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ΠΑΙΓΝΙΑ.— Μετά τήν λαϊκήν εξέγερση·, ίξέ- 
γερσιν έκόηλώθεϊσαν πανταχύθεν καί με αφορ
ώ· διαδήλωση των εμπόρων και σκηνάς προ 
υακτύρων, Ιπΐτηδες ιτροκληθείοας, ή Κυβέρνη- 
κ. Θεστόκη παρρτήθη. Δε>· επέτυχε τό τέχνασμα 
νά πεισθή ό λαός δτι λόγοι φιλοτιμίας εξ αφορ
μής τών σκηνών προεκάλεσαν τήν παραίτηση· 
και έμεινε φανερόν πλέον δτι ή Κυβέρνησις, 
Κυβέρνησις προσώπων καί δχι άρχών—δέν 

μεμφόμε&α πρόσωπα, άλλά τήν έλλειφιν άρχών — άφοΰ περιή- 
γαγεν είς αδιέξοδον τά πράγματα, τά παρήτησε μέ τήν όπισθο- 
βονλίαν, νά μή άναλάβη ούδείς άλλος, έπανέλθη δέ αύτή καί 
έξακολονΟήσιι κορνβαντιώσα, ανενόχλητος.

Καί έκλήθη ό κ. Ράλλης καί τό κόμμα τον κ. (Αεοτόκη τό 
παραιτηθεί· ήπείλει rd μή υποστηρίξη έν τή Βουλή τήν νέαν 
Κυβέρνηση·, φέρον οΰτω αυτήν πρό τοϋ σκοπέλου τής δια- 
λύσεως, ον πάντες έ.βλέπομεν τρομερόν.

Ιέ>· πρόκειται λοιπόν είμή περί ε’ιφυοΰς τρόπου δι’ ου έλα 
κατασιγιισΐ) πάσα έξέγερσις κατιί τής κυβερνητικής παραλυσίας 
καί άν υπήρξαν οί άναλογισδέντές διά μίαν στιγμήν νίκην τών 
αγνών λαϊκών ιδεών άπεγοητεύ&ησαν.

ΊΙ αυλαία έπεσε διά νά νψωθη καί πάλιν καί συνεχιστή ή 
πολιτική κωμωδία πρό κοινού διδαχδέντος κατά τό διάλειμμα 
διι πρέπει νά ανέχεται οίονδήποτε θέαμα.

ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -, —Καί άφοΰ έπανήλίλομεν είς τά πρφην 
καθεστώτα, μετά κλαυΐ)μηρισμυυς δτι δήθεν άπεκαλύφθησαν 
πρό τών δμμάτων τών ξένων μυστικά τοΰ Κράτους διπλωμα
τικά καί ή οικονομική μας κατάστασις, ώσε! οί ξένοι, νά μή 
γνωρίζουν τήν δεντέραν ταύτην δπως καί ήμεΐς καί τά έξωτε- 
ρικα περισσότερον ή δσον ημείς, φέρεται τό μέγα ζήτημα 
τοΰ μέλλοντος.

”-■1)· κατεσιγάσδη πρός καιρόν ή λαϊκή έξέγερσις βεβαίως δμως 
δέν θά λείφουν τά αίτια τά όποϊα τήν προεκάλεσαν. Καί θά 
έ'λί/η ημέρα και')’ ήν θά έκραγή καί πάλιν, τότε δέ παίγνια ώς 
τά γενόμενα δέν θά έπιτραπώσι.

Οΰτω ή προσωρινή ησυχία έγκυμονεϊ θύελλαν αν δεν έπέλθη 
πραγματική βελτίωσις καί δέν καταβληθή ειλικρινής εργασία.

Άνεκόπη ή πρόοδος μιας έξεγέρσεαις λαϊκής, άλλ’ έξεγέρ- 
σεως ειρηνικής καί μεθοδικής. ’Εκείνοι, οί όποιοι τήν προεκά
λεσαν έξηναγκάοθησαν νά ησυχάσουν. Άλλά θά έξαναγκασθονν 
πάλιν άπό τά πράγματα νά έξεγερθοΰν και τότε ποιον Ανά
στημα, ή ποιου παίγνιον ή νέα διακουβόλησις θά τους οταματήση ;

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. _ Jt',o μεγάλα γεγονότα, γεγο
νότα προωρισμένα νά αλλάξουν άρδην τάς εσωτερικός ουνθή- 
κας, προωρισμένα νά μεταβάλουν τήν τύχην μας ώς .Ιαοΰ και 
ώς ’Έθνους, μάς έπεφνλαξεν ή ΙΙροστατις τής Φυλής μας 
Μοίρα. Τι'ι έν είναι έπί θύρας. ".4ς κρατήσω/ιεν τους παλμούς 
μας καί ενχηθώμεν νά συντελεσθή. Τό άλλο είναι έξ ίσου 
σπουδαϊον. Είναι ό Λαρισσαϊκός, τοϋ όποίου φαίνεται προσε
χής ή ενωσις μετά τών εύρωπαϊκών σιδηροδρόμων.

Ίήν σημασίαν τοΰ γεγονότος δλοι κατενοήσαμεν, πρώτη δέ 
δλων άντελήφθη ταύτην, δεκάδας έτών πρό ήμών ή μεγάλη 
διάνοια τοΰ Τρικούπη, δστις καί είχε θέσει τάς βάσεις τοϋ έργου.

II γραμμή έτελειωσε καί λειτουργεί. Jir μένει παρά ή προέκ- 
τασις της δπως ένωθή μετά τής γραμμής τών οθωμανικών 
σιδηροδρόμων. ’Ελπίζεται δτι έντός διετίας τό πολύ ιΐά έ’χΐ] 
συντελεσθή καί αυτό. (-)ά έπικοινωνήσωμεν οΰτω ευκολιότεοον. 
άμεσώτερον, ταχύτερου, άνετιότερου μετά τής Εϊ'ρώπης. θά 
ένωθώμεν μέ την Είερώπην.

Αλλά πρέπει νά έξετασθή πρώτον άν εϊμεθα και είς θέσιν νά 
έπικοινωνήσωμεν με την Ι·π’·ριόπην."(Ισοι θά έρχιονται είς τήν 
Ελλάδα δέν θά έρχωνται διά νά μάς βλέπουν Απλώς. θά έχουν 
αξιώσεις. Βέβαια ή πρωτεύουσα εξωραϊζόμενη όλονέν, έγινε, 
χάρις είς τήν ίημοτικήν Αρχήν, Αγνώριστος. Άλλ’ ούτε αυτό 
φθάνει, ούτε αί άρχαιότητες.

Εχομεν ξενοδοχεία; "Εχομεν κέντρα άναφυχής; "Εχομεν 
άργυραμοιβεΐα; Τράπεζας; "Εχομεν κουρεία τής προκοπής ; 
Κχομεν ιατρεία, όδοντοϊατρεια κλ."Εχομεν μέσα συγκοινωνίας 

θαλάσσιας καί χερσαίας ; ’Έχομεν έμπόριον; Βιομηχανίαν; 
Εχομεν ασφάλειαν; ‘Εχομεν έ.νδιαιτήματα άνετα καί εύμαρή 

καί ει’θηνά είς τάς έξοχός καί είς τούς Αρχαιολογικούς τόπους; 
"Εχομεν δ,τι χρειασθονν οί ξένοι μας;

Αυτό πρέπει rd ίδωμεν καί άν δέν έχωμεν >·ά τό κάμωμεν 

Ό καιρός υπάρχει. Ιέ>· πρέπει νά μάς εύρη ανέτοιμους ό προ- 

βλεπόμενος κατάρρους τών ξένων, διότι εύκολώτατα <5 κατάρ- 
ρους αυτός θά μεταβληθή είς άνάρρουν.

Ιι’ αυτό ή «Εικονογραφημένη» έν τή πεποιθήσει δτι θά 

προσφέρη τιρ· ύφίστην τάιν έκδουλεύσεων είς τόν τύπον έσκέ- 

φθη νά έπιληφθή δλων αίπών καί νά έξετάση άν ή Πρω

τεύουσα καί ή χώρα μας καθόλου πληροί τους δρους τοΰ 

μεγάλου προβλήματος, υποδεικνΰουσα τί μάς λείπει, ΰποδει- 
κνύονσα καί τών υπαρχόντων τάς έλλείψεις διά νά συμπληρω- 

θώσι καί έξαίρουσα άκόμη δ,τι άρτιον υπάρχει έν τώ τόπεο, 

παρουσιάζουσα καί τίμ· έλληνικήν Φύσιν, τήν όποιαν θά έρχων

ται οί ξένοι τών ομιχλωδών κλιμάτων νά άπολαυσουν.

ΊΙ έργασία αύτή, άρξαμένη άπό τίνος—μεθοδική, συστημα

τική, μέ περιγράφεις καί μέ εικόνας, δέν θά γίνη διά μιάς, 

διότι Απαιτεί χρόνον. Είναι προφανές δτι είς τήν ύλην μας 

επέρχεται μία αληθής άναστάτοισις. θά ίδήτε νά παρελάσουν 
γωνίαι τών Άθηνοτν καί κέντρα καί τοπία τής Ελλάδος καί 

έξοχαί καί άρχαιότητες, καί σιδηρόδρομοι καί άτμόπλοια, κινη

ματογραφικούς, χωρίς δμως καί νά είναι έμφ ανής καί έκζεζη- 

τημένη αυτί) ή έπίδειξις. Χρειάζεται δέ πολλή δύναμις διά νά 

χρωματισθοΰν αί φυσικαί μας καλλοναί καί νά αποδοθούν δλαι 

αί γραμμαί καί οί τόνοι των, δπως χρειάζεται καί πολύ θάρ

ρος διά νά είπή κανείς, μέσα είς τόν μικρόν τόπον μας, τίμ· 

άλήθειαν δταν πρέπη καί πολλή λογική διά νά γίνουν δεκταί 

αί υποδείξεις καί παρατηρήσεις μας.

« « «

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
' Υπήρξεν απΰ τους ηπιινίονς ι!ς ενδιαφέρον μήνας ό Μάρτιος, ενδιαφέρον 

πολνποίκιλον, πολεμικόν, πολιιικόν, εγκληματικόν.
Έκεΐ επάνω οί Σέρβοι οννταράοοονται, απειλούν, εξοπλίζονται. Δίνη 

πολιτική έοωτερικώς. Δίνη έξωτερικίός.
Ή αίαινία Ιστορία ιιόν μικρών. Εΰρίσκεται είς προοτάιιμ, ό όποιος τούς 

ώβεϊ καί δ όποιος χρυσώνει τά όνειρά των. Καί οί μικροί ένϋαρρόνονιαι καί 
απειλούν καί ίτοιμάζονται είς θυσίας. “Επειτα ό προστάτης συνθηκολογεί 
μέ τους αντιπάλους. Ό μικρός δέν υπολογίζεται πλέον, ούτε οί πόθοι του, 
οντε αί θυσίαι του. Καί αναγκάζεται νά κύφμ καταρόιμενος, <5 ατυχής 
μικρός, ό όποιος επίοτενοεν εΐς τήν αγάπην καί δέν είδε τό συμφέρον 
είμή πολύ αργά.

9
’Εδώ άλλος άγιόν. ΓΙαλαίουν νέαι ίδέαι κατά τών παλαιών καί οαίλροι- 

μένιον καί έξεγείρεται ό λαός μέ τάς Συντεχνίας κατ’ αυτών. Ζητεί οικονο
μίας καί Δικαιοσύνην καί ασφάλειαν καί κράτος Νόμου, ό λαός ό όποιος 
πάσχει άπό τήν έλλειφιν όλων αυτών. Είνε καί αυτός άπό τους δημιουρ
γούς τής καταστάσεως, άλλ' άνανήφει. Καί δπως είνε λαός, ζητεί τά πάντα 
νά μεταβλη·Ίοΰν άμέσως. Είνε ό πόθος του που δέν τόν άφίνει νά οκτφθή, 
οτι ουνήθειαι όγδοήκονια έτών δέν έκριζοΰνται άμέσως. Έκε'ιναι άνθίοταν- 
ται. Φενακίζουν Καί ή πάλη πλέον εκτοπίζει τά ζητήματα ώς τά εκτοπίζει 
κάθε σφοδρά άντίθεοις. Ζητούν οικονομίας και τους απαντούν δτι θά περι- 
κοπούν κονδύλια άπό τήν “Αμυναν καί κονδύλια προωρισμένα διά ιόν Στό
λον. Δέν είνε δυνατόν νά θιγοΰν τά άιομικά.

Καί όταν ί; πάλι/ φθάνει είς τό κρίσιμου όημεΐον καθ' ήν νικητής θ' άτα- 
δειχθή <5 εχων τάς περισσοτέρας συμπάθειας, ό άλλος φεύγει.

Δέν έιελείωοεν ό άγιόν. Φεύγει διά νά έπανέλθ/; θωρακισμένος μέ προ

φάσεις καί >■« παραλύσ/ι τόν αντίπαλον καί νά νικήοη, Νά νικήοη δι’ όλί

γον. "Jr αί real ίδέαι ένεηανίσθηοαν όρμητικαί, ώστε νά μή πιστεύεται έ; 
επικράιηοίς των, αλλά ριζοβολούν εις τάς φυχάς καί θά έλθη ίμιέρα νά 
μορφωθούν, νά ύπαχθονν είς σύστημα, νά παλαίσουν λελογισμένοι.

*
Είς τήν πλατείαν τής "Ομόνοιας άνεγείρειια ξύλινος σταθμός τής εται

ρίας τών Τροχιοδρόμου'. Καί ή αθηναϊκή περιέργεια ίξήρθη καί οί έργάται 
έπληρώνοντο οχι διά νά έ.ργάζωνται, άλλά διά νά πληροφορούν τοΐ'ς 
’Αθηναίους τι θά γίνη έκεΐ. Καί έκολλήθη ή επιγραφή: Παρακαλεϊοθε 
νά μή έρωτάτε. θά γίν;; σταθμός τού τραμ».

Άλλ’ άν είιρέθη άαυντικόν κατά τής περιέργειας ΰμενεν ή παντογνωσία 
τοΰ ’Αθηναίου, γνωμοδοτούντος πως πρέπει νά γίν/ι Λ σταθμός.

Καί έκολλήθη άλλη έπιγραφή : .Δέν άλλάζομεν σχέδιον .

·»
II περιέργεια.' ΙΙόσον δέν έξήφθη μέ τό έγκλημα τον εκφύλ.ου άνθυπι- 

λάρχου Ί'ρύφου, ό όποιος άπεπειράθη νά φονεύση τήν γυναικαδέλφην του.

Ακόμη δημοσιεύουν αί εφημερίδες άποκαλ.ύφεις.
Καί ή άποκάλυψις εινε μία. 'Ότι εΐς τήν κοινωνίαν μας υπάρχει κάτι 

σάπιο. Εΐς τό έγκλημα παίζουν ρόλον νόθοι, αλκοολικοί, χαρτοπαΐκται, ηλίθιοι. 
Ενα έγκλημα άπό έκεϊνα, τά όποϊα άναγινώσκομεν εΐς τάς ξένας εφημερίδας.

'II δίφα τοϋ χρήματος φέρει εις τάς φνλακάς ένα αξιωματικόν, ένα έξ 
εκείνων τών άνδρών τους όποιους θέλομεν ύπερηφάνους καί άγνούς καί 
γύρω σκιρτά ή νοσηρά περιέργεια, μία περιέργεια, ή όποια θά έβλεπε άν 
ήθελε ένα βδελυρύν έγκλημα, τό όποιον έχει τήν πηγήν του εΐς τήν περιφρο- 
νησιν Τής οικογένειας. „ '

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΟΔΑΣ

Ναί. εΜγεν έΐς Βραχμάν είς τόν Louis Jacolliot τόν τόσα γράψαντα 
διά τά έν Ίνδίαις θαυμαστά, έσπουδάσατε τήν Φύσιν. Έπετύχατε 
θαυμαστά αποτελέσματα άπό τόν ατμόν, τόν ηλεκτρισμόν καί τάς άλλας 

φυσικός δυνάμεις. 'Ημείς δμως άπό είκοσι χιλιάδων έτών καί πλέον 
σπουδάζομεν τάς πνευματικός δυνάμεις. Εΰρομεν τούς νόμους των καί 
έπιτυγχάνομεν μόνον μέ τήν δύναμίν των ή μέ τόν συνδυασμόν των 
πρός τήν ύλην φαινόμενα έκπληκτικιότερα άπό τά ϊδικά σας .

Άλλά τά μυστικά τής σπουδής αυτής, δι’ήν ομιλεϊ ό Βραχμάν, φυλάσ
σονται ζηλοτϋπως είς τό μυστήριον τής παγόδας, γριίφονται δέ καί 
λέγονται τερατώδη, ώστε νά εινε αναγκαία μία ευσυνείδητος μελέτη τών 
φαινομένων, τά όποια οί ϊνδοί άσκηταί, οί φακΐραι. παρουσίασαν πρό 
τών κατάπληκτων εξερευνητών.

Εϊνε πολλοί οί μιμηταί τών άληθιϋν φακιρόιν, εκείνων οί όποιοι έπί 
εικοσαετίαν έσποί'δασαν τά μυστήρια τής παγόδας καί εϊνε πολλοί οί 
παρουσιάζοντες θαυμάσια κατά μίμησιν, όλα έκεϊνα τά θαυμάσια μέ τά 
όποϊα έπληρώθησαν τόμοι λαϊκών έκδόσεων.

Άλλ'ό αληθής φακίρης, ό ασκητή; τοΰ Βραχμανισμοί', ό εϊς έκστασιν 
πεοιπίπτων. έπί έτη έδιδάχθη νάκαλή τά πνεύματα, νά συγκεντροϋται είς 
έοιιτόν έως νεκρώσεων, νιϊ θαυματουργή μέ τήν δύναμιν τοϋ πνεύματος.

Είνε γυμνός καί μόνον πέριξ τής όσφύος φέρει κάλυμμα. Μία σύριγξ 
αργυρά καί μικρά ράβδος έκ μπαμπού μέ επτά κόμβους εϊνε τα όργανα 
τών θαυμάτων του. Οί επτά κόμβοι αντιπροσωπεύουν τόν είς τάς Ινδίας 
συμβολικόν αριθμόν τοΰ επτά. II αίθουσα είς τήν οποίαν επιδεικνύει 
τήν δύναμίν του δέν πρέπει νά εϊνε μεγ’άλη Πρέπει έκαστος τών παρι- 
σταμένων νά δύναταί νά παρακολουθή έκ τού πλησίον κάθε κίνησιν. 
Δέν ζητεί αμοιβήν, δέχεται όμως έλεημοσύνην ώς εισφοράν διά τό 
μοναστήριον ή τήν παγόδαν εΐς τήν όποιαν ανήκει. Καί δέν βλέπει τις 
έφ’ όσον διαρκεϊ τό πείραμά του παρά τήν ράβδον του μεταξύ τών 
κνημών του.

"Λς παρακολουθήσωμεν τήν έπίκλησιν τών πνευμάτων, όπως χαρα
κτηρίζει τό έργον του πας φακίρης, άπό τόν περίφημου Σαϊ.βαναδίρ- 
Όντεάρ. Τοΰ φέρουν επτά μικρά δοχεία πλήρη χώματος, έπτά ραβδία 
ξύλινα καί έπτά φύλλα δένδρων. Ένέπηξαν τά ραβδία είς τό χώμα τών 
δοχείων καί έστερέωσαν επάνω τά φύλλα. Ό Σαλβαναδίρ είς άποστασιν 
δύο’ μέτρων άπό τών δοχείων. Τείνει τούς βραχίονας πρός αυτά καί αρχί
ζει ιό ψιθυρίζη κάτι χαμηλοφτίινως. Καί τά φύλλα όλισθαίνοντα κατά 
μήκος τών ραβδίων φθάνουν τό χώμα. Τώρα ό φακίρης υψώνει τάς 
χείρας του ύπεράνω τής κεφαλής του καί τάς τείνει έπειτα πρός τά 
δοχεία. "Εξαφνα ελαφρός άνεμος γίνεται αΙσθητός είς τήν αίθουσαν, 
καίτοι είχεν έρμητικώς κλεισθή, καί είς διάστημα ενός τετάρτου τής 
ώρας τά φύλλα άναβαίνουν πάλιν κατιί μήκος τών ραβδίων καί λαμβά
νουν τήν θέσιν είς ήν είχον στερεωθή πρότερον. Οί παριστάμενοι πιστο- 
ποιοΰσιν ότι ούδεμία ορατή συνάφεια υπήρχε μεταξύ τοΰ Ίνδοΰ καί τών 
κινούμενων φύλλων. Παρενεβλήθησαν μεταξύ τών δοχείων καί τοϋ 
φακίρου καί τό φαινόμενου ουδόλως διεκόπη.

— Δέν έχετε τίποτε νά έρωτήσετε τούς αοράτους: έρωτρ. ο Σαλβαναδίρ. 
Καί ό Ζακογιό έφερεν έντός σάκκου αλφαβητικά στοιχεία ξύλινα. 

Έχυσεν έξω κατά τύχην εν ψηφίον καί ήτο το αρχικόν τοϋ ονόματος 
φίλου του. τόν όποιον έσκέπτετο. Τά φύλλα έκινήθησαν κατά μήκος τών 
ραβδίων. Καί τι'ι ψηφία έξήρχοντο τό εν μετά τό άλλο ώστε νά σχημα- 
τισθή ή φράσις:

— Άλαίν Μπρυνιέ άπεβίωσεν έν Μεσοΰργκ-αν-Μωρέος· 3 ’Ιανουά
ριου 1850.

Καί ήτο τοΰτο άληθές.
Καί πριν άποσυρθή ό φακίρης έθιξε μέ πτερόν ταώ μίαν πλάστιγγα. 

Καί ό θίγεις δίσκος έβάρυνε καί κατήλθεύψών τόν άλλον έπί τοϋ όποίου 
είχε τοποθετηθή βάρος 8ο 
χιλιόγραμμων.

— Αισθάνεσαι κάποιαν 
δύναμιν νά έκφεύγη άπό 
σέ, νά εκπορεύεται άπό 
τόν οργανισμόν σου. όταν 
πειραματίζεσαι; ήρωτήθη 
άλλος φακίρης διάσημος 
ό Γκοβενταζαμύ.

— Δέν ένεργεϊ φυσική 
δύναμις· άπήντησεν. Έγιο 
δέν είμαι είμί άπλοΰν όρ- 
γανον. ’Επικαλούμαι τάς 
ψυχάς τών προγόνων. Αΰ- 
ταί δεικνύουν τήν δύνα- 

ξήγετο είς τό άνδηρον τοϋ 
ΙΙεϊσχβά ή Ραγιά τής Μπε- 
ναρές. Ήτον έκεΐ κολο- 
σιαϊον όρειχάλκινον δο- 
χεϊον πλήρες ΰδατος τό 
όποιον καί κενόν θά έχρει- 
άζοντο δύο άνθρωποι νά 
μετακινήσουν. Ό Γκοβεν
ταζαμύ έτεινε πρός αύτό 
τούς βραχίονας. Καί μετά 
παρέΐ^υσιν πέντε λεπτών 
τό δοχεΐον έκινήθη, έπλη- 

σίασε τόν φακίρην καί ήρχισε νά ήχή ωσάν νά τό έκτύπων. Οί πειρα- 
ματιζόμενοι σοφοί τότε έθεσαν είς ενέργειαν δργανέττον παϊζον τό 
βάλς Preyscliutz καί οί ήχοι τοϋ βάζου έρρυθμίσθησαν, κρατούντες 
τόν χρόνον τοϋ βάλς, ώς μετρονόμος.

Καί τότε ό φακίρης έπέθεσε τούς δακτύλους του είς τά χείλη τοΰ βά-

ΙΕΡΟΙ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

μιν των.
Ό διάλογος αύτός διε- 

ζου, τό όποιον ήρχισε νά κινήται ρυθμικώς, ώς έν χορώ. χωρίς τό περιε- 
χόμενον ΰδωρ νά χύνεται καί χωρίς νά άκούεται κρότος τις. "Επειτα, 
μόνον μέ τήν ψαϋσιν τών δακτύλων τοϋ φακίρου, τό ΰπερμέγεθες δο
χεΐον ύψιίιθη είς άρκετόν ΰψος άπό τοϋ έδάφους καί έπανέπεσε χωρίς 
κρότον. Τέλος ό φακίρης επιθέτει καί πάλιν τούς δακτύλους του είς τά 
χείλι) τού δοχείου. Καί 
τότε ή επιφάνεια τοΰ 
ΰδατος ήρχισε νά ρυ- 
τιδοϋται. Όλίγον κατ' 
όλίγον τό ΰδωρ άνέ- 
βαινεν ώς νά έβραζεν, 
ύψώθη δέ έξω πλέον 
τοϋ δοχείου χωρίς νιϊ 
χάνεται καί κατήλθεν 
δταν ό φακίρης άπέ- 
σύρε τήν χεΐρά του.

