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Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ

‘Η γαλλική βουλή έλαβεν έσχάτω; ύπό σπουδαίαν ε'πο- 
ψιν, τή είσηγήσει τής Κυβερνήσεως, πρότασιν αυτής περί 
άντικαταστάσεως τοϋ μεσημβρινού τών Παριβίων Χιά τοϋ 
μεσημβρινού αστεροσκοπείου Γρήνγουϊτς, 8ν τάπλεΐστατών 
Κρητών ακολουθούσε.

Τφ 1884 είχε συνελθεί έν Ούασιγκώνι Χιεθνές συνέΧριον 
πρός τον σκοπόν έκλογής κοινού Χιά πάσας τάς χώρας με
σημβρινού. ‘Η Γαλλία τότε προέτεινιν ούΧέτερόν τινα με
σημβρινόν, θυσιάζουσα μετ’αύταπαρνήσεως τόν έαυτής με
σημβρινόν τών Παρισίων.

Κατά τήν ψηφοφορίαν τό Γρήνγουϊτς υίοθετήθη Χιά ψή
φων είκοσιδύο αντιπροσώπων Κρατών, μεταξύ τών όποιων 
ήσαν αί ‘Ηνωμέναι Πολιτεϊαι, ή Ρωσσία, ή ‘Ελβετία, ή 
‘Ισπανία, αί Κάτω χώραι, ή Σουηδία, ή Τουρκία, ή Αυ
στροουγγαρία, ή Γερμανία, ή ’Ιταλία και φυσικώς ή μάλ
λον ένδιαφερομένη καί ύποστηρίζουσα τό μέρος τοϋτο, ή 
’Αγγλία.

Μόνον δ άγιος Δομίνικος ίψηφισε κατά, ήΧε Γαλλία καί 
ή Βραζιλία άπέσχον.

Συνεπώς καθίσταται άπαραίτητον ήΧη, δπως καί ή Γαλ
λία ΰποκύψη εις τήν φοράν τών πραγμάτων.

Τό γε νϋν ε’χον δ μεσημβρινός τοΰ Γρήνγουϊτς κανονίζει, 
έκτος βεβαίως ακόμη έν τή Γαλλί^, Ισπανία καί Πορτογαλ- 
λία, τήν ώραν τών σιΧηροΧρόμων ώς καί τήν πολιτικήν ώραν 
τών άλλων Κρητών τό σύστημα Χέ τοϋτο παρέχει, ώς ε"- 
χουσε νϋν τά πράγματα, τρεις Χιαφόρους ώρας, καλουμέ- 
νας, άνατολική ώρα, κεντρική ώρα, καί δυτική ώρα.

Ή ώρα τοϋ Γρήνγουϊτς βραδύνει επί έννέα λεπτά καί 
είκοσι Sv λεπτόν έπί της ώρας τών Παρισίων, ήτοι τή; 
νομίμου ώρας άπάσης τής Γαλλίας.ΉΧη δέ, επειΧή ίπεκρά- 
τησε συνήθεια νά έπιβραδΰνωσιν έπί πέντε λεπτά τήν ώραν 
τών σιδηροΧρόμων, έν Γαλλία, δέν απομένει βραδύτηςή τεσ
σάρων μόνον λεπτών έπί τή; εσωτερικής ώρας τών σταθμών 
καί ούτως ή νόμιμος ώρα θά έξισωθή πρός τήν ώραν τών 
σιδηροδρόμων, ήτις τόγε νϋν έχον μένει όπίσω έπί τέσσαρα 
λεπτά.

Ιδού Χέ πώς δ γαλλικός τύπος ύπεΧέχθη τήν παραδο
χήν έν Γαλλία τοϋ διά τοΰ άστεροσκοπείου τοΰ Γρήν
γουϊτς διερχομένου μεσημβρινού.

... ....... Έπιστημονικώς και πρακτικώς δ με
σημβρινός τών Παρισίων καί δ τοΰ Γρήνγουϊτς είσίν άντάξιοε 
άλλήλων. ’Ιδού δ λόγος αύτών. Προτείνουσιν ήμϊν τήν πα
ραδοχήν τοϋ αγγλικού μεσημβρινού, διότι ή Βόρειος ’Αμε
ρική καί τινα κράτη τής Ευρώπης παρεΧέχθησαν τούτον, 
ώς κοινόν μεσημβρινόν. Ή προσχώρησις Χέ τής Γαλλίας θά 
παρασύρη καί έτέρας χώρας, καί έπί τέλους ή παρά πάντων 
τών έθνών παραδοχή ενός κοινού μεσημβρινού άποβαίνει πι
θανή. Ούτω θέλομεν εχει, έν Ευρώπη μόνον, τρεις διαφό
ρους ώρας*  τήν άνατολικήν ώραν, τήν ύπό τής Ρωσσίας 
τής Τουρκίας καί τής Ελλάδος παραδεδεγμενην, τήν κεν
τρικήν ώραν, ήτις εινε ή τής Τριπλής Συμμαχίας, καί τήν 

δυτικήν ώραν, ήν ή Γαλλία, ή ‘Ισπανία καί ή ΙΙορτο- 
γαλλία δέν παρεδέχθησαν είσέτι.

Τό τών ώριαίων άδράκτων λεγόμενον σύστημα είνε έκεΐνο 
δπερ Χιαιρεΐ τήν σφαίραν εις είκοσιτέσσαρας ζώνας, παρεμ
βάλλει δέ μεταξύ τούτων ώριαίον χρονικόν Χιάστημα. ’Α- 
ναγνωρίζουσα τό χρήσιμον τοιούτου συστήματος ή Γαλλία 
έπρόνεινε τφ 1884 είς τό έν Βασιγκτώνι γινόμενον Συνέ
δρων, όπως ληφθή ώς βάσις τοΰ συστήματος τών άδρά
κτων ουδέτερο; μεσημβρινός, δστις είς όύΧέν ίθνος ν’άνήκη 
καί δστις έπιστημονικώς θά συνήνου άπάσας τάς συνθή- 
κας καλού μεσημβρινού.

Άλλ’έάν χρηματολογική αφορμή άπέτρεψε τήν ’Αγ
γλίαν τής παραδοχής ουδετέρου μεσημβρινού, θέλει ίπι- 
τραπή ήμιν νά Ιπικαλεσθώμεν τόν αύτόν λόγον, όπως πα- 
ραδεχθώμεν τόν μεσημβρινόν τοϋ Γρήνγουϊτς, δστις άλλως 
τε, είτε έπιστημονικώς είτε πρακτικώς, κατ’ ούδένα λόγον 
τυγχάνει προτιμητέος τοϋ μεσημβρινού τών Παρισίων.

‘Η άπόδειξις τούτου τυγχάνει άρκούντως εύκολος. Τις 
αγνοεί τό επιισόδιον τού Φίλεας Φόγγ, τοΰ ήρωος τής 
«Περιοδείας τής Γής είς 80 ήμέρας » , δστις δδεύων πρός 
ανατολάς, έβαινεν είς προϋπάντησιν τοϋ ήλιου, καί συνεπώς 
αί ήμέραι ίμειοϋντο δι*  αύτόν τοσάκις 4 λεπτά, δσας μοί
ρας διήρχιτο ακολουθών τήν αυτήν Χιεύθυνσίν ;

Άριθμούσι λοιπόν 360 μοίρας έπί τής γηίνης περιφέρειας, 
αί 360 δ’αύται πολλαπλασιαζόμεναι έπί 4 λεπτά δίΧουσιν 
24 ώρας. Έν άλλαις λέξεσιν, ένφ δ Φίλεας Φόγγ έβλεπε 
τόν ήλεον νά Χιέρχηται 80άκις τόν μεσημβρινόν, οί εταί
ροι αύτοΰ έν τή «Εκκεντρική Λέσχη», έν Λονδίνφ διαμέ- 
νοντες, έβλεπον τούτον νά διέρχηται 79άκις. Τοιουτοτρό
πως ό περιηγητής έκέρδισε τό στοίχημά του, ένφ έφρόνει 
οτι τό εχασεν.

“Ο,τι συνέβη τφ Φίλιας Φόγγ, τοϋτ’ αύτό συνέβη κατά 
πρώτην φοράν είς τούς συντρόφου; τοϋ Μαγελλάν, έπανα— 
κάμπτοντας είς Εύρώπην. Άπεβιβάσθησαν τήν 6 Σεπτεμ
βρίου 1522, καί έν τούτοις τό ήμερολόγιον τού πλοίου έΧεί- 
κνυε τήν 5 Σεπτεμβρίου.

Τούτο έξηγεΐ τόν λόγον δι’ δν οί ναυτικοί, δσάκις Χιέρ- 
χωνται τήν 180 μοίραν μήκους, τούτέστι δσάκις διαβαί- 
νωσι τόν άντίστοιχον μεσημβρινόν τοϋ πρώτου αύτοΰ με
σημβρινού, , μεταβάλλουσι τήν ημερομηνίαν τοΰ ημερολο
γίου τοϋ πλοίου, καί άφαιροϋσι μίαν μονάδα, δπόταν πο- 
ρεύωνται πρός άνατολάς, ή προσθέτουσι μίαν ημέραν, όταν 
τρέπωνται πρός δυσμάς. ΈπειΧή δμως, πάντες δέν γνω· 
ρίζουσι τόν πρώτον μεσημβρινόν, συμβαίνει ώστε Χύο πλοία 
συναντώμενα έν τφ Είρηνικφ Ώκεανφ κατά τήν 180 
μοίραν, Χύνανται νά ίχωσι διαφόρους ημερομηνίας. Ή Xta- 
φωνία αυτή τότε θέλει παύσει, λέγει δ κ. Γέγε, ,όπόταν 
πάντες παραδεχθώσι κοινόν τινα πρώτον μεσημβρινόν.

