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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΤΑΣΙΑΣ TON ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ

’Επειδή έσχάτως πολύ άνεκινήθη τό ζήτημα τών 
άεροστάτων έν Εύρώπη, ?νεκα τής άπωλείας τοΰ 
άπελθόντος πρός τάς πολικός χώρας Άνδρέ, μεταφέ- 
ρομεν καί ήμεϊς ένταΰθα περισπούδαστου μελέτην έκ 
ιής (Science Franpaise» άφορώσαν είς τό παράτολ- 
μον τών έπιχειροΰντων μακράς τοιαύτας έναερίους 
έκδρομας δι’ ατελών μέσων.

Ό κόσμος άρέσκεται είς τήν έκτέλεσιν τών φαντα
στικών έπιχειρήσεων, όπόταν δέ προσφέρεταί τις ώς 
έκτελεστής, πάντες έπικροτοΰσι, διότι έλπίζουσιν είς 
τήν έπιτυχίαν, χωρίς νά σταθμίζωσιν, ούδέ νά έχωσι 
κάν άκριβή γνώσιν τών δυσχερειών καί τής άτε- 
λείας τών μέσων τής έπιχειρουμένης έπιχειρήσεως.

Είς τήν ,άεροναυτικήν ίδίως, οί νόμοι τής άνυφώ · 
σεως καί καθόδου είσίν Αγνωστοι τοϊς πλείστοις, άπο
ρον συνεπώς τυγχάνει πώς έκ τών τριόδων άποδέχον- 
ται τήν άκίνδυνον μετάβασιν διά διαμέσου έπικινδυ- 
νωδεστάτου είς χώρας ίδίως τέως άπροσπελάστους τώ 
άνθρώπω.

Δέν δύναται νά ΰπάρξη σνγκρισις πρός τούς φοβε
ρούς, άλλά γενναίους τολμητίας τούς άνιπταμένους 
πρός τάς μυστηριώδεις καί έρημους χώρας τής ύφη- 
λίου, άνευ έλπίδος ούδεμιας έπανόδου, πλήν Α μωρία 
τής τολμηρός έπιχειρήσεώς των προέρχεται έκ τής 
άγνοίας, όλίγον ύπερηφάνου, τών νόμων τής άερο- 
πλοϊας, ών ύπερόπτως φαντάζονται δτι κατέχουσι τήν 
κλείδα.

Άπατώνται καί τής πλάνης ταύτης ή έπιστήμη 
όφείλει νά έξηγήση τήν άλήθειαν.

Ούδεμία αμφιβολία απομένει είς τήν διασάφησιν τών 
διεπόντων τήν άιροπλοίαν νόμων. Καί μολονότι 
ύπήρχε μέχρι τινός άμφισβήτησίς έπι τής καθέτου 
άστασίας τών αεροστάτων, ήτις καθίστα αδύνατον τήν 
πορείαν τών μακρινών ταξειδίων έν τούτοις καί αΰτη 

έξηκριβώθη έσχάτως, χάρις τή έπιμονίϊ τοΰ κ. Em. 
Aim6-

Μέχρι τοΰδε έδοκίμαζον άερόστατόν τι δεδεμένον 
έντός περιφράγματος έν στασιμότητι. Άφοΰ δ’ έΛλή- 
ρουν αύτό άερίου καί έπείθοντο έν διαστήματι δύο μη
νών, δτι τό άέριον ούδαμόθεν έξέφευγεν, έπιστεύετο 
κατ’ άκολουθίαν δτι Αδύνατο νά μείνη έν ϊσω χρονικοί 
διαστήματι έν τώ άέρι.

Πλήν φεΰ! έδώ άπατώνται. Αί άπώλειαι τοΰ άερίου 
βεβαίως ούτως είσίν ασήμαντοι ή άνάξιοι λόγου, άλλά 
δέν έπιτρέπεται ν’ άγνοή τις πλέον, δτι άπώλειαι προ
ερχόμενοι έκ τής έλευθέρας άναπάλσεως τών συστο
λών καί διαστολών τής φυσικής ίδιότητος τοΰ άε- 
ροστάτου εί<Λ καί σημαντικοί καί έπικίνδυνοι.

Τό άερόστατόν, έξερχόμενον έκ τώνχειρών τοΰ κατα- 
σκευαστοΰ του, γράφει ό κ. Aime, ομοιάζει πρός βρέ
φος άνάπηρον, ούτινος Α όμφαλίκή ταινία έμεινεν 
άνοικτή.

Δυστυχώς τό άερόστατόν φέρει είς τό μέσον πλη
γήν άθεράπευτον, ήτοι μεγάλην προεξοχήν, κοιλίαν, 
ήτις κινουνεύουσα νά διαρραγη κατά τήν άνοδον, 
ένεκα τής φυσικής διαστολής της, συνεπεία τής βαθ
μιαίας πιέσεως τών αστρονομικών στρωμάτων, δεϊται 
έκκενώσεως. Τοΰτο είναι τό σφάλμα τών άεροστάτων.

