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Διανύοντες ήδη τά μέσα τοϋ τρέχοντος έτους, ήτοι 
τοϋ 1ου τής Β’. -περιόδου, παρακαλοϋνται όσοι τών 
κυρίων συνδρομητών μας δέν μάς άπέστειλαν έτι τήν 

συνδρομήν των, εύαρεστούμενοι, νά μας άποστείλωσιν 
αύτήν, ή νά παραδώσωσι ταύτην τοίς κατά πόλεις 

συνδρομηταϊς μας.

Όμοίως παρακαλοΰνται καί οί κύριοι άνταποκριταί 

μας νά έπιταχύνωσι τήν αποστολήν τών έκκαθαρί- 
σεων τών άποσταλεισών αύτοίς άποδείξεων.

Ή Δχεύθννόις.

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Κ. ΑΝΔΡΕ

Ό κ. Άνδρε έγκατέλειψε παρ’ έλπίδα τήν Σπιτσβέργην, 
παραιτηθείς τή; άνά τον Βόρειον Πόλον έφετεινής εκ
δρομή; του.

’Εν τούτοι; μέχρι τοΰδε δέν είνε γνωστά επακριβώς τά 
αίτια τά ύποχρεώσαντα αυτόν νά καταλίπη τήν Σπιτσβέρ.

Ο ΑΕΡΟΝΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕ
Ό εξερευνητή; τοΰ Β. Πόλου·

γην καί έπιστρέψη εις Σουηδίαν, πριν ή το έργον αύτοϋ 
περατώσνι. Ύπάρχουσιν όμως αί έξη; πληροφορία! έκ ττΰ 
ευρωπαϊκού τύπου :

Ό κ. Λασάμβρ κατασκευαστή; τοϋ άεροστάτου «Βόρειο; 
Πόλος» συνώδευσε τήν άποστολήν τοΰ Άνδρέ εΐ; τήν Σπιτ- 
σβέργην. ’Επιστολή δέ τούτου, κατ’ αυτά; ληφθεϊσα έν Πα- 

ρισίοις, εκθέτει ώ; ακολούθως τά πραγματικά αίτια τή; απο
τυχία; ταύτης.

«Τό πολικόν θέρο; διαρκεΐ όλίγον, συνεπώς δέ δέον νά μή 
καταναλίσκεταί τις εΐ; ματαιοπονίας." Αλλως τε ή «Βίργα» 
ήτι; έφερε τού; έξερευνητάς καί τό υλικόν αυτών εις Σπιτ- 
σβέργην, εφθασε μόλις τήν 22 Ιουνίου, έν φ ή θάλασσα 
ητον έλευθερα άπό τή; 15 τοϋ αύτοϋ μηνός.

Τήν έπαύριον τή; άφίξεώ; μα; ίκει ήρχίσαμεν τήν έκ· 
φόρτωσιν τοϋ πλοίου*  διακόσιοι δέ πιντήκοντα τόννοι παντός 
είδους ύλικοϋ, έκ τών όποιων πολλά είχον βάρος 1,500 έως 
2,000 χιλιόγραμμων, κατετέθησαν άμέσως έν τοΐς παρα- 
πήγμασι, μετά πολλή; όμως δυσχερείας.

Μή δυνηθέντος τοϋ πλοίου μας νά πλησιάση τήν παρα
λίαν έγγύτερον άποστάσεως 60 ή 80 μέτρων, ή άποβίβασις 
του ύλικοϋ έγένετο τή βοήθεια λέμβων.

Άλλως τε δέ, τό έδαφος βραχώδες καί πλήρες προσκομ
μάτων καί χιονοσκεπές, παρημπόδιζε τήν έκφόρτωσιν, ήν 
έπι τέλους «ίκοσάς ναυτών μετά δύο ξυλουργών, μετά μεγί
στου κόπου κατόρθωσαν νά φέρωσιν εί; πέρας.

Έν χρονικφ διαστήματι, όλιγωτέρφ τοϋ μηνός, οΐ κκ. 
Άνδρέ, Στρίνδβεργ, Έκχολμ και έγώ, βοηθούμενοι ύπό τοϋ 

πληρώματος, άνηγείραμεν παράπηγμα 25 μέτρων ύψους, 
ισαρίθμου δέ διαμέτρου, ένθα έτοποθετήσαμεν τήν ογκώδη 
μηχανήν τοϋ άερίου, τήν ατμομηχανήν, τά; άντλία; προ- 
ητοιμάσαμεν δέ τό άερόστατον, τήν λέμβον και τά έξαρ- 
τήματα, παρά τά; καταιγίδα; καε τάς συνεχείς τής χιόνος 
ένοχλήσεις, αΐτινις έκώλυον τας ίργασία; ήμών.

Ή πλήρωσις τοϋ άεροστάτου ήρξατο τήν 23 'Ιουλίου. 
Έξαπλωθέν δ’ έπί τοϋ έδάφους άπο τής προτεραίας, εύρέθη 
τήν έπαύριον κεχωσμένον ?να πόδα ύπό τήν χιόνα . Τό δι’ 
αερίου μηχάνημα ίμως εΐργάζετο θαυμασίως καί τήν πρωίαν, 
τής 27, ή πλήρωσις είχε περατωθή.

Τό βάρος τοϋ άεροστάτου μάς υπέδειξε καθαράν ανυψω
τικήν δύναμιν 3,500 χιλιόγραμμων, συμπεριλαβανομένων 
και τών τριών ταξειδιωτών, τής λέμβου, τών έργαλείων, 
τών ζωοτροφιών, τοϋ έρματος κ.τ.λ.

Άπό τή; 28 Ιουλίου τά πάντα ήσαν έτοιμα διά τήν 
άνύψωσιν,ύπελείπετο δέ μόνον ή άνάρτησι; τής λέμβου καί ή 
άμισο; έγκατάλειψις τοΰ περιττού μέρους τοϋ περιφράγματος, 
ήτοι έργασία ήτις έύκόλως ήδύνατο νά γίνη εΐ; πέντε ή έξ 
ώρας. Δυστυχώ; δ νότιος άνεμος, δστις άκαταπαύστω; έ
πνεε κατά τό διάστημα τών έργασιών τής Ιγκαταστάσεως, 
μετεβλήθη άπό τή; 18.

Σηματοδείκτης, τεθείς έπί λόφου, δεσπόζοντος τοϋ παρα
πήγματος, έδείκνυεν ήμΐν τά; ελαχίστας μεταβολάς τής 
άτμοσφαίρας· μικραί δ*  έκ μεμβράνης άεροπορικαί σφαίρα; 
ή καί ναυτιλοαεφόβτατα καλούμενα, είς κανονικά διαλείμ
ματα άφιέμεναι, μας έδείκνυον τήν διεύθυνσιν των άνεμων 
έν τοΐς άνω στρώμασι.

Ό πλοίαρχος τοΰ «Βίργο> είχε διαταγήν δριστικώςν’ 
άναχωρήση έκ τής Σπιτσγέργης τήν 20 Αύγούστου, δπως 
μή καταληφθή έξ άπροόπτου ύπό τών’παγώνων βραδύτερον.

Τήν 17 Αύγούστου, δ κ. Άνδρέ, έν συντριβή καρδίας, 
βλέπων τό αμετάβλητον τοϋ καιροΰ, άπεφάσισε την αναβο
λήν τή; έκδρομής.
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Έπι *?χθβ(  μώχν ήμέραν τό άερόστατον άνέμενε πανέ
τοιμου τήν κατάλληλον στιγμήν τή; άνυψώσεως. Οί τοΰ 
έτους δμως τούτου κόποι 3έν θέλουσιν άπολεσθή, διότι ποι- 
χίλαι ένδιαφέρουσαι μετεωρολογικά! παρατηρήσεις έγένοντο 
δεόντως.

Οί έξερευνηταί έγνώρισαν τήν φύσιν τοΰκλίματος χαί 
έδοκίμασαν, αυτό ώς χαί τήν ιδιότητα τοΰ αεροστάτου.

Ό χ. ’Ανδρε ήτο πεπεισμένος, δτι θά ήδύνατο νά έκτε- 
λέση δια τοϋ έναερίου πλοίου του έκδρομήν 50—60-ήμε- 
ρών μετά μέτριου άνέμου.

Τό γιγάντειον παράπηγμα καί τό μηχάνημα τοϋ αερίου 
έμεναν έκεϊ διά τό προσεχές έτος.

