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ΕΤΟΣ Β\
τ% 1/13. 'Ιου ν ίου  1886.

Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  ΤΩΝ  Μ Ε Γ Α Λ 0 Π 0 Λ Ε 9 Ν .

Και έν ττγΐ άρχαιότητι υπήρχον πολυάριθμοι μεγάλαι 
πόλεις, η Νινευή π. χ. ή Βαβυλών, ή Καρχηδών και η νι
κηφόρος αυτής αντίζηλος ‘Ρώμη, άλλ’ ούδεμ.ία αυτών εΐχεν 
άνέλθει εις την περιωπήν των σημερινών. Τό μέγεθος του 
Λονδίνου δεν έσχε ποτέ ούδεμία των 
πόλεων τού τε παλαιού και του νέου 
κόσμου, ούτε κάν αύταί αί πολυαν- 
θρωπόταται πόλεις του απέραντου 
κινέζικου κράτους. Καί εΤδός τι αστυ
νομίας ήτον ανάγκη νά σχηματισθή 
και κατ’ αυτούς ετι τους παλαιούς 
χρόνους, διότι παραλλήλως προς την 
αυξησιν του πληθυσμού έν £νι καί 
τω αυτω τόπω έχολυπλασιάζοντο 
βαθμηδόν τά  έγκλήματα καί αί κα- 
κίαι των έν ταΐς χόλεσι βιοόντων 
ανθρώπων, ώς μάς διδάσκει ή ιστο
ρία τη'ς αρχαίας 'Ρώμης, όπου ή 
διαφθορά είχε πλέον φθάσει είς τό 
κατακόρυφον τής άναπτόξεως αυτής 
σημεΐον. Την σήμερον και ημείς δεν 
δυνάμεθα νά φαντασθώμεν μεγαλου- 
πολιν μή έχουσαν αστυνομίαν, καί μά
λιστα άφ’ οδ είς τον νεώτερον τού
τον βίον τής άνθρωπότητος παντα- 
χού βλέπομεν συνεφαπτόμενα τα
άκρα αντίθετα. "Οσον μάλλον κολοσσιαίος και υπέρογ
κος εΐνε ο εις τινα μόνον πρόςωχα συγκεντρουμενος πλού
τος, άλλο τόσον πικρότερα εΤνε ή πτωχεία καί ένδεια του 
πολλου’ πλήδ'Ους, έν τή πλουσιωτάτη δε χώρα τής γης, έν 
’Αγγλία, έγεννήθησαν οί συγγραφείς έκεΐνοι, ώς ό Δίκενς, 
ό Thakeray καί ό Hood, οΐτινες έζωγράφησαν διά των φυ- 
σικωτέρων χρωμάτων την ζοφεράν εικόνα τής πραγματικής 
καταστάσεως τού λαού τής πατρίδος τω ν  έν τή  καλλίστη 
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τής υφηλίου πόλει, έν Παρισίοις, όχάρχουσιν έγγύς των χρυ- 
,σοτεύκτων καί μεγαλοπρεπών μεγάρων συνοικίαι, όπου διαι- 
τώνται όντα με καννιβαλικάς αληθώς ορέξεις, τέρατα άν- 
θρώπων έχοντα μορφήν, έν δέ τή Νέα Τόρκη παραπλευρως 

των αείποτε πεπληρωμένων ανθρώ
πων έκκλησιών κεΐνται τά  μάλλον 
διαβόητα άντρα τής διαφθοράς καί 
ττς κακίας, έν οις αυξάνεται καί πλη- 
θόνεται γενεά, έχθρά τού φωτός καί 
τρέφουσα άσπονδον μίσος προς τό 
αγαθόν καί τό καλόν. Τό φως καί 
ό αήρ εΐνε οί πιστότεροι σύμμαχοι 
τής αστυνομίας των ήμερων μας· έν 
ταίς πλατείαις καί ταίς υπό πυκνών 
δένδρων σκιαζομέναις όδοΐς αισθά
νεται ή κακία στενοχώριαν καί κα
ταφεύγει πάντοτε είς τάς σκοτεινάς 
καί ρυπαράς διόδους, άν δέ,τις  δεν 
ήνε έξ έπαγγέλματος απαισιόδοξος, 
9·ά όμολογήση ότι ο νεώτερος πο
λιτισμός τείνει πανταχού έπί τό 
άνθρωπινώτερον νά διαμορφώση την 
κοινωνικήν κατάστασιν, προ πάντων 
δ’ έν ταΐς μεγαλοπόλεσι δ ι’ όσον 
τό δυνατόν τελείως ανεπτυγμένης 
καί ώργανωμένης αστυνομίας.

Ή  αστυνομία τού Λονδίνου καί τής Νέας’Υόρκης εχει 
έργον λίαν δυςχερές, διότι έν άμφοτέραις ταΐς χόλεσι ταύ- 
ταις, ίδία δέ έν τή παρά^τόν Οδδσωνα μητροπόλει, υ κί- 
νησις τών άφικνουμενων καί άποδημουντων άνδ·ρώπων εΐνε 
ανυπολόγιστος, συγχρόνως δε δεν υπάρχει διάταξις έπιβάλ- 
λουσα τήν δήλωσιν εις τε τούς άφικνουμένους καί τούς άνα- 
χωρούντας. "Ενεκα καθήκοντος προς τήν Στατιστικήν ση- 
μειουνται μόνον τά  ονόματα, ή ηλικία καί τό έχιτήδευμα
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τών άκοβιβαζομένων ξένων, <5ν ουδείς εΐνε ήναγκασμένος νά 
υκοβάλλη πιστοποιητικά της ταΰτότητός του Ιγγραφα, το 
ίδιον δέ συμβαίνει και έν Λονδίνω, δπου έπίσης πάσα ναυ- 
αγήσασα μεγαλοφυία, πας κλέπτης, πλαστογράφος, άπατεών 
η λωποδύτης δΰναται άφόβως νά καταφυγή, άμα ώς έν τη 
πατρίδι του άπειληθή υπό της δικαιοσύνης. ''Η αγγλική 
αστυνομία χολλάκις έπηνέθη ώς λίαν προνοητική και δρα
στήρια, έν τούτοις όσοι Ά γγλοι δεν εχουσιν υπέρμετρον αγά
πην προς τής χατρίδος των τα  συστήματα, έγνώρισαν δέ 
καί τον αστυνομικόν ¿ργανισμόν ξένων χωρών ισχυρίζονται 
όλως τό έναντίον. 'Η  έν Αγγλία αστυνομία έχει δύο σπου
δαία στηρίγματα, πρώτον την γενικήν του κοινού συμπά
θειαν καί τόν σεβασμόν του λαού, καί δεύτερον υπέρογκα 
χρηματικά μέσα, δυνάμει των οποίων δύναται, οσάκις δια- 
πραχθή μεγάλη κλοπή ή .φόνος, νά ύκοσχεθή πλούσιον γέρας 
ε!ς τόν ανακαλύψοντα τον αυτουργόν του έγκλήματος. Έ ν 
τούτοις αυταί εΐνε έξαιρετικαί περιπτώσεις, ή δε καθημερινή 
ένέργεια των άγγλων αστυνόμων Ιχει ακόμη πολύ στενά 
δρια · διότι οςτις έσχε ποτέ την τόλμην νά διέλ8·η τάς σκο- 
τεινάς καί απέραντους έκείνας συνοικίας τού Ταμέσεως, δπου 
νυχθημερόν ανελίσσονται τα  άπαισιώτερα τού έγκλήματος 
δράματα, δπου αιωνίως έπικρατεΐ παν είδος ακολασίας καί 
διαφθοράς, αυτός θά  δμολογήση δτι ή άγγλική αστυνομία 
έχει πολλάς τάς έλλείψεις καί δέν φαίνεται έξασκούσα έπιρ- 
ροήν τινα έπί τής δημοσίας ήδ·ικής.

Έ κ  των άλλων μεγαλοπόλεων ή Νέα ’Γόρκη έχει τήν 
βαναυσοτέραν καί συγχρόνως τήν ήκιστα έπιτυχώς έργαζο- 
μένην αστυνομίαν. Ή  ωμή δύναμις, ήν έχει πάντοτε είς 
χεϊρας, φέρει συνήθως προς στιγμήν τό ποθούμενον αποτέ
λεσμα, παρακολου&ούσιν δμως τούτο άλλαι σπουδαιότεραι 
άποτυχίαι. Τό μολύβδινον ρόπαλον, τό όποιον 0 αστυνόμος 
της Ν. ’Γόρκης φέρει μεθ’ Ιαυτού, είνε φονικόν καί έκφρα- 
στικόν τω δντι οπλον, κατάλληλον ίσως διά τούς κακούρ
γους έκείνους, οί όποιοι άποναρκοδντες τά  δώματά των σύ- 
ρουσιν αυτά κατόπιν είς τά  πλοία, διά τούς ίρλ.ανδούς ίπ- 
πότας καί πλείστους όσους άλλους έπαναστάτας της δημο
σίας ηθικής καί τής τάξεως, δλως δμως άνάρμοστον καί 
μάλλον έπιβλαβές προκειμένου περί μικρών διαπληκτισμών 
καί πλημμελημάτων. Οί αστυνόμοι τής Ν έας’Γόρκης έχουσι 
πάντες ηράκλειον σώμα, μισθόν δε μεγαλοπρεπέστατον, μη
δαμινήν δμως δυςτυχώς έπιρροήν έπί τού πνεύματος τών 
πρός ά συνεφάχτονται υποκειμένων. Πολλοί έξ αυτών, δε
κανείς μάλιστα καί αστυνομικοί ταγματάρχαι, δεν διάκειν- 
ται δυςμενώς πρός τήν δωροδοκίαν, τούτο δέ εΐνε γνωστόν 
καί είς τό πλή8·ος, καί εντεύ8·εν στειρεύει πάσα ηθική ύπο- 
στήριξις έκ μέρους του κοινού. Χαρτοπαικτεΐα καί άλλα 
καταγώγια άνήκοντα είς πολιτικούς αντιπάλους ή είς Ιχ&ρούς 
τής αστυνομίας καταστρέφονται άμειλίκτως υπό τών οργά
νων της, οί δέ ίδιοκτήται αυτών καταδικάζονται είς πρός- 
τιμον βαρύ, έκεϊνα δέ τά  χαρτοπαικτεΐα, ών οί ίδιοκτήται 
εΐνε πολιτικοί συνάδελφοι καί έλευ&έριοι δωρηταί, υποστη
ρίζονται κρυφίως, προστατεύονται καί υπό τήν αιγίδα της 
αστυνομίας άκμάζουσιν είς τό φανερόν. Είς δημ,οσίας τα- 
ραχάς καί μεγάλας στάσεις, ώς ή έν έτει 1860, καί)·’ άς 
έν ταΐς όδοΐς της Νέας ’Γόρκης άλληλεσφάζοντο οί κάτοι
κοι, ή αστυνομία παρέσχε λαμπράς υπηρεσίας, κατέθραυσε 
πολλών τά  κρανία — αθώων ή ένοχων, άδιάφορον— καί 
άποκατέστησε τήν τάξιν, άλλ’ είς άπομεμονωμένας δολοφο
νίας παρατηρεΐται, δτι πολύ σπανίως κατορ&ούται νά συλ- 
ληφ&ή. 0 δολοφόνος καί νά, τιμωρηθή. Τό αληθές δμως

εΐνε, δτι είς ουδέν μέρος τού κόσμου υπάρχουσι τόσοι κα
κούργοι, δσοι έν Νέα ’Γόρκη, ών μόναι αί διάφοροι κατη- 
γορίαι καί τάξεις, είς άς υπάγονται κατά τό είδος τών κα
κουργημάτων των, εΐνε δυςαρί&μητοι. Έ ξ  έπαγγέλματος 
χαρτοπαΐκται υπάρχουσιν υπέρ τάς 34 χιλιάδας, απέναντι τών 
οποίων ή αστυνομία εΐνε δλως ανίκανος καί δεν επιχειρεί τι 
κατ’ αυτών διά νά μή ύποστώσι ζημίαν τά  συμφέροντα τής 
έπικρατούσης πολιτικής φατρίας. Ή  πόλις τού Λονδίνου 
μόλις καί μετά βίας καί άφ’ ού ή αστυνομία της απελπιστι
κοί ς ήγωνίσθη, κκτώρ&ωσε ν’ απαλλαγή τών στραγγαλιστών 
της (garrotters), οΐτινες διά νυκτός έπετίθεντο κατά τού 
μονήρους παροδίτου καί έφόνευον αυτόν, οότω καί ή Νέα 
Γόρκη τότε μόνον θά  ευτυχήση νά έχη καλόν καί τέλειον 

αστυνομικόν σώμα, όταν παύση τούτο νά γίνηται άνά πάσαν 
ώραν δργανον τού έπικρατούντος πολιτικού κόμματος.

Έ ν  συγκρίσει πρός τήν αστυνομίαν τού Λονδίνου καί 
τής Νέας ’Γόρκης ή τών Παρισίων εΐνε ή τελειοτέρα καί 
μ.άλλον άποτελεσματικώς έργαζομένη όσον αφορά πρός τάς 
λεπτομερείας.

Τά πλεονεκτήματα τής παρισιανής αστυνομίας εΐνε 
πολλά καί σπουδαία, πρώτον διότι οί άποτελούντες αυτήν 
κλητήρες καί ανώτεροι υπάλληλοι όπερτερουσιν έν γένει τών 
άγγλων καί άμερικανών συναδέλφων των κατά τήν νοημο
σύνην, τήν έπιτηδειότητα καί τήν είς τό έπάγγελμά των 
απαραίτητον πανουργίαν, δεύτερον διότι έργάζεται έπί τή  
βάσει αστυνομικών κανόνων καί διατάξεων αυστηρότατων 
καί τρίτον διότι πολλάκις, οσάκις παραστή ανάγκη, εΐνε 
άνωτέρα καί αυτών τών τήν πολιτείαν διεπόντων νόμων, έν 
άλλοις λόγοις έχει χαρακτήρα μάλλον δεσποτικόν, επομέ
νως δέ καί ή Ικτελεστική της εξουσία δέν εΐνε τόσον πε- 
ριωρισμένη, ώς αλλαχού. Ή  πόλις τών Παρισίων διαιρείται 
εις 20 περιφερείας, ών εκάστη έχει 325 αστυνομικούς κλη
τήρας υπό τήν διοίκησιν ενός αξιωματικού τής χωροφυλα
κής, έκάστη δέ περιφέρεια περιλαμβάνει τέσσαρας συνοικίας 
καί εκάστη συνοικία ένα αστυνομικόν σταθμόν, τού όποιου 
προΐσταται εις αστυνομικός έπίτροπος. Έ κτος τούτου δμως 
ό Διευδ-υντής τής αστυνομίας έχει υπό τάς διαταγάς του 
250 έτι άνδρας μεθ’ ενός αξιωματικού καί έπιτελεΐον μετά 
πολυαρί8·μων υπαλλήλων, διευθυντών, υποδιευθυντών καί 
γραμματέων καί έν έπικουρικόν σώμ.α έκ πεντακοσίων μυστι
κών άστυνόμ.ων. 'Γπάρχουσι δώδεκα διάφορα αστυνομικά 
τμήματα, έν γραφεΐον διά τούς ξένους, έν διά τήν „γενικήν 
ασφάλειαν“, έν διά τά  ιδιωτικά ξενοδοχεία, έν διά τούς κατοω 
κοΰντας εν δωματίοις υπό ένοίκιον κτλ. Ε κτός τών μυστι
κών αστυνόμων υπάρχουσι πολυάρι8·μοι αστυνομικοί κατά
σκοποι καί πράκτορες καί άλλοι βοηΒ-οέ, ούτως ώςτε πάσα 
ή δύναμις τού Διευ8·υντού τώς ’Αστυνομίας άποτελεΐται έξ 
8000 άνδρών, έν ω ή τού έν Λονδίνω μόλις υπερβαίνει 
τάς 10000.

Πρός τούτοις δέ σπουδαίως όποστηρίζεται ή χαρισιανή 
αστυνομία υπό τών χωροφυλάκων καί τών „δημοκρατικών 
φυλάκων“, τους όποιους βλέπει ό ξένος νά συνοδεύωσι τούς 
κακούργους καί τούς έγκληματίας είς τά  δικαστήρια ή τάς 
φυλακάς, νά ΐστανται προ τών θεάτρων, τών καφεπωλείων 
καί τών άλλων δημοσίων θεαμάτων καί νά τηρώσι τήν τά
ξιν κατά τάς διαφόρους έπισήμους καί έθνικάς έορτάς. "Οταν 
γίνωνται τά  μεγάλα τών Παρισίων ιπποδρόμια, ουκ ¿λίγοι 
στρατιώται έκ τών έν Παρισίοις εδρευόντων συνταγμάτων 
τίθενται όπό τάς διαταγάς τών αστυνομικών αρχών, καί 
τούτο διά να μή'παρακωλύηται παντάπασιν είς τό καθήκον
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του ό αστυνομικός όδοφόλαξ. Οδτος υ({ε/λει νά γνωρίζη 
όλους τούς είς τό διαμέρισμά του κατοικούντας άνθρώπους, 
υ'πέχει τρόπον τινά εύ&ύνην δΓ όλας'αυτών τάς πράξεις καί 
διά  τόν λογον τούτον σπανίως απολύεται καί τής θέσεώς 
του, έν ή παραμένει 10—15 έτη κατά μέσον όρον. Τήν 
νύκτα περιπολούσιν οί άστυνομ.ικοί υπάλληλοι πάντοτε άνά 
δύο είς τάς κυκνώς οίκουμένας συνοικίας, ό δέ αρχηγός αυ
τών εΐνε συγχρόνως καί φύλαξ τών ηθών, καί πατήρ καί 
σύμβουλος τών κατοίκων τού τμήματός του. Σήμερον π. χ. 
παρουσιάζεται έμπροσδέν του μία αξιοπρεπής καί κομψώς 
ένδεδυμένη κυρία, μία κόμησσα λ. χ. ή μαρκησία καί τόν 
καθικετεύει νά τή  προςέλδ·η έπίκουρος. Τω διηγείται, ότι 
η θαλαμηπόλος της εδρεν έν τού 8·υλακίω τής έσ8·ήτός της 
μίαν Ιπιστολήν, ικανήν ν’ άμαυρώση τήν υπόληψίν της, ζη
τεί δέ παρ’ αυτής χρήματα, ΐνα μή άνακοινώση τά  πάντα 
είς τόν σύζυγον. Ό  αστυνομικός έπίτροπος προςκαλεΐ τήν 
θαλαμηπόλον καί τήν απειλεί, ότι θά τήν τιμωρήση, αν 
γίνη πρόξενος σκανδάλου είς τήν συνοικίαν, καί πάντοτε 
σχεδόν έπιτυγχάνει τού ποδ·ουμένου σκοπού, διότι είς πάντας 
εΐνε γνωστή ή παντοδυναμία τής αστυνομίας. Τήν έπιοΰσαν 
προςέρχεται είς τό γραφεΐόν του ή σύζυγος ενός έργάτου 
καί παραπονεΐται, ότι ό σύζυγός της καθ’ εκάστην μεθύει 
καί οργιάζει κατά τοιούτόν τινα τρόπον, ώςτ£_ εΐνε φόβος 
μή συμ,βή τ ι κακόν ό λειτουργός τής τάξεως αμέσως έπι- 
τιμα τόν άσχημονούντα καί τόν έπαναφέρει είς τήν έγχρά- 
τειαν. Τοιουτοτρόπως ή χαρισιανή αστυνομία υπέρ πάσαν 
άλλην έξασκεΐ έπιρροήν ου τήν τυχοΰσαν έπί τού [ιδιωτι
κού βίου,

Ά λλ’ έν τούτοις καί τό σύστημα τούτο έχει τάς έλλεί- 
ψεις καί τά  μειονεκτήματα του, λέγεται δέ, ότι έν Παρι
σίοις ή κατασκοπεία προςέλαβε τόσον έπικινδύνους διαστά
σεις, ώςτε αντί νά ώφελήση βλάπτει μάλλον τήν γενικήν 
τού λαού ή&ικήν. Αί έκτακτοι δαπάναι διά τους καταμη- 
νυτάς καί τούς κατασκόπους ανέρχονται έτησίως είς τρία 
περίπου εκατομμύρια φράγκων! Έ ν  έτει 1880 διεπράχθησαν 
έν Παρισίοις 52 φόνοι καί 104 άπόπειραι δολοφονίας — σχε
δόν όσαι καί έν Λονδίνω, Βερολίνω καί Βιέννη όμού. Πό
σον δέ άσπονδον καί αμείλικτου μίσος τρέφει κατά τής 
αστυνομίας του ό πληΒ·υσμός τών Παρισίων, δυνάμεθ·α νά 
τό έννοήσωμεν λαμβάνοντες όπ’ δψιν, ότι τό παρελθόν έτος 
36 φόνοι διεπράχθησαν κατ’ αυτών τών οργάνων τής αστυ
νομίας. Τω αυτώ έτει φυλακίσεις έγένοντο περί τάς 40,350, 
έκ δέ τών φυλακισθέντων 36,412 κατεδικάσθησαν. Οί 
αριθμοί οδτοι εΐνε φοβεροί, διότι υπερτερούσι καί αυτών τών 
λονδινείων, όπου ό πληθυσμός εΐνε διπλάσιος τού παρισιανού.

