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Ο ΕΑΙΣΟΝ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΚΑΙ ΝΤΝ
Τίς ό άνθρωπος ούτος, δστις κατέστησε τό όνομα αύτοΰ 

τοσοΰτον δημώδες, ώστε άπό τοϋ μονάρχου μέχρι του άγυιό- 
παίδος, καί άπό τοΰ ύψους καί τοΰ μεγαλείου τής επιστή
μης μέχρι τής σφυράς καί τοϋ άκ
μονος τοΰ έργοστασιου, αντηχούσε 
τά άθλά του ;

Τίς αύτός, δστις άν καί δεν ύπε· 
ρέβη έτι ούδέ τήν μεγαλοφυίαν ουδέ 
τά κατορθώματα, τάς ανακαλύψεις 
καί τά δόγματα τοσούτων μεγαλο
φυών προσωπικοτήτων καί ειδικο
τήτων, αϊτινες άπό κτίσεως κόσμου 
μέχρι σήμερον άνεφάνησαν έν τή 
πολυτλήμονι σφαίρα μας, κατέ- 
κτησιν όμως τάς καρδίας όλων καί 
τήν σήμερον θεωρείται ή ύπατη 
εύφυία, πρός ήν άτενίζει άπας ό 
κόσμος ;

Τί τάχα πλειότερον αξίζει τοϋ 
Κολόμβου, Νεύτωνος, Άρχιμή- 
δους, Ίπποκράτους, Πλινίου, Φραγ- 
κλίνου καί τόσων άλλων αρχαίων 
επιστημονικών εξοχοτήτων, έτι δέ 
καί νεωτέρων, ΐνα τό όνομα αύτοΰ · 
καταστή τοσοΰτον δημοτικόν, επί
ζηλον καί θαυμαστόν, πανταχοϋ καί 
παρά πάσι τοϊς θνητοϊς:

Ο "Εδισων ; Ό "Εδισων υπο
νοεί τά πάντα, θέλησιν, δύναμιν, 
διορατικότητα, εύφυίαν, έφευρετι- 
κότητα, τέχνην, έπιστήμην, κατά- 
κτησιν τοΰ παντός! Τό ηλεκτρικόν 
φώς, τό μικρόρωνον, τό τηλέφωνον, 
ναμοηλεκτρικαί μηχαναί, τά συνεχή

Ο Εόισων τό πά-iac άσημος χαί. rvr [ΰγαζ

ό φωνογράφος, αί δυ- 
καί έναλλακτικά ρεύ

ματα, ή άνάπτυξις τέλος και χρησιμοποίησες τοΰ ηλεκτρι
σμού, καί τόσα άλλα παρεπόμενα τούτοις, είναι έργα τοΰ 
πνεύματος καί τών χειρών του !

Πλήν αύτάκατέστησαν αύτόν θαυμαστόν καί περιλάλητον; 
αύτά συνετέλεσαν είς τάς άποδοθείσας αύτολ τιμάς, ότε ήλ- 
θεν είς Εύρώπην; άφοΰ, ώς εϊπομεν, καί τόσοι άλλοι ωφέλησαν 
τήν ανθρωπότητα ώς αύτός, ίσως καί πλεϊον, καί έν τούτοις 
δέν άπέδωκεν αύτοϊς ό κόσμος τήν σημασίαν, ήν αποδίδει 
αύτφ ;

Ή διαφορά είναι ή εξής.
Ο Εδισων δέν εδικαιούτο τοσαύτης δόξης καί τηλικού-

των τιμών, ίν σχέσει προς τάς λοιπάς άναφανείσας το πάλαι· 
καί νΰν μεγαλοφυΐας, πλήν τό είδος τών ύπηρεσιών του 
πρός τούς κατοίκους της ύφηλίου είναι τοιοΰτον, ώστε κατέ
στη δημοτικός καί θαυμαστός τοΐς πάσι.

Ό “Εδισων είναι μάλλον πρακτικός η θεωρητικός, καί η. 
πράξις σήμερον «Ιναι εκείνη, ήτις άνεβίβασεν αυτόν έκεϊ ένθα, 
ίσταται. Είναι δέ πλεϊον η μεγαλοφυής, διότι έν.νοήσας τήν 
δύναμίν του, κατέγεινε νά συνδυάση τόν πρακτικόν του νοΰν 
πρός τάς απαιτήσεις τοΰ έπικρατοΰντος πνεύματος της σή
μερον παρ’ άπασι τοϊς λαοϊς!

Χειραφέτησες τοΰ πνεύματος, είπον οί λαοί!
Χειραφέτησις τής πρακτικής, είπεν- ό “Εδισων, καί συν- 

δυάσας άμφότιρα ταΰτα έγένετο ό,τι είναι.
Αί ανακαλύψεις τοΰ ήρωος τών έν παρόντε αίώνι ηλεκ- 

τρικών φαινομε'νων είσί γνωσταί είς τόν επιστημονικόν κόσμον, 
ώς καί εις τούς κατοίκους άπάσης της ύφηλίου, εκ τών πολ
λών περί αύτοΰ γραφέντων καί είς τάς εφημερίδας καί είς τά' 
περιοδικά, ώστε ήμεϊς δέν θά διατρίψωμεν νΰν ή είς γενικά 

τινα καί ακροθιγώς περί αύτοΰ γε
γονότα, εις τήν έξέτασιν αύτοΰ τό 
πάλαι καί νΰν, είς την ύπ αύτοΰ· 
τελευταίαν άνακάλυψιν τοΰ φωνο
γράφου, ώς καί είς τό ζήτημα τής 
άνακαλύψεως τής έξ άποστάσεως 
όράσεως διά τοΰ ηλεκτρισμού, δη- 
μοσιεύοντες άμα τήν εικόνα του, 
σκοπόν έχοντες νά γνωρίσωμεν έπί· 
μάλλον τοϊς φίλοις ήμών άναγνώ- 
σταις τόν διάσημον άνδρα, διότι έν 
τή πορείερ ήμών πολλακις θά ή. 
ανάγκη νά άναφέρωμεν, είτε τό Ο
νομα αύτοΰ ή σχετικήν τινα άνα- 
κάλυψίν του.

Τίς είναι ό άνήρ ούτος, δν μετά 
σεβασμού άναφέρουσιν οί επιστή
μονες καί θαυμάζουσιν οί βασιλείς ς 
Πρό εικοσιν έτών ητο απλούς σι
δηρουργός καί σήμερον θεωρείται ό· 
μεγαλείτερος νους! Τό πάλαι άση
μος καί νΰν μέγας!

Κατοικεί 15 μίλια μακράν τής 
Νέας Ύόρκης, εχει ύπό τάςδια- 
ταγάς αύτοΰ έκατοστύν μηχανικών 
καί τρεϊς χιλιάδας έργάτας. Δέν 
γνωρίζει έορτάς, ούδ’ ημέρας αρ
γίας, διότι ταύτας θεωρεί άπωλε- 
σμενον χρόνον.

Όπόταν ό διάσημος έφευρέτης παρουσίασε τό φωνόγρα
φόν του είς τό έν Νε’β: Ύόρκη Electric Club, οί σοφοί και 
οί επιστήμονες ένεθουσιάσθησαν καί έξεπλάγησαν έπί τή επι
τυχίες τούτου.

’Αφοΰ δέ ήρχισαν τά συγχαρητήρια καί αί προπόσεις, ό "Ε
δισων άπεσύρθη είς τό έργαστήριόν του καί έξηκολούθησετήν 
έργασίαντου, ώςνά μή είχε βυμβή τίποτε.

Ή οικία ΐν ή διαμένει είναι άπλουστάτη, εξοχική, καίού- 
δέν τό εξαιρετικόν εχει εις τό εξωτερικόν αύτής. Έν τώ εσω- 
τερικφ όμως διαφέρει τό πράγμα, έκεϊ είναι τό βασίλειον τοϋ 
ήλεκτρισμου, καί ζή τις ώς έν μαγική χώρος. Τά σύρματα, 
οί κώδωνες, αί ήλεκτρικαι συσκευαί καί τά διάφορα εργαλεία 
άποθαμβοϋσι τόν θεατήν. Έκεΐ ούδείς ακούεται, όμιλεϊ τά
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τηλεφώνου, φωτίζει τόήλεκτρικόν φώς, γράφει ό τηλέγραφος, 
καί υπηρετεί 0 ηλεκτρισμός.

Ό πατήρ του ήτο πτωχός καί ήλλαξε πολλά επαγγέλ
ματα χωρίς νά κατορθώση νά έπιτύχη είς ούδέν.

Ό δέ Έδισων βλέπων τήν άθλίαν κατάστασιν τοΰ πα
τρός του, έλαβεν έφημερίδας, ας έπώλει είς τούς σταθμούς 
τών σιδηροδρόμων, όπως άνακουφίζη αύτόν.

(ακολουθεί) Φ. Π.

ΜΓΘΟΛΟΓΙΑ TOr ΦΟΙΝΙΚΟΣ

Οί φοίνικες είναι δένδρα κυρίως τών τροπικών, ώς αί έλά- 
ται τών ψυχρών χωρών, ή δρυς καίή έλαια τών εύκράτων, 
ώς δ’ η έλάτή προσδίδει «ές τάς βορείους χώρας ώραιότητα 
σοβαράν καί μελαγχολικήν, ούτως ή δρυς καί ή έλαια παρί- 
στώσι την φύσιν γελόεσσαν έν τή μεσημβρία, τον δε φοίνικα 
χαρακτηρίζει ή μεγαλοπρέπεια τών τροπικών, ήτις έν τή ώ- 
ραιότητι ενέχει τήν ωφέλειαν καί τόν πλούτον.

Τά άξιολογώτατα τών φυτών έχουσιτήν έκ δεισιδαιμονίας 
παραχθεϊσαν Ιστορίαν των μύθοις περιπεπλεγμένην, άλλ ’ολίγα 
νομίζω έχουσι τοιαύτην πλουσιωτέραν καί περιεργοτέραν τών 
φοινίκων καί ιδί^ τών κοκκοφοινίκων. Ό κοκκοφοϊνιξ όστις 
έδωκεν αφορμήν είς πλείστους μύθους καί δεισιδαιμονίας, ώστε 
δύναταί τις νά πλήρωσή τόμους ολοκλήρους, πρωτεύει εΐς πά· 

,. σας τάς χώρας τής αρχαίας ηπείρου, ένεκα τής ώφελείας αύ· 
τοΰ, καθόσον τό δένδρον τοΰτοκαί μόνον έταρκεϊ είςτήντρο- 
φήν καί πάσας τάς βιωτικάς χρήσεις όλων πληθυσμών, φυ
σικώς δ'άπό τών αρχαιότατων χρόνων, ό απλοϊκός καί παν
θεϊστής άνθρωπος, ίθεοποίησε τόσον ώραϊον καί χρήσιμον 
δένδρον καί τφ άπέδωκεν αρχήν θαυμασίαν καί ουρανίαν.

Τφόντι ή ινδική παράδοσις λέγει, ότι ή Σεύξη έθυσιάσθη 
ύπό τοΰ πατρός αυτής Ίξόρα έν στιγμή ζηλοτυπίας, τό αιμά 
της έρρευσεν έπί τής γής καί επί τών ύπ’ αύτοΰ βραχέντων 
μερών έφύη ό κοκκοφοϊνιξ.

