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Έν τούτοις οΰχί άνευ φοβου έγκατέλειπεν, έ Κολόμβος 
<τας άχτάς . της Αμερικής, διότι ιί. καί είχε πεπόιθηβιν ά- 

., κράδαντονείςτήν
'ίττι^1^βίγ.χ^, . , 
δεν ήγνόει- όμως, 
ότι τό: πλήρωμά 1 
του μετά-δυσφο- 

. ρίας θά ήκολού-
; ’ ί«;«υτό*ίΙς;τον.ς  

απέραντους xtv- .
’ ' δύν.συς, -είς. τάς , 

τρομιράς ταλαι· · ■
. πεύρίας,.-καλείς ';·< 
·: τάς'φύσυίας ά'*'· ;· 

. τιδράσεις ^ίτεν.ες ? 
θα παρηκολου- . 
θουκ άΰτον μέ-· 
χρες, ίσως· καί 
πέραν τής άνα- , 
καλύψεως τών ά·

■ γνώστων χώρων., _ . 
Μετά' της' έδεα,- —' 

: ζρύσης/δε: δίορά ·' < 
τιχότνιτος ή & ’ής

■ ήτοπεπροικισμε- .■ 
νος,'πάρεΧηρησε ■■. 
τούς.-ΰπ’ αύτόν ’ .■ 
άνδράςμετάθλί· 
ψεως προάβλέ- . 
ποντας καί άπο- 
χαιρετιζονταςτά 

. μόλις άν.αφαινό- 
μενα έτι μελανά 
όρη τής γής, ένή · 
έλαβον τήν ζωήν 

Ό Κολόμβος 
: τότε έποίησε.τό 

σημΐϊοντοΰ 7®’?· 
ροΰ καί έστράφη . 
πρός τό άχάνες! . 

Όπιοβεν αυ
τών, πατρίς, οι
κογένεια», φίλοι, Ό ΚοΛό^βος χαΐ'ή σύζυγος αύτοΰ er ittrla.

ή βεβαιότης- τέλος, όπισθοχώρου.ν ίνώ~ιηνΛ τοΰ χάους, τοδ, ά·. 
γνώστου χαί τών- κινδύνων, υίτινες προύβάλλόντό· έν ζο- 
φερψ προ αύτών όρ·.ζον·ςι. . '.

Ούρανός καί θάλασσα 1 
Φόβος καί τρόμος !

. ’Ησαν τά μόνα-ίν ταίς καρδίαις αυγών κυριαρχοίντχ.σ-.οι-- 
• χεϊα ! Όποια σύγχόσις καί. μεταμέλεια δέν ίπλήρου.τάςδιά
νοιας τών έπί τών δίκην πτερών άνάϊ τά<-εΛΐφανέιάΥ'τ<5ν;·αύ· 
ρανόμήκεων κυμάτων φερομ.ενων σκαφών μικρόσκοπίκώ.ν έχει*  - 
ν.ων δντων, ανθρώπων καλούμενων, κάΐ;τολμώντων-,να δια- , 
σχίσωσι τό αχανές διά νά πλησιάσωσι τάς ύπό τοΰ Πλάστου· ■ · 
σκοπίμως άποκεχωρισμένα-ς μυριάδων.πολλών· λευγών.'γαίας! 
Έν τούτοις τά πλοία πρόύχ.ώρονν. πό όργανόν της Πρόνοιας' ’ 
απαθώς ίθεατ.ο τήν άπε'ραντον θάλασσαν, οί/δ,έ νάδται έκλαιον .

■ άπΐλπιζόμενοι. μολονότι ό Κολόμβοςτούς ενεθάρρυνε καί τοίς 
ΰπέσχετο δώρα, τιμάς,· δόξαν κλπ. Άνελογ.ιζοντο δικαίως 
μόνον.,τόν θάνατον;

• Τήν 11 Σε- 
' · πτεμβρίου . άνα- 

καλύπτουσι λεί- 
φανον ίστοϋ, c- 
περ έξελήφθϊ,.ώς 
κακός οιωνός. 
Δύω ημέρας' δε. 

• μετά τ«ύτα, κα ΐ. 
είς 20ό λεύγας 
περίπουτώνΚα- 
ναρίων νήσων, ο

■ Κολόμβος-πάρε·.' 
, τήρησε μετ’ εκ- 

, πλήξεωςάπόκλι*  
,. σιν τής μαγνητι- 

κής βελόνης; Τί, 
επαύριον ή μετα
βολή αύτη έπι- 
βεβαιούται- με- 

■ γαλειτέρα καί-το2· 
φαινόμενον·'τοΰ·' 
το, οπερ δέν δυ· · 
ναται νά επεξη- 
γηθή έν ακρίβεια, 
διατηρείται ίπι- 
τήδείως ε> μυ- 

' στικότητΓ 'πλήν 
παρατηρηθέντος 
ύπο τών ναυη-, 
γών, καταλαμ
βάνονται· αίφνης· 
πάντες εξ άγα· 
νακτήσεως, καί. 
νομιζουσνν, ότι οί 
φυσικοί νόμοι ά- 
νετοάπησαν, καί. 
οτι.Λίσηλθον είς . 
•νέονκόσμονΰπο- 

.. κείμενον είς ά- 1 
γν ώς-ους ίπιδμα- .

; σεις ’ ■··. ■
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Την 1 5 Σεπτεμβρίου «πλήρωμα παράφερόμενον καί ύπό 
-. τών ;έλαχ ιστών - τυχαίων .φαινομένων καί συμβάντων,' κατα

τρομάζεται-ύπό··τινος··μ!ετεάρόύ, ήτβι ύπό μιάς-βολίδος, ήτι;: 
. Τν. σχήμ'άτι φωτεινής, άκτινο;' πίπτει έν&πή θαλ,άσσή/εΐς ίτ.'ΐ·' 

'στάσιν .πεντε’λευγών μακράν τών πλοϊκή. β · Κ..' ,,■
Ό ανεμοςΤπνεε διαρκώ; έξ άνατολών, οί δ ημέτεροι θα- 

λασσοπόροι ωθούντο ύπό τών ετησίων άνεμων.. Τότε νέος 
τρομο; καί απελπισία ,,κατέλαβεν τούς' ναότας, άναλογιζομέ- 

-νους"in ίν περιπτώίέεε' έότίστροφής,. αύτη θ’ άπέβαινεν άίύ- 
-νσ,-.ος, τού άνεμου διαρκώς, π.νέοντο; κατά υ.ίαν καί μόνην 
διεύθυνσιν.

Μετ’ ολίγον εισή'λθον'έίς την θάλασσαν τών Σάργασσών,
■ ένθα τα έπέ τ’ής έπϊφάνέίά;; ΐών ύδάτών πλέοντα φυτά,' ό-. 
•μ,οιαζοντα προς κινητήν πεδιάδα, παρέχουσιν εις αυτού; άσθ--

• νεϊς τινας ελπίδας, εκλαμβάνοντας ταΟτά κατά τό πλεϊστόν,ώς 
σημεϊον τη; πρός την. γην γειτνιάσεως.Τάπτηνά έρχονται καί 
διέρχονται - προ αύτών, δύο δέ πελεκάνε; κάθηνται ίπί- τών

• ιστών τοϋ πλοίου τού Κολόμβοΰ. Είδος χαράς διαχέεται αί- . 
φνης -έφ’ όλου· τοΰ πληρώματος, όπερ φεΰ ! νομίζει, έτι εύ-’’

- ρίσκεταιεις άπόστασινλευγών τινων μόνον' ετι τή; ξηρά;.' 
Τότε ό Πιντζων προτείνει, άφοϋ «μελέτησε την πτήσιν καί την 
•διεύθυνσιν τών πτηνών τούτων,· νά στρέψωσι τά πλύϊα πρός 
βορράν,.ΐνώ ό Κολόμβος άξ·-εναντίας επιμόνων εις- την πρώ- 

: την αύτοΰ γνώμην, δίατάσ.σει’.νά'έξακολοθθώσΐ 'πλέοντε; «ύ- 
. θαρσώς προς δυσμάς. ·· · ;

Αί ΰποτεθεϊσαι ενδείξεις; της ξηρά; δυστυχώς βαθμηδόν 
έκλειπουσίν, cl δέ ναϋται ίπαναρχιζουσι.νά θρηνόλογώσί. Τή 
20. Σεπτεμβρίου πτηνά τινα αναφαίνονται Καί τερατώδες 
όστοΰν τη; ράχεως μιας .φαλαίνης παρουσιάζεται πρό αύτών. 
Ό άνεμος τότε 'ήρξατρ'.'π.ύέων'νοτιοδυτικό,, τό δέ πλήρωμα 
απαιτεί τήν άμεσον εις 'Ισπανίαν επάνοδον. Ό Κολομβος 
μεθ’ ύπομονής· καί σταθερότητας, ενθαρρύνει 'τούς μέν και·’ 
απειλεί του; δέ, προβάλϊώύγτ^ήό -αυστηρότητα τοΰ βασιλέως.

“Ηδη άνεμος γλύ:»^.;.'^^^κλήνίθς διαδέχεται > τήντρι
κυμίαν:-καί τα. πλο<άΐ'^8ί^^^αι··έκ νέου έν πλευσταϊς πε-· 
διασι.· Αύται θεωρηθείμ^ΐ^^^ν ώ; καλός -οιωνος, ήδη έκ-

■ φοβιζουσι τους ναύτ^^^ινίί; νομίζουσιν ό-ι θα αΐχμαλω-,
τισθώσϊν έν τών πάγων, :

Ή θέσις τοΰ Κολόμβοΰ καθίστατο οσημεραν δυσχερής, ή 
-· δέ' αύξανομένη ^απείθεια, .τοΰηπλϊιρωματος'ιμετεβκλλετο βαθ- 
. ·μηδον· πρός στάσιν . ^,’Ι^^ι^^ίρήθρο^οντο.-'σΡρός τά' άκρα

του πλοίου καί διηγεερονφο-άμοιβαίως,περι,υβριζον δέ σχε-' 
δον προσωπικών τόν-ίΐά^^·^ή>ύ''·φφνάζοντες οτι αρκετα έξε-. 
Τελεσαν τό'καθήκόν-των;.·προχωρήσαντε; είς χημεία, ένθα 

' ούδείς πρότερον είχί:';μ®^ή.:Τινέ.{μδ’ έξ αύτών έπροτεινον 
νά συλλάβωσι τον φιλό^^'νήτμ^οδΛρκτην,νατόνρίψωσιν-εις. 
:τήν θκλασσα.ν καί κατόπιν νά •επιστρέψωσιΖ -β'Άμα δ’ έλθω.-? 
μεν εΐς Ευρώπην, έλεγον, θά 'εϊπωμεν, ότι^πεβε εΐς τήν θά
λασσαν, ενώ καθήμενος· είς τήν. άκραν 'τοΰ-πλοίου παρετήμεε 
τούς αστέρας». γήήμ Ρ

Ό Κολόμβος ίπληροφορείφό.Χτά πάντα-κα'.-διέβλεπε κα
λώς τήν αύξανομενην 'άγανάκτησιν τον πληρώματος του·, 
πλήν αυτός.απέναντιίκάΙ'^ ’̂Ρικνμίάς ταύτης διετήρει ϋφος?· 
ήσυχον, αξιοπρεπέςήκα'ίΰήδ^άϊ^μένρν. '■■ν-,'λ-λ: ;

Έθεώρει εαυτόν" θέι'άς .Πρόνοιας.
Τή 25 Σεπτεμβρι^^; .και. ή ■

θάλασσα ήτο γαληνιά^ρ, ,π^^^Χ^^όία^άίμή^ίτό ένκα-·· 
τοΛν τοΰ άλλου. πλοίου
μετά τοΰ Μαρτίνου Ιϊίν^ζων-^'-'πλοιάρχου τοΰ Πίντα, όστις 
δεικνύων αύτφ χάρτην τινα εφόΰ Τοσκανέλη, >διισχυρίζετθ, 
ότι δέ; πιστεύει ν’ ά^χ:ί^^^;''?^·φ3αιπωνίάς,··ο;’''δέ···Κο-- 
λόμβος παραδζχόμενος-.έν :μ^ά*·ετήν-ιδέαν.-του  , Ιλεγεν -ότι τά- 
ρευματαμετηλλαξανάρρ^τάμ!?ην> διεύθυνσιν τών πλοίων,καί 

;■ ότι φρονεί ότι- ·δέν 'είναι δυνατόν ναλευρίσκωνται τόσφ πλη· 
σίον, παρεκάλεσε δέ τόν- ΙΙ&τζων νά. τον δανειση τόν χάρ- 
άην του, ότε ούτος τφ ερριψεν αύτόν δια μέσου σχοινιού.