Έ ν  συγκρίσει κρός τήν τής γαλλικής μητροπόλεως ή 
αστυνομία τού Βερολίνου εΐνε κατά τόν αριθμόν πολύ άσθε- 
νεστέρα, ώς άποτελουμένη μόλις έκ τριών χιλιάδων άνδρών. 
Έ π ί κεφαλής αυτής έχει ένα πρόεδρον καί ένα Διοικητήν, 
φέροντα έν τω οτρατφ τόν βαθμόν συνταγματάρχου, κατά 
δέ τά  λοιπά τόν διοργανισμόν της έχει όμοιον πρός τόν 
τής Παρισιανής αστυνομίας. Έ ν  Βερολίνω υπάρχουσιν οκτώ 
μεγάλα αστυνομικά διαμερίσματα, 71 άστυνομικαί περιφέ
ρειας έν κεντρικόν γραφεΐον καί μία „πολιτική“ αστυνομία. 
Τούς μισθούς τών υπαλλήλων πληρόνει τό κράτος, τά  λοιπά 
όμως έξοδα δαπανά ή πόλις τού Βερολίνου. Πολλοί έπή- 
νεσαυ, καί μάλιστα ξένοι άντακοκριταί, τόν διοργανισμόν καί 
τό σύστημα της γερμανικής αστυνομίας, δέν δύναταί τις δέ 
ν’ άρνη&ή, ότι πραγματικώς μεταξύ-τών αντιχροςώπων της

υπάρχουσιν άυδρες δόκιμοι καί πεπειραμένοι, άλλ’ έν τού- 
τοις έχει καί αυτή τάς έλλείψεις της. Ή  στρατιωτική 
αγροικία, τό πνεύμα τό χαμαίζηλον καί ή περί τούς τύπους 
άμ.ετρος μικρολογία εΐνε τά  κυριώτερα σφάλματα, τά  όποια 
παρατηρεί τις είς τούς αστυνομικούς υπαλλήλους τού Βερολίνου.

Είς δλας τάς μεγάλας πόλεις απαιτούνται δυο τινά νά 
συνεργήσωσι πρός άνίχνευσιν καί σύλληψιν τών κακούργων, 
η' σύμπτωσις καί προ πάντων ή διανοητική οξυδέρκεια τών 
κλητήρων, οΐτινες πολλάκις έξ αφανών όρμώμενοι περιστα
τικών καί συναρμολογούντες αυτά πρός τά  διαπραχ&έντα 
έγκλήματα, κατορ8·ούσι νά συλλάβωσι τόν δράστην. Έ ν 
Λονδίνω π. χ. διεπράχθη πρό τινων ετών μέγα καί φοβερόν 
έγκλημα- γέρων τις  τοκογλύφος είχε δολοφονηθή καί κλαπή 
ή περιουσία του. Ή  αστυνομία δέν είχε λαβήν τινα πρός 
αποτελεσματικήν καταδίωξιν τών κακούργων,' έξ απελπισίας 
δέ ό άναλαβών την υπόθεσιν αστυνομικός υπάλληλος με- 
τέβη μια τών ημερών πρός τινα νεκρομάντιν, ΐνα ζητήση 
παρ’ αότής συμβουλήν. Φυσικώς παρά της προφήτιδος ου- 
δέν ήτο δυνατόν νά μάθη, άλλ’ ό κατά τύχην προςωπικώς 
γνωρίζων αυτόν βοηθός καί υπηρέτης τής νεκρομάντεως 
κατά τήν δευτέραν έπίσκεψίν του τω εΐπεν, ότι, οσάκις ήρ- 
χετο νά τούς έπισκεφθή, άνθρωπός τις ιστατο είς τήν απέ
ναντι πλευράν τής οδού καί τόν παρετήρει μετά προςοχής. 
'Ο  μυστικός αστυνόμος ήρχισε λοιπόν νά έπαναλαμβάνη τάς 
έπισκέψεις του, κατασκοπεΰων συγχρόνως τόν μυστηριώδη 
άνθρωπον, όςτις εύρέδ·η έπί τέλους ότι ήτον ό δράστης τού 
κακουργήμ.ατος. Έ ν  Παρισίοις νέος τις Άμ.ερικανός εΐχεν 
άπωλέσει 49 χιλιόφραγκα χαρτονομίσματα. Ά μα ώς παρε- 
τήρησε τήν απώλειαν, Ισπευσε πρός τον άρχιαστυνόμον λέ- 
γων, ότι είχε τά  χρήματα είς τό 8·υλάκιον, δτε έξήρχετο 
τού καταλύματος του. — „Δέν έπήγατε έν τώ μεταξύ είς 
κάνέν άλλο μέρος; τόν ήρώτησεν ούτος: — νΟχι . . . αλλά 
σταδή’τε, ναί είς τό βουλεβάρτον τών ’Ιταλών έστάθην καί 
ήγόρασα από μίαν άνθοπώλιδα μίαν μικράν δεσμίδα άνθέων, 
τήν οποίαν ή ίδία μοί προςήρτησεν έπί τού ένδύματός μου.“ 
Εΐτα περιέγραψε τό μέρος ακριβώς, όπου ιστατο ή άνδ·ο- 
πώλις· ό αστυνόμος έτηλεγράφησε καί έμαθεν, ότι πραγμα- 
τικώς άπό τής στιγμής έκείνης εΐχεν έξαφανισθή έκεΐ&εν 
ή κόρη. Άλλ’ ό αστυνόμος τής άλλης έκείνης συνοικίας 
έγνώριζεν, ότι αυτή εΐχεν έραστήν καί τό μέρος, όπου οδτος 
κατώκει. Καί πάλιν ό τηλέγραφος είργάσδη καί — ή κόρη 
συνελήφθη ακριβώς καθ ήν ώραν ήτοιμάζετο ν’ αναχώρηση 
μετά τού έραστού της είς Αμερικήν. — Έ ν Νέα ’Γόρκη διε- 
κράχθη πρό τίνος σπουδαία κλοπή χρυσού καί πολυτίμων 
λίθων, ή δέ αστυνομία εΐχεν άφορμάς νά υποπτευθη, ότι οί 
κλέπται έφυγον είς Παρισίους καί διά νά βεβαιω&ή περί 
τούτου τηλεγραφεί πρός τήν παρισιανήν αστυνομίαν, έξαι- 
τουμένη πληροφορίας καί άγγέλλουσα, οτι αυθημερόν ανα
χωρεί είς Παρισίους εις τών υπαλλήλων της. "Οτε οδτος 
εφθασεν είς τήν γαλλικήν μητρόπολιν, οί κλέπται ευρίσκοντο 
ήδη έν ταΐς φυλακαΐς.

"Ολος ό κόσμος θαυμ.άζει τά  κατορθώματα τών αν
θρώπων τής μυστικής αστυνομίας καί τών κατασκόπων της, 
άλλ’ ολίγοι γνωρίζουν τάς περιπετείας καί τά  παθήματα 
τών οργάνων τούτων του νόμου, τήν υπομονήν, μεδ·’ ής 
ήμέρας καί νύκτας ολοκλήρους δαπανώσι διά νά άγρευσωσι 
τόν διαφεύγοντα αυτούς κακούργον, τάς μεταμορφώσεις καί 
τούς μεταμφιεσμούς, είς ους υποβάλλονται διά νά έπιτύχωσι 
τού ποθουμένου.
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ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  Χ Ρ Η Σ Ε Β Σ  Τ Ο Υ  Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Σ .

Οΰδείς άρνεΐται ότι το γάλα αποτελεί την κυριωτέραν 
και ώφελιμωτέραν τροφήν τού ανθρώπου και μάλιστα κατά 
την πρώτην περίοδον τής σωματικής αυτού άναπτυξεως. 
Τδ γάλα τής μητρδς τρέφει και ένισχυει τό νεογεννητον 
βρέφος και τδ καθιστά Ικανόν ν’ άντιστή εις τάς έξωτερι- 
κάς έπηρείας, εις άς έκτίδ·εται άμα τη έμφανίσει τοο είς 
τόν κόσμον. Οΰδείς άρνεϊται έπίσης, δτι πολλάκις ένεκα 
έκτακτων λόγων καί περιστάσεων ή μήτηρ άδυνατεϊ νά 
παράσχη είς τδ  τέκνον της τήν μόνην φυσικήν και απαραί
τητον τροφήν τοο, τό έκ των μαστών της γάλα, και Ιπο- 
μένως αναγκάζεται νά καταφυγή είς άλλα τρόφιμα διά τδ 
θηλάζον βρέφος της, επιτήδεια κατά τδ μάλλον ή ήττον 
νά άντικαταστήσωσι τήν μητρικήν αμβροσίαν. Ά λλ’ άτυ- 
χώς οΰδέν έκ των άλλων θρεπτικών μέσων εΐνε, κυρίως εί- 
πεΐν, ίκανόν καθ’ ολοκληρίαν ν’ άναπληρωση τά  κενά, τά  
οποία εΐνε φυσικόν έπακολοόθημα τής έλλείψεως του μητρι
κού γάλακτος, ήκιστα δέ πάντων τούτων τά  τεχνητά έκεΐνα 
και ένίοτε άπροςφυέστατα μίγματα, τά  όποια ποικίλοι τήν 
καταγωγήν καί τήν |8·νότητα έφευρέται διατυμπανίζουσι 
καθ’ έκάστην διά των έφημερίδων καί περιοδικών ως τά 
μόνα κατάλληλα θρεπτικά μέσα προς άντικατάστασιν του 
μητρικού γάλακτος. Οί ιατροί μάς λέγουσιν, δτι έξ όλων 
των άλλων μόνον τδ βόειον γάλα κατά τινας περιστάσεις 
έχει τήν αυτήν ως έγγιστα θρεπτικήν δυναμιν, ήν καί τδ 
τής μητρός, καί τούτο συνιστωσι πανταχού είς κοινήν καί 
δαψιλή χρήσιν. Διότι τδ βόειον γάλα εΐνε πραγματικως 
ενεκα των Ιν αΰτώ ευπέπτων ουσιών όχι μόνον τό άριστον, 
άλλα συγχρόνως καί τδ συμφερώτατον πάντων των άλλων 
τροφίμων διά τήν έφθηνίαν του. Καί άλλαι τροφαί, ώς ό 
,άρτος καί τά  όσπρια, εΐνε έφδηναί, έν τοότοις όμως διά ν’ 
άποβωσι τελεία τροφή, χρήσιμος είς τήν σωματικήν άνά- 
πτυξιν, έχουσιν ανάγκην καί άλλων συμπληρωματικών ου
σιών, ίδία δέ λίπους. Είς τδ  πρώτον τής ηλικίας έτος 
έζαρκεΐ το γάλα εντελώς πρδς διατήρησιν καί αυξησιν του 
σώματος, βραδύτερον δμως έχει καί αυτό ανάγκην νά συμ
πλήρωσή δ ι’ αλεύρου, ή άρτου, ή, άν πρόκηται νά δαπανη- 
θώσι χολλαί του σώματος δυνάμεις, λίπους ή λιπωδών ου
σιών. Κατά τους τελευταίους χρόνους παρατηρεΐται, δτι τό 
δήμόσιον πράγματι ήρχισε νά έκτιμα τήν αξίαν του βοείου 
γάλακτος, συνέπεια δέ τής έκτιμήσεως ταύτης εΐνε, οτι ήρ- 
χισε νά τδ  καταναλίσκη είς όλονέν αυξουσας ποσότητας. 
"Όσον όμως περισσότερον γενικεύεται τό βόειον γάλα ώς 
τροφή του λαού καί των μικρών παιδίων, άλλο τόσον πε- 
ρισσοτέρα πρέπει νά καταβάλληται προςοχή προς αποφυγήν 
τών έξ αυτού κίνδυνων, τους οποίους δέν πρέπει μόνον οί 
Ιατροί, αλλά καί οί γαλακτοπώλαι καί προ πάντων αί μη
τέρες νά γνωρίζωσι.

Τδ πρώτον έπικίνδυνον στοιχεΐον, το όποιον αποβαίνει 
βλαβερόν μόνον είς τά  μικρά παιδία καί είς τούς άσθεν·? 
τήν πέψιν έχοντας ηλικιωμένους, τδ  έχουσιν από κοινού όλα 
τά  βόεια γάλακτα, εΐνε δέ τούτο ή τνρίνη των, ήτις έχει 
τήν Ιδιότητα νά μεταβάλληται εν τω στομάχω είς πυκνόν 
πλακούντα ή βώλον, έν ω ή τυρίνη τού μητρικού γάλακτος 
.μετασχηματίζεται είς λεπτά καί ευδιάλυτα έναιωρήματα. 
Τ ά  διά βοείου γάλακτος τρεφόμενα βρέφη έκκενοοσιν επο
μένως- σχεδόν τακτικώς στερεούς καί λευκούς βώλους, έν 
οΐς, κατά τήν έν τω έντερικώ σωλήνι διαμονήν των, πολλά-

κις συμβαίνουσι διάφοροι μεταβολαί, Ινοχλούσαι τά  μικρά, 
διαταράσσουσαι τήν θρέψιν των καί παράγουσαι νόσους συν- 
ηθεστάτας μέν, άλλ’ οΰχί σπανίως έπικινδυνους εις τόν αδύ
νατον αυτών οργανισμόν.

Ό  δεύτερος κίνδυνος προέρχεται έκ τής κακής τού γά
λακτος ποιότητος έν αυτή τή έκκρίσει. Ή  συνθεσις καί τό 
ποιον αυτού έξαρτάται καί άπό τού γένους, καί από τής 
ηλικίας, καί άπό τήν τροφήν, καί άπό την κατάστασιν τής 
ύγιείας τής άγελάδος. Αί μεγαλείτεραι δμως βλάβαι εΐνε 
δυνατόν νά προέλθωσιν έκ τών μεταβολών, άς πάσχει το 
γάλα, καί καλόν άν ήνε άκόμη, μετά τήν άμελξιν. Τό 
νωπόν γάλα δέν έχει ούτε όξεΐαν, ούτε βασικήν τήν άντί- 
δρασιν. Είς κυανοϋν χάρτην ηλιοτροπίου δίδει μίαν Ιρυθράν 
πως όπόχρωσιν, όποκυανον δέ, είς Ιρυθρούν φόλλον χάρτου, 
άλλά μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου, καδ’ όν τό γάλα 
ίστά ίϊη , ώς λέγομεν, τδ έρυθρούν χρώμα γίνεται ζωηρόν, 
έξαφανίζεται δέ παντελώς τδ κυανούν τδ γάλα έχει τήν γεύσιν 
όξεΐαν, κατά τόν βρασμόν δέ συμπυκνούται καί συμπήγνυται 
ή όλη ρευστή υλη, άφ’ ής άποχωρίζεται τδ  τυρόγαλον. Μέρος 
τ ι τής έν τω γάλακτι ζακχάρεως μετασχηματίζεται είς γα
λακτικόν οξύ, αυτό δέ πάλιν ενούται προς τό άλκάλιον τό 
περιέχον έν διαλύσει την τυρίνην, αυτή δέ τέλος άποχωρί- 
ζεται. Ή  ζΰμωσις αυτη προκαλείται δι’ ιδιαιτέρων μικρο- 
σκοπικών βακτηριδίων, τά  όχόϊα έκ τών έξω είςβάλλουσιν 
είς τό γάλα καί ταχέως πληθύνονται έντός αυτού. Άν χίω- 
μεν τό γάλα, καδ’ όν χρόνον συμβαίνει ή ζύμωσις αυτη, 
πρέπει νά ήμεθα βέβαιοι, ότι είς ημάς μέν πολλάκις, είς δέ 
τά  μίκρά παιδία πάντοτε, θά προκαλέση ταραχάς καί ανω
μαλίας είς τήν λειτουργίαν τού έντερικού σωλήνος, αΐτινες 
οΰχί σπανίως καί αυτήν άκόμη τήν ζωήν δύναται νά έκθε- 
σωσιν είς σοβαρούς κινδύνους. ’Επειδή δμως τό οξύγαλα ή 
τυρόγαλα πολλοί τών άν8·ρώχων, καί ασθενή μάλιστα, τήν 
πέψιν έχοντες, ευκόλως δόνανται νά τό χωνεόσωσι, παρα- 
δεχόμεθα δτι οΰχί τό γαλακτικόν όξυ, άλλά τά  βακτηρίδα 
εΐνε ή αρχική άφορμή τής βλαβεράς τού γάλακτος έπενερ- 
γείας. ’Ενίοτε, καί μάλιστα άφ’ ου παρήλθεν ή πρώτη 
θέρμη τής ένεργείας τών βακτηριδίων, ευρίσκονται έν τω 
γάλακτι υπάρχοντες καί άλλοι μικροί μύκητες, καδιστώντες 
αυτό μυκώδες καί ανούσιον τήν γεύσιν.' Πρδς τούτοις, όταν 
μέν η τό γάλα στάσιμον καί πήγνυται, σχηματίζονται έπί 
τής έπιφανείας του φυσαλίδες καί σωρεΤαι νηματοειδών μυ
κήτων, διαφόρων τό είδος καί ορατών διά τού μικροσκοπίου, 
οίτινες, μεταφυτευόμενοι διά τού διεφθαρμένου τούτου γά
λακτος είς τό στόμα τού θηλάζοντος βρέφους, παράγουσιν 
έπί τής έσωτερικής αυτού έπιφανείας νοσηράς καταστάσεις 
καί. προκαλούσιν έπικινδυνους ταραχάς είς όλον τόν οργα
νισμόν.

