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Είναι περιττόν ν’άκολουθήσωμεν αύτόν είς όλην τήν παι
δικήν καί μεστήν πενίας ηλικίαν αύτοΰ, διότι τήν μυστη
ριώδη εύφυίαν είναι αδύνατον νά έννοήση τις καί περιγράψη 
άπταίστως· Τοΰτο μόνον άναφέρομεν, ότι εν ηλικία 9 ετών 
είχε τάς πρακτικά; γνώσεις, ών κάτοχοι ήσαν οι μεγαλήτεπ 
ροι ηλεκτρολόγοι τής εποχής εκείνης, καί ότι ή τύχη του'έβά- 
διζε πρός τήν ευτυχίαν.

Τήν παιδείαν αύτοΰ άνέπτυξε μ.όνος. Δεν έφοίτησεν είς 
σχολεία, ούδέ πα- . 
ρέλαβε κατ ’ οίκον 
παιδαγωγούς καί 
καθηγητάς. Ήτο 
πένης,έγένετο εφη
μεριδοπώλης πρός 
συντήρησιν αύτοΰ, 
ώς έξ ενστίκτου δέ 
«γνώριζε ν αναγι- 
νώσκη, καί τοΰτο 
τί}» ήρκεσε νά πλη- 
ροφορήται έκ τών 
φύλλων άτινα έ- 
κράτει, τήν πο
ρείαν, ήν έδει νά 
βαδίση διά νά γί- 
νη μέγας. Ένόη- 
σεν, ότι μόνον το 
βιβλίον καί ή σφυ
ρά τφεχρησίμευον 
καί άμίσως άφή- 
σας τό επάγγελμα 
τοΰ εφημεριδοπώ
λου, είσήλθεν είς 
ίργοστάσιον σιδη
ρουργού,παρ φ δέν 
-τφ έλειπε τό βιβλίον

Αί χεΐρες αύτοΰ είργάζοντο,.τό δέ πνεύμα έμελέτα.
'Ο ηλεκτρισμός, ό νέος ούτος σκώληξ τοΰ κατέτρωγε τά 

σπλάχνα.1 Έπί τέλους δέ 0 έργοστασιάρχης βαρυνθείς 
βλε'πη αύτόν άναγινώσκβντα πάντοτε- 

Ό 'Έίισωτ προ τον τεΛειοποιημ&ου ανιόν yxvrojpdfpov άχρεύμεχος ραά προσοχής.

νά

— Φιλί μου, τώ λέγει, δέν έχω ανάγκην αναγνώστου ιΐς
Λ1Μ. ...... .-... _.ι ’___ . ..' > 'τοτό εργαστηρών μου, άλλα χειρών, καί σοί απαγορεύω εις 

έξης την μελέτην.
Ό Εδισων τότε άποχαιρετήσας τόν κύριόν του, άπε- I 

σύρΟη οΐχαδε, ένθα ήρξατο έφαρμόζων τάς ιδέας του καί τάς 

ανακαλύψεις του, καί βαθμηδόν έγένετο ό,τι σήμερον είναι. 
Αί ανακαλύψεις τοϋ διάσημου τούτου σοφού είναι πολλαί. 

καί διάφοροι, έκπλήξασαι τόν επιστημονικόν κόσμον.
Τά έργα του γνωρίζομεν πάντες έκ τοΰ γεννήθέντος θο

ρύβου άνά τήν ύφήλιον, καί άτινα πλεϊστα συγγράμματα 
εις άπάσας τάς διαλέκτους διετυμπάνισαν πανταχόσε. Έν 
άπάσαις δέ ταΐς μεγαλοπόλεσιν, ώς καί σχεδόν εις όλας 
τάς πόλεις καί τάς κωμοπόλεις τής υδρογείου σφαίρας μας, 
τίς δέν είδε τά αθλά του ; Παντοϋ “Εδισων.

Αί εικόνες αύτοΰ, άς δημοσιεύομεν, έν τε τφ παρελθόντι 
καί παρόντι ήμών φύλλφ, παριστώσι τάς δύο σπουδαιοτέ- 
ρας έπογάς τοϋ βίου του. Ή μέν δείκνυσι τόν Έδισώνα 
έν τή αρχή τοΰ ηλεκτρικού σταδίου του καταγινόμενον νά 
έμβαθύνη είς τά μυστήρια τοϋ ηλεκτρισμού, καί μειδιώντα 
έπί τή επιτύχει άνακαλύψει τοϋ μίτου τής νέας επιστήμης, 
δι ’ ού κατώρθωσε νά φθάση είς τό σημείον εί; ο εύρίσκεται 
σήμερον ή δέ έναντι ήμών εικών παρίστησι αυτόν έν δλφ 
τφ μεγαλείφ πρό τοϋ τελειοποιούμενου αύτοΰ φωνογράφου, 
άκροώμενον μετά προσοχής καί έπιμελείας τάς αποδιδόμε
να; φωνάς.

Ό Εδισων είναι, αναστήματος υψηλού, ωχρός καί σπςινο— 
πώγων. Είναι πατήρ τεσσάρων τέκνων, έξ ών τό μεγαλήτερον 
άνετράφη ίν Γαλλία, τό δέ μικρότερων άγει ηλικίαν τριών· 
έτών, καί είναι θήλυ.. -, .

Περί τούτου, λέγεται, ότι ό Εδισων ίφύλαξεν εν τινι’φω— 
νογράφφ αύτοΰ τήν πρώτην φωνήν τής μικράς του ταύτης. 
κόρης, ΐνα τήν κάμτ, νά τήν άκούβη όπόταν μεγαλωση.

Έπί τοΰ παρόντος περιοριζόμεθα εις τήν' σκιαγραφίαν 
αύτου, σκοποΰντες νά ε’πανέλθωμεν «κτενέστερον είς την περι
γραφήν τών ανακαλύψεων του, ίν καιρφ. Πλην δεν δυναμεθα- 
καί νά μή ποιήοωμεν λόγον περί τής λύσεως τοΰ προ
βλήματος τής εξ άποστάσεως όράσεως διά τοΰ ηλεκτρισμού,, 
ήτις έγένετο ήμϊν αφορμή τής ανωτέρω περιγραφής, διότΐ· 
αύτη προώρισται νά γεννήσγι σπουδαία καί ενδιαφέροντα ζη·
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τήματα άπασι τοϊς φυσιοδίφαις καί ήλεκτρολόγοις,ίδί^ 
δέ μεταξύ ^Αγγλων καί ’Αμερικανών.

Ο Έδισων είχε προαναγγείλει τήν ύπ’ αύτοΰ άνακάλυ- 
ψιν τής έξ άποστάσεως όράσεως· οί δέ "Αγγλοι Slugties, 
Preece, Stroh καί Roberts, άνήγγειλαν έπισήμως την παρ' 
αύτών τελειοποίησιν τοΰ ήλεκτροφωνοσκοπίου, μηχανήματος, 
δι’ ού πιστεύουσιν, ότι λύεται όριστικώς τό πρόβλημα τής έξ 
άποστάσεως όράσεως διά τοΰ ηλεκτρισμού.

Ώστε ό "Εδισων κατά τά φαινόμενα ήττήθη, δέν έπρό- 
λαβεν, ή ήπατήθη. Τοϋτο λοιπόν είναι νέον ζήτημα, ούτι
νος τήν λύσιν θά άναγγείλωμεν έν δέοντι χρόνω τοϊς ήμετέ- 
ροις άναγνώσταις, μετά τής περιγραφής τοΰ νέου άνακαλυ- 

■- φθέντος μηχανήματος, έν πάση τή δυνατή επιστημονική καί 
σαφεϊ λεπτομερείς.

- "Ωστε κατά καθήκον μετά τά άνωτέρω περί τοΰ πολλοΰ 
Έδισώνος έκτεθέντα, θέλομεν έν καιρφ καί βαθμηδόν συνε
χίσει τό ίργον ήμών, όσον άφορ£ είς τά άθλα καί τήν πο
ρείαν, έν μέλλοντι χρόνφ, του σοφοΰ ήμΐν συγχρόνου ’Αμερι
κανού εφευρέτου.

Φ. Π.

Η ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ
(Νεωτίρα άνακάλυψις)

Ή τηλεγραφία, συμβοηθοϋντος καί τοΰ τηλεφώνου, προώ- 
ρισται, ώς γνωστόν, νά λάβη σπουδαίου μέρος έν ταϊς συγ
χρόνους στρατιωτικαϊς έκστρατείαις, διότι τά σχετικά μηχα
νήματα καί αί συσκευαί, άπό τινων ετών έτελειοποιήθησαν 
καταπληκτικώς.

Ό στρατιωτικός τηλέγραφος, ούτινος τά άγωγά σύρματα 
. εξελίσσονται ανά τάς πεδιάδας διά μέσου τροχαλιών φερομέ· 

νων ίπί ίππων καλπαζόντων, ?χει ώς συαβοηθόν καί τόν 
οπτικόν τηλέγραφον, όστις σκοπεί έν άπείροις περιστάσεσι νά 
παρέχη άνεκτιμήτους εκδουλεύσεις, ίδίως είς τήν μεταξύ 
τών φρουρίων έπικοινωνίαν· άλλά άμφότερα τά συστήματα 
ταΰτα έχουσι πολλά τά έλαττώματα, καθότι ό μέν διά τών 
έπί γής εξελισσόμενων συρμάτων τηλέγραφος διατρέχει έκά
στοτε τόν κίνδυνον τής διακοπής αύτοΰ ύπό τοΰ εχθρού, οσά
κις αί δύο συγκοινωνοΰσαι δι' αύτοΰ στρατιαί είσΐν άπομεμα- 
κρυσμέναι άλλήλων καί διέλθη δι' αύτών εχθρικόν τι στρά
τευμα, ό δε οπτικός τηλέγραφος δέν δύναται νά χρησιμο- 
ποιηθή όπόταν Επικίνδυνον έδαφος ή δάσος τι μεσολαβή με
ταξύ τών δύω φρουρίων.