. Οί κάτοικοι τής νήσου. Κεϋλάνης σέβονται τήν μνήμην τοΰ
πρώτου εύρόντος τόν κοκοφοένικα, ιδού δ’ ή παράδοσις ήν 
αναφέρει ό Κίρκυβ.

«Μίαν φοράν ό ισχυρός ήγεμών Κοττάχ κατελήφθη υπό 
επιδερμικής άσθενείας, ής ένεκα κατήντησεν αποτρόπαιος, καί 
υπ’αύτών τών ιδίων του γυναικών άπεκρούετο.

«θεία οπτασία έπιφαίνεται αύτφ καθ’ ύπνον καί τφ ανα
καλύπτει τήν ύπαρξιν τοΰ κοκκοφοίνεκος, δέχεται δέ τήν συμ
βουλήν νά βαδίση έκατόν λεύγας πρός Νότον όπως εύρη το 
δένδρον καί ίαθή.

«Ό ήγεμών άφυπνισθείςήρξατο τής πορείαςκαίμετάπολ- 
λάς ήμέρας, άπήντησεν άξιοθαύμαστον δένδρον ζών είς τά 
παραθαλάσσια τοΰ Ώκεανοΰ, καί δπερ ουδέποτε ειχεν ιδή ή 
κατά τήν ρηθεϊσαν ίιράν οπτασίαν. Έλαβεν ένα έκ τώνκαρ- 
πών, έθραυσεν αύτόν, Ιπιε τό λευκόν έν αύτφ περιεχόμενον 
ρευστόν καί έθεραπεύθη.

«Ευγνώμων είς τήν θεότητα, έφύτευσε τόν κοκκοφοίνικα 
καθ’ ίλην τήν νήσον, άπαγορεύσας έπί ποινή θανάτου τήν 
έκκοπήν τών δένδρων».

. Είς τό αρχιπέλαγος τής ’Ωκεανίας, έν έκαστη νήσφ όκοκ- 
κοφοΐνιξ έχει διάφορον θείαν καταγωγήν.

Είς Ταϊτήν πιστεύουσιν ότε ό πρώτος κοκκοφοϊνιξ έξήλθε 
τής κεφαλής θεοΰ τίνος.

Οί κάτοικοι τών Μαρκησίων νήσων, πιστεύουσιν ότι ό 
κοκκοφοϊνιξ άπεστάλη έκ θεοΰ, όστις έπισκεφθεις τήν νήσον 
καί μή εύρών έν αύτή τοιοΰτο δένδρον, άπέστειλε πλοιάριον 
πλήρες σπόρου.

’Εκτός τής θείας αύτοΰ καταγωγής, καί ίσως ένεκα τού
του, ό κοκκοφοϊνιξ έχει μέγα μέρος είς τάς προλήψεις καί 
τελετάς τών άγριων λαών.

Είς όλας τάς θρησκευτικά; τελετάς οί ’Ινδοί ποιοΰσι χρή- 
«ιν του κοκκοφοίνικος.

; Είς τάς επιδημίας τών πυρετών καί τής χολέρας προσφέ- 

ρουσιν είς τούς θεούς, πρός εξιλασμόν, νεαρά δενδρύλλια καί;· 
κατά τάς τρικυμίας επιζητοϋσι νά κατευνάσωσι τήν ταραχήν- 
τής θαλάσσης, ρίπτοντες είς τήν θάλασσαν κόκκους φοίνικος. 
Έπεκυροϊ τήν πρός γάμον ύπόσχεσιν, είναι δηλ. είδος άρ- 
ραβώνος. Κατά δέ τόν γάμον, όπως έξευμενίσωσι τόν θεόν, 
τφ προσφέρουσι μεγάλας ποσότητας κόκκων.

Οί Σιγγαλέζοι, έν περιπτώσει γεννήσεως ή θανάτου, φιλ- 
τάτου τίνος αύτών, κοεμώσι ποσόν τι κόκκων έπί τοϋ λίκνου 
ή τοΰ φερέτρου. ‘Η διαμοιβή δύω καρύων Κόκκου έπιση- 
μοποιεϊ τήν πρός γάμον ύπόσχεσιν, ότε καθικετεύουσι τόν 
θεόν ΙΙο.ΙΛΐάρ, φέροντες αύτω μεγάλας ποσότητας κόκκων.

Ό καρπός τοΰ κοκκοφοίνικος χρησιμεύει ώς σύμβολον ειρή
νης, καί εΐς τοιοϋτος τρωγόμενος ύπό δύο αρχηγών έχει αξίαν 
συνομολογήσεως συνθήκης συμμαχίας μεταξύ δύο φυλών.

Οί ’Ινδοί φύλου τινός, λεγομένου τών Σαμιάσσων, έ· 
χουσι τήν βάρβαρον συνήθειαν νά ένταφιάζωσι τούς νεκρούς;, 
μέχρι του λαιμού άφίνοντες έξω τήν κεφαλήν εΐς δ’ ίερεύς. 
θραύει έπ’αύτής καρπούς τοΰ κοκκοφοίνικος, έως ου τό κρα- 
νίον κατασυντριβή, τοΰτο δ’ώς όμολογοΰσι πρός διευκόλυν
σή τής έκ τοΰ σώματος άπελευθερώσεως τής ψυχής, ήτις.. 
θεωρείται εύγενέστερον νά έξέλθη διά τής κεφαλής έξυψουμέ- 
νης έτι μάλλον διά τών Ιερών κόκκων.

Είναι περίεργον ότι, έν ω καθ’ άπάσας τάς χώρας ένθα, 
φύεται ό κοκκοφοϊνιξ σέβεται ύπό τών κατοίκων, έν Μαδα
γασκάρη εκλαμβάνεται ώς δένδρον κακού πρόξενον. Ή ,πρό- 
ληψις αύτη φαίνεται παραχθεϊσα έκ τοΰ γεγονότος ότι είς: 
τών καλλίστων βασιλέων τής νήσου, άποκοιμηθείς ποτέ υπό 
κοκκοφοίνικα, έφονεύθη υπό κόκκου πεσόντος επί τής κεφα
λής του, έπειδή δ ’ έκτοτε οί βασιλείς έχειροτέρευον πάντοτε, 
μέχρι; ού κατέστησαν τύραννοι, οί ιθαγενείς άπέδωκαν τό- 
αίτιον είς τήν όλεθρίαν επιρροήν τοΰ κοκκοφοίνικος.

Εις τάς Μολούκκας, διηγείται ό Ρούμφιος, ύπήρχε τφ· 
1640 σπανιότατος διά τό ύψος αύτοΰ κοκκοφοϊνιξ τρισχιδής 
ουδέποτε καρποφορήσας, κατά τήν γνώμην τών έγχωρίων· 
ούτος συνεδέετο πρός τήν τύχην τής φυλής.

Τφ 1642 άρχηγός τις όνόματι Καλκάολι έπανέστη έναν— 
τίον τών ‘Ολλανδών, άλλά κατά τήν ένάρξιν τών εχθρό- '
πραξιών ό κοκκοφοϊνιξ επεσεν άπροόπτως, ίσως κατ’ένέργειαν 
τών ίδιων 'Ολλανδών οιτινες έγίνωσκον τήν δεισιδαιμονίαν 
τοΰ άρχηγοΰ. Ούτος μόλις τό έμαθε καί είπεν· «ή δύναμις 
ήμών κατέρρευσε μετά τοΰ δένδρου τούτου»’πράγματι δέ 
μετ’ού πολύ έθανατώθη, ό δέ τόπος έπανήλθεν είς τήν 'Ολ
λανδικήν κυριαρχίαν.

’Εν Βεγγάλη περίεργον γεγονός, φυτικόν φαινόμενου γνω
στόν ήδη είς τούς βοτανικούς, προσέδωκεν -είς τόν κοκκοφοί
νικα έτέραν θείαν καθιέρωσιν. Τά πτηνά, υπεραγαπώντα τόν- i 
καρπόν ficus Bengalensis άποθέτουσι τόν σπόρον, έπί τοΰ ] 
στελέχους τοΰ κοκκοφοίνικος καί άλλων ομογενών δένδρων- ·

Έκεϊ ό σπόρος βλαστάνει παράγων τό οίκειον φυτόν ό— ί
περ αύξάνει τάχιστα, περιτυλίσσει όλον τόν κορμόν τοΰ φοί· .; 
νικος έκ ριζών καί στελεχών μετ’ άνθέων, ούτως ώστε φαί- J 
νεται ώς έν μόνον δένδρον, γιγαντιαία συκή έχουσα είς την I 
κορυφήν τόν ύπερήφανον λόφον έκ φύλλων τοΰ φοίνικος μετά- | 
τών καρπών αύτοΰ. <

Οί ’Ινδοί θεωροΰσι τήν ένωσιν τών δύο ίερών δένδρων ώς: |
σύμβολον τών ύπό τοΰ Βούδδα καθαγιασθεισών ενώσεων, μό- ] 
νον δέ οί βραχμάνες άπολαύουσι τοΰ προνομίου νά τρώγωσί- 1 
τινα πλακούντια παρεσκευασμένα έκ φύλλων σύκων τρεφομέ- 1 
νων έπί κοκκοφοίνικος. 1

Καί έν αύταϊς τής άρχαιότητος ταίς θρησκευτικαΐς πεποι- | 
θήσεσι, τοΰ μεσαιώνος καί τοΰ Χριστιανισμού έχουσι μέγα μέ- I 
ρος εν γένει οί φοίνικες. |

Κατά τήν κλασικήν αρχαιότητα ό φοϊνιξ συμπαραβάλλεται |
πρός τόν ήλιον, ούδ’ αδίκως τω άπέδιδον τότε θαυμασία; ίδι- j
ότητας, προκαλουμένηςτής έκστάσεως έκ τής διηνεκούς πρα- |
σιας καί νεότητος τών ώραίων τούτων δένδρων, άτινα μέ 1
κορμόν έλαφρόν καί πολύ άνεπτυγμένον, ένίοτε δέ καί λεπτόν, ί
άνθίστανται είς τάς έπί τών θαλασσίων άκτών καταιγίδας ή ■ J 
είς τούς τρομερούς ανέμους καί άνεμοστροβίλους έν τφ έσω- Ί 

r«

-τέρικώ τών ερήμων, ούτε λιγύζονται ύπό τό βαρύ φορτίον 
τών ευχύμων αύτών καρπών

Τό όνομα δπερ εδιδον είς τό δένδρον τοΰτο ήτο τό τοΰ 
-Φοΐνίκος, ήτοι τοΰ θαυμάσιου πτηνού, ένουμένης ούτω τής 
•ιδέας τής ούρανίας καταγωγής άμφοτέρων.

Έν τή Βιβλφ πολλάκις γίνεται μνεία τών φοινίκων χάριν 
παρομοιώσεων καί παραβολών έν τφ άσματι τών ασμάτων 

-ό ψάλτης μορμυρίζει είς τό ούς τής ερωμένης. «Τόεύκίνητον 
-σώ/κά σου ομοιάζει πρόςκορμόν φοίνικος..»