Συνεχίζων τά πει
ράματα του ό Γκο
βενταζαμύ προέβη εις 
έτερον έπί τοΰ εαυτού 
του/Ελαβε ράβδον έκ 
σιδηροξύλου είς τήν 
δεξιάν του χεϊρα καί 
μέ τούς οφθαλμούς 
πρός τό έδαφος έψι- 
θύρησεν έξορκισμόν. 
Καί έπειτα στηριζό- 
μενος μέ τήν δεξιάν 
χεϊρα έπί τής ράβδου 
ύψώθη βαθμηδόν δύο 
πόδας ύπέρ τό έδαφος 
μέ τά σκέλη εσταυρω
μένα είς τήν θέσιν είς 
τήν δποίαν κάθηνται 
συνήθως οί φακΐραι. 
’Επί 20 λεπτά έμενε 
τοιουτοτρόπως αίω- 
ρούμενος είς τό κενόν. 
Καί δν θά ήθελε κα
νείς νά όμιλήση, έξη- _ 
γών τό φαινόμενον. περί γυμνάσματος ισορροπίας, πάλιν έξ επαγγέλ
ματος, άκροβάτης, θά ήδύνατο νά έκτελέση τά αύτά ;

Καί ήδη ό Γκοβενταζαμύ διακρίνει^ άπό τά ΰψη τοΰ ανδήρου παρά 
τόν ποταμόν δοΰλον ό όποιος ήντλει ΰδωρ διά νιι τροφοδοιή ύδραγω- 
γεΐον οδηγούν είς αίθουσαν λουτρού. Ό φακίρης έστήριξε τό βλέμμα 
του πρός τόν άνθρωπον αύτόν. Καί τότε τό σχοινίον τοΰ κάδου έγένετο 
τόσον'σκληρόν καί τόσον βαρύ, ώστε είς μάτην ό δούλος προσεπάθει 
νά τό σύρη. Έσκέφθη δτι κακοποιόν τι πνεύμα τόν έβασάνιζε. Καί ήρ- 
χισε νά ψιθυρίζη έξορκισμούς. Άλλ’ ό φακίρης έξήρανε τόν λάρυγψά 
του καί τόν ήκουον άγωνιζύμενον νά άρΰρώση λέξεις τινάς, έως δτου ό 
φακίρης τοϋ άπέδωκε τήν χρήσιν τών φωνητικών του οργάνων καί είς 
τό σχοινίον τήν ελαστικότητα καί τήν ελαφρότητά του.

Μίαν άλλην φοράν ό ίδιος φακίρης έψιθύρισεν επικλήσεις τινάς καί 
είδον οί παριστάμενοι Ευρωπαίοι επιστήμονες νά κατέρχεται είς τήν 
αίθουσαν νέφος φωσφορίζον. Έντός τοΰ νέφους διεφαίνοντο χεϊρες 
μέχρι δέκα εξ τόν άριθμόν καί μία έξ αύτών έσφιγξε τήν χεϊρα ένός έκ 
τών πειραματιζομένων, δστις τήν ήοθάνθη ώς χεϊρα ζώντος. "Αλλαι 
χεϊρες έλάμβανον άνθη άπό τά άνθοδοχεϊα καί τά προσέφερον είς τούς 
παρισταμένους. "Αλλαι έγραψαν είς τό κενόν μέ πύρινους χαρακτήρας 
γράμματα. Καί δταν ή έπίκλησις έτελειωσε ύπήρχεν είς τό δωμάτων 
στέφανος έξ έκείνων τών άπό άνθη μέ βαρειαν όσμιήν, τούς όποιους 
ουνειθίζουν οί βραχμανισταί νά φορούν είς τάς έορτάς των, ό όποιος 
δέν υπήρχε πρότερον.

’Ιδού όμως φαινόμενον άκόμη έκπληκτικώτερον. Παρουσίασαν είς 
τόν Γκοβενταζαμύ δοχεΐον πλήρες χώματος καί κόκκον παππο.ίας (Ινδι
κού φυτοΰ) τόν όποιον έχάραξαν έλαφρώς καί τόν όποιον ό φακίρης έκά
λυψε μέ τό χώμα βραχέν προηγουμένως. "Επειτα έξηπλώθη κατά γής 
μέ τάς χεϊρας τεταμένος πρός τό δοχεΐον, καλυφθέν διά λεπτού υφά
σματος καί παρεδόθη είς καταλήψιαν, χωρίς δμως τό χαυνωμένον 
βλέμμα του νά χάνη τό δοχεΐον. Καί μετά δύο ώρας ό Γκοβενταζαμύ 
εξύπνησε, άπεκάλυψε τό δοχεΐον καί έδειξε στέλεχος φυτοΰ, φυέντος έν 
τφ μεταξύ άπό τόν κόκκον.

’—’Άν έσυνέχιζον τάς επικλήσεις, είπεν δ φακίρης, έπί όκτόι ήμέρας 
τό φυτόν θά είχε φύλλα καί άν έπί δέκα πέντε ήμέρας θά παρήγε καί 
καρπούς. Τώ άφηγήθησαν δτι άλλοι φακΐραι έντός δύο ωρών παρήγον 
καί καρπούς καί ό Γκοβενταζαμύ άπήντησεν δτι τό υγρόν τών πνευμά
των δέν δύναταί ποτέ έντός τής αύτής ήμέρας νά παραγάγη τά τρία 
φαινόμενα τής βλαστήσεως, τής άνθήσεως καί τής καρποφορίας.

Δύναταί τις νά σκεφθή έπί τών φαινομένων τούτων δ,τι θέλει. Τό βέ
βαιον είνε ο,τι παρήχθησαν. Καί άν άκόμη θά τά έξήγει τις ώς αποτε
λέσματα υποβολής, αύτη ή υποβολή είνε άπόδειξις μιας περιέργου δυνά
μεως ήν κατέχουν οί λάτρεις τοΰ Βραχμα.

Εϊς τάς Ινδίας μόλις γεννηθή τό άρρεν παιδίον ό πατήρ σημειοϊ έπί 
πλακός χρυσής ή άργυράς τήν ήμέραν, τήν ώραν καί τό έτος τής γεννή- 
σεως καί ύπό ποιον άστρον έπήλθε τό συμβάν. Άπό τής ηλικίας τών 
δέκα έξ έτών μέχρι τοΰ δέκατου ογδόου ό νέος - βραχματχαρύ παραδί
δεται είς τόν «γκουροΰ» τόν διδάσκαλον τοΰ πρώτου βαθμού, δστις τόν 
διδάσκει μαθηματικά καί άστρονομίαν καί τά πρώτα μαθήματα τοΰ 
πνευματισμού. Εϊκοσιν έτη μετά ταΰτα καταναλίσκονται είς σπουδάς 
αύτοκαταληψίας, έξορκισμών καί έπικλήσεων πνευμάτων, τήν νύκτα είς
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τά άδυτα τής παγόδας. Καί εξέρχεται κανείς «γκριχάστα», πουροχίτα» 
η φακίρης. ... .

Ό «γκριχάστα δέν δύναται νά έπικαλεσθή τά πνεύματα παρά είς τόν 
κύκλον τών οικογενειακών του τοιούτων. Ό πουροχίτα» είνε υποτακτι
κός τής παγόδας και έκτελεΐ έξορκισμούς. Ό φακίρης είνε εξουσιοδοτη
μένος νά έπιδεικνύη τά φαινόμενα τής δυνάμεώς του δημοσίρ.

Άπό τούς μάλλον άφωσιωμένους τινές εκλέγονται διά «σανγιασπϊ ή 
γενοβΐται. Αύτοί δέν ζοΰν πλέον παρά έντός τών ναών καί δέν φαίνονται 
είς τόν λαόν παρά διά νά τόν εκφοβίσουν μέ τρομερά φαινόμενα ή νά 
προκαλέσουν δι’αύτών τήν ελεημοσύνην. ’Ενώ τύ βιβλίον τών τύπων τοϋ 
πρώτου βαθμοΰ ή «Άγκροΰ-σαδά-Παρικαΐ», τό βιβλίον τών πνευμάτων 
είνε γνωστόν, ούδείς γνωρίζει τούς έν χρήσει είς τούς «σανγιασσί» τύπους. 
Υπάρχει ιερός τύπος έκ τριών γραμμάτων τριγωνικώς τοποθετημένων

Α 
U Μ 

ο όποιος σημαίνει, δημιουργία, συνιήρησις, μετμμόρφιοοις. Ό τύπος αυτός 
εξηγείται είς τούς μύστας τοϋ πρώτου βαθμού.

Είνε γνωστός επίσης ό έξής τύπος έκ τών τών σανγιασσί»;
L’OM 

L’RHOM-SH'RH'RHUM 
SHO’RHJM 

RAMAYA-NAMHA
Έκ τοϋ βαθμού τοΰ σανγιασσί» μετά εΐκοσιν ετών σπουδάς προάγε- 

ταί τις είς τόν βαθμόν τοϋ «σανγιασσί-νιρβανύ ·, τόν όποιον δέν δύναν
ται νά φέρουν περισσότεροι τών έβδομήκοντα. Ουτοι ζώσι διαρκώς 
σχεδόν είς κατάστασιν έκστάσεως καί άποξενοΰνται ολίγον κατ’ ολίγον 
καί τής συνήθειας τοϋ ύπνου καί τής συνήθειας τής τροφής άκόμη, 
λαμβάνοντες τοιαύτην άπαξ κατά επτά ημέρας. Δέν εμφανίζονται πρό 
τοϋ λαού εϊμή άπαξ κατά τά πέντε ετη. Διά τών επικλήσεων των φωτί
ζουν τό κενόν μέ στήλην πυρός τοϋ οποίου αύτοί. σκέλεθρα πλέον, φαί
νονται ή εστία. Καί τότε πεντακόσιοι ή έξακόσιαι χιλιάδες ’Ινδών, μέ 
τήν κεφαλήν είς τό χώμα προσκυνούν τούς ημιθέους αυτούς.

Ό Βραχμάτμα είνε ό άρχηγός τής παγόδας, όστις δέν πρέπει νά 
είνε ηλικίας μικροτέρας τών όγδοήκοντα ετών. Μία λέξις μαγικής ίδιό- 
τητος εχει γραφή καί κλεισθή είς κιβώτιον οΰ ή κλείς δίδεται είς τόν 
• βραχμάτμα καί ή γνώσις τής λέξεως αύτής τόν καθιστά σχεδόν 'ίσον 
πρός τό Βραχμά. Πας μαθητευόμενος, δστις θά άνεκοίνου μυστικά είς 
βέβηλον φονεύεται δπως επίσης φονεύεται καί ό ζητήσας νά τά μάθη.

Ουτω φρουρεϊται τό μυστήριον τής παγόδας.

Σχ. 1.

*

ΑΠΟ ΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ THE ΦΥΕΕ&Χ

Η ΙΣΗΜΕΡΙΑ
"Ολος ό κόσμος γνωρίζει τήν εαρινήν ισημερίαν 

τής H Μαρτίου κα'ι διάφορα φαινόμενα φυσικιί 
μετεωρολογικά, καιρικός μειαβο- 
λάς, άνεμους σφοδρούς ή καταιγί
δας, τρικυμίας κτλ., συμβαινούσας 
συνήθως κατά τήν εποχήν ταύτην 
αποδίδει είς αυτήν.

Ή ισημερία έν τούτοις είναι 
άπλοϋοτατα μία θέσις τής Γής 

κατα την περί τόν Ήλιον έτησίαν περιφοράν της, ουδόλως απειλούσα τήν 
τακτικήν τού Σύμπαντος, πολύ δέ όλιγώτερον δυναμένη νά έπηρεάση τήν 

ατμόσφαιραν ή τήν επιφάνειαν τοΰ πλανήτου ήμών.
Η ’Επιστήμη άνεκάλυψε καί καθώριοε δύω ισημερίας, μίαν κατά τήν 

!> Μαρτίου, καλουμένην Ισημερίαν τού Έ.αρος καί μίαν κατά τήν 11 
Σεπτεμβρίου, καλουμένην 'Ισημερίαν τοΰ Φθινοπώρου.

Ισημερία, ώς καί τό ετυμολογικόν τής λέξεως εμφαίνει, σημαίνει ίσό- 

τητα ήμέρας καί νυκιός. Δηλαδή κατά τήν 11 Σεπτεμβρίου καί κατά τήν 
.9 Μαρτίου ή ημέρα εχει ϊσας διρας μέ τήν νύκτα. "Ολοι γνωρίζομεν ότι 
καιά τον χειμαινα ή νύξ είναι μεγάλη καί κατά τό θέρος ή ημέρα. '.Ιρ- 
χίζει δέ νά μεγαλώνη ή ημέρα άπό τής 10 Δεκεμβρίου καί νά κερδίζη 

ώρας τής νυκτός, έως δτου τήν .9 Μαρτίου ημέρα καί νύξ έχουν Ισας όίρας. 
Απο τής 9 Μαρτίου αρχίζει ή ημέρα νά γίνεται μεγαλητέρα τής νυκτός 

μέχρι τής 18 'Ιουνίου, διε είναι ή μεγαληιέρα 
ήμερα. Άπό τής 10 ’Ιουνίου αρχίζει πάλιν νά 

έλαττοΰται ή ήμέρα νά δίδη δέ όίρας εϊς τήν νύκτα, 
ή όποια οΰτω μεγαλώνει μέχρι τής 
βρίου, δτε 
λουθεί νά 
δτε είναι 
μεγαλώνει 

πράγματα καί ή Γή τρέχει είς τό δκ'ιοιημα, μέσα 
είς τό αχανές, γύρω άπό τόν Ήλιον.

«
πράγμα αυτό, καί επαναλαμβάνεται μέ τόσην κανονικό-

II Σεπτεμ- 
είναι ίση μέ τήν ημέραν καί έξακο- 
μεγαλώνη μέχρι τής 10 Δεκεμβρίου, 

ή μεγάλη τέρα νύξ καί δτε αρχίζει νά 

η ήμέρα. 'Εξακολουθούν δέ οΰτω τά

Πως γίνεται τά 
τητα καί τόσην ακρίβειαν ;

Ιδετε εϊς τό παρατιθέμενοι· σχ. 1. Τό μαύρο φόντο είναι τό διάστημα, 
το σκοτεινόν καί κατεψυγμένον "Απειρον, .-τού μας περιβάλλει καί ίμιας καί 
τόν πλανήτην μας καί τόν 'Ήλιον μας. Μέσα είς τό χάος αύτό καί εϊς τό 
αφόρηταν ψύχος υπολογίζουν 250 βαθμών καί πλέον θερμοκρασίαν ύπό 
τό μηδέν — τρέχει δ πλανήτης μας στρεφόμενος περί εαυτόν είς 24 ώρας

επιστήμη έξη-

τις τους άριθ-
Γής άπό τον Ήλιον αρκεί νά

καί περί τόν "Ηλιον έντός ενός έτους, όπως στρέφονται περί τόν "Ήλιον καί 
περί εαυτούς στρεφόμενοι καί οί άλλοι πλ.ανήται τού ίδικόν μας συστή

ματος, <i Άρης, δ Έρμης, ή 'Ήρα, ό Κρόνος, <5 Ζευς, ό Ποοειδών. Καί 
πάλιν Ήλιος, Γή μετά τής Σελήιης, 'Άρης, ’Αφροδίτη, Ερμής κλ. δλοι 
μαζή, μαζή με ιούς άλλους αστερισμούς, μαζή μέ τά άλλα πλανητικά συστή
ματα καί τούς ήλιους των, τρέχουν είς τό "Απειρον, μέ μίαν γενικήν ταχύ
τητα 2 λευγών κατά δευτερόλεπτου.

Που τρέχουν ; Πού πηγαίνουν ; Κανείς δέν γνωρίζει. Ή 
κρίβωσε μόνον δτι δλοι ημείς, δλοι οί πλ.ανήται, χωρίς 
τίποτε νά διαταράσσεται άπό τόν ιδιωτικόν μας βίου, δέν 
εϊμεθα πάντοτε είς τό αυτό σημεΐον τοΰ Διαστήματος.

Ό πλανήτης μας, μία σφαίρα πραγματική, πεπιεσμένη 
κατά τούς δύω πόλους, απέχει άπό τοϋ Ήλιου 38 εκα
τομμύρια λ.ευγών καί έχει βάρος 5,875,000,000,000,000t 
000,000,000 χιλιόγραμμων, ένώ ό Ήλιος έχει βάρος 
1,879,000,000,"00,000,000,000,000,000,000 στρέφε
ται δέ περί τόν "Ηλιον είς 365 καί 1 ( ήμέρας καί περί 
έαυτήν είς 24 όίρας." Εχει επιφάνειαν έν δλω 510,000,000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, ιόν ιό τέταρτον μόνον είναι 

ξηρά, τά δέ άλλα τρία τέταρτα θάλασσα. Ιιά νά άντιληφθή 
μούς αυτούς καί ΐδίι. τήν άπόστασιν τής 
φαιτασθή δτι μία ατμάμαξα άναχωρήσασα τήν 1 'Ιανουάριου 1000 μέ 
ταχύτητα 50 χιλιομ. καθ' ώραν εντεύθεν, θά φθάση εϊς τόν "Ηλιον καιά τό 
έτος 2256 ήτοι μετά 348 έτη, ένφ τό φως,έγον ταχύτητα 17 χιλ. λευγών 

κατά δευτερόλεπτο!· φθάνει άπό τοϋ Ήλιου είς όκιοι λεπτά καί 17".
'Η ταχΰτης μεθ' ής ή Γή στρέφεται περί τόν άξονα της είναι κατά τόν 

ισημερινόν 375 λευγών καθ' ώραν. Δηλαδή, τά έπί τού 'Ισημερινού τής 
Γής σώματα τρέχουν μέ την ταχύτητα αυτήν, μέ όλιγωτέραν δέ τά πρός ιούς 
πόλους. Κα πάλιν ή Γή διατρέχει είς τό διάστημα 29,500 λεύγας τήν ώραν.

Άν δί ενα οίονδήποτε λόγον ή Γή μας αϊφνηδίως ήθελε σταματήσει 
άποτόμως, δλα τά επ' αυτής κινητά, ζώα, φυτά, οίκίαι θά έσφενδονίζοντο 

είς τό διάστημα, δπως οφενδονίζεται ό ίππεΰς άπό τόν ίππον του, δταν οτα- 
ματήοη ούτος άποτόμως. Ταύτοχρόνως τά ΰδατα 
τού Ωκεανού θά κατακλύσουν τάς ηπείρους καί 
θά έξατμισΟοΰν άμέσως, διότι άκαριαίως θά πυ- 

ρακτωθή <5 πλανήτης μας καί θά έξαερατθή, θά 
μειαβληθή δηλαδή είς καπνόν καί ατμούς. Μία 
τεράστια πυρονεφέλη, μία γλώσσα πυρός καί . . . 

Μή φοβείοθε δμως διότι δέν υπάρχει φόβος >·ά 
πάθωμεν τοιούτόν τι πρός ιό παρόν.

«
Μέχρι τοϋ 16ου αίώνος έπίοτ,ευον δ,τι καί σήμε

ρον ο πολύς κόσμος πιστεύει. "Οτι δηλαδή ό"Ηλιος, 
καί οι άλλοι αστέρες καί πλ.ανήται περιστρέφονται 
περί τήν Γήν καθ’ έκάστην. "Εως δτου ό μέγας 

Γαλιλαΐος κατά τό 1632 άπέδειςεν δτι ό μεν" Ήλιος 
άκινητεΐ, ή δε Γή μετ’ άλλων πλανητών, άποτελεϊ πλανητικόν σύστημα 
ιδιαίτερον, δπερ στρέφεται μέ ιδίας κινήσεις καί μέ διαφόρους ταχύτητας 
είς διαφόρους χρόνους περί ιόν "Ηλιον, δστις οΰτω είναι ιό κέντρον τού 
ημετέρου συστήματος.

'ίΐς καί ανωτέρω εΐπομεν, ό πολύς κόσμος βλέπων καθ’ έκάστην τόν 

"Ηλιον νά υψώνεται άπό τόν ορίζοντα, πιστεύει διι, ό "Ηλιος στρέφεται 
περί τήν Γήν. "Ενώ συμβαίνει δλως τό αντίθετον, δπως άπατώμεθα δταν 

εΰρισκιόμεθα έντός σιδηροδρόμου τρέχοντος καί νομίζομεν δτι τά δένδρα 
και αί οίκίαι, έρχονται καί φεύγουν παρελαννοντα πρό τού σιδηροδρόμου, 
τόν όποιον έκλαμβάνοιιεν ακίνητον.

Ή 'η λοιπόν σφαιροειδής οΰοα στρέφεται περί ενα ιδανικόν άξονα, 
εχονια καί δύω πόλους, Βόρειον καί Νότιον, καί ολόκληρον τήν στροφί/ν 
αύτήν τήν εκτελεΐ έντός 24 ώρών. Είναι προφανές δτι κατά τήν στροφήν 
αυτήν εν σημεΐον τής Γής, αί 'Αθήναι παραδείγματος χάριν, ι7ά Ιδουν έπί 
όίρας τινάς τόν Ηλιον καί κατόπιν θά τόν χάσουν, διότι μαζή μέ τήν Γήν 
κινούνται κατά κύκλον καί αί Αθήναι.

Άλλ' ό πλανήτης μας στρέφεται ταύιοχρόνως καί περί τόν "Ήλιον είς 

μίαν διοειδή τροχιάν καί τήν στροφήν αυτήν τήν πραγματοποιεί είς 365 
Ίαί 1 | ημέρας. Γνωρίζομεν άφ έτέρου δτι ύπάρχουοι σημεία τής I ής 

δπου ή ήμερα είναι τεραοιία, διαρκονσα πολλά εικοσιτετράωρά, δπου σχε
δόν δέν δύει διόλου ό ήλιος, δπου δηλαδή, μολονότι είναι μεσονύκτιον, βλέ
πουν έν τούτοις τόν ήλιοι·, δπως συμβαίνει είς τάς περί τούς πόλους χώρας.

Τοΰτο συμβαίνει διότι ό ιδανικός ιϊξαιν τής σφαίρας μας δέν είναι 
κάθετος έπί τού φανταστικού έπιπέδον τής ώοειδοΰς τροχιάς τής Γής περί 

τόν "Ήλιον, άλλά σχηματίζει κτιποιαν κλίοιν. Καί άν δέν είχον οΰτω τά 
πραγιιατα, δηλ.αδή αν ό άξιον τής Γής ήτο κάθετος έπί τοϋ έπιπέδου τής 
τροχιάς, έπρεπε δλοι οί τόποι έπί τής Γής τά έχουν ΐσην νύκτα καί ίοην 
ήμέραι·. Ίδέιε τήν κλίοιν αυτήν του άξονος είς τό μικρόν σχήμα τής 
είκόνος I δπου φαίνεται πώς φωτίζεται τό ήμισυ τής Γής άπό τόν "Ηλιον.

Εϊς ιό μέγα σχήμα τής είκόνος 1 φαίνεται ή Γή κυλινδονμένη περί ιόν 
"Ηλιον, κείμενον είς τό μέσον τής ώοειδοΰς ή ελλειψοειδούς γραμμής. 
’Επειδή δ "Ηλιος δεν είναι ακριβώς είς τό μέσον τοϋ μεγάλου άξονος τής 
ελλείψεως αύτής, άλλ' ολίγον παρέκει, τόσον δέ. ώστε είς τόν μικρόν αύτόν 

χοίρον νά μή δυνάμεθα νά ιό κάμωμεν νά διακρίνηται, επεται δτι ή μία

κορυφή τοΰ ι’ιοΰ αύτοΰ απέχει περισσότερον τοΰ Ήλιον καί ή άλλη εϊναι 

πλησιέστερον πρός αυτόν.
Τό μάλλον μεμακρυσμένον άπό τοΰ ' Ηλιου σημεΐον τής καμπύλης τής 

τυοχιάς τής Γής λέγεται άφήλιον, τό δέ πλησιέστερον ηεριήλιον. Εαι λέ
γουν δτι ή Γή εύρίσκεται εϊς τά 'Αφήλιον ή εϊς τό Περιηλίου. Καί πάλιν 

δταν ή Γή εύρίσκεται είς τό 'Αφήλιον κινείται βραδύτερον, ένφ δταν ενρί- 
σκεται εϊς τό Ιίεριήλιον κινείται ταχύτερου. Εύρίσκεται δε εϊς τό 'Αφήλιον 

ή Γή τήν 18 'Ιουνίου καί είς τό ΓΙεριήλιον τήν 18 Δεκεμβρίου.
Αύτή είναι ή πραγματική κίνησις τής Γής περί τόν "Ηλιον ήν έκτελεΐ, 

στρεφόμενη έντός 24 ώρών περί έαυτήν, εϊς 365 ήμέρας, 5 ώρας, 48 πρώτα 

Λεπτά καί 4 7 δεύτερα λεπτά.
«

Διά νά έξηγήση ή ’Επιστήμη διάφορα φαινόμενα μεταξύ τών όποιων 
καί τάς Ισημερίας έφαντάσθη τό αντίθετον δλως. "Οχι δηλαδή τό πραγμα
τικόν, δχι δτι ή Γή στρέφεται περί τόν "Ηλιον, άλλ' δτι ό "Ήλιος στρέφεται 

περί τήν Γήν. Φαντάζονται 
δηλαδή γύροι τής Γής μίαν 
τεραοτίαν σφαίραν τήν λε- 
γομένην ουρανίαν Σφαίραν, 
μέ Βόρειον κα'ι Νότιον ΙΙό- 
λον. Είς τό μέσον τής αφαΐ- 
ρας αύτής φαντάζονται ενα 
κύκλον Ιΐγ 1{ γ τέμνονία 
είς δύω ίσα μέρη την ουρα
νίαν σφαίραν. Τόν κύκλον 
αύτόν τόν ι'ινόμασαν' Ισημε
ρινόν.’Επάνω εϊς τήν ουρα

νίαν αύτήν σφαίραν φαν
τάζονται κινούμενου τον 
Ήλιον κατά τροχιάν Εγ 
Εγ’ κεκλιμένην ώς πρός 
τόν "Ισημερινόν κατά 23 

μοίρας καί 2"πρώτα Λεπτά 
τήν δε Γήν εϊς τό κέντρον 
τής σφαίρας αύτής Ο. Ή 
γραμμή γγ' εϊναι ή τομή 

τοϋ έπιπέδου τοΰ ' Ιοημεμε- 
ρινοΰ καί τοΰ έπιπέδου τής 
τροχιάς τοΰΉλίου, ήτις τρο
χιά καλείται εκλειπτική.