Ύπό δέ τεχνικήν έποψιν, ούδέν παρελειφθη πρός επιτυ
χίαν της έπιχειρήσεως. Μόνον οί ένάντιοι άνεμοι άντέστησαν 
είς τά τολμηρά σχέδια τών εξερευνητών. »

Φ. Π

ΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ

Οί αρχαίοι ήγνόουν τά ωρολόγια καί τήν διαίρεσίν τοΰ 
ημερονυκτίου είς ώρας 24. Μετεχειριζοντο δέ τήν κλεψύ
δραν καί τό ηλιακόν ώρολόγιον. Τά ηλιακά άπετελοΰντο 
ύπό δείκτου, δστις έκαλειτο σκιάθηρον καί είχε τήν διεύθυνσιν 
τοΰ γήινου άξονος. Πλάξ δριζοντία ή κατακόρυφος διέκρινε 
τά ηλιακά ωρολόγια είς δριζόντια καΐ είς κατακόρυφα. Ή 
κατασκευή τοϋ ηλιακού ωρολογίου άπήτει τόν προσδιορισμόν 
τής μεσημβρίας τοϋ τόπου, έφ ού ίδρύετο, τήν έπί τής πλα- 
κός τοποθίτησιν σκιαθήρου καί τήν χάραξιν τής μεσημ
βρινής γραμμής καΐ τών ώρικών. Ή μεσημβρινή γραμμή 
προσδιωρίζετο διά τοϋ πολικού άστέρος, εάν ητο ούτος ό- 
ρατός. Έξηρτώντο δέ δύο νήματα έκ τής στάθμης, διά νά 
εΰρίσκωνται εν εύθυγραμμία μετά τοϋ πολικού άστέρος καί. 
έπειτα ήνοϋντο αί δύο άκραι τών νημάτων δι ’ευθείας γραμ
μής, ήτις ήτον ή μεσημβρινή.Προσδιωρίζετο δμοίως καί διά 
τού ήλακοϋ ειδώλου. Έπί επιπέδου έπήγνυον μικρόν στέ
λεχος μήκους 20 έκατ. κυρτόν είς τό άκρον καί φέρον έπί 
τοΰ κυρτού οπήν, δι’ ής έπεράτο νήμα και έπειτα έσημει- 
οΰντο κατά τάς πρωϊνάς ώρας 2 ή 3 σημεϊα, τά όποια 
κατελάμβανε τό ήλιακόν εϊδωλον, διερχόμενον διά τής οπής. 
Κατόπιν μέ κέντρον τό σημεΐον τοϋ έδάφους, ού ήπτετο τό 
δκρον τοϋ νήματος, έφεροντο τόξα έπί τών σχηματισθεισών 
γραμμών. Κατά τήν μεσημβρίαν, ίλαμβάνοντο δμοίως δύο 
νέα εϊδωλα καί έχαράσσοντο νέα τόξα, ήνοϋντο δέ μέ τά 
προηγούμενα. Τέλος έφέρετο ευθεία άπό τοΰ σημείου τού 
Ιδάφους, ού έφήπτετο τό άκρον τοΰ νήματος, δίερχομένη διά 
τών σημείων τής συναντήσεως τών τόξων. Τοιουτοτρόπως 
εΰρίσκετο καΐ έχαράσσετο ή μεσημβρινή τοϋ τόπου γραμμή.

Ή τοποθέτησες τοΰ σκιαθήρου καί ή χάραξις τών ώρι
κών γραμμών ήσαν εύκολοι, ύπαρχούσης ώρισμένης μεσημ
βρινής γραμμής.

Ή κλεψύδρα συνίστατο 8κ δοχείου, είς δ διαρκώς έρρεεν 
ύδωρ καί έξέρρεεν άπό μικρού στομίου, κειμένου είς τό κάτω 
μέρος τοΰ δοχείου. Τό. έκρέον ητο όλιγώτερον τού είσρέον· 
τος· ή έπιφάνεια τού έν τφ δοχείφ ύδατος ήτο άμετάβλη· 
τος, διότι ε’ις τά πλάγια τοϋ δοχείου ύπήρχεν ύδρορρόη, 
άφ*  ής έξέρρεε τό πλεονάζον.Ή δέ επιφάνεια τού ύδατος έ
φθανε πάντοτε μέχρι τής υδρορροής. Τούτου ένεκα ή έκ τής 
κατωτέρας οπής τοϋ .δοχείου έκρέουσα ποσότης ύδατος ήτο 
ή αυτή ίν τφ αυτφ χρονεκφ διαστήματι, είσέρρεε δέ είς 
κύλινδρον υποκείμενον έπί τού δποίου έπλεε πλωτήρ έκ φε- 
λοϋ, δστις έφερε δείκτην έφ " οσον δέ ό κύλινδρος έπληρόϋτο 
δ πλωτήρ βαθμηδόν άνήρχβτο καί τό άκρον τοΰ δείκτου 
αύτοϋ διέτρεχε κλίμακα, ΰπάρχουσαν έπί τής εσωτερικής 

παρειάς τοΰ κυλίνδρου, δεικνύουσαν δέ τάς διαφόρους ώρας 
τής ήμέρας.

Παρά τοϊς άρχαίοις αί ώραι διηροϋντο ώς έξής*.  Τάς τρεις 
πρώτας ώρας μετά τήν ανατολήν τού ήλίου έκάλουν 
iyopag», ' τήν τρίτην δέ Ιδίως καί τήν τετάρτην έκάλουν 
«πλή&ονβαν άμοφάν», τήν πέμπτην καί τήν έκτην «ήμέ- 
Qag ίβταμίνης», τήν δέ έβδόμην καί τήν όγδόην ββουλιτ'ον 
ή άμφέ περί βου λιτόν», τήν έννάτην καί τήν δεκάτην 
-«δεί-Αίρ»,- τήν ένδεκάτην καί δωδεκάτην «δΐίλην 6ψίαν», 
τήν πρώτην τής νυκτός «περί λύχνων &φάξ», τήν τρίτην 
καί τετάρτην «περί πρώτον ύπνον», τήν πέμπτην καί τήν 
ϊκτην «tijg νυχτ'ος Ιβταμέυηξ» τήν έβδόμην καί τήν όγδόην 
txsffl άλιχτρνόνων ώίάρ», τήν έννάτην «δρθρον βα&έως» 
καί τήν δεκάτην «λυκαυμ/g»,

Το πρώτον διά τροχών ώρολόγιον, τό γινόμενον γνωστόν 
έν Γαλλίιρ, έστάλη είς Πιπινον τόν βραχύν ύπό τού Πάπα 
Παύλου Α*  κατά το έτος 760 μ. X. ’Επίσης κατά τό έτος 
807 δ Καλίφης τής Βαγδάτης Άρούν-ελ-ρα-σήδ έπεμψεν 
είς τόν μέγαν Κάρολον ώρολόγιον περίεργον, άλλά μή 
ηχούν. Ή χρήσις τών ήχούντων ωρολογίων είσήχθη κατά 
τόν 14ον αιώνα. Έπί Λουδοβίκου τοΰ ένδεκάτου τής Γαλ
λίας άνεκαλύφθησαν τά καλούμενα φορητά ωρολόγια καί 
συγχρόνως ήχούντα. Υπάρχει περί αύτών τό έπόμενον 
άνέκδοτον. Γάλλος εύγενής άπώλεσεν δλην τήν περιουσίαν 
του είς τό χαρτοπαίγνιον. ’Επειδή τότε έτιμώντο μεγάλως 
τά ώρολόγια ταΰτα, έκλεψε τό ώρολόγιον τοϋ βασιλέω; του 
καί έκρυψεν έντός τής περιχειρίδοο του. Άναγκασθείς δμως νά 
παρουσιασθή είς τόν βασιλέα, τό κεκρυμμένον ώρολόγιον 
ηχησε τάς ώρας κατ’ εκείνην τήν στιγμήν. Ό μεγαλόφρων 
βασιλεύς Λουδοβίκος, άντε τά τιμωρήση τόν κλέπτην έδώ- 
ρησεν αΰτφ τό ώρολόγιον.

Τό πρώτον ώρολόγιον τοϋ θυλακίου κατεσκευάσθη έν Νυ
ρεμβέργη τής Γερμανίας έν hit 1,500, τά τοιαϋτα δέ ώρο
λόγια έκαλοϋντο ώά τής Νυρεμβέργης, ώς φέροντα σχήμα 
ώειδές.

Έπί ’Ιακώβου τοΰ Β*  τής Αγγλίας άπό τού έτους 
1685 μέχρι τού 1688 έφευρέθησαν τά έπαναληπτικά ωρο
λόγια ύπό τοϋ Άγγλου Βάρλοσμ, λαβόντος καί προνόμιον 
άποκλειστικής πωλήσεως.. Άλλά μετ’ ολίγον άλλος τες 
όνόματι Κουάλ κατεσκεύασεν ώρολόγιον τελειότερον, δπερ 
προσήνεγκεν είς τόν βασιλέα ’Ιάκωβον.

Ούτως είς ούδίνα άπενεμήθη προνόμιον αποκλειστικής 
πωλήσεως Βραδύτερον δέ δ Γάλλος ώρολογοποιός Χαρνέ 
έφεΰρε τά καλούμενα βηματόμετρα, άτινα δεινύουσι τόν 
άριθμόν τών βημάτων.

Φρίκ-

Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

ΤΗΣ ΤΗΛΕΓΡ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Συνέχεια*  ”δε προηγ. ψύλλον).

Β’.

Άς ίδωμεν ήδη, άν και ό άκουστικός τηλέγραφος άνά· 
γεται δμοίω; είς τούς αρχαίους χρόνους ή είναι προϊόν τοΰ 
λήγοντος αίώνος.-

Τα ιστορικά τής άρχαιότητος κειμήλια, μάς άναφέρουσι, 
κατά τόν Διόδωρον, ότι ό μέγας τής Περσίας βασιλεύς συνε- 
κοινώνει άπό Σούσων μετά τών ’Αθηνών διά τής φωνής 
διά μέσου τών κατά διαστήματα τοποθετημένων φρουρών. 
Ό Μέγας ’Αλέξανδρος έφεϋρε τό μέσον ν' άκουεται ή φω
νή αύτοϋ είς δλον τό στράτευμα, είς άπόστασιν τεσσάρων 
λευγών, διά μέσου φωνητικών σαλπίγγων. Κατά δε τό 
1870 έπενοήθη ύπό τοΰ ιππότου Μορλάνδου είδος σάλπιγ- 

γος, δι'ής αί λέξεις ήδύναντο νά διαβιβασθώσεν είς άπόστα- 
σιν ένός καί ήμίσεος μιλίου καί παρά τόν ενάντιον άνεμον*  
ολίγον δέ βραδύτερον τοσοϋτον αύτη έτελειοποιήθη, ώστε ή 
φωνή ήδύνατο νά φθάση είς τήν παραλίαν έκ πλοίου πε— 
λαγοδρομοΰντος είς τρία μιλιά*  δυστυχώς δέν διέσώθη ή πε
ριγραφή τής κατασκευής αύτών.

