα. Έν τούτοις 
τά μυθιστορήματα της μίστριος Ούόρδ παρ' ο-

λην την μεγαλοφυιαν δεν δυναται να επει-
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νεργητωσιν επι του οχλου όστις ώς έπί τό πλεί-
στον άδιαφόρως διάκειται πρός τάς γενικάς ι-
δέος καί διαφόρους θεολογικός χαί φιλοσοφικά 
έρευνας, αιτινες έν άφθονία άπαντώσιν έν τοί 
πονήμασι ταύτης τής συγγραφέως· ή μίστριος 

Ούόρδ υπενθυμίζει τόν τρόπον τής συγγραφή 
τ ϋ Δζόρτζ ' Έλλιοτ. 

<< Ό Γόυπερτ Έλσμερ» παρίσταται ώς τι 
πρώτον σύμπτωμα τής έν τή φιλολογία έμφανί-
σεως <<τών νέων» γυναικών (New Woman Αυ-
ται δέν έβράδυνον επί πολύν χρόνον. 'Ενώ ο 
Βάλδερ Μπεζάντ και οι λοιποί συγγραφείς προ-
σεπάθουν νά τοποθετήσωτι, τήν γυναίκα πρός 
τήν οικακήν έστίαν, ή φιλολογία τών «νέων 
γυναικών>> ήρχισεν ένεργητικήν σταυροφορίαν υ-
πέρ τής χειραφετήσεως τής γυναικος καί 
ξισώσεως τών δικαιωμάτων αύτης. Επί κεφα-
λής τών γυναικών συγγραφέων ταύτης τής κα-
τηγορίας θετέον τήν Σάρραν Γράνδ ήτις κατωρ. 
θωσε, χάρις είς τήν έξοχον φιλολογικήν της με-

γαλοφυίαν, νά καταπείση πολλούς άναγνώστας 
έν Αγγλία περί τοϋ δικαίου τούτων τών αξιώ-

σεων. 'Οπαδός της Σάρρας Γρ,νδ είνε ή Γρέντ 
Αλλεν ήτις έποίησε διά τού «The woman who 

did» μυθιστορήματος της πολύν κρότον. 
Οί συγγραφείς, οί φαινόμενοι διάδοχοι τοΰ 

Βάλτερ Σκώτ διανέμονται τάς συμπαθείας τοΰ 
δημοσίου μέτά τοϋ Μπούλβερ καί τοϋ Δισραέλη. 
Προσφιλής τοϋ μημοσίου έκ τούτων τών μυθι-
στοριογράφων τοϋ άγγλικοϋ high life>> είνε ο 
Γάμιλτον Άήδη, υίός ελληνός διπλωμάτου, εκ 
παιδευθείς έν Παρισίοις. Ούτος έξεικονίζει έν 
τοις μυθιστορήμασί του τήν γενεαλογικήν καί 
πλουτοκρα τικήν άριστοκρατίαν τής Αγγλίας 
καί τής Αμερικής καί χάρις είς τό λαμπρότα-
τον υφος καί τής λεπτοτάτης σατύρας του άπο-
λαύει μεταξύ τών "Αγγλων άναγνωστών λίαν 
μεγάλης επιτυχίας. Ό Ζιουστίν Μάκ Κέρτη καί 

ο Δζόρτζ ερεδήτ ενήκουσιν είς ταύτην τήν κα-
τηγορίαν τών συγγραφέων, οϊτινες άπέχτησαν 
πολλούς θα μαστάς μεταξύ τοϋ άγγλικού δη-
μοσίου. 

Ώς αντίθεσις τούτων τών συγγραφέων παρί-
σταται ο Θωμάς Γέρδη περιγράφων άντί τής 
άστικής κοινωνίας τόν βίον τοϋ χωρικοϋ πληθυ-
σμού. Ουτος δύναται νά κληθή άληθής διάδο-
χος τοϋ Δζόρτζ Έλλιοτ. Τά μυθιστορήματα 
αύτοϋ είνε ολίγον μακρά δυσανάλογα εν' τοΐς 
μέρεσί των άλλά πάντοτε ίσχυρά κατά τήν έπί-
νοιαν καί εινε πλήρη άπαισιοδοξίαί. Έτερος 
μυθιστοριογράφος ταύτης τής κατηγορίας ο Γάλ 
Κεηνδιακρίνεται έπί τήχαλλιτεχνικήμεγαλόφυΐοα 
καί άπαντα τά πονήματα αύτοϋ, τών όποιων ή 
ΰπόθεσις εκτυλίσσεται έν τη νήσω Μενη δεισ-δυονται υπο βαθειας ποιησεως και περισκωτι 

έξόχους εικόνας τών ήθών καί τοϋ τόπου. Μο-
νον εν ένί μυθιστόρημα του ο Γαλ-Κεην με 
ταφέρει τά ένεργούντα πρόσωπα έκ τής νήσο 
Μένης εις τό Μαρόκον άλλά τούτο έπί μαλλον 
συντελεί είς τήν δύναμιν καί τήν ζωηρότητα τω 
χρωμάτων αυτού. 

Ή επισκόπησις τής συγχρόνου αγγλικής μυ-
θιστοριογραφίας θά ητο, βεβαίως, ούχι πλήρης 
άν δέν έποιούμεν λόγον περί τοϋ Ρουδιάρδου 
Κίππλιγγ τόν όποιον πολλοί καλοϋσιν, άγγλο-
ινδικόν Δήχκενς. Ό Κίππλιγ είνε νέος είσέτι 
συγγραφεύς 31ετής, άλλά τοϋτο δέν κωλύε, αύ 
τον τοϋ νά ηνε συγγραφεύς δεκάδων τινον τό 
μων. Ούτος έγγενήθη έν Πομβέη, καί διά τοϋ 
το ό τόπος τών ενεργούντων προσώπων πάντω 
αύτοϋ τών μυθιστορημάτων είνε αί Ινδίαι. Έ-
τή αύτη σειρα μετά τής εποποιίας έχ τοϋ βασι-
λείου τών ζώων, καλούμενης <<βίβλίον τών 
Δζούννλεη» θετέον τά στρατιωτικά αύτοϋ μυ-
θιστορήματα (Three Soldiers) οπου. ώς καί έν 
τοις λοιποϊς μυθιστορήμασί του ό Κίππλιγγ εμ-
φαίνει πρωτοβάθμιον μεγαλοφυίαν ,αι έπιτη-
δείως κρατεί τόν κάλαμον καί μεταχειρίζεται 
τά ποιητικα χρώματα. Ουτος εχει πλήθος θαυ-
μασιών καί άναγνωστών έν πάσαις ταίς σφαί-
ραις τή αγγλικής κοινωνίας καί ιδιαιτέρως έκεϊ 
οπου είς τά καλλιτεχνικά προτερήματα τοϋ μυ-

θιστορήματος δίδουσι προτίμησιν άντί τής ώρι-
σμένης τάσεως. 

