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Ό καύσων, ε’ν τφ ζενίθ αύτοΰ διατιλών, έχει ήδη εκνευ- 
ρίση την πρώτην εύθυμίαν. 'II βαθμιαία εκείνη νάρκη η κα- 
ταλαμβάνουσατον άνθρωπον έν τή περιβαλλούση αύτόνθερμή 
ατμόσφαιρα 30 καί πλέον βαθμών έν σχι?, είχε τελείως ίπι- 
δράσηίπίτών ταζειδιωτών,ώς τούλάχιστον έδείκνυον αίμορ- 
φαί των. Εύτυχώς τό άπό Μεθάνων μέχρι Πόρου διάστημα 
είναι μόνον ημιωρον, ύπήρχε δε ή ελπίς, ότι έν τή ξηρφ ίσως 
εξευρίσκετο μέσον τι αποφυγής τών ενοχλητικών τοΰ θέρους 
αποτελεσμάτων.

Έχάμπτομεν πλέον τήν προεξοχήν έφ’ής ύψοΰται ό φά
ρος «αστέρι στη γήριχμένο», ότε άνεμνήσθην τοΰ προγράμ
ματος τής έκδρομής. Διακρίνεται τοΰτο, οφείλω νάτο ομολο
γήσω, επί περισσή . . . ανακριβείς. Ευχής δ’ Ιργον θά ητο 
άν ό συντάκτης τοΰ προγράμματος εκείνου άρχεσθή είς αύτό 
χαί μόνον χαί μή επιχείρηση τήν κατάστρωσιν έτέρου, διότι
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ίχ τοΰ ύπ’ οψετ μου δέν είναι άξιος πολλών συγχαρητηρίων. 
Τέλος πάντων !. . Τό πρόγραμμα λοιπόν αύτό, όπερ διε- 
φύλαξα έπιμελώς διά παν ενδεχόμενον, ανέγραφε μεταξύ άλ
λων : Υποδοχή (έν Πόρφ) έκ μέρους τοϋ Δημάρχου, τών 
Αρχών καί τοϋ λαοϋ. Έπί τη προσδοκία τοιαύτης πανηγυ
ρικής υποδοχής, ένόμισα εαυτόν πρός στιγμήν-—ναι! είχα 
τόν ηρωισμόν αυτόν ! — υποψήφιον δημοτικού τίνος αξιώμα
τος καί ώρθώθην γαΰρος.

Ό ήλιος φλογερός πάντοτε, φλογερώτερος καί αύτών τών 
κατά Βουλγαρίας άρθρων, τής δημοσιογραφίας μας. Εισερχό
μενα θριαμβευτικώς είς τόν έκ ξηράς κυκλούμενον ύψικόρυφον 
καί αμφιθεατρικόν Πόρον, άλλά διά τοΰ βλέμματός μου μάτην 
αναζητώ, άν όχι τάς Άρχάς, τουλάχιστον τούς άνόρας 
Τμοιζηνίους. .. “Ισως οί αγαθοί άνθρωποι ουδέ γνώσιν νά 
είχον, διότι άλλως, ουδόλως θά διακρίνωνται έπί φιλοπε
ρίεργε^. Έξερχόμεθα του άτμοπλοίου μετά τοΰ κλάσματος 
τής μουσικής καί ούδέν άλλο πλήττουσι τά ώτα μας ή ολως 
άσκοποι όσον καί άραιαί ζητωκραυγαί, ύπ’ αύτών τών φοι
τητών τής «Ένώσεως» προερχόμεναι. “Εστω ! . . . Έν τή 
παραλίφ αί Άρχαί άντεπροσωπεύοντο, έπί τό ζωηρότερου, 
ύπό τριών—τεσσάρων, τών μόνων βεβαίως,.άγυιοπαίδων τοΰ 
Πόρου, ό δε λαός εμφανίζεται εν μόνη τή φαντασία τών 
διοργανωτών.

. Προχωροΰμεν μόνοι μας είς τό Δημαρχείου, πρός συνάν- 
τησιν τών εντοπίων.■ Είς τό έπί τής πλατείας του Καποδι- 
στρίου κείμενον δημαρχεϊον, έν ταΐς λιθίναις άναβαθμίσιν, ό 
γ', άν δέν άπατώμαι, πάρεδρος, έν προφανεΐ συγκινήσει μάς 
προσφωνεί, ζητωκραυγάζων συγχρόνως καί υπέρ τοΰ κ. 1!ρου· 
τάνςως. Ό κ. Πρύτανις, δραχθείς τής ευκαιρίας καταλαμ
βάνει τό κλιμακωτόν βήμα καί εξαιρεί τό έκπαλαι φιλόξενου 
τών Τροιζηνίων. Άνεμνήσθη τοϋ πρίγκηπος Γεωργίου, σώ- 
σαντο; έν Βομβάη τόν Τσάρεβιτςκαί . . . έζητωκραύγασεν ! 
Εύτυχώς ούδείς άλλος ίβγαλί λόγο! πρός μεγάλην εκπληξίν 
μου. Κατεβροχθίσθησαν Λουκούμια — Ποριώτικα βεβαίως — 
καί μετ’ ολίγον ήρξατο ή έκ τοΰ Δημαρχείου ίζοόος—ει
ρηνική αυτή. Έν τή περιοχή τοΰ Δημαρχείου ύπάρχει άμα 

.τό Ειρηνοδικείου καί τό εργαστηρίου τών ’Απόρων κορασίων.
Διευθυνόμεθα μέ τήν έ ς πρόφασιν μουσικήν παιανίζου· 

σαν τεμάχιον έκ τής Sonambula, μοί φαίνεται, πρός τήν 
άλλην πλατείαν, έναντι τοΰ Γαλατά, ένφ έκ τών παραλίων 
οικημάτων κεφαλαί γυναικείαι, ώς έπί τό πλείστον, προβάλ· 
λουσαι, περιέργως άτενίζουσι τό σμήνος τών επισκεπτών.

Διανεμόμεθα είς τά τρία κατά σειράν καφενεία τής Κολό 
νας, ώς λέγεται ή τοποθεσία, καί άδιακόπως, σωρηδόν κομί
ζονται οί απαραίτητοι καφίόίς. Μεγάλην έντύπωσιν μοί έκα- 
μεν ό συνοδεύων με φίλος, ό καί παραβάτης τής συνεντεύξεώς 
μας ής άνω έμνήσθην, δστις άφοΰ έν Μεθάνοις ηρωικότατα 
ήγωνίσθη μετά τών παροψίδων, πολλών τό περιεχόμενον εις 
στόμαχον προϊάψας, ατε. πρώτος έν τφ έστιατορίω είσελθών 
καί ύστατος έξελθών, ιδού αμέσως μετά !/2 ώραν καταβροχθί- 
ζων έν θρησκευτική σιγή έξ πηχυάϊα αγγούρια σεβαστού πά
χους ! . . Διά κάθε ενδεχόμενον προσιλήφθη διά τό έπίλοι- 
πον τής έκδρομής καί είς φίλος διαπράττων τόν ιατρόν, πρός 
πρόληψιν παντός απευκταίου ...

Διαπεραιούμεθα αντί δεκάλεπτου προσφοράς — ποΰ είσαι 
καϋμένε Χάρων, όστις περί πορθμείων τόσον πάταγον έκα
μες ! — είς τήν λεπτά τινα άπέχουσαν κατέναντι Πελοπον 
νησιακήν ακτήν, τήν όνομαζομένην «Γαλατάς». Δέν ηύτύ- 
χησα νά περιπλανηθώ έν τή όμονύμφ συνοικία τοΰ Βυζαντίου 
ίνα έξ άντιλήψεως καί συγκρίσεως άποφανθώ περί τής άξίας 
ήν οφείλω νά αποδώσω. 'Ομολογουμένως όμως τό χλοερόν 
τής τοποθεσίας καί ή περιβρέχουσα τήν ακτήν της θάλασσα 
ένέχουσι θέλγητρον, ικανόν νά έκπλήξη τόν πεζόν καί άτυχή 
τοϋ πυρακτουμένου ίοστεφάνου (!) άστεος δβσμ.ώτην ! Έν τφ 
Γαλατ? βλαστάνουσιν αί περίφημοι λεμονέαι καί πορτοκα- 
λέαι, αίτινες πανωλεθρίαν ύπέστησαν κατά τούς επαράτους 
χρόνους τής φυλλοξήρας. Ευτυχώς ή φιλοπονία τών κατοί
κων ήρξατο άναπληροϋσα τοΰ φθοροποιού εντόμου τήν κατα
στρεπτικήν επήρειαν. Έκ τοϋ Γαλατά άλλοτε ύδρεύιτο ό 

I Πόρος, χάρις όμως τώ τέως δημάρχφ κ. Καραμάνφ δι’-ύπο- 
βρυχίων σιδηρών σωλήνων μιτεφέρθη τό ύδωρ είς τήν νήσον.

Περαιτέρω πρός Δ. έν συνεχείς τοΰ Γαλατά εκτείνεται ό 
Δαμαλάς, κατάφυτος καί ούτος έκ τών π{μιβολΐων των Τροι- 
ζηνίων. Τό μέρος τοΰτο είναι ίστορικώτατον, ώ; είναι ύπό 
ιστορικήν εποψιν εκ τε τής άρχαιοτάτης καί νέας ιστορίας 
πλήρης άναμνήσεων καί ό Πόρος. Έν τώ Δαμαλα τφ 1826 
συνήλθεν ή Έθν. συνέλευσις ή έκλέξασα Κυβερνήτην τής Ελ
λάδος τόν Ίωάν. Καποδίστριαν. Έλαβε δε τό όνομα έκ τοΰ 
γνωστού εκείνου επισκόπου τοϋ Δαμαλά, όστις έπί Τουρκο
κρατίας κατερχόμενος είς τήν παραλίαν όπως άλιεύη καί μή 
άρκούμενος είς τά έν αυτή μικρά ψάρια, άνήγετο μακράν διά. 
μεγάλα καί τότε συνελήφθη-ύπό των πειρατών, οίτινες πολ- 
λαχοΰ έλυμαίνΟντο τάς έλλ. παραλίας· ότε δέ ήγγαρεύθη νά. 
άλέθη, έλεγε γυρίζων τόν μύλον : «Τά μικρά δέν ήθελες 'Επί
σκοπε, τά μεγάλα γύρευες ...»

Προχωροΰντες έτι, θέλομεν συναντήσει καί τό περιλάλητου 
γτφΰρι τοΰ Διαβόλου, όπερ μυθολογείται κατά παλαιάν πα
ράδοσήν, οτι έκτίσθη παρά τοΰ Διαβόλου, όστις ήλθεν είς. 
επικουρίαν πτωχού εργάτου ύποσχεθέντος εΐς τινα Πασσαν τοΰ 
Δαμαλά νά κτίση γέφυραν στεριωτάτην έν τφ ποταμφ. 
Ό πτωχός εργάτης ένεκεν επανειλημμένων αποτυχιών προέ- 
κειτο ν’ άποκεφαλισθή — διότι τοιαύτη ητο ή συμφωνία μέ: 
τόν πασσαν — ότε εν μι? νυκτί δι’ ύπερφυοϋς, διαβολικής, 
μαγγανείας τό γεφΰρι έκτίσθη *).  Τό γεφΰοι, όπερ άλλοτε 
έπεσκέφθην, ένόνον δύο βράχους, αίρεται είς ύψος πολύ, ΰ· 
περθεν βάθυτάτου βαράθρου, δι’οΰ ρέει χείμαρρος.. Τοΰτο 
διερχομένη ποτέ ή βασίλισσα ’Αμαλία, μικρού δείν έκρημνί- 
ζετο κάτω, αμφίβολον δέ άν θά είχε τήν τύχην τοΰ μυθικού 
εργάτου, όστις πεσών, αντί νά κατακερματισθή εύρε πίθον μέ. 
φλωριά ! Άλλά περί τής γέφυρας ταύτης ίσως άλλοτε γρά- 
ψωμεν έκτενέστερον.