Συνεπείς τούτων άμερικανός τις μετεωρολόγος συνέλαβε 
τήν εύφυά ιδέαν, ήτις καθίστησιν εφικτήν τήν άνταπόκρισιν 
έν μεγάλαις άποστάσεσιν, διά τής έντελοΰς άφαιρέσεως τών 
άγωγών συρμάτων, μεταχειριζόμενος πρός τοϋτο δύο ηλε
κτρικούς άετούς, όμοιους κατά τό σχήμα περίπου πρός τούς 
ύπό τών άγυιοπαίδων γνωστούς άνεμοφορήτους άετούς, έχον
τας οξείας μεταλλικός κορυφάς, καί βασταζομένους ούχί ώς 
Εκείνοι από σπάγου, αλ^ά άπό χάλκινου νήματος, όπερ συγ
κοινωνεί άφ ’ ένός μέν μετά τής κορυφής τοΰ άετοΰ, άφ’ ετέ
ρου δέ διά τοϋ πρός τήν γην άκρου, μετά τής τηλεγραφικής 

• ή τηλεφωνικής συσκευής.
Άφοΰ οί δύο ηλεκτρικοί ούτοι αετοί άνυψωθώσιν είς τήν 

ατμόσφαιραν, είς μεγάλην άπόστασιν άλλήλων, άναπτύσσε- 
ται έν ίαυτοΐς διά μέσου τών μεταλλικών (σιδηρών) αύτών 
κορυφών ηλεκτρικόν ρεϋμα, όπερ μεταβιβάζει διά μέσου τής 
διαχωριζούσης τούςάετούς άποστάσεως τηλεγράφημά τι, (έάν 

. γίνεται χρήσις τηλεγραφικής συσκευής), η τήν φωνήν, (έάν 
\ γίνηται χρήσις τηλεφωνικής συσκευής), μετά τοσαύτης άκρι- 

βείας, ώσεί τά δύο μηχανήματα ήνοΰντο διά κοινοϋ άγωγοϋ 
σύρματος.

Τό φαινόμενου τοϋτο είναι όντως αξιοθαύμαστου, τά δέ 
αποτελέσματα άνεκτίμητα, προκειμένου τής νέας ταύτης 
σπουδαίας έφευρέσεως, νά συντέλεση τά μέγιστα είς τήν άν- 

I ταπόκρισιν διαφόρων σημείων άνευ άγωγών, καί νά διεγείρη. 
μέγαν νέον πάταγον παρά ταϊς έπιστήμαις.

Ή μέθοδος αύτη κέκτηται μέγιστον έπί τών λοιπών γνω-· 
στών συστημάτων πλεονέκτημα, διότι ή τηλεγραφική ή τη
λεφωνική αύτη συγκοινωνία δύναται νά λειτουργήση είτε διά. 
ποταμού μεσολαβοϋντος, είτε δι’ άνυπερβάτων κοιλάδων, διά 
μέσου τών μεταλλικών, ώς εΐπομιν,αιχμών τών αετών τού
των, είτε καίδι’όρέων, η εχθρικών στρατιών παρεμβαινόντων 
μεταξύ τών δύω άνταποκρινομένων σταθμών.

Τό μόνον δέ ελάττωμα, όπερ παρουσιάζει ή ανακάλυψες; 
αύτη, καί τό όποιον ευκόλως δύναται ν’ άρθή, είναι, ότι ό· 
καιρός δέν είναι δυνατόν πάντοτε νά ή ευνοϊκός τοϊς χρηζο— 
μένοις τούς ηλεκτρικούς τούτους αετούς, διότι ό άνεμος πολ
λάκις δέν επιτρέπει την άνύψωσίν των.

Έν τούτοις άφοϋ ή βάσις άνεγνωρίσθη, αί δέ γενόμεναι 
παρά τοΰ άμερικανοΰ καθηγητοΰ δοκιμαί, απέδειξαν την πραγ
ματικότητα της έπινοήσεώς του, τί κωλύει ν’ άντικαταστα- 
θώσιν οί ηλεκτρικοί ούτοι αετοί, οΐτινες άλλως τε είσΐν αστάθ
μητοι, καί αλλοπρόσαλλοι, διά μικρών αεροπόρων σφαιρών, 
άεροδρομόνων (αεροστάτων), αΐτινες νάφέρωσι καί αύται, ώς. 
οί αετοί, μεταλλικήν κορυφήν, καί νά συ^κοινωνώσε πρός τάς. 
έπί τής γής ήλεκτρικάς τηλεγραφικής ή τηλεφωνικός συ
σκευής, δι’ ών θά κατορθοϋτο ή άνταπόκρισις έν πάση κατα
στήσει τής ατμόσφαιρας, καί έν πάσαις ταϊς θέσεσιν ;

Διϊσχυρίζονται ότε, διά τής νέας ταύτης μεθόδου τά ηλε
κτρικά μηχανήματα καθιστώσιν αισθητήν τήν επιρροήν των., 
μέχρις άποστάσεως δεκαέξ χιλιομέτρων, καί ότι, ώς έχουσι- 
νΰν αί συνθήκαι τών ώχυρωμένων φρουρίων καί θέσεων, αί- 
τινες προφυλάττονται ούχί πλέον άπό απλής ζώνης περιτοι
χισμάτων, άλλά δι’ άρκούντως άπομεμονωμένων φρουρίων, 
ή μέθοδος αύτη τής συγκοινωνίας εσεται μεγίστης ωφελείας: 
πρόξενος.

Καί είναι μέν άληθές, ότι τά φρούρια συνδέονται άλλήλων 
συνήθως δι’ υπογείων τηλεφωνικών γραμμών, άλλά δυστυ
χώς τά άποκεκρυμμένα καί κεχωσμένα ταΰτα σύρματα ένίοτε 
ανακαλύπτονται, διά μέσου τών κατασκόπων καί προδοτών, 
υπό τοΰ ίχθρου, όστις, αυθωρεί καί άκωλύτως καταστρέφει 
αύτά.

Διά τών νέων όμως μικρών τηλεγραφικών αεροστάτων, 
ούχί μόνον καθίσταται εφικτή ή τοιαύτη συγκοινωνία ύπ’αυτά'. 
τά δμματα τοΰ πολιορκητοΰ, άλλά καί ή περιφρόνησις αύ
τοΰ έν πάση ασφαλεία.

Κατά συνέπειαν, ή έπινόησις τής άνακαλύψεως ταύτης έ'ξη. 
τό μέλλον της' καί δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι ό άνευ σύρ
ματος άγωγοϋ νέος ούτος τηλέγραφος θά λάβη ταχέως σάρκα 
καί όστά.

Ήδη τά στρατιωτικά άερόστατα είσΐν έφωδιασμένα διά 
φωτογραφικών καί τηλεφωνικών συσκευών, ώστε δέν θά πα— 
ραστή δυσκολία νά μεταβληθώσι καί είς εναερίους τηλε
γράφους. , λ

Ό δέ ηλεκτρισμός ποσακις δεν εξέπληξεν ημάς δια τών 
καταπληκτικών φαινομένων καί τών προόδων έν τή εφαρμογή, 
του; Τίς οίδε δέ, ποΰ θά καταλήξωσι τά έκάστοτε άνακαλυ- 
πτόμενα φυσικά αύτοΰ πλεονεκτήματα!

Φρϊκ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΛΟΙ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΥ

Εϊπομεν προηγουμένως, ότι ό ήχος περιέρχεται την γην 
έντός 33 ώρών άλλά τοϋτο fives πιθανός υπολογισμός.

“Ηδη παρετηρήθησαν φυσικά φαινόμενα συμπληροΰντα τά 
επί τοϋ υποκειμένου τούτου ρηθεντα. Ή μεγάλη έκκρηξις. 
του Κρακατώ, ήτις συνέβη τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 1883, 
ώρα 10,02'π. μ. (τυπικός χρόνος), έφερεν εΐς φώς πολυτί
μους πληροφορίας. Κρακατώ είναι νήσος τοϋ στενοϋ της 
Σούδας, έν 6° 8’ 30” νοτίου πλάτους καί 103° 5' 6" ά- 

-νατολικοϋ μήκους τών Παρισίων, ή άπέχουσα αύτοΰ κατά 
χρόνον 6 ώρας, 52' καί 20". *

• Ή ώρα Ή,ς ίκνήξεως άνιιττοιχιϊ χατά «uviiteiav πρός τήν 27 Αύγου
στον, 3 ώραν καί 10 λ. π. μ. «ατά χρόνον τών Πβριβίων.

Κατά τήν άνωτέρω ήμερομηνίαν, έκίνησεν έν Κρακατώ 
κΰμα αέριον, οπερ περί τό σημεϊον τοϋτο, ώς. περί πόλον, 
«πεξετάθη δακτυλοειδώς έπί τής επιφάνειας τής σφαίρας, ής 
διέδραμε τρις καί κατά έν τέταρτον τήν όλην περιφέρειαν. 
Τό άτμοσφαιρικόν τοϋτο κϋμα διεδόθη μετά ταχύτητος ό
μοιας πρός τήν τοΰ ήχου έν τφ αέρι- περιήλθε τήν γήν, έξ 
'Ανατολών πρός Δυσμάς έντός 36 ώρών καί 57 λεπτών, μέ 
ταχύτητα 1085 χιλιομέτρων. Ή διαφορά τής ταχύτητος 
μεταξύ τών έξ άνατολών πρός δυσμάς καί τών εκ δυσμών 
-πρός άνατολάς κυμάτων άποδίδεται είς πήν Επιρροήν τοϋ ά
νεμου καί τήν θερμοκρασίαν τοΰ άέρος. Ή ταχύτης τοΰ 
ήχου είναι 1219 χιλιόμετρα καθ'ώραν είς θερμοκρασίαν 10 
βαθμών.

Τά βαρομετρικά όργανα εδωκαν πανταχοΰ καί καθαρώς, 
τάς στιγμάς τής διαβάσεως τοΰ άτμοσφαιρικοΰ ρεύματος· 
εσημειοϋτο δέ τοϋτο δι’ αίφνηδίας άνυψώσεως τοΰ βαρομέ
τρου, παρακολουθουμένης άμέσως ύπό πτώσεως δεικνυμένης 

-ολιγώτερον τής ύψώσεως. Είς Παρισίους, ών ή άπόστασις 
άπό τοΰ Κρακατώ, μετρουμένη έπί μεγάλου κύκλου, είναι 
103° 11 ’ έξ άνατολών πρός δυσμάς καί 266° 49' έκ δυσμών 
πρός άνατολάς, ή διάβασες τών τεσσάρων διαδοχικών κυμά
των έλαβε χώραν κατά τάς έξής ώρας, άπό τοϋ μεσονυκτίου 
τής 26 Αύγουστου, μέσου χρόνου τών Παρισίων (1) 13 ώρ. 
25 λ. (2) 27 ώρ. 40 λ. (3) 50 ώρ. 10 λ. (4) 63 ώ?. 0 λ. 
Αί διαφοραί μεταξύ τοΰ (3) καί (1) καί μεταξύ τοΰ (4) καί 

.(2) είναι 36 ώρ, 45 λ. καί 35 ώρ. 20 λ.
Ή έκκρηξις τοϋ Κρακατώ παρήγαγε κατόπιν ύπερμεγέθη 

'θαλάσσια κύματα ύψους 15 — 35 μέτρων κατά τήν γένεσιν 
αύτών έν τώ στενφ τής Σούδας. Τό μέγα κΰμα, όπερ άνε- 
χώρησεν έκ Κρακατώ περί τήν 10 π. μ. περιήλθεν άπασαν 
•τήν γήν διά Κεϋλάνης, “Αδεν, Μαυρίκιου, λιμένος 'Ελισάβετ 
καί μέχρι τών άκτών τής Γαλλίας. Ή ταχύτης τών κυμά
των ήτο φυσικώς πολύ διάφορος, αύξουσα μετά τοΰ βάθους 
τών θαλασσών. Άφίκιτο είς χιλιόμετρα 566 καθ’ ώραν διά 
τόν λιμένα ’Ελισάβετ, Ενθα τό βάθος είναι 2528 μέτρων.