’Ενίοτε μετά δώδεκα έως είκοσιτέσσαρας ώρας σχημα
τίζονται έπί τής έπιφανείας τού γάλακτος μικρά κυανόχροα 
σημεία ή στίγματα, ταχέως μεγεθυνόμενα καί συνενούμενα 
πρδς άλληλα, ούτως ώςτε Ιντδς ολίγου χρόνου πάσα ή τού 
γάλακτος έπιφάνεια φαίνεται κυανή, μετά τινας δέ ήμέρ.ας 
έχει δψιν πρασίνην ί  έρυδ-ράν. Καί τό κυανόχρουν τούτο 
γάλα εΐνε έργον άφανών τινων καί βακτηριδιομόρφων σχι- 
ζομυκήτων, οίτινες, αυτοί καθ’ ¿αυτούς άχροοι, διά τής άπο- 
συνθέσεως τού γάλακτος παράγουσι τό δποπτον τούτο χρώμα· 
Έ ν  γένει τό γάλα δέν έχει μόνον τήν ιδιότητα νά παρέχη ΛΟΓΔΟΒΙΚΟΣ Β'. ΒΑΣΙΛΕΪΣ ΤΗΣ ΒΑΓΑΡΙΑΣ. 

ί  τί 1/13.’Ιουνίου 1886,
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τροφήν και έδαφοζ χροζφορον εις τήν άνάπτυξιν και των 
πολλαπλασιασμόν δλων των διά τού μικροσκοπίου γνωστών 
ημίΐν μικροοργανισμών, άλλα προς τούτοις έχει και τδ κα
κόν Ιδίωμα νά μεταφέρω από «ν&ρώπου είς άνθρωπον καί 
άλλους αγνώστους είςέτι μικροοργανισμούς, έκτος δε τούτων 
καί δλα τά  είς τους σχιζομύκητας αναγόμενα σπέρματα 
των κολλητικών νοσημάτων. Τούτο παρετηρή9·η ήδη έπα- 
,νειλημρ.ένως είς τήν σκαρλατίναν, τον τύφον καί τήν χολέ
ραν, ύφ’ ων προςεβλήδ·ησαν άν&ρωποι μεταχειρισδτντες τά  
δοχεία, έξ ών οί ασθενείς έπινον τδ γάλα των. "Ότι και 
τ  άτμοσφάΐρα των χώρων καί τά δοχεία, έν οΤς διατηρείται 
τδ  γάλα, εχουσι μεγάλην έπί της ποιότητος αυτού επιρροήν, 
δέν έχομεν ανάγκην νά το αποδείξωμεν Ινταύ&α, διότι καί 
πρίν ή ακόμη γνωσδ'ώσιν οί μικροσκοχικοί οργανισμοί ήτο 
γνωστόν, ότι αί προειρημέναι μεταβολαί δέν ήτο δυνατόν 
νά χροκληδ·ώσι, παρά δΓ Ιδιαιτέρου, έν τω γάλακτι διαιτω- 
μένου, μύκητος. Μεγάλη πρέπει νά καταβάλληται φροντίς, 
όπως αί μάνδραι καί αί γαλακταπο&·ήκαι οΤσι πάντοτε κα- 
&αρα(, έτι μεγαλειτέρα προςοχή περί τήν εκλογήν των δο
χείων, πρδ παντός δέ πρέπει ν’ άποφεύγωνται τά  ξύλινα, τά 
όποια ένεκα τών ανωμάλων καί πορωδών, παρειών των ου
δέποτε εΐνε δυνατόν νά κα&αρισ&ώσιν Ιντελώς καί επομέ
νως ταχύτερον ζυμούται καί φθείρεται έν αύτοΤς τδ γάλα. 
Επίσης καί τά  !κ μετάλλου δοχεία δεν εΐνε κατάλληλα 
πρδς διατήρησιν τού γάλακτος, τήν δέ κακήν των Ιπενέρ- 
γειαν Ικδηλοίίσι πολλάκις κατά τόν άπαισιώτατον τρόπον.

Άλλά πώς λοιπόν πρέπει νά προφυλασσώμε&α από τών 
έκ τού γάλακτος κινδύνων; Το ζήτημα εΐνε άλη&ως σπου
δαιότατου, δι’ ήμας δέ, τούς Άνατολίτας, εΐνε πρδς τδ  πα
ρόν έντελώς άλυτον. Καί διά πολλούς μέν καί άλλους λό
γους εΐνε άλυτον, πρδ πάντων όμως, διότι παρ’ ήμΐν υπάρ
χει έλλειψις νομο&ετικών περί τούτου διατάξεων, αυστηρώς 
έφαρμοζομένων, υπάρχει ελλειψις συναισ&ήσεως τών υπό τής 
κοινωνίας είς τά  καδ·’ Ικαστα άτομα έπιβαλλομένων καδ·η- 
κόντ&ιν, πολλή δε εΐνε τουναντίον ή ύπάρχουσα ολιγωρία 
καί άμεριμνησία περί τών έμπροσ&έν μας συμβαινόντων. 
Είς άλλους όμως τόπους άλλως έχουσι τά  πράγματα, έν δε 
τη Γερμανία π. χ. υπάρχει έν ίσχύϊ νόμος, καθ·’ όν δΓ £ξα- 
μήνου φυλακίσεως καί πληρωμής 2000 φράγκων τιμωρείται 
πας ό χωλών τρόφιμα, τά  φπ&ΐα εΐνε έφ&·αρμένα ή νενοδτυ- 

. μένα, ετι δέ αύστηρότερον τιμωρείται πας όςτις χωλέ? αν
τικείμενα, τά  όποΤα γινώσκει ότι δύνανται νά βλάψωσι τήν 
ύγιείαν τών άν&ρώπων. Καί ή άπΐή  μόνον απόπειρα τιμω
ρείται αυστηρώς, άν δέ δ ι’ αυτής έβλάβη άν&ρωπός τις, 
τιμωρείται ό πωλήσας τήν βλαβεράν τροφήν διά πενταετούς 
ειρκτής, άν δ ’ άχέ&ανέ τις έκ τών άγορασδτισών έφθ·αρμέ- 
νων τροφών, καταδικάζεται ό πωλήσας αΰτάς είς δεσμ.ά 
Εσόβια. Καί έν τούτοις παρ’ δλην τήν αυστηρότητα τών

νόμων τούτων, παρ’ δλην τήν επαγρύπνησιν τών οργάνων 
τής άρχής, οργάνων έχόντων καί γνώσεις πολλάς καί πλήρη 
συναίσδησιν τών Ιδίων καδηκόντων, συμβαίνουσιν ένταυ&α 
καδ·’ εκάστην παραβάσεις άξιοτιμώρητοι. Ά λλά καί άν 
ακόμη υποτεδη, ότι παν τδ άγοραζόμενον γάλα εΐνε υγιές 
καί άμεμπτον, χρέος εκάστου αγοραστού εΐνε νά καταβάλλη 
πάσαν προςοχήν, άφ’ ου τδ άγοράση καί τδ μεταφέρη είς 
τήν οίκίαν του, νά τδ διατηρή έπίσης καλώς εντός καταλ
λήλων δοχείων, Ιπειδη εΐνε αποδεδειγμένου, δτι καί μετά 
τήν αγοράν τδ γάλα δύναται νά ύποστη τάς βλαβεράς με- 
ταβολάς, περί ών ώμιλήσαμεν έν τοΐς άνωτέρω. Επειδή 
οί έπικίνδυνοι σχιζομύκητες καί οί άλλοι μικροοργανισμοί 
δύνανται νά γεννηδ-ώσι καί νά πολλαπλασιασδ'ώσιν όπου άν 
ύπάρχη οργανική άκαδαρσία, έπί τών άπομειναρίων των τρο
φών, έντδς σκοτεινών καί υγρών χώρων, τά  δέ σπέρματά 
των μεταδίδονται διά τού αέρος, πρέπει-τδ γάλα επομένως 
νά δίατηρήται έντδς ξηρών, ευ’αέρων, καδαρών καί μή έχόν
των κονιορτον χώρων. Τδ διά παιδία ώρισμένον γάλα πρέ
πει προς τούτοις ν’ άποστέλλεται καί νά φυλάττεται έντδς 
δοχείων έκ πορσελλάνης ή ύάλου, καλώς κεκλεισμένων. Ή  
δερμότης πολύ συντελεί είς τήν άνάπτυξιν τών έν τού γά- 
λακτι μυκήτων, ύποβοη&εΐ δέ καί τήν άποσύν&εσιν αυτού, 
ανάγκη επομένως νά δίατηρήται τδ γάλα πάντοτε οσον 
Ινεστι ψυχρόν. ΔΓ ισχυράς αυτού άποψύξεως αμέσως μετά 
τήν άμελξιν μέχρι 2 βαδμών δύναται τδ γάλα νά μείνη 
έπί τινα χρόνον άμετάβλητον, όπωςδήποτε όμως ή ψυχρότης 
παροδικώς μόνον δύναται νά παρακώλυση τήν άνάπτυξιν 
τών σπερμάτων τών μικροοργανισμών, έν ω νά τούς φο- 
νεύση δύναται μόνον ή δερμότης. Άφ’ ου δέ δΓ ίσχυράς 
καί διαρκούς δερμάνσεως δύνανται νά καταστραφώσιν οΰ 
μόνον οί κυρίως γαλακτώδεις μύκητες, άλλά καί οί πλει- 
στοι τών άλλων μικροοργανισμών, οΐτινες διαφδείρουσι τδ 
γάλα, δυναμεδα, δερμαίνοντες πάντοτε αυτό, ν’ άποφύγωμεν 
κατά μέγα μέρος τούς εξ αυτού κινδύνους καί μ.άλιστα νά 
παρέχωμευ είς τά  παιδία μας έν χάση περιπτοίσει τροφήν 
καλήν, εδπεπτον καί σχετικώς έφδηνήν. Άλλά καί έν τη 
περιστάσει ταύτη δέν πρέπει νά λησμονώμεν τήν καδαριό- 
τητα καί την άπολύμανσιν τών δοχείων, έν οΐς διατηρείται 
καί δίδεται τδ υγρόν πρδς πόσιν, διότι πολύ εΰκολον. εΐνε 
νά ύποστή τάς επιβλαβείς έκείνας μεταβολάς, είς άς ύχό- 
κειται καί τδ νωπόν γάλα.

Συνοψίζοντες λοιπόν τά  άνωτέρω λέγομεν, ότι μεγάλη 
προςοχή δέον νά καταβάλληται περί τ ίν  προμήδειαν και 
διατήρησιν τού γάλακτος έν τη  οίκία. Ή  διατήρησις αυ
τού δ ι’ άποψύξεως ή έντονου δερμάνσεως τδ  καδιστα άξιό- 
λογον τροφήν οΰ μόνον τών μικρών παιδιών καί τών άσδε- 
νών, άλλά καί τών υγιών ηλικιωμένων.

Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Η .
{Δ ιήγημα .) (τέλος.)

Εκτός ττ ς  οικογένειας 'Ρ ά τς  συνώδευσαν τήν νεκράν έν συνόλω 
πέντε μόνον πρόςωπα: εις παρατημένος άξιωματικός των δημοσίων μέσων 
της συγκοινωνίας, φέρων λίαν άπηρχαιωμένον ένδυμα καί ξεθωρισμε'νον πα
ράσημών τού· Στανισλάου περί τον τράχηλον, εΐτα δ βοη&δς του έπιμελη- 
του του διαμερίσματος έκείνου, μικρός τδ  ανάστημα άνθρωπος μέ ταπει
νόν πρόςωπον, άλλ’ άρπακτικούς ¿φθαλμαύς, κατόπιν εις ηλικιωμένος κύ
ριος με καμηλωτόν μανδύαν, εις παχύσαρκος ιχθυοπώλης φέρων κυανι

ενδύματα έμπορου (αυτός ό άνθρωπος άνέδιδεν ισχυρόν δσμήν ιχθύων) 
καί τέλος ή ταπεινότης μου. ‘Η απουσία του ωραίου φύλου — διότι τάς 
δύο θείας της Έλεονώρας, τάς άδελφάς του άλλαντοπώλου, ώς καί κυφόν 
τ ι γεροντοκέρντσον μέ γαλάζια γυαλιά επί της κυανοχρόου ρινός της δέν 
ήδύνατιί τις νά θεώρηση ώς άντιπροςώπους αυτού — ή απουσία λοιπόν 
γυναικών καί ομηλίκων νεανίδων κατ’ άρχάς έκαμεν επ’ εμού έντυπωσιν, 
μετ’ ¿λίγον δμως έοκέφθην, ότι ή Σουσσάνα Ινεκα τού χαρακτήρός της,
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τής ανατροφής καί τού παρελθόντος της δέν ήτο δυνατόν νά έχη φίλας είς 
8ν κύκλον είχε μέχρι τούδε ζήσει.

Ε ίς τήν εκκλησίαν ειχε συναθροισθή αρκετόν πλήθος. Τό πλεΐστον 
δμως αύτου άπετελεΐτο εξ άγνωστων άν&ρώπων, ώς ήδυ'νατό τις νά πει- 
σθή εκ της έκφράσεως των προςώπων των. Ή  ακολουθία δέν διήρκεσε 
πολύ. Ήπόρουν μόνον δτι δ κύριος 'Ρ ά τς  έξακολου&ητικώς έσταυροκο- 
πεΐτο, ώςάν νά ητο ορθόδοξος 'Ρώσσος. Έ πίσης συνώδευεν ενίοτε χαμη- 
φώνως καί τήν μελωδίαν τών διαφόρων τροπαρίων.

"Οταν τέλος ήλθε τό „Δεύτε τελευταίου ασπασμόν“, εγώ έκαμα βα- 
θέιαν ϋπόκλισιν πρό της νέκρας χωρίς να τή δώσω τόν εί&ισμένον άσπα- 
σμο'ν. Ό  κύριος 'Ρ ά τς δμως εςετέλεσε τό φρικώδες τούτο έθος έλευ&έ- 
ρως καί άφελώς καί προςεκάλεσε τόν παρασημοφόρον αξιωματικόν νά 
πράξη τό αυτό μετά τόσον φιλοφρονητικής ΰποκλίσεως, ώςάν τάχα νά τόν 
προςεκάλει είς συμπδσιον. Έ π ε ιτα  ήρπασε τά  τέκνα του υπό τήν μασχά
λην καί κατά σειράν τά έσηκωσεν, ϊνα άσπασθώσι καί ταύτα τήν νεκράν. 
"Οτε ή Έλεονώρα ήσπάσ&η τήν Σουσσάναν έξερράγη αίφνιδίως είς κλαυθ
μούς, ήσύχασεν δμως μετ’ ¿λίγον καί άδιακόπως ήρώτα ψιθυρίζουσα: 
„Πού έβαλα τό κουβάρι μου;“

'Ο  Βίκτωρ ίστατο παραπλεύρως καί ήθελεν, ώς έφαίνετο, διά τής 
λίαν αξιοπρεπούς στάσεώς του νά κάμη νά έννοη'σουν πόσον αύτός ήτον 
άνώτερος δλων τούτων τών εθίμων καί δτι Ιξετέλει μόνον εν καθήκον. 
Τήν μεγαλειτέραν συμπάθειαν έπέδειξεν ό ήλικιωμένος κύριος μέ τόν κα- 
μηλωτάν μανδύαν. Πρό δεκαπέντε περίπου ετών ήτο χωρομέτρης είς τήν 
Ιπαρχίαν Ταμπώφ καί έκτοτε δέν είχεν επανίδει τόν κύριον 'Ράτς. Τήν 
Σουσσάναν δέν έγνώριζε καθόλου, εΐχεν δμως κατορθώσει νά εδρη ευνοϊ
κήν περιστασιν καί νά πίη δύο ποτήρια οινοπνεύματος είς τό τραπεζαρεΐον.

Καί ή  θεία μου ειχεν έλθει είς τήν εκκλησίαν. Ε ίχε  μάθει, — 
αγνοώ τίνι τρόπω, — δτι ή  μακαρΐτις ήτον ή  δ ιά  νυκτός έπισκεφθεΐσά 
με κόρη. Καί τούτο τήν ενέβαλεν είς άπερίγραπτον ταραχήν. Νά ύπο- 
πτευ&ή δτι εγώ ήμην ένοχος κακής πράξεως τή  ήτον έντελώς άδυνατον, 
άφ’ ετέρου δμως καί δέν ήδύνατο νά έξηγήση τήν παράδοξον ταύτην 
άλληλουχίαν τών περιστάσεων. Ίσ ω ς έφαντάζετο δτι ή Σουσσάνα Ιξ έρω
τος πρδς έμέ άπεφάσισε νά αύτοκτονηση. Είχε λοιπόν ένδυθή τά πλέον 
μέλανα ένδύματά της. Μέ συντετριμμένην καρδίαν καί θερμά χέουσα δά
κρυα γονυπετής προςηύχετο ύπέρ τής ψυχής τής αποθανούσης καί είς το 
τέλος τής ακολουθίας έ&υσίασε καί μίαν μεγάλην λαμπάδα.

Κ αί ή  ,,Σωσσίτσα“ εΐχεν έλθει καί προςηύχετο, μέ παρετήρει δέ τώρα 
καθ’ δλον τόν καιρόν μετά προςοχής καί . . . έφρικία. Δυςτυχώς τό γε· 
ροντοκο'ρντσον αυτό δέν ήτον ¿διάφορον προς έμέ! "Οταν έξηλ&ομεν τής 
εκκλησίας ή θεία μου διένειμευ είς τούς πτωχούς της χρήματα, περισσό
τερα τών δέκα ρουβλίων.

Τέλος ήλθε καί ή στιγμή τής έκ τού ναού εκφοράς τού λειψάνου. 
Διαρκούσης τής ακολουθίας δεν έσχον τό θάρρος νά ατενίσω τά χαρακτη
ριστικά τής νεάνιδος. 'Οσάκις δμως τά βλέμματά μου ταχέως παρηρ- 
χοντο άνωθεν αυτών, μοί έφαίνετο ώςάν νά μοί έλεγον: „Δεν ήλθε! 
δέν ήλθε!“

"Οτε δέ ήτοιμάζοντο νά κλεισωσι τό φέρετρον, έτόλμησα πλέον καί 
. . . έρριψα ταχύ βλέμμα έπί τής νέκρας.

— Ata τ ί  έκαμες αύτό; τ’ρώτησα άκουσίως. „Δέν ήλθε! δέν ήλθε!“ 
αντήχησε τελευταίαν φοράν είς τά ώτά μου. 'Ολίγα τινά σφυροκοπήματα 
καί τά πάντα έτελείωσαν.

XVII.
Ήκολουθήσαμεν τό φέρετρον είς τό νεκροταφείου. Τεσσαράκοντα 

περίπου άνθρωποι άπετέλουν τήν νεκρικήν συνοδείαν. Έ π ί  μίαν ώραν 
έβαίνομεν ταλαιπωρούμενοι οπό τής κακοκαιρίας. Ό  Βίκτωρ καθ’ όδόν 
έπέβη άμάξης, έν ω δ κύριος 'Ρ ά τς γενναίως έπροχώρει διά της τηκόμε
νης χιόνος.

