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Η ΑΘΙΓΓΑΝΙΧ
( ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ )

Είχομεν έγκατοιλείψει το Σεμούρ άπό δύω ώρών καί επέ
κεινα, δτε τό παλαιόν ταχύπορον όχημά μας,, όπιρ εις έκα
στον ταρτάνισμα έπί τσν πετρώδους μέρους τής οδού φερό- 
μενον, ώρύετο έπι τοΰ άξωνός του, έσταμάτησεν «’ιφνηδίωι.

Είχομεν φθάσει είς τόν πρός άρδευσιν τών Ιππων σταθμόν.
Ό όδηγός μας τότε «πέσυρε έκ τοΰ στόματός του την 

καπνοσύριγγά του, ήν άπό τής άναχωρήσιώς μας διαρκώς 
έκάπνιζε καί μετά βραχνώδους φωνής, έκτραχυνθείσης ου 
τως είς τό επακρον έκ τής πολλής χρήσεω; τών οινοπνευμά
των, μάς είπεν. '■ ·

— Είμεθχ είς τό Precy-SOUS-Thil. θά μείνωμεν έδώ 
δεκαπέντε λεπτά.

Ό σύντροφός μου καί έγώ κατήλθομεν άμέσως έκ τοΰ ύ
ψους τοΰ οχήματος, έν φ είχομεν κατ’άνάγκην τοποθετηθή, 
όπως καταπραΰνωμεν τάς ύπό τής νάρκης καταληφθείσας 
κνήμας μας.

Έγείοαντις δέ μηχανικώς τούς οφθαλμούς, παρετηρήσα- 
μεν είς τήν δεσπόζουσαν τήν μικράν κώμην πετρώδη κο
ρυφήν τοΰ όρους, πεπαλαιωμένον τι οίκημα, τοΰ οποίου οί 
τοίχοι είσέτι διατελοΰντες όρθιοι ώμοίαζον πρός κροσσοειοιΐς 
ύπό τόν λαμπρόν κυανοΰν ουρανόν, έγκοπάς, καί «δεσπότου 
άπό τοΰ μεσαίωνος έναπομείναντος, τίς οίδε τίνος ώραίου 
έξοχικοϋ πλουσίου ενδιαιτήματος.

*0 κατερριιπωμένος οΰτος πύργος έλέχθη ήμίν, ότι υπήρ
ξε ιό πάλαι ή κατοικία τοΰ άρχοντικοΰ οίκου ΤίΐΐΙ,παλαιάς 
έκ Βουργουνδίας οικογένειας, σβεσθείσης άπό τοΰ τέλους 
τοΰ τελευταίου αίώνος.

Ή τερπνή καί ζωγραφική οψις τοΰ συνόλου έκείνου θεά
ματος ένέπνευσεν ήμΐν τήν έπιθυμίαν νά ίδωμεν καί έκ τοΰ 
πλησίον τήν παλαιάν έκείνην φωλιάν τών τέως αύτοΰ 
«ετών.

Είδολιοιήσαντες δέ τόν όδηγόν μας περί τούτου, είπομεν 
αΰτφ νά προχωρήσή είς Chazelle καί νά τοποθιτήσρ τά 
πράγματά μας είς τό έκεϊ ξενοδοχεΐον τοΰ ’Ερυθρού Άλέκ- 
τορος. Άφοΰ δέ-έκενώσαμεν έπανειλημμένως σειράν μικρών 
κυπέλλων κονιάκ, έξεκινήσαμεν πρός ?ήν ανωφέρειαν τοΰ 
δ(θυς.

Ήτον όγδοη ώρα τής πρωίας.
Εύθυμος Άπριλιακές ήλιος ήκτινοβόλει τήν πεδιάδα, 

άπό δέ τών φύλλων τών δένδρων έσπινθηροβόλουν ώς άδά- 
μαντις αί ύπό τής νυκτός σχηματιζόμεναι έκεϊ μικραί στα·, 
γόνες τής δρόσου. Ή ά^τμόσφαιρα ήτο διαυγεστάτη, ένώ 
δέ άνηρχόμεθα τήν άνωφέρεεαν έβλέπομεν, όπισθεν ημών 
μακράν πρός τήν έκτεταμένην πεδιάδα περίκομψά τινα χω
ρία ισπαρμένα τήδε κακε.ΐσε, ών οί λευκοί οίκίσκοι μετά 
τών ίρυθρών αυτών πλίνθων καί ή περιβάλλουσα ταΰτα 
πυκνή βλάστησις ώμοίαζε πρός πενθούσαν κατάστασιν.