Έν τώ όρμίσκω Όράνζ (“Ακρα Χόρν), ή Γαλλική επι
στημονική άποστολή, σταλιϊσα τότε είς τά μεσημβρινά μέρη 
έβεβαίωσε διά τοΰ θαλασσογράφου, τή 28 Αύγουστου τά 
Ιχνη κυμάτων μεγέθους καί διάρκειας άτάκτων. Τό θαλάσ
σιον κυμμα θ ’ άπητεε κατά προσέγγισιν 31 ώρας όπως κο- 
μισθή εκ τοΰ πορθμοΰ τής Σόνδης είς τόν ορμίσκον Όράνζ, 
καί παραδεχόμενοι ότι τοϋτο ήκολούθησε τήν βραχυτέραν 
•όδόν, ήτις διά θαλάσσης χωρϊζει τά δύω σημεία, εχομεν 
ταχύτητα 450 χιλιομέτρων καθ' ώραν. Ό θαλασσογράφος 
-ίδρυθιίς έν Κολόν ύπό τής έταιρίας τοΰ Παναμά, κατέδειξεν 
έπίσης ταραχάς λίαν άτάκτους, τούτέστι κυματισμους οκτώ 
έκ 30 ή 40 έκατοστομέτρων,ούς ή θάλασσα παρήγαγεν άπό 
•τής 27 μέχρι τής 28 αύγούστου.

'Οπωσδήποτε δυνάμιθα νά συμπεράνωμεν
Κατά τόν Αύγουστον καί Σεπτέμβριον 1883, μεγάλα άέ· 

ρια κύματα, χωροΰντα πρός δυσμάς, έν τή ίσημερινή ζώνη, 
περιήλθον τόν κόσμον έντός 14 ήμερών περίπου- εβαινον δ' 
έν ταχύτητι μέση 122 έως 124 χιλιομέτρων καθ’ ώραν καί 
:34 μέτρων κατά δεύτερόλεπτον.

Φ. Π.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΠΡΟ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΟΣ 

(’Ανέκδοτον).

Τό επόμενον χάριεν ανέκδοτον συνέβη ακριβώς πρό ένός 
■αίώνος μεταξύ τοΰ Βαρνάβε καί τοΰ εύφραδοΰς βασιλικού 
φήτορος Καζαλές, άμφοτέρων μελών τοΰ νομοθετικού σώμα

τος. Ένδείκνυσι δέ μεθ ’ οίας άβρότητος οί πολιτικοί ανδρες 
τόπε έξετέλουν τάς μονομαχίας των.

Κατά τήν συνεδρίασιν τής 10 Αύγούστου 1790, εν απο
στροφή τινι τοΰ Καζαλές, ό Βαρνάβε άπήντησεν εύγενώς μέν, 
άλλά μετά ζωηρότητος. Ούτε ό είς, ούτε ό άλλος ίπίστευ- 
σαν, ότι τό γεγονός τοϋτο θά είχε συνέπειας. Έν τοίτοις τή 
έπαύριον, λίαν πρωί, ό Καζαλές συνοδευόμενο: ύπό τοϋ δόυ- 
κός Σαίν-Σιμών, άφίκετο έν τή οικία όπου κατφκει ό Βαρ
νάβε.

— Λυποΰμαι, τφ λέγει, άλλ’ αί Κυρίαι έπιμένουσιν, ή 
ύπόθεσις νά μή σταματήση έως έδώ.

— Τό έμάντευσα, άπεκρίνατο ό Βαρνάβε, άλλά τέλος πάν
των πότε, ποΰ καί πώς;

— Μετά μίαν ώραν, είς τό δάσος τής Β.υλώνης καί μέ 
πιστολιού.

Μετ’ολίγον πάντες εύρέθησαν έπί τοΰ ώρισμένου έδάφους. 
Ό Κάρολος Λαμέτ ΐχρησίμευεν ώς μάρτυς τοϋ Βαρνάβε, 
καί ό άδελφός αύτοΰ Θεόδωρος εφθανε μετ’ ολίγον,, άκολου- 
θούμενος υφ’ ενός χειρούργου.

— Τμεϊς προεκλήθητε νά πυροβολήσητε πρώτος, λέγει ό 
Καζαλές.

— Δέν υπήρχε διάθεσις προσβολής, άπαντ? ό Βαρνάβε, 
θά ρίψωμεν κλήρους.

— Ταύτοχρόνως δέ, ό κ. Λαμέτ παρουσιάζει τήν χεϊρα 
κεκλεισμένην πρός τόν Καζελές, έρωτών :

— “Αρτιος ή περιττός :
— Περιττός, άπαντ^ ό Καζαλές, ήττηθείς.
— Πάντοτε ήμην άτυχης είς τά παίγνια, έξηκολούθησε.
Ό Βαρνάβε συνεπώς έπυροβόλησε πρώτος, άπό δεκατριών 

βημάτων άποστάσεως, χωρίς νά έγγίξη ή σφαϊρα του τόν’ 
Καζαλές.

Ούτος κατόπιν πυροβολεί δίς, άλλά μόνον τό καψίλιον έκ- 
πυρσοκρο?εϊ.

— θεέ μου! λέγει τότε πρός τόν Βαρνάβε, άταράχως 
ίστάμενον, σάς ζητώ συγγνώμην.

— Όχι, κύριε, τφ άπαντ$ ούτος, είμαι έδώ διά νά πε
ριμένω.

Είς τήν τρίτην έκπυρσοκρότησιν, ή σφαϊρα ίκρήγνυται μετά 
πατάγου, άλλ’ άνευ άποτελέσαατος.

Τότε άπεφασίσθη νά σταματήση ή ύπόθεσις έ’ως έδώ, πλήν 
ό δούξ Σαίν-Σιμών δέν συγκατανεύει.

Πληροΰσιν έκ νέου τά όπλα, καί έπειδή κατ’ έθος περιέ- 
βαλλον τότε τάς σφαίρας διά ταινιών πολυχρώμων, ό Κα- 
ζιαλές ειπεν- «Εϊμεθα πολύ εύγενεϊς ίππόται, κύριοι, διότι 
ποιοΰμεν χρήσιν τής τριχρώμου ταινίας!»

Διαρκούσης τής προπαρασκευής τών όπλων, οί δύο άντί- 
παλοε περιεπάτουν, πλησίον άλλήλων.

θά ημαι άπαρηγόρητος έάν σάς φονεύσω, λέγει ό Καζα
λές πρός τόν Βαρνάβε, πλήν πολύ μέ ένοχλεϊτε, βεβαιωθείτε, 
κύριε. Καί θά ήρκούμην μόνον εάν κατώρθουν νά σάς κατα
στήσω έπί τινα καιρόν άχρηστον είς τό βήμα.

Ό δέ Βαρνάβε τφ άπαντί£.
— Είμαι εύτυχέστερος ύμών, κύριε, διότι καί έγώ επιθυμώ 

μόλις νά σάς έγγίση ή σφαϊρα μου, επειδή σείς μέν εισθε τό 
δρών πρόσωπον τοϋ κόμματός σας, έγώ δέ όλως δευτερεΰον, 
καί πολύ ολίγον θά παρατηρηθή ή απουσία μου.

— Ό δούξ Σαίν-Σιμών τότε τοϊς έκαμε σημεϊον νά πλη- 
σιάσωσι, καί άφοΰ εκ νέου ερριψαν κλήρον, όστις καί πάλιν 
ηύνόησε τόν Βαρνάβε, ό Καζαλές έπεσε βληθείς είς τό μέτω- 
πον, άναφωνών : «Έ ! καλά, διά τοϋτο ήλθον έδώ, μή α
νησυχείτε.

Ευτυχώς όμως ό πίλος του έσταμάτησε τήν ορμήν της 
σφαίρας, καί τό τραύμα δέν ήτο σπουδαϊον.Ό δέ χειροΰργος 
έβεβαίωσε τό γεγονός, προσθέσας· «Δέν θά έχη συνέπειας» 
όπερ επανέλαβε καί ό πληγωθείς, προσιίπών, «ήττήθην». -

Ο κ. Λαμέτ τότε προσέφερε τήν άμαξάν του διά τήν 
μεταφοράν τοϋ πληγωμένου, ήτις έφαίνετο καλητέρα καί ά— 
ναπαυτικωτέρα τής τοΰ Καζαλές, πλήν ούτος ήρνήθη μέν. 
ταύτην κατ’άρχάς, ειτα δέ συνερχόμενος.
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— Μάλιστα, λέγει, την δέχομαι, πρέπει τέλος πάντων νά 
τελειώση ούτως ή ύπόθεσις.

Καί έκτοτε ό Βαρνάβε καί ό Καζαλές συνιφιλιώθησαν, έ- 
γενοντο οί χαλήτεροι φίλοι τοΰ κόσμου, διατηρήσαντες όμως 
-τάς περί πολίτικης αντιθέτους αύτών δοξασίας.

Ρους

ΦΡ1ΚΩΔΕΣ ΔΡΑΜΑ

Τρομερά τραγωδία, έξ εκείνων άς παρασκευάζει ή πενία 
καί ή άθλιότης, διεδραματίσθη πρό τίνος χρόνου έν Παρισί
οις, κατά την όδόν ’Αβρόν.

Οικογένεια ολόκληρος, συνισταμένη έκτου πατρός, της μη 
τρός καί 'έξ τέκνων, ηύτοκτόνησεν έγκλεισθεϊσα ίν τφ δώμα· 
τίφ της, έν ώ έτέθη πύραυνον πλήρες ανημμένων-ανθράκων. 
Ό πατήρ καί τά έξ τέκνα άπέθανον, μόνη δέ ή μήτηρ έπέ- 
ζησεν, έπί τέσσαρας δέ ημέρας διεμενεν έν τφ μέσφ τών πτω
μάτων τοΰ συζύγου καί τών τέκνων της.

