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Η Α ΕΡΟΠΛΟIΑ

Ό δόκτωρ κ. Richet, καθηγητής της ίατριχής Σχολής έν 
τφ Πανεπιστημίφ τών Παρισίων, δστις άπό πολλού χρό
νου καταγίνεται «ίς πάντα τά ζητήματα τίς ίναερίου ναυ
σιπλοΐας, μέλλει κατ ’ αύτάς νά ίπιχειρήση περιεργώτατον 
πείραμα. Παρακολουθήσας μετ’ ένδιαφέροντος τά γινόμενα 
πειράματα τών κχ. Krebs καί Renard, άτινα «δωκαν πολύ 
άτιλή αποτελέσματα, και πεισθείς δτι δι*  άεροστάτου άπο- 
βαίνει αδύνατος ή «δρισις τοΰ έναιρίου πηδαλίου, Ιπεδόβη 
ιίς την λύσιν τοΰ προβλήματος της ναυσιπλοΐας διά της 
έπαναλήψεως τής ιδέας τοΰ ’Ερρίκου Giffard αφιερωθείς ιίς 
την μελέτην νέου ιΐδους άερεπιπίδου κινούμενου οι’ατμού.

Τδ ν«ον τοΰτο μηχάνημα, δπ«ρ θ’άπομιμεΐται πάσας τάς 
κινήσεις τοΰ πτηνού δέν θ*  έχη μήκος όλιγώτερον τών 22 
μέτρων. Αΐ δέ άναπτυσσόμ«ναι πτέρυγίς του θά καταλαμ*  
βάνωσιν επιφάνειαν περίπου 60 μέτρων.

Το σώμα τοΰ κυρίως αεροστάτου θά. είναι σχετικώς 
μικρόν καί ίλαφρόν, πάντα τά συστατικά αύτοϋ θά wot 
κατεσκιυασμένα έκ λευκαργιλίτου (aluminium) καί έν τφ 
«σωτεριχφ αύτών κοίλα, δπως ίλευθέρως κυκλοφορή δ άήρ, 
άτμήρης δέ κινητήρ, μεγάλης δυνάμεως παρά τδν περιωρι- 
σμένον αΰτοΰ ογκον,θά κινή ταχέως τάς πτέρυγας,ών οί έπα- 
νειλημμμίνοι πτερυγισμοί θά προσδιορίζωσι την άεροπλοΐαν, 
και δύο μεγάλοι έλικες τιτοποθετημένοι έμπροσθεν και όπι
σθεν την πρόωσιν καί τήν διεύθυνσιν.

Το άιρεπίπεδον τοΰτο κατασκευάζεται ήδη έν τή Ιδιο
κτησία τοΰ οόκτορος Richet έν Carqueiranne ίπί τών 
οχθών τής Μεσογείου, τδ δέ εργοστάσιου τοΰτο συνεδέθη 
διά πλατείας σιδηροδρομικής γραμμής μετά υψηλού τίνος 
βράχου δεσπώζοντος τής θαλάσσης.

Εντεύθεν θά ίκτελισθή ή άνύψωσις τοΰ άερεπιπίδου.
Μέχρις ατού δμως περαιωθή ίντελώς τό παμμέγεθες τοΰτο 

μηχάνημα, δ δόκτωρ προτίθεται νά ίπεχειρήση προηγουμέ
νως δοκιμήν διά σχετικού καί τοΰ αύτοϋ τύπου μικρότερου 
άερεπιπέδου, διαστάσεων πολύ περιωρισμένων

Τδ μικρόν τοΰτο μηχάνημα θά ΰψωθή μετά τινας ημέρας 
άπδ τοΰ ύψους τοϋ υψώματος τούτου πρδς τήν διεύθυνσιν τής 
θαλάσσης, ένφ άτμόπλοιόν τι θά παραμονή έτοιμον πρδς 
περισυλλογήν αύτού έν πάση άνάγκη.'

Τδ πείραμα θά γίνη κατά τήν ήμέραν καθ’ ήν ή πόλις 
τής Βουλόνης θά τελή τά έγκαίνεια τού μνημείου τοϋ de 
Lhoste, τού πρώτου αεροναύτου τοϋ «πετυχόντος τήν διά- 
βασιν τής Μάγχης, ήν τοσοΰτοι άλλοι πρότερον άπέτυχον.

Ήδη' ό δόκτωρ Richet θά είναι ευτυχέστερος ό'λων ίκεί- 
νων, οϊτινες ίπεχείρησαν τήν λύσιν τοΰ δυσκόλου τούτου 
προβλήματος ;

"Ιδωμεν.
Φ. Π.

Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

ΤΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(Συνέχεια· και τέλος).

Α'·

Νέα πρόοδος έγένετο μετά ταΰτα δια τών παρατηρήσεων 
τού Ίω. Δομίνικου Ρομανέσι, γενομένων τφ 1802, έπί 
τής επιρροής, ήν κίκτηται τδ ηλεκτρικόν ρεύμα έπί τών μα
γνητών. Ταύτας «πηύξησεν ό Χριστιανός "Ορστεδ τώ 1819 
καί έτελειοποίησεν δ Αμπέρ, δστις έφαντάσθη οτι τήν έπι 
τής μαγνητικής βελόνης έπιρροήν τού ήλεκτιικοΰ ρεύματος 
ήδύνατο νά χρησιμοποίηση εις μεταβίβασιν σημείων, ουτω 
δέ έγένετο δ εισηγητής τών διά βελόνης τηλεγράφων, ών γί
νεται εΐσέτι πολλαχού χρήσις καί ών κύριος ίν τή εφαρμογή 
έφευρέτης ήτο δ Ρώσσος βαρώνος Σίλλιγγ.

Είσηγηταί τοϋ ηλεκτρικού τηλεγράφου έν Άγγλίφ υπήρ
ξαν δ Γουλιέλμος Κούκ και δ φίλος αύτού δ έν τοΐς ποεη- 
μασι τού λόρδου Βύρωνος μνημονευόμενος Ιωάννης Ρίζος 
Χόπνερ κατά τόν ’Απρίλιον τού 1836, κατά πρώτον έφαρ- 
μοσθέντος είς τήν υπόγειον σήραγγα παρά τήν Λιβερπούλην.

Κυρίως έφευρέτης τού συγχρόνου ηλεκτρικού τηλεγράφου 
δέον βεβαίως νά θεωρηθή δ πρώτος έφαρμόσας είς αύτόν τήν 
ιδιότητα τού μαλακού σιδήρου, δστις αποκτά μαγνητικήν 
δύναμιν ευθύς ώς ρεύμα ηλεκτρικόν διέλθη πέριξ αύτοϋ· καί 
τήν μεν ιδιότητα ταύτην, γνωστόν είναι δτι άνεκάλυψεν 
δ Άραγώ καί δ Φαραδάϋ, άλλά τήν δόξαν τής ίφαρμογής 
αμφισβητεί δ Νέος μεν Κόσμος διά τού Φίνλεϋ Φρίζ Μόρς, 
■δ δέ παλαιός διά τοΰ Κούκ καί τού Ούΐτσων.

Ό Μόρς είναι ώς γνωστόν δ έφευρέτης τού διά γραμ
μών καί κοκκίδων έν χρήσει σήμερον συνθηματικού τηλε
γράφου Αλφαβήτου, έξ ού ούτος καί άλφάβητος τοϋ Μόρς 
καλείται,

Ή εΐς τήν Αγγλίαν εισαγωγή τού Τηλεγράφου δι ηλε.- 
κτρισμοϋ έγένετο δριστικώς τώ 1838, είς τήν ’Αμερικήν τφ 
1844, είς τήν Γερμανίαν τφ 1849, εις τήν Αυστρίαν τφ
1851, είς τήν Σουηδίαν τφ 1853, είς τήν Ρωσσίαν τφ.
1854, είς τήν Ιταλίαν τφ 1847, είς τήν Ισπανίαν τφ
1856, είς τήν Γαλλίαν τφ 1845, είς τήν Ελλάδα τφ
1859 καί εΐς τήν Τουρκίαν κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον.

Πρός πλήρη κατανόησιν τής καθ’ άπαντας τούς κλάδους 
βαθμιαίας τελειοποιήσεως τής δλης τηλεγραφικής συγκοι
νωνίας, υπολείπεται νά διαλάβωμεν έν βραχεί το ιστορικόν 
τής τών υποβρυχίων χάλων έφευρέσεως.

Ώς προηγουμένως έλέχθη,. δ ρώσσος βαρώνος Σίλεγγ 
άπό τοΰ 1812 μετεχειρίσθη ύπογείους ηλεκτρικούς άγωγούς 
«ίς τάς έν τοΐς μεταλλείοις αύτοϋ έκρήξεις. Μετ’ αύτόν δ 
διδάκτωρ Όσσογνέσης, ύποδιευθυντής μετέπειτα τών ινδι
κών τηλεγράφων, διισχυρίζετο δτι άπδ τοϋ 1839 κατόρ
θωσε ot ’ ύποβρυχίου κάλω νά θέση είς συγκοινωνίαν τάς 
δύο οχθας τού ποταμού Χούγλη. Άμφοτέρων τούτων τά 
συστήματα ούδέποτε έγένοντο γνωστά καί κατ ’ άκολουθίαν
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οΰδβί; τών μετ’ αυτού; έφήρμοσεν ή άνεπτυξεν αυτά· 
Άλλ’ δ δόκτωρ Ούιτστων τφ 1840. παρουσίασεν ti$ την 

irct τούτφ ύπο της Βουλής τών Κοινοτήτων συσταθίισαν 
επιτροπήν τών Σιδηροδρόμων σχέδιον υποβρυχίου συγκοινω
νία; μεταξύ Λούβρου τη; Αγγλίας και Καλαί τη; Γαλ
λίας, ήτοι διαστήματος. 40 χιλιομέτρων εκ της ΐκΟεσεως 
δ’ αύτοϋ κατεδεικνύετο σαφώς, ότι καί άπδ τοϋ 1837 
ακόμη είχε θέση εις ενέργειαν τδ προτεινόμενον σύστημά 
του, συγκοινωνών δι’, αύτοϋ μετά τών φίλων του. Τδ σύσ
τημά του ήτο σχεδόν τδ αύτό της σημερο’ν μετά μόνης της 
διαφοράς δτι δέν μετεχειρίσθη ώς άπομονωτικην ύλην την 
Γουταπέρκην, άγνωστον εΐσετι τότε ουσαν.