’Εν τούτοις ούδείς ούδέποτε θά δυνηθή νά θέση έκτος πά- 
σης άμφιβολίας τό ανακριβές τής ήμερομηνίας έν τ^ 180 
μοίρφ τοΰ μεσημβρινού. Ούτος εύτυχώς Χιέρχεται τον ω
κεανόν, καί αί προσημειωθεΐσαι διαφοραί προσβάλλουσι μό
νον μικράς τινας νήσους τής Πολυνησίας, ένθα δέν συνηθί- 
ζουσι νά παραπονώνται, καί ένθα όλιγίστην προσοχήν πα- 
ρέχουσιν έπί τοΰ ζητήματος τής καταμετρήσεως τοϋ χρόνου.
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Τοιουτοτρόπως οί κάτοικοι τών Μζριάνων και τών Καρο
λινών νήσων, ούδόλως δυσθυμοϋσιν έάν τύχη νά έχωσι Δευ- 
τέραν, ένφ οί ίν Φιλιππίναις γείτονες αύτών εύρίσκονται 
είσέτι βίς την Κυριακήν.

Ίδήτε όμως τόν μεσημβρινόν τούτον τής 480ης μοίρας 
διερχόμεγον τούς Παριβίους και τά περίχωρά των I ‘Οποίαν 
παράδοξον κακοφωνίαν ήθελε προξενήσει ίν ταΐς κοινωνι- 
καΐς σχέσεβιν ! ‘Η κατάστασις θά ήτο αφόρητος 1 Έπι 
τοΰ άντιθέτου μέρους τοΰ μεσημβρινού τών Παριβίων, ή 
180ή μοίρα μήκους άπτεται τής Σιβηρικής άκρα; ίν τφ 
Βεριγγίφ πορθμφ, ένθκ ούδείς υπάρχει, διέρχεται τάς Ά- 
λεουτίους νήβου; κκί κάμπτει τήν άκραν τοΰ Σανδουΐ’κι- 
κοΰ αρχιπελάγους. Βεβαίως δέν προξενεί μεγάλας ένοχλή- 
σας. ‘Ο άντίπους μεσημβρινός τοΰ Γρήνγουϊτς εύρίσκιται 
κατά δύο μοίρας εντεύθεν ίν τοΐς αύτοΐς μέρεσιν.

Πρόδηλον τΰγχάνιι, δτι δ καλλίτερος κοινός μεσημβρινός 
έσεται έκεΐνος, δβτις ούδεμιάς θα διήρχετο κατφκημένης 
χώρας, καθότι πάσα χώρα, ήτις ήθελεν ύρισθή ύπό τήν 
180 μοίραν, ήθελε χωρισθή είς δύο μέρη, ένθα αί ήμιρομη- 
νίαι θα ύφίστανται διαφοράν μιΛς ήμέρας, δπερ απαρά
δεκτου .

Φαίνεται, ότι δυνατή τυγχάνει ή άναζήτησις τοιούτου 
μεσημβρινού. Μέχρες δτου όμως ή πρόοδος αΰτη πραγμα
τοποιηθώ, φυλάξωμεν τόν αρχικόν ήμών μεσημβρινόν και 
τήν Παρισινήν ήμών ώραν. Διατηρήβωμεν τάς συνήθειας 
ήμών έν δσφ ούδείς άποχρών λόγος μάς άναγκάζει νά πα- 
ραιτηθώμεν αύτών. Έν τη προκειμένη περιστάσει, τό πνεύ
μα τού λαού, συμφωνεί παντάπασιν πρός τό τής γαλλικής 
επιστήμης. Μή καταστώμεν Άγγλοι, καί μείνωμεν έπί 
τον παρόντος πιβτοί τφ άρχαίφ ήμών μεσημβρινφ, τών 
Παριβίων».

Έν τούτοις θά ύπερισχύβη ή δύναμις τών πραγμάτων.

Φ. Π.
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Την νύκτα, όπόταν ό ούρανός εΐνε αίθριος καί 
έοπαρμένος άναριθμήτοτς άπλανέσιν άστράσι, ηολ- 
λάκις παρατηρονμεν έν τφ κενφ τούτφ μακρά ση- 
μεϊα, τά όποια έρχονται άγνωστον πόθεν καί τά 
όποια άποτόμως καταλήγουν σβεννύμενα δμοια 
πρός πνρσαλίδας (φοκέτας) καιομένας έν τφ ού- 
ρανφ. Ακριβώς δέ τότε δτε οΐ άνεμοι κοπάζονσι, 
τά δάση σιγώσι και τό σκότος καί ή Απόλυτος σιω- 
κή μάς παριστώσι τήν Φύσιν έντελώς Λρεμοΰσαν 
ή κοιμωμένην ή νεκράν, Ακριβώς τότε τά Εκπλη
κτικά ταύτα φωτεινά φαινόμενα άναμιμνήσκουσιν 
ήμΐν αίφνης δτι Α κίνησις και Α ζωή έν τμ φύσει 
ούδέποτε αναστέλλονται.

Πόθεν έρχονται καί τίνα λόγον έχουσιν οί αίφνί- 
διοι ούτοι διάττοντες άστέρες έν τφ θαυμαστφ τού
τα κόσμφ ; Ανέκαθεν Αγνοείτο τούτο1 μόλις δέ 
πρό τινων έτών ό Αστρονόμος Coulvier-Cravier έβε- 
βαίου δτι προήρχοντο πανταχόθεν, δτι εΐνε πύρινοι 
άτμίδες καί δτι πλανώδιος αύτών πορεία έσημείου 
τήν διεύθννσίν τών έν τοΐς ύφηλοϊς στρώμασι 
έπικρατούντων ανέμων.

(1) Περσεύς, αστερισμό; έγγυζ τής ’Ανδρομέδας, Κασιόππης καί 
Κηψέωι-

(2) Ανδρομέδα, αστερισμός βόρειος τοΰ Ζωδιακού, σύνβετο; έκ 59 
άστέρων.

Έν τούτοις ό κ. Schiaparelli Ανεκάλυφε τέλος τό 
μυστήριον τών διαττόντων άστέρων, άναγνωρίσας 
έν πρωτοις δτι Α παραβολική γραμμή πολλών κο
μητών ήτο όμοια πρός τήν διατρεχομένην ύπό δια
φόρων όμάδων διαττόντων άστέρων. Θά έξελάμβα· 
νε δέ τις άστέρας καί κομήτας άποτελοΰντας μέρος 
της αύτής οίκογενείας. Άρα, οί κομήται είσίν 
μοναδικοί άστέρες οΐτινες εύκόλως διαλύονται ύπό 

τήν βιαίαν άντίδρασιν τών πλανητών έν τμ γει - 
τνιάσει τών όποιων διέρχονται. Ό πυρήν έξαρθρον- 
ται, διαιρείται είς μυριάδας μορίων, δτε μέν σνσ- 
σωματουμένων, δτε δέ άπομεμονωμένων έγγύς ή 
μακράν κειμένων άπ’ άλλήλων, άτινα δέν άκολου- 
θούσι πάντα τήν παραβολικήν γραμμήν τού κο
μήτου ήτις τά πάρήγαγε.

”0 δέ ,κ. Parviile άναφέρει τόν κομήτην Βιέ- 
λαν, δστις έπί τών Αμερών μας κατετμήθη είς ά- 
ναριθμήτους μικρούς κομήτας, άστέρας, σίτι
ζες πάντες βαδιζουσι έπί της τροχιάς τού άρχικού 
κομήτου. Ή τροχιά αύτη τέμνει τήν τής γής έν 
τινι σημείφ όπόθεν Λ Γή κατά τόν μήνα Νβριον 
διέρχεται καί έλκει πρός έαυτήν πληθύν τών μι- 
κροσκοπικών τούτων κομητών, οΐτινες διατρέχουσι 
τήν ήμετέραν άτμόσφαιραν μετά ταχύτατος 40-50 
καί 60 χιλιομέτρων κατά δευτερόλεπτον,καί οΐτινες 
έν αύτή Αναφλέγονται, καίονται καί έξαφάνίζονται. 
Αί δέ θαυμάσιοι έκεΐναι βροχαί έξ άστέρων, αί'τινες 
τοσούτον λαμπρύνουσι ’τάς ώραίας νύκτας τού 
Νβρίου (ούχί βεβαίως τού έτους τούτου) είναι ά- 
πλαΐ έπισκέφεις καί Αποχαιρετισμοί τών άγαπητών 
τέκνων τού Βιέλα:

Τά φαινόμενα λοιπόν ταύτα, νεοσσοί τών μετε
ώρων δυνάμενα νά κληθώσιν, Αναφαίνονται κατά 
διαφόρους έποχάς καί δέν προέρχονται έκ τών αύ
τών σημείων τού όρίζοντος.

Οί Περσιδεΐς οΐτινες, φωτίζονσι τάς ώραίας νύ
κτας τού Αύγούστου, φαίνεται δτι προέρχονται έκ 
τού Αστερισμού τού ΠερσέωςΟ). ’Αλλά ό ώραιό- 
τερος νεοσσός εΐνε ό τών Λεοντιδών, οΐτινες προ
έρχονται έκ τού Αστερισμού τού Λέοντος . Ανα
φαίνονται δέ κατ’έτος άπό τής 10—27 Νβρίου- Οί 
νεοσσοί τής ’Ανδρομέδας (2) Αναφαίνονται άπό 
τής 25—27 Νβρίου. Τά δέ λείφανα τοΰ κομήτου 
διέλα Αναφαίνονται μόνον κατά τά τέλη τοΰ Νβρίου.