Τό άερόστατόν δέν έγεννήθη διά νά ζή έν τώ άέρι 
καί ας μή φανή' παράδοξον είς ούδένα, καθότι ,προώ- 
ρισται νά κενώται, συνεπεία τής αρχικής αύτοΰ κατα
στάσεων. Ή έλευθερία του είναι ό θάνατός του, διότι 
ή άνύύωσίς του, είναι αύτή ή έκκένωσίς του.

Μολονότι δέ ή μεγαλοπρεπής καί ώραία άνύφωσίς 
του έν τή ατμόσφαιρα μεγάλος πιθανότητας δίδει, δτι 
δύναται νά ζήση έν τώ στοιχείω τούτω, δπου δύναται 
νά εύρη καί τήν Ισορροπίαν του, δπως <5 φελλός έν 
τώ ΰδατι, έν τούτοις άπεδείχθη, δτι άνυφούμενον δια- 
στέλλει τό άέριον του, διαστελλομένου δέ τούτου δέν 
εύρίσκει χώρον έν αύτφ καί διαφεύγει, διαφεύγοντος 
δέ τοΰ άερίου, τό άερόστατόν κατέρχεται. Ώστε ούδέν 
άλλο είναι, ή αύτόματον πεπληρωμένον δυναμικού



4
42 Η ΦΥΣΙΣ

Η Φ Σ I Σ 43

τίνος άερίου, δπερ άπόλλυσι μόλις άρχίσμ νά λειτουρ
γά. Τί γίνεται άνυψουμένου τοΰ Αεροστάτου; — ’Αρ
κεί λ άπόρριψις έλαχίστης ποσότητος άρματος.διά 
νά ύψωθμ, άλλ’ δσον ύψούχαι διά μέσον στρωμάτων 
ήττον πυκνών, τό περιεχόμενον άέριον διαστέλλεται 
καί έκφεύγει κατ’ όλίγον διά της κάτωθι ευρισκόμενης 
όπής,ήν ύποχρεούνται οί άεροναΰται ν’ άφίνωσιν άνοι- 
κτήν πρός αποφυγήν τής διαρρήξεως τοΰ άεροστάτου. 
Πλήν όντως ή ισορροπία βαθμηδόν έπέρχεται καί τό 
άερόστατόν σταματά, άλλά ή έλαχίστη άφορμή ψή- 
ξεως άρχει νά διακόψη τήν πρόσκαιρον ταύτην στά
σιν. Τό άέριον συστέλλεται, τό κενόν έν αύτώ αύξά- 
νεται, τό βάρος έπίσης, καί τό άερόστατόν κατέρχεται, 
ένώ ή πίεσις της άτμοσφαίρας έπί τών παρειών αύτοΰ 
δέν καταπαύει. Ούδείς ύπάρχει λόγος νά σταματήσμ 
καί τούτον μή γενομένου, τό άερόστατόν θά κατέλθη 
μέχρι τού έδάφονς. χωρίς ούδαμόθεν νά εύρη διάμεσον 
ζώνην ισορροπίας.

Όμιλώ περί συνήθους άεροστάτον, ούτινος ό όγ
κος μεταβάλλεται ώς βλέπομεν έκάστοτε έν τφ άέρι.

Ήδη ή άστασία αύτοΰ θά ήλαττοΰτο κατά ποΛυ 
ίσως, έάν Αδύνατό τις νά οιατηρήση τό έξωτερικόν 
αύτοΰ σχήμα καί όγκον φαινομενικώς όμοιόμορφον. 
Τότε θά εκαλείτο ά ε ρ 6 σ τ α τ ο ν σταθερού όγ
κον. Έάν δέ ύποθέσωμεν, δτι τοιοντον άερόστατόν 
κατέρχεται πρός τήν γήν, τό βάρος του δέν μεταβάλ
λεται, άλλ’ Λ ώθησις τοΰ άέρος έπενεργονσα έπί στα
θερού όγκου, ταχέως αύξάνεται καί έπέρχεται Α 
ισορροπία τοΰ βάρους του. Τή στιγμή ταύτη γίνεται 
στάσις, τού άεροστάτον εύρίσκοντος ζώνην ισορροπίας.