Τφ 1782 πρώτην φοράν έγένετο ύπό τοϋ Γάντεϋ δοκιμαί 
τής μεταβςβάσεως τής ανθρώπινης φωνής διά τών σωλήνων, 
ώς γίνεται καί σήμερον είς πολλάς οικίας καί καταστήματα, 
άλλά δυστυχώς ούδεμία μείζων έφαρμογή έγένετο τούτων 
ούδ’ υπάρχει έλπίς τις βελτιώσεως.

Πολλοί πιστεύουσιν, δτι τό έν χρήσει ήλεκτρομαγνητικόν 
τηλέφωνον έπενοήθη έπί τή βάσει τοΰ διά κλωστής καταρ- 
τιζομένου τηλεφώνου, ής τά δύο άκρα άπολήγουσεν είς δύο 
κυτία. Τούτο πρώτος δ φυσικός Ροβέρτος Χούκ έφαντάσθη 
τφ 1667 λέγων,«Χρώμενος νήματι τεταμένφ ήδυνήθην νά 
διαβιβάσω τόν ήχον είς μεγάλην άπόστασιν μετά ταχύτητος 
ίσης τώ φωτι, τουλάχιστον άσυγκρίτφ τφ λόγω ταχύτερα; 
τής του ήχου έν τφ έλευθέρφ άέρι». Ή επινόησες αύτη 
ήδύνατο καλλίστας νά παράσχη έκδουλεύσεις τή άνθρωπό- 
τητι*  άλλά περιωρίσθη μόνον είς τά τών παίδων παίγνια, 
είς τάς τών έρωτολήπτων συνενοήσεις καί μόλις προ εικοσα
ετίας, σπουδαιότερων πως έχρησιμοποιήθη έν Ευρώπη. Τό 
περίεργον είναι οτι σχετική τις χρήσις αυτού έγένετο παλαιό- 
θεν ύπό τών άγριων τής ’Αμερικής καί τής άπωτέρω’Ανατολής.

Καί ναι μέν το διά κλωστής τηλέφωνον δέν δύναται, ώς 
ήδη είπομεν, νά θεωρηθή ώς ή άρχή τού σημερινού τηλε
φώνου, άλλ’ ουχ ήττον δέν δυνάμεθα νά άρνηθώμεν, δτι ό 
τρόπος τής κατασκευής εκείνου έχρησίμευσεν ώς άφετηρία 
τής έπινοήσεως τούτου. Άπό τής διά κλωστής μεταβιβά· 
σεως τοΰ ήχου κλιμακηδόν μεταβαίνομεν είς έτέραν τοΰ άν· 
θρώπου επινόησιν, τήν χρησιμοποίησα» τών ηλεκτρικών συρ
μάτων ε’ις τήν μεταβίβασιν Τοϋ ήχου*  παρετηρήθη δηλαδή 
δτι, ε’νφ b ήχος διατρέχει 333 μέτρα κατά δευτερόλεπτου 
έν τφ άέρι, ίν τφ τηλεγραφικφ σύρματι δύναται ίν τφ αύ
τώ χρόνφ νά οιατρέξη 5,127 μέτρα! Τήν Ιδιότητα ταύτην 
χρησιμοποιοϋντες καί σήμερον οί τών τηλεγραφικών γραμ
μών φύλακες, συνεννοούνται πρός άλλήλους άπό μεγάλων δι
αστημάτων πολλών χιλιομέτρων, κρούοντες τούς τηλεγρα
φικούς στύλους διά λίθου συνθηματικώς καί προσαρμόζοντις 
ίκ τής άλλης άκρας τό ού; ίπ αύτών.

Κατόπιν δ Βουρθέλ τφ 1854, έφαντάσθη,δτι ή φωνή του 
ανθρώπου δύναται διά τών αύτών συρμάτων νά μεταδοθή 
ήλεκτρικώς, άλλ’ ίτεπαίχθη διά τήν ιδέαν του ταύτην με- 
χρις ού τφ 1861 δ Ρέϊ; Φρείδριχορφ άνεκάλυψεν, δ« όντως 
εΐνε δυνατόν νά μετενεχθή ή φωνή διά τών ηλεκτρικών συρ
μάτων διά χρήσεως ηλεκτρομαγνήτου, τιθέντος είς κίνησιν 
λεπτόν διάφραγμα. Τφ 1876 δ Βέλλ ίτελειοποίησε τό σή
μερον ίν χρήσει τηλέφωνον καί τφ 1877 ό πολύς Έδισων 
προσέθηκεν είς τήν ήλεκτρικήν πρός τούτο συσκευήν τόν άν
θρακα, δι’ ού ή άρθρωσις τής φωνής καθίσταται ζωηροτέρα 
καί μάλλον ευδιάκριτος. Έκτοτε άλλοι, ώςδ Κόθερ, Πολάρ, 
Οδγος, Βεγερ, Λακουρ Βλάκ συνετίλεσαν είς τήν τελειοποί
ησήν τής έφευρέσεως ταύτης, ήν ό Γουλιέλμος θώμψων άπε- 
κάλεσε βαϋμ,α τών 6αυμ.«τ<ι>ν. Σήμερον τό τηλέφωνον 
κατέστη πάγκοινον, τηλεφωνικά γραφεία ίδρύθησαν είς πά
σας τάς κατά τόν πολιτισμόν προεχούσας χώρας καί ίσχά· 
τως τό τηλέφωνον συνδέει πλεΐστα χωρία τής Ελλάδος.

Συγκεφαλαιούντες τά περί τοϋ ακουστικού τηλεγράφου, 
δυνάμεθα ίλευθέρως νά ιϊπωμεν,δτι τά πρώτα σπέρματα καί 
αί άρχαί αύτοΰ οφείλονται είς προγενεστέρους τοϋ παρόντος 
α'ιώνος χρόνους καί μόνον ή τελειοποίησις, διά τής ίφαρμο- 
γής τοΰ ήλεκτρομαγνητισμού είς αύτόν, οφείλεται εις τήν 
τόσον θαυμαζομένην περίοδον τών ίφευρέσεων καί άνακαλύ- 
ψιων τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοϋ φθίνοντός δεκάτου ίννάτου 
αιώνος. ("Επετσι συνέχεια).

-------——-------

ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΤΑΣΕΙΔΙΟΤ 

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ-

(Συνέχεια· Γοε προηγούμενον ψύλλον).

Αί εισπράξεις άναγχαστικώς ένταΰθα είναι εις αντίστροφον 
λόγον τοΰ τετραγώνου τής άποστάσεως

Το άνερχόμενον καί κατερχόμενον πλήθος έκάστοτε έκεΤ είναε 
πολυάριθμον καί απορίας άξιον είναι, πώς οί εύρωπαΐοι έκμε- 
ταλλευται αύτοΰ δέν έπισκευάζουσί καί τακτοποιοδσι τήν λει
τουργείς τής σήραγγος ταύτης έπί τό άνθρωπινώτερον.

Μετά δύο λεπτά τό διόάγωνον τραΐνον έστη καί έξήλθομεν 
έκ μεγάλης λιθόκτιστου στοάς πρό εύρείας όδοΰ, δίκην πλα
τείας, φερούσης αμέσως είς τήν μεγάλην καί ώραίαν περιώ
νυμον, ευρωπαϊκήν συνοικίαν τοΰ Πέρα.

Πρό πάσης έξετάσεως τούτου διηυθυνθημεν 3ιά ποϋ μέν ευ
θέων, ποΰ δ έλικοειδών, άλλά καθαρών καί ένίοτε κατωφερι- 
κών οδών, διότι τό Πέρα κεϊται έπί λόφου, είς τήν οικίαν τοδ 
έξαδέλφου μου, όπως άφήσωμεν έκεϊ τάς άποσκευάς μου, ά- 
ναπαυθώμεν ολίγον καί είτα έξέλθωμεν είς τήν πόλιν.

Εισερχόμενοι ένταΰθα εΰρομεντήν καλήν αύτου σύζυγον καί 
έξαδίλφην Παυλίναν άναμένουσαν ήμας.

— Καλώς τον, καλώς τον, μοί έλεγεν δποδεχομένη με, 
πόσα χρόνια έχω νά σέ ίϊω.. .Μίαν δωδεκάδα.

— Αληθώς καί έγώ σας ειχι,ον επιθυμήσει καί ήδημόνουν 
πότε νά έλθω νά σας ΐδω.

( Τώρα, όπου έγεινις σωστές περιηγητής, μοί λέγει ό έ- 
ξάδελφος, θά σέ βλέπωμεν συχνά.

— Βεβαίως, ΰπέλαόεν ή έξαδέλφη καί τί κάμνουν οί οαχ· 
γενεϊς μας ; ό «a τ486.

Ο θεϊος Γ.. .καί ή Κατ.. .άπέθανον, καΓ ό Γ. . .ζή καί 
διασκεδάζει, ή Λ. ^καλογέρεψε καί ό τάδε έτρελλάθη, ή δείνα 
έπώλησε τά υπάρχοντά της καί ό Κ. ..έπλούτισε και τή κα
τέστρωσα , ούτως έν όλίγοις κατάλογον τής καταστάσεως τών 
γνωστών ήμ[ν συγγενών και φίλων, ώς πάντοτε συμβαίνει έν 
όμοίαις περι,τάσεσι.

— Σεϊς δέ πώς περνάτε; ήρώτησα αυτούς τότε, εισθε ευχα
ριστημένοι έδώ;

Καλούτσικα. Ζώμεν ήσυχοι καί ευχαριστημένοι. Χρή
ματα δέν. κερδίζομεν, · άλλά τό καθημερινόν δέν μας λείπει, 
μοι «παντα μειδιών ό έξάδελφος. Άς <ί»«ι καλά ή Παυλίνα, 
ήιις μέ περιποιείται.

Η σύζυγός του παρετήρησεν αύτόν μετά προσοχής καί μό
λις έτελείωοεν*

, Καλέ έξάδελφε, τώρα που ήλθες έδώ, νά τόν συμβου- 
λεύσης, 3έν εργάζεται αρκετά, είναι ολίγον νωθρός, αν ήθελε 
αυτός θά είμεθα πλούσιοι καί ήμεϊς.