"Οταν λοιπόν ό "Ηλιος 
διέρχεται διά τοΰ σημείου γ 
διέρχεται καί διά τοΰ 'Ισημε
ρινού. Κατά τήν θέσιν αύτήν 

είς όλους τούς τόπους τής 
Γής—ήόποία πάντως στρέ

φεται καί αύτή περί τόν 
άςοιτί της, ουτω δέ φ-ωτί- 
ζειαι άπό τόν "Ηλιον καί 
οκοτίζειαι ιιποκρυπτομένον 
τοΰ 'Ηλιου, ό"Ηλιος φω
τίζει τόοας ώρας δοας καί 
κρύπτεται. Δηλαδή ή ήμέρα 
καί ή νύξ έχουν "σας ώιρας 

είς δλους τούς τόπους.
Ό"Ηλιος προχωρών άπό 

τού κάτω ήμισιμαιρίου προς 
τά άνοι ήτοι άπό ιό Νότιον 
ήμισφιαίριον πρός τό Βό
ρειον φθάνει είς τό σημεΐον 
Ε, δπερ έκλήθη χειμερινόν 
ήλιοστάοιον διότι κατά τό 
σημεΐον αύτό φαίνεται δτι 

οταματα. τήν πρός τά άνω 
πορείαν του καί αρχίζει νά κατέρχεται πρός τό Νότιον ημισφαίριο!’, άφοΰ 
διέλθ/ι προηγονμένοις διά τοΰ σημείου γ' δπου είναι ή ’ Ισημερία τοΰ 
Φθινοπώρου. Μεθ' δ έξακολουθεΐ νά κατέρχεται πρός τόν Νότιον Πόλον 

καί φθάνει είς τό σημεΐον Ε δπου ανακόπτει τήν πρός τά κάται πορείαν 
του κάτω,έννοεΐται, κατά σΰμβασιν ώς πρός ήμάς διότι είς τό Διάστημα 
δέν υπάρχει άνω καί κάτω — διά νά άνέλθη πάλιν πρός τό Βόρειον 

ήμισφαίριον. Τό σημεΐον Ε" είναι τό θερινόν ήλιοστάοιον.
Τά τμήματα, τής τροχιάς τοΰΉλίου, Ε'γ, γΕ, Εγ' καί γ'Ε' άποτελοΰν 

τάς τέσσαρας ώρας τοΰ Ιτους, έπειδή δμως δ Ήλιος φαίνεται διαγράφων 
ελλειψιν τής όποιας — ίδέτε είς τό σχήμα 3 τήν μίαν εστίαν κατέχει ή 

Γή καί επειδή ό μέγας άξων ΑΡ τής ώοειδοΰς ελλείψεως σχηματίζει μίαν 

γωνίαν 78 μοιρών καί 52 λεπτών μετά τής γραμμής γγ' τών ισημεριών, 
τά τμήματα (σχήμα 2/ γΕ, Εγ', γ'Ε' καί Ε’γ, δπως καί φαίνεται (οχ. 3) 
δέν είναι ίσα πρός άλληλα. Έκ τούτου λοιπόν καί ή πρός άλλήλας άνισότης 

τών ώρών τοΰ έτους.
Έν οχήματι 2 τά Ε καί Ε' είναι τά δύω ήλιοοτάοια καί έν τφ σχήματι 

3 επίσης, ή δέ γραμμή ΕΕ' λέγεται γραμμή τών ήλιοοτασίων καί σχη
ματίζει γωνίαν πάλ.ιν μετά τοΰ άξονος ΑΡ δστις ίνώνει τό Άφήλιον Α καί 

τό Ιίεριήλιον Ρ. Ή γωνία αύτή ύπελογΐσθη- είναι 11 μοιρών.

ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΟΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ: ΣΠΟΥΔΗΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Ίδέιε τώρα πάλιν τήν εικόνα 1 δπου είκονίζεται ή πραγματική κίνησις 
τής Γής περί ’όν "Ηλιον ΊΙ Γή στρεφόμενη περί έαυτήν άκολουθεΐ τήν 

διεύθυνση· τοΰ βέλους. Τόν Δεκέμβριον ή Γή εύρίσκεται είς τό χειμερινόν 
Ήλιοστάοιον καί άπό της ήμέρας αυτής αρχίζει ό Χαμών Τήν 18 ίδιου 
φθάνει είς τό Περιήλιον, δηλαδή εύρίσκεται πλησιέστερον τοΰ ΊΙλίου άπό 
κάθε άλλο σημεΐον. Καί δμως είναι χειμο'ιν. Τοΰτο 'ί·/ είλειαι εϊς ιό διι καί 
αί φοττεινα'ι καί αΐ θερμαντικοί ακτίνες τοΰ ήλίω προσπίπτουν έπί τής 

Γής πλαγιώτερον.
Όγδοήκοντα εννέα ήμέρας καί δύω ώρας χρειάζεται ή Γή διά νά δια- 

νύση τό μέχρι τής Ισημερίας τοΰ εαρος διάστημα, μέχρι δηλαδή ιής 9 Μαρ
τίου, έννενήκυντα δύω δε ήμέρας, είκοσι όίρας καί τριάκοντα εννέα Λεπτά 
διά νά διανύοη τήν άνοιξιν μέχρι τής 10 Ιουνίου, Τήν 10 ' Ιούνιοι· ή Ιή 
εύρίσκεται είς τό μάλλον μεμακρυσμένον σημεΐον άπό τού ’ Ηλιου και όμως 
αρχίζει τό καλοκαίρι. Τί συμβαίνει δμως; Ποις άφ οΰ άπεμακυύνθη τοΰ 

'Ηλιου είναι τόσος καύσων ; Καί αυτό έξηκριβο'ιθη. Αΐ ακτίνες, λέγει ή 
Επιστήμη, πίπτουν κατα- 
κορύφως έπί τής Γής. Τό 
άντίθετον τοΰ χειμώνος ως 
βλέπετε. Σοφή πρόνοια καί 
αυτό. Επειδή έπρεπε, τις 
οιδε διά ποιαν άλλην οικο
νομίαν τοΰ Σύμπαντος, να 
απομακρύνεται ιού 'Ηλιου, 
διά νά μ ή παγώνωμεν κατά 
τό θέρος άπό τό ψύχος, 
προσπίπτουν ούιω αί ακτί
νες. 'II καϊ τάνάπαλιν:

' Επειδή τις οϊδε διά ιίνα 
λόγον τοΰ νοικοκυριού ιού 
πλανήτου μας έπρεπε νά 
προσπίπτουν οί·το> αϊ ακτί
νες, ή τροχιά αύτοΰ έγινεν 
ωοειδής διά να απομα- 
κρυνιόμεθα ιού' Ηλιον καί 
νά μή σκάζωμεν άπό τήν 
ζέστην.

Τήν 11 Σεπτεμβρίου ό 
πλανήτης μας διανύσας το 
τόξον τού θέρους φθάνει 
καί εισέρχεται εϊς τό φθι
νόπωρο!·, χρειασθείς πρός 
τούτο 93 ήμέρας καί 14 

ώρας. Ακριβώς εϊς τό ση
μεΐον τοΰνο γίνεται ή φθι- 
νοποιρινή ισημερία, μεθ’ δ 
ή Γή διανύει τοΰ Φθινο
πώρου νό τόξον είς 91 
ήμέρας καί τήν 10 Δεκεμ.- 
βρίου φθάνει είς τό χειμερι
νόν τό ήλιοστάοιον, δτε πλέον 
εισέρχεται είς τόν Χειμώνα. 

.Μετά τά άνωτέρω δύνα
ται πας τις νά έννοήοη 

ευκόλως δτι είς τήν κλίοιν 
τοΰ άξονος τής Γής — δη
λαδή τοΰ έπιπέδου τού ίση 

μερινοΰ τής Ιής προς το 
επίπεδον τής ιύοειδονς τρο
χιάς της περί τόν"Ηλιον— 
έν σχέοει πρός τήν τροχιάν 
αύτής, δφείλ.εται ή άνισό
της τής ήμέρας πρός τήν 
νύκτα. Σημεία δηλαδή τής 
Γής μένουν περισσότερός

ώρας εκτεθειμένα είς τόν ήλιον καί όλιγωτέρας είς τήν σκιάν, στρεφόμενης 
τής Γής κα! μετ' αυτής καί αύτών κρυπτομένων άπό τοΰ Ήλιου, ϊνα πάλιν 
ΐλθη καιρός νά μένουν όλιγωτέρας ώρας εκτεθειμένα εις τό ήλιακόν φώς 
καί περισσοτέρας κεκρυμμένα εϊς τό σκότος, άλ-λ.α δε πάλιν τανιιπαλ.ιν.

Δίς μόνον τοΰ έτους, ή θέσις τής Γής εϊναι τοιαυτη, ώστε στρεφόμενη 
νά παρουσιάζη είς τόν "Ηλιον εκτεθειμένα τά διάφορα σημεία της δώδεκα 

ώρας καί άλλας δώδεκα νά τά κρύπτη είς τήν σκιάν. Τά σημεία ταΰτα 
είναι αί δύω ίοημερίαι, ή τής 9 Μαρτίου καί ή τής 11 Σεπτεμβρίου, 

καθ' ας είς δλους τούς τόπους ή νύξ καί ή ήμέρα έχουοιν ϊσας ώρας.

« « «

Ο ΠΊΈΡΩΊΟΣ ©EC2
Είδα τόν πτερωτό θεό, ’ατούς βάτους >'ά>·' μπλεγμένος 
καί νά φωνάζ])··

— Σώστε με γιαΓ είμαι ερωτευμένος!
—Έγώ I πανούργε, φώναξα, βοήθεια νά σοΰ δο'ιοω, 

που δλον τόν κόσμο πλήγωσες, καί θες νά σέ γλυτώσω ; 
Μείνε ’στους βάτους, ’στά κλαδιά, νά σχίσουν τήν καρδιά σου' 
φοβούμαι πτεροιτέ Θεέ, έγιό νά 'ρθώ κοντά σου. δόγης
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ΕΠΑΤΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Ν. ΠΟΛΟΝ!

ΐ Τηλεγράφημα τον /?>· .1οι·όό·ο> μοναδικού καί πάντοτε ενημε- 
X ρον άνταποκριτοΰ τής ά&ηναϊκής *Εοτίας· άνήγγειλεν οτι 

αέοω γενικής κατατλήξεως όν.4γγλος άν&νποπλοίαρ/ος τον πολε
μικού νανπκον κ. Σάκλεττον, καιώρΟωοε νά νιμώαμ τήν οη μαίαν 
τής Μ. Βρεττανίαζ παρά τον Νότιον Πόλον. 'Ίσως όλοι Λεν γνω
ρίζουν τί εαπ Πόλος καί Λι' αντό πιθανώς δεν θά κάμμ εντύ
πωση· τό άγγελμα εις αυτούς.

Είναι ήδη εις ολονς όμως γνωστόν ότι ή Γη μας είναι σφαίρα, 
πεπιεσμένη κατα τους πόλους καί εςωγκωμένη κατά τον ίσημε 

Λε περί ίαυτήν, ήτοι περί ιδανικόν άξονα, 
άξονας τούτου είναι οί πόλοι καί προς διά
τα αντό — εν σχίσει προς ημάς του Ίση- 
Βόρειος Πόλος, ό δε προς τά κάτω Νότιος, 
γωνία τής γης εξηρεννήθη επ' εσχάτων, οί

οινόν, στρεφόμενη 
Τά Λύω άκρα τον 
κρισιν ό μεν προς 
μ κρίνου ιόνομάαθη

Κα ί ενίι» πάσα 
Πόλοι τής γής, ήααν έως προχθές γή άγνωστος διά την 'Επιστή

μην. Πάγωνες, θάλαοοαι κεκαλυμ/ιέναι ύπό πάγων, ερημιά, 
ψύχος αφόρητοι· καθισιών Απροσίτους τά; πολικά; χώρας, /lev 
ειξευρον καν «>■ είς τον; πόλους είναι ξηρά ή θάλασσα.

Αλλως τε καί ή επιστήμη ένδιεφέρετο σημαντικώς διά τήν 
έξερεύνηοιν ιών Πόλων καί Ιδία τον Νοτίου ή τοΰ 'Ανιαρ- 
κτικοΰ. 'Ανταρκτικήν (ονόμασαν ιόν Νότιον Πόλον, άφ ή; (ονό
μασαν τόν Β. Πόλον τής φανταστικής καί κατά οννδήκην ουρα
νίας σφαίρας "Αρκτικόν, συνεπώς δέ καί κατά μεταφοράν Αρκτικόν 
(Ονόμασαν καί τον β Πόλον τής Γηΐνης σφαίρας, Ώνόμασαν δέ ’Αρκτικόν 
Πόλον τόν Βόρειον τής ουρανίας σφαίρας. Ιιά νά καθορίσουν τάς δέσεις 

των αστερισμών έν τή οϋρανίιγ σφαίρφ έδωκαν όνόματα μυθολογικά καί 
ονόματα ζώων εις τούς διαφόρους αστερισμούς, οΰιω δέ ώνόμασαν ένα 
αστερισμόν έξ επτά αστέρων Μικρόν" Αρκτον. Είς έξ αυτών τών άστέοων 
ευρισκόμενός εις την ουράν τοΰ έν λόγιο Αστερισμού ευρίσκεται άκοιβώς 
>» τον νοητοί· Βορείου Πόλου τής ουρανίας σφαίρας.

Ό αοιήρ οΐίιος είναι <> Πολικός ιιστήρ καί έπειδή ανήκει εις τήν Μικρόν 
"Αρκτον καί μένει ακίνητο; ιίποτελών πόλον περιστροφής, ούτως εΐπεϊν, 
ένώ όλοι οί άλλοι Αστερισμοί φαίνονται στρεφόμενοι περί αυτόν, 
ώνόμασαν πόλον τή; ουρανίας σφαίρας τό οημεΐον αυτό τοΰ 
ουρανοί· καί δ ή "Αρκτικόν πόλον " Εν άντιδέσει τόν αντίστοιχον 
πόλον, δηλαδή τόν Νότιον ιόν (ονόμασαν Άνταρκτικόν.

7'ό γεωγραφικόν ενδιαφέρον τή; ιίξερβυνήαεω; των Αγνώ
στων τούτων χωραιν είναι εϋνόηιον. Είναι ανάγκη νά ιιελε- 
τηδή ή τοπογραφία των, νά γνωσθή εάν όντως υπάρχει εκεί 
καί άλλη ήπειρος ή όμάς νήσο»· ή φύοις τον τόπου τούτου, 
νά άνακαλυφδώσι καταφύγια τόσον διά τούς εξερευνητής, 
οοον καί διά τά πλοία, τά όποια δυνατόν νά έλδωοι βραδύ
τεροι· είς τάς χώρας ταύτας χάριν αλιείας, κυνηγών κτλ. "Ο,τι 
συμβαίνει σήμερον έν Σπιτσβέργη καί Αλλαχού των βορείων 
χωρών, αίίινες άλλοτε έφαίνονιο απρόσιτοι καί ήδη κατέστησαν 
ριον ιών άλιέων, τών κυνηγών, ιών μεταλλουργών, των περιηγητών καί ιών 
επιστημόνων ίνγένει,δύναται νά συμβή καί μέ τά; άνιαρκιικάς ταύτας χώρας.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣο

βντευκτή

Άφ" ετέρου πλήν τών γήινων πόλων υπάρχουν καί μαγνητικοϊ πόλοι. 
Είναι γνωστόν ότι τή; μαγνητική; βελόνης τών πυξίδων τό εν άκρου (Ν. 
Πόλο;! είναι πάντοτε έστραμμένον πρό; Βορραν, τό δε έτερον (ό Β. Πόλο; 
τής βελόνης/ προς Νότοι·. 'Ιδιόιιης θαυμάσια καί πολύτιμος διά την ναυτι
λίαν. Αλλά διατί τούτο; Ήναγκάσδησαν, ένώ κατ’ ι'ιρχάς δεν ήδύναντο νά 
εξηγήσουν τό φαινόμενου, νά υποδέσουν ότι υπάρχει μαγνητική εστία είς 
ιού; πόλους τής Γής. Βραδύτερου όμως παρετήρησαν ότι πλήν τής άπο- 
κλιοεω; τή; όριζοντείας βελόνης τής πυξίδος πρό; τούς πόλους τής γής, 
νφίστατο μίαν άπόκλιοιν ή βελόνη καί προς τά κάτω, μίαν έγκλισιν μ&λ-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΟΗΝ ΤΟΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΩΝ. ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΚΑΛΥΒΗΣ ΕΚ ΠΑΓΩΝ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ

λον. "Πρχιοαν νά σπουδάζουν τί> φαινόμενου τότε με ειδικά; πυξίδα; έγκλί- 
σεως, εϊ; ά; ή βελόνη έστρέφετο περί οριζόντιον άξονα καί εϊδον ότι 
καδ’ όσον προύχώρουν πρό; τόν Β. Πόλον ό νότιος πόλο; τή; βελόνης 
έκλινε περισσότερον, καδόσον προυχώρουν πρό; ιόν Ν. Πόλον ή άλλη 
αιχμή τή; μαγνητική; βελόνη; έκλινε πρό; τά κάτω καί είς τόν 'Ισημε
ρινόν ή βελόνη έμενε σχεδόν όριζοντία. Ήναγκάσδησαν εκ τούιου νά 
δεχδονν ότι υπάρχει φανταοτικώς μαγνητικός άξων μέ βόρειον μαγνητικόν 
πόλον καί νότιον τοιοΰτον. ’Αλλά εύρον ότι καί ό Βόρειος μαγνητικός καί 
ό Νότιος ιοιοττος δεν συνέπιπιον μ'ε τούς ομωνύμους τοιούιους τής γής. 
Τί είναι λοιπόν αντό τό φαινόμενου ιών μαγνητικών πόλων; 'Ενδιαφέρει 

οπουδαίως τήν έπ.στήμην καί τήν ναυτικήν επιστήμην διά τήν 

μελετην τοΰ φαινομένου καί τήν κατασκευήν μαγνητικοΰ χάρτου 
τής γής πλήρους καί τήν χάραξιν τό»· ίσομαγνητικών καμπύ
λων πολυτί/ιων εις τούς ναυτιλλομένονς.

«

Αΐ αυτούς κυρίως τούς λόγους καί άλλους ακόμη πολλοί 
επιστήμονες επεχείρηοαν νά έξερευνήσοτοι τούς πόλους καί 
άλλοι μεν ίπρέποντο πρός τόν Βόρειον Πόλον άλλοι δε προς 
τόν Νότιον. Κα! άλλοι μ'εν έπανήλδον, άλλοι δέ άπωλέοδησαν,

κ. ΣΑΚΛΕΤΤΟΝ δέματα πεοόντες τής περιέργειας τής ’Επιστήμης.Ί[ρχισαν ά.ιό 

τοΰ 16 μ. X. ιιίώνο; αί τοιαϋται άπόπειραι πρός έξερεύνηοιν 
τών πολικών χωριόν, τ.ώ>· ζωνών δηλαδή αί όποΐαι περιλαμβάνονται μεταξύ 
πόλων καί πολικών κύκλων, είς πλάτος 7Α<·' βόρειον ή νότιον, καί είς τάς 
εξερευνήσεις ταύτας όφείλεται ή άνακάλυφις τής βορειανατολικής διόδου, 
δηλαδή του συνόλου ιών πορθμών, δί ών μεταξύ τοΰ στενού τοΰ Μπέρριγκ 
και τής Νέας Ζέμπλας έπικοινωνονσιν ή εκτεταμένη Σιβηρική ακτή, ό 
βόρειο; Ειρηνικό; Ωκεανό; καί ό βόρειο; ’Ατλαντικός, άις καί ή άνακάλυ

φις τής βορειοδυτική; διόδου, έμι; πρός βορραν τής Βορείου 'Αμερικής 
φέρει είς συγκοινωνίαν τό στενόν τοΰ Ντέβις καί τό στενόν τού .Μπέρριγκ.

“Εκτοτε Ρώσσοι, Αυστριακοί,"Αγγλοι, Γάλλοι, ’Αμερικανοί δαλασσοπόροι 

επεχείρηοαν εξερευνήσεις καί άποσιολαί διωργανώδηοαν έπιστημονικαί υπό 
διάφορο»· κυβερνήσεων, είς ας οφείλονται διάφοροι άνακαλύηιεις καί αί 
όποΐαι καδώρισαν καί έξηρεννησαν νέας χώρας.

Έν αντιδεσει πρός τόν Β. Πόλον άοτις τόσον είχει· έλκύσει τούς έξε- 
ρευνητάς περί Ν. Πόλου ελάχιστα ήοαν γνωστά. Μόλις δέ πρό τίνος έτρά- 

πηοαν καί πρός αυτόν τά έξερευνητικά άμματα καί είναι γνωστόν οτι 
προ τινων μηνών μεγάλη Γαλλ.ικί/ άποοτολή διοργανωδεϊσα υπό τής 
"Ακαδημίας τών ' Επιστημών άνεχώρησεν υπό τόν έξερευνιμήν Σαρκώ, 
υιόν τού μεγάλου νευρολόγου, πρό; έξερεύνηοιν τοΰ Ν. Πόλου.

Πρώτος ό Γάλλο; πλοίαρχος Bouvet, τώ 17Α8, έπεχείρηοε τήν έρευ

ναν τοΰ Νοτίου Πόλον ή ίκδρομή αυτή όπήρξεν άποτέλεσ/ια ιών προ
τροπών καί τής έμπνεύοεως τοΰ μεγάλου φυσιοδίφου Buffon. Κατόπιν 
ήκολούδηοαν αί έκδρομαί τών Γάλλων Kargue/en, Marion, Crozet. 

Dumont-d-’UrviHr, τών Άγγλων Cook, ΒΐώΙ, ίΙ, Ross, τού Ριίωσου 
Be/lingliausen, ιόν Ά/ιερ^κανοϋ Ili'lker κλπ.

Εν τοϋιοις ή περί τόν Νότιον Πόλον ζώνη παρέμενεν είοέτι είς 
τους γεοιγραφικους χάρτας, καί. αυτούς τούς προσφάτους, λευκή κηλίς 
άγνωστος, έν οι ό Βόρειο; Πόλος είναι πολύ περισσότερον γνωστός. Κατά 
τα τελευταία έτη αί επιτυχείς έκδρομαί τού Nansen, τού δουκός ιοιν 

-■lbrtigges, τοΰ Peary παί άλλων έφώτισαν τά μυστήρια τοΰ Βορείου 
Πόλου, πλησίον τοΰ όποιου προσήγγιοαν μεγάλως οί έξερευνηταί. Πρός 
δι αί έπιτυχεΐς έκδρομαί τοΰ Nordensfy'ohl καί τοΰ AmuTidean παρέσχον 
πολλάς ακριβείς γνώσεις περί τής τοπογραφίας καί τών φυσικών δρων 
τής ζώνης ταύτης τής Γής.

Αλί. είς τήν περί τόν Νότιον Πόλον ζώνην, είς έκτασιν μείζονα 
τής Ευρώπης καί τή; Αυστραλίας ό/ιοΰ, παν δ,τι ευρίσκεται εντός τοΰ 
Νοτίου πολικού κύκλου, είναι ακόμη terra ignota.

ΠΛΩΤΑ ΟΡΗ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΡΩΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ν. ΠΟΛΟΝ ΕΞΕΡΕΥΝ. ΕΚΛΡΟΜΑΣ 

ΕΚ ΠΑΓΩΝ

Καί έκτος δέ τοΰ κύκλου τούτου, εις μεγά- 
λην έκτασιν απ' αυτού· όλίγιι πράγματα είναι 
γνωστά. Οί πάγοι προχωροΰσι μέχρι πλάτους 
σχετικώς /ιικροΰ πρό; Βορραν. Μόνον νήσοι 
τινες, ό>; καί ιινα ακρωτήρια περί τήν άνταρ- 
κτικήν ζώνην, ήοαν γνωστά. Φαίνεται δέ πιθα
νόν, οτι νπάρχουοιν έκεΐ ιιία ή πλείονες ήπει- 
οοι, ώς έπιοιοποίηοεν έκ τών υστέρων το εκ 
.Ιονόίνοιι άγγελμα τής . Εστίας·.