Περί τήν 3 μ, μ. έπιβιβαζόμεθα τινές εύρείας λέμβου, 
ίνα μεταβώμεν είς τό πρός Β. κείμενον Μοναστήρι, άπέχον 
διά λέμβου άπό τού Πόρου s/4 περίπου. Είς αύτό μεταβαί- 
νουσι καί διά ξηράς διά τοΰ Στενοΰ, άλλ’ ή οδός λίαν ακα
νόνιστος ούσα, καθιστά τήν πορείαν κοπιωδεστάτην. Παρα— 
κάμπτοντες ναίδιόν τι, τόν «Σταυρόν», έν τή άκρα, βλέ- 
πομεν νησίδας τινας έρημους, έφ’ών σώζονται ερείπια Ένε- 
τικών φρουρίων. Φαίνεται ήδη έν μέσω καταπρασίνης φυτείας, 
έπί υψώματος τό λευκόν μοναστήριον, τό έπ’ ονόματι τής.. 
Ζωοδόχου Πηγής τιμώμενον φκοοόμηται δ’ αύτη έπί της. 
κλιτύος βουνού καλουμένου «Σκέλη». Μετά δεκάλεπτου α
νωφερή πορείαν άπό τής άποβιβάσεώς μας, μέσφ πυκνών 
πευκών, είσερχόμεθα είς τήν μονήν, ένθα ό σεβ. ηγούμενος 
Άνανίας, ό έπί πεντηκονταετίαν έν τή μονή βιών μοναχός: 
Κύριλλος Βρύσσης καί ό πάτερ Νείλος περιεποιήθησαν ημάς, 
εΰγενώς. Κατήλθομεν έν τφ ναφ τής Θεοτόκου, κάλλιστα. 
ηύτρεπισμένφ,μέ τό ξύλινον χρυσίζον τοΰ Ιερού κατάβλημα, 
πλαγίως κεκλιμένου. Έν τή περιοχή τοΰ ναοΰ ύπάρχουσι. 
δύο τάφοι ενδόξων τής Πατρίδος τέκνων, τών ναυάρχων 
’Αποστόλη καί Τομπάζη. Άπεκαλύφθημεν μετά σεβασμού 
πρό τών δύο απέριττων μνημάτων καί μετά τινας λόγους τών 
μοναχών περί τής άρχαιότητος τής μονής, άριθμούσης βίον 
τριακοσίων ετών καί περί τών εισοδημάτων, όλιγίστων,. 
προερχόμενων έκ τών έν Γαλατ? κτημάτων τής μονής, έ· 
ξήλθομεν ίνα διευθυνθώμεν είς τήν κάτωθι βαθύσκιων πλα
τάνων καί πευκών μαρμαρίνην κρήνην, έξ ής ρέει ψυχρότα- 
τον καί χωνευτικόν ύδωρ. Ή στιγμή εκείνη, ομολογώ, ητο· 
ίκανή νά μέ άποζημιώση δι’ ό,τι μέχρι τοΰδε ύπέστην. Ηύ- 
φράνθημεν δι’ επανειλημμένης πόσεως καί μετ’ ολιγόωρου 
’ξάπλωμα, λαμβάνομεν τήν πρός τήν παραλίαν φέρουσαν. 
Άνεμνήσθην τήν στιγμήν εκείνην ήμερών παρελθουσών, καθ 
άς πολυάριθμος οικογενειακών φίλων ομάς έορτάσαμεν γεγο
νός χαρμόσυνον εν άλησμονήτφ εύθυμί?, μέ τόσην χαράν- 
καί ευτυχίαν I

ε) Ίδε λ. Ρ«γκ«δτ,, ίχάρομή ε'ς Πόρον διήγημβ-

Έπί τής Καλαυρίας, έφ'ήςκαί ή Μονή, διακρίνομεν τά 
ερείπια τοΰ ναοΰ τοΰ Πο'σειδώνος, επισημότατου έν τή Ιστό- 
ρίγ., διότι έν έκείνη ακριβώς τή τοποθεσία, i δεινότατος τών 
ρητόρων τής άνθρωπότητος, ό μέγας Δημοσθένης έξέψυξεν 
πιών'τό κώνειου, έπί τή εγγύς καταστροφή τής πατρίδος του. 
Οίαι έξοχοι αναμνήσεις! . . .

*
* *

Ό ήλιος έβαινε πρός τήν θάλασσαν, ότε καί πάλιν συ- 
νηντήσαμεν τούς έν Πόρφ μείναντας φίλους, τούς προτιμή- 
σαντας τήν άνάπαυσιν αντί πάσης άλλης έκδρομής. Μόλις 
ελαβον καιρόν νά έρωτήσω τόν αδηφάγου φίλον περί τής ύ- 
γιείας του μετάτό άγγονρικόν—συγγνώμην, κ. Κόντε—πρα 
ξικόπημά του, ότε βλέπω τόν γαντοφοροΰντα—ώ έθυμοτυ- 
πίαι, πόσον ιδρώτων αίτιοι γίνεσθε!---- Πρύτανιν καλοΰντα
ημάς εΐς έπίσκεψιν τοΰ Παλ.Ναυστάθμου. Έπισκεπτόμεθα καί 
αύτόν μετά δεκάλεπτου πορείαν: "Ενεκεν τής Κυριακής όμως 
όλίγιστα πράγματα, εϊδομεν. Τό δέ ανάκτορου τοΰ βασιλόπαι- 
δος Γεωργίου ουδόλως έπεσκέφθημεν, ακριβώς ίσως διότι 
εγράφετο έν τφ προγράμματι ότι θά τό έβλέπομεν ! Πλησίον 
τοΰ Ναυστάθμου δύο μαρτυρικά σκάφη, άναμιμνήσκοντα τούς 
αιματηρότερους άγώνας τής μάρτυρος Κρήτης, ή ομώνυμος 
«Κρήτη» καί ή εύδρομος «Ένωσες», αίτινες τφ 1866 καρ- 
τερικώς άγωνισθεϊσαι, διέσπασαν τήν τουρκικήν άλυσσον τών 
θωρηκτών τής γείτονος καί νικηφόρα ένεθάρρυνον τούς άρη'ί- 
φίλους,τής νήσου άγωνιστάς, προκαλοΰσι τήν προσοχήν μας. 
Σήμερον έγκαταλελειμμένα καί σηπόμενα (!) κοσμοΰσιν έκεϊ 
είς τήν άκραν, τόν Ναύσταθμον, οίονεί θλεμμένα, διότι αύτά 
άτινα τούς μεγαλητέρους κινδύνους ήψήφισαν, τώρα ούτε έν 
κΰμα δέν τά έγγίζει, έν καί μόνον, ίνα τοίς ένθυμίση τούς 
μεγάλους, τούς ενδόξους άγώνας των! . . .

« ΠαριλΒόντα μεγαλεία καί διηγώντας τα ν« χλαϊςίι;

Είς τήν άκραν τοΰ παρά τόν Ναύσταθμον πορθμού του 
συνδέοντος τόν Πόρον μέ τήν Καλαυρίαν εκτείνεται τό κυπα- 
ρισσόφυτον νεκροταφείον. Έξερχόμενοι τοΰ Ναυστάθμου άν- 
τικούζομεν ναυλοχοϋσαν τήν ώςκύκνον κατάλευκον «Όλγαν» 
τήν πρό τινων ετών έπισκευασθείσαν, μοιραρχίδα δέ τής 
«Λευκής μοίρας». “Αλλοτε τό μέρος έκεΐνο εβριθε πολεμικών 
πλοίων, άλλ’ ή άρσις τοΰ Ναυστάθμου ήτις καί τόν Πόρον 
έζημίωσεν ούκ ολίγον καί τό Δημόσιον, άφήρεσεν έκεΐθεν πά
σαν κίνησιν καί ζωήν.

Κατά τήν επιστροφήν μας εύάρεστος εκπληξις μάς άνέ- 
μενεν. Ή έν τή «Όλγφ» μένουσα μουσική τοΰ πολ. ναυτι
κού έκ 50 περίπου οργάνων συγκειμένη ύπό τήν Ικανήν διεύ- 
■θυνσιν τοΰ κ. Καλαμά, άξιου συγχαρητηρίων διά τούς πολ
λούς κόπους του, είχεν έλθει είς τά έν τή Κο.Ιόνα καφενεία 
ινα μάς ίκανοποιήση πλήρως,διά τής άρίστης εκτελέσεως πολ
λών μουσικών συμφωνιών. ’Αληθές εντρύφημα ύπήρξεν αύτη.

Εισβάλλομεν είς τά ξενοδοχεία, ένθα μετ’ άγώνας ικανο
ποιούμε» καί τάς λοιπάς απαιτήσεις > του στομάχου.Περί τήν 
έβδόμην ώραν ή «Μυκάλη» φέρουσα τό εύθυμον φορτίον της 
αίρει τήν άγκυραν καί ό άτμός κινεί τό σκάφος. Αναχωρου- 
μεν μετά τίνος λύπης εκ του τών πάντων τάς συμπάθειας 
έλκύσαντος Πόρου, ενώ ό ήλιος έρυθρωπός, αποχαιρετά,καί 
αυτός μεθ’ήμών τήν νήσον. Μετ-’ ολίγα λεπτά ό Πόρος δέν 
•έφαίνετο...