Άλλά καί πάλιν, παρ’ ύλην την βεβαιότητα περί τή; 
ίπιτυχίας, άπδ τοϋ 1840 μέχρι τοϋ 1849 τδ σχέδιον τοϋ 
Ούιτστων έμεινεν .άνεκτέλεστον, διότε τότε ακόμη ή τη
λεγραφία ήν είσέτι έν τή γενέσει αύτης καί οί έν Άγγλίφ 
ησχολοϋντο άποκλειστικώς εις την εγκατάστασιν τών εναε
ρίων γραμμών μόλις τφ 1819 τδ σχέδιον έπαναληφθεν 
ύπο τοϋ Βρέττ, τή άδεί? άμφοτέρων τών κυβερνήσεων, 
ήχθη είς πέρας τφ 1851 έγκαΟιδρυθέντος ούτω τοϋ πρώ
του έν τφ κόσμφ κάλω, άπδ Λούβρου εις Καλαί, κατασ- 
κευασθέντος διά τής τδ πρώτον ήδη είς Αγγλίαν είσαχθεί- 
•σης γουταπέρκης.

Έν τφ μεταξύ όμως τούτφ πλεισται άπόπειραι καί 
προτάσεις είς τάς κυβερνήσεις ύπό διαφόρων έγένοντο, ών 
σπουδαιότεραι ή τοϋ άμερικανοϋ Μδρς τφ 1842 ύποδείξαν- 
τος τδ δυνατόν τής οιά τοϋ Ατλαντικού ωκεανού ύποβρυ- 
■χίου συγκοινωνίας, καί ή τών Ούέστ καί Τάϋλορ τφ 1845, 
αίτησαμένων τό προνόμιον τών έν τή Μεσογείφ καλωδίων.,

Άλλά και αύτός ό πρώτος μεταξύ Λούβρου καί Καλαί 
τεθείς κάλω; τφ 1849 μίαν και μόνην ημέραν έλειτούργη- 
•σεν, άντικατασταθείς μετέπειτα ύπό ετέρου Ισχυροπέρου 
συντηρούμενου μέχρι σήμερον. ’Ιδού τί περί τούτου γράφει 
έν τοΐς άπομνημονεύμασιν αύτοϋ δ κ. Βρέττ.

«Μετήνεγκα έπί τοϋ άτμοπλοίου «Γολιάθ» σύρμα χάλ- 
κινον, περικεκαλυμμένον διά γουταπέρκης, μήκους 27 μιλ- 
λίων, περιειλιγμένον έπί εύρέος κυλίνδρου, ϊνα ευκολώτερον 
έκτυλίσσητάι.

« Τδ άτμόπλοιον άνεχώρησεν έκ Λούβρου χωρίς νά κινήση 
πολύ τήν περιέργειαν. Τήν μίαν άκραν προσδέσαντες είς τον 
σιδηροδρομικόν σταθμόν τού Σάουθ Εΐστερν ήρξάμεθα τής 
καταβυθίσεως, προσδένοντες καί τεμάχια μολύβδβυ κατά 
διαστήματα. Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως τοϋ 

• έ'ργου, ή μετά τής ξηρά; ηλεκτρική συγκοινωνία δέν ίπαυ- 
σεν έφοβούμεθα μόνον μή άπδ στιγμής είς στιγμήν ίδωμεν 
τδ εύθραυστον σύρμα θραυόμενον ύπό τών κυμάτων.

• « Πλησιάσαντες εις τήν γαλλικήν παραλίαν προσεδέσα- 
μεν τήν έτέραν άκραν και μετά ήμίσειαν ώραν διεβιβάζετο τό 
πρώτον' τηλεγράφημα πρδς τδν Λουδοβίκον Ναπολέοντα. 
Τδ τηλεγράφημα τοϋτο ώς καί ή πρδς τούτο χρήσιμεύάσα. 
μηχανή φυλάττεται έν τφ μουσείφ τοϋ Λονδίνου. . . σ 
.·· « , . . Προσπαθήσαντες τήν επιούσαν νά έπαναλάβωμεν 
τήν συγκοινωνίαν εϊδομεν μετά λύπης τούς κόπους ματαίους 
και μετά.γενομένας δοκιμάς εγνώσθη ότι τδ σύρμα είχε κο 
πή πλησίον τών γαλλικών ακτών ...

Ή αποτυχία αυτή, ή ένεκα τής αδυναμίας τού κάλω 
έπελθοϋσα, ,συνέτεινεν είς τδ νά έπιζητηθή αμέσως νέος τρό· 
πος κατασκευής αύτοϋ. Αί διάφοροι δοκιμαί κατέληξαν ε’ις 
τδ καί σήμερον παραδεδεγμένου σύστημα έκ πέντε ή επτά 
συρμάτων, ώ; δπλισμοΰ, διά γουταπέρκης ήλειμμένων καί 
περιβαλλόντων τά έν τφ μέσφ κύρια 4—5 λεπτά σύρματα 
,τής συγκοινωνίας, οΰτως. ώστε, θραυσθέντος τοϋ ενός νά δύ— 
νωνται νά λειτουργώσι καλώς τά έ'τερα.

Δεύτερος κάλως κατεβυθίσθη μεταξύ Λούβρου κάΐ' Όστέν- 
δης (1853) καί τρίτος άπδ Σουφόκλης είς Χαίην (1853)· 
αί άνάγκαι τοϋ Κριμαϊκού πολέμου έβίασαν τούς Ενδιαφερο
μένους νά καταβυθίσωσι τέταρτον τδν άπδ Βάρνης είς Βα- 

λακλάβαν (1855)· βραδύτερου ήθέλησαν νά ένώσωσι τη- 
λεγραφικώς τδ Άλγέριον μετά τής Γάλλίας (1857).

Άλλ’ όποια άπογόήτευσις κατέλαβε κατά τά δέκα 
πρώτα έτη (1851—1861) τούς Ενδιαφερομένους, ίδόντας 
οτι ίπί καταβυθισθέντων κατά τδ διάστημα αύτό κάλων 
μήκους τό δλον 17967 χιλιομέτρων τά 11180 κατεστρά- 
φησαν 1

Πώς δέ νά τολμήσωσι τδ τεράστιον Εκείνο εργον τής διά 
τοϋ Ατλαντικού συγκοινωνίας ! καί νά ύπερπηδησωσι τα 
φυσικά καί μηχανικά προσκόμματα είς άπόστασιν 3540 
χιλιομέτρων; και φυσικά μέν προσκόμματα ησαν οί έκ τοϋ 
πόλου κατερχόμενοι πάγοι, αί'έπί τών βράχων προστριβαί, 
οί σεισμοί καί πλεΐστα άλλα άνελπίστως παρουσιαζόμενα, 
πά καταστρεπτικά ζώα, ώς φάλαιναι, καρχαρίαι, ξιφίαι, 
τά ξυλοφάγα ζωύφια, μηχανικά δέ αί άγκυραι καί τά ά- 
λαυτικά Εργαλεία, άτινα έν άγνοία δύνανται νά έπιφέρωσι 
βλάβην. Δ;ά τών ωκεανόν ύπηρχον και άλλα: οέν υπήρχε 
πλοΐον κατάλληλον ϊνα περιλάβη τηλικοϋτον μήκος κάλω 
καί τδ όποιον νά δύνατάι νά άντίσχη είς την τεραστιαν 
πίεσιν καί τό βάρος, τδν όποιον θά Εξησκη επι τοΰ πλοίου 
ό άπολυόμενος κάλως. Καί έν τούτοι;, μολονότι κεφαλαία 
ικανών εταιριών τών πρώτων έπιχειρησαμένων κατεστρά- 
φησαν, ή Επιμονή κατέληξεν είς αίσιον πέρας, συντελέσαν· 
τος οΰκ όλίγον καί τοΰ τεραστίου εκείνου τροχοφόρου έξι- 
στίου άτμοπλοίου, τοϋ Μ<γάλοτ> Άνατολεχοβ εις 
τήν επιτυχίαν τοϋ έργου. Ουτω και η απο Βαλεντιας εις 
τήν Νέαν Γήν συγκοινωνία ίδρύθη όριστικώς τφ 1866.

Σήμερον ύφίστανται καί λειτουργοϋσιν Επί τής γής περί 
τούς 600 κάλως έκτος τών έν λίμναις καί ποταμοί;. Τού
των τδ τρίτον, οί καί μείζονες, άνηκουσιν εις Εταιρείας 
καί τά δύο τρίτα είς τάς διαφόρους Κυβερνήσεις. Και το 
μήκος τών είς τάς ’Εταιρείας άνηκόντων υπερβαίνει τάς. 
115000 χιλιομέτρων, εν ω τά δύο τρίτα τών είς τάς κυ
βερνήσεις άνηκόντων μόλις Ζχσνσι μήκος 7500 χιλιομέτρων. 
Τδ σύνολον τών κάλων ύπολογίζεται άξίας εικοσιν εκατομ
μυρίων λιρών τουρκικών.

Τής τεράστιας ταύτης πνευματικής καί μηχανικής Εργα
σίας τήν πεντηκονταετηρίδα πρόκειται νά έορτάσωσιν οί έν 
Εύρώπη μετά τινας μήνα; μεγαλοπρεπώς.

4*·  Π·

ΤΡΙ’ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ I. ΣΑΛΒΑΤΠΡ

ΕΙΣΑΙ
(ΤΛ δεΟποινίδτ ***)

τδ ρόδον τ’ ουρανού, τδ κρίνον τής θαλάσσης,Είσαι ■
Είσαι Σελήνη παμφαήί, είσαι Σελήνης φάσις.
Ειααι ή δρόσος τοΰ Βορρά, χιών Al&toniac,
Είσαι τδ θάλπος τοΰ Ί σ 6 ή ρ, τδ ψύχο< τής Νουδίας.