« Πάντα τά μετέωρα ταύτα, λέγει ό κ. De-Par
vine, κλιμακοειοώς τάσσονται κατά μήκος τής. γεν- 
νησάσης αύτά τροχιάς, άλλά πολύ άνωμάλως. Ό
πόταν δέ ή Γή διέλθη άπό μέρους τής κλίμακος 
ταύτης. έλκει πρός τήν Ατμόσφαιραν αύτής Αριθμόν 
πλέον ή Αττον σημαντικόν τών μικρών τούτων φω
τεινών μετεώρων, συνφδά τμ πυκνότητι τού ση
μείου τής συναντήσεως αύτής, καθότι Α κλιμα
κοειδής αύτη τροχιά εύρίσκετατ έν καταστήσει 
πλέον ή ήττον πυκνή έξ ύλικού τών φωτεινών 
τούτων σωμάτων. Ταύτό συμβαίνει διά τούς Λεον- 
τιδεϊς. Κατά τριακονταετίαν καί ήμυσι περίπου 
κατά τόν Νβριον ή Γή διερχομένη έκεϊθεν παρασύ
ρει μεγάλην πληθύν έκ τών παλαιών τούτων κόμη· 
τικών λειψάνων καί άν τό μέρος δθεν ήθελε διέλθτι 
εΐνε πολύ πυκνόν, έπί όλοκλήρους ώρας συμβαίνει 
βροχή άστέρων, έκτάκτου λαμπρότατος έν τή Ατ
μόσφαιρα τής Γής.

Οΐ Λεοντιδεϊς κατά τό 1866 μάς παρέσχον πιστίν 
είκόνα ούρανίου φωταύγειας.

Ή προσεχής έμφάνισις αναμένεται κατά τό 
1899 ή 1900 δτ’ έλπίζεται δτι έσεται έξ ΐσου με 
γαλοπρεπής δσον κατά τό 1866.»

Ό κ. De-Parville Αναφέρει πολλά παραδείγματα 
τών έκτακτων τούτων Αστρικών βροχών. Τόν 'Ο
κτώβριον τού 902 ό ούρανός έπληρώθη έκ διαττόν- 
των άστέρων πιπτόντων ώς πυκνοτάτη βροχή’ έρ- 1 2 

οίπτοντο δέ οί μέν έπί τών δέ ώς Ακρίδες, οί δέ άν
θρωποι έν μεγίστμ έκπλήξει διατελούντες, έπεκα- 
λούντό τήν βοήθειαν τού Θεού.

Τφ 1866, 22 ήμέρας πρό τού θανάτου τοΰ βασι- 
λέως τής Πορτογαλίας Δόν Πέτρου, ύπήρξε τοσαύ- 
τη Α έν τω ούρανφ άστρική κίνησις δσον ούδέ- 
ποτε άλλοτε παρετηρήθη*  έπιπτον δέ έν τοσαύτη 
ποσότητι, καί τοσούτο συνεσφιγμένοι ήσαν ώστε, 
πλησιάζοντες τήν γήν έφαίνοντο τρομεροί καί 
Απειλητικοί, ό ούρανός ώς μία παμμεγέθης φλόξ, Α 
δέ Γή ώσεί έν προσεγγίσει ν' άναφλεχθή.

Τμ 15 Νβρίου 1833 δμοιον φαινόμενον διήρκε- 
σεν έπί 7 ώρας. Έν δέ τμ Βοβτώνμ ύπελόγησαν 
τόν αριθμόν τών μετεώρων τούτων είς τό ήμισυ- 
τού Αριθμού τών πιπτουσών νιφάδων έν συνήθει 
χιονώ^ει καιαστάσει Ή όρατή ποσότης ύπελογί- 
σθη είς 240,000. Έτερος παρατηρητής λέγει άπό 
τής 4—6 ώρ. τής πρωίας Αδύνατό τις νά μετρήσμ 
2000 μετέωρα κατά λεπτόν τής ώρας.

Φ. Π.

Η ΚΑΤΑΙΓΙΣ
Τής Νοεμβρίου.

Έζ άναχοενώσεως γινόμενης είς τδ φυβιογνωβτικον 
τμήμα τοΰ Παρνασβοϋ υπδ τοΰ χ. Κ. Μαλτέξου, άηο- 
βη&μεν τήν αχό-Ιον&ον έαιβτημονικην έξήγηβιν τής 
airlas καί πορείας τής χαταιγΐδος ταυτηρ, ήν εύχαρί- 
ΰτως μεταδίδομεν tolg ήμετίροκ άναγνώΰταΐξ·

Αιτία και πορεία τής καταιγίδος.

Ίνα ιυρωμιν τήν αιτίαν τή<· καταιγίοος ταύτης όφιίλο- 
μίν νά άνατρέξωμεν ιΐς τήν γινικήν κατάβταβιν τού καιρού 
ημέρας τίνάς πρίν.

Έν Άθήναις ειχομεν άνεμον βορειοανατολικόν πέντε ήμέ
ρας πρό τής 14ης καί ουρανόν νεφοβκεπή τό πλεϊβτον, τό 
αύτό δέ βυνεβαινε καί είς τήν κεντρικήν καί ανατολικήν 
Ευρώπην. Ού^εμία άρα αμφιβολία υφίβταται, §Tt οί άνε
μοι ούτοι ώφείλοντο εις τήν έπιβτροφήν τού ίβημερινού γεύ
ματος, δπερ εκοΔοϋτρ πρός τά άνω κατά τήν νότιον ’Ιτα
λίαν καί τά παράλια τής 'Αφρικής. Άλλ’ είς ^εύμα 
άέρος ζέοντος μεταξύ δύο οχθών έβχηματισμένων έξ άέρος 
σχετικώς ήρεμου καί λίαν ευκινήτου, σχηματίζονται πλη
σίον τής κοίλης όχθης δίναι ή βτρόβελοι ίν ε’βει χώνων, εν 
οίς ό άήρ κυκλοφορεί. Τοιοϋτος στρόβιλος εσχηματίβθη καί 
τήν προηγουμένην ήμέραν, ήτοι τήν 13ην, ού τό κεντρον 
εύρίσκετο πλησίον τής Σικελίας, ώς δεικνύει ό συνοπτικός 
χάρτης τής ημέρας έκείνης. Ή κυκλωνική αυτηδφεσις έξη- 
πλώθη ούτως ειπεΐν, τοΰ κέντρου αύτής διατηροϋντος τήν 
αυτήν θεσιν, καί κατέλαβε τήν επομένην τήν λεκάνην τής 
Μεσογείου. Άν τάϋτα μόνον συνέβαινον τό αποτέλεσμα θά 
ήτο ίσως ολίγη βροχή, άνεμος το πολύ Ισχυρός και ούδέν 
πλέον. Συγχρόνως όμως πλησίον τοΰ κέντρου κατά τινα 
ακτίνα έβχηματίβθη ζώνη καταιγίίος, ήν θά όνομάσωμεν 
κατά τήν ονομασίαν, ήν ε^ανείβθη έκ τών ναυτικών ύ 
Durand Creville ζώνην τής θυέλλης (grain). Ότι ήτο 
ζώνη προχωρούσα πρός ΑΒΑ καί ούχί μία καταιγίς καί 
οτι ήτο θύελλα (grain), συνοοευομένη ποΖλαχοΰ υπό καται- 
γίίος θά οείζω αμέσως.

Ή καταιγίς διήλθε διά Ζακύνθου, Αίγιου. Σπάρτης, 
Αθηνών,Χαλκίίος, Βόλου κλπ., ένφ ούτε έν Πίτραις, κει- 
μέναις μεταξύ Ζακύνθου καί Αίγιου ή καί τής Σπάρτης, 
ούτε έν Κορίνθφ ούτε έν Ναυπλίφ ειχον καταιγίδα. Είς 

όλα δμως τά ενδιάμεσα μέρη, όπου δέν συνέβη καταιγίς, 
έπνευσε σφοδρότατος ίνεμος, άλλά καί είς τά πλειστα τών 
μερών όπου συνέβη είχομεν τοιοΰτον. Ώστε καί είς ά μέρη 
ή θύελλα (grain) δέν παρουσίασεν ηλεκτρικά φαινόμενα (τά 
άποτελούντα τήν καταιγίδα), έδειξε τούς χαρακτήρας αύ
τής τούς πλέον έναργεϊς δηλ. άνεμον άποτόμως ισχυρόν καί 
βροχήν. Ότι ίέ ήτο ζώνη δεικνύει πλήν άλλων τό ότι συγ
χρόνως σχεδόν (εσπέρας τής 14ης) ή καταιγίς συνέβη ίν 
Βόλφ, έν Νάξφ και έν θήρςι.

Έκ τών τηλεγραφημάτων δέ έμφαίνεται, ότι είς ολην 
σχεδόν τήν Ελλάδα ίβρεξε ^αγδαίως, άλλά τό μέγιστον 
τής βροχής ήτο έν Άθήναις μέ 119,3 χλμ., μετ’ αύτάς 
δ’ έρχεται ή Σπάρτη μέ 80 χλμ., μεθ’ ήν ή Νάξος μέ 
58 χλμ. Είς τά άλλα μέρη τής Ελλάδος έπεσεν όλιγώτε- 
ρον ύδωρ.

Τό μή κοινόν τής περί ής ί> λόγος θυέλλης (grain) δέν 
ήτο μόνον ή μεγάλη ποσότης ΰδατος, άλλά καί ή στασι- 
μότης σχεδόν τής κυκλωτικής ύφέσεως, είς ήν ώφείλιτο, καί 
ή κατατομή καί συμπλήρωσες αύτής τήν τρίτην ήμέραν, 
ένφ χρόνφ ή ζώνη τής θυέλλης (grain) μετετοπίζετο μέ 
μεγίστην ταχύτητα. Η δέ στασιμότης τής κυκλωτικής 
ύφέσεως, άλλά κυρίως ή μετατόπισες τής θυέλλης (grain) 
πρός ΑΒΑ άντιθέτως τή ^οή τοΰ γεύματος τής έπιστροφής, 
δεικνύει οτι δ άήρ είχε πρωτεύουσαν κίνησιν πρός τά κάτω. 
Ή έρευνα άρα καί τής περιπτώσιως ταύτης προσθέτει είς 
τά έπιχειρήματα τά υπέρ τής θεωρίας τής γενέσεως τών 
κυκλωνικών συστημάτων διά καταβατικής κινήσεως τοΰ 
άέρος, τής ύπο τοΰ διάσημου άστρονόμου Faye δοθείσης καί 
άναπτυχθείσης, ήτις όμως ολίγους μέχρι τοΰδε οπαδούς 
κέκτηται.