Ό όρκος τόν όποιον εδεδον 
oι αρχαίοι εφεδροι. 

«Δέν θέλω έντροπιάσει τά ίερά δπλα μου, 
οΰτε θέλω άφήσει τόν παραστάτην μου, οίος 
δήποτε καί άν ήναι ουτος. θέλω πολεμήσει 
καί μόνος καί μετά πολλών υπέρ τής Πατρίδος, 
τήν όποίαν δέν θέλω άφήσει μικροτέραν, άλλά 
μεγαλητέραν, καί καλητέραν. θέλω υπακούει 
είς τούς άνωτέρους μου, καί υποτάσσομαι είς 
τούς νόμους τίς πατρίδος, καί είς ούδενα θέλω 
ά εχθή νά παραβή καί·ν' άναιρέση τούς νόμους. 
Θελω έπιμείνει άχρι θανάτου». 

Οί Άθνναΐοι κατά νόμον τοϋ Σόλωνος ώφει-
λον νά ΰπηρετώσι στρατιωτικώς έν άνάγκη τήν 

πατρίδα άπό τής ηλικίας των 28 έτών μέχρι 
τοϋ 40. Άπό μέν τού 18 έτους μέχρι τοϋ 20 
δπηρέτουν περιπολούντες τά περί τήν πόλιν 
φρούρια, Άπό δέ τοΰ 20 μέχοί τού 40 έξεςρά-
τευον είς εξωτερικούς πολέμους. Οΰτως πάντες 
οί νέοι άπό τοϋ 18 μέχρι τοϋ 20 έπρογυμνα-
ζoντο εις τά στρατιωτικα. 
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(ΔΙ ή γ η μ α) 

(Συνέχεια. "Ιδε άριθ. φυλ. 7.) 

— "Ισως είνε φθινόπωρον είπεν Ο Πέννη, άλλα 
περισσότερον υποθέτω οτι. είναι έαρ διότι οί θάμνοι 
ήρχισαν νά φουσκώνωσι καί αί ήμέραι είναι μακραί>> 
Δια τών δένδρων βαδίζοντες έφθάσαμεν είς ΰψηλότε-
ρον τόπον, είς τοΰς έπί τοϋ ορυχείου λόφους καί τότε 
έστράφημεν πρός άνατολάς διότι ύπεθέτομεν οτι ο 
ώκεανίς καί ή Αμερική κείνται πρός τουτο τό μέ-
ρος. Οΰχι μετά πολΰ εισήλθομεν έκ τών ορέων είς 
οδόν τινα φέρουσαν έκ τοΰ ορυχείου πρός τό βορειο-

ανατολικόν. 
— «"Ας λάβωμεν ταύτην τήν οδόν καί άς απεύ-

δωμεν διότι αΰριον πρό μεσημβρίας οί φύλακες θα 
μάθωσιν οτι έδραπετεύσαμεν καί θα δώσωσιν είδησιν 
πανταχού εις τούτους τοΰς τόπους, ειπεν ο Πέννη. 

Έπί τινας ήμερας είχομιν οικονομήσει μικρά τε-
μάχια άρτου καί έκρύπτομεν αύτά υπό τα ενδύματα 
μας. Τώρα μετα πολλής ορέξεως έτρώγομεν τά ξη-
ρά ταΰτα και εύρωτιάσαντα τεμάχια, διότι ή πείνα 
κατακυριεύει καί ύποδουλεΐ τόν άνθρωπον. Ουοενα ά-
πηντήσαμεν έν τή οδω. Καίτοι ήτο μεσονύκτιον έ-
βλέπομεν καλώς. Παρετηρήσαμεν μίαν μεγάλην αί-
μοβόρον άγρίαν γαλήν, λίαν φοβερόν ζώον τήν όποι-
αν σύναθρίσαντες λίθους άπεδιώξαμεν. "Ην κίνδυνος 
μή έπιπέση καθ' ήμών καί μας καθαιματώση. Τοϋ-
το ήτο τό μόνον άγριον ζώον τό όποιον άπηντήσαμεν 
κατά ταύτην τήν νύκτα Είδομεν ακόμη δύο ώραίας 
άγριας αίγας αΐτινες έπάλαιον επί ένίς βράχου. 

Διελθόντες εν γυμνίν πετρώδες ορος κατήλθομεν 
εις τήν κοιλάδα καί διήλθομεν ενα μικρόν ορμίσκον. 
"Κπεΐτα διήλθομεν 'έν ορος καί είδομεν θάλασσαν. 
Τά υποδήματα τά δποΐα εφερον ήσαν έσχισμένα εις 
πολλά μέρη καί δεν ήξιζον άλλα ήσαν καλλίτερα άπό 
τίποτε. Τά δέ υποδήματα τοϋ Πέννη ήσαν παλαιό-
τερα τών έμών. 'Αμφότεροι είμεθα άσκεπεΐ τήν κε-
φαλήν. Ή βροχή μετετράπη είς χιόνα καί οτε διήλ-
θομεν τήν κορυφήν τούτου τοϋ δευτέρου ορούς ή χι-

ων είχε καλύψει τάς μικρός ήμών κόμας. Ό κάμα-
τος ισχυρώς κατέβαλλεν ήμας. 

— Λυποϋμαι διότι χιονίζει είπεν ο Πέννη. Φο-
βούμαι μή ίδωσι τά ίχνη ήμών έπί τής χιόνος». 

Φοβούμενοι μή άνακαλύψωσιν τήν διεύθυνσίν μας 
άπετράπημεν της οδοϋ καί έβαδίζομεν διά μέσου νέ-
ου δάσους έξ ελατών καί αιγείρων εως ού έφθάσαμεν 
είς ένα εΰρΰ τελματώδη τόπον πλήρη οπών μεστών 
λάσπης καί πηλοϋ. Μετά μεγάλης δυσχερείας διήλθο-
μεν καί τοΰτον τόν τόπον καί έξήλθομεν είς καλλί-
τερον έδαφος μετά πυκνών θάμνων. 