Είσαι ή μάμμη τοϋ Άδάμ, έγγόνη συντέλειας, 
Είσαι Ευφράτης, Δούναέις καί θάλασσα Κασπίας, 
Είσαι σταγύν, ωκεανός, άγρος, άνθέων κήπος, 
Είσαι δορκάς καί δάμαλις, καί έλαφος καί ίππος.

Είσαι καί πέρδιξ και τβυγων καί αηδών καί κόραξ, 
ΕΤααι άράχνης ύφασμα καί θωρηκτοΰ δ θώραΕ. 
Είσαι ’Αμνάς καί έριφος καί λαγωδς καί λύκος, 
Είσαι καλύδη άνακτος, είσαι αγρότου οίκος.

Ειααι αήρ καί πβδιάς καί σύννεφου καί όρος, 
Εΐοαι οατάν καί. άγγελος καί δαίμων κ*  έωοόόρος. 
ΕΤσαι ιχθύς καί έρπετδν καί άνθος τοδ νάρκισσου, 
ΕΓοαι όομή γαιάνθρακος καί μόσχος παραδείσου.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α· ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΑΕΝ·

Λεν: άγαπδ ταΤς ρεμματρΐς ταϊς δροσεραΤσ τ'άηδόνι, 
Κ ’ έκεΤ όί πράσινο κλαδί 
Κρυμμένο γλυκοκελαϊδεί 
Καί ταϊς καρδχαΐς ’λιγόνι.

Λ έ~ν : ροδοδάφνη ’οάν θωρή αντίκρυ του 
Πώς χαίρεται πολύ, πολύ, 
Καί πδ>ς πετδ καί τή φιλεΤ, 
Καί ’ς τδ κλαδί, γυρίζει . . .

ν’ άνθίζ^,

Μ ά λ έ ν μαζί μ'αΰτά και πώς δέν npinsr νά τρομάί^, 
Ποτέ δέν πρέπει νά σκίαχθ^. 
Γιατί πολύ θά λυπ»]θή 
Καί τότε θά πετάξη ! ...

Λοιπόν, ωραίοι νηοί καί νηαΤς, προσέχετε κοντά του; 
Νά μή φιλιέσθε δυνατά- 
Σιγά, σιγά, κρυφτά, κλεφτά, 
Ν ’ άκοΰτε τή λαλιά του !

ΦΩΤΕΙΝΗΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
"Εν δάκρν έ«ί τώ προώρεμ Οαν&τψ 

τΛς <^»ίλης yov Π- Γ. (*)

Είκοσι μόλις Μάϊοι σέ έστέφον, ω φίλη-, 
Καί μόλις είς τό κύπελλον τής ηδονής τά χείλη 

•Εφθασες νά έγγίάης.

Ήσο άοτήρ πλήρης φωτός, ήδύτητος, μαγείας, 
Έμεσουράνεις κ’ έχυνες μαρμαρυγάς γλυκείας ·

Πλήν ωριστο νά δύσης |

Ήτο σκληρά ή τύχη σου, πριν τήν ζωήν γνωρίσης 
Πριν εις τό τέκνον σου μητρός εν φίλημα δωρήσης:

Κ’ ενώ γλυκύ τό μέλλον 
Σοί έμειδία, σ’ ήρπασε θανάτου χειρ βαρεΤα ' 
Κ· ήδ’εις τό χώμα κείτέοαι άναίαθηΤος και κρύα

ω κόρη τών αγγέλων 1 ·# .
Καί όμως πόσον σέ φθονώ, πώς ήθελον ομοίως 
Τούς Οφθαλμούς νά έκλειον I μ' εΐνε βαρύς ό βίος 

Άπηύδησα νά μένω
Εις γήν, έχθα έγνώρισα άνθ ’ ηδονής τόν πόνον 
Ένθα νά κλαίω έμαθον, νά υποφέρω μόνον

Καί μόνον, φευ, νά στένω 1

Ο Το ΐλίγιϊο» τοϋτο έγράφη ύπό τής ΐξόχου έλληνίοο; ποιητρίις 
Φωτεινής Α. Οίκονορίδου έπι τφ βανάτφ τής έπιστηθίου αυτής φί« 
λης αοιδίμου Πολυξένης Γιαχουμίδου, μητρίς τοδ διαπρεπούς σιινςρ- 
γάτου τής «Φύσςωςυ κ, Αλέξανδρον Γιακονμίδου. ’Εδόόη δέ ήμΓν 
πρδς δημοσίςυσιν, μιτί τινων άλλων άνςχδότών Ιργων, ύπό τοδ ά· 
δςλφοδ τής ποιητρίας, τοδ προώρως χαί τούτου άπδ τής χοριίας τών. 
Μουσών άναρπαπίίντος, Φιλίππου ΟίχΡνομίδου.

Ζηλοτυπώ τον ύπνον σου, κ’ϊνα στιγμής γαλήνην 
Γευθώ. οίαν σύ γεύηοαι είς τήν ψυχράν σου κλίνην 

Δωρώ το πδν προθυμως·

Ευδαιμονίαν δέν ζητώ- εΐν' όνειρον, απάτη, 
Ό νους μου πόθους, όνειρα, άπηύδησε νά πλάττη, 

Έγήρασα πρωίμως.

Συγχώρει· μ’ ήναι πτοισμά της άν δέν γελά, άν κλαί^, 
Και πταίη έάν δυστυχή, άν πάσχη μήπως πταίη

Κα: σφάλλει άν γογγύσjj ,· 1 I )

ΕΝΤΤΠΩΧΕΙΧ ΤΑΞ.ΕΙΔΙΟΤ 
ΑΠ’ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ

(2υνέχ«ιχ· ιδέ'προηγ. ψύλλον).

Μετά τοδτο μετίθην πρδς έπίσκεψιν τών κ.κ. Φωσκόλου, 
Μάγγου και Σας έ*  τών πρώτων καί καλλίστων συνδρομητών 
της «Φύσεως». Τδ ,γραφεϊον αυτών κεΤται όλίγον άπωτέρω καί 
δέν έδράδυνα όπως άνεόρω αυτό.

Τά,πλεΐστα τών γραφείων έν Κωνσταντινουπόλει κεΐνται έντδς 
τών οικιών, εισελθών δέ έντδς τοδ γραφείου τούτου έζήτηέα τούς 
κυρίους αύτόΰ. Κίνησις διαρκής έπεκράτεί Εντδς διαφόρων δω
ματίων άποτελούντων αύτδ καί πλεΤστοι ύπάλληλοί ει’ργάζοντο 
μετά πυρετώδους ζήλου καί προθυμίας.

—•’Αμέσως μοί λέγει εύγενης τις ύπάλληλος καί έν τφ με
ταξύ ηθέλησα νά μάθω τδ είδος τών Εργασιών τοδ πολυάσχο
λου τούτου γραφείον. Ποικίλοι αριθμητικοί πίνα»ες, τιμολόγια 
καί δρομολόγια άτμοπλόϊκών Εταιριών, εκόσμουν τούς τοίχους 
αΰτοδ, Ιστορικοί δέ τινες εικόνες καί χάρται συνεπλήρουν τά έν 
τφ μέσφ τών τοίχων κενά.

Μετ’ όλίγον προσέρχεται μεσηλιξ’τις ιυγενής κύριος, όστις 
έφαίνετο δτι πραγματικώς διέκοψε σπουδαιοτάτην του Εργασίαν 
8πως Ελθη πρός με, καί μ’ έρωτα αμέσως τδν σκοπόν της έπι*  
σκέψεώς μου.

— ’Ολίγα μόνον λεπτά, κύριε Μάγγε, θά σας απασχολήσω, 
τφ λέγω, καί νά μέ συγχωρήτε πολύ διά τήν Ενόχλησιν 
τούτην..

— Λεν βλάπτει είμαι είς τάς διαταγάς σας, μοί λέγει.
- — Είμαι δ διευθυντής τής «Φύσέωςί, κ. Πρίντεζης, τφ 

προσθέτω, έρχομαι έξ Αθηνών καί έπεθύμουν πολύ νά σας 
γνωρίσω καί νά μάθω τά καθ’ υμάς. φ .

— Χαίρω πολύ μοί άπαντά, θλίδων τήν χεΤρά μου, διότι 
λαμδάνω τήν τιμήν νά σάς γνωρίσω. Καί εινε πρώτη φορά 
καθ’ήν Ερχεσθε είς τήν Κωνσταντινούπολή ;

— Μάλιστα. Πρώτην φοράν επισκέπτομαι τήν πολυδαίδα
λον τούτην καί ώραίαν πόλίν σας καί αναχωρώ μετ’ δλίγας 
ήμέράς διά Βουλγαρίαν.

— Πολλά θά ίδητε καί θά μάθητε ένταΰθά. ΉμεΤς δέ, ώς
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βλέπετε, καταγίνδμεθ*  είς τάς εργασίας μας χαί δέν μας μέ
νει καιρός νά ϊιασχεδάζωμεν ολίγον.

— Τό βλέπω, ότι αληθώς είσθε πνιγμένοι άπδ την πολλήν 
κίνησιν ήν παρατηρώ ένταΰθα. Καί τί είδους εργασίας έκτε- 
λεϊτε κ. Μάγγε ;

τελή Μαντζουρϊδου χαί Κωνστ. Τζαννή, συνδρομητών μου, δια- 
μενόντων είς τήν αντίπεραν μεγάλην συνοικίαν της Κωνσταν
τινουπόλεως, Σταμπούλ χαλουμένην.