ΕΝΤΤΠΟΧΕΙΣ ΤΑΗΕΙΔΙΟΎ- 
ΑΠ’ ΑΘΗΝΏΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ
(Συνέχεια*  ίαε προηγ. ψύλλον).

Πρό έμοΰ μεγαλοπρεπής καί ήρεμα ρίων ό μέγιστος ούτος 
ποταμός μοί έκαμεν έντύπωσιν! Ένταΰθα ούτος διαχωρίζει 
τήν Βουλγαρίαν από τής Ρωμουνίας. Οίίτωδ’ έγκατέλειπον τό 
Ρουχστούκιον καί μετ' αύτοϋ τήν Βουλγαρίαν και μετά μιας 
8’ ώρας Δουνάβειον πλοΰν θά έφθανον είς τό Γιοΰργιεθον ήτοι 
τήν Ρωμουνίαν. Αί δύο αύται πόλεις φαίνονται έκατέρωθεν 
καί εινε πολύ ωραία ή τοποθεσία αυτών. Είς ποταμός το- 
σοΰτον εύρύς καί ώραϊος νά θιαχωρίζη 8υο κράτη, τών όποιων 
δύο σημαντικαί πόλεις κεΐνται απέναντι άλλήλων.- Ήρχίσαμεν 
νά διασχίζωμεν τον ποταμόν ίίκην πορθμού ί καί αν δέν ειχον 
τήν βεθαιότητα, ότι εύρισκόμην έν τφ μέσφ τοΰ Δουνάθεως 
θά ένόμιζον 8τι ήμην έν τφ Βοσπόρφ ή τφ στενώ Χαλ- 
κίδος.

Έρρέμβαζον δ’ ειτα παρατηρών τήν ώραίαν ταύτην τοποθε
σίαν καί ηύχόμην νά διήρκει ή ευάρεστος αύτη ποταμοπλοΐα 
μας, δτ’ αίφνης ή πραγματικότης μας έφερεν ήδη προ τοΰ 
στομίου τοΰ Γιουργιέδου. Διασχίζομεν ταχέως πάντοτε τήν 
ακτήν καί μετ’όλίγον μετά μικρόν εντός μικροΰ τεχνητού 0ρα- 
χίονος στροφήν άγκυροβολοΰμεν παραπλευρως τής προκυμαίας.

Ή ωραία αδτη διέλευσις, είρήσθω έν παρόδφ δια τούς ένδια*  
φερομένους, κοστίζει μόνον έν φράγκον.

Εξέρχομαι μετά τών λοιπών όλίγων έπιθατών, δεικνύω τό 
διαθατήριόν μου καί μετά τάς συνήθεις έν τ$ τελωνείφ φορτι
κός διατυπώσεις διευθύνομαι έφ*  άμάξης πρός τό ξενοδοχείου 
< Daccias, Δακία, δπερ ώς έν τών καλλίτερων μοί ειχεν ύποδε- 
χθή έν Ρουχστουκίφ.

Είνε 4 ώρα έτι μετά μεσημβρίαν καί διευθύνομαι πρός συ- 
νάντησιν τοΰ κ· Σπ. Μέξη, καλλίστου καί εκ τών πρώτων 
συνδρομητών τής <Φύσεως».

Μετά τοΰ κυρίου τούτου ε’χομεν περίεργον εκρεμή λογά*  
ριασμόν, ή έκκαθάριος τοΰ όποιου έπέπρωτο νά γίνη έν Γιουρ*  
γιέόφ. Είχε κερδίσει είς τάς κατ’ έτος γινομένας κατά τό 
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νέον έτος κληρώσεις τών λαχείων τής «Φύοεως» έν δώρον, τό 
όποιον επανειλημμένος μοί είχε ζητήση, συνέπεια υπομνή
σεων 'και προτροπών τής συζύγου του. Καλώς δέ λέγεται. 
8τι είς γυναίκας καί παιδία μην ΰπόσχεσθε ποτέ, διότι δεν 
δύνασθε ν’ άποφύγητε τήν εκτέλεσιν.Μοί έγραφε δέ, 8τι αφοί 
άπαξ τφ έτυχεν είς τήν κλήρωσιν, το θέλει, διότι τό θεωρεί 
ώς καλόν οιωνόν. Και συνεμεριζόμην μέν τήν δικαίαν 'ταύ
την επιθυμίαν του, αλλά πάλιν πώς »άστείλη τις θερμόμετρου 
εύθραυστον είς τοιαύτην μεγάλην άπόστασιν ; Φυσικώς άνέ- 
βαλον τήν αποστολήν, αφού άλλως τε έπρόκειτο νά ταξειδεύσιρ 
ό Ιδιος μέχρις εκεί.

Ούτω παρουσιάσθην είς τό γραφείου του δπου εύρον νέον με- 
λαγχροινόν εργαζόμενον.

— Ό κ. Μέξης; ερωτώ.
— Έξήλθε, μοί άπαντα, άλλ’ άμέσως θά έπανέλθη. Κα- 

θήσατε, ολίγον, άν θέλητε νά τόν περιμένητε.
Έπροτίμησα νά περιμένω και έν τφ μεταξύ μοί προσεφέρθη 

γλύκισμα μετά καφφέ.
— θά ησθε ξένος βεβαίως, μέ έρωτα ό έν τφ γραφείφ ευ

ρισκόμενος .

— Μά πραγματικώς πολυθρύλλητον έγένετο τό ζήτημα, μοί 
άπαντα bx. Μέξης και επειδή έγώ καί ή κυρία μου έχομεν 
χαλάς προαισθήσεις είς τά λαχεία, δι’αύτό σας έγράφομεν 
έπιμένοντες είς τήν αποστολήν τοΰ λαχόντος ήμΐν αντικειμένου.' 
Καί ό θόρυβος δέν είνε τόσον διά τήν άξίαν του άντιπειμένου, 
οσον διά τόν χαλόν οιωνόν.

—’Εχετε δίκαιον, τφ άπήντησα, άλλ’ έπειδή άφ ’ ένός μέν 
έσχόπουν να έλθω εδώ, αφ*  έτέρου δέ θερμόμετρου άποστελ- 
λόμενον ταχυδρομικώς δέν θά ήτο δυνατόν νά φθάση αβλαβές, 
απεφάσισα νά σας τό φέρω ό ίδιος.

— ΑΙ, τότε χαλά, αλλά διχτι δέν μας έγράφετε περί τούτου 
και τής έλεύσεώς σας ;

— Διότι άφ ’ ένός μέν δέν ήθελον νά γνωρίζητε τήν έλευσίν 
μου, αφ’ έτέρου δέ έσχόπουν νά έλθω πρό τριών μηνών, άλλ’ 
άνέβαλον τούτο ενεκα πολλών ασχολιών. ’Επειδή 8μως σας 
έπαμα πολύ νά περιμένητε, σάς έφερα άντιχείμενον μεγαλει- 
τέρας αξίας, ήτοι τάς εικόνας του Σταδίου ένμεγάλιρ σχήματι.

Ό χ. Μέξης ευχαριστηθείς πολύ έπ τούτου καί τής συναν- 
τήσιώς μας ταύτης, μοί παρέσχε πάσας τάς δυνατάς περιποιή
σεις χαί φιλοξενίας, προσχαλέσας με καί είς γεύμα διά τήν 

λίαν αξιότιμους καί μεμορφωμένους άνδρας, μετέβημεν πρός 
περίπατον είς τόν είς τά πρόθυρα τής πόλεως άρτι χατασχευα- 
σθέντα μέγαν κήπον τοΰ Δημαρχείου. ΑΙΙέβ λεγόμενον, όπου 
εύρίσκεται ή ώραιοτέρα θέα τού άστεως. Πέριξ τού κήπου τού
του ύπάρχουν λαμπρότατα καινουργή μέγαρα, τού διοικητηρίου, 
δημαρχείου, τών δικαστηρίων, ώραιότατον καφενείου κτλ. Ό 
περίπατος ένταύθα ιδίως γίνεται κατά τάς έορτάς καί τό θέαμα 
είνε μεγαλοπρεπές, διότι ή τοποθεσία αύτη κεΐται έπί υψώμα
τος*  καί κάτωθι μέν παρατηρεϊται μεγαλοπρεπώς, καί ήρέμα 
ρέων β Δούναβις έναντι δέ έπί τής όχθης, τό Ρουχτσούκιον.

Τό έσπέρας μετά τό δεΐπνον μετέβημεν είς τό Κέντρον μετά 
τής οικογένειας τού έξαδέλφου Π. Μαραγκού, όπου μοί συνέ
στησαν τόν κ. Σπ. Ήλιόπουλον, κτηματίαν καί σιτέμπορον 
μετά τής οικογένειας του καί τής γυναικαδέλφης του κ. Ελένης 
Φωτιά, τής ήμετέρας συνεργάτιδος, άξιολόγου καί φιλομου- 
σωτάτης γυναικός, γνωστής τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις έκ 
τών έπιτυχών αύτής έν τή «Φύσει» δημοσιευμάτων.

Έν τή συναθροίσει ταύτη τού Κέντρου, άπαντφ τις ώραίαν 
συναναστροφήν, εύθυμίαν καί ζωηρότητα, καί διασκεδάζει λαμ
πρότατα έν μέσιρ άσβέστων γελώτων καί εύφυών διαλέξεων. 

