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Ό Ιατρός Γοροδές δ? υπομνήματος αύτοϋ πρός τήν ψυ
χολογικήν 'Εταιρείαν συνιστ$ ώς μέσον τής προλήφιως 
ναυτίας την δια της έκγυμνάσεως πειθώ τών διά τών σκα
φών ταξειδευόντων. Ή περίληψις τοϋ περίεργου χα1. πρωτο
φανούς υπομνήματος τοϋ ιατρού τούτου έχει ώς εξής-

*0 μέγας φυσιοδίφης Δαρβινος εΐπεν : ιΉ ναυτία προ
έρχεται εχ τοΰ Ιλίγγου, 
τοϋ παράγομένου έκ της 
μεγάλης ζινήσεως τών 
άντιχειμένων».

Προανακρούσματα της 
ναυτίας «ΐσίν η ΐλιγγία- 
σις, η ώχρότης, ή μετω
πική κεφαλαλγία, ή δύσ
πνοια, οί ψυχροί ίδρωτες 
μεθ’ ά έπέρχονται ή ναυ
τία και οΐ «μίτοι. Τά 
συμπτώματα ταΰτα δύ- 
νανται νά έπελθωσι χαί 
έν τη ξηρ^. Ή σπασμω
δική κίνησις της σιδηρο
δρομικής αμαξοστοιχίας 
καί τό βάδισμα τής κα- 
μήλου η τής δρομαίος 
προκαλοΰσιν ώσαύτως «ν 
πολλοΐς τά συμπτώματα 
της ναυτίας.

*0 ώς προοιμίου της 
ναυτίας θεωρούμενος ίλιγ
γος προέρχεται κυρίως <κ 
της αΐσθήσεως της άπω- 
λείας της ισορροπίας.Καί 
πράγματι, έάν κατά τι- 
να πλοδν παρατηρήσωμεν 
άνδρα τινά, πιΐραν κι— 
κτημένον της θαλάσσης, 
θά ίδωμεν, οτι ούτος 
Ικτιλά. τάς αύτάς κινή
σεις μετά τοϋ πλοίου, ώς 
έπιδέξιος ίππεύς. Τό σώ
μα τοΰ ναύτου επίσης 
κάμπτεται καί προσαρ
μόζεται «ίς πάσας τάς 
κινήσεις τοϋ σκάφους . 
Όταν πλευρά τις τοϋ 
σκάφους ΰψοϋται καί ού
τος κάμπτει τό γόνυ πρός τό αύτό μέρος*  έάν ή πρώρα η ή 
πρύμνη ύψωθή, και ούτος κλίνει άνεπαισθήτως τόν κορμόν 
πρός τά έμπρος η τά πίσω.

Πρός άπόκτησιν τής ναυτικής ταύτης πείρας, απαιτείται 
χρόνος άναλόγως τής ιδιοσυγκρασίας τοΰ άτόμου. Διότι 
άλλοι μέν ούδέποτε έξοικειοΰνται πρός την θάλασσαν, ένφ 
έτεροι ταχέως άποχτώσι τό κατά τής ναυτίας απρόσβλη
τον. Ό μή φοβούμενος τήν γαληνιαίαν θάλασσαν υποκύ
πτει κατά τόν παφλασμόν τών προσορμισμών· παρ ’ έκείνφ

όστις δέν υποφέρει τάς σπασμωδικάς ούτως είπεϊν, κινήσεις 
άκατίου τινός, μεγάλως έπιδρώσεν αί βραδειαι ταλαντεύ- 
σεις τοϋ πλοίου· έχεϊνος, δστις έπί τινων σκαφών έμεινεν 
απρόσβλητος έχ τής ναυτίας, υποκύπτει έν άλλου είδους 
σκάφεσι. 'Εν τούτοις γενικώς δύναται τις νά ειπιρ,δτι μάλ
λον ύπόκειταί τις ε’ις τήν ναυτίαν ίπί έλικοφόρου άτμοπλοίου 
ή ίπί τροχοφόρου.

Τή ναυτία ύπόκεινται αΐ γυναίκες πλειότερον τών άν
δρών καί τά μιχράς ηλικίας παιδία πολύ όλιγώτερον τών 

άνδρών. Είς τήν πρό· 
λησιν τής ναυτίας, με
γάλως συντελούσε ή θερ- 
μότης,ή ίλλειψις άίρος, 
δ συνωτισμός καί αί ίκ 
τοΰ κύτους καί τής μη
χανής άναδιδόμεναι α
ναθυμιάσεις.

Ό συγγραφεύς τοΰ 
υπομνήματος ίξελέξάτο 
καί περιέγραψε σαφώς 
άπάσας τάς περιπτώ
σεις. Ώς πρός τα τα- 
ξείδια τά γινόμενα πρό 
τής έφαρμογής τοϋ ύπ’ 
αύτοϋ καλούμενου φυσι
κού δαμαλισμού, ταΰτα 
.απέδειξαν πλέον ή έ- 
παρκώς τήν άποτυχίαν 
αύτοϋ. Πάντα τά μέ
χρι τοΰδε δοκιμασθέντα 
φάρμακα άπέτυχον παν
τελώς. άπό τοϋσακ-: 
κυλίου κρόκου τοΰ τιθέ
μενου επί τοΰ κοιλώμα- 

ί- τος τοϋ στομάχου και 
τής πέψεως προ τής ε- 
πιβάσεως έπί τοΰ σκά
φους μέχρι πάντων τών 
άλκαλοίδών τής νεωτε- 
ρας θεραπευτικής καί 
τής χρήσεως σακκυλίου 
πάγου ίπί τής σπονδυ
λικής στήλης, κοιλια
κής ζώνης, κτλ.

Καίτοι ή ναυτία αύτή 
καθ’ «αυτήν δέν είναι 
πράγματι σοβαρά τις'α
σθένεια, έν τούτοις ό Ια
τρός δέον νά μή άγνοή, 

νέγκωσι λίαν σοβαρά, ένίοτε δέ καί θανατηφόρα δυστυχή-

.-'.ί·

’Ανατολικόν περίπτερον. ΠροΟενχΛ

δτι οί σφοδροί χαι παρατεταμένοι έμετοι δύνανται νά επε- 
νέγχωσι λίαν σοβαρά, ενίοτε ·δέ καί θανατηφόρα δυστυχή
ματα, έν ή πιριπτώσει οί ύποκείμινοί «ίς ναυτίαν πάσχου- 
σιν έκ καρδιακού νοσήματος ή έξ άνευρυσμοΰ τής άορτής*  
παρά δέ ταΐς έγκύοις γυναιξίν, αί συχναί συσπάσεις τής 
κοιλίας καί τοΰ διαφράγματος προκαλοϋσι πολλάκις ίκ- 
τρωσιν ή πρώιμον τοκετόν. Όθεν διά τής έχ τών προτέ- 
ρων θεραπείας τής ναυτίας κατηγορία τις άσθενών θά άπε- 
φευγε βεβαίως δυστυχήματα πιθανώς θανατηφόρα, ένφ
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«ί ευ έχοντες δέν θά ΰπέκυπτον είς δυσάρεστου κακόν, δυ- 
νάμενον νά προκαλίση την απώλειαν τοΰ ένστίκτου της 
συντηρήσιως, τοΰ αισθήματος της εΰπρεπείας χαι τοΰ τών 
κοινωνικών καθηχόντων.

Άθήναι Π. Λίοα-

L4iOK7».4

ΤΟ ΦΩΝΕΗΔΟΣΚΟΠΙΟΝ

Άπϋ τοΰ μη»δ: Μαρτίου ίν τοΐς πλείστοις των νοσοκομείων τών 
Παρισίων ήρξϊΐο γινομένη χρήσις νέου εργαλείου πρδς έξέιασιν 
άφθονων, τοΰ φωνενδοσχοπίου.

Διά τοΰ νέου τούτου εργαλείου, 8περ έστιν άπλούστατον, χαθί 
«ταται δυνατός δ μοτά μεγίστης ακρίβειας χαβορισμος πάντων σχε- 
Βδν τών έντοσβίων χαι ή διαχάραξις τών ιχνών έν τή έπιφανείφ τών 
σωμάτων. Mirp: τοΰδο δύο τρόποι ΰπήρχον πρδς έξέτασιν τών 
έντοοθίων, ή έπίχρουσις χαί ή στηβοσχόπησκ. Καί ή μέν έπίχρον- 
«ις διά τοΰ έχ τού χτύπου τών δάχτυλων παραγομένου κατά τδ 
μάλλον ή ηττον ύποχάφου ήχου ύπεδείκνυε τήν παρουσίαν τών έν 
συναφείς μετά τών τοιχωμάτων διατελούντων οργάνων, ή δέ στη- 
βοσκίπησις επέτρεπε νά άχούωνται οί έν τοΐς έντοόθίοις, οΐα ή καρ- 
δία ή δ πνβύμων, παραγόμενοι ήχοι. Ή στηύοσχόπησις μεγά- 
λως έπί τοϋ παρόντος ετελειώβη. Ό Laennce εύηχε τάς βά· 
oet; αύτής μετά τοσαύτης ακρίβειας, ώστι δέν άπέμεινε τοΐς δια- 
δόχοις ή ή καλλίτερα διάχρισις τών τακτικών ή παθολογικών ή
χων, οδς δύναταί τις ν’ άχούση, χαί ή βελτίων διερμηνεύεις τής 
σημασίας αυτών. Τουναντίον ή έπίκρουσις δέν Ιτυχε τής αύτής 
έξαχριβώσεως, άλλ*  ή χαρδία χαί δ οπλήν μιτά δυσχερείας καθο
ρίζονται· ή εξέτασις μάλιστα ένίων δργάνων, οΐα οί νεφροί, ην σχε
δόν παντελίις αδύνατος. Τδν στόμαχον δέν ήδύνατό τις να καθο- 
ρίσν) ή έπιζητών τδ δρσ·ν τοΰ στομαχικού βορβορυγμού*,  άλλ’ ή 
έπιζήτησις αδτη ού μόνον ήν δυσάρεστος διά τδν ασθενή, άλλά καί 
λίαν αμφιβόλου ακρίβειας, διότι έν πλείσταις περιπτώσεσιν δ βορ- 
βορυγμός ήδύνατο νά συμβαίνη έν τφ τυφλώ έντέριρ. Έν τούτοις ή 
εξέτασις τών διαφόρων τούτων οργάνων καθίσταται άπλουστάτη διά 
τής χρήσεως τσΰ φωνενδοσχοπίου.