*
* -· ■

’Ακριβώς μέ τήν δύσιν τοΰ ήλιου, έτερος ήλιος — γλυκύ
τερος, θωπευτικώτερος, συμπαθέστερος—ή Σελήνη, ολο
στρόγγυλος ώς μέγα χρυσοΰν νεόκοπον νόμισμα μέ τάς λεπτάς 
κηλίοας της άλλά καί τήν τόσφ γοητευτικήν λάμψιν της άνέ- 
τελλεέκτου βράχου τήςΚαλαυρίας. Δροσερόςδροσίζει 
τά πεπονημένα ημών πρόσωπα- αί ιέκται καταβιβάζονται καί 
χαίροντες έπί τώ εύαρέστφ συναισθήματι τφ προκαλουμένφ 
έκτου άμυδροΰ έτι φέγγους τής Σελήνης καί τών θωπειών 
τοΰ Ζεφύρου, -άναρριχώμεθα επί τής κοπαστής τοΰ ταχυπλο- 
οΰντος πλοίου. Όμιλος φίλων ψιθυρίζει έμμελώς άσμάτια 

γνωστά, άτινα όλοέν ζωηρότερα καθίστανται. Τώρα μόλις, 
εΐς τό τέλος σχεδόν τοΰ ταξειδίου; ότε τό αίσθημα τοΰ κα- 
λοΰ καί ώραίου άνεζωπύρει ή άργυρόχρους τών νυκτίων πρα
ξικοπημάτων θεά, τώρα μόλις, αΐσθηματικαί μολπαί, άνευ 

. μελοδραματικών εύτυχώς κινήσεων, ίκανοποιοΰσι τήν άκοήν 
ήμών καί t>)V τών περί ή μάς. Ήτο τό Κύκνειον άσμα τοΰ 

; ταξειδίου καί διά τοΰτο τό συμπαθέστερον καί ήδυμελέστερον.
Βαθεϊα romanza κατείχε τόν ωδικόν όμιλον. Ή ώρα 

έκείνη, ή προκλητική τρυφερών, ήρεμων συγκινήσεων, ή δια- 
θέτουσα καί τήν στωϊκωτέραν καρδίαν είς άναπάλσεις ταχυ- 
τέρας τών συνήθων, ήτο άρμοδιωτάτη ίνα, λησμονών τις καί 
τά τραχυΐϊκά καί ραχητικά πετρώματα τοΰ κ. Μητσοπού- 
λου, καί τάς προσφωνήσεις τοΰ παρέδρου καί τάς κονκάρδας 
τών νεανίσκων, βυθίση τό βλέμμα άπληστον καί βαθύ είς τήν 
περί αύτόν μαγευτικήν σκηνογραφίαν, έξόχως έλληνικήν, δ 
έστί άπαραμίλλως μεγαλοπρεπή, καί έν τή έκστάσει έκείνη 
νά ζήση στιγμάς εύδαιμονίας άληθοϋς, άλησμονήτου. ΌΦύ- 
σις, αίωνία ερωμένη μου ! . . .

Ένφ αί ήρεμοι αύται εντυπώσεις έβαυκάλουν τήν ψυχήν 
ήμών, αίφνης ύπό τήν γέφυραν άρχονται χοροί ελληνικοί, 
Καλαματιανός καί Τσάμικος, μέ τήν χαλκίνην παρήχησιν 
τής μουσικής, έπί δέ .τό έλληνικώτιρον, άντηχοΰσιν είς τόν 
άέρα ύπό τινων τών συνεπιβατών ριφθέντες καί δύο τρεις πι- 
στολισμοί. Τί θά είπή ! . . ΓΛΐντι έλληνικό ήτο. Καί θά ήτο 
βεβαίως άκόμή έλληνικώτερον άν, χάριν διασκεδάσεως, έφο- 
νεύοντο καί δύο-τρείς ! . . , Εύτυχώς ούδέν άπευκταϊον— ίνα 
έπί τό δημοσιογραφικώτερον γράψω — έτάραξε τήν εύθυμίαν 
τών χορευόντων. Καί εν περίεργον όπερ άντελήφθην. Ό κ. 
Πρύτανις αιωνίως περί κάλλους όμιλεϊ !..........

Περί τήν δεκάτην διερχόμεθα μέσφ τών έρυθροπρασίνων 
φανών τοΰ λιμένος Πειραιώς. Τερπνή καί γραφικωτάτη πα
ρουσιάζεται ή άποψις τοΰ Πειραιώς ώς έκ τοΰ φωτισμού τών 
οικιών καί «ί βίαιαι μετ ’ ολίγον άνακραυγαί τών λεμβούχων 
καί αί άναρριχήσεις καί τά άεελεύτητα σκουντήματα προεσή- 
μανον τήν λήξιν τοΰ ταξειδίου, καί — παρ’όλίγον νά εΐπω 
— τών εντυπώσεων. Άλλ’όχι . . . τό συμπέρασμα έρχεται 
όλίγφ άργότερα. Καί δή. Αί τοιαΰται έκδρομαί διασκιδα- 
στικαί πάντως, ήκιστα δέ επιστημονικοί, ένεκεν τής έλλείψεως 
τής σοβαρότητρς εκείνης ήτις έμπρέπει είς σωματεία είλικρι- 
νώς σκοποθντα τήν πνευματικήν καί εθνικήν μόρφωσιν τών 
φοιτητών, είοί κάλλισταε ώς άφορμαί άναψυχής, ή πληθύς 
δέ τών παρακολουθησάντων άπέδειξε πόσον έπιτυχής θά ήτί 
καί παρ’ ήμίν, ώς είς όλα τά μέρη τοΰ κόσμου συμβαίνει, ή 
διοργάνωσις έκ μέρους τών τε άτμοπλοϊκών καί σιδηροδρομι
κών εταιρειών εύώνων καί κατά μήνα τούλάχιστον έκδρομών 
(parti de plaisir), τοΰθ’ όπερ καί τά ταμεία .τών εταιρειών 
θά ίσχυροποίη, καί ημάς τούς ’Αθηναίους τούς ελάχιστα 
κέντρα διασκεδάσεων έχοντας θ’άνεκούφιζι, νΰν μάλιστα 
κατά τούς θερινούς μήνας. Ή παντελής δυστυχώς παρ’ ήμίν 
έλλειψις πρακτικού πνεύματος δέν φαίνεται έτι άπολίπουσα 
τό κράτος της- ημείς μόνον έν τή πολιτική άγαν προωδεύσα- 
μεν ! Ποΰ έχομεν καιρόν νά σκεφθώμεν καί δΓ άλλα . . .

Επίσης κατά τήν εκδρομήν ταύτην μέχρι Πόρου, όστις 
ενεκεν τής ιύχερους συγκοινωνίας, πρέπει νά λογίζεται πλέον 
ώς έξίχή τών ’Αθηνών, άπεδείχθη- οτι είς τοιαΰτα έργα ή 
διεύ.θυνσις δέον νά ανατίθεται εΐς όλίγους καί κάπως ειδήμο
νας, διότι άλλως δέν γνωρίζομεν τί ώφελεϊ ό κυκεών εκείνος 
τών γνωμών, όστις κατ’ανάγκην θά ύπάρχη πάντοτε με
ταξύ νε’ων. Καί επειδή έγγύς ήδη τφ τέρματι είμαι, άς ρίψώ 
πανύστατον έπί τοΰ προγράμματος βλέμμα. Ξεύρετε πώς 
τελειώνη; « Έκτυποΰνται καί έπισκεπτήρια στιγμιαίως ...»

*

Κλείων ήδη, τάς εντυπώσεις ταύτας, άς έν τφ σημειω- 
ματαρίφ μου σπεύδων ίχάραξα, όσφ μάλλον παρέρχεται ό 
χρόνος καί πρός τήν ημέραν τών εκλογών έγγίζομεν, τόσφ 
ήδέως άναμιμνήσκομαι τοΰ Πόρου καί τοΰ ζωηροΰ, ποΰ χα- 
ρίεντος πληρώματος τής «Μυκάλης», τόσφ περισσότερον μοί 
έρχεται ή επιθυμία, μακράν τής τύρβης καί τών άνουσιοτή- 
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των, έν άπομεμακρυσμένηγωνία δροσερά; νήσου βιών,νά γελώ 
μι το μαρτυρίου τδν συγχρόνων 'Αθηναίων, ανακαλών tv 
τφ νφ συγχρόνως ήδείας, προσφιλιΐς τινας άναμνήσεις !

Αί*.

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΗ “ΦΤΣΙ„
( ΈπίστοΛί) πρδ<· τηκ dttWvroir)

Φίλε κύριε Διευθυντή,

Είς δύο φύλλα του περασμένου χρόνου 9 καί 10, έδημο- 
,σιεύσατε χαριτωμένη*  επιστολήν διά τόν παπποϋ ποΰ έδιά- 
βαζετήν «Φύσιν», και ή οποία ώραία παριστάνει τήν έξαν- 
θρωπιστικήν δύναμιν τήν όποιαν έχει ή διάδοσιςτών γνώσεων. 
Σάς βεβαιώ, ότι μιγαλήτερο, εύγινέστερ'ο πράγμα ’ς τόν 
κόσμον δέν γίνεται άπό τή καλή προαίρεσι τών ανθρώπων 
έκείνων που αγωνίζονται είς τήν κοινωνίαν μας όπως μέ τάς 
γνώσεις ποΰ αποκτούν άπό μακροχρονίους μελετάς καλητε- 
ρεύσουν τά ήθη τών άπλουστέρων άνθρώπων, προκαλαϋντες 
τόσην ευγνωμοσύνην άπό μέρους των. “Ώ, σάς ζηλεύω διάτό 
εργον σας! . . . Ευλογημένο νάνε.

Άλλά άς μοϋ συγχώρηση ό τετραπέρατος Ροϋς νά τοΰ 
είπώ, ότι ένφ όλα τά λέει καλά κα! άγια, στό τέλος, στή 
τελευταία σχεδόν λέξιν, έσκόνταψεν ό καλός άνθρωπος. Γρά
φει, ότε ό παππούς εζη·έν άγάπη και όμονοία μέ τά έγγο- 
νάκιά του, τά έξυπνα καί τρελλά.

Μάς είπε τί μεταβολή έπήλθεν είς τόν γέροντα. Άλλά τό
• άλλο, τό σπουδαιότερο, έλησμόνησεν νά μάς τό είπή. “Έπειτα 

άπό αυτήν τήν ωφέλειαν ποΰ είύεν ό παππούς, τί έκαμε; 
Περιωρίσθη νά λέγη είς τά .έγγόνιατου νά διαβάζουν καλά 
βιβλία ; “Οχι! Νά τί-γινεταε. Τά πέρνει δυό φορές τήν εβδο
μάδα και μέ τή γλώσσα τοϋ λαού, -τή ζωντανή, τούς διη
γείται σαν παραμύθια ό,τικάθε εβδομάδα διαβάζει κα! εκείνα 
άπό τότε, άντί νά έχουν ώς σύνθημα παιγνιδίων τό «ό παπ
πούς διαβάζει τή φνυι», δέν βλέπουν τήν ώρα νά φωνάζουν 
«‘Ο παππούς θά μάς διαβάση τή Φί>αι*.