Άλλά τίνι τρόπω δύναται νά πραγματοποιηθή άε- 
ρόστατον σταθερού όγκον; 'Απλούστατα διά τής το- 
ποθετήσεως έν τή καινότητι αύτοΰ θηλακίου, ήτοι 
μικρού άεροστάτον, δπερ νά δύναται τις νά πληροί 
άέρος πρός συγκερασμόν τής συστολής τού άερίου. 
Όπόταν δέτό άέριον θά διαστέλληται, ό άήρ ούτος θά 
άφίνεται νά έκφεύγη, είς τρόπον ώστε θά πλέη τις 
διατηρών πάντοτε τήν αύτήν ποσότητα τοΰ άερίου.
♦Τά προτερήματα τής δίατάξεως ταύτης είσίν άπό 

πολλοΰ γνωστά είς τούς έπιστημονικους κύκλους καί 
άπορον καθίσταται πώς δέν έχρησιμοποίησαν τό μέσον 
τοΰτο κατά τήν έσχάτως ίδίως θλιβερόν έκδρομήν 
πρός τόν βόρειον πόλον. Ούδέν άλλο άπητεΐτο Α με
λέτη καί μεθοδικοί, άνεν πατάγου δοκιμαί.

Ώστε έφεξής μή παίζομεν μετά τών δυσχερειών καί 
προσκομμάτων καί μή λαμ&άνωμεν πλέον τήν πρός 
τήν Σαχάραν, τήν ’Αλάσκον, Α-τούς, Πόλους άγου
σαν μέ πιθανότητας εύκολου διελεύσεως διότι άπε- 
δείχθη δτι Α άεροπλοΐα βασίζεται έτι έπί Ιδιότροπου 
καί άστάτου άνέμου.

Φ. Π.

ΤΟ ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΖΗΤΗΜΑ

Ζήτημα σπουδαιότατον, βπβρ τά μάλιστα σήμερον άπχ- 
σχολεΤ τούς πατέρας των οΐχογενειΰν, είναι καί το τί[; έκ- 
λογής προσφβρου επαγγέλματος διά τά έαυτ&ν τέκνα.

Ό άγων κερί ύπώρξεως, «Struggle for life» όπως >έ 
γουσιν οί Άγγλοι, «Γπερ ποτέ καί νθν τίθεται σοόαρως έπί 
τοΰ τάπητος,

Οί έπιστήμονες κατέκλυσαν πάσας τάς έλεοθεριους τέχ- 
νας, πανταχοΟ υπάρχει πληθώρα έγγραμμάτων, οίτινες πάρα 
πολύ Ανετράφηταν μετά των κλασικών. Καί όμως μέ τά 
έφόδια ταΰτα δέν δύναται πλέον τις σήμερον ευκόλως ύπο 
τον ήλιον, νά δημιουργήσγ. θέσιν.

Σκεφθητε ! Αναφωνεί ό Λέων ΚλαρετΙ έν τί} έσχάτως

έκδοθείσγ περισπουδάστφ αύτοΰ μελέτγ περί τών γλωσσών, 
ενυπάρχει άρά γε καλαισθησία τις ; Νά διδάσκωμεν Ελ
ληνικά καί Λατινικά εΐς νέους, τούς οποίους τό έμπο'ριον 
Αναμένει ! .

Ουδεν χειρότερον ! Αί έργασίαι, τά χρηματιστικά, ή γρα
φειοκρατία, ή πολιτική, ή κερδοσκοπία, πάντα τέλος ταΰτα, 
δι ων ζώμεν καί μέ τά όποια άποθνησκομεν, εΐναι τόσον ξένα 
προς τον Θεόκριτόν και τδν Τάκιτον, ώστε μά την Αλήθειαν, 
η μανία ύμών αυτή μέ ταράσσει, ούδέν πλέον, ούδέν έλ- 
αττον, είναι τό αύτό, ώς έάν θελησητε. νά ίσχυρισθήτε, ότι 
Ανάγκη να έκμάθγτις τόν αυλόν τοΰ Παιάνος, δεά νά κατα
στώ ικανός νά πωλ^ φλανέλλας !'

’Εμπρός λοιπόν ! Μάθετε ν’ Αριθμητέ, νά ύπολογίζητε, 
νά ομιλάτε την Γαλλικήν, την ’Αγγλικήν, την Γερμανικήν, 
να μεταχειρίζησθε τούς γεωγραφικούς χάρτας, νά χωρομε- 
τράτε, νά καθιστάτε γονίμους τάς γαίας.

Εσχάτως, ό Πατήρ Διδών. ό μέγας ουτος Απόστολος 
τοδ Χριστιανισμοί άπδ του υψους τοΰ άμβωνος άφηνε ν’ 
άκουσθώσιν αί πολύτιμοι αδτΚι λέξεις:

Χρηματίζεσθε, xupiot !
Όντως άπίστευτον.! λέξις παρόμοια είς τδ στόμα ένός 

ίεροκήρυκος ! Πλην β&ς επαναλαμβάνω έν 5λγ τί) συνειδη- 
σει, Ακριβολογών και έπιμένων : χρηματίζεσθε, ναί· διά 
νά εισθε Ανεξάρτητοι, χρηματίζεστε διά νά πλουτίσητε 
τήν πατρίδα! χρηματίζεσθε διά νά διαθέτητε μείζονα δύ- 
ναμιν είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Αγαθοΰ, τής αλήθειας τής έπι- 
στημης, τής φιλανθρωπίας, τής δικαιοσύνης.