Ή συνοιχία αίίτη, χωριζομένη ώς γνωστόν άπό τόν Γαλατα 
Ιδιά τοΰ Κερατείου κόλπου, συνδέεται μετ’ αύτοΰ διά μεγάλης 

παλαιας σιδηράς χαι ξύλινης γεφύρυς, έκτάσεως ώς. έγγιστα 
300 μέτριων. Είνε δέ ιστοριχωτάτη άπό τής εποχής τοΰ μεγά
λου Κωνσταντίνου. Ένταΰθα έχτελούνται, ώς γνωστόν, αί ά- 
παγχονίσεις τών είς .θάνατον παταδέδιπάσμένων ένεκα τής με
γάλης συρροής τού λαοΰ, δστις καθ’ έκάστην διέρχεται ταύ
την Πλήθος κόσμου πηγαινοέρχεται, παρά τάς εισόδους δέ 
τής γεφύρας λενχείμονες υπάλληλοι εισπράττουν παρ’ έκαστου 
διαβάτου τό δεκάλεπτου διόδων; Όάναγκαστιχός ούτος φόρος 
είνε έσοδον σημαντικόν διά τό οθωμανικόν κράτος, άλλ’ απο
βαίνει ασυγχώρητος ή δλιγωρία τών αρμοδίων πρός επισκευήν 
τής σεσαθρωμένης σχεδόν ταύτης γεφύρ'ας. Λέγεται δτι άντί 
πολλών έκατομμυρίων γαλλική τις έταιρία έζήτησε τήν παρα· 
χώρησιν καί έκμετάλλενσιν αυτής διά τήν έκ νέου ριζικήν άνα- 

. σκευήν της, ή δέ πυβέρνησις δέν άπεφάσισεν έτι .
- Δεξιόθεν καί άριστερόθεν τής γέφυρας ταύτης πλήθος πλοι

αρίων διασχίζει τήν ήρεμου επιφάνειαν τοΰ Κερατείου' κόλ
που, εις τό βάθος τοΰ οποίου εύκρινώς δίαχρίνεται ό πολεμιχός 
ναύσταθμος. ’Εν αύτφ ναυλοχοΰσι τά εξώπλισμένα καί άχρη- 
στα.*ολεμι»ι λσ*άφή  ^ής ΎουρκΙαςν;-.;·/’»*̂;·^

Διέρχόμαι εν συγκινήσει τήν ιστορικήν ταύτην γέφυραν καί 
πατώ ήδη τό έδαφος τής αυτόχρημα Κωνσταντινουπόλεως, πα- 
λαιας τε και,νέας.

— "Αν θέλης, μοί λέγει ό έξάδελφδς μου, μεταβαίνομεν 
πρώτον νά ίδωμεν τόν ναόν τής άγ.Σοφίας, -καί μετά ταΰτα- 
τούς συνδρομητάς.

— Μάλιστα, πηγαίνομεν, τφ άπήντησα.
Ουτω δέ άφοΰ διήλθομεν διαφόρους καί‘ποικίλας βριθούσας 

κόσμου οδούς, στενάς ώς έπί τό πλεϊστον και έλικοειδέΤς, μέ 
οικίας παλαιοτάτου σχεδίου και ρυθμού, έφθάσαμεν πρό τοΰ με- 
γαλοπρεποΰς και πολυδόξου τοΰ ελληνισμού ναοΰ. Μετά συγ- 
χινήσεως προχωροΰμεν πρός τήν πύλην, έξω <ής οποίας βρου- 
ροΰσι διάφορόι φύλακες.

Τό ιστορικόν καί άρχιτεκτονιχόν μέρος τοΰ νάου τούτου πλει- 
στάχις περωγράφη' θεωρούμε*  επομένως άσχοπον νά διατρί-, 
ψωμεν ένταΰθα έπί τοΰ αντικειμένου τούτου.

Άφοΰ έζητήσαμεν τήν άδειαν είσήλθομεν εντός. Περιειργά- 
σθημεν τά πάντα μετά'προσοχής, καί άπήλβομενύπό ίερας 
κατεχόμενοι συγκινήσεως.

Τά πάντα έν τφ ναφ είσί μεταβεβλημένα, μόνον δέ ή έξω· 
τερική αύτοΰ μορφή καί ή έν γίνει αρχιτεκτονική έμφαίνουσι 
τήν καταγωγήν του . Ύπό ιστορικήν καί αρχιτεκτονικήν ίποψιν 
ό ναός ούτος εινε κειμήλιου πολύτιμον καί διά τήν Ελλάδα 
παι διά τήν Τουρκίαν. Πολύ δέ ευχάριστου, εινέ δτι Άμφότε· 
pot οί λαοί ,οδτοι μεριμνώσιν αρκούντως περί τής καλής διατη· 
ρήσεως αύτοΰ λ

Έχεΐθεν διηυθύνθημεν πρός τό γραφεΐον τοΰ π. Ήλ. Πα· 
παΐωάννου παρά τήν ακτήν κείμενον.

Ό χ. Παπαΐωάννου είναι άνήρ μεσήλιξ καί αξιόλογος ύφ’ 
δλας τάς'έπόψεις· εμφορείται δ< ύπό τών χαλειτέρων χαί ά’ 
γνοτέρων φιλιχών καί πατριωτηιών^αισθημάτων. Μας ύπεδέχθή 
μετά πΈλλής εύγένειας'χάΤ φιλοφροσύνης χαί ε’ισήγαγεν είς; τό 
ιδιαίτερον αύτοΰ γραφεΐον, προσενεγκών ήμϊν τά συνήθη, καφέ 
καί τσιγαρέτα. Είναι δέ γενικός αντιπρόσωπος πολλών έλλη- 
νιχών καί ξένων άτμοπλοϊχών εταιρειών.

— Πολλών μοί προξενούν εΰχαρίστήσιν αί έντυπώσεις τών 
ταξειδίων σας. κύριε Πρίντεζη. μοι έλεγε, χαί πολύ χαλα θα 
έχάμνετε νά μεταβήτε και εις τό εσωτερικόν τής Τουρκίας, 
ιδίως εις τό άγιο*  Όρος, όπου θάεύρήτεδληνπολυενδιαφί· 
ρουσαν διά τούς πολυπληθείς σας άναγνώστας.

— Αληθώς έχω κατά νουν, τφ άπήντησα, νά επιχειρήσω 
τοιοΰτον ταξείδιον προσεχώς, θά λάβω δέ τήν έξης γραμμήν, 
Θεοΰ εννοείται βέλοντος, Θεσσαλονίκην, Σέρρας, Καββάλαν, 
άγιον Όρος. Δεδεαγάτζ. Σόφιαν, Φιλιππούπολιν, Άδριανού- 
πολιν καί Κωνσταντινούπολή. ’

— 'Ωραία, θά ΐδητε πολλά πράγματα εις άγιον Όρος καί 
βά πεισβήτε καί σείς κ. Πρίντεζη, οτι. έκεϊ δύναται νά γίνη 
κάτι πολύ ωφέλιμον διά τόν 'Ελληνισμόν.

Ύπάρχουσι πάντα τά στοιχεία πρός έκμετάλλενσιν τοΰ θρησ
κευτικού ιδίως αισθήματος.

Εξοχικόν άνάκτορον «αρά τόν Βόσπορον.

— Διαφόρους*  τραπεζικός και μή, φορτώσεις και εκφορτώ
σεις, αντιπροσωπείας εταιριών καί άτμοπλοίων και ποικίλας 
άλλας.

Διά νά μή απασχολώ δέ έπι πλέον αυτόν, τόν αποχαιρέτισα 
και μετέβην πρός έπίσχεψιν τών κ. Ήλία Πσπαΐωάννου, Παν

— Ναί, κύριε Παπαγιάννη, τό γνωρίζω, είς πολλά μονα
στήρια, εντελώς άχρηστα χαί βλαβερά μάλιστα» αν θέλετε, δύ
ναται νά γίνη εργασία πολύ ωφέλιμος διά τόν τόπον.

— Μάλιστα, έχει δύναται' νά ίδρυθή μία καλλίστη ιερατική
Τ

Εξοχικόν τοππδον παρά τόν Βόαπορον.

σχολή μέ μονίμους παθηγητάς- έχει πάντα τά πρός τούτο προ
σόντα.

— Παρατηρήσατε τούς Ευρωπαίους, Κύριε Παπαγιάννη, 
παντοΰ ίδρυσαν σχολάς, καί είς τό εξωτερικόν άκόμη κατήρτι-

σαν κάλλιστα εκπαιδευτήρια. Αυτοί έργάζονται καλώς καί έπι- 
τυχώς. ■ .

— Ναί, τά βλέπομεν πανταχόσε.
— Μήπως καί εις Πεντέλην, είς τήν λαμπροτάτην εξοχι

κήν περιφέρειαν τών’Αθηνών δέν υπάρχει μονή άχρηστος, ά- 
σχόπως ύφισταμένη άπό πολλοΰ; . ούσα πλουσιωτάτη έδύ- 
νατο νά ΐδρυθη κάλλιστον έχει εκπαιδευτήριο*,  άσυλον χαι κα
ταφύγιου τής αδυνάτου νεολαίας, δπόυ νά προσέρχωνται τά δρ- 
φανα και τα τέκνα τών πολυμελών οικογενειών, άτινα ώς έπί 
τό πλεϊστον καταστρέφόνται, καί νά έύρίσκώσι πάντα τά μέσα 
τής περιθαλψεως καί έκπαιδέύσεως κάι. μορφώσεώς των, οι δέ 
γονείς των άνακούφισιν.

— ’Αληθώς παντοΰ στασιμότης καί αβλεψία παρατηρεϊται 
έτι παρ’ήμϊν, και ακριβώς διά τοΰτο σεϊς οί δημοσιογράφοι 
πρέπει.νά έπισκέπτησθε πάντα τά μέρη ταΰτα καί νάμεταδί- 
δητε τάς εντυπώσεις καί τάς. γνώμας σάς.

— Δυστυχώς βαθμηδόν καί κατ’ολίγον γίνεται σχετική τις 
εργασία, 'καί χάρις τή ιδιωτική πρωτοβουλίφ, ήτις έν παντί 
προοδεύει,· έλπίζέται πολλά νά ίδη ή νεωτέρα ήμών γενεά.

Άφοΰ δέ έϊπομεν έτι πλεϊσθ ’ όσα μετά τοΰ καλλίστοο καί 
λίαν αίσθημ,ατίου τούτου άνδρός, ούτίνος -ή συναναστροφή είναι 
εξαίρετος καί λίαν επαγωγός, άπεχάιρέτιοά-αύτόν; καί μετέβ.ήν 
εις έπισκεψιν τοΰ κ. Π. Μαντζουρίδου, αργυραμοιβού, έν ? τή 
πα^χκειμέύη όϊφ Μπαλουχ Πϊζάρ εργαζομένου.'. .