Τάδργανον τούτο εφευρέύη ύπδ τοΰ ύφηγπτοΰ τής έν ΙΙάρμη ια
τρικής σχολής ιατρού Βιάγκη, μετέχει δέ ταύτοχρόνως τοΰ τε 
στηθοσκοπίου χαί τοΰ πληξιμέιρου. Το φωνονδοσχόπιον συνίσταται 
έχ μιχράς μετάλλινης καψύλης, 5ιαμέτρ·.υ 6 έχατοστομέτρων περί- 
που χαί πάχους 2 έκατοστομέτρωντδ χοϊλον τοΰ εργαλείου τίβεται 
οίς συγκοινωνίαν μιτά τών ώτων διά δύο σωλήνων έξ έλαστιχοΰ, 
τδ.δέ χάτω μέρος αύτού τίβεται «ίς έπαφήν μετά τοΰ σώματος διά 
στελέχους προσαρμοζομένου εις τδ κεντρικόν μέρος αυτού. Τδ έρ· 
γαλεϊον τοΰτο έξ ούδβνδς άλλου «ποτελεΐται, δύναται δέ τις νά 
προσαρμόσω έπί της καψύλης πολλούς σωλήνας, ούτως ώστε είναι 
δυνατόν νά άκούηται ταύτοχρόνως ύπό πολλών προσώπων.

Ή χρήσις τοΰ έργαλείου τούτου έστί συνδυασμός τής έπιχρούσεως 
χαί τής «τηύοσχοπήσεως, γίνεται δέ ώς έξής : 01 δύο έλαστιχοί 
σωλήνες τίθενται εις συγκοινωνίαν μετά τών ώτων, εφαρμόζεται δέ 
τδ κάτω άχρον τού μικρού στελέχους έπί τίνος σημείου τοΰ σώμα
τος, ένθα το δργανον, οΰτινος επιθυμεί" τις νά καθορίση τήν περιο
χήν εύρέσκεται δ’ έν συναφείφ μετά τών τοιχωμάτων τοΰ σώματος. 

_Τότε δι’ ένδς δακτύλου τής έλευθέρας άπομενούσης χειρδς τρίβει 
τις τδ. δέρμα άχριβώς πέριξ του έργαλσίου, ώς εί επιθυμεί τις ν’ 
άποδιώξη μακράν αύτού κονιορτόν. ’Ey’ όσον μένει τις έν τοΐς δρί- 
οις τής προβολής τοΰ οργάνου έν τή επιφανείς τών σωμάτων, α
κούονται έν τφ φωνενδοσχοπίφ ΐσχυραί δονήσεις, άλλ*  αϊτινες, ώς 
φθάσγι τις τά δρια τοΰ όργάνου, εξαφανίζονται*  τότε δέ τις λίαν εύ- 
χόλως διά δερματογραφικοΰ μολυββοχονδύλου σημειοΐ τδ μέρος, 
ένθα παύουσιν αί δονήσεις. Ούτως άναζητών τις κατά τάς διαφό
ρους διευθύνσεις πέριξ του χομβίου τοΰ φωνενδοσχοπίου ιπιτυγχάνει 
τδν πλήρη καθορισμόν του οργάνου. Τά ούτως επιτυγχανόμενα 
βρια δέν σιναι τά τοΰ βέρους τοΰ όργάνου τοΰ έφαπτομένου μστά 
τού τοιχώματος, άλλ*  αύτή ή προβολή δλοκλήρου τοϋ όργάνου επί 
τοΰ τοιχώματος, ούτως ώστε άρκεΐ έντόσθιόν τι νά εγγίζη τδ τοί
χωμα τού σώματος εις έν σημείου, ίνα δυνηθή τις νά επιτύχη 
ακριβέστατα άπασαν τήν περιοχήν αύτοϋ.

Ούτω δύναταί τις νά χαθορίση τόν πνεύμονα ή μάλλον έκαστον 
λοβδν τοΰ πνεύμονες. Ή ακρίβεια τοϋ εργαλείου παρετηοήθη διά 
του επομένου γεγονότος. Ό κ. Βιάγκης είχε παρατηρήσει δτι δ 
αριστερός πνεύμων παρουσιάζει συχνάχις έν τφ άνωτέρφ λοβφ γραμ
μήν έν ή παύουσιν αί δονώσεςς, ούτως ώστε φαίνετάι δτι Ιχει τρεις 
λοβούς, 'δύεν πράγματι, ώς 0 κ. Βιάγχης εξηχρίβωσε δι’ίστιολο- 
γιχών ερευνών, ό αριστερός πνεύμων χέχτηται άρχήθεν τρεις λοβούς, 
τό δέ σημείου έν φ παύουσιν αί δονήσεις, έστί τδ σημείου τής 
μέχρι τοΰδε αγνώστου διατελούσηις συρραφής τών δυο ανωτέρω*  
λοβών.

Διά τοϋ εργαλείου τούτου, καίτοι δυσχερής καθίσταται ενίοτε ή

καταμέτρησις τής χαοδίας, διότι δέον νά σύρεθή τδ διάστημα έν φ 
αδτη εύρίσχεται έν επαφή μετά τοϋ τοιχώματος μεταξύ τών δύο 
πνευμόνων, έν τούτοις ή χαταμέτρησις τοΰ στομάχου τυγχάνει εΰ- 
χσρεστάτη, τοΰτο δέ εστιν έν τών πολυτίμων πλεονεκτημάτων τοΰ 
φωνενδοσχοπίου*  δθεν άπαξ χαθορισθεισών τών διαστάσεων τοϋ 
στομάχου εύχόλως καθορίζεται χαί ή έν τφ έσωτεριχφ αΰτοΰ στά
σις τών υγρών καί. ή έν τή στομαχική διαστολή επερχομένη αύξη- 
σις τοΰ δγχου τοΰ όργάνου τούτου.

Ωσαύτως διά τοϋ καταλλήλου χειρισμού τοϋ πολυτίμου τούτου 
εργαλείου επιτυγχάνεται ού μόνον δ καθορισμός τοϋ ήπατος, τοΰ 
σπληνός και τών νεφρών, άλλά καί ή ιχνογράφησις τής προσβο
λής όστοΰ τίνος έπί τοΰ δέρματος, δι’ ής παρατηρούνται άπαξ αί 
παραμορφώσεις του Ιστού ταχύτερου ή διά τών αχτίνων τοΰ Ραιν- 
τγκεν.

Πλήν τής χρήσεως ταύτης τδ φωνενδοσκόπιον δύναται νά χρη
σιμεύσω ώς τελειότερον στηθοσκοπίου, δι’ ού ακούονται καθαρώτατα 
οί έλάχιστοι ήχοι, ή σύσπασις τών νεύρων, οί έν τώ όφθαλμώ καί 
τοΐς ώσίν ήχοι καί δή ή κυκλοφορία τών τριχοειδών αγγείων.

♦ρί*.

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

Ή rwirptc καί ή μουοική, αΐ δύο πεφιλημέναι άδελ- 
φαί, είοί τά μόνα μέαα, δι’ων ό άνθρωπος ουναιοθάνε- 
ται, οτι μετέχει θείας τίνος δυνάμεως καί υπερτερεί 
πάντα τά λοιπά κτίοματα. Μόνον ή ποίηοις καί κατά 
τδν Πλούταρχον ή θεία Μουοική είναι ή άνθρωπίζουοα 
τόν άνθρωπον. ’Αληθές τω οντι είναι, ότι τά ώραϊον, 
τό ποικίλον, τό μεγαλοπρεπές έκθαμβοι τούς, οφθαλ
μούς, το γλυκύ καθηδύνει τήν γεΰοιν, τό ευώδες τήν 
όσφρηοιν, άλλά τήν ακοήν ; ούδέν δοον τό ιδεώδες, τό 
ύψηλόν, ή άπεικόνιοις δηλαδή τού θαυμάσιου'διά μέσου 
θελξικάρδιου, οιον ή ποίησις και ή μουσική, αϊτινες τά 
πάθη κατευνάξουσι, τήν όργήν καταπραυνόυσι και έπί 
τής μελαγχολίας βάλσαμον έπιχέουσιν ίλαρότητος.

Τό θέλγητρον της μουσικής συναισθάνεται ό άνθρω
πος έτι έν σπαργάνοις ών, οτε αί αισθήσεις αύτού φαί
νονται μέν κατά πάντα τέλειαι, δέν είναι όμως επιδεκτι
κά! ένεργειών. Ούτε τό θαυμαστόν, ούτε τό ευώδες, ούτε 
ούδέν έτερον δύναται νά έφελκύση τόσον τήν προσοχήν 
τοΰ νηπίου, όσον ή γοητευτική καί μαγευτική δύναμις 
τών βαυκαλισμών τής μητρός. Τότε μόνον, τό πρότερον 
άπαρηγόρητον νήπιον είς τάς άγκάλας τής μητρός του 
κατεχόμενον ύπό τών αρμονικών τόνων τής μουσικής 
παραδίδεται είς νήδυμον ύπνον, ίστις καί τήν άνάπτυξιν 
τοϋ βρέφους επισπεύδει και τής μητρός τήν αδημονίαν 
καταστέλλει.