Καθ’ δμοιον τρόπον θά περιεπάτει έπί τής χιόνος καί τήν εσπέραν 
έκείνην, καθ’ ήν μετά την μοιραιαν συνάντησιν τού Συμεών καί τής Σουσ- 
σάνας εν θριάμβφ άπήγε τήν δυςτυχή κόρην. Ή  κόμη καί αί δφρύς τού 
άπομάχου έκαλύπτοντο ύπό νιφάδων χιόνος. ’Ενίοτε έξέπεμπε ξηρόν βήχα, 
άλλ’ αμέσως πάλιν ήντλει νέας δυνάμεις, αί μελαγχροιναί παρειαί του 
έστογγυλουντο καί υπερηφάνως έξηκολούθει νά βαίνη πρός τά εμπρός. Τή 
άληθείφ, ήδύνατό τις νά πιστεύση, δτι έγέλα! Άκουσίως ένε&υμούμην 
τούς έν τω τετραδίω λόγους εκείνους τής Σουσσάνας: „Μετά τόν θάνατόν 
μου ή σύνταξις μεταβιβάζεται είς τόν Δαμιανόν 'Ράτς!“ Τέλος έφθάσα- 
μεν είς τό νεκροταφεϊον καί έπλησιάσαμεν είς τόν πρό ¿λίγου δρυχθέντα 
τάφον. ·’Απηγγέλθησαν καί αί υσταται ευχαί. Ό λ ο ι έπάγονον, δλοι έβιά- 
ζοντο. Διά σχοινιών κατεβίβασαν τό φέρετρον είς τόν χαίνοντα τάφον, 
έπειτα δέ ήρχισαν νά ρίπτωσι χώμα έπ’ αυτού. Καί είς τήν όπό&εσιν 
ταυ'την ό Κύριος 'Ρ ά τς έδωκε δείγματα τής γενναιοψυχίας του. Μέ τόσην

ταχύτητα, μέ τόσην δύναμιν καί δεξιότητα έρριπτε βώλους χώματος επί 
τού φερέτρου, τόσον τολμηρώς προεξετεινε συγχρόνως τόν ένα πόδα καί 
έσπευδε καί μέ χεΐρας καί πόδιχς νά κυλίση τήν γήν έπί της νεκρδς — 
ώςτε, μά  τήν άλήθειαν, δέν ήδυνατο νά ήνε δραστηριώτερος,. άν τψ  έπε- 
τρέπετο νά απόλαυση τήν ηδονήν τού νά λιθοβολήση τόν άσπονδώτερον 
έχθρόν του. "Οπως καί έν τη εκκλησία προηγουμένως, ουτω καί ένταύθα 
ό Βίκτωρ Τστατο ολίγον άπωτέρω. Περιετυλίχθη είς τόν μανδύαν του καί 
έτριβε δραστηρίως τόν μύστακά του. Τ ά  λοιπά τέκνα τού 'Ράτς εμιμούντο 
μέ προθυμίαν καί ζήλον τόν πατέρα των. Μεγάλη .των διασκέδασις ήτο 
νά ρίπτουν άμμον καί -χώματα καί μάλιστα άφ’ ου δεν τούς ητον άπηγο- 
ρευμένον.

Ε ντό ς  ¿λίγου χρόνου είς τήν θέσιν τού τα'φου ύψοΰτο μικρός λόφος. 
Ή τοιμαζόμεθα ν’ άπέλθωμεν τού νεκροταφείου, ότε δ κύριος 'Ρ ά τς αίφνης 
έστράφη πρός τ’ άριστερά ώς στρατιώτης, έκρουσε διά  τής παλάμης τό 
ϊσχίον καί άνήγγειλεν είς ημάς „τούς άνδρα;“ , δτι προςκαλεΐ ημας και 
τούς „άγιους πατέρας“  είς !ν „μνημόσυνου γεύμα", τό δποϊον παρεσκευι.- 
σ&η τή φροντίδι τού ,,έντιμοτάτου Σιγισμούνδου Σιγισμουνδίδου“ καί θα 
παρατεθή είς τήν μεγάλην αίθουσαν ενός πλησίον κειμένου καί „πολύ κα
θώ ς πρέπει“  ξενοδοχείου.

Λέγων ταύτα, μας έδειξε συγχρόνως τόν βοηθόν τού επαρχιακού επι- 
θεωρητού καί προςέ&ηκεν, δτι αυτός, δ κύριος δηλαδή Δαμιανός'Ράτς, μέ 
δλον του τό βαθύ πένθος καί τό λουθηρανικόν δόγμα, ώς άκραιφνής καί 
γνη'σιος 'Ρώσσος, εκτιμά καί σέβεται ύπέρ πάν άλλο δλα τά αρχαία £ωσ- 
σικά έθιμα.

—  Ή  σύζυγός μου, έξηκολούθησε, καί αί κυρίαι, αί δποΐαι ελαβαν 
μέχρις έδώ τόν κόπον, δς ευδοκήσουν νά έπιστρέψουν είς τήν οίκίαν, ήμεΐς 
δμως, ήμεΤς οί κύριοι, ήμεΐς θά άναμνησ&ώμεν παρά τήν λιτήν τράπεζαν 
τής σκιάς της «ήμερον έν Κορίω κεκοιμημένης δούλης τού Θεού.

Ή  πρόςκλησις τού κυρίου 'Ρ ά τς έγένετο δεκτή μετά ειλικρινούς συμ
πάθειας. Οί „άγιοι Πατέρες“ άντήλλαξαν άμοιβαίως πολυσήμαντα βλέμ
ματα καί δ άξιωματικός τών δημοσίων μέσων τής συγκοινωνίας ε&ώπευσε 
τόν Δαμιανόν καί τόν άπεκάλεσε θερμόν πατριώτην καί ψυχήν τής συν
αναστροφής.

Μετέβημεν είς τό- ξενοδοχείου. Έ ν  τινι μακρώ, πλατέΐ καί δλως 
κενώ δωματίφ τής δευτέρας οροφής του ΐσταντο δύο τράπεζαι, κεκαλυμ- 
μέναι υπό φιαλών, πινακίων καί φαγητών καί περικυκλουμεναι ύπό πολυ
αρίθμων καθισμάτων. Αί αναθυμιάσεις ττ ς  νωπής άσβεστου, δ ι’ ής εΐχον 
επιχρισθη πρό ολίγου οί τοίχοι, συνενούμεναι μετά τών άτμών τού οινο
πνεύματος καί τής ¿σμής τού έλαίου είςέδυον είς τάς ρίνας τών ειςερχο- 
μένων καί άνέκοπτον πρός στιγμήν τήν αναπνοήν. 'Ο  „εντιμότατος Σι- 
γισμούνδος“ ώς τελετάρχης ώδήγησε τούς ιερείς είς τήν τιμητικήν θεσιν, 
όπου κυρίως παρετέθησαν νηστήσιμα φαγητά. Άφ’ ου δέ έκάθησαν καί 
οί λοιποί, ήρχισε τό συμπόσιον. Τήν λέξιν ,,συμπόσιον" έπεθύμουν νά μή 
τήν μεταχίιρισ&οϊ, άλλά δέν γνωρίζω δυςτυχώς άλλην δυναμένην νά χα
ρακτηρίση τόσον κυριολεκτικώς τό πράγμα. Κατ’ άρχάς έβαινον τά πάντα 
έν ησυχία καί μάλιστα έν σιωπή καί κατήφεια τρόπον τινά. Τ ά  μασση- 
τικά όργανα ήρχισαν δραστηρίως νά έργάζωνται, τά ποτήρια έκενοΰντο, 
άλλ’ ένιαχού ήκουοντο καί στεναγμοί τινες — άγνωστον πόθεν, εκ τού 
στομάχου ή  τής καρδίας, προερχόμενοι. 'Ωμίλησαν περί τού θανάτου, περί 
τής βραχύτητος τού άνθρωπίνου βίου, περί της ματαιότητος τών επιγείων 
ελπίδων κτλ. Ό  άξιωματικός τών δημοσίων έργων διηγήθη έν στρατιω
τικόν μέν, άλλά καί διδακτικόν ανέκδοτον. Ό  προεστώς μέ τά καλυμαύ- 
χιον έπη'νεσε τήν διήγησιν ταύτην καί ό ίδιος διηγήθη Ιν  μέρος τού βίου 
ενός πολεμιστού 'Αγίου, έ  δέ έφημέριος μέ τήν περιποιημένην κόμην έκα
μεν όλίγας διδακτικός παρατηρήσεις περί τής παρ&ενικής άρετής, μή λη- 
σμονών εν τούτοις νά εχη τήν προςοχήν του πάντοτε εις τά φαγητά εστραμ- 
μένην — άλλά μετ’ όλίγον μετεβλή&η ή  δψις τών πραγμάτων καί τών 
προςώπων. Τ ά  τελευταία ταύτα ήρχισαν νά γίνωνται ερυθρά, αί φωναί 
έγίνοντο διαρκώς ζωηρότεροι καί ή ευθυμία άνέκτησε τό κράτος της. 
Κραυγαΐ διακεκομμένοι αντηχούν, θωπευτικά δνόματα διεδέχοντο άλληλα, 
ώς π. χ. ,,άδελφάκι μου“ — ,,ψυχούλά μου“  — ,,σύ γουρουνάκι μου“ κτλ. 
(πράγματα συνήθη είς τούς 'Ρώσσους) — έν συντόμω όλαι αί έκφράσεις, 
τάς δποίας τόσον έλευθερίως δαπανα δ ¿ωσσικός λαός, όταν τό ρίξη εξω. 
Ό  θόρυβος καί τ  ταραχτ έφ&ασεν όμως είς τό. έπακρου, όταν ήρχισαν 
νά κενώνται αί φιάλαι του καμπανίτου; — εις τών προςκεκλημένων έμι- 
μεΐτο τήν φωνήν τού άλέκτορος, έτερος δέ τις έστοιχήμάτισε τδ ποτήριον, 
έξ ου έπινε, νά τό μασσήση διά τών ¿δόντων καί νά τό καταπίη. Ό  
κύριος 'Ρ ά τς , τού όποιου τό πρόςωπον δέν ήτο πλέον έρυ&ρούν, άλλά κυα- 
νούν, καί όςτις πολύ ήδη είχε θορυβήσει καί γελάσει, ήγέρ&η αίφνης τώρα 
έκ τής θέσεώς του καί έζττησε τήν άδειαν νά έκφωνήση' μίαν προςλαλιάν.

— Ν αί, δμιλήσατε! δμιλήσατε! έφώνησαν πρός αυτόν πάντες. Ό  
γέρων μανδυοφόρος, ών άλλως τε τώρα έξηπλωμένος καταγής, άνεκραύ-
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γασεν „Εύγε!“ · καί έκ/,τών προτέρων έχειροκρότει τόν αγορητήν. 'Ο  Ρατς 
άνυψωσε ίο  κύπελλό» tou και έδήλωβεν, ότι προτίθεται διά βραχέων, άλλα 
„θερμών“ λίγων νά ύποδείξη τάς άρετάς τ ι ς  ωραίας «κείνης ψυχής, r  
όποια· το ,,γήϊνόν της σκεΰος“ ένταΰθα έγκαταλιποΰσα, άπεπτη εις τάς 
αιθέριους χώρας . . . . μάς ώθησεν . . . .  Ό  Κ ύριος 'Ρ άτς Ιδιώρθωσε
τήν λέξιν: μάς ' εκρήμνισε.............. Καί πάλιν τήν έδιώρθωσε: μας ερ·
ριψε . . . .

—  'Αγιε ’Εφημέριε! ’Αγαπητέ μου καί επιστήθιε μου φίλε! ήκούσθη 
φωντ σιγανώς, άλλ1 Ιντόνως ψι&υρίζουσα. 20 έχεις φοβερόν λάρυγγα· 
κάμε μου λοιπόν τήν χάριν καί πάρε δυνατά τόν ίσο ’ςτό τραγούδι : Ζωή 
λαμπρή περνούμε!

—  Στ! στ! Σιωπή λοιπόν! Τ ί σημαίνει αΰτό; έφώνησαν οί ά'λλοι 
δαιτημο'νες.

. . . .  Ό λην τήν προςφιλή οικογένειαν της έρριψεν, έξηκολούθησεν
ό κύριος ΓΡάτς βλέπων αυστηρώς τόν φίλον της μουσικής μας ερ-
ριψεν όλους εις δλως διόλου άπαρηγόρητον πένθος! Ναί! άνέκραξεν 

. . . .  Δικαίως λέγει ή ρωσσική παροιμία: Ή  τύχη δέν λυγίζει, άλλα 
σπάνει. . .

— Στάσου! Κυ'ριοι! άνέκραξεν αίφνης μία βραγχή φωνή έκ του 
άλλου άκρου τής τραπεζης. ’Ε δώ  μου έκλεψαν αυτήν τ-ίν στιγμήν τήν 
χρηματοσακκουλά μου . _ . . . !

— Αί καί σύ γάιδαρε! ήκούσθη «τέρα φωνή καί — μπάτς! αντή
χησε δεινόν ράπισμά.

Θεέ μου, τ ί  εγίνετο πλέον έκεΐ! ΈΙτον ώςάν εν άγριον θηρίον, τό 
όποιον μέχρό τουδε ενίοτε μο'νον έκινεΤτο καί ήσθμαινεν, αίφνης νά έ&ραυσε 
τάς άλάσεις του καί διά τής θηριωδίας του άνεστάτωσε τά πάντα. Έ φ α ί- 
νετο ώςάν όλοι νά έπερίμενον κρυφίως τήν ταραχήν ώς φυσικόν εδεσμα 
καί τέλος τής ευωχίας — καί ήρπαζον όλοι έν τφ  άμα πδν τό Λροςτυχόν 
καί έλάμβανον όλοι μέρος Ινεργόν εις τόν θόρυβον . . . .  Πινάκια καί 
ποτήρια καί φιάλαι έ&ραύοντο, έχοροπήδων τήδε κάκείσε’ καθίσματα άνε- 
τρέποντο, αί κραυγαί άντήχουν όλονίν φοβερώτερον, γρόνθοι διέσχιζον επα- 
νειλημμένως τόν άέρα, έπενδυται έκυμάτιζον ένθεν κάκεΤθεν — καί τά 
ξυλοκοπήματα διεδέχοντο άλληλα άνευ διακοπής!

— Κτυπδτε! χτυπάτε! ώρυ'ετο μανιωδώς ό-γείτων μου, ό ιχθυοπώ
λης, δςτις μέχρι τής στιγμής εκείνης είχε μοι φανή ί  φιλησυχώτερος άν
θρωπος τοΰ  κόσμου — έν ησυχία όμως ειχεν εκκενώσει δέκα ποτήρια — 
Κτυπατε!

Τ ίς έπρεπε νά κτυπη&ή καί διά τίνα λο'γον; — καί αυτός ό ίδιος 
δεν έγνώριζεν, άλλ’ Ιξηκολοΰθει λυσσωδως νά ώρύεται.

Ό  βοηθός του έπαρχιακοΰ έπιθεωρητοΰ, & αξιωματικός τών δημοσίων 
έργων καί αυτός ί  κύριος 'Ρ ά τς , δςτις βεβαίως δέν άνέμενε τοιαύτην τήν 
έκβασιν τής ρητορικΚς του έπιχειρήσεως, προςεπά&ησαν νά έπαναφέρωσι 
ττν τάξιν . . . .  άλλά ματαίως. 'Ο  γείτων μου, δ ιχθυοπώλης, ώργίσθη 
μάλιστα έναντίον τοΰ 'Ράτς.

—  Μέ τά βάσανα τό ’πέ&ανες τό κορίτσι, τριςκατάρατε νέμτσικε 
σκίίλε! έκραΰγασεν α’πειλών αυτόν διά tou γρόνθου. Έδωροδόιησες ττν 
Αστυνομία καί τώρα έρχεσαι νά μας κόμης τό μεγάλο!;

Τήν σπγμήν ταύτην προςέδραμον οί ύπηρεταιτοΰ ξενοδοχείου.
Τ ί περαιτέρω συνέβη αγνοώ καθ’ ολοκληρίαν. Ή ρπασα ταχέως τόν 

πίλον μου καί έγινα έν σπουδή άφαντος. ’Ενθυμούμαι μόνον, δτι ήκουσα 
νά κατασυντρίβηταί τι* δτι είς τήν κόμην του μανδυοφόρου γέροντος εΤδον 
τον σκελετόν μιας π α λα μήά α ς , τό καλυμαυ'χιον νά πέτα από τήν μίαν 
είς τήν άλλην γωνίαν του δωματίου, τόν Βίκτωρα μέ ώχρόν πρόςωπον νά 
κρύπτεται κάτωθεν μιδς μεγάλης έδρας καί ένα νευρώδη γρόνθον κατα- 
φερόμενον άσπλάγχνως έναντίον έρυθρδς τίνος γενειάδος . . . .  Αΰταί 
ήσαν αί τελευτάΐαί μου έντυπώσμς έκ του ,,μνημοσυ'νου“ , τό όποιον ό έν- 
τιμότατος Σιγισμοΰνδος Σιγισμουνδίδης παρέθηκε πρός τιμήν τής άτυχοΰ; 
Σουσσάνας.

Άφ’ ου κατώρθωσα νά συνέλθω όλίγον εις τόν εαυτόν μου, μετέβην 
είς του Φουστώφ διά νά τώ  διηγη&ώ παν δ,τι τήν ήμέραν έκείνην εΤχον 
ίδεΤ καί άκοΰσει.

Μέ ήκροάζετο καθήμενος χωρίς νά εγείρη τήν κεφαλήν του. Άμ- 
φοτέρας τάς χώρας tou είχε θέσει υπό τά σκέλη, καί πάλιν δέν έλεγεν 
άλλο παρά. — J ü  δύςτυχής! ώ δυςτυχάς!“  μετά δέ τούτο πάλιν έξη- 
πλώ&η έπ! τοΰ ανακλίντρου καί μοί έστρεψε τά νώτα.

’Οκτώ ήμέρας άργότερον εΐχεν ήδη πλήρη τήν ησυχίαν του άνα- 
κεκτημένην καί ηρχισε- νά ζή πάλιν ώς καί πρότερον. Τ ώ  έζήτησα πρός 
άνάμνησιν τό τετράδιον τής Σουσσάνας καί άνευ πολλου κήπου τό απέ
κτησα. l

XXV ΠΙ.

Παρήλθον κάμποσο έτη. 'Η  θεία μου ειχεν άφήσει τά Ιγκόσμια καί 
εγώ μετηνάστευσα έκ Μόσχας είς Πετρούπολιν. Καί ό Φουστώφ μετέβη 
εις Πετρούπολιν ώς υπάλληλος έν τώ ΰπουργείω των Οικονομικών. Σπα* 
νίως όμως εβλεπόμεθα, διότι δέν εδρισκον πλέον επ’ αΰτοΰ πραγμά τι δυ- 
νάμενον νά κίνηση τό ενδιαφέρον μου. ΐΗ τον υπάλληλος δμοιος πρός δλους 
τούς άλλους — καί οΰδέν πλέον. Α ν ζή ακόμη καί *νε άγαμος, πολύ 
πιθανόν νά μή μετεβλήθη κατ’ οΰδέν θά  έξακολουθή νά τορνευ'η, νά δένη 
βιβλία καί νά γυμνάζεται, θά άγρεύη καρδίας καί θά ζωγραφη είς τά 
λευκώματα τών φιληνάδων του τόν Ναπολέοντα με κυανάχρουν στολήν.