Οί ποιηταί πάσης εποχής έκαμαν χρήσιν αύτοΰ, οί ζωγρά
φοι καί οί γλύπται παρίστανον τήν νίκην διά γυναικός κρα- 

-τούσης φύλλον φοίνικος· τήν ήτταν, διά γυναικός κλαιούσης 
ύπό φοίνικα· παρά δέ τοΐς χριστιανοις, ό φοϊνιξ έγένετο τό 
σύμβολον τοΰ μαρτυρίου.

Φοίνικας άπαντώμεν κεχαραγμένους, έζωγραφημένους, γε- 
γλυμμένους είς άπαντα τά άρχαΐα έργα τέχνης, νομίσματα, 
εικόνας, ανάγλυφα' καί παο’ άπασι τοϊ; συγγραφεΰσιν ανα
φέρονται, ίδια ύπό τών περί φυσικών αντικειμένων διαπραγ- 
ματευσαμένων, οίοι ό Άρτεμίδωρος, Πλίνιος κλπ.

Έπί τών καρχηδονικών νομισμάτων άπεικονίζεται ή φοι- 
-νικοβάλανος (χουρμαδιά) μόνη ή μεθ ’ ίππου' κατά δέ τόν 
άπό Χριστού πρώτον αιώνα ή φοινικοβάλανος πολλάκις εύρη- 
-ται επί μεταλλίων, ών τό κάλλιον διατηρηθέν είναι τό χα- 
,ραχθένέπί Διομιτιανοΰ έν Νεαπόλει τό 86 έτος.

Κατά δημώδη παράδοσιν τών καθολικών οί φοίνικες οί πέ· 
-ριξτής Ίεριχοΰς παραγόμενοι ήσαν περιφημότατοι, ή δέ παρ
θένος Μαρία φεύγουσα είς Αίγυπτον έχορτάσθη έξ αύτών,οτε 
άνεφώνησεν.β’Ώ πόσον ωραίος καρπός!» τό πρώτον δέγράμ
μα τής άναφωνήσεως ταύτης, δπερ λατινιστί έχει σχήμα Ο 
-άπετυπώθη έπί τοΰ κόκκου' οί δέ πιστοί παραδέχονται ότι 
βλέπουσι τό σημεΐον τοΰ Ο είς τόνκυκλοειδή φλοιόν όστις κα
λύπτει τό έμβρυον τοΰ καρπού.

Μακρόν θα ήτο άν έπεχειροΰμεν ν’ άριθμήσωμεν τάςδεισι
δαιμονίας καί προλήψεις, αιτινες έπί τοΰ ύποκειμένου τούτου 
έπικρατοΰσι παρ’ άπασι τοΐς λαοϊς κατά πάσας τάς έποχάς 
άπό τοΰ Όμηρου άκόμη.

Είς έκ τών ώραιοτάτων καί σπανεωτάτων φοινίκων είναι 
■ό ονομαζόμενος Verschaffellia- Splendida, άλλ’ό δούς αφορ
μήν είς πλείΟνας δημώδεις εικόνας είναι ό λεγόμενος Lo- 
doicea Sechellarum. \

Δένδρον μεγαλοπρεπές, μοναδικόν είς τόν κόσμον φύεται 
μετά τοΰ προηγουμένου είς τάς νήσους Σεχέλλας, παρά τήν 
ανατολικήν παραλίαν τής’Αφρικής, έχει κορμόν ύψηλότατον, 
όρθιόν, λεπτόν, άλλ’ άνθιστάμενον είς τούς τυφώνας τοΰ Ίν 
δικού Ώκεανοΰ, άπολήγοντα δέ είς λαμπρόν λοφίον έξ ύπερ- 
μεγέθων φύλλων, μήκους τεσσάρων ή πέντε μέτρων έκάστου.

‘Η καταγωγή τοΰ δένδρου τούτου άποδίδεται ύπό τής 
^κοινής παραδόσέως είς τοιάνδε αιτίαν. Μετά τήν κτίσιν 
τοΰ κόσμου γιγάντειον πτηνόν ιπτάμενον λίαν ταχέως έκ τής 
γής πρός τόν ήλιον, έχασε τήν μίαν πτέρυγά του, ήτις συ- 
ναρπασθεϊσα ύπό τοΰ ανέμου, περιεδινήθη έπί πολύ είς τό 
άπειρον διάστημα, έως ού κατέπεσεν έπί τής νήσου, έρρί- 
"ζωσε καί μετεμορφώθη είς φοίνικα, ούτινος τά φύλλα είναι 
όμοια πρός τά πτερά τοΰ πτηνού.

Επειδή δέ τό δένδρον τοΰτο πολλάκις άπαντφ έν άφθο- 
νίρ: πλησίον τών παραθαλασσίων, διά τοΰτο οί άνεμοι συμ- 
βοηθούσης τής θαλάσσης μεταφέρουσι τούς καρπούς αύτοΰ 
είς πολύ άπομεμακρυσμένους τόπους, τοΰθ’ όπερ προκαλιϊ 
τήν διέγερσιν τής φαντασίας τών λαών έπί τών Θαυματουρ- 
γημάτων, άτινα παρέχει τό περί ού πρόκειται δένδρον,

Δ. Γ.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΟΥ*  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ*
ΠΕΡΙΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΤ

Ύπάρχουσι γεγονότα, τών οποίων τήν πραγματικότητα 
άναγκαζόμεθα νά άναγνωρίζωμεν, χωρίς νά δυνάμεθα κατ ’ ού ·
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δένα τρόπον, νά τά έξηγήσωμεν. Παραάρούσεις !< λέγομεν. 
Είναι εύκολον νά τό λέγωμεν. Βεβαίως τά ιατρικά χρονικά 
μαοτυρουσιν, ότι ύπάρχουσιν αληθώς ποικίλων ειδών.παρα- 
κρούσεις, και ότι πολλοί νέυροπαθεΐς οργανισμοί άπατώνται 
ύπ’ αύτών. Πλήν άπό τούτου μέχρι τοΰ συμπεράσματος, ότι 
πάντα τά μή εξηγούμενα ψυχοβιολογικά φαινόμενα είναι πα- 
ρακρούσεις, μεσολαβεί άβυσσος. Τοΰ αίώνός μας τό επιστη
μονικόν πνεύμα, επιζητεί εύλόγως νά άπαλλαξη πάντα ταΰτα 
τά γεγονότα άπό τή; άπατηλής ομίχλης τοΰ ύπερφυσικοΰ, 
άφοΰ ούδέν ύπάρχει τό ύπερφυσικόν, καί άφοΰ ή φύσις, ής 
τό βασίλειον είναι άπειρον, περιβάλλει τά πάντα.

Πρός τήν έκθεσιν ταύτην, δύναται νά παραβληθή τό ιστο
ρικόν γεγονός, τό άναφερόμενον παρά τοΰ Άγρίππα Ώβικέ, 
περί τοΰ θανάτου τοΰ καρδιναλίου τής Λορραίνης.

« Ένφ εύρίσκετο έν Αύενιώνι ό βασιλεύς, τήν 23 Δεκεμ
βρίου 1574, άπεβίωσεν ό Κάρολος, καρδινάλιος τής Λορραί- 
νης. Ή βασίλισσα (Αικατερίνη φών Μεδίκων) είχε κατακλιθή 
ένωρίτερον τοΰ συνήθους, παρισταμένων κατά τήν κατάκλι- 
σίν της μεταξύ τών άλλων ύψηλών προσώπων, τοΰ βασιλέως 
τής Ναυάρρας, του αρχιεπισκόπου τής Λυών, τών κυριών 
Ρέτζ, Λινιερόλ καί Σών, ών αί δύο έπεκύρωσαν τό περιστα- 
τικόν αύτό. Ένφ ήτοιμάζετο νά καλονυκτίσ») τους παριστα- 
μένους, διά μιας άνεσκίρτησε καί εκαθέσθη έπί τής κλίνης, 
έφερε τάς χεϊρας προ τοΰ προσώπου, καί μετά κραυγής ισχυ
ρά; έκάλεσεν είς βοήθειαν τούς παρεστώτας, δειπνύουσα' άμα 
παρά πόδας τής κλίνης τόν καρδινάλιον, όστις έτεινε πρός 
αύτήν τήν χεϊρα. ’Ανέκραξε πολλάκις: «Κύριε καρδινάλιε, 
δέν έχω τίποτε μαζί σας.» Ό βασιλεύς τής Ναυάρρας έ- ' 
πεμψε τότε ένα τών άκολούθων έύπατριδών του είς τήν κα
τοικίαν τοΰ καρδιναλίου, όστις έπέστρεψε κομίζων τήν είδη- 
σιν, ότι ό καρδινάλιος ειχεν έκπνεύση κατ’εκείνην τήν ώραν».

Έτερον περιστατικόν:
«Ό κ. Φριδερϊκος Ούϊγκιφΐλδ, κάτοικος τοΰ Βελίλ-άν Τέρ 

(έν τφ νομφ τών Βορείων Παραλίων) γράφει, ότν τήν 25 
Μαρτίου 1880, κατακλιθείς λίαν αργά, άφοΰ άνέγνωσεν έπί 
άρκετάς ώρας τής εσπέρας, ώνειρεύθη, ότι ό άύελφός του, 
διαμένων έν τή κομητεία τού Έσεξ, έν ’Αγγλία, εύρίσκετο 
πλησίον του, άλλ’ ότι άντί νά τοΰ άπαντήση είς έρώτησιν,ήν 
τφ άπηύθυνεν, ήγέοθη έκ τής έδρας του καί άπήλθε'ί. Ή έν- 
τύπωσις ήτο τόσον ζωηρά, ώστε ό διηγούμενος ώρμησεν έκ
τος τής κλίνης του, σχεδόν κοιμώμενος είσέτι, καί αφυπνί- 
σθη καθ’ ήν στιγμήν άπέθετε τόν πόδα κάτω τής κλίνη; κρά- 
ζων τόν αδελφόν του.

Μετά τρεϊς ήαέρας έμαθεν, ότι ό αδελφός του έφονεύθη πε- 
σών άπό τοΰ ίππου τήν αύτήν ημέραν, 25 Μαρτίου 1880, 
τήν εσπέραν κατά τήν όγδόην ώραν καί ήμίσειαν, ώρας τινάς 
πρό τοΰ ονείρου, τό οποίον άνεφέραμεν».

Έξετάσεως γενομένης άπεδειχθη, ότι ή ημερομηνία τοΰ 
θανάτου ήτο άκοιβής. καί ότι ό διηγηθείς τά άνωτέρω, είχε 
γράψει τό'όνειρόν του είς σημειωματάριου τι τήν αύτήν ήμέ- 
ραν καθ’ήν τό είδε, καί ούχί κατόπιν. '

Παράκρουσις ! τυχαία σύμπτωσις! Αλλ’είναι αυτή αρα 
γε έξήγησις επαρκής; Είς πάσας τάς περιπτώσεις είναι έξή- 
γησις ούδέν έξηγοΰσα.

Τό γεγονός, είναι γεγονός. Δέν δύναταί τις νά μή το πα· 
ραδιχθή, έστω καί όταν έν τή παρούση καταστάσει τών ημε- 
τέρων γνώσεων είναι αδύνατον νά έξηγηθή.