Δύοντο; τοϋ ήλιον ό ΝΪ.αρΠνος ανέρχεται περιχαρής τήν 
πρύμνην ποΰ πλοίου του καί διά χαροποιών σημείων άγγέλ-' 
•λει τώ ναυκρχφ, ότι βλέπει ξηράν! Ό Κολόμβος τότε πίπτ«

/

γονυκλινής αμέσως ' καί 'εύχαριστεϊ τόν θεόν, ό δέ Μαρτίνο; 
αναφωνεί μεγαλοφώνως τό Jo-fa σοι ό εν υψίατοίς θείς, όπερ 
έπαναλαμβάνουσι .·μεγαλοφώνως όλα τά πληρώματα τών 
πλοίων, καί ταυτο,χρόνως ανέρχονται οί ναΰταιεπί τών ιστών 

.έπιβεβμ.ίοϋ.ντες πάνφες. έν άλαλαγμ.οϊς καί- κραυγαϊ; τό γε
γονός. Τά πλοία μετάβ άλλου σι. ολίγον, διεύθυνσιν, κλίνουσι · 
πρός- τό νοτιοδυτικόν^μέρος, καί διατρέχουσι καθ■ ολην την - 
νύκτά διάστημα μέχρι 21 λεύγης. ? λ

Τή έπαύριον όμως όποια κατήφεια κατέλαβε ήήί?νάάς,λ0.τίλ 
άντελήφθησ.αν οτι, εκείνο, όπερ πάντες είχον. έκλμβει ^διά ’ 

. ξηράν, ητο μία. απλή γραμμή νέφους. -
Ώστε ό Κολόμβο'ς 'ε'ιχνδίκαιον, ι^χυριζόμενος ό,τι δέν. πι

στεύει νά εύρίσκωνται τοσούτφ πλησίον τής ξηρά;, κάί συνε
πώς ό μικρός στόλο; ήλλαξε διίόθυνσιν πρός δυσμάς.· .
Ή θάλασσα ήτο ..γαλήνιωτάτη, όί δέ ναϋται έκολύμβών 

πέρίξ του πλοίου- ' Λ" : ■' ■ ' ? -
' Τή 1 ’Οκτωβρίου, κατά τάς διαβεβαιώσεις τφΰ νχυηγοϋ 
τοΰ Κολόμβοΰ, είχον. διαν.ύσει . πεντακόσια; ογδαηκοντα Λεύ
γα; άπό τών Καναρίων νήσων, ξ δέ Κολόμβος άνεκοίνου εις 
τό πλήρωμά του όλως. ψ.<υδεϊ;..πληροφορίας, ένφ αί έν, μυ» 
στικότητι διατήρηθιϊσαι σημειώσεις αύτοΰ ανεβίβαζον τό'δια- ' 
νυθέν διάστημα είς επτακόσιας -επτά λεύγας. ; ' ■.' ..

• Έν. τούτοις αί ήμέραι παο.ήρχοντο; ούδέν _δέ ίχνος..προ- 
. εδήλου τήν ΰπαρξιν ζηρας. Νέα ά τοθάρρυνσις καταλαμβά- . 
'■ νει τούς πάντα;. ' -

’Αγέλαι μικρών πτηνών ιπταμένων τήδε κακεΐσε άναγε<- 
νώσι πάλιν άμυδράς τινας ελπίδας. Τότε .ό Κολύμβος άναγ- 

1 γέλλει είς τά πληρώμάτα τών πλοίων του ότι ή 'Ισπανική ή 
Κυβέρνησις είναι διατεθειμένη νά δώση γεννάίαν αμοιβήν είς 
τόν πρώτον μνακάλύψρν·τμ,τήν-ξήρ^. Τό ύπσσχέθέν' δέτόυτο: 
#οσόν,ύάΰά^ιβαθθέ^ύ.^^|^>^υ:*̂ω^ :λ<ίςλ6Ό60 φρ. άνα- 
πτεροϊ τας ελπίδας τών δυστυχών ναυτών, ο'τινες.ανα ,πα- 
σάν στιγμήν'έφμήτμξόντάι.πά^μέφή^^^ηράν,-καί'χαίρετώσι 
ενθουσιωδώς φαντασιώδεις οχθας. ν -

Έν-τούτοιςέπ^χωρ5^μ\πρ^ΐίϊ^^^^ δυσμάς καί δέν δια- 
πρώτη, ώς 

μέγέςλόπφέπ^|μί^έ^φ^?^<Ε^^^^<ϊΐαίυήϊδέ Πίντα καί 
Νίνμ ακολουθσυσι τον Κολσμβον ποάε μεν έκ τοΰ πλησίον, ■ 
ποτέ δέ έά: του μ-άκρόθεν,. φύνωδ-ά τώ μύριαρ/οΰντι άνέμφ. 
, 'Από της στιγαής όμως ‘καθ1 ήν ό ναύαρχός άν.εκόίνώσε · 
τόίς- ύπ’ αυτΰν·.·..τας 'γ.εννάίμς.·διάθέ«ίεις<''τή; 'Ισπανικής Κυ- ■'. 

• βερνησεως άφήσαντες τάξιν, πρωτεία καί εύπείθειαν, . έπεδό'· 
θησαν μετά ζήλου πάντες τις πρώτος ν’ άνακαλύύη ενώπιον 
τοΰ πρό αύτΟ^ύάήελιάί^έήού^^^δνήός' τήν ■ ποθητήν’γηνJ 

Ήδη ή Ν·ίνά'·πρθύχώρειήπρώίή·^^·τό πέλαγος, ότε αί
φνης οί έν αύτη ΰψοΰσι χαρόπ.β'-ώ;' τήν σημαίαν είς-τήν κο
ρυφήν τοΰ μεγάλου αύτής ίστοΰ, ταύτόχρονως δε κρότος· πυ· 

■ροβολου άναγγελλει-τήν^.να·καλυψιν'.τής. ξηράς! Ούδεμίά έ- 
ναπομένει πλέον αμφιβολία, "‘ή γη τέλος έφάνη, πάντες 
κραυγάζουσι, γελώσι καί πηδώσι, πλήν μετ’ ολίγον .πάλιν 
διαλυθείσης. τή; απάτης των σύν τφ έκληφθέντι νέφει'άντΐ 
ξηρά;,-· καταλάμβάνονται_·ύπό γενικής κατήφειας. ' '

Ό Κολόμβος τότε διατάσσίΐ. πά πλοία νά λάβωσι διεύ- 
λΛυνσιν·»οπιοδυ«κήν.ίνόδηγούμινο$ ύπό - αγέλης στρουθιών τά 
όποϊα. παρατηρεί διευθυνόμενα: πρός τά έκεϊ, ' κάί έκλαμ- 
βάνει ταΰτα ώς;προάγγελον< άπό τοΰ ούρανοΰ πεμφθέντα. 
Άλλως τ« δένέφ’ όσον προχωροδον διάφοροι ένδείξεις ϊσχυ- 

•ροπο'.οΰσι τάς ύποψίας τοΰ Κολόμ-βου. Τά πέριξ τών, πλοίων 
συναντώμενα χόρτα.Φαίνονται εντελώς νωπά,'ό δέ μακρό- 
θεν ερχόμενος, άήρ,ε'ξναινγλυκύς καί άρωματώδης. ' Τά ση- 

'■μεϊα- δμως ταΰτ.α· δέν. ΐπηρεάξονσι τήν πεποίθησιν τών. ναυ
τών τΟυ,.οιτινες ίπιμόνως· άπαιτοΰσν.νά επιστρέψωσιν εΐς Ευ
ρώπην. 'Ο. Κολόμβος τότε προσπαθεί νά τούς καθησυχάση 
διά κολακευτικών λέξεων,,άλλ’ εΐ; μάτην έννοήσας δ-άμέ
σως τό μάταιον τών προσπαθειών τΟυ, άλλάσσει ύφος- κάί 
επιβάλλει τήν ακράδαντου θέλησίν του, προσθείς, οτι επιμέ
νει ήδη πλέ.ον παρά πότε ,έΐ'ς τήν άπόφασιν, ήν έλαβε, νά προ- 
χωρήση μέχρι τής άνακαλυψ.εως τής ξηράς,.ό,τι δήποτε και· . 
άν συνέβαινε.
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Τοϊ; ύπινθυυ.ίζει Λ ’ έν ταύτφ ό-ίι είναι άπεσταλμένυ; πάρα 
τόΰ μονάρχου καί τής ^ατΑίστη; τής Ισπανία;, καί οτι θα 
προχωρήσω μέχρι τών ’Ινδικών ακτών. : ■' '■

Βιογράφοι τινές διίσχυρίζονται ότι τό πλήρωμά'του άκο- 
λούθώς συνώμοσε ,κάί μκαμεν απειλητικήν στάσιν κάτ αύτοΰ, 
καί ότι ό -Κολόμβος πτοτ,θιί; σνγκ'ατένευσε νά -έπιστρε’ψωσ.ιν, 
■έαν έντός τριών ήμ.ερών δέν; συυήντων ξήράν, -πλήν ούδεμία 
πειστική· ένδειξις τοιούτόύ γεγονότος ούδαμόθεν άπαντδ, ί&ϊφς 

' έν τοϊς επίσημοι; έγγραφοι;·- άλλως τέ ό επίμονος χαρακτήρ 
του ενδόξου Γενουαίου παρέχει ήμϊν αρκετήν διάψευσιν περί 
τούτου-.;.

Ό Κολόμβος φαίνεται οτι έκ τών όσημέραι κατα τόν 
πλοΰν του συλλε-γομένων ενδείξεων- ειχεν εντελώς ' πείσθή 
περί τή; γείτνιάσεως τή; ξηράς, διότι εκτός, τών άνωτέρω 

. ενδείξεων-,; κάί αλλαι τινες προστέθεϊσαι, - ισχυροποίησαν, τήν 
«· ιδέαν-Ταύτην.· Ούτως, έκ παρατηρήσεως είδους τινός ιχθύος 

παρα τας- άκτάς ένδιαιτωμένού, κλάδου τίνος ;νωποϋ όνο- 
πορδου προίφάτως- άπεσπασμένου εκ τοΰ δένδρου, ένός .καλά· 
μου μιας σανίδος, καί τέλος·ράβδου τινας τεχνηέντως έπέ-' 
ξειργασμένήκ·;Λδέν άπ’έμενεν αμφιβολία,;ότΐ 'πάνΐα ταΰτα προ· 
ηρχοντο εκ τής -άκτής, ή; ή άπόστασις -βεβαίως δέν έάειτο 
πολύ μακράν. ' · --γ τ ■■

Kara συνέπειαν' πάντων τά βλέμματα .έστρέφοντο ' πρός 
ίδέσμάς'ι. προαίσθημά τγ δέ ένδόμυχον τοΐ; προέλεγε τό τέ- 

; -,λος τοΰ τμξειδίου των.- '
. Καθ’ ολην τήν ημέραν ή γλυκεία αύρα έξηκολούθει, πρός 

τό εσπέρα; δε τά .πλοία- διέσχιζον τά κύματα μετά μεγάλης 
.ταχύτητος-,' τής Πίντας προπορευομένης. 'Ήδη ενθουσιασμό; 
μέγας έπεκράτει. εν τοϊς'πλοίοις. . .. Ότε τό σκότος τής· νυ· 
κτος έπήλθέν, ό Κολόμβος έγκατέστη έπί τοΰ · υψηλότερου 

: 'μέρούς τής πρώρας. Ήτο στιγμή κοπιώδης, καί αγωνία τις 
πίεζούσα· αύτόν εστενοχώρει θανασίμως, διότι αί ελπίδες του 

,-μέχρίς.· έκείνου τόΰ σημείου έξικνοΰντο' ό δέ κάματός ειχεν 
αυτόν καταβάλλει πλέονι '

Το. σκότος έκώλυε τήν οψιν τής στενοχώρια; του, καί ,συ- 
σπειρώσας τότε τάς δυνάμεις του έβύθισε το ανήσυχαν καί δια
περαστικόν βλέμμα του πέραν, μακράν έν τφ σκοτεινώ όρί- 
ζοντί; ζητών ■ ν’ άνακαλύψη τό ζοφερώτατον έστω σημεϊον 
ξηρά;. Αίφνης ούτω παρατηρών, Χ κεκ'ολλημένον έχων τό ■ 
βλέμμα πρός τό άπέραντον, ένόμισεν ότι βλέπει φώς λάμπον 
έκεϊ, πρός το άχανέ;!
. ,’Ερωτ^ άμέσως τούς ύποπλοιάρχους του, οιτινες καί αύ- 
τοί παρατηροΰσι τοϋτο. .