Μή μβγαλαυχήτε, έρευνήσατε και άφωσιωθήτε είς στά
δια παραγωγικά πλούτου.

Τά στάδια δέ ταΰτα μή Αναμένετε νά ευρητε έν τή καθη
γεσία:, τί] δικαιοσύνη, τώ στρατφ. τ^ διοικήσει. . . Ούχί!

Ταΰτα Αναζητήσατε άλλαχοΰ. Όσον τδ έπ’έμοί δέν δια
βλέπω είμή τρεϊς οδούς όδηγούσας είς τόν πλοΰτον, τήν 
τής βιομηχανίας, την τοΰ έμπορίου καί την τών τραπεζι
τικών εργασιών.

Επικρινατε 5σον θέλετε τάς ιδέας μου ταύτας, πλήν 
μάθετε δτι ό τόπος Αναμένει τούς έμπόρους, τούς βιομη- 
χάνους, τούς τίμιους χρηματιστάς, τούς σοφούς γεωπόνους, 
διά νά αύξήσγ καί έκατονταπλασιάση τδν Εθνικόν πλοΰτον.

Έκεϊ έγκειται ή σωτηρία !
Άς μη τρεφωμεθα πλέον τόσον μέ την ιστορίαν. Οί ρή

τορες και οί φρασεολόγοι ας έλαττοθώσιν. Καιρός ν’ Ακο- 
λουθήσωμεν τό πνεΰμα τής έποχϋς. Μιμηθώμεν μάλλον 
τούς Γάλλους, τούς Άγγλους, τούς Γερμανούς, και Ας μη 
προσδοκώμεν τά πάντα Από τδ Κράτος.

Είσέλθωμεν . μετά πεποιθησεως, ώς οί διάφοροι ουτοι 
λαοί, ως τό Βελγιον, ή ’Ελβετία, η ’Ολλανδία έν τ$ οδώ 
τ$ίς σπουδές τών όμιλουμένων γλωσσών, τής-βιομηχανικές 
χημείας, τών έμπορικών έπιστημών.

Έχομεν Ανάγκην κυρίως, παρά τήν καλλιέργειαν τής 
Έλληνο-Λατινικης διδασκαλίας, νά έπιβάλωμεν έτέραν, ή 
οποία χωρίς νά παύση νά είναι εύρεϊα καί κλασική, ν’ άν- 
ταποκρίνηται ούχ ίττον πρδς τό σύγχρονον πνεΰμα, ού μό 
νον κατ’ όνομα, άλλά καί έν τ^ έμπνεύσει, τ$ί διευθύνσει 
καί τοϊς άποτελέσμασι. Τήν ’Εθνικήν νοημοσύνην δέον νά 
μη περιορίζωμεν έντός ζώνης τελωνιακής Απηγορευμένης καί 
Ανυπερβλήτου.

Διά τίνος Ανατροφής ή Ελλάς έν τή άρχαιότητι, κατέ
στη λαός, τόσον, λεπτός, τόσον εραστής τοΰ όντως ωραίου, 
Αφοσιωμένος είς τό ήθος τό ιδανικόν καί τήν ιδέαν ;

Ποιον τό σύστημα τής ανατροφής ; '
Άναλογίσθητε I Ή ’Ελληνική Ανατροφή τότε υπήρξε 

κράμα τοΰ σημερινού 'Αμερικανικού συστήματος άφ’ένός 
και τής καλούμενης νεωτέρας διδασκαλίας άφ’ έτέρου. ’Ανα
φέρω κατά πρώτον τό ’Αμερικανικόν σύστημα, καθόσον δσον 
άφορφ είς τούς Αγώνας, οί Έλληνες είναι οί Yaukes τής 
άρχαιότητος.

Ή πυγμή, ό δρόμος, τό πήδημα, ό δίσκος. Ιδού είς τί

έξεϊχον. Ή δέ Ανατροφή τής Ελληνικής νεολαίας έν τοϊς 
χρόνοις τοΰ Περικλεούς καί τοΰ Φειδίαν, ^το Απαράλλα
κτος τής σήμερον καλουμένης συγχρόνου διδασκαλίας. Δεν 
έσπούδαζον έν τοϊς σχολείοις τήν άρχαίαν ξένην φιλολογίαν, 
ουδέ τάς νεαράς γλώσσας. Βεβαίως οΰδιις Αγνοεί, δτι τινές 
άνεπτυγμένοΓφιλόσοφοι, σοφισταί, ρήτορες έταξείδευον πολύ, 
καί Απεκόμιζον έκ τοΰ βάθους τής Αίγυπτου καί τής ’Ασίας 
διδάγματα έπωφελή, πλήν πάντα ταΰτα μετέδιδον T$j 
νεολαίά, έν Έλληνικαϊς μεταφράσεσι. Ούδαμοΰ ούδέποτε 
έγένετο λόγος, δτι οί μαθηταί τών ’Αθηναϊκών σχολείων 
κατεγίνοντο είς θέματα Αιγυπτιακά, ή εΐς ποιήσεις περ- 
σικάς.