Ή οδός αυτή στενοτάτη άλλ’ έμπόρικώτάτή έχει μήκος μέ- 
γιστον καί είναι κέντρον τοΰ κοινού εμπορίου καί τής κοινής 
συναλλαγής, δηλαδή έστία τοΰ μικροκόσμου,. τοΰ διατηροΰντος 
τήν κίνησιν καί τήν ζωηρότητα τοϋ εμπορίου έκάστης πόλεως.

Έκεϊ υπάρχουν τά ενεργητικώτερα μιχρομάγαζα, άνά τριά
κοντα δέ βήματα καί «νά είς,αργυραμοιβός(σαράφης)

Ήρξάμεθα έρωτώντες άπό τού πρώτου, ότε προς τό μέσον 
τής δδου ταύτης'άυνάντώμεθα μετά τοΰ κ. Μαντζουρίδοό, καλ- 
λίστου, φιλομούσου χαί εύγενεστάτοΰ νέου.

Οί άργυραμοιβοί έν Κωνσταντινόύπόλει,ίδία έν τφ Μπουλουκ 
παζαρ, φαίνεται οιι είναι πλούσιοι καί έχουν καλάς εργασίας.. 
Διν ομοιάζουν ποσώς πρός τούς ίδικούς μας τούς καχεκτιχώς 
καί μέ ολίγα χρήματα συναλλασσόμενους. Τά πρό αυτών τρα
πέζια είναι πλήρη αργυρών καί χρυσών, νομισμάτων, τό δέ όπι
σθεν αυτών χρηματοκιβώτιό*  προδίδει τήν εύεξίαν των.

Συνομιλοΰντες μετά τοϋ κ. Μαντζουρϊδου ή κίνησις τοΰ 
χρυσού διαρκώς ηχεί είς τά ώτα . μας. Άφοΰ. δέ. πάρεμεί- 
ναμεν μετά τοΰ έξαδέλφου επ’ άρκετόν. έκεϊ, μετέβημεν' τή 
συνοδεία καί του κ. Μαντζουρϊδου πρός έπίσκεψιν καί τόΰ κ. 
Τζανή τυγχάνοντος κάί φίλου του.

Ό κ. Κωνστ. Τζανής, έμπορος άποικιακών, έχει τό κατά
στημά του δλίγον περαιτέρω καί είίρομεν αυτόν έν τφ κατα· 
στήματί του.

τ- Καί πώς διάγεται έδώ, τόν ήρώτησα, έχετε έργασίάς, 
είσθε εύχαριστημένος ; .

— Αρκετά χαλά, μοί άπήντησεν, αί εργασία: δέν μας λεί
πουν. Μάλιστα ό φίλος έδώ κ. Μαντζουρίδης δέν δύναται νά 
παραπονεθή*  θησαυρίζει, άλλά δυστυχώς δέν θέλει νά ύπαν- 
δρευθή-νά οίχονομηθή καί καμμίά πτωχή.κόρη.

Δέ^ τό εχώ σκοπόν ύπέλαίέν. ρ κ. 'Μαντζουρίδης,.είμαι 
εύχαριστημένος οίίτω.

— Κρίμα στά νειάτα σου, στην εύμορφιά, τά πλούτή καί 
τήν λεβεντιά σου, τφ λέγει τότε ό κ. Τζανής.

Άφοΰ δε παρεμείναμεν ένταΰθα έπ’ αρκετόν έτι καί ε’πομεν 
πολλά φιλοξενηθίντες πάνυ εύγενώς- : καί παρά τοΰ 'κυρίόο 
τούτου απεχαιρετίσαμεν αυτούς καί μετέβημεν βίκοι.

(Έπεται συνέχεια.) .

ΧΕΖ PET—EX— Τ ΑΧΕ ΡΕ
(ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ)

Λέγεται δτι ύ σάχης τής Περσίας, Νάσ^-Έ66\ν-Χάν, 
έδολοφονήθη ύπδ.τοΰ Μπάμχη οπαδού τοϋ Μπάμχ, μυστη- 
ιιώοους νεανίσκου Πέρσου, οστις ΐμαρτύρησεν. έν Taupiot τφ 
1848, έπειδή είχεν «ναδειχθή ώς προφήτης, ώς Μεσαίας,
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φέρων ιίς τόν. κόσμον μεταρρύθμισιν θρησκευτικήν χαι κοι
νωνικήν.

Όθεν μεταξύ τών όκτακαίδέκα αποστόλων τοΰ Μπάμ, 
ίξ ών πάντες σχεδόν ύπέστησαν τό ρ,αρτύριον, εμφανίζεται 
πρόσωπον σχεδόν έκτακτον, οίον καί αύτος δ Μπάμπ. Εινε 
κόρη Περσίς, ήν οί Μπάμπαι (άκόλουθοι πάμπολλοι τοϋ 
Μπάμπ, σήμερον οργανωμένοι εΐς σύνδεσμον μυστικόν ϊνα 
άποφύγωσι τάς καταδιώξεις) όνομάζουσι Χεζρέε—έχ-Ταχιρέ, 
δηλαδή ή Αύτής ‘‘Tii’vjAotijg ή ’Αγνή.

’Αληθώς έκτακτον πλάσμα ύπήρξεν ή μάρτυς αυτή» συν- 
1 ενοϋσα μετά τής καθαρότητο; της καρδίας και τδ ύψος τής 
ανδρείας, την άνωτάτην διάνοιαν, την ευγλωττίαν και την 
καλλονήν τοΰ σώματός της. 'Ομοιάζει κατά τό πνεύμα 
τής εθελοθυσίας πρδς την Μαρίαν Μαγδαληνήν, κατά τήν ' 
προφητικήν ευγλωττίαν πρδς την Βελλίδαν, κατά την 
αγνότητα καί τήν δραστηριότητα πρός τήν Αύρηλιανήν 
Παρθένον, και κατά την διάνοιαν πρδς τήν εύγενή εκείνην 
Ύπατίαν τήν Φιλόσοφον, ήτες έλιθοβολήθη τφ 415 υπο τοϋ 
όχλου τής ’Αλεξάνδρειάς.

Σήμερον οΐ γέροντες, οϊτινις την έγνώρισαν, τήν άναφε- 
ρουσι μετά μεγάλου σεβασμού . Ένεκα τής καλλονής της 
οι Μπάμπαι τήν ώνόμασαν Ζέρριν Τάδξ (χρυσοϋν στέμμα), 
Λούρρετ-οΰλ “Λιν (παραμυθία τών οφθαλμών), Βαδροΰδ- 
Αούντξα (πανσέληνος έν σκότεε) ΧάμΟουζ- Ζοχά (μεσημ
βρινός ήλιος) καί μάλιστα Χ·ζρέτ· έχ· ΤοεχαρΙ ή 
ή Αύτής 'Τψηλύτηςν’Αγνή·

Αυτή έγεννήθη έν Καζβίν, άρχαί? πρωτευούσιρ τοϋ Ιράν, 
ήτις εινε έτι καί νϋν πόλις θεολογική. 'Ιδρυμένη έντή δια
σταυρώσει πολλών δδών, ών ή μί« φέρει εΐς Ταυρίδα καί 
έτέρα εΐς Καύκασον, ή Καζβίν εινε περί τά τέλη τοϋ χει
μώνες πρδ τής άναλύσεως τών χιόνων τό κέντρον άναριθμή- 
των καραβα,νίων..
,, ·· .·':·♦ ■··♦···♦· »··*  »·····.·. · · ··

Ή Αγνή άνήκεν εΐς εκκλησιαστικήν οικογένειαν λίαν 
τετιμημένην. Ό άρχιερεύς, δ πατήρ της Χατζή- Μουλλά- 
Σαλέχ, ήτο' νομομαθής και διάσημος θεολόγος.

Ή παιδική ηλικία τής 'Αγνή; εινε ολίγον γνωστή, Ύ
πήρξεν άναντιρρήτως κόρη ^εμβώδης και σοβαρά, περιφε
ρόμενη έντός τών μεγάλων κήπων πληρών ρόδων, οΐτενες 
περιβάλλουσι τήν Καζβίν, πόλιν άνθέων. Έπί τών έρείπίων 
παλαιών ανακτόρων τά δμματά της περιεπλανώντο άναγι- 
νώσκοντα τούς στίχους τοϋ Κορανίου καί τά ονόματα τών 
κατοίκων.

Ή παιδεία τής ήτο πολύ άνωτέρα τής τών άλλων Περ- 
σίδων, έπειδή εις τήν οικίαν τοϋ πατρόςτης έφοίτων πάν
τες οί φιλόσοφοι τής χώρας καί δωδεκαετής «κόμη ήρραβω- 
νίσθη μετά τοϋ έξαδελφου της Μολλά- Μπχάμέτ, άνδρός 
λίαν πεπαιδευμένου έν Περσίφ. Έχουσα πλησίον της τούς 
σοφωτέρους άνδρας τής Περσίας ή Αγνή, άνεπτύσσετο καί 
μικρά άκόμη έτόλμα ένίοτέ νά λαμβάνω μέρδς. εΐς τάς- θεο- 
λογικάς καί φιλοσοφικάς συζητήσεις τοϋ πατρός, τού θείου 
καί τοϋ έξαδέλφου της· Έξέπληττεν αυτούς διά τής πρωί
μου αύτής δυνάμεως,άντΛήψεως καί τής χάριτος τοϋ λόγου. 
'Εγνώριζε τήν ’Αραβικήν φιλογογίαν, καί κατείχε τήν έπι- 
στήμην τών παραδόσεων.