Ώς έχουσι νυν αί ήμέτεραι γνώσεις, θά ήτο τόλμηρότατον 
νά έπιζητήσωμεν δι ’ αύτών τήν έξήγησίν των.

‘Η ψυχολογία μας, δέν προώδευσεν άκόμή. Είναι πολλά 
πράγματα τά όποια είμεθα ήναγκασμένοι νά παραδεχώμεθα 
χωρίς νά δυνάμεθα νά τά έξηγησωμεν.

Τό νά κρνώμεθα δέ όσα δέν δυνάμεθα νά έξηγησωμεν, .θα- 
ήτο καθαρά παραφροσύνη.

. . . . τή 3 Φεβρουάριου 1882
ϊεβέλ.
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ΈΞ ΚΟΡΗ ΜΟΥ
(Ίστοριχΰν διήγημα ).

Δέν είμαι αίσθηματίας, άλλά τό ακόλουθον γεγονός, όπερ 
συνέβη έσχάτως έν τή πλατεία'ΟΙϊοΙ^,μέ έκαμε νά κλαύσω. 
Έθεώμην τούς ταχυδακτυλουργούς, τάς κωμικάς σκηνάς, τάς 
σχοινοβασίας, τούς καταπίνοντας τά ξίφη,τά μετά τών δφεων 
•παιγνίδια, καί διάφορα άλλα περίεργα, τά όποια ποικίλη τις 
θεατρική εταιρία έξετέλιι ημέραν τινά ίν τή έν λόγφ πλα- 
τεί?, συνήθη διά τοιαΰτα θεάματα. Ένφ δέ οί σχοινοβάται 
έπεραίωνον περιέργους τινας σωματικάς κινήσεις καί παιγνί
δια, άνεφάνη αίφνης μικρά τις κομψότατη καί·ώχρά δεκα- 
τετραέτις νεάνις, ήτις βαδίζουσα διά τών χειρών καί ποδών 
έναλλάξ και ταχέως, έστρέφετο περί έαυτήν ώς τροχός, προσ- 
«λκύουσα τήν περιέργειαν καί τό ενδιαφέρον του κοινού, όιά 
τε τήν επιτυχή έκτέλισιν του μέρους της καί τήν ώραίαν 
παράστασίν της/Ητο τό χαϊδεμένου μέλος τής έταιρίας, καί 
τόσον συμπαθητική καί άξιάγαστος ή μικροκαμωμένη, ώστε 
τό κοινόν τή ερριπτε.προθύμως δεκάλεπτα πρό τών ποδών 
της’ έγώ δέ κατενθουσιασθείς καί εύρισκόμενος είς τήν πρώτην 
σειράν τών θεατών, τή’έδωκα εν φράγκου, άποτείνας συνάμα 
έπίπληξιν τφ διευθυντή τής έταιρίας έπί τφ έξαναγκασμφ 
έκτελέσεως δύσκολων καί ασέμνων παραστάσεων έκ μέρους 
τής τρυφεράς αύτής νεάνιδος.

— Μή φοβεϊσθε, κύριε, μου λέγει τότε ό μϊμος (παλιά
τσος) μορφάζων, ή κατεργάρα ευχαριστείται νά παίζη ούτω, 
καί "νά δεικνυη τούς πόδας της. *Επειτα  παρατηρήσατε, τί 
•ώραία όπου έκτελεϊ τόν τροχόν, ώς ό άριστος σχοινοβάτης 
τοΰ Ιπποδρομίου· Νομίζει τις δτι έγεννήθη έντός τών Ιππο
δρομίων.

— "Ωστε δέν αποτελεί συγγενικόν μέλος τής έταιρίας σας; 
ήρώτησα τότε περιέργως τόν παλιάτσον.

— Δέν ένθυμοΰμαι καλά. Ουδέ, νά τήν πάρη ό διάβολος, 
•ζεύρω καλά πώς μας ήλθε έδώ, άλλά τούτο δέν σημαίνει, 
διότι είναι μαζύ μας, ώς νά ήτο είς τήν οίκογένειάν της.

Ό παλιάτσος μόλις έτελείωσε τάς λέξεις ταύτας, ίπλη-

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ

(Συνέχει»)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΖ’.
Αί κακαί ειδήσεις διαδίδονται ταχέως. Ουτω καί ό Κώ

στας, έν φ άνέμενεν έν αγωνία τήν έπάνοδον τοΰ πατρός του, 
έπληροφορήθη σχεδόν άμέσως, τί συνέβη. Ή πρώτη αύτοΰ 
κίνησις, ώς έκαστος φαντάζεται, ήτο νά ριφθή είς τούς πό- 
•δας του κ. Βουγά καί νά τφ εϊπη.

— Ό πατήρ μου' είναι τρελλός" συγχώρησέ με!
— Δεν θέλω τό κακόν σου, παιδί μου, τφ άπήντησεν ούτος" 

άλλά καθ’ ήν στιγμήν ήλπιζον ότι έσβεσα παλαιάν οικογε
νειακήν έριδα—ήτις ούδεμίαν έχει βάσιν, σέ βεβαιώ— μέ ΰ· 
βρίζουσι δημοσία" τί νά κάμφ όπως συνδιαλλάξω τόν έρωτά 
•σου πρός τήν εύτυχίαν μου καί τήν τής θυγατρός μου ;

— Αί καλά! άπλούστατον πράγμα, διέκοψεν ή δεσποινίς 
Ραμώ, άλλά χρειάζεται θάρρος. Ό κ. Κώστας νά συζευχθή 
άμέσως τήν Ραλλοΰ, καί ή ΰβρις εξαλείφεται- Βαναύσως ή 
όχι, ή συναίνεσις τοϋ πατρός έδόθη ένώπιον μαρτύρων ού- 
δενός πλέον έχετε χρείαν.

— Έγώ είμαι έτοιμος, είπεν ό Κώστας.
Ό κ. Βουγάς έμειδίασεν ήτο λίαν αγαθός καί γενναίος, 

ώστε ήδύνατο νά άποφασίση νά μή θυσιάση τήν κόρην τόυ 
απέναντι τής ίδιας αύτοΰ φιλοτιμίας" συγκατετίθετο ν’ ά- 

σίασεν κύριός τις, δστις πηδήσας έντός τοΰ περιβόλου τών 
παραστάσεων διηυθύνθη έσπευσμένως πρός τήν νεάνιδα ταύ
την, καί λαβών αύτήν έκ τής χειρός της, άνεφώνησε :

— Είναι ή κόρη μου !
Τό παιδίον όμως διαφυγόν έπιτηδείως τών χειρών του, 

έτρεξε πρός τόν παλιάτσον, όπως προφυλάζη αυτόν άπ’ ε
κείνου, όστις τό άπεκάλεε κόρην του.

Ό κύριος ήλθε τότε πρός ήμάς καί μάς είπεν έν όλίγοις, 
ότι είναι ιατρός τής περιφέρειας τοΰ Θρόνου, καί ότι τοΰ 
έκλεψαν τήν κόρην πρό δέκα έτών.

— Είναι ή κόρη μου, έκραξε, καί προσεπκθει νά έπανα- 
λάβη, τήν νεάνιδα άπό τής χειρός, ήτις έκάστοτε τοΰ διέ- 
φευγεν ώς εγχελυς.

— Θά ηναι τρελλός, επαναλαμβάνει ό παλιάτσος, προφυ- 
λάττων καί ώθών αύτήν πρός τήν εξέδραν.

Ό πατήρ τότε, αποτεινόμενος πρός με’
— Κύριε, μοί λέγει, έν όνόματι τοϋ ίερωτέρου υμών δντος 

έν τφ κόσμφ τούτφ, βοηθήσατε με νά έπανακτήσω τήν θυ
γατέρα μου-

Συνεκινήθην, ώς νά εύρισκόμην εις τήν πέμπτην πραξιν 
δράματος, διότι ή πρόσκλησις τοΰ ανθρώπου αύτοΰ μοί έ- 
φάνη ώς νά ήτο ή φωνή τής φύσεως.

Ήμην πολύ πλησίον τής σκηνής καί δέν, ειχον ή βήμα νά 
κάμω, ινα φθάσω μέχρις αύτών. Χωρίς δέ νά λάβω ΰπ’ό- 
ψιν μου τό κοινόν, όπερ θά έξηκολούθει ίσως πιστεϋον, οτι 
τοΰ έπαίζομεν κωμφδίαν, ής κάγώ θά έλάμβανον μέρος, 
άνήλθον τήν έξέδραν τής σκηνής, καί μετ’έμέ ό ιατρός, όστις 
έκ συγκενήσεως δέν είχε πλέον δυνάμεις, ούδέ φωνήν, άλλ 
ήτο σχεδόν λιπόθυμος.

Ό παλιάτσος άνήλθεν έπίσης, όπως προστατεύση την 
μικράν.

— Θάρρος, είπον είς τόν ιατρόν, θά πάρωμεν τήν κό
ρην σας.

Αποτεινόμενος δέ πρός τόν παλιάτσον καί τούς περικυ» 
κλώσαντας ήμάς κωμικούς ήθοποιούς·

— Κύριοι, τοΐς λέγω, κάποιος έξ υμών έκλεψε τό παιδίον 
αύτό. Νά τό άποδώσητε άμέσως είς τόν πατέρα του.

ποδώση τήν άνάρμοστον ιδιοτροπίαν τοΰ βουλευτοΰ εις τήν 
συνήθη αύτφ ιδιορρυθμίαν. Ό γάμος θά έτελεΐτο, βεβαίως· 
ούχ ήττον, έν τφ συμφέροντι αύτών τών δύω νέων, θ’ άνε- 
μένετο, όπωςό Κώστας προσπαθήση άκόμη νά κάμψη τήν ΰ- 
περηφανίαν τοΰ πατρός του, διότι τούτο έπεβάλλετο καί ύπό 
τής ύλικής άπόψεως τών πραγμάτων. Ό κ. Βουγάς έφρόν- 
τιζε νά καταστήση τόν βίον τής κόρης του έτι μάλλον άνε- 
τον, καί άνευ στερήσεων, ό δε τυπικός ούτος όρος τής συγ- 
καταθέσεως τοϋ πατρός, θά παρείχε τουλάχιστον είς τόν Κώ
σταν τήν κάρπωσιν τών έκ μητρός άπορρεόντων υπέρ αύτοΰ 
δικαιωμάτων.

Ό γέρων Θεοχάρης δέν ήδύνατο νά εύρη ύπερβολικόν νά 
τφ ζητήσωσι τά έπί κηδεμονία. παρεχόμενα, γνωστής δ’ού- 
σης τής φήμης αύτοΰ ώςέχθροϋ πάσης-ύπερβάσεως, δέν ήθε- 
λον απαιτήσει άλλην προίκα.

