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ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ

ήν καί ώνομάσαμεν

Έντώ προηγουμένω ημών φύλλω ΐδημοσιεύσημεν σχετικά 
τινα περί τής εν ξηρ£ ποδηλασίας καί περί τή; προόδου ήν 
έποιήσατο αΰτη κατά τους τελευταίους τούτους χρόνους.

Ήδη μετ’ εύχαριστήσεω; μεταδιδομεν τοΐ; ήμετέροις άνα- 
γνώσταις έφεύρεσιν δλως νέαν, ήτις κατά τά; γενομένας 
εσχάτως δοκιμάς παρέχει ελπίδας μεγάλης καί ασφαλούς έπι- 
τυχίας.

Πρόκειται περί τής έν θαλάσση ποδηλασίας, δυναμένης νά 
λειτουργήση έν ταύτφ καί έν τή ξηρ5ί, 
αμφίβιον ποβη.Ιασίαν.

Πειράματα τής νέας ταύτης 
καινοτομίας έγένοντο προσφάτως 
έν Μασσαλίφ.

Αί γενόμεναι δοκιμαί έπέτυχον 
πληρέστατα, άποδειχθέντος, οτι 
τό ένθαλάσση ποδήλαάον λειτουρ
γεί μετά, τής αυτής ευκολίας,μεθ’ 
ής χαΐέν ξηρ^, χωρίς νά η ανάγ
κη νά γείνη τροποποίησές τις είς 
τόν μηχανισμόν του, ουδέ νά πε- 
ριορισθή ή ταχύτης αύτοΰ. Τό 
μηχάνημα τοΰτο είναι του αύτοΰ 
τύπου τών τρικύκλων, δηλαδή ά- 
ποτελεΐται ίκ τριών τροχών, κι
νείται διά πεδήλων (pedale), φέ
ρει χαλινόν, κλητήριον (appel), 
οδηγείται τή χειρί δι’ έγκαρσίου 
μοχλού, στρέφεται περί εαυτό μετ’ 
ευκολίας καί μεταβαίνει άπό τοϋ 
εδάφους εις τό ύδωρ άνευ έπι- 
κουρικού τίνος μέσου, καί έκ τού
του είς τήν ξηράν.

Λάβετε δύο πινάκια (πιάτα), 
ένώσατε αυτά κατά τά χείλη των, 
ή θέσατε δύο κοίλους τροχούς τόν 
μέν έπί τοΰ δέ διά τής έπιφανείας 
αυτών περιβεβλημένους διά λα
μαρίνας, ένόνοντες αΰτούς ώς 
δύο όστρακόφυλλα καί θά έχετε είδος άμφικύρτων φακών, 
κοίλων, έλαφρών καί άντοχικών, ών ή στερρότη; ΐνισχύεται 
διά στεγανών πήχεων είς τά σημεία τής ένώσεως τών περι
φερειών. Οί φακοειδείς ούτοι τροχοί φέρουσι επί τής άκρας 
περιφέρειας αύτών ίσχυράν ταινίαν έξ ελαστικής ουσίας πρός 
έξουδετέρωσιν τών βίαιων έκ τής ταχείας πορείας προερχό
μενων τιναγμών τοΰ όλου μηχανήματος, ώ; συμβαίνει καί 
είς τά κοινά ποδήλατα. Πρός δέφέρουσιν έπί τής εξωτερικής 
αύτών έπιφανείας δωδεκάδα χάλκινων πτερυγίων, ώς έμφαί- 
νεταε εν τή έναντι είκόνι, τά όποια λειτουργοϋσιν άπαρα"’- 
λάκτως, όπως αί πτέρυγες τών τροχών τών ατμόπλοιων, όταν 
εισέρχωνται είς τήν θάλασσαν.

Τής ανωτέρω είκόνος αρκούντως άποδε-.κ/υούσης τήν κα

Αμφίβιον ποβή.Ιαΐον.
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τασκευήν τοΰ μηχανήματος, ώς και τά άποτελοΰντα αυτό 
μέρη, νομίζομεν περιττόν νά ένδιατρίψωμεν περισσότερον είς 
τό μηχανικόν αύτοΰ μέρος. Παρίστησι δέ ποδήλατον έπι- 
στρέφον έκ θαλασσίας έκδρομής πρός τήν ξηράν.

Τό πρώτον κατασκευασθέν υπόδειγμα έφεοεν. αντί τροχών 
κορμούς έξ αντιθέτων άπό,τής βάσεως αύτών κώνων, ένφ οί 
τροχοί τοϋ δευτέρου τύπου, ον άναπαριστώμεν διά τής έναντι, 
είκόνος εχουσι σχήμα φακών άμφικύρτων.

’Ενταύθα ό μικρός τροχός εΰρίσκεται έμπρός, όπως καί εν 
τοΐς συνήθ-σι ποδηλάτοις, έν τφ μέσω δέ τών τριών τροχών 
σχηματίζεται οίον άψίς, ύποστηρίζουσα τό εφίππιον, έφ’ ού 
τοποθετείται ό αναβάτης, τό διπλουν πέδηλον διά τούς πο- 
δας αύτοΰ, καί δι ’ ού οδηγεί τό όλον μηχάνημα, ώ; καί ό 

-.......... μοχλό; - οδηγός δι ’ ού δίδεται ή
διεύθυνσις τοΰ ποδηλάτου.

Ή κίνησις μεταδίδεται δι’ ά- 
λύσσου όπως καί εις τά δίτροχα 
ποδήλατα. Ή διάμετρος τών 

. τροχών είναι 1 μέτρου καί 40, 
ή άπόστασις άλλήλων 1 μέτρου 
καί 25, τό πάχος τοϋ άξονος 20 
έκατοστομέτρων, τό δέ εφίππιον 
εύρίσκεται είς ύψος 60 εκατοστό
μετρων άνωθι τοϋ κυρίου άξονος. 
Τέλος ή έν τοΐς ύδασι βύθισις τών 
τροχών τοΰ νέου τούτου ποδηλά
του φέοοντος καί τόν άναβάτην 
δέν υπερβαίνει τά 40 εκατοστό
μετρα.

Πληροφορίας τινας ληφθείσας 
κατά τήν έκτέλεσιν έπανειλημμέ- 
νων δοκιμών ύπό τοΰ εφευρέτου 
καί τοΰ κατασκευαστοΰ. τοΰ εν 
λόγφ μηχανήματος, ίσως δέν ή- 
θελεν είσθαι άπό σκοπού νά με- 
ταδώσωμεν τοϊς ήμετέροις άνα- 
γνώσταις.

Τό αμφίβιον ποδήλατον εκ
κίνησαν άπό τής πλατείας Κα- 
στελάν, διεδραμεν έν χρόνφ δέκα 
μόνον λεπτών τής ώρας, την μα

κράν λεωφόρον τοΰ Πράδω (4 χιλιόμ.), φρασσομένην μάλιστα 
συνεπεία τών εκτελουμένων κατά τήν εποχήν ταύτην ιππι
κών αγώνων, είσήλασεν είς τό κατάστημα τών λουτρών τοϋ 
Ρουκαμπλάν, καί είσήλθεν εις τό ύδωρ, όπου έξηκολούθησε 
τήν πορείαν του άνευ κωλύματος τίνος ή διακοπής. Η θά
λασσα ήτο λαμπρά καί εύδιάπορος, μολονότι ύπήρχον κύ
ματα.

Κατά τάς πρώτα; δοκιμάς ύπελογΐσθη μέση ταχύτης 3 
χιλ., 900 καθ’ώραν, γενομένης χρήσεως 6 πτερυγίων 5 έκα- 
τοστομέτρων πλάτους, αντί τών 12 πτερυγίων 8 έκατοστομ. · 
πλάτους, τά όποια τό μηχάνημα θά φέρη είς τό μέλλον. Ή 
πρός τά οπίσω πορεία ύστερεϊ κα·ά τό 1)4, μολονότι το πο
δήλατον ενεργεί έξαισίως.
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Ή τών μυώνων δύναμις είναι ίση πιρίχΜ πρ'ύζ τήν έν 

. ξηρ^ ταχύτητα τού ποδηλάτου' «τροφή δι εντελή; τοϋ πο
δηλάτου δύναται νά εκτελεσθη έν κύκλφ, ού ή διάμετρο; 3 
[*έτρα  καί 40.

Πρός άπόδειξιν τών ανωτέρω ό κατασκευαστής τοϋ μη
χανήματος έξετέλεσεν έν διαστήματα 130 δευτερολέπτων 
τάς ακολούθους κινήσεις. Ταχεϊαν έντφ υδατι άνοδον, δρό
μον 10 μέτρων, στροφήν, πορείαν πρός τά εμπρός, δύο δια
δοχικά; στροφάς πρός τά έμπρός, ειτα δύο στροφάς πρός τά 
όκίσω, μίαν στροφήν, μίαν πορείαν, μίαν νέαν στροφήν καί 
ενα νέον δρόμον μακράν -ήχ ακτής είς μέρος ίκανώς κυμαι- 
νόμενον. Τότε τό ποδήλατον άκολουθούμενον ύπό τοϋ ποδη
λάτου τοϋ πρώτου τύπου, άφήκε τήν λεκάνην τών λουτρών 
καί έτράπη πρός τήν ανοικτήν θάλασσαν. Μετά ήμισείας 

• ώσας ίλιγμών τά δύο ποδήλατα έπανήλθον είς 60 μέτρων 
άπόστασιν άπό τής ακτής, όπως έξακολουθήσωσι πειράματα 
αντοχής.

Είς κολυμβητής ύψηλοΰ αναστήματος προσεποιήθη τόν εν 
κινδύνοις ναυαγόν καί προσεκολλάτο καί έκρεμδτο πότε άπό 
τοΰ ένός, πότε άπό τοϋ έτέρου τροχοΰ, καί καθ’ όλαςτάςδι
ευθύνσεις τοΰ ποδηλάτου, χωρίς νά κατορθωθή ή μετακίνησις 
τούτου. Τότε ό κολυμβητής έπίεσε διά τοΰ βάρους τοϋ σώ- 
αατός του διάφορα σημεία τοϋ μηχανήματος όπως άνατρέψη 
αυτό, άλλά δέν τόκατώρθωσε. Τοϋτο άπέδειξε τήν άντο- 
χήν τοϋ νέου ποδηλάτου, όπερ διήγιιρε τόν θαυμασμόν τών 
παριστώτων.

