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Φ Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  T O Y  Ε Ρ Υ Θ Η Μ Α Τ Ο Σ .

Καίτοι ο άνδρωπο; δέν διστάζει- νά έξυμνή τον εαυτόν, 
του ώ ; το τελειότερον τών έπί γή ; πλασμάτων, οφείλει έν 
τούτοι; νά όμολογήση δτι πολλών ζψων υπολείπεται κατ’ 
ουκ ολίγα; σωματικά; άρετά;, κατά τήν αλκήν καί τήν 
έγκαρτέρησιν, την εΰκαμψίαν καί τήν οξύτητα τών αίσδή- 
σεων. Έ πίση; δέ καί ώ ; πρό; τον έξωτερικόν του σώματο; 
κόσμον πολλά καί λαμπροστόλιστα γένη τού ζωικού βασι
λείου ύπερτερούσιν αύτού. Ά λλ’ 
ενώ πολλάκι; εύχεται νά εχη 
τήν ίσχύν τού λέοντο;, τή ; έλά- 
φου τήν ταχύτητα, τά ; πτέρυγα; 
τού αετού, τό δμμα τού λυγκό;, 
ουδέποτε σχεδόν, ούτε εί; τον 
πεζόν λόγον ούτε εί; ποιήματα, 
έξεδηλώδη ύπό τού άνδρώπου ό 
πόδο; τού ν’ απόκτηση καί αυτό; 
τον μεγαλοπρεπή τών χρωμάτων 
στολισμόν, δ ;τι; περικοσμεΐτόσα 
άλλα ζώα. Άνεό φδόνου παρα- 
τηρούμεν τήν κυανόχρουν ρίνα 
τού μανδρίλλου, καί έάν ποιητή; 
τι; εύχεται ένίοτε νά ήνε πτηνόν 
ή χρυσαλλί;, κάμνει τούτο βε
βαίως ούχί χάριντή; ποικίλη; καί 
πολύχρωμου τών πτερωτών τού
των πλασμάτων περιβολής.

Πόδεν λοιπόν προέρχεται τό 
νά δεικνύωσιν οί πεπολιτισμένοι 
άνδρωποι, έν ω άλλως ουδέποτε 
παύουν έκφράζοντε; πάντα Ιφι- 
κτόν καί άνέφικτον πόδον, τόσην 
αοτάρκειαν ώ ; πρό; τό αφανές 
χρώμα τού δέρματός των;
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Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΟΓΑΑΝΖΕ.

Ανευ αμφιβολία; συναισδάνονται τό όφελος, τό οποίον 
έν διαφόροις περιστάσεσι τοίς παρέχει τού χρωματισμού 
τούτου ή αλλαγή, ήτις ουδέποτε δ ά  παρετηρείτο, έάν τό 
δέρμα είχε αμιγές τ ι καί καδαρόν χρώμα, ώ ; τούτο συμ
βαίνει είς τά ; χρωματισμένα; φυλά; τών άνδρώπων. Όσον 
τελειότερο; ό πολιτισμό; καί όσον περιπλοκώτερο; καδίστα- 
ται ό βίος, ου διάγομεν, άλλο τόσον εχομεν ανάγκην τού

κατόπτρου τή ; ψυχής, τού προ- 
δίδοντο; παν δ,τι τό στόμα φο
βείται νά έκφραση καί έξελέγ- 
χοντος δλου; του; λόγου; καί 
τά ; διαδέσει; μας. Τό έρύδημα 
τή ; άδωότητο; έξ ίσου δέ καί 
τό τής ένοχή; έμπνέει έμπιστο- 
σύνην, άπαίσιον δέ -εΤνε μόνον 
τό υποκείμενον έκείνο, τό όποίον 
άπέμαδε νά έρυδρια.

Έ ν τώ περί τή ; έκφράσεω; 
τών ψυχικών συγκινήσεων συγ- 
γράμματι αυτού ό περιώνυμο; 
φυσιοδίφη; Δαρβΐνο; άφιέρωσεν 
εί; τό έρύδημα (blushing) ιδιαί
τερον κεφάλαιον, έν ώ μετά 
πολλή; έπιμελεία; συνήδροισεν 
δλα εκείνα τά  τεκμήρια, δσα 
συντελούσιν εί; άπόδειξιν τού 
ότι αί διάφοροι ψυχικαί παδή- 
σει; καί εί; αυτού; τοό; χρω
ματιστού; καί αγρίου; άνδρώ- 
που; προκαλούσι συμφόρησιν του 
αίματος εί; τά ; παρειάς, απα
ράλλακτα ώ; καί παρ’ ήμίν 
το ϊ; λευκοί;. Μετ’ άξιοδαυμά- 
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στου δε σκριβορρημοσυνης απαριθμεί καί τας αίτιας της 
ταραχής, της προκαλούσης τό λεγόμενον έξ αίδούς έρύ- 
θημα, διότι χάντοτε τό τελευταΐον τούτο φανταζομε&·α, 
οσάκις όμιλώμεν περί Ερυθήματος γενικώς και έν άντιθέσει 
χρός τήν έξ έρεθισμών καί ψυχικών διεγέρσεων έρυθρίασιν· 
Έ κ  των σοφών τούτων παρατηρήσεων λαβών αφορμήν ό 
Επισημότατος των νεωτέρων άνατόμων καί φυσιολόγων 
Χένλε, έδημοσίευσε βραχεΐαν διατριβήν, ής συνοπτικήν μεθ
ερμήνευαν ύποβάλλομεν χαρακατιόν είς τούς φίλους ημών 
αναγνώστη και εν ή ουτος χρώτον μέν Εκθέτει τήν φυσιο
λογικήν αλληλουχίαν μεταξύ ιδεών καί αίματικής συμφορή- 
σεως, έχειτα δε καί άποχειράται ν’ άναιρέση τήν υπόθεσιν, 
έφ’ ής στηριζόμενος ό Δαρβϊνος Εξηγεί τό διά τι τ αιδώς 
χρώτον αναφαίνεται είς τό χρόςωχον και ώς έπί τό πολύ 
περιορίζεται μόνον έπ’ αυτού.

Το λεγόμενον χρώμα τής σαρκδς δεν εΐνε άλλο, παρά 
τό χρώμα τού. έν τόΐς άγγείοις κυκλοφορούντος αίματος, 
αμβλυνόμενου υπό των καλυπτόντων τό αίμα στρωμάτων 
στερεάς ύλης. Ταύτα δέ εΐνε, έκτος των παρειών των 
αίματοφόρων αγγείων, περί ών χαρακατιόν θά  όμιλήσωμεν, 
το δέρμα καί η κατά τό μάλλον ή ήττον χαχεΐα Ιπιδερ- 
μίς, ήτις έν τώ βάθει μέν συνίσταται έκ σφαιροειδών κυτ
τάρων, κατ έπιπολήν δε έκ λεπτών πλακών ή φολίδων. 
Αί τε ΐνες καί αί φολίδες τής λευκής των ανθρώπων φυλής 
εΤνε αύταί καθ’ έαυτάς άχροοι καί διαφανείς, τά  δέ κύτταρα 
παρά τοΤς μελαγχροινοις καί τή  έπιδράσει των ηλιακών 
άκτίνων πρ'οςλαμβάνουσιν άπόχρωσίν τινα χρός τό ωχρόν 
χρώμα. Έ ν συνόλω όμως καί τά  άχροα ταύτα στοιχεία, 
έάν κεΐνται πάντα συνεπισεσωρευμένα έπί τό αυτό, φαίνον
ται ώς λευκαί μεμβράναι, διότι αί έν τώ μεταξύ έπιφάνειαι 
πολλαχώς άντανακλώσι τό φως, απαράλλακτα όπως καί 
το κοπανισμένου τεμάχιον ύέλου παρουσιάζεται ήμϊν ώς 
λευκή κόνις καί μάγμα άχρόου υδατος καί άχρόου άέρος 
φαίνεται ώς λευκός άφρός.

Ή  εντασις τού χρώμ.ατος έκάστης θέσεως τής έπιφα- 
νείας τού σώματος έξαρτάται έκ τού ποσού τού έν τή θέ
σει ταΰτη κυκλοφορούντος αίματος καί έκ τού πάχους τού 
έπ’ αυτού στρώματος, ιδία δέ τής έπιδερμίδος. ’Επειδή 
ολίγον κατ όλιγον λεπτόνεται από τών εξω χρός τά  εσω 
ή έπιδερμίς, φαίνεται τό άκρον τών χειλέων έρυθρούν, ετι 
δ ’ έρυ&ροτέρα η' έσωτερική αυτών έπιφάνεια καί ή τής 
κοιλότητος τού στόματος. Έ κ  τών μεταβολών περί τό 
ολικόν ποσόν τού αίματος έξηγεΐται καί ή άντίθεσις τού 
ροδαλού χρώματος τού προςώπου προς τήν ωχρότητα αναι
μικών καί φιλασ&ένων άνθρώποιν. Άφ’ ου λοιπόν καθ’ ήν 
στιγμήν υποκείμενόν τ ι ψεύδεται ή αίσχόνεται δέν εΐνε δυ
νατόν ούτε τ  έπιδερμίς τοπικώς νά λεπτυνθή ούτε τό αίμα 
έν συνόλω ν’ αύξη&ή, Επόμενον εΐνε νά παραδεχδ·ώμ.εν το
πικήν τινα τού αίμ.ατος συμφόρησιν.

Ε ις πο ια  μέρη τον συοιήμαιος τών αγγείων <ΐνμ- 
βαίνει η ουμφόρησίξ αντη; Διά τών συσταλτικών της κι
νήσεων ή καρδία ώθεΐ τό αίμα είς τάς αρτηρίας, καί χρώ
τον εις τινα κορμόν, έκπέμποντα κλάδους, οίτινες πάλιν 
δ.ιακλαδοΰνται είς.λ&πτοτέρους κλώνους καί διελαυνουσι το 
σώμα καί βαθμηδόν λεπτύνονται, έως οδ έπί τέλους καταν- 
τώσιν είς άφανεστάτους καί μικροσκοπικούς σωλήνας, όνο
μαζομένους τριχοειδή αγγεία. Έ κ  τών άγγείωντούτων αρ
χίζουν πάλιν νά σχηματίζωνται βαθμηδόν παχύτεροι κλάδοι, 
αί φλέβες, αιτινες διά  δύο μεγάλων κορμών έπαναφέρουσιν 
είς τήν καρδίαν τό αίμα ολοκλήρου τού σώματος. Αί πα-

ρειαί τών μεγαλειτέρων αρτηριών εΐνε παχειαι καί αδιαφα
νείς, έν ω διά τών παρειών τών αμέσως υπό τό δέρμα κειμένων 
φλεβών διαφαίνεται τό αίμα είς διαφόρους αποχρώσεις, 
κυανόχρουν π. χ. ή ύποπράσινον, ώς δυνάμεθα νά παρατηρή- 
σωμ.εν τούτο είς τάς φλέβας τής χειρός, τού βραχίονος καί 
πολλών άλλων θέσεων τού ημετέρου σώματος. Μόνον έάν 
τά  τριχοειδή ταύτα αγγεία καί οί αμέσως πρός αυτά συγκοι- 
νωνοΰντες λεπτεπίλεπτοι αρτηριακοί καί φλεβικοί κλαδίσκοι 
σφριγώσιν έκ τής πληθώρας τού αίματος, φαίνεται τούτο 
εχον τήν φυσικήν σχεδόν χροιάν. Άλλα καί τό ομαλόν 
τούτο χρώμα, έν ω δέν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τούς μι
κρούς οχετούς καθ’ ενα έκαστον, φέρει μάλλον κυανήν τινα 
άπόχρωσίν, έάν ή τού αίματος συμ.φόρησις συμβαίνη ζϊζ τό 
φλεβικόν σύστημα, ώς έπί παραδείγματα παρατηρούμεν κατά 
τήν ασφυξίαν' κτλ. Διά τούτο τό έρύθημα προέρχεται 
μάλλον ώς έκ τής αίφνιδίας εύρύνσεως τών μικρότατων 
αρτηριών καί τών τριχοειδών αγγείο»'/ τού δέρματος.

Κ αί κατα τινα  τρόπον γίνετα ι η αίφνιόία αντη και 
τοπική ενρννσις; Ή  αιτία ταύτης δέν έγκειται είς τήν 
ένίσχυσιν ή έπίσπευσιν τών συστολών της καρδίας, καίτοι 
διαρκουντος τού έρυθήματος έπιταχύνεται ένίοτε σπουδαίως 
ό καρδιακός παλμός καί ένισχύεται, καίτοι ή εύρυνσις τών 
αίματοφόρων αγγείων έξαρτάται έκ τής δυυάμεως, μεθ’ ής 
ή καρδία ωθεί τό αίμα πρός τά  έμπρός. Τήν μείωσιν τής 
καρδιακής ένεργείας διαγινώσκομεν έκ τής ώχρότητος τής έπι- 
φανείας τού σώματος, άλλ’ ή ώχρότης αυτή, όπως καί τό 
έρύθημα, εΐνε' καθολική, έάν λόγον Ιχη έλάττωσιν τής 
πιέσεως έντη καρδία, καί τούτο δέν έμπορεϊ άλλως νά γίνγι, 
έπειδή ή χίεσις ασκείται έπί τού κορμού όλων τών αρτη
ριών του σώματος καί έντεύθεν μεταδίδεται κατ’ εύθύν 
λόγον πρός χάντας τους λοιπούς κλάδους. Αί κατά τόπους 
εύρύνσεις μονομερών αγγείων προέρχονται έκ τοπικών μόνον 
αίτιων, έκ τοπικών μεταβολών ώρισμένων αίματοφόρων οχε
τών. Διά νά έξακριβώσωμεν δέ τήν φύσιν τό>ν μεταβολών 
τούτων, πρέπει νά γνωρίσωμεν τάς αιτίας, αίτινες γενικώς 
συνεπάγονται την εύρυνσιν τών άγγείοιν.

’Ανάγκη νά εΐπωμεν έν πρώτοις, οτι ή καρδία διατέμ- 
νεται έγκαρσίως είς δύο τμήματα, είς κόλπον καί κοιλίαν, 
έκάτερον τών όποιων πάλιν όπό τίνος καθέτου διαφράγμα
τος χωρίζεται είς δύο ήμίση, τό μέν διά τήν πνευμονικήν, 
τό δέ διά ττν κυκλοφορίαν τού σώματος. Τά τμήματα 
ταύτα συστέλλονται έναλλάξ, καί οί μέν κόλποι,, ΐνα έκκε- 
νώσωσι το περιεχόμενόν των, όπερ λαμβάνουσιν άπό τών 
φλεβούν, είς τάς κοιλίας, αύται δέ, ΐνα ώδήσωσιν αυτό είς 
τάς αρτηρίας. Έ καστος καρδιακός παλμός αρχίζει συγχρό
νως μ,έ τήν συστολήν τών κόλπων, ήν παρά πόδας ακολου
θεί ή συστολή τών κοιλιών.

Αί δέ άρτηρίαι ύποχωρούσιν είς τήν πίεσιν τού είςωθου- 
μένου ρευστού, άλλ’ άμα ώς ή άπό τής καρδίας αΰτη πίεσις 
παύση τού νά ένεργή καί αί είς τά  αρτηριακά στόμια τών 
κοιλιών κείμεναι δικλίδες κλεισθώσιν, συστέλλονται καί 
ώθούσι τό αίμα φυσικώς πρός τήν μόνην δυνατήν διεύθυν-, 
σιν, ήτοι είς τά  Ιμπρός. Άπό τής πιέσεως δέ τής καρδίας 
καί τής άντιστάσεως τών αρτηριών έξαρτάται καί ό βαθμός 
τής εύρυνσεώς των. Οί δύο ουτοι παράγοντες εΐνε κατ’ 
άτομον διάφοροι, κατά καιρούς δέ μεταβλητοί παρ’ ένί καί 
τώ αύτώ ύποκειμένω. ‘Ως πρός την καρδίαν δέν Ιχομεν 
ανάγκην νά φέρωμεν καμμίαν άπόδειξιν, διότι έκαστος θά 
παρετήρησε καί θα  ήσθάνθη πολλάκις βεβαίως είς τό ΐδιόν 
του στήθος-μέχρις έπιφόβου βαθμού έπιτεινομένην τήν καρ
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διακήν ένέργειαν. Αλλως όμως έχει τό πράγμα έν τοίς 
άγγείοις. Τήν κατασκευήν τών παρειών των γινώσκομεν 
καλώς άπο ολίγων μόλις δεκαετηρίδων, έκτοτε δέήρχίσαμεν 
όρθώς νά έννοώμεν τάς ποικίλας έκφάνσεις τού σφυγμού, 
τάς οποίας έγνώριζον μέν καί προηγουμένως, άλλά δέν άπε- 
πειρώντο νά έξηγήσωσι. Οί αρχαιότεροι έπιστήμονες ένό- 
μιζον λελυμένον τό ανατομικόν καί φυσιολογικόν τούτο ζή
τημα, παραδεχόμενοι τήν έλαστικότητα τού ίστού τών άρ- 
τηριακών παρειών. Ή  ίδιότης δέ αΰτη έμαρτυρεΐτο οχι 
μόνον έκ τού ότι πάσα άποκοπτομένη αρτηρία μετά τήν 
διαστολήν συνεστέλλετο πάλιν, άλλ’ έπεκυρούτο καί διά 
τής μικροσκοπικής έξετάσεως. Ά λλ’ αί έλαστικαί ΐνες δέν 
ύπάρχουσι μόναι έν τή αρτηριακή παρειά· είς τήν θέσιν 
των πολλάκις ευρίσκονται στρώματα ωχρότερων καί κρικοει
δών ίνών, αί όποΐαι διέφυγον τά  βλέμματα τών αρχαιότερων 
παρατηρητών, διότι εΐνε τόσον άραιότεραι, όσον εύρύτερον 
εΐνε το άγγεΐον καί παχύτερα ή παρειά του. Αγγεία π. χ. 
ισομεγέθη πρός ττν  αρτηρίαν τού πήχεως, έφ’ ής έξετά- 
ζομεν τον σφυγμόν, περιέχουσι μικράν μόνον ποσότητα έλα- 
στικού ίστού, τά  δέ λεπτότερα στερούνται αυτού καθ’ ολο
κληρίαν. Κατά τούς πρώτους χρόνους τής μικροσκοπικής 
έρεύνης έξηκολου&ουν ακόμη νά πιστεύωσιν, ότι τόσον εύκο- 
λώτερον έπιτυγχάνεται τό διά τού μικροσκοπίου ζητούμενον, 
όσον μεγαλειτέρας διαστάσεις παρέχει τό έξεταζόμενον άν- 
τικείμενον καί διά τούτο δέν ήρκούντο μόνον είς την άορ- 
τήν τού ανθρώπου καί τού ίππου, άλλά τό έθεώρουν ώς 
μέγα ευτύχημα, έάν καί τού έλέφαντος καί τής φαλαίνης 
τήν κολοσσιαίαν άορτήν ήδύναντο νά παρατηρήσωσι διά 
τού μεγεθυντικού φακού. Αί ήμέτεραι όμως έρευναι έγέ- 
νοντο κατ’ άρχάς έπί λεπτότατων άγγείων, καί τόσον μά
λιστα λεπτών, ώςτε νά τά  βλέπωμεν υπό τό  μικροσκόπιον 
ακέραια καί αυτοτελή, οΰτω δέ κατωρ&ώσαμεν νά ίδωμεν, 
ότι ή παρειά τών τριχοειδών συνίσταται έξ άπλής καί 
λεπτότατης μεμβράνης, ότι βαθμηδόν, έφ’ όσον ευρύνεται 
ή διάμετρος τού αγγείου, προςτίθεται κατ’ άρχάς λεπτόν 
καί άπλούν, έπειτα σύνθετον καί παχύ στρώμα κρικοειδών 
ίνών καί ότι τέλος είς τά  έτι μεγαλείτερα αγγεία αρχίζουν 
νά άναφαίνωνται αί έλαστικαί ΐνες. Διά τών παρατηρήσεων 
τούτων έγνώσθη συγχρόνως, ότι αί έλαστικαί ΐνες πανταχού 
έχουσι κυρίως φοράν κατά μήκος, ήτοι παραλλήλως πρός 
τόν άξονα τών άρτηριών, έν ω αί έξ άρχής κρικοειδείς ΐνες 
εΐνε καί μένουσι παντού κρικοειδείς.