Έ νεκα  υποθέσεων έταξείδευσα' ποτε εις Μόσχαν. Έ κ ε ΐ έμα&ον μέ 
μεγάλην μου απορίαν, ότι ή κατάστασις τοΰ άλλοτε γνωρίμου μου, τοΰ 
κυρίου 'Ράτς, έλαβε κακήν όψιν. Καί τόν έφιλοδώρησε μέν ή σύζυγός του 
μέ Ιν ακόμη ζεύγος δίδυμων, τά  έποΤα αΰτός, ώς γνήσιος 'Ρώσσος, τά 
εβάπτισε μέ τό άνομα ,,Βρετσεσλ-αβ“ καί ,,Βαιτσεσλάβ“, άλλά τώ έκάη 
ή οικία καί ήναγκάσθη ν’ αναχώρηση, πρός τοϋτοις δέ 6 πρεσβότερος υΐό- 
χα ς  του, ό Βίκτωρ, δέν έπετρέπετο πλέον οΰδέποτε νά έξέλθη τών φυλακών.

Κατά τνν έν Μόσχα διατριβήν μου ήκρυσά ποτε έν τινι συνανα
στροφή νά γίνεται μνεία τής Σουσσάνας καί μάλιστα μέ τόν χείριστον καί 
προςβλητικώτατον τρόπον! Κατέβαλον πασαν προςπά&ειαν νά υπερασπίσω 
κατά τής συκοφαντίας τήν άνάμνησιν της άτυχους κόρης, είς τήν οποίαν 
ή  τύχη ήρνήθη νά δώση καί αΰττν ακόμη τήν ελεημοσύνην της λήθης, 
άλλ’ οί λόγοι μου δεν έξήσκησαν μεγάλην ενέργειαν επί τών ακροατών 
μου. Έ ν  τοϋτοις εΤς μόνον έξ αυτών, νέος τις καί ποιητικήν τήν φλέβα 
έχων φοιτητής, άπέβαλε τήν αρχικήν του γνώμην. Τήν έπιοΰσαν μοί 
εστειλεν εν ξένον ποίημα, τό όποιον φυοικώς μέχρι τής σήμερον έλησ- 
μόνησα, τό τέλος όμως τοΰ οποίου εχει ώς εξής:
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Άναγινώσκων τό ποίημα τοΰτο έβυθίσθην άκουοίως είς σκέψεις. Ή  
είκών τής Σουσσάνας παρέστη πάλιν πρό της ψυχής μου, εΤδον αδθις τό 
υπό χιόνος κεκαλυμμένον έκεϊνο παράθυρον τοΰ δωματίου μου, ένεδυμή- 
θην τήν εσπέραν έκείνην, τόν σφοδρόν έκεΤνον συριγμόν τοΰ άνεμου, τάς 
λέξεις, τούς λυγμου'ς της έκείνους . . . .  Ή ρχισα νά σκέπτωμαι περί τοΰ 
πώς ήδυνατο νά έξηγη&η ό έρως τής Σουσσάνας πρός τόν Φουστώφ καί 
περί τοΰ διατί τόσον ταχέως καί άκρατήτως παρεδόθη είς τήν άπελπισίαν, 
άμα ώς ειδεν έαυτήν έγκαταλελειμμε'νην . . . .  Διά τ ί δέν ήθελε νά πε- 
ριμείνη, διά τ ί  δέν ήθελε ν’ άκούση τήν πικράν άΧτ'Βειαν έκ στόματος 
αΰτοΰ τοΰ Εδίου εραστοΰ της, διά τ ί  τοΰλάχιστον νά μή τώ γράψη μίαν 
επιοτολήν; Π ώ ς ήδυνατο άμεσως νά πέση κατά κεφαλής είς τήν άβυσ
σον; „Διότι ήγάπα έμμανώς τόν Φουστώφ, θά μοι εΐπη τις ίσως· διότι 
δέν ήδύνατο νά ύποφέρη ουδέ τόν έλάχιστον δισταγμόν από μέρους τοΰ 
έρωτός του καί τής υπολήψεώς του.“ Δυνατόν τοΰτο. Αλλά καί τό άλλο 
εΤνε επίσης δυνατόν, ότι δέν ήγάπα τόν Φουστώφ τόσον περιπαθώς, ότι 
δεν επλαττεν ή  φαντασία της όνειροπολήματα χάριν του, άλλ’ ότι μόνον 
έπ’ αΰτόν εΤχε στηρίξει τήν τελευταίαν της έλπίδα καί δέν ήτο είς θέσιν 
νά χωνεόση τήν ιδέαν, ότι καί αύτός αμέσως είς τ ίν  πρώτην λέξιν του 
συκοφάντου έπίοτευσε καί τήν άπεστράφη μέ περιφρόνησιν! Τ ίς δύναται 
νά μάς είπή τό ώθήσαν αΰττν είς τούς βραχίονας τοΰ θανάτου; δν τοΰτο 
ήτον ή  προςβλη&εΐσα φιλαυτία, άν ή έκ τοΰ άτυχοΰς βίου της όδόνη, ή 
άν τέλος ή  άνάμνησις του πρώτου έκείνου, άγνοΰ καί ασπίλου όντος, είς 
δ άφωσιώθη κατά τήν αυγήν τοΰ βίου της, τ ί  όποιον τόσον άδίάσειστον 
εΤχεν έπ’ αΰτνν πίστιν καί τόσον τήν έξετίμα! Τ ίς  οΤδε άν κατ’ έκείνην 
τήν στιγμ/ν, καθ’ ήν έγώ ένόμιζον, ότι άνεγίνωσκον έπΐ τών νεκρών χει- 
λέων της τήν έκφώνησιν: — „Δέν ήλθε!“ — ή ψυχή της ήδη δέν εχαιρε, 
διότι εΐχεν υπάγει ιίρός έκεΤνον, πρός τόν Μιχαήλ της; Μεγάλα εΐνε τά 
μυστήρια τοΰ ανθρωπίνου βίου, τό μυστηριωδέστατον όμως τούτων εΐνε 6 
έρως . . . .  Καί τήν σήμερον ακόμη, ίσάκις αναπολώ τάς περιπετείας 
καί τήν εικόνα ττς  Σουσσάνας, αισθάνομαι μεγάλην μελαγχολίαν καί δεν 
δύναμαι νά καταπνίξω · μία» μομφήν κατά τής ειμαρμένης, καί άκουσίως 
τά χείλη μου ψιθυρίζουσιν: ,,ή δυςτυχισμένη! τ  δυςτυχισμένη!“

Τ ο ν ό γ ί ν κ φ , ^  /  _ Ε .  Ν .

Τ,Ο Θ Ε Ρ Ο Σ .
Κατά τήν έλαιογραφίαν τοΰ Σίχιλ
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Έ ν  τινι των προηγουμένων φυλλαδίων της ,,Κλειούς“ 
(σελ. 45) έχομεν Εκδέσει δι’ ολίγων τούς τρόπους, καδ’ ους 
δύναται να μετρηδή τό φως, έκτοτε δέ μέχρι της σήμερον 
την προςοχήν των Επισήμων της Εσπερίας Επιστημόνων 
έφείλκυσεν ιδιαζόντως τό ζήτημα περ! της φύσεως κα! της 
ουσίας του φωτός. Καί πραγματικώς τ ί έστ! φλόξ; Τίς εΐνε 
ή φύσις του πυρός; 'Ο  άνθρωπος έν γένει έχει τό ιδίωμα 
νά μή προςέχη τόσον είς τά  αμέσως πρό των όφδαλμών 
του κείμενα, όσον νά προςπαθή νά εξιχνιάση κα! νά γνω- 
ρίση τά  είς Εκτάκτους περιστάσεις κινούντα τό Ενδιαφέρον 
ίου. Το πυρ λάμπει και θερμαίνει- τούτο άρκέΐ, περιττή 
δ ’ Εντελώς εΐνε πάσα περαιτέρω του φαινομένου βάσανος. 
Τό πολύ ό άνθρωπος κατέγινεν άρχήδεν είς τό νά Εφεύρη 
τρόπους καί μέσα, δι’ ών νά Ισχυροποίηση το πυρ και νά 
τό καταστήση όσον ευεστι λυσιτελέστερον και ευχρηστότερον 
είς τάς καδημερινάς του άνάγκας.

’Αλλά πρό ολίγου , χρόνου ό γνωστός Γερμανός Φρειδε
ρίκος Σείμενς, Εφευρέτης καί κατασκευαστής σπουδαίων και 
κοινωφελών φωτιστικών μηχανημάτων, άνέγνω εν τινι των 
των τελευταίων συνεδριάσεων του βιομηχανικού Εν Πρωσσία 
συλλόγου διατριβήν άξιόλογον και προωρισμένην, φαίνεται, 
νά σχηματίση τήν βάσιν προς Εξέτασιν και ερευνάν τής 
καδ’ Εαυτό φύσεως του φωτός.

Τήν σήμερον τό παν εΐνε ηλεκτρισμός, παν φαινόμενον 
τής φύσεως αποδίδεται είς ήλεκτρικάς δυνάμεις, συγχρόνως 
όμως Εξακολουδοΰμεν μέχρι του νυν τόσον νά γνωρίζωμεν τήν 
φυσιν του ηλεκτρισμού καί τήν ουσίαν του, όσον καί καδ 
ήν ημέραν άνεκαλύφδη.. Και ίδού ετερος Σείμενς, ό περιώ
νυμος αδελφός του ανωτέρω μνημονευ&έντος, μας λέγει, ότι 
δά  ελδη καιρός, καδ’ όν ή άνθ·ρώπινος χειρ δι’ ηλεκτρικών 
μηχανών δά κατορδόνη νά παράγη τροφάς, ούτως ώςτε τά 
μπαρμπούνια  καί οί φασιανοί νά μή ήνε αποκλειστικόν αν
τικείμενου της λαιμαργίας τών πλουσίων.

Έ ν τή διατριβή του ό Σείμενς λέγει, ότι καί ή φλό'ξ 
δεν εΐνε άλλο παρά ηλεκτρικόν φαινόμενον, εΐνε δηλαδή τό 
αποτέλεσμα απειραρίθμων καί λίαν μικρών κεραυνών, οί 
όποιοι γεννώνται διά της ταχυτάτης κιντσεως τών μορίων 
του αερίου καί Εκτελούσι τρόπον τινά ενα μικροσκοπικόν 
βομβαρδισμόν.

Μέχρι του σημείου τούτου τά  πάντα δά  ήσαν καλά, ούδέν 
δ ’ εχομεν άλλως ν’ άντείπωμεν είς τήν δεωρίαν τών μικρο- 
σκοπικών κεραυνών. Αλλά τό ζήτημα εΐνε τώρα, άν δυνάμεδα 
καί τίνα δυνάμεδα νά πορισδώμεν πρακτικήν ωφέλειαν Εκ 
τής παραδεδεγμένης αρχής περί τής κεραυνοειδούς φύσεως 
τής φλογός. Εΐνε δυνατόν άρά γε ή αρχή αυτή νά εφαρ- 
μοσδή καί πρακτικώς; Ό . Φρειδερίκος Σείμενς μάς άπαντα 
καταφατικώς, την άπάντησίν του δε συνοδεύει και με τήν 
πειστικήν άπόδειξιν, ότι Εκ τής γνώσεως ταύτης δά  πρό
κυψη σημαντικώς τελειοτέρα χρησιμοποίησις τών καυστικών 
υλών, ανάλογος δ’ Εφδηνία είς τά  είδη Εκείνα τής βιομη
χανίας, ών ή παραγωγή έξαρτάται -από του πυρός.

Είς όλους εΐνε γνωστόν, ότι ό κεραυνός καταστρέφει 
πάντα τά  εγγύς του τόπου της εκρήξεώς του, οότω δέ καί 
αί όσον Ελάχισται καί άν υποτεδώσιν ηλεκτρικά! Εκκενώσεις, 
Εξ ών άποτελεΐται τό σώμα τής φλογός,· καταστρεπτικώς 
Επενεργουσιν Επί τών πλησίον κειμένων στερεών σωμάτων, 
αυτή δΕ ή Επενέργειά των ου μόνον χρηματικάς ζημίας. Επι

φέρει, άλλά κα! αΰτάς τάς δυνάμεις της φλογός έν μέρει 
απορροφά καί παραβλάπτει τήν εντασίν των. Έ κ  τούτου 
λοιπόν δυνάμεδα νά Εξαγάγωμεν τό Εξής συμπέρασμα, ότι 
οφείλομεν δηλαδή κατα τό πρώτον στάδιον τής καύσεως, 
ότε ή φλόξ εύρίσκεται είς τήν ακμήν της, ν’ άπομακρύνω- 
μεν άπ’ αυτής όσον τό δυνατόν περισσότερον τά  στερεά 
σώματα, διά νά δύναται ή φλόξ ν’ άναπτυχδή Ιλευδέρως 
και νά ένεργήση ουχ! διά τής Επαφής, άλλά διά τής ακτι
νοβολίας. Πρός τοότοις δ ’ έξάγομεν έντεύδεν καί άλλο 
συμπέρασμα, ότι δΕν εΐνε όρδός ό τρόπος, καδ’ όν είς τάς 
εν χρήσει δερμάστρας, τους ατμολέβητας κτλ. άναγκάζομεν 
την φλόγα νά ερπη, ούτως είπεΐν, διά μέσου στενών στο
μίων κα! διά τής τριβής ν’ άποδίδη τήν Ιδίαν της δερμό- 
τητα είς τά  πέριξ στερεά σώματα. Τούτο συντελεί μόνον 
είς τον σχηματισμόν πολλού καπνού, ατελούς τουτέστι καύ
σεως, και είς τό πληρωδή ή ατμόσφαιρα βλαβερών αερίων, 
τά  όποια άλλο>ς ήδύναντο πολύ νά μάς ώφελήσωσι και νά 
εξυπηρετήσωσι πολλάς τών αναγκών τού καδημερινού μας 
βίου. Αυτός ό περιορισμός τού πυρός πρέπει, κατά τήν 
γνώμην τού Φρειδερίκου Σείμενς, νά γίνεται είς τό δεύτε
ρον τής καύσεως στάδιον, καδ’ ό ή φλόξ άπώλεσε τήν πρώ- 
την της ζωηρότητα, ήτοι ίξε&νμανυ καί δεν δύναται να 
Εκπλήρωσή τον σκοπόν της άλλως παρά διά τής Επαφής.

ΔΕν ανήκει είς ημάς νά Εξετάσωμεν Ενταύδα τον τρό
πον τής Εφαρμογής τής νέας φλογιστικής δεωρίας είς τά 
διάφορα είδη τών μεγάλων καμίνων και τοΐν ατμολεβήτων, 
οΰδ’ Ενδιαφερόμεδα τό παράπαν άν αυτη ή Εκείνη ή δερ
μαντική μέδοδος απαιτεί μείζονας τής ετέρας δαπάνας. Τό 
μόνον άξιοπερίεργον δ ι’ ήμάς τους Εν δερμοτέροις κλίμασι 
ζώντας εΐνε, ότι ό Σείμενς καταδικάζει κατηγορηματικώς 
τό είδος τών οικιακών δερμαστρών, τό όποιον εΐνε ήδη από 
Ετών έν χρήσει Εν Ευρώπη. Κρίμα όμως ότι, έν ω καταδι- 
δικάζει τούτο, δεν κατώρδωσε μέχρι τούδε οΰδΕ κάν Επί 
τού χάρτου τουλάχιστον νά παρουσιάση δείγμα τελείας δερ
μάστρας, μελλούσης νά είςαχδή πανταχοϋ και νά συνενόνη 
έν έαυτή όλα τά  προτερήματα σώματος άπορροφώντος και 
διατηρούντος τήν δερμότητα.

Και ταύτα μεν περί πυρός καί φλογών!
Στρέψωμεν δΕ τά  βλέμματά μας τώρα πρός ετερον άν- 

τικείμενον, άξιον τής ήμετέρας περιεργείας και προςοχής.
— Ούδέν άξιώτερον τής ευγενούς τού Γουτεμβέργου 

τέχνης· περι ταύτης λοιπόν ό λόγος.
Παρετηρήδη ότι οί οχαδο! του έκ Μουγουνδίας Εφευ

ρέτου τής τυπογραφικής, έν ω είς όλα τά  λοιπά στοιχεία 
τής τέχνης των υπήρξαν είς άκρον φιλελεόδεροι και μάλλον 
ριζοσπάσται, όσον άφορα πρός τό χρώμα τού χάρτου ήκο- 
λούδησαν συντηρητικώτατον πρόγραμμα. Ό  τυπογράφος 
δέλει πάντοτε ,,μαύρην τήν μελάνην και άσπρο τό χαρτί“, 
μόλις δε κατά τούς τελευταίους χρόνους ήρχισαν νά γίνων- 
ται όλίγαι τινός και σποραδικά! Εξαιρέσεις, καδ’ άς Επροτι- 
μήδη τού λευκού ό υποκίτρινος ή ό ροδόχρους χάρτης. 'Ολλαν
δός τις όμως, τού οποίου τό όνομα, άν δεν τό γνωρίζομεν 
σήμερον, δά  τό μάδωμεν αυριον ή μεδαύριον, έκαμεν Επ’ 
Εσχάτων τήν φοβεράν άνακάλυψιν, ότι μέχρι τούδε όλη ή 
τυπογραφική άνδρωπότης Επλανάτο κα! ότι αυτή ή  άντίδε- 
σις μεταξύ λευκού και μέλανος χρώματος (χάρτου καί με
λάνης) Επιφέρει φοβεράν βλάβην είς τό φώς τών δφδαλμών.

ΚΛΕΙΩ. 1.Τ1-

Ό  νέος οδτος φυσιοδίφης ισχυρίζεται, ότι ό χάρτης πρέπει 
νά ήνε νπόχλωρος, ή δε μελάνη βα&νκνανος κα! συμβου
λεύει είς τό Εξής τοιουτοτρόπως νά τυπόνωνται όλα τά  βι
βλία κα! αί Εφημερίδες τού κόσμου. Διαβεβαιούμεν άπό 
τούδε τούς αξιότιμους Άναγνώστας μας, ότι και ή ,,Κλειώ“ 
δεν δά  κάμη έξαίρεσιν τού κανόνος, άμα ως γενικευδώσιν 
αί ίδέαι αυτα! τού 'Ολλανδού, δά  σπευση δΕ ν’ άλλάξη Εν 
καιρώ κα! τον χάρτην κα! τήν μελάνην της, διά νά μή Εξα- 
κολουδώσι βλαπτόμενοι οί όφδαλμοι τών φίλων Συνδρομη
τών της. Πρός τό παρόν όμως υπομονή- πιδανόν εΐνε μή 
άποδειχδή όλως τό Εναντίον.