Ό Κώστας ηΰχαρίστησεν είλικρινώς τόν κ. Βουγάν, διότι 
συνεμερίσθη τό δύσκολου τών περιστάσεων. Ή Ραλλοΰ, ής 
οί ώραϊοι οφθαλμοί ήσαν δακρύβρεκτοι, άναπτεροϋσατάς έλ- 
πίδας της, έπανέλαβεν, ΰπό τά φιλήματα τοΰ έραστοΰ της, 
τήν τρυφεράν γαλήνην της. Ή δέ δεσποινίς Ραμώ, έμορμύρι- 
ζεν εναντίον όλου τοϋ κόσμου, λέγουσα ότι κανείς δέν ήξεύρεε 
νά παίζη τό μέρος του καλά, καί ότι τάμισά μέτρα θά έφε
ρον καταστροφήν.

Έν τούτοις 0 Κώστας προσήλθε είς τόν πατέρα του, ύ- 
πεσχέθη ότι θά τφ ώμίλει άταράχως, καί έν καλή τή πίστιι 
έβεβαίωσε τοΰτο διά κινήσεως, καί είς τήν παλαιάν ύπηρέ- 
τριάν των Κωνσταντινίάν, ότε αΰτη χωρίς νά τολμήση νά 
τφ εΐπγ τίποτε, ήνωσε τάς χεΐρας, μέ ύφος παρακλητικόν, 
πριν ·ή είσαγάγη τόν νέον αύτής κύριον, παρά τφ γέροντι 
θεοχάρη. ’Αλλ’ έν τισι περιστάσεσιν, αί καλλίτεραι άπο-

— Ω! πα! πα! άνεφώνει ό παλιάτσος στρεφόμενος πρός 
πό κοινόν, μάς πήρε γιά άγριανθρώπους, ποΰ τρώγουν τά 
παιδιά.

, — Ναί, τφ είπον, τό έκλέψατε, καί ώθήσας έν τφ άμα 
αύτούς, συνέλαβον έπιτηδείως τήν μικράν άπό τής χειρός, 
ήτις άνέκραζε:

, θΧι> °Χι> λέγω, δέν θέλω νά ύπάγω μέ αύτόν 
τόν μχΰρον άνθρωπον.

Τήν έκράτουν έκ τής μιας χειρός, ό δέ πατήρ της τήν έ
λαβεν έκ τής άλλης, καί προσεπάθει νά τήν άσπασ&ή, ότε 
αΰτη τόν άπώθει βιαίως.

—- Κόρη μου ! κόρη μου, τή έλεγε, καί συνάμα έξερηγνύ- 
ετο είς.λυγμούς.

Ή νεάνις είχεν οπισθοχωρήσει, ό παλιάτσος έλαβεν δψιν καί 
θεσιν θηρίου, ο ιατρός εκλαιε, το δέ κοινόν παρετήρει μετά 
προσοχής άποροΰν άν έπαίζετο κωμφδία ή δράμα.

Τότε πλησιάσας τόν παλιάτσον, καί αγρίως άτενίσας 
αύτόν
“ Η δίδεις άμέσως τήν κόρην, τφ λέγω μεγαλοφώνως, 

ή σέ κάμνω άμέσως χίλια κομμάτια.
Ο παλιάτσος ηλλαξε αυθωρεί δψιν, ένοήσας, ότι τό κοι

νόν θα έστρέφετο κατ αύτοΰ, διότι εγειρόμενου έπλησίαζε 
"προς ημάς, όπως κάλλιον αντιληφθή τών γενομένων.
, “* Ε είπε, αποτεινόμενος προς τόν πατέρα,
«—«.Sv. ο-.......... προσελάβωμεν τήν μικράν αύτήν

• “,""' . Έπί τέλους, άν
■θελη να έλθη μαζυ σας, δεν το παίρνετε τό παλιοκόριτσο;..

,θΧ1 ίνοτέ, άπήντησεν ή νεάνις, ήτις άπέφευγε πάν
τοτε τον πατέρα της,προσπαθοϋντα νά πλησιάση ταύτην καί

Βλεπετε λοιπόν, επανέλαβεν ό παλιάτσος ε’νθαρρυνό-

ό πατήρ,άπωθών τό τέκνον 
Ή νέα αύτη είναι ή κόρη

— Έ ! καί τί; ι 
επειδή άπό εύσπλαγχνίαν ·. 
ελεεινήν μαζύ μας, επράξαμεν έγκλημά;... Έπί τέλους, αν 
θελη να έλθη μαζυ σας, δεν το παίρνετε τό παλιοκόριτσο;..

Οχι ποτέ, άπήντησεν ή νεάνις, ήτις άπέφευγε πάν- 
«—λ __ .. — Λ — ι
τήν συλλάβη έκ τής χειρός.

- Γ’ ’
μένος, ότι δέν είναι κόρη σας ;

•— Αχ ! κύριε, μοί λε’γεε τότε 
του, έννοεΐτε τήν δυστυχίαν μου;

ί

μου.... καί έν τού- 
τοις δέν θέλει πλέον 
νά ηναικόρη μου...

Ο Κώστας .Ιο'πίη- μετεί.Ιι’ιθη εις έμπορον χ a r α τ ί ω r . .

φάσεις άποβαίνου- 
σινάνωφελεΐς" ή συν
διάλεξες έλαβεν εύ- 

•θύς άπό τών πρώ
των λέξεων στροφήν 
τρικυμιώδη. ΌΘε· 
οχάρης, Ικανοποιη
μένος καθ'εαυτόν, 
διά τό σκάνδαλον ό- 

-πιρ έπροξένησεν, έ· 
κάλεσεν άφ ’ όσον 
μακρότερον διέκρινε 
τόν υίόν του, διά 
τής «ξής βωμολόχου 
φράσεως.

— Τί μοΰτρα ! 
Τόπαλληκάρι! στοι
χηματίζω ότι έρχε
σαι νά μοί ζητήσης 
τόν λόγον έκ με’ρους 
του φίλου σου χα- 
€ιαροχανίτου... 
1 — ’Εκείνος τόν 
όποιον ύβρίζετε, σάς 
συγχωρεϊ...

— ’Ιδού λαμ
πρός χαρακτήρ .... 
αλλά δέν μέ έκ- 

■πλήττει.. · 
ί, — Ά 1 Πάτερ

•—Είναι τρελλός, είναι τρελλός, άνέκραζεν.ό παλιάτσος. 
Ομολογώ, ότι κατ’ εκείνην τήν στιγμήν τά έχασα, καί 

δέν ήξευρον τί νά κάμω, άλλ’ούδέ ήδυνάμην καί νά σκεφθώ 
εν ήσυχίφ καί φρονήσει. Παρετήρουν τούς παρακειμένους έμοί, 
πλήν καί ούτοι μέ παρετήρουν καί ήπόρουν τί Συμβαίνει. 
Έβλέπομεν κατά πρώτην φοράν σχοινοβάτας παριστάνοντας 
καί άνθρωπον άγνωστον χαρακτηριζόμενου ώς τρελλόν,' καί 
άπαιτοΰντα έν συγκινήσει καί δακρύοις τήν κόρην του, ήτις 
* ι

καί τί συνέβαινε; έπαίζετο κωμφδία,
ομως δέν τόν άνεγνώριζε !

Τίς είχε δίκαιον ; ;
ής μέλη ήθέλησαν έπιτηδείως νά προσλάβωσι καί ήμάς, .διά 
να γελάση τό κοινόν έπί τή έπιτυχίά τής απάτης, ή όντως 
ή σκηνή αύτη ητο πραγματικώς φυσική, καί ό δυστυχής 
πατήρ έπανεύρεσκε μετά δέκα έτη τήν άπωλεσθεϊσαν θυγα
τέρα του ; Δέν ήδυνάμεθα άμέσως νά έννοήσωμεν, , καί ή 
σκηνή έν τούτοις έξηκολούθει, άδιαφοροΰντος τοΰ κοινοΰ καί 
άναμένοντος μόνον τό τέλος. Ήμεϊς δέ έδιδάσκομεν άπό 
σκηνής.

Ό άνθρωπος αύτός νά ήνε τρελλός; ή απελπισία του 
είναι προσπεποιημένη; ή κόρη νά μήν άναγνωρίζη ούδέ νά 
θέλη τόν πατέρα της; "Α! ή ή φύσις άνετράπη; ή οί πα
λιάτσοι έθεοποιήθησαν.

Δέν ύπήρχεν αμφιβολία, οτι ή νεάνις αύτη, ή σχοινοβάτις 
ηρνεϊτο τόν πατέρα της, καί μάλιστα τόν άπεχθάνετο.

Δι ’ οπερ καί έρρίφθη πρός άπόδειξϊν είς τάς άγκάλας του 
παλιάτσου έν φρενητιώδει έξάψει.

Έπάγωσα τότε όλος εκ φρίκης.
— Ούτος είναι ό πατήρ μου, άνεφώνει, άτενίζουσα έμέ 

καί τούς θεατάς.
— ΑτυΧ* ? πλάσμα, λέγει τότε ό ιατρός, έχω αποδείξεις. 

Ο πατήρ δέν χάνει τόσον εύκόλως τά τέκνα του, ούτε είναι
τρελλός. Παρατηρήσατε, κύριοι, είς τούς ώμους της·, άπο- 
καλύψατε -τό σώμά της, καί»θά ίδήτε εις τήν δεξιάν ωμο
πλάτην δύο μαΰρα σημεία (έληές) τά όποια φέρει.

Τοΰτο άπήτησαν 
δλοινάγίνη άμέσως, 
έκτός τής σχοινο-

μου, σάς όρκίζοτ 
μαι, παυσατενά «ι- 
ρωνεύεσθε" δέν πρό
κειται περί τοΰ Βου
γά, άλλά περί έμου. 
Τί σάς έκαμα διά 
νά μέ μεταχειρίζε- 

, σθε κατ ’ αύτόν τόν 
τρόπον ; παρέλειψα 
τό πρός ύμάς σέβας 
ή τήν ύπακοήν μου;

— Δέν ήμπορώ 
νά τόν υποφέρω, 
παιδί μου.

— ..Ναί, έχω 
άδικον. Δέν ηλθον 
νά παραπονεθώ. Εί- 
πετέ μοι, μόνον, διά 
τίνος μέσΟυ δύναμαι 
νά έξιλεώθώ πλη
σίον σας, χωρίς νά 
παραβιάσω τούς δε
σμούς τούς όποιους . 
μέ άφήκατε νά συν
δέσω ... ■

— Έχεις καθή
κον, νά μή έκπορ- 
νεύης τό όνομά μου. 
’Ελπίζω νά τό έν— 

νοήσης τέλος, και
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βάτιδος, ήτις χνθίστατο, κχί όντως πχριτηρήθη, ότι έφερε 
τά ύπό τοΰ πχτρό; δήλωθέντα σημιίχ.

Ό παλιάτσος τότε μη ιύρίσχων τίποτε νχ είτη είς δι· 
καιολόγησίν του;

— Λοιπόν, προ'σέθηκε δακρύων, πάρετε την μικρχν τχύ- 
την, την όποίχν ένόμιζο/ ίδιχήν μου κχί ήγχπων ώ; θυγα
τέρα μου. θεέ μου! Θεέ μου! άνεφώνησ», τί δυστυχής όπου 
«Ιμχι! Ά; έπιστρέψωτι τχ χρήματα τών θεχτών, δέν δύνα
μαι νχ ίργχσθώ σήμερον.