Ήτο μόνον εικοσαετής, ί>τε ήκουσε νά δμιλώσϊ μετά 
ζωηρού πάθους περί νεανίσκου τίνος θεολογικοϋ επαναστά
του, δστις έκήρυττεν έντδς τών τεμενών καί γυμνασίων είς 
τδ Σιράζ, τήν άρχαίαν . πόλιν τοϋ οίνου καί.τών ρόδων,ήτις 
έγέννησε δύο περιφήμους ποιητώς της Περσίας καί τοϋ 
Κόσμου, τον ΧαφΙζ καί τδν Σααδή. Ό νεανίσκος ούτος 
ταχέως έγνώσθη εΐς δλην τήν Περσίαν, παροργίζων έναντίον 
αύτοϋ τούς προσκεκολλημένους εΐς τάς αρχαίας παραδόσεις. 
Πάντες.ώμίλουν περί τοϋ νέου διδασκάλου, οστις διεκηρύτ- 
τετο ί> Μπάμπ, δηλαδή ή #ύρα, ήτις όδηγεϊ είς τήν ’Α
λήθειαν καί δν οί πιστοί ώνομάζουν Χίξρέτ- ίχ- ’Αλά, 
ή Αύτοϋ ’Τψηλότης ό “Εξοχος. Τά ένθουσιώδη πνεύματα, 

ά είχε γοητεύσει, διηγούντο μετά θαυμασμού τδν άμεμπτου 
καί άπλοϋν αύτού βίον,τήν άμετάβλητον αυτού πραότητα, 
τήν εξαίσιου γοητείαν τού λόγου καί τήν ίσχύν τού πνεύ
ματός του. Πλήθος μαθητών τδν παρηκολούθει περιχαρές.

'Ανίκητος περιεργία παρεκίνησε τήν νεάνιδα νά γνωρίσγι 
τδν νέον τούτον διδάσκαλον, δν πάντες προσέβαλον μετά 
τόσης δυστροπίας. Αλληλογραφία συνέδεσεν αύτήν καί τδν 
νέον προφήτηυ, δν ούδέποτε αυτή είδεν. Άμφότεροι /μέλ
λον νά μαρτυρήσωσι τρία έτη δ είς κατόπιν τοϋ άλλου εί 
καί δι ’ ολου δέν συνηντήθησαν έπί τής γής!

Μετ’ ολίγον .ή Αγνή ώμολόγει δημοσί^ τήν διδασκαλίαν 
τοϋ νέου προφήτου. Τά εύρισκόμενα κυριώτατα δόγματα 
τής θρησκείας ταύτης ήσαν : κατάργησις τής πολυγαμίας, 
άπαγόρτυαις τοϋ δικαιώματος τοΰ διαζυγίου ιίς τον σύ
ζυγον κατά τήν άρέσκεεάν του; ίσότης τ&ν δικαιωμάτων 
τοϋ άνδρός καί της γυναικός. Έξαφθεΐσα ύπδ τού πυρετού 
τού προσηλυτισμού, λησμονούσα τήν έπιβαλλομένην έπκρύ- 
λαξίν. πάσγι Μωαμεθανίδι, έξήρχετο μετά προσώπου ασκε
πούς καί έκήρυττε δημοσίφ την νέαν πίστιν. Έπορεύετο 
λοιπόν ή'Αγνή διδάσκουσα τήν πίστιν τοΰ άγνώστου διδα
σκάλου της καί δεικνύουσά πάσι τό-έξαίσιον πρόσωπόν της- 

Νεανίσκοι ενθουσιώδεις,· γυναίκες καί γέροντες πολυμαθείς 
τήν ήκολούθουν, καταγοητευμένοι ύπδ τής μελυχράς και 
μαγευτικής φωνής της.

Τήν ένδοξον ταύτην άποστολήν άπέκτησεν ή 'Αγνή ύπο- 
στάσα έν τί) ο’ικογενεία της πάλην μακράν καί σκληράν. Ό 
πατήρ, δ θείος καί δ μνηστήρ της τδ έθιώρουν ώς μέγα 
σκάνδαλον διά τήν οικογένειαν άλλ ’ ούτε αί επιπλήξεις,ούτε 
αί ίκεσίαι ούτε αί άπειλαί ούδέν παρ’ αΰτή ίσχυον, έπειδή 
ή 'Αγνή, θεωρούσα τήν άποστολήν της καί τδν πρός τό 
μαρτύριον πόθον της άνώτερον τού υίϊκού ..αισθήματος, έγκα- 
τέλιπε την οίκογένειάν της καί έβάδισε πρός τό ήρωϊκόν 
πεπρωμένου της. Έν όλη τή Περσίφ ώμίλουν μετά περί- 
εργίας περί τού προφητικού υφους τής παραδόξου ταύτης 
νεάνιδος !

Ό διδάσκαλος έστεζλεν αυτήν εΐς τό Μαζενδαράν, δα
σώδη καί βαλτώδη χώραν, ΐνα κηρύξν) καί έκεϊ τδν λόγον 
του τοΐς κατοίκοις τής έπαρχίας. Μετέβη ή Αγνή μετά 
πολλών μαθητών ώπλισμένων και έτοιμων ν’άποθάνωσινείς 
εν νεϋμά της. Έπειδή, έν ίσφ δ μχαμπιβμ'ος έξηπλοϋτο 
άνάτήν Περσίαν,, τά θρησκευτικά πάθη άνήψαν τδν έμφύ- 
λιον πόλεμον καί πάντες ήσαν..ένοπλοι.

Κατά τήν ε”ξοδον δάσους τινός τό πλήθος κατεσκήνου έν 
λειμώνι γειτονεύςντι πρδς πόλιν η κώμην. Άμέσως κα- 
τεσκεύαζον έδραν διά φυτών, έφ ’ ής ερριπτον ράκη τινά περ
σικών ταπήτων, σύμφωνα πρδς τήν τόσον πολύτιμον αρ
μονίαν.

Άνδρε; καί γυναίκες ήρχοντο ϊνα άκούσωσι τήν περίφη- 
μον προφήτεδα» Ή 'Αγνή άνευ καλύμματος, φέρουσα μόνον 
κυανήν τβάδράν έπί τών ώραίων ώμων της, άνέβαινεν έπί. 
τής έδρας καί έκάθητο όκλαδόν ώς πάντες οί ’Οθωμανοί.

Άκρα ησυχία έπεκράτει δτε ήρχιζεν ή 'Αγνή τήν ομιλίαν- 
της· Οί γέροντες, οίτινες τήν έγνώρισαν, δέν έλησμόνησαν 
έτι τήν γλυκεϊαν φωνήν καί τήν εύγλωττίαν ίκείνην, ήτις 
έφερε τά δάκρυα εΐς .τούς οφθαλμούς καί' συνεκίνει τούς άκ—. 
ροατάς μέχρι τών έγκάτων τής καρδίας. Οί Ασιανοί- εινε. 
λίαν έπιδεικτικοί. Ότε ίπαυεν η 'Αγνή .τδν λόγ®υ., κλαυ
θμοί καί όδυρμοί ήκούοντο έν τφ δχλφ. Καί άλλοι μέν 
έκράζον <’£υ ντζάκ»! (ώ ψυχή μου) κ“Εϋ ματτρΐ ! » (ώ 
Αγνή!) άλλοι έκτύπων τδ στήθος, άλλοι περιέβαλλον τήν 
κεφαλήν διά τών χεφών και έσειον αύτήν μετά'μανίας καί 
ένθουσιασμού. Πολλοί έκ τών λόγων τούτων διεσώθησαν, 
άλλά πόσον τδ νεκρόν" γράμμα δύναται νά δηλώσχι την 
διαύγειαν τοϋ ζώντ'ος λόγου !

Καί άπό πόλεως είς .πόλιν, άπό ’χωρίου εΐς χωρίου έπο
ρεύετο, ή έξοχος αδτη παρθένος, άπαγγέλλουσα τδν νέον

· · « ······
τδ Μαζενδαράν,
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λόγον καί ένφ οί μαθηταί τού Μπάμπ κατεφρονοϋντο, έ- 
μάχοντο καί έφονεύοντο έν Περσίφ, αυτή ώς μάγισσα, κα
τέπαυε την όργήν καί άφώπλιζε τούς εχθρούς της, οίτινες 
έλησμόνουν τό μισός των άφοΰ τήν ήκουον.

Έν τούτοις τφ 1848, διδάσκαλος, ό Μπάμπ, έφο— 
νεύθη τριακοντούτης μόλις, αιχμάλωτος έπί δύο δλόκληρα 
έτη, καί μετ’ αύτόν οί περισσότεροι τών μαθητών του 
έθανατώθησαν. Μετά τδν θάνατον τού Σάχου Νάσρ-έδδίν, 
οί Μπάμπαι φρικτώς κατεδιώχθησαν δντιναδήποτε ύπ'ώπ- 
τευον δτι είχε παραοεχθή τήν νέαν διδασκαλίαν, συνελάμβα- 
νον καί έβασάνεζον μέχρις ού ώμολόγει δτι διν ήτο ifπάμπης. 
Έις τδ Τεχεράν μακραί περιπολίαι περιεφέροντς έν τή πό- 
λει άνδρών, γυναικών καί τέκνων, έχοντες τδ σώμα γυμνόν 
ήμαγμένον καί τετραυμα·ησμένον. Καί δμως οί μάρτυρες 
ούτοι πλήρεις χαράς έκραζον; « Ό θεός μάς έστειλεν, έπα- 
νερχόμεθα εΐς αύτόν I » ...

Άλλ’ δ καιρός διά τδ μαρτύριον τής Αγνής είχε φθά— 
σει! Έφθασεν ή ώρα, καθ’ ήν θά ήδύνατο έπί τέλους νά 
ton, μ<Τ« τόσας δυσκολίας καί βασάνου; τδν αγαπητόν της 
διδάσκαλον, δν ούδέποτε άξιωθεϊσα νά συναντήσνι έπί τής 
γής, θά έβλεπε μετ’ ολίγον έν τφ ΠαραδείσφΙ Όθεν πε
ριέμενε τδ μαρτύριον μετά μεγάλης επιθυμίας.