Έντεύθεν έξάγομεν τό συμπέρασμα, ότι ό ελαστικός 
ιστός κυρίως εχει τήν έντολήν τό «γγείον μετά τήν έπιμή- 
κυνσιν αυτού, ώς έκ τού είςρέοντος αίματος, νά τό έπανα- 
φέρη είς τήν προτέραν του θέσιν. Περί δέ τής λειτουργίας 
τών κρικοειδών ίνών μανθάνομεν τά  δέοντα έκ τής παρα- 
τηρήσεως της ύφής των.

Ύφ’ όλας τάς έπόψεες αυται όμοιάζουσι πρός τόν ίνώδη 
ιστόν, τον έκτελούντα πάσας τάς μή είς τήν θέλησιν ύποκει- 
μένας οΰδέν ήττον όμως έκ νευρικών τινων έρεθισμών έξαρτω- 
μένας, κινήσεις τών σπλάγχνων, τής ΐριδος τού οφθαλμού, καί 
συνεργούντα είς παραγωγήν τών διαφόρων μεταβολών τού 
σχήματος τού έξωτερικού δέρματος: Είς τήν ουσίαν τούτου 
κατέρχονται έκ τής έπιφανείας πρός τό βάθος τών ριζών 
τών τριχών τή δε κάκείσε έγκατεσπαρμέναι δεσμίδες τοιου- 
των ιδιορρύθμων μυϊκών ίνών, αίτινες συστελλόμεναι παρά- 
γουσι τήν λεγομένην φρικίασιν, διαστελλόμεναι δέ καθιστώσι

την έπιδερμίδα μας λείαν καί ομαλήν. Άναφέρομεν δέ τήν 
είς πάντα ορατήν ταυτην μεταβολήν τού δέρματος, διότι 
αυτή, ώς έπί τό πλεϊστον, γίνεται ταύτοχρόνως με τάς με- 
ταβολάς τής μυϊκής ουσίας τών άγγείων καί ουτω συναπ
αρτίζεται όλη ή είκών, ήν διαχαράσσει ή άστατος τών 
τελευταίων κατάστασις.

Οΐκοθεν έννοεΐται, ότι μυϊκαί ΐνες, περικλείουσαι κυκλο- 
τερώς τήν παρειάν ενός σωλήνος, δέν εΐνε δυνατόν νά έχω- 
σιν άλλην ένέργειαν, παρά κατά τόν βαθμόν της συστολής 
των νά καθιστώσι τόν σωλήνα στενότερον καί, έάν ουτος 
πρόκειται νά πληρωθ-ή, ν’ άν&ίστανται δραστηρίως πρός τήν 
δύναμιν, ή οποία τείνει νά τόν. πλήρωσή. Συνεχεία τούτου 
καί ή εΰρυνσις τών άγγείων καθ’ ήν στιγμήν πάλλει ή 
καρδία μεταβάλλεται καί έξαρτάται άπό τής καταστάσεως 
τών αγγειακών μυώνων. Έ φ ’ . όσον ή ένέργεια τών τελευ
ταίων τούτων μένει άπαραμείωτος, τά  αγγεία ευρύνονται 
κατά τήν στιγμήν τού παλμού καί κατά τήν ανάπαυλαν 
έχανέρχονται είς τήν αρχικήν των διάμετρον. Τήν ίδιότητα 
ταυτην τών μυώνων δέν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν άπό τής 
συσταλτικής Εδιότητος τής έλαστικής ουσίας καί. όςτις πα- 
ρετηρησέ ποτε τόν ρυθμόν κανονικώς έργαζομένης τινός 
άρτηρίας, δέν εδρεν άφορμήν τινα, ώςτε νά υπόθεση άλλην 
τινά παρά τήν έλαστικήν άντίδρασιν τού αγγειακού σω
λήνος. Έ ν  τούτοις όμως δέν έλήφθη ύπ’ όψιν α) ότι τό 
έκτατόν Ενός καί τού αυτού αγγείου κατά διαφόρους και
ρούς εΐνε διάφορον, και β) οτι κλάδοι τινές ενός καί τού 
αυτού αγγείου, έφ' ών ή καρδία έπενεργεί έξ ίσου, διαστέλ- 
λονται ποικιλοτρόπως καί άνίσως. Τά φαινόμενα ταύτα δέν 
εΐνε Ιδιότητες τού έλαστικού ίστού, τού όποιου η έλαστι- 
κότης εΐνε ανεξάρτητος άπό τών έξωτερικών έπιρροών, άπό 
τών μεταβολών έν τώ όργανισμώ καί άπό τής ζωής αυτής 
ακόμη. Μεταξύ τών άλλων ιδιοτήτων, δ ι’ ών ό σφυγμός 
άπέκτησε τόσην σπουδαιότητα έν τή διαγνώσει των ασθε
νειών, συγκαταλέγεται ή τραχύτης καί άπαλότης αυτού. 
‘Η άντίθεσις αΰτη Ιπρεπεν άπό πολλού νά μάς άναγκάση 
νά παραδεχθώμεν, ότι έκτος τής σταθεράς έλαστικότητος 
ύπάρχει καί άλλος τις ευμετάβλητος παράγων τής άντι- 
στάσεως τών άρτηριών, ευρισκόμενος μόνον έν τω μυϊκω 
ίστώ καί κατά συνέπειαν άπορρέων έκ της ένεργείας τών 
διατρεφόντων τούς μυώνας νεύρων. Τάς άνωτέρω σκέψεις 
έπρεπε κυρίως νά κάμη ή φυσιολογία χρίν ή ακόμη τοσοΰ- 
τον τελειοποιη&ώσι τά  μέσα καί τά  όργανα τής έπιστη- 
μονικής παρατηρήσεως, άλλ’ ό φυσιολόγος θέλων νά έξε- 
τάση άν οργανόν τι ήνεσυσταλτόν, ύποβάλλει αυτό είς τόν 
λεγόμενον ηλεκτρικόν, μηχανικόν, ή χημικόν έρε&ισμόν. Καί 
τού σκελετού μέν οί μυώνες καί ή καρδία άποκρίνονται είς 
πάσαν τοιαυτην προςβολήν έν άκαρεί δι’ ενός στιγμιαίου 
σπασμού, τών σπλάγχνων όμως καί τού δέρματος καί τών 
άγγείων οί μυώνες, άπαξ έρεθιζόμενοι,. συστέλλονται βρα
δέως καί βαθμηδόν, είς τρόπον ώςτε άνευ πολλής προςοχής 
νά μή δύναταί τις νά παρατηρήση τήν συστολήν των, ώς 
τούτο πράγματι συνέβαινεν εως δτου ό αοίδιμος μέγας της 
Γαλλίας φυσιολόγος Κλαύδιος Βερνάρδος ψηλαφητώς άχέ- 
δειξεν, οτι καί τά  αγγεία, όπως καί οί μυώνες, ευρίσκονται 
υπό τό κράτος τών νεύρων καί παραλύονται, άμα ώς δια- 
ταμώσι τά  πρός τον έγκέφαλον συνδέοντα αύτά νεύρα.

(ί'ηιται συνέχεια.)
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Ο Α Γ Γ Λ Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ .
ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΛΛΑ.

Και έν αρχή ακόμη του παρόντος αίώνος αί έφημερί
δες έ9·εωροϋντο έν ’Αγγλία ώς περιττόν καί. δαπανηρόν αν- 
τώείμενον πολυτελείας. Αί. απαιτήσεις του δημοσίου ταμείου 
κατεπίεζον είςέτι δεινως τους χαρτοποιοος και τους ίδιο- 
λτήτας των δημοσιογραφικών οργάνων αί δαπάναι χάρον 
του χαρτοσήμου ησαν βαρέίαι καί τά  ταχυδρομικά τέλη 
λίαν υ'πέρογκα. 'Υπό ταύτας δέ τάς περιστάσεις δεν ήτο 
δυνατόν να διαδθ9·ώσι πολύ αί όλίγαι υπάρχουσαι έφημερί- 
δες. Ή  έλάττωσις τής αξίας του χαρτοσήμου (τω 1833) 
καί ή ειςαγωγή του έφ9ηνοϋ τέλους υπό τοϋ Χίλλ (τω 1840) 
έδωκαν αφορμήν προς σπουδαίαν βελτίωσιν της καταστά- 
σεώς ταΰτης, Ιν τοΰτοις όμως μέχρι του 1846 καθ·’ δλον 
τδ  κράτος δεν υπήρχον πλειότερα των 14 ημερησίων φύλ
λων (12 έν Λονδίνω καί 2 έν Δουβλίνφ). Ή  όλοτελής άρσις 
τοϋ χαρτοσήμου (τω 1856) άμεσον συνέπειαν εΐχε τό ν’ άνα- 
φανώσιν έν βραχεί είς βλας τάς γωνίας νέαι έφημερίδες, δι- 
πλασιασ&είσαι έντός πενταετίας. Καί τό έτος 1870 υπήρξε 
σπουδαϊον διά τον αγγλικόν τύπον, διότι έκέφερε καί άλλην 
έλάττωσιν του ταχυδρομικού τέλους, ούτως ώςτε έν ω τό 
πρότερον 120 γραμμ. έτιμωντο αντί ήμισείας πέννας, ήδύ- 
ναντο τώρα νά σταλώσι διά του· ταχυδρομείου 180 γραμμ. 
αντί του αυτοϋ τιμήματος. Γενικώς πιστεύεται, δτι τό πρός- 
δ·ετον τοΰτο βάρος των 60 γραμμ. προςετέδη χάριν μόν.ον 
του ,,Χρόνου“ τής μεγαλειτέρας έφημερίδος τοϋ κόσμου, τό 
άλη&ές δέ εΤνε δτι τό παγκόσμιον τοϋτο φυλλον μεγάλως 
ώφελή&η έκ τής όποτιμήσεως ταύτης των ταχυδρομικών 
τελών. Την σήμερον πάσα αγγλική έφημερίς άνευ διακρί- 

1 σεως βάρους απαιτείται στελλομένη διά τοϋ ταχυδρομείου, 
νά πληρώση δι’ έκαστον άντίτυπον ήμίσειαν πένναν.

Κ ατ’ άρχάς Ινόμιζον δτι τά  ταχυδρομικά ταυτα ωφε
λήματα ήδελον συνεπαγάγει αυξησιν των έν Λονδίνω έκ- 
διδομένων ημερησίων φύλλων. Πράγματι δμως τω 1870 
συνεστήδη Sv καί μόνον νέον τοιουτον, ό Οικονομολόγος, 
όπερασπιζόμενον τά  συμφέροντα τοϋ Χρηματιστηρίου καί 
υφιστάμενον μέχρι τής σήμερον, τω δέ 1873 ίδρύδ-η καί τό 
πολιτικόν φυλλον ή Ώ ρα  (Hour), ήτις δμως έκοιμήδη τόν 
αιώνιον ύπνον τω 1876. Ή  πρόοδος δεν έξεδηλώ&η τόσον 
διά  της έκδόσεως νέων δημοσιογραφικών οργάνων, δσον διά 
τής.μείζονος διαδόσεως των υπαρχόντων. Προ δέκα καί 
δεκαπέντε έτών ένόμιζον έν ’Αγγλία. — όπως καί σήμερον 
ακόμη έπί τής ηπειρωτικής Ευρώπης — έκδοσιν 50— 
100,000 αντίτυπων ώςτι τεράστιον κατόρθωμα, τήν σήμερον 
δμως ό ,'Ημερήσιος Τηλέγραφος“ έξοδεύει καθ·εκάστην 
250,000, ένίοτε δέ καί 300,000 αντιτύπων, ή  Σημαία  σχε
δόν τό αυτό ποσόν, τά  Η μερήσια  Ν έα  170,000, ό δέ Χ ρό
νος, παρ’ δλην του τήν μεγάλην άξίαν, 90,000 αντιτύπων. 
Ούκ ολίγον συνετέλεσεν είς τοϋτο καί ή τω 1876 γενομένη 
είςαγωγή των λεγομένων „ταχυδρομείων τών έφημερίδων“· 
περί την πέμπτην ώραν εκάστης πρωίας άναχωροϋσιν έκ 
των κυριωτέρων σταδμών τοϋ Λονδίνου τέσσαρες σιδηροδρο
μικά! άμαξοστοιχίαι, κατευ&υνόμεναι πρός τά  κυριώτερα 
έπαρχιακά κέντρα τοϋ βρεττανικόϋ κράτους. Καί άνδρωποι 
εΤνε έπντετραμμένον νά έπιβώσιν αυτών, αλλά τό κύριον 
άντικείμενον τής μεταφοράς εΐνε αί έφημερίδες, αίτινες πε
ριέρχονται είς χέΐρας των αναγνωστών κατά τάς εξής ώρας,

έν Βιρμιγχάμη τή 7‘/a, έν Στάφφωρδ τη  8 1/». ό'' Βριστώλη 
τή  9, έν Ύόρκη καί Μαγκεστρία τή 10, Ιν Λιβερπούλη τή 
11, έν Νιουκάστελ τή 12 κτλ.

Φυσικώς οί ίδιοκτήται των έφημερίδων δέν ή&ελον δυ- 
νηδ·ή ποτε νά ίκανοποιήσωσι τάς όλονέν πολλαπλασιαζομέ- 
νας αΐτήσεις των συνδρομητών, έάν από τριάκοντα έτών δεν 
Ιγίνοντο ανάλογοι πρόοδοι καί ως πρός τάς τεχνικά; ευκο
λίας τής έκτυπώσεως τών οργάνων τής δημοσιογραφίας. 
Έ φ ’ δσον αί έφημερίδες έτυπουντο έπί τών κοινών πιε
στηρίων καί μέ. κινητά στοιχεία ή διάδοσις αύτώνήτο πε- 
ριωρισμένη έντός στενών ορίων. Ή  είςαγωγή έφδ·ηνών στε
ρεοτύπων πλακών, αί βελτιώσεις περί τους τρόπους τής 
παραγωγής τοϋ χάρτου, ιδία δέ ή κατασκευή αυτοϋ έν 
εΐδει ατελεύτητων, μακροτάτων δηλαδή κυλίνδρων, έπίσης 
δέ καί ή έφεύρεσις αξιοπερίεργων καί ταχυεργών πιεστηρίων, 
τά  όποια διά μιας έκτυποϋσιν άμφοτέρας τάς πλευράς τοϋ 
χάρτου καί έν έλαχίστω χρόνω έτοιμάζουσιν άναρί&μητον 
ποσόν αντιτύπων, δλα ταϋτα έπέφερον ριξικωτάτην μετα
τροπήν είς τό σύστημα τής έκδόσεως τών σημερινών .έφη
μερίδων, καί προ πάντων δέ τών αγγλικών. Πολλοί ακόμη 
τών έπιζώντων έν ’Αγγλία ένθ·υμοϋνται την έκπληξιν.καί τον 
θ·όρυβον, ον έπροξένησεν ό Χρόνος, οτε πρώτην φοράν έξ- 
ετυπώθη δ ι’ ατμοκίνητου μηχανής, ήτις ήρκει καί υπερήρκει 
δ ι’ δλην τήν Ικδοσιν του παγκοσμίου φύλλου. Τήν σήμε
ρον δμως υπάρχουσι πολλά πιεστήρια, ών έκαστον έντός 
μιας ώρας δύναται νά έκτυπώση 24,000 αντίτυπων. Οί κύ
λινδροι του χάρτου εχουσι συνή&ως πλάτος τεσσαράκοντα 
καί έξ δακτύλων καί μήκος τριών κβί ήμίσεως αγγλικών 
μιλίων, έκαστος δ ’ αυτών αρκεί είς παραγωγήν τεσσάρων 
χιλιάδων αντιτύπων συνήθ·ους τινός Λονδινείου ημερησίου 
φύλλου.

Έ ν  ω ή Βιέννη έχει δεκαέξ, ή Βουδαπέστη δεκαεννέα, 
τό Βερολίνον τριακοντατρία, οί δέ Παρίσιοι μάλιστα έξ έως 
επτά δωδεκάδας ημερησίων φύλλων, έν Λονδίνω, τή  πολυ- 
ανθφωποτάτη πόλει του κόσμου, δέν έκδίδονται παρά μόνον 
δεκαοκτώ τοιαϋτα, έξ ών μ.όνον έν διανέμεται είς τους άνα- 
γνώστας του δίς τής ημέρας. Τά έξ έκ τούτων πραγμα
τεύονται, τά  συμφέροντα τοϋ εμπορίου, τής ναυτιλίας καί 
τής οίκονομολογίας, τά  δέ λοιπά δώδεκα ασχολούνται είς 
τά  πολιτικά ζητήματα καί τά  άλλα σύγχρονα γεγονότα. 
Καί πέντε μέν έκ τών τελευταίων τούτων έκδίδονται μ.όνον 
τω εσπέρας, έξ τω πρωί μόνον καί έν δίς τής ήμ.έρας.