Μετά μιάς ώρας πορείαν άφικόμεθα πρό τοΰ πύργου καί 
είσήλθομεν έν αύτφ διά μέσου εύρυτάτης θολοειδούς εισόδου, 
ήμικυκλικής άψίδος, αρχιτεκτονικής, τής παρελήούσης ε'πο- 
χής, ήν συναντά τις ήδη μόνον είς τοιαΰτα ερείπια τής 
Γαλλίας.

Έν τή πρώτη αύλή ή έσκληρηκυια καί ηύξημένη βλά- 
στησις ύπεδήλου τήν πρό καιρού πολλοΰ έγκατάλειψιν τού 
οικήματος τούτου παρά τών κτητόρων αύτοΰ.

Τό μέρος τούτο προδιέθετεν ήμάς είς μελαγχολίαν καί 
συνεφωνοΰμεν ήδη πάντες,ότι έκ τοΰ πλησίον ό πύργος ούτος 
σημαντικό; άπόλλυσιν έκ τής έκ μακρόθεν μεγαλοπρεπούς 
καί ρωμαντικής αύτοΰ θέας καί ίσως νά μετενοοϋμεν διά 
τήν έκδρομήν μας ταύτην, οτι έπι τών βαθμιδών εξαρθρωμέ
νης κλίμακος, γειτνιαζούσης πρός άπόθραυσμα πυργιδίου, 
παρετηρήσαμεν νεάνιδα προσβλέπουσαν ημάς μετά περι
έργειας.

’Ολίγον προσδοκώντις τοιαύτην. ένταΰθα συνάντησιν, ά- 

φήκαμιν πάντες μιχράν ίκπλήξιως κραυγήν. “Αν θέλετε μά
λιστα ίθαυμάσαμεν έν τή έκπλήξει ήμών ταύτρ, διότι ου- 
σκολως θά ώνειοεύετό τις, δτι θά συνήντα έν τή έρημίικ 
ταύτη πλάσμα ίκπληκτικωτέρας ώραιότητος έκείνης, ήν 
τότε πρό οφθαλμών είχομεν.

Φαντασθήτε τήν θελκτικωτέραν άθιγγανίδα αίγυπτίαν, 
κατσιβέλλαν, περιβαλλομένην τήν συνήθη πολύχρωμου έν· 
δυυασίαν τών περιτριχουσών τόν κόσμον όλον βοεμίδων, 
οτε μέν προλιγουσών τό μέλλον, δτε δέ άδουσών αλλόκοτα 
$σματα τή συνοδεία μονοχόροου, κιθάρας ή κροταλοτυμπά- 
νου (δίφι) κατά τήν φυλήν είς ήν άνήκουσι, τών άθιγγάνων 
βοεμών, ή αίγυπτίων.

Ή μελανή αύτής κόμη σχηματίζουσα σγουρωτούς δακτυ
λίους, μετά χάριτος, άφελείας καί άπλότητος προσπίπτον- 
τας έπί τών ώμων της καί περικαλύπτοντας μέρος τής θελ
κτικής αύτής μορφής, θά {σκανδάλιζε τόν χρωστήρα τοΰ 
οιασημοτέρου καλλιτέχνου, εύεκα τής έκτακτου φυσικής 
καλλωπιστικής έντελείας τού προσώπου καί τής θαυμασίας 
διαγραφής τών γραμμών αύτςΰ.

Εύρύ περιλαίμιον ίκ χρυσών φλωρίων, κοσμίως προσπί- 
πτον έπί τοΰ κανονικός εξογκωμένου αυτής στήθους καί αϊ 
διαγραφόμεναι εΰκρινώς έπαγωγικαι αύτών περιοχαί, παρά 
τήν ίσχνότητά των ύπό τό λεπτόν άμπεχόνιον, προσέδι- 
δον είς τήν μικράν ταύτην νεάνισα άξιέραστον εξωτερικήν 
περιβολήν.