Έν έτει 1852 συνελήφθη ή 'Αγνή μετά πολλών άπα- 
δών. Ό Καλεστέρ (νομάρχης) δέν έτόλμησε νά ^ίψη εις 
την φυλακήν μετά τών άλλων χυδαίων Μπαμπών τήν 
νεάνιδα ταύτην, κεκοσμημένην ύφ ’ δλων τών γοητειών, άπδ 
τής χάριτος καί τής καλλονής μέχρι τή; εύκλειας. Τήν 
ώδήγητεν έν τώ οϊκφ του καί τήν παρέδωκεν εΐς τάς γυ
ναίκας του. Έκεϊ ή προφήτις διήλθε τεσσαράκοντα ημέρας 
ούδόλως έπιπόνως. Ό καλεστέρ τήν ήρώτησε καί έθαύμασεν 
όπως ίσοι άλλοι τήν έιχον ήδη άκούσει. Έλυπεϊτο σφοδρά 
δτε άνελογίζετο δτι ή ώραιότης αϋτη έμελλε νά βασανισθή 
καί - προσεπάθει νά τή δί&0 έλπίδας. Άλλ’ ή Αγνή δεν. 
ειχεν άνάγκην παρηγοριάς. Ή γενναία αύτη καρδία έπλά— 
σθη ϊνα παρηγορή τδν πλησίον καί οχι νά παρηγορήται 
ύπ’ αύτοϋ' μετ’ εύχαριστήσεως λοιπόν περιέμενε τόν θά
νατον.

Πρωίαν τινά δ καλεστέρ είσήλθεν εΐς τδ δωμάτίόν της 
καί χαιρετίσας ώς συνήθως μετά σεβασμού είπε πρός τήν έ- 
ξοχον αίχμαλώτιδά του :

— «Σάς φέρω καλάς ειδήσεις.
— Τάς γνωρίζω ήδη, άπεκρίθη φαιδρώς ή ’Αγνή' δέν 

έχω άνάγκην νά μέ τάς είπητε.
— Εινε άδύνατον. Ίρού· κατά τήν αιτησιν τοΰ πρω

θυπουργού, είσθε σεσωσμένη. θά σάς όδηγήσωσιν είς Νιαβε- 
ράν, καί θά σάς έρωτήσωσι. « Κούρετ- ουλ· Άϊν, είσαι 
Μπάμπισσα ;» Ν’ άπαντήσητε «"Οχι ! » καί ούδέν άλλο 
θά σάς έρωτήσωσιν. Έλπίζουσιν δμως οτι έπί τινα, χρόνον 
θά μείνητε έν τή έρημέ? καί δέν θά δμιλήσητε εΐς ίνδρας ή 
γυναίκας !

— Δέν εινε ή ειδησις αυτή, ήν πρέπει νά μέ φέρητι, 
άπεκρίθη ή 'Αγνή. Ή άλλη «νε καλλιτέρα, άλλά δέν 
τήν γνωρίζετε, θά καώ ζώσα καί θά μαρτυρήσω ένδόξως, 
δπως τδ έλπίζω, ένώπιον τοΰ Θεού καί τής Αύτοϋ ‘Τψη- 
λότητος τοΰ Έξόχου I

— Μή τδ κά^ητε, Κούρρετ- ουλ-, Άιν. Δεν πρόκειται 
περί τούτου. Μή άρνηθήτε δ,τι σάς ζητοϋμεν,-έπειδή όλοι 
οί; οπαδοί σας θά τδ δεχθώσιν.»

Ή Αγνή άνήγειρεν ύπερηφάνως τήν ώραίαν της κεφα
λήν. Οί μεγάλοι καταμέλανες· οφθαλμοί της ίσπινθηροβό- 
λουν ώς τό πΰρ και άκλόνητος σταθερότης έστεφε τδ εύγενές 
μέτωπόν της. .

— « Μή νομίζετε δτι θά άρνηθώ τήν πίστιν μου ούτε 
έξωτερικώς έπί εν λεπτόν ούτε. διά. σκοπόν μάταιον, ί'να φυ
λάξω όλίγας ημέρας περισσότερον πρόσκαιρου μορφήν, ήτις 
ούδεμίαν . άξίαν ε”χή. ”Οχι· θά έχω τήν εύτυχίαν νά δώσω, 
τήν ζωήν μου τφ θεώ! Σύ, Μαχμούτ - Χάν, άκουσον

δ,τι θα σοι ειπω· Α-’-φκιν δ θάνατός μου θά σοί άποδείξτ) 
δτι οέν λανθάνομ®1· Ό Κύριος, δν ύπηρετεΐς· δέν θά σέ 
άμείψη διά τδν ζήλόν σου. θά άποθάνιρς καί σύ διά τής' 
σκληρά; θελήσεώς του. Προσπάθησον πριν άποθάν^ς νά 
ύψώσγς τήν ψυχήν σου είς τήν γνώσιν τής άληθείας !»

Ακριβώς προέβλεπεν ή προφήτις. Ό Καλεστέρ Μαχ
μούτ— Χάν έμελλε νά άποθάνγι όπως προήγγειλεν ή Αγνή- 
Δύο ή τρία έτη ύστερον λιμός ήρήμωνε τα περίχωρα τής 
Τεχεράνης καί στάσις δεινή έξερράγη έν τή πόλει.Ό όχλος 
κατηγορεί; τόν. νομάρχην δτι είχε συνηγορ'άσει τά' σιτηρά 
προς κερδοσκοπίαν. Ή κατηγορία ήτο ψευδής καί δ Κα
λεστέρ ούδόλως ένείχετο. Καί δμως δ Σάχης περιεβλήθη 
«τό (μάτιον τής οργ^ς,ι τό μέγα έκεϊνο ερυθρόν ίμάτιον, 
ού ή θέα μόνον καθιστφ περίτρομους τούς Πίρσας, Έκά- 
λεσε τόν Καλεστέρ καί τόν ήνάγκασε νά έκφρασθή, άλλ ’ 
δ νομάρχης φο'βηθείς έψελλισε καί ούδέν ήδυνήθη νά δμιλήσγ.

—«Μαστιγώσατε αύτόν ! ε’κραξεν δ Σάχης.
Μετ’ ολίγον ή οργή τοϋ κυριάρχου έξήφθη σφοδροτάτη. ' 
— « Άπαγχονίσατε αύτόν ί έκραξε καί πάλιν.
Ούτως άπεθανεν δ νομάρχης Μαχμούτ- Χάν, δπως προ- 

ήγειλεν ή Προφήτις ’.
Έν τούτοις ή Αγνή είχε μαντεύσει τό εαυτής τέλος 

τοσον σαφώς οσον καί τό τοΰ νομάρχου. Άπήχθη δεσμία εΐς 
Νιαβεράν καί έκεϊ ένώπιον τών πριγκίπων, τών ύπαλλή- 
λων, τών καθειργμένων καί τοΰ λαού, είς δέ τών δικαστών 
την ήρώτησε : «Κούρρετ-Όύλ- Άϊν, είσαι Μπάμπισσα; » 

Πάντων τά βλέμματα προσηλώθησαν έπ’αυτής και κατα- 
θλιπτεκή σι^ή έπεκράτησεν εις τό πλήθος. Πάντες ήλπιζον 
δτι άρνητικη άπάν-ίησις ήθελε σφσει τήν νέαν καί εύφυά 
ταύτην κεφαλήν.

Διά τής κάθαράς αύτής φωνής, τής εθισμένης νά άρχη 
τών καροιών, ή προφήτις έφώνησεν :

—« Ομολογώ τον άληθινόν θεόν καί τήν Αύτοϋ Υψη
λότητα τδν Έξοχον, τδν ένσαρκον λόγον Του!»

Οί αιχμάλωτοι Μπάμπαι έκραζον
—«Εύλογημένος ειη δ Κύριος 1 Εύλογημένη ή ’Αγνή!» - 

Οι δικασταί κατιδίκασαν τήν προφητιν -νά καή ζώσα !
Έθεώρησε τδν λαόν και τούς δικαστώ; μέ τούς οφθαλ

μούς πλήρεις γλυκύτητος. - Ό πόθος της δεά τδ μαρτύριον 
έφλόγιζε τό λαμπρόν στήθός της. Έτεινε τάς ωχρά; χεΐ- 
ράς της πρδς τούς στρατιώτας, οίτινες ώχρότεροι αυτής,, 
τάς έδέσμευσαν.

Ώδηγήθη καί πάλιν εις τό φρούριον τής Τεχεράνης. Τήν 
έπαύριον είς το μέσον τής πλατείας πυρά ειχεν άναφθή έκ 
παλαιών ψιάθων καί ταπήτων, έφ’ ής έρρίφθη ή νεάνις. 
Έκάλυψαν, το πρόσωπόν της διά τοΰ πέπλου, δν ειχεν ά- 

πορρίψει. Ή Αγνή κατέσχισεν αύτόν. *Ήθελε  ν ’ άποθάνη, 
έχουσα το πρόσωπον έλεύθερον ώς τήν καρδίαν της !

Ότε τό πϋρ έτέθη εΐς το άχυρον ή Αγνή έμειδία πρός ■ 
τον ουρανόν. Τότε είς τών δημίων συγκινηθείς, έρρίφθη έπ’ 
αυτής ίντος τών φλογών καί τήν έπνιξε διά ψακών, Σνα 
την άπαλλάξη άπδ τής βραδείας βασάνου τών φλογών !

Μεταξύ τοϋ άσθμαίνοντος πλήθους ίπί τής πλατείας τής 
Τεχεράνης εις μόνος Εύρωπαϊος παρευρίσκετό!\

Ή τέφρα της οιεσπάρη είς τόν άνεμον: ή τέφρα τών 
μαρτύρων είνε γόνιμος !

'■ .· '·' ♦♦.♦♦··.·♦♦ · ■·«····.«·
Ούτως άπέθανε τφ 1852 ένεκα τής πίστεως καί έλπί- 

δος της ίν τή σωτηρί? τών άνδρών καί τών γυναικών ή 
ώραία νεάνις Κούρρττ - οϋλ - “Αϊν, ή Παραμυθεία τών 
Οφθαλμών, ονομαζόμενη. δέ καί Ζερριν - Τά$ζ (Χρυσοϋν 
Στέμμα) Βαδρούρ — Αονντξα (Πανσέληνος ίν Σκότει) 
Χαμβούξ - Ζόχα (Μεσημβρινός Ήλιος),; ήν πάντες οί 
Μπάμπαι προσκυνοΰσιν ύπό τό όνομα Χ»ζράτ-ϊχ- Τα- 
χβρί η Ή Αύτής 'Τψηλότης ή '4γνή.