Δυνατότερα τις αύρα ήρξατο τότε νά πνέη ώθουσα τού; 
θαλασσοπόρους πρός άνατολάς, πρό; τήν δευτέραν δέ ώραν 

. μετά τό μεσονύκτιον βολή πυροβόλου ριφθεϊσα άπό τοΰ πλοίου 
Πίντα έδωκε τέλος καί όριστικώς πλέον τό σύνθημα τής αί
σιας άνακαλύψιως τής ’Αμερικής.

Ό πρώτος όστις έσχε τήν εύτυχίαν νά χαιρετίση τήν εμ- 
φάνισιν τοϋ Νέου Κόσμου ύπήρξεν ό ναύτη; Rodrigo de 
Triana.Τότε δέ άπαντα τά πλοία περιέστειλαν τά ιστία περί 

' τήν κεραίαν καί διέμειναν ούτω άνακεκωχευμένα (εΐς τά πα- ' 
ν’ά), μέχρι τή; ανατολής.

- χ'Επετβί »υνέχιι«) -

ADAODOIHSIS THS ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ

Έν τώ Διεθνει Συνεδρίφ τών Παρισίων, ό αντιπρόσωπος
Ουγγαρίας, υπουργικός σύμβουλος von Koller ύπέβαλε πρότασιν 

1 σκοπούσαν τήν ριζικήν ανατροπήν τής υφιστάμενης τηλεγραφικής 

μεθόδου, ήτοι τήν άπλοποίησιν του τηλεγραφικού,συστήματος. Ή 
πρότασις αυτή χρήζουσα τής κοινής προσοχής, ιδίως διότι βασίζε
ται έπί-πρακτικου. πνεύματος, εϊ ποτέ ήθελε τεθή εΐς εφαρμογήν, 
θά έχη ώς αποτέλεσμά τήν άπλοποίησιν τής υπηρεσίας καί τήν 

έλάττωσιν τών τελών.
Ή' νέα' αΰτη μέθοδος στηριζομένη έν τή χρησει αυτομάτου 

μηχανήματος, υπεβλήθη ήδη εΐς τόν έλεγχον ειδικής έπί ‘τουτω

τής

επιτροπής, ήτις κατά τα μέχρι τοΰδε δηαοσιηυθ^νπαίί ποΛυ ευνους 
έφάνη είς τήν παραδοχήν τοϋ συστηαατος τουτου ■ ;

Ό κ. ΚύΙΙοι· παρατηρεί, οτιώ τηλέγραφος.τι ναι εεσετι ποΛυτελεια ? 
διά πολλούς/ανθρώπους·,\Χά··ί’3ίά·'4ϊ^·'ήχ·ρήσκ.:* ,ρυ:ί δέν έπε'ετάθη 

δσον,έδει, προβάλλων,>ώ,ς επιχείρημα τό ύπερ.βρλικόν τών τηλεγρα
φικών τελών, καί τθ-ατελές τής',άνελλιπόΰ’ςμέταβιβάσεωςί τών τη- 
λεγραφούμένών λέξεων. Έάν άντιπαραβάλη τις έπιπροττάθησι. τί - 

προτερήματα' τής τηλεφωνίας πρός -τά τής τηλεγραφίας, ή -δέυτέρα 
•αύτη κατατάσσεται είς δευτέραν μοίραν; έκοό'ς έάν τελειοποίησή, 
δπώς ο κ. Koller προτείνει. " , . ’' .· -

‘Ο χριστός πρός τούτο τρόπος -κατά τήν νέαν ταύτην /μέθο
δον συνίσταται. είς τήν άντιχατάστασιν. έφΤ όσον ήν δυνατόν, τ?ς 
χειροκινήτου εργασίας διά τής- αυτομάτου εργασίας, ί; ής άπέο- 

ποιήσεως,θά έπέλθη ταύτο/ρόνως πάχυτης τής μεταβιβάσεως κα·,π- ■ 
κρίβιιά χειρισμού, Αί αυτόματοι συσχ,ειιαι δέον να. ωσι ζατεσάευ?1- 
σμέναι οίίτως ώστε, έν καί τό. αύτό μηχάνημα να δύναται νά /ρη- 

σιμεόση .καί ώς μεταβιβασ.τής, καί ώ; δέκτης,, κ-αι να»/αρασση 'έν 
ταΰτώ. ΐά’ σημεία -ζής άνταποκρ'σεω; άπ’εΰθει®, ε~ι /αρτ·νήςτα'- 
νίας διά μέσου τής οιατρήσεως
·. - -Κατά τήν νέαν ταύτην-μέθοδον /το·-.τηλεγράφημα -θα ■ προπαρα- 
σκευάζηται οιά συμβολικών χαρακτηρων .χα,ι- θα- προσκολ’λσται ςπ· 

ταινίας χάρτου επί τουτιρ-προωρισμενης-.Ή· δε ,προπαράσκευή αυτή . ■ 
θά γίνητοίι εν.τοϊς τηλεγραφίκοϊς γραφειοις παρα τών. /υπαλλήλων, 
μολονότι δύναται νά γίνη -καί όπ·’ αύτοΰ'.τ.οδ-·άποστον.ε·ως,· της. έε- ,. ; 
γασίας ταύτης μή. άπαιτούσης έίδικδ.ίητα..»

Έν τοϊς -τηλεγραοικοϊς- ,βταθμοις θά -γινηται.χρήσι; . αύτ-ομάτων . 

μηχανημάτων ή ειδικών χειροκινήτων εργαλείων, ενώ διά τήν '/ρη· > 
σιν τής ιδιωτικής.όλως άνταποκρίσεως θά μεταχέιρίζωντχι άπλάί . 
χειροκινήτους συσκευάς,. αΐτινες θά , πωλώχται εΐς εύτελεστ-άτας 

τιμάς:
• Κατά μέσον όρον 40' λέςεις. δύνανται να περιληφθώσιν έ.ν.μ',ϊ ται · -. 

via χάρτου ένός μέτρου μήκους, ή δέ διατιμησις θά έκτελήται διά 

καταμετρήσεως τοΰ χάρτου .κατά μήκος μέτρου καί οιά 3άθμομ.έτρο-.- 
κατά συμπλέγματα πόλεων. Ταΰτα πάντα Βεβαίως θά ,έ.πιφέρωσι 
σπουδαία» καί ριζικήν άνα.τροπήν , Τοΰ -ύπαρχόντος τηλργραφικόΰ-' 

συστήματος.
'Όσον αφορά είς τήν μεταβίβασιν τών τηλεγραφημάτων.χάτά τό 

ύπάρχον σύστημα έν μεγάλαις άποστάσεσιν, ούδείς δύναται νά --' 
σταθμίση τάς παρουσιαζομένας έκάστοτε δυσχερείας, αΐτινες ιδίως 

οφείλονται εΐς τό άναμφισβήτητον γεγονός τής κατ' εύθεϊαν μετα- 
βιβάσεως μεταζύ μεταβιβάζοντος καϊ άποδεχομένου σταθμού,-άλλά ’ 
καί άν κατορθωθή τοιαύτη ανελλιπής ή ώς έγγιστα,' τοϋτο είναι 
μία έξαίρεσις.

Εΐς πολλάς έσωτεριχάς μεταβιβάσεις, τά τηλεγραφήματα εως. 
ου φθάσωσιν είς τόν πρός δν ορον διαβιβάζονται άπό πόλεως εΐς πό-· 

λιν άπαξ καί δίς, εΐς τάς δ ι εθ νε ΐς δέ τρις καί τετράκις. Κατά το 

νέον όμως σύστημα διά μέσου τών αυτομάτως ενεογουσών συσκευών 
τοποθετούμενων έν τή αύτή γραμμή, δύο γραφεία άπό ενα ύπ-άλ-, 
ληλον εχον έκαστον δύνανται νά μεταβιβάσωσιν έν μιδ ώρα τρεις ' · 
μέχρι τέσσαρας χιλιάδας λέξεων, ήτοι 400 — 4 50- τηλεγραφήματα?

, Έν συγκρίσει πρός τάς συσκευάς Μόρς, ή νέα μέθοδος άποκτα τα
χύτητα τετράκις καί πεντάκις μείζονα εκείνων, έν συγκρίσει οέ 

πρός έκείνας τοΰ Hughes, δίς καί τρις μείζονα;
Έάν οέ θελήση τις νά εΰρη καί τό προσκτώμενον δφελος.έκ τής 

μειώσεως τοΰ προσωπικού, ύπολογίζων τετράκις μείζονα τήν τα
χύτητα τοΰ νέου συστήματος πρός τό τοϋ Μόρς, θά ίδη.ότί.τό ϋ· ΐ 
πάρχον προσωπικόν δύναται νά έλαττωθή κατά -75 τοϊς °/'ο .

Κατά τήν γνώμην τοϋ κυρίου Koliei'δέν δύναται τις νά φαντα- ■ 
σθή τήν προσκτωμένην ακρίβειαν διά τής νέας ταύτης αυτομάτου 
εργασίας, ή δέ ταχύτης έν ταυτώ είναι άξίά θαυμασμού. Καί έάν 

ολπε αί αλλαι δαπάναι διατηρηθώσιν αί αύταί, αί διατιμήσεις δΰύ 
νανται νά μειωθώσι κατά 40 ή καί 50 τοϊς °/0 ,

”Ηδη τό άναγκαΐον συμπέρασμα. Ή έλάττωσις τοΰ ΰπάρχόντος 

προσωπικού, εϊποτε τό νέον ύπό τοΰ κ. von Koller προτάθέ» τηίε- / 
γραφικόν σύστημα έλάμβανε σάρκα καί οστά κά'ι. έπραγματόποιεϊτο 
καί παρ’ ήμϊν, βεβαίως δέν θά ένεργηθή ούτε έλαφρώς ούτε κατα 
τρόπον άδικοΰντά τήν άποδειχθεΐσαν φιλοτιμίαν καί ευφυΐαν ,τών 

ήμετέρων τηλεγραφητών, οί’τίνες ώς έν παρόδιρ εΐρήσθω, μολονότι 
στερούνται τών άπαιτουμένων μέσων και γνώσεων τών Ευρωπαίων,
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έφήρμοσαν καί οιεςάγουίιν άρκεπά έπιτυχώς όλα τά συστήματα, 
ώς είναι πρόθυμοι -νά έφαρμασωσι καί οϊονόήποτέ.- ’

φ. α.

ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΑΣ
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'Η Μαγεία ιήν σήμερον δ.ύνχτχι »ά χχταταχθή μεταξύ τών 

φερουσών Ιπιστν,μών- ίέν θιωρεϊται δέ itii.it ώς Αλλοτε ή λιχανο- 
μαντεία χαΐ ή ,πληθύί τών έπιΐίολχίων έ/είνων αρχαίων μαντειών, 
διότι Απέβαλεν· ήδη τήν τταλαιάε αύτής χροιάν κχί λογίζεται κλάδος 
άναμιχτος,.ίξ Ίχτρ-.χής κα1. ψυχολογίας, ό όποιος όσημέραι νέας ποιεί 
■προίδονς καί ύπισχνεϊτχι μεγάλα όντως θαύματα;

' Ή Ανυρτιχή αήτήςύφήέξέλ'-πΒνέ’Λλώς ένπάτη τή Έύρώχη' με- 
γάλω; δέ καταγίνονται ο1. ,διάσημοι ιατροί τής Γερμανίας περί τού osou- 
δχίοο-τούτου ζητήματος ύπέρ τών όχχδώ? τής Μαγείας, Έπίαης τό 
αύτό ·τχράτηρεϊ*ατ  καί έν Γαλλία, £Χ>,*  ό ’βλιφ Λ Λεβΐ ίσχάτως διι*  

ττραγματεύθη τό ζήτημα μετάμεγάλης· ρητορι«ή; δυνάμεως χιίεδ.· 
tf >ίας οΰ τής'.τυχόύρης γέξηγήσϊς λεπτόμερέοτατα όλας τάς' συμβολιχάς 
παραστάσεις τών Αρχαίων θρησκειών. Έντή ’Αμερική δέ πολλαίπραγ- 

ματε'αι ίδη μοάίέύθήάαν περί· τούίσιου Αντικειμένου καί πολύ προσ- 

επαθησαν νλ ά'υστηματοήοιήσωβς τάύτην. πρύ τής Ι-.άρξιως τοΰ ίμφυ- 
λίου πολέμου.