Κα! Ετερον, έκ Γαλλίας πάλιν, άνέλαμψε φώς! Μηχα
νικός τις, όνόματι ΟιποδαπΙ, άνεκάλυψε τήν φιλοσοφικήν λί- 
δον. Κα! να! μΕν όχι τήν λίδον Εκείνην, δι’ ής δά  ήδυ- 
νατο νά μεταποιή οίονδήποτε μέταλλον είς χρυσόν, έν τού- 
τοις όμως εδρε τρόπον, Επίσης πολύτιμον, δι’ οδ είς τον 
τετυπωμένον χάρτην ν’ άποδίδη πάλιν τό αρχικόν τής 
άδωότητός του χρώμα. Πολύ έπεχείρησαν νά εόρωσι μέσον, 
δ ι’ ου νά λευκαίνωσι γεγραμμένον χάρτην, άλλά τά  πειρά- 
ματά των πάντοτε άπεδείχθησαν πολυδάπανα κα! Επιζή
μια μάλλον είς τούς άσχολουμένους. Αν πραγματικώς ό 
κ. βιιίο1ΐ3Γ(1 δεν άπατάται κα! άν ήνε βέβαιος περ! τής Επι
τυχίας τών πειραμάτων του, δά γίνη αΐτιος πολλών καλών 
εις τε τούς Ικδότας κα! τούς πολυγράφους. Αί Εφημερίδες 
κα! τά  περιοδικά δά καταντήσωσι διά τής Εφευρέσεως ταύ
της μυδωδώς Εφδηνά, διότι οί άναγνώσται αυτών δά τά 
δανείζωνται τρόπον τινά άντ! νά τ ’ άγοράζωσι. Μετά τήν 
άνάγνωσιν όλα τά  ήμερήσια κα! τά  περιοδικά φύλλα δά

ε κ  n o n

Οί μεγαλόφωνοι τής Γραφής ποιητα! ,,έκάδηντο Επ! του ' 
ποταμού Βαβυλώνος κα! έκλαιον“, και οί δρήνοι αυτών αν
τηχούν κα! άντηχούσι μέχρι σήμερον είς τά  ώτα τών έπι- 
γενεστέρων, διότι εκτοτε ή άνδρωπότης πολλάκις ελαβεν 
άφορμήν νά κλαύση έπι Ερειπίων κα! βαρύδυμος νά προει- 
κάση τό μέλλον τών ίδιων της κτισμάτων. Τά Εργα ημών 
δρυμματίζονται ύπό τού χρόνου ως λεπτοφυή αγγεία είς 
χεΐρας άφρονος παιδίου κα! ΕκεΤ, όπου ήνδει τό κάλλος κα! 
ήκμαζεν ή νεότης, Ερπει ό σκώληξ κα! βασιλεύει ή σιωπή.

Εΐρων δΕ μοίρα Επέβαλε τ<3 άνδρώπω, νά συλλέγη ως 
Εν άφελεΐ παιδιά τά  συντρίμματα τού παλαιού μεγαλείου 
κα! δ ι’ αυτών νά καταρτίζη σύνδετον κάτοπτρον, είς ό νά 
συγκεντροΐ τάς ακτίνας τής άναμνήσεως κα! βαδμηδόν ν’ 
άναπαράγη άμυδράν τινα του παρωχημένου βίου εικόνα. Τά 
χάσματα τής είκόνος κληρούνται διά τών εικασιών ζητητι
κού κα! Επιστημονικού πνεύματος, ό χρωματισμός λαμπρύνε
ται ύπό ζωηράς φαντασίας κα! ή ποίησις ζωογονεί Επ! στιγ
μήν ο,τι ό χρόνος άπενέκρωσε.

Οότω κα! πρό διετίας περίπου προςήλδον είς τά  Ερείπια 
τής άναχωσδείσης Πομπηίας έκ πάσης τής γης γωνίας οί 
έκ συστήματος δαυμαστα! τού άρχαίου κόσμου, διά νά άνα- 
πολήσωσιν Επ! τών ψυχρών Εκείνων λειψάνων τήν όψιν δις- 
χιλιετούς παρελδόντος. Οί ποιητα! Εξύμνησαν τήν άνάστα- 
σιν τής νεκροπόλεως, κα! οί ποιητα! ουτοι προήρχοντο άπό 
χωρών, ών τά  ξανδά τέκνα περιεφέροντο άλλοτε ώς αιχμά
λωτοι είς τάς άγυιάς τής άγερώχου ρωμαϊκής πόλεως και

στέλλωνται πάλιν ¿πίσω είς τήν χαρτοποιητικήν μηχανήν,, 
ή οποία 8·ά τά  άπαλλάσση κα! δά  τά  καθαρίζει άπό τάς 
πληρούσας αυτά ίδέας, δά  τά  καδιστά δΕ πρόςφορα νά 
δεχδώσι νέας κα! Επικαίρους Εντυπώσεις.

"Οπωςδήποτε δεν άπέχει πολύ μακράν ημών ό καιρός 
Εκείνος, καδ’ όν μία Ιδέα δά  τίδεται είς τήν μίαν πλευράν 
μιας μηχανής και δά  μάς παρουσιάζεται είς τήν άλλην ως 
Ετοιμον βιβλίου. Κα! Εν ώ ό Εν Βερολίνο* μηχανικός Χάγκε- 
μαν συμβουλεύει όλα τά  βιβλία και αί περιοδικά! Εφημερί
δες νά Εκδίδωνται εύδός Εξ άρχής στερεοτύπως, ετερος μη
χανικός, ό γερμανοαμερικανός Φάϊστερ, προβάλλει είς παρα
δοχήν νέον εΐδος μηχανής, ή οποία όχι μόνον τυπόνει κα! 
διπλόνει τά  τυπογραφικά φύλλα, άλλά κα! τά  συγκολλά είς 
τεύχη κα! τά  τυλίσσει είς' Εξώφυλλον.

Αλλά δεν άρκεΐ τούτο. 'Ο  Νέστωρ τών Εν Αμερική 
κατασκευαστών ταχυπιεστηρίων, ό συνταγματάρχης Hoe, μι
κρόν πρό τού 8·ανάτου του έπροφήτευσεν, ότι δΕν δ ’ άργήση 
νά παραγκωνισθή ή ίδία του τέχνη, ν’ άντικατασταδώσι 
δηλαδή τά  ταχυπιεστήρια διά τής φωτογραφίας. Αί .Εφη
μερίδες είς τό μέλλον δά τυπόνωνται μόνον είς εν άντίτυ- 
πον, Εκ τής αρνητικής δε είκόνος τού ενός τούτου αντιτύ
που Εν βραχυτάτω χρόνω τή  βοηδεία τού ηλεκτρικού φωτός 
δά φωτογραφώνται θ·ετικά αντίτυπα, Εντός μιας ώρας περ! 
τάς 300,000. Τοιαύται εΐνε αί πρόοδοι τής νδωτέρας τυπο
γραφικής, οφειλόμεναι άπασαι είς την άνάπτυξιν, ήν κατά 
τούς τελευταίους χρόνους ελαβεν ό ηλεκτρισμός κα! είς τούς 
αγώνας τού άνδρώπου, όπως καταστήση αΰτόν πειδήνιον 
όργανον είς όλας του τάς άνάγκας.

Π Η Ϊ Α Σ .

Εξετέλουν ώς δυρωρο! ή αγροφύλακες καδήκοντα τής τα- 
πεινοτέρας ύπηρεσίας παρά τοΤς άβροδιαίτοις πολίταις.

Έκοσμήδη δε ή πόλις κατά τάς γνήσιας παραδόσεις 
τής αρχαιογνωσίας κα! παρείχε πράγματι όψιν νεκραναστά- 
σεως. Τά σκιερά του ύποχδονίου άστεος μέρη προςήχθησαν 
μετ’ Επιτυχίας μεγίστης είς τό Επιστημονικόν φώς, οί δε 
παλαιοί αστοί, ώςε! άπό τού Εδάφους άναπηδήσαντες, πα- 
ρήρχοντο πρό τών ομμάτων τών δεατών ώς άληδινο! τύποι 
τής αρχαίας Εποχής, ής διετήρησεν ήμΐν ή παράδοσις τήν 
περιβολήν κα! άπέδωκαν όμοιαλήδη τον χαρακτήρα οί Επ! 
τούτω δι’ αυτής μεταμφιεσμένοι.

Πόσου ώραία ήτο ή πόλις αυτη κατά τήν άρχαιότητα, 
ότε Εν τή  ακμή αυτής προςείλκυε λαούς, Εξ Ενστίκτου λα
τρεύοντας τό ίδεώδες καλόν, Εφιλοξένει δΕ κα! τούς πατέ
ρας ημών, οΐτινες ιδιαζόντως Ετιμώντο ώς διδάσκαλοι πά
σης αρετής κα! φιλοκαλίας. Ή  λαμπρα τότε πόλις ελουε 
τάς άνατολικάς αυτής Εσχατιάς είς τά  κύματα πάντοτε 
ήρεμούντος πόντου, έφερε δε άειδαλλή στέφανον τό φύλ
λωμα τών δασωδών λόφων της, άπαστραπτόντων Εκ τών 
κλάδων τής Ελαίας. Διότι Ελατρεύετο κα! Ενταύδα ή * 
Αθηνά, άντήχουν δέ αί λεωφόροι έκ τών φαιδρών γελώτων, 
ους άυέπεμπον οί άστο! κατά τάς εορτάς τής Αφροδίτης 
κα! τού Βάκχου. Αυωδεν δε τών καλλιμαρμάρων ναών τού 
Διός κα! τού 'Ηρακλέους, τής Ησιδος κα! τόσων άλλων θεώ ν,.. 
υπέρ τάς πλατείας, αιτινες Ιβριδον κόσμου κα! περιεζωνό- 
οντο ύπό σκιερών στοών’ κα! κιόνων, ύπεράνω τών κομψο-,

22*
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τάτων καί μεγαλοπρεπών θεάτρων ήπλούτο ουρανός κατα- 
πέμπων ήπιώτατον χειμώνα καί δροσερώτατον θέρος. Αί 
όδοί ήσαν πλήρεις ζωής καί'κινήσεως, συνηλλάσσετο δέ ό 
έργατικός καί νοήμων. Ικεΐνος λαος μετά παντοδαπών ξένων 
έξ Αίγυπτου, Φοινίκης, Κόπρου καί άλλων παραλίων, άτινα 
παρείχον άφθονον υλικόν είς τά  υφαντουργεία της πόλεως. 
Πλούσιοι έμποροι και άλλοι σημαντικοί άνθρωποι, άπηυδη- 
μένοι έκ του έν Ρώμη πολυτάραχου βίου, σοβαροί φιλόσοφοι 
κα ί'τής έπικουρικής διδασκαλίας διαστροφείς ήρχοντο πρός 
Ιπίσκεψιν τής πόλεως καί του παρακειμένου πυριπνόου όρους,

κρατηδτΤσαν χολήν του καί απέπνιξεν ό δυςειδής "Ηφαιστος 
την ώραίαν αυτού σύζυγον Άφροδίτην, περιβαλών το ραδινόν 
σώμά της διά μακρού έκ λάβας σαβάνου.

Δέκα καί επτά παρήλθον οδτω αιώνες νεκρόφανείας 
μέχρι τής τεχνητής επ’ έσχατων άνακαινίσεως του τόπου 
μετά την προηγηθείσαν από τής τέφρας άνάχωσιν. ’Εκ των 
πολλών δ'ε κατά τά  τελευταία έτη γενομένων έορτών, παρ- 
έχομεν έν παραδ-έσει των σχετικών εικόνων είς τους ήμετέ- 
ρους Άναγνώστας σύντομον περιγραφήν δύο πομπών, αίτινες 
έξετελέσθησαν έπί τόπου μετά πάσης τής δυνατής προςεγγί-

ΜΝΗΣΤΗΡΙΟΣ ΠΟΜΠΗ.
Κατά τό σχεδιογράφημα του κ. Salvatore de Gregorio.

εκτιζον λαμπράς έπαύλεις, ας διεκόσμουν μέ παν δ,τι εξω
ραΐζει καί ήδύνει τόν έπί γης βίον. Έλαμπον τά  μωσαϊκά 
του έδάφους, άπήστραπτον οί τοίχοι έκ του ζωηρού χρωμα
τισμού Ιπαγωγών εικόνων, άς έξειργάζοντο οί διασημότεροι 
Έλληνες ζωγράφοι. Έκαστη υδρία, έκαστον άγγέϊον ήν 
τέλειον αριστοτέχνημα, διότι οί εύποροι των καιρών έκείνων 
έφιλοτιμοϋντο καθ’ ολον τόν βίον ν’ άνθαμιλλώνται πρός 
άλλήλους είς την παραγωγήν ή την κτήσιν του έξόχως κα
λού. . Οΰτω διέρρεεν ό βίος, χωρίς ουδέ κατά τό τέρμα αυ
τού νά καταντά είς πικρίαν.

Τοιαότη ήν ή πόλις καί ή έν αυτή διαβίωσις προ τής 
Ιστορικής καταστροφής, δτε Ιπήλθεν ή σκοτεινή τής κατα- 
χώσεως ημέρα καί έπέλαμψεν ώς διαρκής φλόξ ή άπαισία 
νύξ, καδ·’ ήν τό νεκροφανές ήφαίστειον έξηγέρθη καί υπό 
μανιώδους παραφερόμενον λύσσης έξήμεσε την έπί μακρόν

σεως πρός τ’ αρχαία έθιμα. Καί πρώτον περί της μνηστη- 
ρίου πομπής.

’Αναμένει ήδη ή νύμφη έν τφ  οίκω των γονέων, άφ’ οδ 
θά  παραλάβωσιν αυτήν καί θά  όδηγήσωσιν είς τόν μνηστήρα 
οί άγοντες τήν γαμηλίαν πομπήν. Προ πολλού ή παρθένος 
κατέδ·εσεν έν εϊδει θυσίας είς τόν βωμόν τά  παιδικά της 
παίγνια, συνωμολογήθη δέ μεταξύ τών γονέων άμφοτέρων 
των μερών τό τού γάμου συμβόλαιον καί άπεστάλη είς τήν 
μέλλουσαν σύζυγον ο σίδηρους τού άρραβώνος δακτύλιος. 
Άνθοστεφή έχαυσα τήν κεφαλήν, κεκαλυμμένη υπό μακρόν 
πέπλον μέ ύπόδησιν κοθόρνων, διά νά φαίνεται τό ανάστημά 
της ύψηλότερον, αποσπάται από τής μητρικής αγκάλης καί 
οδτω προελαύνει ή πομπή. Προτρέχουσιν οί παΐδες κρατούν
τες τάς λαμπάδας του υμεναίου καί ψάλλοντες φαιδρά 
άσματα, ραντίζεται δ ’ ή νύμφη δι’ ηγιασμένου ΰδατος, διά
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νά είςέλθη καθαρά είς τόν οίκον τού μνηστήρος. Άκολου- 
θούσιν αί ομήλικες φίλαι, φέρουσαι άτρακτον μετ’ έρίου, τό 
αρχαϊκόν τούτο σύμβολον τών συζυγικών καθηκόντων. Προ 
τής θύρας τού γαμβρού σταματώσιν οί προπορευόμενοι παΐ- 
δες καί μετά τινας συνδηματικάς καί συνήθεις πρός τήν 
μνηστήν έρωτήσεις παραδίδονται αυτή αί κλείδες τού μέλ
λοντος ενδιαιτήματος καί αίρεται ύπέρ τόν ουδόν του οίκου, 
διά νά μή πατήσωσιν οί πόδες αυτής τήν εϊςοδον αυτού, 
καί τούτο καδ·’ ένα παλαιότατον οίωνόν. Οδτω διελόθη 
καί ·/ φαιδρά συνοδεία όπισθεν αυτής, ή δέ έντύπωσις τών 
θεατών διέμεινε ζωηρά έκ τού θορύβου, τόν όποιον δ ι’ έπα- 
νειλημμένων απηχήσεων άνταπέδιδεν ή ηχώ τών θλιβερών

τών λαμπαδηφόρων. Γούτοις ήκολούθει 6 μίμος, φέρων 
,προςωπίδα έκ κηρού καί ώς οΐόν τε πιστότερον όμοιάζουσαν 
μέ τούς χαρακτήρα τού αποθανόντος προςώπου, ού έφερεν 
ό γελωτοποιός καί τά. καθημερινά ένδύματα καί βαίνων 
παρά τό φέρετρον αυτού παρίστα διά ¡Ρυθμικού χορού τάς 
γνωστοτέρας τού αποθανόντος πράξεις καί δι’ έμφαντικών 
χειρονομιών άνεκάλει είς τήν μνήμην τών συγγενών καί φί
λων τά  βιωτικά τού κηδευομένου κατορθώματα. Τό παρά
δοξον τούτο έθιμον κατήντησε βαθμηδόν νά υπερβή παν 
δριον τού γελοίου, διότι βραδύτερον παρηκολούθουν τούς 
κηδευομένους όσοι πλείστοι τοιούτοι μίμοι, δλην ττν γενεάν 
τού δ·ανόντος άντιπροςωπευοντες καί άσυστόλως προθυμο-

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΠΟΜΠΗ.
Κατά τό σχεδιογραφημα τοϋ κ. Salvatore  de  Gregorio.

ερειπίων, έν ώ ή φαντασία διά συνδυασμού καί άντιπαρα- 
θέσεως τών παλαιών τούτων έθίμων πρός τά  σύγχρονα ανέ- 
πλαττε συμμιγή τινα κόσμον όνειροπολήσεων καί πραγμα- 
τικότητος.

Κατά τήν δυσιν τού λαμπρού της ημέρας άστέρος πα
ρέστησαν οί θεαταί είς έπιβλητικώτέραν τελετήν. Οί όργα- 
νώσαντες τήν αρχαϊκήν έορτήν; έπεχείρησαν νά τελέσωσι 
καί ρωμαϊκήν κηδείαν, ενταύθα δέ έφάνη έναργέστερον ή 
διαφορά τών αρχαίων πρός τά  νεώτερα ήθη. Τό πτώμα 
τών έξεχόντων έν τή κοινωνία έθετον οί Ρωμαίοι έπί δί
φρου, ένω τών ίδιωτών έτίθετο Ιπί απλού φερέτρου. Τήν 
πένθιμον πομπήν παρηκολούθει επίσης καί τότε μουσική. 
Σαλπιγκταί καί αυληταί προέβαινον περιστοιχιζόμενοι υπό

ποιούμενοι νά διασκεδάσωσι τήν θλΐψιν τών άκολουθούντων 
οίκείων. Δέν έλειπον όμως καί αί θρηνωδοί, φέρουσαι μαό- 
ρην ¿χειριδωτόν έσθήτα, μέ λελυμένην, ώς καί παρ’ ήμίν, 
κόμην. Τό κράμα τούτο τών δακρύων καί γελώτων, τής 
θρηνωδίας καί τής μιμικής εΤχεν ώς συμπλήρωμα τήν έπί 
τής πυράς κατάθεσιν του πτώματος, έθιμον, έχον υπέρ αυ
τού καί σήμερον λίαν πεφωτισμένα? συμπαθείας.

Τό αρχαϊκόν πανόραμα έφώτισε μετ’ ολίγον τό μελι
χρόν τής σελήνης φώς, όλίγαι δ ’ αυτού ακτίνες έχρυσιζον 
έπί τής σποδού, ήτις ύπελήφθη Ικ της νεκροφόρου πυράς. 
Ή  αυτή καί άπ’ αιώνων σιγή έξηπλώθη έπί τής νεκροπό- 
λεως καί μόνον ή ώραία τών λεμονεών ευωδία έπρόδιδε 
την περί αυτήν ζωήν.
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ΠΟΙΚΙΛΑ.