Τό ανάστημα αύτής ήτο Ισχνόν, ή δέ ηλικία ούχί άνω- 
τέρα τών 15 έτών, ήτοι εύρίσκετο είς τό σημεϊον, ένθα ή 
άκμή τή; ζωής δέν εκδηλοΰται ή μόνον διά τής βλαστή- 
σεως, άναμενουσα τήν άνάπτυξιν τού εικοστού έτους.

Ό μικρός αύτής ποΰς, ή άκροτάτη λεπτότης του καί ή 
χάρις καί εύκαμψία τής καμπής καί τοΰ κυρτώματος αύτοΰ 
θά έζηλοφθονεϊτο καί ύπ’ αύτής έκείνης τής αίγυπτίας 
εταίρας,ήν δ βασιλεύς Ψαμήθικος ε’μμανώς ήράσθη έπί τη 
θέφ: μόνον τοΰ ένός πέδιλου της.

Φέρουσα κεχρυσωμένον χαλκούν περίδεμα έπί τού μετώ
που της, περίκομψά βραχιόλια πέριξ τών λεπτοτάτων αύ
τής χειρών, περιλαίμιου καί χρυσά έκ πεταλιδίων ένώτια, 
ή" χαριτόβρυτος αδτη βοεμή έφαίνετο εκπροσωπούσα «πά
σαν τήν βυζαντινήν παράδοσιν.

Έμείναμεν ακίνητοι έπί εν περίπου λεπτόν τής ώρας 
θαυμάζοντες αύτήν, μή τολμώντες νά διαταράξωμεν τό 
άξεολάτρευτον {κείνον θέαμα. Πλήν αυτή ούδαμώς εφαίνε- 
το στενοχωρουμένη έκ τής αίφνηδίου ήμών ταύτης παρου- 
σιάσεως, άλλά μόνον τά χείλη της διέγραψαν άόριστον μει
δίαμα, τό εύφρόσυνον {κείνο μειδίαμα τής θαυμαζομένης 
γυναικός.

’Απεφασίσαμιν τέλος νά τήν πλησιάοωμεν.
Αυτή μάς περετήρει, χωρίς τό παράπαν νά ταραχθή. 

Οπότε δέ εύρισκόμεθα είς τριών μόνον βημάτων άπόστασιν 
άπ’ αύτής, έχα·ριτήσαμεν μετ’ εύλαβείας τήν βασίλισσαν 
ταύτην τών λεωφόρων, ήτις μάς άνταπέδωκι τόν χαιρετι
σμόν μας μετά μεγαλοπρεπείας ήγεμονίοος, δεχόμενης τά; 
φιλοφροσύνας τών υπηκόων της.

— Σας ζητώ συγγνώμην, διά τήν αδιακρισίαν μου, τή 
λέγω, «λλά φαίνεσθε ώς ή οικιακή θεά τοΰ μέρους τούτου. 
Δύνασθε νά μάς δώσητε πληροφορίας τινάς περί τοΰ έγκατα- 
λελειμμένου τού του πύργου ;

Μέ παρετήρησε πρός στιγμήν καί ειτα διά νωχελοΰς κι- 
νήσεως τών ώμων, μοί άπεκρίθη*

■— Δέν είμαι έκ τών μερών τούτων. Πρώτην φοράν ε’ρχο- 
μαι έδώ.

— Καί θά επεράσατε ίσως τήν νύκτα έντός τών έρει- 
πείων τούτων, άφοΰ σάς εύρίσκομεν έδώ είς τοιαύτην πρωι
νήν ώραν; ήρώτησα.

— Μάλιστα, άπεκρίθη.
— Πολύ περίεργον θέσιν εξελίξατε διά ν*  άναπαυθήτε. 

τή είπε τότε ό σύντροφό; μου. Φαντάζομαι δέ όποιαν τρο- 
μεράν και φρικώδη νύκτα, διήλθιτε ένταΰθα, έκτος άν αί 

κραυγαί τών γλαυκών καί ό συριγμός τών ανέμων έπί τών 
πεπαλαιωμένων τούτων έρειπίων, είναι οί άγαπητή σας φί
λοι, μεθ’ών ίιίρχεσθε τάς νύκτας.