Ίνα πληρέστερον τήν δύναμιν τής μουσικής έν τή 
άσθενεία ήμών καταδείξωμεν, άς άνατρέίωμεν είς τούς 
μυθολογικούς χρόνους, δτε έν σπαργάνοις έτι διετέλουν 
αΐ πλεΤσται τοϋ ανθρωπίνου νοϋ άνακαλύψεις, ων μία 
ήτο καί ή μουοική, άλλά καίτοι άτελής, καίτοι ακαλ
λιέργητος, ούχ ηττον κατώρθου μεγάλα. Ό ’Απόλλων 
θελγόμενος άπό τής μελωδίας, ήν ή λύρα τοΰ Έρμου 
έξέπεμπε, σννεφιλιώθη μετ’ αύτοϋ καί άντήλλαξε τήν 
άπαίτησιν τοϋ βίου διά τής λύρας·. Αύτός κτίσας τά 
τείχη τής Μεγαρίδος ένετύπωσεν αύτοις θαυ|ΐάσιον αρ
μονίαν, δυνάμει τής θείας μουσικής. Αύτός επί τοϋ με
γάλου Παρναοοϋ, όπόθεν ώς έκ πολυχεύμονος πηγής, τά 
θεία ρείθρα των φώτων τοΰ έθνοπολιτιοτικοϋ 'Ελληνι
σμού διεχύθηοαν άνά πάσαν τήν γήν, άνεδείχθη καθηγη
τής τών άθανάτων έκείνων έννέα παρθένων διδάσκων αυ*  
ταΤς τήν μελίρρητον μουσικήν, δι’ ής μυηθεΐσαι είς 
πάντα τά είδη τής παιδείας, έξόχως ώνομάσθησαν 
Μοΰσαι.

Αύτό τούτο παρατηρεϊται καί εις τόν μουσικώτατον 
Όρφέα, δστις τήν έπτάχορδον λύραν τοϋ ’Απόλλωνος

I
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είς έννεάχορδον μεταβολών, έψαλλε τοσοΰτον θελξιθύμως, I του τό άλλο άκρου τοΰ τηλεφώνου, 8«ως μάθγι πάσας τάς 
ώστε καί αύτά τά άγρια θηρία -καί αναίσθητα όντα συν- I ένίιαφερούσας ειδήσεις της ημέρας. Τό πρόγραμμα της ίφη- 
εκίνει. Διά τής μελωδίας τής θείας λύρας του έξημέ- μερίίος είναι tx τών προτέρων ώρισμενον, ίιά νά γνωρίζη 
ρωσε τόν φοβερόν Κέρβερον, δι’ αυτής προεκάλεσε δά- I έκαστος χατά ποίαν ώραν δύναται νά μάθη τάς ειδήσεις', 
κρύα έπί τών βλεφάρων τών φύσει άδακρύτων καί μηδέ- αί όποιαι τόν ενδιαφέρουν, χωρίς νά είναι ήναγχασμίνος νά 
ποτέ οίκτον αίσθανομένων Έριννύων, δι’αύτής κατεμά- I κράτη έπί μαχρόν προσηλωμένου τό ους του είς τό τηλέφω- 
λαίε τήν άμείλικτον καρδ,ίον τού Πλούτωνος καί τής Περ- νον. Ό «Τηλεφωνικός Άγγελιαφόρος» ίρχεται λειτουργών 
σεφόνης καί ώς τίμημα έλαβε τήν άδειαν τοΰ έπαναγα- I άπό τής 9 1)2 πρωινής ώρας διά τής άναχοινώσεως τών εί- 
γεΐν εις τήν ζωήν τήν προσφιλή αύτοϋ σύζυγον, ήν πά- δήσεων, αϊτινες ίλήφθησαν έντός της νυκτός καί τήν πρωίαν, 
λιν ένεκα τής άνυπομονησίας τουέστερήθη. Τί άλλο καί Τήν 10 1)2 γίνεται ή έπιθεώρησις τών εφημερίδων τής 
ή άλληγορία αύτη δείκνυσιν ή δτι ό Όρφεύς δυνάμει Βουδαπέστης, τήν 11 1)4 αγγέλλεται τό πρόγραμμα τών. 
τής μουσικής συνήγαγεν έπί τό αύτό τούς έν βαρβαρό- θεάτρων, τήν 11 1)2 δίδονται πληροφορίαι περί τοΰ χρη-
τητι έτι Έλληνας, ένέπνευσεν αύτοις τόν φόβον και ματιστηρίου Βουδαπέστης, τήν 11 παρά τέταρτον τά τής
τήν λατρείαν τοϋ Θεού καί έδίδαξεν αύτοις τά πρώτα I συνεδριάσεως τής βουλής, τήν 1)2 μ. μ. λεπτομερέστεραι 
στοιχεία τής άρετής. I ειδήσεις περί τοΰ χρηματιστηοίου, τήν 1 1)2 συνοπτική

Ούχί άκαιρον ένταΰθα ϊνα καί περί τής λύρας τοΰ ανακεφαλαίωσες τών λεχθέντων τήν πρωία*,  τήν 2 1)2 έγ-
Άρίωνος είπωμεν. Κατά τήν άψήγηοιν τοΰ πατρός τής χώριοι είδήσεις καί τηλεγραφήματα, τήν 3 ώραν ειδήσεις
ιστορίας, ό θείος ούτος άνήρ εις τόν έσχατον τών κιν- περί τών χρηματιστηρίων Βιέννης χαί Βερολίνου, τήν 3 1)2
δύνων περιελθών καί μή δυνάμενος διά λόγων νά κατα- διχαστικά καί άλλα έγχώρια, τήν 4ην χρηματιστικά Πα·
πείση τούς άτιθάσσους έπιβούλους αύτοϋ, καταφεύγει είς ρισίων, Βερολίνου καί Φραγκφόρτης. τήν 4 1)2 ειδήσεις έκ- 
τήν δύναμιν τής μουσικής, αποπειράται όπως Οι’ ού Βιέννης, τήν 5ην καλλιτεχνία καί φιλολογία, 
μέσου πολλάκις τοσαύτας συνεκίνησε ψυχάς, δυνηθή νά Τίποτε, ώς βλέπετε, δέν άποχλείεται άπό τής υπηρεσίας 
συγκίνηση καί καταπραυνη τους αμείλικτους έχθρούς τοΰ «Τηλεφωνικού Άγγελιαφόρου», ούδ ’ αυτή ή φιλολογία*  
αύτοϋ, καταμαλάέη τάς άνηλεεΐς καρδίας καί καταστήση τουναντίον αποτελεί μίαν τών περιεργοτέρων λεπτομερειών 
αύτάς εύαισθητοτέρας. Λαμβάνει άνά χείρας τήν λύραν τής πρωτοτύπου ουγγρικής έφημερίίος, δεύτε οί συγγραφείς 
του, πλήοσει τάς τερψιθύμους αύτής χορδάς καί ψάλλει καί οι ποιηταί προσερχόμενοι εις τά γραφεία τής συντάξεως 
ωδήν αρμονικήν, ωδήν συμπαθητικήν, ωδήν πάσαν ψυ- άναγινώσχουσιν οί ίδιοι τά έργα των, ένφ κατά τό άλλο 
χήν συγκινοϋσαν, ήτις τήν μέν νήξιν τών άφώνων κα- άκρον τοΰ τηλεφώνου οί ά>ροαταί καί ιδίως τό ώραϊον φύ· 
τοίκων τής θαλάσσης άνακόπτει, τόν δέ άείποτε νηχιό- λον εντρυφά μακρόθεν είς τά κάλλη ενός ποιήματος ή είς 
μενον ελκύει καί κρατεί δεδεμένον παρά τό πλοϊον. τάς συγχινητικάς σκηνάς ίνός μυθιστορήματος. Τήν 5 1)2 
’Αλλά _δέν ήδυνήθη να συγκίνηση καί τούς έν κακία γε- ώραν, 8ταν συνήθως αί ώραϊαι Οΰγγαρίδες συναθροίζωνται 
γηρακότας ναύτας, διότι αιώνιος αλήθεια «τό φύσιν περί τήν τράπεζαν, δπως ίειπνήσωσιν, ό «Τηλεφωνικός 
πονηρόν μεταβαλείν ού ^ρόδιον»· έφ*  φ όίπτεται είς Άγγελιαφόρος» προσφέρει είς τάς θελκτικός πελάτιδας 
τήν θάλασσαν, τυγχάνει όμως άρίστης ύποδοχής παρά καί έτέρου είδους τροφήν μάλλον εΰάρεστον ίσως, ύμιλών 
τοΰ εύγνώμονος καί άφώνου άκροατοϋ καί φέρεται έπ’ διά τοϋ τηλεφωνικού σύρματος περί θέματος προσφιλούς είς 
άμοιβή τής τερψεως εις τό Ταιναρον ένθα και σώζεται, το γυναικεΐον φϋλον, περί τοΰ συρμού. Μετά τήν περί συρ-

Κατερχόμενοι δέ είς τήν αύγήν τής Ιστορίας άπαν- μού οιάλεξιν έρχεται τό θέατρον. Τήν 7ην ώραν χωρίς νά 
τώμενέκεϊ τήν ^κελαδούοαν άηδόνα, τόν άρμονικώτατον λάβη ό συνδρομητής τον κόπον νά μεταβή είς τό θέατρον, 
Όμηρον, είς ού τήν μνήμην όψείλομεν νά κλίνωμεν σε- χωρίς νά άφήση τό ήίονικόν θάλπος τής οικογενειακής του 
βασμοΰ γόνυ, κηρύττοντες τό μεγαλεΐον τής Ποιήοεως ίστίας, έάν ή»αι χειμών, άκούει δράμα ή μελόδραμα ή τα 
και Μουσικής ώς έέής" I ^σμάτια καφωδείου κατ’ έκλογήν άνευ προσθέτου έπιδόμα-

Τόν δ’ εΰρόν φάει τερπόμενον φόρμιγγι Λιγείχι I τος μετά τήν πληρωμήν τής τακτικής συνδρομής, ήτις «I-
Καλ$ δαιδιώ^ έπΐδ*  άργύριον ζυγόν Λεν, ναι σχετιχώς μετρία. Έκ τοϋ θεάτρου τό θεατρόφωνον

«ύ. 
(Ιλ I δ ι86-ο) τδυ πί>Ος Τ“ς W συνδρομητών. Πολλάκις μάλιστα

’Ρ π' η ι »τ ■>/’ 8 ο"/ χα' 'β ίκύθυνσις τής έφημερίδος διοργανοι είς τάς αίθουσας
Εν Πνργφ Βονλρρ.,ί, ,, W.ov ,896. δ ,

1 ^ίτανται WP° τηλεφώνου, 8πως άκουσθώσιν ύπό τών συν
δρομητών τής έφημερίδος.