Καί τί, θέλει; νά μέ βλέπης νά σκάπτω, διά νά εύχα- 
ριβ’ηθής άπό τήν έργασίαν μου ;

Οχι νά σκαπτής άλλά νά φέρνης λίραι; είς τό σπήτι. 
βλέπων,δ’5τι ή οικογενειακή αύτη συζήτησι; είχε χαρακτήρα 
εντελώς οικονομολογικόν, καί διά νά φέρω τήν ίλαρότητα με
ταξύ τών δύο αύτών συζύγων, τοϊς διηγήθην έν ίλίγοις τό έ
ξής ώραιδτατον χαρακτηριστικόν διήγημα, Ίταλοΰ τινο; σο- 
φιστοΰ,όστις άποκαμών νά έργάζηται,χωρίς νά δύναται νά πλου
τίση, έγκατεστάθη διαρκώ; εί; τήν κλίνην, άπαντών λακωνι- 
κώς εί; τήν ίκετεύουσαν αύτόν σύζυγόν του, ϊπωςμεταβή πρό; 
είίρεσίν εργασία;.

— Quanto la sorte mi vuole, in letto mi trove, ήτοι δπόταν 
ή τύχη με θέλει καί εί; τήν κλίνην μ’ εύρίσκει.

Διετέλει δέ οίίτω παρά τά; άπανειλημένα; ικεσία; τή; συ
ζύγου, άναγκασθείσή; οίίτω νά πωλήση πάντα αυτή; τά έπι
πλα πρό; πορισμόν τών πρό; τό ζήν,δτε εσπέρα; τι ήκουσε κρό
τον έξωθι εί; τόν παρακείμενον τοΰ δωματίου των τοίχον, καί 
μετ'ολίγον έμαθεν ότι αστυνομικοί ύπάλληλοι κατεζήτουν τινά, 
ΰπεξαιρέσαντα 30,000 φράγκα έκ τή; τραπέζης και δρα- 
πετεύσαντα.

Μετ’ ολίγα; δ’ ήμέρας, ένώ εσκέπτετο, διελογίσθη τόν ά- 
κουσθέντα όπισθεν τοΰ τοίχου κρότον καί έγερθείς, μετέβη 
καί ήρεύνησεν έκεϊ, 8τ< πρός μεγίστην αύτοΰ έκπληξιν εδρεν 
όπισθεν προσφάτου άνακινηθέν-ο; λίθου, δεμάτιον πλήρες τρα
πεζικών χαρτονομισμάτων.
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Σπεύσας δέ πρός τήν σύζυγόν του’
— Quando la sorte mi vuole, in lelto mi trove, τη έλεγεv, 

έπεθεικνύων τον θησαυρόν.
— At, τώρα, μάλιστα, άνέκραξεν ή καλή έξαδέλφη,νά κα· 

θήση καί ό έξάδελφος καί νά περιμένη την τύχην.
■— Βεβαίως, άπό σήμερον θά μένω μέσα, καί δέν θά έργά- 

ζωμαι, άπήντησεν έκεϊνος.
Ειτα έξήλθομεν εις τήν πόλιν,διευθυνθέντες προς τό έλλη- 

νικόν προξενείου, οιτερ κεϊται έπί τή; μεγάλης όδοΰ τοΰ Πέρα.
Ή συνοικία αδτη εινε ή νεωτίρα, έχει τάς καλλετέρας καί 

εύπρεπεστέρας οδούς καί οικοδομάς· καφεια ξενοδοχεία κα*  
κέντρα και λογίζεται μεταξύ τών άξιολογωτέρων αριστοκρατι
κών, μολονότι ή κρέμα τής πόλεως κατοιχεΤ τάς έξοχάς, Πρί- 
γκιπον, θεραπειά, Σκουτάρι κλ. ’Ιδίως ή οδός Πέρα δύναται 

' νά θεωρηθή ή καλειτέρα κα'ι μεγαλειτέρα πασών. Εινε οδός εΰ*  
ρυτάτη και λιθόστρωτος,έχει οικοδομάς και μέγαρα παμμέγιστα 
καί ωραιότατα, καταστήματα δημόσια καί ιδιωτικά χτίρια 
λαμπρότατα και πολυτελέστατα στολίζοντα τήν έν λόγφ λεωφό
ρον,ήτις όμολογουμένως τιμά τούς έν αυτή οΐκοΰντας, έμπο- 
ρευομένους και περιπατητάς·

Είς το μέσον περίπου τής όδοΰ ταύτης κεϊται τό μέγαρον 
τοΰ έλληνιχοΰ προξενείου, λαμπρότατον καί μεγαλοπρεπές 
κτίριον.

Ή μεγάλη αύτοϋ καί πολυτελής είσοδος χαί τά έλληνιχά 
έπ’αύτής σήματα προδίδουσι τήν ιδιότητα αΰτοΰ. Εις τόν εύ*  
ρύτατον διάδρομον πολλοί ομογενείς άναμένουσι τήν σειράν τής 
έπισκέψεώς των, έτεροι δέ ανέρχονται χαί κατέρχονται τήν 
εύρεϊαν τοΰ προξενείου μαρμαρίνην κλίμακα. Νομίζει τις, οτι 
εύρίσκεται έν τινι ύπουργείφ τών ’Αθηνών. Μή έχων καιρόν 
νά περιμένω, ανέρχομαι άμέσως καί δίδω τό επισκεπτηρίου μου 
είς τόν προ τοΰ γραφείου τοΰ προξένου φουστανελοφόρον εΰμύ*  
στακα έλληνα θυρωρόν. Είσάγομαι έντός εύρυτάτης εύπρεπώς 
κεκαλλωπισμέν^ς αιθούσης, έντός τοΰ βάθους τής όποιας καί 
πρό εύμεγέθους τραπέζης πεπληρωμένης έγγραφων και βιβλίων 
κάθηται εργαζόμενος δ γενικός πρόξενος κ.Εύγενειάδης, έχων 
έναντι του κυρίους τινάς Παρ’ αύτφ δέ κεϊνται άνακλιντήριον 
χαι διάφοροι έδραι. Άναγνωρίσας .με, εγείρεται, τείνων μοι την 
χεΤρα.

— Πώς έδώ; κύριε Πρίντεζη, πώς ητον τό έκτακτον τοΰτο: 
Τον κ. Εύγενειάδην γνωρίζω έξ ’Αθηνών, ίδια έκ Φαλήρου 

δπου πρό τριετίας διεμένομεν τό θέρος έκεϊσε.
— Μεταβαίνω εις Βουλγαρίαν και Ρωμουνίαν,τφ είπον καί 

θά μείνω καί εδώ έπί μίαν εβδομάδα πρός έπισκεψιν τής πό*  
λεως και τών ένταΰθα συνδρομητών μου-

— Χαίρω πολύ καί τί νέα μας φέρετε έξ Αθηνών;
— Έπί τοΰ παρόντος έχομεν τάς κρητικάς ανησυχίας. Τά 

νεώτερα δ’ αύτών είναι, δτι αί Δυνάμεις άνέλαβον νά κανονί
σουν τό ζήτημα.

— Ή παροΰσα Κυβέρνησις φαίνεται έργάζεται έπιτυχώς. 
Βλέπων δέ δτι μεγάλη κίνησις έγίνετο εις τό προξενείου'

— Τί κίνησις, τί κακόν είναι αυτό, έδώ νομίζει τις, δτι εύ*  
ρίσκεται έντός τοΰ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών και ’κάτι 
περισσότερον άκόμη, διότι, έχετε παρατηρώ και την δικαστικήν 
εξουσίαν ένταΰθα.

— Καί ποΰ νά ίδής άκόμη έδώ τί γίνεται,κύριε Πρίντεζη, 
ατελεύτητος καθ’ έκάστην κίνησις, ήτις δέν μας επιτρέπει νά 
φάγωμεν. Διαφορά δέ μεγάλη άπό τών ’Αθηναϊκών δπουρ·. 
γείων, διότι έδώ δέν επιτρέπεται αναβολή. Τοιαϋτα δέ εινε τά 
συμφέροντα καί αί υποθέσεις τών υπηκόων μας ένταΰθα, ώστε 
απαιτείται άμεσος ένέργεια καί διή προσωπική πολλάκις. Ευ
τυχώς αί τουρκικαί άρχαί μας- παρέχουν άρκετάς ευκολίας, 
άλλως τε άλλοίμονον.

— . Πώς βλέπετε τόν έλληνισμόν ένταΰθα ;
— Δέν ευρίσκεις λογαριασμόν, δ πληθυσμός είναι πολύς, 

πάσης τάξεως καί ποιότητος, κυρίως κατοικοΰντες τό Πέρα καί 
τόν Γαλαταν. Πόσοι είναι δμως καί όποιοι, δέν είναι δυνατόν 
νάκαθορίση τις, διότι δέν έγένετο ποτέ άπογραφή.

— Καί πώς τά περνάτε ήδη έδώ ; εισθε εύχαριστημένος ;
— Ώς βλέπετε, έν τή έργασία καταγινόμενοι, πλήν ύπο*  . 

φέρομεν ένεκα τών υπερβολικών εξόδων καί τής γλίσχρου μι
σθοδοσίας μας.Σήμερον δ βίος κατέστη δύσκολος εδώ.Μέ 1000 
δραχμές δηλαδή 600 φρ. μηνιαίως ένταΰθα, πώς δύναταί τις 
νά ζήσγι άξιοπρεπώς καί έπιβαιλλόντως... Υποχρεούμαι δε 
πλειστάκις νά παρίσταμαι έν στολή καί πολυτελεία δυσαναλόγιρ 

τής οικονομικής μου καταστάσεως καί άναγκάζομαι νά έξοδεύω 
έξ ιδίων, διότι ούκ ήν άλλως γενέσθαι.