"Η τελευταία δοκιμή έγένετο πλησίον τής άκτής. Ό κο
λυμβητής πατήσαςτό έδαφος καί βοηθούμενος ύπό τοϋ άνα- 
βάτου κατόρθωσαν μετά πολλοϋ άγώνος νά κλίνωσι τό πο- 
δήλατον έπί τής πλευράς του, καί τότε άμφότεροι έπέβησαν 
αύτοΰ, μεταβληθε'ντος ούτως εις άπλήν πλωτήν σχεδίαν. 
Ειτα κατελθόντες εις τήν θάλασσαν, τό έπανήγειραν. 'Ωστε 
«ιναι αναντίρρητου, ότι δύο άνθρωποι τουλάχιστον έκτος τοϋ 
άναβάτου δύνανται νά κρεμασθώσιν άνευ απευκταίου τίνος είς 
οίονδήποτε σημεϊον τοϋ νέου τούτου συστήματος ποδηλάτου, 
καί διαφιύγοντες ούτως άμεσον κίνδυνον νά μεταφερθώσι διά 
τούτου, ανατρεπομένου έτι, επί πολλάς ώρας διά τής θα
λάσσης.

Τό αμφίβιον ποδήλατον. εύρίσκεται έτι έν τφ «ταδίφτών 
δοκιμών, καί ήδη ό εφευρέτης αύτοϋ κ.Ρωμανές, μηχανικός 
τοϋ ναυτικού, ώς καί ό κατασκευαστής κ. Ρονσσώ, διευθυν
τής μεγάλου έργοστασίου ποδηλατικών μηχανημάτων έν 
Μασσαλίφ, καταγίνονται νά βελτιώσωσι τήν νέαν ταύτην και
νοτομίαν, ούτως ώστε τό νέον ποδήλατον νά δύναται νά δια- 
νύη άκόπως ταχύτατα 7 χιλιομέτρων ίν τφ υδατι. Καί εί
ναι μέν βέβαιον, ότι έν ταραχώδει θαλάσση τό ποδήλατον 
τοϋτο έσεται λεπτόν σκεϋος, πλήν μία λέμβος δέν ύφίσταται 
καί αύτή τάς αύτάς περιπέτειας ; 'Ωστε, όπερ άναντίρρητον 
είναι, ότι ή έλαφρότης, ό εύκολος χειρισμός, ή άσθενής άντί- 
στασις άπό μέρους τής θαλάσσης, καί ίδια ή εύκολία μεθ ’ ή’ς 
μεταβαίνει άπό τής ξηρά; είς τό ύδωρ καί τάνάπαλιν, άνευ 
ούδιμιάς προπαρασκευής, κατατάσσουσι τό αμφίβιον ποδήλα
τον μεταξύ τών χρησίμων εφευρέσεων.

Δια τού; περιηγητής, τοϋτο είναι πλοιάριον, ένέχον όλα 
τά προσόντα τής ταχύτητος καί άσφαλείας· διά τόν κυνη
γόν τών βαλτωδών μερών, διά τούς παραποτάμιους κατοί
κους, διά τούς άλιεϊς, είναι λέμβος, χωροΰσα πανταχόσε είς 
τάς ιλύας ώς καί έν πλήρει θαλάσση. Είς τά διά λιμνών ή πο · 
ταμών άποκεχωρισμένα άλλήλων χωρία, τά όποϊα στερούν
ται μέσων ταχείας συγκοινωνίας καί-γεφυρών, είναι άπλούστα- 
τον πορθμεϊον, τό όποϊον ότέ μέν βαδίζει, ότέ δέ πλέει, χω
ρίς νά έμποδίζηται ύπό πλημμύρας ύδάτων ή ύπό ξηρασίας. 
Έν ένί λόγφ, είναι οργανον χρήσιμον, ευχρηστον, έν ανάγκη 
ναυαγοσωστικόν, ώ^ καί μέσον τέρψεως, αναψυχή; καί σω
ματικής άσκήσεως. Φ. Π.
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Ό κόμις Βενιόβσκης ήν γόνος επιφανούς Ούγγροπολω- 

νικής οικογένειας, κατέστη δέ σύντφ χρόνφ, ενεκα τής προ
σήνειας καί τή; άνδρείας του, τόσον αγαπητός παρά τοϊςσυμ- 
πατριώταις αύτοϋ, ώστε ό λόγος του ίσχυιν ώς λόγος αλη
θούς ήγεμόνος' καί δικαίως, διότι, ώς λέγει σοφόν τι ρήμα, 
«πολλοί κατορθοϋσι νά ήγεμονιύωσι τών λαών, ολίγοι όμως 
τών καρδιών». Ό πατήρ του ύπηρέτησε τήν πατρίδα ώς 
στρατηγός γνώρισα; νά τιμήση τό άξίωμα, όπερ ύπ*  αύτή; 
περιεβλήθη, καί ό μεγιστάν υίόςτου άπηξίωσε νά καταλίπη 
μνήμην κατωτέραν τής.τοΰ γεννήτορας αύτοϋ' ώς'στρατιώτης 
ήτο έν τών καυχημάτων τοϋ έθνους του καί ώς πολεμιστής, 
κατά τόν φοβερόν έκεϊνον «επταετή πόλεμον» (1756 —1763) 
είς δν έλαβον μέρος αί τότε μεγάλαι εύρωπαίκαί δυνάμεις 
πάσαι, διεκρίθη μεταξύ τών συμπολεμιστών του έπί θάρρει 
καί πολεμική έμπειρέ?, δοξασθείς διά τών όπλων τοΰ έθνους 
του καί δοξάσας αύτά. Άλλ’ ό πόλεμο; έκεϊνος ό τόσον ο
λέθριο; άποβάς διά τήν Γαλλίαν, κατέπαυσεν, ό δέ νεαρός 
Πολωνό; δέν έβλεπε μέ ομμα εύαρεσκεία; τήν ησυχίαν είς ήν 
τοΰ λοιπού έφαίνετο καταδεδικασμένο;' έπεδόθη λοιπόν είς 
περιηγήσεις, ίνα ή αλλαγή τών έντυπώσεων έπιφέρη είς τήν 
ψυχήν του τήν λήθην.τών πολεμικών-άπολαύσεων άς τοσοϋ- 
τον ήγάπα. Περιελθών όθεν κατ’ άρχάς τήν Γερμανίαν καί 
τήν "Ολλανδίαν, διεπεραιώθη έκεΐθεν εις τάς Βρεττανικάς 
νήσους, ένθα παρέμεινε μέχρι τοϋ 1768, ότε έξερράγη έν Πο
λωνία ό κατά τών "Ρώσσων ύπέρ άνεξαρτησίας άγων τοϋ 
ήρωϊκοΰ τούτου άλλ’ άτυχούς έθνους. Ό Βενιόβσκης ήσθάνθη 
έν αύτφ άναζωπυρουιαένην τήν πολεμικήν του ζέσιν, καί, 
φλέγόμενο; ύπό τοϋ πόθου νά ριφθή αυθι; είς αγώνα; και 
κινδύνους, ού;, ώ; έλεγεν, έθιώρει «απαραίτητον άνάγκην 
τοϋ βίου του», έδραμεν εί; Πολωνίαν. Αύτόθι έλαβε μέρος εις 
τόν άπεγνωσμένον έκεϊνον άγώνα ώ; συνταγματάρχης, διέ- 
πρεψε μεταξύ τών συστρατιωτών του, άλλ’ ένεκα τοϋ παρά
βολου θάρρους του έπεσεν είς τάς χεΐρας τών οξυδερκών Ρώσ
σων· μετ’ όλιγοχρόνιον όμως αιχμαλωσίαν κατώρθωσε διά 
τής έπιτηδειότητος καί τή; άνδρείας του νά διαφύγη τούς 
φυλακάς του καί νά άναλάβη εκ δευτέρου τόν πατατών Ρώσ
σων άγώνα. Δυστυχώ; ό γενναϊος κόμις έν τή τόλμη καί 
τφ ήρωϊσμφ δέν παρεδέχετο όρια ούδ’ήξίου νά λαμβάνη 
προφυλάξεις, ή δέ άλόγιστο; αΰτη είς εαυτόν πεποίθησι; τόν 
έρριψε πάλιν είς τήν αιχμαλωσίαν, έξ ής τήν φοράν ταύτην 
δένήτο ευκολον ν’απαλλαχθή. Οί εχθροί του έγνώριζον ήδη 
τινο λέοντα έκράτουν καί έδιπλασίασαν τό πάχος τών κιγκλί- 
δων τοΰ κλωβοΰ του.

Άχθεί; δθεν εί; Καζάν καί καταγγελθεί;, ότι είχε λάβει 
μέρος ενεργόν είς συνωμοσίαν κατά τοΰ καθεστώτος, κατεδι- 
κάσθη εί; εξορίαν καί άπεστάλη δέσμιος καί ύπό συνοδείαν, 
εί; Καμψιάτκαν τή; Σιβηρίας, ίν έτει 1771. Αί εκεί, όν
τως μυθιστορικαί περιπέτεια! του δέν μάς είνε γνωσταί έν λε
πτομέρεια' μετάπλείστας κινδυνώδεις περιπλανήσεις μάλλονή 
περιηγήσεις άνά τάς άγριας έκτάσεις τής άχανόϋς σιβηρικής 
χερσονήσου,διά τή; άπαραδειγματίστου άνδρείας του καί τοϋ 
μειλιχίου χαρακτήρος του, κατώρθωσε τόσον ν ’άγαπηθή παρα 
-ών συνεξορίστων καί τών φρουρών του αυτών, ώστε να 
δρφ ώς ήγεμών μ.άλλον ή αιχμάλωτος. Διά τοϋτο καί ότε 
προέτεινεν είς ομάδα άθλιων κκταδίκων τήν διά τής βία; ά- 
πόδρασιν, ή πρότασίς του.έγένετο δεκτή μετ’ ενθουσιασμού, 
υπό τόν όρον νά λάβη αύτός τήν πρωτοβουλίαν τοϋ τολμη
ρού διαβήματος. Ό Βενιόβσκης εύρέθη καί πάλιν έντφστοι- 
χείφ του, καί ό άνθρωπος ούτος ό γνωρίζων νά δημιουργή 
έκ τοΰ μηδενό; δυνάμεις καί ν’ άψηφή πάντα κίνδυνον, τί
θεται άσυζητητί έπί κεφαλής τών συνωμοτών, έπέρχεται φο
βερός κατά τής έκεϊ ρωσσικής φρουράς, τήν καταβάλλει, 
τήν δεσμεύει, καί μή χάνων στιγμήν, επιβιβάζεται μετά τών 
ολίγων οπαδών του παρατυχόντος ρωσικού πλοίου, όπερ κα
ταλαμβάνει διά τή; βίας, στρέφει τήν πρώραν του πρός τήν
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Εύρώπην, έν ή ώνειρεύετο νέα κατορθώματα, καί μετά τινα 
χρόνον καταπλέει αισίως είς τήν Γαλλίαν, πρίν σχεδόν ή ρωσ- 
σική κυβέρνησες προφθάση νά σκεφθή περί τής καταδιώξε- 
ώ; του.