Τήν πρώτην, ώς γνωστόν, 9·έσιν. κατέχει ό Χρόνος (ίδρυ- 
&ε\ς τή 1. Ίανουαρ. 1785 υπό John Walter), δςτις δέν εΐνε 
μέν τδ  μάλλον διαδεδομένον, άλλα τό μεγαλείτερον, πλου- 
σιώτερον καί έπισημότερον δλων τών αγγλικών φύλλων. Περί 
τίνος ώρισμένης τάσεως ή κομματικής άποχρώσεώς τοϋ.ορ
γάνου τούτου τής κοινής γνώμης ουδέ λόγος καν πρέπει νά 
γίνεται- σήμερον χρησμοδοτεί ούτως, αϋριον άλλως,.εΐνε έν- 
τελώς ανεξάρτητον, ,καίτοι ουχΐ πάντοτε μετά της δεούσης 
άμεροληψίας. Έκαστος άρι9·μός αυτοϋ περιέχει 16 έως 
24 σελίδας μεγάλου σχήματος καί τιμαται άντί 50 λεπτών 
(είς έλληνικόν νόμισμα), έν ω τά  λοιπά λονδίνεια φύλλα, 
έξαιρουμένου του Έω&ινού Άγγελιαφόρου, έχουσι τό τρίτον 
τής τιμής ταυτης. Ό  Χρόνος πανταχοϋ εχει άνταποκριτάς
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ΚΛΕΙΩ.

καί αλείβει τούς συνεργάτες του γενναιότερον πασης άλλης 
έφημερίδος. Μυδώδη όμως εΤνε τά  κέρδη, τα  όποια προς- 
χορίζονται οί ίδιοκτήταί του κυρίως διά των άπειραρίδμων 
έν ταΐς στήλαις του καταχωριζομένων ειδοποιήσεων, διά νά 
φαντασ&ή δέ τις όπόσα εΐνε τούτα, αρκεί ν’ άναφέρωμεν 
ότι είς την θυγατέρα ενός των Ιδιοκτήτων Ιδό&ησάν ποτε 
ώς προιξ τά  έςοδα μιας στήλης των ειδοποιήσεων.

Τά έκτεταμένα οικοδομήματα τού Χρόνον περιέχουσιν 
όχι μόνον τά  γραφεία της Συντάξεως, την Διεύ&υνσιν, την 
Διεκπεραίωσιν, καί τό τυπογραφεΐον, άλλα καί εν μηχανουρ
γείου, Ιν χυτήριον Ιν ηλεκτρικόν έργαστήριον, μαγειρεία, 
εστιατόρια κτλ. Έξαιρουμένου του χάρτου όλον τό λοιπόν 
υλικόν κατασκευάζεται Ιν τοΐς ανωτέρω μνημονευδεΐσιν οί- 
κοδομήμασι, καί αΰταί ακόμη αί τυπογραφικοί μηχαναί, οί 
ηλεκτρικοί λαμπτήρες καί τά  φαγητά τού προςωπικοϋ τής 
υπηρεσίας. Τά δέ νέα κτίρια ήγέρδησαν υπ’ αυτού τού 
ιδιοκτήτου καί τού διευδυντού τού φύλλου άνευ τής βοή
θειας άρχιτέκτονος· αί κέραμοι π. χ. κατεσκευάσδησαν Ιν 
τη εξοχική Ιπαυλει τού Ικδότου τού Χρόνον καί υπό των 
υπαλλήλων του μετεφέρδησαν είς Λονδίνον επί Ιδίων αμα
ξών. Καί δι’ άλλας έφημερίδας, άγγλικάς καί μή, ώς π, χ. 
την Ιφημερίδα τού Μαγδεβουργου, τόν Τύπον τής .Βιέννης, 
κατεσκευάσδησαν ένταύδα πολλά πιεστήρια. Αί μηχαναί 
αυται έκτυπου τι δύο αντίτυπα διά μιάς, ήτοι Ιν περιπτώσει 
ανάγκης 24,000 αντιτύπων έντός μιάς ώρας.

Εύάρεστον αΐσδημα καταλαμβάνει τόν Ιπισκεπτόμενον, 
βλέποντα Ινώπιόν του ούκ ¿λίγους μαγείρους, εργαζομένους 
υπό την έπίβλεψιν ένός ανωτέρου υπαλλήλου· μία αΐδουσα 
χρησιμεύει ώς εστιατόριον διά τούς υπαλλήλους τής Διευ- 
δύνσεως καί Διεκπεραιώσεως, έτέρα δέ εΐνε ώρισμένη διά 
τούς Ιργάτας καί τούς στοιχειο&έτας. Έ κεΐ δε όπου κεΐν- 
τα ι τά  γραφεία τής Συντάξεως υπάρχει καί ιδιαιτέρα αί
θουσα, είς ήν καταλήγει τό έκ Παρισίων τηλεγραφικόν σύρμα, 
πλησίον δέ της τηλεγραφικής συσκευής ίσταται στοιχειοδε- 
τικν μηχανή, τή βοηδεία τής οποίας αμέσως Ετοιμάζονται 
προς έκτύπωσιν τά  μακρά Ικ Παρισίων τηλεγραφήματα. Έ ν  
τινι αλλω δαλάμω εύρίσκονται τά  στόμια των τηλεφώνων, 
τά  όποια συγκοινωνούσιν αμέσως πρός τό Κοινοβούλιον καί 
δ ι’ ών οί Ιν τοΐς δεωρείοις των έφημεριδογράφων Ιν τή 
Άνω καί Κάτω Βουλή καδήμενοι άνταποκριταί υπαγορεΰ- 
ουσιν είς τους στοιχειοδέτας τους διαφόρους έν τοΐς Κοινο- 
βουλίοις λόγους, κατά τόν τρόπον δε τούτον ό Χρόνος κα- 
τορδόνει νά δημοσιεΰη πάντοτε καί ταχύτερον πάντων των 
άλλων φύλλων τάς εκτενεστάτας καί άσφαλεστάτας Ικ των 
Βουλών πληροφορίας.

Δεύτερος μετά τόν Χρόνον κατά την σπαυδαιότητα 
καί τήν σημασίαν δεωρεΐται ό „'Ημερήσιος Τηλέγραφος“. 
Ίδρυδείς τω 1855 υπό τού συνταγματάργχου Sleigh, δέν 
ήδύνατο κατ’ άρχάς νά όρδοποδήση ώς εκ της άνεπαρκείας 
των κεφαλαίων. ’Επί τέλους ήναγκάσδη ό κυριώτερος των 
πιστωτών του, ό τυπογράφος Levy, ν’ άναλάβη τήν .διεύ- 
δυνσίν του, οί δέ Ιμπειρότατοι των ειδημόνων εΐχον τότε 
είπεΐ, ότι εξέλεξε τήν κακίστην πληρωμήν, έξ όσων ήδύνατο 
νά λάβη. ’Αλλά πολλάκις αί τοιαϋται προρρήσεις διαψεύ- 
δονται. Τό νέον φύλλον, άμα ώς ή τιμή αυτού ήλαττώδη, 
κατέλαβε μετ’ ου πολύ δέσιν Ιπίζηλον μεταξύ των άλλων 
Ιφημερίδων. Διά των μετέπειτα Ιπιτυχιών του Ιλησμονήδη 
ή παλαιό του χρεωκοπία καί από: δεκαετίας εΐνε τόσον δια- 
δεδομένον, όσον ουδέν άλλο σημαντικόν δημοσιογραφικόν 
φυλλον Ιχ ί γης. Καί έπέτυχε τόν σκοπόν τούτον ουχί άνευ

πολλών δυςκολιούν καί προςκομμάτων · οί ίδιοκτήταί ,του 
ήσαν τολμηροί καί Ιπιχειρηματικοί, έπί πολλά όμως έτη 
συνέβαινεν ουχί σπανίως νά μή έχωσιν είς χεΐράς των ούδ’ 
οσα χρήματα άπητούντο πρός έκδοσιν τού προςεχούς άριδ- 
μοΰ. Τήν σήμερον τά  έτήσια καδαρά κέρδη υπολογίζονται 
είς 120,000 λίρας στερλίνας. Προςέφερε δε ό Τηλέγραφος 
καί τή Επιστήμη μεγάλας υπηρεσίας, διότι τω 1873 έξαπέ- 
στειλεν είς ’Ασσυρίαν τόν άσιανολόγον Γεώργιον Σ μ ίδχρ ό ς 
έρευναν των σφηνοειδών έχιγραφών, τού δέ 1875 καί 1870 
άχό κοινού μετά τού’ ,,Κήρυκος τής Νέας Ύόρκης“ χαρε- 
σκεύασε καί διετήρησε τήν είς ’Αφρικήν περιήγησιν τού 
Στάνλεύ', ττ ις  άπήτησεν Ιν συνόλω δαπάνην 800,000 φράγκ. 
Έ ν τή πολιτική ό „Τηλέγραφος“ μέχρις έσχάτων ήν άφω- 
σιωμένος είς τό κόμμα των φιλελευδέρων καί ώρκίζετο είς 
τό όνομα του. Γλάδστωνος, άλλ’ αί Ικδηλωδεΐσαι πρός τήν 
'Ρωσσίαν φιλικαί διαδέσεις τής φατρίας ταύτης παρεκίνησε 
τούς διευδυντάς αυτού ν’ άνακρούσωσι χρυμναν διαρκούντος 
τού τελευταίου ανατολικού πολέμου. Κατ’ έκεΐνο τού χρό
νου ό „Τηλέγραφος“ είχε καταστή Ιδνικώτερος καί σωβινι- 
στικώτερος καί αυτών των όργάνων τής συντηρητικής μερί- 
δος. Έ ν πολλοΐς δέ καί τ ίν  σήμερον άκόμη εΐνε τοιουτος, 
έν γένει όμως δεικνύει πολλήν ανεξαρτησίαν ώς πρός τήν 
πολιτικήν. Έ ν  των διακριτικωτάτων γνωρισμάτων τού δη
μοφιλούς τούτου φύλλου εΐνε ή Ινδελεχής καί άκατάπαυστος 
μέριμνα, ήν καταβάλλει περί των πραγμάτων των άναφερο- 
μένων είς τάς πενομένας τάξεις τού Λονδίνου. Επίσης δέ 
καί γράφεται είς ίδιόρρυδμον αγγλικήν γλώσσαν, μεστήν 
είκόνων, νευρώδη καί δημοτικήν.

Τό σπουδαιότερον όργανον τής μερίδος των ,,Τόρυων“ . 
εΐνε ή Σημαία, τό μόνον αγγλικόν φύλλον τό έκδιδόμενον 
δίς τής ημέρας. 'Ως εσπερινόν φύλλον από πολλών δεκαε
τηρίδων ήδη υφιστάμενον, προςέλαβε τώ 1869 τό πρόσχημα 
καί έωδινής έφημερίδος. Άφ’ ότου δε πρό τινων Ινιαυτών 
αχέδανεν ό Ιδιοκτήτης αυτής Johnstone καί διά διαδήκης 
κατέστησε τόν συνεργάτην του Mntford Ισόβιον αρχισυν
τάκτην καί διευδυντήν αυτής, κατέστη καί ή πρώην άκαμ
πτος συντηρητική στάσις τής „Σημαίας“ μάλλον Ιλευδέρα 
καί αμερόληπτος, διά γενναίων δε αμοιβών κατορδόνει η 
διεϋδυνσις Ικάστοτε νά· έχη επισήμους καί σπουδαίους συν- 
εργάτας. Διά των βελτιώσεων τούτων πολλαχώς ώφελήδη 
τό φύλλον έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, διότι 
από ημέρας είς ημέραν γίνεται προςφιλέστερον είς τόν λαόν 
καί ή έκδοσις αυτού αριδμεΐ τόσα σχεδόν αντίτυπα, οσα 
καί ή τού „Τηλεγράφου“. Ώ ς  πρός τήν ταχύτητα, τήν πε
ριεκτικότητα καί τήν άσφάλειαν τών έκ τού έξωτερικού δη- 
μοσιευομένων ειδήσεων υπερτερεί ή „Σημαία“ ίσως απάντων 
τών αγγλικών φύλλων.

Ή  κυριωτέρα έφημερίς τής φιλελευδέρας μερίδος εΐνε 
,,τίχ Ημερήσια Ν έα“, ίδρυδέντα τού 1840 υπό τού φιλαν- 
δρώπου Καρόλου Δίκενς έπί τω σκοπώ τού νά καταπολεμη- 
δώσιν αί είς τον σημερινόν κοινωνικόν βίον Ιπιπολάζουσαι 
κακίαι. Αλλ ολίγαι εβδομάδες ήρκεσαν νά πείσωσι· τόν 
εύγενή ιδρυτήν περί τού ανεπίτευκτου τών Ιδανικών σκοπών 
του καί ούτως ήναγκάσδη νά παραιτηδή τής συντάξεως. 
Έ κ τοτε  είς πολλάς περιήλδον οίκονομικάς δυςχερείας τά 
„Ημερήσια Νέα“, Ιβελτιώδη δέ τ' κατάστασίς των αυτη ση- 
μαντικώς, αφ’ δτου ή τιμή του φύλλου περιωρίσδη μόνον 
είς μίαν πένναν. Άργότερον αί απαράμιλλοι πολεμικαί αν
ταποκρίσεις του Άρχιβάλδου Φόρβες, του Όδόνοβαν (άπο- 
δανόντος Ιν τώ  κατά του Μαχδν πολέμιο) καί τού Mac
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Ο-οΙ^η είς τόσον βαδμόν ¿τίμησαν καί ωφέλησαν τήν έφη- 
μερίδα ταύτην, ώςτε τήν σήμερον ώς πρός τά  είςοδήματα' 
καταλαμβάνει τήν τετάρτην δέσιν μεταξύ όλων τών έφη- 
μερίδων τής ’Αγγλίας.·

Άρχαιότατον τών υφισταμένων λονδινείων ημερησίων' 
φύλλων εΐνε ό ,,Έωδινός Ταχυδρόμος“ (ίδρυδείς τού 1772), 
όςτις μετά πολλής Ιπιμελείας περιγράφει τά  συμβαίνοντα 
Ιν τή  αυλή καί τή αριστοκρατική κοινωνία καί ώς πρός 
τούτο δεωρούμενος πρώτη είδικότης. Είς τήν πολιτικήν εΐνε 
συντηρητικός, φιλελεύδερος όμως εΐνε ό ήδη εννενήκοντα Ιτών 
βίον έχων ,,Έωδινός Άγγελιαφόρος“, Ιδιοκτησία καί όργανον 
τής συντεχνίας τών καπήλων, ών μετά πολλής δυνάμεως 
καί ζήλου υπερασπίζεται τά  συμφέροντα.

Μεταξύ τών εσπερινών φύλλων — Ικδιδομένων πεντά- 
κις από τής μιας μέχρι τής πέμπτης ώρας μ, μ. — γνωστα-

τάτη είς τό έξωτερικόν εΐνε ή „Pall Mall Gazette“, ίδρυ- 
•δεΐσα προ εικοσαετίας ύπο τών έκδοτων τού ποιητού 
Thackeray. Άλλοτε συντηρητική, έγινε τήν σήμερον φιλε- 
λευδέρα. Επίσης φιλελευδέρα εΐνε καί ή Ή χώ, ίδρυδεΐσα 
τω 1868 καί πωλουμένη αντί ήμισείας χέννας. Δεύτερον 
εσπερινόν φύλλον τής αυτής αξίας εΐνε τά  συντηρητικά 
„Evenings News“, υφιστάμενα από τού 1881, άλλά μή υπο
σχόμενα βίον Θ·αλερόν καί άκμαΐον. Αί λοιπαί έσπεριναί 
Ιφημερίδες τιμώνται αντί μιάς πέννας καί αρχαιότατη μέν 
αύτών εΐνε ή Σφαίρα  (συντηρητική), νεωτάτη δε ή ,,‘Εφη- 
μερ'ις τον Α γιον 3Ιαχώβον", ίδρυδ-εΐσα τω 1880 ύπο τού 
προςωπικοϋ τής Συντάξεως τής „Pall Mall Gazette“, όταν 
ό νέος ιδιοκτήτης της τελευταίας τούτης παρήτησε τήν 
πρώην πολιτικήν καί έδήλωσεν ότι r  έφημερίς του δέν 
έπρεπε πλέον νά υπερμαχή τών άρχων τού Δισραέλη.

Η Ε Π Α Ι Τ Ι Σ .
[συνέχεια).

Κατά τήν αυτήν περίπου καί τήν προτεραίαν ώραν ¿ξ
ύπνησε, άλλά πουδενά δέν ήτο καμμία γυνή μέ τόν πράσι
νον πέπλον · ύπεμειδίασε σκώπτων εαυτόν διότι περιέμενε 
τοιούτό τ ι,  άνέστη άδυμος διά νά άνέλδη είς τήν έπαυλιν, 
άλλ’ αίφνης χαρετήρησε εν λευκόν μανδήλιον, τό όποιον βέ
βαια αυτός δεν άφήκεν έκεΐ- τό παρετήρησεν είς αυτόν δα 
ανήκε, διότι είς μίαν ακραν ήσαν κεντημένα τά  άρχικά τού 
ονόματος του γράμματα. ,,Πόδεν ήλδε λοιπόν αυτό τό 
μανδήλι έδώ;“ άνεφώνησεν έν ταραχή, ότε μετ’ άκριβεστέ- 
ραν παρατήρησιν εύρεν ότι τό μανδήλι ήν έκ τής συλλο
γής έκείνης, τήν οποίαν είχε παραγγείλει καί λάβει κεντη- 
μένην παρά της έπαίτιδος κόρης καί τήν οποίαν ώς ίεράν 
ανάμνησιν είχε πάντοτε κεκρυμμένην. „Λέγεις, νά ήνε καί 
τούτο νέον σημεΐον τής παρουσίας της;“ Έξεδίπλωσε τό 
μανδήλιον καί Ιζήτει μήπως εύρη έντός αυτού καί άλλην 
καμμίαν έπιστολήν. Ή το  κενόν, άλλ’ είς άλλην πάλιν γω
νίαν άνεκάλυψε ολίγα τινά γράμματα μετά τής αυτής καί 
τό όνομά του χάριτος κεντημένα καί λέγοντα: ,,Αια π α ν  
ϊόρ}“ — „Λοιπόν έδώ ήτανε πάλιν αύτή!“ ανέκραξε περί
λυπος ό νεανίας. „Καί δέν τήν εΐδον είς βαδύν παραδεδο- 
μένος ύπνον! Διατί όμως μοί δίδει αύτά τά  σημεία, διατί 
Ιπαναλαμβάνει τόν δλιβερόν τούτον αποχαιρετισμόν, οςτις 
καί τότε καί χδές άκόμη με κατέστησε τόσον δυςτυχή;“ 

Καί αυτήν τήν φοράν ήρχισε νά έρωτα κατά σειράν 
τούς όπηρέτας, άν διήλδε διά τού κήπου καμμία ξένη. "Ολοι 
ανεξαιρέτως άπήντησαν άποφατικώς, ό δέ γεραλέος κηπου
ρός προςέδηκεν ότι από τριών ήδη ώρών ούδείς έφάνη έν 
τι3 κήπω έκτος τής κυρίας. „Καί τ ί έφορούσεν“, ήρώτησεν 
ό Φρέβεν παραδόξως έκπεπληγμένος.