— Άπ’ίναντίας. Ήμην πολύ κατάκοπος, άπεκρίθη καί 
έκοιμήθην βαθέως.

— Καί έρχεσθε μακρόθεν, βεβαίως ;
— Μάλιστα, άπεκρίθη καί διά κινήματος ίδειξεν ήμΐν 

τόν Νότον.
Ήρχετο έκεΐθεν, έκ τοΰ μέρους έκείνου τού ήλιου, οΰτι- 

τινος οί κάτοικοι φέρουσι ζωηρούς οφθαλμούς.
—. Θά ανήκετε ίσως εις πλανόδιον νομάδα, εύρισκομένην 

είς τά περίχωρα, ηρώτησα.
— Όχι, άπήντησεν, είμαι μόνη είς τόν κόσμον.
Παρετήρησα μετ’ απορίας τόν σύντροφόν μου.
—1 'Ώστε δέν έχετε οικογένειαν ;
— Δέν γνωρίζω.
Τότε τό μέτωπόν της ελαφρώς ήμαυρώθη καί αιφνίδια 

τις θλίψις έξεδηλώθη έπ*  αύτοΰ. Ειτα δέ έξερράγη οιά 
μιάς ε’ς γέλωτα; καί διικνύουσα έλεύθερον στρουθίον,δπερ εί
χε σταθή άπέναντι αύτής·

— Καί «ύτό έγκατέλειψε τήν φωλεάν του, είπε καί ού
δέποτε πλέον θά έπανελθη. Πρωΐάν τινα έπέταξε χωρίς νά 
γνωρίζη έπί ποιου δένδρου θά άνεπαύετο τό εσπέρας. Οί 
βοεμοί Ομοιάζουν πρός τώ πτηνά, προσέθηκεν-Είμεθα οί μλα- 
νήται τών μεγάλων δδών, όπως αύτά οί πλανήταε τών με
γάλων αποστάσεων. Έν ^σμα τοΰ τόπου μου λέγει τούτο.

— Μάς τό λέγεις αύτό τό άσμα; ήρώτησα.
— Ευχαρίστως, άλλά πρέπει πρώτον νά μοί δώσητε 

«άτι τί. Πολλοί .άπαιτοΰσι τούτο καί μοί δίδουσι σόλδια 
τινά.

Χωρίς ν’ απαντήσω, συγκεκινημένος τή προσέφερα χρυ- 
σοΰν νόμισμα, τό όποιον άφοΰ ε'λαβε, παρετήρησε καλώς,τό 
εστρεψε πολλάκις καί ειτα έπιστρέφουσά μοι αύτό*

— Προτιμώ τά σόλδια, μοί είπεν ή λευκά νομίσματα, 
«ν άγαπάτε.

Έρευνήσαντες είς τά θηλάχιά μας, τή έδώκαμεν ίσα ε- 
φέρομεν άργυρά καί χάλκινα νομίσματα, άξίας ίξ έως επτά 
'φράγκων.

Ή οψις τότε τής άθιγγανίδος έλαμψεν έκ χαράς.
— Εισθε πολύ καλοί κύριοι, μάς είπε καί θά σάς τρα

γουδήσω άμέσως τό ιρσμα μου καί θά χορεύσω κατόπιν μέ 
τό δέφι μου.

Έκαθήσαμεν τότε εύχαριστημένοι έπί μεγάλου παρακει
μένου λίθου, Αυτή δέ άμέσως ελαβε τό τυμπώνιόν της, ί- 
περ είχε παρ’ έαυτή καί έτραγώδησι.

Ήτο μία θλιβερά καί μελαγχολική μελοποιΐα όμοιάζου- 
σα πρός τά ανατολικά έκεϊνα άρματα τά όποια ένέχουσι τήν 
ήδύτητα τών ούανδαλιτικών σχολιαίων τριχρόνων Ισπανι
κών σκοπών καί τήν ερρυθμον κίνησιν τοΰ μεγάλου κινή
ματος τής θαλάσσης. Αί δέ ακατάληπτοι δι’ ημάς έκεΐναι 
λέξεις, ας προέφερεν, άνήκων βεβαίως είς τήν γλώσσαν 
έκείνην τών βοεμών, ής αί λέζεις έλήφθησαν έκ τόσων δια
φόρων ιδιωμάτων.