Ή -μαγεία ώς Ανωτέρω άνεφίραμεν έθεωρεΐτο καί ίτι δυστυχώς θεω- 
ρε'εαι τήν «ήμερον ώς μέίον άγυρτικόν. ,Τά τοιοίτον βεβαίωςσυμβαίνει 
δ·.ότ·. πολλιί Αναφαίνονται Α,'ΰρτα·..· όΐ'ιίνε; μεταχειρίζονται συγκεγυ· 
μενως τα δόγματα ή τό όνομα άλτης χάριν αΙτγροΧερδείας, πρός βιο
ποριστικόν έπάγγελμα. Τούτου - ενεκα μίγαν ' ίξευτελισμον. έταθίν 

αύτη', ώ: πάντα τά·έν τφ γηΐνφ- τούτω κότμω έπιθεκτά Απάτης έπαγ- 
γέλματα καί έπιστήμαι. ■ . ■ ;
1 ,’ί( .Μαγε'ί» Ιν τούτρις ούκ ε’Ιίγον δννχτχι νά βυνεισφέρη εις τήν 

άνίρωπόιήτα καρίχουτα σημαντικός βσηθτίας ο/1 μόνον· εις τήν Ία- 

τριέήν.κάί τήν φιλοσοφίαν, ώς κατεδείχθη, άλλά καί είς άλας Ανεξαι-, 
, ρέτως τάς έπιοτήμας. ',·.-.·/ '■

Μαγεία όνομάζετά; ή διά φυσικών νόμων παραγωγή φεινομέ.ων, 
, &ςινα ό Αμαθής επονομάζει θαύματα, ό δε πεπαιδευμένος άγυρτείάν. 

Απεδείχθη δ'μωί δτιοί πεπαΐδευμίνο.ι οδτοι αμα ώς έξέλθωβιν Από

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(.Συνέχεια)

— Μάλιστα θά πράξω τούτο, μόλις προετοιμάσητε τήν 
•δεσποινίδα Ραμώ είς τήν θλ.ιβεράν ταύτην άπόφασιν καί ά· 
■ποπέμψητε τόν φουστανελλοψόρον εκείνον άγροίκον φίλον της. 

■ Ούτοι βεβαίως θά ωφεληθώσι τής περιοτάσεως και θά πετά- 
-ξωσιν όμού, αφού συμπαθοΰσιν άλλήλοις.

, Χ Ή παρατήρησες αυτή ήτο όντως πολύ περίεργος, διότι ?- 
πάμε τήν Ραλλού νά γελάση ε’ζ όλης τής καρδίας.

Ό δέ κ. Βουγάςλπρόσεποιήθη μέν ότι, δέν δυσαρεστήθη 
ί·Λ τούτου, πλήν διττως ε’στενοχορίΐτρ· πρώτον διάτήν άμε- 
■σον αυτού ρήζιν προς τόν άτυχή εκείνον άθώον θεοχάρην, όν 
ώφέιλε ν’ άποπε'μψη τής οικίας του, καί δεύτερον διά τήν 
μετά τής ζωηρας καί ορμητικής Γαλλίδος σχετικήν έξήγησιν 
•ήτ-.ς εμελλε νά επακολουθήοη. · , -,

- Μπα, διενοήθη αίφνης, θά διορθωθούν ολα. Ή κόρη 
μου θά κάμή ωραίους γάμους· ο ©εοχάρης όστις θά βαρυνθή 
νά ήναε αιωνίως κανατέμπρρος θά σρνδιαλαχθή πρόςτόν πα
τέρα του, καί εγώ μετά τινα καιρόν, θά νυμφευθώ τό ιδιό
τροπου αυτό παιδίον, τήν αγαπητήν μου Σωσάννα, ήτις μο
λονότι έχει κακήν κεφαλήν,' εγει όμως εντελή ψυχήν, καλήν 

' καρδίαν, καί άς λέγωσιπερί αύτής ό,τι καί άν θέλωσι οί άν
θρωποι. Καί θά θυμώση μέχ ρ γαμβρός μου, άλλα τόσω τό 
χειρότερον! δέν μ.έ μέλλει ! ;

Όπότε δ ’ άπεφάσισε ,ν ’ άνακοινώση τή Δεσποινίδι Ραμώ 
τήν άπόφασιν ταύτην, ήτις έλήφθη έν οίκογενιακφ όλως κύ- 

τό κείμε Όν τών βιβλίων ή Από τήν καθημερινήν πείραν είσίν οί πλέον 

ϊιριτοι άνθρωποι.
Τό τοιοθτον παρατηρεΐςαι έάν άπό τών τοιούτων ίφαιρεθή ή νο|*ι·  

ζομένη. μεγαλοφύία, ότε-άπογυμνουνται ιί: ζώσαν Αποτύπωσιν τοΰ 

Dalloz, τού Nelaton ή τού Disniarce, Αποδεικνυομένου διά της λύ·. 
«εωςάγνώττου δι' αύτούς φ αινομένου, καθ’, δ μεταχειρίζονται τήν άγυρ- 

τείαν, ϊι ήν λύεται δ γόρδιος ούτος δεσμός.
Τό καλούμενου··Θ.Αύμχ,,διά τούς άπλοίς μέν τών ανθρώπων ούδέν 

άλλο είναι ή ή διά τοΰ γαλβανισμόν διδόμενη κίνησις εις τίνα νεκρόν, ' 
διά δέ τούς πεπαιδευμένους ή διά τοΰ'ζω'ίκολ μαγνητισμού άφ’ ίνός 

είς άλλον πόλον μετάστασις τής ψυ./ής.
Άς έξετάσωμεν ήδη τόν ύπνον δβτις, ώς λέγεται, είναι 4 Αδελφός 

το1} θανίτού.Όλδέν .βεβαίως Αληθέστερου τούτου, διότι ύπό τό ρητόν . 
αύτό κρύπτεται μεγάλη έις Αλήθεια, ,μέγ ίς τις τής φύσεως νόμος, <4 
ίξηγών ήμΐν έν μέρει τά θαύματα τής άναστάβεως τών νεκρών. Με
γάλη όμολογούμένως. ύπάρχει,ή σχέσις τοδ ύπνου πρό: τόν θάνατο» ·-*  
έχουσα πλήν τού έξ-ωτερίκοδ καί έσωτερικΰ ν τόπον. Διότι, ώς 4 υπνρς, 
4 θάνατος δε. έξεντλιΐ πάσας τάς α.ιιθήάεις τοΰ Ανθρώπου, -διά μιας 
Αλλά μικρό»· κατά μικρόν έπερ; όμενο·, σταμχτΑ αίφνης· χωρίς νά τι- 
λίιώση τήν έργαβίτν του. Αλλά.xxi ,χωρίς. νά τήν έγήαταλεΡψε). Συνέ
πεια τούτον τά.ύπάρχοντχ φρικώδη έκείνά συμβεβηκότα τοΰ προώρου, 
ένταφιαβμοδ Ανθρώπων, οί'τινες μετά ταδτα εύρέθησαν Ανεστραμμένοι, 
συνεβφιγμένοι και φρικωδώς ή Άοιωμένο·.· .πολ.λάκις δέ ?ιυχε νά ίύρε- 

θώσιν έχΟντεςιάποκεκόμμένας τάς φλέβας- διά τών ΰδόντων. των, όπως 

άποφύγωσι τόν τής Ασφυξίας όδυνήρόν, θάνατον. ' ·: ■
,'Ο Μάγος δύναται νά παρουσίαση Ανθρώπους πρό πολλοδ άποθα- 

νόντας ; Είναι Απτική Απάτη 1 -φωνχυκοΰσιν οί μή βλέπογτες. πέραν 
τής ρινός των πεπαιδευμένοι. Τί δέ είναι Απτική Απάτη; ή, θέα πραγ- ; 
μάτων μή ύπαρχόντων; Έστω- μήπως «< τής ψευδούς ταύτης 4ρά> · 
σεως δεν πηγάζουσι τά αυτά Αποτελέσματα, ώς έάν ήσαν. Αληθή;

Λοιπόν Απάτη τώ.ν, αισθήσεων είζχι ή μαγείχ κα’—-διά τής άπατης 

αδτής ενεργείΟδχί βιβπίως1 έκιί.η ή'δύναμις, ήν 4 μάγος Αποκτά, ' 
ώς θά ιΐδωμιν,. έκείνη ή δύναμις οι1 ής έξουσιάζει τήν ψυχήν τού 
άλλου, τήν μεταφέρει όπου θέλ.η, τήν έρωτα.περί τών μελλόντων, έπι- . 
καλείται τούς τεθνεώτας καί σμνδικλλέγεται. μετ’ «ότών? είναι πραγ- . 
ματιχή1 έξουσ-.άζει πράγματι τήν ψυ/ήν τοΰ έφ’ ού ένεργεϊ καί ή 

ψυχή βλέπει παρόντα όλα, δια όνομάζουσιν ,όπτ.κήν Απάτην οί δό-

κλω άνευ τής συγκαταθέσεώς της, ό κ. Βουγας αντί παρα
φορών καί άπειλών, μετεχιιρίσθη τήν ησυχίαν καί ψυχραι
μίαν, ήτις όμως τόν ανησύχησε πλείφ.

Ή πονηρά Γαλλίς ένόησε τά πάντα, διότι φυσικώς η 
μαθήτρια της θά προετίμα τόν Φώτη·Βέη. Πλήν έάν έγνώ- . 
ρεζεν, ότι ή Ραλλοΰ.όντως δέν ήγάπα τόν κ. θεοχάρην, βε
βαίως αύτη δέν θά έξετίθετο, καί δέν θά έλάμβανε τό μέρος 
του τόσω'ένδιαφερόντως. Ήδη ένδομύχως ηύχετονά τή συγ- 
χωρήθή ό αδιάκριτος ζήλος της υπέρ τής καλής μέν καί α
θώας, πλήν άπραγματοποιήτου προαιρέσεώς της.

— Λοιπόν, τή. λέγει ό κ. Βουγας, όστις μολονότι τή είχε 
.πλήρη εμπιστοσύνη^, έν τούτοις τήν έφοβεϊτο αρκετά, είμαι 
ευτυχής βλέπων σε τέλος έκλαμβάνουσαν τό ποαγμα είς τήτ 
άληθή έννοιαν μετάτό μέρος τών παίδων, έρχεται ή σειρά μας.