Βαδίζοντες άνά τούτους τοΰς τόπους ήλθομεν πλη-
σίον μικρας ξύλινης καλύβης. Έφοβούμεθα μή είνα 
κυβερνητικός σταθμός, ώς τά κτίρια τά οποια είχομεν 
συναντήσει άγόμενοι είς τό όρυχείον, διότι υπάρχον 
έκεΐ πλησίον τρεις τέσσαρες υψηλοί στήλοι διά τοΰς 
ίππους. Ό Πεννη έπορεύθή πρώτος οπως επιθεωρήση 

τόν τότυν προσεχτικώτερον, διότι ή θύρα ην άνοι-
κτή καί εν παράθυρον συντετριμμένον. 

Μετά προφυλάξεως έπλησιάζομεν, ένωτιζόμεθα έ-
πί τινα χρόνον, έβλέπομεν διά τοΰ παραθύρου καί 
άφοΰ κατέπείσθημεν οτι ουδείς υπάρχει έν τη καλύ-
βα εισήλθομεν. Λίαν δελεαστική ήν ή κατασκήνωσις 
εν τιvι τόπω άσφαλεί, διότι ή χιών εισέτι επιπτε 
καί έσκεπτόμεθα νά μή άφήνωμεν νέα ίχνη έπί τής 
χιόνος, τά δέ παλαιά ήλπίζομεν δ'τι ταχέως θά κα-
λυφθώσιν υπ' αύτής. 

Έν τή καλύβη ΰπήρχον δωμάτια τινά καί μία με-
γαλη ρωσσική θερμαστρα ήτις περιεκύκλου ολα τά 
δωμάτια. Ό Πέννη πολΰ νήν ήρεσε καί έπεθύμει νά 
εχή παρομοίαν έν τή οικία του, εννοείται, άν κατορ-
θώση νά έπιστρέψη ποτέ. 

— Τοϋτο υπερβαίνει παν άλλο διά τοΰ όποιου οί 
άνθρωποι θερμαίνονται καί τ ό δποΐον ειδον ποτέ έ-
φώνησεν ούτος, οτε παρετηρήσαμεν τήν θερμάστραν 
διαχλαδιζομένην εν τοις δωματίοις τής καλύβης. 

Ή θερμάστρα ήν υψηλή οχτώ περίπου πόδας καί 
τό ανώτερον αύτής μέρος ώμοίαζε πρός φοϋρνον ή 
τινας χωριστούς φούρνους. Καθόσον ήδυνήθημεν νά 
παρατηρήσωμεν, αυτη δεν είχεν καπνοδόχην· άλλ' ά-
κολούθως εΰρομεν οτι εχει οπάς ΰπό τήν χαλύβην. 
Είς σωρός ξύλων εχειτο έν τή γωνία τοΰ μεγάλου 

δωματίου, υπήρχε δέ καί μέρος πρός κατάκλισιν πλή-
ρες ξηρών λειχήνων. "Αν είχομεν πυρεΐα θά έρριψο-
κινδυνεύομεν νά άνάψωμεν πΰρ οπως θερμανθώμίν. 
Μή εχοντες πυρεΐα κατεχλίθημεν έπί τών λεΐήνων 
κρατοϋντες καί τρίβοντες τοΰς πόδας μας οπως θερ-
μάνωμεν αυτούς. 

Ό Πέννη εύρε δύο έσχισμένα μάλλιννα έφαπλώμα-
τα είς τά οποΐα περιετυλίχθημεν καί κατεκλίθηαεν 
πχρ' άλλήλους. Παρήλθεν ολόκληρος ώρα εως οτου 
ήσθασθημεν τήν θερμότητα καί συγχρόνως άλγηδόνα 
είς τοΰς οφθαλμούς. Εξημέρωνε καί ή γή ήν κεκα-
λυμμένη ύπό χιόνος. 

«Καλόν θά ήτο νά παραμείνωμεν ένταΰθα» ει-
πεν ο Πέννη. «Δέν δύναμαι νά βλέπω, οταν είναι 
φωτεινά· μόνον δέ θά άφήσωμεν τά ίχνη μας επί 
τής χιόνος». 

Καί λοιπόν, οσον καί άν ήμεθα αδιάθετοι εκαλύ-
φθημεν τάς κεφαλάς διά τών μάλλινων επικαλυμμά-
των καί μετ' ολίγον άπεκοιμήθημεν. Κατά τήν ε-
ξέγερσιν ένεθυμήθην μόνον οτι ο Πέννη με εξύπνα. 

— Βινφίλδε, έψιθύρισεν ούτος. «Βινφίλδε! κάποι-
ος ερχεται ! >> 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. 

"Οτε ό Πέννη μέ εξύπνηβε διά τοΰ «κάποιος ερ-
χεται» ή πρώτη μου σκέψις ήτο οτι οί φύλακες εκ 
τοϋ ανθρακωρυχείου μας συνέλαβον διά τών ίχνων 
μας. 'Αμφότεροι έπηδήσαμεν καί ήκούομεν, σχεδόν 
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εκτυφλούμενοι υπό τοΰ ήλίακοϋ φωτός. Ηκούσθησαν 
φωναί εκτός τοΰ Λοχοουζ (κατοικίας οίκοδομουμένης 
διά μεγάλων στήλων καί ριζών τών δένδρων) καί ή-
κούσαμεν κρότον έπί τοΰ κατωφλίου τής εξωτερικής 
θύρας. 

«Πρέπει να κρυφθώμέν που» εψιθύριβεν ό Πέννη. 
Οί οφθαλμοί μου έθαμβώθησαν άτενίσαντες είς τδ 
μέγα δωμάτων. Ή κλίνη καί μία παλαιά καθέκλα 
άπετέλουν απαντα τά έπιπλα αύτοΰ. 'Υπήρχε μόνον 
μία θύρα ήτις εφερεν εις τό εμπροσθινόν δωμάπον. 
"Αλλ' ή θερμάστρα έξετείνετο άπό τοΰ ενός δωματίου 
εϊς τό 'έτερον έπί τών τοίχων καί μεταξΰ τοΰ άηρου 
τής θερμάστρας καί τοΰ καλύμματις αύτής υπήρχε 
κενός τόπος είς τόν δποΐον έσκέφθημεν δτι θά δυνη-
θώμεν νά χωρέσωμεν. "Ανευ κρότου" έθέσαμεν τήν 
καθέκλαν καί κατορθώσαμεν νά άνέλθωμεν έπί τής 
επιπέδου επιφανείας τής θερμάστρας. Οί τοίχοι ήσαν 
ΰψηλο'· ο'σον καί ή θερμάστρα καί έπ αύτών εως εις 
τήν στέγην υπήρχε 3-4 ποδών διάστημα. Έν τώ 
τόπω έν ω έκρύφθημεν ΰπήρχον όστϊ, τεμάχια ξη-
ρού άρτου καί άλλα τινά τά οποΐα οί πρώην κάτοι-
κοι τής οικίας είχον ρίψει. 