Λχβώ' δέ κχί τχ χρήμχτχ, άτινχ ή μικρχ σχοινοβάτις 
είχεσυλλέξει χφ’ έχυτής, συμτοσούμινα είς 3 φράγκα χχί 50 
εκατοστά, τά έρριψε πρό τών ποδώντών θεχτών.

Έπ δέ τών παοιστώτων, όσοι εΐχον λάβεε 'μέρος μέχρι 
τοΰδε υπέρ τοΰπραγμχτιχοΰ πατρός, ήρξαντο νάλχμβάνωσι 
το τοΰ. θετού πατρός.

—■ Νά μοί φέρωσιν άμαξαν, λέγει <5 ιατρός.
— Μου είναι άδιάφορον, άπαντ^ ή κόρη του, δέν θχ έλθω 

μαζύ σας, δέν σχ; γνωρίζω. Θχ εξακολουθώ νχ πχίζω εί; τχ 
θέατρα, χαί θέλω νχ ζήσω μέ τούς συντρόφους μου χχί μέ 
τόν φίλον μου.

Κχί ταυτοχρόνους χπισπχσθη άπό τών χειρών τοΰ πατρός 
της, όστις έχράτει αύτήν, χαί έτριξε χχί ερρίφθη είς τάς άγ- 
χχλας τοΰ παλιάτσου.
■ Ή λάζος—μι τόν φίλον μου—δέν αντήχησε καλώς εΐς τχ 
ώτά μου, χαί έν τούτοις ητο φρικώδης λέξις ίξελθοΰσα έκ 
τοΰ στόματος τής νέχς. Ότι δέείίον τχύτην άνχρριχωμένην 
έπί τοΰ λαιμού του πχλιχτσου και άναμιγνύουσχν τχ δά· 
δρυχ της ·χέ τχ δάκρυά του, ενόησχ τχ πάντα.·. Ό φίλο; 
της.... δέν τολμώ νχ τό εΐπω δημοσίγ.... πλήν πρέπει νχ 
τό μάθετε, ό φίλο; τη; ήτο έραστής της!....

Μάλιστα τό πχιδίον αύτό, ή διεφθαρμένη αύτη κόρη, ή. 
άθλια 'καί έλειινή αΰτη νεκνις, ήπ; τόσον λαμπρά έξιτέλει 
τό μίρο; της, ώ; επιτήδειος αγγλο; clown, πρό; ήνσυνε- 
πχθει τότω τό κοινόν, ήτις έπινε τό οινόπνευμα ώ; γάλα, καί 
ήτις είχε βλέμμα αμφίβολον, έβάδιζεν ήδη τά πρώτα βή
ματα τή; άσελγείας. Καί μολοντούτο ήτο έτι ώρχία έν τφ 
ρύπω της, ώ; άνθος εν τή κόπρφ.

ί> συ β.άζισαι νχ νυμφευθή;, μ·τχ χαριτοβρύτων νεανίδων, 
καλώς άνχτεθραμμένων ! ...

— Πάτερ μου, θά συζιυχθώ τήν Ρχλλοΰ Βουγά, έδωκα 
τόν λόγον μου.

-—Έ! Μά τήν πίστιν μου! πάρε την λοιπόν, καί πή
γαινε νχ κρεμασθής. Νίπτω τάς χεϊρας, είσαι ένήλιξ,καί κάμε 
ό,τι θέλεις.

— Τότε πρέπει νά μέ καταστήσητε κύριον τή; μητρικής 
περιουσίας μου.

— “Ό ! ώ! νά ή ώρα ή καλή! ... άκουσε καλά, άθλιε, 
πριν σ’ άποβάλω τής οικίας μου, θέλεις νχ έξαχριιωθή;;... 
κάμε το· άλλ’όσοι έπραξχν τοΰτο, είχον ώς πρόσχημα την 
άναγκην· έπωλήθησαν διά νχ φάγωσιν άρτον ... κχί σύ θά 
κάμης τό ίδιον ; δέν θέλω νά πλπσω προηγούμενου.

-— Είσθε άσπλαγχνος· καλά, τότε καί έγώ δέν έχω νά 
φοβηθώ τίποτε...

— Έξω άπ’έδώ !... αχρείε!.,.
—- Ουδέποτε θά έπανέλθω.
Κακός σύμβουλος ή όργή. Ό Κώστας, έξερχόμενος τής 

οικίας τοΰ πατρός του έξω φρένων, έπορεύθη εί; τό πρώτον 
.δικηγορικόν γραφείου, οπερ τφ παρουσιάσθη εμπρός του. 
Δυστυχώς όμως αντί ενσυνειδήτου καί άζίου τής αποστολής 
αύτοΰ ανθρώπου, έπεσεν είς τάς χεϊρας ενός ίξ εκείνων οιτινες 
καπηλεύονται τήν επιστήμην διά τών στρεψοδικιών καί τής 
διαιωνέ >εως τών' ύποθέσεων, εξ ών ούτως άποζώσι.

Συζητήσεως γινόμενης, , συνετάχθη ή άγωγή. *Η  ανάγνω
σες τοΰ δικαστικού ύφους, ού τίνος ή πεπαλαιωμένη φρασεο
λογία πάσχει ένταυτφ έλλειψιν λεπτότητος περί τήν έκφρα- 
σιν, καί σαφήνειας περί τήν έχθεσιν, έφερεν είς άκρου άπελ- 
πισμόν τόν αρχαίου αρχηγόν τών εύζώνων, καί διεδόθη έν

τΗγο άγγελος θηριόων οΰχί τόν ουρανόν, άλλά τήν κό- 
λασιν.

Αίφνης ό ιατρός, άναλαβώ» τάς δυνάμεις, συνελθώ*  κχί 
έννοήσας τήν θέσιν του, καί τήν δυστυχίαν του, έπετέθη 
έξαλλος έξ όογής κατά τοΰ παλιάτσου, τόν έβαλε χαμαί καί 
τόν χατέπνιξε. Τό θέχμχ τότε έν τή πλατεία Clichy μίτε- 
βλήθη είς τραγικόν, χχί ίδέησε νά προσχληθή ή αστυνομία. 
Όιε δέ χατωρθώθη ή απαλλαγή του άπό τών χειρφν τοΰ 
ίατροΰ ήτο ήαιθχνής. Τό κοινόν διηρέθη είς δύο στρατόπεδα 
ύπέυ καί κατά τοΰ παλιάτσου.

Προσελθούσης τέλος τή; αστυνομίας ώδηγήθητχν όλοι είς 
τήν ειρκτήν, προπορευομένης τής ήρωίδος καί τοΰ πατρός 
τη;.... , , , „

Ήδη τί νομίζετε άπέγεινεν ή vix αΰτη ;
Ευοίσκεται έν τή Μονή τών μετχνοούντων τοΰ άγιου Μι

χαήλ. Ό δέ τάλας πατήρ είναι σχεδόν παράφρων κχί απα
ρηγόρητος, καί ζή ετι έν αναισθησία, διότι ό παλιάτος τοΰ έφό- 
νευσε τήν ψυχήν.

(Έ< τοΰ γαλλικού) Ροΰς.

® Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ TQ« ΙΤΕΡΙ ΤΗΝ ΥΦΗΑΙJH ΤΑΞΕΙΜ1

Τρόπος τοΰ λχβείν πείραν τοΰ περί τήν γην τχξειδίου προ· 
τιίνεται ό έξης.

Έπιγράψχτε ποός εαυτόν έπιστολήν ή πρός τινκ τών φί
λων σχς, διά Χάβρης, Νέχς Ύόρκης, Άγ. Φραγκίσκου, 
Χόγκ-Κόγκ καί Σουέζ, ή τχνάπαλιν διά Σουέζ, Χόγκ-Κόγκ, 
Γιοκοχάαας, Άγ. Φραγκίσκου, Νέας Γόρκη; κτλ. έπιθε- 
τοντες επ’αύτη; τέλος 50 εκατοστών τοΰ φράγκου μόνον. 
Πράγματι δυνχσθε ν’ άτοστείλητε εί; Γιοκοχάμαν, είτε δια 
Χόγκ-Κόγκ, είτε διά Άγ. Φραγκίσκου έπιστολήν μετά τα
χυδρομικού τέλους 25 έκ. (διεθνής σόμβχσις)· αρκεί λοιπόν 
διπλοΰν τοιοΰτο τέλος, όπως ή έπιστολή έξαχολουθήσφ τήν 
πορείαν της και επανελθεί είς τόν τόπον τής καταγωγής της 
χωρίς οΰδιμίαν βλάβην τής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Συμ-

Άθήναις ότι ό έπιφορτισθείς τήν κοινοποίησιν κλητήρ, πολύ 
μετινόησε διά τό ύπ'αύτοΰ άναληφθέν έργον, διότι, φοβη
θεί; τήν προταθεΐσαν φοβεράν σπάθην τοΰ γέροντος, 
σθη νά καταπίη τόν ινσημον χάρτην, όν έκράτει πρός έπίδοσιν, 
διά νά διαφύλαξη τχ ώτά του, άτινα ήπειλοΰντο έκ τήςέπ’ 
αύτών έπικριμαμένης· Δαμοκλείου σπάθης.

Ό Κώστας τότε εόρέθη πρό διλήμματος, ούτινοςτήν λύ- 
σιν έπεοίαενε έκ τής δίκης, ή δέ κοινή γνώμη ώς πάντοτι, 
διηρίθη εΐς δύο στρατόπεδα, έξ ών τό μέν καθίστα ύπεύθυ- 
νον τόν κ. Βουγάν έπί τή στάσει ήν έλαβεν απέναντι τοΰ πα
τρός του ό Κώστας, τό δέ έκηρύχθη υπέρ τούτου, θιωροΰν- 
τος τήν στάσιν αύτοΰ νόμιμον.

Φίλοι τινες τφ προσέφερον φιλοξινιίαν, καί έθεσαν ιίς την 
διάθεσίν του τό βαλάντιον αύτών, πρός έςακολούθησιν τής 
άρξαμένης δίκης. , , .

Ό κ. Βουγάς, στενοχωρημένος ιίς τό έπακρον δια την 
αμφιρρεπή πορείαν ήν έτήρει, διστάζων έάν έπρεπε νά έμ- 
ποδίση τήν παρ’ αύτφ είσοδον τοΰ Κώστα, προσιπάθησι παντί 
σθένει'νά ύποτάξη τόν έπαναστάντα’ τοσοΰτον μάλλον καθ’ 
όσον ούδεμίαν έτριφιν έλπίδα περί τής έκβάσεως τής, ίίίκης. 
Έγνώριζε πολύ καλά τόν Θεοχάρην του,, ώστε ουδ επί 
στιγμήν έπίστευσεν, ότι ούτος ήθελεν έπιτρέψει ,είς,τούς μύ- 
βτχΐ τής θέμιδο; νά καταγάγω,σι.νίκην υπέρ αυτών., Η υ
πόθεσες θά έφερετο τόσφ μακράν, ώστε έπί τέλους θά ελη- 
σμονείτο. . »

Ό Κώστας παρελθούσης τής πρώτης θερμοτητος, διείδε 
καθαοώς τήν θέσιν του, ή δέ εύθεϊα αύτοΰ κρίσις εμορφωσεν 
έν αύτφ τήν οίκείαν είς τήν περίστασιν πορείαν του., Ηυχα- 
ρίστει τόν κ. Βουγάν, όστις προσεποιεϊτο ότι, προσεχής έχδι- 
κασις έστχι εύνους αύτφ, άλλ’ έβλεπεν εαυτόν πτωχόν καί 

φώνως πρός τά δρομολόγια τών διαφόρων άτμοπλοϊών καί 
τών σιδηροδρόμων, εκλέγει τις καί συνδυάζει τάς οδούς καί 
τάς χρονολογίας τών άναγωρήσεων καί αφίξεων πρός εύρε- 
σιν του έλαχίστου χρόνου, όστις άπαιτεΐται διά μίαν επιστο
λήν ινα περιέλθη τόν ήμέτερον πλανήτην.