— „Πάρα πολλά ζητάς, κύριε“, ύπέλαβεν ό γέρων, „¿φο
ρούσε, πού λές, πολύ ωραία ρούχα, τ ί ρούχα όμως δεν ’ξεύρω 
νά τό ’πώ ' όταν μάλιστα ’πέρασεν από κοντά μου, ’κούνησε 
τό κεφάλι της με καλόν τρόπον καί μέ είπε: Καλή μέρα, 
κύρ Γ’ακουμή!“

'Ο  Φρέβεν έπήρε κατά μέρος τόν γέροντα καί εΐπεν 
αύτω χαμηλή τή  φωνή: „Σ’ ¿ξορκίζω νά με ’πής, φορούσε 
ενα πράσινο βέλο; δέν είχε κι’ ένα μαύρο πράγμα ’μπροστά 
’ςτά ’ματιά της, έτση;“

'Ο  γέρων κηπουρός τόν ήτένισε μετ’ απορίας καί ήρ· 
χισε νά κινή τήν κεφαλήν του πρός έκφρασιν κακής υποψίας.

Καί άπήντησε: ,,Τί μαύρο πράγμα εΐνε αυτό πού λές, κύρ 
Φρέβεν; Έ λ α  Χριστέ καί Παναγιά! τί έχουν τά  ’μάτια 
τής κυράς για νά φορέση τέτοιο πράγμα; Βγάλε, παιδί 
μου, αυταΐς τής ίδέαις από τό κεφάλι σου· πρέπει νά Σε 
πειράζη καί ή πολλή ζέστα, καί τό καλό πού Σέ δέλω, φό
ρεσε ένα ψάδινο καπέλο.“ Ταΰτα είπών ό γέρων απεσόρδη 
κινών σύννους τήν κεφαλήν, είς δέ τούς λοιπούς υπηρέτας 
έξήγησε μακρόδεν διά λίαν υπόπτου χειρονομίας, φέρων δηλ. 
τόν δείκτην πρός τόν έγκεφαλικόν χώρον, ότι: αυτός ό νέος 
δέν τά  είχε διόλου σωστά.

XXX.
Ουδέ τήν φοράν ταύτην κατήντησεν ό Φρέβεν είς άλλο 

τ ι αποτέλεσμα, είμή ότι ακατανόητος πράγματι εΐνε ή συμ
περιφορά τής κόρης έκείνης, τήν οποίαν τόσον ένδομύχως 
ηγάπησε* τοσούτον δέ τόν άπησχόλει αυτό τό αίνιγματώδές 
παίγνιον μέ τόν πόνον καί τούς πόδους του, αί τελευταΐαι 
δηλ. είς τήν άναδενδράδα έμφανίσεις, ώςτε πολλά, τά  όποια 
ήτο φυσικώτατον νά επισύρουν τήν προςοχήν του, τόν διέ- 
φευγον. Ή  ’Ιωσηφίνα, λόγου χάριν, προςήλδε μέ δακρυσμέ-1 
νους όφδαλμούς είς τό δεΐπνον ό Βαρώνος πάλιν ήτο κα- 
κόδυμας καί βραχυλογοίτατος, προςεπάδει δέ νά ανακούφιση 
τήν ένδόμυχον άδυμίαν του, ήτις ήν ¿ζωγραφισμένη είς τό 
πρόςωπόν του καί ώμίλει διά τών οφδαλμών του, διά βλα
σφημιών ότέ μέν κατά τών φαγητών ότέ δέ κατά τής ευ- 
πρεπίσεως τών τού οίκου. Πάντα ταύτα ήνείχετο ή ατυχής 
γυνή σιωπηλώς καί μεδ’ υπομονής καί ερριπτεν ένίοτε πρός 
τόν Φρέβεν Ιν βλέμμα ώςεί έπιζητούσα παρηγορίαν καί 
βοήδειαν παρ’ αυτού· άλλ’ η δυςτυχής δέν· παρετήρει πώς 
κατεσκόπευεν αυτά τά  βλέμματα ό σύζυγός της καί πόσον 
αυτός έκοκκίνιζεν όταν συνήντα τούς οφδαλμους της πρός 
τόν φίλον του διευδυνομένους.

"Ολα αύτά έβλεπε καί ήκουεν ό Φρέβεν ώς πράγματα 
συνήδη καί ουτε ¿φρόντιζε καν νά ερώτηση άπαξ τήν ’Ιω
σηφίναν διά τήν αίτίαν τής αίφνιδίας ταύτης τού Φάλδνερ 
έξάψεως. Οϋδέ παρετήρησε μάλιστα ότι αυτη έφέρετο μετ’ 
άσυνήδους έπιφυλακτικότητος πρός αυτόν επί παρουσία τού 
συζύγου της, καί είς έκτακτον έργασιων πληδώραν άπέδιδε 
τάς επιμόνους προςκλήσεις τού φίλου του όπως τόν συνο- 
δεύη σήμερον εκεΐ καί αδριον άλλου πρός χωρογραφικάς είς
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τα υποστατικά του καταμετρήσεις. "Οταν όμως πρωίαν 
τινά <5 Φάλδνερ τον περιέμενε καθ·’ όλα έτοιμος $ιά νά ¿ξ- 
έλδωσιν όμού έφιπποι είς τούς αγρούς, αυτός δε άρνούμενος 
έπροφασίσδ-η μικράν αδιαθεσίαν και άκάκως προςέδ-ηχεν, 
δτι προτιμά νά· μείνη παρά τή ’Ιωσηφίνα διά νά διέλδ-η 
ττν ημέραν άναγινώσκων μετ’ αυτής, έξεπλάγη τώ  δντι 5 
Φρέβεν ακοΰσας τόν φίλον του νά λέγη παροργισμένος: 
,ΓΟχι, αυτά- τά  διαβάσματα νάπαόσουν, δεν τά. δ-έλω χλειά. 
Άφ’ δ,του μάλιστα: άρχισεν αύταίς ή άηδίαις, δλα πάνε 
στραβά.' Αυτό μόνον έλειχεν, νά περνά ή κυρία ύλην τήν 
ημέρα με μυδ-ιστορήματα, καί νά γεμίζη το κεφάλι της με 
κάτι ίδέαις,· πού έγώ τής σιχαίνομαι. Νά διαβάζης, φίλε 
μ.ου, ’Εσύ μονάχος Σου, και νά μή Σε κακοφανή διόλου άν, 
βάλω τήν γυνάϊκά' μου ’ς άλλη δουλειά. Λοιπόν, γυναίκα, 
σήμερα μετά τό πρόγευμα νά καταβής είς τον κήπον και 
νά παραστατήσης έκεί κάτω πού θ·ά βγάλουν οί άνδ-ρωποι 
τά  λαχανικά- κατόπιν κάμε μου τήν χάρι νά ’πας ’ςτού 
παπά σήμερα, γιατί πολυν καιρόν δεν τόν είδες.“ Καί ταΰτα 
είπών έλαβε τό μαστίγιόν του καί άνεχώρησε.

— „’Αλλά τ ί σημαίνει τούτο; Τ ί έχει αυτός σήμερα;“ 
ήρώτησεν έκδ-αμβος ό Φρέβεν τήν νεαράν γυναίκα, μόλις 
δυναμένην νά συγκράτηση τά  δάκρυά της.

— ,,Έτση εΤνε, καλέ, πάντοτε“, υπέλαβε χωρίς νά ύψωση 
τά  βλέμματά της. ,,Είνε άληδ-ές δτι ή παρουσία Σας τόν 
μετέβαλεν ή μάλλον τόν κατέστησεν έπί τινα καιρόν προς- 
εκτικόν. Αλλά τώρα πάλιν, βλέπετε, ήρχισε τά  πρώτά του.“

— „’Αλλά προς τί, δ-εέ μου, δλα αυτά!“ εΐπεν άδ-υμος 
ό Φρέβεν, ,,δέν ήμπορείτε τάχα νά στείλετε μίαν υπηρέτριαν 
είς τόν κήπον, διά  τά  λαχανικά;“

— ,,Είνε αδύνατον, πρέπει έγώ ή ίδία νά παραστατήσω- 
αυτό τό απαιτεί“, άπήντησεν ή ’Ιωσηφίνα άποφασιστικώς.

— „Καί ή έπίσκεψις έκείνη είς τον Ιφημέριον . . .·.
— „Καί έκεί πρέπει νά πηγαίνω- ήκούσατε πώς άπή- 

τησε καί τούτο. Ά λλ’ άς τ ’ άφήσωμεν αυτά, έτση δά ήνε 
πάντοτε. — Αλλά Σείς“, έξηκολούδησεν ή Ιωσηφίνα, „Σείς, 
φίλε μου, φαίνεσδε από τίνος μεταβεβλημενος, δεν εΐσ&ε 
πλέον ευδυμος ώς πρότερον, ούτε τόσον οίκείος. · Δεν ευχα
ριστείστε άρά γε πλέον έδώ πλησίον μας; ‘Ο σύζυγός μου 
άρά γε ή έγώ είμαι πρόξενος αυτής της άδυμίας Σας;“

'Ο  Φρέβεν περιήλδεν είς αμηχανίαν καί όλίγον έλειψε 
νά έκμυστηρευδή είς τήν φίλην του τά  παράδοξα έκείνα 
τού κήπου γεγονότα, άλλ’ ή Ιδέα, δτι &ά έκτε&ή απέναντι 
φρονίμου καί νεαράς γυναικός, τόν άκέτρεψεν έκ τούτου. 
„Γνωρίζετε“, εΐπεν ύποχωρών, „δτι προχδες έλαβον κάτι έπι- 
στολάς- είς αύτάς πρέπει νά άποδο&ή ή άδυμία μου, άν 
πράγματι Σας φαίνωμαι λυπημένος.“ — Ή  ’Ιωσηφίνα τόν 
ήτένισε μετ’ αμφιβόλου τινός έκφράσεως· ;άπάντησίς τις 
έφάνη αίωρουμένη έπί τά  χείλη της, άλλ’ δταν διεΐδεν είς 
τούς όφδαλμούς τού φίλου της τήν έλλειψιν πάσης έμπιστο- 
σύνης, έστενοχωρήδη καί τά  ωραία έκείνα χείλη άπώ&ησαν 
διά σπασμωδίκής κινήσεως τήν άπάντησιν ταύτην. Σιωπηλή 
προέβη καί έκωδώνισε, καί διέταξεν είς ττν ,άμέσως χρος- 
ελδουσαν θαλαμηπόλον, της νά φέρη τό άλεξήλιόν .της, δπερ 
λαβούσα μετ’ δλίγόν έξήλδεν είς τόν κήπον διά νά έργα- 
σδή καί δέν προςεκάλεσε νά τήν συνοδευση ύ Φρέβεν.

"Οταν μετ’ όλίγας ώρας κατήλδεν ό νεανίας είς τόν 
κήπον καί ήρώτησε περί ττς  ’Ιωσηφίνας έμαδεν δτι ήτον 
εις τού έφημερίου. . Έ τρεξε λοιπόν αυτός είς τήν άναδεν- 
δράδα καί με πάλλουσαν καρδίαν έξηπλώδ-η έπί τού χλοε
ρού άνακλίντρου. Σήμερον πλέον απέφάσισε νά μήν άποκοι-

μηδή. „Θά Εδώ όμως“, έλεγε καθ-’ £αυτόν, ,,άν αυτό τό 
δν, τό οποίον, τόσον μυστηριωδώς με άκολουδεί, έχει καί 
τρίτον τι σημείον νά μοι δώση. Θά ύποκριδώ βέβαια δτι 
κοιμούμαι καί άν πάλιν έμφανισδ·ή δά το. πιάσω καί δά ίδώ 
οποίας φΰσεως δν εΐνε.“ Ανέγνωσε μέχρι τών πρώτων με
σημβρινών ωρών καί κατ’ όλίγον έκλεισε τούς όφδ-αλμούς. 
’Ολίγον έλειπε πολλάκις νά τόν καταβάλη πράγματι ό 
ύπνος, άλλ’ .ή προςδοκία, ή ανησυχία καί ή ίσχυρά δέλησις 
άπέκρουον τήν ύπνωτικήν έπενέργειαν τής μεσημβρινής ώρας 
κάί κατώρδ-ου ό Φρέβεν νά διατελή έξυπνος. Μόλις δέ πα- 
ρήλδεν ήμίσεια ώρα καί ήρχισαν οί κλάδοι των. περί' τήν 
άναδενδράδα δάμνων νά 9-ορυβώσι ΥΗνοιξεν ολίγον τούς 
όφδ-αλμούς του καί διείδεν, δτι δυο λευκαί χεΐρες. παρεμέ- 
ριζον μετά ' προςοχής τούς κλάδους διά νά σχηματισδή 
άνοιγμα εύδύ πρός τόν κοιτόμενον. . Κατόπιν έτριξαν έπί. 
τής άμμου σιγανά βήματα. Λάδρα προςεϊδε καί πάλιν τήν 
εΐςοδον τής άναδενδράδος καί ή καρδία του ήδελε νά διαρ- 
ραγή έξ άγαλλιάσεως καί ανυπομονησίας δταν είδε τό κο- 
ράσιόν του με μαύρον πέπλον καί μαύρον πίλον, καί μέ άνα- 
σηκωμένην κατά τό ήμισυ τού ωραίου προςώπου τήν μελανήν 
προςωπίδα.

XXXI.

Έπλησίασε προβαίνουσα άκροποδητεί. ’Εκείνος έβλεπεν 
δτι τό πρόςωπόν της είχε γείνει κατακόκκινον δσον προς- 
ήρχετο πλησιέστερον. Παρετήρησεν έπί μακρόν τόν κοιμώ- 
μενον, άνεστέναξε βαδέως καί άπέμασσε τά  δάκρυά της. 
Κατόπιν έπλησίασε περισσότερον, χροςέκλινεν έπ’ αυτόν καί 
ή πνοή της έψαυσεν αύτέν ώς ουράνιος άγγελος μηνύων 
αύτω τήν προςέγγισιν τών γλυκέων χειλέων της, έπέκλινε 
δε κατόπιν βαδ-ύτέρον καί τό στόμα της ήνώδη με τό Εδι- 
κόν του τόσον έλαφρά ώς αί πρώται ήλιακαί ακτίνες άπλούν- 
ται έπί τών λόφων.

Αλλ’ έκείνος δίν ήδυνήδη νά κρατηδή περισσότερον- 
εύ&ύς τήν περιέβαλε διά τού βραχίονος καί έκείνη μικρόν 
φωνήσασα έπεσε γονυκλινής πρό αυτού. Έσηκώδη έντρομος 
νομίζων δτι έλιποδ-ύμησεν, άλλά δεν ήτο τούτο, είχε μείνει 
μόνον άφωνος καί έτρεμε δυνατά. Τήν άνήγειρεν, έσυρεν 
αυτήν προς τό μέρος του έπί τού άνακλίντρου, έξαλλος έκ 
τής χαράς δτι έπανεΰρε τό έράσμιον έκείνο δν, καί Ικάλυψε 
τό στόμα της με δερμότατα φιλήματα καί τήν έσφιγγεν είς 
τό στήδ-ός του- ,,Σ’ έχω λοιπόν πάλιν, Σ ’ έχω έπί τέλους, 
αγαπημένη μου κόρη!“ άνέκραξεν ό Φρέβεν. „Δεν είσαι φάν
τασμα, ζής, Σέ κρατώ είς την αγκάλην μου καδώς τότε 
καί Σ ’ άγαπώ καδώς τότε καί είμαι ευτυχής, ευδαίμων, 
διότι βέβαια μ’ αγαπάς καί Συ!“ Διάπυρος έρυδ-ρότης έπε- 
χύδη είς τάς παρειάς έκείνης, δ’εν ώμίλει, άλλά καί ματαίως 
προςεπάδ-ει ν’ άποσπασδ-ή τών βραχιόνων του. „Ό χι! δχι, 
δεν Σ’ άφίνω τώρα πλέον“, εΐ-πεν έκείνος κάί δάκρυα, δά
κρυα τής ευτυχίας έστάλαζον άπό τών βλεφάρων του- ,,τώρα 
Σέ κρατώ δυνατά καί όλος ό κόσμος δεν ’μπορεί νά Σε 
πάρή. Έ λα , βγάλε αυτήν τήν ζηλότυπον .προςωπίδα, δ-έλω 
νά ίδώ δλον τό ώράίον πρόςωπόν Σου, τό όποιον μόνον είς 
τό δνείρόν μου πάντοτε έβλεπον!“ Έκείνη μεδ’ όλης τής 
δυνάμεώς της ήδ-ελε νά παραμερίση τήν χείρά του άπό τού 
προςωπείου, δυςκόλως ήδύνατο ν’ άναπνεύση, έπάλαιε μετά 
τού άνδρός, άλλ’ .ή έξαλλος χαρά τού νεανίου, μετά τόσού- 
του χρόνου στέρησιν με τόσην αίφνης άμειφδέντος ευτυχίαν, 
παρέσχεν αύτώ εύκολον τήν νίκην. Καί διά της μιας χει- 
ρός έκράτησε τάς δύο έκείνης χείρας καί δια τής άλλης
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παρωθήσας πρδς τά  όχίσω τδν πίλον της γυνμικδς Ελυσε
τάς λωρίδας του προςωπείου καί ε ί δ ε ............................την
σύζυγον τού φίλου του.