Τό τυμπανοκρόταλον έρρύθμει τήν παράδοξον έκείνην με
λωδίαν, ή δέ ήχώ αντηχεί μετά τής βοεμίδος, διαχεούσης 
άνά τήν πέριξ πεδιάδα τήν μελαγχολίαν τής καρδίας της.

Ειτα, αίφνιδίως έλύγισε, στρέφουσα τόν θώρακα αύτής 
πρός τά όπίσω καί εχόρευσεν ώ; χορεύουσιν αί άσιαναί καί 
ήρχηστρίδες, προσδίδουσα είς θλον αύτής τό σώμα ήδυπα- 
■θεΐς παλμούς, οίτινες ε'φερον αύτήν είς Απεριορίστους έκστώ- 
σεις.

Βαθμηδόν δμως αί κινήσεις αύται έπετάθησαν, τό τυμ- 
πάνιον {δόνησε μάλλον νευρωδώς ύπό τούς εύκινήτους αύ
τής δακτύλους, φρικίασίς τις άνετίναξεν αύτήν όλοκλήρως 
-καί ήρξατο στρεφόμενη μετά τοσαυτης ταχύτητος, ώστε 
άπεμακρύνετο καθ’έκάστην στροφήν άφ’ήμών, τούς οφθαλ
μούς έχουσκ πεπλανηαένους έντώκενώ, ήαιλιπόθυμος.

Αίφνης άφήκαμεν κραυγήν τρόμου μετά τοΰ φίλου μου., 
Η άθιγγανίς προσέκρουσεν είς λίθον καί άπωλέσασα τήν 

ισορροπίαν, ίπιπτεν έκ τών όπισθεν.
Έσπεύσαμεν άμέσως άμφότιροι πρός αύτήν έπί τή έλπί- 

δι, οτι ή πτώσις αύτή; δέν θά ήτο σημαντική, άλλ’ ήπα- 
τήθημεν. *Η  μικρά βοεμή έκτάδην κείμενη επί τοΰέδάφους, 
ούδέν σημεΐον ζωής έ"διδεν. ’Ανήσυχοι τότε καί συγκεκινη- 
μένοι έπλησιάσαμεν πολύ αύτήν δπως εξετάσωμεν τήν πλη
γήν της καί ιδομεν πόθεν προήρχετο τό ρέον ήδη αίμα, δτε 
παρετηρήσαμεν φρικώδες θέαμα.

Η κεφαλή τής μικράς ε’χεν ίσχυρώς προσκρούσει είς 
αιχμηρόν λίθον καί κοιλωθέντος τοΰ χάλκινου διαδήμα
τος δπερ εφερεν εις τήν κεφαλήν, είς έκ τών ήλων τής στε
φάνης εισέδυσε βαθέως είς τόν κρόταφον.

Η τάλαινα τέττιξ τών (Ιεγάλων όδών είχε τραγωδήση 
διά τιλευταίαν φοράν.

Ότι κατηρχόμεθα τήν όδόν, έβαδίζομεν βραδέως, φέ- 
ροντες μετά προσοχής τό σώμα τής μικράς άθιγγανίδος, ή; 
το ωχρόν πρόσωπον διετήρει έτι, ώς ύστάτην άνταύγειαν 
τής ζωής, τόν ευτυχή της άμεριμνίας τύπον. Ή δέ χειρ 
τής νεκρά;,στηριζομένη ε“τι έπί τοΰ τυμπανοκροτάλου της έ- 
όονεϊτο τήδε κακιΐσε καί τό άπαίσιον δργανον, ύπερτάτη 
ειρωνεία τών άνθρωπίνων εκρούετο περιοδικώς εύφροσύνως.

Ο ήλιος διέχεε τάς άκτίνας είς τά πέριξ καί τά πτηνά 
^δοντα τάς παροχάς τού ’Απριλίου, τήν ε’γερσιν αύτήν τής 
φυσεως, άπεδίωκον τήν τής χιόνος τελευταίαν αύτής νάρκην.