Καί τοι δ’ ωφελεί μίαν ημέραν ελασσον ή έκ δυσμώνπρός 
άνατολάς πορεία, εν τούτοις έπωφελεστέρα είναι ή έξ ανατο
λών πρός δυσμάς τοιαύτη, καθόσον τά Γαλλικά άτμόπλοια, 
ώς καίτά άγγλικά, δαπανώσι κατά μέσον όρον τεσσαράκοντα 
οκτώ ώρας έξ ’Ισπανίας δι’ Ευρώπην· τοΰτο δέ διότι έκα
στον επισπεύδει τον είς τήν πάτριον κατάπλουν. Καί τοι ά- 
πόλλυται μία ημέρα διά τήν έξ άνατολών πρός δυσμάς πο
ρείαν, ούχ ήττον κερδαίνονται ετι τριάκοντα εξ ώραι έκ τοΰ 
έκ δυσμφν πρός άνατολάς. Ιδού μέσον οίκονομικώτερον τοΰ 
τής δεσποινίδος Μπλάϊ, όπως εύρη τις τόν καιρόν, εντός τοΰ 
όποιου δύναταί νά περιέλθη τήν γην, προσιτόν είς άπαντατά 
βαλάντια.

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Σχεδόν πανταχοΰ τής Εύρώπης εορτάζεται τό γε νυν έχον 
η πεντηκονταετντρίς τής εφαρμογής τοΰ γραμματοσήμου. 
Δραττόμινοι δέ τής ευκαιρίας μεταδιδομεν τοΐς ήμετέροις 
αναγνώσταις τάς ακολούθους περί αύτών σχετικάς στατιστι
κά; πληροφορίας.

Ύπάρχουσι μέχρι τοΰδε περί τά 35,000 είδη διαφόρων 
τύπων γραμματόσημα ,δυνάμενα νά καταγραφώσιν είς κατά
λογον, συμπεριλαμβανομένων καί τών εισπρακτέων, δημοτι

κών κτλ.
Ή άξια τούτων ποικίλλει φυσικώς κατά τήν καθαριότητα 

αύτών, τό εύδιάκριτον καί ζωηρόν τών χρωμάτων, το οδον
τωτόν καί άλλων σημείων έκτιμωμένων παρά τών γραμμα- 
τοσημοφίλων, αλλά γενικώς έκτιμώνται δύο τύποι, οιτινες 
τιμώνται μέχρι 4,000 φρ., τρείς μέχρι 2,000 καί εΐκοσι- 
πέντε μέχρι 500 φράγκων.

ήρεύνα οποίον έτρεπε νά ήναιτό καθήκον του. Ό πατήρτής 
Ραλλοΰς συνειθισμένος νά ΰποχωρή είς τάς ικεσίας τής τε κό
ρης αύτοΰ καί τής δεσποινίδος Ραμώ, ίσως θά άπεδέχετο ά
μεσον γάμον, παρά τήν είς τοΰτο άποστροφήν του· άλλ’ ό 
Κώστας δέν ήθελε νά καταχρασθή τής τρυφερότητος τής άρ- 

ραβωνιαστικής του, όπως έπιβληθή.
Ήρκέσθη είς ενα όρκον.
— Ραλλοΰ, ψυχή μου, τή έλεγε, δέν είναι άληθές ότι θά 

μέ περιμέντ,ς ;
— Μοχθηρέ! άφοΰ σέ αγαπώ.
— Τότε, είμαι εύτυχής· ό πατήρ μου θά βαρυνθή νά μέ 

καταράται· αγάπα με μόνον, φιλτάτη Ραλλοΰ" μή μ' εγκα
τάλειψης, μή μέ λησμονήσης, έν φ έγώ θά παλαίω καί θά 
υποφέρω.

— Σέ αγαπώ!
— Είπέ το πάλιν, αγάπη μου· έχω άνάγκην θάρρους· μό

νον ή βεβαίωσες ότι ή καρδία σου είναι ίδική μου, δύναταί 
νά μ’ ένισχύση.

— Σέ αγαπώ.. . διά πάντα.
Ό Κώστας δικαίως προεΐδε διαπάλην αγωνίας. Μή κα

ταδεχόμενος δέ νά χρησιμοποιή διαρκώς τήν εύνοιαν τών 
φίλων του, έπεδίωξεν άμέσως τρόπον συντηρήσεως έπιτρέ- 
ποντα συνάμα αύτώ νά προσδοκά τήν ημέραν του θριάμβου 
του. Κατά πρώτον διενοήθη νά είσέλθη παρά τινι Υπουρ
γείς—-τό καταφύγιον τοΰτο τών άπηλπισμένων—άλλ’ ό έξ 
Αργολίδας καί Κορινθίας βουλευτής οστις ειχεν άέτειον τό 

βλέμμα καί έπεσκόπειπαν ταχοΰ, ΐφρόντισεν εγκαίρως νά μα
ταίωση πάσαν ενέργειαν, όσα μέσα καί άν διετίθεντο. Πάντα 
τα υπουργεία έκλεισαν συνεπώς αύτφ τάς θύρας—δίδοντα 
ίιά πρώτην ίσως φοράν το παράδειγμα τής άκρας αύστηρότη·

Η άξια τών λοιπών γραμματοσήμων κυμαίνεται μεταξύ 
τών 100 φρ. καί τής πραγματικής αύτών άξίας.

Πρός τό παρόν συζητεΐται ζωηρώς έν τοϊ; κύκλοι; τών 
γραμματοσημοφίλων περί τοΰ τί; πρώτος εφεύρε τό γραμ
ματόσημου.

Μέχρι τοΰδε είς Άγγλος, ό sir Rowland Hill είχε τήν 
τιμήν νά θεωρήται ό πρώτος έφευρέτης, άλλά κατά τινας,- 
ή τιμή αύτη άποδίδεται είς τόν Σκώτον βιβλιοπώλην James 
Chalmers καλούμενον.

Όπως καί άν ίχη τό πράγμα, ή άνακάλυψες αύτη οφεί
λεται είς ύπήκοόν τινα τής Βρεττανικής αύτοΰ Μεγαλειότη- 
τος, διότι έν Λονδίνω μόνον τήν 6 Μαίου 1840 τό πρώτον 
έχρησιμοποιήθησαν τά πρώτα γραμματόσημα.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

θ^ετι νά ητε υΛίγ> καί υγιεινόν ; Άπλούστα-
τον πράγμα νά προετοιμάζη τις ύδωρ ψυχρού καί υγιεινόν 
κατχ την παροΰσαν ανυπόφορον εποχήν τών κυνικών καυμά
των, άνευ πάγου καί οχληρών ή ανθυγιεινών μέσων, καί ιδού 
πώς.

Πληρώσατε ύδατος μίαν φιάλην, ή πήλινον άγγεϊον, πε
ριτυλίξατε ταύτην διά βεβρεγμένου υφάσματος, καί κρεμά
σατε αύτήν διά σχοινιού άπό τής οροφής ή άλλου τίνος ύ- 
ψηλΟΰ σημείου, ένθα νά ΰπάρχη θέσις πρός ταλάντευσιν αύ
τής. Τότε δίδετε εΐς ταύτην κίνησιν όμοίαν τής τοΰ έκκοι- 
μοΰς τοΰ ώρολογιου, καίτόύδωρ σας μετ’ ολίγον θά γίνη πολύ 
δροσερότερον. Έάν δέ θέλητε νά καταστήσητι αύτόΰγιεινώ- 
τεροηκαί ελαγρότερον, μετατοπίσατε τό ύδωρ άπό αγγείου είς 
αγγείον, χύνοντες αύτό άπό σημείου τινός ΰψηλοτέοου, έπί τινα 
λεπτά τής ώρας πράττοντες τοΰτο, καί βεβαιωθήτε ότι θά 
εχητε ύδωρ ελαφρότατου, υγιεινόν καί πολύ εύγευστον, καί 
τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ ότι ό άήρ εισχωρεί ουτω έν τφ ύ- 
δατι, άποκαθαίρει αύτό καί άποκαθίστησι πολύ έλαφρό- 
τερον, διότι δαφ τό ύδωρ μετακινείται και συναναμιγνύεται 

τος— κατ’ άπομίμησιν δέ τούτων, καί ή ιίς τά ιδιωτικά γρα
φεία είσοδος ΐφράχθη πρός αύτόν.

Ο Κώστας άναμετρήσας τότε τό πατρικόν πείσμα καί τήν 
κοινωνικήν σκληρότητα, άπε'φυγε παν νέον διάβημα καί άπε· 
φάσισε νά κτυπήση κατακέφαλα τοΰ πατρός αύτοΰ τήν ύπε- 
ρηφάνειαν.

Έγεινε μεταπράτης xarar/a>r. "Ολος ό κόσμος γνωρίζει 
τά αλλόκοτα αύτά άγγεία τά οποία ιδίως κατεσκευάζουσιν οί. 
νησιώται τοΰ Αιγαίου, και τών όποιων τά όνομαστότερα γί
νονται είς τά Δαρδανέλλια· πολλά φέρουσιν έτι σχήματα άρ- - 
χαϊα, άνάλογα πρός τινα 'Ελληνικά άγγεΐά άνευρισκόμενα 
εντός τάφων. Τύπος σταθερώς έπαναλαμβανόμενος, άπό τών . 
ηρωικών χρόνων μέχρι σήμερον είναι ειδός τι υδρίας έχούσης 
τό κοϊλον αύτής μέρος προεκτεταμένον είς τά έμπρός, όμοι- 
αζούσης δ’ ούτω πρός έγκυον γυναίκα·

Ο Κώστας λοιπόν μετεβλήθη είς έμπορον καχατ/ωχ· πρω
ίαν τινα ώθών τόν πεφορτωμένον ούτοΰ όνον, ήρξατο φωνά- 
ζων είς τάς οδούς τό έμπόρευμά του,—xararia, xaJa κανά
τια—άπολαμβάνων οΰτωτήν διπλήν εύχαρίστησιν,χαί τόνπα- 
τέρα αύτοΰ νά μυκτηρίζη, καί χρήματά τινα νά προσπορί- 
ζηται. ’Επέτυχε δέ θαυμασίως· όσοι δέ δέν είχον νά φοβη- 
θώσιν τήν οργήν τοΰ γέοοντος Θεοχάρη, ήρχοντο ν’ άγορά- 
ζωσιν αγγεία πρός διασκέδασιν, κατά συρμόν ή έκ περιέρ
γειας. Ή δεσποινίς Ραμώ, πρό πάντων, ήτο πλήρης ένθου- 
σιασμοΰ, καί θά ήγόραζε διά μιας μόνη ολα τά κανάτια, έάν 
δέν άντέτεινεν ό πωλητής, ώστε μόλις καί μετά βίας άπέ- 
κτησεν εικοσάδα έξ αύτών, τά όποια διένειμεν άνευ αναβο
λής εις τάς στενοτέρας αύτής φιλάς, όπου καί άν ευρίσκοντο, 
καί είς αύτάς τάς έσχατιάς τής Εύρώπης άκόμη. Έ ώραία 
Ραλλοΰ, συνειθισμένη παιδιόθεν νά βλέπη περί έαυτήν πράγ-



Η ΦΥ3Ι21&2

προς την ατμόσφαιραν, κατά τοσοΰτον αναζωογονείται, καί 
άποπέμπονται τά βλαβερά καί περιττά συστατικά αύτοΰ.