— Πώς δέν αναφέρετε τήν κατάστασιν αυτήν είς τό υπουρ
γείου ;

— Είναι γνωστή άπό παραστάσεις τών προκατόχων μου. 
Φαντασθήτε, άμα πρό διετίας άνέλαβον τήν διεύθυνσιν τοΰ προ
ξενείου εδρον λογαριασμούς μέχρι 5,000 φρ. οφειλομένους είς 
διρφόρους· δι’ αντικείμενα θερμάνσεως, φωτισμοΰ καί λοιπές 
ανάγκας τοΰ προξενείου καί θ’ άφήσω καί έγώ χρέος, άμα ά*  
πομακρυνθώ έντεϋθεν.

—Τά πάντα ώς βλέπω χρήζουν άναθεωρήσεως και τακτο- 
ποιήσεως, ειπον, ώς καί αύτά τά προξενεία καί εύχής έργον 
θά ήτο, άν ό κ. Δεληγιάννης έτακτοποίει τά τής διοικήσεως 
και μισθοδοσίας τών υπαλλήλων πρό τής έπιτεύξεως -οΰ συμ
βιβασμού, διότι πολύ φοβούμαι μετά ταύτην ό προϋπολογισμός 
δέν έπαρκέση νά έπιφέρη τήν έλαχίστην βελτίωσιν

Βλέπων δέ δτι ή ομιλία μου έκώλυε τάς έργασίας τοΰ κ. 
Προξένου, ήγέρθην όπως αναχωρήσω, ζητήσας τήν διεύθυνσιν 
τής 'Ελληνικής πρεσβείας.

— Τόν κ. Μαυροκορδάτον ακριβώς θά εΰρετε έκεΤ κατά 
τήν ώραν ταύτην, μοί είπεν, έδώ πλησίον κεΐται και δύναμαι 
νά σάς δώσω άνθρωπον νά σας όδηγήση έκεϊ... ’Αλλά, κύριε 
Πρίντεζη, έπιθυμώ νά σάς έπανίδω πάλιν νά κάμωμεν καί ενα 
περίπατον μαζύ πρόςτό εσπέρας, όποίανδήποτε ημέραν θέλετε.

— Ευχαρίστως, άν εύκαιρήσω θά έλθω νά τά εΓπωμεν καλ
λίτερου.

’Αποχαιρέτισα; δ ’ είτα τόν κ. Εύγενειάδην, όμολογουμένως 
ίκανώτατον υπάλληλον καί πάνυ άρμοδίως κατέχοντα τήν δ- 
ψηλήν ταύτην θέσιν, ένεκα τής μεγάλης του έτοιμότητος, ευ
θυκρισίας, τοΰ έπιβάλλοντος χαρακτήρος του καί τής πολλής 
του πείρας,άποκτήσαντα δέ τήν συμπάθειαν καί άγάπην πάντων 
τών υπηκόων,διηυθύνθην πρός τό μέγαρον τής'Ελ. πρεσβείας. 
- Τον κ. Μαυροκορδάτον προσωπικώς δέν γνωρίζω, είναι δ

μως γνωστός τοΐς πασι ώς πρεσβευτής παλαιόθεν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, χαίρει τής έμπίστοσύνης τής ελληνικής Κυβερνή" 
σεως ώς καί τής τουρκικής, είναι δέ διπλωμάτης άριστος, ανήρ 
δραστήριος καί κάλλιστος πατριώτης. Θεωρείται ούχ ηττον 
κάτοχος καλής περιουσίας καί είναι συνδρομητής τής «Φύ- 
σεως» έκ τών πρώτων.

Άφοΰ παρεκάμψαμεν όλίγας στενάς οδούς, εύρίθημεν πρό 
μεγάλου εύπρεπο.ΰς μεσαίας τάξεως οικοδομήματος, έφ’ ού τό 
έλληνικόν στέμμα έδήλου ήμΐν τήν ιδιότητα τοΰ εσωτερικού του.

Εισήλθομεν είς ευρύ προαύλιου, δεξιόθεν τοΰ οποίου έκειντο 
τά γραφεία τοΰ διερμηνέως καί αριστερόθεν τά δωμάτια τών 
κλητήρων και θυρωρών. Είς τό βάθος, δεξιόθεν, ολίγον σκο
τεινή κλίμαξ φυλασσομένη άπό πελώριας τεχνητής άρκτου 
κρατούσης διά τής μιας χειρός (ποδός ;) μέγαν φανόν, έφερεν 
είς τάάνω διαμερίσματα, ένθα ώς εικός, εύρίσκονται τά γρα
φεία τοΰ "Ελληνος πρεσβευτοΰ.
Ό κ. Μαυροκορδάτος ώς έπληροφορήθην, κατοικεί είς τήν έ- 
ξοχήν τό θέρος καί κατέρχεται δίς τής έβδομάδος είς τά γρα» 
φεϊά του τήν ημέραν. “Ενεκεν δμως τών έκτάκτων περιστά
σεων έφέτος μοι ειπον δτι κατέρχεται ήδη καθ’ έκάστην.

Ζητήσας αύτόν,- έπληροφορήθην παρά τοΰ θυρωροΰ, ότι α
πουσιάζει, συστηθείς δέ τφ παρευρεθέντί τότε έκεϊ διερμηνεϊ 
δστις μοί είπεν δτι ό πρέσβυς μετέβη παρά τή Υψηλή Πύλη, 
διέμεινα έπ ’ ολίγον, είτα άπεσύρθην είς τήν οικίαν τοΰ έξα- 
δέλφου μου, πλησιαζούσης μεσημβρίας.

Εις τήν Τουρκίαν, ιδία· είς τήν Κωνσταντινούπολή καί τήν 
Σμύρνην, λέγεται δτι μαγειρεύουσιν φαγητά εξαίσια. Τήν πε- 
ρίστασιν ταύτην ένθυμηθείς, έδωσα προσοχήν εις τό παρά τφ 
έξαδέλφφ μου δοθέν μοι γεΰμα καί έπίστευσα είς τά λεγάμενα. 
Τδ γεΰμα άπηρτίζετο άπδ σούπαν καί βόειον βραστόν κρέας, 
ντομάτας μέ σάλτσα, ντολμάδες, γλύκισμα, τυρόν και φράου
λας καί όντως ηύχαριστήθην.Τοσοΰτον δ’ητον έπιμεμελημένη 
ή μαγειρική, ώστε δέν έλειψα νά συγχαρώ τήν έπιτηδείαν πρός 
ταύτην έξαδέλφην καί νά όμολογήσω τήν αλήθειαν τοΰ θρύλ- 
λου τούτου. Ή έξαδέλφή τότε κολακευθεϊσα υπεσχέθη δτι έκά- 
στοτε θά άλλάζη τά φαγητά, έφ ’ δσας ημέρας θά διέμενον έν 
Κωνσταντινουπόλει, όπως κάλλιον ευχαριστηθώ καί δοκιμάσω 
τήν μαγειρικήν πάντων τών έκεΤσε παρασκευαζομένων φαγη
τών. Καί έκράτησε τδν λόγον της, παραθέτουσά μοι έκάστοτε 
νέαν έκπληξιν έξαισίου μαγειρικής. Ήδη, δέν δύναμαι ή νά 
τήν ευχαριστήσω καί πάλιν δημοσία έπί τούτφ, όμολογών έν 

ταύτφ δτι καθ’ ολον τδ άνά τήν Τουρκίαν, Βουλγαρίαν καί 
Τωμουνίαν ταξείδιον μου τοΰτο, ούδαμοΰ έφαγον έκλεκτότερα 
φαγητά, έκτδς έν ιδιαιτέροις τισί γεύμασ·., παρ’ οίς παρά δια- 
φόροις φίλοις καί συνδρομητές ενίοτε προσεκλήθην.

Ούτω δ ’ άφοΰ έφάγομεν καί κατεκλίθημεν ολίγον, ενεκα 

τις ή νά περιορίζεται διατρέχων τάς οδούς τής πόλεως ή νά 
κάθηται «ξωθι τών καφείωνκαί ζαχαροπλαστείων, περιεργαζό- 
μενος τήν μεγάλην κίνησιν τοΰκόσμου. Αί έξοχαί καί περίπα
τοι καί καθαρός άήρ ιδίως εύρίσκονται μακράν καί έξωθι τοΰ 
άστεος. δι’ οπερ μετά πολλής εύχαριστήσεως βλέπει τις άπειρα 

κομψότατα μικρά άτμήρη σκάφη
μεταφέροντα άπειρον πλήθος πρδς 
τδ εσπέρας είς τάς έναντι τής 
Κωνσταντινουπόλεως είς δίωρον 
σχεδόν άπόστασιν έκεϊθεν κειμένας 
ώραιοτάτας νήσους, ώς καί είς τά 
έντός καί έκαρέρωθεν τοΰ περικαλ- 
λοΰς Βοσπόρου εύρισκόμενα περί*  
κομψά κατάφυτα καί διασκεδαστι- 
κά χωρία.

’Δναγκαστικώς περιωρίσθημεν 
έντός τής πόλεως καί μετέβημεν 
είς τά λεγάμενα Μνηματάκια.

("Επεται συνέχεια.)

ΝΕΑ SIS ΤΟΝ Β- ΠΟΛΟΝ ΕΕΔΡΟϋΗ

Ό Γεώργιος Γούλδ, υιός τοϋ 
άποθανόντος άμερικανοϋ εκατομ
μυριούχου Τζαίη Γούλδ, επα
νήλθε πρό τίνος είς ΝίανΎόρ- 
κην έξ έκδρομής, ήν ίπεχείρη- 
σεν εν ταΐ; πολικαΐς χώραις. 
Άσχολεϊται ίέ ήδη, είς τήν 
προπαρκσκευήν προσεχούς με
γάλης εκδρομής, ής σκοπός 
έσται ή είς τόν Βόρειον πόλον 
προσέγγισις.