Μή λησμονώμεν οτι ή Ελλάς ύπήρξεν ό πρώτος λαός 
τής άρχαιότητος καί βτι noblesse oblige.

Άς άνταποκριθώμεν είς προσδοκίαν τοΰ ποιητοΟ, δταν 
μάς λέγει : '

Oh ! marche encore, poursuis la route 
Oh j’ai fait croitre tes lauriers, 

El de I’humanite qui doute 
Eclaire encore les sentiers.

J. Collin

Η ΨΓΧΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

Πρώτην ίσως φοράν άφ’ δτου ό άνθρωπος έφεΰρε 
τήν μεταφυσικήν, έκαμε αΰτη δν βήμα πρός τά Εμ
πρός. Ή πρόοδος αΰτη, άξια τής προσοχής, ού μό
νον τών φιλοσόφων, άλλά καί τοΰ πολλοΰ κόσμου, 
οφείλεται είς τόν ’Αμερικανόν Ιατρόν κ. Ριχάρδον 
Χόδξων και είς κυρίαν τινά Πάϊπερ. Συνίσταται δέ ' 
είς τό δτι ή μεταφυσική κατώρθωσε νά έξεύρη άπό- 
δειξιν απολύτως θετικήν, άπόδειξιν υλικήν ούτως εί- 
πεϊν, περί τής άθανασίας τής φυχής.

*
» *

Ιδού δέ ή άφήγησις:
Κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1892 άπέθανεν έκ τυ

χαίου δυστυχήματος έν τινι όδώ τής Νέας Ύόρκης 0 
νεαρός δικηγόρος Γεώργιος Πέλχαμ, δστις είχε κατα- 
νείμει τάς ώρας τών μελετών του μεταξύ τής Επιστή
μης τοΰ δικαίου καί τών προβλημάτων τής μεταφυ
σικής. Μικρόν πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ εΐχε συνδια- 
λεχθή μετά τοΰ φίλου αύτοΰ Χόδξων περί τής άθα
νασίας τής φυχής, δόγμα τό όποιον έθεώρει καθαρόν 
χίμαιραν, άφοΰ ή άπόδειξις αύτοΰ έκρίνετο άδΰνατος.

Ό Χόδξων άντιθέτως πρός τόν. φίλον του, ήτο τής 
γνώμης, δτι ή φυχή έπιζη μετά τόν θάνατόν τοΰ άν- 
θρώπου- ’Εκ τούτου έπηκολούθησε μακρά καί ζωηρά 
σύζήτησις,έκαστος δ’ έκ τών συζητητών συνεσώρευσεν 
οσα ήδύνατο έπιχειρήματα υπέρ τής γνώμης του, και 
Λ σύζήτησις κατέληξεν είς την άμερικανικωτάτην 
ταύτην κα\ δι’ δρκου ένισχυθεϊσαν συμφωνίαν : δστις 
τών δύο ήθελεν άποθάνει πρώτος, έάν καί πέραν τοΰ 
τάφου θά διετήρει τήν ψυχικήν προσωπικότητά του, 
θά έπραττε πάν τό δυνατόν, δπως άποκαλύφμ είς τόν 
έπί τής γής φίλον του τά καθ’ έαυτόν.

*
* *

Ό Πέλχαμ, ώς είπομεν, άπέθανεν ακριβώς μετά, 
τινας έβδομάδας άπό τής συνομιλίας καί τής συμφω
νίας ταύτης, ό δέ Χόδξων, όλίγω βραούτερον παρι- 
στατο είς μίαν πνευματικήν συνεδρίασιν, παρά ττί 
κυρία Πάϊπερ μετ’ άλλων φίλων τοΰ Πέλχαμ, τοΰ κ. 
Χάρτ, δστις άκριβώς έφερεν μεθ’ έαυιοΰ πράγματά 
τινα, άνήκοντα είς τόν άποθανόντα φίλον του.