( Έχ τοΰ Septentrion.)
Φ. Π.

Ξ ΘΞΛΗΣΙ THS ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ

Μέ τής καρδιάς τής βούλησες μίλησα χθες τό βράδυ 
δπ’, αν δέν γείνουν γλήγωρα, 6ά καταιδΰ’στόν Άδη. 
Μούπε πολλά που νά τά πώ, σέ σά; ! ό νους θυμάται ; 
Μονάχα μιά παραγγελίαν άπ’ όλες συλλογάται.
'Στό πρώτο, πρώτο χτύπημα, είπε μου, χδές τό βράδυ 
πώς 9έλει πάλι, νά βρεθή, ’στής Σ;βνος τό πηγάδι, 
’Στής λαγκαδάς τής ώμορφις, δπ’ εινε ριζωμένο 
Κι’ από χάρές καί δάκρυα μπόλικα ποτισμένο. 
—Ειν’ ή χαρές, τό τρυφερό μάτι, τό καρδιοπλάνο 
—Εινε τά χλάμματ’ δ Σταυρός τών τάφων άπό ’πάνω. 
Μέσ’ τά βου-ά να τριγνρνώ, ’στής Εκκλησίες νά ’μπαίνω 
Χωρίς χαμμιά ζεχούρασι πάλι άπό ’κι? νά βγαίνω 
’Στην Παναγία τό βουνό τό όμορφο Μοναστήρι 
Να πά νά σιήσ’ έρηαικό καί φτωχικό τσαντίρι.
Άπό κεΓπέρα στοΰ κοντοδ, ’κι? κάτω ’στη Βλυχάδα 
Πού φαίνετ' άπ’τόν Άη—Λ>ά, μ’ανέκφραστη γλυκάδα. 
Αφ’ ού κι’ ίχείν’ έπισχεφβώ τά μάτκε μ’ άποστάσουν 

Εις τό νεκροταφείο μας νά πάνε νά πλαγιάσουν.
Αχ I ή καρδια μου μόν’ αύτή τή διαμαντένια χάρι 

Μία για πάντα ’ζήτησεν ! ώς νύφη της βά πάρη 
Τό Μαύρο χώμα ! πεθερό τού τάφου τής κολώνας! 
Κι’ απάν άπό τήν πλάχα της, νά γράψουν : αναπαύσου 
Καρδιά, πού άδικ" έπαίΐευες, άμοιρο νειόν αίδνας 
Τώρα καρδιά ’στην πλάχα σου, γείνου κομμάτια, θραύσου ;

ΑΓΓΕΑ02 Α· ΚΟΣΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ττϊλέόωνον ΑροΜοΙοΠΓ

Ή «ΠρακτχκλΈπιθώρησχς τοΰΗλεκτρισμού» ά- 
ναψέρει, δτι ό κ. Apostoloff, έψενρεν άνακάλυύεν, 
Ατις κέκληται νά ψέρη άναστάτωσιν είς τΛν τηλε
φωνίαν, διά της παροχής μέσου τοϊς συνδρομηταϊς 
δπως άποκαθιστώσιν αΰτουάτως καί άπ ’ εύθείας
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μεταξύ αώτων συγκοινωνίαν καί μάλιστα από δι
κτύου είς δίκτυον, στιγμιαίως, καί νά δύνανται 
νά συνδιαλέγωνται άνέτως καί τελείως, χωρίς νά 
διακόπτωνται.

Μία τοιαΰτη βελτίωσις θέλει γίνη ευχαρίστως 
δεκτή παρά πάντων, ίδία των ποιούντων μεγάλην 
χρήσιν τής τηλεφωνίας καί άγανακτούντων έκά- 
στοτε έπί ταΐς συχναΐς διακοπαΐς τών κεντρικών 
σταθμών κτλ·

Ή βελτίωσις δμως αύτη έξη καί έτερον προτέ
ρημα, τήν σημαντικήν έλάττωσιν τοΰ σήμερον έν 
χρήσει προσωπικού, ώςκαί τήν έλάττωσιν ούσιω- 
δώς τών τιμών τών συνδρομών.