Ό  γάλλος γερουσιαστής Σαρτιίν ύπέβαλεν εσχάτως νομοσχέδιου, δι’ 
0? προτείνεται καί ζητέϊται ή άνηκατάστασις της γυιλλοτίνας διά του 
ήλχκτρισμού, δυνβμένου ν’ άπλοποιήση τήν έκτέλεσιν της δανατικής ποινής. 
Ή  Λρότασις του σπουδαίου γερουσιαστου συνοδεύεται καί ύπό τών έξης 
εξηγήσεων. „"Οταν τ  Έδνοσυνέλευσις προέτεινε τήν χρησιμοποίησιν της 
γυιλλοτίνας προς δανάτωσιν των καταδίκων καί έπέμεινε εις ττν καδ’ Ζλον 
τό κράτος γενικήν τού απαίσιου μηχανήματος χρήσιν, έοκόπει βεβαίως τήν 
κατάργησιν άλλων άπανδρωποτέρων φονικών όργάνων, άτινα έκληροδότη- 
«εν 5 μεσαίων. Άλλ’ εκτοτε ή επιστήμη προώδευσε πολύ, έξευρέδη δέ 
με'σον, δυνάμενον νά επιφε'ρη άμεσον, άνώδυνον καί μάλιστα αναίμακτου 
δάνατον.“  Ώ ς  προς τήν μέδοδον καί τήν Ιφαρμογήν του φιλανδρώπου 
συστήματος του, έκφράζεται ο κ. Σαρτών ουτω: ί  ώς προςφορωτέρα τού 
πράγματος διάταξις εΤνε εργον ειδικών περί τήν γνώσιν του ηλεκτρισμού 
άνδρών, εγώ δ’ άρκούμαι νά προτείνω τήν παραδοχήν του ήλεκτρισμού 
ώς έλαιρρυντικόν της δανατικής ποινής μέσον. Πάντοτε όμως δά ύπερ- 
μαχήσω άπλουστάτου συστήματος, όπερ, ύποβληδεν εις ττν  εγκρισιν των 
εξοχωτέρων παρ’ ήμΐν επιστημόνων, έτυχε γενικής επιδοκιμασίας. Συν- 
ίσταται δέ τό σύστημα τούτο είς σύντομον πρός τόν κατάδικον διαταγήν, 
λέγουσαν αότώ νά σταδή πλησίον σύρματος, τό όποιον δά κήται κατά γης, 
δά  προέρχεται δ ’ έξ ένός των δύο τής ηλεκτρομηχανής πόλων. 'Ο  άπαί- 
σιος δήμιος δεν έχει, είμή νά είπη πρός τόν κατάδικον νά πατήση διά 
τού ποδος αυτό τό σύρμα καί άμα εκτελεσδή ή διαταγή αδτη νά προς· 
εγγίση είς τήν κεφαλήν τού δύματος δεύτερον σύρμα έκ τού άντιδέτου 
τής ήλεκτομηχανης προερχόμενον πο'λου. Ό  δάνατος επέρχεται ακαριαίος, 
καταπίπτει δέ ό κατάδικος ώς κεραυνόβλητος. Ούτε αί διαρκείς συγκι
νήσεις, ας συνεπάγεται ή  επί τής λαιμητο'μου χρονοτριβή, ούτε τό φοβε
ρόν ένίοτε δέαμα τής αποτυχίας άδεξίου δημίου, ούτε τό φοβερώτερον 
πάντων, ή αίματοχυοία· πάντα ταύτα δ’ άντιχαταστήση ή σιωπηλή τα- 
χυεργία τού ήλεκτρισμού, μέχρις ου ή  άνδρωπότης εύτυχτση νά μ ί  χρειά
ζεται ούδέν φονικόν έργαλεϊον.“

* **
Ή  πρώτη έν 'Ολλανδία κατά τάς άρχάς έκαστου δέρους άλιευομένη 

μαινίς, ή καδ’ ήμίίς ( '¿ γγα , εΐνε προωρισμένη νά χρησιμεύση ώς δώρον 
π ρ ίς  τόν βασιλέα των Κάτω Χωρών, πρός όν καί άποστέλλεται επί λαμ
πρού όχήματος, με τά εδνικά χρώματα κεκοσμημένου καί φέροντος επί 
τούτω έκλεγομένην Ιπιτροπήν. Τό μέχρι τινός γελοϊον πλέον σήμερον 
τούτο εδιμον εχει τόν λόγον καί τήν αρχήν του από παλαιοτάτων χρόνων, 
καδ’ οΰς ήχμαζεν ώς καί νύν τό κολοσσιαΐον όντως έμπόριον εξαγωγής 
του είδους τούτου τών ϊχδύων. Έντεύδεν εξηγείται '  βασιλική συγκατά- 
βασις πρός άποδοχήν δώρου, όπερ τ  φύσις έδώρησε πάλιν εις τάς άκτάς 
τής χώρας του εύεργετήσασα τήν εργατικήν αύτής τάξιν. ’Ενδημεί δέ δ 
ίχδϋς ουτος εις τάς δαλάσσας έκείνας άνέκαδεν καί πληδύνεται 'κατ’ άπί- 
στευτον τρόπον διά λόγους, οΰς νεώταται έρευναι διασήμων φυσιοδιφών 
κατέστησαν από τίνος πασιγνώστους. Έ καστη ρέγγα χρειάζεται διά ττν 
καδημερινήν τροφήν της πεντήκοντα δλας χιλιάδας (50,000) μικροσκοπι- 
κών ίχδυδίων, τά δποΤα καταβροχδίζει άνευ κινδύνου δυςπεψίας εντός εί- 
κοσιτεσσάρων ώρών, εΐνε δέ δύςκολον νά παραδεχδώμεν, δτι δλαι τής γης 
μας α ί δάλασσαι εχουσιν τοιαύτην άπδ τής φύσεως εντολτν, νά ¿ξαρκώσι 
δηλ, εις τάς απαιτήσεις τοιαύτης αδηφαγίας. Καί πράγματι δι’ ακριβούς 
έρεύνης τού δαλασσίου πυδμένος κατά τά μέρη έκεΤνα άπεδείχδη, ότι ή 
φύσις επρονόησε νά. έξασφαλίση άφ’ ενός μέν εις τάς ρέγγας άφδονον σι- 
τηρέσιον, άφ’ ετέρου δέ εις τούς ερήμους τέχνης καί βιομηχανίας'Ολλαν
δούς εύκολον πόρον ζωής.

» *•

Άπό τής πρώτης κατά φράγκους προςεχοΰς Ιουλίου άρχονται τά γερ
μανικά τηλεγραφεία λειτουργουντα κατά τάς νεωστί ψηφισδείσας γενικάς 
διατάξεις καί τό νέον τιμολόγιον. Άξιον παρατηρήσεως εΐνε, δτι ό νέος 
κανονισμός επιτρέπει έντός της γερμανικής αύτοκρατορίας τήν χρήσιν ώρι- 
σμένων μόνον γλωσσών, ήτοι τής γερμανικής, άγγλικής, γαλλικής, Ισπανι
κής, ιταλικής, δλλανδικής, πορτογαλλικής καί λατινικτς. Ή  ελληνική λοι
πόν αποκλείεται μετά πολλών άλλων. "Οσον δ’ άφορύ τήν πολωνικήν, νύν 
τό πρώτον παρέχεται τό δικαίωμα τής χρήσεως καί ταύτης. Διακρίνουσιν 
δμως αί νέαι αδται διατάξεις τρία είδη τηλεγραφημάτων, ήτοι φανερά, 
συνδηματικά καί κρυπτογραφικά. Ε ις  τήν πρώτην κατηγορίαν άνάγονται 
πάντα τά τηλεγραφήματα τών Ιπιτρεπομένων γλωσσών, είς τήν τρίτην δε 
είκοσι καί εννέα ευρωπαϊκών γλωσσών, έ |  ων αί εννέα σλαβικαί. Ώ ς  πρός

τά συνδηματικα δμως (δταν δηλ, γίνεται χρήσις εκφράσεων, αίτινες αυταί 
καδ’ εαυτάς λαμβανόμεναι σημαίνουσί τι, εν συνόλψ δμως ούδεμίαν ίδέαν 
τού τηλεγραφήματος παρέχουσι τψ  ύπαλλήλω) μόνον αί άνωτέρω οκτώ 
άνεγνωρισμέναι γλώσσαι επιτρέπονται, ήτοι αυταί έκεϊύαι, ών γίνεται χρή
σις καί διά τό έξωτερικόν. Ή  πολωνική γλώσσα απορρίπτεται εις τηλε
γραφήματα συνδηματικά καί προωρισμένα διά το έξωτερικόν.

* «*

Τ ά  Ιν τώ  Δουκάτο* της Έ σσης περιβόητα καταστήματα τού Κρούπ 
έτελείωσαν ήδη δύο παράκτια τηλεβόλα γιγαντιαίων διαστάσεων, δι’ εκ
τάκτου δ’ άμαξοστοιχίας άπέστειλαν αύτά είς τόν πρός όν δρον, εις Πόλαν 
τής αυστριακής έν τή Άδριατική Ίστρίας. Έκαστον τών πελωρίων τού
των πυροβο'λων έφορτώδη έπί ιδιαιτέρας σιδηράς φορτηγού, πρός τούτο 
κατασκευασδείσης, 39 χιλ. χιλιόγραμ. ζυγιζούσης, άντεχούσης εις βάρος 
70 χιλ. χιλιογράμ. καί φερομένης επί δέκα εξ τροχών. Μήκος εχουσι 
10,7 μέτρα, τό δέ πρόσδιον στόμιον εχει άκΐϊνα 350 χιλιομέτρων, τό πά
χος τών πλευρών πρόσδεν μέν εΐνε 70 χιλιομ., ΐπισδεν 8’ έχει διάμετρον 
υπέρ τά 1400 χιλιομ. Έκαστου σωλήνος το' βάρος άνέρχεται είς 48,000 
χιλιόγρ., ήτοι 960 στατήρας.

»  »

Τό „’Αδελφάτου τών έν Λονδίνω αμαξηλατών“ εώρτασε κατ’ αύτάς 
τήν έτησίαν εορτήν του υπό τήν προεδρείαν τού Λόρδου Αρχικαγγελαρίου, 
ένός τών έπισημοτέρων δηλ. μελών του 'Γπουργικού Συμβουλίου. Λίαν τι
μητικήν καί ένδαρρυντικήν πρόποσιν έκαμε πρώτος αυτός έ πρόεδρος, εύ- 
χηδείς ώς συνήδως ΰπέρ τής ακμής τού σπουδαιοτάτου τούτου σωματείου, 
έγκωμιάσας 3έ τη'ν τιμιότητα τών άμαξηλατών της πρωτευούσης, πρός δ 
καί άπειρα άνέφερε παραδείγματα. Τό τελευταΤον τούτο έδεωρήσαμεν εν
διαφέρον καί τούς ’Αναγνώστας τής ,,Κλειούς“, ών οί πλεΐστοι έν Ανατολή 
ούδεμίαν άλλην τού γένους τών άμαξηλατών ιδιότητα γνωρίζουοιν, είμή 
τήν άνυπέρβλητον ύβρεολογίαν, ώς τών όδοντοϊατρών τήν ψευδολογίαν.
’Ιδού λοιπόν καί μερικαί άπίστευτοι δσου καί άληδεϊς άποδείξεις τής πί-
στεως τών άμαξηλατών, οιτινες κατεδέχδησαν νά συμφάγωσι μετά λόρδου. 
’Εντός τεσσάρων έτών, άπό τού 1880— 84 , έλησμόνησαν οί κάτοικοι τού 
Λονδίνου είς τάς μισδωτάς τής πόλεως εκείνης άμαξας 94,167 διάφορα 
άντικείμενα, ατινα οί άμαξηλάται εύδύς άμα εδρισκον παρέδιδον είς τό 
οίκεϊον τής άστυνομίας τμήμα. Μεταξύ τούτων ευρέδησαν δύο βαλάντια 
πλήρη πολυτίμων λίδων μεγάλης άξίας, τραπεζιτικά γραμμάτια αξίας 
830 στερλινών, δύο χρεώγραφα άξίας 4,500 στερλ., μετρητά χρήματα μέχρι 
250 στερλ., εις άδάμας άξίας 850 στερλ. καί έν γένει τοιαύτα μηδα
μινά πράγματα. Τοιοΰτοι έντιμοι πολϊται ΰπάρχουσιν έν Λονδίνω έπί τού 
παρόντος 14,000, καί δλοι άνήκουσιν είς τό „Προνομιούχου τών Αμαξηλα
τών Αδιλφάτον“.

* ·•

Έ κ  Πετρουπόλεως προύλδε νέα πάλιν χαρακτηριστική είδησις, άφο- 
ρώσα τό ΐδιόρρυδμον ςηεύμα τών αύτόδι κυβερνητικών αποφάσεων. Διά
ταγμα του Ίπουργού τών Οικονομικών ορίζει, όπως οί ταξειδιώται κατά 
τήν διάβασιν τών ρωσσικών συνόρων ύποβάλλωνται είς αύστηροτάτην ερευ
νάν, μή επιτρέπηται δέ νά φέρωσι μεδ’ εαυτών άνω τών τριών μόνον 
ρουβλίων, καί έκ ξένων κερματίων (ψιλών νομισμάτων) επίσης τό πολύ 
τρία. Μέχρι τούδε δέν έγνώσδη ό· σκοπός τής παραδόξου ταύτης άπαγο- 
ρεύσεως, συμπεραίνεται δμως, δτι αύτό τό μέσον δύναται ίσως μέχρι τι- 
νός νά παρακώλυση τήν χονδρικήν είςκομιδήν κίβδηλων νομισμάτων, 
άτινα τέως είς μέγιστον άριδμόν έκυκλοφόρουν άνά τήν άχαντ ρωσσικήν 
Αύτοκρατορίαν.

« **

Ούχί όλιγωτέρους τών δγδοήκοντα καί τριών διαφόρων ιδιοκτητών 
έχει οικία τις έν Βερολίνψ, κατά την Ό δόν Φριδερίκου, καί πρός διανο
μήν τής κληρονομιάς έξ άνάγκης τίδεται κατ’ αύτάς είς πλειστηριασμόν. 
Μεταξύ τών κληρονόμων τούτων εύρίσκονται: είς άπλούς εργάτης, έτερος 
κλειδροποιός, άλλος ξενοδόχος, εις έπιλοχίας, εις άγαλματοχοιός έν Νέα 
Ίόρκη , εις λοχαγός, άλλος δικαστικός πάρεδρος, έτερος Φαρμακοποιός καί 
οδτω καδεξής μέχρις έξαντλήσεως σχεδόν δλων τών συγχρόνων επαγγελ
μάτων καί τών κοινωνικών δέσεων. "Οταν άναλογισδή τις, δτι μεταξύ
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τού σμήνους τούτου τών άνταπαιτητών ύπάρχουσι καί τινες, μόνον τό '/-ίοιιο 
έκ τού δλου τιμήματος τής οικίας δικαιούμενοι νά λάβωσι, δεν μακαρίζει 
βέβαια τούς άναλαβόντας τήν έκκαδάρισιν τοιαύτης περιουσίας δικαστικούς 
γραφείς καί λογιστάς.

Κατά μίαν τών τελευταίων συνεδριάσεων τής γαλλικής Ακαδημίας 
τών ’Επιστημών παρεκάδισε τοΐς Άδανάτοις καί μ ία  Κυρία, καί τούτο διά 
πρώτην μέχρι τούδε φοράν. Ή  άφοβος αύττ Κυρία ονομάζεται Κραζέσκη,

άπό πολλου δέ 'διδάσκει έν τώ  Πανεπιστημίω τής Στοκχόλμης ,'ϊψηλήν 
Μαδηματικήν“ μέ τόν τίτλον έπιτίμου Καδηγητού.

Ή  έτησία κρεωφαγία τού Βερολίνου συμβαδίζει πρός τήν συνεχή 
αυξησιν τού πληδυσμού τής γερμανικής πρωτευούσης. Κατά τό παρελδόν 
έτος έσφάγησαν έν Βερολίνω 152,588 βόες, 452,254 χοίροι, 662,409 κριοί 
καί 119,021 μόσχοι. Έ κ  τού τεραστίου τούτου ποσού μόνου μίαν εκα
τοντάδα χιλιάδων κριών προμηδεύεται ή Αγγίία καί ή Γαλλία.

Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η .

Προτιμώσα ά ,,Κλειώ“ άπλήν άναγραφήν τού έν Βαυαρία δλιβε- 
ροΰ δράματος παρέχει σήμερον εις τούς ’Αναγνώστας αύτής μόνας τάς 
εικόνας ιώ ν δύο εύγενών δυμάτων. Ή  Μούσα τής 'Ιστορίας έπί μα- 
κρόν δά σιγήση, διότι έπί τού διδύμου εκείνου τάφου πενδίμως περι- 
πλανώνται α ί σκιαί τών αδελφών της, άς έλάτρευσε καί έδεράπευσε διά 
βίου ό δαφνηστεφής Μονάρχης, παρά ταύταις δέ πενδεΐ καί ή ’Ε πι
στήμη, ής πιστότατος ιεροφάντης κεΐται παρά τώ προςφιλεϊ πατρί τού 
έδνους του.

Ωραιότατος μαχητής, όδηγήσας τόν ένδουσιώδη καί άνδρεϊον λαόν 
του είς ενδόξους μάχας, έλευδέριος χορηγός καί δημιουργός καλλιτεχνικής 
εποχής, πρώτιστα δέ προςφιλέστατος Μονάρχης, ό Βασιλεύς τής Βαυαρίας 
έπασχεν άπό πολλοΰ τάς φρένας καί ή περί τής ζωής αυτού μέριμνα τού 
Κράτους έταξε φύλακα καί πεφωτισμένου τού πάσχοντος παρήγορον ένα 
τών διασημοτέρων ψυχιατρών, τόν διδάκτορα Γκοΰδεν. Έπέπρωτο κατά 
ζοφεράν καί ασέληνου νύκτα ολόκληρος ή  πρωτεύουσα ν ’ άναζητή είς τάς 
όχδας μιδς λίμνης τά ιχνη τού βασιλέως της, καί άντί τούτων νά εύρη

τό πτώμά του, καί παρ’ αύτόν τό πτώμα τού πιστού Μέντορός του. Μαύ
ρος πέπλος δά καλύπτη πάντοτε τό μυστηριώδες τούτο τέρμα τόσον πα- 
ραφόρου ζωής, ήτις παρέσυρεν είς τόν δάνατον καί μίαν συμπαό-εστάτην 
δπαρξιν, υψηλόν δύμα τ?ς πρός τό άπόλυτον καδήκον καί τούς δεσμούς 
άφοσιώσεως.