συχνά αύτούς καί τούς παρεκίνει νά τόν πιουν καθότι δίδει 
υγείαν καί κάμνει καλόν είς τόν στόμαχον. Οδτοι ομ«ς αγα- 
νακτούντες καί μή εύχαριστούμενοι, έπλήρωσαν τά όφειλόμενα 
καί άπήλθον μέ τήν άπόφασιν νά μή έπανέλθωσι πλέον εις 
κέντρον ένθα δέν είνε ή θέσις των.

Τήν επαύριον έπεσκέφθην είς τά γραφεία αύτών τούς κ. κ. 
Πουλόπουλον, Φουρναράκην και Μαργαριτόπουλον. Καί ό μέν 
κ. Πουλόπουλος νεώτατος τήν ηλικίαν, εύγενέστατος τους τρό
πους, είνε είς τών πρώτων, ώς ειπομεν, σιτεμπόρων καί πλου- 
σιωτέρων έλλήνων. Ό κ. Φουρναράκης είνε κρής τήν πα
τρίδα, έκ τών καλλειτέρων του τόπου, καί ακραιφνής πατριώ
της, πλειστάκις συνδραμών διά γενναίων ποσών την ιδιαιτέραν 
αυτού πατρίδα καί τήν Ελλάδα. Όμιλεϊ δέ ολίγον καί είνε 
θετικώτατος καί πρακτικώτατος άνήρ. Ό δέ κ. Α. Μαργα- 
ριτόπουλος εξηκονταετής περίπου τήν ήλικίαν, καί τού αύτοΰ 
επαγγέλματος, έχει χάρην λίαν μεμορφωμένην καί φιλόμου*  
σον, σπουδάζουσαν έτι έν Άθήναις. ’Αφού δε ειπομεν αρκετα 
μετά τού καλλίστου τούτου άνδρός, μετέβην παρά τφ κ. Μίξη 
πρός έπίσκεψιν χαι τής συζύγου αύτοΰ.'Η κ. Μέξη εινεέκ τών 
καλλιτέρων κυριών αίτινες έννοοΰσι καλώς τό έαυτών καθήκον,

Γάμοι καί χαρά παρά τοϊς άφρικανοϊς.

— Μάλιστα, έρχομαι έξ ’Αθηνών χαί είμαι ό Διευθυντής 
τής «Φύσεως».
, — Μπά, ό χ Πρίντεζης! καλώς ορίσατε, μοι λέγει. Καί 
άχριβώς χθες σάς έγραψε πάλιν διά τό πολυθρύλλητον δώρον 
του. Ώ, τι σύμπτωσις χαί πόσον θά «ύχαριστηθή.

— Καί γνωρίζετε τούς έν Άθήναις αδελφούς Μαραγχούς ; 
μ’ έρωτά είτα.

— Πώς ; είνε έξάδελφοί μου.
— Έξάδελφοί σας ; τότε καί ημείς ε’μεθα συγγενείς.
— Καί πώς όνομάζεσθε ;
— Πέτρος Μαρχγχός. Διαμένω δέ παιδιόθεν έν Ρωμουνία 

μετά του θείου μου.
Μειδιάσαντες δέ άμφότεροι έπί τη αίφνιδίφ χαί έκτάχτφ ταύ- 

τη αναγνωρίσει, έσφίγξαμεν τάς χεϊρας μας χαί ώμιλοΰμεν 
πλέον ώς συγγενείς.

Μετ' ολίγον προσέρχεται καί ό κ. Μέξης αγέρωχος, ζωη
ρός, εύγενής καίμε οφθαλμούς σπινθηροβολοΰντας έκ προθυ
μίας χαί καλής διαθέσεως.

— Ό *■  Πρίντεζης, τφ λέγει ό π. Μαραγκός, παρου- 
σιάζων με.

Ό χ. Μέξης έμεινεν δλως έκπληχτος.
— Πώς ό κ. Πρίντεζης ; έρωτά, θλίβων μοι τήν χεΐρά. Ό *.  

Πρίντεζης, επαναλαμβάνει μειδιών και έξιστάμενος, τείνων 
μοι πάλιν τήν χεΐρα, ήτις ήτο ολη καρδία καί εύχαρίστησις.

— Ναι, ό κ. Πρίντεζης τφ απαντώ κ’ έγώ, γελών, ερχό
μενος καί κομίζων ό ίδιος τό .πολυθρύλλητον δώρον σας. 

μεσημβρίαν τής έπιούσης- Μετ’ ολίγον δέ έξήλθομεν μετά 
του κ. Μέξη, πρός περίπατον άνά τήν πόλιν. Τό Γιούργιεβον, 
ως προείπομεν, εύρίσκεται παρά τόν Δούναβιν, έπί σχετικώς 
μιχρας υψηλής τοποθεσίας- Ποικίλεται δέ καί κοσμείται διά πολ
λών καί ώραίων μεγάλων τε καί μικρών οικιών, ώραίου συγ
χρόνου ρυθμοΰ, διασχίζεται ύπό ώραίων οδών, περιβάλλεται 
ΰπό ώραίων κήπων καί εξοχών, περιέχει δέ εις τό κέντρον 
καί μίαν έξαίρετον πλατείαν, έν τφ μέσιρ τής οποίας κεϊται μι
κρός κήπος, είς τό κέντρον τοΰ οποίου υπάρχει άξιόλογον καφ- 
φενεϊον καί ζαχαροπλαστείου, Κέντρον καλούμενου, όπου τήν 
μέν ημέραν γίνεται συνάντησις πάντων τών έμπορευομένων, 
τήν δέ νύκτα συνάβροισις τών οικογενειών των- μουσική δέ παια- 
νίζουσα έκλεκτά τεμάχια καθηδύνει τούς θαμώνας.

Έν Γιουργιέβφ ένεργεϊται κάπως ζωηρότερου τό έμπόριον 
τών δημητριακών καρπών, ιδίως τών σιτηρών καί καλαμβοκίων 
ατινα μετακομιζόμενα έκ του εσωτερικού, πωλοΰνται καί μετα
φέρονται έκεΐθεν εις τό εξωτερικόν.Πολλοί δ ελληνες έξασκοΰν τό 
επάγγελμα τούτο, είτε άγοράζοντες δι'ίδιον λογαριασμόν, είτε 
ένεργοΰντες κατά παραγγελίαν τών παραγωγών. Ό κ. Μέξης 
καταγόμενος έκ Κερκύρας, κατήλθε προ δεκαεξαετίας ενταύθα, 
καταγινόμενος είς τό έμπόριον τούτο, πάνυ έπιτυχώς καί άξιο- 
πρεπώς- χαίρει δέ μεγίστην ΰπόληψιν παρά τφ τόπιρ.

Άφοΰ δε έκαθήσαμεν είς τό Κέντρον έπί τινα λεπτά τής 
ώρας, καί μοί συνέστησεν έκεϊ τούς κ. κ. Άριστ. Που- 
λόπουλον, Γ. Φουρναράκην καί Άντ. Μαργαριτόπουλον, με- 
γαλεμπόρβυς καί σιτεμπόρους, εργαζομένους δι’ ίδιον λ)σμόν,

Τό έσπέρας έκεϊνο νόστιμου έπισόδειον συνέβαινεν εγγύς ημών 
οπερ μάς διεσκέδασεν αρκούντως. Δύο χωριχοί μετά δύο γυ
ναικών είχον καθήσει έναντι ημών' επειδή δέ, ώς φαίνεται, 
δέν έγνώριζον τά ΰπό τοΰ υπηρέτου άγγελόμενα είδη τής κα- 
ταναλώσεως. είχον διατάξει οί μέν τρεις άπό έν γλύκισμα, ό δέ 
μάλλον ηλικιωμένος χωρικός καφέ γλασέ, νομίζων ότι θα 
ήτο καφές κοινός καί θερμός. Ότε όμως έδοκίμασε τούτον καί 
είδεν 8τι ήτο καφές παγωμένος, έμόρφασεν είς τάς άρχάς καί 
είτα καλέσας τόν υπηρέτην, τφ είπε νά θερμάνη αύτόν, διότι 
θά ίκαμε λάθος καί τόν έφερε κρύου. Ό υπηρέτης τφ άπήν- 
τησε ότι’τοιοΰτος είνε ό caffe-Glace καί ότι ή λέξις αύτη δηλοΐ 
τό παγωμένου*  ό χωρικός όμως μή δυνάμενος ή μή γνωρίζων 
πώς νά διορθώση τό πράγμα, συγκατένευσεν έν τή αδημονία 
του νά τόν πίη*  αλλά καί πάλιν δοκιμάσας, τφ έφαίνετο πολύ 
δυσχερές νά χώνευση τούτον' άσόνηθες δι’ αύτόν ποτόν καί 
άγανακτών προσείλκυσε τήν προσοχήν καί τούς γέλωτας τών 
παρακειμένων.

— Μά τι καφές είνε αύτός; τόν έρωτα ή παρακειμένη αύτφ 
γυνή.

Ούτος δέ σταυροκοπούμενος'
— Ξεύρω κ’ έγώ ; άπήντα, πρώτην φοράν βλέπω' να κά- 

μνουν εδώ καφέ από πάγο.
Έκ περιεργείας έδοκίμασαν αύτόν καί οί σύντροφοί του καί 

παρετήρουν έν ταύτφ τόν πέριξ των κόσμον δια νά ΐδουν πώς 
είνε δυνατόν νά προτιμούν τόν καφέν κρύον.