Άνήρ τοιοϋτος, ήρως ώς ό Βενιόβσκης, δέν θά ήργει βέ
βαια νά εύρη φίλους, ύποστηρικτάς καί θαυμαστάς έτι έν 
τφ έθνει τφ άείποτε φημισθέντι έπί εκτιμήσει καί θαυμασμφ 
πρός παν μέγα καί εύγενές. "Ο τότε διευθύνων τό ύπουρ- 
γεϊον τών 'Εξωτερικών έν Γαλλία διάσημος Δούξ d’Atguillon 
εύρίσκετο είς στενόχωρον θέσιν άπέναντι τών ίν Μαδαγάσκαρ 
συμβαινόντων κατά τήν έποχήν εκείνην. Όντως, ή έκ τή; 
όσήμέραε αναπτυσσόμενης έν τή μεγάλη αφρικανική νήσφ έ- 
πιρροής τών Γάλλων παρά τοϊς έντοπίοις, ζηλοτυπία τών 
έκεϊ Άγγλων πρακτόρων είχε γεννήσει πράγματα τοϊς Γάλ
λοι; άποίκοις, έξεγείρασα κατ’ αύτών τούς μέχρι τότε άφα- 
νεϊς Χόδα ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ περιφήμου βασιλέως των 
Ραόάμα του Α'. Οί Γάλλοι, ανίσχυροι ν’ άντιστώσιν ελ
λείψει άνδρών καί έφοδίων, κατά τών πολυαρίθμων ορδών 
τών Μαλγασίων, οιτινες μάλιστα λέγεται ότι διηυθύνοντο 
ύπό Άγγλων άξιωματικών, έγκατέλιπον τάς έπί τής νήσου 
αποικήσεις των, καί περιορισθέντες έν τή γεΐτονι νήαω Άγια 
Μαρία, έζήτησαν βοήθειαν παρά τής μητρός πατρίδος. "Ο 
Γάλλο; λοιπόν ύπουργός είς τοιαύτην εύρισκόμενος θέσιν, έ- 
πείσθη ότι, έν τφ προσώπφ τοϋ Βενιόβσκη, εύρε τόν άνθρω
πόν του. Τον προσκαλεϊ λοιπόν καί τφ προτείνει νά πλεύση 
είς Μαδαγάσκαρ προς ύπεράσπισιν τών γαλλικών συμφερόν
των κατά τών Χόβα άμα καί τής ύπούλου τών Άγγλων 
πολιτικής, καί έκεϊνο; αποδέχεται εύχαριστώ; τήν πρότασιν 
τοΰ Γάλλου ύπουργοϋ, φανταζόμενο; νέους άγώνα; καί νέα 
τρόπαια.

Συνοδευόμενο; λοιπόν ύπό τριακοσίων άνδρών, οΰς έθηκεν 
ύπό τάς διαταγάς του ή Κυβέρνησις Λουδοβίκου τοϋ ΙΕ !, 
,άπέπλευσεν είς Μαδαγάσκαρ καί προσορμισθεί; είς τόν κόλ- 
Άντονγίλ, έθεμελίωσεν άποικίαν είς τόν μυχόν αύτοΰ παρά 
τό νοσώδες τοΰ κλίματος, δι’ 5 κατόπιν πικρώ; μετεμελήθη, 
καί τήν άντίστασιν τών εντοπίων.

Άλλά τό ζωηρόν τοϋ χαρακτήρος του δέν τφ έπέτρεπε 
τήν ησυχίαν, δια τοϋτο δέ καί ό πρός τού; εγχωρίους τής 
νήσου πόλεμο; διήρκεσεν όσον καί ή έκεϊδιαμονή τοΰ τολμηρού 
άποικιστοΰ' ή άνδρεία όμως, ήν οί βάρβαροι ίδίφ λαοί γνω
ρίζομαι ν’άναβιβάζωσι μέχρι τοΰ δυσθεάτου ύψους τής «θείας 
άριτής», τόν κατέστησε τόσφ φοβερόν καί αγαπητόν άμα, 
παρά τοϊς Μαλγασίοις, ώστε πάντες, έπτησσον ενώπιον του 
καί ολόκληρος σχεδόν ή νήσος ΰπήκουεν είς αύτόν· Μέ τοιοΰ- 
τον ύποστηρικτήν τό μέλλον τής εν Μαδαγάσκαρ γαλλικής 
άποικήσεω; έφαίνετο λαμπρόν. Άλλ’ ό γενναϊος κόμις δέν 
έβράδυνε νά ποτισθή τάς πικρία; τοΰ φθόνου' εύρών άντιπολί- 
τευσιν παρά τοϊς άποίκοις τή; νήσου τή; Γα^Λίας καί τή; 
Βουρβωνοο καί πολεμούμενος, παντί δόλω, ύπ’ αύτών τών 
τέως οπαδών του, ύπ αυτών εκείνων είς οΰς παρεσκευάζετο 
νά δωρήση ολόκληρον κράτος, ήναγκάσθη μετά θλίψεως καί 
οργής νά έγκαταλίπη είς τήν τύχην της τήν νέαν άποικίαν 
καί νά έπανέλθη είς Γαλλίαν όπως ζητήση δικαιοσύνην.

Οί Γάλλοι, έκτιμώντε; τήν αξίαν καί τάς ύπηρεσία; τοΰ 
άνδρός, τφ έδώρησαν λαμπρόν τιμητικόν ξίφος καί τόν ι.εριέ- 
βαλον διά τής κοινή; ύπολήψεως καί άγάπης, άλλά, φοβη- 
θέντε; Ισως μή, άντεκδικούμενος, έργασθή είς τό εξής πρός 
ιδίαν μόνον ωφέλειαν, δέν τφ ίπέτρεψαν νά έπανέλθη είς τήν 
άποικίαν. Ή είς αδράνειαν καταδίκη, έστω καί περιβεβλη- 
μένη τήν λαμπροτέραν αιγλην τής πανδήμου έκτιμήσεως καί 
φιλίας, δέν εΰηρέστει τώ άνησύχερ καί φιλοκινδύνω χαρα- 
κτήρι τοΰ Βενιόβσκη' δυσηρεστημένς; λοιπόν έκ τή; τροπής 
ήν οι Γάλλοι ήθελον νά δώσωσιν εί; τόν πολυτάραχον βίον 
του, άπήλθεν είς ’Αμερικήν πρό; έπιζήτησιν νέων κινδύνων, 
συνάθροισα; δ’ έν ταϊ; Ήνωμέναις-πολιτείαι; δεκάδα; τινα; 
τολμητιών', απέρχεται μετ’ αύτών εΐ; Μαδαγάσκαρ, φαι/ερώς 
ήδη προτιθέμενος να ίργασθή πρός ίδιον λογαριασμόν. ’Αν
δρείας δεν έστερεϊτο, τά δέπρό; αυτόν αισθήματα τοΰ σεβασμοΰ 
καί τή; αγάπη; διετηροΰντο ακμαία είσέτι παρά τοΐ; νησιώ- 

ταιςέκείνοις'τίς λοιπόν θάτόν,ήμπόδιζεν, έπιδεξίως U μεταλ- , 
λευόμενον τάς· συμπάθειας ταύτας, νά δημιουργήση' κρ'άτο; 
εν Μαδαγάσκαρ καί ν’ άνακηρυχθή ήγεμών αύτοϋ, άφ’ ου 
μαλιστα ή Γαλλία έφαίνετο έγκαταλιποΰσα τήν ιδέαν τής 
νήσου; Τοιαΰται αί σκέψεις αί όδηγήσασαι τόν τολμηρόν 
κόμητα είς τό παράβολον έπειχείρημα,' ού τά; περιπετεία; θά 
Ιδωμεν έν τοϊ; ευθύς κατόπιν.

Μή θέλων νά πλησιάση εύθύς έξ άρχής τάς άνατολικάς 
άκτάς τής νήσου, ένθα θά εύρισκεν ίσως άντίστασιν παρά των 
Γάλλων καί Άγγλων άποίκων τών γειτονικών νήσων Βονρ- 
δωνοο καί Μαυρίκιου, προσωρμίσθη μετά τών οπαδών του είς1 
τινα όρμον τών δυτικών παραλίων της νήσου, καί έκεΐθεν, 
διασχίσας κατά πλάτος ολόκληρον τήν Μαδαγάσκαρ, φθάνει 
πρό τών πυλών τής Ταματάβης, ένθα άνακηρύσσεται αρχών 
τής νήσου καί στρέφει τέλος τά όπλα του, αύξηθέντα ήδη 
διατών προσδραμόντων εί; βοήθειαν τοΰ άγαπητοΰ των ιθα
γενών, κατά τής Γαλλίας.

Άλλ’ ό διοικητή; τή; Βουρβώνο; Σουλιάκ δέν ήτο διότι- ’ 
θειμένος νά έπιτρέψη τφ ξένω τυχοδιώκτη, ώς τόν ώνόμαζον, 
τόν σφετερισμόν τών έπϊ τή; νήσου γάλλικών κτήσεων καί 
δικαιωμάτων επιβίβασα;οθεν έπίτήςκορβέττα; «Λουίζης», 
κυβερνωμένη; ύπό τοΰ ύποκόμιτο; Λακροά, στρατιωτικόν 
σώμα ύπό τόν λοχαγόν Larcher, έξαπέστειλεν αύτό κατ’αύ- 
τοΰ.