Ό αστυνόμος τοϋ τμήματος, ειδοποιηθείς ύπό τών γειτό
νων, ότι ή οικογένεια Χάγεμ δέν είχε θεαθή πρό τεσσάρων 
ημερών, έσπευσεν άμέσως εις τό τέταρτον πάτωμα τής έπί 
τής όδοΰ Αβρόν ύπ’ άρ. 59 οικίας, εις έν τής όποιας δωμά· 
τιον κατφκει ή αύτοκτονήσασα οικογένεια. Άφοΰ μάτην έκά- 
λεσε, διέταξε τήν διά κλειθροποιού ρήξιν τών κλείθρων τής 
θυρας, ής άνοιχθείσης, διεχύθη ανυπόφορος δυσωδία, άναγκά- 
σασα τούς παρεστώτας νά ύποχωρήσωσιν άσφυκτιώντες πρός 
τό μεσόβαθρον. Ευθύς δ’ ώς αστυνομικός τις επιθεωρητής, 
ραντίσας άφθόνως είς τό κενόν διά φανικοϋ οξέος, ήδυνήθη 
νά προχωρήση καί άνοίξη τό παράθυρου, φρικώδες θέαμα πα· 
ρέστη πρό τών οφθαλμών τών παριστώτων.

Έπι τής έν τινι τοΰ δωματίου γωνίιρ κλίνης εύρέθη άνα- 
κεκλιμένη ή σύζυγος Χάγεμ, κρατούσα έν ταΐς άγκάλαις της 
-τό νεώτερον τών τέκνων της, ηλικίας ένός καί ήμίσεος έτους, 
ούτινος τό σώμα σχεδόν έν τελείς διετέλει αποσυνθέσει. Παρά 
τήν κλίνην δέ, έπί έρρακωμ.ένου καί χαμαί ήπλωμένου στρώ-
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ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
( Σ uν έ χ t ι« )

ματα έξαιρέτου πολυτελείας, έπειράχθη ολίγον διά τήν με
ταμόρφωση» ταύτην τοΰ συζύγου της, καί ήσθάνθη αρκετόν 
κόπον νά πείση έαυτήν, ότι ό Κώστας καί ύπ’αύτάτά ενδύ
ματα τοΰ χωρικού ήτο ό αυτός, καί δέν είχε άλλάξει ποσώς. 
Μόνον τήν Κυριακήν έπίστευ-ν οτι τόν έβλεπεν, ή ότε έπαιζε 
μουσική είςτήν πλατείαν, διότι ό Κώστας τότε έπανελάμβανε 
πήν προτέραν αύτοΰ μορφήν καί εύγενεϊς τρόπους. Καθ’όσον 
αφορά είς τόν πατέρα, ούδέν δύναται νά περιγράψη τήν ορ
γήν του. Ή φρόνιμος Κωτσταντινιά ήναγκάσθη νά τοΰ κρύ
πτη τά όπλα του, δι’ών ήπείλει ότι ήθελε κάμη κακήν γ ρή- 
σιν έναντίον τοΰ Βουγά, έναντίον τοΰ υίοΰ του, καθ’εαυτού 
καί καθ’ όλου τοΰ κόσμου εν γένει.

Έν τούτοις σοβαρόν τι γεγονός παρουσιάσθη, τοιαύτης 
φύσεως, ώστε εάν έγίνετο γνωστόν τφ κ. Θεοχάρη, θά κατέ
παυε τήν γεροντικήν του κακεντρέχειαν, καί θά προυκάλει 
πολύ διαφορετικές σκέψεις, πλήν τό ήγνόει ό γέρων πατήρ.

Ό κ. Βουγάς έλαβε τήν ακόλουθον επιστολήν παρά του 
■διοικητοΰ τής Χίου.

«’Αγαπητέ μου έξάδελφε,
«Άφ’ δτου άπήλθετε, περιέμενον μετά καρτερίας— δέν 

πρέπει βεβαίως νά άπαιτήτε παρ’ έμοΰ τήν άνυπομονησίαν 

ματος κατέκειντο έν πλήρει σήψει τά ετερα έξ πτώματα τοΰ 
πατρός καί τών λοιπών πέντε τέκνων.

.Καθ’ήν στιγμήν ό αστυνόμος ήτοιμάζετο νά προβή είς 
τάς νομίμους διατυπώσεις, όπως βεβαιώση τούς άθρόους τού
τους θανάτους, τρόμου καί φρίκης ακούσια κραυγή έξεφυγε 
τών χειλέων πάντων όσοι παρίσταντο είς τήν άπαισίαν ταύ
την σκηνήν ή σύζυγος Χάγεμ, ήν ειχον έκλάβει ώς νεκράν, 
ώρθώθη έπί τής κλίνης της, συνελθοΰσα είς έαυτήν έκ τοΰ 
άνακαινισθέντος καθαρού άέρος καί τής οσμής τοΰ φανικοϋ 
οξέος, σταγόνες τινες τοΰ όποιου ύγραναν τάς παρειάς της. 
Καί ήκούσθη φωνή πόνου υπόκωφος, λέγουσα ί «Τόν πτω
χόν μου σύζυγον'. Τά προσφιλή μου τέκνα!»

Ό ’Αστυνόμος καί οί λοιποί παρεστώτες έμειναν έμβρόν- 
τητοι.

Συνεσπειρώθησαν περί τήν δυστυχή γυναίκα, τήν κατεβί- 
βασαν τής νεκρικής κλίνης, καί άφοΰ τή προσέφιρον προχεί
ρους τενάς αναληπτικής περιποιήσεις, τήν μετέφερον άμέσως 
εΐς τό πλησιέστιρον νοσοκομείου.

'Η άνάκρισις έξηκρίβωσε τά έξης: Ό Χάγεμ, ηλικίας 42 
έτών, είχε νυμφευθή τφ 1872 έν Μεξικφ μετά τής Μαρίας 
Δωρίγ, άγούσης τότε ηλικίαν Γ7 έτών, έξήσκει δέ τό έπάγ- 
γελμα τοΰ ίχνογράφου καί σχεδιαστοΰ. Έν άρχή τοΰ γάμου 
του, χάρις είς τήν έργασίαν του καί τήν μικράν προίκα, ήν 
άπό της συζύγου του έλαβεν, ή νεοπαγής οικογένεια διήγεν 
άριστα. Άλλά προϊόντος τοΰ χρόνου τά μέλη τής οικογένειας 
έπληθύνοντο, ή πενία έπήλθε, καί είς έπίμετρον ό σύζυγος κα· 
τέπεσεν άσθενής. 'Ο Χάγεμ έσκέφθη τότε νά έπιστρέψη είς 
τήν Γαλλίαν, έλπίζων ότι θά εύρισκεν έκεϊ έργασίαν προσο- 
δοφορωτέραν, καί κατορθώσας νά πραγματοποιήσω τήν επιθυ
μίαν του ταύτην, άφίκιτο μετά τής οικογένειας του είς Πα
ρισίους, άρχομένου τοΰ έτους 1889. Καί εύρε μέν έργασίαν 
είς τήν Διεθνή Έκθεσιν, άλλά, γεννήθέντος καί έκτου τέκ
νου, νέαι στενοχωρίαι οικονομικά! έπήλθον κατά τής άτυχούς 
οικογένειας, έξαναγκάσασαι αύτήν νά πώληση βαθμηδόν καί 
κατ’ ολίγον πάντα τά έπιπλα καί σκεύη όπως συντηρήται. 
Έφθασαν πλέον είς τό σημείου τοΰ νά μή δυνηθώσι νά πλη- 
ρόνωσιν ούτε τόν οικοδεσπότην διά τό ένοίκιον τής κατοικίας 

τοΰ κ. θεοχάρη —— τήν έπίσημον άγγελίαν τών γάμων 
τής Ραλλοΰς. Δόξα τφ θεφ, ότι έβραδύνατε μέχρι τοΰδε 
νά όρίσητε τήν ημέραν τής τελετής, καί ώς έκ τούτου θά 
λάβω καί έγώ τήν εύχαρίστησιν νά παρευρεθώ είς τούς 
γάμους».

«Έν ένί λόγω, μάθετε, ότι ή Α.Μ. ό Σουλτάνος μέ διο
ρίζει πληρεξούσιον ύπουργόν παρά τή Α. Μ. τφ βασιλεΐ 
Γεωργίφ, καί ότι προτίθεμαι ν’ αναχωρήσω δι’ Αθήνας, εύ· 
θύς ώς ό Βεζύρης μοϋ χορηγήση τά διαπιστευτήρια έγγραφα. 
Βεβαίως άναλαμβάνω λεπτότατα καθήκοντα, όφιίλων κατά 
καθήκον νά ύπηρετήσω τήν Κυβερνησίν μου, χωρίς νά δυσα- 
ρεστήσω τούς "Ελληνας, τών όποιων πρό παντός είμαι συμ
πατριώτης, καί ουτω διατρέχω τόν κίνδυνον νά μή ικανο
ποιήσω άμφότερα τάμέρη. Είπετεείς τήν έξαδέλφην μου, ότι 
τήν θεωρώ ύπεύθυνον διά τάς διπλωματικής περιπλοκάς, άς 
τό μέλλον μοί έπιφυλάττει, διότι έβασιζόμην έπ’ αυτής, άτε 
γινώσκων έκ πείρας, ότι έν τή πολιτική, ούδέν είναι πολυτιμώ- 
τερον τών θελγήτρων γυναικος νέας, άξιεράστου, εύφυοΰς 
καί γινωσκούσης τόν κόσμον. Ή Ραλλοΰ πόσον ώραία θά 
έκαμνε τό μέρος τής πρεσβευτρίας !.. .

«Τέλος δέν ήθέλησεν, ό δέ κ. Θεογ,άρης είναι ευτυχής, καϊ 
έγώ επίσης, διότι πλησιάζω πρός υμάς. "Ωστε καλήν άντά- 
μωσιν ταχέως, φίλτατέ μου Μανώλη.