Παρ' ολην τήν προσπάθειαν ήμών οπως μή πα-
ραχθή κρότος, πάλιν έγένετο τοιούτος, άλλά δέν ή-
κούσθη διότι ΰπήρχεν 'έξω πολΰς κτύπος χαί θόρυβος. 
Δέν έσπεύσαμεν πολΰ είς τό νά κρυβώμεν. διότι μό-
λις ήδυνήθη ο Πέννη νά κρυφθή καί ή θύρα ήνοίχθη. 

Διά μιας είσήλθον πολλοί άφήνοντες έπί τοΰ δαπέ-
δου χιόνα καί πολλαί φωναί ρωσσικαί ηκούσθησαν. 
Ύπήρχον γυαικείαι φωναί ώς καί άνδοικαί καί ήκού-
σαμεν παιδικοΰς θρήνους. 

— Δέν είναι στρατιώται, Βΐνφιλδε· είπεν ο Πέννη 
ούτοι είνε εντόπιοι. — «'Αλλ' ούτοι θά είδοποιή-
συσι τοΰς φύλακας τοΰ άνθρακωρυχείου άν μας εΰ-
ρωσί καί μάθωσι πόθεν είμεθα» έψιθύρισα. 

«Ίσως, άπήντησεν ο Πέννη, ίδια άν ϋπεσχέθησαν 
άνταμοιβήν είς εκείνον δστις μας συλλάβει ή εΰ'ρει». 

Τοιουτοτρόπως ήσύχως έκείμεθα δσον ήδυνάμεθα. 
Έφαίνετο οτι είχον εισέλθει τριάκοντα άτομα. Αί 
γυναίκες έφλυάρουν καί έμάλωνον, οί άνδρες έγέλων 
τά δέ παιδία ώμίλουν, ενίοτε δέ καί εκλαιον. Οί ει-
σελθόντες κατέλαβον καί τά τρία δωμάτια καί εύθΰς 
ήρχισαν νά καθαριζωσι τήν θερμάστραν υποκάτω ή-
μών καί νά παρατηρώσι τήν σωρείαν τών ξύλω . 

— Πολυευσπλανχνε Θεέ, Βινφίλδε, ήμεις δέν ε-
λάβομεν ΰπ' οψει τοϋτο. Υποθέτεις οτι θά δυνηθώ-
μεν να άνθέξωμεν οταν ένάψωσι μεγάλην πυράν; ά-
πεκρίθην. 

Ούτοι ταχέως ήναψαν πυρ εις δύο μέρη καί ήρχι-
οαν (ώς συνεπεραίνομεν έκ τοΰ ήχου τοΰ παραγομέ-
νου έκ τής συγκρούσεως τών χυτρών, τών σιδηρών 
τριβλίων καί τών τηγάνων) να παρασκευάζωσι φα-
γητόν. Ή οσμή τών φαγητών πολΰ μας έβασάνιζε 
διότι είμεθα πειναλέοι. 

Μετ' ολίγον ήρχισεν ή θερμότης, ήμεΐς δέ έπί τό-
σον χρόνον βασανισθέντες ΰπό τής υγρασίας καί τοΰ 
ψύχους ήσθανόμεθα εύχαρίστησιν έπί όλίγον χρόνον. 
Κατ* άρχάς έξ αυτής ήσθάνθημεν ΰπνον άλλα ταμέ-
ως ο τόπος έπυρακτώθη καί δέν ήτο δυνατόν νά γί-
νηται λόγος περί εύχαριστήσεως. Πολΰς καπνός έξήρ 
χετο έκ τών οπών τής θερμάστρας. — «Θά καώμεν 
ένταΰθα» έψιθύρισεν ο Πέννη. "Ας ποιήσωμεν τό καλ-
λίτερον. Ή έπί περισσότερον χρόνον αντοχή ήτο εκ-
τός τών δυνάμεών μας. Δϊν ήτο δυνατόν νά εκφύ-
γωμεν χωρίς νά μας ίδωσι διότι πανταχόθεν είμεθα 
περικυκλωμένοι. 

— Πρεπει να προσπαθησωμεν να ανθεξωμεν, ε-
ψιθύρισεν. "Ισως άφήσωσι τό πΰρ νά σβύση μετά τήν 
κατασκευήν τών φαγητών». 

'Αλλ' ή θερμότης έπί μάλλον καί μάλλον ηύξά-
νετο καί μετ' ολίγον ήναγκάσθημεν νά στρεφώμεθα 
άπό τής μιας πλευράς είς τή· άλλην, οπως μή κα-
ώμεν έπί τών πυρακτωθέντων πλακών. 

— «Δέν δύναμαι έπί πλέον νά άνθέξω. Θά ψηθώ!» 
έλεγε μετά στεναγμών ο Πέννη μεγαλοφώνως. 

— «Σιώπα, θά μας άκούσωσι». 'Αμφότεροι τώρα 
έστενάζομεν καί άφθονος ίδρώς περιέρρεεν ήμας. 

Ό Πέννη βαθέως άνέστέναζε. «Θα άποθάνω. Θά 
μεταβληθώ εις χοιρομέριονί . 

—Σκέφθητι τι μας άναμένει άν αϊς όδηγήσωσιν 
εκ δευτέρου είς τό άνθρακωρυχείον έλεγον εις αύτόν 

δπως τόν καθησυχάσω. 
— «'Ανθρακωρυχείον. διάβολος άς είναι δέν δύ-

ναμαι νά άνθέξω» καί έφώναξεν. Έσηκώθην καί εγώ 
μετ* αύτοΰ διότι έγνώρισα δτι θά μας άνακαλύψωσιν· 

Εξαίφνης καί έν τοις τριβί δωματίοις επεκράτησε 
σιγή. Τότε μία γυνή έξέβαλε κραυγήν. "Ολοι οί δ-
φθαλμοί εστράφησαν πρός ήμας. Οί άνδρες ήσαν κον-
τοί τό άνάστημα μετά μακρών γενειάδων φέροντες 
δερμάτινα ενδύματα καί δερμάτινους πίλους· αί γυ-