Προτίθετατ νά διαίρεση τήν 
έκδρομήν είς πολλούς σταθμούς· 
πρός επίτευξιν δέ τοϋ σκοποϋ 
τούτου θά κατατρίψη εν ταις 
άρκτικαΐς χώραις, δσα ήθελον 
άπαιτηθή έτη. Θάοταλή πλοϊον 
είς άπώτατον έν ταΐς πολικαΐς 
χώραις σημεϊον, ένθα κατασκευ- 
ασθήσεται οίκημα πρός εγκατά- 
στασιν καί έναποθήκευσιν τών 
προμηθειών καί τοϋ ύλικοϋ. 
’Εκ Si τοΰ σημείου τούτου ή 
έκδρομή θά προεκταθή δσω τδ 
δυνατόν πρός τά πρόσω καί ειτα 
θά ίδρυθη δεύτερα αποθήκη. 
Ουτω θά προχωρή ή έκδρομή 
μ,έχρι τής είς τόν Β. Πόλον α- 
φίξεως.

Ό πρώτος σταθμός θά οίχη- 
ται νέας καθ ’ εξαμηνίαν προμή
θειας, τά δέ τρόφιμα θά μεταβι
βάζονται άπό σταθμοϋ είς σταθ
μόν.

Ό Γούλδ διατείνεται, δτι 
% λόγος, δι ’ δν έματαιώθη άχρι 

τοϋδε δ σκοπός τών τοιούτων 
έπιχειρήσεων, είναι ή έλλειψις 
έπαρχων χρηματικών κεφα - 
λαίων.

τής έπικρατούσης τότε πολλής ζέστης έν, Κωνσταντιεουπολει 
καί ήτο καί ημέρα Κυριακής, έξήλθομεν ■ είς περίπατον.

Περίπατος δμως έντός τής Κωνσταντινουπόλεως κυρίως δεν 
ύπάρχει, διότι οδτε πλατείας, οδτε όδούς καί λεωφόρους .συν
αντάτε έκεΤ καταλλήλους πρός περίπατον. 'Ώστε αναγκάζεται

Καί βεβαίως, ίλπίζεται, «τι μέ μόνον άμερικανικά κε
φάλαια δύναται νά κατορθωθή ή σύστασις σταθμών διαρκώς 
άπό άποστάσεως είς άπόστασιν μέχρι τοϋ Β. πόλου καταλ
λήλως διατηρούμενων καί ή πιθανή ούτως προσέγγισις 
πρός τδν σκοπόν. θός.
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Α.

Ό γάμος! Είναι ή ωραιότερα στιγμή τοϋ βίου.Πόσα 
όνειρα δέν διαπλάττονται κατά την ώραν τούτην ύπό 
των ενδιαφερομένων καί όπόσοι όρκοι καί ύποσχέσεις 
φευ ! δέν δίδονται ύπό τε τών χειλέων και των καρδιών 
μετά τόσης πειθοϋς καί ειλικρίνειας.

'Υπό συνθήκας τοιαύτας είχον ποτέ συζευχθή έν Κο- 
ρίνθω δύο νέαι καρδιαι, πλήρεις έρωτος καί τρυφερό*  
τητος, ό Παύλος καί ή Μαγδαληνή. Επειδή δέ είθισται 
πολλάκις δύο τοσοΰτον άγαπωμενα όντα νά έπιχεερώσιν 
ενίοτε ταίείδιον,αυτήν άκριβώς τήν ήμέραν τού γάμον 
των, μεταίύ τής σωρείας τών όρων καί ύποσχέσεων τών 
ήμετέρων νεονύμφων, άπεφασίσθη ΐνα μεταβώοι καί ου- 
τοι διά τίνας ήμέρας είς Πάτρας, άφοϋ τά οικονομικά 
αυτών μέοα δέν έπέτρεπον νά τραπώσι τήν είς Παρισί- 
ους,όπως εκεί άπολαύσωσι τάς πρωτας τής σελήνης τού 
μέλιτος ήδυτήτας καί διασκεδάσωσιν όλίγον.

Τό βαγόνιον έν ω είσήλθον,ήτο πλήρες έπιβατών, οί 
δ’ ήμέτεροι νεόνυμφοι μετ’άδημονίας παρετήρουν άλ- 
λήλους, ένδομνχως παραπονούμενοι έπί τή άπρονοηαία 
τών άρμοδίων, οίτινες δέν φροντίζουσι νά έχωσι θέσεις 
καί διά δύο μόνον άτομα, ιδία διά τά εύτυχισμένα άν- 
δρόγυνα.

—- *Άν  ποτέ γίνω διευθυντής σιδηροδρόμου, έλεγεν 
ό Παύλος σιγαλή τή ^ωνή τή μακαρία αυτού συμβία, ή 
πρώτη φροντίς μου εσεται νά διατάξω νά ετοιμάσουν 
ιδιαίτερα διαμερίσματα διά τούς ταξειδεύοντας νεονύμ- 
φους, οίτινες έχουν τόσα καί τόσα νά είπουν.

— Βεβαίως, τώ άπαντα ή τεθλιμμένη σύντροφός του, 
φαντάσθητι νά ήμεθα ήδη καταδεδικασμένοι νά ίστάμεθα 
καθ’ύλην τήν διάρκειαν τού ταίείδιον ώς αγάλματα. , 
Διατί νά μή προτιμήσωμεν τό θαλάσσιον ταίείδιον; Θά 
ήμεθα ήδη είς τήν κοκέτα μας.

—Λάθος, λάθος άσυγχώρητον, υπέλαβε μετ’ ανα
στεναγμού ό έστενοχωρημένος νέος σύζυγος.

Έν τούτοις προσπαθοΰντες όσω τό δυνατόν περισοό- 
τερον νά ώφεληθώσι τής περιστάσεωε, οί δύο νεόνυμφοι 
είχον πολύ πλησιάσει άλλήλους, έπιτηδείως συσφίγγον- 
τες τάς χεϊρας και έπί τώ φόβω μήπως τολμηρός τις κύ
ριος λάβη θέσιν μεταίύ των δύο.

Ώ, τοϋτο πλέον θά ήτον άσυγχώρητον. ’Αλλά μή
πως όλα δέν συμβαίνουν είς τόν παράίενον αύτόν κόσμον;

Καί ό Παύλος έθλιβε τήν χεΐρα τής συμβίας του, ώς 
τάνάπαλιν αντη έσφιγγε τήν ίδικήν του. Oi δέ οφθαλ
μοί των ήμίυγροι έκ τής συγκινήσεως ελεγον τά πάντα 
και αί διάνοιαί των συνεπλήρωνον τά έπίλοιπα.

Μετ’ όλίγον τό τραΤνον έούρετο μετά ταχύτητος, 
7~· τά δύο σώματα έκινούντο όμοΰ, ήμικεκλιμένοι δέ διά τών

νώτων έπί τού βάθους τοϋ βαγονιού καί μέ ήμικλείστους 
οφθαλμούς οί ήμέτεροι εύτυχισμένοι μακαρίως παρεδί- 
δοντο είς γλυκύτατος ονειροπολήσεις.

Ό Παύλος έσκέπτετο τό μέλλον ή δέ Μαγδαληνή τό 
ύίέ f3 παρόν.
| · Ό Παύλος διελογίζετο, ότι ώφειλε νά εύρη μόνιμόν
| τινα θέσιν, άφοϋ ή σύζυγός του έοτερεϊτο προικός. Καί

ναί μέν ή καλή πενθερά του τώ ύπεσχέθη ιοο,οοο δρ. 
προϊκα, άλλ’ώφειλε νά ίιεριμένη, ώς τώ έλεγεν αύτη,τήν 
επάνοδον τού πλουσιωτάτου αδελφού της έί ’Αμερικής, 
ένθα πρό τριακονταετίας διέμενε, άλλ’ έως τότε πώς θά 
ζήσουν, άν μάλιστα άποκτήσονν ταχέως καί τέκνα.

Είτα διαλογιζόμενος τήν έπιστρο^ήν τοΰ θείου τής 
συζύγου του καί τάς ιοο,οοο δρ. επλεκε μβιδι&ν τά 
ωραιότερα όνειρα καί έν ταιύτώ έθλιβε τήν χεΐρα τής 
συμβίας του.

Ή δέ Μαγδαληνή άναπολοϋσα τό .πρόσφατον γεγονός 
καί τήν ευτυχίαν της, διηρώτα έαυτήν έάν δέν παρίστατο 
ένώπιον ονείρου τινός. Διέβλεπε δ’έτι τάς προετοιμα
σίας, τόν ναόν, τούς ιερείς, τά συγχαρητήρια καί τούς 
άποχωρισμούς. Είτα δέ στρέφουσα τό πρόσωπον καί 
βλέπουσα πλησίον της τόν άγγελόν της, έπιχαρίτως τώ 
έμειδία καί πειθομένη περί τής πραγματικότητος, έπα- 
νήρχετο είς τάς ονειροπολήσεις της.

Έν τώ μεταίύ τό τραΐνον προΰχώρει όλονέν, σταμα- 
τών έκάστοτε εις τούς προσδιωρισμένους σταθμούς καί 
είτα πάλιν προέβαινεν, μέχρις ού τέλος πρός τό έσπέ
ρας έοτη όριστικώς μεταίύ τής άκτής τού λιμένος καί 
τής πόλεως τών Πατρών.

Β’.

Ό Παύλος καί ή Μαγδαληνή κατήλθον τότε του 
βαγονιού καί διηυθύνθησαν πρός τό ξενοδοχείου τής Πε- 
τρουπόλεως Ώδηγήθησαν ο’έν τώ άμα έντός ωραίας 
αιθούσης, μετά δύο κλινών, καί φερούσης άριθ. ί3.