„’Ιωσηφίνα!“ άνέκραξεν ώςεί κατακρημνιζόμενος είς βά- 
ραθρον καί αί ίδέαι του εφέροντο ώς ανεμοστρόβιλος. „’Ιω
σηφίνα!“

Ώ χρα, αναίσθητος, άδακρυς έκάθητο παρ’ αυτώ καί 
μετ’ ολίγον είπε μελαγχολικώς μειδιώσα: ,,Ναί, η ’Ιωσηφίνα.“

— „Λοιπόν μ.’ ¿γελάσατε;“ ηρώτησε μετά πικρίας, Ενώ 
παρήλθεν άπ’ αυτού πάσα Ελπίς καί όλη ή προτέρα ευδαι
μονία. ,,Ώ, ’μπορούσε νά λείψη αυτή η άστειότης. ’Αλλά“, 
εΤπε κατόπιν ώςεί νέα τις Ιδέα Επέλαμψεν αυτώ, „άλλα πό- 
θεν Εχετε ¿κείνο τό δακτυλίδι, πούηυρατε αυτό τδ μανδήλι;“

Ήρυθρίασε καί πάλιν ή νεαρά γυνή, ¿δάκρυσαν οί 
οφθαλμοί της και Εκρυψε την κεφαλήν είς τδ στήθος του. 
— „’Ό χ ι!“ εΤπεν Εκείνος, „πρέπει ν’ απαντήσετε είς τούτο- 
αυτδ εΐνε ’δικό μου δακτυλίδι, καί τδ μανδήλι εΐνε απ’ τά
’δικά μ ο υ ..................  Σάς ¿ξορκίζω νά μέ ’χητε, πως περι-
ήλθον αυτά είς τάς χεΐράς Σας, πόθεν Εχετε αυτά;“

— „’Από ’Σένα!“ ύπέλαβεν Εκείνη ψιθυρίζουσα και έξ 
αίδούς ¿χι μάλλον κρύπτουσα τδ χρόςωπόν της.

Τότε εφωτίσθη ό νους τού Φρέβεν- ¿σήκωσεν ελαφρά 
την κεφαλήν της και ήτένισε πρδς αυτήν μετά θαυμασμού 
καί αγάπης. „’Εσύ είσαι λοιπόν! Μήπως χάλιν ονειρεύο
μαι;“ εΤχεν αφού Επί μακρδν τήν Ιδ·εώρησε. „Δεν είπες, ότι 
Σύ είσαι τδ γλυκό μου τδ κορίτσι; Θεέ μου, όποιος πέπλος 
¿κάλυπτε τήν όρασίν μου! Καλέ, νά τδ ώράϊόν Σου χρός- 
ωπον, τό εύμορφόν Σου στόμα, τό όποιον και τότε ¿φίλησα!“

Καταχόρφυρος Εγεινεν ή ’Ιωσηφίνα, Τον έθεώρει μεθ’ 
ηδονής καί γοητείας. ,,Τί ήθελα άπογείνει άνευ Σου, ευγε- 
νέστατέ μου ευεργέτα“, υπέλαβεν άναλυομένη είς δάκρυα. 
,,Σέ φέρνω τήν ευλογίαν τής καλής μου μητέρας. ’Ελάφρω
σες την καρδίαν της κατά τάς τελευταίας έκείνας στιγμάς 
τής ζωής της, Ελάφρωσες τδ βάρος τής δυςτυχίας της, ή 
οποία τόσον ¿βάρυνε τδ άρρωστον σώμά της. Α χ! πως 
ήμπορω νά Σ ’ ευχαριστήσω; Τί θά  ¿γινόμουν άνευ Σου!
Και όμ ω ς............... “ έξηκολοό&ησε κρύπτουσα διά των χει-
ρων τό πρόςωπον, „καί τί κατήντησα όμως, ή σύζυγος ενός 
άλλου, ή σύζυγος τού φίλου Σου!“

Απειρος πόνος έκόμαινε τδ  στήδ'ός της και διά των 
τρυφερών δακτύλων της Ερρεον τά  δάκρυά της. Ήσθάνετο 
ήδη ό Φρέβεν πόσον αυτή τον ήγάπα καί δέν έπήλθεν ου- 
δαμως είς τον νουν του ότι άνήκεν είς άλλον καί περισφίγ- 
ξας αυτήν είς τάς άγκάλας του, ώςεί φοβούμενος μή καί 
πάλιν την χάση, είπε: „Έχεις δίκαιον- άς ’πούμε, ότι ετση 
Επρεπε νά γείνουν όλα- ετση Επρεπε νά Ελδ·ουν τά  πράγ
ματα, διότι ίσως ή πολλή ευτυχία ήθελε μάς θανατώσει.

’Αλλά τώρα, αυτήν μόνην τουλάχιστον τήν στιγμήν είσαι 
ίδική μου- υπό&εσε, ότι ήλθες Εκεί, είς Εκείνην τήν πλα
τείαν νά με συνάντησης και ότι Εγώ τάχα ΣΕ περιέμενον- 
ελα, άγκάλιασέ με ’ςάν τότε, άγκάλιασέ με μιά ακόμη.“ 

Βυθισθεΐσα είς τάς γλυκυτάτας ταύτας αναμνήσεις 
Ικρεμάσδη είς τον λαιμόν του- τά  θολά τής υπερτάτης ευ
τυχίας βλέμματα δεν διακρίνουσι τήν πραγματικότητα- ερα- 
σμιώτατον μειδίαμα περιέβαλε τδ  στόμα της κάί βαθμηδόν 
Εξέλικε βυθισθ'εν είς τούς λακκίσκους των παρειών της. 
„Καί δεν μ.’ ¿γνώρισες, αλήθεια;“ ήρώτησεν Εκείνος άτενί- 
ζων πρδς αυτήν πλήρης τρυφερότητος. ,Α χ '“ άπήντησεν 
¿κείνη. „Τότε εΐχον με πολλήν προςοχήν υποκλέψει καί 
άποτυπώσει είς τήν καρδίαν μου τους χαρακτήρας τού προς- 
ώπου Σου, αλλά τή  αλήθεια δέν θά  Σ ’ άνεγνώριζον ποτέ. 
Ίσως τούτο προέρχεται Εκ τούτου, ότι πάντοτε Εν καιρω 
νυκτδς Σ ’ Εβλεπα χωμένον είς τδν μανδύαν Σου καί μέχρι 
του μ.ετώπου κεκαλυμμένον. Αλλά πώς πάλιν νά σκεφθώ
................ Βέβαια, όταν τήν πρώτην εσπέραν τής άφίξεώς
Σου ήκουσα νά όμιλής με τδν Φάλδνερ, ό ήχος τής φωνής 
Σου μοί Εφάνη γνωστός και ώςάν άλλοτε νά τδν ήκουσα- 
άλλά πολλάκις κατόπιν ¿γέλασα μονάχη μου δι’ αυτάς τάς 
είκασίας μου. Έ πειτα  πάλιν ¿νόμιζα πολλάκις ότι άφεύκτως 
θά  ήσο Εκείνος, τον όποιον υπέθετα- ύστερον πάλιν άμφέ- 
βαλλον- όταν όμως τήν Κυριακήν άνέφερες τήν Γέφυραν 
των Τεχνών, περίεργόν τ ι φως ειδον οί όφθαλμ,οί μου Επί 
της φυσιογνωμίας Σου. Έφαίνεσο ζών μόνον διά των ανα
μνήσεων καί οί πρώτοι λόγοι Σου ¿μαρτύρησαν ότι Σύ είσαι, 
Σύ είσαι Εκείνος! ’Αλλά βέβαια, Εμέ δεν άνεγνώρισας Σό- 
δεν εΐνε ετση; Εγεινα πολύ χλωμή, δεν εΐνε;“

— „’Ιωσηφίνα μου!“ άνέκραξεν Εκείνος. „Πού ήσαν αί 
αισθήσεις μου, πού οί οφθαλμοί μου καί ή άκοή, διά νά μή 
Σε αναγνωρίσω; Ευθύς, δτε τό πρώτον Σ ’ Επανεΐδον, τρό
μος τις διεπέρασε τήν καρδίαν μου- ή μεγάλη πρδς τήν ει
κόνα Εκείνην όμοιότης Σου μ’ Εκαμε νά τήν αγαπήσω ώς 
ΣΕ αυτήν μόνον ή ανακάλυψές τού ξένου τής μητρδς γέ
νους μ’ άπεπλάνησε καί ώς Εκ τούτου Εβλεπον εν Σοί τήν 
θυγατέρα τής ωραίας Λαύρας καί πολλάκις καθήμενος πλη
σίον Σου άνεζήτουν είς αναμνήσεις τήν μορφήν τής αγνώ
στου Ερωμένης μου, Σου δήλα δ ή ...................“

— „Θεέ μου, Θεέ μου!“ άνεφώνησεν ή ’Ιωσηφίνα, „εΐνε 
αληθές τούτο, είνέ ποτε τούτο δυνατόν; ΉμπορεΤς ακόμη 
νά μ ’ αγαπάς;“

— ,,Αν ήμ πορω ;................ Αλλά μήπως Επιτρέπεται
μοι τούτο; Είσαι τώρα σύζυγος τού Φάλδνερ. — Άλλ’ 
είπε μ.θΐ, πώς εγείναν όλα αυτά; Πως δεν ήμπόρεσες τότε 
ουτε μίαν καν φοράν νά με περιμείνης;“

[ Έ χ  το ν  γερμ αν ικό ν .] {'¿πεται συνέχεια.)

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α  Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α  ΠΕΡΙ  ΣΕ ΙΣΜΩΝ.

Αλλεπάλληλοι Επήλ&ον κατά τά  τελευταία Ετη οί σει
σμοί Εν Έ λλάδι καί ’Ιταλία, Επενεγκόντες φοβέρας κατα- 
στροφάς καί έγκατασπείράντες τρομ.ον καί φρίκην μεταξύ 
των κατοίκων των χωρών τούτων. Μόλις δε ήρχισε νά λη- 
σμονήται ή θλιβερά τύχη τών Φιλιατρών καί τών άλλων 
τής δυτικής Πελοποννήσου κωμοπόλεων, καί ιδού πάλιν τή
11. Φεβρ. αί πλουτών&ιοι δυνάμεις έξεμάνησαν καθ’ όλην 
τάν βόρειον παραλίαν τής ’Ιταλίας, άπδ τού κόλπου τής

Γενούης μέχρι τής Μασσαλίας. Κ αθ’ όλην τήν γραμμήν 
ταυτην Επεκτείνουσι τάς υπωρείας των αί Αλπεις μέχρι τή ς . 
Μεσογείου θαλάσσης καί διαρκούντος τού χειμώνος προφυ- 
λάσσουσι τάς μεταξύ κειμένας χώρας άπδ τών Εκ βορρά 
ψυχρών ανέμων καί θυελλών. Είς τήν αληθώς παραδείσων 
ταυτην λωρίδα της γης, όνομαζομένην Λ ιγονρίαν, άποδη- 
μούσι κατ’ Ετος άπδ τών βορειοτέρων καί ψυχρότερων κλι
μάτων πολυάριθμοι ασθενείς καί Ετι περισσο'τεροι πολυτά-

ΚΛΕΙΩ. 59

λκντοι, οί μεν Επιζητούντες ΐασιν τών σωματικών παθών 
των, οί δε αλλαγήν καί ποικιλίαν τού φιλήδονου καί τερ
πνού βίου των. Άλλ’ δπαντες ήγέρθησαν Εκ τού υπνου των 
μετά φρίκης καί τρόμου τήν πρωίαν τής I I ’·1* Φεβρουάριου, 
διότι- δλως άπροςδοκήτως ήκοΰσθη φοβερός κρότος καί υπο
χθόνιος βοή, αί κλίναι το>ν ετρεμον καί έσείοντο, Εν ω πολλοί 
τών τοίχων διερρηγνόοντο καί κατέπιπτον. Πανικός κατέ
λαβε τούς πάντας, θρήνοι καί όλολυγμοί ¿πληρούν τδν αέρα, 
καί τάς οδούς ημίγυμνοι άνδρες καί γυναίκες, τρέχουσαι 
τήδε κάκεΐσε ώς μαινόμεναι πρδς διάσωσιν τής ζωής των.

Οί παλαιότατοι σεισμοί, περί ών ή ιστορία παρέδωκεν 
ήμΐν λεπτομερή περιγραφήν, εΐνε οί τώ 17 καί 56 μ. X. Εν 
Συρία συμβάντες καί Επειτα ό τού Ετους 526 μ. X-, καθ’ 
όν μόνον έν τη παρά τδν Όρόντην Αντιόχεια έτάφησαν υπο 
τά Ερείπια 200,000 ανθρωπίνων υπάρξεων. Κατά τά  τε
λευταία δε Ετη Επανειλημμένος μεν καί ή Ε λλά ς καί άλλαι 
υπό Ελλήνων οίκούμεναι νήσοι υπήρξαν τό θέατρον παρο
μοίων καταστροφών, οόχ ήττον όμως δεινάς υπέστη απώ
λειας καί ή ’Ιταλία, ής πολλαί πόλεις ή όλοτελώς κατε- 
στράφησαν ή Επί πολλάς δεκαετηρίδας Εμειναν οπίσω είς 
τήν άνάπτυξίν των. ‘Η άκμη τής δημοκρατίας τής ‘Ραγου- 
ζης άνεκόπη δια τού σεισμού τής 9. ’Απριλίου 1686, καθ’ 
όν Εφονεύθησαν 40,000 ανθρώπων, ή δε πρωτεύουσα τής 
ΠορτογαλλίαςΛισσαβών, καταστραφεΐσα Εντελώς τή Ιδ.’Οκτω- 
βρίω 1755, μόλις μετά πάροδον μιας εκατονταετηρίδος ήδυ- 
νήθη νά θεραπευθή άπο τού βαρυτάτου Εκείνου, υπό τής 
φόσεως κατενεχ&έντος, τραύματος.

Διαρκούντος τού σεισμού όσον στερεώτερον εΐνε οικο
δόμημά τ ι, άλλο τόσον περισσοτέρους Ενέχει καί τούς κιν
δύνους- άσφαλέστατον δΕ εΐνε τδ Ελαφρότατον. Διά τούτο 
αί Εκ λίθου κάί πλίνθων οίκίαι εΐνε Επισφαλείς, αί δ Εκκλη- 
σίαι Ετι Επισφαλέστεραι. Πολλά κωδωνοστάσια καί ολόκλη
ροι Εκκλησίαι κατεκρημνίσθησαν κατά τδν τελευταίον τής 
Νικαίας καί τών άλλων τής Λιγουρίας πόλεων σεισμόν, Ετά- 
φησαν δε υπό τά  Ερείπιά των χιλιάδες ανθρώπων. Τήν 
ζημίαν τής ’Ιταλίας μόνης υπολογίζουσιν είς 100 εκατομμυρ. 
φράγκων, χωρίς νά ληφ&ή υπ’ οψιν ή διαρκής βλάβη, ήν 
υφίσταται ή χώρα ώς Εκ τής φυγής χιλιάδων ξένων είς Πα- 
ρισίους, ’Ρώμην καί Τυρολίαν.

Φυσικόν ήτο λοιπόν νά στρέψωσι καί πάλιν οί φυσιο- 
διφαι τήν προςοχήν των Επί τού φοβερού τουτου φυσικού 
φαινομένου καί νά προςπαθήσωσι νά ευρωσι τά  αίτια καί 
την εσωτερικήν αυτού φύσιν. Τα αποτελέσματα τών - Ερευ
νών τούτων αποπειρώμεθα χαρακατιδν νά μεταδώσωμεν δια 
βραχέων είς τους φίλους ημών άναγνώστας.

Τριπλήν τινα διάκρισιν δυνάμε&α νά κάμωμεν είς τους 
σεισμούς, διότι υπάρχουσι τοιοϋτοι λεγόμενοι όριζόντειοι, 
Ετεροι κάθετοι καί άλλοι κυκλοτερή Εχοντες τήν φοράν. 
Ό ταν αί κυμάνσεις δύο δονήσεων συναντώνται, γεννάται 
άνάπαλσις Εκ τών άνω πρδς τά  κάτω καί τδ αποτέλεσμα 
εΐνε τό αυτδ ώς · καί τδ τής εκρηγνυομένης υπονόμου. Ό  
τόπος οδτος τού σεισμού εΐνε σπάνιος. Συνήθεις εΐνε αί κυ
ματοειδείς δονήσεις, Εξαπλοόμεναι γραμμοειδώς άπό τίνος 
κέντρου πρδς την περιφέρειαν. Δυνάμε&α δε νά παραβάλω- 
μεν ταυτας πρδς τάς γυροειδείς κυμάνσεις τού υδατος, Εάν 
Επί τής ήρεμουσης αυτού Εχιφανείας ρίψωμεν λίθον. Ή  Επι
στήμη όμως Εφεύρεν Εργαλεία, δυνάμει τών όποιων νά δια- 
γινώσκη τήν φοράν καί νά μέτρα τήν Εντασιν τών δονήσεων 
τής γής. Τδ άπλοόστατον τών Εργαλείων τούτων εΐνε τδ 
λεγόμενον ,,σεισμογράφος“. Περί τών σεισμογόνων όμως.

αιτίων πολλαί καί άντιφάσκουσαι πρδς άλλήλας υπάρχουσι 
θεωρίαι, Επ’ Εσχάτων όμως έφείλκυσεν ιδιαζόντως τήν προς
οχήν τών ειδημόνων ή τού Εν Βιέννη αστρονόμου ‘Ροδόλφου 
Φάλβ, παραδεχόμενου ότι τά  Εγκατα τής γής διατελούσιν 
είςέτι είς πυριφλεγή καί ¡5ευστην κατάστασιν καί ότι Ενεκα 
τής ελξεως τού ήλίου καί τής σελήνης παράγεται έν τώ 
υγρώ κόλπω τής γής εΐδός τι ,,άμπώτιδος καί παλίρροιας“, 
όθεν κατά τινας περιστάσεις γεννάται τδ φαινόμενον τού 
σεισμού. ’Επί τη βάσει τής θεωρίας ταότης προείπεν ήδη 
Επανειλημμένως ό Φάλβ τήν ημέραν, καθ’ ήν Εμελλε νά 
συμβή σεισμός, κάί αί προφητεΐαί του έπεκυρώθησαν τώ 
οντι υπό τών πραγμάτων. Καί τδν τελευταίον σεισμόν έν 
Λιγουρία είχε προειπεί ό αυτός φυσιοδίφης καί τήν ασ&ενε- 
στέραν αυτού έχανάληψιν μετ’ όλίγας ημέρας. Έ κτδς δε 
τούτων ώρισεν άπδ τούδε ετέρας 27 ημέρας τού Ετους 1887, 
καθ’ άς μέλλουσι νά συμβώσι σοβαραί άτμοσφαιρικαί ταρα- 
χαί, θύελλαι καί καταιγίδες καί σεισμοί. Αί ήμέραι δέ αδ- 
ται εΐνε καθ’ ημάς αί Εξής: ή 10., 11., 26. καί 27. Μαρτίου, 
ή 28., 24. καί 25. ’Απριλίου, ή 21., 22. καί 23. Μάίου, ή 9. 
καί 1 6 .’Ιουνίου, ή 8.. 12., 13. καί 2 1 .’Ιουλίου, ή 7. καί 
8. Αύγουστου, ή 5. καί 6. Σεπτεμβρίου, ή 4. καί 24. ’Οκτω
βρίου, ή 2., 3. καί 30. Νοεμβρ. ή 1. καί 2. Δεκεμβρίου.