Είναι αληθές δτι ή δρασις τών άχροατών καί ή φιλαρέ- 
σκεια τών καλλιτεχνών άδικοδνται*  άλλ’ όποιον ευτύχημα 
καί διά τούς άκροατάς καί διά τούς άοιδούς, &ν ή ’μορφή

. . , ι αύτών δέν άνταποκρίνεται καί πρός τήν ωραιότητα τής φω-
Η «Βουδαπέστην, ητις ίπι ταϊς εορταϊς τής ούγγρικής. συμβαίνει είς τήν καλλικέλαδου άηδόνα !

χιλιετηρίδος Ίγοήτευσε τούς έπισκεφθέντας αύτήν ξένους, Τοιαύτη ή τηλεφωνική έφημερίς, 8ν τών θαυμάτων τών 
ίσχε καί την τιμήν να έπιδειξη πρώτη οργανον τηλεφωνι- έπιστημονικών έφευρέοεων τού λήγοντος αίωνοί. Είναι ή 
κον δσον άπλουν τοσον και αξιοθαύμαστου έξυπηρετούν μετ’ έφημερίς τοϋ μέλλοντος, έκτος εάν νίαι ανακαλύψεις «ρο- 
ακριυειας χρονομέτρου τους διάφορους ■ συνδρομητάς, χωρίς βάλωσι νέον τι, ε’τι τελειότερον. 
νά προσφεύγη είς ούδεμίαν τών πολύπλοκων υπηρεσιών Πίντοσ
τής συνήθους έφημερίδος. Είς τά περίχομψα γραφεία τοΰ | 
«Τηλεφωνικού Άγγιλιαφόρου» τής Βουδαπέστης, νέος πε· I 
προικισμένος διά συμπαθούς καί ήχηράς φωνής, ίστάμενος I 
πρό τηλεφώνου, άναγινώσκει ευκρινέστατα την έφημερίδα, I 
συντασσομένην αυτοστιγμεί συμφώνως πρός τά έκ πάντων I 
τών μεγάλων κέντρων τής ήφηλίου άλλεπάλληλα τηλεγρα- | 
φήματα. Άφ*  έτέρου δ συνδρομητής καθημενος ήσύχως I 
επί τής έδρας του έν τφ ίδίφ οίκφ ή είς τό γραφεϊον του I 
δέν ίχει άλλο νά πράξη είμή νά θέση πλησίον τοΰ ώτός I

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
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ΕΝΤΤΠΟΣΕΙΧ ΤΑΞΞ,ΕΙΔΙΟΤ

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΠΜΟΥΝΙΑΣ
(Συνέχεια Kt προηγούμενου ψύλλον)·

Μεγάλας οικοδομάς διαχρίνομεν χατά μήκος της εκτεταμέ
νης παραλίας της Σμύρνης, προδιδούσας ευπορίαν χαι φιλοκα
λίαν άπό μέρους των ‘Ελλήνων κατοίκων της, διότι, ώς γνω
στόν, ή πόλις αύτη είναι έλληνιχωτάτη σχεδόν την σήμερον*  
πρό ταύτης δέ έν τετραγωνιχφ τεχνιχφ λιμένι,προφυλασσομένιρ 
δι’ έπιμήκους έναντι της άκτής λιθόκτιστου προκυμαίας, μονα
δικοί*  κυματοθραύστου, σειράν άτμήρων και Ιστιοφόρων πλοίων 
καί έναντι την πόλιν έκτεινομένην άμψιθεατριχώς μέχρις όρί- 
ζοντος, έν ά χάνεται ό οφθαλμός.

Ή Σμύρνη είναι μεγάλη πόλις και έχει 180-190 χΛ. 
ψυχάς μετά τών πλησιεστέρων αύτης περιχώρων, διότι 
έγγύς συνορεύεται πρός λαμπράς έξοχός και ποικίλα ώραϊα 
χωρία. Μικρά δέ περίκομψα ατμόπλοια κατάμεστα επιβατών

διατρέχουν τόν λιμένα χατά μικρά διαστήματα και δέν βραδύνω 
ν’ άντιληψθώ, ότι διατηροΰσι συγκοινωνίας μεταξύ τής πόλεως 

• καί τών παρακτίων αυτής έξοχών. Στρεψών δ’ έν ταΰτφ τό 
βλέμμα αριστερόθεν διακρίνω έν μέσφ χαταφύτων και πολυ- 
δένδρων έξοχών, λαμπρά κτίρια καΐ έξαίσια πολίχνια. Είναι 
αΐ πρώταιτών Σμυρναίων διασκεδαστιπαί καί αναπαυτικοί απο
λαύσεις, αί τό πρώτον καί έπιχαρίτως προσπίπτουσαι είς τά 
δμματα τών φιλοπεριέργων ξένων.

Μετ’ ολίγον τό πλοϊον πληροΰται λεμβούχων και επισκε
πτών καί αμέσως έρωτώμαι, αν θά έξέλθω είς τήν. πόλιν.

— Βεβαίως, απαντώ, άλλά πρότερον θά περιμένω νά ζη
τηθώ παρά τίνος,εις όν έγνωστοποίησα τήν διάθασίν μου ένταΰ- 
θεν, τόν π. Ευαγγέλου έμπορον.

' Ταύτοχρόνως δύο Κύριοι μας έπλησίασαν, ζητοΰντες μεταξύ
τών επιβατών τόν π. Ευαγγέλου.

«Περίεργον, διελογίσθην, έγώ ζητώ Ευαγγέλου νά έλθη έκ 
- Σμύρνης νά μέ ζητήση καί αυτοί ζητοΰσι επιβάτην τοιοΰτον έν

4. < - τφ άτμοπλοίφ ;»
Αποταθείς δ’ αμέσως πρός αυτούς*
— Πόϊον ζητείτε τοϊς εϊπον καί πώς όνομάζεσθε;

ϊ*  — Ευαγγέλου, μοί άπήντησαν άμψδτεροι καί άναμένομεν
τόν θειον καί αδελφόν μας· Μήπως ητο είς Β' θέσιν;

— Ουχί, τοιοΰτον δνομα δέν υπάρχει, τοϊς εϊπον. Άλλ’άλλον 
τινά δέν ζητείτε ;

—’Οχι, μοί άπήντησαν μετ’ άπορίας καΐ παρετήρουν άλ- 
λήλους μετά περιεργίας.

— Είμαι ό Πρίντεζης ,ό διευθυντής τής «Φύσεως» τοϊς εί- 
πον τότε, δέν έλάβατε δβλτάριον περί της άφίξεώς μου ;

/V

— Μπά, άνεψώνησαν άμφότεροι, ό κ. Πρίντβζης, τί βύμ- 
πτωσις. άλλον νά έλθωμεν νά παραλάβωμεν καί άλλον νά είί· 
ρωμεν καί μοί έσφιγξαν γελώντες την χέϊρά μου

— Όχι,έξηχολούθησεν ό χ. Ευάγγελος δέν έλάβομεν δελ- 
τάριόν σας. Πότε τό έστείλατε ;

— Την παρελθοΰσον Δευτέραν.
— *Α,  τότε ηλθετε όμοΰ, μοί εϊπον, διότι άπό τής Δευτέ

ρας δέν εϊχομεν ταχυδρομείου έξ Αθηνών.
Έπιβάντες δέ ειτα λέμβου έξήλθομεν είς τό τελωνεϊον, 

όπου πάντες οΐ έπιβάται ύπέστημεν τήν συνήθη έξέτασιν τών 
διαβατηρίων χαί αποσκευών μας παρά τών τουρχιχών αρχών. 
Παρατή προκυμαία χεϊται μιχρόν διώροφον οίκημα πρό τοΰ 
όποιου πασαι αί λέμβοι όδηγοΰσι τους έπιβάτας. Έπατήσαμεν 
τό έδαφος καί μικρός στενός διάδρομος χωριζόμενος άπό 
του κτιρίου δια κιγκλιδωτοΰ διαφράγματος έφερε εις την πό
λιν. Οί φέροντες άποσχευάς έπιβάται ώδηγήθησαν έντός τής 
αιθούσης χαι οί μή φέροντες τοιαύτας ενώπιον τοΰ έν τφ δια*  
δρόμφ έπι ξύλινου μικρού καθίσματος άναπαυτιχώς χαθημένου 
’Οθωμανού υπαλλήλου?.

— Τεσχερέ, μοί λέγει.

— Τφ παρουσίασα τό διαβατήριόν μου.
— Όλούρμ, μοί λέγει παραδίδων μοι αύτό εύγενώς μετά 

στρατιωτικού διά τής χειρός χαιρετισμού μόλις ανεδίπλωσε 
μίαν πτυχήν αύτοΰ καί διήλθον ουτω ελευθέριος τό χωριζον με 
άπό τών τουρκικών πτήσεων διάφραγμα.