Ή περί ης ό λόγος άνακάλνψις όλιγίστας μετα- 
όολάς θέλει έπιφέρει είς τά ύπάρχοντα μηχανήμα
τα. Παρά τω συνδρομητή θέλει προστεθή μικρά 
συσκευή, ήτις θά άποκαθιστά αύτομάτως τάς συγ
κοινωνίας έν τώ κεντρικφ σταθμφ. ’Εν τούτω δέ,έπί 
σειράς τραπεζών ύπάρχουσι διατεθειμένοι οί αυτό
ματοι, ούτως είπεΐν συγκοτνωνισταί, οίτινες αντι- 
καθιστώσι τάς συνήθεις συσκευάς μετά τού προ
σωπικού των. Ή δ’ έπίόλεψίς αύτδν δι’ ένδς μόνου 
προσώπου άρκεΐ.

Τό σύστημα τούτο συνίσταται είς τό νά έμφανί- 
ζμ διαδοχικώς διά τής πιέσεως κομό ίου. τά ψηφία 
τά άποτελούντα τόν άριθμόν τής ζητουμένης συγ
κοινωνίας καί νά άποκαθιστα την συγκοινωνίαν 
τούτην διά μέσου είδικού κλητηρίου κομβίου, δπερ 
έπίσης, μετά την περαίωσιν τής συνδιαλέξεως 
έπαναφέρει τάς γραμμάς είς τήν προτέραν αύτών 
κατ'άστασιν. Πίνακες αύτόματοι ένεργούντες καταλ
λήλως ύπεμφαίνουσι τότε, δτι αϊ συσκεναί εΐσίν ε
λεύθεροι καί έτοιμοι πρός έκ νέου λειτουργίαν.

Ή άγγλική κυβέρνησις, ώς φαίνεται, έπεχείρησε 
δοκιμάς τοΰ συστήματος τούτου, αΐτινες έστέφθη- 
σαν ύηό πλήρους έπιτυχίας.

Άς έλπίσωμεν, δτι θά ίδωμεν προσεχώς καί έμ- 
πράκτωςτό νέον τούτο τηλεφωνικόν σύστημα.

Ή δνευ αγωγού τηλεγραφία»

Προκειμένου περί Αλεκτρικών συγκοινωνιών, άς 
άναφέρωμεν καί μίαν νεωτέραν περίεργον άνακάλυ- 
ψιν τού κ. Marconi, ίταλού ήλεκτρολόγου, δστις 
κατόρθωσε νά πραγματοποιήση τήν μεταβίβασιν 
ήλεκτρικού ρεύματος, άνευ μεσολαόήσεως ούδενός 
σύρματος, ούτεάγωγού οίουδήποτε είδους.είς άπό- 
στασιν πλέον τού ένός χιλιομέτρου.

Ό κ · Marconi κατεσκεύασε δέκτην τοιαύτης 
εύαισθησίας, ώστε κινεί σήμαντρον, έπηρεαζόμενον 
έξ άποοτάσεως ύπό ήλεκτρικού άκτινοβόλου (radia- 
teur), δστις τφ μεταδίδει αοράτους καί άνεπαισθή- 
τους άναπάλσεις άπαρατηρητεί.

Πειράματα σχετικά έγένοντο ομοίως ’Αγγλία, 
ώς καί έπί μακροτέρων άποστάσεων έπιτυχώς πάν
τοτε, ώς λέγεται.

Έάν ή άνευ άγωγού σύρματος τηλεγραφία, ήτις 
έγένετο άπό τίνος Αντικείμενου άναζητήσεων καί 
δοκιμών παρά πολλοΐς έπιστήμοσι καί πρακτικοΐς, 
Αδύνατο να έξέλθμ έκ τού έδάφους τής θεωρίας, 
πάς τις κατανοεί τάς σημαντικής ώφελείας καί 
προτερήματα άς ή έπιστήμη καί ή πράξις θά έκαρ· 
πούντο, ίδία ύπό τήν έποψιν τής ναυσιπλοΐας. 
"Ωστε ούχί άνευ ένδιαφέροντος ό έπιστημονικός 
κόσμος ακολουθεί τάς δοκιμάς ταύτας, τού νέου 
συστήματος Marconi, άς ό κ. Preeee, πρώτος μηχα
νικός έν τή τηλεγραφική ύπηρεσία τού Λονδίνου, 

άνεκοίνωσεν έσχάτως τώ κοινώ έν τινι αύτού συν— 
διαλέξει έν ’Αγγλία.