Τόν έγνώρισα τόν καλόν γέροντα πρό τίνος; ό Χριστιανός 
‘ ζή καί βασιλεύει.. . . έν τφ «γροτικφ του κτήματι, άναγι- 
νώσκων πάντοτε τήν «Φύσι». Καί πού νά 'δήτε πόσα πράγ
ματα ξεύρεετώρα !. . . . Πολύ περισσότερα,σάς βεβαιώ,άπό 
τούς'efaaifarzovc—:κατά τά,διαφοριδια τών εφημερίδων — 
φοιτητάς μάς. Τά 'πισνηιιοι·ι*ά, άτινα τόσον έβάρυνον καί έ- 
σκότιζον τόν νουν του, τώρα μέ τήν απλήν καί ‘ξάστερην έκ- 
θεσι, όπού’κάμνει ή «Φύσις», ’μπαίνει ευθύς ς τό νόημα. Τά 
παίγνια ήρχισε παίζοντας μέ τά έγγονάκΐά του νά τά έφαρ- 
μόζη καί άμα-έπιτυγχάνη — τούτο δέ συνηθέστατα συμ.βαίνει 
— ενθουσιάζεται, φιλει τά έγγόνιά του διότι επέτυχε, πέρ- 
νει τό φύλλο τής «Φύσεως» —λές καί νάταν κανέν άλλο άγ- 
γονάκι, μά τούτο πολύ σοφό —και'τό άγκαλιάζει σφιγκτά- 
σφιγκτά !. . . . Άκοΰς, τό γέρο νά ξεύρη τά τής Μεσημβρι- 

' νής Αφρικής άπο τόν «Μεσημβρινόν Αστέρα» σαν γεωγρά
φος Διεθνούς συνεδρίου !. . .. Μέ τί περιέργεια, νά ’δήτε, καί 

. άγάπη παρακολουθεί τώρα, ’« τά τελευταία φύλλα τάς περι
πέτειας του Κυπριανού Μερέ—μέ τόν χαρακτήρα τοΰ οποίου 
εΠαι κατενθουσιασμένος'—καί τών συντρόφων του, διά νά 
συλλάβουν τόν Ματακίτ καί έπιστρέψύυν μέ τό περίφημο δι
αμάντι πίσω, νά πάρουν τό έπαθλο, τό καλό καί δροσάτο κο
ρίτσι τού γερο-πηρα./;) Ούάτκινς !. . .. Ά ! νά σάς είπω καί 
αύτό.. . . δέν βλάπτέι.Ό παππούς ποΰ ‘διαβάζει τή. «Φύσι», 
έχει μιά προαίσθησι, καί μέ παρέκάλεσε νά σάς τήν γράψω 
γρήγορα, πρ.ίν προχωρήση τό μυθιστόρημα·. *0  Ματακίτ εί
ναι αθώος! θά τόν εΰρουν αύτόν χωρ'.ς διαμάντι, και θά εζ- 
ρουν πάλι τόν άδάμαντα άλλοΰ . . . Ποΰ; ό Βέρν καί ό με
ταφραστής του τό ξεύρουν. ... *0  παππούς λοιπόν ποΰ δι
αβάζει τή «Φύσι», ζή τώρα τήν καλλιτέραν ζωήν, εντελώς 
πνευματικήν. Καί τό σπουδαιότερον απ’ όλα, πού γι’ αύτό 

' σοΰ γράφω τήν επιστολήν αυτήν άπό τόμακρυσμένο.τούτο μέ- 
ρος,όπου ήλθα γιά λίγο καιρό,τή «Φύσι»,τήν διαβάζουν τέσ- 
σαρες τώρα καί όχι μόνο ό γέρο-Παππούς, όστις συμβουλεύ

εται ένίοτε διά μερικάς λέξεις τόν δάσκαλο τοΰ χωριού. Τέσ- 
σαρα καλά! Μορφώνει περισσοτέρους άνθρώπους τοΰ χωριού- 
μας ! Τά τρία έγγονάκιά του προχώρησαν ’ς τά γράμματα, 
Ή Μαρία έβγαλε τό Δημοτικό καί διαβάζει ελεύθερα. Κάμ- 
ποσες λέξεις μόνο δέν βγάζει, άλλ’ άπό τήν έννοια κάτι κα
ταφέρνει.

Πώς ημέρεψε πράγματι ό παππούς ! Πόσον ευχάριστος· 
τώρα φαίνεται ’ς τά έγγόνια του, πόσην χαράν άΰτά αισθά
νονται, βλέποντα τοιαύτην μεταβολήν ! Πόσον φιλόστοργος,· 
γλυκύς, υπομονητικός είναι. Ώ! πόσον άληθώς τά γράμ
ματα εξωραΐζουν καί έξευγενίζουν τόν άνθρωπον ! Ό γέρων 
τόσα χρόνια, άπό μικρό παιδί, δέν ηύτύχησε νά μάθη γράμ
ματα καί δι’ αύτό ήτο άπότομος, δέν έγνώριζεπώς ν’ άναθρέψη 
τά παιδιά, τά γγόν>α του. Τώρα δέ ότε εύρίσκεται ε’ς τά 
χείλος του τάφου, ό γέρων τώρα έννόησεν, ότι όλη ή δύναμις 
τής ευτυχίας έγκειται είς τήν μόρφωσιν τοΰ ανθρώπου, όστις, 
ουτω βελτιούμενος, τείνει πρός τήν έντελεστέραν έκπλήρωσιν 
τών μεγάλων αύτοΰ καθηκόντων.

ρέτε εΐς τήν εικόνα, ποΰ σάς στέλλω επίτηδες, διά νά 
γνωρίσητε τόν καλόν αύτόν άνθρωπον, τόν καλήτερον άκόμη 
ώς παππούν. Είναι δειλινό καί ό γέρων, ό τά πάντα νΰν άγα- 
πών και τά ζφα άκόμη καί αύτό τό ’ψηλό καπέλλο, δώρον 
τοϋ γείτο^ός του— όστις έκαμε μιά φορά δήμαρχος καί έλαβε 
μέρος εΐς τάς έορτάς τής ενηλικιότητας·—ποτίζει τό άλογό 
του, οπού έκοπίασεν δλην τήν ήμέραν. καί ό Άνδρέας φέρων 
εΐς τήν τσέπην του τή «Φύσι» τής περασμένης έβδομάδος, 
κατά τήν επιστροφήν του άπό τήν πόλιν ένθα έπήγεν,'διά νά 
ψωνίση καί, τό σπουδαιότερον, διάνάλάβη άπό τό ταχυδρο- 
μείον τό φύλλον, περνάει κρυφά άπό τόν γέρο, διά νά μή τοΰ 
άρπάξη τό φύλλο" καί μέ ενα χαμόγελο διά τήν επιτυχίαν 
πετιέται είς τόν οίκίσκον των, διά νά διαβάση πρώτος αύτός 
ό,τι μπόρεση καί ΐδή τάς ώραίας εικόνας.

Άλλά φαντασθήτε τί έκπληξις, τί χαρά θά καταλάβη τόν 
παππούν καί τά ’γγόνιά του, άμα ανοίξουν μεθαύριο τή 
«Φύσι» καί ίδοϋν πρώτα-πρώτα τούς εαυτούς των καί τήν 
επιστολή πού σάς στέλλω.Τί πανηγύρι θά γείνη 'ςτό σπητι!. 
Πού ξεύρετε, μήπως έπειτα άπό κανένα χρόνον σάς στείλω 
καϊ άλλην επιστολήν, μέ τήν επιγραφήν πλέον : «Τά ’γγόν)ά 
.διαβάζουν τή Φύοι.

Αί*.Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΙΙΡ
ΊΙ

Η ΤΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μνβιστβρί» ΙΟΓΛΙΟΥ Β8ΡΝ. — Μετάφροσι; Δ. I. Κ)

(ϊυνέχεια’ ΐδε προηγούμ. φύλλον)

— Αύτό καί εγώ νομίζω,έπανέλαβεν ό Νεαπολίτης· συμ
βαίνουν όμως συμπτώσεις I...· Φαντασθήτ», δττ, άν συμβη 
τις τούτων καμμιά ημέρα εΐς τόν Φραντζεζον, θά ήναι άλη· 
θής απώλεια δια τήν επιστήμην !

— Άληθές δυστύχημα ! έπανέλαβεν ό Ιλτων.
Καί άφιθη εις γέλωτα χαιρέκακο*.
— Όσο γιά μά; τό δυστύχημα δέν θα ήναι ακριβώς τόσφ· 

μέγα ! ύπέλαβεν ό ΙΙανταλ’άκκης, ένθαρρυνόμενος εκ τοΰ γέ
λωτος τοΰ συντρόφου του. Δεν θ’ άπομείνωμεν ή δύο διά 
τήν καταδίωζιν τοΰ_ Ματακίτ καί τού άδάμαντος του'!.. Οί- 
δύο μας δέ δυνατόν πάντοτε νά τά συμβιβάσωμεν φιλικός...

Οί δύο ανδρες έμειναν σιωπηλοί, μέ τό βλέμμα προσηλω- · 
μένον έπί τών δαυλών, μέ τήν σκέψιν χαμένη· » τή ένόχφ· 
μηχάνορραφίερ των.

— Ναί!.. Οί δύο μας πάντοτε θά συμφωνήσωμιν I έπάν- 
έλαβε*  ύ Νεαπολίτης.Τρεις όταν ήναι,είναι πλέον δύσκολου.

Έπηκολούθησε μια ετι στιγμή σιγής. ·.
Αίφνης ό Πανταλάκκης άνήγειρεν άποτόμως τήν κεφαλήν . 

καί ίβύθισε τό βλέμμα είς τά περικυκλοΰντκ.αύτόν σκότη.
— Μήπως είδες τίποτε ; ήρώτησεν ήμιφώνως. Μοί φαίνε— 

ται, ότι είδον σκιάν τινα όπισθεν τοΰ άρτοδένδρου τούτου. 
Άλλ’ό "Ιλτων ούδέν παρετήρησεν. Άφοΰ άφή;εσε λοι

πόν ό Πανταλάκκης τά φυσίγγια τοϋ τυφεκίου τοΰ Κυπρια
νού, ίνα ούτως ό Κυπριανός άοπλος καταβληθή ύπό τοΰ έλέ- 
φαντος, ήτοιμάσθησαν διά τό κυνήγιον τών ελεφάντων.

Καί οί τρεις δέν άπείχον ήδη σχεδόν ή δύο——τρία μέτρα 
άπό τών ελεφάντων. Έαν τά εύφυα εκείνα ζώα μέ τήν τόσον 
όξεϊαν ακοήν των, τά τόσφ ταχέως άντιλαμβ ενόμενα δέν είχον 
άκόμη παρατηρήσει τήν προσέγγισιν τών θηρευτών, τοΰτο 
προήρχετο έκ τοϋ ότι ησαν τοποθετημένοι είς ύπήνεμον μέ
ρος, προφυλαττόμενοι ύπό τοΰ ογκώδους πάχους άρτοδένδρου.

Έν τούτοις ει; τών έλεφάντων ήρξατο δίδων τεκμήρια άν- 
ησυχίας,άνυψόνων συγχρόνως τήν προβοσκίδα του είς σημεϊον 
έπερωτήσεως.

.— ’Ιδού ή στιγμή,είπεν ό Πανταλάκκης χαμηλήτή φωνή, 
έάν θέλωμεν νά έπιτύχωμεν σοβαρόν τι άποτέλεσμα- πρέπει 
νά άποχωρεσθώμεν καί νά έκλέζωμεν έκαστος τό μέρος του, 
είτα πυροβολοΰμεν όμοϋ εί; τι συμπεφωνημένον σημεϊον,διότι 
εις τόν πρώτον πυροβολισμόν άπασα ή άγέλη θά τραπή είς 
φυγήν.

Τής γνώμης ταύτης δεκτής γενομένης,ό "Ιλτων διηυθύνθη 
δεξιφ.

Ταύτοχρόνως ό Πανταλάκκης f 
- ελαβε τήν πρός τά αριστερά 
χαί ό Κυπριανός ίμεινιν είς τό 
κέντρον. Είτα καί οι τρεϊς άνέ·. 
λαβον σιωπηλός τήν πορείαν 
των πρός τό άδενδρον μέρος 
τοΰ δάσους.