Ήδη άναπνεύσας βαδίζω έπί τής Σμυρναϊκής ακτής θαυ·· 
μάζων τήν δντως ώραίαν πόλιν των και οδηγούμαι παρά τών 
κυρίων Εύαγγέλου θείου καί άνεψιοΰ είς τό γραφεϊόν των, 
δπως μοι παράσχωσι τάς πρώτας τής φιλοξενίας περιποιή
σεις των

Οί κύριοι ούτοι μοί έδείχθησαν πάνυ περιποιητικοί καί μοί 
παρήξαν πλείστας περί τής πόλεως καί τών κατοίκων της πλη
ροφορίας.

Ή Σμύρνη, ώς γνωστόν, είναι πόλις παναρχαιοτατη και 
έλληνιχωτάτη,έχτίσθη δέ τό πρώτον ύπό τής Άμαζώνος Σμύρ
νης, έξ ής καί τό όνομα αύτής έλαβε και χεϊται έν τφ μυχφ 
τοΰ ομωνύμου κόλπου. Έχει έλλην. γυμνάσιον άριστον,’όρψα- 
νοτροψεϊον, διαφόρους σχολάς καί παραρτήματα, κεντρικόν παρ*  
θεναγωγεϊον, νοσοπομεϊον, κτλ. διατηρούμενα πάντα καλώς 
ύπό τής έπεισε καλώς λειτουργόύσης ’Ελληνικής κοίνότητος 
καί τών έχάστοτε δωρεών, μουσεία, άρχαιότητας χαί λαμπρο- 
τάτας άρχιτεκτονιχάς οικοδομάς - Είναι δέ έμποριχώτατος τό
πος, έπίνειον καί χέντρον τής Μ. Ασίας, χαί αφετηρία 
τών σιδηροδρομικών γραμμών τοϋ εσωτερικού.

Τφ 384 π. X. ’Αλέξανδρος ό Μέγας, έθετο τά θεμέλια 
τής νεωτέραςΣμύρνης έπί τοΰ Πάγου καί συνώχισε τούς περί τό 
ύψωμα τοΰτο χωμηδόν τέως διαιτωμένους Σμυρναίους, ών οί 
απόγονοι, έχ τών πρώτων δεχθέντες τό κύρηγμα τοΰ Εύαγγε- 

λίου, χατήρτισαν μίαν τών έπτά εκκλησιών, ών μνημονεύει ή 
βίβλος της Άποχαλύψεως. Έν Σμύρνη άνεδείχθησαν ό ενδο
ξότατος τών ποιητών “Ομηρος, δ βουχολιχός ποιητής Βίων, 
ό Άγαθίας, ό Άντίφάνης, δ Κοϊντος χαί άλλοι.
4 δέ χιλιόμ. ΒΑ· πατά τήν θέσιν

Περί τά 
μνήμακαλουμένην έτι

τοΰΤανταλου έκειτο η Σ ί π υ λ ή, χατά την μυ
θολογίαν, ό Τάνταλος παρέθετο δεΐπνον τοϊς θεοΐς.

Έκεϊ που πλησίον εύρίσχεται ή Κ ο λ ο φ ώ ν, έξ ής άνβ- 
φύησαν Εενοψάνης ό φυσιχός, οί μουσικοί Πίνδαρος καί Πολύ- 
μναστος, ό ’Αντίμαχος χαί άλλοι. Είς μικρόν δ’ άπό ταύτης 
άπόστασίν, ήτο τό άλσος τής Κλάρου, όπου υπήρχε τό 

μαντεϊον τοΰ ’Απόλλωνος χαί ήπεριλάλλητος ιέρεια Μαντώ. 
Έπί τοΰ άπό Σμύρνής είς Άϊδίνιον σιδηροδρόμου έκειτο ή 
πάλαι διάσημος “Εφεσος, ή πατρίς του Ηρακλείτου και Έρμο- 
δώρου ποιητών, Παρρασίου καί Άπελλή ζωγράφων, ’Αλεξάν
δρου ρήτορος, τοΰ Άρτεμιδώρου γεωγράφου, Εενοφώντος μυ- 

θογράφου χτλ. 
Άπωτέρω τό 
άρχαϊον Π έρ
γα μ ο ν,ή Μα- 
λ ή ν η, ή αιω- 
λιχή πόλις Π ι*  
τάνη πατρίς 
τού Άρκεσιλά- 
ου, ίδρυτοΰ τής 
δευτέρας ακα
δημίας, ή Ε
λαία, πατρίς 

"ω τοΰ Άχηδίμαν- 
® τος, ή Μ υ ρ ί- 
* νη, ή Κύμη, 
Ρ χαι λοιπαί ιστό*  

ρικαί πόλεις,αί- 
β τινες τοσοΰτονά- 

νέπτυξαν τό έλ- 
X ληνιχόν όνομα, 
φ. ’Αθήναι,Σμύρ- 
·*  νη χαί Κωνστα- 

ντινοόπολις, ά- 
ποτελοΰσι τ ά 

9 τρία γεωμετρι- 
χά, γεωγραφιχά 
καί ιστοριχά ση
μεία τής πολυ
φήμου έχείνης 
γωνίας τής ύπό 
τής πανσοφίας , 
έπί τής σφαίρας 
ταύτης χαραχ
θείσης, όπου έ- 
γεννήθη καί. ά" 
νεπτύχθη είςτόν 

§ ύπατον βαθμόν 
τό άνθρώπινον 

©^πνεύμα, καί ό- 
πόθενέτι καί σή
μερον άντλοΰν- 
ται πάντα τά 

ρ στοιχεία τής πε-
> ραιτέρω προόδου 

τής άνθρωπότη-
> τος, παρά πάν- 
.)*  των τών μεγα- 
^λοφυών τής ύ*

φηλίαυ.Έχάστη 
άχτή ,· έχάστη 
χώρα, σημεΐον 
καί λίθος τής 
ίοτορικωτάτης 

ταύτης γωνίας 
εϊναι πολύτιμος 
θησαυρός , καί 
μ ί α έγγραφος 
σελίς τής έξε- 
λίξεως τής πά
λαι πνευματι
κής ύπεροχής.

“Αμα άφικό- 
μεθα είς τό γρα- 

άνεψιοΰ μοί προσε- 
δέ γραφεϊον αυτών 
τά χαρακτηριστικά

φεΐον τών κυρίων αδελφών Ευαγγέλου χαι 
φέρθη χαφές, αναψυκτικά χαί τσιγαρέτα. Τό 
χεϊται έντός τοΰ άστεος, έχοντος παντα 
ανατολικής πόλεως, άνευ σχεδίου κανονικού, με στενάς έλικο" 
ειδεϊς οδούς καί πλησμονήν μικρών χαί ποικίλων μαγαζείων 
ένθεν κάκεΐθεν τοποθετημένων, δπου έν εϊδει διαρχοΰς ίν ένερ-
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γεια παζαριού έχτελείται χαθ’έχάβτην τό τοπικόν έμπόριον χαι 
ένθα έπιχρατούσης μεγάλης κτήσεως, ούδ«ες έφάνη ήμϊν παρα- 
πονούμενος. Αί όψεις τών έμπορων καί μεταπρατών ήσαν εδ- 
θυμοί χαι ζωηραί, τδ δέ ύπολανθάνον μειδίαμά των προέδιδε 
τήν ζωηρότητα χαι άχμαιότητα τής εμπορικής χαταστάσεώς των. 
Ό Σμυρναϊος είς τδ χεψάλαιον τούτο φαίνεται δτι είναι ευχα
ριστημένος, διότι ή εργασία δέν υπεχώρησεν έτι. έχεϊ προ τής 
χοινωνιχής χαταπτώσεως. ής τάς όδυνηράς συνεχείας μας 
παρουσίαζε! ή έχάστοτε 1 Μαιου πολλών τέως έπιζήλων με- 
γαλουπόλεων.

Ή Σμύρνη ουσα τδ χυριώτερον έπίνειον τής Μιχρας Ασίας, 
είναι χαί κέντρον τής συναλλαγής και μεταφοράς τών προϊόν
των αυτής. Έχει συσσωρεύονται πάντες και τά πάντα. Συν
επώς χαι πολλοί “Ελληνες εμπορεύονται δι’ ίδιον λογαριασμόν, 
έταιριχόν ή και έντολοδοχιχώς. Διατηροΰσι δέ γραφεία σχετικά 
εντός τών λεγομένων χανίων, μεγάλων περιβόλων, ένθα συγ- 
χεντροΰσι καί άποβηχευουσι τά προϊόντα ταύτα χαί πέρτξ τών 
οποίων εΰρίσχονται τά γραφεία των. Έν Σμύρνη, ώς και εις τάς 
πλείστας ανατολικές εμπορικός πόλεις, δπάρχουσι πολλά τοιαύτα 
χάνια ή παζάρια άσιατιχών προϊόντων, είς ?ν δ' έχ τούτων, 
τδ χαλούμενον Πιρϊνς χάνι εύρίσχεται χαί τδ γραφεϊον τών 
ήμετέρων φίλων χυρίων Ευαγγέλου, δπου έλάβαμεν τήν ευ
καιρίαν νά έξετάσωμεν εν όλίγοις τινά.

— Καί τί είδος εμπορίου έργάζεσθε; κ.. Ευαγγέλου, ηρώ- 
τησα αυτούς.

— Σχεδόν όλα τά είδη, άλλα κυρίως τδ χαλαμβόχι, τήν 
κριθήν, τδν σίτον, τήν σταφίδα χαί τά σύκα.

— Υπάρχει ζήτησις αυτών ; γίνεται εξαγωγή άρχετή ; 
χαί διά λογαριασμόν σας έργάζεσθε ;

— Σχεδόν πάντοτε διά λογαριασμόν μας. 'Εργασία υπάρ
χει πάντοτε καί ή εξαγωγή είναι ευτυχώς ίτι ακμαία ενταύθα-

— At δαπάναι τής καλλιέργειας δέν είναι ύπέρογχοι;
— “Οχι, επειδή δ τόπος παράγει πάντοτε εκλεκτόν πράγμα 

χαι αί τιμαί του διατηρούνται υψηλαί. Τά προϊόντα τοδ τόπου 
τούτου ανέκαθεν έξετιμήθησαν.