— Καί θέλετε πάντοτε νά μέ νυμ.φευθήτε, κ. Βουγα;
— Τί έρώτησις εν<αι αύτη ; ίσα ίσα τό θέλω ηδη περισ

σότερον- πάρά ποτέ.
— Τότε, πιστεύσατέ με,Ίχετε μίγα άδικον.
— ΆίετεΙεύεσαί, δέν είναιάληθές ; άγαπητή μου Σωσάννα ;
— ’Απεναντίας, πιστεύσατέ με, ότι θά έγενόμεθα άμφό- 

τεοοι οί δυστυχέστατοι τών ανθρώπων. Αλλως τε σας κάμω 
κριτήν. Είσθε ό μόνος άνθρωπος ίσως, όν έκτιμώ ανευ κολα
κείας καί μετά παρρησίας, άλλα τέλος πάντω», κύριέ μου... 
δέν-σάς άγαπώ... Είπέτε μοι, διατί μέ. νυμφιύεσθε ; διά να 
καθέζητε επίζηλον θέσιν εν τή κοινωνία : δι ’ άζιώμά τι; η 
διά τήν χρηματικήν περιουσίαν μου ; τί μού ζητείτε εις αν
ταλλαγήν ; τί ; . . . εγώ δέν βλέπω τόν λόγον τού τοιούτου 
γάμου. . - τήν αγάπην μου ; ... στερούμαι όλων τούτων... 
τί δ’ άπομένει δι’ ύμ.ας ; ή υΐϊκή τρυφερά άφοσίωσις μονον... 
Άλλα... ’Ακούσατε κύριε, όπόταν ή υίϊκή άφοσίωσις'παρέλθη

i

σ-ι-.στοι. Βεβχίωι μόνη ή ψυχή τά βλίκει καί άύιή ίχεντήν συνείθη- 
στν αψιών, -τοΰ σώμχ.ιος μηδίλώς Ανχμ-.γνυομένου εί; ταύια τά 4ρχ·

' ματα. . ' - - '
Διά νά γείνη τις κύριος τών άλλων πρέπει πρώτον.νά κρατή τήν 

ψυχήν του, διά νά χχτχστήβη §έ Αλλους δούλους, πρέπει αύτάς νά 
-ζναι έλεΰθερος, διότι ί δούλος τώ< παθών τού ιίνχι ό χειρότερος δού
λος τοδ κόσμου, είναι κτήνος, έπε,δή τό λογικόν καταπνίγεται ύπό 
της σαρκός. ΪΙλήν πολλοί χαυχώντχι -διότι τυφλώς ύταχούωσι είς τά 

ί κυτών πάθη. ·.;
Ό μάγος πρέπει νά έχη θέλησιν χαί πίστιν, ή δέ θέλησίς του Α· 

.. νάγχη νά ή»χι σιδηρί. ’Οφείλει νά ήνκι ένάρετος, διότι τούτον δέν 

τιμά.μόνον ό-κόβμος, Αλλά χαί 4 ίδιος τόν έκύτόν του.

Μωΰσής

■ άνδρός, είναι ό μέγας πράκτώρ, ό ύθυντήρ τής ζωής. ’Έ/ι

»ΕΣϋΝ ΛΛΚΡΟΒίΟΤΗΤΟΪ ΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΑΛ4Τ0Σ

Ό δόκτωρ BlH'gl-ieve καθηγητής τού Πανεπιστημίου’τής 
Γάνδης έδημοσίευσεν εσχάτως ογκώδες σύγγραμμα έ’πί τοΰ 
ζητήματος τούτου,.- Κατ αυτόν δύναται τες άκόπως νά φθάση 
μεχρις- 100 ετών, διά .μεθόδου άπλουστ.άτης συνιστ-αμένης 

-είς-την συστηματικήν ,χρήσιν τοΰ,Λλ«τος,-όπερ ώς διατείνε
ται ό δόκτωρ, είναι τό μόνον προφυλακτικόν μέσον εναντίον 
όλων'τών ασθενειών.

Συνεπώς δε,< έΰχεται οπω; το άλας·μή ΰπόβάλληται είς 
οΰδένα φόρον -ούδαμου', αλλά νά διατελή είς τήν διάθεσιν ' 
παντός ανθρώπου, ώς τό ύδωρ καί ό άήρ. -

Ό ,δόκτωρ Bui’g.rseve άποδεικνύιι ότιΛ τό ευ · εχειν δέν 
είναι τυχαϊον, ώ; τινες διϊτχυρ''ζοντ'αι, άλλ’ότι έξ εναντίας 
οί τήν ζωήν του ανθρώπου διέποντες νόμοι, εΐσί φαινόμενα 
τακτικής καί ήσυχου.πορείας τής φύσεως, έφ ’ ών όμως πρέπει 
τις νά-άγρυπνή, όπως μή ταΰτα παρεκκλίνωσι τής κανονικής 
καί. διαγεγραμμένης άρχήθ-ν'αυτών λειτουργίας. ’

Ωστε τό άλας, κατά τήν. νέαν θεωρίαν τού σοφού τούτου
, ...................

τις περισσόν αίμα; τό άλας δύναται νά τό έλαττώση. “Εχει

άπό μίαν κόρην, αύτη εγκαταλείπει τότε τόν πατέρα της καί 
ακολουθεί τό ένστικτόν της, τόν ίδιον έρωτά της, τήν έλευ- 

θερίαν τών παθών της... Έγώ δέ, έν τόιαύτη καταστήσει 
πραγμάτων, γενομένη γί»·σ, ίκω ιίραι κόρη, φοβούμαι, ότι 

/ θά μετανοήσω διά τήν ελευθερίαν μου, ήν άν σάς δώσω, καί 
σείς άν τήν λάβητε, θά μεταμεληθώμεν πικρώς.

— Οί φόβοι ούτοι φαίνεται σο;. εγε,ννήθησαν προσφάτως. 
■διότι, οτε μοί ύπεσχέθης ότι θά έγίνεσο γυνή μου, δέν έδή- 
λωσες τοιαύτην δυσπιστίαν πρός εμέ.

— θεέ μου, κύριε, εί
μαι ορφανή, καί ή μάλλον 
έγκαταλελειμμένη έν τφ 
κόσμω τούτφ. . . . Άγνο- .. 
είτε τί είνε ή ύπαρξις μιας 
παιδαγωγού, δέν εΐξεύρετε 
σείς οίπροσκαίρως εξημμέ
νοι πόσον άπαγοητεύεται 
τέλος αυτή νά ζή πάντοτε ’ 
παρά τοΐς ξένοις, καί ποσά- 
κις διακινδύνευες νά δώση 
διά το τίποτε τήν νεότητά 
της, τήν ζωήν της, παν 
ό,τι έχει τέλος είς τόν πρώ
τον τυχόντα, άνευ άλλης 
αμοιβής είμή διά νά θερ- 
μανθή καί καλοπέραση ολί
γον παρ’ αύτοϊς... Μεθ’ύ- 
μών έν τούτοις, διαφέρει ολίγον · ' 
νής καί αξιοπρεπέστερος, συνεπώς δέ θά διαμείνήτε έ ’ ~

- μνήμη μου, ή καλιιτέρα τών προταθεισών μοι συζυγικών συμί 

Τά άζιρα ΐί)ς άιοηοινίάοζ Ραιι ώ, #>·

τό πράγμα, διότι εισθε εύγε- 
έν τήr
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τουναντίον-ανεπαρκές; πάλιν τό άλας θ’ άντικατάστήση τό : 
έλλεϊπον διά της προσθήκης; τών άναγκαιούντων στοιχείων. ,

Πρός άπόδειξιν τοΰ διϊσχυρισμού του ό δόκτώρ, καί τής 
δυνάμεως ήν αποδίδει είς τό άλας, άναφε'ρει διάφορα παρα
δείγματα. ;> .

Ή αυστηρότερα τιμωρία, ήτις έπεκράτει έν Όλλανδίμ τό 
πάλαι κατά τών στρατιωτών, ήτΟ νά τοϊς δίδωσιν άρτον ■ ’ 
άνευ.άλατος έπί τινας μήνας, δπερ συνετ-έλει είςτήν έπιβρά- ' 
χυνσιν τής ζωής τώύ κακούργων τούτων, διότι οΰδείξ έπεζη;

Περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος, τρομερά επιδημία 
ένέσκηψεν έν Σαζώνίςρ, έχουσα ομοιότητά τινα πρός τήν ■ ; 
στομακάκην, καί ήτις ταχέως τοσουτιρ έπίξετάθημίς'άάς ; . 
ένδεεϊς τάξεις, ώστε ή κυβέρνησις διέταξεν έρέυναν.που κα
κού, εξ ής έπεβεβαιώθή ηάψάδοξον'' γι,γμνός, άτε μόνον οί 
εν τοΐς' άλατωρυχείοι,ς -έργαζόμενοε,-. μολονφΛΛ -ή ,ίώρισιοόψοίνοο · ; 
είς τήν αυτήν ένδειαν ώς οί λοιποί πάίόντες, δέν προσε- 
βλήθησαν υπό τής νόσου, ;άλλ’ ούδ’ αί όίκογένειαι αΰτών. 
Συνεπεία τούτου, ένοήθη, ότι- ή διαφορά-προήρχίτο έκ τού- 
αλάτός,- οπερ ούτοι δωρεάν ελάμβάνον·' πάρά * τοΰ-Κράτους 
κάί.άφέιδώς έ.ποιούντό'χρήσίν. Γ-ενομένης δ’ αμέσως δοκιμής 
τού άντιφαρμάκου τούτου κατά τής. νόσου; αύτη δέν έβρά-·- 
δύνε νά έξαλειφθή τάχιστα. " : ήΎ - μ··
' . Κατά τής φθίσεως -ό Βέλγος, δόκτωρ συνϊστησι- ,τό άλας, . 
ώς ύπέρτάτον καί μοναδικόν φάρμακο.ν.Άναφέρειδ' έντάύτφ· 
παράδειγμά τι, καθ ’5 νεανίας τις ,ένομίζετο πάσχων <·κ; τη·ς 
νόσου ταύτης, έπειδή ειχον πάθει πάντες οι συγγίνεϊς·.του·,καί 
έφοβείτο τόν προσεχεϊ θάνατόν του; Ό δόκτωρ'διέ'ταξεν-αύτόν 
νά λαμβάνη διαρκώς αλμυρόν ύδωρ, όπως καθ'ησυχάση τήν 
σύνείδησίν του, καί δέν τόν 'έπανεΐδέν',; ή τό επόμενον έτος, 
εντελώς ύγιά. καί έκτος πάσης φθισικής ύποψίάς πλέον, τή-■ 
μεσολαβήσει βεβαίως τοΰ άλατος. :

Κατά τής χολέρας, έπίσης κατά τόν δόκτορα τούτον, τό /. 
άλας θεωρείται άποτελεσματικώτατον. Αναφέρει παράδειγμα ' ’ ·■ 
Ρώσων χωρικών, ο'ίτινες διαρκούσης τής'έπιδημίας ταύτης 
προεφυλάχθησαν διά τής άναμίξιως ίσχυρας δόσεως άλατος 
εν τώ γάλακτι αυτών. '.

Αποδεικνύει ομοίως, ότι τό άλας είναι ή αληθής· πανά- 

φορών. Έκπλήττεσθε βλέπω, κύριε! καί έν τούτοις τοΰτό δέν 
με κολακεύει,,ούτέ είναι εύγενές.·'. Πλήν·σάς συγχωρώ, καί 
οπόταν πεισθώ ότι εϊμεθα δύο καλοί φίλοι, οίτίνες άνταγα- z 
πώνταιπολΰ διά νά κάμουν τήν ανοησίαν νά. συζευχθώσι άλ- '' 
λήλους, θα σάς διηγηθώ έν λεπτομερείς όλα... Ιδού... Πρώ
τον αμαθής τις κληρικός έν Έδεμβούργφ, όστις μοί έτοποθέτει 
έν τοϊ; θηλακίοις μου ‘Αγίας γραφάς καί Ευαγγέλια, έν οίς 
ύπεσημείου τά τρυφ-ρά καί ερωτικά ■ χωρία» *οδ  Λουκά καί 
Ματθαίου ιδίως· δεύτερον εύγενής τις κύριος έπισήμου κατα-· 

γωγής, δστιςμοί διολισθαι- 
νιν έπιτηδείώς καί άοράτώς 
γλυκά γραμματάκια... άχί 
νά έβλέπετε τί φράσεις καί 
έρωτικάς λέξεις μετεχέιρί- : . 
ζετο ό καϋμένος!...θχέλέ- ' 
γετε ότι είχε παραφρονήση 
δι ’ εμέ .. . ■ Έν τοΐς' βίβλί- 
οις μού, ύπό τά πινάκιά 
μου, είς τά καθίσματάτου, 

' οπουδήποτε τέλος, εϋρισκον 
•τα έρωτίκά καί φλογερά 
li^iTtetdxia του "Ετε
ρος δέ τις ποιητής,’ όστις 
πριν ή άναδειχθή μέγας καί . 
διάσημος μέ ήγάπησε, διότι

καίρια σπάθη. ' μ’ «ύρισκεν, ώς μοΓ ελε- 
γεν, πανταχόσε, εις τά 

ά δράματά του, είς τάς γραφίδας του,ποιήματα του, είς τά
εις την μελάνην του, καί όστις μέ έμίσ.ηάε <ιτα> ότε. τό πρώ
τον του εργον άπερρίφθη καί έσυρ.ίχθη· είς τό θέατρον... οί δέ
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κε;α·όλων τών νόσων, πλήν έπιπροστιθ-ησιν, επειδή τό,' άντι- 
φκρμακον .τοΰτο είναι πολύ απλοΰν και κοινόν, δέν είχε μέχρι' 
τοΰδε,.ληφθή· υπό. σπουδαία'ν έποψιν.,

Άφοΰ λοιπόν 'τό:·άλάς'\παρακωλύει την πρόοδον. τών ά-. 
.σθενειών, χατ’< άκολουθίαν θάέξασφαλίζή την διάρκειαν; τής 
ζωής δια της άσφαλοδς: χοήσεώς του. Βεβαίως, άπαντφ ό 
δόκτωρ καί δέν απαιτείται, άλλο, ΐνα εξασφάλιση. τις διάρ
κειαν ,ζωής. μέχρις 100 τουλάχιστον ετών, ή νά λαμβάνγ. 
είκοσι γραμμάρια άλατος- καθ’έκάστην έν ΰγείφ, 
■ Ήδη εναπομένει .όμως το ζήτημα,. όποια δόσις πρέπει νά 
χορηγήται τφ ασθενεί έκείνφ, ‘ όστις εύρίσκεται εν τή νοσηρφ 
καταστήσει, και τότε.ή. στοιχειώδης, αύτη ιατρική έσται 
εντελής. ·. (κ’Αστήρ») .