Τήν στιγμήν εκείνην ό Κυ
πριανός λίαν έκπληκτος,ήσθάν- . 
θη δύο βραχίονας νά τον. πι- 
ριβάλλωσιν αίφνης διά ζωηρά; 

'περιπτύξεως, ένφ ή φωνή τοϋ 
Λϊ τφ έψιθύριζεν είς τό ού;:

— Έγώ είμαι...... Πηδώ
είς τά νώτα τοϋ ζφου.δπισθέν 
σας......  Μή ιίπττε τίποτε....
θά ίδητε ευθύς διατί !

Ό Κυπριανός έφθανε- τότε· 
είς τήν άκραν τνς λόχμης καί 
δέ« άπιϊχε πλέον ή τριάκοντα 
μέτρα άπό τών ε’>εφίντων. 
"Ηδη έλάμβανε τό δπλον του, 
ϊνα ή εϊοιμος διά παν ενδεχό
μενον, ότε ό Κινέζος τφ π'ροσ | 
θέτει:

— Τό τυφέκιόν σας είναι γε- 
μισμένον ! . Μή άνησυχεϊτε !.. 
Τά πάντα βαίνουβι κατ’’εύ· 
χήν.!.. Τά πάντα κατ ’ιύχήν!..

Ταύτοχρόνως αντηχεί συ- 
ριγμος βολής, ήτις έρρίφθη, ίνα 

■ προσημάνη τήν γενικήν προσ
βολήν, καί σχεδόν ωσαύτως σφαίρα^μία μόνον—δεήλθεν 
όπισθεν τοϋ Κυπριανοΰ.

Ούτος έστράφη ζωηρώς καί παβετήρησε τόν Πανταλάκκην 
όστις εζήτεε νά κρυβή όπισθεν τοΰ κορμοΰ ένός δένδρου. Άλ
λά, σχεδόν πάραυτα, γεγονός σπουδαιότερου προεκάλεσε τήν 
προσοχήν του.

ΕΙς τών ελεφάντων, πληγείς' άναμφιβόλως καϊ μανιώδης 
έκ τής πληγής γινόμενος, ήσχετό νά όρμήση κατ’ αύτοΰ. Οί 

• άλλοι, ώς είχε προβλέψει ό Νεαπολίτης,έσπεύσαν νά τραπώ· 
σιν είς φυγήν μετά φοβέρας σπουδής, ήτες έσειε τδ έδαφος 
μέχρις ικανής περιμέτρου.

— ’Ιδού ημείς έδώ ! άνέκραξεν ό Λΐ, πάντοτε προσκολλ.ώ-. 
μένος τφ Κυπριανφ. Καθ’ήν στιγμήν τό ζφύν θά εφόρμηση' 
καθ υμών κάμετε μίαν παρέκκλισιν διά τού Ταμπλάρ ! Ειτα 
στραφήτε πέριξ τής βάτου ταύτης καί άφήσατε νά καταδιω-

Kalil’ xrorijj/atat rij( xc^yetix/jc μαχαίρας..

χθήτε ύπό τοΰ έλεφαντος!... Τά άλλα είναι ’δική μου δου
λειά I...

Ό Κυπριανός μόλις έσχε καιρόν ίνα έκτελέση σχεδόν μη
χανικώς'τά διδάγματα ταΰτα. Μέ τήν προβοσκίδα ύψωμέ- 
νην, τού; οφθαλμούς ύγρούς έξ αίματος, τό στόμα ανοικτόν, 
τούς χαυλιόδοντας πρός τά εμπρός, τό ύπερμέγεθες παχύ
δερμου έφθανε κατ’ αύτοΰ μετ’απίστευτου ταχύτητος. Ό 
Ταμπλάρ έβαινεν ώς είδήμων, υπείκων μετά θαυμαστής α
κρίβειας εί; τήν πίεσιν τών γονάτων τοϋ αναβάτου του, και · 
έξετέλεσεν εύστόχως καί εγκαίρως βίαιον έξαλμα πρός τά δε
ξιά. Οντως, ό έλέφας άναχαιτισθείς κατά τήν κυριωτάτην 
ορμήν, διήλθε, χωρίς νά επιτυχή, είς τήν αύτήν θέσιν, ήν 
ίππος καί αναβάτης πρό ολίγου έγκατέλειψαν.

Έν τούτοις ό Κινέζος άνασπάσας τήν μάχαιραν, χωρίς 
νά είπη λέξιν, άφήκιν έαυτόν νά ολίσθηση κατά γη; καί διά 
ταχείας κινήσεως, έρρίφθη όπισθεν τής βάτου, ήν είχε δείξη 
τφ κυρίφ του.

—— Έδώ ! . · έδώ I . . Στραφήτε περί τήν βάτον ταύτην ! 
... Άφήσατε νά σάς καταδίωξη! άνέκραξεν έκ νέου.

Ό έλέφας επανήλθε κατ’αύτοΰ, μανιωδέστερος έπί τή 
άποτυχίφ τής πρώτης προσβολής. Ό Κυπριανός μολονότι 
δέν κατενόησε καλώς τόν σκοπόν τοΰ ε’νδειχθέντος τεχνάσμα

τος τοϋ Λΐ. ε’ξετέλεσε τοΰτο 
ακριβώς. Έστράφη περί τήν 
βάτον, ακολουθούμενοςύπό τοΰ 
άσθμαίνοντος ζώου καί εξέφυγε 
δευτέραν άκόμη φοοάν τήν έπί- 
θεσίν του δι’ αιφνίδιας παρεκ- 
κλίσεως τοϋ ίππου του. Άλλ’ 
ή τακτική αΰτη ήδύνατο έπί 
πολύ νά έπιτύ/η ; Ό Λί ήλ· 
πιζε νά άποκάμη τό ζώον ;

Ταΰτα ήρώτα καθ' έαυτό» 
ό Κυπριανός, χωρίς νά δύ*η·  
ται νά εύρη 1<α*οτοιητικήν  ά- 
πάντησιν, ότε, αίφνης πρός με
γάλην του έκπληξιν ό έλέφας 
κατέπεσεν έπί τών γονάτων. 

Ό At δραχθ-ίς μετ’ απα
ράμιλλου έπιδε ξ’.ότη-ος τής 
ευκαιρίας, διωλίσθησεν έν τή 
χλόη κάτωθεν τών ποδών τοϋ 
ζώου καί δι’ ένός κτυπήματος 
τή; κυνηγετικής μαχαίρας τφ 
έκοψε διά μιας τον τένοντα τής 
πτέρνας , ο καλοΰσιν , όπως 
καί παρά τιϊ; άνθρώποις,αχίλ
λειου.

Ούτως ίπραττον τακτικά οί 
Ίνδοι κατά τάς εναντίον τών 
ελεφάντων Θήρας των, ό δέ 
Κινέζος «υχνάκις έξησκά.θη εις 
ιό τέχνασμα τοΰτο έν Κεϋλά
νη, έκτιλών αύτό μετ’ ακρί

βειας καί έξοχου ψυχραιμίας.
Έξησθενημένος καί ανίσχυρος' ό έλέφας, έμινεν ακίνητος 

μέ τήν κεφαλήν .συνεστραμμένη*  έν τή παχείγ χλόη. Ρύαξ 
αίματος, ρέοντος έκ τής πληγής, τόν έζησθένει ταχέως.

— Οΰορά! . . εύγε ! . . έφώναζαν αμέσως ό Πανταλάκ
κης καί "Ιλτων εμφανιζόμενοι εΐς τό θέατρου τής πάλης.

— Πρέπει νά τόν άποτέλειώσωμεν μέ jita τοι·<ρΐκ>ά, ύπέ
λαβεν ό Τζέϊμς "Ιλτω», όσνς έφαίνετο αισθανόμενος άκατα-' 
μάχητον ανάγκην νά: δράση καί διαδραματίση ένεργητικόν 
μέρος h τφ δρ.άματι έκείνφ.

Μόλις ταΰτα είπών, έστήριξεν έπί τοΰ ώμου τό τυφέκιον 
καί επυροβολησεν. Έν στιγμή ήκούσθη έπί τοΰ σώματος τοΰ 
γιγαντιαίου. τετραπόδου ή ίκρηξις τής σφαίρα;. "Εσχεν τοΰτο 
υπέρτατου σπασμόν, είτα εμεινεν ακίνητον, όμοιάζον πρός 
φαιον τινα βράχον κατακιίμινον έπί τοϋ έδάφους.
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— Έτελείωσεν ! άνέκραξεν ό "Ιλτων, ωδών τον ίππον 
του πλησιέστατα τφ ζώφ, ίνα τό ί'δη χαλήτερα.

— Περιμείνατε! · . . Περιμείνατε /. · . εφαίνετο λέγον 
τό λεπτόν βλέμμα τοϋ Κινέζου, άπευθυνόμενον πρός τόν κύ
ριόν του.

Δεν παρήλθε πολλή ώρα ΐνα άναμείνωσι τόν φοβερόν οσφ 
καί άφευκτον επίλογον τής σκηνής έκείνης.

Πράγματι, μόλις ό "Ιλτων έφθασε πλησίον τοϋ έλέφαντος, 
έκλινεν έπί τοΰ άναβολέως καί, πρός χλευασμόν, έπειράθη νά 
τοϋ άνορθώση τά ύπερμεγέθη ώτα. Άλλά τό ζώον, δι’ αι
φνίδιας κινήσεως όρθωσαν τήν προβοσκίδα του, τήν έρριψεν 

' έπί του άφρονος κυνηγοϋ, τώ εθραυσε τήν σπονδυλικήν στή
λην και τφ συνέτριψε τήν κεφαλήν, πριν ή λάβωσιν οί άλλοι 
καιρόν έκ τών εκπληκτικών τούτων δειγμάτων τής φρικώ- 
δους έκείνης λύσεως νά τά άποσοβήσωσιν.

Ό Τζέϊμς "Ιλτων δέν ήδυνήθη ή νά έκφέρη ύστάτην κραυ
γήν. Είς τρία δευτερόλεπτα, δέν ήτο πλέον ή μάζα έξ αι
ματηρών σαρκών, έφ’ ής ό έλέφας έπανέπεσεν, ίνα μηδέποτε 
πλέον άνεγερθή.

— ΤΙμην βέβαιος ότι θά έπήρχετο ό θάνατος 1 είπεν άπο- 
φθεγματικώς ό Κινέζος σείων τήν κεφαλήν. Οί ελέφαντες δέν 
παραλείπουσι τοΰτο, οσάκις παρουσιάζεται ευκαιρία !

Τοιοϋτος ύπήρξεν ό επιτάφιος τοΰ Τζέϊμς "Ιλτωνος. Ό 
νεαρός μηχανικός ύπό τήν έντύπωσιν είσέτι τής προδοσίας, 
ής ολίγου δεϊν έπιπτε θΰμα, ουδόλως ήμποδίσθη νά ϊδχι πρό 
αύτοΰ τήν δικαίαν τιμωρίαν τοΰ ένός τών άθλιων έκείνων, 
οϊτινες ήθέλησαν νά τόν παραδόσωσιν άνυπεράσπιστον είς τήν 
μανίαν ένός τόσον έπιφόβου ζώου.