Σημεΐον, δτι καλώς έσχέφθησαν οί άρχαϊοτ χαλλιεργήσαντες 
τδ ’Ασιατικόν μέν έδαφος διά τήν σωματικήν αυτών άνάπτυξιν, 
τδν αττικόν ορίζοντα διά τήν πνευματικήν, και τήν Προποντίδα 
διά τήν άλληλένδετον σύνδεσιν τούτων. Αί ΆΘήναι άπετέλουν 
ούτως ειπεϊν τήν κεφαλήν, ή Κωνσταντινούπολις τήν ζώνην 
καί ή Σμύρνη τους πόδας του ευτυχούς εκείνου κόσμου.

'Επειδή δέ μόνον μέχρι τής εσπέρας είχομεν νά διαμείνω- 
μεν έν Σμύρνη, καθότι τό άτμόπλοιόν μας έμελλε πρδς τδ 
έσπέρας νά εκκίνηση διά τήν Κωνσταντινούπολή, άφου έπ ολί
γον ετι παρέμεινα έπεισε, έζήτησα τήν άδειαν ν’ άπέλθω, πα- 
ρακαλέσας όπως μέ οδηγήσουν είς τδ έλληνικδν προξενείου 
καί είς τδ γραφεϊον τοδ κ. Ψυχοπούλου, εμπόρου και συν- 
δρομητοδ μας.

Ώδηγήθην παρά τώ δευτέρφ, διαμένοντι έκεϊ που πλησίον 
έν έτέρφ χανίφ καί έκτελοδντι τδ αυτό τών δημητριακών έμ
πορων μετά τραπεζικών εργασιών. Άφοϋ δέ διήλθομεν ολίγους 
διαδρόμους μάλλον η οδούς, ένεκα τοδ στενοδ αυτών διά μέσου 
μικρών αγορών καί ποικίλων μαγαζείων, πλουσίων μέν ίσως έν 
έργασίαις καί κινήσει, άλλα πενιχρών έν χαλλοναΐς καί στολι
σμούς είσήλβομεν έν μεγάλφ καί έπιμήχει χανίφ καί είτα έντδς 
αιθούσης καταστήματος χρησιμευούσης διά γραφεϊον τοϊςκ. κ. 
Ψυχοπούλφ καί Εμμανουήλ, είς μίαν γωνίαν τοΰ δποίου πρό 
μεγάλου τίνος γραφείου καί έπί όψηλοδ καθίσματος μέ μακρδν 
κομβολόγιον άνά χεΐρας άταράχως, σκεπτιχώς καί μεγαλοπρε- 
πώς έχάβητο μεγαλόσωμός τις άνήρ.

'Ομοιάζει ακριβώς πρδς τδ έυ Άθήναις προ τής εισόδου 
τοδ Σταδίου στηθέν πελώριον άγαλμα τοδ μεγατίμου τοδ έθνους 
ευεργέτου κ. Άβέρωφ, καί έν τφ άμα σχετικαί τινες σκέψεις 
κατέλαβον τδν νουν μου, άναλογισθείς ότι είχον πολλάκις α
κούσει, 6τι καί δ χ. Ψυχόπουλος είνε μία ευγενεστάτη ψυχή 
καί βτι πολλά διαπράττει καλά έντελώς άθορύβως καί ήσύχως 
είς πάσαν περίστασιν.

Δέν έδίστασα νά τφ εϊπφ θλίβων τήν χεϊρα αυτού, ότι νο
μίζω ότι προ εμού έχω έμψυχον τδ άγαλμα τοδ κ. Άβέρωφ 
έν ’Αθήναις.

Ό κ·Ψυχόπουλος άπροκαλύπτώς έταράχθη έμειδίασε καί 
μου ειπεν*

— Πώς. ομοιάζω λοιπόν μέ τδιν κ. Άβέρωφ ;
— Ναί, χατά τδ σώμα καί τήν μορφήν, τφ άπήντησα,άλλ’ 

5τε ήτο κατά δέκα έτη τούλάχιστον νεώτερος, διότι ήδη κύ- 
πτων ύπδ τδ βάρος τών ετών πολύ μετεβλήθη. Ό καλλιτέχνης 
μας Βρούτος θέλων νά δώση είς τδ ύπ’ αυτού εσχάτως ποιη- 
βέν άγαλμά του ίλην τήν μορφήν, τδ σχήμα καί τήν δύναμνε 
τοδ άνδρδς έν τη ακμαιότερα στιγμή τής δράσεώς του, κατε- 
σκεΰασεν αύτδ έν νεωτέρα ήλιχίφ. Ή νεωτέρα δ’ αυτού α3τη 
στάσις, ή προ δεκαετίας, ομοιάζει φρονώ πρδς τήν παρούσαν ή- 
μετέραν σωματικήν χατάστασιν.

Ό χ. Ψυχόπουλος ήγέρβη άμέσως, όπως μ’ ευχαρίστηση, 
χαί έν ταΰτφ μέ συνέστησε πρδς τδν έν τη έτέρα γωνία τής 
αιθούσης παρακαθήμενον συνεταίρον του κ. Εμμανουήλ, όστις 
μέ παρετήρει μετά περιεργείας.

— Καί εϊδετε σείς τδν κ. Άβέρωφ, μέ ήρώτησε τότε.
— Μάλιστα, τετράκις μέχρι τούδε έλαβον τήν ευκαιρίαν έπ ’ 

αρκετόν νά ομιλήσω μετ’ αυτού.
— Τί είδους άνθρωπος είναι; μέ έρώτησεν δ χ. ’Εμμα

νουήλ τότε.
— Άπλούστατος χαί δημοτικώτατος χαρακτήρ, άπαραλλά- 

κτως όπως χαί ύμείς καί ούδέν χαρακτηριστικόν έχει, όπως 
διαφέρη τοδ υμετέρου.· Προσέρχεται τις παρ’ αύτφ καί τώ 
όμιλεϊ άνευ ούδεμιάς διατυπώσεως καί οΰδενδς κωλύμματος. 
Τδ ίδιάζον αυτού καί εξαιρετικόν προσόν είναι νά διακρίνη ευ
κόλως και εύχρινώς έν ταϊς ίδίαις αυτού υποθέσεσι καί ταϊς 
ξέναις τδ συμφέρον καί καλόν χαί νά ενεργή μετά δικαιοσύ
νης, άβρότητος καί μεγαλοδωρίας, άναλόγως τής βαρύτητος 
τού ατόμου του, 8,τι ήθελε κρίνει, άνευ ουδενδς παρ’ οόδενδς 
έπηρεασμοδ. Ζή δέ λιτότατα καί έν εξαιρετική άσημότητι.

— Περίεργον, αλλέως τδν έφανταζόμην, ειπεν δ κ. Ψυχό
πουλος -

— Ώς πάντες, όσοι δέν τδν είδον, προσέθηκα. Καί έγώ 
ένόμιζον ότι θά έβλεπον άλλον Συγγρδν ή Καραπάνον έν μέσφ 
χρυσών καί τιμαλφών αντικειμένων ή άνδρα κομπάζοντα καί 
πεφυσιωμένου.

— Καί πότε ήλθετεκ. Πρίντεζη; θά μείνετε πολλάς ημέ
ρας ' ενταύθα; πώς σάς φαίνεται δ τόπος μας;

— Έκ πρώτης όψεως ωραιότατος χαί έπαγωγός. Μοί άρέ- 
σκει*  άλλα λυπούμαι, δτι θά φύγω τδ έσπέρας μετάβαίνων εις 
Κωνσταντινούπολή, Βουλγαρίαν καί 'Ρωμουνιαν, δι’ ύποβέσεις 
τής «Φόσεως>.

’Αφού δ’ έκομίσθησαν ήμΐν τότε διάφορα αναψυκτικά καί 
εϊπομεν έτι αρκετά μετά τών καλλίστων καί εΰγενεστάτων τού
των χυρίων, άπεχαιρέτισα αυτούς καί άπήλθον είς τδ Ελληνι
κόν προξενείου.

Κείται τούτο είς τά ένδον τής πόλεως, έν πολυκατωκημένη. 
συνοικία καί στενωτάτη δδφ. Τδ μέγαρον 8μως είναι αρκετά 
μεγάλον καί εύρύχωρον, κτήμα τής Κυβερνήσεως,δωρηθέν αυτή' 
υπδ μεγατίμου ομογενούς. Τδ έπί τής θύρας ελληνικόν σήμα 
καί ή πολυπληθής έν τή είσόδφ κίνησες οΰδεμίαν μοί άφίνου- 
σιν αμφιβολίαν περί τής ταύτότητος αυτού.

Ανέρχομαι καί παρά τού πρό τής μεγάλης θύρας τής άνω 
εισόδου παρευρισκομένου πελωρίου Έλληνος θυρωρού ζητώ τδ 
γραφεϊον τού κ. Δεπάστα, 8περ μοί υποδεικνύεται άμέσως-

Τδν κ. Σωχράτην Δεπάσταν, τέως υποπρόξενον Μαγνησίας; 
καί νΰν διευθυντήν τοδ υγειονομείου καί ταμίαν τοδ προξενείου. 
Σμύρνης έγνώρισα προ πολλού. Κάθηται είς τδ γραφεϊον του 
περικυκλούμενος ύπδ διαφόρων υπαλλήλων καί μή*  μόλις δέ. 
είσήλθον τδ οξύ βλέμμα του έρρίφθη έπ’ έμοδ.

— Μπά ’ δ κ Πριντεζης,άνέκραξεν,πώς ήτο τούτο τδ έκτα
κτον; πότε ήλθετε. μοί λέγει, εγειρόμενος καί σφιγγών μοι τήν- 
χείρα.