— Παύλε, είπε τότε ή Μαγδαληνή πρός τόν σύζυγόν 
της, δέν μ ’ αρέσει τό δωμάτιον αύτό, ό αριθμός 13 προ- 
μηνύει πάντοτε κακόν.

— Είσαι δεισιδαίμων, τή άπαντά μειλιχίως ό άνυπό- 
μονος σύζυγος, μή φοβήσαι τίποτε.

— Σέ παρακαλώ, άς άλλάίωμεν δωμάτιον, έχω προ
αισθήσεις, τώ λέγει αύτη έπιμένουσα.

— Δέν είναι δυνατόν, νά μάς δώσητε έτερον δωμά
τιον ; είπε τότε ό Παύλος, αποτεινόμενος πρός τόν ύ- 
πάλληλον τού ξενοδοχείου, ό άριθμός 13, ώς γνωρίζεις, 
λέγουν, ότι έπιφέρει κακόν.

— Λυπούμαι πολύ, Κύριε, τώ άπαντα ούτος, άλλα 
δέν δύναμαι, διότι δέν ύπάρχει έτερον. Μάλιστα είσθε 
ευτυχείς, διότι έπρολάβατε.

Τί νά κάμουν ; Έδει ή ν’άπέλθωσιν έκεΐθεν ή νά 
μείνουν. Καί άν δέν ευρισκον καί άλλοθι δωμάτιον; 
Άναγκαστικώς λοιπόν άπεφασίσθη νά μείνουν έκεΐ παρά 
τήν έπιθυμίαν τής νεαρδς συζύγου.

Ό άνυπόμονος νέος σύζυγος,κλείσας τότε τήν θύραν 
διά διπλής στροφής τής κλειδός, μετά μεγάλου αναστε
ναγμού έρρίφθη αύθωρεί εις τάς άγκάλας τής ποθητής 
συζύγου του, λέγων αυτή :

— Τέλος πάντων ε’μεθα μόνοι καί δύναμαι έλευθέ- 
ρως νά σέ άσπασθώ, άγαπητή μου Μαγδαληνή.

— Φώς μου, Παύλε, έμορμύρισεν αυτή, καί δι’έλα-

φρδς κινήσεως πλήρους χάριτος, άφήκε τήν μικράν κε
φαλήν της νά πέση έπί τοΰ ωμού τού προσφιλούς της 
συζύγου.

Γ'.

Τήν έπαύριον ή Μαγδαληνή έπεθύμησε νά έπισκεφθή 
τήν πόλίν τών Πατρών, ήν κατά πρώτον έβλεπε καί ή 
φαντασία της τήν παρίστα τοσοΰτον θελκτικήν.

Ό Παύλος τήν ώδήγησε προθύμως είς τήν παραλίαν 
ειτα εις τήν πλατείαν τού Γεωργίου καί μετά τοϋτο είς 
τήν παλαιάν πόλιν τών Πατρών. Έπιοτρέφοντες δέ μετά 
ταΰτα,εΐσήλθον εις διάφορα καταστήματα, όπόθεν έπρο- 
μηθεύθησαν άντικείυενά τινα χρήσιμα διά τήν μέλλου- 

' ; σαν, ώς ελεγον, ευτυχίαν τοϋ οίκου των.
| Καθ’ όδόν ελεγον τόσα καί τόσα, τά όποια δέν είχον

τέλος. Είτα μετέβησαν είς τό ζαχαροπλαστεΐον τοΰ κ. 
Κυριακοπούλου.

— Εις τό δείνα δωμάτιον θά τοποθετήσωμεν τήν κλί
νην, εις τό δείνα τόν καναπέ καί τό έρμάριον, είς το 
δείνα τό γραφεϊον σου καί είς τό δείνα τήν εικόνα τού 
πατρός σου, ελεγεν ή άγαθωτάτη σύζυγος.

— Ναί, είμαι σύμφωνος καί είς αύτό, άπήντα πάν
τοτε ό προθυμώτατος εις όλα σύμβιος, άλλα μόνον εν 
πράγμα μέ στενοχωρεΐ.

— Ποιον ; ποϊον ; Παύλε, ήρώτησεν ή Μαγδαληνή.
—· ’Εννοείς, Jov δύναμαι πλέον νά έργάζωμαι ώς υ

πάλληλος εις τήν τράπεζαν.
— Καί τί σκέπτεσαι τότε νά κάμης ; ήρώτησε μετ’ 

ανυπομονησίας ή γυνή.
— Ιδού τό οχέδιόν μου, άγαπητή μου. Ό θείος σου, 

ώς μ ’ έβεβαίωσεν ή μήτηρ σου, ύπεσχέθη νά μάς κάμη 
εν δώρον,. μίαν μεγάλην μάλιστα δωρεάν έί ιοο,οοο 
δραχμών. Δι" αύτών θά ιδρύσω τράπεζαν εις Κόρινθον.

— Τράπεζαν ; θά γίνης λοιπόν διευθυντής τραπέ- 
ζης ; Θεέ μου, είναι ποτέ δυνατόν; Μέ εκπλήττεις 
Παύλε ; Καί άν δέν έπιτύχης ;

—Ά ! μπά, περί τής έπιτυχίας είμαι βέβαιος, διότι 
γνωρίζω καλώς τήν έργασίαν αύτην. Μετ’όλίγον δέ 
καιρόν θά γίνωμεν πλούσιοι καί τότε θά έλθωμεν νά κα- 
τοικήσωρεν τάς Πάτρας.

— Τάς Πάτρας; τί χαρά ! Ναί, Παύλε μου, έδώνά

έλθωμεν νά κατοικήσωμεν. Τί ώραία! έπρόλαβες τήν 
έπιθυμίαν μου.

Καί μετά μικράν σκέψιν ό Παύλος έπρότεινε τή συ- 
ζύγω του νά τήν ώδηγήση μέχρι τού ίενοδοχείου, διά νά 

μεταβή αύτός νά κάμη μίαν έπίοκεψιν είς τούς συναδέλ
φους του του υποκαταστήματος τής τραπέζης Πατρών.

— Ά ! μέ άφίνης μόνην ! άπήντησε μετά θλίψεως ή 
Μαγδαληνή.

— Μόνον διά ήμίσειαν ώραν, τή άπήντησεν ό Παύ
λος, είναι άνάγκη άφού ήλθομεν έδώ νά έπισκεφθώ τούς 
συναδέλφους μου. Θά επιστρέφω ταχέως.

Συνωδεύσας δ’άμέσως αύτήν, τήν άφήκεν είς τήνθύ— 
ραν τού ίενοδοχείου, καί αύτός μέν μετέβη είς τά γρα
φεία τής τραπέζης, ή δέ Μαγδαληνή άνήλθε μόνη τήν 
κλίμακα τού ίενοδοχείου, περιέργως παρατηρουμένη ύπό 
τών βλεμμάτων τών άνερχομένων καί κατερχομένων τήν 
κλίμακα κυρίων.

Μόλις δ’εϊσήλθεν είς τό δωμάτιόν της ήλλαίεν ένδυ- 
μασίαν καί κατέγεινεν είς τήν τακτοποίησιν τοΰ κιβω
τίου της.

Αίφνης όμως έλαφρός κρότος ήκούσθη καί έστράφη 
πρός τήν θύραν. Παρετήρησε δ’επιστολήν άθορύβως 
ύπεισαγομένην ύπ’ αυτήν.

— Ίσως είναι τής μητρόςμου, διελογίσθη, καί ό 
ύπηρέτης φοβείται ν’άνοιξη τήν θύραν.

Λαβοΰσα δέ αύτήν, μετ’ έκπλήίεως είδεν, ότι δέν έ· 
φβρεν επιγραφήν.

— Περίεργον, είπε, τίνος είναι;
(Έπβται συνέχεια.)

Ι*οϋς

Η ΗΩΣ I

‘Ροδαλή καί δροσόλουστος ή γλυκεία Ήώς, έγκαταλεί- 
π« τήν σκοτίαν καί μειδιά είς τό φώς !

Έπί τή έμφανίσει της τό πάν έξυπνά, ή φύσις άνεγεί- 
ριται έκ τής νυκτερινής νάρκης, τά πάντα λαμβάνουσι 
νέαν ζωήν.

Τά πτηνά τερετίζουν σιγηλά τό έωθινόν φσμ«, καί τα· 
νύουν τάς αίμωδιασμένας των πτέρυγας, πετώσιν πρός εΰ- 
ρεσιν τροφής. Τά άνθη άνακύπτοντα in της νυκτερινής δρό
σου, τινάζουσι τά πέταλά των, δπως έκχύσωσι τό γλυκύ 
άρωμά των, άναμένοντα τόν Ήλιον νά τά θερμάνη, νά τοΐς 
0ώση νέαν ζωήν, νέον κάλλος *

Οι άνθρωποι {ξυπνούν μέ νέας δυνάμεις, δπως έπαναρχί- 
σωσι τάς εργασίας των, μεστή νέας έλπίδος άποβλεποντες 
είς τάς ένεργείας των.

Ώρα γλυκεία I μεστή ελπίδων! 1 I
Μυριάδες οφθαλμοί βεδαρυμμένοι εκ τού ύπνου, εις αυτήν 

τήν γλυκειαν ώραν, ατενίζουν μετά χαράς καί έλπίδος 
.πρός τό έλευσόμενον φώς τής ημέρας. Μυρίαι σκέψεις κατ’ 
αυτήν τήν ώραν διασταυρούνται, άποβλέπουσαι είς νέας 
ένεργείας !