Ό υπηρέτης έννοήσας τήν απλοϊκότητα αύτών έπλησίαζε 

τοΰ νεωτέρου πολιτισμού καί τής οικονομικής ευδαιμονίας. Κα- 
ταγινομένη ώς έπί τό κλειστόν οίκοι, επιμελείται τοσοΰτο τόν 
οίκον της, ώστε κατέστησεν αύτόν αληθή παράδεισον. Μη ε- 
χουσα τέκνα περιποιείται τόσον τά οικιακά ζφα, τόν κήπον της 
ένα ψιττακόν καί έ'να κύνα, ώστε μετά τών ποικίλων και αφθό- 
νων κοσμημάτων καί αντικειμένων τών αιθουσών και άφθονων 
βιβλίων καί περιοδικών, άπετέλεσε παρ’έαυτή αληθή οικιακόν 
παράδεισον, ένφ ό σύζυγός της ευρίσκει παρ' έαυτή μετά τήν 
έργασίάν του πραγματικήν διασκέδασιν καί άνακούφισιν. Άφοΰ 
δέ διεσκεδάσαμεν αρκετά μετά τών διαφόρων του οίκου αντι
κειμένων καί τού ψιττακού, παρετέθη ήμΐν τό γεύμα, έν φ α- 
φθόνως ό κ. καί ή κ. Μέξη μοί παρέσχον μετά τών καλλι- 
τέρων έδεσμάτων και ποτών, καί τάς άφθονωτέρας και ειλικρι- 
νεστέρας περιποιήσεις των. Μεθ’ ο, προσενεγκούσης ήμΐν τής 
κ. Μέξη καί διάφορα άνθη έκ τού κήπου της, άπήλθομεν λίαν 
εύχαριστημένοι καί εύγνωμονοΰντες έκεΐθεν.

Τό έσπέρας εϊχομεν προσκληθή παρά τοΰ έξαδέλφου κ. Μα
ραγκού οίκοι, όπου μας παρετέθη ώραΐον έπίσης δείπνου παρά 
τής συζύγου του κ. Ελένης, καί. μετά ταΰτα μετέβημεν είς τό 
γνωστόν Κέντρον. Τήν δέ έπεοΰσαν άφοΰ έπεσκέφθην μετά τοΰ 
Ήλιοπούλου τάς ώραίας δντως οικοδομάς ας κέκτηται έν 
Γιουργιέβιρ ώς καί τά γραφεία αύτοΰ, έπιβάς τής σιδηροδρομι
κής αμαξοστοιχίας· έξεκινήσαμεν διά τό Βουκουρέστιον.

(ΈπετΌα συνέχεια)
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ΑΤΥΧΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Οί δύο φίλοι Πέτρος χαί ’Αγησίλαος συνηντήθησαν ήμέ- 
ραν τινά καθ’ όίόν. Πλήν 6 πρώτος παρά τδ σύνηθις ίφαί- 
νετο λίαν σκυθρωπές.

— Καλήν ημέραν, Πέτρε, λέγει αύτφ δ ’Αγησίλαος 
θλίβων τήν χ»ίρ« του’ άλλα σέ βλέπω σήμερον μιλαγ- 
χολικόν.

— Ναι, άγαπητέ μου, είμαι πολύ τεθορυβημίνος.
*0 δέ ’Αγησίλαος γελάσεις·
— Βεβαίως, τφ λέγει, κάποια φίλη σου θά σοι έπαιξε 

κάνέν νόστιμου παιγνίίιον.
— Τουναντίον, μη γελ^ς, ίιότι πρό ολίγου έμαθον δτι 

ή σύζυγος ένος τών καλλίτερων φίλων μου τόν άπατ^ α
δίκως. . .καί δέν ήξεύρω τί νά κάμω*  νά τό ειπω είς τόν σύζυ
γόν της;

— Βεβαίως, άνιυ χρονοτριβής, άπήντησεν {/Αγησίλαος. 
Και λαμβάνων έν ταύτφ ύφος σοβαρόν ό διευθυντής τής 
Τραπέζης διά τήν σπουδαώτητα τοϋ πράγματος, επανέλαβε 
μετ ’ ενδιαφέροντος·

— Σκανδαλώδης ύπόθεσις, καί είμαι περίεργος νά μάθω 
τά καθ’ έκαστα. Διηγήθητί μοι, παρακαλώ, τήν ύπόθεσιν. 
Ποιος φίλος εινε αυτός ;

— Μά, νομίζω . . . δτι. . .
— 'Ξεύρω, ξεύρω, έπανέλαβεν δ ’Αγησίλαος· είνε ή 

σύζυγος τοΰ Ν . , .
— ’Α, δχι . . .
— Τότε ή σύζυγος τοΰ Κ. . ,
— '°γ> 5χ»· · ·
— Αλλά τίνος λοιπόν ;
Βλέπων δε ίτι δ φίλος του ΐδίσταζε νά τφ ανακοίνωση 

τό ονομα
— Ώμίλει λοιπον, τφ λέγει· βλέπεις, οτι μέ κατέστησες 

πολύ περίεργον. Μήπως είνε ή σύζυγος τοΰ . . .
— ”Οχι, όχι, σοι λέγω. . . . άλλ’ άφοΰ επιμένεις νά 

μάθη;, σοι λέγω λοιπόν δτι εινε ή ίδική σου,
Ό άτυχης 'Αγησίλαος μόλις άκούσας τάς λέξεις ταύ- 

τας, έσ-.ώπησε. καταστάς ωχρότατος, ώς πτώμα. Είτχ δέ 
βαθμηδόν άναλαβών θάρρος·

—Πόσον είσαι γελοίος, τφ λέγει, μέ έλαφράν ύποτρέμου· 
σαν φωνήν, ν’άστειεύησαι έπί τοιούτου άνκαειμένου. .ι . . 
μάθε δέ, οτι δέν μοι άρέσκουν τοιαύτα άστεια.

— Φίλε μοι, τώ'άπαντ$ δ Πέτρος, ουδέποτε ώμίλησα 
σοβαρότερου τής στιγμής ταύτης· λυπούμαι δέ πολύ άγγέ- 
λων σοι τοιαύτην δισάρεστον ιΐδησιν. ’Αλλά, έξηκολούθησε 
μετά πικρίας, τούτο είναι σφάλμα σου, διότι δέν έπρεπε 
νά συζευχθής τόσον μικράν σύζυγον, δεκαεπτά μόλις ετών. 
Τί περιμένης, ίκ τοιαυτης γυναικός ; Αυτή μάλλον διδα
σκάλου εχει ανάγκην ή συζύγου πολυάσχολου.

—Δέν τό πιστεύω, άπήντα μετά πειθοΰς δ ’Αγησίλαος, 
διότι εις τάς άρχάς τοΰ γάμου μας, ήτο είς άγγελος, εις..*

— Εις τάς άρχάς ίσως, αλλά τώρα.
— Ά, μπά- μετά έν καί ήμισυ έτος, καταλαμβάνεις, 

μία τοιαύτη σύζυγος δέν είμπορεΐ παρά νά στρώση.
— ’Ακριβώς έδώ είνε ή άπάτη σου,τφ λέγει δ Πέτρος,διότι 

δέν αμφιβάλλω δτι ή κυρία ’Ελένη ούδέποτε θά ύπεβάλ*  
λετοείς τόν σκληρόν περιορισμόν, είς δν τήν είχες υπο
βάλλει.

Ό ’Αγησίλαος έφάνη πολύ στενοχωρημένος" καί λαμβά
νων ύφος προσβεβλημένου άνδρός"

— Έάν μοι λέγεις τήν άληθειαν, λέγει, θά τούς φονεύσω 
καί τούς δύο.

Καί δ δυστυχής σύζυγος έποίησεν ένταυτφ απειλητικήν 
κίνησιν.

— Ή σύζυγός σου, ώς σοι είπον, έχει έραστήν, τφ λέ
γει δ Πέτρος.

— Είπε μοι τδνομάτου, λέγει δ ’Αγησίλαος.
— Σπυρίδων Β . . .
— Ό Σπυρίδων, δ ταμίας μου ; ήρώτησεν μετ ' εκπλή-

ξεως δ Αγησίλαος. ΤΑ, τόν άθλιον ! . . ά, τόν αχάρι
στου ! είς έμέ τόν ευεργέτην του διέπραξε τοιοΰτον αδίκη
μα ; είς έμέ πρός τόν δποϊον οφείλει τήν θέσιν του ;

Έμεινε έπί τινα λεπτά άφωνος καί σκεπτόμενος' είτα 
δέ στραφείς άποτόμως άνέκραζεν έκτος έαυτοΰ'

— Είνε μόνος ήδη είς τό γραφεΐον του; Πηγαίνω νά .τόν 
φονεύσω. Έλθέ, Sv θέλης. πρός βοήθειαν μου.

Καί έκινεΐτο ήδη πρός άναχώρησιν, 8τε δ λοχαγός έμπο- 
δίζων αύτόν.

— Παραφέρεσαι, τφ λέγει, δέν πράττουν ούτως οί τίμιοι 
άνθρωποι. Έάν έπιθυμής, είμαι πρόθυμος νά σοι χρησιμεύ
σω ώς μάρτυς είς μονομαχίαν.

— Μονομαχίαν ; άνεφώνησεν δ Άγησίλος. ’Ακριβώς χθες 
μοιέλεγεν δτι είνε πολύ δυνατός είς τό ξίφος.

— Ίσως, πολύ πιθανόν τούτο.
— Ναι, άλλά έάν με έφόνευεν ;
— Αύτό είνε τυχηρόν, φίλε μου, τφ άπήντησε ψυχρώς δ 

Πέτρος. Αί μονομαχία', ώς γνωρίζεις, πολλάκις έχουσιν ύπέρ 
αύτών πότε μέν τήν τέχνην, πότε δέ τήν τύχην.

— Πέτρε, σιώπα, τφ λέγει δ 'Αγησίλαος. Σιώπα, διότι 
μέ ταράττεις. Σκέφθητι δτι είμαι διευθυντής Τραπέζης. Νά 
μονομαχήσω δέ μετά τοϋ ταμίου μου είνε σκανδαλώδες" 
άλλά και &ν φονευθώ παρ ’ αύτοΰ, τί αίσχύνη, τί άτοπου 
πράγμα. Έπειτα ή ιεραρχία ;

— Αί, καλά., τότε τί θέλεις υά κώμης ;
Δέν γνωρίζω . . . Μοϋ έβαλες τόν θάνατον είς τήν- 
μου . . .