ΤΟ Η-ΈΤΔΟΣ

Τό ψεύδος έχει παθητικόν καί ενεργητικόν. Καί όσοι 
μέν σιωπώσι τήν αλήθειαν πρός σκοπόν έξαπάτης, λέγε
ται παθητικόν ψεύδος, όσοι δέ διακηρύττουσι- 
ψεύδη άντί αλήθειας, λέγεται ενεργητικόν ψεύ
δος. Τό δεύτερον είναι έίλικρινέστερον 1

Τό ψεύδος κατατάσσεται είς τάς έξης κατηγορίας:
Ψεύδος οίήσεως καί κενοδοξίας, κολακείας, διευκο- 

λύνσεως ή λυσιτελείας, συμφέροντος, φόβου, κακεντρε- 
χείαο καί κακοηθείας, ψεύδος προς άγαθοποΐαν καί τής 
ανάγκης, ψεύδος ευτραπελίας καί ψεύδος έκ συνή
θειας.

Πάντα τά είδη τού ψεύδους ψέρουοι τήν σφραγίδα τοΰ 
διαβόλου, έκτος βεβαίως τοΰ τής ανάγκης, όπόταν συνο
δεύεται ύπό προφανούςεύεργετήματος καί ούτινος συνή
θως ποιουσι χρήσιν οί ιερείς.

Ό ψιλός τού ψεύδους μόνον πρόσκαιρον ωφέλειαν δύ- 
ναται νά καρπωθή, έπερχομίνης έν άρματι τής άληθείας: 
καί καταδιωκούσης αυτό.

Τό ψεύδος προς τήν αλήθειαν ομοιάζει, δπως τό σκό
τος προς τό ψώς. Διαρκεΐ μεχρις ότου τό δεύτερον διά
λυση τό πρώτον.

Τό ψεύδος ομοιάζει πρός τό κλείθρου χρηματοκιβω
τίου, έν ωποριζόμεθα χρήματα.

Τό μάλλον επικίνδυνον ψεύδος είναι τό μή έπιδεχό— 
μενον τήν θεραπείαν τής προξενηθείσης βλάβης.

Τό ψευδός καί ή κλοπή, άν δεν ήναι αδελφοί, είναι- 
όμως σύζυγοι.

Τό ψεύδος ώς έπί τό πλεΐστον ιππεύει έπί τής ράχεως. 
τού χρέους. Οΰγγία χρέους καταστρέφει πολλάκις μίαν- 
λίτραν φιλαλήθειας ή πιστώσεως.

Ή γλώσσα δάκνει δριμύτερον τών όδόντων, τό δέ. 
ψεύδος δριμύτερον τού όφεωε.

Ή γλώσσα ϊσταται έπί υγρού μέρους καί ολισθαίνει, 
ευκόλως. Τό δέ ψεύδος ϊσταται έπί τής έπιφανείας τού 
μέλιτος καί διολισθαίνει γλυκύτερου.

Ή καρδία τού ψευδολόγου ϊσταται έπί τής γλώσσης. 
του, τοΰ δέ φιλαλήθους έν τή συνειδήσει του.

Καί ό έπίλογος τού ψεύδους :
Συνήθως ό πολίτης ψεύδεται έξ ανάγκης, © δικηγό

ρος έξ έπαγγέλματος, ό έμπορος έκ κερδοσκοπίας, ο
ίστρος έκ συνθήκης, ό πλούσιος έκ φιλαργυρίας, ό πέ· 
νης έκ δυστυχίας κοί ή. γυνή έξ έρωτος καί συμπαθείας.

"Αρα πάντες ψεύδονται έκτος τού βωόού.

Φύβες.

’Εκ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων’ Αν. ΚωνταντινίΒου 1897-·