— Σήμερον την πρωίαν*  καί πώς είσθε κ. Δεπάστα ;
— Καλά, δόξα σοι δ θεός, ευχαριστημένος. ΎποφέρΟμεν 

μόνον άπδ ζέστην χαί πολλήν έργασίαν.
— Ναί, τδ βλέπω, πολλήν κίνησιν παρατηρώ. Φαίνεται οί 

υπήκοοί σας δέν ύπολείπονται τών ήμετέρων έν Άθήναις ρο- 
σφεταπαιτητών- Ή αυτή κίνησις όπως είς τά ΰπουργεϊά μας.

— Ναί, μέ τήν διαφοράν, 8τι αί απαιτήσεις των έδώ καί. 
άνάγχαι των είναι ανεπίδεκτοι αναβολής καί λήθης καί ύπο- 
φέρομεν πολύ ερχόμενοι επίκουροι αυτών. Καί δυνάμεθα νά 
σάς προσφέρωμεν, καφφέ, λεμονάδα, κονιάχ.... ;

— Ό,τι ψυχρδτερον μέ αυτήν τήν ζέστην.
— Θά έλθητε νά φάγωμεν μαζύ τήν σούπαν σήμερον. 

Αδύνατον, είναι ανάγκη οσον τάχιστον νά ϊδω τήν πόλο
σας, μερικά πρόσωπα καί τδ έσπέρας νά φύγω.

— Ό κ. Πρόξενος ; ήρώτησα, δύναμαι νά τδν ϊδω ;
— Απουσιάζει αυτήν τήν στιγμήν.
Αφού δέ μέ συνέστησε εις διαφόρους έχεϊ παρευρισκομένους 

υπαλλήλους τοΰ προξενείου καί δικηγόρους καί είπομεν έτι όλί- 
γα, άπήλθον είς τδ ξενοδοχείον, όπως έν τάχει γευματίσω καί 
συνεχίσω τάς επισκέψεις καί παρατηρήσεις μου έν Σμύρνη.

(Έπεται συνέχεια)
Φ. H.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΡΙ ΚΟΤΡΤΙΟΤ

Περί τοϋ αειμνήστου Κουρτίου άναγράφουσι τά φύλλα 
τοϋ Βερολίνου πληθύν άνεκδότων.

Ό Κούρτιος ήτο άνήρ καθ’ υπερβολήν αγαθός χαι φιλό- 
φρων, φύσις όντως ποιητική, διατελούσα έν άδιαλείπτφ έμ- 
^ορήσει. Τούτου ένεκα δ Κούρτιος καί έν οικφ καί έν ταϊς 
δδοις, καί ίιδάσκων καί διαλεγόμενος, έφωράτο συχνά β<- 
βυθισμένος είς σκέψεις, διδάσκων δέ ουδόλως {φρόντιζε τών 
περί χυτόν συμβαίνόντων.

Μι? τών ήμερων μετέβη είς τό σπουδαστηρίου τοϋ 
Κουρτίου είς τών φοιτητών, ίνα είπη τι πρός αυτόν 
λίαν έπεϊγον. Εύρε δέ τόν Κούρτιον ιστάμενον έπι κλί
μακας καί ζητοϋντα βεβλίον τι. Ό φοιτητής έφώναζεν 
«είμαι δ Τόίι» (νεκρός). — «Αμέσως, αμέσως» (ειπεν δ 
Κούρτιος). Παρήλθε πολλή ώρα καί ό Κούρτιος δέν κατέ- 
βαινεν άπό τής κλίμακος, ίν τφ μεταξύ δέ {λησμόνησε τόν 
περιμένοντα. Ό Τόδε ήρξατο πάλιν κραυγάζων, «είμαι δ 
Τόδε». Ό Κούρτιος καταβαίνει τότε άπό τής κλίμακος, 
πλησιάζει τόν φοιτητήν, κάθηται έγγΰς αύτοϋ, είτα δέ 
άτενίσας πρός αυτόν,αναφωνεί «ναί,ναί,είσαι δ Τόδε. Άλλ’ 
-slae μοι, παρακαλώ, άπΛδύνα>$ :»

“Αλλοτε πάλιν προσηλθεν είς τόν Κούρτιον γνώριμός τις 
ίνα άναγγείλη αύτφ τούς άρραβώνας τοϋ νεωτέρου άδελ- 
«οϋ του. «Χαίρω πολύ (άπεκρίνατο δ Κούρτιος) θά χαρώσι 
δι καί οί γονείς του*  άλλ“ είπατε μοι, έχετε νεώτερον 
άδελφόν ; φοιτψ ουτος είσέτι εις τό σχολειον ;»

Μιά τών ήμερων, διηγείται φίλος τις είς τόν Κούρτιον 
θτι, όλίγον έίέησε νά καταπλακωθη Ιν τφ οϊκφ του μικρόν 
^παιδίον. «Ποϋ έπαιζε τό παιδίον ; (έρωτφ δ Κούρτιος) φαν- 
-τάσθητε πόσον οχληρόν θά ήτο πρός ύμάς, άν ίφονεύετο ;»

Ό Κούρτιος ήτο πρόςτοϊς άλλοις έφορος τοϋ- έν Βερολίνφ 
αρχαιολογικού Μουσείου.

"Εξελθόντα ποτέ κατεσπευσμένως τού Μουσείου, ήκολού- 
’θήσε κατόπιν-'αύτοϋ δ υπηρέτης, δστις μή δυνάμενος νά πρό- 
φθάση τον Κούρτιον, {κραύγαζε πόρρωθεν «Κύριε μυστικο- 
•σύμβουλε, κύριε μυστικοσύμβουλε, έπήρατε τά κλειδία».

Νοστιμωτάτη ύπήρξεν ή σκηνή,ή Ιιαδραματισθεισα κατά 
•τινα παράδοσιν τοϋ Κουρτίου εν τφ Πανεπιστημίφ. Ό κα- 
“θηγητης, μεστός περιπαθούς ενθουσιασμού, άφηρϊτο τά 
•κλέη τής άρχαίας Ελλάδος, δπότε, άνοιχθείσης αίφνης της 
θύρας, προβαίνει μικρός το δέμας αμαξηλάτης, φωνάζων :

«Κύριε καθηγητά, σάς {ζήτησα πανταχοϋ, έχετε νά μέ 
πληρώσητε τό άγώγίον».

’Ο Κούρτιος, καταθορυβηθείς έπί τφ άπροσδοκήτφ τούτφ 
θεάματι, έγένετο κά.τωχρος, ίποίησεν έκ τής καθέδρας ση- 
μεϊον είς τόν άμαξηλάτην, είτα δέ ήρξατο πάλιν τοΰ μα
θήματος, άλλ’ άνευ ένθουσιασμού.

Καί πολλά άλλα εύφυέστατα περί αύτοϋ ανέκδοτα άνα- 
γράφουσιν αί εύρωπαϊκαί έφημερί^ες.

ΙΑ. Π.

Ώ I χρόνε πέταξε γοργά 
Τ’ακούραστα πτερά οου

Γρήγορα άς με φέρουνε 
Σ’ τής ’Αττικής τά μέρη

Σ’ τόν γαλανό της ούρανί 
όπου δέν έχει ταίρι !

Γχατί, γιατί έοτάΟηκες 
Δεν τρέχεις ολοένα ;

Μήπως καί ού άπέκαμες 
Δέν μοχάζεις μέ τ’έμενα ;

Δέν είο’ ακούραστος καί σύ 
Σ’ τά βάσανα σ’ τούς πόνους ;

Πέρασε χρόνε, πέταξε 
Μή στέκεσαι καθόλου

Είνε βαρύ δυσβάστακτο 
Τής ξενιτεχάς τ’άγέρι

Γιατί εΓνε μαύρος ουρανός 
Καί παγωμένα μέρη !

Πάρε με χρόνε, φέρε με 
Πΐό γρήγωρα ’κεί πέρα

Λυπήσου με τήν άμοιρη 
Τήν δύστυχη μητέρα

Γιατί εδώ σ’ τήν ξενιτιά 
Άπέκαμ’ή ψυχή μου

Νά κλαίω τό παιδί μου 4

Σπλαχνίσου με καί φέρε με 
Σ’ τόν τάφο του ’κεί πέρα

Νά γονατίσω σιγανά
Σ’ τό κρύο μάρμαρό του 

Και μέ καϋμένα δάκρυα
Νά βρέξω τό σταυρό του.

Καί ’κεί νά σβύσω ή δύστυχη
Ν’ άναπαυθω σιμά του 

Νά μέ σκεπάσουνε κι’ έμέ
Τά κρύα μάρμαρά του.

’Βλόνη X. Φωτιά.
Γιούργιβον 8 ’Ιουλίου 1896

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΙΣ ΣΥΝΑΓΧΗΣ

“Εγκριτος ιύρωπαιος έπιστήμων ικαμίν Ισχάτως άνα- 
κάλυψιν, ήτις, πρόκειται σπουδαίας νά παράσχη ώφελείας 
είς τόν ανθρώπινο» γένος. Περιιλθών ούτος την Αφρικήν 
παρετηρησεν, δτι οί άπολίτιστοι άφρικανοί ούόέποτε πά~ 
σχουσιν άπό συνάγχην, αγνοούν Αέ καθ’ ολοκληρίαν τά νο
σήματα τοϋ λάρυγγος καί τών ώτων.