Μετά μικράν δέ σιωπήν άμφοτέροθεν, δ ’Αγησίλαος έ- 
πανέλαβιν ' 5

— ’Αλλά, είνε αδύνατον αύτό τό δποϊον μοι λέγεις.Έγώ· 
δέν δύναμαι νά τό πιστεύσω καί μεταβαίνω άμέσως νά έ- 
ξετάσω έπιτηδείως τήν 'Ελένην. Αυτή δέ πιστεύω, είμαι 
βέβαιος, δτι θά μοι άποδιίξει τήν άθωότητά της καί έλθέ, 
παρακαλώ, αύριον πρός συνώντησίν μου, tva σοι άνακοινώσω 
τά νεώτερα.

Οί δύο φίλοι άντήλλαξαν θερμοτάτην χειραψίαν, καί. 
άπομακρυνθέντος τοϋ κ. λοχαγού, δ ατυχής τραπεζίτης έ
ξηκολούθησε μόνος τόν δρόμον του, κατεχόμενος ύπό σκέ
ψεων, αϊτινες τό πρώτον μετά τόν γάμον του έτάρασσον τήν 
εύχαριστημένην άχρι τότε διάνοιάν του.

II.

‘Αμέσως μετά τήν λυπηρών ταύτην συνάντησιν δ ’Α
γησίλαος έπεστρεψεν είς τήν οικίαν του, δπου μετά πολλής, 
ήσυχίας καί άθορύβως διηυθύνθη πρός τόν κοιτώνα τής συ
ζύγου του' αυτή δέ κατεγίνετο κτενιζομίνη και καλλωπι- 

ζομένη, άδουσα συγχρόνως σιγαλή τή φωνή ωραιότατου τι 
άσμάτιον, δπερ πρός στιγμήν κατηύνασε τόν θυμόν τοΰ 
συζύγου της.

— Περίεργον ! είπε καθ’ έαυτόν έγώ νά είμαι εξω φρέ
νων καί αύτή άμερίμνως νά $δη . . . νά,ήνε άρά γε κ’έκεΐ- 
νος μέσα ;

Καί βιαίως ώθήσας τήν θύραν εισήλθεν έντός, δπου εύρε 
τήν σύζυγον μόνην, όρθίαν πρό τοΰ κατόπτρου, μέ τήν χό- 
μην λελυμένην, ώραιοτέραν παρά ποτέ καί μειδιώσαν αύτφ.

Τό άτίθασσσον θηρίου έστη άπειλητικώς πρό τοΰ άδον- 
τος χαριτοβρύτου ούρανίου εκείνου πλάσματος, οπερ έντελώς 
«μέτοχον τής κατατρυχούσης τήν καρδίαν τοΰ συζύγου της 
οδύνης έξηκολούθει νά τφ μειδιφ χωρίς νά δύναται νά ύπο- 
πτεύση δποία ταραχή συνίβαινεν έν τή διανοί^ι εκείνου.

Πλήν τδ φσμα έσίγησε και τό μειδίαμα εσβυσε διά παν
τός άπό τοΰ μέσου τοΰ ζεύγους έκείνου. Έν τούτοις δμως ή 
θέσις αδτη τής γυναικός ήρκεσε ϊνα μαλώξη τήν σκληροτε- 
ραν καρδίαν.

—-Τί έχεις; .τφ λέγει, αυτή κκί πώς είς τοιαύτην ώραν ήλ
θες τοσοϋτο τεταραγμένος ;

—ΤΑ, τίποτε, τή άπαντφ έκεΐνος, χαί έκάθησε σύννους 
καί μελαγχολικός έπι τοΰ ανακλίντρου,

— Έν τούτοις, αγαπητέ μοι, δέν θά δυνηθής νά μ 
άποχρύψης, οτι κάτι σοι συμβαίνει.

Τότε δ 'Αγησίλαος ήναγκάσθη νά τή δμολογήση την 
αλήθειαν.

— ’Ιδού τότε, τή λέγει άφοΰ, με άναγκάζεις. Πληροφο
ρούμαι, οτι μέ άπατφς. Μ’ έβεβαίωσαν δέ, δτι άγαπφς τον 
ταμίαν τής Τραπέζης.

Ή 'Ελένη χωρίς νά ταραχθή, έπλησίάσε τόν σύζυγόν 
της καί τφ λέγει"

— Έγώ ; είνε ποτέ δυνατόν τούτο ; κ’ επίσπευσες συ 
τοιοΰτον πράγμα :

— Μ’έκαμαν νά το πιστεύσω, άλλα ήθιλον νά μοι 
απόδειξης τό ενάντιον, δπω; ησυχάσω.

— Έγώ νά σοι τό αποδείξω ; Και αύτός δστις σ' έβε- 
βαίωσε, ποιας άποδιίξεις σοι εδωκε περί τής ενοχής μου ;

— Ούδεμίαν. . .
— Τότε, φίλε μου, σέ ήπάτησαν, ή μάλλον έγεινες θύμα 

άδικου παρεξηγήσεως.
Ό ’Αγησίλαος τεταραγμένος ε’ις τό έπακρου, ήσθώνετο 

εαυτόν τοσοΰτον κακώς, ώστε ήνάγκασε τήν σύζυγόν του 
νά τφ είπη μετά λύπης·

— Φίλε μου, δέν είσαε καλά, καί πρέπει νά φωνάξωμεν 
τον ’ιατρόν.

— Όχι, όχι, άπήντησεν {/Αγησίλαος, δέν θέλω ούδένα.
— Τότε νά λάβης ίν κύπελλον τειου, διά νά ησυχάσουν 

τά ταραχθέντα νεΰρά σου.

Άρνουμένου τοϋ συζύγου της και τούτο, ή Ελένη ήναγ
κάσθη έκοϋσα άκουσα νά τφ κομίση ή ιδία τό τέϊον.

(Έπεται τδ τέλος)

ΑΓΑ ΓΙ Ο

’Αγαπώ, άγνή μου %<λη, 
Τά λειβάδια τ’ Ανθηρά, 
Τήν αύγοϋλα καί τδ δείλι, 
Τά κρυστάλλινα νερά.

’Αγαπώ τά λουλουδάκια 
Τά ώραϊα τοΰ βουνού, 
Τά χρυάά τά Αστεράκια, 
Όταν λάμπουν, τ’ουρανού!

’Αγαπώ τό άπδονάκι 
Όταν ψάλμ σιγανά 
Είς τής δάφνης τό κλαδάκι 
Καί την ψύόι έξυπνμ. . .

’Αγαπώ τήν Αερισμένη 
Θάλασσά μας νά θωρώ. 
Καί τό κύμα νά διαόαίνχι 
Μέ κατάλευκο Αψρό.

Μ’ Αγαπώ καί σένα, φίλη, 
Μ’ έρωτα παντοτεινό· 
Γιά τά κόκκινά σου χείλη 
Κλαίω πάντα καί θρηνώ.

Ή φωνή σου σάν τ’ Αηδόνι 
Μέ μαγεύει ή τερπνή, 
Καί τούς πόνους βαλσαμόνει 
Τής καρδιας.μου, πού πονεϊ-

Είν’ Αστέρια μέ Αχτίδες 
Τά δυό μάτια σου γλυκά.
Μοΰ χαρίζουνε έλπίδες 
Σάν γελούν έρωτικά.

"Αχ, γι’ αύτό έγώ καί πάλι 
Ψάλλω άσμα χαροπό:
Καί τής φύόεως τά κάλλη, 
Καί έσένα θ’ Αγαπώ !

ΦΑΩΝ

Η ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΜΟΥ

(Sonneto)

Βρίσκω γλυκεία παρηγοριά μέ Σένα, 
’Σ τήν έρημη και μαύρη ξενητειά,

Καί λησμονώ ’ς τήν κάθε σου ματιά 
Τά βάσανα οπ’ έχουνε τά ξένα !

Μανοΰλα καί άδέλφχα αγαπημένα 
Δέν βλέπω κορασίδα μου γλυκεία !

Θά ζοϋσα είς αιώνια απελπισία
Χωρίς εσέ άφρόπλαστη παρθένα 1

Έσύ ’σαι που μοΰ σόένεις κάθε πόνο, 
Έσύ ’σαι ποϋ μοϋ δίνεις τή χαρά,

Μέ σένα κάθε λύπη λησμονιέται ...

Τής ίενητειάς τό βότανο έσυ μόνο
Τό έχεις .χαριτόόρυτη κυρά ...

Ή Μάνα μοναχά ποϋ δέν ξεχνηέται ! 
Πειραιεύ;

Γεώργοες Λ. ΙΙολέτης.

ΕΤΤΡΑΠΕΔΑ

Εΐσερχόμενον τόν οικοδεσπότην εί; τήν οικίαν υποδέχεται ή σύζυ 
γος έξωργισμένη καί λέγει αύτφ :

— Ευγέ σου, κύριε 1 τί ώρα εινε αυτή, χαβ" ήν έρχεσαι ε’ις τδν
οικο» σου ; '

— Μή όργίζησαι, φιλτάτη, διότι μοι ήτο αδύνατον να έπανέλθφ 
ένωρίτερον. Ήμην περιπεπλεγμένος έν τή λέσχη είς τυζήτησιν εκ 
τών σπουδαιότερων, τήν δποίαν δέν ήδυνάμη» ν’ άφήσω εκκρεμή 
τδ παράπαν.

— *Ω  ! αρκετά γνωρίζω τάς τοιαύτας συζητήσεις-
— Καί μολαταύτα εινε άλήθιια. Ίδου δε δποϊον ήτο τό ζήτημα ·. 