Τό πάν έλπίζει, άναζή, ώ γλυκεία Ήώ: !
Αλλά διά τόν δυστυχή, τόν άπελπιν, όστις διήλθε τήν 

νύκτα ίν άγωνιώδη αγρυπνία, τού όποιου τά βλέφαρα κικ- 
μηκότα καί οιδαλέα, έκ τής βασανιζούσης αύτόν θλίψεως, 
καί έκ τών δακρύων άτινα ερρεον έν σιγή είς τήν σιωπηλήν 
καί σκοτεινήν νύκτα, τί έπεφύλαξας ω Ήώς; Ώ I καί δι’ 
αύτόν όλίγην ίλπίδα ! διότι μετ' έλπίδος σί βλέπει, Ήώς 
μου άναφαινομένην έκ τών άδύτων μυστηρίων, είς ά διέρχε
σαι προ αίώνων τάς νύκτας, ώ ! μυστηριώδης Ήώς! Καί 
αύτός ό άπελπις χαίρει έπί τη έμφανίσει σου, άναλαμβάνει 
έλπίδας. Ώ τί ελπίζει;

"Οπως σύ,’Ηώς μου,εκ τού σκότους εισέρχεσαι είς τό φώς, 
ούτω και ό δυστυχής, ό θρήνων καί διερχόμενος τάς ώρας 
του πλησίον πεφιλημένου τάφου, ελπίζει, αναμένει μίαν νύ
κτα σκοτεινήν και θυελλώδη, καθ’ ήν ό θάνατος εκλέγει τά 
θύματά του. Τήν νύκτα ταύτην ώ Ήώς, θά σέ άκολουθήση, 
άπαρνούμενος τήν σκοτίαν τού ματαίου αυτού κόσμου, και 
καθήμενος, ώ ευσπλαγχνος’Ηώς,είς τό άρμα σου, άνέλθη είς
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υψηλά; καί ουρανίους χώρα;, οπού παύουν αί λύπαι καί στε
ναγμοί, καί δπου θά ίπανεύρη τό άστρον, δπερ βχ_ασ«, καί 
ίπερ σκορπίζει νΰν τό φώς του ίκεϊ ύψηλά εί; τόν ουρανόν !!!

'Ελένη φωτιά-

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Αύτός έκεΐ ό γέρος μ’ έκαμε νά χάσω έκατόν 
χιλιάδας δραχμάς!

— Τί λές; καί πώς τούτο : είναι άληθές ;
— Είς δ,τι έχω Ιερόν. Τού έζήτησα τήν κόρην τον 

καί δέν μοϋ τήν έδωσε.

Είς την Πανελλήνιον Αγοράν.
Κυρία τις πρός ύπάλληλρν, συ- 

νοδειίοντα αΰτήν. Είσαι πολύ εύγενής, 
άλλά μήπως νομίζεις, δτι θά χαθώ μόνη μου περι- 
βργαζομένη τά έμπορεΰματά σας ;

Ό ύ π ά λ λ η λ ο ς. Βεβαίως σεις δέν θά χα- 
θήτε έδώ μέσα, άλλά βλέπετε, τά έμπορεύματα έ- 
νίοτε χάνονται καί άνάγκη νά τά έπιβλέπωμεν.

— ’Ιατρέ, έλεγέ τις πρός τόν Ιατρόν τον, αίσθά- 
νομαι ένα βάρος εις τό στήθος, τί δρά νά ήναι;

— Βεβαίως νερό, έχεις νερό είς τό στήθος.
— Νερό; ....λάθος ίατρέμου, έχω δέκα χρόνια 

νά πίω νερό....μήπως θέλετε νά είπήτε κρασί :

Διάψενσις έψημερίδος.
«Κατά τήν γενομένην πνρκαϊάν, περί ής άνεψέ- 

ραμεν είς τό χθεσινόν Αμών ψύλλον δέν έπαθεν ού- 
δείς. Άλλ’ ούτε πυρκαϊά συνέβη είς τήν πόλιν. 
Όσον δ’ άψορα, δτι όψθαλμοψανώς άντελήψθημεν 
τήν έλλειψιν τοϋ ύδατος, αί, τούτο είναι άκριοέ- 
στατον, άφοϋ ύδωρ δέν ύπάρχει είς τήν πόλιν.»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Μεταξύ τών έν Σμύρνη συλλόγων, καί ύφίστανται τοίοΰτοι 
πολλοί έκεϊ, Μουσικοί, Γυμναστικοί, Δραματικοί,κ.τ.λ. σημαί- 
νουσαν θέσιν κατέχει καί ό αρτισύστατο;, Δραματικό; 
όμιλος τών ’Ερασιτεχνών, τοϋ οποίου σκοπός 
είναι ή διδασκαλία άπό σκηνής δραμάτων καί κωμφδιών άπο. 
κλειστικώς ύπό ερασιτεχνών καί υπέρ ευεργετικών σκοπών.

Είναι αληθές, δτι δέν θά έποιούμην περί αύτοϋ μνείαν, έάν 
λόγοι άποχρώντες δέν μέ ήνάγκαζον πρός τοϋτο. Τοϋ ομίλου 
τούτου μόλις ένό; έτους άρίθμοϋ ντο; βίου, πρωταγωνιστεί νε
αρά τι; καί εδελπι; ερασιτέχνης ή Δι; Βασιλεία Αναγνοστο
πούλου, ήτις αληθώς πολλά; συμπάθεια; ύπέρ έαυτής έλκύεέ 
καθ ’έκάστην διά τών εκτάκτων έπί της σκηνης προτερημάτων της

Είναι νεαρωτάτη, μόλις 15 ετών, κέκτηται δέ πολλά προ
σόντα, δπως διαπρέψη έπί της σκηνης. Έχει απαγγελίαν 
Β ε ρ ώ ν η ς καί τέχνην Παρασκευοπούλου * στάσιν δέ σώ
ματος φυσικοτάτην, καί κινήσεις απαράμιλλους!

Παρακολούθησα; εσχάτως παραστάσεις τινάς τοϋ έν λόγφ 
ομίλου έθαύμασα τη άληθείφ την τέχνην τη; έν λόγφ έρασι- 
τέχνιδος’. δλαι δέ αί παραστάσεις έπέτυχον θαυμασίως, χάρις 
τη Δδι Βασιλεία Άναγνωστοπούλου καί τών λοιπών μελών 
τοϋ αξιολόγου τούτου ομίλου, άτινα όμολογουμένως υποκρί
νονται τά μέρη των σχετικώς θαυμασίως.

Ο Σμυρναϊκός τύπος πολλάκις εύφημον περί αύτοϋ έποι- 
ησατο μνείαν, ιδία της Δδος Βασιλεία; Άναγνωστοπούλου, 
ήτις ώς καί ανωτέρω εΐπομεν, έάν θέληση θά διαπρέψη έπί τη; 
σκηνης. Τοϋ εύέλπιδο; καί πολλά ύπισχνουμένου σωματείου 
τούτου προεδρεύει δ κ. Γρηγόρτος Σ. Ίωαννίδης, φαρμακο
ποιός, τη δραστήρια δέ ένεργεία: τούτου καί τη συνετή συνερ
γασία τών λοιπών μελών τοϋ διοικητικού συμβουλίου, έλπί- 
ζεται, δτι τό σωματεΤον τοϋτο θέλει καθέξει πρωτεύουσαν θέσιν 
μεταξύ τών όμοιων του έν τη Σμύρνη.

Άγγ. Ί. Ίατρέδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ -

ΊΓβχνητος μαγνήτης παραβκ»υαζόμ«νος βεά 
ταμαχέου βεδηροΌ σύρματος

’Ιδού άπλουστάτη μέθοδος προπαρασκευής τεχνητών ά- 
πλουστάτων μαγνητών.

Λάβετε τεμάχιον άπεφθου σιδηρού σύρματος, άσκωριάστόυ, 
15 εκατοστόμετρων μήκους καί ϊ χιλιοστομέτρ. διαμέτρου, 
τό όποιον συλλαμβάνοντε; διά δύο λαβίδων άπό τών άκρων 
αύτοϋ στρέφετε,κατά μίαν πάντοτε διεύθυνσιν καί κατ’άντί- 
θετον φοράν, ώ; έμφαίνεται έν τώ άνωθι σχήματι, καί με
τά δέκα τοιαύτα; στροφά; θά μαγνητισθή.

Ό ουτω μαγνητιζόμενο; μαγνήτη; έλκει π,.ός εαυτόν ρι
νίσματα σιδήρου, βελόνην τεθειμένην έπι τής έπιφανεια; 
τοϋ δδατος καί άλλα τοεαϋτα μικρά άντικείμενα.

Ίνα όμως έπιπλέη ή βελόνη, δέον νά θέσητε πρότερον 
ταύτην έπί τεμαχίου μικροϋ στυποχάρτου ή έπί φύλλου 
σιγαροχάρτου, καί θέτετε όντως αυτήν ίπί τοϋ υδατος καί 
ό μέν χάρτη; μουσχευόμενος θά βυθισθή εντός τοϋ δδατος, 
ή δέ βελόνη θά μείνη έπί τή; Ιπιφανείας αύτοϋ. Δύνα- 
σθε έπίσης νά στηρίξητε τήν βελόνην σας και έπί παλάμης 
άχυρου.

Δέον όμως νά παρατηρηθή, δτι δ μαγνητισμός τή; βελό
νης αποκτάται εν τη περιστάσει ταύτη μόνον έν τη περι- 
πτώσει, καθ ’ ήν τό συστρεφόμενον σύρμα κατέχει κατά τήν 
ώραν τής συστροφή; του παράλληλον διεύθυνσιν πρός τόν 
γήϊνον μαγνητικόν άξονα.

'Οσάκις δέ ή συστροφή τοϋ σύρματος γίνεται κρατούντες 
τό σύρμα καθέτως τής διευθύνσεως τοΰ γήινου μαγνητικοϋ 
άξονος, δ μαγνητισμό; τοϋ σύρματος δέν γίνεται.

4». Π.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Τά γραφεία τής < Φύσεως» μετηνέχθησαν άπό 
1ης Σεπτεμβρίου έπί τής όδοΟ Σόλωνος, άριθ. 70.