ναίκες ησαν παχύσαρκοι καί μαΰραι φέρουσαι φαιά 
και ερυθρά ενδύματα, καί βαρέα υπογήματα.. Τινές 
έξ αύτών έκράτουν τηγάνους έν ταΐς χερσί των, άλ-
λαι τρυολία, αί λοιπαί άρτους "Απασαι άσκαρδαμυ-
κτεί παρετήρουν ώς άπολιθωθείσαι ! Διότι ώς είμεθα 
ρακένδυτοι, μαΰροι χαί μακρότριχες, έδεικ<όομεν τρο-
μεράν καί άπαισίαν οψιν. Οί έν τώ δωματίω έφοβή-
θησαν και 'έτρεξαν είς τό έμπροσθινόν δωμάτιον. Τά 
παιδία εκλαιον, αί γυναίκες έφώναζον καί είδομεν 
τινας τών άνδρώ; νά λαμβάνωσι τά πυροβόλα των 
εις απέσπασε τήν μάχαιράν του. "Υψωσα τήν γυμνήν 
χείρα μου όπως καθησυχάσω τοΰς έκπλαγέντας οϊτι-
νες αμέσως ήρχισαν νά γελώσιν. Ό Πέννη δέ έ-
βράδυνε πολΰ καί έπήδησιν εις τό μέσον τών άνδρών 
εν τω εμπροσθινώ δωματίω καί έγώ κατόπιν αύτοΰ. 
Γυναίκες τίνες εφυγον εις τά εξωτερικά δωμάτια ά-
κολουθούμεναι ΰπό τών τέκνων των, άλλ* οί άνδρες 
μας παρετήρουν καί έγέλων. 

Ο Πέννη προσεπάθει διά σημείων νά δηλώση οτι 
έδραπετεύσαμεν μακρόθεν, άλλά δέν ήτο άνάγκη τοι-
ούτων διασαφήσεων διότι Σιβήριοι άμέσως εννόη-
σαν οτι έδραπετεύσαμεν έκ τών άνθρακορυχειων. Είς 
ισχυρός καί πωγωνοφόρος άνήρ εκίνησε τήν κεφαλήν 
του καί διά σημείων εδείκυεν οτι ευρισκόμεθα βα-
θέως έντός τής γής καί έσκάπτομεν διά τοΰ σιδήρου 
Τότε έδειξα τά ράκη μου καί κινών τήν κεφαλήν 
θλιβερώς ήθελον νά υπηρξε οτι πολΰ έβασανίσθηαεν 
χαί ότι έπιθυμοϋμεν νά άπελευθιρωθώμεν. Οί ανδρες 
εκ'νουν τήν κεφαλήν των όπως δειξωσιν, ώς φαίνεται 
την συμπάθειάν των. Ό Πέννη διά τής χειρός του 
'έδειξε τό Διουή καί 'έπειτα τοΰς άλλους καί έξέτεινε 
τας χείρας παρακαλών αύτοΰς δπως μή μάς παρα-
δώσωσιν. Οί άνδρες εννόησαν καί τοΰτο και έκίνουν 
τάς κεφαλάς των, άλλοι έφώνησαν «Νιτσήκ, νιτσήκ! 
Νά, νά. θέλοντες νά μας καταπείσωσιν ώς φαίνεται. 
Τή άληθεία, άν οτε ούτοι ήλθον εγνωρίζομεν αύτοΰς 
τόίον καλά ώς μετά ταΰτα, ολίγον θά εφοβούμεθα 
μή μας παραδώσουν, διότι καί ούτοι ήσαν κατάδικοι, 
καταδικασθέντες κατά τοΰς ρωσσικοΰς νόμους νά ά-
ποικήσωσιν είς Σαχαλίνην. Κατά τό 1876 ή Ρωσσία 
ήρχισε νά άποικίζη τήν Σαχαλίνην καί άπέστειλεν 

εκείσε πολλούς καταδικους οπως έργάζωνται εν τοις 
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μεταλλειος και αποκοπτωσει ξυλα δια τα ναυπηγού-

μενα πλοία. Το σχέδιον τοϋτο επέτυχεν άλλά έν μέ-
ρει, ίδία ένεκα τοΰ κλίματος. Έν τούτοις ύπάρχουσι 

χωρία σχηματισθέντα έκ τών καταδοικασθέντων κα-
κούργων, οίτινες ζώσιν ολίγον ανεξάρτητοι άπό τών 
ρωστικών άρχών και πάσης αλλης κυβερνήσεως. Ούτοι 
καταγίνονται εις τήν άλιείαν, το κυνήγιον καί καλ-
λιεργοΰσι τό εδαφος εν ταϊς μικραίς κοιλάσ. μεταξύ 
τών δασωδών όρέων της μεγάλης ταύτης νήσου. Οί 
πλείστοι έξ αύτων πρότερον υπέστησαν τας σκληρό-
τατας ποινάς καί επιθυμούντες να άπαλλαγώσι τής 
μάστιγος, συγκατανεύουσι να διελθωσι τό έπίλοιπον 
του βίου των ολως άποκεχωρισμένοι και λησμονημέ-
νοι. 

(επεται συνέχεια). 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ 

Άκούετε ένίοτε πολλούς λέγοντας ό'τι ή δεί 
να καπνοδόχη τραβα καλά, ώς νά ό έν αυτή 
καπνός ελκύεται κατά τινα τρόπον. Ουτος δέν 
έλκύεται, άλλ' ωθείται. Ό καπνός είναι ώς έπί 
τό πλείστον θερμανθείς ά'ρ καί άέριον. Τό όρώ-
μενον έν τφ καπνω είναι τό έξελθόν έκ τών ξύ-
λων καί τό όποιον αναφέρεται μετ* τού θερμού 
άέρος- έκ τών ξυλίνων υλών τού καπνού προέρ-
χεται ή άραχνιά Ό θερμότερες άήρ ο έν ταϊς 
καπνοδόχαις ωθείται πρός τα άνω υπό τοϋ ψυ-
χροτέρου τοϋ έν τφ δωματίω έν τφ όποίω είναι 
άνημμένη ή έστία· Τοϋτο δέ συμβαίνει ώς α-
κολούθως: Ό παρά τήν έστίαν άνηρ θερμαίνεται. 
Ό άήρ ο ευρισκόμενος παρά τόν θερμόν άέρα, 
ώς πυκνότερος αύτοϋ εκτοπίζει αύτόν- μετ' ο-
λίγον καί ουτος θερμαίνεται, άμα δέ θερμανθή, 

ο άλλος ο παρ' αύτόν ψυχρός άήρ έκτοπίζει αύ. 
τόν καί κατ' αύτόν τόν τρύπον εξακολουθεί θερ-
μαινόμενος καί έκτοπιζόμενος. Τοιουτοτρόπως 
λαμβάνει χώραν εν έναέριον ρεύμα έν τή καπνο-
δόχη τό όποϊον παρατηρείται παρά τούς σωλή-
νας τής άνημμένης θερμάστρας. 