Ώς πρός τόν Νεαπολίτην, οίαιδήποτε καί άν υπήρξαν αί 
σκέψεις του, έκρινεν εύκαιρον νά τάς φυλάξη δι’ έαυτόν.

Έν τούτοις, ό Κινέζος ένησχολεϊτο ήδη όπως όρύξη διά 
τής κυνηγετικής μαχαίρας του ύπό την χλόην τοΰ λειμώνος 
λάκκον, εν φ, βοηθούμενος ύπό τοϋ Κυπριανού, κατέθηκεν 
άμέσως τά άμορφα λείψανα τοΰ εχθρού του.

Τοΰτο άπήτησε χρόνον τινά καί ό ήλιος ήτο ήδη ύψηλά 
έπί τοϋ όρίζοντος,οτε οί τρεις κυνηγοί άνέλαβον τήν όδόν τής 

, κατασκηνώσεως.
"Οταν έφθασαν έν αυτή, οία ύπήρξεν ή άνησυχία των !.. 

Ό Βαρδίκ δέν ήτο πλέον έκεϊ.
(’Ακολουθεί).ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΦΪΣΙΣ

ΪΙ
ΈΙ ΑΓΡΙΑ ΙΤΤΖΔ.Ή: 

(Διήγηβις πρωτότυπος) 

(Συνέχεια)

IV .
Χυνέχβεα τής έν τώ δάσεο ηοραεας

Μετά τέταρτον ώρας άφίχοντο είς τούς πρόποδας μακρο· 
τάτου λόφου καταφύτου.

Μόλις άνήλθεν ολίγα βήματα καί νέον θάμβος τόν κατέ
λαβε. Νέος ένταΰθα άμύθητος πλούτος φυσικών καλλονών. 
Τό έδαφος ήν κατάφυτον έκ πολυειδών αρωματικών θάμνων 
καί ιαματικών βότανών. Έκεϊ άναμίξ έφύοντο μετά τής ά- 
λόης κεφατα συνάνθηροι σαδκζίαι, ποικιλανθεϊς κομψόταται 
ΰβίερίαι, χαρίεσσαι riperaolat καί υύ'Μεχόβαι, αί έκ τοΰ 
Γερμανού βοτανολόγου Zion λαβοΰσάι τήν ονομασίαν πο· 
λυανθεϊς ζχγτϊαι, ήδύοσμοι ζυ.Ιοπίαι, ή ώραϊα δάφνη ή γνω
στή ύπό τό εγχώριον όνομα ζοχοχίτΛ, ής οί καρποί χρησι- 
μεύουσιν είς τούς ιθαγενείς άντί πεπέρεως, παντοειδείς σαμ· 
βιταΛίαι πλησίον συνάνθήρων (.alooCarur, σχηματίζουσαι 
θαλλερόν πολύχρουν τάπητα έπιστρώνοντα καθ’ βλας τάς 
διαστάσεις τόν λόφον καί διακοπτόμενου τήδε κάκεϊσε ύπό 
σπανίων δένδρων άνατεινόντων τά μεγαλοπρεπή των φυλλώ
ματα ύπεράνω αύτοΰ.

Έδώ μέν έπεδείκνυε τά ώραϊα λευκά του άνθη το δένδρον 
έϋσευχαρδχί (eussenhardti), έκεϊ δέ ποικίλα ρυτοειδή, ών 
έξεϊχε τό ώραΐον δένδρον χυβουοαχέ. Έδώ σοί έπέσπα τά 
βλέμματα ή γιγαντιαίως ενταύθα αΰξάνουσα νούκχα, έκεϊ 
μέγας τις κοκκοφοϊνιξ έπλατάγιζε χαριέντως τά μακρά του 
φύλλα κατάφορτος έκ προκλητικών καρύων. Έδώ, παρά τάς 
όχθας διαυγούς ρύακος, πληθύς νησσών έκ τών καλόυμένων 
ζα.ίχουαυωγ έστέγνωνον τά ώραϊα πτερά των είς τόν ήλιον, 
ένφ άγέλη ολόκληρος λευκοπτέρων ζι^α^άχ έπαιζενέπΐ θαλ- 
λούσης σφενδάμου, έκεϊ πλήθος φοιγιχοχοσύφων άπήλλασσε 
φοινικά τινα τοϋ βάρους τών καρύων του. Έδώ, έπί κατά
φορτου βανανέας, έκατοστύς είδους τίνος σμικροτάτων μυιο- 
τροχήΜαγ καί σεισοπηγίδο»- άπετέλούν άντίθεσιν διά τών λε
πτών κελαδισμών των πρός τόν κροταλισμόν πελωρίου τινός 
χαϊμάγ*  εν τινι γειτονικφ ελει, έκεϊ δέ τά περίεργα Μεξικα- 
νικά πτηνά ταχάχ καί ζεγχοτδ.Ιχ παράδοξον άπετέλούν δυφ- 
δίαν διά τών ίδιοτρόπων λαρυγγισμών των.

Ό Κάρολος είχεν άνέλθει σχεδόν τόν λόφον χωρίς νά τό 
ένοήση, έν έκστάσει διατελών καί- άπορων τί πρώτον καί 
τί ύστερον νά θαυμάση έκ τής προνομιούχου ταύτης φύσεως.

Είχεν ήδη φθάσει είς τήν κορυφήν τοϋ λόφου παραδέδο- 
μένος είς τάς σκέψεις του, δτε κατά τύχην έστρεψε τήν κε
φαλήν πρός τά δεξιά.

Είς τριάκοντα περίπου βημάτων 'άπόστασιν παρετήρησε 
τότε μικράν καλαμίνην καλύβην κεκαλυμμένην διά ξηρών 
άνθέων άλόης άντΐ κεράμων.

Έσπευσε νά κρυβή όπισθεν σφενδάμου τινός κρατών τον 
κΰνα έκ τοϋ περιλαίμιου καί έκεϊθεν νά έξετάση καλήτερον 
τήν παρά δόξαν έμφανισθεϊσαν καλύβην.

V
Ή βασελος τοΰ δάσους

Ή καρδία του έπαλλε σφοδρώς. Έξήτασεν έκεϊθεν λεπτο
μερώς τήν καλύβην καί τά πέριξ- Έφ’δσον τό βλέμμα του 
ήδύνατο νά εΐσδύση έν αυτή καί τοϊς περί αύτήν, ψυχή ζώσα 
δέν έφαίνετο.

— "Ίσως οί ένοικοΰντες ν’ άπαυσιάζωσιν, έσκέφθη. Άς 
περιμένω.

Συνεβουλεύθη αύθις τό ώρολόγιύν του· Έδείκνυεν ώραν 
πέμπτην. Μέχρι τής δύσεως τού ήλιου άπητεϊτο έτι μία σχε
δόν ώρα. Άρα είχεν άρκετόν καιρόν ίνα έπιστρέψγι είς 
Πουέβλαν.

Έξηκολούθησε τάς έρεύνας του.
'Ο Γαζέλ, πειθήνιος ώς πάντοτε, ίστατο πρό τών ποδών 

του, κρατούμενος άλλως τε έκ τοΰ περιλαίμιου.
Μετά πέντε λεπτών άδημονίαν του Άγγλου μας, αίφνης 

έπεφάνη είς τήν θύραν τής καλύβης νεαρά Ινδή. Προφανώς 
ή άγρία τοΰ δάσους ήν έζήτει-

"Εμεινεν ένεός· Ή καλλονή τής κόρης έκείνης τής φύσεως 
τφ έφάνη μυριάκις άνωτέρα τής ΰπό τοΰ 'Ισπανοΰ άποδο- 
θείσης αυτή. Είχε μέσην τινά χροιάν μεταξύ τής εύρωπαϊ- 
κής τών άποίκων καί της τών αύτοχθόνων ’Ινδών άλλά τά 
χαρακτηριστικά της καί τών δύο τούτων φυλών διαφέροντα, 
ησαν καί τών δύο ώραιότερα. Έκράτει έν τή μιφ τών χει- 
ρών της μακρόν τόξον, έν φ διά τής έτέρας έπαιζε μέ τό έκ 
τοΰ τραχήλου της διά τελαμώνος έκ πολυχρόμων κογχυλίων 
κρεμάμενον κυνηγετικόν κεράς κατεσκευασμένον έκ κέρατος 
νεαράς δορκάδος. Πρό τοϋ στήθους της έκρέματο μικρόν j>i>- 
Jax-cor τριγωνικόν. Έπί τών άγαλματίνων της ώμων ήν 
άμελώς έρριμμένον τεμάχιον πορφυρόχρου υφάσματοςκατε- 
σκευασμένου έξίνών χαραχα καί βεβαμμένου διά χυμού χαμ· 
πεχιανοϋ αεματο^ιίΆυ φθάνον μέχρις όσφύος καί άφήνονήμι- 
κάλυπτον τό εύτορνον στήθος της.

Ζώνη έκ δέρματος τίγρεως πόρπην χρυσομαργαροποίκιλ- 
τον φέρουσα έκράτει. περί τήν όσφύν της σφιγκτά προσηλω
μένου κυκλοτερές τι μικρόν κάτω τών γονάτων φθάνον φό
ρεμα έκ συνερραμμένων άμοιβαδόν φύλλων yoirtxoc καί «α-,

I Είδος κροκοδείλου τών Άντιλλδν κ«ί τού Μιξιχοϋ. 

I ξατα, εν φ χονδροειδή χουσα ψέλλια περιέβαλλον τούς γυ
μνούς βραχίονας καί τούς πόδας της. Έπί τής άναδεδεμέ- 
νης εν εϊδει κορύμβου έβενώδους κόμης της ησαν έμπεπηγ- 
μένα χαριέντως τρία λαμπρόχρωμα πτερά. Έκ τών ώτων 

. της έκρέμαντο, δίκην ενωτίων, δύο ύπερμεγέθεις μαργαρϊται, 
ένφ παρά τήν παραπλεύρως κρεμαμένην πλήρη δηλητηριω
δών βελών έκ δέρματος κροκοδείλου φαρέτραν της άνήρτητο 

. βραχεία καί άμφίστομος σπάθη.
'Ο Κάρολος τήν κατεβρόχθιζε διά τοΰ βλέμματος. Τά η

μίγυμνα εκείνα κάλλη τφ διέχεον ηδυπαθή τινα άνά τά μέλη 
του φρικίασιν άμα καί ήδονήν.

’Εκείνη έξήτασεν έπί μικρόν τά πέριξ, ειτα δέ έπο- 
ρεύθη πρός τινα παραπλεύρως τής καλύβης της ύψούμενον 
κοκκοφοίνικα, έφ’ ού στηριχθεϊσα έφερεν εις τά χείλη τούς 
δύο δακτύλους της καί έξέβαλεν έλαφρόν τινα συριγμόν.Πα
ρευθύς μικρός σκίουρος μέ μεγαλοπρεπή ούράν έπήδησεν έπί 
τών ώμων της έκ τίνος παρακειμένου κακαοδένδρου. Αύτη 
τόν έλαβεν εις τόν έτερον τών βραχιόνων της καί ώδευσε 
πρός τήν καλύβην.