«Ό άφωσίωμένος σου 
«ΦΩΤΗΣ»

Ό κ. Βουγάς ένόησε τό πνεύμα τής έπιστολής, ή δ’ ά- 
νάγνωσις ταύτης, συμφώνου πρός τάς έπιθυμίας του, τόν 
ένέπλησε χαράς, διότι ή πρός συγγένευσιν μέ τόν Θεοχάρη 
προσπάθειά του είχε γεννήσει έν έαυτφ τόσα πράγματα, 
τόσας ενοχλήσεις, ώστε έκαραδόκει τήν πρώτην εύκαιρίαν,

των, ούτε τούς διαφόρους προμηθευτάς των πρός ζωάρκειαν, 
οΐτινες ήρνήθησαν έν τέλει πάσαν πίστωσιν είς τόν δυσπρα- 

- γοϋντα οικογενειάρχην. Ή μοιραία ήμερα έφθασεν έν τούτοις 
μετ’ αμείλικτου βραδύτητος τήν 15 παρελθόντος ’Ιουλίου 

■ (ν.) ή δύσμοιρος οικογένεια έλιμοκτόνει κυριολεκτικώς- ούδε- 
μία έλπίς ΰπέφωσκεν. Ό τάλας πατήρ τότε, συναθροίσας 
περί έαυτόν τά τέκνα του, μετά λυγμών τοϊς άνεκοίνωσεν, 
ότι αδυνατεί πλέον νά τά διαθρέψη, διότι ή κοινωνία τφ άρ- 
νεΐται τά πρός τοΰτο έκ τής εργασίας μέσα,καί κατ’ άκολου:

• θίαν άπεφάσισε ν’άποθάνη. Τήν τρομεράν ταύτην άπόφασιν 
τοΰ πατρός άπεδέχθησαν έν άπογνώσει καί τά τέκνα του, καί 
αμέσως μετά ταΰτα άπεστίλη ή πρεσβυτέρα αδελφή, μόλις 
δεκαπενταέτις, όπως μετά παρακλήσεως προμηθευθή άπό γει
τονικού άνθρακοπώλου έν δεκάλιτρον ξυλανθράκων, ένφ συγ
χρόνως ό πατήρ έξήλθεν έπί τινα λεπτά1 καί, Οπως άντληση 
ολίγον θάρρος, μετέβη παοά δύο γείτοσιν οίνοπνευματοπώ- 

' λαις, οΐτινες μετά τινας παρακλήσεις τφ προσέφερον ολίγον 
κονιάκ.

— Θά σάς τό πληρώσω αύριον, τοϊς είπε, καί έπανήλθεν 
είς τήν οικίαν.

Μεθ’ δ έκλεισαν Ιρμητικώς τήν θύραν καί τό παράθυρου, 
ή δέ μήτηρ άνήψεν έν τφ πυραύνω τούς άνθρακας.

Ή σύζυγος Χάγεμ ελαβιν είς τάς άγκάλας της τό νεώ
τερον τών τέκνων της καί έξηπλώθη έπί τής κλίνης. Ό πα
τήρ κατεκλίθη παραπλεύρως τών λοιπών πέντε τέκνων του 
έπί τοΰ κατά γής κειμένου στρώματος καί άνέμειναν ούτω 

-τόν θάνατον. Κατά πάσαν πιθανότητα ή ασφυξία «θανάτωσε 
τάχιστα τόν πατέρα καί τά πέντε τέκνα. "Οσον άφορφ τήν 

-σύζυγον, αύτη, λίαν νευρικής κοάσεως, εινε πιθανώτατον ότι 
κατελήφθη ΰπό καταληπτικής τίνος καταστάσεως, χάρις είς 
τήν οποίαν, έξουδετερώσασαν τήν ασφυκτικήν ενέργειαν τοΰ 
ανθρακικού οξέος, διέφυγε τόν θάνατον.

Πάσας τάς ανωτέρω πληροφορίας παρέσχεν άπολοφυρο- 
,μένη ή τάλαινα χήρα καί άπορφανισθεϊσα μήτηρ Χάγεμ.

— Δέν εϊχομεν φάγει σχεδόν τρεϊς ημέρας. “Αχ! διατί 
f-ηΓ-λη,Λ- Όταν viavtna νά mrvievr.nt'Vt ivtiw.H’rt art »ί(.νά έπιζήσω; "Οταν ήρχισα νά συνέρχωμαι, ένόμιζα 

ρίσκομαι είς άλλον 
τινά κόσμον.

οτι ευ-

όπως άπαλλαχθή 
αύτών, άλλά προε- 
φυλάχθη όπως μη- 
δεις διίδη τι· 1

"Οταν αί περι
στάσεις βαίνωσι μό- 
ναι των,τίς ή χρεία 
νά προκαλή τις' ά- 
δεξιούς παρεμβά
σεις ; Χωρίς δέ νά 
διακόψη άμέσως τάς 
σχέσεις, δι’ ών ήθε- 

’ λεν απαλλαγή του 
Κώστα, έκολακεύε- 

- το ούχί πάντη άδι- 
καιολογήτως, ότι ή 
κόρη τ^υ δυσκόλως ή’ 
τό επαγωγόν καί είς τό 
πρεσβευτής διαθέτει ■ 
μιας γυναικός. Ό έγο 
λάκις ισχυρότερος τοΰ 
τε ό Κώστας, γενόμεν 
δέν είχε νά παραπονεθί 
λοϊος πρός τήν έρωμέν 
καθίστατο καταγελασ 
ταΰτα συνέβαινον έν 
άνθρωποι δέν κρίνονται έκ 
μάτων, διότι πάντες γνωρίζουσιν άλ- 
λήλους, άπό πατρός είς υϊόν, αί δ’άρ- 
χαιότεραι περιουσίαι δέν χρονολογοΰν- 

"Ινα λάβη τις άμυδράν ιδέαν τής πενίας καί άθλιότητος,είς ήν 
είχε περιέλθει ή δύσμοιρος αύτη οικογένεια, προστίθεμεν, ότι 
οί τοίχοι τοΰ δωματίου, έν φ εύρε τόν θάνατον, ήσαν γυμνοί, 
καί οτι παρεκτός τών δύο ρακωδών στρωμάτων, ούδέν άλλο, 
έκ τών τής απαιραιτήτου οικιακής χρείας κατεϊχον πλέον οί 
δυστυχιϊς.

’Ενταύθα νομίζομιν, ότι λίαν έπικαίρως δυνάμεθα νά πα- 
ραθέσωμεν τούς εξής ΰψίστης αλήθειας καυστικούς λόγους 
τοϋ έπιφανοΰς φιλοσόφου ’Ιουλίου Σίμωνος:

«"Οταν περισυλλέγωνται έκ τών οδών τών Παρισίων λιμό- 
κτονημένοι νεκροί, ήμεϊς οί εχοντες πλήρη τόν στόμαχον, συ
νήθως λέγομεν: Ποιος τους πζαίίΐ ; Καί μέ την φράσιν αύ
τήν νομίζομεν, ότι έξωφλήσαμεν μέ τήν συνείδησίν μας,Ί«ως 
ούδείς πταίει αύτοϊς, βεβαίως όμως πταίομεν πάντες ημείς1 
Ναί, έσμέν ύπεύθυνοι διά τούς άπηλπισμένους, διότι άν ημείς 
έξεπληροΰμεν τό ήμέτερον ανθρώπινον καθήκον, δέν θά ύπήρ- 
χον άπηλπισμένοι».

Καί είναι όντως άληθές, ότι ή έπιδεικτικώς φιλάνθρωπος 
παρισινή κοινωνία, κατά τήν ομολογίαν τών παρισινών φύλ
λων, δέν έπετέλεσε τό καθήκον της πρός τούς δυστυχείς Χά
γεμ. Μάτην δέ, όπως δικαιολογηθώ άπέναντι τής κατόπιν 
έορτής έξεγερθείσης συνειδήσεώς της, έπεκαλέσθη τήν περί τής 
δυστυχίας των άγνοιάν της, μάτην ίσχυρίσθη ότι δέν προσέ- 
τρεξαν είς τήν ευσπλαχνίαν της, άφοΰ ειχον περιέλθει είς τόσον 
άκρότατον άθλιότητος σημεϊον, καί ώφειλον συνεπώς νά τεί- 
νωσιν έπαίτιδα χεΐοα. Ή άδιάφορος κοινωνία πάντοτε θά 
ύπέχη τήν εύθύνην τοΰ θανάτου τών άτυχών θυμάτων της. 
Διότι άπομένει πάντοτεή κεφαλαιώδης αλήθεια τοΰ έξής φρι- 
κώδους έγκλήματό; της, ότι πατήρ καί μήτηρ, άνθρωποι 
έντιμότατοι καί φιλοπονώτατοι, έφόνευσαν τά τέκνα των καί 
ήθέλησαν νά φονεύσωσιν αυτοί έαυτούς, διότι άπηύδησαν λι· 
μοκτονοΰντες. Καί τοΰτο εν τοΐς κόλποις τής πολυανθρωπο- 
τάτης τών πόλεων κα! έν πλήρει τή δράσει πομπωδεστάτης 
έθνικής έορτής, τής άμφιετηρίδος τοΰ Έχατονθημέρου, τής 
έπισημοτέρας τών εορτών τής άδελφότητος.

Είναι δυστυχώ; αλήθεια, εφαρμοζόμενη πανταχοϋ, ότι ή εφαρμοζόμενη πανταχοϋ, ότι ή 
κατ’ έπίδειξιν καί 
συς·ηαατοποιημένη

ται άνω τών έξή- 
κοντα έτών.

Ό δεϊν.α π.χ. ε· 
κατομμυριοΰχος κα
τόχων μέγαρον επί 
τής όδοΰ Σταδίου η 
Πανεπιστημίου, ε· 
παυλιν εί; Φάληρον 
ή Κηφισσίαν, ηγε
μονικά κτήματα έν 
Εύβοιερ ή έν Θεσ
σαλία, ήρξατο τοϋ 
σταδίου αύτοΰ απο 
υπηρέτου, κρεωπώ- 
λου, θαλαμηπόλου 
ή απλού μάγκα.

Ό κ. Βουγάς έ· 
μάντευσεν,ότι ό διο
ρισμός τοΰ Φώτη 
βέη δέν προήλθεν έκ 
τύχης, καί ότι το . 
Φανάριον είναι τό 
σχολεΐον τής διπλω
ματία ς. Πλη ρόφο- 
ρηθέντοςδέτοΰ διοι- 
κητοΰτήςΧίου, τών 
έπί τφ συνοικεσίφ 
τής έξαδέλφης αύ-

> __ 'του άναφυεισών δια-
Και β.Ιέπωυ τις άμφοτέρονς κρατοιγι&ους διά zS>r χειρών.... στάσεων καί δυσχε—
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-φιλανθρωπία δαπανφ πολλά δια τούς πτωχούς, άλλά δυστυ
χώς ούδέν πράττει ύπέρ τών άναξιοπαθούντων εκείνων, οί- 
τινες, αποτροπιαζόμενοι την επαιτείαν, λιμοκτονοΰσι μάλλον, 
άλλ’ούδέποτε τείνουσι χεΐρα Επαίτου, ώς οί Εχοντις ώς ε
πάγγελμα την επαιτείαν τής Ελεημοσύνης. Ή δημοσία φι
λανθρωπία περιθάλπει τήν μή επί τή άθλιότητί της αιδου- 
μένην πτωχείαν, ή δε ιδιωτική μένει απαθής, όταν δέν πρό
κειται νά διατυμπανισθή ή αγαθοεργία της.