Κατά τήν γνώμην δε τού Φάλβ μεγάλης δέονται προς- 
οχής πρδ πάντων αί κατά Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον ση- 
μειούμεναι ήμέραι, διότι κατά τούς μήνας τούτους ή Επιρ
ροή των παραγόντων τής παλιρροίας Επί τής γής θα  ήνε 
σχεδόν όση υπήρξε καί κατά τον Ενεστώτα Φεβρουάριον. 
Ό λίγην λοιπόν υπομονήν καί θά  ίδωμεν μετ’ ¿λίγους μή
νας, Εάν ό Φάλβ Επέτυχε τήν αλήθειαν καί επροφήτευσεν 
όρθώς.

• Είς τά  αυτά περίπου αίτια αποδίδει τήν γένεσιν τού 
σεισμού καί ό γάλλος αστρονόμος Φλαμμαριών. Ώ ς  πιθα- 
νωτάτην δ ’ αφορμήν παραδέχεται τήν εκρηξιν ατμών Εν 
τοΐς σπλάγχνοις τής γής, προκλη&είσαν διά τής είςδόσεως 
θαλασσίου υδατος είς βαθύτατα κείμενα καί επομένως διά- 
θερμα πετρώδη στρώματα. ,Α^ευ αμφιβολίας, λέγει ό Φλαμ
μαριών, τδ δδωρ τών ωκεανών σταλάζει διά τών υποβρυχίων 
βράχων καί Επί τέλους πληροί τάς υπ’ αυτούς κοιλότητας 
καί χαράδρας. Βέβαιον δε εΐνε Επίσης, ότι οί ταπεινότερον 
κείμενοι βράχοι Εχουσι θερμοκρασίαν όψηλοτέραν. Δύναται 
λοιπόν ό άτμδς νά έξακολουθή υφιστάμενος σημαντικήν 
πίεσιν, Εως ου ή παραμικρά αφορμή προξενήση τήν Εκρηξίν 
του. Ό  φλοιός τής γής συστέλλεται κατά τήν άπόψυξιν, 
συμπυκνούται καί Επιφέρει διαφόρους εκτοπίσεις είς τά  βα
θύτερα στρώματα τών βράχων, υφ’ ούς ή μάζα τής γής είς 
ώρισμένον τ ι σημείον δέν δύναται παρά νά Εχη πολτώδη 
καί ήμίρρευστον μορφήν. ’Απρόοπτόν τ ι περιστατικδν συν
τελεί ή είς τήν παραγωγήν καί άλλου ατμού, ή είς τήν 
εκρηξιν αύτού, Εάν Εχει ήδη συμπυκνω&ή είς μεγάλην πο
σότητα άπδ πολλού χρόνου. Κ ατά τάς άνά παν Ετος δη- 
μοσιευομένας στατιστικάς τών σεισμών παρετηρήθη, ότι οΰ- 
δεμία ημέρα παρέρχεται χωρίς νά συμβή τοιούτος εις τι 
όποιονδήποτε σημείον της γηίνης έπιφανείας. Έ κτδς δε 
τούτου πολυπληθέστατοι συμβαίνουσιν οί σεισμοί, όταν ήνε 
πανσέληνος καί νέα σελννη, σπανιώτατοι δέ όταν ήνε ημι
σέληνος, ταυτοχρόνως όμως τόσω μάλλον συχνοί, δσφ πλη- 
σιέστερον κείται πρδς τήν γην ή σελήνη, τόσω δε αραιότεροι, 
όσω μάλλον απέχει αυτής. ‘Η Ελξις τής σελήνης Επενεργεί 
Επί τού · Εσωτερικού τής γής, Επί τών θαλασσών καί Επί τής 
ατμόσφαιρας της. Τήν νύκτα λοιπόν τής 11. Φεβρουάριου
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δέν εΐχομεν μόνον συνήΕη νέαν σελήνην, άλλα καί εκλειψιν 
του ήλίου, έπειδή γή τε καί σελήνη και ήλιος εύρίσκοντο 
ακριβώς είς την αυτήν εύΕεΤαν γραμμήν. Συνέβη τούτο άρά 
γε κατά σΰμπτωσιν;
Ή μεΐς τουλάχιστον δεν 
τολμώμεν νά τό ίσχυ- 
ρισΕώμεν. 'Η  διαφορά 
αδτη της ελκτικής δυ- 
νάμεως ούχί άνευ λόγου 
δόναται νά ΕεωρηΕη ώς 
τό άσήμαντον περιστα
τικών, τό διαταράςαν 
τήν υπάρχουσαν ισορ
ροπίαν.“

Περαιτέρω λέγει ό 
Φλαμμαριών ότι ,,τό 
κάλλιστον μέσον προς 
έξέτα σ ιν  και ακριβή 
γνώσιν των έσωτερικών 
στοιχείων τής γηίνης 
σφαίρας συνίσταται εις 
τό νά διατρυπήσωμεν 
την έπιφάνειαν τής γής 
είς βάΕος πολλών χι
λιομέτρων. Ή  Ιργασία 
αδτη δεν Εά υπερέβαινε 
τάς. δυνάμεις τής νεω- 
τέρας μηχανικής και 
βιομηχανίας. Ή  τερα- 
στία αδτη φάραγξ ήδυ- 
νατο ν’ άποβή ανεξάντλητος πηγή θερμοκρασίας. Εάν πά- 
σαι αί κυβερνήσεις των πεπολιτισμένων κρατών συνεφώνουν

ΑΓΡΙΟΓΑΛΗ ΪΦ ΕΡΠ 0Γ3Α  ΚΑΤΑ ΟΡΝΙβώΝ.

έπιτήδευμα, άναμφιβόλως τΕελον άρει τον μέγιστον και λαμ
πρότατου τών θριάμβων, όσους μέχρι του νυν κατήγαγεν ή 
άν&ρωπότης. Ε πειδή  δε διαρκούσης τής Ιργασίας τούτης Εά

έχάνετο βα&μηδόν ή 
όρεξις και ή συνή&εια 
του νά εχ&αίρωσι καί νά 
έπιτίΕενται κατ’ άλλή- 
λων αί διάφοροι ¿Ενότη
τες, τό κέρδος διά τήν 
άν&ρωπότητα σύμπασαν 
Εά ήτο διπλουν, ¿πι· 
στημονικόν καί κοινω
νικόν“ . . . .

'Η  πρότασις αυτη 
εΐνε μέν λίαν ελκυστική, 
άλλ’ έκτος του ότι δέν 
εΐνε νέα, άφ’ οδ ετερος 
γάλλος τήν υπέβαλε κα
τά  τόν παρελΕόντα αι
ώνα', τήν καΕιστα πε
ριττήν καί αυτί ή φόσις, 
ήτις από πολλοί ¿φρόν
τισε νά σκάψη τοιαύτας 
όπάς, είς άς πας ό βου- 
λόμενος δύναται έλευ- 
Εέρως νά είςέλΕη καί 
αϊτινες ονομάζονται — 
ηφαίστεια.

Φυσικώς πολυ ολίγα 
μ ανΕ ά νομ εν  διά τής 

Ιρεόνης τών ήφαιστείων, έπειδή εΐνε αδύνατον νά καταβή τις 
πολυ βαΕέως είς τους κρατήρας των. Οί αρχαίοι π. χ. εΐχον

ENEAPETOTSA AASHHS.

νά χρησιμοποιήσωσιν είς τόν σκοπόν τούτον πάντας τους δλως λησμονήσει τήν ύποχΕόνιον δύναμιν του Βεσουβίου, δεν 
στρατίώτας τής Ευρώπης, ενα έκαστον κατά το ΐδιόν του την αναφέρει δε ουδέ αυτός ό Πλίνιος, οςτις άργότερον έγινε
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Ευμά της. *0 έκ Θράκης ξιφομάχος Σπάρτακος είχε κατα- 
φόγει μετά τών οπαδών του είς τους κρατήρας του Βεσου
βίου, τόν όποιον ώς άπεσβεσμένον ήφαίστειον υποπτεύεται 
μόνος ό Στράβων έν τή „Γεωγραφία“ του. "Οτι δμως ο 
σεισμός παράγεται ¿ξ ¿σωτερικής καταπτώσεως, ήτοι Ικ  με- 
τατοπίσεως τών στρωμάτων, όπως καί σήμερον εΐνε παρα* 
δεδεγμενον, τό ¿γνώριζε καί τό εΐπεν ήδη τόν εκτον π. X. 
αίωνα ό έκ Μιλήτου Άναξιμένης. Ουτος έΕεώρει τήν γην

έτοιμόρροπον είς διάφορα μέρη ώς έκ του γήρατος, έντευ- 
Εεν δέ συνέβαινον ένιαχού πτώσεις συνταράσσουσαι καί δια- 
σείουσαι τά  πέριξ.

Τήν σήμερον έπικρατοΰσι μέν διάφοροι Εεωρίαι περί 
της αρχής καί τών αίτιων του σεισμού, άλλ’ αί διαφοραί 
προς άλλήλας εΐνε μικραί καί ασήμαντοι, τ δε έπιστήμη 
ταχεΐ τώ ποδί βαίνει προς τήν άνάλυσιν καί όρΕήν έξακρί- 
βωσιν τού απαίσιου τούτου φυσικού φαινομένου.

1. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΟΓΑΑΝΖΕ (έν σελ. 49). Πασί
γνωστος κατέστη ό άπό έτους ήδη μετά πολλού ζήλου καί 
άκαμάτως έργαζόμενος πρός άναδιοργάνωσιν του γαλλικού 
στρατού υπουργός έπί τού πολέμου τής Γαλλίας καί τό 
όνομά του, έφ’ όσον φέρεται άνά πάντων τά  στόματα ώς 
μέλλον νά Ικδικήση τήν ήτταν καί τήν ταπείνωσιν τής 
Γαλλίας, έμπνέει φόβον καί ανησυχίαν είς τήν άγρύπνως 
έργαζομένην καί παρασκευαζομένην Γερμανίαν. 'Ο  Βου- 
λανζέ έγεννήΕη τώ 1837 καί άνήλΕεν είς τό ύπατον τών 
στρατιωτικών αξιωμάτων από άπλού στρατιώτου, τά  πάντα 
οφείλων είς τήν άκαταπόνητον αυτού δραστηριότητα, είς 
τήν όμολαγουμένην άφοσίωσίν του πρός τάς δημοκρατικάς 
άρχάς καί είς τάς υπηρεσίας, άς έπανειλημμένως προςέφερεν 
είς τήν πατρίδα. Προ τού 1870 ήτον έπί ίκανόν χρόνου 
διάστημα διδάσκαλος έν τη στρατιωτική Σχολή τού St. Cyr, 
κατά δε τόν γαλλογερμανικόν πόλεμον άπό ταγματάρχου 
προεβιβάσΕη είς συνταγματάρχην, διακριΕείς έν πολλαΐς μά- 
χαις καί πολλάκις τραυματισΕείς έν τού κατά τών πολεμίων 
άγώνι. Κατόπιν έστάλη μέ τόν βαΕμόν στρατηγού είς 
Βασιγκτώνα όπως άντιπροςωπεύση τήν γαλλικήν δημοκρα
τίαν έν τή  έορτή τής έκατονταετηρίδος τής δημοκρατίας 
τών Ηνωμένων πολιτειών, έπανελΕών δέ ύπηρέτησεν υπό 
τόν δούκα τής Ώ μάλης ώς αρχηγός τού έπιτελείου του καί 
βραδύτερον έξεπέμφΕη ώς διοικητής τού πρός κατοχήν τής 
Τόνιδος έξαποσταλέντος στρατού. Άπό τής Εέσεως ταύτης 
τέλος προςεκλήΕη είς Παρισίους έν άρχή τού 1886, όπως 
άναλάβη τήν γενικήν διεύΕυνσιν τών πολεμικών ύπο&έσεων 
τής πατρίδος του, ττ ις  μέχρι τούδε πραγματικώς ούδεμίαν 
έχει αφορμήν ΐνα μετανοήση διά τήν Ικλογήν της, άφ’ οδ καί 
ό στρατός της έτελειοποιήΕη σημαντικώτατα καί 6 ανώτατος 
αυτού αρχηγός απολαύει τήν υπόληψιν καί τό σέβας, ΐνα μη 
εΐπωμεν τόν φόβον, παρά πάντων τών γινωσκόντων καλώς 
τά στρατιωτικά καί έν πρώτη μοίρα ένδιαφερομένων είς τήν 
περί τά  πολεμικά πρόοδον τής γείτονος δυνάμεως.

2. ΤΟ ΖΗΛΙΑΡΙΚΟ. Είκών L. Horovitz (σελ. 53). Τό 
χαριέστατον τούτο έπειςόδιον έκ τών ιδιωμάτων τού παιδι
κού ημών βίου, καΕ’ ον προαλειφόμεΕα είς τους μετέπειτα 
ψυχικούς αγώνας καί άψυχός τ ι πλαγγών Εωπευο^νη έξεγείρει 
άνυπόκριτον ζηλοτυπίαν, έλήφΕη υπό έξοχου, καλλιτέχνου ώς 
ύπόΕεσις λαμπράς είκόνος, ήν παρατίΕεμεν σήμερον χάριν 
τών μικρών καί μεγάλων Αναγνωστών τής. ,,Κλειούς“.

3. ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ ΑΙΤΝΑ ΕΝ ΣΙΚΕΛΙΑι. (έν σελ. 57). 
’Αφορμήν λαβόντες Ικ  τών ανωτέρω δημοσιευομένων ,,έπιστη-

μονικών πορισμάτων περί τών σεισμών“ καταχωρίζομεν καί τήν 
είκόνα τού σικελικού ηφαιστείου, τού όποιου αί κατά καιρούς 
έκρήξεις τόσας έπήνεγκον καταστροφάς είς τάς πόλεις τής εύ- 
φόρου καί πλουσίας νήσου, ής τό χαρελΕόν καί ή ακμή της 
δόξης της τόσας πληροΰσι σελίδας τής ελληνικής ιστορίας.

4. ΕΝΕΔΡΕΓΟίΣΑ ΑΛΩΠΗΞ (έν σελ. 60). Έ ν  τοΐς 
τελευταίους τεύχεσι τού παρελΕόντος έτους εΐχομεν παρα- 
Εεσει εικόνας τινάς άρπακτικών ζώων καί ταύτας εΐχομεν 
συνοδεύσει δι’ ολίγων λέξεων περί του ληστρικού όρμεμ- 
φύτου άντιπροςώπο>ν τινών τού ζωικού βασιλείου. Ά λλ’ έξ 
όλων τούτων γνωστοτάτη εΐνε ή αιμοχαρής άλώπηξ, ής ή 
πανουργία κατήντησε παροιμιώδης καί έδωκεν άφορμνν είς 
πλείστας όσας δημοτικάς παραδόσεις καί μύΕους. Τό χαρακ- 
τηριστικώτατον αυτής εργον, όσάκις έξέρχεται έπί Εήραν, 
εΐνε νά συλλαμβάνη τήν λείαν δι’ ένέδρας ή δι’ αιφνίδιας 
έπιΕέσεως. Είς τάς ένέδρας καταφεύγει πρό πάντων έν 
καιρώ Εέρους, ότε αμέσως αναγνωρίζει τά  ίχνη, άτινα άφή- 
κεν άνά μέσον τών αγρών καί τών λειμώνων ό άμερίμνως 
διερχόμενος αυτά λαγωός. 'Ως καί έν τή  παρατεΕειμένη 
είκόνι φαίνεται, μετά καρτερίας καί άγρυπνου χροςοχής ανα
μένει ή πονηρά άλώπηξ τήν κατάλληλον στιγμήν, όπως 
έξορμήση τής ένέδρας καί δι’ ενός άλματος καταφΕάση 
τόν άτυχή παροδίτην καί στραγγαλίση αυτόν.

5. ΑΓΡΙΟΓΑΛΗ ΓΦΕΡΠΟΓΣΑ ΚΑΤΑ ΟΡΝΙΘΩΝ (έν 
σελ. 60). Τό ζωον τούτο προτιμά νά διεξάγη τήν κατά 
τών άοπλων καί αδυνάτων Ευμάτων Εήραν του, λάΕρα ερ-, 
πον όπισΕεν αυτών, ή έπιτι&έμενον διά μιας καί άπροςδο- 
κήτως, σπανίως δέ συνειΕίζει νά ανέρχεται είς δένδρα ή 
υψηλάς πέτρας καί Ιξ αυτών δι’ ενός πηδήματος νά έπι- 
τίΕεται κατά τής λείας του.

ΠλεΤστα όσα εΐνε τά  είδη τών ζψων, κα&’ <3ν φύσει ή 
άγριογαλή αίσΕάνεται ττν  ορεξιν όρμήση καί νατά  κατασπα- 
ράξη. Καί συνήΕως μέν περιορίζεται είς τό νά Εανατώνη 
μικρά Εηλαστικά ζώα καί πτηνά, άλλ’ ούχί σπανίως όρμα καί 
κατά δορκάδων καί μετά πολλής δεξιότητος καί δυνάμεως 
καταβάλλει πολλά άλλα άτίΕασσα τού δάσους πτηνά. 
Ευτυχώς διά τήν οικιακήν πτηνοτροφίαν καί τά  άλλα δα
σόβια πτηνά δέν έχει τό ζωον τούτο μεγάλην άνιχνευτικήν 
καί οσφρητικήν δύναμιν, διότι άλλως μεγάλας ήΕελεν έπΐτ 
φέρει καταστροφάς καί δηώσεις. Άλλα καί τ  παρουσία 
αυτής δέν εΐνε τόσον συχνή, όσον τ  τής άλώπεκος καί τών 
άλλων μικρών άρπακτικών τετραπόδων, περί όσων έγένετο 
προηγουμένως ενταύΕα λόγος.
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Οί περίεργον ήσχολήδησαν εσχάτως νά λύσωσι καί το ζητημα περί 
του τις εκ τώνπεπολιτισμένων λαών της Εύρώπης καταναλίσκει περισσό
τερον άρτον. Φαίνεται όμως ότι οί κύριοι ουτοι δεν έλαβον εις τάς έρεύ- 
νας των ύπ οψιν καί τούς πραγματικώς δεινούς Λ ω τοφάγους  "Ελληνας, 
είς τους όποιους ήδελον άναμφιβόλως παραχωρήσει έν τω λεπτω τούτιρ 
ζητήματι την πρωτοκαδεδρίαν. Έ ν  Γερμανία ύπελογίσδη, ότι καδ’ εβδο
μάδα έκαστος κα’τοικος τρώγει ίνδεκα λίτρας, έν ώ έν ’Αγγλία το ποσόν 
τοΟ καταναλισκομένου άρτου δέν υπερβαίνει τάς 6 λίτρας. Ό  γάίλος έρ
χεται δεύτερος μετά τόν γερμανόν, διο'τι τρώγει κατά πάσαν εβδομάδα 
9 λίτρας άρτου. Τούτον άκολουδούσιν οί (ίύϊσαοι, οί δανοί καί οί βέλγοι 
έχοντες κατά πάσαν εβδομάδα 8 —7 λίτρων άρτου ανάγκην.