«

4sv είναι ή πρώτη φορά, καθ' ήν ό Σάκλετ
τον επιχειρεί ήδη νά φθάοη τόν Ν. Πιΐλον. 
r Υπήρξεν έν τών πρωτευόντων μελών τής υπο 
τόν πλωτάρχην Σκόιτ τοΰ Βαο Ναυτικού με
γάλη; 'Αγγλική; αποστολής, έμι; κατά τό 1903 
καιιόρθωσε νά φδάσι/ είς τήν 82" 17 .καταρ- 
ρίψασα ούεω ιό προηγούμενοι· ρεκόρ (8" ϊίί.

Ή μεγάλη έκείνη ύπό τόν Σκόττ άποοτολ'η 
είχεν Ανακαλύψει νέας μεγάλα; εκτάσεις γής 
Νοτιοδυτικοί; καί Νοτιοανατολικώς τοΰ Μεγά
λου Παγετώνας τοΰ Ρός, πέραν τού όποιου 
ούδείς προγενέστερος εξερευνητής κατώρθωσε 
νά προχωρήοι/. Αιήλδον δέ ο! έξερευνηταί 
τότε χειμώνα ολόκληρον εις τού; πρόποδας τών 
ηφαίστειων “Ερεβος καί Τρόμος, υπό έλαχοτην 
θερμοκρασίαν 62" Φαρενάΐτ ύπό τό μηδέν, 
αιινα αύτοί πρώτοι άνεκάλυψαν.

Κατά δέ τήν άνοιξιν δ Σκίυτ μετά τοΰ 3ό- 

χταιροί Ούίλοων, κατά ούιιπτοιοιν δέ καί με 
τόν Ανθυποπλοίαρχον Σάκλεττον (διότι καί ό 

Σάκλειτον είναι Αξιωματικό;/ προύχώρηοαν 
δι έλκύδρο»·, διανύσαντες χιλιάδα μιλιών, όπως 
φθάσονν είς τό ρεκόρ 82" καί IT Ν. Πλάτους.

Εις τήν δι' έλκύδρων ίκδρομήν των ό Σκωτ
καί ό Σάκλεττον κατηνάλωοαν κατά τό 1902 ημέρας ολοκλήρους 93, έχα
σαν δέ ένα μετά τόν άλλον άλαν; τούς οκύλον; των είς τρόπον ώστε 
ήναγκάσδησαν έν τέλει οί ίδιοι νά τραβούν τά έ/.κνδρα.

«

'Επανήλθε τότε είς τήν 'Αγγλίαν καί έξετεθη ώς βουλευτής ιού συντηρη
τικού κόμματος είς τό Ντοντύ τής Σκωτίας. Κα! οί ουμπολΐιαι του, αρνη- 
δέντες εις αυτόν τήν έμπιοτοούνην τή; ψήφου των καί οτερήσαντες τήν 
Βουλήν τών Κοινοτήτων ένό; άοημάντου Τόρρυ πολιτευτοϋ, έδώρησαν, 
χωρίς νά τό γνωρίζουν, εις τί/ν ανθρωπότητα ένα ήρωα. "Ισως, αν έπειύγχα- 
νεν ώς βουλευτής ό Σάκλεττον, ν’ άνιήχει τώρα ασθενής ή φωνή του μέσα 

είς τό Γοτθικόν οικοδόμημα τοΰ Ούεστμίνοτερ.
'Η αποτυχία του κατά τάς έκλογά; τόν έκαμε νά έπιχειρήοη νέαν εξε- 

ρεύνηοιι· πρό διετίας. ’Εοτρατολόγησε τό πλήρωμά του καί έπέβησαν ολοι 
τοΰ πλοίου ·Νιμπρόνι χωρητικότητας 227 καθαρό»· τόννων, άνεχώρηοε 
δέ τήν 7ΐν Αϋγούσιοι· 1907 από τό Ζουρκουέϊ τή; Ν. Ζηλανδίας μέ πλοί
αρχον τόν κ. Ροΰμπερτ"Ινγκλαντ υποπλοίαρχον τοΰ Β. Ναυτικού. Τό σκά
φος των ήτο παλαιόν άλλ.ά στερεόν πλοΐον, χρησιμοποιηθεί· άλλοτε διά τήν 
αλιείαν φαλαινών. Έπί τον πρυμναίου ίστου του έπήρε τήν λευκήν σημαίαν 
τού 'Αγνώστου, ιήν λευκήν σημαίαν τών πάγων. Αιά τήν εκδρομήν τού 

ταύτην ό Σάκλεττον έχρειάσδη 1,7.50,000 φρ.
'Ο Σάκλεττον είχε σημειώσει τήν αιτίαν τής αποτυχία; τής έξερευνήσεοις 

τού Σκότ.Ή αποτυχία έκείνη ώφείλετο είς τόν θάνατον τών κννών. Αια 
τούτο απεφάοισε νά μεταχειριοθή μέσα μεταφοράς καταλληλότερα δια το 

κλίμα τής χώρας, όπου μετέβαινε. Κατεσκεύασε τεράστιον αυτοκίνητοι·, με 

τροχούς χαλύβδινους και Λδον- 
τωτονς διά τάς χιόνας καί μέ 
αποδήκας βενζίνης αρκετής διά 
πορείαν 300 χιλιομέτρων.

’ Αλλ’ ούδ’είς αυτό έπανεπαύδη 
τελείως καί ίφυγεν άποκομίζων 
μεθ’ έαυτοΰ πολλά άλογα τής 
Μαντζουρίας, συνειθιομένα είς 
τό ηιΰχος και ικανά νά διανύ- 
σουν 30 - 40 χιλιόμετρα ήμερη- 

σίως έπί τών παγτον.
“Ισως <5 Σαχίβικ»· θά έφθανεν 

Ακριβώς είς τόν Πόλον, διανύων 
και τά ΰπολειπόμενα 197 μίλ- 
λια, αν δέν άπέδνησκον καθ' οδόν 
τέσοαρα Από τ’ άλογά του αυτά. 

ΓΙρίν ή το πλοΐον άναχωρήσ// 
έξ'Αγγλίας ό Βασιλεύς Έδουάρ- 
δος μετά τής Βαοιλίσσης 'Αλε
ξάνδρα; ηνδόκηοαν νά τό έπι- 
οκεψδοϋν είς τό Κόονες.’Εκεΐ6έ 
δ Βασιλεύς ιδιοχείρως έκάρφωοεν 
έπί τον στήθους τοΰ Σάκλεττον ΤΟ ΣΕΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΤΙΟΝ ΠΟΛΟΝ

τόν Σταυρόν τής Βικτωρίας, ένώ ή Βασίλισσα 
'Αλεξάνδρα έκτυλίοσονσα έκ τίνος δέματος 
άπέδεοεν έπί τών ώ/ιων τοΰ έξερευνυτοΰ έν 
εΐδει μανδύου μίαν μεγάλην’Αγγλικήν Σημαίαν, 
εύχηδεΐοα νά ιού φέρη τύχην και να είναι 
αυτή, ή όποια θά στηι'ίή έπί τοΰ Πόλου. Ό 
Σάκλεττον έχαιρέτισε οιρατιωτικώς, ηιιθυρί- 
σας άτι ή διαταγή τής Μεγαλειότητός Της δα 

έκτελεοδή.
Ό Σάκλεττον ένέπηξεν είς τό άκρότατον 

οημεΐον, δπου κατο’ιρδωοε νά πληοιάση, τήν 
'Αγγλικήν σημαίαν, έπανελδών δέ είς 'Αγγλίαν 
έσπευοε νά τηλεγραφήοη είς τόν έν Μπιαριτς 
εύριοκόμενον Βασιλέα Έδουιίρδον, άτι ιήν ση
μαίαν αυτήν νφωσεν είς άπόοταοιν 97 ιιιλλίων 
από τον Πόλου, νφόισας μίαν άλλην 'Αγγλικήν 
σημαίαν είς ιό μέρος ακριβώς τοΰ Μαγνηιι- 

κοΰ Πόλου.
'(> Βασιλεύ; άπήντησε ονγχαίρων τόν εξε

ρευνητήν καί εύχαρισιιΐιν αυτόν διότι έδόθη τό 
άνομα τή; ΒάΟιλίοοη; 'Αλεξάνδρα; είς τήν 
όοοοειράν, ή οποία ευρίσκεται είς το άκροια- 
τον οημεΐον τοΰ Πόλου.

«

Ή σημασία to»· άνακαλύηιεων ιού Σάκλετ
τον είναι σπουδαιότατη. Πρώτον άπεδεϊχδη ή 
υπαρξις ανθρακωρυχείων — πράγ/ια προΰήο- 
Οέτον τήν υπαρξιν φυτείας. ’Αλλά διά να ΰπάρξη 
φυτεία εξάγεται ότι τ$ θερμοκρασία τοΰ Πόλου 
θά ήτο είς παρωχημένος έποχάς πολύ ύφηλή 
— υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις άτι ήτο άνω- 
τέρα καί τής θερμοκρασία; τοΰ ’Ισημερινού 
οτι υπό τό λευκόν σάβανου τών χιόνων καί 
τών πάγων τον έβλάστηοαν είς έποχάς άλλα; 

άνθη καί άτι ύπό τά δάση έξη ίσως καί δ 
Καί άπεκόμισεν έκ τών πολικό»· εκείνων χωρών άνθρακα, 

ιλυτιμότεροι· διά τήν επιστήμην καί αυτού τοΰ χρυσού.

πρό εκατοντάδων αιώνων 

άνθρωπος.

πο.. , . . . .
Άπεκάλυφεν επίσης, διασχίοας ορη ύψους 3,000 μέτρων άτι ό Πόλος 

ευρίσκεται έπί νψηλοτάτου όροπεδίου. Ή άνεύρεσις ήδη τοΰ αγνώστου 
εκείνου σημείου είνε εύκολος, αφού & δρόμος Ιγνώοθη καί τά μέσα έπαυ
σαν νά είναι άγνωστα. Άνεκαλύφθησαν επίσης έντομα, άμοια τών όποιων 
εύρίοκονται μόνον έν Παταγωνίρ, έκ τούτων δέ εικάζεται άτι ό Πόλος, άποτε- 
λών ήδη ήπειρον μεγάλης έκτάοεως, ήτο άλλοτε ξηρά ηνωμένη μετά τής 
Αυστραλίας καί τής Ν.’Αμερικής άγνωστον δέ πώς άποοπαοδεΐοα τούτων.

Πλήν τούτων καδώρισε τήν θέσιν τοΰ νοτίου μαγνητικοΰ πόλου, καδώ- 
οιοε τήν θέσιν τοΰ ετέρου τών ηφαιστείων "Ερέβους καί Τρόμου άτινα 
ειχον άνακαλυφθή υπό τής αποστολής του Σκώτ κατά τό 1903.

’Αλλά καί αί μετεωρολογικοί έρευναι πρός τόν Νότιον Πόλον έχονσι μέγα 
ενδιαφέρον. Αί κινήσει; τή; ατμόσφαιρας έν τή ζώνη ταύτη ήοαν άλως 
άγνωστοι ή έοφαλμένως γνωοταί, ώς έδειξαν αί παρατηρήσεις τοΰ Σαρκώ 
Καί ή Ζριολογία, ή Γεωλογία, ή Παλαιοντολογία μάλιστα πολλά αναμέ

νουν έκ τών ερευνών τοΰ Νοτίου Πόλον.
Ήδη οί πάγοι καλύπτουν τά λείψανα ενός ολοκλήρου κόσμοι·, άτινα 

δύνανται νά παράσχωοι σπουδαία στοιχεία καί άλως νέας γνώσεις, περί τής 
ιστορίας καί τής έξελίξεως τής ζωής έπι τής Γής.

θά έξορμήσουν τώρα πρός τόν Νότιον Πόλον άποοτολαί έπιστημονικαί 

διά νά καθορίσουν έπακριβώς καί έξακριβώσουν φαινόμενα ανεξήγητα 
μέχρι τοΰδε, γεωλόγοι, αστρονόμοι, παλαιοντολόγοι, όρυκτολόγοι, νανιικοί.
ζωολόγοι, έπιχειρηματίαι, άνδρακωρύχοι. Μέγα καί σπουδαίοι· ιό άλμα,

πολύτιμον δέ δια τήν επιστήμην 

κα! τήν άνδρωπότητα
Αόξα καί τιμή είς τόν “Αγγλον 

ι’ιξιωματικόν τόν έπιχειρήοαντα 
καί έπιτελέσαντα ιό μέγα άλμα, 
τό μή άιιοιρονν κινδύνο»·, δει- 
νοπαδειών, στερήσεων. Τό άνομα 
τον Σάκλετον άνεγράφη ήδη άχι 
μόνον είς τάς χρυσός δέλτους 
τής επιστήμης, αλλά καί είς 

αύτάς τάς τής άνδροτπότητος.
η,Αυτοί είναι οί σκαπανείς τής 

προόδου τοΰ άνδρωπίνου γένους. 
'Ο Στάνλε.ν καί ό Αίβινκοτον 
ήνοιξαν μέσφ τών αγρίων στι
φών κα! τών θηρίων καί τών 
λύγφ τοΰ νοσηρού κλίματος κιν
δύνων τήν οδόν τής 'Αφρικής, 
ή οποία οήμερον είναι χώρα πο

λιτισμένη μέ. απειρίαν μικρών 
καί μεγάλων συμφερόντων.

Τί θά είναι τάχα μετά μίαν 
είκοσιπενιαετίαν δ Νότιος Πόλος;
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ
( Συνέχεια άπό τό προηγοίιιιρνον )

Μ έχρις άφθαστου λυρικότητος φθάνει πολλάκις δ εραστής. 
Πηγαίνει νά ϊδή τήν ερωμένην του άλλά δέν τήν εύρίσκει έκεΐ,

« Βρίσκω κλειστή τήν πόρτα της καί τά κλειδιά παρμένα.

Καϊ προσθέτει τότε:

Σκυφτώ φιλώ τήν κλειδωνιά........

Διά νά χαρακτηρισθή δ έρως τοΰ δημοτικού τραγουδιού 
χρειάζεται νά προστεθή ή διήγησις ένός άσματος, τό οποίον 
έδημοσίευσεν δ Legrand. Δεικνύει τό άσμα τούτο δλην τήν 
εθελοθυσίαν τής έρώσης άλλά και δλην τήν άγρίαν ζυλοτυπίαν 
τού άνδρός.

Οί πειραται συνέλαβον σκλάβοι’ νέον άγαπώντα καϊ άγαπώ- 
μενον. Δέν εϊχεν ούτος αδελφήν κα'ι αδελφόν άλλά τήν ερωμέ
νην του, ή δποία είς τό άκουσμα τής αιχμαλωσίας του συνέ- 
λεξε πάν δ,τι είχε διά νά τά δώση ώς λύτρα.

Εύρε τά κάτεργα αραγμένα καϊ προέτεινε: «χίλια νά δώσω 
νά τόν δώ, μύρια νά τοΰ μιλήσω κι’ άν εϊνε γιά ξαγορασμό 
άμέτρητα σάς δίνω».

Τής προέτειναν δμως νά δώση φιλί διά λύτρα και ή κόρη 
και αύτό άκόμη τό δέχεται.

• Κόρη αν διόσης τύ φιλί, τόν νέον σου τόν δίνω» 
Έκείν" άπολογήθηκε : Καί τό φιλί τό δίνω.

Άλλ’ δ εραστής τό ήκουσεν αύτό καί λέγει:

- Κόρη, κΓ αν δώσης τό φιλί εμένα τί μέ θέλεις;
Σύρε, κόρη μου, στό καλό καί στήν καλή τήν ώρα 
κι" όταν ίδής τόν κόρακα νά γίνη περιστέρι, 
όταν ίδής τή θάλασσα νά γίνη περιβόλι 
καί κάμποι γένουν τά βουνά, τότε νά καρτερής με.

Προετίμησε νά μείνη είς τά κάτεργα, άλλά νά μήν φιληθή 
άπό άλλον ή ερωμένη του.

Ή ερωμένη τοϋ τραγουδιού δέν εϊνε έπιεικεστέρα πρός τόν 
άπιστούντα εραστήν.

Υπάρχουν δημοτικά άσματα τά δποία διεγείρουν τήν φρί
κην μέ τάς κατάρας ερωμένης προς τον έραστήν.

Άν τήν λησμονήση τόν καταράται συνήθως μέ τήν σκλαβιά.

"Αν τύχη καί μ’ άπαρνηθής καί κάμης άλλο ταίρι 
σκλάβο νά σέ πουλήσουνε στής Μπαριιπαριάς τά μέρη 
κ.αι, ν<* σ°ΰ .βάλουν σίδερα καί στό λαιμό καδένα 
ν’ αναστενάρης καί νά πής πώς τά φορείς γιά μένα.

Ό Αεγκράν εις τόν πρόλογον τής έκδόσεως του άναφέρει 
πώς χάριν τής γυναικός ό "Ελλην εραστής ικετεύει και τήν 
Παναγίαν του άκόμη καϊ τήν θέλει βοηθόν τοΰ έρωτός του.

Άν θέλης Παναγία μου ν’ άνάφτω τά κεριά σου 
νά μοΰ φυλρς τήν πέρδικα, πούχω στά σύνορά σου.

Καί χαρακτηρίζει δ Αεγκράν τόν έλληνικόν έρωτα ώς έρωτα 
ζωηρόν καί αποφασιστικόν.

Μή δέν μάς παρουσιάζεται τοιοΰτος είς τό τραγούδι τής 
Τζεβούλας χάριν τής οποίας διάκοι καί παπάδες πετοΰν τόν 
σταυρόν καί τά ράσσα καί τήν ακολουθούν;

”11 μήπως τό άλλο εκείνο τχσμα δέν άποδεικνείει τό τολμη
ρόν τοΰ έρωτος, τής γυναικός αύτήν τήν φοράν, τό μσμα τής 
ύπάνδρου, ή δποία εξομολογείται εϊς τήν μητέρα της δτι άγαπά 
άλλον παρά τόν σύζυγόν της;

Ή μήτηρ λέγει:

- Τόν άνδρα ποΰ σοϋ έδωκα είνε γραμματισμένος
καί θέλει γένη καί παππας καί παππαδιά θά γένης».

Καί ή θυγάτηρ άπαντρ:

• Δέν θέλω ’γώ άντρα παππά καί παππαδιά νά γένω.
Μόν ήθελα κλεφτόπουλο κι’ ας είν’ καί λερωμένο 
Ι’άχη τή μέση του λιανή καί τό σπαθί ζωσμένο .

Ό έρως δμως δέν εύοδούται πάντοτε καί τότε, δημιουργεϊ- 
ται δράμα άφθάστου τραγικότητας.

Ποιος δέν γνωρίζει τό άσμα εκείνο, είς τό όποιον υπαν
δρεύεται ή άγάπη τοΰ νέου;

Δια τό τραγικόν τής δέσεως ό εύτυχής αντίπαλος εϊνε έχθρός 
τού ερωτευμένου, εις δν δίδεται ή κόρη πρός πείσμα τοΰ έρα- 
στού. Καί δέν αρκεί αύτό. Καλείται ώς παράνυμφος αύτός ό 
δυστυχής εραστής.

Καί δέν καταράται, δέν έκρήγνυται. «Παίρνει τά στέφανο 
χρυσά καί τά κεριά άσήμένια» καί πηγαίνει νά στεφάνωση. 
Άλλ’ έρωτά μόνον:

- Μέ τί καρδούλα νά σταθώ καί τά στέφανα ν’ αλλάξω; 
Πώς νά αναστενάξω ;

’Εννοείται, δτι δπου άνεμιγνύοντο οί λόγιοι δ έρως έγίνετο 
καί τότε έπαιτικός, καί ανέκφραστος εντελώς. Εϊς τό χειρόγρα
φον της Βιέννης υπάρχουν πολλά ερωτικά ασματα προφανώς 
ποιήματα γραμματιζούμενων.

Άς αναφέρω καί άπ’ αύτά ολίγους στίχους:
Καί τό ταχύ τήν Κυριακήν περνώ καί συντηρώ την (τήν παρατηρώ) 
καί λιγομάρα μ’ έπιασε κ’ ή <>ι|>ι μου χλωμάνθη· 
καί ϊδρως μ’ έκοψε ....

Ή : ’Ιατρός είσαι κυρά μου,
Καί φρόνιμη άρχοντοποΰλα 
Άλλ’ ίάτρευσε τό πάθος 
Τό έχω είς τήν καρδούλα.

Καί ή άπατηθεΐσα κόρη, τήν οποίαν τό λαϊκόν τραγούδι 
παριστά καταρωμένην, εϊς τά ασματα τοΰ χειρογράφου τής 
Βιέννης εϊνε άπαισιωτέρα.

Άν βουληθής νά μ’ άρνηθής καί νά μ’ άλησμονήσης, 
είς τήν Τουρκίαν, στά σίδερα, πολλά ν’ άγανακτήσης. 
Σέ τούρκικα σπαθιά σέ ίδώ, σέ Κατελάνου χέρια, 
τά κρειάτα σου νά κύπτουνε μέ δίστομα μαχαίρια. 
Άράπηδες νά σ’ εΰρουνε καί Μώροι νά σέ σώσουν 
κι’ είς όχλον Σαρακήνικον τρεις μαχαιριές σοϋ δώσουν. 
Ή δυό ν’ αγγίζουν στήν καρδιά, κι’ άλλη στά μυαλά σου 
καί τότες νάλθω νά σέ ίδώ διά παρηγοριά μου, 
στό ξόδι σου νά ξηγηθώ, νά δροσιοθη ή καρδιά μου.

Εϊς μίαν έκδοσιν γενομένην ύπό καθολικού ίερέως εύρίσκω 
καί τούς έξής έπαιτικούς στίχους λόγιου.

Λουλοϋδιν ανοιξιάτικων, εαρινέ μου κρίνε 
Ό σός είμί, σοΐ δέδωκα σώμα ψυχήν καί είναι 
Δός μοι φιλίν, γλυκό φιλίν, φώς τών έμών ομμάτιον 

"Η άφες με, αγάπη μου. νά ξεψυχώ εμπρός σου.
Έν πάση δμως περιπτώσει ό παλαιότερος έρως δέν έφθασε 

τόν σημερινόν εϊς κατάπτωσιν. Έπί τέλους ερωτικόν άσμα εις 
παραμάναν δέν έψαλε ποτέ Έλλην. Δέν έφθασε νά ψάλλη, 
δπως άκούομεν είς τά παντοπωλεία, «γλυκειάν παραμάναν» ή 
δποία «σάν βάζει τό φακιόλι στραβά στήν κεφαλήν .· τοΰ «φαί
νεται πώς εϊνε σάν άστρο τής αυγής»!

Διά την πολεμίστριαν Έλληνίδα θά ε’ίπω δλιγώτερα. 
Εϊνε γνωστόν τό θέμα καί γνωστά τά σχετικά ι’/σματα. 
Άπό τοΰ ι ;ς)2 υμνείται ή Μόσχο) ή δποία έδόξασε τά γυναι

κεία τουφέκια ■ καί έν όνόματι αύτών διέτασσε: «τούςΤούρκους 
κατακόψατε, σπόρο νά μή ν αφήστε, νά μείνουν χήρες κι ’ ορφανά, 
'γυναίκες καί παιδιά τους, νά λέν στό Σούλ’ τούς σκότωσαν 

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ’’ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, Γ. ΡΟΪΛΟν : ΓΕΝΤΖΕΛΙΑ- 1897

Σουλιώτισες γυναίκες» καί αργότερα ή Δέσπω ή δποία «κάνει 
πόλεμο μέ νύφες καί μ’ άγγόνια > καί άλλαι.

Δέν πρέπει δμως νά παραλειφθοΰν έδώ τά ασματα τήςκλεφτο- 
πούλας, ή δποία εϊς τινα έξ αύτών κατονομάζεται ώς Διαμάντω.

Εννοείται δτι εκπλήσσεται δ τραγουδιστής διά τό γεγονός.
Ποιός είδε ψάρι σέ βουνό κ’«λάφι σέ λιμάνι 
ποιος είδε τέτοια λυγερή, τέτοια πανώρια κόρη 
νά προπατή. νά γράφεται δώδεκα χρόνια κλέφτης;

Διά τήν κλεφτοπούλαν αύτήν υπάρχουν πολλαί παραλλαγαί 
ασμάτων. Είς δλας ή κλεφτοπούλα φυλάσσει άγνωστον τό φύλον 
της, άλλ' αποκαλύπτεται διότι έκόπη τό άσημόκουμπο τοΰ στή
θους της. Εις έν έκ τών ασμάτων τό άποκαλύψαν τό μυστικόν 
κλεφτόπουλο, λαμβάνει τήν ύπόσχεσιν, αν τηρήση μυστικόν τό 
πράγμα, νά τόν πάρη ή Διαμάντω ψυχογυιό, βαρυά νά τόν 
πλουτίση, ώστε νά βαστά τό δαμασκό καί τό χρυσό τουφέκι. Τό 
κλεφτόπουλο δμως έννοεΐ νά γίνη σύζυγος τής Διαμάντως καί 
αύτή οργίζεται καί τό πιάνει άπ’ τά μαλλιά καί τό ρίχνει κάτω, 
έως δτου γίνεται δεκτόν έκεΐνο τό όποιον αύτή θέλει.