Ή κ. Πάϊπερ ΰπεκρίνετο τό μεσάζον πρόσωπον 

(medium), διακρινομένη έπί τίί ίδιότητι ταύτη. Τό 
πνευματιστικόν πείραμα ήρξατο, κα\ ή κ. Πάϊπερ 
άνήγγειλεν, δτι παρίστατο έν τη αίθούση ό Γεώργιος 
Πέλχαμ. υύ μόνον δέ παρίστατο πράγματι, καίπέρ 
άόρατος, άλλά καί ΐνα άποδείξη τήν παρουσίαν τον, 
ύπενθύμισεν είς τούς κ. κ. Χόδξων καί Χάρτ λεπτο
μέρειας Ιδιαιτέρων συνομιλιών του μετ’ αύτών. Δέν 
ήρκέσθη δέ είς τοΰτο μόνον. Άνεκοινωσεν είς τούς 
φίλους του καί πράγματα τά όποια ούτε αύτοί ούτε ή 
κ. Πάϊπερ ήτο δυνατόν νά γνωρίζουν, ΐνα άποκλει- 
σθή καί ή ύπόνοια δτι συνέβαινε καμμία autosugge
stion, δτι δηλ. μόνοι των αύτοϊ ώμίλσυν έξ όνόματος 
τοΰ Πέλχαμ περί πραγμάτων κοινή γνωστών. Τοϊς 
διηγήθη δηλ λεπτομερώς συνομιλίαν του μετά τής 
μνηστής του, δεσποινίδος Χόβαρτ- Ή άνακοίνωσις δέ 
αΰτη έκ τών ύστέρων έπεβεβάιώθη έρωτηθείσης τής 
δεσποινίδος.

* '* '* '
’Ev τούτοις ό Χόδξων καιτοι έπίστευεν είς τήν 

αθανασίαν τής ψυχής, δέν ήθελε νά παραδεχθη δνευ 
αύστηροτέρας έξελέλξεως τήν θετικότητα τής έμφα- 
νίσεως τής ψυχής τοΰ φίλου τον. Προεκάλεσε καί 
άλλας πνέυμαγιστικάς συνεδριάσεις είς άς είχε κα- 
λέσει γνωστούς καί άγνωστους τοΰ άποθανόντος φί
λου του. Άπέτεινε λοιπόν είς τό έμφανισθέν πνεΰμα 
αύτοΰ ποικιλωτάτας έρωτήσεις καί είς πάσας έλάμ- 
βανε τήν προσήκουσαν άπάντησιν. Έφερε τό πνεΰμα 
τοΰ Πέλχαμ είς συνάφειαν μέ τούς γνωστούς καί 
άγνώστους του, καί πρός πάντας ώμίλησεν ούτος —- 
δηλαδή τό πνεΰμά του, ή ψυχή του —καθ’ δν τρόπον 
θά ώμίλει άν έζη έπί γής είς έκλεκτήν τινα συνανα
στροφήν έν τινι αιθούση τής Νέας Ύόρ.κης.

Σημειωτέον δέ δτι ή κ. Πάϊπερ, ή χρησιμεύουσα . 
ώς medium, δέν έγνώριζε ποσώς τόν Πέλχαμ, ώμί- 
λησε δέ έξ όνόματος αύτοΰ, ώς νά ήτο αύτός ό ίδιος 
πρός γενικήν κατάπληξιν τών έπιζώντων φίλων του. .

*
• »

Μίαν ήμέραν ό Πέλχαμ άνήγγειλε διά τοΰ στόμα
τος τής κ. Πάϊπερ είς τόν κ. Χόδξων δτι ήθελε νά 
συνομίλησα μετ’ αύτοΰ περί τής ζωής τής ψυχής 
μετά θάνατον. Έγένετο δέ Α συνομιλία παρουσία κα\ 
τής οικογένειας Χόβαρτ, ήτις καί αύτή άνωμολόγει 
δτι διά τοΰ στόματος τής κ. Πάϊπερ ώμίλει αύτή ή . 
ψυχή τοΰ νεκρού φίλου των.

<Τζίμ ! είπεν οίκειοτρόπως ό Πέλχαμ είς τόν κ. 
Χόδξων, σείς, εισθε ; Χαίρω πολύ δτι σας έπανευρί- 
σκω. Ρητέον δ’άλλως δτι είμαι πολύ εύτυχής έν
ταΰθα, μάλιστα δέ άφ’ δτου δύναμαι νά συνομιλώ 
μαζί σας. Δέν δύναμαι άκόμη νά πράξω, ούτως είπειν, 
τίποτε- Μόλις έλαβον συνείδησιν τής πραγματικότη- 
τος τοΰ μετά θάνατον βίου. Κατ’άρχάς εύρισκόμην 
ώς έν σκοτεινή νυκτί, δέν ήδυνάμην τίποτε νά δια
κρίνω, άλλ’ ή νυξ έκείνη ήτο τό σκότος τό όποιον 
προηγείται τής αύγής. ’Εννοείτε τί θέλω νά σάς 
είπω ; Ήμην άπωλολώς, νεναρκωμένος.