Τις ίχ τών μελών κέκτηται τήν ώραιοτέραν σύζυγον : ’Εγώ λοιπόν 
έξεδήλωσα ότι είμαι τδ ζητούμενο*  .μέλος. Περιέγραψα τους μαγευ
τικού; δφθαλμούς, τήν μεταξώδη χόμην οόυ, τά; βοδινούς παρειάς



168 Η ΦΥΣΙΣ

sou, rout ώ; ελεφαντόδοντα δάχτυλου;, τά ώς κιράσια ερυθρά//ίλη, 
τού; μαργαριτώδεις' όδόντας, τό άνάστηυά αου, ώ ! τό ανάστημά, 
σον 1 . . . Διχτί τάχα μέ παρατηρείς τοιουτοτρόπως : . . . Μή
πως χαί σ’ εκπλήττει τδ τοιοΰτον ;

— “Οχι, φίλτατε, άλλα μ’ εκπλήττει μόνβν το πώς με τοιαύτην 
σπονδαίαν συζήτησιν ήδυνήθης τόσον ενωρίς νά έπανέλθή;....

— Τί ϊχεις, φίλε, χαί είσαι τόσω σκυθρωπός ; μήπως χαί «οι 
επήλθε χάνεν δυστύχημα ;

—Όχι, άλλο, παρά μόνον ή θηριωδία των δανειστών μου.
— Και χρεωστείς μεγάλα ποσά;
__“Όχι, άλλα μικρά χαί πολλά· χαθώ; δέ ήξεύρεις, τά χρέη 

εενε ώ< τα παιδία, ίσον μικρότερα είνε, τόσον περισσότερον φωνά
ζουν.·

— Αρχαίος τήν τέχνην φωτογράφος λαβών τήν συσχευήν του 
μετέβη έν τφ άλσει του Ζαππείου, ίνα φωτογράφηση τόν ανδριάντα 
τοΰ Βαρβάχη.

Άφοΰ δ' εστησε τήν μηχανήν του χαι ήτοίμασε τα πάντα, λη- 
σμονήσα; δ γεννάδας 8τι επρόκειτο νά φωτογραφήση άγαλμα, εζή· 
νεγχε τάς τυπικά; λέξεις :

— Ακίνητος ! . . · προσοχή τώρα 1 . . . εν, δύο, τρία . . . 
έτελείωσε.

Ό χ. Τρύφων προσέλαβεν ώ; υπηρέτριαν έξ ’Αμαρουσίου άφι- 
χθεΓσαν χωριχήν.

— Κατερίνα, τή λέγει προχθές, φέρε μου ολίγον ζεστόν νερον διά 
νά ξυρισθώ.

— Έχει μέσα ’; τήν χάμερά σας, αφέντη, άπήντησεν αΰτη τδ 
έβαλα έχει άπδ χθες τδ βράδυ,

Νεαρός συγγραφευς έπιδειχνύων τδ δράμα του εις δημοσιογράφον.
— Εινε καθ’ όλους τούς κανόνας τής τέχνης. Είς τδ τέλος βρα

βεύεται ή τιμιότης τής γυναικός, διότι ή ήρωίς τοΰ δράματος, κύ
ριε, είνε τίμια γυνή.

__Φίλε μου, καύσατε τδ εργον σας, δέν εινε τής εποχής.

Σκωπτόλης.

ΜΕΓΑΣ ΦΑΚΟΣ

Έτοποθετήθη ήδη etc τό άστεροσκοπεϊον τής 
Μασαχουσέττης, δαπάναις τον βαθύπλουτου Γιέρ- 
κος. Ό φακός ούτο-, είνε ό μεγαλείτερος τών μέ
χρι τοϋδε κατασκευασθέντων, έχων διάμετρον 40 
δακτύλων. έστοίχισεν έκατόν χιλιάδας δολλαρίων 
δύο δέ έτη κατηναλώθησαν πρός κατασκευήν του. 
Ό θόλος τού άστέροσκοπείον Yerkes είνε σίδη
ρους, βάρους διακοσίων τόννων, περιστρεφόμενος 
δι'ήλεκτρικών μηχανών έπ\ είκοσι έξ τροχών. Τό 
έκ μαρμάρου δάπεδον κάτωθεν τού θόλου είνε 
ώσαύτως κινητόν καί δύναται νά ύφωθή κατά 
βούλησιν είκοσιν έξ πόδας Διά τού κολοσσιαίου 
τούτον τηλεσκοπίου, τού όποίου Λ κεντρική όπτι- 
κή Ιστία έφ’ ής άντανακλώνται τά αντικείμενα έχει 
διάμετρον έξήκοντα ένός ποδών, ή φωτογραφία 
τού πλανητικού συστήματος θέλει τελειοποιηθή 
καί πολλά αστρονομικά προβλήματα θά λυθώσιν· 
έκτός τούτου έλαττουμένης τής άποστάσεως με
ταξύ τού ύπό έπισκόπησιν άντιπειμένου καί τού 
άστρονόμου πολλαί νέαι ανακαλύψεις άναμένονται 
καί ίσως έίακριβωθώσι τελειότερον τά τών διωρύ
γων τού «*Άρεως»  καί πολλά άλλα λίαν ένδιαφέ- 
ροντα προβλήματα, άτινα πρό πολλού άπασχο- 
λοϋσι τούς άστρονόμονς. Τό άστεροσκοπεϊον μετά 
τών έν αύτώ έδωρήθη ύπό τού κ. Yerkes είς τό 
πανεπιστήμιον τού Σικάγου. Ή ύελος έξ ής κατε- 
σκευάσθη ό μέγας φακός ζυγίζει χιλίας λίτρας.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΣΥΜΒΟΑΑΙΟΝ

’Απασχολεί τό πείραμα τού ιατρού Cleriheu τής 
Ν. Ύόρκης δι’ού προσδοκάται, δτι είς τό έξης θά 
άποφεύγωμεν τό γήρας μετά τών σύν αύτώ. Ό 
Cleriheu παρέλαβε νέον έν δλη τή νεανική αύτού 
άκμή καί γέροντα μόλις δυνάμενον νά περιπατήσμ, 
προσέδεσε τούς βραχίονας άμφοτέρων αφού πρώ
τον άφήρεσε τήν έπιοερμίδα τού κάτω μέρους άύ- 
τών καί έκαμε μικρόν τεμάχιον έξ αύτών ίνα ούτω 
κυκλοφορήση τό αίμα τού σφριγώντος νεανίου είς 
τάς φλέοας τού γέροντος, καί έντός όλίγων ήμε
ρων ό γέρων έγένετο νέος, ό δέ νέος....... κάπως
έγήροσεν. Έπί τού συνδεθέντος μέρους τών δύο 
βραχιόνων έγένετο κοινή σάρξ, ήν τώρα, άναβιώ- 
σαντος ούτως είπεΐν τού γέροντος, ό ίατρός θέλει 
άποκόψει. Τό έπίραμμα έπιδερμίδων καί σαρκών 
άπό ζώα καί ύγιεϊς άνθρώπους είς τούς ασθενείς 
πρό πολλού γίνεται δέν ύπελείπετο δέ ή ή κυκλο
φορία κοχλάζοντος αίματος άθλητού δπως συντε- 
λέσμ καί είς τήν άπομάκρυνσιν τού γήρατος. Πό
σοι δμως αρά γε νέοι θέλονσιν εύρεθή πρόθυμοι 
νά δωρήσωσι μέρος τού αίματός των είς άλλους, ή 
ποια θά είνε τά άποτελέσματα έπί τής ύγείας τών 
νέων διά.τοΐς έν αύτοΐς μετεγγίσεως τού αίματος 
τών γερόντων, ό Cleriheu δέν ανεκοίνωσεν δτι.

Η.ΑΤΠΝΙΑ

‘Η φοβερά αύτη ασθένεια, ήτις έξαντλεΐ τόν όρ- 
γανισμόν καί κάποτε φέρει είς παραφροσύνην, άπη- 
σχόλησε πρό πολλού τούς έπιστήηονας τού κόσμον 
καί δμως έως τώρα σχεδόν δέν είχε κατορθωθή νά 
εύρεθή άποτελεσματικόν φάρμακον κατ’ αύτής. 
Ήδη άμερικανός τις ίατρός, ό δόκτωρ ’Ιάκωβος 
Γκραΐγκο, Ισχυρίζεται δτι εύρε περιεργότατον τρό
πον νά έπιφέρμ τόν ύπνον καί είς έκείνους έπί τών 
όποίων ή άπαισία νόσος έκαμεν έ'·>ς τώρα τάς με- 
γαλειτέρας προόδους. ’Αρκεί—λέγει—ό πάσχων 
νά κατακλιθμ περιβόλων τήν κεφαλήν δσον τό 
δυνατόν σφιγκτώτερα περισσοτέραν ώραν διά τών 
δύο τον βραχιόνων ούτως, ώστε ό είς μέν βραχίων 
νά σφίγκη αύτήν κατά τό μέτωπον καί ό έτερος 
κατά τό ινιακόν όστούν. Διά τού τρόπον τούτου 
τό αίμα λαμβάνει Ιδιαιτέραν τινά διεύθννσιν έν τώ 
έγκεφάλω καί κατορθώνεται ύπνος εύεργετικός, 
δστις δύναται νά παραταθή, έφ ’ δσον είνε δυνατόν 
είς τόν κοιμώμενον άπό καιρού είς καιρόν νά έπι- 
φέρονν οίαν δήποτε πίεσιν είς τό μέτωπον ή είς 
τό ίνίον.

αΜ·

Πρός τονςκαβυστερούντας την συνδρομήν των

ΠαρακαλοΟνται πάντες δσοι δέν άπέστειλαν έτι τήν 
συνδρομήν των τοΰ τρέχοντος καί λήγοντος έτους, ή 
δέν κατέθεσαν αύτήν παρά τοίς κατά τόπους άνταπο- 
κριταϊς ήμών, εύαρεστοόμενοι, νά μάς άποστείλωσιν 
αύτήν συντόμως διά παντός κράτους τραπεζογραμμα
τίων, πρός άποψΜγήν δχληρών καί ανωφελών ένο- 
χλήσεων.

Ή Λιεύθυνσις.