Εϊς τό άλλο δμως άσμα μόλις τό κλεφτόπουλο αποκαλύπτει 
τό μυστικόν συλλαμβάνεται άπό τήν κόμην, άλλά μέ τό σπαθί 
της ή κλεφτοπούλα τόν βαρεΐ στήν πλάτη».

Καί τότε δημιουργεΐται αληθής τραγφδία.
Θνήσκον τό κλεφτόπουλο άποκαλύπτει τούς γονείς του καί 

δτι είχε καί μίαν αδελφήν.
Σάν τάκουσε ταράχτηκε ή λυγερή ί) κόρη
κι’ άπό τήν γή τόν σήκωσε στήν πλάτη της τόν ρίχνει. 
Καί στον γιατρό τόν πήγαινε γιά νά τόνε γιατρέψη.

« Γιατρέ, ποΰ γιάτρεψες πολλούς νεκρούς κι’ αποθαμένους, 
γιάτρεψε τ’ άδελφοΰλι μου, τά μάτια καί τό φώς μου, 
ποΰ γώ γι’ αύτόνε έκαμα δώδεκα χρόνια κλέφτης»

• Στοΰ χάρου τής λαβωματιές βοτάνι δέν χωράει». 
Κι’ εύθύς τόν λόγο ποΰσωσε, ή μαύρη Αναστενάζει 
καί τήν πιστόλα έβγαλε κι’ απάνω της αδειάζει.

Εϊς γενικάς, γενικωτάτας γραμμάς αύτός εϊνε δ ρόλος τής 
γυναικός εϊς τό δημοτικόν τραγούδι, ρόλος αληθινά άξιοζήλευ- 
τος, γυναικός αγαπισμένης, άγαπώσης, καλής μητρός, γενναίας 
πατριώτιδος. δημ. δημερ
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Λ -,ιότι τά κεφαλαιώδη 

αξιώματα διετηροΰντο αμετά
βλητα κατά τούς τότε χρόνους, 
και συνηρούντο κατά την ναυ
τικήν άντίληψιν τών κτιστό- 
ρων καί ϊσχυον άμα έξ ίσου 
έφ’ δλων τών παραδεδεγμένων 
κατηγοριών τοΰ πλεύσιμου υλι
κού. “ϊνα δέ συμπληρωθή ό 
άπας χαρακτήρ τών εΐκονιζο- 
μένων ήδη ημιολιών και όρι- 
σθή συναμα εύκρινώς ή καθε- 
στώσα διάταξις τής κυβερνίας 
ύπό γενικοιτέραν έποψιν, λε- 
χθήτω δτι ό χειρισμός τοϋ πηδαλίου ναυπηγήματος οίον ή 
«Ματθίλδη» έτελεΐτο δι’ οϊακ.ος συσπατούχου ύπό δυάδος ναυ
τών, ών τινων προΐστατο ύπάξιωματικός συμβουλευόμενος τήν 
κρείσσονα ώς οίον τε λειτουργίαν τών έκπεπταμμένων ιστίων 
έν σχέσει πρός τήν άκολουθουμένην πλεΰσιν δι’ ύποδείξεως 
τής προκειμένης πυξίδος· ή αύτή συνέργεια άνευ σύσπαστων 
και μετά μοναδικού τίνος οϊακιστοϋ ύπήρχεν έπί τών μικρότε
ρων έτι καί μονονούκ απολέμων σκαφών, έν φ τά βαρέα καρά
βια τής παρατάξεως έκυβερνώντο δι’ οιακοστροφίου άρτιου 
πρός μαγνητικόν ανεμολόγιου καί)’ έκαστον μέρος τών τεταγ- 
μένων χειριστών καί πολλάκις διπλοχειριστών, δποτ άνή σφο- 
δρότης τοΰ επιχωριάζοντας πνεύματος καί ό θαλάσσιος κυμα- 
τισμός έχαλέπαινον τήν συναγομένην ώδε διοίκησιν.

Αί ήμιολίαι «Λήδα», «Μυκάλη καί «Γ'», αϊτινες έφερον 
άνά 2 βαρέα τηλεβόλα άφ’ ύποφαύσεων πλευρικών κατά τόν 
μεσονομέα καί έπληροϋντο δι’ άνδρών 33*5°·

Ή ήμιολία «Καραϊσκάκης», έχουσα τήν συνόλην ίστιοφορίαν 
καθ’ α μυοπαρωνικήν καί αί προηγούμενα! σωματωδέστεραι 
αυτής. ’Ώπλίστο δέ διά τηλεβόλων 2 έκ τών συνήθους ολκής 
έπί πλοίων τοϋ όμοιου είδους καί έπεβαίνετο ύπό 20-25 άνδρών.

Αί ούσιαστικώς άνοπλοι ήμιολίδες «Μεθώνη» μετά δύο 
σταυρωτών ιστίων έπί τοϋ άκατίου ιστού, Κύθνος» καί 
«Ναυπλία άνευ ά'λλου τίνος είμή τών είθισμένων παραπετα
σμάτων καί άναδρομικών. Ήσαν πασαι ίκανώς ευρύστερνοι, 
έχουσαι βαθύκυρτον τόν λίαν προύχοντα φάλκην καί καθρε- 
πτωτήν τήν έπηρμένην πώς κορώνην, χρησιμεύουσαι δέ έν ει
ρήνη ώς φρουρίδες, είτε διά τό υπερπόντιου έ'στιυ δτε ταχυ
δρομείου τής Ελληνικής επικράτειας καί ϊνα μεταφέρωσιν έξ 
υπαμοιβής τήν λαιμητόμον συν τοΐς δημίοις καί τοΐς προγε- 
γραμμένοις κατακρίτοις ένθα διετάσσετο νά έκτελεσθώσι ποτέ 
θανατικοί ποιναί. Τό επιτελείου συλλήβδην άπήρτιζον ό κυβερ
νήτης, ό ύπαρχος καί που έτερος αξιωματικός, ή δ’ οργανική 
δύναμις τοΰ πληρώματος δέν ύπερέβαινε τούς 17 “35 ή 4° 
ύπαξιωματικούς όμοΰ καί ναύτας· έλλείποντος τοϋ βαρέως πυρο
βολικού πρός τοπομαχι,κούς εύθέτας τοΰ είδους ύπήρχον άνά 
όρειχάλκινον κανόνιον έκ τών νηιοθραυστικών έπί τοΰ περιο
ρισμένου πρόστεγου καί κατά πλευράν έπί τοΰ όπίσω κατα
στρώματος, δήλον δτι δέ προύνοείτο ένδον τό όπλιτικόν άγημα 
μετ’ ανεπτυγμένων έν πολέμω τοΰ τε πλήθους καί τής συνόλης 
δραστικότητος αυτού. Και εϊρήσθω χρονικογραφικώς δτι ή 
«Μεθώνη» καί ή «Κύθνος» υπηρέτησαν έπί μακράν περίοδον 
περί τάς βίου δυσμάς έν τή ακτοφυλακή εναλλάξ τού Αιγαίου 
πελάγους, μετά σταθμού τοϋ λιμένος Έρμουπόλεως τής Σύρου, 
καί τοϋ Άμβρακικού κόλπου άπό τοϋ άγκυροβολείου Βονίτσης, 
άχρις ού κατεδικάσθησαν άποσυντεθεϊσαι έν ΙΙόρω πρό 24 έτών.

Άλλ’ δσον άφορα εις τήν τελευταίαν ταύτην φρουρισιακήν 
κατάσταση· άπό ναυλοχείων, γνωρίζομεν δτι ήσκεΐτο συστημα- 
τικώς καί ώς ένήν ευρύτατα καθ’ ολόκληρον τήν Έλληνίδα 
επικράτειαν. Ούτως, έπί προχείρου παραδείγματος, κατά τό 
1839 έτος εύρίσκομεν τόν βασ. δρόμωνα «Λουδοβίκον» σταθ- 
μεύοντα έν τφ ήκιστα κατωκημένω καί ποντιόθεν μή ποτ’ ευ 
συχναζομένψ έπινείφ τής Σπάρτης, χάριν τής αμφιβόλου θα- 
λασσονομίας τών πέριξ, έτερα δέ τινα πολεμικά καράβια έκρά- 
τουν ταύτοχρόνως τοΰ Ίονίου καί τοΰ Αιγαίου πελάγους παν- 
τάπασι· τώ δέ 1844 διετέτακτο ώστε ν’ άγρυπνώσιν είτε 
παρευρισκόμενα ν’ άρήγωσι τή κοινή ησυχία άνά τά δμορα 
ύδατα ό «’Όθων», ή «’Αμαλία», ή «Μεθώνη», ή «Ναυπλία» 
καί ό Λέων» έν Πειραιεϊ, ό «Γλαύκος», ό «Κάστωρ ό Πο
λυδεύκης· καί ό Μιαούλης έπ’ άγκυροβολίω τοϋ Πόρου καί 
κατά τόν IIολεμ. Ναύσταθμον, ό Άνδροΰτσος έν Στολίδι, ο 
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Κόχραν» έν Χαλκίδι,ό Τουμ- 
πάζης και ό Τσαμαδός» άνά 
τάς Κυκλάδας νήσους,δ Απο
στολής» έν τώ Μεσσηνιακφ 
κόλπω, δ «Κανάρης έν ΓΙά- 
τραις, ή Σάμος έν Βονίτση 
καί ή < Σφακτηρία έν Άστακώ. 
Πλήρες δίκτυον συνελάμβανε 
τά ήμιδαπά παράλια, ϊνα συγ- 
κρατή τούς λαθρεμπορίας καί 
πειρατίας ύπόληψιν έχοντας.

Ή βελίς Σάμος ·, άγουσα 3 
τηλεβόλα τής μέσης ολκής καί 
πληρουμένη ύπό 15-37 άνδρών.

Οί εύπαγεϊς κέρκουροι Γλαύκος καί Ναυτίλος- τών 2 έν 
ειρήνη καί δι" έξοπλισμοϋ πολεμικού 4 τηλεβόλων κατά τοίχον 
καί πληρούμενοι διά 45-7° άνδρών, οΐτινες είχον κατά τό 
άρμενικόν πάμμεγά τι ήμιόλιον καϊ ανάλογοι· λέφος μετ’ άρτε- 
μόνων δύο, διανύοντες έν εύπλοία 8 καί έστιν δτε 9 κόμ
βους ώριαίως. Τά πλοία ταΰτα έφερον πρός έπωτίδας τάς 
τυπικάς λέμβους, τήν τοϋ κυβερνήτου δήλα δή καί τήν έπιτε- 
λίδα πλευρικώς καί τήν ποικίλης τριβής έξοπίσω· ή έξωτερική 
θεωρία δ’ ούτως ήν μεγαλοπρεπεστάτη καί λίαν έπιβάλλουσα, 
άλλ’ εξαετίαν έν τοσούτω προτού καταδικασθώσιν, ήτοι τώ 
1849, μετετράπησαν εις πραγματικούς μυοπάρωνας μετά 3 κε
ραιών κατά τόν άκάτιον ιστόν. Ληξάσης τής ενεργού αποστο
λής αύτών, πρώτος μέν έξέλιπεν δ Ναυτίλος» διαμελισθείς 
βαθμηδόν καί μετ’ ενιαυτούς τινάς παραδώσας έτέραις άνάγ- 
καις τοϋ πολεμικού Ναυστάθμου καί τό λεϊπον πλέον τοϋ ήμι- 
περιβεβλημένου σκελετού, δ δέ παραμείνας έν διαρκεϊ άδρανεία 
πρός πρυμνήσια Γλαύκος» άνεσύρθη και κατελύθη τέλεον 
5/ετίαν προτού μεταχθή ή εστία τοΰ Βασ. Στόλου εΐς τήν θέσιν 
Φανερωμένην τής νήσου Σαλαμίνας.

Ό πανόμοιος τοΐς άνωτέρω κέρκουρος «'Ερμής», πλήν δτι 
ήν ή πρύμνα όρθόκοπτος καθ’ άπερ διήκε τό ποδόστημ’ άπε- 
ρίττως καί ούχί καθρεπτωτή· τοΰ άναπεταννυομένου άρτέμονος 
ό ποΰς έξείλκετο πρός σίδηρόν δακτύλιον τοΰ ευθυτενούς προ
βόλου διά συροσχοίνου καί ακραίου συσπάστου, ή δέ κέρκος 
ύπερέβαινε τό περιτόναιου τής τριγωνικής κορώνης κατά 42*/a 
μέτρα. Άφ' δτου άπεστερήθη τοΰ πολεμικού προορισμού καί 
άφωπλίσθη όλοτελώς, τό ευρύχωρου τούτο καί τά μάλιστα 
καλοθάλασσου πλοίου έχρησιμοποιήθη έπί μακροχρόνιον έως 
ού διελύθη τώ 18;6 περί τήν μεταφοράν έκ τοΰ Πειραϊκοΰ 
λιμένος εΐς Πόρων τών παντοίων υλικών, όσων ή προμήθεια 
έγίγνετο κατά καιρούς καί έκτάκτους τινάς περιστάσεις διά τε 
τό πλεύσιμου υλικόν καί διά τά αύτόθι συναφή καθιδρύματα.

ΙΙί κέρκουροι «Κάστωρ» καί < Πολυδεύκης», οί δποϊοι διε- 
ξήγον συμφώνως τώ άνήκοντς προορισμώ τήν τακτικήν μετα
κόμιση· τής επισήμου καί μή αλληλογραφίας άπό Πειραιώς εΐς 
τόν Πολεμικόν Ναύσταθμον τοΰ Πόρου καί τάνάπαλιν. Τό πλή
ρωμα έκαστου συνίστων 2χ άνδρες, τής ιστιοδρομικής επιστα
σίας καί τοϋ ένοπλου φρουρησιακοΰ έν ολίγοι οργανισμού.

Τέλος δέ τέσσαρες λιβυρνίδες, διά τών οποίων έπετηρεΐτο εν 
ειρήνης ώρα ή δπουδάν πλειότερον πάσχουσα έκάστοτ’ ευνομία 
τών 'Ελληνικών παραλίων κατά τάς πολυσχιδεστέρας, μυχιαι- 
τέρας καί μάλλον έρήμους έσχατιάς τοΰ Κράτους. Είχον δ’αύται 
τό σκάφος μακράν ϊνα ταχυναυτώσι καί τήν κατάστρωση· τοιου
τοτρόπως διακειμένην ώστε, σχηματιζομένου δΓ άφιεμένου κε
νού άμφοτέρο?θέν τοΰ διαμήκους άξονος τοϋ θαλάμου μετά 9 
θρανίων τοΰ κεκανονισμένου έρετικού, νά ύπάρχη έπαρκής 
χώρος δπως άναπαύωνται δ κελευστής πρφραδε, κατ’ όπίσω δ 
κυβερνήτης καί πρός τούς τοίχους έσκεπασμένον τό άπαν πλή- 
ρωμα έξ 2ο άνδρών· έλατήνιόν τι άρμενου έπί τοϋ μόνου Υφι
σταμένου ιστού καί ό έπαγόμενος άρτέμωΐ’ άπετέλουν τό μέσον 
τών συνήθων πλόων, έν ω ό μεμετρημένος ένδον έπιθετικός 
οπλισμός διελάμβανε κυρκότερον τό καθεστάις τηλεβόλου κατά 
τόν ήρμένον πώς κόρακα. Ουδόλως παρέλκει νά σημειωθη 
ένθάδ’ έπί τούτοις δτι καϊ άκατοι τών μειζόνων καθορμούν- 
των δπουδήποτε βασιλικών πλοίων, προσηκόντως έξοπλιζόμε- 
ναι, διετίθεντο πρός έπίβλεψιν εύπράγματον τών πέριξ καί τών 
άπωτέρων έστιν δτε άκτών.

Τοσαύτη ήν ή ναυπηγιακή κατά τούς άναφερομένους χρό
νους παραγωγή τού ήμετέρου Πολεμικού Ναυστάθμου, δστις 
μετατοπισθείς έν τώ μεταξύ διά τό επαρκέστερου τής διεκπε- 

ραιουμέυης θεραπείας δπου εύρηται υύυ τό Κευτρικόυ Προγυ
μναστήριου, έκτήσατο παραλλήλως τή λοιπή συνεργατική έξαρ- 
τήσει καί πλήρες νεωλκείου διά τόν περιοδικού καθαρισμόν 
τή; υφάλου έπιφανείας τών πολίων — έπικλινές τι δάπεδον εξ 
άρτίως λεί.αξευμένων καί προσηρμοσμένων πετρών άχρις επαρ
κούς προεκτάσεως έν άμπώτιδι έντός τής αΐγιαλίτιδος θαλάσ
σης, έπί δέ τοϋδ’ όλισθητήρος διηκούσας δεόντως δοκούς καί 
διαδοκίδας κατά προσκεχωσμένους στοίχους καί ϋπερθεν τάς 
διαδρομικάς έσχάρας ένεργείςι άπ’ έργατών ισχυρών τοϋ αντε
ρείσματος. Τούτων δ’ ούτως έχόντων, ή Ρωσσική κυβέρνησις 
έβιάσθη έκ περιστάσεων κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον νιϊ δωρή- 
σηται τή Έλλάδι τόν 22 τηλεβόλων έπί τοΰ καταστρώματος 
δρόμωνα Άριάδυην» καί τούς δμοιοτύπους 16 τηλεβόλτον 
πάρωνας «Όρφέα» καί Ήερσέα»· έπληροϋντο ό πρώτος δΓ 
ι 50 καί τά δεύτερα δΓ ι 20 άνδρών, ως δέ ήσαν πλατυφερή 
πάντα καί κατακαθισμένα πέραν τού συνήθους μέτρου καί εί- 
χον χονδροειδή τήν υπερμεγέθη αύτών άρμενικήν έξάρτησι διε- 
γνωρίζοντο όποτεδήποτ’ άνευ περισσής έντάσεως τής τοϋ παρα- 
τηρητού προσοχής. Καί τούντεϋθεν ό Βασιλικός στόλος διέλαβε 
καταλογάδην έν τή κυρία έξελίξει τής καθεστώσης συγκροτή- 
σεως μετά τών καινουργισμών αύτοΰ 3 δρόμωνας καί 2 μυο- 
δρόμωνας, 5 πάρωνας. 2 ατμηλάτους μυωπάρωνας καί 3 μυο-

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ

ΤΟΜΗ ΤΟΤ ΣΙΓΗΛΟΥ

ΊΌ ΣΙΓΗΛΟΝ
Έφευρέθη ή άκαπνος πυρίτις καί τό όπλον τώρα καθίστα

ται περισσότερον έπίβουλον μέ τήν έφεύρεσιν τοΰ άκρότου 
η σιγηλού.

'Ο σίρ Χίραμ. Ιΐέ'ρσυ Μαξίμ, υιός τοΰ διάσημου εφευρέτου 
τών ομωνύμων ταχυπύρων εφεύρε μηχάνημα, διά τοΰ οποίου 
τά πυροβόλα όπλα καθίστανται έιπελώς άκροτα. Τό μηχάνημα 
έδοκιμάσθη έν μέση Νέα Ύόρκη, ώς πολυγώνου πυροβολικού 
χρησιμοποιηθέντος αύτοΰ τοϋ γραφείου τοϋ έφευρέτου, εΐς τό 
οποίον έκάλεσεν ούτος τούς άντιπροσώπους όγδοήκοντα εφη
μερίδων καί επιστημονικών επιθεωρήσεων. ’Εννοείται ότι έν 
γραφεϊον δέν παρουσίαζεν ιδιότητας πολυγώνου, οί άμερικανοί 
δμως έφευρέται δέν ταράσσονται διά τόσον μικρά πράγματα 
καί δ σίρ Μαξίμ κατεσκεύασεν ε’ις μίαν γωνίαν τών γραφείων 
του μικρόν τούνελ μήκους τριών μέτρων, τό 
όποιοι· κατέληγεν εΐς θαλαμίσκον ενός κυβι
κού μέτρου πλήρη άμμου. Ό έφευρέτης έ'ξή- 
γησεν εϊς τούς παρισταμένους τήν έφευρεσίν 
του. Τό μηχάνημα στηρίζεται εΐς τήν κεντρό- 
φυγα δύναμιν. Τά άέρια τής έκρήξεως εινε 
ήναγκάρμένα μόλις έξέλθουν τής κάννης νά
περιστραφοϋν εΐς τά πρώτα έλικοειδή εμπόδια τοϋ μηχανήμα
τος. ’Έπειτα ή κεντρόφυξ δύναμις τά ώθεϊ πρός τά δεύτερα 
τοιαϋτα καί οΰτω καθεξής. Τοιουτοτρόπως ή δύναμις τών αε
ρίων καταναλίσκεται εΐς τάς ταχυτάτας αύτάς περιστροφάς καί 
δέν έξέρχονται ταΰτα τοϋ μηχανήματος είμή άφοΰ χάσουν τό 
μεγαλήτερον μέρος τής ένεργείας των καί δέν προκαλοϋσι δό
νηση· είς τόν άέρα καί συνεπώς ούτε ήχον.

Τό «σιγηλόν» δύναταί ευκόλως νά μετακομίζεται είς τό 
θυλάκιον. Είναι κύλινδρος, δπως φαίνεται είς τήν εικόνα μας, 
έπτά δακτύλων μήκους καί. δύο διαμέτρου, έιραρμοζόμενος είς 
τό στόμιον τοΰ όπλου (α). Τό έλεύθερον έσωτερικόν είνε εύρύ 
όλίγον περισσότερον άπό τήν διάμετρον τής σφαίρας, ώστε 
αΰτη νά δύναταί νιϊ έξέρχεται έλευθέρως. Γύρω τοϋ κενού 
ύπάρχουν οί θαλαμίσκοι C. ’Εξέρχονται τώρα τά αέρια, καί 
ωθούνται πρός τούς έλικοειδείς θαλαμίσκους, τών όποιων 
τό σχήμα διευκολύνει κυκλικήν κίνησιν καί έπειτα κεντρό- 
φυγα, ώστε τά άέρια νά εισέρχονται είς τούς μετέπειτα θαλα
μίσκους, νά εξαντλείται οΰτω ή δύναμίς των διαδοχικώς, έως 
δτου τέλος έξέρχονται άτονα σχεδόν τελείως. Σημειωτέον καί 
τούτο. "Οτι έν τώ μεταξύ τά άέρια ψύχονται, πράγμα, τό όποιον 
σμικραίνει περισσότερον τόν όγκον των, τήν έλαστικότητά των 
καί τήν δύναμίν των. Ό σίρ Μαξίμ έξ άλλου έπενόησε μέσον 
άπλούστατον διά νά δείξη πώς επιτυγχάνει νά κάμνη σιγηλά 
τά άέρια τής πυρίτιδος. Πυροβολεί κατά στόχου ξυλίνου ή 
μετάλλινου. Καί ό στόχος φέρει έπειτα άποτυπιόματα πυρός, 

παρωνικάς ημιολίας, 4 ημιολίας κοινάς τοΰ συσταδικοΰ άγώνος, 
3 ήμιολίδας έκ τών συνήθων διαδεκτριών κατά συνημμένην 
τινι'ι ναυμαχίαν καί ι βελίδα, 9 εύσωμους βαρίδας τής παρα- 
τάξεως, 4 φρουριομάχους έπακτρίδας, 3 μεγαλοσχήμους κερκού- 
ρους καί 2 κερκούρους ήμιπολέμους,όλικώς άγων 263 νηιοτρη- 
τικά τηλεβόλα καί 3049 ύπαξιωματικούς τε καί ναύτας.

Μνησθώμεν δέ στναφώς τής προσφάτου τότ’ απώλειας τοϋ 
άρτιπαγους έτι ΐσχυροτάτσυ δικρότου «Ελλάδος» τών 64 τηλε
βόλων καί τοΰ δρόμωνος “Υδρας» τής γραμμής, κατά τήν 
κρατεράν σύραξιν έπ’ άγκύρας τοϋ ναυάρχου Άνδρέα Μιαούλη 
μετά Ρωοικής εύκαταστάτου τίνος πολεμικής μοίρας έν τφ εύρεΐ 
κόλπφ τοϋ Πώγωνος καί πρό τοΰ διαύλου Καλαυρίας, ένθα 
δή υπάρχει ή οχυρωμένη νησίς τού Άγ. Κωνσταντίνου. ΊΙ 
Ελληνική ναυτική δύναμις ώρμει αύτόθι άπαράσκευος καί ανύ
ποπτος πάντη περί έπικειμένης τίνος ένοπλου συμβολής, ύπό 
τούς ενδόξους αρχηγόν αύτής καί μοιράρχους τούς Άντιόνιον 
Κριεζήν καί Γειδργιον Σαχτούρην παός δέ τοΐς μνημονευθεΐσι 
πλοίοις έν έφεδρείμ διελάμβανε καί τούς δρόμωνας «νήσον 
Σπετσών» καί «Άχιλλέα , τά τροχήλατ'ατμόπλοια Καρτερίαν 
ύπό κυβερνήτην τόν Κ. Φαλάγγαν καί ’Επιχείρηση·», ών έκα
στον εΐχεν 8 τηλεβόλα τών 68λιτο· μετά διαρρηκτικών παλλών 
Paixans, πάρωνά τινα προσέτι καί αγγελιοφόρον κέρκουρον.