Έν τφ δωματίω ενθα υπάρχει άνημμένον 
πύρ, ο άήρ πάντοτε ορμα πρός τό πύρ· συγχρό-
νως δέ έξωθεν διαρκώς ερχεται νέος άήρ είς τό 
δωμάτιον διά μέσου τών παραθύρων ή τής θυ-
ρας άν υπάρχη οπή τις καί καταλαμβάνει τήν 
θέσιν έκείνου οστις τρέχει πρός τήν καπνοδό-
χην. "Αν θέσητε άνημμένην λαμπάδα πλησίον 
τής εστίας, ή φλόξ τής λαμπάδος θά στραφή 
πρός τό πύρ τής έστίας διότι ο έν τφ δωματίω 
άήρ τείνει πρός ταύτήν τήν διεύθυνσιν· άν δέ 
κρατήτε τήν λαμπάδα πλησίον οπής τίνος η 
τοΰ παραθύρου, ο άήρ ο εισερχόμενος έξωθεν θά 
στρέψη τήν φλόγα προς υμας. "Αν δύο δωμά-
τια συγκοινωνώσι διά διπτύχου θύρας καί άμ-

φότερα εχωσιν ανα μίαν έστιαν—όταν αναφθή 
πύρ μόνον είς τό εν δωμάτ ον, ό ψυχρός άήρ θά 
άρχίση νά είσέρχηται διά τής καπνοδόχης τού 
έτέρου δωματίου, διότι, ώς είπομεν, ό έν τω ε-
χοντι πϋρ δωματίω αήρ θά τρέχη πρός τήν έ-
στίαν τοϋ δωματίου καί ό έξω ψυχρός άήρ διαρ-
κώς θά είσέρχηται δι' οιωνδήποτε οπών άνοι-
κτών, είτε διά τών χαραγμάδων τών παραθύ-
ρων, είτε διά τής καπνοδόχης τοϋ έτέρου δω-
ματίου. Ένός φίλου μου ή οικία έγέμισέ ποτε 
καπνοϋ. Οδτος ήπόρει καί έξεπλήσσετο μή γι-
νώσκων πόθεν έρχεται τόσον πολύς καπνός. Ή 
αιτία τούτου ταχέως άνεκαλύφθη. Δύο δωμά-
τια συγκοινώνουν πρός άλληλα διά διπτύχου 
θύρας. Ουτος εΐχεν άνάψει πύρ είς τό εν δωμά-
τιον καί τό πύρ έκαιε χωρίς νά έκβάλλη κα-
πνόν, άλλ' άμα έθεσεν ούτος πύρ είς τήν έστίαν 
τοΰ άλλου δωματίου δ καπνός έ"έμισεν άμφό-
τερα τά δωμάτια. Οδτος δέν ήδύνατο νά έν-
νοηση οτι ο καπνός έφέρετο υπό τού ψυχρου άέ-
ρος οστις κατήρχετο έκ τής καπνοδόχης τοϋ έ-
τέρου δωματίου. "Αμα προσεκλήθην, έκλεισα 
καλώς τά θυρόφυλλα καί ήνοιξα έ'ν παράθυρον 
έν τώ δωματίω έκ τοϋ όποίου έκάπνιζεν άμέ-
σως ο καπνός ήρχισε νά έπιστρέφη, είς τήν κα-
πνοδόχην. "Αμα ήναψε καλώς τό πύρ καί έθερ-
μάνθί ό έν τή καπνοδόχη άήρ ή θύρα πάλιν ή-
νοίχθη, άλλά ', λέον δέν έκάπνιζεν. Εννοείτε 
λοιπόν, διατί δταν καπνίζη έν τή οικία πρίπει 
νά άνοιχθή έ'ν παράθυρον, όπως είσέλθη ψυχρός 
άνεμος όστις νά ώθήση τόν καπνόν είς τήν κα-
πνοδόχην. Ή αιτία δι' ήν ή έστία δέν χαπνί-
ζει μετά τινα χρόνον άπό τής άνάψεως τοϋ πυ-
ρός εϊναι, ότι ή καπνοδόχη έθερμάνθη καί ό είς 
αύτήν εισερχόμενος άήρ γίνεται θερμότερος, έ-
πομένως ωθείται εύκολώτερον υπό τοΰ ψυχρού 
άέρος τοΰ έν τφ δωματίω δστις προσπαθεί νά 
άντικαταστήση τόν θερμόν άέρα. 

Είναι γνωστόν οτι ή καΰσις δέν γίνεται άνευ 
άέρος. Ό άήρ οστις πιέζει τό πύρ, συντηρεί, 
ούτως ειπείν, τήν ζωήν αύτοϋ. "Ολος δέ έξέρχε-
ται έκ τής καπνοδόχης θερμαινόμενος· έν μέρος 
αύτοϋ δαπαναται κατά τήν καϋσιν τών ξύλων 
η τών άνθράκων, τό δέ έξερχόμενον έκ τής κα-
πνοδόχης είναι έν μέρει θερμός άήρ, έν μέρει 
δέ άέριον. 

"Ανευ άέρος πυρ δέν άνάπτεται, ένεκα δέ τού 
του τό καύσιμον ΰλικόν πρός άνάφλεξιν άπαιτεί 
αέρα. Τοϋτο καλώς γινώσκουσιν οί πυροσβέστάι. 
*Αν εντινι οικοδομή έκραγή πυρκαϊά, αυτη τό-
σον εύκολώτερον σβύνεται, οσον ταχύτερον έμ-
ποδισθη ή είσοδος έξωθεν άέρος· "Αν δέ συν-
τριβώσιν αί θύραι καί τά παράθυρα τής οικοδο-
μής ή πυρπαΐά έτι ίσχυρωτέρα γίνεται και 
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δυσκολώτερον σβύνεται. Όσον ίσχυρώτερον εί-

ναι τό ρεύμα τοΰ άέρος έν μια καπνοδόχη, τό-
σον περισσότερον τό πύρ αναφλέγεται. 'Ιδού 
διατί έν τοις έργοστασίοις έν τοϊς όποίοις ά-
παιτείται πολύ ίσχυρόν πύρ ώς καπνοδόχαι ε-
χουτι μέγα υψος. Ή θερμότης καί τό άέριον 
έν ταϊς τοιαύταις καπνοδόχαις διαρκούσι περισ-
σότερον χρόνον, ένεκα δέ τούτου τό ρεύμα τοΰ 
άέρος γίνεται ίσχυρώτερον· τοϋ δέ ρεύματος ον-
τος ίσχυρωτέρου καί .ό πύρ γίνεται ίσχυρώτε-
ρον. Κατά τόν αύτόν τρόπον αί λάμπαι μεθ' υ-
ψηλοτέρων υάλων λάμπουσι περισσότερον τών 
έχουσών χαμηλοτέρας υάλους. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