Τρόπος τοΰ χαθαρίζεοτ τά έζύέίου άντιχείμεχα. Προπα
ρασκευάσατε άρκούντως πυκνήν σαπωνάδα, εν τη όποια δια
λύσατε ποσότητά τινα χάρτου κοινοϋ χονδρού στακτεροϋ, ή 
υποκίτρινου, έκ τού ύπό τών παντοπωλών 'μεταχειριζομένου 
πρός έντύλιξιν σακχάρεως,καφφέ κτλ. τόν όποιον προηγου
μένως κόπτετε εΐς μικρά τεμάχια. “Ότε δέ τό έκ χάρτου καί 
ύδατος άπλοϋν τούτο μίγμα άποτελέση ζύμην αρκετά πυκνήν, 
τρίψατε έκ ταύτης τό έξωτερικόντών αντικειμένων,τά όποϊα 
θέλετε νά καθαρίσητε έπί τινα λεπτά της ώρας.

Το δ’ εσωτερικόν καθαρίσατε διά τών φλοιών τών ώών.
Μετά ταυτα ξεπλύνατε διά πολλοϋ ύδατος, καί τά ούτω 

καθαρισθέντσ αντικείμενα ύμών θά γείνωσι λαμπερά ώς ό 
κρύσταλλος.

Άγγ-Ιιχο? γλύκισμα με ίΙΛηηχόν προϊόχ. Λάβετε 500 
γραμμάρια προητοιμασμένης ζύμης διά κατασκευήν άρτου, 
ημισυ ποτήριον γάλακτος, δύο μεγάλες κουταλίές σακχάρεως 
εις κόνιν, μίαν έτέραν τού καφφέ λεπτού άλατος, καί οκτώ 
κουταλίές Κορινθιακής σταφίδος.

Άναμίξατε τά πάντα, καί ψήσατε έν τινι δοχείφ περιέ- 
χοντι βούτυρον, έπί μίαν περίπου ώραν διά καλής πυράς.

Τό εξαγόμενον είναι έξαίσιον πράγμα.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Λ.ύβες τοΰ 1S αινίγματος.

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΡΨΙΣ»

15 ΚΟΝΙΚΛΟΙ ΚΑΙ 11 ΟΡΝΙΘΕΣ

’Επειδή δ πρώτες λύσας τδ 12 πρόβλημα Κόρως «Έγώ» εΐνα' 
άγνωστος ήμΐν, παρακαλεϊται νά ^δηλώση to όνομά του μέχρι τή? 

προσεχούς Τετάρτης, άλλως τδ δώρον δοθήσεται τφ έπομένω λυτήρι.

“Ελυσαν αύτό οί έξης:
1. Ό εγώ....................................... έξ ’Αθηνών.
2. Ό Σύλλογος άγ. Κωνσταντίνου έκ Καλαβρύτων.
3. Ιωάννης ΙΙαππαδάκης .... έκ Ναυπλίου.
4. Δ. Π. ύπαξιωμ. τοΰ μηχανικού έξ ’Αθηνών.
5. Ν. Λεοντιάδης......................... έξ ‘Αθηνών.
6. Π. Φατσέας................................ έκ Ναυπλίου.
7. Γιαμαρέλος Νησιώτης. . · . . έκ Κυπαρισσίας.
8. Ν. Μπελετζάκος........................ έκ Καλαμών.

Λ,ύσες τοΰ 13 αένέγματος.
«ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ»

Άπεστάλησαν ήμϊν αί ακόλουθοι λύσεις:
1. Αί γαλαΐ έορτάζουσιν όταν εσθίωσιν ψαροκόκκαλα, και έπειδή 

τοϋτο συμβαίνει του Ευαγγελισμού καί τής Μεταμορφώσεως, τότε 

είναι αί ενιαύσιοι αυτών έορταί.
Δ. Π. έκ Ναυπλίου.

2. Εΐς τάς μεγάλα? έορτάς.
ΕΓΩ εξ Αθηνών.

2- Αί γαλα~ έορτάζουσι τούς γλυκείς γόμους των κατά μήνα ’Ια
νουάριον, δψέποτε λάβη χώραν απαγωγή καί δσάκις τύχη αύται? 

θήραμα εύάρεστον.
Ν. Μ. έκ Καλαμών.

4. Αί γαλα" έορτάζουσι κατά μήνα Μάρτιον.
Δ. Κ. έκ Πατρών.

Συνεπώς ούδείς έλυσε τό πρόβλημα, διότι τά άναφερθέντα 
άνωθι δύνανται νά συμβώσι κα'ι εΐς μή έορτασίμους ήμέρας.

Λ,ύβες
Αί γαλαϊ εορτάζουσιν όπόταν ταϊς παραδέσητε πινάκιον 

εκ τών ώραιοτερων ιχθύων, κλωβόν μετά όμάδος τρυφερών 
ποντικών, ογκώδες τεμάχιον σπληνός, καί γαβάθαν δροσερού 
καί διαυγέστατου ύδατος. Δέν είναι αληθές ;
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Σοφός τις έζήτησε παρά τοΰ ίατροΰ του συνταγήν ενάν
τιον όλων τών ασθενειών, όπως άπαλλαχθη αύτοΰ διά παντός.

Οποίαν έδωκεν ούτος;
Ό λυτήρ θά λάβη δώρον μέχρι? αξίας πέντε δραχμών.

ANTA1R0KPISEIS ΤΒΣ 1 ΦΪ3Εί12,,

Ήλ. Κ. Σύρον. Δελτάρια έλήφθησαν, φύλλα άριθ. 17 μέ άπόδει-· 
ξιν έντ'ος έστάλησαν. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν.—I. Α. Λ. Ζάκυν

θον. Συνδρομήν σας έλάβομεν, εΰχαριστουμεν, άπόδειξις στέλλεται 
σύν παρόντι φύλλφ, ήν φυλάττετε διά κληρώσεις. — Μ. Μ. Ραψά- 

νην. Συστημένην ελάβομεν, εύχαριστοΰμεν. Δώρον άποστέλλεται. 
— Κ. Ν. Άνδρον. ’Επιστολήν έλάβομεν, άποροΰμεν καί θά ένεργή- 
σωμεν, ήσύχει. Διά λοιπά σύμφημι καί συμμορφωθήσομαι καί έγώ 
άντιληφθεί? τούτο, μολονότιέπικρατοϋν άπείρωνεΐδών πνεύματα.— 

Α. Π. Σύρον. Άναμένομεν άπάντησίν σας. —I. Π. Σύρον. Σάς 
έγράψαμεν ταχυδρομικώς- —Θ. Μ. Πάτρας. Σάς έγράψαμεν και 
παρακαλοΰμεν άπαντήσασε. —Δ. Ν. Κέρκυραν. Συνδρομή σας έλή
φθη και παραγγελία σας έκτελεσθήσεται ταχέως.—Ο- Δ. Μεσολόγ- 
γιον. Παραγγελία σας άπεστάλη χθες —I. Δ. Ζάκυνθον. ’Επιστο
λή σας καί γραμματόσημα έλήφθησαν, εΰχαριστουμεν. — Κ. Ν. 
Χαλκίδα. "Αμα λάβωμεν συνδρομήν σας, θά σας άποστείλωμεν δω— 

ρόν σας καί άριθμόν λαχείου σας.

Προς τούς βυνδρομ-ητάς τής «Φύββως»
Λήγοντος όσον ούπω του τετάρτου μηνός άπό τής έκδό- 

σεως τής «Φύσεως», λαμβάνομεν τήν τιμήν ν’ άπευθύνωμεν 
τάς απείρους ήμών ευχαριστίας πρός τούς μετά πάσης προ-· 
θυμίας υποστηρίζοντας, ένδαρρύνοντας καί κολακεύοντας τό 
εργον ήμών τούτο, καί έν ταυτώ νά γνωστοποιήαωμεν τοϊς. 
άξιοτίμοις συνδρομηταϊς ήμών, οίτινες εΐσέτι δέν άπεστειλαν 
τήν συνδρομήν των, όπως ευαρεστούμενοι μας άποστιίλωσι 
ταύτην, διότι είναι καιρός νά κανονίσωμεν τάς κληρώσεις τών 
λαχείων καί τοϊς άποστείλοιμεν τούς αριθμούς αύτών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΑΕΠΤΟΤΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΙΤΜΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
(Έκτος τοΰ φι.ίαχάρωπιχοΰ καταστήματος 

τοΰ Ορφακοτροφείοι -Χατζηκώστα.)

"Οσοι έχετε ανάγκην νέων Ιπίπλων, όμοιων ώς τά Ευρω
παϊκά, καί εύδηνοτέρων κατά 20 τοϊς °/0 τών είς τήν α
γοράν πωλουμένων, μεταβήτε εΐς τό φιλανθρωπικόν κατά
στημα τοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, καί έκεϊ θά εύρητε 
πρός πώλησιν, ό,τι έπιπλα θέλετε, ήτοι, γραφεία, τραπέζια, 
δουλάπια, μπουφέδες, βιβλιοθήκας, καναπέδες ταπετζαρίας, 
καί λοιπά έπιπλα ταπετζαρίας, άρμάρια, καθέκλας αιθου
σών, ώς καί τραπεζαρίας,νιπτήρας, κονσόλας, καί έν γένει ά
παντα τά είδη τής επιπλοποιίας. Πάντα ταΰτα κατασκευά
ζονται ύπό τών ,όρφανών ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ ρέκτου λε-· 
πτουργοϋ κ. Κων.σταντ. Νταβίου.

Ή «Φύσις» άναοέχεται τήν παροχήν οίωνοήποτε.. 
σχετικών πληροφοριών, καί προμήθειαν οπουδήποτε έπί- ’ 
πλου παρά τοΰ άνωθι καταστήματος διά τούς έν ταϊς j 
έπαρχίαις οίκοΰντας, έγγυωμένη άμα διά τήν στερεότητα 
κομψότητα καί εύθηνίαν αύτών, 20—30 τοϊς έκατδν | 
εύδηνοτέρων τών άλλων καταστημάτων. !

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΙΆΦΕΙΟΓ ΠΛΡΑΙΚΒΓΑ λεομμ