Ό άνδρείο; Βενιόβσκης, παρά τήν καρτερίαν μεθ’ ής 
άντεπεξήλθε κατά τοΰ έχθροΰ καί τήν συνδρομήν,· ήν τόσον 
εθελουσίως τώ παρεϊχον οί Ιθαγενείς, δέν ήδυνήθη έπί πολύ 
ν αντιστή κατά τών συντεταγμένων δυνάμεων τοΰ Larcher, 
καί τήν 24ην Μαίου 17 76 (ν) ό. νεώτερο; ούτος Όδυσσεύς 
έπεσεν ώςλέων μαχόμενος ύπό τάς σφαίρας εκείνων, οΰς τοσά
κις ειχεν οδηγήσει εις τήν νίκην. — sic transit gloria mun- 
di ’

Άλλ’ άν ή Γαλλία έγνώριζε τότε νά χειρισθη καλλίτερου 
τοσαύτην τόλμην καί τοσαύτην πείραν, δέν θα έθρήνει ίσως 
κατόπιν τήν άπώλειαν τής έπί τής μεγάλης έκείνης άφρικα- 
νικής νήσου έπιροοής της. Άλλ’ άτυχώς, άπεδείχθει πλέον, 
όσον είμεθα άφειδεϊς είς μετάνοιας, τοσοΰτον εΐμεθα φειδωλοί 
είςπμονοίας. '

Άθηνησι 26η Νοεμβρίου 1890
Ίΐλ. 1 Ohu

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΠΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

Άπό τής μεσημβρίας τής παρελθούσης Τρίτης 27 Νοεμ
βρίου, ή «Φύσις», τό είκονογραφημένον περιοδικόν μας, ήρ
ξατο έκτελοΰσα τόν γΰρον τοϋ κόσμου, αφετηρίαν λαβοΰσα 
έξ ’Αθηνών. Θά διέλθη τής ’Ιταλίας, Γαλλίας, καί διά τοϋ 
Ατλαντικού θά φθάση είς Νέαν 'Τόρκην. Εντεύθεν θά με- 

ταβή είς Άγιον Φραγκίσκον, όπόθεν χωροΰσα διά τών χω
ρών τών άντεπσδων μας θά μεταβή incognito, (πρός απο
φυγήν παρεξηγήσεων) διά τοΰ Ειρηνικού ’Ωκεανού είς Χογγ- 
Κόγγ, όπου βεβαίως θά γίνη δεκτή παρά τών στάσιμων 
λαών τών ’Ινδιών, έκοΰσα ακόυσα μετά δισταγμοΰ καί άπο- 
ρίας επί τή πρωτοφανή ελληνική ταύτη εκδρομή. Εντεύθεν 
η «Φύσις» έπισπεύδόυσα τήν είς τήν πάτριον γήν. επάνοδόν 
τη; διά μεγάλου άλματος θά διαπεραιωθή είς Σουέζ, όπόθεν 
οί ήμέτεροι ομογενείς θριαμβευτικώς θά τήν μεταπέμψωσιν 
εις Αθήνας, ένθα τήν άναμένωμεν έν περιέργω άνυπομο- 
νησΐ£ καί άνοικταϊς άγκάλαις.

Ή άπ’ ’Αθηνών είς ’Αθήνας διά τοϋ γύρου τοϋ Κόσμου 
εκδρομή, έστω καί ταχυδρομικώς, ούδέποτε ένθυμούμεθα νά 
ηκούσαμεν γενομένην. Άφοΰ δέ μέχρι πρό τινων χρόνων, ή 
απ Αθηνών εΐς Πάτρας καί Κέρκυραν ταχυδρομική άπό- 
στασι; διηνύετο έν τόσω χρόνφ,, όσφ νΰν άπαιτεϊτάι έντεΰ- 
θεν είς Παρισιού; καί Λονδϊνον, βεβαίως ούδείς θά έσκέφθη 
νά πράξη τοϋτο. Νΰν όμως, ότε πάνυ δικαίως δυνάμεθα νά 
καυχηθώμεν, άν ούχί εντελώς, άλλ’ έπί τό πλεϊστον, έπί τή 
συντομεύσει τών ταχυδρομικών ήμών συγκοινωνιών, έπεβάλ-
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λετο ήμϊν έκ καθήκοντος να έπιληφθώμεν τοΰ προχείρου 
τούτου πειράματος, άπερ ενέχει αρκετόν τό ενδιαφέρον, ώς 
θέλομεν έν καιρφ διαπραγματευθή έν τή «Φύσει».

Καθ ’ ή'< εποχήν οΐ μηχανικοί καταγίνονται νά συντομ&ύ- 
σωσι την άπό Γαλλίας καί ’Αγγλίας είς ’Αμερικήν άτμο- 
πλοϊκήν συγκοινωνίαν άπό εξ ήμερων είς τέσσαρας, αί δέ 
Κυβερνήσεις αυτών κατ ’ ΐτος αύξάνουσι την ταχύτητα τών 
ταχυδρομικών άτμοτροχιοδρόμων, ήμεϊς τί πράττομεν; Πρέ
πει νά άρκώμεθα εις τήν ΰπάρχουσαν ταχύτητα τών συγ
κοινωνιών μας ; Βεβαίως ούχί.

Καί ή «Φύσις» διά της άνά την γην εκδρομής της θα 
κατορθώση τοιοΰτόν τι ;

Άς εΐπωμεν ούχί, πλήν θά μας ειπη τουλάχιστον, τί οί 
άλλοι πράττουσιν, ότε ημείς δεν τούς άναλογιζόμεθα, καί 
τοΰτο ή «Φυσις» έχει καθήκον νά πράξη.

Ό άνά την γην έκδραμών φάκελλός μας, έν ώ ενεθέσα- 
μεν τό τελευταϊον φύλλον τής «Φύσεως», φέρει την ακόλου
θον έπιγραφην, ήν άναγράφομεν κατά γράμμα πρός οδηγίαν 
τών ενδιαφερομένων η καί ίπιθυμούντων νά έπαναλάβωσι τό 
πείραμα.

\ Paris
| New-York 

Aux bureaux I San Francisco 
de Poste i Hong-Kong

1 Suez 
' AthOnes

(Pour faire le tour du monde)

Δεξιόθεν τοϋ φακέλλου έθέσαμεν πεντηκοντάλεπτον γραμ
ματόσημου, αριστερόθεν δέ την έξής πρός τά ταχυδρομικά 
γραφεία παράκλησίν μας.

Le Journal aFississ desirant savoir cn combien de 
jours une leltre parlant d'Alhenes peut faire le tour du 
monde, prie les Directeurs locau-x de vouloir faire suiere 
cetle depeehe immediatement.

Κατά συνέπειαν, άν άπρόοπτόν τι δέν μεσολάβηση, έλπί- 
ζομεν, ότι η «Φύσις» θά έκτιλέση άκωλύτως τόν γΰρον τοΰ 
κόσμου καί θά επανέλθη είς χεϊράς μας, ότι θέλομεν άναγ- 

γείλη τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις, ό,τι σχετικόν πρός την εκ
δρομήν ταύτην καί την ταχύτητα τών συγκοινωνιών στα- 
χυολογήσωμεν.1

1 Πρός «λείαν» 5α<ρίλει«ν χαί ΐτιτνχίαν άπεστείλαμεν ταότοχρόνω; καί 
ιδιαιτέρως χαΐ {αισταλιχδν δελτίριον πρδζ τόν αυτόν βχοπόν χαί μέ τήν 
ίδιαν επιγραφήν.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΠΣΑΝΝΑΣ ΡΑΜΩ

Ή Σωσάννα Ραμώ, τό ώραϊον μυθιστόρημά μας, μέ ελ
ληνικήν δλως ύπόθεσιν, τό όποιον κατέθελξε τούς άναγνώστας 
μας, διά τε τό ρωμαντικόν αύτοΰ, τό συγκινητικόν καί το εν
διαφέρον τών ελληνικών σκηνών, τελειόνει είς τό σημερινόν 
φύλλον μας. Πόσοι βεβαίως δέν θα έϊπωσιν ένδομύχως «Δι- 
ατί νά μην εξηκολούθει άκόμη :» καί τοΰτο τό γνωρίζομεν 
άπό πολλάς έπιστολάς, έν αί; μας εξεφράζετο η εύχαρίστη- 
σις καί τό γόητρον, δπερ είχε γεννηθή παρά τοϊς πλείστοις τών 
συνδρομητών μας.

Τινές τούτων μάς παρεκάλουν νά έδημοσιεύόμεν είς ολον 
σχεδόν τό φύλλον τήν Σωσάνναν Ραμώ, έάν τοΰτο ήτο δυ
νατόν.

Πολλοί μάς έγραφον, ότι ήγάπησαν τήν Ραμώ, ώς αδελ
φήν των.

"Ετερός τις τήν έρωτεύθη, διότι Σωσάννα ώνομάζετο ή 
μακαρϊτις σύζυγός του καί τής ώμοίαζεν είς πολλά.

Τινές διά νά μή χάσουν τήν σειράν τής έπιφυλλίδος μας 
παρεκάλουν νά τοις άποστείλωμεν έκ νέου τό φύλλον.

Μία εύγενής Κυρία, καθ’έκάστην Κυριακήν πρωίαν στέλ- 
λει είς τό γραφεϊόν μας τόν υπηρέτην της καί ζητεί την 
Ραλλοΰν «δότε μοι τήν Ραλλοΰν» λέγει, καί ούχί τήνΦύσιν.

Έτέρα Κυρία μάς έγραψεν, ότι τοιαύτην έντύπωσιν τής 
έκαμεν ή άπό Κορίνθου είς Ναύπλιον πιστή έκδρομή τοϋ 
θεοχάρους μετά τής Ραλλοϋς καί τής Σωσάννας, ώστε ένό- 
μιζεν, ότι αύτή διέδραμεν είς τά γνωστά της ταΰτα μέρη.

Κύριός τις δέ μάς παρεκάλει άν ήτο δυνατόν νά τφ γνω- 
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-στοποιήσωμεν τά πραγματικά ονόματα τών προσώπων του 
•μυθιστορήματος, διότι δέν είναι δυνατόν, μάς έγραφε, παρά 
•νά είναι γεγονότα πραγματικά τά άναφερόμενα, καί ούχί 
-πλαστά.

Τέλος έκ τών πολλών σχετικών επιστολών, άς έλάβομεν 
μέχρι τοΰδε έσχηματίσθη παρ’ ήμϊν ή ιδέα, ότι τό ενδια
φέρον πολλών συνδρομητών μας είχε κορυφωθή είς τό έπακρον.

Καί δικαίως.
Ή ύπόθεσις τής Σωσάννας Ραμώ, έλληνικωτάτη, έλήφθη 

•ύπό τοΰ συγγραφέως έπί τόπου, ένθα συνέζησε, συνέφαγε, 
συνδιασκέδασε μετά τών κατοίκων, καί έμελέτησε τά ήθη 
καί έθιμα αύτών.

Ό Maurice de Fos μολονότι περιέπεσεν είς πολλάς άνα- 
κριβείας, ώς θά περιέπιπτε πας ξένος περιγραφών τά έθιμα 
ξένου τίνος τόπου, έν τούτοις κατώρθωσε συνδυάζων ταΰτα 
πρός ύπόθεσιν εντελώς ελληνικήν, νά πλάσση μυθιστόρημα 
-διεγεΐραν ού μόνον τήν περιέργειαν τών συμπατριωτών του, 
αλλά καί τό ενδιαφέρον τών κατοίκων τοϋ τόπου, ούτινος 
περιέγραψεν, όσον ήν αύτώ δυνατόν, πιστώς τά ήθη καί έθιμα.