«’Αλλά πολύ ταχέως θά συνέλθω ώστε' νά δύναμαι 
νά ένασχολώμαι.... *Ω  I άν ήξεύρετε πόσον έξεπλά- 
γην δταν εΐδον δτι έζων 1 Διότι ήμην τόσον βέβαιος 
δτι τά πάντα έτελείονον μέ τόν θάνατον 1 Άλλ*  ό λό
γος εΐνε διότι έχομεν άστρώδες πανομοιότυπον τοΰ 
ύλικοΰ σώματός μας».

« «
»

Ή άνακάλυψις εΐνε—τίς δύναται νά τό άρνηθφ; — 
ύψίστης σπουδαιότητος. Άλλά τί τό άληθές έκ τών 
ανωτέρω; Ήμεϊς κλίνομεν νά τά παραδεχθώμεν ώς 

, άληθή καί άκριβή. Τούς δυσπιστούντας καί τούς θέ-
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λοντας περισσότερός πληροφορίας παραπέμπομεν είς 
τό άγγλχκόν περιοδικόν «Proceedings of the Society 
for psychical research» τό όποιον άψιέρωσεν ένα τών 
τελευταίων όριθμών του έκ τρΐακοσιων περίπου σελί- 

,. δων είς τά ψυχολογικά πειράματα τών όποίων άμυ- 
δράν βέαν παρέχουαιν αί άνωτέρω γραμμαί.

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΤΥΧΗ

«ις

— ΕΓδετε άλλήλους) ΠοΟ καί πως; Έντί) άπουβία μου; 
Εκείνη έταπείνωσε την κεφαλήν χαί δέν άπήντησε. Καί 

βμως έχεΓνος σχεδόν χραυγάζων
—- *Οτε  ό Δ. . . μοί είχε ζητήσει τήν χεϊρά σου γνω

ρίζεις πώς δπεδέ 
χθην τήν αΓτησίν 
του ; τίο εΐπον δτι ' 
ή τρελλός θά ήτο ή 
μεθυσμένος, διά νά 
φαντασθίί δη θά 
συγκατένευον ·’ 
τήν «ίτησίν του. 
Δέν είναι αυτός ό 
σύζυγος, δστις σοι 
πρέπει.

—— Τόν άγαπώ, 
πάτερ μου. ...

— Σέ διατάττω 
νά μή σχέπτησαι 
πλέον έπ’αύτοΰ τοΟ 
ζητήματος. Καί άν 
τφ. όμίλήσγς, δν 
τον' έπανίδγς, έχε 
τόν νοδν σου !

Εκείνη δέν έπέ- 
μεινε ποσώς *Ητο  
άνωφελές. Άπεσύρ- 
θη είς τόν θάλαμόν 
της χαί έκλαυσε 
καθ' ίλην τήν νύ
χτα.

Τήν πρωίαν δι» 
τοΰ χηπουροΟ έλάμ- 
βανε τάς έξις λ.'- 
ξεις'παρά του έρα- 
στοΰ ττς.

«Σέ άγαπώ χαί 
είμαι βε,βυθισμένο: 
εΐς θλίψιν. Και σύ! - 

Άπήντησε. δέ διά· 
τοΰ αύτοΰ χομ'ι 
στοΟ, ίσης περιέ- 
μενεν έν τω δάσει 
ώς εξής:

«Σέ άγαπώ πάντοτε χαί έ<ρ’ δσον 
Άν χατέχγ βέ θλίψις, έγώ κλαίω».

Ίνα κατασιγάσγ τάς ύπονοίάς τοΰ 
έπαναπαύσγ, ό Δ. . .

Άλλ*  έγραφε σχεδόν χαθ’ έκάστην.
Τα προσκόμματα δέ έπί μάλλον άνερρίπιζον τόν έρωτα 

τής Μαρίας.
’^σθάνθη ίτι τφ άνήχεν, πλήρη? ΐμπισιοσύνηςεΐς αύτόν, 

άνοίγουσα δλην τήν καρδίαν της καί άφιεμένη έν ολγ τί| 
άψελεί<ρ της·

Είχε να παλαίσν, χατά τής θερμής χαρδίας της χαί χατά 
τής έπιμονής το® πατρός της·

Ήμεραι τινες ετι παρήλβον. Ό Δ. . ... ήτο ήδη βέ-

...... καί βίδ« φριντΟν ξνει.υν

ζώ θά σέ άγαπώ.

'·> ^ ··*·*■»*>  .«ν .vWkpV^ I <j, Λ(Λί Ί
. . δέν έφάνη έπί τινα; εβδομάδας.

πατρός τη; καί τον

βαιος περί τοΟ θριάμβου του. Ό δέ πατήρ δέν ήδύνατο 
πλέον ,νά τφ άποποιηθ^ τήν κόρην του, δτε θά έμάνθανε 
τήν άλήθειαν.