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΟΧΕ1Ν
> ' : (ϊυνιστβται είς τους Κυνηγούς.) .; 

Θελετε, κύριοι- Κυνηγοί,-,νά σκοπεύετε καλώς καί νά μή 
, , σας δ.ιαφεύγφ τό κυνήγιον ; ' ’Ακούσατε, τήν άκόλουθον. μέθο-

>' > δον, τήν όποιαν προ.-φικοσιπενταετιας ακολουθώ, ώ,ς.βάσιν
τοΰ συστήματος μου, 'χωρίς ποτέ νά λανθάνωμαι, καί διά 
τρΰτο, άνευ κολακείας, θεωρούμαι ό κάλλίστος σκοπευτής τοΰ: 

* τόπου μου. , . <
’’ - ’Ιδού τι πρεπει νά χάμητε-

Τοποθετήσατε μικρόν χάρτην στρογγυλόν μεγέθους καί, 
σχήματος πεντάλεπτου νομίσματος, ή γραμματόσημόν τι, έν 

.·-',■ - ._ τώ μεσω μ.ιάς .ύελου τοΰ παραθύρου ·τοΰ δωματίου σας, οπι
σθοχωρήσατε βήματα τινα καί διά του όπλου σας σκοπεύ
σατε τό γραμματόσημου, άλλα καλώς, προσέχοντες νά στη- 

“.· · ρίξητε. στερεώς επ’ ώμου τό οπλον σας. Έν όσφ σημαδεύετε,
παρατηρήσατε πώς εφάπτεται ή. παρειά σας έπί τής αγκύ
λης (κοντάκι) του τουφεκιού, ίσχυρώς ή άνεπαισθήτως; διότι

• τοΰτο έξαρτάται' έκ της θέσεως τοΰ όπλου σας,. Άς ύποθέ- 
.- σωμενότι στηρίζετε,, ώς πρέπει, ίσχυρώς τήν παρειάν σας

- έπι τής αγκύλης, ούτως ώστε ή βάσις τών σωλήνων, ή, κο-
ρυφη τοΰ όδηγοΰ, καί τό γραμματόσημόν νά εύρίσκωντάι έν

παραλλήλω γραμμή. Τούτου γενομένου. φαντασθήτε, ότι έάν 
υπήρχε; σιδηροΰν βλήτρόν, τό όποιον νά διαπερφ τάς δύο 
παρειάς σας καϊ -έν*ταϋτφ  τό δεξιόν μέρος τής αγκύλης τοΰ 
τουφεκίόυ σας;. δέν θά ήδύνασθε να κάμητε τήν έλαχίστην 
κίνησιν τής κεφαλής, χωρίς νά σάς άκολάυθήση πιστώς τό 
οπλον «ας. Έν τή θέσει ταύττ, έγκειται τό παν;· Ήδη δοκι
μάσατε έπί μίαν ή δύο ήμερας- (έν τέταρτον έκάστήν φοράν) 
σκοπεύοντες τό γραμματόσημόν, κλείοντες τον αριστερόν 
οφθαλμόν, εως ού ένοήσητε, άν ήσθε καλά τοποθετημένος, 
καί έπαναλάβατε τοΰτο έκατοντάκις έν ένΐ τετάρτω τής ώρας.

Ή εξάσκησες αύτη είναι αναγκαιότατη διά νά- συνηθεί-- 
σητε τό όπλον σας. ’Εξακολουθήσατε, μετά τοΰτο τό σκοπο» 
βολεϊν έχοντες τούς δύο οφθαλμούς ανοικτούς. \

Έν τή δεύτερα ή τρίτη δ^χιμασί?; θά έκπλαγήτε βλέτο'ν- 
τες τό γραμματόσημόν σας είς τό ακρον τοΰ τουφέκίου σας, 
ώς νά είχετε' τόν αριστερόν'οφθαλμόν·μόνρν··κλί^ίν) ■;·:'

.Ηδη έξελθετέ είς τό κυνήγιον μόλις άνακαλύψητε λαγωόν. 
σκοπεύσατε - αύτόν στηρίζοντες τήν παρειάν σας έπί της άγ· 
κύλης, ώς. είπομεν ανωτέρω,- άνοίγοντες άμφοτέρόυς τούς 
οφθαλμούς σας,καίπίέσατετήν·σκανδάλην,·...-μπθύμ!;.?-*0·  
λαγφκς πί^τΜ -νεκρό,ςί - κατά 99 ίπί'ήτοϊς 100. Έάν ήναι. 
περδ.ίκί,ον σκοπεύσατε, καί ένφ παρατηρείτε ίμοίως αΰτό, 
διά τών δύο- πάντοτε οφθαλμών, χωρίς 'νά προσέχητε είς 
τ'ό 'όπλον σάς, (αλλά μάλλον ■' νομίζοντεςοτικόατεϊτετ,ε- 
μάχιον ςύλου), καθ ’ ήν στιγμήν αίσθάνεσθε·,> ότι στήρίζήτέ' 
τοΰτο επ' ώμου καλώς, καί βλέπετε έν ταΰτώ τό πτηνον 
φεΰγον, πιέσατε τήν σκανδάλην καί τό περδικιού. πίπτει. Καί 
διατί πίπτει; Διότι ένφ σείς διά'τοΰ οδηγού τοΰ όπλου σας 
βλέπετε αύτό .διά. τών δύο οφθαλμών, ή άγρα · εόρίσκεται α
κριβώς απέναντι τοΰ σώλήνος του τουφεκιού σας χωρίς νά·το 
έννοήτε. Ακολουθήσατε το σύστημά τούτο καί άμα άποκτή- 
σητε, .ευκόλως άλλως τε, τήν εξιν τοΰ σκυπεύειν ούτω; τήν 
παρειάν σας πάντοτε στηρίζοντες έπί τής αγκύλης, καί τούς 
οφθαλμούς άμφοτέρους ανοικτούς έχοντες, βεβαιωθείτε, ότι 
ό,τιδήποτε· κυνήγιον πυροβολήσητε έπί γής ή ιπτάμενον, θά 
πέση νεκρόν πριν προφθάσητε νά είπητε άμή>·,

• Κυνηγός.' .
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7'ο με.ριοτρν'-^α.ίάοςιον ^ά^ος:^Ύύ ><ίγγ^ικον άτμόπλοι-; 
φν E-gefia, οπερ-κατά τό 1888 έτος είχεν· έπιληφθή -είδΐ’... 
κώ ς τής .κ.ατ,αμέτρή.σεως. τοΰ βάθο^.ς. τού .. Ατλαντικού .Ώκε-, 
ανοδ. είχεν .εΰρει έν τή πρός νότον θαλάσση μεγίστου βάθος 
8,102 μέτρών. ; , · (

Νιας όμως κατάμετρήσεως γινόμενης'έσχάτώ'ς -'άνέκάλύ· 
φθη " άβυσσός μεγαλήτίρα- μεταξύ των αρχιπελαγών. τοΰ 
Σαμόα καί τοΰ Tonga καθ ηυ βολίς κατήλθέ'-μέχρις-'8,28') 
αέτρων. . . - ‘•-'· ■ ·— ■

xj

’Araxa.le-i/fic }γι>σώζ- ι·ομ/σμάτώ>·.—Ή: Callao έφημερ.ίς 
τού Περού, άναφερει ότι άνορυσσομένου φρέατός τίνος έν τή · 
Βικτωρία, (’Αγγλική άποικίκ), άνεκαλύφθησάν σινικά χρυσά 
νομίσματα άριθμοΰντα τριών .χιλιάδων έτών υπαρξιν τοΰ- 
λάχιστον, - τά όπόϊα —πιθανολογούνται "ότι κατετέθησαν έκεϊ ■ 
ύπό Σινών θαλασσοπόρων, οΐτινις παίεσύρθ.ησαν έκεί$ε ύπό 
τών θαλαά&ίώψ |εύ^.ατφ’ί χίλια ?τή προ ’Χριάτού.;*φί ;?δύό χι
λιάδες πεντακόσια ετη προ τής άνακαλύψεως τής Αμερικής.

Άντι,φάρμακον κατά τί/ς μί^ης.-^—Έν 'Ροζαρίω τής ’Αρ
γεντινής Δημοκρατίας μεταχειρίζονται ειδικόν τινα, πλήν 
συντελεστικώτατον τρόπον πρός καταπολέμησιν τής μέθης.

’Εμπορικές τις υπάλληλος όστις είχε μετάβή. έκεϊ πρός 
θήράν καλλιτέράς.τύχης), έμρατήθη ·ήμέραν;'*ινά  ύπο τής- Ά-: 
στυνομίας λόγω τής οίνοβαροΰς άΰτόΰ κατασ'τάσεως καί αν
τί νά ΰποβληθή είς -πρόστισ-ον τουλάχιστον, ώς συμβαίνει' 
παρά'τόίς σοβαοοϊς έθνέσιν, ή νά οδηγηθή εν τή οικία του, 
ώς σάμβαινέί·παρ ’ ήμϊν, κατεδιηάσθη ό δυστυχής είς κατα- 
νάγκαστικόν' σάρωμά τών οδών τής πόλεως έπί οκτώ ήμέ- 
.ας·. τό άντιφάρμακον ;5μως :τοσοΰτον έπέδρασεν έπί τής υ
γείαςτΰύ, ώστε οΰχί,μόνον έφ·’ όσον διέμέινεν έκεΐ? δεν έμέθυ- 

• σε. πλέον άπό οίνον; άλλα κάί λόγω αποφυγής έξευτελισμού.; 
έπί πλέον ήναγκάσθη νά περιορίση εαυτόν άπό' μεγάλης δό·

r ... Λ

σεω; έξερεθιστικών ·. ποτών; έξ ού 'έβελτιώθη πολύ · ή ΰνείκ 
του κκΐ ή κοινωνική του θέσις. - ι

■ "/π-τειον χρεής.—Μολονότι τό ίππειον , κρέας,· οΰ χρή-- < 
σις γίνεται τήν σήμερον παρά πολλόϊς έν Ευρώπη, ση- : 
μαντικός ύπερετιμήθη, παρατιθέμεθα μικοαν στατιστικήν;

' έξ ης όί ήμέτεροι άναγνώσται θα έκπλάγώσιν έπί τή κατα- ■ 
πληκτική καταναλώσει τοιούτών κρεάτων εν Παρισίοις. ■ '?·

Κατά τό παρελθόν έτος ό πάρισιανός πληθυσμός κατηνα— 
λωσε· 3,965,180 κοιλά ίππείου κρέατος, όπερ έξήχθη έκ 
17,948 ίππων, 31·ήμιένω.ν καί 19.6 όνων, πωλουμενων έν 
εκατόν -τριάκοντα δύό είδ.ικοϊ.ς κρεοπωλείοις..

Ξ.ό.1ινος ττύμνρς —-^Οσον.ούπω τελούνται εν Sla-
gelsa τής Δανίας,πά έγκαίνια πύργον τινός -ξυλένου όμοιου 
πρός τόν έν Παρισίοις τοΰ -Έϊφελ, όστις όμως δέν έχει ύψος · . 
300 μέτρων άλλα μόνον 140; " Έν τφ πρώτφ; πτερυγίω- ■ 
(δώματι) κατεσκευάσθησαν ξενοδοχεία, .καφενεία κτλ» εν δέ 
τή κορυφή αύτοΰ έτοποθετήθη ηλεκτρικός τις;φάρος φωτίζων 
τό ολον οικοδόμημά.