Οί ήμέτεροι άναγνώσται βεβαίως θά άντελήφθησαν τάς 
ελλείψεις, ώς καί τάς ύπερβολάς, είς άς έξ άγνοιας περιέπε
σεν ό συγγραφεύς, καί μεθ' ήμών επιεικώς πρός ταύτας φε- 
,ρόμενοι, άς παραδώσωμεν αύτάς τή λήθη, έν ταύτφ δέ άς 
διδαχθώμεν έκ τών σκηνών, άς πεστώς αντέγραψε» έκτης 
χώρας μας, καί ώς εν κατόπτρω έγκατοπτριζόμενοι, νά έπαι- 
ρώμεθα μέν έπί τοις προτερήμασι, καί βελτιωθώμεν έπί τοϊς 
έλαττώμασι.

Ή Λς&ύ6υναος

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ Η ΤΕΘΑΜΜΕΝΟΣ

Παρισινή τις έφημερίς (σχε τήν αλλόκοτου πρωτοβουλίαν 
να ερώτηση τινάς έκ τών επισημοτήτων, ποιον τρόπον άπο- 
-συνθέσεως μετά θάνατον τοΰ σώματός των έπεθύμουν, τόν 
■διά τής καύσεως ή τον τής ταφής ;
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Θά ηυχαριστούμην πολύ, έάν έκαιόμην ! άπήντησεν ο 
Σαρδού. -

Προτιμώ τήν γην, είπεν ό Άρμάνδος Σιλβέστρ, διότι 
αύτη παράγει άνθη.

Οπως θά θελήσωσιν οί κληρονόμοι μου, άπήντησεν ό Ζο- 
λάς μετ’αναστεναγμού.

Ούτε τό εν, ούτε τό άλλο, άπεκρίνατο ό Leconte de Lisle.
Προ πάντων όχι νά ταφώ ζών, άνεστέναξεν ό II. Ύά- 

κυνθος.
Είς τόν Φραγκίσκον Κοππέ, ή έκλογή τφ είναι εντελώς 

αδιάφορος.
Είς δέ τόν Άλφόνσον Δωδέτ, άμφότεραι αί ύποθέσεις τφ 

είναι δυσάρεστοι.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ

Εσχάτως εγενετο ανακοίνωσες έν τφ άεροστατικφ τών 
Παρισίων κυκλφ περί ανακαλύψ'ως νέας φυσικής καί δυνα
μικής βάσεως, ητις μοιραίως επιβάλλει τήν διεύθυνσιν εις τά 
άερόστατα, προξινήσασα βαθυτάτην αίσθησιν τοϊς πολυαρίθ- 
μοις παρευρεθεΐσι άκροαταίς.

Κατά τήν νέαν ταύτην μέθοδον δέν πρόκειται πλέον περί 
τής εν τφ αέρι φυσικής ελξεως τών παμμεγέθων εκείνων άερο- 
στάτων, άτινα είσί ελαφρότερα αύτοΰ, άλλά περί άλλου εί
δους καί πραγματικής σφαίρας χωρούσης εις τό άπέραντον ύψος 
συνεπεία ιδίας ώσεως, καί ήτις ώς έκτης φύσεως καί κινή- 
σεώςτης ουσα ^apvzrpa τοϋ άέρος, σύρει κατόπιν αύτής τό 
κρεμάμενον σώμα, ήτοι αύτό τό αερόστατου, όπερ ούτω ά- 
ποκαθιστάμενον ένεργητικόν συμβοηθεϊ τήν πρόωσιν.

Η ύπο τοΰ εργάτου τής ιδέας ταύτης δοθείσα ένώπιον τοΰ 
επιστημονικού σώματος έξήγησις έθεωρήθη σπουδαιότατη, ο
μόφωνοι δ επευφημίαι επηκολούθησαν τό πρώτον γενόμενον 
ταυτοχρόνως πιίραμα, δπερ έπέτυχε καθ’ όλα.

Η άνακάλυψις αΰτη ζωηρώς συζητεϊται ήδη παρά τοϊς 
άεροναύταις,οίτινες νέαν διαβλέπουσι βάσεν έπί τοΰ πεδίου τής

ί

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Συνέπεια καί τέλος)

“Άλλως τε πέντε μηνών βίος ελεύθερος καί έν άνοικτφ 
άέρι, άναγκαστικαί άνά τά όρη πορεϊαι, έν καυστικφ ήλίφ, 
νύκτες ΰπό τό φέγγος τών 
αστέρων καί μεταξύ τοΰ 
μορμυρισμοϋ των κυμά
των, πέντε μήνες άγώνων 
τέλος δέν είχον προξενήσει 
τή Σωσάννα 'Ραμώ άνή- 
συχόν τι καί πρωτοφανές 
γόητρον ;

Ήδη είχε γείνει ετι ώ· 
ραιοτέρα, καί ώς είδος άν- 
δραγυναικος μέ ύφος γλυκύ 
καί συμπαθητικόν.

Ό, Κώστας Θεοχάρης 
βαθμηδόν ήσθάνετο έπιθυ- 
μίας ζωηροτέρας, έκάστοτε 
δέ έν τή καρδίγ. του διη- 
γείρετο αίσθημα, οπερεφε- 
ρεν αυτόν κατ’ ολίγον πλησιέστερον πρός τήν νέαν ταύτην 
σύντροφον, ήτις έν τούτοις τοσούτφ διέφερε τής παλαιάς αύ
τοΰ φίλης. Καί δέν έλεγε τίποτε, δέν ώμίλει ποσώς περί τού
του, έκ ψευδούς αισχύνης — ένφ δι' άνδρα μέ χαρακτήρα,

είναι οχληρόν νά κρίνη έαυτον πολύ ταχέως — πλήν ή φι
λαυτία του αναβολήν μόνον ελαβε, ήτοι τον άπαιτούμενον 
χρόνον,όπως τιμίως κάμη τάν έφοδόν του έν καιρφ.

Άπό τής ένάρξεως τών εχθροπραξιών, πολλοί άξιωματι- 
κοί άνήκοντες είς τόν ελληνικόν στρατόν προσήρχοντο νά συν- 
δράμωσι τήν κρητικήν έπανάστασιν, τινές δέ μάλιστα τού
των ούδόλως έστεροϋντο άξίας. Έν τούτοις πρός μεγίστην 
άτυχΐαν τοϋ άγώνος, οί άνδρες ούτοι, άκολουθοΰντες τάςαρ-
χάς τή; τακτικής στρατηγικής τέχνης, καί μή έννοΟΰντες τόν 

κλασσικόν πόλεμον, έσχη- 
μάτισαν μοναδικόν σώμα 
άφ’δλων τών άνεξαρτή- 
των πολεμιστών.

Ό Ζυμβρακάκηζ ώνο- 
μάσθη αρχιστράτηγος.

Ύπό τό πρόσχημα έξα- 
σφαλίσεως ένωτικής ένερ- 
γείας άπό μέρους τών διε- 

■ σπαρμένων τήδε · κακεϊσε 
κρητικών δυνάμεων, οίάρ- 
χηγοί κατώρθωσαν ώστε, 
άντίνά εχωσιμικρά σώματος 
πάντοτε νικώντα. άπάρθη- 
τα, ένεργοϋντα ένα έκα
στον έν τή σφαίρα του καί 
διατηρούμενα άφ’ έαυτά, 

άγνοοΰσαν τά ένωτικά γυμνά
σια καί τήν νέαν πολεμικήν τέχνην, καί ήτις άπήτει κατά 
πρώτον λόγον τόν οργανισμόν τών πολυποίκιλων βοηθητικών 
ύπηρεσιών.

μεγάλην αγέλην βλάπτουσαν,

Άλλα ό Ζυμβρακάκης ήδυνήθη μόνον νάθωπεύση τό αιώ
νιον τοΰτο όνειρον τών κενών δόξης τακτικών. Έπιθύαει νά 
κερδήση μάχην διά τακτικού στρατοΰ !

Περί τά μέσα τοϋ ’Οκτωβρίου, ό Μουσταφας Πασσάς βα
δίζει έπί κεφαλής δώδεκα χιλιάδων άνδρών, πρός τά Σφα- 
αια, διά μέσου τοΰ Προσνέρου, Κραπή καί Άσκύφου.

Ο Ζυμβρακάκης άναμένει αύτόν είς τό Βαφέ, προ του 
Ώροσνέρου,εν θέσει κακώς έκλελεγμένη, ήν ένόμιζεν άρκούν- 
τως οχυρωθεϊσαν διά σωρών δένδρων κεκομμένων.

Η Ιστορία ένέγραψε τήν καταστροφήν τοΰ έλληνικοΰ 
στρατού είς τό Βαφέ.

Ό Κώστας Θεοχάρης, ή Σωσάννα 'Ραμώ, ό Κορομηλάς, 
οί εθελονται καί οί λησταί ε’πολε'μησαν άπελπιστικώς. Ύπι- 
•στήριξαν τήν ύποχώρησιν μέχρι τής τελευταίας στιγμής, καί 
ακολουθούμενοι ύπό τινων συντρόφων των, διαφυγόντων τήν 
σφαγήν, μόλις κατώρθωσαν ύπό τήν βροχήν τών σφαιρών 
-αΐτινες πανταχόθεν έ.σύριζον πέριξ αύτών, νά κλεισθώσιν έν 
•τή μονή τοΰ Άρκαδίου.

Ύπήρχον ήδη όπισθεν τών παλαιών τειχών τής μονής 
ταύτης γυναίκες, παιδια, περισυλλελεγμένοι πληγωμένοι ύπό 
τοΰ ήγουμένου καί τών καλογήρων, οίτινες έκρύπτοντο έκεϊ. 
Έκτος δέ τούτων τά ύπόγεια τής μονής περιεϊχον μεγάλην 
ποσότητα πυρίτιδος καί όπλων, τά όποια οί έπαναστάται 
κατέθετον κατά τό πλεϊστον μέρος έκεϊ, ότε άπεβιβάζοντο έκ 
τοϋ /ΖαΓεΖέ^νίου,τό όποιον είς τό πείσμα τοΰ τουρκικού στό
λου τούτο τοϊς μετεκόμιζεν.