Τ ά  μέλη του εν ταΤς ‘Ηνωμέναις Πολιτείαις της ’Αμερικής συλλόγου 
κατά της πολυποσίας επέστειλαν επ ’ εσχάτων τη συζύγιρ τού προέδρου 
αναφοράν, έν η άποδοκιμάζουσι την διαγωγήν της έν τφ  ζητήματι της 
έγκρατειας. Περί τού τρόπου δέ καδ’ έν ή κυρία Κλέβελανδ έκίνησε τήν 
οργήν του αύστηρού συλλόγου άδονται τά έξης. Πρό τίνος ή κυρία του 
επί των ναυτικών υπουργού παρέδηκεν επίσημον γεύμα, εις ό παρεκάδη- 
σαν δέκα καί όκτώ κυρίαι μεταξύ δ’ αυτών καί ή κυρία Κλέβελανδ, αί- 
τινες εν τη φαιδρή παρά τήν τράπεζαν συνομιλία δεν τό έδεώρησαν άνοί- 
κειον εκτός τής βρώσεως των εκλεκτών φαγητών νά πίωσι καί ¿λίγα πο
τήρια οίνου. Τό γεγονός τούτο περιήλδεν είς τά ώτα τών μελών του έν 
λόγω συλλόγου, ίσως μάλιστα τη συνάρσει γυναικών μή τιμηδεισών διά τής 
προςκλήσεως είς τό επίσημον τοίίτο γεύμα, καί μετ’ όλίγας ημέρας έλαβεν 
ή νεαρά σύζυγος του προέδρου γράμμα τού Συλλόγου, έν φ  μεταξύ άλλων 
λέγεται: ,,Ή  χριστιανική εταιρία τής έγκρατειας μετ’ άλγους έμαδεν, ότι 
κυρίαι άνήκουσαι είς τόσον υψηλής περιωπής κοινωνικήν τάξιν παρέχουσιν 
είς τόν έκδοτον εις τήν φιλοποσίαν λαόν κακόν παράδειγμα, καί εκφράζει 
επί τούτω τήν βαδυτάτηυ του λύπην καί άποστροφήν.“

ΙΙερί του μαγειρείου τής βασιλίσσης Βικτωρίας πολλάς καί περιέρ
γους λεπτομερείας δημοσιεύει εν αγγλικόν δημοσιογραφικόν φύλλον. Ή  
άνωτάτη αύτοΰ διεύ'ίυνσις εΤνε άνατεδειμένη είς έπιμελητήν, όςτις έκτός 
τροφής καί κατοικίας λαμβάνει καί έτήσιον μισδόν έκ 37,009 φράγκων· 
Έ χ ε ι  δέ ουτος καί τέσσαρας βοηδούς παρ ' έαυτώ, ένα μέν λογιστήν, έτε
ρον πρός επιτήρησιν τών σταδμών καί τών μέτρων καί άλλους δο'ο κατά 
τάς πρός τούς προμηδευτάς διαπραγματεύσεις. Έ κτός τούτων έχει καί 
δύο άκόμη είς τήν άτομικήν του υπηρεσίαν ύπαλλη'λους. Ο άρχιμάγειρος 
απολαύει τών αύτών προνομίων, ών καί ό επιμελητής, εχει τέσσαρας καί 
αυτός βοηδούς μετά ένιαυσίου μισδού έξ 8000 φράγκων, οί όποιοι δύναν- 
τα ι νά μισδώσωσιν άντί 5,000 φράγκων καί άλλους τέσσαρας ύποβοηδούς.
Εκτός τούτων είς τήν ειδικήν τού μαγειρείου τής βασιλίσσης υπηρεσίαν 

υπάγονται καί δυ'ο άκόμη ύπηρέται, δύο δόκιμοι, δύο ειδικοί μάγειροι διά 
τά ψητά, τέσσαρες υπηρέτρια·, δ ιά  τό πλύσιμον τών σκευών, εις έπιδεω- 
ρητής τών προμηδειών, δύο ειδικοί πραγματογνώμονες διά τά όσπρια καί 
δύο εργάται διά τ ίν  ατμομηχανήν. Ή  υπηρεσία τών ζακχαρωτών άπο- 
τελεΐται Ικ  δύο ζακχαροπλαστών (μετά 7500 φράγκ. κατ’ έτος', τεσσάρων 
βοηδών, ενός π λα κ ο νν το π ο ιο ν  μετά πέντε βοηδών καί τριών γυναικών, 
μόνον εργον εχουσών τήν άφε'ψησιν τού καφφέ καί τής σοκολάτας. Ό  
ευπατρίδης, είς όν εΤνε άνατεδειμένη ή  φροντΐς τής προμηδείας τού οίνου 
καί τού ζύδου, λαμβάνει έτήσιον μισδόν έκ δώδεκα χιλιάδων καί πεντα- 
κοσίων φράγκων, 'ϊπάρχουσιν άκόμη καί δύο δεράποντες, ων είθική 
άσχολία εΐνε νά στρώνωσι ττν τράπεζαν καί εΤς βοηδός αυτών. Τ ά  άρ- 
γυρδ σκεύη υπολογίζονται ώς έχοντα άξίαν πλέον τών 75 εκατομμυρίων 
φράγκων.

Έ ν  τη γαλλική ,,Έφημερίδι τών Συζητήσεων“  έδημοσιεύδη έπιστολή 
τις του εν Κίνα άνταποκριτού τού δημοσ·ογραφικού τούτου οργάνου, έν η 
μεταξύ άλλων γίνεται λόγος καί περί του νεαρού αότοκράτορος, όςτις εντός 
¿λίγου μέλλει νά άναβή τόν δρόνον τού Ουρανίου κράτους. Ή  επίσημος 
Κίνα, φαίνεται, ούτε κάν ιδέαν έχει περί τών άρετών καί προτερημάτων

τού νέου μονάρχου. Από τού 1875 έζησεν έν τώ μεγάριρ του άποκεκλεισμέ- 
νος τελείως από του εξω κόσμου καί περικυκλούμενος μόνον ίπ ό  γυναικών 
καί ευνούχων. Άναμφιβόλως οί παιδαγωγοί του δά τόν έδίδαξαν τήν γλώσ
σαν τών Μανδσού, ϊσως μάλιστα εΐνε καί δεξιός σκοπευτής καί άφοβος 
ιππεύς, ουδείς όμως δύναται νά εΐπη' τι οριστικόν καί βέβαιον περί τού
του. Ουδέποτε τόν εΐδον νά δηρεύη, ουδέ γνωρίζουσί τ ι περί τών ιδεών 
καί φρονημάτων του. Τό μόνον βέβαιον εΐνε, ότι αίσδάνεται μεγάλην 
κλίσιν πρός τά  δράματα,· τάς κωμωδίας καί τούς μίμους καί ιδία προς 
τά εκλεκτά καί καλώς μαγειρευμένα φαγητά. Έ ν  Κίνα, δυνατοί τις ει- 
πεΐν, τό ποιόν καί τό.ποσόν τού φαγητού χρησιμεύει ώς χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα τής κοινωνικής τάξεως. "Οσω άνωτέρα ά τάξις, τόσοι πολυτε- 
λεστέρα πρέπει νά ηνε καί ή τράπεζα, ώς πρός τό ζήτημα δέ τούτο οί 
Κινέζοι έμφορούνται υπό άρχών, επί τή βάσει τών οποίων δυνάμεδα νά 
παραβάλωμεν αυτούς πρός τούς ’Ρωμαίους έπί τών Αύτοκρατόρων. Κατά 
τούς υπάρχοντας νόμους έ Αότοκράτωρ απαιτείται νά έχη έπί τής τραπέ- 
ζης του όκτώ είδη φαγητών, τά όποια πράγματι εινε δαυμάσια έφευρή- 
ματα τής γαστρολατρείας: πόδας άρκτου, ουράν ελάφου, γλώσσας νησσών, 
ήίά έγχέλυος, χείλη πιδηκου, ουράς κυπρίνων, μυελόν βοός κτλ. Παρό
μοιος κατάλογος φαγητών δύναται νά ένδουσιάση ενα Κινέζον, όςτις δέ 
καδ’ έκάστην δύναται νά τρώγη σάρκας καμήλου, πιδηκου καί άρκτου εΐνε 
πράγματι υιός τού ουρανού, άξιος πάσης λατρείας, εΐνε τέλος αότοκράτωρ. 
Διά τούς Κινέζους ή γαστήρ εΐνε μία τών μεγαλειτέρων δεοτήτων καί ή  φι
λοδοξία της ικανοποιείται μόνον διά της παρουσίας μοναδικών είς τό είδος 
καί τό ποσόν φαγητών. Τ ά  κλασικά τών Κινέζων συγγράμματα, τά δρά
ματα καί αί κωμωδίαι π . χ. βρίδουσιν ύπαινιγμών, κεντώντων τήν κοιλιο- 
δουλίαν τού λαού τούτου, όςτις μόνην ηδονήν καί μακαριότητα δεωρεΐ ττν 
χώνευσιν τών άχωνεύτων τούτων φαγητών.

'Ο  πατήρ ’Αλέξανδρος Δουμδς είχε ποτε προςκληδή παρά τίνος μαρ- 
κησίου είς τό γεύμα, είς ό έμελλε νά παρακαδήση καί κύριός τις X . ., 
πρός όν διεκειτο ό Δουμας ψυχρώς. "Οτε δ κύριος X. τκουσεν ότι καί ό 
Δουμδς ήν προςκεκλημένος, έδήλωσεν ότι έδέχετο τήν πρόςκλησιν μόνον 
έάν ύπεχρεούτο 0 διά τά δηκτικά του σκώμματα φοβερός Δουμας νά μή 
όμιλήση καδόλου διαρκοΰντος τού γεύματος. Ό  μαρκήσιος έφανέρωσε τήν 
άξίωσιν ταύτην είς τόν Δουμαν καί παρά τήν προςδοκίαν του ήκουσεν, ότι 
εδέχετο τόν όρον τούτον. Εύδύμως διεσκέδαζον οί 'συνδαιτημόνες παρά 
τήν τράπεζαν, ιδία δέ ό κύριος X. ήτον έξαιρετικώς δμώητικός καί χαρι- 
τολόγος, εν ό) ό Δουμας πρός έκπληξιν πάντων τών παρακαδημένων έκά- 
δητο είς τήν δέσιν του άφωνος ώς ’ιχδύς. Μεταξύ άλλων φαγητών παρε- 
τέδησαν καί μικραί π α σ τ έ τα ι ,  πρός άς ιδιαιτέραν εΐχεν άγάπην ή κοιλία 
τού κυρίου X. Καί πραγματικώς 5 κύριος X. δέν έμεινεν άδρανής απέ
ναντι αότών, άφ’ ου δέ έφαγε πολλάς έξ αότών, εΐπε πρός τόν προςφέ- 
ροντα αύτώ καί άλλας γείτονα του: ,,Εόχαριστώ, έφαγα τόσας, όσους Φι· 
λισταίους έφόνευσεν ό Σαμψών! —  Κ αί μέ τό ίδιον μάλιστα εργαλείο·»!“ 
προςέδηκε ξηρώς καί τό πρώτον τδη άνοίγων τό στόμα του ό Δουμας. 
Απαντες οί παρόντες Ιξίρράγησαν φυσικώς είς άκάδεκτον γέλωτα, έν ω 
ό κύριος X. έρυδρός έκ τής άγανακτήσεως καί άμηχανίας ήγέρδη άπό της 
δεσεώς του καί εγκατέλειψε τήν συναναστροφήν.

Οί Μεξικανοί εΐνε οί μεγαλείτεροι καί άκρατέστεροι φ ονμαδόροι 
τού κόσμου. "Ολος δ κόσμος εν τή χώρφ ταύτη τού αιωνίου κ α π ν ίσ μ α 
τ ο ς  — άνδρες, γυνάϊκες καί παιδία — καπνίζουσι νυκτός καί ημέρας. 
Πώς μικρός μαδητής, γράψας τό δέμα του μετά προςοχής ή άποστηδίσας 
καλώς τούς κανόνας τής γραμματικής του, λαμβάνει ώς άμοιβήν ττν. άδειαν 
νά καπνίση εντός της παραδόσεως. Ό  δέ διδάσκαλος τό δεωρεΐ ανάξιον 
εαυτού ν’ άφίση τό σιγάρρον άπό τού στόματός του, έν ω ξυλίζει τόν 
άτάσδαλον μαδητήν. Καί αυτοί οί νόμοι δεν δύνανται νά λειτουργήσωσιν 
άνευ τής βοηδείας τού ναρκωτικού τούτου φυτού. Δικασταί λοιπόν καί 
ένορκοι, κατήγοροι καί κατηγορούμενοι παραδίδονται διαρκούσης τής δια
δικασίας είς τήν άπόλαυσιν τού ηδονικού καπνού, όςτις, φαίνεται, κατήν- 
τησεν άναπόσπαστον στοιχείου της ζωτς τού μεξικανικου λαού.

Ό  άμερικανος Γερουσιαστής S tanford  παρεχώρηρεν ώς δωρεάν 
20 εκατομμύρ. δολλαρίων πρός ΐδρυσιν Πανεπιστημίου, μέλλοντος νά κτισδη 
εγγύς της πόλεως τού Αγίου Φραγκίσκου, εντός άλσους μαγευτικού καί 
έστολισμένου δ ι’ όλων τής φύσεως τών δελγήτρων. Λέγεται ότι ό γεν- 
ναιόφρων δωρητής έξέφρασε τήν έπιδυμίαν νά προςκληδώσιν οί έπισημό- 
τεροι διδάσκαλοι καί σοφοί τούτε παλαιού καί τού νέου κόσμου, όπως δι- 
δάξωσιν έν τω νέω τούτω Πανεπιστήμιο).

Ό  άμερικανός Jo h n  E ricsson  νέαν προβάλλει δεωρίαν περί τού σχη
ματισμού τών επί τής έπιφανείας της σελήνης φαινομένων κηλίδων. ‘Ως 
γνωστόν, διά τού τηλεσκοπίου φαίνονται έπί της σελη'νης πολυάριδμοι βρα
χώδεις χώραι, τάς οποίας όνομάζουσιν οι άστρονόμοι ποικώοτρόπως. Λέγει 
δέ ή επιστήμη, ότι προήλδον Ικ  τής ένεργείας άποσβεσδεισών ήδη ηφαι
στείων δυνάμεων. Άλλ’ έπειδή ή ύπόδεσις αύτη δέν αρκεί πρός έξήγησιν 
όλων τών έν λόγω φαινομένων, προςεπάδησαν ν’ άνεύρωσιν άλλους λόγους 
τής γενεσεώς των. Ό  Jo h n  E ricsson  λοιπόν, έπί τή βάσει ιδίων καί ξέ
νων έρευνων καί έν άντιδέσει πρός τήν τέως έπικρατούσαν γνώμην, π ι
στεύει, ότι r, δερμοκρασία τής σελήνης εΐνε πολύ κατωτέρα τού Ο, ότι δέ 
καί υπό τήν επιρροήν τών Ισχυρότερων ηλιακών άκτίνων δέν δύναται νά 
ύπερβή τούς I 2 0 IJ ύπό τό μηδενικόν. Έντεύδεν λοιπόν έξάγει τό συμ
πέρασμα, ότι αί όρειναί έπί της σελήνης μάζαι εΐνε ακίνητοι πάγοι, οί 
οποίοι ώς έκ τής διαρκούς έπενεργείας τού υπερβολικού τούτου ψύχους 
κατήντησαν καί αύτού τού γρανίτου σκληρότεραι καί στερεώτεραι. Τό 
έπανειλημμένως κυκλοτερές φαινόμενου σχήμα τών όγκων τούτων νομίζει 
προερχόμενον έκ τής ηνωμένης έπενεργείας τού υδατος καί τής ενδογενούς 
δερμότητος τού σώματος τής σελήνης, έστερημενης άλλως πάσης ατμό
σφαιρας καί έκτεδειμένης είς φοβερόν ψύχος. Έ κ  δέ τού μεγέδους τών 
σεληναίων πάγων συμπεραίνει ό αυτός παρατηρητής, ότι πρό τής πήξεως 
ή σελήνη έκαλύπτετο καί αύτη ύπό ύδάτων, όπως τήν σήμερον ή γτ.