— Τήν σύντομον νεκρολογίαν ένός βασιλέως προςφιλούς καί υπηκόου 
άληδινού διαδέχεται έν τώ παρόντι φυλλαδίω ώραιοτάτη είκών του γνω
στού ήδη διά τής ,,Κλειούς“ ζωγράφου Σίχελ, όςτις νέαν λαμπράν αότού 
ελαιογραφίαν, τήν θ ιρ ι  ν ^ν  ίόραν, έξέδεσεν άπό τίνος έν Μονάχω είς κοι
νήν δέαν. Τό σύστημα τής προςωποποιήσεως παντός νοητού μόνον δέ
ματος αποτελεί γονιμωτάτην τάσιν τής συγχρόνου γερμανικής Σχολής, ήτις 
άπαράμιλλος άναδειχδέϊσα εις τήν άναπαράστασιν τών αρχαίων ύποδέσεων. 
κατορδοΤ άπό τίνος καί εις παντοίας υποδέσεις νά εκμεταλλεύεται συγχρό
νους παραστάσεις, μεδ’ όσης χάριτος έκτελεΐται τούτο ύπό τών άλλως 
πρωταγωνιστουντων είς τό εΐδος τούτο ίταλών καί γάλλων καλλιτεχνών.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α .  ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

Ό  γνωστός επί γονιμότητι δραματικός τών Ιταλών ποιητής Παύλος 
Φερράρη άπηύδυνε, κατά τάς εγχωρίους εφημερίδας, πρός πάντας τούς νο· 
μάρχας του Κράτους έγκύκλιβν, δΓ ής μετά πόνου έξαιτεϊται τήν παρέμ
βασιν καί προστασίαν τού νόμου κατά τού όσημέραι αύξοντος άδικήματος, 
καδ’ δ οί ΐταλοί διευδυνταί τών δεάτρων καί οί έργολάβοι άνευ τής άδείας 
του άναβιβάζουσιν έπί της σκηνής τά  δράματά του. Ό  άτυχης ποιητές 
επικαλούμενος πεζοτάτους τής στατιστικής άριδμούς έκτίόησι μετά πάσης 
δυνατής λεπτομερείας, δτι υπό τών εκατόν καί τριάκοντα ένεργών έν ’Ιτα
λία δραματικών διάσων δίδονται ,καδ’ έκάστην δύο κατά μέσον δρον έκ 
τών δραμάτων του είς διακόσια διάφορα δέατρα, καί συμπεραίνει δικαίως, 
δτι εάν έξ έκάστης παραστάσεως είκοσι μο'νον έλάμβανε δραχμάς, δά είχε 
κατά μήνα τούλάχιστον χιλίας καί διακοσίας δραχμάς ώς άμοιβήν τών 
κόπων καί τών αγρυπνιών του. Αντί τούτων δμως μετ’ όδύνης ομολογεί, 
δ ιι άντί πάντων τών μέχρι τούδε δημοσιευδέντων καί απαύστως παριστα- 
νομένων δραματικών έργων του λαμβάνει καδ’ δλον τ ί  ετος μόλις τριακο- 
σίας δραχμάς. Περαίνων δέ τήν έν λόγω έγκόκλιον άναφωνεΐ ,,ελεος, 
κύριε Νομάρχα, δ ι’ άνδρωπον, δςτις ε’ργάσδη τοσούτον καί ούδέν άλλο 
άπαιτεΐ, είμή νά τω έπιτραπή νά ζή έκ τής εργασίας του!“

Πολύν κρότον έπροξένησεν έν ’Ιταλία δίκη τις, ήν εγείρει έπίσημός 
τις άμερικανός δεατρώνης κατά τού διάσημου ίταλού άοιδού Σαλβίνη. Ό  
τελευταίος έλάμβανε κατά τήν έν τώ  δεάτρω τού πρώτου διαμονη'ν του 
δύο καδ’ έκάστην εσπέραν παραστάσεως στεάτινα κηρία, τά όποΤα, συμ- 
φώνως πρός ρητόν τού συμβολαίου δρον, ήσαν προωρισμένα νά φωτίζωσι 
τό δωμάτιον τής κομμώσεώς του. Έ τυχεν  δμως ό άοιδός οδτος νά ηνε 
λίαν οικονόμος καί ευρίσκων έπαρκέστατον τόν φωτισμόν τών λαμπτη'ρων 
τού φωταερίου νά μή χρησιμοποιή τά κηρία, άλλά νά έναποδέτή αυτά είς 
τά έρμάριά του. Άλλά φαίνεται, δτι κατά τό διάστημα τής όλης εν τώ 
αμερικανικό* εκείνο* δεάτρω διαμοντς του τοσούτον ¿πλουτίσδη ή  κηρίνη 
τού άοιδού συλλογή, ώςτε άναχωρών έπλήρωσε μέ σπερματσέτα ικανόν 
άριδμόν κιβωτίων, τούδ’ οπερ έχόλωσε τόν σπάταλον άλλως δεατρώνην, 
έγκαλέσαντα τόν Σαλβίνην καί άπαιτούντα άποζημίωσιν χιλίων περίπου

δραχμών, δσον κατ’ έλάχιστον όρον έξετιμηδη καί ή  πραγματική τών κη
ρίων άξία.

Άπό τής 27. προςεχοΰς Σεπτεμβρίου μέχρι τής 2. ’Οκτωβρίου ένεστ. 
έτους συνέρχεται είς έβδόμην άπδ τής ίδρύσεως αυτού σύνοδον τό „Συν
έδρων τών Άσιανολόγων“ . Τήν φοράν ταύτην άνέλαβεν αυτί ύπό τήν προ
στασίαν του ό ’Αρχιδοόξ Ράϊνερ, άνήρ έλευδερόφρων καί λίαν πεπαιδευμένος.

Ό  κόμης Τράουτμανσδόρφ, αυλάρχης τού Αύτοκράτορος Καρόλου τού 
Σ Τ ', εΐχεν άγοράσει παρά του διασήμου όργανοποιού ’Ιακώβου Στάϊνερ Ιν 
βιολίον ύπό τάς έξής συμφωνίας. Ό  πωλητής έλαβε πρώτον 66 χρυσά 
λουδοβίκεια, έπειτα ϊσοβίως εκλεκτόν καδημερινόν γεύμα, έκαστον ετος 
νέον ένδυμα μέ χρυσήν παρυφήν, δύο πίδους ζύδου, δωρεάν κατοικίαν μέ 
δέρμανσιν καί φωτισμόν, μισδάν κατά μήνα 150 φράγκων (εις σημερινόν 
νόμισμα), καί έάν ήδελε νά νυμφευδη, δσον άριδμόν λαγωών ήδελεν έπι- 
δυμήσει, καί δΓ εαυτόν άνά π ϊν  έτος 12 κάνιστρα πλήρη όπωρικών καί 
άλλα τόσα διά τήν γηραιάν τροφόν του. Ό  Στάϊνερ μετά ττν  παράδοξον 
ταύτην πώλησιν έζησε 16 έτη καί ούτως ύπελογίσδη δτι τό βιολίον έκό- 
στισεν είς τόν κόμητα περί τάς 20,000 φιορινίων.

Έ ν  Γενεύη μέλλει νά εκδοδή είκονογραφημενον περιοδικόν είς δύο 
συγχρόνως γλώσσας, τήν γαλλικήν καί γερμανικήν. Από πενταετίας παρα
σκευάζεται πρός τούτο μέγα βιβλιοπωλιχόν κατάστημα καί καταδέτει πρός 
τόν σκοπόν τούτον κεφάλαια άνω τών 300,000 φράγκων.

Κατ’ αύτάς πρόκειται νά γείνη νέα έκδοσις τών συγγραμμάτων τού 
Γεωργίου B u rn s , τά  όποΤα μέχρι οήμερον έξεδόδησαν πλέον ή 140 κις. 
Ό  άναλαβών τήν νέαν ταύτην εκδοσιν βιβλιοπώλης κ. E llio t Stock έν 
Λονδίνω, συνέλαβε τήν άλλόκοτον καί πρωτότυπον όντως ίδέαν ν’ άγοράση
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μέγα μέρος ξύλων εκ τη« παλαιας οικίας, δπου κατώκει δ μέγιστος της 
Σκωτίας λυρικός ποιητής καί νά τά χρησιμοποίηση εις την κατασκευήν των 
πινακίδων διά τά δεδεμένα σώματα της έκδόσεως ταύτης.

Διαρκής πόσις αψινθίου κατά τά  διάφορα υπό ιατρών γενόμενα πειρά
ματα προκαλοΰσι ταραχάς των εγκεφαλικών λειτουργιών, ελάττωσιν των δια
νοητικών καί σωματικών δυνάμεων, σπασμούς, · |π ί τέλους δέ καί αυτόν τον 
θάνατον. Καί όμως τό ποτόν τοΰτο Ιξακολουθοΰσι νά πίνωσι κατά κόρον οι 
πεπολιτισμένοι κάτοικοι της Ευρώπης, άπεδείχθη δέ, δτι κατά τά τελευταία 
έτη ή καταναλιυσις αύτοΰ σημαντικώς προώδευσεν Ιν  μεν 'Ολλανδία κατά 
3 0 % , έν Βελγίω κατά 5 0 %  καί εν Γαλλία κατά 70% ! Έ ν  Πρωσσία 
δπελογίσθη, δτι από του 1865 μέχρι του 1870 ή ετήσια κατανάλωσες του 
ποτού ■ τούτου άπό 8 λιτρών άνήλθεν εις 10 κατά κεφαλήν, ή δέ τοΰ ζύ
θου άπό.37 άνήλθεν εις 88 κατά κεφαλήν. Τό ποτόν της άψίνθου συν-

ίσταται έκ 18 καί πλέον ειδών, μεταξύ τών οποίων εύρίσκονται. καί τό 
βερμούθιον, ή  κανέλλα, τό πορτοκάλλιον καί πολλά άλλα.

Έ ν  Βούδα Π ίστη άσχολείται άπό τίνος όμιλος μηχανικών είς τήν 
εξεύρεσιν τρόπου, καθ’ ον δλη ή πόλις νά προμηθευηται ύδωρ άπό υπο
χθονίων πήγών. Πρός τόν σκοπόν τούτον έγένετο ήδη διάτρησις ενός άρ- 
τεσιανοδ ιρρέατος εις βάθος 900 μέτρων καί επέκεινα άπαιτήσασα δαπά
νην ενός έκατομ. φράγκ. Το φρέαρ παρέχει καθ’ έκάστην 900,000 λίτρας 
ίίδατος 7 1 °  Κελσίου, έν τούτοις ή  διάτρησις θά  προχωρήση, μέχρις ου ή 
θερμότης του ύδατος αύξηθη εις 9 2 “. Άπό τουδε δλοι οί θερμοκέφαλοι 
κάτοικοι της Ουγγρικής πρωτευούσης πλάττουσι τά τολμηρότερα ονειροπο
λήματα περί της μελλούσης εότυχίας της πόλεως καί τών άγαΐώ ν, τά 
όποια θά παρέχη ή άκοπος πανταχόθεν προμήθεια θερμού καί ζέοντος 
ύδατος.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α .

Ή  ευσύνοπτος Ιστορία τών ελληνικών γραμματοσήμων-είνε παντελώς 
σχεδόν άγνωστος είς τά μέρη μας, ένω δέ καταβάλλεται άπό τίνος επαι
νετή φροντίς πρός διάδοσιν νομισματικών γνώσεων, καί-έκαστος άναγνώ- 
στης περιοδικού δύναται νά εκφέρη όπωςοΰν όμοιαλήθη γνώμην περί πα- 
λαιοτάτων αντικειμένων, άναγομένων εις προγενεστερας περιόδους του 
εθνικού ημών βίου, οί πλεϊστοι άγνοούμεν πότε ηρχισαν νά κυκλοφορώσι 
τά ελληνικά γραμματόσημα καί «οσάκις μέχρι τούδε μετεχρωματίσθησαν 
ή  διετιμήθησαν ή άνετυπώθησαν. ΉμεΤς ετυχεν εσχάτως εξ ελληνικής καί 
γερμανικής άμα πηγής ν’ άρυσθώμεν τάς εξής ευ’μνημονεύτους πληροφο
ρίας, ας καί μεταδίδομεν τοΐς ήμετέροις’Λναγνώσταις, παρακαλ,ούντες τοός 
πραγματογνώμονας ν’ άνακοινωσωσιν ήμϊν ό',τι νομίζουσι συμπληρούν ή 
έπανορθούν αύτάς.

Τ ά  πρώτα λοιπόν ελληνικά γραμματόσημα παρεδόθησαν εις κυκλο
φορίαν τη 14/26. Νοεμβρίου 1860, καί οοχί κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1861, 

ώς ένομΐζετο έν Ευρώπη καί Ιγράφετο εις τά Λευκώ
ματα τών Συλλογέων, έτυπώθησαν δέ διά χαλυβογρα- 
φίας έν Παρισίοις είς έξ διάφορα χρώματα καί τιμάς, 
ήτοι I ,  2, 5, 20, 40 καί 80 λεπτών. Κατά Φεβρουά
ριον τού 1861 έκυκλοφόρησε καί τό δεκάλεπτον. Ή  
πρώτη δ ’ αύτη έκδοσις διακρίνεται άπό τών μεταγε
νεστέρων ξυλογραφικών διά τών εξής μάλιστα πλεο
νεκτημάτων: Καθαρώτατος τύπος καί επιμελής έπιστίλ- 
βωσις, ακριβέστατη συμμετρία τών περιβαλλουσών τό 

εικόνισμα γραμμών, λεπτόταται σκιαί πρός άνάδειξιν τής Ιλαράς τοΰ Έ ρ 
μου μορφής, τής κεφαλής καί τοΰ κράνους, χάρτης λείος καί μετρίως πα
χύς, καθαρόν δέ καί λεπτόν τό επίχρισμα ίου κόμμεως, αυτά ' ήσαν τά 
γνωρίσματα της πρώτης τού έλλ. γραμματοσήμου έμφανίσεως, ωραιότερου 
τότε πάντων τών ευρωπαϊκών ώς πρός τήν επεξεργασίαν, , νΰν δέ καί. πάν
τοτε ώς πρός τήν καλλιτεχνικήν επίνοιαν καί πρωτοτυπίαν. Ευθύς ομως 

. τόν Φεβρουάριον τοΰ 1862 ήρχισε νέα έκτύπωσις έν ’Αθήναις. διά· ξυλο- 
γραφικών έκτύπων, αφού προηγουμένως, κατά ’Ιανουάριον, είχε γείνει άπό-

πειρα χαλύβδινων, δτ’ απίστευτου επιτυχίας στεφθέίσα,-ώς δεικνύουσι τα 
ολίγα άντίτυπα δώέπτων καί εΐκοσαλέπτων γραμματοσήμων, αλλά δι 
α'γνώστους λόγους μη χρησιμοποιηθείσα. Όπωςδήποτε καί ή δευτέρα αύτη 
Ικδοσις ή μάλλον άνατύπωσις διασώζει τήν χάριν τών παρισινών, τά δε 
χρώματα εινε αμιγή πτητικών ουσιών, αΤτινες είςήχθησαν άπό τοΰ 1864, 
οτε έγένετο καί άλλη άνατύπωσις. Άπό τοΰ 1865 καθιερώθη καί ή χρή- 
σις χειροτέρου όσημέραι χάρτου, ανεπιτήδειου νά μεταδωση τας λεπτας 
γραμμάς φθαρέντος ξυλογραφήματος, μέχρι δέ του 1875 κατήντησεν ό 
Έ ρ μ η ς φαλακρός, σκυθρωπός, ισχνότατος, τό περιβάλλον αυτόν τετράγωνον 
πλαίσιον άνεπέτασε τάς πλευράς πρός κυκλικάς διαστάσεις, ίκανάς νά με- 
ταβάλωσι τά ώραΤα ελληνικά γράμματα είς Ιερογλυφικά σφηνώματα. Το 
κακόν προελήφθη διά νέας παρισινής έκτυπώσεως (1875), επεκαλέσθημεν 
δέ καί τότε τήν δαπανηράν αρωγήν τής Ευρώπης, χωρίς νά έξακριβωθωσι 
τά αίτια φρικώδους όπισθο^ρομήσεως, πώς δηλ. πρό δεκαπενταετίας ολης 
κατωρθώθη έν Άθήναις ή έφθηνή αναπαραγωγή, γραμματοσήμων έφαμίλ- 
λων πρός τά παρισινά.

Άλλ’ ότε πρό τίνος έπεφάνη τό νέον τών γραμματοσήμων είδος 
κατά τά παρατεθειμένα δύο ύποδείγματα, έλήφθη άρά γε ή άπαιτουμενη 

πρόνοια πρός διατήρησιν τής δροσερό- 
τητός του, ώς εκφράζονται οί Γερμα
νοί; Ώ ς  καί προλαβόντως ελέγομεν έπε- 
δοκιμάσθη είλικρινώς υπό τών ξένων 
ή καινοτομία, είς ημάς δ’ απομένει νά 
παράσχωμεν διαρκές δείγμα τής φιλο
καλίας μας, όλίγην καταβάλλοντες προς- 
οχήν εις τήν διατήρησιν καί βαθμιαίαν 

βελτίωσιν συγχρόνων τοΰ πολιτισμού μνημείων, όποια θεωρούνται καί εΤνε 
τά γραμματόσημα, αφού τό άψυχον χώμα, έφ’ ο ϊ πατούμεν, τόσον φΟ,ο- 
στόργως κρύπτει είς τους κόλπους του καί κατά καιρούς αποκαλύπτει τά 
κειμήλια τοΰ πολιτισμού τών πατέρων μας.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — κ. Λ. Ζ. είς Βιτώλια. Τήν τελευ- 
ταίαν Σας έλάβομεν καί προσεχώς θά - Σας γράψωμεν..— κ. Ν . Δ. Γ . είς 
Πύργον, ©ά πράξωμεν κατά τάς δοθείσας ήμΐν όδηγίας. — κ. Λ. Κ . είς 
ΒακαΤον. Έλήφθησαν καί Σας εύχαριστοίμεν, · Τό φύλλον του κ. Β . θά 
διευθύνωμεν πρός ύμας. — κ. Μ. Σ. είς Καλαφάτιον. Ή  έπιστολτ Σας 
έλήφθη εγκαίρως, τό έν αύτη όμως άναμένομεν. — κ. Λ. Α. είς Άρμα-

βήρ. Τ άς έπιστολάς Σας έλάβομεν καί Σας ευχαριστοΰμεν διά τάς πάν
τοτε φιλικάς υμών προσπάθειας. Μετά 3—4 ημέρας έλπίζομεν νά ηνε 
έτοιμοι, οτε καί θά Σας γράψωμεν έν έκτάσει- — κ. Ζ . είς Σιάτισταν. Ού- 
δέν νεώτερον έχομεν μέχρι σήμερον. — κ. Ζ . είς Άδριανούπολιν. Άναμέ
νομεν τά κατ’ αύτάς αίτηθέντα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Ή  άστυνομία τών μεγάλων πόλεων. — Περί τής χρήσεως τοΰ γάλακτος. —  Ή  δυςτυχισμένη (τέλος), κατά τόν Ίβάν 
Τουργένιεφ, υπό Ε . Ν. — ’Εφευρέσεις καί ανακαλύψεις.. — Έ κ  Πομπηίας [μετά δυο εικόνων έν σελ. 172—173). — .Ποικίλα. (Νέα θανατική μέθο
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ήτοι έρμηνεία τών εικόνων. — Καλλιτεχνία;’Επιστήμη. — Γραμματόσημα μετά τριών εικόνων. — Μικρά’Αλληλογραφία
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