Ητο σχεδόν φρούριον..
Τό Αρκάδιον κατέχει το έπίπεδον μέρος άπομεμονωμένου 

τίνος μικρού οφους, και ομοιάζει προς τάφον ώς είδος λόφου, 
«ν μέσ^ι τής εξαιρετικής ευφόρου πεδιάδας, ήν ποτίζουσι τά 

ζωηρά ΰδατα τοΰ όρους "jδης. Τά εύρέα κελλία τών καλογή
ρων, μακραί στοαί άγουσαι είς επαυλιν, καί λαμπρά ύπόγεια 
με θόλους αποτελούσε περίβολον έν μέσω τών οποίων κεϊται 
ό ναός. Ό ήγούμενος φέρει βαθμόν επισκόπου, άπασα δέ ή 
περιβάλλουσα τόν ναόν περιοχή άποτελουμένη έξ αμπέλων, 
έκ δημητριακών καρπών, καί έκ καρποφόρων δένδρων τ$ 
άνήκουσι.

Μετά τήν νίκην, ήν έν Βαφέ ήρατο ό Μουσταφά Πασσάς 
ένομίζετο, ότι ούτος δέν ειχεν άλλο νά πράξη ή νά έξακο- . 
λουθήση τήν πορείαν του πρός τά Σφακιά, άλλ’ ό έλληνι- 
κος στρατός, άφοΰ διεσκορπίσθη, συνεκεντρώθη εκ νέου άιιέ- 
σως, καί έδειξε τάς άρετάς έκείνας, άς έκέκτητο τό πάλαι. 
Τά σώματα τοΰ Πετροπουλάκη, τοΰ Κορωναίου, τοΰ Νικο- 
λαίδου καί τοΰ θεοχάρους άνασχηματισθέντα έκ νέου έκρά- 
τησαν τόν εχθρόν είς τήν θέσιν του. Έπί μήνα οί Τούρκοι 
διέμειναν οΰτω ανίκανοι, χωρίς νά δύνανται νά τςράξωσί τι 
επί πλέον.

Εσπέραν τινά, έν τή Μονή τοΰ Άρκαδίου,ό Κώστας καί ή 
Σωσάννα έκάθηντο μόνοι ό είς πλησίον τοΰ άλλου έπί τίνος θρα
νίου, ένθα παρακείμενοιτινές κλάδοι έλαιών καί θάμνων άνέδιδον 
το ευώδες αυτών άρωμα.Συνωμίλουν έν τώ αύξάνοντι σκότει 
τής νυκτός, ώς αδελφοί εκμυστηρευόμενοι τάς εαυτών κλίσεις.

Ό Κώστας έλεγε1
— Οπόταν ή Κρήτη έλευθερωθή,πρέπει νά πολιτογραφή· 

θής Ελληνίς, καί νά μή έγκαταλείψωμεν πλέον άλλήλόυς, 
συμφωνείς ;

— Ναί, συμφωνοΰμεν, καί όπόταν έπανακτήσης τήν Ραλ- 
λοϋ Βουγά από τας χεϊρας αύτοΰ τοΰ μηνοταύρου Φώτη ■ 
Πασσά, θά γείνω ή παιδαγωγός τών θυγατέρων σου, άπε- , 
κρίνατο ή άμοιρος Σωσάννα μετά μελαγχολικοΰ μειδιάματος.
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συζητήσεως,ώςπρός τήήάνακάλυψιν τού πηδαλίου,·ί δέ Γάλ
λοι διπλώς έπαίρονται, διότι ή νέα αΰτη ιδία ίλαβεν αρχήν 
έπί τού γαλλικόν έδάφους, και διότι ό συλλαβών ταύτην 
έστί γνήσιος γάλλος.

**«ήρ

ΤΟ ΨΒΤΟΛ ΤΟΥ ΒΙ2Μ4ΡΚ

■ ■

Τδ έξης άξιοπερίεργον συμβάν διηγούνται περί του Βισμαρκ 
μετά την μάχην του Σιδάν, τδ όποιον όμως καλόν είναι νά 
άναγνώση τις μετά τό φαγητόν.

Τό·έσπέρας της άξιομνημονεύτου παρά Γερμανοϊς, καί α
ξιοθρήνητου παρά Γάλλοις ημέρας εκείνης, ό Βισμαρκ όστις 
έπί πολλάς ώρας δεν είχε θέσει τίποτε εις τό στόμα του, είχε 
κάμει δρεξιν. αρκετήν καί είχε πλησιάσει μέ τρόπον τόν αΰ 
τοκράτορα προσπαθών παντοιοτρόπως νά τοϋ δώση νά έννο- 
ήση, ότι ήτο καιρός νά φάγωσι πλέον, ότε ήσθάνθη οσμήν εΰ· 
χάριστον ψητού προετοιμαζόμενου ίσως εκεϊ που πλησίον.

Ή όρεξις διηγέρθη τότε έν έαυτφ είς μέγιστον βαθμόν καί 
έν τφ άμα άνήλθε την παρακειμένην καί κατηρειπωμένην έκ 
τών σφαιρών οικίαν, όπως καί ίδίοις όμμασιν ίδη τδ προετοιμα
ζόμενου ψητόν, έξ ού τοιαύτη ορεκτική ευωδία έξικνεϊτο μέ
χρι των λεπτών αυτού ρωθώνων. Καί δεν ήπατήθη, διότι έ· 
κεϊθεν όντως προήρχετο ή εξαίρετος οσμή.

— Ά ! εδώ είναι λέγει, τό μαγειρείου, καί δι’ άλματος 
ταχυτάτου, κατέρχεται ένδον τής οικίας.

Πλήν αμέσως εξέρχεται ταύτης περίλυπος καί κατηφής !
ΤΙ άρά γε είδεν έν τή oixi<y ταύτη διά νά εζέλθη ό άκαμ

πτος χάλυψ αμέσως τοσούτω μεταβεβλημένος καί ωχρός;
Τό ψητόν, αληθώς, τό ψητόν, πλήν ψητόν έκ των πτω

μάτων τών στρατιωτών, άτινα έκαίοντο ύπο τα ερείπια 
της πυρποληθείσης ταύτης πρότερον οικίας.

—”Ω ! εάν ήξευρες....
Καί έγένετο μετά τούτο σιωπή, ένφ οί δύο νέοι δεν ετόλ- 

μων νά βλέπωσιν άλλήλους.
Αίφνης όμως οί οφθαλμοί άμφοτέρων συνηντήθησαν.
— Σωσάννα!....
Ό Κώστας ήτοιμάζετο νά πέση εις τά γόνατα τής δεσποι- 

νίδος 'Ραμώ, νά τήν.λάβη εις τάς άγκάλας του, νά τή όρ- 
κισθή, οτι ήδη αυτήν μόνον αγαπά, καί νά τήν άσπασθή α- 
πειράκις.... ότε κρότος πυροβόλου ήκούσθη, καί έν ταύτφ ή 
κραυγή·

— ’Στά όπλα !....
• Ήτο ό στρατός τού Μουσταφά Ηασσά, όστες αποθαρρυν
θείς νά βαδίση προς τό έδαφος τών Σφακιών, ήρχετο νάπο- 
λιορκήση εκατοντάδας τινας άοπλων γυναικών καί παίδων έν 
τή μονή ευρισκομένων.

Οί ενταύθα "Ελληνες ήτοιμάσθησαν, πλήν διέβλεπαν, ότι 
άν βοήθειά τις δεν τοϊς ήρχετο έξωθεν, ώφειλον νά άποθά- 
νωσιν.

Χωρίς ν’ άπωλέση ουδέ στιγμήν ό Κώστας, έπί τή έλπίδι, 
ότι οί Τούρκοι δέν ειχον έτι περικυκλώσει εντελώς τήν μο
νήν, διέταξε τόν κουμπάρον του νά τρέξη προς τό ορος καί 
είδοποιήση τούς άλλους οπλαρχηγούς. Ή δε Σωσσάνα ‘Ραμώ 
επίσης ίκετευτικώς πΛρακληθεϊσα νά σωθή καί αΰτη πρός το 
όρος, ακολουθούσα τόν κουμπάρον του, ήρνήθη ύπερηφάνως 
προτιμώσα τόν μετ' έκείνου γενναϊον καί έντιμον θάνατον, 
μεθ' όλων τών κινδύνων.

Καθ’ άπασαν τήν νύκτα τό τηλεβόλου εκρότει, έπενεγκόν 
διάφορα έπί τών τοίχων τής μονής τού Άρκαδίου ρήγματα. 
Τήν δέ πρωίαν μεγάλη οπή έφάνη έπ’αΰτοϋ, καί ό εχθρι

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑ

Έν τινε σιδηροδρομική άμάξη άνερχομένη έκ Πειραιώς εις: 
Αθήνας εΰρίσκονται επτά Κύριοι, πάντες καπνίζοντες, ώς 
έκ του ψύχους Ισως, καί μία Κυρία.

Ούδείς εξ αυτών λαμβάνει ύπ’ δψιν, ότι ό πολύς καπνός: 
πιθανώς νά ένοχλή τήν Κυρίαν, οτε αΰτη πειραχθεϊσα έκ 
τούτου.

— Μήπως σας ενοχλώ,^ Κύριοι, τοϊς λέγει, διότι δεν 
καπνίζω ;

■Η+

Κυρία τις συνεβούλευε διά μακρών τον φίλον της νά μή- 
ψεύδεται ποτέ, διότι. τούτο είναι τό μέγιστον τών κακών, 
όπερ ουδέποτε ήθελεν άνεχθή.

"Οτε δέ μετ’ ολίγον άπεχωρίζοντο·
— Πρόσεξε, τώ λέγει, μή τυχόν γελασθής. καί είπης είς: 

τήν έξαδέλφην μου, ότι μέ είδες....
•Ην

Al γυναίκες, λέγεται, ότι όμιλουσι διά τών οφθαλμών. 
Νά τό συμπεοάνωμεν έκ τής ακολούθου περιστάσεως ;

"Εν τινι συναναστροφή εΰρίσκοντο πλησίον άλλήλων δύο- 
Κύριοι καί μία Κυρία, ήτις θέλουσα ν’ αποφυγή τά βλέμ
ματα τοΰ ένός τούτων, εξάγει μολυβδοκόνδυλου καί χάρτην,, 
καί παρακαλεϊ αυτόν νά τή γράψη λέξεις τινας προς ένθύ- 
μησιν. Ό κ. Κ... κολακευόμενος έπί τή εΰμενεία καί προ
τιμήσει ταύτη προθύμως πράττει τούτο, ένώ ή Κυρία όμι-- 
λεϊ διά τών βλεμμάτων μετά τοϋ ετέρου Κυρίου.