Ό Γαζέλ μέχρι τής στιγμής έκείνης έμενεν ήσυχος μεταξύ 
τών ποδών τοΰ κυρίου του, άλλ’ όταν ήκουσε τόν συριγμόν 
έταράχθη καί περιέφερε τήν κεφαλήν, άφήσας άμα ύπόκωφον 
γρυλλισμόν' παρατηρήσας δέ τήν άγρίαν έπανερχομένην εις 

'τήν καλύβην, έδοκίμασε νά όρμήση,έκπέμψας συγχρόνως πα· 
ρατεταμένην καί όξεϊαν ύλακήν, ήν ο Βρεττανός μας δέν 
ήδυνήθη νά έμποδίση.

Εκείνη άκούσασα τήν υλακήν, έτεινε τό ούς λαβοΰσα συ 
νάμα βέλος έκ τής φαρέτρας της, ένφ 0 μικρός σκίουρος έ- 
κρύπτετο αυθωρεί έν τφ φυλλώματι περικαλλούς τίνος βανα
νέας. Ο Κάρολος προσεπάθησε νά συγκρατήση τόν Γαζέλ, 
άλλ’ούτος έξηκολούθει ΰλακτών ζωηρώς. Κατέστη λοιπόν 
άδύνατον πλέον νά μένη κεκρυμμένος.

(ακολουθεί)

ΜΑΡΓ1Ρ1ΤΠ ΕΚ TflK ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

"Οσοι παρέστησαν είς τάς εξετάσεις τών μικρών τάξεων 
οίουδήποτε σχολείου θά έξεπλάγησαν βεβαίως διά τάς πολ- 
λάς έγκυκλοπαιδικάς γνώσεις, άς μεταδίδουσι τή τρυφερφ 
φοιτώση ηλικία οί καί αί πολυμαθείς παιδαγωγοί μας. Ά- 
νάγνωσιν, άριθμητικήν, ιστορίαν, γραμματικήν, γεωγραφίαν, 
ζωολογίαν, άστρονομίαν, γεωργίαν, φυσικήν, κατήχησιν, 
μουσικήν, τά πάντα τοϊς μεταδίδωσιν, καί ούτω βλέπει τις 
έκεϊ μετ’ έκπλήξεως μικρούς φιλοσόφους, άντί μικρών μαθη
τών κατόχους τών πρώτων στοιχειωδών γνώσεων τής ιίσα» 
γωγής αύτών εΐς τά γράμματα.

Καί αληθώς δικαίως τείνομεν τότε τά ώτα καί τόν νουν, 
όπως άκούσωμεν αιφνίδιας καί ευφυείς άπαντήσεις τών τέ
κνων μας, Άλλά καί όπόσων παρωδιών καί άστειοτήτων 
μετ’ ίλαρότητος δέν γινόμεθα μάρτυρες!

Έπιμελώς έσταχυολογήσαμεν μερικούς μαργαρίτας τοιού- 
των ερωταποκρίσεων, άς αύτολεξεί μεταδίδομεν τοΐς ήμετέ- 
ροις άναγνώσταις-

•♦Η
Ό Άνδρέας άναγινώσκει καί σφάλλει είς τόν τονισμόν.
— Έ ! Άνδρέα, τφ λέγει ή παιδαγωγός, ποΰ μεγαλό- 

νομεν τήν φωνήν ί
— "Οταν βγαίνομεν έξω, άπαντα ό παΐς.

■ΗΗ·
Ό Τάκης εξετάζεται άριθμητικήν.
— Δύο καί ένα, πόσα κάμνουν Τάκη ; . .
— Τρία......
— Πέντε καί τέσσαρα ;
— Δέκα τία!....
— Δεκατρία ; δέκα καί οκτώ ;
— Δεκατώ......
— Μπράβο!........

Είς τήν Ιστορίαν.
— Τί ήτο ό "Ομηρος, Κωστάκη :
— Ποιητής.

Καί τί έκαμνε ;
— Έπαιζε τήν λύρα...........

■ΜΚ
Είς τήν γραμματικήν εξετάζεται ό Γεωργάκης.
-— Ξεύρεις, σύ, νά μας εϊπης τί όνομα είναι ό άνθρωπος.
— Αρσενικόν.
— Καί ή γυνή ;
— Θηλυκόν. ...
— Πώς τό καταλαμβάνεις :
— Άπό τό φόρεμα.

•Η*
Είς τήν γεωγραφίαν καλείται ό έπταετής Πέτρος, μέ ζω

ηρόν ύφος, καί σώμα ανεπτυγμένου.
— Ή Γή τήν όποιαν κατοικοΰμεν πώς λέγεται;
— Σφαίρα-
— Καί είς τί διαιρείται ή Γή ;
—- Είς ξηράν καί είς θάλασσαν.
— Ποια είναι μεγαλητέρα, ή ξηρά ή ή θάλασσα :
— *Η  ξηρά, διότι ή ξηρά έχει πολλάς οικίας, ένώ ή θά

λασσα έχει ολιγώτερα πλοϊα.
■***

Ό Ραούλ τώρα θά μάς είπη ζωολογίαν.
—- Τά θηρία πόσους πόδας έχουσι;
— Τέσσαρας καί διά τοΰτο λέγονται τετράποδα.
— Ό άνθρωπος τί ζώον είναι ;

■ — Δίπουν, διότι έχει δύο πόδας.
— Καλά. Γνωρίζεις καί. άλλα δίποδα ζώα;

Μάλιστα, τον πατέρα, τήν μητέρα, τόν Κώτσο . . .

■ΗΚ
’Ιωάννη ποΰ δύει ό ήλιος ;

— Πρός δυσμάς.
— Καί ποΰ άνατέλλει;
— Πρός άνατολάς.
— Καλά, καί ή σελήνη ;
— Πρός βορράν καί πρός νότον.
— Καί οι αστέρες; έρωτάται ύπό τίνος.
— . . . . είς τό άστεροσκοπεϊον.

■ΜΚ
-- Λέγε σύ, Νίκο. Πόθεν γίνεται ό άρτος;
— Άπό τό άλεύρι. .
— Καί τό άλεύρι;
—· Άπό τό σιτάρι.
•— Καί τό σιτάρι πώς γίνεται;
— Άπό τήν γην.
— Μπράβο, καί ή γή ;
— Άπό τόν ουρανόν.

-Η*-
Ό οκταετής Άρτέμης προσκαλείται διά τήν "Φυσικήν 

Ιστορίαν.
— Είπε μας τώρασύ Άρτέμη, τί λέγεται'Φυσική ιστορία;
—- Ή εξέτασις άντικειμέν.ων άναγομένων είς τόν κύκλον 

τής φύσεως.
— Κάλλιστα' καί τί είναι ή φύσις;
— Περιοδικόν είκονογραφημένον έκδιδόμενον καθ’ εβδο

μάδα μέ εικόνας καί ύλην λαμπροτάτην.
— Περίφημα!....

-ΗΗ-

εσάς

Είς τήν κατήχησιν.
— Φίφε, πώς έπλασεν ό Θεός τόν άνθρωπον ;
— Καθ’ ομοιότητα αύτού.
— Τήν γυναίκα ; έρωτδί παριστάμενος κύριος.
— Καθ’ομοιότητα τής ’Αφροδίτης.
— Τής Αφροδίτης; τί λέγεις έκεϊ; άμ πώς; διατί;
— Μάλιστα, έτσι έλεγε χθες τό βράδυ ή μαμμά, πώς
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•ομοιάζει τήζ ’Αφροδίτη;, πώί ό θεός την επλασε. όμοίαν 
με την Άρρ'ώί'την. όπου εχομεν εΐς τό σαλόνι.

■*·♦■
Κ«1 τέλος προσκαλείται α πάντοτε ευ/αρι; Τάκης νά ά- 

■παγγείλη τό ποίημά του, όστις άνελθών ε’πίκαθηκλχ; άρχε
τε» μετά ζωηρας καί βροντώδους φωνής, άπαγγελλων

Γιά Sere μβ καί μίνα 
Tor γ/μο καπετάνιο, 
Ποΰ πήγα και cat fyepa 

‘Αγγούρια και ν&μάτακ;.

Ή διδασκάλισσα τόν παρατηρεί όργίλως.
— Ρέ, τί κυττάζεις Ιτσι ; της λέγει, τι, ό μπαμπά; ίέν 

τό ξέρει καλητερα άπό σένα ;
« ϋσις

ΓΓ1ΕΙΝΗ ΠΙΠΑ

Ό διαρκώς έπί πολλάς.ώρας διανοία: εργαζόμενο; έν τφ 
γραφείφ αυτού, συνήθως καταλείπει αύτό τήν κεφαλήν ίχων 
φεβαρυμένην έκ τοΰ κόπου καί έσκοτισμένην. Τούτων χάριν 
ιδίως, έπενοήθη συσκευή τις, εύχιριστάτης κατασκευής, τοϋ 
έκτιθεντο; κακοί άπαλλάττουσα ή μάς.

Συνίσταται έκ τίνος εύμιγέθους ύαλίνης σφαίρας κατά τι 
«πιμήκους, κλειόμενης διά πώματος φέροντο; δυο όπάς, εντός 
τών οποίων είσάγομεν δύουαλίνους σωλήνας. Τούτων, ό μέν 
είναι ευθύς καί εισάγεται ούτως ώστε τό μέν άκρου μό
λις νά ύπερέχη τής άνω επιφάνειας τοϋ πώματος, τό δ' έτε
ρον νά φθάνη μέχρι τοϋ πνθμένος τής φιάλης· ό δέ, είναι 
τετμημένος γωνιωδώς καί εισάγεται μέχρι τής κάτω έπιφα- 
νείας τοΰ πώματος. "Ινα μεταχειριστώ μεν τήν πίπαν ταύ- 
την, είσάγομεν ποσότητα Οίκτος μεμιγμένου μετά γλυκε
ρίνης, προσέχοντες όπως μή ό α' σωλήν έμβππτίζηται έν τφ 
ύγρφ ύπέρ τα 2 ύφεκατόμετρα. "Οτε δέ αισθανόμενα καρη- 
ίαρίαν, είσπνέομεν ίσχυρώς διά τοΰ άκρου τοΰ τετμημένου 
σωλήνος πρός καταστολήν ταύτης. Είκοσάς εισπνοών αρκεί.

’Εν Γαλλί$ πλειστάκις έγένετο τής συσκευής ταύτης χρή · 
«ις, πάντοτε δέ παρήγαγε σπουδαΐαν άνακούφισιν. ‘Η πίπα 
αΰτη ή υγιεινή, δύναται τά μάλεσ-α νά ώφελήσγι τούς μή 
έχοντας ανεπτυγμένου πολύ τόν θώρακα καί θέλοντας νά ά 
σκώσι τού; πνεύμονας' ol δ’ έχόντες τό στήθος αύτών εύ- 
παθές, ίύνανται ν’ άντικαθιστώσι τήν γλυκερίνην δι’ ύόατος 
πίσσης (goudron). Ή χρήσις τής συσκευής ταύτης έπί δω
δεκάδας τινας λεπτών μόνον καθ’ έκάστην γιγνομένη, αρκεί 
όπως ένισχύσν» τά άναπνευστικά όργανα καί αύζήση τήν τοϋ 
θώρακος ευρύτητα. Ή αύςησις τής θωρακικής περιφέρειας εν

XFOISTIKLA

— Μεταξύ τή; ύπό τοϋ χ. Ρολέν άντιπροσωπιυομένης βελγικής έτχιριίας, 
τή; κατασχιυχζούση; τήν από Μύλων εΐ; Καλάμας σιδηροδρομική, γραμμήν, 
χαΐ τή; Βιομηχανιχής Τραπίζη;, τοΰ χ. Σνγγροΰ χχΐ τής Πιστωτικής Τρα
πέζι); θιωμολογήθη σόμόασις. χαθ'ήν παραχωρεΐται είς τήν Ιταιρείαν δάνειον 
δύο Εκατομμυρίων δραχμών πρός συμπλήρωσιν τών όλων έργων τοϋ ειρημέ- 
νου σιδηροδρόμου.