•Ψευδής χρυσός. Τό περιοδικόν Nature 
εν τινι τελευταίω του φύλλω περιγράφει 

τήν κατασκευήν τοϋ ψευδοϋς χρυσοΰ: Κιτάνου 
χαλκοϋ 94 μέρη τήκονται. Έν τφ τηχθέντι 

τούτω μίγματι προστίθενται 6 μέρη αντιμονίου 
καί μετά ταϋτα προστίθεται όλίγον καρπονά-
τον τοΰ μαγνησίου δπως αύξηθή τό ειδικόν αυ-
τού βάρος. Τό μίγμα τοϋτο έξαγόμενον έκ τής 
χοάνης τρίβεται καί παρασκευάζεται ώς δ χρυ-
σός, ουτω δέ λάμπει ώστε δέν διακρίνεται πο-
σώς τού κιθαροϋ χρυσοΰ. Εκτός τούτου, ταύ-
την του τήν λαμπρότητα διατηρεί έπί μακρόν 
χρόνον καί δύναται μετά τό τρίψιμον νά άπο-
κτήση τήν πρώτην του λαμπρότητα. Τό μίγμα 
τοϋτο τιμάται 3 φράγκα τό χιλιόγραμμον 

'ΡΙνόμακτρα·έφημερίδες. Έν Λον-
δίνω έπ' έσχάτων διά πλειστηριασμού έπωλήθη 
μία συλλογή μοναδικής είς το είδος τής έφημε-
ρίδος. Κατά τό 1831 έξεδόθη ή έφ. «Πολιτι-
κόν ρινόμακρον.» Οί έκδόται έπενόησαν νά έκ-
τυπώσι τήν υλην τής έφημερίδος έπί εύθηνοΰ 
μεταξωτού υφάσματος οπως μή πληρώνωσι τά 
βαρέα τέλη τά προσδιορισθέντα διά τόν είσα-
γόμενον έξωθεν χάρτην. Έν τή πωληθείση συλ-
λογή υπήρχον 144 φύλλα, τ. ε. 12 δωδεκάδες 
ρινομάκτρων έκαστον άντίτυπον έπωλείτο άντί 
ένός σολδίου. Ώς φαίνεται λίαν εύνυνόν, διότι 
δι' εύτελοΰς τιμής ήγοράζετο συγχρόνως ρινό-
μακρον μετά πολιτικών άρθρων καί ειδήσεων. 
Δυστυχως τό μεταξωτόν ύφασμα επινε πολύ 
τήν μελάνην καί δέν ητο λίαν εύχάριστος ή ά-
πόμαξις τής ρινός διά τοιούτων ρινομάκτρων-έ-
φημερίδων. 'Ολόκληρος αυτη ή συλλογή επω-
λήθη άντί 40 λιρών στερλινών. 

Ό έπί τών αγάμων φόρος. Έν Άρ-
γεντινη πρό τίνος χρόνου έδημοσιεύθη ό νόμος 
ταύτης τής δημοκρατίας ό ΰποχρεών πάντας 
τους μή νυμφευθέντας άπό '20 έτών καί έπάνω, 
νά πληρώνωσι φόρον έ.ις οτου είσέλθωσιν είς γά-
μου κοινωνίαν. 'Από τής 75—80ετοϋς ήλικίας 
οί υπήκοοι νής 'Αργεντινής Δημοκρατίας πλη-
ρόνουσ φόρον 1—2 φράγκα τόν μήνα, άλλ' άπό 
τής 5ί—75ετοϋς ήλικίας ό φόρος ούτος ά νέο -
χεται είς 100 φραγ. τόν μήνα. Είς τάς χήρας 
δίδεται μόνον τριετές χρονικόν διάστημα οπως 
πενθώσιν έπί τοις συζύγοις των άπαλλασόμεναι 
τοΰ νενομισμένου φόρου. Μετά δέ τήν τριακον 
ταετή ήλικίαν αί χήραι δέν πληρώνουσι φόρον, 
άλλ' αί νεώτεραι τών 30 έτών καί οί άγομοι 
άνδρες υποχρεοΰνται νά άποτίωσι τόν φόρον μέ-
χρι τής συνάψεως γάμου. 

Οικοδομήσιμος ΰλη έκ του χαρ· 
τίνου πολτου. Ή ένωσις τοΰ δικτυωτού ε-
πληγμένου πυκνώς διά χαλυβδίνων συρμάτων 
μετά φύλλων έπεξειργασμένου ξυλίνου πολτού 
—μία 'Αγγλική έφεύρεσις—κατέστησε δυνα-
τήν τήν χρήσιν τοϋ χάρτου έν τή κατασκευη 
τών οικοδομών. Έκ τίς πείρας άπεδείχθη οτι 
διά τοϋ δικτυωτοΰ έκ χαλυβδίνων συρμάτων 
άποκτάται μεγάλη δύναμις διά ολίγου υλικού 
καί τό ευθραυστον τοϋ χάρτου κωλύεται διά 
τής στερεότητος τών συρμάτων· διά πειραμάτων 
άπεδείχθη δτι χάρτης έχων πάχος 1)8 τοΰ 
δακτύλου είναι κατάλληλος πρός κάλυψιν τών 
οίκιών διότι μία χαρτίνη σανίς τοιούτου πά-
χους υποστηριζομένη υπό χαλυβδίνων συρμάτων 
δύναται νά κρατήση τό βάρος τεσσάρων άνθρώ-
πων. Είς τήν ιδιότητα ταύτην τοΰ χαρτίνου 
πολτοΰ προσετέθη η ίδιότης αύτοϋ τοΰ άνθίστα-
σθαι είς τό ύδωρ, άκόμη δέ καί ο τρόπος τής 
ένώσεως αύτοϋ μετά μεταλλικών σημάτων. Ή 
χαρτίνη υλη καταλλήλως βαφομένη είναι ώς ισ-
χυρίζονται, κακός άγωγός τής θερμότητος καί 
έπιτυχώς άνθίσταται είς τήν θερμότητα, τό 
ψύχος καί τήν υγρασίαν. Αυτη έκτός τούτοι 
δύναται καλλιτεχνικώς νά έπεξερασθή,. 

A Λ H Θ E I A I 

Έν τφ κόσμώ έ'χομεν πάντες τριών ειδών 
λους Εκείνους οίτινες μας άγαπώσιν, Εκεινους 
οϊτινες άδιαφοροΰσι περί ήμών καί έκείνους οι-
τινες μας μισοΰσι. 