•Η*·
'Ηλικιωμένη τις άγαμος Κυρία, έν τή διαθήκη αυτής 

προσέθηκε τήν έξης παράκλησιν.
«’Επιθυμώ μετά θάνατον νά ταφή τό σώμά μου έν τή, 

» θαλάσση, διότι παιδιόθεν ήγάπησα τούς ιχθύς καί μετ ευ- 
» χαριστήτεως θά ήσθανόμην τό πτώμα μου καταβιβρωσκό- 
» μενον ύπ’ αυτών ή παρά τών σκωλήκων τής γής».

κός στρατός έπί τφ ήχω τών σαλπίγγων ανήρχετο τον λο- 
φον διευθυνόμενος πρός τό ρήγμα τοΰ τοίχου.

Πλήν τό τρωτόν τούτο μέρος έγένετο τό έντευκτήριον τών 
αντιπάλων. Μόλις ή πρωτοφυλακή τών τούρκων άφίκετο εκεί 
αί ξιφολόγχαι καί τά γιαταγάνια εξήστραψαν, μάχη δέ· 
πεισματώδης καί φονική συνήφθη έκ τού συστσδην, καθ’ ήν- 
αμφοτέρωθεν, ίδια δέ έκ τών ’Οθωμανών έπιπτον σωρηδόν. 
Έκ μέρους όμως τών Ελλήνων, οπότε εις ληστής έκ των- 
τού Θεοχάοους έβάλλετο ΰπό σφαίρας, αμέσως αντικαθίστατο 
ύπό ετέρου, λαμβάνοντος έν ταύτφ τό όπλον τοϋ φονεύομε· 
νου. Τό έδαφος μετ' ολίγον κατεβάφη ύπό τοΰ ανθρωπίνου- 
αίματος.

Ό ’Ηγούμενος μετά τών γυναικών, τών παιδιών, τών- 
γερόντων, γονυπετείς πρό της θύρας τού ναού, εψαλλον· τάς. 
λιτανείας τών άγιων, οι δέ κώδωνες έκρουον πάση δυνάμει.

Θεία χάριτι, ή πρώτη έφοδος τών Τούρκων άπεκρούσθη.
Άλλ’ οί Τούρκοι έπανέρχονται. Έν τφ μέσφ τού πλήθους. 

0 θεογάρης διακρίνει τόν Κοοομηλάν, δμοιον πρός τόν “Αρη 
εξολοθρευτήν, διασχίζοντα τάς τάξεις τού στρατού καί έρχό- 
μενον πρός αυτόν.

— Μόνος έρχεσαι; έρωτά αυτόν ό Θεοχάρης.
— Ό Κορωναϊος μέ τά παλληκάρια του θά ήναι έδώ- 

αύριον.
— Πολύ αργά,... καί συ διατΐ έπέστρεψες;
— Διά ν ’ άποθάνω μαζύ σας.
— Δυστυχή!.... δέν έσυλλογίσθης τά παιδ ιάσου I...
— Δέν μέ μέλλει δι' αυτά, αλλά συλλογίζομαι τούς αιχ-- 

μαλώτους τούς οποίους εφόνευσα, μέ τύπτει ή συνείόησις. 
’Αλλά θά δώσω άκριβά τήν ζωήν μου, καί όταν κουρασθή,- 
τό ένα μου χέρι, έχω τό άλλο....

Εις άκρον ιδιότροπος καί νευροπαθής Κυρία προσεκάλεσεν 
-ημέραν τινά κατεπειγόντως τόν ιατρόν της.

—- Ιατρέ μου, ύποφέρω, τφ λέγει, πάσχω, τρέμω, κλο
νίζομαι, νά... βλέπετε σώσατε με....

Καί όντως ή κυρία Ελένη, εύρίσκεται είς ελεεινήν κατά- 
■στασιν, ωχρά, πελιδνή, έντρομος, σχεδόν ημιθανής.

Ό ιατρός περίφοβος τήν έρωτ$·
— Μά κυρία, τί έχετε; τί ίδετε;
— Έναν ποντικόν ιατρέ, εναν μεγάλον ποντικόν.......δέν

-ήξεύρετε... μέ έτρόμαξε...

+Η
Έν τινι δικαστηρίφ:
Ο πρΜρος. Κατηγορούμενε, έχεις παιδιά ;

—"Οχι, κύριε πρόεδρε, κανένα.
— Πρόεδρος. Κανένα; τόσο τό χειρότερον διά έσέ, διότι 

•αν είχες, θά έσκέπτεσο τό έγκλημα, πριν τό έκτελέσης.
'Αποτεινόμενος δ’ ένταυτφ πρός τινα μάρτυν.
— Λέγε συ μάρτυς. Πώς ονομάζεσαι;
— Βασιλική, καί έχω δέκα εξ παιδιά.

Καλά, καί ποιος σέ ήρώτησεν, άν έχης 16 παιδιά ;
— Μά έπρόλαβα, κύριε πρόεδρε, νά σάς τό εϊπω, διότι 

βλέπω, ότι άμα δέν έχει κανείς παιδιά, οί δικασταί δέν χο· 
βατεύουν....

■**·
— Ξεύρεις, Λουίζα, αΰριον είναι ή έορτή σου ;
— Ναί, αγαπητή μου καί μή ρωτάς πόσα δώρα θά μού 

•φέρουν ;
—ΤΑ, ναί! τί καλά... καί τί δώρα ήθελες νά σοί κάμουν; 

τί σ’ ευχαριστεί περισσότερον ;
— Μά ξεύρω καί εγώ, τί νά σού 'πώί... Καλήτερα είχα 

νά μού ίχάριζαν μιά κούκλα.... μπα, τί είπα;.... τώρα εί
μαι μεγάλη.... νά ήθελα.... έ’να κούκλο, μέ χρυσά γαλόνια, 
σπαθί καί μέ άλογο.... πτερά στο κεφάλι·... καί... καί·... 
νά ενα κούκλο τέλος πάντων....

ΣΚΕΨΕΙΣ

"Ολοι προθυμοποιούμενα είς τόν βίον μας νά εύχώμεθα 
ixartielr άλλήλους είς τόν κόσμον τούτον τών βασάνων, ώς 
άφ’ ετέρου λέγομιν. Πόσον όμως θά ήμιθα λογικώτεροι καί 
ευτυχέστεροι άν έζώμεν οΰτω, ώστε νά αίσθανθώμεν κατά 
τήν μεγάλην τού θανάτου στιγμήν τό θάρρος νά εύχηθώμιν 
-πρός τά περιστοιχούντα ημάς πρόσωπα: «Καλήν άντάμω- 
σιν!» ’Αλλά πόσοι τάχα είς τόν κόσμον οί έλπίζοντες καί 
μετά θάνατον έτι ;

X

Νά είναι τις ίσχυρογνώμων, ιδού τό λαμπρότερον καί έλ- 
κιστικώτερον προσον, ό ασφαλέστερος χαρακτήρ. Ούτος έχων

— Θάρρος λοιπόν Κορόμηλά,.... οί Τούρκοι έρχονται.... 
,'Η μάχη επαναλαμβάνεται πεισματωδεστάτη.
Έπί είκοσιτέσσαρας ώρας ό τυφεκισμός αμφοτέρωθεν δέν 

έπαυσεν, καί όπόταν οί Μουσουλμάνοι είσήλασαν διά τών 
.ρηγμάτων τών τοίχων είς τήν Μονήν, έπί έξ ώρας άλληλο- 
σφάζοντο ένταϊς αύλαϊς καίτοΐς διαμερίσμασε τοΰ Άρκαδίου.

Πληγωμένοι άνδρες, γυναίκες, παιδία, πάντες έσφάζοντο 
..άνιλεώς, καί κατεκιρματίζοντο πρό τοΰ ναού ύπό τών βεβήλων.

Ό Κορομηλάς, ό ίερεύς τοΰ Χαρβατίου, δ Δημήτριος, ό 
Νικόλαος, ή Σωσάννα 'Ραμώ, ό ’Ηγούμενος καί ό άρχηγός 
•Θεοχάρης έξηκολούθουν άνθιστάμενοι έτε έν τή μιφ πτέρυγι 
τής Μονής. Δι’ άνδρας γενναίους, οΐτινες έθυσίασαν έκ τών 
προτέρων τήν ζωήν των, ό θάνατος δέν είναι άλλο τι δι’ αυ
τούς ή απλούς τις τύπος τόν οποίον περιέμενον άγογγύστως 
νά έκπληρώσωσιν.

τήν μεγαλητέραν ίσχύν θελήσεως, τήν άκαμπτοτέραν επιμο
νήν ιδεών, τήν ψυχροτέραν σταθερότητα αισθημάτων, είνε ά- 
ναμφιλέκτως ό μόνος τών ανθρώπων είς δν αξίζει καί δύνα· 
ται κόρη τις νά έμπίστευθή μετ’ ασφαλούς πεποιθήσιως τήν 
καρδίαν της. ’Αγάπη ίσχυρογνώμονος καταντ? νά είνε πλέον 
τι η άφοσίωσις.

X

Πάντοτε γελώ οσάκις μού λέγουν νά έμπιστευθώ τι ή νά 
συνδράμω τινά ώς φί-ior. Συλλογίζομαι ότι φιλία σήμερον 
εενε εύσχημος μόνον τρόπος συμφεροντολογικής πληρώσιως 
απαιτήσεων, καί άρνούμαι. Ενθυμούμαι οτι φιλία σήμερον 
είνε πίθος Δαναίδων καί . . . αδιαφορώ. Κάμε είς ενα^οκ 
σου χιλίας ευεργεσίας καί άρνήθητι μίαν παράλογον άπαίτη- 
σιν του, ίνα αμέσως σάς κακολογήση, σάς διαβάλη καί πράξη 
παν δ,τι δύναται νά χαρακτηρίση τινα άσπονδον εχθρόν, 
φιλία καί ύποκρισία εχουσι συγγενή τά όρια.

X

"Οπως έν τφ ήθικφ κόσμφ υπάρχει ώραιότης ώραιότητος : 
η αρετή, οΰτω καί έν τώ ύλικφ ύπάρχει ζωή τής ζωής: τό 
χρήμα. Αυτό είνε ή αίωνία ζωή έπί γής. Κατά τούς ύλι- 
στάς τί είνε ό ουρανός απέναντι τού χρήματος ; Μήπως διά 
τοϋ δευτέρου'δέν καταβιβάζεις κάτω είς τήν γήν τά αγαθά 
τοϋ πρώτου ; Τί οί ψυχικοί άγώνες περί αυτής απέναντι τών 
πυρετωδών αγώνων περί πλουτισμοϋ ; Οΰδ’ έν πολοστημό- 
ριον !