Έκ/τούτου ώίηγηθείς δ ίατρός συνήγαγε, κατόπιν πα
ρατηρήσεων, τό συμπέρασμα, δτι αιτία τών νοσημάτων 
τούτων παρ’ ήμιν είναι ή συνήθεια νά κατακλινώμεθα ίπί 
μαλακών στρωμνών, ίδια μάλλινων καί έπί τής ράχεως. 
Διά τής θέσεως ταύτης τά υγρά τής ρινός κατέρχονται εις 
τόν λάρυγγα και καθιστώσιν αυτόν ευπαθή, διανεμόμενα 
δε εις τήν {σωτερικήν κοιλότητα τού πνεύμονος καί τοΰ 
κρανίου, έπιφέρουσι τά λοιπά νοσήματα. Διά να απαλλαγή 
λοιπόν δ άνθρωπος άπό τον φόβον τών οχληρών αυτών πα
θήσεων, άρκεΐ νά κοιμάται έπί σκληρών στρωμνών έπί τής 
μιδς ή τής ετέρας πλευράς, δτε τά ύγρά άπομένουσιν έντδς 
τής ρινός καί δ κίνδυνος άποσοβεϊται. ,Ο- W·



Η ΦΥΣίΣ

Τό δράμα έτίλείωοεν.
Αύγουστος 

Και σύ Βρούτε ;
Καΐβαρ.

Ek τοΰτο συνϊσταται ή πίστις σας ;
Νέρων.

Οΐ καλόγηροι I οι καλόγηροι I οΐ καλόγηροι ! 
Έρρΐκυς Β’.

Ek χεϊράς σου, κύριε, παραδίδωμι τό πνεϋμά μου. 
Τάσσος 

Όλον τό βασΐλειόν μου δίδω δι’ εν λεπτόν άκόμη.
'Β Βασίλισσα ’Βλεσσάβετ.

Αρκετά.
Λόκ.

Δέν υπάρχει αΤμα tic τάς χοΤράς μου.
Φρ·*8*ρι«ο<  β'.

Τοΰτο μόνον εΤνε ό θάνατος ;
Γεώργιος Α'.

’Αφήσατε με ν’ ακούσω ίπαξ άκόμη τούς ήχους τού
τους, οϊτινες ύπήρίαν έπί τόσον μακράν χρόνον ή πα
ρηγοριά καΐ ή χαρά μου.

Μοζάρν. 
Έσωθην.

Κρδμβελ.
Πώς ; ό εχθρός φεύγει; αποθνήσκω ευχαριστημένος. 

'Ο στρατηγός Wolf· 
Έσο σπουδαίος.

Γρύτιος.
Ή αρτηρία δέν κτυπδ πλέον 

χαλερ. 
Καλώς.

Ούασιγντών.
Αφήσατε ν’ άποθάνω εις τόν ήχον τής μουσικής. 

Μεραβώ.
Μή άφήσατε νά πεινάση ή δυστυχής Νέλλη (μικρόν 

κυνάριον).
Κάρολος Β'. 

Ελεύθερος διά ποντός.
"Αδαμς. 

Πάντοτε κάλλιον πάντοτε ήσυχώτερος. 
Εχίλλερος.

Ήγάπησα τόν Θεόν, τόν πατέρα μου καΐ τήν ελευθε
ρίαν.

Κ. ϊτάελ, 
Φάλοιγξ κατά μέτωπον ί

Ναπολίων.
Ίδου ή στιγμή τοΰ ύπνου.

Βύρων. 
Σφίγίον τήν χεΐρά μου, αγαπητέ φίλε, αποθνήσκω. 

Άλφιίρης. 
Αισθάνομαι, ότι άναγεννώμαι.

Ούάλτερ ϊχώτ. 
’Αφήσατε νά έμθζ τό φώς.

Γκαΐτε. 
Καλώς.

Οόελλιγκτώ*.
Θά έπανίδωμεν άλλήλους.

Ααμενναί.
% —

| Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ή Παγκόσμιος ίκθισις τοΰ 1900, προαγγέλλεται έξό- 

χως ενδιαφέρουσα. Άπό τοϋδε τό ίκτελεστικόν κομιτάτου, 
συνελθον προ τινων ημερών έν Παρισίοις, άπεφάσισε νά 
διάθεση ύπέρ τών ξένων τά 40 ο)ο τοϋ όλου χώρου, πλήν 
των παραρτημάτων καΐ τών στοών τάς όποιας, θά είναι

(*)  Τάς λέξεις ταύτας άπηύθυνεν εις τδ κοινδν τών 'Ρωμαίων δ 
δραματοποιδς χατά τδ τέλος τοΰ δράματος Valete et Plaudits.

έλιύθιροι ούτοι νά έγείρωσιν Ιδίαις δαπάναις.Υπολογίζεται 
έπομένως, ίτι ό άριθμός τών ξένων έχθετών θά ύπερβη χατά 
τό 1900 τάς 50 χιλ.Ό άριθμός 5έ ούτος θεωρείται ό μέγι
στος, Ικανός νά κατορθωθή διά διεθνή *Έκθισιν.Μέχρι  τούοε 
όμως, δέν άπεφασίσθη ποια θά είναι ή μεγάλη τής ίχθέσεως 
επιτυχία,ή grande attraction, τό δέ Γαλλιχόν πνεύμα μέ 
0λην του τήν έφευρετιχότητα άδυνατεΐ πλέον νά εύρη κάτι 
τό όποιον νά έχη τήν επιτυχίαν τοΰ πύργου Έφφέλ, ό ό
ποιος κυρίως «χαρακτήρισε τήν προηγουμένων Έχθεβιν καί 
άπομένει ακόμη εν Παρισίοις, ώς iv θαύμα τό όποιον έλχΰει 
έτι πολυπληθείς τους θαυμαστάς.

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣ

Ή 'Ρώμη, τής όποιας οί άρχαιολογιχοι θησαυροί είναι 
βεβαίως πλουσιότατοι, έξαχολουθεΐ άκόμη άνασχαπτομένη 
και φέρει είς φώς μνημεία αρχαία περικλείοντα ένδόξους πα- 
λαιάς αναμνήσεις. ’Εσχάτως άναοχαφαι παρά τήνΤαρπυ/αν 
πέτραν,άπεχάλυψαν την λεγομένην ΚαπιτωλίνΗν πλα
τείαν, τόν χώρον παρά τόν όποιον ΰπήρχεν ό περίφημος 
ναός τοϋ Καπιτωλίου Διός, χτισθεΐς χατά τό 509 π. χ. 
Έπι τοΰ χώρου έχείνου εύρίθησαν μικρά λείψανα τοϋ περί
φημου οικοδομήματος χαί δύο άμφορείς μετά γραφών άρχαι- 
οτάτης τέχνης χαι χάλλιστα διατηρούμενοι. Έχ τών ευρη
μάτων τούτων ενθαρρυνθέντες οί άρχαιολόγοι ΐξακολουθοϋσι 
τάς άνασχαφάς, έλπίζοντες δτι και άλλα πολύτιμα κειμήλια 
τής αρχαίας τέχνης κοιμώνται ύπό τό πυκνόν ίκεΐνο προαι
ώνιου έδαφος.

ΑΙΪΓΙΓΜΑΤΛ

® 1. Λδνεγμκχ
θέλεις νά μάθης τί είμαι;
Εις ύψος συνήθως κείμαι
Ψυχήν ένώ δεν εχω κ’ είμαι άπνουν σώμα, 
Έν τούτοις έχω γλώσσαν, ίχω καί στόμα.

22. Λένεγμ,α
"Αν «χης οικίας κι’ αμπελώνας 
χηπάρια, αγρούς κι’ελαιώνας 
αμέσως θά μέ γνωρίσης 
καί ευκόλως θά με λύσης. 
Κατ’ έτος δέ πληρόνεις 
καΐ πάντοτε θυμόνεις. 
Άν δμως μ’άναγραμματίσγ,ς 
Μέσα σ’ τήν θάλασσαν μ’ εύρήσης.

SS3. Έρώτιηβις
Χωρικός ξενίσας έν τή οίκίφ του ξένον, διέταξε τήν θυγατέρα του 

να καμή την διανομήν τής παρασκευασθείσης δρνιθος, ή δέ κύρη του 
εδωκεν εις μέν τδν ξένον τάς πτέρυγας εις τδν πατέρα τηςτήν 
κεφ α λ ή ν, «ίς τήν μητέρα της τδ στήθος. έχράτησε δέ δι*  
έαυτήν τδ ύπόλοιπον.

'Οποίαν απάντηβιν εδωκεν ε’ις τδν ζητήσαντα τδν λόγον πατέρα της;

ΛΥΣΕΙΣ
t&rtr τψ&τ’ afi0 ϋ φύΛΛφ αιηγμάτωτ.

Αίνιγμα 15. *θ«1ρ —χ«ίρ.
Έλυσαν αύτδ ή δεσποινίς Α. Κορωναίου έχ Βόλου, & χ. Ν. 

Κρίκος έξ ’Αγά, δ κ. Έρρ. Σκάσης έκ Σύρου, δ κ. Μάγαδις ίκ 
Πειραιώς, δ χ. Α- Σαδούχας έχ Σμύρνης χαί δ Γ. Λάνδος έχ 
Κερχύρας.

Αίνιγμα 16. *βρά —χήρα.
Έλυσαν αύτδ ή δεσ. Α. Κορωναίου έχ Βόλου, δ κ. Κρίκος έξ 

Άγά, δ χ. Έρρ. Σχάσης έκ Συρου, δ χ, Μάγαδις έχ Π«ιραιώς, δ 
κ. Α. Σαδούχας έχ Σμύρνης, δ χ. Γ. Λάνδος έχ Κερχύρας καί δ 
I. Δ. Κωνσταντόπουλος έξ ’Αλεξανδρείας.

Αίνιγμα 17. Αάκρυον—κρύον.
Έλυσαν αύτδ ή δεσποινίς Α. Κορωναίου έκ Βόλου, δ χ. Ν. 

Κρίκος έξ 'Αγά, δ χ. Έρρ. Σκάσης έχ Σύρου, ό κ. Μάγαδις έκ 
Πειραιώς, δ χ. Α. Σαδούχας έχ Σμύρνης, δ χ. Γ. Λάνδος εκ Κερ 
χύρας καί δ I. Δ. Κωνσταντόπουλος έξ’Αλεξάνδρειάς.