Όποια όντως ειρωνεία καί βιβήλωσις τής θειοτέρας τών 
αρετών, ήτις μόνη ήδύνατο νά έξιλεοϊ τάς τόσας τήςάνθρω- 
πότητος λοιπάς κακίας, καί πόσον πρέπει ν’ απασχολήσει 
πάντα δυνάμενον ή σκ·ψις καί μελέτη περί τοΰ μεγάλου ζη
τήματος, τής κατά Χριστόν καί ούχί κατ’ έπίδειξιν άσκή- 
σεως τής φιλανθρωπίας!

I. Σ.

ΕΙΣ ΤΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Ή κατάστασις τής υγείας τού βασιλέως Όθωνος τής 
Βαυαρίας βαθμηδόν δεινοΰται καί εμπνέει κατ’ αύτάς μεγά- 
λας ανησυχίας παρά τοΐς συγγενεΰσιν αύτοΰ. Πρόκειται δέ 
νά ΰποβληθή είς σπουδαιοτάτην Εγχείρησιν έν Μονάχω, διότι 
ό στόμαχος αύτοΰ δέν λειτουργεί πλέον, μετά μεγίστης δέ 
δυσκολίας ποτίζουσιν αύτόν διά γάλακτος.

Έν τούτοις αί φυσικαί αύτοΰ δυνάμεις άντεχου<ην άπι- 
στεύτως.

ΙΙρό οκτώ ήμερων, διαφυγών τήν προσοχήν τών φυλάκων 
αύτοΰ, Ετρεξε κατόπιν μικρού τίνος μαγείρου παιδός, έν τφ 
μεγάρφ αύτοΰ, καί τοσοΰτον έκακοποίησε αυτόν, ώστε επί 
πολλάς ήμέρας ό μικρός παίς θ’ άναγκκσθή νά οΐκουρήση 
πρόςίασιν τών πληγών, άς ότρελλός βασιλεύς τφ κατήνεγκε.

Κατέστη μοχθηρότατος, φαντάζεται εαυτόν λέοντα, καί 
ορέγεται νά δαγκάνη πάντα πλησιάζοντα αύτόν εσχάτως 
δέ ίδάγκασε τόν ύπασπιστήν αύτοΰ εις τόν πόδα, λίαν βα- 
ρέως. Έχει πάθος άλλόκοτον πρός τά σιγαρέτα, τά όποια 

ρειών, θά επιδίωξε βεβαίως τήν έν Άθήναις άντιπροσώπευσιν 
τής Υψηλής Πύλης, δπερ καί κατόρθωσε.

Ό δέ Φώτης βέη, προνοήσας νά μή άποβάλη προ τοΰ 
δέοντος τό προσωπείου περιωρίσθη νά περιβληθή άθορυβω; τό 
αξίωμά του χωρίς νά έννοήση άλλος τις τίποτε. Ένήργησε 
δέ λίαν έχεμύθως. Τό στρατήγημα αύτοΰ υπήρξε νά εγκαι
νίαση τήν έγκατάστασΐν του διά λαμπράς εορτής. Ήν άγα
μος, ούδέν φυσικώτερον τούτου, Επομένως ώς συμβαίνει 
ενίοτε έν Έλλάδι — παρεπάλεσε τήν πλησεεστέραν αύτοΰ 
συγγενή ν’ άναλάβη χρέη οίκοδεσποίνης. Ή Ραλλοΰ άνεδέ- 
χθη προθύμως τό βάρος καί έγένετο ή ήρωίς τής Εσπερίδος.

Έάν μεταξύ τών αξιομνημόνευτων συμβάντων τοΰ βίου 
ήμών, ή γυνή προσηλοΰται ιδίως είς τάς κατά τήν νεότητα 
αύτής κατακτήσεις, βεβαίως ή Ραλλοΰ θά διετήρησε διαρκή 
άνάμνησιν τής έσπερίδος ταύτης, καθ’ήν ή ώραιότης αύτής 
έθριάμβευσεν. Ή δέ ματαιότης τοΰ νά γείνη τις βασίλισσα 
τοΰ χορού εύκόλως μεταβίλη σκέψεις δεκαοκταέτιδος κεφα
λής, ής αί πρώται εντυπώσεις τής σκηνής άποθαμβοΰσι τό 
πνεύμα !

Πόσον ώραΐον είναι νά αισθάνεται τις Εαυτόν έμπνέονταζη
λοτυπίαν ! Άλλως καί ή έπιμιμελημένη αύτής τουαλέτα 
έπεξήγει όλην τήν^αράν καί τάς διαθέσεις. Έσθής έκ λευκού 
κρεπίου, ό λαιμός καί οί βραχίονες γυμνοί άνευ ούδενός κο
σμήματος, ή κόμη πυκνώς έκτενίσμένη, έφ ’ ής έπιτηδείως 
προσηρμόσθη δέσμη έξ έρυθρολεύκων άνθέων, ετερα σπάνια 
φυσικά άνθη, συμπληροΰντα τόν στολισμόν τών έπωμίδων καί 
τής ίσθήτος αύτής, τί έσήμαινον;

Ό δέ Φώτης βε'ης, φερων Ενδυμασίαν ευρωπαϊκήν καί τό 
ερυθρόν φέσιον, στολήν πλήρη όθωμανοΰ πρέσβεως μετά 
παρασήμων, ήτο καβαλλιέρος αντάξιος τής Ραλλοΰς, καί 

δέν καπνίζει ή μόνον κατά τό ήμισυ, καί πριν τά ρίψη, σβύ- 
νει ταύτα είς τό μέτωπον παντός παρατυχόντος ατόμου.

Οόδεμιάς γυναικός Επιτρέπεται ή είσοδος έν τοΐς άνακτό- 
ροις τοϋ Φύνστερί, ένθα ό βασιλεύς διαμένει, καί οσάκις τύχη 
νά συναντήση τοιαύτην τινα, Εξοργίζεται έντρόμως, έξάγει 
άγριας κραυγάς, ρίπτων μακράν αύτοΰ ααί κατασυντρίβων 
πάν το προστυχόν.

’Ενίοτε ώδήγουν αύτόν εν άμάξη άνκ τήν εξοχήν, πλήν 
καί τοΰτο έπαυσαν πράττοντες οί άνθρωποί του, διότι Εσχά
τως ηθέλησε νά θωπιύση καί φιλήση ίππον τινα είς τήν ρίνα 
του, όστις τφ εδωκε τοιοϋτον κτύπον εΐς τό στήθος, ώστε ί· 
ρευσεν αίμα άπό του στόματός του. Έπί τή θέ^ δέ τοΰ 
αίματός του, ό βασιλεύς έφοβήθη υπερμέτρως, καί έπί τρεις 
ήμέρας δέν ήθέλησε νά λάβη ούδεμίαν τροφήν. Έκτοτε ούτε 
άμαξα, ούτε ίππος παρουσιάζεται έμπροσθεν του·

Αί μανιώδεις όμως αύται όρμαί βαθμηδόν καταπαύουσιν 
κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας, καί κατελήφθη ήδη ύπό 
βαθυτάτης μελαγχολίας· αί δέ δυνάμεις του τόν έγκαταλεί- 
πουσι όσημέραι, καί επικρατεί γενική ιδέα, ότι ό βασιλεύς ού
τος πλησιάζει τό τέρμα τοΰ βίου του.

ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΤΕΛΟΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΟΥ

Τό άχόλουθον τραγικόν συμβάν ε’γένετο πρό τινων ημερών 
έν Βραΐλα τής Ρουμανίας.

Ό Ιταλός αεροπόρος Τσουρλέτης, πληρώσας διά φωταε
ρίου τό αερόστατου του, άνυψώθη εΐς τήν άτμοσφαίραν, έν 
μέσφ τών παρατεταμένων χειροκροτημάτων πολυαρίθμου 
πλήθους,'όπερ πάντοτε περιέργως παρακολουθεί τάς τοιαύ- 
τας άνυψώσεις. Πλήν μετ’ού πολύ ή ζωηρότης καί εύθυμΐα 
τών θεατών μ ετεβ λήθη είς κατήφειαν καί συμπάθειαν, διότι 
παριτηρήθη, ότι ή όθό·>η τοΰ άεροστάτου ήρξατο κοιλωμένη 
καί πυρπολουμένη, έν ταύτώ δε σπαρακτικαί κραυγαί ήκού- 
οντο πανταχόθεν τής πόλεως.

Ό άτυχης άεροναύτης μάτην ήγωνίζετο νά σώση το άερό- 

βλέπων τις άμφοτέρους κρατουμένους διά τών βραχιόνων 
συνομιλοΰντας, μειδιώντας καί.... θά έλεγε καθ'εαυτόν, ότι 
έγεννήθησαν διά νά ένωθώσιν.

Άλλος τις θ’άπέφευγεν ίσως νά συναντηθή εν τοιαύτη θέ
σει μετά τοΰ άντεραστοΰ αύτοΰ, πλήν 0 Φώτης προσεϊχε πολύ 
νά κάμη τοιοϋτον λάθος, ότε δέ ή ορχήστρα προανήγγειλε 
τήν συγκρότησιν τετραχόρου, ό επιτήδειος διπλωμάτης προ- 
σέφερε τόν βραχίονά του είς τήν εξαδέλφην του καί προσ
ποιούμενος ότι άποδίδει μεγάλην σημασίαν είς τά δικαιώματα 
άτινα αί έλληνικαί συνήθειαι άναγνωρίζουσι τοΐς μελλονύμφοις, 
διέσχισαν μετά σοβαρότητος τούς ομίλους τών χορευτών και 
έπλησίασε τήν δεσποινίδα Ραλλοΰν πρός τόν κ. Θιοχάρην, 
όπως τφ ζητήση τήν άδειαν νά χορεύση μετάτοϋ Φώτη βέη.

Ό Κώστας, εκπλαγείς έπί τφ διαβήματι τούιφ, ώνινι 
ή ειρωνεία, εκούσια ή ακούσια, τφ ίπλήγωσε τήν καοδίαν, 
άπήντησεν άμέσως ότι, άφοΰ Επίσημος τελετή αρραβώνων 
δέν είχε γίνει είσέτι, ή δεσποινίς Βουγά ήτο ελεύθερα νά 
πράςη κατά τό δοκοΰν αύτη.