Αίκ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΤΟ Δ1ΑΦΕΤΓΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ

Λάβετε ποτήριον κωνοειδές, οΰτινος ή διάμετρος είς τό άνω 
άκρον νά ηναι ολίγον μεγαλειτέρα τής τοΰ αργυρού πεντό
φραγκου νομίσματος. Θέσατε είς τόν πυθμένα τοϋ ποτηριού 
πεντηκοντάλεπτον άργυροΰν νόμισμα, άνωθι δέ τούτου τό 
άργυροΰν πεντόφραγκου, τό όποιον νά ΐσταται ολίγον κατω
τέρω τών χειλέων τοΰ ποτηριού, όριζοντίως τιθέμενον έν 
ιϊδει καλύμματος, ■ ώς έμφαίνεται έν τφ κατωτέρω ημών 
σχήματι.

Τότε δύνασθε νά προτείνη-ε τοϊς φίλοις σας νά κάμ'ωσιν, 
ώστε νά φύγη άφ’ εαυτού τό έν τφ πυθμένι τοπ.οθετηθέν πεν
τηκοντάλεπτον νόμισμα, χωρίς νά έγγίξωσι δι' υλικού τίνος 
μέσου ούτε τό ποτήριον,ούτε τό πεντόφραγκον νόμισμα,άλλ’ 
ούτε καί τδ πεντηκοντάλεπτον.

Άναντιρρήτως ούδείς θά κατορθώση τό τοιοδτον, όσονδή· 
ποτέ καί άν σκεφθή, εκτός εάν τοϊς ΰποδείξητε τόν ακόλου
θον άπλούστατον τρόπον.

Διά νά κατορθωθή νά έξαχθή άφ’ έαυτοΰ καί από τής θέ- 
«εώς του τό πεντηκοντάλεπτον νόμισμα, άνευ τίνος υλικού

’Από τής στιγμής τής άποφάσεως άρχεταε ή άγωνία.
— Είναι καιρός; ερωτ? ό Ηγούμενος.
*0 Κώστας θεοχάρηςάπαντά-— rat—καί σύρει έν ταύτφ 

τήν Σωσάνναν 'Ραμώ πρός τήν καρδίαν του.
Ο ίερεύς κατέρχεται τότε τήν κλίμακα τοΰ υπογείου τής 

Μονής καί γίνεται άφαντος, ε’ν μέσφ τών έκ πυρίτιδος πεπλη- 
ρωμένδίν βαρελίων καί διαφόρων .πολεμοφοδίων....

Φρικώδης έκρηξις ήκούσθη τότε διά μιας, καί ό ουρανός 
έξήστραψεν έν είδει βορείου σέλαος, διανοιχθέντων έν ταύτφ 
τών σπλάγχνων τής γής.

Τά πάντα κατέρρευσαν έν τή μονή/μετά κρότου φοβερού, 
καταπλακώσαντΑ ύπό τά καπνίζοντα αυτών έρείπια τούς 
ζώντας, κα ίθάψαντα ούτως άνεν έτερας πομπής πάντας τούς 
εκεί ήρωας τοϋ Ιερού άγώνος !.....

ΤΕΛΟΣ
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μέσου, ενφ μαλιστα εύρισκεται πεφυλακισμένον ύπό όγκον 
σώματος δεκαπλάσιου τοϋ ΐδικοϋ του, αρκεί μία ισχυρά, α
υλός, φαινομενική δύναμις, ήτις άφ’ ένός μέν νά ίκτοπίση 
ολίγον τό πεντάφραγκον, καί άφ ’έτέρου νά ώθήση τό,πιντη- 
κοντάλεππον νόμισμα άπό τοϋ πυθμένας τοΰ ποτηριού εκτός 
αύτοϋ.

Τις δέ ή δύναμις αΰτη :
Ό άήρ.

. Βεβαίως. Φυσήσατε βιαίως επί μιας άκρας τοϋ πενταφράγ- 
κου και τοϋτο άμέσως θά ταλαντευθη περί τήν διάμετρον

αύτοΰ εως ού σταθή καθέτως, ταύτοχρόνως δέ ό άήρ, ό'ν τό 
φύσημά σας συνεπίεσε ύπό τό πεντηκοντάλεπτον νόμισμα ώ- 
θεϊ τούτο εκτός τοϋ ποτηριού καί μετά τοϋτο τό πεντάφραγ- 
κον επανέρχεται εΐς τήν όριζοντίαν αύτοϋ θέσιν.

Δέν είναι θαυμάσιου πείραμα τοϋ όποιου τήν λύσιν αδύ
νατον νά φαντασθή τις; Jiai εν τούτοις είναι φυσικώτατον.

Δύναται τις ομοίως νά έκτελέσγι τό πείραμα καί μέ μικρόν 
ποτήριον κΟυνδροειδες, άλλά προτιμότερον είναι τό κωνοει
δές σχήμα.

246
Uspieypov ερώτημ,κ

εινε ;Τί πραγμα καλείται .τεριτεοΓ, ένφ δεν

ΚΎ

Λ,ογόγριφος.
?. ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ

ρα ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ πώς;

Λ,ύσεες τών ίν τώ 31 φύλλω αίνςγμ.άτων.

46 ΑΙΝΙΓΜΑ
Χταυρός —Χτ«Ορος— Ταύρος.

’Έλυσαν αύτό οί κ.,κ., ό έξ ’Αθηνών Γ. Α, Βχσιλάκης, ό έ< Πχ- 

τρών θ. Μπονέλης, καί ό έχ Δομοχοϋ Σ. Καράλης.

47 ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ
Οί άνοώρ.ενοο λίαν eno τέλους 

καθίβτανταο άνεαροό

48 KTBOAESON
*Ε λ · «
Π ρ ο ν
Ε ο τ e

”Λ. ν e υ

49 ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ

*1σην ουνεχώς βυνδρομ.ήν απαβον έηίνβυε 
ηλήν μ.όνον, it μ.ή επιφανής ήν, έπεφανέβεν- 
άξόαν συνδυάζϊ]ς.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΓΣΕίΙΣ,,

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

S3
Αϊνεγμα.

Μακρύ, 'ψηΛό ear κυπαρίσσι 
συχτά μ’ ευρίσκεις στό ίίαρίσι 
εΐς τό' Aordtror, στη Btirry 
μαζυ fie α-ΙΑα ογηκωρέπι. 
Οντε μ ιού κΛάδί Mr μέκει 
άχ I είς τό κορμί μου τό ίσχτό, 
ποΰ ar ίδύ αύτό διωγμέπ) 
άΛΛάΐ,ω αμέσως καί ϋιπ.Ιό 
κάπου είς-την κεφα-Ιην πετώ. 
Και rvr ovMr άΜΙο θά οοΰ πώ, 
γιατί ar πάΛιν τά έκώσρς 
τί σύμπζωσις' μη π-ieor ρώτα 
τό npSnor μου θά άκαγπΰσης 
τό ίδιο άκριθώς car πρώτα.

Β4
Προς βυμ.ηλήρωαεν

Ο — .ο. .ο. — *'·  · * — π..π.ρ..Κ..η
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Α. Γ. Σκόπελον. Ζητούμενον φΰλλον σις άπεστάλη.—Η. Β. 
Ξηροχώριον. Συνδρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμεν. Άπόδει- 

ξιν αποστελλομεν σύν παρόντι φύλλφ. — Γ. Σ. Κέαν. Επιστολήν· 

μετά σννδρομής έλάβομεν καί εύχαριστοΰμεν πολύ. Δεχθήτε αντα- 
σπασμούς.—Δ. Μ. Κυπαρισσίαν. Διεύθυνσις διωρθώθη. Έχει, 
καλώς. —Η-Γ. Κ α ρ 3 ί τ ζ * ν. Τελευταία συνδρομή έλήφθη ευχα
ριστούμε?.—I. Κ. Πάτρας. 'Υμετέρα συνδρομή έλήφθη σας εύ- 

χαριστοΰμενπολύ.’Απόδειξιν λαμβάνεται σύνπαρόντιφύλλφ.—Τ. Δ. 
Μεσολόγγιον. Συνδρομή σας έλήφθη, εΰχαριστουμεν. Άπό- 
δειξιν αποστελλομεν σύν παρόντι φύλλω. —Α. Κ. Ναύπακτον. 
Τρίτη συνδρομή έλήφθη, εύχαριστοΰμεν. Έχάρημεν δι’ ΐκανοποίη- 
σιν. Συγχαιρόμεθα.—Δ. Β. ’Ιθάκην. Συνδρομήν σας έλάβομεν, ά- 

πόδειξιν αποστελλομεν σύν παρόντι φύλλφ.—A. Κ. Κύθηρα. 
Συνδρομή σας έλήφθη εύχαριστοΰμεν. — Γ. I. X. Πάτρας. Δέν· 
γνωρίζομεν ειδικόν τοιοΰτο σύγγραμμα. Έν τούτοις πολλάκις έγρά- 
φησαν σχετικά τινα έν διαφόροις ήμερολογίοιε δπου δύνασθε ν’ά- 

νατρέξητε. Έάν δ’ έπιθυμήτε Γαλλικόν τοιοΰτον πόνημα ύυ.νάμεθα 
νά σάς όδηγήσωμεν.—A. Τ. Τ ο ί κ α λ α. ‘Υμετέρα συνδρομή έλή
φθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν λαμβάνετε σύν παρόντι φύλλφ.— 

Κ. Δ. Φ. Π άτρας. ’Επιστολή σας μετά περιεχομένων έλήφθη. 
Έχει καλώς δημοσιευθήσεται. Ιδέα σας λαμπρά. Εύχαριστοΰμεν 
δΓ ενδιαφέρον σας.—Α. Δ. Α. Γ α λάζ ι ο ν. Παραγγελία σας έξε- 

τελέσθη. Φίλος άπήντησεν οτι έστάλησαν. Σίς γράφομεν·.—S. Gli- 
Roustchouk. Ύμετέραν συστημένην μετά συνδρομής έλήφθη καί σας 

εύχαριστοΰμεν πολύ, ώς καί διά δικαίαν παρατήρησίν σας.. Άπό- 

δειξίν σας άποστέλλομεν σύν παρόντι φύλλφ. —Σ. Π. Σ. Μο νεμ- 
βασίαν. Τίποτε δέν έλάβομεν. Σειράς άπεστείλαμεν χθές. Σάς 

γράφομεν.
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