Ουδέν μέγα κατορθοΰται τελείως· τοϋτο εί-
νε νόμος τής φύσεως. 
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Οί άνδρες δεν είνε ειλικρινείς κατακρίνοντες 

τήν φιλαρέσκειαν τών γυναικών εάν αί γυναϊ-
κες παρητοϋντο αυτής, πρώτοι αυτοί θά τάς ί-
κέτευον νά έπαναλάβωσι τοΰς φιλαρέσκους τρό-
πους των τόσον ό έρως θά τοις έφαίνετο άνούσιως. 

Πολλοί άνθριοποι τυφλούμενοι ΰπό τής απλη-
στίας άντί νά συνάγωσι διά νά ζήσωσι, ζώσι 
μόνον διά νά συνάγωσι. 

Τό νά μή έμποδίζη τις τό κακόν καίτοι δυ-
νάμενος, είνε ώς νά τό διαπράττη ό ίδιος. 

Πάσα αρχή δύσκολος. 'Αρχή ήμισυ τοϋ παν-
τός. 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α I ΓΝΩΣΕΙΣ 

Μίγμα πρός κόλησιν τών ύάλων. 
Ευρέθη οτι εν μίγμα έξ 95 μερών κασιτέρου (κα-
λάη) καί 5 μερών τσίγκου τήκεται έν θερμότη-
τι 200 βαθμών Φάρενχαϊτ καί ίσχυρώί προσ-
κολλάται έπί τής ΰάλου μή μεταβάλλον αυτήν 
καί φέρον μεταλλικών λαμπηδόνα. Μίγμα έξ 
90 μερών καλάη κα 10 μερών άλιόυμινίου τή-
κεται έν θερμότητι 390 βαθμών Φάρενχαϊτ καί 
ίσχυρώ; πρισκολλόμενον έπί τής ΰάλου έχει 
διαρκεστάτην λαμπηδόνα. Διά τών δύο τούτων 
μιγμάτων δυνάμεθα ουτως ευκόλως νά συνενώ-
σωμεν τήν δελον καθώς προσαρμόζονται δύο 
τεμάχια έκ μετάλλου. Ή κόλλησις γίνεται 
κατά δύο τρόπους. Δύο τεμάχια ΰάλου ή θερ-
μαίνονται έν τή καμίνω καί ή επιφάνεια αύ-
τών τρίβεται διά τεμαχίου έκ τούτου τοϋ 
μίγματος, οπως έξαπλωθή τοϋτο εξίσου· ή τό 
μίγμα τακέν έπιχύνεται έξίσου έπί τής ψύχρας 
ΰάλου. Κατ' άμφοτέρας τις περιστάσεις απο-
μένει μόνον νά κολληθώσι τά δύο τεμάχια τής 
ΰάλου, νά προσαρμοσθώσιν ισχυρώς πιεζόμενα 
καί έπειτα βαθηδόν νά κρυώτωσι. 

Σ Τ Ι Γ Μ Α Ι Τ Ε Ρ Ψ Ε Ω Σ 

Εί; γραμματοκομιστής έκαμνε προχθές τόν 
έξής όρισμόν· 

Γυνή ΰπανδρευμένη εινε γράμμα, τό όποιον 
έφθασεν εις τύν πρός ον διευθύνεται. 

Νεανις ανύπανδρος είνε γράμμα, τό οποΐον 
δέν απεστάλη ακόμη. 

Ή γεροντοκόρη είνε γράμμα, τό όποιον έ-
λησμονήθη ες τά ταχυοροδείον. 

Προχθές ό βαθύπλουτος Γ., διερχόμενος εμ-
προσθεν επαίτου, τοϋ θέτει εις την χειραν εv 
πενταλεπτον. ' 

— Νά ζήσης, άφέντη, λέγει ό επαίτης, ό 
θεος νας τό πλήρωση χίλιαις φοραίς. 

Ό βαθύπλουτος άπομακρυνόμενοί ώς θυ-
μωμένος. 

Μεγάλο πραγμα, πενήντα φράγκα ! 

Εν τη αστυνομία. 
'Υπηρέτης προσάγεται ενώπιον τοϋ άστυνό-

μου οτι άπό καιρού είς καιρόν έκλεπτε χρήμα-
τα άπό τό θυλάκιον τοϋ έπενδύτου τόϋ 'κυ-
ρίου του. 

Ό κ ύ ρ ι ο ς.—Είνε κάμποσες 'μεραις οπου 
παρετήρησα, οταν τά πρωί έφοροΰσα τό γελέκο 
μου, οτι άπό τήν τσεπι μου έλειπαν χρήματα 
καί πρό πάντων φράγκα αργυρά καί μισά 
φράγκα. 

Ό ΰπηρετης αυθορμήτως καί άφελώς.—"Ω! 
κύριε αστυνόμε, εγώ ποτέ δέν τά έδιάλενα! 

Είς τάς έξετάσεις σχολείου τινος. 
Ό δι δ ά σ κ α λ ο ς —"Οταν άπό μίαν μο-

νάδα άφαιρέσητε τέσσαρα τέταρτα, τί μένει ΰ 
πόλοιπον; 

Ουδεμία άπάντησι;. 
— Προσέξατε καλά νά μέ εννοήσετε· έάν κό-

ψετε ένα καρπούζι είς τέσσαρα κομμάτια, καί 
τά φάτε καί τά τέσσαρα, τί θά μείνη; 

Οί μαθηταί ολοι μια φωνη. 
— Οί σπόροι, δάσκαλε! 

'Εν τω δικαστηρίω. 
Ό κατηγορούμενος είνε τετραπερασμένος τις 

κλέπτης, έξάκις ήδη καταδικασθείς δι' άλλας 
πράξεις TΟΥ. 

— "Αμα ήλθεν ή σειρά τής δίκης του. 
— Κύριε πρόεδρε, λέγει, ο δικηγόρος μου 

τίνε αδιάθετος, διά τοϋτο ζητώ άναβολήν τής 
δίκης μου. 

— 'Αλλά συνελήφθης έπ' αύτοφώρω, με τό 
χέρι είς τό θυλάκιον τοϋ κατηγόρου. Τί είμπο-
ρει νά ειπή ο δικηγόρος είς ΰπεράσπισίν σου ; 

— "Ισα, ίσα, διά τοϋτο είμαι περίεργος καί 
εγώ νά τόν ακούσω, κύριε πρόεδρε. 

Τύπο ι ς ΑΣΤΡΑΠΗ Β. ΑΔΑΜΑΜΤΙΛΟΥ. 
—όδός Βορέου άρ. 13.— 