["Επιται ουνέχβτα) ΚΟΝΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ
ΤΛοΧΑοίαρχοχ* τοΰ //«β. .ναυτικού

άνατρέπεται δέ. ’Έπειτα εφαρμόζει τό «σιγηλόν» καί πυροβο
λεί, κρατών μέ τήν χεϊρά του πρό τοϋ στομίου τοϋ πυροβόλου 
έν έπισκεπτήριόν του. Τό έπισκεπτήριον διατρυπάται χωρίς νά 
καίεται καθόλου ή νά αίσθάνεπαι ή χειρ τό άποτέλεσμα τής 
ένεργείας τών αερίων. Καί χωρίς νά τό θέλη ό Μαξίμ εξουδε
τέρωσε καί έκεΐνο τό οποίον λέγομεν «κλώτσημα» τοΰ όπλου, 
διότι τύ. αέρια περιστρεφόμενα έντός τών έλικοειδών θαλαμί
σκων τοΰ «σιγηλού» τείνουν νά φέρουν τό όπλον πρός τάέμπρός 
καί έξουδετεροϋν τοιουτοτρόπως τήν πρός τά όπίσω άναδρο- 
μικήν κίνησιν.

’Εννοείται δτιτό «σιγηλόν» φέρει επανάσταση· εΐς τήν τακτι
κήν. Εΐς τήν Μαντζουρίαν, γενομένης χρήσεως τής ακάπνου 
πυρίτιδος, οί στρατοί εύρέθησαν εΐς στενοχώριας πρό αύτοΰ 
τοϋ «κενού τοϋ πεδίουτής μάχης» δπως τό ώνόμασαν. Δέν έβλε- 

πον έως τώρα. Εΐς τό μέλλον δέν θά άκούουν. 
Χάνει αληθινά κάθε κίνησή· της ή μάχη.

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Άπό τήν Αμερικήν πάλιν μάς έρχεται καί 

ή άλλη έφεύρεσις τοϋ άμερικανοϋ μηχανικοΰ- 
ήλεκτρολόγου Παύλου Πέϊντζ, έφαρμόζοντος

τό άεροπλάνον εϊς τόν σιδηρόδρομον.
Άπό σιδηράν ράβδον εναέριον στηριζομένην δεξιά καί αρι

στερά εΐς στύλους είναι κρεμασμένοι αί άμαξαι τοΰ νέου σιδη
ροδρόμου μέ καρούλια. ’Επάνω άπό τάς άμάξας ολόκληρος ό 
μηχανισμός άεροπλάνου. Ή σφαίρα, αί έλικες, τά διάφορα 
έπίπεδα. Αί έλικες κινούνται δΓ ηλεκτρικού ρεύματος διοχετευο- 
μένου άπό τήν σιδηράν ράβδον.

Αρχίζουν λοιπόν νά κινούνται αί έλικες καί τό τραΐνον 
ωθείται πρός τά έμπρός, συγχρόνως δμως ύψοΰται. διά των 
άεροπλανικών έπιπέδων, άλλ’ ύψοΰται έφ’ δσον έπιτρέπει ή 
ράβδος, ή οποία τοΰ δίδει καί τήν διεύθυνση·. Τοιουτοτρό
πως τό τραΐνον δέν δίδει κανέν βάρος είς τήν ράβδον καί 
κινείται έμπρός μέ μεγίστην ταχύτητα 100-150 μιλιών τήν 
ώραν. Διαφέρει άπό τό άεροπλάνον δ νέος σιδηρόδρομος, πρώ
τον μέν διότι είναι δεσμευμένος καί έχει μέ τί νά διατηρή 
τήν κατεύθυνσή' του, άφ’ ετέρου δέ διότι δέν έχει ανάγκην νά 
μεταφέρη επάνω του τάηλεκτρικά μηχανήματα τής κινήσεως, τά 
όποϊα εύρίσκονται είς τόν σταθμόν διοχετεύοντα τό ρεύμα, 
ώς εϊπομεν, διά τής ράβδου. Έξ ά’λλου ή άνύψωσις, άφαι- 
ρούσα βάρος, άφίνει τήν ηλεκτρικήν δύναμη· νά κινή πρός τά 
έμπρός τάς άμάξας, χωρίς εξάντλησή· της εϊς άλλο έργον, π.χ. 
τήν τριβήν κ.λ.

ΊΙ νέα έφεύρεσις ταχυτάτου καί προφυλαγμένου άπό τόν 
κίνδυνον τής έκτροχιάσεως σιδηροδρόμου, έλαβεν ήδη δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας καί θά τεθή εΐς έφαρμογήν έν Νέα 'Υόρκη.
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Η ΚΥΡΙΑ Κ Ο Μ ΗΣΣΑ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

τ^δέχετο δ Άντιβασιλεΰς είς τήν κυνηγετικήν του επαυλιν, τόν πύρ- 
4—<γον τού Φρίντμπεργ.

Είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Ισογαίου τό πυρ έσπινθηροβόλει είς 
τό βάθος τής μεγαλοπρεπούς εστίας, ήσθάνετο δμως κανείς άπό τά ανοι
κτά παράθυρα, τήν δρόσον τής νυκτός καί τόν ψίθυρον τών δασών τής 
Βαυαρίας ωσάν θωπείαν καί ωσάν πρόκλησιν.

Ή κυνηγετική ημέρα υπήρξε κοπιώδης καί μεταξύ τοΰ έκλεκτοΰ 
κύκλου, ό όποιος περιεστοίχει τήν Υψηλότητα του, ή συνομιλία ήτο 
οίκειοτάτη. ’Ενίοτε όμως κάποια ψυχρότης τήν έπάγωνε.

Τό πρόσωπον τοΰ γέροντος Πρίγκιπος, νωχελώς έξηπλωμένοιι έπί 
ανακλίντρου, έδείκνυε είρωνίαν σκέψεως ή όποια έγνώριζε τούς άνθρώ- 
πους καί τούς περιεφρόνει. Καί μόνον οί διαπεραστικοί του οφθαλ
μοί εμενον αφελείς, είς μίαν περίεργον άντίθεσιν πρός τό αυστηρόν 
ύφος του. τό όποιον έδείκνυεν άπογοήτευσιν καί νοσταλγίαν.

Τόν έθεώρουν Ιδιότροπον καί έζη έν μοναξία. Τόν ένδιέφερον τόσον 
ολίγον αί γυναίκες, ώστε όλαι έθεώρουν τό πράγμα ώς εξαιρετικήν τιμήν 
όταν έμειδιά είς μίαν έξ αύτών ή ήξίου νά τείνη τά άκρα τών δακτύλων 
του. Αί κρίσεις του ένεϊχον κάτι τό ύπεροπτικόν καί έδιδον τόν τόνον 
είς δλην τήν επαρχίαν καί ή μομφή του ήτο τρομερά, όπως εις έπαι
νός του εύεργετικός.

Ή στάσις του έδεί
κνυε κάποιαν κούρα
σήν, ένφ ήκουεν άδια. 
φόρως τάς ομιλίας 
τών κυριών, αί όποΐαι 
τόν περιεκύκλουν.Καί 
όταν έπήρχετο σιωπή 
έπρόσεχε νά άκούση 
άπ’ έξω τό φσμα τών 
γρύλλων καί τόν γλυ
κόν ήχον τοΰ κυλί
σματος τών ύδάτων 
τοΰ Δουνάβεως, Τά 
πτερύγια τής ρινός 
του διεστέλλοντο τότε 
είς τό άρωμα τής κα
λής φύσεως καί άνέ- 
πνεε μέ άπόλαυσιν τήν 
ζωογόνον απόπνοιαν 
της γης-

Περιέμενον καί άλ
λους κεκλημένους.

Τό σουπέ θά παρε
τίθετο είς τάς ένδεκα.

"Οταν ό υπηρέτης 
ήνοιξε σιγηλός τάδύο 
θυρόφυλλα καί άνήγ- 
γειλεν: «Ό κόμης καί 
ή κόμησσα ντ’ "Αλτε- 
νεκ», όλαι αί κεφαλαί 
έστράφησαν πρός τήν 
Αύραν καί όλων οί 
οφθαλμοί έγέμισαν 
άπό περιέργειαν.

Καί τοΰ Πρίγκιπος 
ακόμη τά χαρακτηρι
στικά έδειξαν έλα- 
φράν άλλοίωσιν.

Ήτο ή πρώτη φορά, καθ’ήν ό κόμης ένεφανίζετο είς Τόν κόσμον 
μετ’ απουσίαν πολλών ετών, είχον δέ διασπαρή αί περιεργότεραι καί 
άπιθανώτεραι φήμαι περί τό όνομά του. Έν τω μεταξύ είχε νυμφευθή 
καί ούδείς έγνιόριζε τήν γυναίκα του. χωρίς όμως αυτό νά έμποδίζη νά 
ψιθυρίζουν πολλά διά τήν ύποπτον καταγωγήν της.

Οί σύζυγοι έζων άπομονωμένοι είς τήν Ιδιοκτησίαν των καλλιερ- 
γοΰντες τάς γαίας των, τή ρητή δμως απαιτήσει τής Ύψηλότητός του 
ό κόμης "Αλτενεκ ώφειλε νά παρουσίαση τήν σύζυγόν του είς τόν 
αύλικόν κύκλον.

Θά ήτο δύσκολον νά φαντασθή κανείς ζεύγος μάλλον δυσάρμοστον 
άπό τό είσελθόν μέσω γενικής σιγής.

Ό ευπατρίδης Μαξιμιλιανός φόν "Αλτενεκ ήτο αναστήματος ύψηλοΰ 
καί κομψού καί χαρακτηριστικών λεπτότατων, τά δέ βλέμματα τών 
κυριών έκαρφώθηοαν γεμάτα άπό συμπάθειαν έπάνω εις τόν ώραΐον 
άνδρα, ό όποιος είχεν είς τόν βραχίονά του μίαν τόσον χονδροειδή 
γυναίκα. Έκείνη ήτο μέσου αναστήματος, ρωμαλέου, άλλ’ εντελώς έστε- 
ρημένου χάριτος. Βαρεϊαι ταινίαι έκόσμουν τήν κεφαλήν της καί κατά 
τό χωρικόν έθιμον ή κόμη της έπιπτε γύρω τής κεφαλής της εις βαρείς 
πλοκάμους.

Βεβαίως ή γυνή αυτή δέν ήτο είς τήν θέσιν της εντός πριγκιπικής 
αιθούσης.

Χωρίς νά τό βέλη κανείς τήν έφαντάζετο μέ άνεβασμένα τά μανίκια, 
μέ χονδρούς βραχίονας γεμάτους σαπούνια κοντά είς σκάφην ή έν τώ 
μέσφ αγέλης παιδιών άπειθών καί άγριων. Έκεϊ ή αδρά της ρώμη θά 
έκαμνεν έντύπωσιν....

Καί δσοι τήν έξήταζον ανηλεώς μέ τό βλέμμα δέν διέκριναν ούτε 
τούς νοήμονας όφθαλμούς της, ούτε την καλοσύνην, ή όποια έζωγραφί- 
ζετο είς τό πλατύ της πρόσωπον. Δέν άνέγνωσαν παρά τήν πράξιν τής 
γεννήσεως τής πληβείας αυτής γραμμένην μέ ανεξίτηλα γράμματα είς 
τό μέτωπόν της I

Καί οί δύο σύζυγοι, οί ύπό τόσον διαφορετικός τάξεις προσελθόντες 
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δέν είχον ούδέν τό κοινόν είμή μίαν ακτινοβολίαν ευτυχίας, ή όποια 
έπήγαζεν άπό τά πρόσωπά των.

Ή κόμησσα έπλησίασε χωρίς δειλίαν, έκαμε μίαν ύπόκλισιν χωριά
τικη)· καί είπε δυνατά μέ εγκαρδιότητα:

— Σάς ευχαριστώ. Υψηλότατε, 6t0 τήν τιμήν. Ό σύζυγός μου πάν
τοτε μού έλεγε πώς έχομεν ένα τόσον καλόν αύθέντην.. . καί τό μικρό 
μας τό παιδί τό λέμε Λουδοβίκον — Φερδινάνδον, όπως καί τόν κύριον 
Πρίγκιπα.

Καί έκύτταξε κρυφά τόν σύζυγόν της. Μήπως είχε κάμη καμμιάν 
χονδράδα;

Πριν έλθουν τόν είχε παρακαλέση νά τήν διδάξη πώς νά φερθή. Καί 
ό κόμης τής είχεν άποκριθή : «Νά είσαι όπως είσαι τώρα. "Αννα — 
Μαρία».

Έκείνη καθησύχασε. Ό σύζυγός της τής έμειδία. άλλ’. όταν είδε είς 
τά πρόσωπα όλων κάποιαν έκφρασιν ειρωνικήν καί τήν χειρονομίαν τού 
Πρίγκιπος τήν θέτουσαν τέρμα είς τάς φιλοφρονήσεις, ήρυθρίασεν.

Τί τόν ένδιέφερον δμως αί κρίσεις όλων αύτών έκεϊ διά τήν σύν
τροφόν του!

Έκυψε πρός αυτήν καί τής είπε τρυφερά :
— 'Έλα. "Αννα-Μαρία, νά σοΰ δείξω τά πάρκα καί τάς οέρρας.
Κανείς δέν τήν έκράτησε καί έξήλθον. ένώ όπισθεν των σιγή κατα- 

πλήξεως έπεκράτησε έπί τινα δευτερόλεπτα είς τήν αίθουσαν. Ό 
Πρίγκιψ βψωσεν ελαφρώς τούς ώμους του καί έψιθύριοε μεταξύ τών 

οδόντων του μέ σκλη
ρόν έλευθεροστομίαν: 

— Είνε γελοϊον!
Έδόθη τό σύνθημα. 

Καί δλαιέκείναι αί κυ- 
ρίαι έρρίφθησαν κατά 
τοΰ πτωχού πλάσμα
τος νά τό κατασπαρά- 
ξωσι. Πνιγμένοι γέ
λωτες καί λοιδωρίαι 
πανταχόθεν.

—Απίστευτοι·! είπεν 
ή βαρωνϊς Γκωντέν. 

—Τί σουλούπι!
- Ούτε ίχνος λεπτό- 

τητος άπό τήν κεφα
λήν έως τά πόδια!

Προστυχογυναϊκα! 
συνεπέρανεν ή γραία 
φόν Μπροΰκνερ.

—Πτωχέ ντ’"Αλτε
νεκ. .. Ή τον λαμπρός 
καβαλιέρος άλλοτε... 
Καί τό θλιβερώτερον 
είνε δτι δέν αισθά
νεται τί έπαθε. Φαί
νεται ευχαριστημένος 
άπό τήν τύχην του.

— Τετραπέρατηγυ- 
ναϊκα θά είνε, διά νά 
τόν έλκύση.

Ό ταγματάρχης Ξυ- 
λάντερ έγέλασε τότε 
ξηρά καί ή φωνή του 
άντήχησεν οξεία.

— Καί έν τούτοις ή 
γυναίκα αύτή μού αρέ
σει εμένα, κυρίαι μου!

— Μπά!.. "Αλλως τε περί ύρέξεως... είπεν ό σύμβουλος φόν Μπράουν.
— Κύριε ταγματάρχα, άστειεύεσθε- έφώναξαν αί ώραϊαι κυρίαι.
Ό Ξυλάντερ ήτο φίλος τού "Αλτενεκ καΐ ό ευνοούμενος τοΰ Πρίγκι- 

πος. Τό παράδοξόν του πνεύμα καί ή έντιμότης τοΰ χαρακτήρος του 
έξήσκουν επιρροήν έπί τοΰ γηραιού αΰθέντσυ τού τόπου.

— Μά είνε άταίριαστος δ γάμος· είπεν ή στρατηγίνα φόν "Ορφ.
— Διατί σάς παρακαλώ); διέκοψεν ό ταγματάρχης.
— Μά δέν είνε καλής τάξεως κυρία.
— Ναί, μά είνε καλής ψυχής" μή αμφιβάλλετε.
— Δέν είνε ύψηλής καταγωγής.
—Ύφηλοτάτης. Έγεννήθη είς εν χωρίον χίλια πεντακόσια μέτρα 

υπέρ τήν θάλασσαν, αν δέν απατώμαι.
—Έ ! μά είσθε αδιόρθωτος! .. . Καί πώς ώνομάζετο ή ωραία σας 

προστατευομένη ;
—"Αννα-Μαρία Σκολάστικα Έσλ- άπήντησεν ό ταγματάρχης μέ με

γαλοπρέπειαν μεθ’ ής θά άπήγγελλε τούς τίτλους μιας βουκίσοης.
— Μά, ταγματάρχα, ομολογήσατε δτι δέν έχει τήν θέσιν της είς 

τήν Αυλήν.
— Αυτό έξαρτάται. "Εχει δμως τήν θέσιν της είς τήν Αυλήν τού 

συζύγου της.
— Οί γονείς της θά ήσαν γεωργοί βέβαια.
—"Οχι! Είχαν αγελάδας- διώρθωσε σοβαροις ό ταγματάρχης. Άλλ’ 

αύτό δέν άποδεικνύει ότι ό γάμος δέν έπρεπε νά γίνη.
— Νά τί θά εΐπή νά βέλη κανείς νά διηγήται παραδοξολογίας.
— Είμαι έτοιμος νά ύποστηρίξω δσα λέγω.
— Νά τό άποδείξετε, νά τό άποδείξετε! έφώναξαν πανταχόθεν. 
Περιεκύκλωσαν τόν ταγματάρχην.
— Είμπορώ νά διηγηθώ μίαν ιστορίαν; Θά είμαι όσον τό δυνατόν 

ολιγόλογος.
— Σάς παρακαλώ, είπεν ό Πρίγκιψ προσεκτικός.
—Ή ιστορία μου ομοιάζει μέ παραμύθι καί δμως είνε αληθινή.Άρχί-

ΕΝΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΚΤΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟΝ [Φωτ. Γ. Γοηγοροποΰλου]

Η ΕΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑι ΠΕΡΙΚΟΜΨΟΣ ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΟΥ Κ. ΙΟ. ΛΑΜΠΡΟΥ 
Κατά τά οχέδια τού Αρχιμηχανικού τοΰ Δήμου κ. Ίο). Κολλινιάτου.

ζει άπό τήν ήμέραν τοΰ Σεδάν όταν είχον πέση είκοσι τρεις χιλιάδες 
νεκροί καί τραυματίαι. Οί γερμανοι νοσοκόμοι έσήκωσαν άπό τό' πεδίον 
τής μάχης ένα άνδρα. τόν όποιον είχον γυμνιόση οί κλέπται, όλόγυμνον 
κυριολεκτικώς. άλλά σκεπασμένοι· άπό πληγής. Είς τό στρατιωτικόν 
νοσοκομεϊον έπί πολλάς εβδομάδας ήτο αναίσθητος καί τόν έθεώρουν 
χαμένοι·. Σιγά σιγά έπανήλθεν είς τήν ζωήν άλλ’ αί πνευματικοί του 
δυνάμεις έκοιμώντο. Άπό τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ένα σπαθί ή τό 
πέταλο)· ενός αλόγου τόν είχε -κτυπήση είς τήν κεφαλήν, είχε χάση τήν 
μνήμην του. Δέν έγνώριζε τίποτε. Ούτε τό όνομά του ούτε τήν'πατρίδα 
του. Σκότος, όσον αφορά, το παρελθόν του.... Όταν ώμίλησεν, ώμί- 
λησε γερμανικά. Είς άριθμός ό όποιος ήτο γραμμένος επάνω άπό τό 
κεφάλι του τόν διέκρινεν. Οί άλλοι άσθενεϊς τόν ώνόμαζον: Ό αμί
λητος Γουλιέλμος». "Οταν έξήλθε άπό τό νοσοκομεϊον. χωρίς χρήματα 
καί χωρίς εργασίαν, ένας άλλος ασθε
νής, τόν έπήρε μαζύ του εις τό 
χωριό του άπό εύσπλαγχνίαι·. Ό 
«αμίλητος τόν ήκολούθησεν ευχα
ριστημένος διότι εΰρισκεν ένα κομ
μάτι ψωμί καί μίαν γωνίαν διά νά 
κοιμάται. Ό κύριός του — ι’ίς τόν 
όνομάσωμεν μαστρο - Φλάς — εύρεν 
είς αυτόν ένα καλόν βοηθόν έφ’ δσον 
έπρόκειτο περί στοιχειωδώιν έργα- 
σιιόν. Έκουβαλοΰοε ύλικά επάνω είς 
τής σκαλωσιές τών οίκοδομιΰν άπό 
τό ποωΐ έως τό βράδυ, δτιιν ευτυχής 
έβλεπε τήν θυγατέρα τοΰ αύθέντου 
του νά τοΰ φέρη μειδιώσα ένα πιάτο 
σούπας καί ένα ποτήρι μηλίτου οί
νου. Ή κόρη αύτί| είχεν άναλάβη 
ύπό τήν προστασίαν της ιόν άβλαβή 
αυτόν άνθρωπον, δστις ήτον ευπει
θής καί άθφός. Έφρόντιζε δί’αύτόν 
ώς διά παιδίον, ώς αδελφή του. 
Κυρίαι μου, λέγουν διά μερικάς γυ
ναίκας, δτι δι’ αύτάς μεταξύ εύσπλαγχνίας καί έρωτος δέν ύπάρχει 
παρά μόνον έν βήμα... Τήν κόρην αυτήν τήν έποθοΰσαν βεβαίως 
πολλοί είς τό χωριό καί δταν έδήλωσεν δτι δέν ήθελε κανένα άλλον 
παρά άπό τόν άμίλητον τά γραΐδια έσταυροκοπήθησαν. Μά είχε 
χάση τό μυαλό της; Νά πάρη αυτόν πού δέν είχε πού τήν κεφαλήν 
κλϊναι! Τί άταίριαστο ζευγάρι, είπαν καί τότε. Ή νέα δμως δέν 
ήκουσε κανένα καί άπήντα δικαιολογούμενη :

— Μά ό άμίλητος έχει άνάγκην άπό ’μένα, περισσότερον ανάγκην 
από τούς άλλους.

Καί έδόθη εις τόν δυστυχή εκείνον τό όνομα τής συζύγου του. Ό 
άμίλητος» έκουβαλοΰοε πέτρες καί ή σύζυγός του είργάζετο καί αύτή 

διά νά διατηρήται ή οίκογένειά των, ή οποία ηΰξανεν άπό έτους είς 
έτος μέ παιδιά. Καί θά έξηκολούθει αύτή ή ζωή άν δέν συνέβαινε έν 
διστύχημα είς τόν άμίλητον». Μίαν χειμωνιάτικη)· ήμέραν είχεν άναβή 
είς τήν σκαλωσιάν κάποιας οικοδομής, εργαζόμενος μέσα εις τόν τρο
μερόν άνεμον καί τήν βροχήν, ένφ οί άλλοι έργάται είχον κρυφθή. Ή 
-σύζυγός του ιού έπήγαινε τό φαγητόν του καί δταν τόν 
είδε νά τόν δέρη ή θύελλα έφώναξε: «Ι'ιά όνομα τοΰ 
Θεού κατέβα κάτω!» Ό άμίλητος , έστρεψε νά ίδή, 
ώλίσθησε καί έπεσε μέ τήν κεφαλήν κάτω. Τόν μετέφε- 
ρον είς τό νοσοκομεϊον τής γειτονικής πόλεοις οπού έπί 
πολύ έμενε μεταξύ ζωής καί θανάτου. Ή σύζυγός του 
τόν έπεσκέπτετο συχνά μαζύ μέ ένα άπό τά παιδάκια της, 
ένφ είς τό χωρίον τήν συνεχαίροντο δλοι: Θά έλευθε- 
ρωθής, χριστιανή μου! Έκείνη δέν έπίστευεν ότι ήτο 
δυνατόν ποτέ νά πεβάνη ό άμίλητος· της.

Μίαν· ήμέραν όταν έπήγεν είς τό νοσοκομεϊον. εύρε 
τήν κλίνην τού συζύγου της κενήν. Ό νοσοκόμος, τόν 
όποιον άγωνιώισα ήρώτησε, τής άπήντησεν: Είχε καλλί
τερη τύχη αυτός. Πάει έπάνω . Καί ή άτυχής γυνή ένό- 
μισεν δτι ολα έτελείωσαν. «Πάει έπάνω , εις τήν αίωνίαν 
εύτυχίαν. ΤΙθέλησε νά τόν ϊδη καί τήν ώδήγησαν είς τό 
διά τούς πλουσίους προωρισμένον διαμέρισμα τού νοσο
κομείου. Έκτύπησε τήν Αύραν ποΰ τής έδειξαν καί έφάνη 
είς γέρων εύγενούς έξωτερικοΰ, δ όποιος τής έδήλωσε 
ξηρά ότι ό υιός του δέν έδέχετο κανένα. Έκείνη άπήντη
σεν δτι δέν έζητοΰσε τόν υιόν τού κυρίου άλλά τόν άνδρα 
της. Καί τότε ήκούσθη άπό μέσα ή φωνή του:

—"Αφησέ την πατέρα νά μπή. είνε ή γυναίκα τοΰ 
μακαρίτη Γουλιέλμου Χόσλ.