Έν θεραπείοις 12)34 Σεπτεμβρίου 1396.
Γ. Λ. Ζ.



Η ΦΥΖΙΣ

ΦΟΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ώς γνωστόν, πρώτος b Ζάνσεν, διευθυντής τοϋ αστε
ροσκοπείου τοϋ Μεδώ έν Παρισίοις, συνελαβε την ιδέαν 
νά παρκγάγη σειράν φωτογραφικών εικόνων, διαδεχόμενων 
άλλήλας κατά βραχύτατα διαλείμματα, έπι τφ σκοπφ τοϋ 
νά καθαρίση τάς στοιχειώδεις φάσεις της παρόδου τής ’Α
φροδίτης έπί τοϋ ηλιακού δίσκου· έπενόησε δε πρδς τοϋτο 
τδ «φωτογραφικόν πολύκροτου». Έπί της αυτή; αρχής 
ακολούθως δ Μάροϋ κατεσκεύασε το «φωτογραφικόν του 
πυροβόλου» δι*  ού έσπούδασε τάς στοιχειώδεις κινήσεις τής 
πτήσεως τών πτηνών. Αί πρώται δ’ αύται δοκιμαί ήγα- 
γον αύτδν είς τήν «χρονοφωτογραφικήν συσκευήν », δι’ ής 
άποτυποϋνται έπί ευαίσθητου φωτογραφικής ταινίας άτελευ- 
τήτου καί κινούμενης ταχύτατα, αλλεπάλληλοι εικόνες 
διαδεχόμενα! άλλήλας εντός 1)100, 1)1000 καί μέχρι 
1)25000 τοϋ δευτερολέπτου. Άνεκαλύφθησαν δέ τότε έπι 
της ευαίσθητου πλακός στοιχειώδεις κινήσεις άσύλληπτοι 
διά τοϋ δμματος. Αΐ κινήσεις τοϋ βαδίσματος, τοϋ δρόμου, 
τοϋ άλματος, τοϋ ίππέως, τής πτέρυγος τών πτηνών ή τών 
ίντόμων άπετυπώθησαν έπί τών συσκευών καί.προύκαλισαν 
τήν κοινήν περιέργειαν. Τοιαϋται σειραί χρονοφωτογραφικαΐ 
έκτυλισσόμεναι δι’ηλεκτρισμού ακριβώς είς όσον χρονικόν 
διάστημα έξετελοϋντο αΐ. κινήσεις αύται, άποτελοϋσι τδ 
περιώνυμον «κινητοσκόπιον» τοϋ “Εδισων.

Τήν περιεργοτέραν όμως έφπρμογήν τής χρονοφωτογρκ- 
φικής συσκευής έποίησεν ό Δεμινύ, άποτυπώσας τας στοι
χειώδεις κινήσεις τών χειλίων ανθρώπου λαλοΰντος. Ή 
έπιτυχία υπήρξε τοιαύτη, ώστε μαθη-αί τής οχσλής τών 
κωφαλάλων Ιδόντες τήν Ιξελιξιν τής σειράς έκείνης τών φω
τογραφημάτων, ήδυνήθησαν, νά άνασχηματίσωσι καί προ- 
Φερουσι τήν έπιφώνησιν*  «Ζ'ήτω ή Γαλλία» 'και «Σέ αγα
πώ», ήν είχε προφέρει δ φωτογραφηθείς.

4»ρέπ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ 
Προχιερος βίφων.

Πολλάκις τό άχυρον χρησιμεύει εις πολλάς παιδιάς και είς ( 
ποικίλας τοϋ βίου άνάγκας. Μήπως καί εσχάτως οί εύρω- ι 
παΐοι δέν έχρησιμοποίησαν έπί πλέον αύτό, μεταδώσαντες · 
φεΰ I καί έδώ τήν χρήσίν του, εις τόν γρανίτην, όπου at I 
χρωματίζουσαι τά χείλη των καί οί βάφοντες τούς μύστα- I 
κάς των εύρίσκουσι θεραπείαν καί τήν δέουσαν άνακούφισιν, \ 
ύπόταν καταβιβρώσουσι τά τόσον έπιθυμητά τοϋ θέρους πα
γωτά ;

— Τί λαμπρόν -πράγμα αύτό τό άχυρου έλεγε ! μετά

θαυμασμού χειλοβαμμένη κυρία προς μυστακοβαμμένον τινά 
Κύριον.

— θεραπεύει άμφοτέρους μας, τή άπήντα μετά γλυ- 
κύτητος ούτος.

Έπί τοϋ προκειμένου.
Τό άχυρον μεταχειρίζεται τις πάνυ. ευκόλως εις πολλάς 

περιστάσεις, ιδίως δπόταν το ύγρχίνουν εντός τοϋ ΰδατος. 
Κόππεται τότε εύχερώς χωρίς νά διαρραγή. Δεν εινε, φρονώ, 
άνάγκη νά μάκρηγορήσωμεν πρδς ύπόδειξιν τοΰ τρόπου τής 
κατασκευής προχείρου δι ’ αύτοϋ σίφωνος, ώς παρίστησιν ή 
άνωθεν εικών. Είναι ευκολότατος. “Εν ή πλείονα άχυρα 
έκ τών χονδρότερων τής βρίζας (σίκαλης) προσαρμοζόμενα 
τδ μέν εντός τοϋ άκρου τοϋ δέ καί άνευ εσωτερικών δεσμών' 
(κόμβων) άποτελοϋσι τόν κάθετον σωλήνα. Τή βοηθείφ: δέ 
άνά δύο ώών κατασκευαζομένων έντδς δύο πυρήνων βιρικόκ- 
κου ή αμυγδάλου, ούτινος άφαιρεϊτε τόν καρπόν . διά τίνος 
βελόνης, προσαρμόζετε έπί τών πυρήνων δύο άκρα τοϋ σί- 
φωνός σας. Αί έπί τών πυρήνων όπαί δύνανται νά γίνωσι 
καί διά τής προστριβής αυτών έπί ύγραθέντος λίθου, ώς 
πράττουσιν αί άγυ-όπαιδες κατασκευάζοντες τάς συρί- 
κτρας των.

Μετά τοϋτο βυθίζετε τό άκρον τοϋ ά»ωτερω άχύρου σας 
εντός ποτηριού πλήρους ΰδατος, τοποθετήσατε τό κατώτε
ρον μέρος ένώπιον λεκάνης καί άναρροφήσατε έφ’άπαξ άπό 
τοϋ μέρους τούτου διά τοϋ στόματος. Τετέλεσται. Τό μηχά- 
νισμά σας άρχεται νά λιιτουργή καί μετά περιέργειας παρα
τηρείτε τό ύδωρ σας διαρρέον θαυμασίως έκεϊθεν.

Έπί πλέον δύνασθε ν’ άπολαύσητε ώραιότερον θέαμα, 
έάν θελήσητε νά χρωματίσητε τό έγ τφ ποτηρίφ σας ύδωρ 
δι’ οίουδήποτε χρώματος, ίδιοι ίνδοκοκκίου, ή τέλος λεοτουρ- 
γοϋντες τό παίγνιόν σας έν τώ σ^ότει καί διαφωτίζοντας αύτό 
διά λυχνίας, ένώπιον τής οποίας τοποθετείτε ύάλους διαφό
ρων χρωμάτων.- Ούτως άπολαμβάνετε τά ώραία αποτελέ
σματα τών φωτεινών άναβρυομένων ύδάτων. «Β». H.

Αινίγματα.
24. Αίνιγμα.

Υπήρξα μέγας επί γης, «γνώρισα μητέρα, 
άλλά τόν σύζυγον αυτής δεν είχον χάί πατέρα.
Μέ πλοίο» έταςείδευσα, καί μέ τά πλοία τρέχω 
Καί τώρα, όταν τράχηλον και κεφαλήν δέν έχω-

25. Αίνιγμα
Άρνοΰμαι οχι τον Χριστόν, τά πά»τα μέ τά τρία, 

έάν τό ε» μου στερηθώ, 
ώς -θαύμα θά παρασταθώ'

Τά δύο μου ®ά γίνουν έν.! Χριστέ χαί Παναγία!

26. Αίνιγμα.
Έγραψα χωρίο νά λάβω etc τάς χεΐράς μου γραφίδα, 

Κ*  έγραψα ίσα δέ» είδα.
Μή μ’ έγγίσης 1 εις τά δύο γόνατά σου θενά τέϊω,

Αν το πρώτον άπολέσω. 
Μέ τά τρία τελευταία καί τό πρώτόν μου στοιχείου 

έρχομαι συνθήκ«ς κλείω».
Ά.

ϊ
Λύόβις τ«&ν νπ’Λριβ. ΙΟ φνλλςμ αινιγμάτων.

24. 'Αριθμητικόν πρόίλημμα. 144-
Έλυσαν αύτό δ κ. Δ. Πετρόπουλος έξ Άθηνώ», ή Δεσποινίς 

Μαρία Ίωάννου έχ Σύρου, b χ. Ίω. Καλογερόπουλος έχ Πατρών, ή 
Κυρία Σοφία Τριάντη έχ Πειραιώι, ό χ. Ν. ’Εμμανουήλ έχ Κα
λαβρύτων χαί δ χ. Μ. Σαραντόπονλος έξ ’Αθηνών.

25. 12. 'Εκατονταδράχμων ή δρ. 1,200.
Έλυσαν αύτό δ κ. Δ. Πετρόπουλος έξ ’Αθηνών, δ κ. Ίω. Κα· 

λογερόπουλος έ< Πατρών. ή Κυρία Σοφία Τριάντη έχ Πειραιώς, 
χάί δ κ. Μ· Σχρα-τόπουλος έξ ’Αθηνών.

26. Άριθμ. πρόβλημα. Aipgg 20.
Έλυσαν αύτό δ κ. Δ. Πετρόπουλος έξ Αθηνών, δ χ. Ίω. |Κα- 

λογερόπουλος έκ Πατρών καί δ χ. Μ. Σαραντόηουλος έξ ’Αθηνών.