Ή Ραλλοΰ έδάγκασε τά χείλη της καί Ερυθρίασεν. Όπό· 
ταν γυνή τις φθάση εΐς ύψος μεγάλης περιωπής καί περι- 
στοιχισθή ύπό πλήθους ανθρώπων, οιτινες θυμιώσιν αύ
τήν ώς βασίλισσαν, καί έν φρενητιώδει έξάψει άποθαυμά- 
ζουσιν αύτήν, ώς συνέβαινεν ήδη εις τήν ήμετέραν Ραλλοΰν 
βεβαίως ήθελιν είναι χονδροειδέστατον καί άτοπώτατον νά 
φανή ότι έξαρτάται άπό τινα. Ό δέ Φώτης βέης λίαν επι- 
τηδείως καί εν όλίγαις μάλιστα στιγμαϊς άπήλαυσε τό δι- 
πλοΰν τοΰτο αποτέλεσμα, ήτοι άφ ’ ένός μέν απέδειξε τήν 
ύπεροχήν καί το. μεγαλείου τής οίκοδεσποίνης απέναντι τής 
δυσθυμίας τοΰ Θιοχάρη, καί άφ’ Ετέρου τόν κατέστη- 
σεν υπαίτιον τής έξεγέρσεως τής φιλοτιμίας τής νέας, ένφ
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•στατον καί Εαυτόν, διότι βαθμηδόν καί ταχέως τό πΰρ διε- 
δίδετο πανταχόσε τής σφαίρας.

Εύρίσκετο είς 300 μέτρων ύψος άνω τής Επιφάνειας του 
εδάφους, ή δέ απελπισία αύτοΰ καί του κοινοΰ εκορυφοΰτο είς 
τό επακρον.

Τότε δέ, άφοΰ ή οθόνη έντιλώς άπετεφρώθη, καί Ιμεενεν 
μόνον ή κρατούσα αύτόν σιδηρά στεφάνη, μία σπαραξικάρ
διος φωνή έξ όλου τοΰ πλήθους έξ$λθοΰσα, έπηκολούθησεν τήν 
ορμητικήν πτώσιν αύτής μετά τοΰ δυστυχούς αεροναύτου, 
ούτινος τό πτώμα εόρέθη κατακερματισμένον καίπαραμιμορ- 
φωμένον έπί τών θάμνων όχθης τίνος ολίγα χιλιόμετρα άπε- 
χούσης τής Βραίλας.

“Επειτα σάς λέγουσιν, ότι αί άεροπορικαί Εκδρομαί εχουσι 
γόητρον !

Άβτήρ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Κύριός τις αγοράζει εφημερίδα δεκάλεπτον καί δίδει έν δί
φραγκου προς ανταλλαγήν.

u ίφη[ΐΐριύοχώ.1ης. Κύριε, δέν έχω νά σάς το άλλάξω.
Ό Κύριος. Άμ τότε, τί θά γείνη ;
Ό έ<ρηριριύοπώ.1>ις. Μου δίδετε τήν δεκάραν άλλην η

μέραν .
Ό Κύριος. Καί άν άποθάνω ή σκοτωθώ;
Ό ίφημΐριύοπύ.ίης. Μπά! μεγάλη δουλειά- ολίγο μέ 

μέλλει........

Έλλην τις κύριας μεταβάς χάριν ύποθέσεών του εΐς Πα- 
ρισίους, ήτο τακτικός συνδρομητής τοΰ ξενοδοχείου Κ.........
Ημέραν τινά διέταξε μίαν μερίδα κουνελιού. Ένφ δ’ Ετρω- 
γεν ευχαριστημένος έν τή αύλή τοΰ ξενοδοχείου.

— Παιδί, λέγει πρός τόν ύπηρέτην, πολύ τρυφερά είναι 
σήμερον τά κουνέλιά σας, σάς συγχαίρομαι.

— Ναι, άφεντικό, τφ άπαντ? ούτος, είναι διότι τά ΰπό- 

τουναντίον αύτός Εξυπηρετεί τήν ματαιότητα ταύτης.
Τέλος, άς τό όμολογήσωμεν, ό πονηρός διπλωμάτης, έκ- 

τελών χρέη οικοδεσπότου μεθ’ ετοιμότητος πνεύματος, ζωη
ρότητας, ιύθυμίας καί ύποχρεωτικής προθυμίας πρός πάσαν 
έκδούλευσιν, ώς άπήτει ή περίστασις, έπαιζε podor πολύ κα- 
λήτερον καί επιτυχέστερου τοΰ Κώστα. Οί δέ προσκεκλημέ
νοι εύρ.ίσκοντες άνεσιν καί εύχαρίστησιν εν τή αιθούση τοΰ 
Φώτη βέη, διεσκέδαζον έν πλήρει χαρά, ιύθυμίο· καί ζωηρό- 
τητε, ών μόνος ό Κώστας εστερεΐτο.

Αί γυναίκες, χαριτόβρυτοι καί μελαγχολικαί ώς έπί τό 
πλεΐστον άνατολίτιδες, προσείλκυον τά βλέμματα τών νεη- 
λύδων, συνεπείς τής ώραίας παραστάσεώς των, τών σαγη
νευτικών αύτών οφθαλμών, καί τής άκάκου καί μειλιχίου 
αύτών φυσιογνωμίας, έν ή διαπρέπουσιν ή κλασσική τών 
Έλληνίδων ρίς καί τά παρθενικά καταπόρφυρα χείλη των, 
άτινα σπανίζουσι παρά ταϊς δεσποινίσι τών λοιπών λαών.

Ή δεσποινίς Ραλλοΰ, χωρίς νά δείξη τήν Ελαχίστην κα
κίαν πρός τόν Θιοχάρην, συνεπεία τής δεικτικής αύτοΰ προς 
ταύτην συμπεριφοράς, περιωρίσθη μόνον εΐς τό νά λησμονήση 
αύτόν πρός στιγμήν και νά διασκεδάζη δλως άθώως μέ τούς 
διπλωμάτας, καί τούς παρασημαφόρους αξιωματικούς τής ξη· 
ράς καί θαλάσσης, οιτινες κατά προτίμησιν περιεκύκλουν αύ
τήν. Ότι δέ εσήμανεν ή ώρα τοΰ δείπνου, περί τήν δευτέραν 
ώραν μετά τό μεσονύκτιον, καί άπασα ή πολιτική καί στρα
τιωτική ανθούσα νεότης τών ’Αθηνών, παριυρισκομένη εκεί, 
έπορεύετο κατά ζεύγη νά λάβη θέσεις, παιανιζούοης τής μου
σικής, παρά ταϊς έν τοΐς κήποις τοΰ μεγάρου τής πρεσβείας 
παρατεθιίσαις τραπέζαις, ένθα τό παν έμυροβόλει έκ τών 
σπανίων άνθέων, άτινα ίστόλιζον ταύτας, ό Κώστας παρε- 
τήρησι τότε μετ’ Εκπλήξεως ότι έμιίνεν ά?ομιμονωμένος,
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γειά μας έχουν τώρα μεγάλους ποντικούς, καί ξέρετε ήσαν 
παχεΐς καί τρυφεροί, καί ό αφέντης θέλει πάντοτε νά ευχά
ριστή τούς πελάτας του......

— Δέν είναι λοιπόν κουνέλι, είναι ποντικός;

Ό κύριος ακόμη πτύει.

■ΗΙΙΗΙΙΙΗ·

Μεταξύ Ενός Επαίτου καί μιας dislingud.
Ο ίπαίτης. Λυπηθείτε με, Κυρία, έχασα όλην τήν οίκο·· 

γένιιάν μου είς τούς σεισμούς τής Άμφίσσης, ελεείστε τόν 
πτωγό!......

Η distingue. Μπά, μά συ δέν είσαι, πού μου έλεγες- 
προχθές, ότι τήν έχασες εις τούς σεισμούς τών Φιλιατρών; 
πώς τώρα λέγεις της Άμφίσσης;

Ο ίπαΐτης. Ναι, Κυρία, ναι, καί είς τούς δύο σεισμούς 
έχασα άπό μίαν οικογένειαν βλέπετε, είναι διπλά τά βάσα
νά μου..........

-ΜΗΝ»»*-
Ωραία τις Κυρία, έλεγε πρός τον ιατρόν της, ενφ ούτος- 

τής έξήταζε τόν σφυγμόν;
— ’Ιατρέ μου, ξεύρετε δέν κλείω μάτι καθ’ όλην τήν 

νύκτα, μετεχειρίσθην τά πάντα, καί ύπνον άκόμη, καί δέν 
κοιμώμαι.

—■ Μπά ! τότε νά πάρετε ολίγον χαμόμηλον.
— Έπήρα, Κύριε.
—- A ! τότε νά πάρετε ολίγον σιρόπιον τής μέντας.

• —Καί άπ’ αύτό έπήρα, ιατρέ.
— Τότε νά πίνετε πολύν οίνον.
— Πίνω ιατρέ, πίνω καί άπ’αύτόν, άλλά μόνον ζαλίζο

μαι, καί δέν κοιμώμαι.
— Τότε... Κυρία, νά σας δώσω μίαν συνταγήν, πώς νά 

ύπανδρευθήτε ταχέως, ίσως τότε νά κοιμασθε.
— Ά ! μάλιστα, γλήγορα ιατρέ μου.

καί ότι μόνη ή δεσποινίς Ραμώ δέν είχε έτι κ-ληθή καί συνο- 
δευθή U7CO cv ιις το. Αύττ) δέ, jacLWov
ζωηρά καί τολμηρά τούτου, τον ίπλησίασε, καί όδηγήσασά 
αύτόν πρός το άκρον άπομεμονωμένής τίνος τραπέζης, ύπό 
τά πυκνά φυλλώματα μανδαρινέας τίνος κείμενης·

— Τώρα, τφ λέγει, έλθετε νά όμιλήσωμεν ήμιϊς.
— Εύχαρίστως, δεσποινίς, σάς ακούω, τή άπικρίνατο ό 

Κώστας.
— Εστε βιβαιοι, εν πρώτοις, ότι μόνη ή ελπίς τοΰ νά 

σας φανώ χρήσιμος, μέ καθιστά ένοχον παραβιάσεως τοΰ κα
θήκοντος μου. Εΐσθι ζηλότυπος. . .

— Ναί.
— Ναί, άλλά έχετε άδικον νά φαίνεσθι τοιοϋτος.
— Καί τις παρετήρησε τοΰτο ; Ή Ραλλοΰ ilvat πολύ 

απησχολημενη αλλοσε δια νά προσέξη εΐς εμέ.
— Μπά ! αφήσατε αύτήν, είναι παιδίον άκόμη. Καί διότι 

διασκεδάζει, έθυμώσατε, δυσηριστάθητε, καί κατιβάοατε τά 
μοΰτρα, αντί νά φανήτε μάλλον άξ·άγαστος, ζωηρός καί εύ
θυμος, άπό τήν ofcvpar εκείνην, ήτις ώς χρυσαλλίς πετά 
γύρω τών φορεμάτων της, έκλαμβάνουσα τήν Ραλλοΰ διά 
κηρίον; Στοιχηματίζω, ότι εάν τήν εΰρισκες μόνην καί ιδιαι
τέρως έν^τινι γωνίι?:, θά τής έκαμνες καμμίαν δυσάρεστον . 
σκηνήν Α ! πόσον οί άνδρες φέρεσθε ενίοτε, ώς κτήνοι!