Μέ φωνήν άγριας χαράς ή ευτυχής σύζυγος έρρίφθη 
είς τόν λαιμόν τοΰ συζύγου της γελώσα καί κλαΐουσα 
συγχρόνως.

— Ευχαριστώ, Θεέ μου !
Άλλ' δταν έτεινε τούς βραχίονας διά νά τόν έναγκαλι- 

σθή ή έκφρασις τοΰ προσώπου της ήλλαξεν άποτόμως 
καί οπισθοχώρησε ταπεινωμένη καί έκπληκτος. Όχι. δέν 
ήτον αύτός ό πτωχός άμίλητος». Έφοροδσεν άσπρόρ- 
ρουχα άκριβά καί τά μάτια του ήσαν φωτεινά καί γεμάτα 
άπό έκφρασιν Οελήσεως. Είς ύπηρέτης μέ στολήν ΐστατο 
πλησίον του, έγέλασε δέ δυνατά, ένώ δέν έγελοΰσε ποτέ, 
δταν τό παιδί του είπεν εις τήν μητέρα του:

—Ό πατέρας δέν είνε. . . ό πατέρας. Μάς τόν άλλαξαν! 
Τί είχε συμβή ;
Όταν ό άμίλητος έξήλθε τού ληθάργου του έστρεψε 

γύριο του τό βλέμμα μέ κατάπληξιν. ΓΙοΰ εύρίσκετο; Ένε- 
θυμεϊτο ότι είχ.ε πέσει είς τήν μάχην όταν έκρίθη πλέον 
ή γερμανικί^ νίκη. Άπό πότε ήτον είς τό νοσοκομεϊον;

Καί πόσον θά άνησύχει ό πατήρ του ό όποιος δέν είχεν ειδήσεις του ; 
"Εστειλε τηλεγράφημα μέ τήν διεύθυνσιν:

Κόμητα 'Ερρίκον φόν "Αλτενεκ 
ΕΙς τόν Ιΐύργον "ΑλτΒνεκ 

βαυαρία

Τήν έπομένην ό γέρων κόμης ήτο πλησίον τού υιού του, τόν όποιον 
έθεώρει έξαφανισθέντα είς τό Σεδάν. Καί δταν ήκουσε ιό όνομα Ι'ου- 
λιέλμος Χόσλ, μέ τό όποιον τόν είχον έγγράηιΐ] είς τόν κατάλογον τού 
νοσοκομείου τόν ήρώτησε διά τά παρελθόντα έτη καί ήγειρε μέσα είς 
τήν ψυχήν του τάς άναμνήσεις τής ταπεινής ζωής, τής άγάπης τής 
συζύγου του, τής σωτηρίας του έξ αίτιας της, διότι οί ιατροί άπεη άν
θησαν δτι χωρίς τήν πττΰσιν άπό τήν σκαλωσιάν δέν θάάποκαθίστατο ή 

ισορροπία είς τόν εγκέφαλόν του. 
Καί ή "Αννα - Μαρία τότε ήθέλησε 
νά φύγη : Τιάρα δέν έχεις άνάγκην 
άπό εμένα είπεν είς τόν σύζυγόν 
της. Είνε άλήθεια, κυρίαι μου, κατέ- 
ληξεν ό Ξυλάντερ, πιϋς αν ό κόμης 
"Αλτενεκ άπέκρουε τήν πρόστυχην 
σύζυγέ»· του, εκείνην ή όποια τόν 
περιέθαλψε καί τόν έσωσε δέν θά 
ΰφίστατο τήν ταπείνωσιν, τήν όποιαν 
ύφίσταται άπόψε.

Έσίγησαν ολοι. Καί δταν έκτύπη- 
σεν <> κωδων τού σουπέ καί οί θαλα
μηπόλοι ήνοιξαν τάς Αύρας οί κεκλ>)- 
μένοι δέ. ήρχισαν νά συγκεντρούνται 
είς τό έστιατόριον. ό Μαξιμιλιανός 
"Αλτενεκ καί ή σύζυγός του ένεφα- 
νίσθησαν. Όλων οί οφθαλμοί έκαρ- 
φώθησαν έπάνω των πάλιν.

Καί είδον τότε τήν Υψηλότητα 
του, τόν ’Αντιβασιλέα, νά πλησιάζη 
τήν "Ανναν-Μαρίαν τό γένος Χόσλ,

να τή προσφέρη τόν βραχίονά του καί δυνατά, μέ τό πλέον εόγενές 
μειδίαμα νά τής λέγη :

— Κυρία κόμησσα ... Θά μού κάμετε τήν τιμήν . ..
ISABELLE KAISER 

« « «

* Ό δφις άφοϋ ι’/.τάτησε τήν γυναίκα τής ε'Λωκε τήν γ/.Λοοάν τον.

Οί ψεί’τικοι φίλοι ομοιάζουν τα χελιδόνια, τά δ.τοΐα βλέιτομεν μόνον 
δσάχις ό καιρός είνε καλός.

“ Ό άπληστος κατ' άνάγκην είνε πάντοτε αχάριστος. Προσεχών πάντοτε 
νά λαμβάνη λησμονεί οοα ελαβεν.

' ' H ασθένεια τοΰ χαρακτήρος είνε πολύ χειρότερον κακόν ή ή ίσχιιρο- 
γναιμοοννη. Δύναταί τις να έκτιμή τον ίοχνρογνιόμονα ονχί όμως και τόν 
άοθενοϋς χαρακτήρος άνθρωπον.

* rΗ δόξα είνε τό τελευταίου πάθος, τό όποιον απεκδύεται ό σοφός.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΛΕΝΟΥΣΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΚΤΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (Φωτ. Γ. Γρηγοροπούλον]
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ΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΚΗΝΑΙ

Έξ αφορμής ένός έπεισοδίου------
πόρου, οί έμποροι Αθηνών καί 
θεοτόκη τήν άπόλυσιν τού Τελώνου 
σαντες. καλώς ή κακώς, ότι προσέβαλε·/ 
Ή αμαρτωλή Κυβέρνησις ή τά πάντα περιφρονή 
σασα εϊ; τόν βωμόν τή; συναλλαγής, ϊσχυριζομένη 
Έπιτροπή τού Ελέγχου άνθίσταται, έκώφευσεν είς 
ρων. Έσκέφθησαν τότε οί έμποροι νά καταφύγω- 
σιν εϊ; τόν θρόνον. Άπεφάσισαν λοιπόν καί έκλει
σαν τά καταστήματά των άπό πρωίας, συγκεντρω- 
θέντες δέ μετά τών εμποροϋπαλλήλων εΐ; τήν 
πλατείαν Μητροπόλεως, συνέταξαν αϊτησιν εύλαβή 
πρό; τό Στέμμα περί άπολύσεως τού έν λόγφ 
ύπαλλήλου καί έξεκίνησαν πρός τά Ανάκτορα 
ϊνα έπιδώσωσι τήν αϊτησιν των εϊς τον ύπασπι- 
στήν τοΰ Βασιλέως. Ή πόλις παρουσίασε πρωτο
φανή δψιν. "Ολα τά εμπορικά ήσαν κλειστά, πέντε 
δέ χιλιάδες περίπου έμποροι καί ύπάλ) ήλοι, σιω
πηλοί κα1. κόσμιοι, χωρίς φωνάς καί ϊαχά; ή απο
δοκιμασίας άνήρχοντο πρός τά Ανάκτορα. Πρώ
την φοράν ώφθη διαδήλωσι; τοιαύτη. επιβλητική, 
μέ κολλάρα, ρεδεγκότε;, σκληρά καπέλλα καί 
γάντια. Άλλ' αίφνης πρό τής πλατείας τών Ανα
κτόρων στίφος έφιππων, χωροφυλάκων καί στρα
τιωτών, έφορμά κατ' αύτών με τόν Διευθυντήν 
τής Αστυνομίας κ. Μοσχόπουλον έπί κεφαλής διά 
νά τούς διάλυση. Διαμαρτύρονται οϊ προπορευό- 
μενοι έμποροι, ζητωκραυγάζουν δέ ο! άλλοι τόν 
Βασιλέα άλλ' ή στρατ. δύναμις έπιπίπτουσα τραυ
ματίζει τινά; έξ αύτών, ώς τούς κ.κ. Γ. Κατελοϋ- 
ζον, Ίω. Κασδόνην κ.λ. σχίζει δέ καϊ τήν αϊτησιν 
των. Ή Α. Μ. δ Βασιλεύς μαθών τά διατρέχοντα 
διατάσσει άμέσως διά τίνος τών υπασπιστών του 
νά άποσυρθή ή δημοσία δύναμις άφίνουσα τούς 
εμπόρου; νά φθάσωσιν έως τού οϊκου Του. Καί 
μετά τήν Β. Διαταγήν οί έμποροι προσέρχονται 
ενώπιον τής Α. Μ. καί έπιδίδουσιν Αύτφ τήν 
ρακωμένην άπό —

τοΰ Τελώνου Πειραιώς κα1. ένός έμ- 
έζήτησαν πα?ί τής Κυβερνήσει»; 

κ. Άνδριοπούλου, θεωρή- 
δλην τήν εμπορικήν τάξιν. 
ίσασα καί τά πάντα θυσιά- 

δτι ή Διεθνή; Οϊκονομ. 
τήν άξίωσιν τών έμπό-

X. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣο τεαδνηϊ πκίΡΑΐηχ

χθή άλλος έλεγκτής νά τού τά τελωνίση. Ό κ. Άνδριόπουλος όμως 
δέν ήθέλησε νά τόν διευκολύνη διά νά μή διαταράξη τά πράγματα, ώς 
είχε διευθετήσει ταΰτα. Δικαίως ίσως δυσφορών διά τήν κατάστασιν δ 
έμπορος άπεμακρύνθη καί ήρχισε — αδίκως, διότι έπρεπε νά στρέψη τήν 
οργήν του κατά παντός άλλου — νά ύβρίζη τόν τελώνην. Κάποιος τελωνο- 
φύλαξ. πλησίον του ίστάμενος, ήθέλησε νά προσφέρη έκδοώλβυσιν εις τόν 
προϊστάμενόν του καί τόν έρράπισεν. Εύρηκαν τότε τήν αφορμήν αί ένε- 
δρεύουσαι άράχναι νά έπιπέσουν. Ίσως ειχον δίκαιον οί έμποροι νά θεωρή
σουν σύσσωμον τήν τάξιν προσόληθεϊσαν έκ τούτου. Δέν έπετρέπετο όμως 
νά υβρίσουν. νά προπηλακίσουν, νά χαρακτηρίσουν ώ; ασυνείδητον καί δτι- 
μον τόν έλκύσαντα άμέριστον τόν σεβασμόν καί τήν γενικήν έκτίμησιν 
υπάλληλον, τόν χρηστόν υπάλληλον. Καί διωργάνωσαν τήν έπϊθεσιν καί 
προκατέλαόον πάντας κα! έδηλητηρίασαν καί ήμαύρωσαν ύπόληψιν, χωρίς 
ούδέ λέξιν νά άποκαλύψη αυτός, έχων πεποίθησιν έφ' έαυτόν. Καί όταν τού 
ύπεοείχθη, διότι ύβρίζετο καί ώς επαίσχυντος προδότης, καθό προκαλών 
διά τής άρνήσεώς του νά παραιτηθή —άρνήσεώς καί επιμονή; διά νά μή 
χάση κατά νόμον δ πτωχός υπάλληλος τήν σύνταξίν του κα! διά νά μή 
χαρακτηρισθή ώ; άδικήσας πράγματι — εξωτερικά; καί έσωτερικάς περί
πλοκά;. νά δμιλήση, νά γράψη, νά άποκαλύψη, ήρνήθη διότι ήτο δημόσιος 
υπάλληλος καί έβασίζετο είς τής ύπηρεσίας τήν άμεροληψίαν. ήτις πρώτην 
φοράν έξεδηλώθη καί έπροστάτευσε. Τώρα αποχωρεί τή; ύπηρεσίας. Δέν 
πρέπει κανείς νά πιστεύση ότι ύπήρξεν άτιμος. Ήτο εύθύς. αυστηρός, 
έντιμος. 'Αλλά τώρα πού απομακρύνεται έπρεπε νά τού άποδοθή τό 
δίκαιον. Τουλάχιστον χάριν τής ιστορίας. Κα! ή «Εικονογραφημένη» γρά- 
φουσα τά αληθή, παρ' δλου τού άλλου Τύπου τήν γνώμην κα! τάς πληρο
φορίας, θεωρεί τιμήν της, διότι έλαχεν εϊς αύτήν δ κλήρο; νά γνωρίση εϊς 

τούς συνδρομητάς τη; τήν μορφήν ένός έντιμου 
κα! εύθυτάτου ύπαλλήλου. δστις έπεσε θύμα, θύμα, 
μάλιστα. Άν ύπάρχη τις αμφισβητήσω·/ εϊμεθα 
έτοιμοι νά τό άποδείξωμεν μέ πράγματα, νά άπο- 
καλύψωμεν ονόματα καί νά ξεθολώσωμεν τά νερά.

€
Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,. ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

Εύρισκόμεθα εϊς τήν εύχάριστον θέσιν ν' άναγ- 
γείλωμεν εϊς τού; έν Μακεδονία απειροπληθείς 
συνδρομητάς τού Περιοδικού, ότι έπετύχομεν χά
ριν αύτών σπουδαία·/ εύκολίαν.

Τοΰ λοιπού δέν Οά ύποβάλλωνται πλέον εϊς τόν 
κόπον νά μεταβαίνουν εις τά ταχυδρομικά γρα
φεία πρός έκδοσιν έπιταγών διά νά έμβάζωσιν 
ήμίν τό άντίτιμον τής οικεία; συνδρομής, ούτε 
έάν δέν υπάρχουν εϊς τά μέρη ταχ. γραφεία ή 
τραπεζιτικά καταστήματα διά νά εκδίδουν έπι- 
ταγάς θά περιέρχωνται εϊς αμηχανίαν ώς πρός 
τόν τρόπον τή; αποστολής πρό; ήμάς τού αντιτί
μου τής συνδρομής των, ούτε θά κινδυνεύουν νά 
χάσουν τά χρήματά των εμπιστευόμενοι αύτά διά 
νά μάς τά μεταβιβάσουν εϊς τούς προθύμους φίλους. 

Τήν εύκολίαν ταύτην τήν έπετύχομεν διά τής 
ένταΰθα Τραπέζης τής Ανατολής, ένός έκ τών 
μάλλον σοβαρών πιστωτικών ιδρυμάτων, ήτις διά 
τών εϊς παν σημεΐον τή; Μακεδονίας υποκαταστη
μάτων καί αντιπροσώπων αύτής άνέλαβε τήν εϊσ- 
πραξιν τών συνδρομών ήμών.

καί τού; μή συνδρομητάς, έπιθυμούντας δμως νά έγγραφώσιν ώς τοιούτοι. 
Δέν έχουν ούτοι παρά νά διαίιβάζωσιν ήμίν τήν οϊκείαν εντολήν καί νά 
άναμένωσι νά προσαχθή αύτοΐς ή οικεία άπόδειξι; διά τού εϊσπράκτορο; 
τή; Τραπέζης τή; Ανατολής, όπως πληρώσωσι τήν συνδρομήν αύτών.

Είναι τόσον συντελεστικόν τό μέτρον καί τόσον θά διευκολύνη κα1. ήμάς 
καί τού; κ. κ. συνδρομητάς ήμών ίδια, ώστε θά έπιδιώξωμεν μέ κάθε τρό
πον νά εύρεθώμεν είς τήν εύχάριστον θέσιν νά τό έπεκτείνωμεν παντού, 
άπαλλάξωμεν δέ οΰτω τού; κ. κ. συνδρομητάς πάση; ένοχλήσεω;.

«

. Τ , < αναφοράν των, καταρ- 
:ό τάς εΰτΑλμου; διαταγά; τού Διευθυντού τής Αστυνομίας.

Ο ΤΕΛΩΝΗΣ ΚΑΙ... 01 ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ
"Οταν ή σονπ/ά άντιληφθή τόν κίνδυνον δστις τήν απειλεί, χύνει τό 

μκζ<<>·< της. θολώνει τά νερά καί έκφεύγει. Κάτι τέτοιο συνέβη καί μέ τήν 
ύπόθεσιν τού τελώνου Πειραιώς κ. Άνδριοπούλου. Εύρέθησαν δύο τρία τοΰ 
είδους αύτοΰ τών μαλακίων, έκ τοΰ ανθρωπίνου βασιλείου όμως, τά όποια 
άντελήφβησαν τόν κίνδυνον καταδικασθέντες ώς λαθρέμποροι 
τού χειρίστου είδους, διότι ώς τοιοϋτους τούς συνέλαδεν ό κ. 
Τελώνης καί τούς κατεδίκασεν, ένα διά τό ποσόν τών 28 χιλιά
δων δραχμών καί άλλον διά τό ποσόν τών 9 χιλ. δρ. Πρό τοΰ 
κινδύνου αύτοΰ έξΰφαναν τήν κατά τοΰ έν λόγφ ύπαλλήλου 
πλεκτάνην των, διά τό όποιον έργον εύρον κα! άλλους συνερ- 
γάτας ευκόλως καί συνήγειραν τούς έντιμους άλλ' αφελείς 
έμπορους. Γνωρίζομεν καλώς τά πράγματα. Είναι δύο έτών 
περίπου ιστορία, καθ' ά έξυφαίνετο ή σκευωρία καί έξέσπασεν 
εις τό γνωστόν έπεισόδιον καί έχυσαν δηλητήριου εις τήν κοινω
νίαν καί έσπίλωσαν μακρόν καί έντιμον ύπαλληλικόν βίον. 'Αρ
χαίος ύπάλληλος τελωνειακός δ κ. Άνδριόπουλος, έντιμος, 
αποτελώ·/ μίαν φυσιογνωμίαν πανέξυπνου, προαχθείς διά τής 
ικανότητά; του, προστατευόμενος υπό τής υπηρεσίας μόνον διά 
τά προτερήματά του αύτά. δέν θά άφινεν ένα δύω λυμεώνας νά 
κρύπτουν είς τά τόπια τού χασέ μεταξωτές δαντέλλες, οΰτε 
μέσα είς τά τσίτια ύφάσματα μεταξωτά, οΰτε μέσα είς τόν τά
πητα ένός ναού κουβέρτες. Γνωρίζομεν—τό έπαναλαμβάνομεν— 
πολύ καλά τά πράγματα. Τούς κατήγγειλεν αυτούς καί τούς 
κατεδίωξε καί αύτοί εύρον έδαφος έκδικήσεως τήν δυσφορίαν 
τής εμπορική; τάξεω; κατά τής άκαταλληλότητος τοΰ τελω
νείου, κατά τής αταξίας, κατά τής βραδύτητος περ! τόν έκτε- 
λωνισμόν, δΓ α πας άλλος, ή Κυβέρνησις, ή Πολιτεία, δ φακιρι- 
σμός τού Έλληνος ήτο υπεύθυνος, πλήν τού τελώνου, καί 
ύπεξέκαιον τήν δυσφορίαν αύτήν κα1. τήν ΰπεδαύλιζον διά νά 
έκσπάση είς τό γνωστόν έπεισόδιον. Καί αύτό δέ τό έξηκριβώ- 
σαμεν έν λεπτομέρεια: 'Ο παθών έμπορος έπειγόμενο; νά έκτε- 
λωνίση τά είδη του έζήτησεν άπό τόν τελώνην, όπως διατα-

Τό Λογιστήριο·/ τοΰ Περιοδικού έκδίδον έκάστοτε τάς οικείας αποδείξεις 
θά παραδίδη αύτάς εϊς τό ένταΰθα Κεντρ.Κατάστημα τής Τραπέζης τή; 'Ανα
τολής. θά προσάγωνται δέ αύται ύπό τών εϊσπρακτόρων τών κατά τόπους 
ύποκαταστημάτων ή αντιπροσώπων αύτής, ώς τραβηκτικαί μέ προθεσμίαν.

Έχει μεγάλην σημασίαν τό μέτρον καί προώρισται νά διευκολύνη σπου- 
δαίως τούς έν Μακεδονία κ. κ. συνδρομητάς τού Περιοδικού, οΐτινες θά 

ώς έλπίζομεν τούτο, καί θά θιλήσωσιν εύμενώς νά διευκολύ- 
έξοφλοϋντε; τήν οϊκείαν άπόδειξιν προσαγομένην αύτοΐς, 

προθεσμίας. Τό μέτρον προώρισται νά διευκολύνη άκόμη
νωσι καί 
έντός τής

ΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΚΗΝΑΙ ΤΗΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ [Φωτ. Διην. Γα>.ύνη|

ΣΚΑΙΤΙΓΚ - ΡΙΓΚ

ΊΙ άνωτέρα κοινωνία μα; εύρε μίαν 
σπόρ. μέ τό έν τή όδώ Σταδίου ϊδρυθέν 
τή; προστασίας τή; Α. Γ. τοϋ

'Ομογενής έπιχειρηματία; ό κ. 
εϊ; τήν ϊδρυσιν τού κέντρου τών 
μούντων» — τόν μηχανικόν κ. Ν. Τσόχαν, έκ τών ζηλευτών υιών 
μνήστου αρχηγού τή; μεγάλη; Αθηναϊκή; οικο
γένεια; Αναστασίου Τσόχα, καί τώρα ή ώραΐα 
άσκησι; είνε πλέον προσφιλή; εΐ; τάς άνωτέρα; 
τάξεις, έπεσκέφθησαν δέ τό Σκαϊτικγ - Ι’ίγκ καί ή 
Α. Γ. ό Διάδοχα; καί οί άλλοι Πρίγκηπες. Ηραία 
εϊκών παριστώσα τό μοναδικόν αύτό κέντρον τή; 
έκλεκτή; τάξεω; τή; πρωτευούση;, καθυστερή- 
σασα θά δημοσιευθή εις τό προσεχέ;.

ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ

Ενάρετο; καί χρηστή σύζυγο; ή Φανή Όρέστου 
Κωνσταντά, τού Μηχανικού τής Γαλλικής Εται
ρεία; καϊ Προέδρου τού Δημ. Συμβουλίου Λαυρίου 
άπεβίωσεν έκεί.'Η μεταστάσα τύπος συζύγου, ήγα- 
πάτο καί έξετιμάτο παρά τής έν Λαυρίφ κοινω
νίας, ήτις έδειξεν άμέριστον τό διά τήν σκληράν 
τύχην της πένθος ήκολούθησε δέ είλικρινώς συλ- 
λυπουμένη μέ τόν σύζυγόν της τήν κηδείαν της, 
τελεσθεΐσαν μεγαλοπρεπέστατα καί ήγουμένων τών 
μουσικών Λαυρίου. Στέφανοι κατετέθησαν πολλοί, 
ύπό τοΰ κ. Σερπιέρη καί άλλων. Ή «Εικονογρα
φημένη άναμετρώσα τήν οδύνην τοϋ συζύγου τή; 
θανούση; μετέχει ταύτη; ειλικρινέστατα.