Ούτως οί . Δανοί πρώτοι άπεμιμήθησαν εί καί ξυλίνως 
τήν δόξαν τοΰ Έίφελ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ’ -

Τό: άλας κόπτει τό γάλα;, επομένως οπότε παρίσταται ϊ.- 

νάγκη νά ρίψη τις τοιοΰτον εντός τού γάλακτος, ,δ6ν πρέπεε 
νά πράξη τοΰτο όπόταν βράζη;, ή προπαρασκευάζω τις κα- 
ούκευμα, άλλ ’ είς τό τέλος μετά τήν προπαρασκευήν.:. · '-1 - <;· '·.;· Ζ ·.

·. -·· : ,/λ

Τό βραστόν, ΰδωο άφαιρεί τό πλέίστον. τών κηλίδών τών 
καρπών, ώστε περιχύσατε τόιοϋτον έόίί τής κηλίδος μόνον, 
ούτως ώστε νά μή ,βραχή τό ύφασμα ή μόνον έκεί όπου πα- 
ρίσταται άνάγκη.

πρεσβύτεροι αδελφοί τόσων μαθητριών .μου, οίτινες μέ έζά- 
ό'λιζο μέ'άφινον ήσυχον οΰδαμόσε... Άχ! έ·
.; λησμόνησα νά σάς αναφέρω ένα γέροντα στρατηγόν, όστις 
·.· μοί πρύσέφερε μίαν ισόγειον κατοικίαν, καί όστις γονυκλιτώ’ς 

ύπό τούς πόδας μου,' τεταπεινωμένος, ενδακρυς .. . καί. . .
‘ ”Ω ! ... θά κλαύσω, αφήσατε με κ. Βουγά, πρός Θεού φύ- 

γετε, θά κλαύσω, είμαι δυστυχής ! . .,
— Κυρία Ραμώ, αγαπάτε τόν Κώστα Θεοχάρην ! .. .
— Έγώ! . .. ά! κύριε,·πιθανώς, άλλα δέν τό ειχον έ’ως 

τώρα ένοήσει. Άς είναι καί τούτο, δέν μέ μέλλει,άς μέ συκο- 
φαντώσιν. Είπέτε μόνον εις τόν μέλλοντα μελλόγαμβρόν σας... 

λ : "Ω! μή διαμαρτύρεσθε,. Κύριε, είξεύρω, αυτός «άς είπε τήν 
αίσχράν-ταύτην'συκοφαντίαν !... είπέτε είς αύτόν ότι είμαι 
πολύ μακράν τοΰ δηλητηρίου, όπερ εκπέμπει κατ’ έμου ή 

- κακή γλωσσά του... Δέν θά μέ φθάση πότε... Φαντασθήτε 
μόνον, ότι όπόταν μία κόρη αποπέμπει εν μέλος τής έπισκο· 
πικής εκκλησίας τής ’Αγγλίας, απορρίπτει τάς προτάσεις 
ένος Δουκός καί ένός Στρατηγού, Ίίεριφρονεϊ ποιητάς καί 
'.νέους πλήρεις έρωτος καί τρυφερότητας, βεβαίως, αύτη θεω
ρείται δεδοκιμασμένης καί αμέμπτου διαγωγής. Έπειτα άς 
όμιλήσωμεν έλευθεριώτερον, ό κ. Θεοχάρης, ώς-σύζυγος, δέν 
είναι ό κατάλληλος δι’εμέ, διότι μάς χωρίζει τό θρήσκευμα, 
ή ανατροφή, αί ίδέαι, τό παν. Προσθέσατε δέ καί τήν φαν
τασίαν καί τάς ύψηλάς ίδέάς τοΰ Φώτη Βέη.. .. άν δέ θε- 
λήσω νά επιτρέψω είς έμαυτήν παιδικήν ανοησίαν, αί τότε 
ζηλοφθονώ τήν τύχην τοΰ αστακού καί τοΰ κονίκλου... Λοι· 

•πο*  όχι, δέν συγκατανεύω, οχι!
— "Ως βλέπω, δεσποινίς μου, σείς προσπαθείτε ν’άπα- 

τήσητε τόν εαυτόν σας, καί νά συγχίζεσθε μέ τό πνεύμα έ- 
κεϊνο, το οποίον σάς διεγείρει τά νεύρα. σΟσα μοί είπατε εί

ναι χείμαιραι, λόγοι του ανέμου, καί γελάτε, ενώ άλλοι 
κλαίουσι. Καλήτερα, μοΰ φαίνεται, θά έκάμνετε, έά'ν πάρε- 
τηρήτε τήν αλήθειαν κατά μέτωπόν καί οΰχί έκ τών όπισθεν.

— Τήν αλήθειαν, θά σάς τήν έίπω έγώ μέ δύο λέξεις, 
καί με μίαν παροιμίαν. Ο κόνικλος καί ό αστακός, περί ών 
σάς ώμίλησα προηγουμένως, συνεζεύχθησαν έξ αμοιβαίου έ
ρωτος, καί έν τούτοις τό χείριστον νοικοκυριό άποτέλεσαν. 
διότι φυσικώς ό μέν έζη διά τοΰ άέρος, ό δέ διά τού ύδα— 
τος. Θέλετε νά σάς είπω καί τί ό μύθος δηλοϊ; ιδού. Ό κ. 
Θεοχάρης καί έγώ δέν ζώμεν είς τό αυτό στοιχείου,καί επο
μένως θά ίγενόμην δυστυχεστάτη, διότι, μή δυναμένη νά 
κάμω τότε διαφορετικά θά ΰπέφερον σιωπώσα.... ενώ θά 
μην ηναγκάσμένη νά τόν άναπώ. .

— Καλά, αλλά αφήσατε τόν έρωτα, ώς καί τήν φύσιν
είς τά στοιχεία των. .

— Έθυμώσατε-; ,
.—"Οχι, αλλά δέν έπρεπε νά ύποσχεθήτε πριν .ή βεβαιω- 

θήτε ότι ήδύνάσθε νά κρατήσητε τόν λόγον οας, διότιηδη- 
ή άρνήσις μοί προξενεί κόπον, μάλλον αισθητόν.

— Φυσικώς, ούτω συμβαίνει όπόταν τις λαμβάνει τό άν- 
τίποινον. Καί σείς έπράξατε τό ίδιον είς τόν θεοχάρην.

— Εστω· αλλά δέν εννοώ ποσώς διατί έπιμένετε τόσον 
είς το συνοικέσιον τής θυγατρός μου μετά τού θεοχάρους, ον 
καί ύμεΐς αγαπάτε ;

—-Έ ! έν πρώτοις Κύριε, ουδέποτε είπον τοΰτο, καί δεύ
τερον θά μοΰ κάμετε τήν χάριν νά παραδεχθήτε, ότι οόδέν 
ΰπήρχεν άπό μέρους μου ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Πρέπει δέ νά 
ένοήσητε, ότι ή Ραλλού ομοιάζει πρός μαλακόν ισπανικόν 
κηρόν, θαυμασίως διατεθειμένην νά δεχθή οίανδήποτε άπο- 
τύπωσιν είκόνος, είτε τής τοΰ Φώτη Βέη, είτε τής τοΰ
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κ. Κώστα, άνευ οΰδεμιάς θλ.ίψεως καί μετ' ίσης πιθανότητάς
εύτυχίάς·. Έάν δ’.έγώ:εΰρον τόν'τύπον- ενός τίμιου Έλ.λη- .μετώπου'τών τά στέφανα, ατινα ό. κουμπάρος μετήλλαξε 
νος; απλώς άνατεθραμμένου .είς τά ήθη καί έθιμα τών προ-· τρις, ένώ ο ιερεύς απήγγειλε τάς συνήθεις δεήσεις.

Έπί τή καταφατική, .δ’.μΰτών·.άποκρίσεν;·-έθηκεν ,έ,πί του> > 

ς, ένώ ο ίερεΰς απήγγειλε τάς συνήθεις δεήσεις.
Κατόπιν ό, κουμπάρος έκάλυψε διά'πολυτίμου πέπλου -τους.. 

νεονύμφους, ·υπά άό ότοΐο.ν·λίσήλ^ΐ..;ήαέΓ0?Μμίΰ5,' {sic) όστις 
συλλαβών άπό τής χειρός τον "Φώτην Βέην, τόν εσυρε πρός .

■ αυτούς -σχηματίσαντας ούτω κύκλον · πέριξ τής τραπέ.ζης 
ψάλλων, τό : —Ίσαία χόρευε». —Έν τόίαύτή περιπτώ·/ 
σει φαίνεται ό νεόνυμφος καλείται πάντοτε' ·Ι;βάίπς. Ή λοιπή

• δέ οικογένεια μετά τών προσκεκλημένων' άκολουθοϋσι τού
τους ψάλλοντες'δλοι όμοΰ, χορεύοντες 'περί τήν τράπεζαν, 
καί κρατούντες άλλήλους διά τού μικρού μόνον, δακτύλου 
των κατά τό υφιστάμενον έθιμον τοΰ τόπου. .Τότε ,οί συγτ;

. γενεΐς ραίνουσί βροχηδόν τούς νεόνυμφους ·δια.τραγημκτώ0 . 
(κομφέτων), άφ’ ών - όμως πάντες' προφυλαττονται,.- διο/τ- -. 
πολλά τούτων διευθύνονται μεθ’ ορμής.

Ή τελετή έτελείώσεν άφτΰ ό ίερεΰς σν-έμνησε τοίς. νεονύμ-» 
■φόις τά νέα αυτών καθήκοντα καί τάς σοβαράς -υποχρεώσεις · 
«κάστου, ότε πάρετηρήθη ότι ’ γραίδιά'-τίνα'; έσφόγγιζον τά

“ δάκρυα άπό τούς οφθαλμούς τών. - ■ ·.
. Μετά τήν ιεροτελεστίαν ταύτην πάντες ϊ έκάβεσβησαν καί ; 

προσεφέρθη αύτοϊς άνά μία δράξ κομφέτων περιάετυλιγμενων 
εντός μικρών τεμαχίων λεπτού καί.διαφανούς υφάσματος.

Ώς γαμήλιον δώρον ή δεσποινίς-Ραμώ έδώρησε τή μαθή
τρια αυτής εν ριπίδιον πολύτιμον, τώ δέ Φώτή-'Βίη άρχαίαν 
τινά σπάθην, ήν μερικοί δεισίδαίμονές -έξέλαβόν ώς προμή- 
νυμα τραγικής πάλης μεταξύ αΰτής καί τοΰ πρεσβεώς'.-.· 

Τ'υχαίως όμως -τό πέρίστατικόν τούτο ίλαβε σοβαροτεραν 
σημασίαν; διότι ένφ ό Φώτης άνταπέ.διδέν αυτή καρφίδα. · 
τινά,. είς υπηρέτης έξ άπροσεξίας ·ά'φήκέ νά»τώ πέσή πολύ— ■

γόνων τού,.'ί-προτιμήτέού'κατά^πολύ ενός ψέυδοτρύρκού θα- 
λασσοπόροΰντ.ος ύπό 1 ζένην σημαίαν, ώς οί πειραταί σχεδόν 
υπό εμπορικήν σημαίαν, τοΰτο δέν είναι σφάλμαιμου.