Ό  έν Βερολίνω διάσημος καδηγητίς τής ιατρικής Χένωχ, σπουδαιό
τατος μάλιστα είδικώς έν τή  παιδιατρική, έλαβεν έσχάτως άφορμήν νά 
όμιλήση έν τή παραδόσει του περί τών αιτίων τής ήμικρανίας παρά τοΐς 
παισί. Ή  άσδένεια αυτη, εΐπε μεταξύ άλλων, ήτον είς προηγούμενους 
χρόνους σπανιωτάτη παρά τοίς παιδίοις, άπό τιιων όμως δεκαετηρίδων 
καί ιδία κατά τούς τελευταίους χρόνους άναφαίνεται συχνότατα έν ταίς πό· 
λεσι. Βαίνει δέ παραλλήλως μέ τήν πνευματικήν ταλαιπώρησιν τών παι
διών, τά όποία τήν σήμερον έν τοίς σχολείοις διδάσκονται τόσον πολλά 
καί κατά μέγα μέρος πρακτικώς ανωφελή πράγματα. Ή  άποστηδισις 6λο- 
κλήρων σελίδων έκ πεζών συγγραμμάτων, δυςνοήτων ποιημάτων, ή  ¿λίγη 
άνάπαυσις μετά ττν πολλήν καί άδιάκοπον μελέτην, επειτα τά μαδήματα 
της μουσικής δύνανται νά δεωρηδώσιν ώς αϊτια τής παιδικής ημικρανίας. 
Συνήδως όμως τό κακόν δέν περιορίζεται μόνον είς τήν άσδένειαν ταύτην. 
Τά παιδία γίνονται ιδιότροπα καί εύερέδιστχ, κοιμούνται ύπνον τεταραγ- 
μένον, παραλαλούσιν, πηδώσιν έντρομα έκ της κλίνης καί ενίοτε περιπί- 
πτουσιν μάλιστα είς έκστάσεις, ουτω δέ άποτελειούται βαδμηδόν άκεραία 
ή είκών τού παιδικού υστερισμού μετά τών επομένων αύτώ νευρικών 
ταραχών. _________

‘Η διά τού τηλεφώνου συγκοινωνία διαδίδεται όσημέραι είς τάς τάξεις 
τής κοινωνίας καί είς ούδεμίαν πλέον ύπόκειται αμφιβολίαν, ότι δέν άπέ- 
χομεν μακράν τής εποχής έκείνης, καδ’ ήν πας οΐκος, πασα όπωςούν εύ- 
πορούσα οικογένεια, καδώς σήμερον εχει τό πετρέλαιόν της καί τάς άλλας 
εύκολίας είς τά κατ’ οίκον πράγματα, δ’ απόκτηση καί τό ιδιαίτερόν της 
τηλέφωνον. Έ ά ν  όμως πράγματι καταστή δυνατόν νά συνομιλή τις καί 
νά συνεννοήται διά τού τηλεφώνου καί είς λίαν μεγάλας αποστάσεις, άναμ
φιβόλως ί  έκ τού κατορδώματος τούτου ωφέλεια δά  ήνε ανυπολόγιστος, 
'ίπ ό  τήν εποψιν δέ ταύτην σπουδαιότατα εΐνε τά πειράματα, άτινα άρτίως 
έπεχείρησεν έ ν ’Αμερική δ R ysselberghe, ανεξαρτήτως πρός τάς έσχάτως 
γενομένας δοκιμάς μεταξύ Παρισίων καί Βρυξελλών. Έ ξ  αύτών αποδει- 
κνύεται, ότι δύναταί τις είς πδσαν δσηνδήποτε άπόστασιν νά συγκοινωνή

αμέσως καί ανευ ξένης τινός μεσολαβτσεως η διακοπής. Π.ασαι λοιπόν 
αί πρωτεύουσαι τής Εύρώπης δά  ηδύναντο νά συνδεδωσι πρός άλλήλας 
διά διεδνούς τηλεφωνικού σύρματος, τό οποίον μάλιστα νά χρήσιμεύη καί 
είς τήν τηλεγραφικήν ύπηρεσίαν, χωρίς νά συμβαίνη καμμία τις ταραχή 
ή ανωμαλία περί τήν τηλεγραφικήν η τηλεφωνικήν συνεννόησιν, ώς διατεί
νεται δ έφευρέτης R ysselberghe. Κατά τόν τρόπον τούτον πδσα λέξις 
έκφερομένη π. χ. εν Κων|πόλει δ’ ακούεται εύκρινέστατα έν Νέα ’ϊόρκη. 
Διά νά έξετάσωσι 8έ δπόσον εύδιακρίτως καί έναργώς δά ήκούοντο αί 
προφερόμεναι λέξεις, έπεχείρησαν πειράματα μεταξύ τών πόλεων Νέας 

■ ’ίόρκης καί Χικάγου έπί χάλκινων συρμάτων καί είς άπόστασιν 1010 αγγλι
κών μιλίων. ,,Άφ’ ου τά  πάντα διετέδησαν καταλλήλως, διηγείται δ ’Ρύσ- 
σελβέργε, έπλησίασεν εις έξ ήμων τό μικρόφωνου έν Ν έφ ’ϊόρκη καί μετά 
τίνος συγκινήσεως έφερε τό στόμιον είς τό ους του άναφωνών: ,,Ζήτω! 
Χικάγο! Ζήτω!“  — Ε ΐτα  έκπεπληγμένος έστράφη πρός ήμδς λέγων: 
„’Απίστευτου!“  Ε ίχε δηλαδή διακρίνει εύκρινώς τήν φωνήν τού μηχανι
κού έν Χ ικάγφ, ήτοι είς άπόστασιν διπλασίαν σχεδόν της άπό Παρισίων 
μέχρι Βερολίνου! "Ελαβον λοιπόν καί εγώ τό μικρόφωνου άνά χείρας καί 
έξεπλάγην έπί τη έναργείφ της φωνής, τ ίν  όποιαν ήκουον. Ήδυνάμην ν’ 
άπομακρύνω τήν ^σκευήν τέσσαρα ύφεκατόμετρ. άπό τού ώτός μου χωρίς 
νά παύσω διακρίνων εύκρινώς τήν φωνήν τού πρός με άποτεινομένου. 
Άνδρωποι, ούδέποτε προηγουμένως ίδόντες καν τό τηλέφωνον, ώμίλουν 
έξαισίως χωρίς ν’ άναγκάζωνται νά έπαναλαμβάνωσι τά λέξεις. Έ ν ΐ λόγω 
αί διά τηλεφώνου συνδιαλέξεις έν μ ιδ καί τή αυτή πόλει σπανίως έπέ- 
τυχον τόσον, όσον αί διά της συσκευής μου γενόμεναι καί εχουσαι ολικόν 
μτ"κος άποστάσεως 3250 χιλιομέτρ. ητοι δύο τρίτων της άπό τών οχδών 
τού παλαιού μέχρι τών τού νέου κόσμου άποστάσεως.“  Έ ξ  όλων τούτων 
συμπεραίνει ο μνημονευδείς έφευρέτης, ότι διά τής συσκευής του δύνανται 
νά διεξαχδωσι προφορικαί συνεννοήσεις καί είς έτι μεγαλειτέρας άποστά- 
σεις, έλπίζει δέ ότι μετ’ ού πολύ, έάν δ κόσμος ήσυχάση όλίγον άπό τής 
καταλαβούσης αύτόν πολεμικής άνησυχίας, τά πειράματα του δά  έπαυα- 
ληφδώσι καί τά τύχωσι τής δεούσης έκτιμτσεως καί έν τφ  παλαιω κόσμω.

Κατά τάς πληροφορίας πολυτεχνικής τίνος εφημερίδος έγένοντο Ιπ  
έσχατων έν Γαλλία πειράματα πρός χρησιμοποίησιν τού τηλεφώνου ώς βα
ρομέτρου, κυρίως δέ όπως δ ι’ αύτού προειδοποιούνται αί προςεχεΐς δύελλαι 
καί καταιγίδες. Πρός τόν σκοπόν δέ τούτον πρέπει έν άποστάσει δ —C μέ
τρων νά έμπηγνϋωνται είς τό υγρόν έδαφος δύο σιδηραί βάβδοι τ  χάλκιναι 
πλάκες καί νά συνδέωνται αυται πρός άλλήλας διά σύρματος, καταλήγον- 
τος είς τηλεφωνικόν συσκευήν. Διά τού μηχανήματος τούτου δ ’ άκούων- 
ται αί τρικυμίαι καί αί δύελλαι 12—15 ώρας πρό τής Ικρήξεως αύτών, 
έκτός δέ τούτου μικρός κρότος έν τω τηλεφώνω δ’ άναγγελλη τήν εκρηξιν 
κεραυνού έκ πολι μεγαλειτέρας άποστάσεως. Καί αί μεταβολαί τής δερμο- 
κρασίας δά έκδηλώνται δι’ ήχων τηλεφωνικών. Άναμφιβόλως αί μετα
βολαί τών ήλεκτρομαγνητικών ρευμάτων τής γής στενώτατα συνδέονται 
πρός τήν πυκνότητα τού ηλεκτρισμού έν τή  άτμοσφαίρα καί διά τούτο 
καδώς τό μηχάνημα τούτο, ούτω καί πασα εύαίσδητος μαγνητική πυξίς 
δύναται κάλλιστα νά χρήσιμεύση είς δήλωσιν τής άτμοσφαιρικής κατα- 
στάσεως. _____ ___

Τό άρχαιότατον τεμάχιον σιδήρου εύρίσκεται έν τή συλλογή τού έν 
Λονδίνω βρεττανικού Μουσείου. Μήκος εχει 24 υφεκατομέτρ. καί πλάτος 
10, κατ’ άμφότερα δέ τά ακρα φαίνεται σημαντικώς έφδαρμένον ύπό της 
σκωρίας. 'Ο  αγγλος Χίλλ ευρεν αύτό καπά Μάϊον τού 1857 ύπό τήν με
γάλην πυραμίδα τού Χέοπος καί έκ τών τότε καί μετέπειτα γενομενων 
ερευνών έξάγεται, ότι τό εύρημά του εχει ηλικίαν 4900 έτών. Έ κτός αύ
τού υπάρχει έν τώ  ίδίω Μουσείο) καί έτερον, επίσης παλαιόν, τεμάχιον 
σιδηρού δρέπανου, εύρεδέν ύπό του Belzoni έν Καρνάκ κάτωδεν μιδς 
σφιγγός. Τό δρέπανου, όλίγον τ ι παχύτερου τών σήμερον εν χρήσει, ειχε 
πολλήν πρός ταΰτα ύμοιότητα κατά τό μέγεδος καί τό σχήμα. Κατά τάς 
ίστορικάς παρατηρήσεις ύποτίδεται, ότι τό δρέπανου τούτο κατετέδη ύπό 
τό άγαλμα τής σφιγγός πρό τής είςβολής τού Καμβύσου εις Αίγυπτον.
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Σ Υ Ρ Μ Ι Κ Η  ΕΠΙ ΘΕΩΡΗΣ Ι Σ .
Από πολλών έτών παρατηρεΐται τό φαινόμενον ότι άνά πασαν μετα

βατικήν τών συρμών περίοδον φέρονται, ώς επί το κλειστόν, ενδύματα εξ 
όφασμάτων τίτρ α γω ν ιΰ μ ίν α ιν .  Τούτο 
συμβαίνει πράγματι καί τώρα. Τ ά  λε
γόμενο άγγλικά υφάσματα με τά ποι
κίλα των τετράγωνα ήρχισαν ήδη χολλα- 
χού ν’ άναφαίνωνται, έως ο? παντελώς 
έξαφανισδώσι πάλιν από τής συρμικής 
επιφάνειας, πριν ή  παρέλδη (  πρώτος 
τού έαρΟς μτν. Τ ά  δείγματα όμως αυ
τών καί τά χρώματα εΤνε όντως λίαν 
προςφορα εις τάς παρούσας ήμερος, ίδια 
δέ διά τούς περιπάτους καί τά μικρά 
Ιαρινά ταξείδια. Τ ά  φέρουσι δέ' άνευ 
πόσης οίαςδήποτε παρυφής καί περικοσ- 
μήσεως, διό'τι’άκριβώς διά τής άπλότη- 
τάς. τοιν ταύτης έμπόιοΰσιν εύάρεστον' 
έντύπωσιν εις τόν δεώμενον. Καί τά 
φεροντα'τετράγωνα ώς καί τά απλώς 
ραβδωτά ύφάσματα ταυτα τής άγγλικής 
βιομηχανίας παρέχουσιν εις τάς ένδιαφε- 
ρομένας ει’ρύτατον έδαφος καί μεγάλην 
Ιλευδερίαν περί τήν εκλογήν ένεκα της 
ποικιλίας τής διατάξεως κ ο ίτη ς  συνδέ- 
σεως των χρωμάτων των, όμοίως δε καί 
διά τήν ιδιόρρυθμον κατασκευήν του 
ιστού των.

"Οταν όμως μετ’ όλίγον άρχίσωστ 
τά δένδρα νά πρασινίζωσι καί τά πτηνά 
νά κελαδώσι χαρμοσύνως χαιρετώντα τήν 
άφιξιν του έαρος, αί δέ χρυσαλλίδες νά 
περιπέτωνται γύρω τών άνδυλλίων του 
λειμώνος, αί κυρίαι βεβαίως δεν δά  πα- 
ραμείνωσιν εις τήν άπέριττον κομψό
τητα, ήν Ιπέδειξαν κατά τάς τελευταίας 
του χειμώνος ήμε'ρας, αλλά δά  ζητέσωσι καί αόταί νά μιμηδώσι το 
κατά δύναμιν τήν μεγαλοπρεπδς στολιζομένην φύσιν, δ ' απορρίψωσι τά

παλαιό ίω ν ίμάτια καί δά  περιτυλίξωσι τά σωματικά των κάλλη εις με
ταξωτός έσδήτας καί χιτώνας καί δά φέρωσιν εις μέν τάς συναναστρο-

φάς πρό πάντων ανοικτού "Χρώματος εν
δύματα, είς δε τούς περιπάτους καί τάς 
έκδρομάς βαδυχρόους ενδυμασίας. Καί 
οί πονηροί βιομτχανοι γνωρίζουσι τόν 
φανερόν τούτον γυναικεΐον καί φυσικόν 
πάδον, πολύ καλλίτερον δέ γνώρίζουσι 
πως νά τόν ΰποδαυλίσωσι καί νά επι- 
τι'χωοιν ό,τι αυτοί δέλουσι νά γίνη -πρός 
ίδιον όφελος. Οδτω λοιπόν άπό" τούδε 
ήρχισαν να κατασκευάζωσι καί νά έκ· 
δέτωσιν είς τά άκόρεστα τών γυναικών 
βλέμματα π3ν ό,τι -είς τόν υψιστσν βαδ- 
μόν γαργαλίζει τό τρωτόν αυτών με'ρος, 
τνν φιλαρέσκειαν καί ματαιοφροσύνην 
των. Ποικιλώτατα μεταξωτά-'υφάσματα 
διαφόρων χρωμάτων - έναρμονίως πρός 
άλληλα συναρμοζόμενων, ώς ηλιοτροπίου, 
δαλίας, κισσού κτλ. άποτελούσι τό σύνο- 
λον τής συρμικής βιομηχανίας κατά τάς 
τελευταίας ημέρας. Ε ίς  τά  γνωστά δέ 
καί περίφημα Satin  merveilleux. Victo- 
riñe, Veloutine κτλ. δά  προςτεδή καί νέον 
εΐδος μεταξοιτού υφάσματος, τό p eau  de 
so ie , τό όποιον λέγεται ότισχεδόν δέν
ΰπάκειται ούδόλως είς τήν φδοράν.........
έως ου βεβαίως άλλο ύφασμα τό αντι
καταστήσω Πάσα όμως φρόνιμος καί 
μετριόφρων κυρία ούδέποτε δά  παρασυρδή 
ίπ ό  τών δελεασμάτωΟ τού άεννάως μετα
βαλλόμενου συρμού ούδέ δά δελήση καί 
αυτή νά μιμηδή τάς παρισιανάς έκείνας, 
αΐτινες μετά τήν επί σκηνής παράστασιν 
τού „Κροκοδείλου“  τού Σαρδού, ήρχισαν 

νά φέρωσιν 2λαι K ÿ o xo is ik tie t  αντικείμενα, αλλά δά  περιορισδή είς τά 
είδη τών ενδυμασιών, τά καί ύπδ τής ήμέτερας είκόνος υποδεικνυόμενα.

9 ^  Πρός τούς νέους φίλους τής ,,Κλειους“ 
έπαναλαμβάνομεν λέγοντες ότι, έπειδή τ  εκδοσις 
τού ήμετέρου φύλλου κατά τό παρελδόν ετος ήρ- 
χισεν ολίγον εκπροδέσμως^ τά καδ’ έκαστα τεύχη 
δ ά  έκδίδωνται καί αύτά επί όλίγον άκόμη χρόνον 
βςαδύτερον τής έν τή προμετωπίδι των σημειου- 
μενης ημερομηνίας. Ά ν τ α π ο χ ρ ιτ ξ  είς Μασσα
λίαν. 'Η  ξυλογραφική τέχνη μεγάλως έτελειοποιήδη 
κατά τούς τελευταίος χρονους. Οί επισημότεροι 
τών ξυλογράφων εινε Γερμανοί, οίτινες ως πρός 
τούτο δαυμάζονται καί υπ’ αύτών τών Άγγλων, 
— Ή  προμετωπίς τής „Κλεωύς“  έξυλογραφήδη 
τρίς, άρκεΤ δέ νά ρίψη τις εν βλέμμα επί τού 
τελευταίου της αποτυπώματος ένα πεισδή, ότι 
τούτο προήλδεν έκ χειρών επιδεξίου καί καλλι- 
τεχνικώς γεγυμνασμένου ξυλογράφου. —  Αί δημο

σιευόμενοι προςωπογραφίαι εΐνε άπασαι πρωτότυ
ποι καί ξυλογραη,ούνται υπό τού ειδικού ?τής 

.„Κλειούς" καλλιτέχνου, όςτις Ισχεδίασε καί έχα- 
ραξε καί τούς τίτλους τών „Ποικίλων“ καί της 
,,Μικρδς ’Αλληλογραφίας1* κτλ. —  Φ ιλο π ά ΐζα ό ι  εις 
Κων/πολιν. Έ ξ  άρχής είχομεν καί ήμ ίΐς τήν 
γνώμην ταύτην, ώςτε ή 'Γμετέρα δέν εινε όλως 
πρωτότυπος. Άλλ’ ή έκτέλεσίς αυτής ήτο δυςχε- 
ρής, δ ι’ άλλους μέν καί πολλούς λόγους, πρό πάν
των όμως διά τάς μεγάλας δαπάνας, αίτινες άπαι- 
τούνται πρός καλήν καί άμεμπτον Ιπεξεργασίαν 
καλλιτεχνικών -τή5 όντι εικόνων.· — Προςεχώς δά 
βλέπετε εν έκάστω τεύχει καί νέον πρόςωπον εκ 
τών μάλλον διαπρεπόντων Ιν τώ νεωτερω.ελλη
νισμό, — κ, Μ. Β. Ν .,ε ίς  Χοδέίδαν. Λυπούμε- 
δα  διά τήν σύμπτωσιν. — κ. Α. Σ. είς Άλεξάν-

δρειαν. Έλήφδησαν καί δ  άπαντήσωμεν εν συν- 
τόμω. — κ. ’Αρχ. Γ. Γ . είς Βουδαπέστην. Έλή- 
φδησαν καί άπεστάλησαν. — κ. Γ. 3 .  είς Βώλον. 
Ελήφδησαν. — κ. Ε . Δ. Ο. είς Σουέζ. Τό έλά- 

βομεν υπό σημείωσιν.— κ. Ν . Μπ. είς Ζαγατσίκ. 
Τούς ένεργάψαμεν καί άπεστείλαμεν πρός α πα ν
« /V a  V î J »  » ,  Λ ,Μ Α * t ^ , .  S l i i  « Δ  *

•V  » >  V # . * * . . · »  · · ·  Λ, X U , . » » V A W » " * '*

Έσημειώσαμεν καί τήν τελευταίαν άποστολήν. 
Σδς εΰχαριστούμεν. — κ. I. Κ. Τ ζ . είς Καβάλ- 
λαν. Άλλα, τή άληδείφ, περιεμένομεν. — κ. X. 
II . είς Βαρώσια. 'Ελήφδη καί δά  δημοσιευδή 
προςεχώς μετά τού προηγηδέντος. — κ. Κ. θ .  Τ . 
εις ’Αλεξάνδρειαν, Σάς εΰχαριστούμεν διά τάς
πληροφορίας.
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