«
Κ. ΜΑΝΤΖΙΩΡΙΔΗΣ

Συνάδελφο; καλός, έντιμος καί άφωσιωμένος εϊς 
τό έργον του δ Κωνστ. Μαντζιωρίδης έγινε θύμα 
τοΰ άχαρίστου επαγγέλματος καί άπέθανε κατα- 
λείπων νεαράν σύζυγον καί μικρόν τέκνον. Τήν 
κηδείαν του συνώδευσαν ολίγοι συνάδελφοί του 
πονούντες τό θύμα καί τό τέλος του, ολίγοι άλλά 
μετά λύπης ειλικρινούς άποχαιρετώντες άγαπητόν 
συνάδελφον. Έπί τή; σορού στεφάνου; κατέθεσαν 
ό «Σύνδεσμος τών Συντακτών Ελληνικών Εφημε
ρίδων» καί ό Διευθυντή; τού «Νέου Άστεως», 
προέπεμψε δέ εϊς τόν τάφον τόν νεκρόν δ Διευθυν
τή; τής «Εικονογραφημένη;» κ. Δήμος Βρατσάνος 
ώς Διοικών Σύμβουλο; τοΰ Συνδέσμου τών Συντα
κτών, διά τών έξής ολίγων: « Εις έμέ καί όλίγους 
άλλου; συναδέλφους, αγαπημένε φίλε, έλαχεν ό

τική παράταξις, 
μουσικαί, οΰτε Σ 
τού Σωτήρος, οΰτε στέ
φανοι, οΰτε ρήτορες. Δέν 
ήλθον καν οΰτε οί άπει
ροι εκείνοι, εϊς οΰς πα- 
ρέσχες τήν έκδούλευσίν 
σου Αύτή ή τύχη περι- 
μένειόλου; μας.Παλαίο- 
μεν τόν εύγενή αγώνα, 
άγωνιζόμεθα ώ; οϊ έσχα
τοι χειρώνακτες καί σάν 
στεφάνι τής θυσία;έπέρ- 
χεται ό θάνατο; μέσφ 
τή; έσχάτη; ένδεια; κα1. 
άφανεία;.Κύτταξε τώρα

Τίποτε'. Ούτε στρατιω- 
οϋτε 

:αυρός

ΝΙΚ. ΤΣΟΧΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΕΡΙΔΗΣ

αφορμήν νά έπιδο'ιή είς τό
- 1'ίγκ. τό τιμηθέν διά

γύρω σου. Σέ περιστοιχίζει μόνον ή στενή 
κοινωνία τών συναδέλφων σου, σέ περι
στοιχίζει δ Σύνδεσμο; Συντακτών Ελλη
νικών Εφημερίδων, εϊ; τών ιδρυτών τού 
όποιου ήσουν κα1. σύ κα1. εϊς τήν άποστο- 
λήν τοϋ δποίου έστήριξες χρυσά; έλπίδας. 
Νά αϊ χρησταϊ έλπίδε; σου ! Σέ προπέμπει 
μόνος δ Σύνδεσμος καϊ σέ αποχαιρετά 
αύτός. Πρόβαινε τώρα. Τάς εύχάς τής έκ- 
κλησία; συνοδεύει καί τών συναδέλφων 
σου ή θερμή εύχή, εύχή πού άναπέμπομεν 
μέσα άπό τήν ψυχήν μας».

' «
ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Εϊς τάς άλλα; ταχυδρομικά; προόδους 
— όφείλομεν νά δμολογήσωμεν πολλά; 
τοιαύτας—προστίθεται τώρα κα! ή δι'αύ- 
τοκινήτου περισυλλογή τών έπιστολών έκ 
τών διαφόρων κιβωτίων κα1. παραρτημά
των εϊς τό κεντρικόν κατάστημα.

Μετ' ολίγον ίσως θά ίδωμεν καϊ τήν 
πρόοδον αύτήν, ένα ώραΐον αύτοκίνητον, 
δπως φαίνεται εϊς τήν εικόνα μας, δμοιον 
πρός εκείνα, τά όποια μεταχειρίζεται ή 
αύστριακή ταχυδρομική υπηρεσία, διασχί- 
ζον τούς δρόμου; τών Αθηνών καί συντε
λούν εϊς τήν ταχύτητα τή; ταχυδρομικής 
υπηρεσίας κατά πολύ.

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ
Εϊς τό έν τφ ύπ" άριθ. 51 τεύχος τής 

«Εικονογραφημένης» άρθρον ύπό τόν τί
τλον «Ή 'Ελληνική 'Επίσημος Γλώσσα τών Σουλτάνων» παρεισέφρησαν 
έκ παραδρομή; τού διορθωτού λάθη τινά τυπογραφικά ώς πρός χρονο
λογίας τινάς. Οΰτω έν σελίδι 40 άναφέρεται ότι ό Σουλτάνος Βαγιαζίτ γρά- 

. ---- ·ν.—/,Λτώ έπ»στολών κατά τό 1842

κλήρο; νά φροντίσωμε γιά τά νεκρολούλουδά σου καϊ τήν κηδείαν σου. 
θύμα τοΰ άχαρίστου έπαγγέλματος, θύμα τοΰ καθήκοντος έπεσε; σάν στρα
τιώτης εϊς τά πρώτα ταχύσκαπτα. Πού είναι τώρα ή Πολιτεία, ποΰ ή 
Κοινή Γνώμη τής όποιας ήσουν ήχώ, πού είναι τό Κράτος νά σέ κηδεύση;

Τα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΜΑΣ

φων πρός τόν Δόγην τής Ένετίας, άπηύθυνεν αύτφ έπιστολήν κατά τό 1842 
έλληνιστί καί ότι κατά τό 1845 παρεχώρησεν εϊ; τόν Δόγην 
Μοντσενίγον τήν Ζάκυνθον κλ. Είνε προφανές ότι πρόκειται περί 
τυπογραφικού λάθους έξ αναγραμματισμού τών αραβικών ψη
φίων και ότι άντί 1842 καί 1845 έδει νά τεθή 1482 καί 1485, 
ώς τούτο εξάγεται έκ τών άνωτέρω καί κατωτέρω έτι παρατι
θέμενων χρονολογιών 1481, 1499, 1500 κλ. Έκρίναμεν καλόν νά 
σπεύσωμεν νά άπαλλάξωμεν τούς άναγνιίιστας τοΰ ΙΙεριοδικοϋ 
από τόν εφιάλτην αύτόν. Φαντασθήτε τόν Βαγιαζήτ εϊ; τά 1842 '. 
2ς νά μή μά; έφθανεν ή δουλεία τόσων αϊώνων.

«

φίων καί ότι άντί 1842 καί

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
^'.Ι.τόο.τ«ο/<'< .ιραχιικΛν ιής ηνηδοΐας τή; I Λίαρτίον 190!!/.

Κατ' άπόφασιν τή; δλομελεία; τής ■ Εταιρίας ΙΙεριοδικοϋ 
Τύπου Αθηνών : α') Καταργεϊται όλοσχερώ; ή άποστολή δωρεάν 
τών Εβδομαδιαίων φύλλων καί περιοδικών τών ύπό τών άποτε- 
λούντων τήν Εταιρίαν ταύτην διευθυνομένων. β') Ούδείς άναγνω- 
ρίζεται <>>; συνδρομητής καϊ λαμβάνει σειράν φύλλων, άν μή 
προκατέβαλε τήν έτησίαν αύτοΰ συνδρομήν. Επιτρέπεται μόνον 
ή αποστολή φύλλου ή τεύχους ώς δείγματος εϊς πάντα αϊτοΰντα' 
κα! γ') Ί'ποχρεοΰνται άπαντες οϊ διευθυντα1. οί άποτελοΰντες 
τήν Εταιρίαν ν’άναγράφωσι οτεμεοπ'.σω; »ίσ ή/.α π'ι νπ’αυτών 
διννδυνόμννα γΰλλα τα δνύματα roir ουνδρομητών ίών δνατρο- 
.vorrrior νίζ την πληρωμήν τής αννδρομής των εις οίονδή.τοτε εκ 
τών έν Λο;·(.> έ/1δομαδιαίι·>ν ίφημερίδων καϊ περιοδικών.

Οΰτω εϊς τήν Αθανασίαν παραδίδεται δΓ όλων τών όργάνων 
τή; Έταιρία; ήμών τό όνομα τοϋ έν Παρισίοις κ. Λ. I’into, 
δστις έπ! δύω κα! ήμισυ έτη λαβών φύλλον ανελλιπώς τής 
«Εικονογραφημένης» κα! καταχρασθε!ς τή; Εμπιστοσύνης ήμών 
δέν μάς άποστέλλει ήδη τό έκ φρ. χρ. 55 άντίτιμον.
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ΑΝΑΓΝαΣΑΤΕ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Πόθος θερμός, επιθυμία διακαής όλων 

τών συνδρομητών τοϋ ήμετέρου Περιο
δικού είναι, νά γίνη ή εκδοσις αυτού δεκα
πενθήμερος. Καί είναι κοινός ό πόθος, πόθος 
υμών και ήμών καί ή σκέψις πρό πολλοΰ 
άνέθορεν. Άτυχώς—καί πρέπει νά πιστεύσω- 
οιν ήμάς, μηδέποτε φεισθέντας δαπανών, μηδέ θυσιών, μηδέ κόπων μέχρι 
τοϋδε—δπως έχουν σήμερον τά πράγματα, είναι σχεδόν αδύνατον τοΰτο.

Δέν πρέπει νά λησμονηθούν αί άτυχίαι τών 'Ομογενών. Εΐς Ρωσ- 
οίαν, άφ’ ής έξεδόθη ή «Εικονογραφημένη» τό πρώτον, δέν κατόρθωσε 
νά είσέλθη μέ τόν επαναστατικόν σάλον, δστις έκλυδώνιζε την Αχανή 
αυτοκρατορίαν, άτυχήσασαν καί αυτήν κατά τόν μετά ιών ’Ιαπώνων 
τελευταίοι· αύτής πόλεμον. Καί είναι άπειρος ό κατά τά νότια αύτής 
μέρη εγκατεσπαρμένος ομογενής πληθυσμός καί εύημερεΐ. Είς τήν 
Τουρκίαν μόλις τώρα αρχίζει ή έλευθέρα εισαγωγή περιοδικού έχοντος 
τήν αποστολήν τής «Εικονογραφημένης». Ή Ρουμανία καί ή Βουλ
γαρία άπό διετίας περίπου κατέστησαν απρόσιτοι καί αύται εΐς ημάς. 
Ή ’Αμερική έκλεισε καί αύτή σχεδόν τάς πύλας της εσχάτως.

Καί ώς νά μή ήρκουν δλα αύτά ένέσκηψεν εσχάτως είς τήν μέχρι τής 
χθες χρυσόρρυτον χώραν, εΐς τήν Αίγυπτον, ή τρομερά κρίσις.

"Ας μή λησμονήται δέ καί ή έκπτωσις τοΰ φράγκου, ή όποια άτυχώς 
έν Έλλάδι δέν συνοδεύεται καί ύπό τής γενικής έκπτώσεως ούτε αύτών 
τούλάχιστον—πλήν τής τιμής τοΰ χάρτου—τών ειδών τής πρώτης Ανάγ
κης· ούδέ καί τών τροφίμων.

Δι’ έκαστον τεΰχος αναλογεί δαπάνη 2, too δΓ έξοδα συντάξεως, χάρ
του, τυπογραφικά, Αξίαν εικόνων, βιβλιοδετικά, διεκπεραίωσιν καί 
ουσκευασίαν, ενοίκια γραφείων κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Είναι προφανές δτι γινόμενης δεκαπενθημέρου τής έκδόσεως αί ετή
σιοι δαπάναι θά διπλασιαστούν. Τίθεται δέ καί όρος : Νά μή αύξηθή 
ή συνδρομή. Άρχικώς ή συνδρομή τών 22 φρ. διά τό εξωτερικόν καί 
τών 20 δρ. διά τό έσωτερικόν έκανονίσθη μέ Αναλογίας τοιαύτας ώστε 
νά γίνη τρις τού μηνός ή αύτή, ώς σήμερον πολυτελής, εκδοσις. Ιίαί θά 
είναι τό θαύμα τής εύθηνίας. Μέ 22 φρ. τρις τοΰ μηνός ή Εικονογρα
φημένη Απέναντι 48 φρ. συνδρομής τής «Illusration» τετράκις τοΰ 
μηνός! Τότε δέ καί τό τεύχος μας θά πωλήται αντί 5° λ. ένφ σήμερον 
είναι Αδύνατον νά πωληθή όλιγώτερον τών 2 δρ. Είναι ζήτημα αριθμού 
συνδρομητών καθώς βλέπετε.

Τρεις χιλιάδες συνδρομητών μετά τών άναλόγων δημοσιεύσεων καλύ
πτουν τάς δαπάνα; τής δεκαημέρου έκδόσεως καί δύω χιλιάδες συνδρο
μητών μετ’ άναλόγων δημοσιεύσεων καλύπτουν τάς δαπάνας τής δεκα
πενθημέρου έκδόσεως.

Σήμερον ό προϋπολογισμός μας διά τό πέμπτον εκδοτικόν έτος προ
βλέπει έσοδα 35·ΟΟ° περίπου χιλ. δραχμών απέναντι 26,000 εξόδων. 
Προϋπολογίζεται δηλαδή περίσσευμα g.ooo δρ. δπερ άδηλον άν θά 
πραγματοποιηθή. Όμολογοϋμεν δτι τό περίσσευμα τοΰτο είναι ικανο
ποιητικόν, άλλά δέν έπαρκεϊ διά νά κάλυψη τήν άπαιτηΰησομένην μέ
χρι τοΰ διπλάσιου δαπάνην διά τήν δεκαπενθήμερον εκδοσιν. Νά έπιχει- 
ρήσωμεν μέ τιήν ελπίδα οτι θά αύξήση καταπληκτικώς ό αριθμός τών 
συνδρομητών;

Όχι ! φωνάζει ή λογική.
Ό μή δίδων τάς 2ο δρ. διά τήν μηνιαίαν εκδοσιν, δέν τάς δίδει διότι 

δέν δύναταί νά τάς δόση καί συνεπώς δέν θά τάς δόση καί διά τήν 
δεκαπενθήμερον. Διότι ή πυκνότερα εκδοσις είναι εΰθηνία άλλά δέν 
ελαττώνει καί τό ποσόν. Άρα ή δεκαπενθήμερος εκδοσις δέν είναι μέ
σον διά νά αύξήση τόν άριθμόν τών συνδρομητών. 'Ημείς οί όποιοι 
κατωρθώσαμεν νά φέρωμεν εις τιήν σημερινήν περιωπήν του τό έργον 
μας, εϊμεθα εϊς θέσιν νά γνωρίζωμεν καλώς τά πράγματα. Καί λέγομεν: 
Έάν οί κ. κ. συνδρομηταί ήμών έπιθυμοΰν νά γίνη, δπως έχουν σήμε
ρον τά πράγματα, δεκαπενθήμερος ή Εικονογραφημένη'· θά πέση. 
’Έχομεν δέ τήν ηθικήν ύποχρέωσιν, απέναντι τοϋ Τόπου και τής ‘Ιστο
ρίας νά μή τήν άφήσωμεν νάπέση. Αύτή είναι ή γλώσσα τ ής ειλικρίνειας.

Άλλ’υπάρχει έν μέσον νά αύξηση ό αριθμός τών συνδρομητών ήμών 
καί ήμεϊς εύχαρίσιως θά συμβάλωμεν ύλικώς εΐς τούτο. Τό μέσον τό 
έχουν εΐς χεϊρας των αύτοι ούτοι οί συνδρομηταί μας, οί όποιοι 
έδειξαν δτι αγαπούν τό έργον μας καί τό περιβάλλουν μέ στοργήν καί 
είναι τό σύστημα τό όποιον έχουν έν χρήσει δλαι αί ’Αμερικανικοί 
εφημερίδες και δλα τά Αμερικανικά περιοδικά, τά μεγάλα καί τά 
κυκλοφοροδντα εΐς εκατομμύρια φύλλων, τό σύστημα τών δώρων.

Έάν έκαστος συνδρομητής έκτιμών τό έργον καί τήν Αποστολήν τής 
■ Εικονογραφημένης» καί ενδιαφερόμενος ύπέρ τής προόδου αύτής 
θελήση, δύναταί νά έγγράψη καί ένα καί δύω και πλείονας συνδρο
μητάς. Είς τούς οΰτω έκδηλοΰντας τήν πρός έαυτήν στοργήν των, ή 
«Εικονογραφημένη» πλήν τής άμετρου ευγνωμοσύνης της θά δώση 
καί δώρα, δώρα άξίας. Ίδέτε τα:

Έν πρώτοις, άπό τοΰ νΰν διά τούς παλαιούς συνδρομητάς, τούς 
θέλοντας ν’ αποκτήσουν καί τό ετήσιον εξάρτημα τής «Εικονογραφη
μένης», τό θαυμάσιοι· ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον I. Α. Βρετοϋ, 
δπερ, μοναδικόν καί πολύτιμον άπόκτημα. στολίδι Αληθινόν, τιμάται 
πολυτελώς χρυσοδεμένον φρ. χρ. 5 ή δρ. διά τό έσωτερικόν, ή συνδρομή 
τού Περιοδικού μετά τοΰ 'Ημερολογίου ώρίσθη είς φρ. χρ. 25 ή δρ. 23 
διά τό έσωτερικόν, πάντοτε προπληρωτέας.

Δίδομεν άκόμη :
α' Είς τόν έγγράφοντα άπ’ ευθείας πρός ήμάς ένα συνδρομητήν ετή

σιον καί προαποστέλλοντα τό άντίτιμον τής συνδρομής του,
Δώρα άξίας 4 δρ. έκαστον.

Τέσσαρα Λαχεία τοΰ Στόλου μονόδραχμα, ή ενα άργυροΰν αναπτήρα σι- 
γαρου, ή μίαν άργυρόν σπιρτοθήκην, ή ένα λαιμοδέτην, ή ενα τόμον ’Εγκυ
κλοπαιδικόν Ημερολογίου I. .4. Ερέτου, χρυσόδετου.

β' Εΐς τόν έγγράφοντα δύω συνδρομητάς 
ετησίους καί. προαποστέλλοντα τό άντίτιμον 
τών σύνδρομο»·,

Δώρα άξίας 8 δρ. έκαστον.
Όκτί" ΛαχεΤα τοΰ Στόλου μονόδραχμα. ή εν 

μελανοδοχείου μετάλλινου, ή Ου Ήμερολόγιον
Βρετοΰ, πολυτελές, ή μίαν συνδρομήν έτησίαν τοΰ Ρωμηοΰ· τοΰ Σονοή, 
ή έν ζεύγος χειρόκτιό»', ή μίαν ομβρέλλαν, ή τόν μικρόν Λαρούς.

·/' Είς τόν έγγράφοντα τρεις συνδρομητάς έτησίους καί προαποστέλ
λοντα το άντίτιμον τών συνδρομών.

Δώρα άξίας 12 δρ. έκαστον.

Δώδεκα Λαχεία τον Στόλον μονόδραχμα, ή έν ζεΰγος χειροκτίων μον- 
σκεταίρ, ή τέσσαρα ζεύγη καλτοών, ή μίαν δωδεκάδα κολλαρων, ή ενα μπα
στούνι, ή μίαν τοιγαροίίήκην άπό αλπακά ή τό Λεξικόν Λαρους χρυσόδετου.

δ' Εΐς τόν έγγράφοντα τέσσαρας συνδρομητάς έτησίους καί προαπο
στέλλοντα τό άντίτιμον τών συνδρομών,

Ζΐώρα άξίας 16 δρ. έκαστον.
Δέκα εξ Λαχεία τοΰ Στόλον μονόδραχμα, ή έν καπέλλον ανδρικόν τής 

εκλογής σας, ή μίαν τσιγαροθήκην άργυρον, ή εν μπαστούνι, ή έν μελανοδο
χείου, ή ένα πορτοφόλι, ή μίαν τζαντίτσα διά κυρίαν, ή ένα βέλλο παρα- 
σόλ, ή μίαν ομβρέλλαν.

ε' Είς τόν έγγράφοντα πέντε συνδρομητάς έτησίους καί προαποστέλ
λοντα τό άντίτιμον τών συνδρομών,

Δώρα άξίας 20 δρ. έκαστον.

Μίαν συνδρομήν έτησίαν τής Εικονογραφημένης*.— ή έν Λαχείου τοΰ 
Στόλου μονόδραχμον καί ένα αναπτήρα τσιγάρου καί ένα τόμον Ημερολο
γίου Βρετοΰ καί ένα λαιμοδέτην καί μίαν ομβρέλλαν βροχής, ή — μίαν μεγε
θύνουν φωτογραφίας εΐς τό φυσικόν, >/ - μίαν ομβρέλλαν γυναικείου, ή - 
τέσσαρα ζεύγη χειρόκτιό»’, ή δύω ζεύγη χειροκτίων μουσκεταίρ, η έξ ζεύγη 
καλτσών γυναικείων, ή μίαν δωδεκάδα κολλάρων καί ήμϊοειαν μανικετίο»·, 
ή ένα ποδόγυρον μισοφοριού, ή μίαν μποτιλίτσα βιολέιτας γνήσιας.

Είς τόν έγγράφοντα δέκα συνδρομητάς έτησίους καί προαποστέλ
λοντα τό άντίτιμον τών συνδρομών,

Δώρα άξίας 40 δρ. έκαστον.

"Εν ώρολόγιον τής τσέπης ανδρικόν, ή μίαν ομβρέλλαν γυναικείαν μετα
ξωτήν, ή μίαν φωτογραφικήν μηχανήν, ή τήν Ιστορίαν τοΰ καθηγητοΰ κ. 
Σπυρ. Λάμπρου, ή εν μελανοδοχείου έκ λευκοί' μετάλλου, ή έν μισοφόρι 
μεταξωτόν, ή εξ ζεύγη καλτσών γυναικείων αζούρ, ή μίαν σμιζέττα καλοκαι
ρινήν γυναικείου, ή — μίαν συνδρομήν τής · Εικονογραφημένης· ετησίιιν καί 
έν Λαχεΐον τοΰ Στόλον καί ένα λαιμοδέτην καί ένα αναπτήρα τσιγάρου και 
μίαν δμβρίλλαν βροχής και εν Ήμερολόγιον Βρετοΰ, 'ή μίαν συνδρομήν 
• Εικονογραφημένης καί μίαν μεγέθυνσιν φωτογραφίας εΐς ιό φυσικόν, ή 
τά υπό στοιχείου α' καί έν έκ τών ύπό στοιχείου β' άναφερομένων.

ζ’ Είς τόν έγγράφοντα είκοσι συνδρομητάς έτησίους καί προαποστέλ
λοντα τό άντίτιμον τών συνδρομών,

Δώρα άξίας 80 δρ. έκαστον.

"Εν μισοφόρι μεταξωτόν, ή εν καπέλλον γυναικείου — μοδέλλο, ή μίαν κα
δένα χρυσήν τοΰ λαιμόν γυναικείαν, 'ή έν ήολογάκι χρυσόν γυναικείου, 'ή μίαν 
φωτογραφικήν μηχανήν, ή συνδυασμούς δώρων έκ τών διαφόροτν κατηγο
ριών κατά τήν εκλογήν τον, μέχρι συμπληρώοεως τοΰ ποσοΰ δπερ δικαι
ούται, ή μίαν λαχειοφόρον τοΰ κτηματικού Δανείου τής 'Εθνικής Τραπέζης.

η' Οί έγγράφοντες πλείονας συνδρομητάς δικαιούνται κατ' Αναλογίαν 
νά λάβωσι δώρα έκ συνδυασμών πάλιν διαφόρων κατηγοριών.

Καλούνται οΰτω οί καλαίσθητοι καί φιλογενεΐς συνδρομηταί τού 
Περιοδικού νά ένισχύσωοιν ήμιίς είς τόν καλόν άγώνα τής έπικρατήσεως 
τών εύγενών καί πατριωτικών Αρχών μας, νά ένισχύσωοι καί συνδρά- 
μωσιν ήμάς είς τόν έπί θυσίαις άγώνα τής εύρυτέρας διαδόσεως τοΰ 
μοναδικού διά τόν σύγχρονον 'Ελληνισμόν περιοδικού.

Τά ονόματα έκείνων οί όποιοι εύμενώς θά ταχΰώσι παρά τό πλευράν 
μας, μεριμνώντες περί τής εύρυτέρας κυκλοφορίας τού Περιοδικού θά 
παραδοθώσιν εΐς τήν Αθανασίαν, δημοσιευόμενα έν ίδιαιτέρρ. Τιμητική 
Στήλη τοΰ Περιοδικού.

Θά δημοσιευθοΰν δέ καί αί εικόνες τών συνδρομητών μας έκείνων οί 
όποιοι θά έγγράψουν τούς περισσοτέρους νέους συνδρομητάς, άποστέλ- 
λοντες έν ταύτφ καί τό άντίτιμον.

Τό έμβασμα μετά τών διευθύνσεων τών έγγραφομένων — καθαρογε- 
γραμμένων εννοείται — δέον νά γίνεται διά ταχυδρομικής έπιταγής 
πρός τόν Διευθυντήν τοΰ Περιοδικού «Ή Εικονογραφημένη» κ. Δ. 
Βρατσάνον, οδός Καρύτση 4 ’Αθήνας, άμα δέ τή λήψει τής έπιταγής 
θά άποστελλωνται διά ταχυδρομικού δέματος τά δώρα, ών οημείωσις 
δέον νά έσωκλείηται έν τή πρός ήμάς επιστολή.

Αί τοιαϋται έγγ'ραφαϊ δέον νά γίνονται άπ’ εύθείας παρά τών συν
δρομητών μας πρός ήμάς, χωρίς νά μεσολαβή τρίτος, δηλαδή Απεσταλ
μένος ή είσπράκτωρ τών Γραφείων μας.

Τά ανωτέρω δώρα τής α' κατηγορίας δίδονται καϊ εΐς εκείνον δστις 
αυθορμήτως καί άπ' εύθείας έγγράφεται, προστιθεμένων και τών 
δώρων άλλων κατηγοριών αν εγγράψη καί άλλους άναλόγους 
συνδρομητάς.

Καί διά νά ίκανοποιηθώσι καί οί μέχρι τοϋδε συνδρομηταί μας 
δηλοϋται δτι καί αυτοί άνανεοϋντες τήν συνδρομήν των διά τό επό
μενον έτος καί έμβάζοντες άπ’ εύθείας εΐς ήμάς τό άντίτιμον αύτής 
μέχρι τής 15 Νοεμβρίου τ. έ. δικαιούνται είς τά ύπό στοιχείου α' δώρα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
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