— Εύχαριστώ διά τήν παραβολήν. ■ '·
Σιωπή ! Προσποιηθεϊτε ότι γελάτε, διότι μάς παρα-

τηροΰσι.
Πολύ ύποφέρω, τή άληθεία, καί μαντεύω τί μέ ανα

μένει, μολονότι δέν εφθάσαμεν ετι είς τό σημεϊον αύτό, ώς 
οί χορεύοντις έν τοΐς πάγοις γνωριζουσιν, ότι ή διάλυσις αύ
τών διασκορπίζει καί εξαφανίζει τάς ήδονάς των. Ή Ραλ-
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ

ΤΟ ΕΝΑΕΡΙΟΝ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Πολλάκις 0ά ήκούσατε ταχυδακτυλουργόν, ή φίλον σας 
τινα έρωτώντα ύμάς, άν δύνασθε νά κρεμάσητε δακτυλίδιον 
ή έτερον μικρόν άντικείμενον άπό νήματος, όπερ άφοΰ καύ- 
σητε διά τού πυρόςνά έξακολουθή ίστάμενον έν τφ άέρι.

’Ιδού πώς γίνεται τοϋτο :
Μουσχεύσατε, έν πολύ άλμυρφ υδατι, νήμα τι, (κλωστήν) 

και αποξηράνατε αύτό, τοϋτο ποιοϋντις κατά συνέχειαν δίς 
καί τρις;

Τήν προετοιμασίαν ταύτην ποιείτε ιδιαιτέρως, άν θέλητε, 
οί φίλοι σας, ενώπιον τών όποιων θά έκτελέσητε.τό πείραμα 
τοϋτο, ν’άπορήσωσιν ε’πί τώ άποτελέσματι.

Μετά τοϋτο κρεμάσατε 'εν δακτυλίδιον έλαφρόν, όσον ήν 
δυνατόν, ώς παρίστησι ή ήμετέρα κάτωθι εΐκών, καί θέσατε 
πϋρ είς το νήμα, όπερ θά καή άμέσως καθ’ ολοκληρίαν χω
ρίς νά πέση ποσώς έκ της θέσεώς του τό δακτυλίδιον, πρός 
μιγίστην εκπληξιν τών θεατών. Άν θέλητε, ποιείτε έν ταύτώ 
μαγικάς τινας κινήσεις διά μικρας ράβδου, ίνα σας έκλάβωσι 
διά μάγον.

"Οντως τό ινώδες μέρος τοΰ νήματος ίκάη, άλλά διέμεινε 
μικροσκοπικός σωλήν έξ άλατος άρκούντως στερεός, όστις 
μακράν άερίων ρευμάτων, αντέχει νάβαστάζη έλαφρά σώματα.

Τό πείραμα δύναται νά έφαρμοσθή καί κατά τόν άκόλου- 
θον τρόπον :

Κρεμάσατε διά νήματος άπό. τών. τεσσάρων αύτοΰ άκρων 
τετραγωνικόν τεμάχιο*  υφάσματος μοναεΛίνας, ώς ένδείκνυσι 
ή είκών, άφοϋ βεβαίως'προηγουμένως μουσχεύσητε τρις ή 
τετράκις τό δλον· έντός άλμυροΰ ύδατος. Άφοΰ δέ εντελώς 
ξήρανθώσι, τοποθετήσατε έπΐ._ του υφάσματος εν κενόν ώόν, 
κ<έι θέσατε πϋρ. ’ '

Εαν τό πείραμα έξετελέσθη καλώς, τό ώόν, άφοϋ καώσι 
τά βαστάζοντα αύτό νήματα, καί ή οθόνη, θά έξακολουθή νά' 
με’νη μετέωρον, πρός μεγίστην ίκπ.ληξιν πάντων.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ....·■ 7

*0 πρώτος λυτήρ τοΰ ύπ’ άριθ. 13 «Περιέργου' ερωτή
ματος»-ήμών, Κύριος «Έγώ « είναι ό Δήμήτριος Γεδεών 
μηχανικός τής· Γαλλικής· ’Αποστολής τών Γεφυροποιών,· ώς 
εύηρεστήθη ν ’ ανακοίνωση ήμΐν-, επομένως τό ύποσχεθέν δώ- 
δον άπεστάλη πρός αύτόν.

Είς παρατηρήσοντα δ’ήμϊν, ότι τούς ίχθϋς κτλ. οί πον
τικοί δύνανται νά φάγωσι καί εις μή εορτασίμους ήμέρας, 
•άποκρινόμεθα «βεβαίως», μέ τήν διαφοράν όμως, ότι είτε 
είς έορτάσιμον καθ’ ήμας ημέραν, εϊτε μή, τοϊς παρα- 
θέσητε πινάκιον ιχθύων, κλωβόν μέ ποντικούς, καί γα
βάθαν μέ δροσερόν ύδωρ, ή ημέρα αύτη διά τούτους εσεται 
μεγάλη έορτή.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΚΩΣ,

Α. Γ. Μεθώνην. Συστημένη έλήφθη, εύχαριστοΰμεν. Αποδεί
ξεις και 6ον ψύλλον άποστέλλονται συν παρόντι. 0ί έν αύταις α
ριθμοί ε’ναι καί αριθμοί λαχείων σας, ους δέον φυλάξητε. — A. Ζ. 
Πάτρας. Ό αριθμός άποδείξεώς σας 197 είναι καί αριθμός λαχείου 
σας, ον δέον φυλάξητε.'Αριθμοί ομολογιών καί λαχείων δημοσιευ- 
θήσονται έγκαίρως έν τή «Φύσει», όπύθεν θά λάβητε γνώσιν.—Κ. 
Ν. "Ανδρον. Ένταλμα μισθοΰ εστάλη δια Σύρου άπό 8 Αύγούστου. 
Ετέρων πίστωσις έξηντλήθη, ώς άνήκοντα παρελθόν έτος. Περί λοι
πών θά φροντίσω έν χαίρω συνωδά τελευταίαις προόδοις επιστήμης. 
— Σ. Ν. Τρίπολιν. Συνδρομή έλήφθη και άπόδειξις παρεδόθη. Εύ- 

χαριστουμεν. Γράφομεν ύμΐν αύριον. — θ. Μ. Πάτρας. Δελτάριό» 
σας έλήφθη-, σάς άπηντήσαμεν προχθές καί άπεστείλαμεν αποδείξεις 
μετ’ έπιστολής. — Ν. A- Β. Μυτηλήνην. Έλάβομεν άποσταλέντα 

χρήματα και εύχαριστοΰμεν πολύ. Προσεχώς σάς γράφομεν.—Λ. 
Α. Λ. ’Αργοστόλιον. Επιταγή έλήφθη καί εύχαριστοΰμεν πολύ. 
Αύριον σας γράφομεν. Φύλλα άποστέλλονται τακτιχώς καί άποροΰ- 

μεν. Έν τούτοις άς ζητήσωσιν έλλείποντα φύλλα. — Π. Π. Κ. 
Κωνστάντσα. ’Απορουμεν διά βραδύτητα, φύλλα 7—8 αποστέλλο- 

μεν σύν παρόντι καί γράφομεν προσεχώς. —Α. Δ. A. Gaiatz. Συν
δρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμεν. 'Επιγραφή διορθώθη. Σάς γρά
φομεν προσεχώς. —Τ. Κ. Δαδίον. ’Επιστολή έλήφθη, έχουσι πάντα 

καλώς. ’Ομοίως σύνδρομα! έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν. Υπήρχε 
μόνον αμφιβολία περί τοΰ σχολάρχου. — Κ. Π. Γύθειον. ’Επιστολή 
έλήφθη καί εύχαριστοΰμεν πολύ. ’Αποδείξεις στέλλονται ύμΐν σύν 

" παρόντι φύλλω. Προγενέστερα επιστολή δέν υπάρχει και φαίνεται 
θά έδόθη άλλοΰ ή περιεπλανήθη ένεκα άνεπαρκείας επιγραφής . 
ίσως. Εξετάσατε αυτόθι ταχυδρομείου.

ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΧ
’Από 1ης προσεχούς Σεπτεμβρίου τά γραφεία τής . 

«Φύσεως» μεταφέρονται ώς ακολούθως, πρός ευκολίαν - 
τής δσημέραι αύξανομένης ίργασίας.

Ή Διεύ&ννσις καί Σύνταξις τοΰ φύλλου μεταφέρεται 
έν τ^| όοφ Κυνοσάργους, άριθ. 36 άνωθι τής πλατείας . 
Κολονακίου, ήδέ Διεκπεραίωσις έν τ“ή ΣτοαΜελά άριθ. 
11, καί ταΰτα προς γνώσιν τών ήμετέρων άξωτίμων 
συνδρομητών και τών μεθ’ ήμών άνταποκρινομένων.

Ή ΛεεύΟυνσςς

Ή ΦΥΣΙΣΛαμβάνει την τιμήν νά ειδοποίηση τούς έν τφ ■ 
•’Εξωτερικώ άξιοτίμους αύτής Συνδρομητάς, ότι χάριν ευκο
λίας δύνανται να πέμπωσιν αύτη τάς συνδρομάς είς ελληνικά 
τραπεζογραμμάτια, χάρτινα ιταλικά φράγκα, χάρτινα αύ- - 
στρεακά φιορίνια, τραπεζικά συναλλάγματα έπί Παρισίων, 
μάρκας, καί γραμματόσημα ελληνικά, γαλλικά, αυστριακά, , 
αμερικανικά καί ιταλικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Δι’ & ίτος yp. 10 
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Όί προπληρόνοντες έτησίαν συνδρομήν δικαιούνται είς τά . 
ύπο τής «Φύσεως» παρεχόμενα δώρα καί τάς ετήσιας κλη
ρώσεις τών λαχείων.

ΓΧίϊΣΤΟΠΟΙΗΪΙΪ
Παρακαλοΰνται δσοι τών συνδρομητών Αποτείνονται - 

έγγράφως πρδς τήν Διεύθυνσιν τής «Φύσεως», ώς καί 
οί άποστέλλοντες πρός αύτήν τήν συνδρομήν των, καί 
οί αίτούντες παντοειδείς παρ’ αύτής πληροφορίας, νά άνα· 
γινώσκωσε τάς Άνταποκρί σεις τής Φύ σεω ς, ένθα 
θά εύρίσκωσι τήν σχετικήν άπάντησιν.

ΒΚ ΤΟΤ ΤΓΠΟΓΡΑΨΕΙΟΓ ΠΛΡΑΣΚΕΓΑ ΛΕΟΝΗ