•—- Δεσποινίς Ραμώ, μοΰ προξενείτε μεγάλην λύπην, .
Μπά! 'τοιούτός είναι ό βίος. 'Οπότε' δέ ή Ραλλού· ύ- · 

πανδρευθή, θά είσέλθω είς τό ’Αρσάκειου, όπως μή απομά-’ 
κρυν.θΦγ,άφ’ υμών. Νά έρχεσθε δέ νά μέ,βλέπετε καθ' έκά- 
στην, δεν θά πτοηθώ δι οτι καί άν είπωσιπερί εμού, τάς δέ’ 
Κυριακάς νά μέ προσκαλήτε εΐς τό γεύμά σας’συμφωνείτε

— Άφοΰ τό θέλετε. -γ'' ·'1
Ό κ. Βουγάς δέν έλαβε τον κόπον νά πληροφόρησή άπ ’ 

, ευθείας τον Κώστα Θεοχάρην περί τών διατρεξάντων, διότι 
: ή δεσποινίς'Ραμώ τφ διηγήθη τά πάντα. ' 'Θ άτυχης νέος 
ήκουσεν χωρίς, νά είπη λέξιν, τήν δ ’επαύριον έγέύετό άφαντος.-

Ό δέ κ. Βουγάς παρ ’ελπίδα ευχαριστηθείς ότι τά πάντα: 
έ'βαινον ήσύχως και κατ’ εΰχήν,..δέν έβλεπε τήν ώραν πότε 
νά φθάσή ή προσδιορισθεΐσα ημέρα τών γάμωντής Ραλλούς 
μετά τού· πρέσβεως τής Τουρκίας. ··· ι

Τέλος ή ήμερα αύτη έφθασεν, οί δέ γάμο·, ίτελέσθησαν 
' κατά τό έλληνικόν έθιμον, οΰχί ε’ν τή - έκκλησίγ, άλλ’ οίκοι 

εν, μέσω· .αιθούσης μεστής έκ προσκεκλημένων. Ή Ραλ- 
'λοΰ καί ό έξάδελφός.,της έτοποθετήθησάν προ τραπέζης κε·.. 
.καλυμμένης έκ τριχάπτων, ένθα ειχον θέ.σέι άγιας εικόνας, 
οίνον έν τινι'ποτηρίω καί δύο άνημμένα κηρία. "Ορθιος δέ 
καί απέναντι γέρων σεβάσμιός ιερεύς, συνοδευόμενος ύπό ψάλ· 

. του καί φέρων τά καλήτερα αυτού ιερατικά' ενδύματα, τούς 
ήρώτησέν έάν. συγκατατίθενταί νά'στεφάνωθώσιν.

/
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Ό χυμός τής ωρίμου δοματας άφαιρεϊ τήν μελάνην, ώς 
καί τας έκ σκωρίας προιρχΟμένας κηλΐδας, τών άσπρορρού- 
χων καί τών χειρων.

Τό βραστόν άμυλου (νισεστές) καθίσταται πολύ καλλΐ-. 
. π-ρον, εάν προσθέσητε ολίγον αραβικόν κόμμι ή κητόσπερμα.

" ·?λ ·; : --38^

S’

Ό κιτρινωπός κηρός και τό άλας άποκαθαίρουσι καί άπο- 
.· στιλβουσι ώς υελον'τά μάλλον εσκωριασμένα πρός σιδήρωσιν 

σιδηρά, Περιτυλίξατε τεμάχιον τοιούτου κηρού ϊν τινι πανίω 
άμα ώς ζεστάθή τρ σίδηρον,' τρίψατε αυτό κατά πρώτον διά 

■■.< τούτου και κατόπιν διά χάρτου έπιπεπασμένου δι’ άλατος.

; 7 Διάλυσις αλοιφής υδράργυρου ένίση πο’σότητε, πετρελαίου
? , αποβαίνει τό κάλλιστον 'αντιφάρμακου κατά τών κορέων,

περιαλοιφομένων διά τοΰ μίγματος τούτου τών μερών εκεί- 
, - ; νων έπί τοδ ξύλου καί τοΰ τοίχου, ένθα τά οχληρά ταϋτα

έντομα ένδιαιτώνται-

< ■ Τό πετρ.έλαιον απαλύνει τό δέρμά τών υποδημάτων και 
τών έκ τής υγρασίας άπίσκληρυμένων ύποδέσεων, καί άπο- 
καθίστησιν Λυτά τόσον απαλά καί μαλακά, ώσεί ήσαν και- 
νουργή. ■

• χ Τό πετρέλαιον άποστιλβώνει ομοίως τά έκ κασσιτέρου άν- 
τικείμενα. ’Αρκεί πρός τοϋτο νά περιβρέξητε ολίγον μάλλι- 

■ νον ύφασμα καί δι’ αυτού νά; τρίψητε τό μέταλλρν. Τό πε- 
f:· τρέλαιον ώσαΰτως άφαιρεΐ,.τάς έπί βερνικωμένων επίπλων, 

κηλϊδας.

'Τό ψυχρόν βρόχινου ύδωρ καί ολίγη σόδα άφαιροϋσι 
έπι διαφόρων υφασμάτων έπικαθήμενον λίπος.

τό
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Κ. Β.Άχαίάν..Σ-Ζς εγράψαμεν καί άπεστείλαμεν κατάλογον κτλ. 
^ήτηθέϊσαν σειράν ομοίως-άπεστείλαμεν μετ’άποδείξεως, εύχαρι- 

σ'τοΰμεν. Άναμένομεν νεότερους, ώς καί όνομα έγγραφέντος-—Σ.
; Δ. Ζάκυνθον. Δελτάρ.ιον έλήφθη, αριθμόν 8 άπεστείλαμεν, άνομέ- 

. νομεν άρθρΟν,—-Η. Φ. Κέρκυραν. ,Άποσταλεΐσαι λύσεις έπιτυχεΐς, 
πλήν'άφίκοντο κατόπιν έΟρτής. Άποροΰμε-ν διά βραδύτητα φύλλου 
άναχώρρίλντας ταχ.τικώς εντεύθεν έκάστη-χ Τρίτήν. Δικαίωμα δημο-

- σιέύσεως εχουσιν. . εκείνα τά άρθρα, άτινα.συνξίδούσι.πρδς τΐ> έν τω 

■ (ώ φύλλφ τής «Φύβεως» δημοσιευθεν πρόγραμμα, είς 8 δύνασθε εύ*  

; ^αρϊβ'τως συμμορφωθήτε.- Κ,Δ. Φ. Πάτρας. ΔωρΟν άπεστάλη ύμ~ν 
-.-προχθές Παρασκευήν ταχυδρομικως.—I. Ρ. Πύργον. Συνδρ.ομητήν- 

ένεγράψαμεν. Σειράν φύλλων καί άπόδειςιν άπεστείλαμεν ύμΐν, ώς 

καί δελτάριον. Απαντήσατε.—-Τ. Κ. Μώλον Διεύθυνσίν σας έδιορ-
- θώσαμε-ν ώί γράφετε;—Ν. K-.’’Γαρρά. Εύχαριστοΰ’μεν πολύ δι’έίλι- 

κρινή έκτίμησιν «Φυσεως». Σας ,άπηντήσαμεν καί άπεστείλαμεν ά- 
πόδειςιν καί ζητούμενα φύλλα.—Α· Κ·' Τύρναβον, Τοΰ λοιποϋ διευ- 

: θύνομεν αύτόθι τί> φύλλον, ώς γράφετε.—Λ..Δ, Α.,Λάρισεαν. Συν
δρομήν σας έλάβομεν καί εύχαριστοΰμεν πολύ. Σύν παρόντι ‘λαμβά

νετε ζητούμενα φύλλα,, ώς καί άπόοειξίν σας, ήτις φέρει αριθμόν 
; 731.—A . 8. L.^Galatz, Reciimes lelire recommandiie. Remer- 

cions sincijrement. Pas de quoi. — E- Ν. Τρίπολιν. Συστημένη 
έλήφθη, εύχαριστοΰμεν πολύ, ώς καί-δι’ έκκαθάρισιν λοιπών, άναγ- 

καιοΰσαν είς τακτοποίησιν βιβλίων.—Φ. Μ. Βόλον. 'Τμετέρα έλή- 

j .-φθη καί εύχαριστοΰμεν «« τών προτέρων.

ΚΙράς τούς ήμ.βτέρου^ συνθρομ.ητάς

Εύχαρίτ-.ως πληρβφορούμεν τούς ήμετέρους συνδρο· 
μητάς, ότι ή «Φυσις» έκτ,μηθεΐσα, ώς εδεί, προβαίνει 
θαρραλέώς είς τήν πορείαν της. Ούχ ήττον θεωρούμεν . 
έπάνάγκες νά παρακαλέσωμεν αύ'τους, δπώς εΰάρεστού- , 
μενοι έγγράψωσι τουλάχιστον άνά ένα έκαστος συνδρο
μητήν, διότι'σκοπουμεν άν προστεθώσιν έτι αρκετοί συν· 
ορομηταί νά πλουτίσωμεν το. ήμέτερον φύλλον οιά πολ
λών βελτιώσεων, ήτοι πλειόνων έπιστημονικών παι- 
γνίων, αινιγμάτων, εικόνων, διαγωνισμάτων, λαχείων, 
κτλ., άνευ αύξήσεως τής συνδρομής, ήτις δμολογουμέ- 
νως' ούσα ευτελής, άποβλεπομεν μόνον είς τήν αύξησιν ' 
τών συνδρομητών.

ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟίΤΑίΙΟΝ ΕΠΙΠΛΟΝ
(Έκτάς tov φι.Ιακΰρωπικον καταστήματος, 

τον Όρφακοιγόγείοτ Χατζηκώστα.)

Όσοι εχετε ανάγκην νέων επίπλων, όμοιων ώς τά Εΰρω- ' 
παϊκά, καί εΰθηνοτέρων κατά 20 τοΐς °/0 τών είς την α
γοράν πωλουμένων, μιταβήτε είς τό. φιλανθρωπικόν κατά
στημα τοδ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, καί έκεϊ θά εΰρητε 
πρός πώλησιν, ό,τι έπιπλα θέλετε, ήτοι, γραφεία, τραπέζια, 
δουλάπια, μπουφέδες, βιβλιοθήκχς, καναπέδες ταπετζαρίας, 

■καί λοιπά έπιπλα ταπετζαρίας. άρμάρια, καθέκλας άίθου-- 
σών, ώς καί τραπεζαρίας,νιπτήρας, κονσόλας, καί έν γέχει ά
παντα τά είδη της επιπλοποιίας. Πάντα ταϋτα κατασκευά 
ζονται ύπό τών ορφανών ύπό την έπίβλεψιν τοΰ ρέκτου λε- 
πτουργοΰ κ. Ιΐωνσταν-τ. Νταβίου. ,<

Ή «Φύσιςο α.ναδϊχεταε τήν παροχήν- -οΕωνδήποτε 
αχετικών πληροφοριών,; καί προμήθειαν οπουδήποτε έπί- 
πλου παρά τοί άνωθι καταστήματος διά τούς εν. ταΐς 
έπαρχίαις οΐκοϋντας, έγγυωμένη άμα διά τήν στερεότητα 
κομψότητα καί εύθηνίαν αύτών, 20--30 τόϊς έκατόν 
εύθηνοτέρων τών άλλων καταστημάτων.

.'Ή ΦΥΣΙΣ λαμβάνει την τιμήν νά ειδοποίηση τούς εν τώ · 
Έξωτερικφ αξιότιμους αύτής Συνδρομητάς, ότι χάριν ευκο 
λίας δυνανται νά πέμπωσιν αυτή τάς συνδρομάς είς έλληνικά 

.τραπεζογραμμάτια, χάρτινα- ιταλικά φράγκα, χάρτινα αυ
στριακά φιορίνια, τραπεζικά συναλλάγματα έπί Παρισίων, 
μάρκας, καί γραμματόσημα έλληνικά, γαλλικά, αύστριακά. '. 

■ αμερικανικά καί' ιταλικά. .
ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: 'Δι*  &· ίτος:ρ.ο. 10 ' '

» » Δι’ ίζμήκας <ρμ. 6

Οί .πραπληρόνοντες έτησίάν συνδρομήν-δικαιούνται είς τά 
υπό τής «Φυσεως» παρεχόμενα δώρα καί τάς ετήσιας κλη
ρώσεις τών λαχείων. .· .

Ό καθηγητής τής Γαλλικής καί 'Ιταλικής Γλώσσης κ. 
φ. I. Σιγάλας, μετώκησενιίς τήν έπί τής όδοϋ Πινακωτών, 

,ύπ' άριθ. 37 οικίαν, αντίκρυ του Νέου Χημείου, καί τοΰ έν 
Νεαπόλει Γυμνασίου. Δέχεται παραδόσεις είς τάς γλώσσας 
ταύτας, προσέτι δε θασυστήσγ, καί Έσπερινάς Συνδιάλε
ξες, εις άς θά λάμβάνωσι μέρος καί οί νπ' αύτοΰ μαθήτευα- 
μενοι.

ΕΚ τογττπογραφειογ ΠαΡΑΣΚΕΓΑ δεονη