— Σύνεστήθή Ελληνική Εταιρεία τών Γενιχών 'Ασφαλειών ύπό τήν έπω 
νυμίαν ‘Εθνική, ή; έδρα ίσονται αί Άθήναι, ή δε διάρχιια απεριόριστοι. 
Σκοπός ταύτης είναι ή αναδοχή παντός εΓδους ασφαλειών έν 'Ελλάδι καί έν 
τή αλλοδαπή Τό Εταιρικόν κεφάλαιον ώρίσθη εΐς δρ. 8,000,000 χαΐ διαιρεί
ται εΐς ■3’2,000 μετο/_α;ι ών Εχάστη εκ δρ. 230.

—Νέα θαλασσία έκδρομή της Φοιτητική.; Ένώσεως γενήσεται σή· 
μιρον.ήν θά παραχολονθήση είς τώνήμετέρων συντακτών,όστις θχ περεγράψη 
πιστώς τάς χάτά'τ’αότην ϊντυπ όσεε; του, δημοσισυθησομίνας εΐς τό προσεχές 
φύλλου τής Φόσεως. ΊΙ εκδρομή-αΰτη άρορά εΐ; τήν έπίσκεψιν τής Έλευ- 
■σίνος. τή; μονής Φανερωμένη; καί τοϋ Ναυστάθμου. Τήν έν Σαλαμΐνι ναυ
μαχίαν θά ίπιξηγήση ο καθηγητής π. Σ. Λάμπρος, τά δε τοϋ it Έλιυσϊνε 
ναοϋ τής Δήμητρο; άρχαιόριλός τις. Τό γεύμα παρατεθήσεται εις τήν ρο
μαντικήν τοποθεσίαν τή; μονής Φανερωμένης. .

— Έν Σμύρνη ή φυλλοξήρα άνεφάνη καί είς τάς εγγύτατα της.πολεω; άμ· 
«έλους,τάς ίκατέρωθεν τής σιδηροδρομικής γραμμής χειμένάς, ώς και ένΆϊ- 
δινίω. Ή Έλλ. Κυόίρνησι; έλαβε δραστηριώτατχ μέτρα.

—Τή παριλθούση Δευτέρά ίγένοντο τά εγκαίνια τής γραμμή; τοΰ σιδηρο
δρόμου Μύλων—Καλαμών,είς α παρέστησαν ή Λ. Μ- & Βασιλεύς μετά τών 
^χσιλοπα'δων Νικολάου χαΐ Άνδριον, ό πρωθυπουργός χ. θ. Δεληγ-άννης 

διαστήματι ολίγων μηνών δύναταε νά όπερβή τά‘0,-025.
Ή μέθοδος αύ:η ενεκωμιάσθη ύπό τοϋ διαπρεπούς ’Ιτα

λού ΐατροΰ Π. Μαντεγάτσα, καθηγητοΰ τής Υγιεινής.
Αΐκ.

ΑΙΝΙΓΜΑ Γ Α

59
Τό πρώτον μου μιά Μάγισσα. άργαία συΰ θη.Ιοΐ 
Τό Seorepov μου, yl.ls μου, ψηφίύν τι ίστί,
Τό τρίτον μου, ω .Ιύτα μου, άπιρ καί Λπομ/vei 
“ArOot ά>ρα<ό:ατον, ά^ίύκτωο θά iuyairii. 
Έάν τά rpia μΐρη μου tit ίν o.lor άθροίσης 
Πό.Ιιν τινα 'Τσιατικί/ν ιύθύο θά αχηματίσφς.

60
Άρχαία ν πό.ίιν .Ιΰτα μου, τό πρώτον μου σημαίνιι 
'ΚΑ^ηνικόν άκρωτήριον τό Seo’tpSv μου ιμφαίνιι. 
Έάν τά όύο μέρη μου tic tv S.lor άθροίσρς 
Πτηνόν τι ώραιότατον θά σ^ηματίσ^ζ.

61. Ερώτησες
Ποια πόλις σημαίνει ίσχύν ;

ΛΪΣΚΙΧ m BY ΤΔι 10? ΦΓΑΛΟ*  ΑΠ1ΓΜΑΤ&Ν
52. £ά]Λος — 32—αμ.μ.ος

"Ελυσεν αύτό ό έκ Μυκώνου κ ]. Καλαμβόκας, ό έξ Αθηνών κ. 
Δημ. Βασιλείου, χαί 6 έ< Καρδίτζης χ. Π. Κουτρουθέλης

53. X—ρήμ.»—χρήμα
"Ελυσεν αύτό i Ια Μυχώνου X. I. Καλαμδόχα;..

54. Μαί—φ<&$—νέφος
Ελυσεν αύ:ό 6 έξ ’Αθηνών Περικλή; Δημητρίχς.

AmilOKPiSKIX ΓΙΙ2 ‘ ΦΓΧΕίδΧ,.
Α. θ. Κών Επιστολή έλήφθη Δέοντα ένηργήθησαν, σά: έγράψαμιν τα- 

-χυθρομιχώς.— Γ. Ν. Κ. Λευκωσίαν. Σϊ; άπηντήσχμεν διά δελταρίου.— 
Δ Κ. Μ. Πάτρας Συνδρομητή; ένεγράφη, φύλλα άπιστάλησαν, περί λοι
πών ϊ·χει καλώς, φροντίσατε δέοντα—Η Κ. Χώρον. ’Επιστολή μετ’απο
δείξει»; έλήφθη, 2/ει χαλώ;. — Μ. Λ Μ. Γαλάζιον Δελτάριον ελήφθη έ
χει χαλώ;. Ήσυχεϊτε.—Β. Σ Κάιρου. Επιστολή έλήυθη, σά; άπηντή- 
σχμιν ταχυδρομαώ; — Θ Β Κ Κέρκυραν. Σά; έγράψχμεν χαΐ άπεστεί- 
λαμεν και άπόδειξιν συνδρομής σχ;. 'Ο έκ.δεξιών αριθμό; είναι ό αριθμός 
τοΰ λαχείου σας. Ψύλλον μόνον διά δελταρίου {ζητήσατε χαΐ σάς άπεστείλα· 
μεν προχθές.— Κ. Α. Ναύπακτον. Έχει καλώς, πλήν ροοντίσατε δρα- 
στηρίως χαΐ τα/έως, πχραχαλοΰμεν. — Π. I. Κ. Καρδίτζαν ’Επιστολή 
έλήφθη. Σχ; γράφομε» προσεχώς χαΐ άποστέλλομεν αποδείξει;.—I. Ρ. ϊϋ· 
ρυν.Σάς έγράψχμεν διά μέσου A 11 αυτόθι, διι δύνασθε νά τά επιστρέψητε. 
—A. Ζ. Ταϊγάνιου. Συστημένη έλήφθη· εΰ/αριίτοϋμεν. Σας άπηντήσαμεν 
άμέσω,-.—Λ 11 Βραΐλαν. Συνεστημένη μετά συναλλαγματικής έλήφθη. Εΰ- 
χαριστοΰμεν πολύ. Σά; έγράψαμεν.

και περί τούς διαχοσίους κεκλημένους. Είς Τρίπολιν παρετέθη πλουσιώτατον 
γ«θμ«· , ■

— Έπήλθεν οριστική συνεννόησι; μεταξύ τών διαφόρων σιδηροδρομικών 
εταιριών καί ή Κυδέρνησις σκγχατένευσεν,όπως πάντες οί σταθμοί αύτών συγ- 
χιντρωθώσι παρά τόν τού σιδηροδρόμου Λαυρίου.Τό έργον θά στοιχίεΐ) περί 
τά 3,OJO.OOi). θά συμμίτάσχουν δί πασαε α! έταιρεΐαι.

— Ή γαλλική βουλή έψήρισε τά τελωνιακά τέλη τά προταθέντα ύπό της 
επιτροπής έπί τών ξηρών σταφίδων εΐς 15 φράγκα κατ' έλάχιστον όρον καί είς

φρ. κατά μίγιστον, αντί τών 20 χαΐ 30. άπερ ώριζε πρότερον.
— Υποψήφιοι δήμαρχοι ’Αθηνών άνεχηρύχθησαν οΐ έξης : Ν. Δ. Καλλι- 

φρονάς,’ΑΘ, Κατσανδρής, Μιγ. Μελά;, Κων Ξένος, Ίω. Σουμαρίπας.Κων. 
Σταυρόπουλος, Τιμ. Φιλήμων, Κων- Φρεαρίτης. Μέχρι τοϋδε οόδιις δύνα
ται όριστιχώ; ν’ άπορανθή πού κλίνει ή πλάστιγξ τοϋ δημοσίου φρονήματος, 
τοϋ ’Αθηναϊκού λαού φρονίμω; άποχρούσαντο; μέχρι τοϋδε πάσαν άσκοπον 
και πρόωρον διαδήλωσιν-

— Άφίχετο προχθίς εκ Βιέννης ό κ. Ίω. Γεωργαντά;, Γεν. Διευθυντής 
τών Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων, όστις, ώς γνωστόν, μετέδη ίκεί, όπως 
λάόη μέρος είς τό συγκροτηθέν παγκόσμιον ταχ. συνέδριου. Έκ τής έπισκέ- 
ψεώς του ταύτης τοϋ κ. Γεωργαντά πολλά ελπίζουσιν αί παρ’ ήμίν ήνωμέναι 
ύπηρεσίαι.

— Ό «’Αρχαϊκός Φοιτ. Σύλλογος», ον, ώς γνωστόν, άποτιλουσι νέοι φι
λότιμοι και τοϋ κχλοϋ θιασώται θερμοί, άπέστειλεν είς τήν κεντρικήν ύπερ 
άνεγέρσεω; ανδριάντας τώ Άθ. Διάκω επιτροπήν δρ. 3_Π έχ πανηγυρικής 
παραστάσεως,ήν ούτος έδωκιν εν τ$ μεγάλω θεάτρω. Εύγέ του.

— Έν Βενετία χχθειλχύσθη παρουσίφ τοϋ βχσιλέω; νέον Ιταλικόν θωρη- 
κτός, «Σικελία» όνομαζόμενον, μήκους 122 μέτρων. 15,000 χεχλημένων 
παρήσαν.

—Διετάχθη όπό τοϋ υπουργείου τών ‘Εσωτερικών ή κατασκευή νέου γραμ
ματοσήμου διδράχμου και τετράδραχμου χάριν τών ταχυδρομικών δεμάτων, 
ύ>ν τό βάρος-ύπόκεεται εΐςτά τέλη ταΰτα.