Τόν συνηντησεν ήμέραν τινα έν τ$ έξοχί), τόν έπλησίασε 
και^βαδίζων παραπλεύρως έκείνου, -άφοΰ τόν έχαιρέτισεν, 
ώσει μηδέν είχε προηγηθίί δυσάρεστον μεταξύ των, ό νέος 
είσήλθεν εύθύς εΐς τό προκείμε.ον.

—. Έσκέφθητε κύριε τώ λέγει.
Ό γέρων έξεπλάγη.
— Και συ λοιπόν, εΓπεν, έτήρησας καμμίαν έλπίδα ύστε

ρον άπ’ δλα οσα σοί εΐπον ;
— Λοιπόν ή άποποίησι'ς σας είναι οριστική ;
— Είναι άμετάκλητος, νέε μου. ’Εξακολουθεί νά τά βά- 

ζγς με τας μικρά; ποιμενίδας τών γαιών ή νά πειράζγς τάς

χαι

κορα; τών έπ·στα- 
ών χατα την συνή

θειάν σου.Όσον διά 
τήν Μαρίαν, αύτή 
ίσταται διά σέ πολύ 
υψηλά. Θά κουρά- 
σθ$ς νά τή*  περι- 
μένγς !

Ό Δ- · . . έδηςε 
τά χείλη του μέ- 
χρις αίματος. 
Έσταμάτησε 
προσηλών τό βλέμ
μα του εύθίως εΐς 
τό τοΰ γέροντος ;

—Συμβουλευθήτε 
λοιπόν τήν Μαρίαν, 
είπε διά φωνής δη
κτικής, καί έρωτή- 
σατέ τη*  άν πρέπνι 
νά γείνρ σύζυγο'ς 
μου.

Καί χαιρέτησα;, 
έξηφανίσθη, άφίνων 
τόν γέροντα έμβρόν- - 
τητονΓ συγκλονού- 
μενον ύπό φρικιά- 
σεων καί τραυλί- 
ζοντα :

■— Ά ! τόν ά
θλιον ! τόν άθλιον !' 

Έλαβεν άποτό- 
μως τήν πρός τή*  
οικίαν του άγουσαν.

Δεκάκις καθ’ ο
δόν έσταμάτησε μη
χανικώς σχεπτόμε- 
νος, και τήν αυτήν 
πάντοτε ψιθυρίζων 
φράσιν έν παραφορά·

— Τόν άθλιον ! τόν άθλιον ! έτόλμησεν !
Εΐτα άλλαι σκέψεις τφ έπήλθον. Έσκέφθη δτι ούχί 

άληθώς ό νέος ήθέλησε νά τω έπιρρίψη τοιαύτην άποτρό- ' 
παιον βάσανον.

Είχε πεποίθησιν εις τήν κόρην του.
Άπέμεινε σεμνή και άμίαντος. ‘Η Μαρία νά καταπέσγ; 
Καλα λοιπο’ν. Σέβεται εως έκεϊ καί υπολήπτεται έαυτήν. 
Εφθασεν είς τον οϊχόν του, καί τό πρώτον προ'σωπον 

.ιπερ συνηντησεν ήτο ή κο’ρη του, ήτις περιεφέρετο έν τφ 
κηπφ.

Ως ο πατήρ της έλειπεν άπό πρωίας, προσέδραμεν εΐς 
δεξίωσίν του.

Δέν τολμ<£ νά τήν περιπτυχθ^.

Φοβείται.
Μήπως τό φίλημά του θά συνήντα έπί τοΰ μετώπου τής 

κο'ρης του τά ίχνη τοΰ φιλήματος τοΰ Δ . . .
Ή σκέψις αδτη τφ εμποιεί φρίκην.
Καί πρό τής κο’ρης κατελήφθη ύπό φόβου.
Δέν τολμά νά τήν έρωτήσρ.
Άν τή*  έρωτήσγ, καί άν ή*ε  άγνή, όποια θανάσιμος 

βεβήλωσις είς τήν παρθενίχήν αυτήν καρδίαν !
Άν τήν έρωτήσγ καί ή*ε  ένοχος, θά έχη τήν δυναμιν 

ν’ άνθέξγ εΐς τοιαύτην όμολογίαν !............ Δέν θά τήν φο-
νεύσν), ίνα φονευθ^ κατόπιν καί αυτό; ;

Τήν άτενίζει.
Ζητεί ν’ άναγνώση έν τ^ φυσιογνωμία της- Έπόθει νά 

ήδύνατο νά είσδύση εΐς τήν έχφρασιν τών βλεμμάτων της·
Τήν εύρίσκιι ώχράν. Οί οφθαλμοί της είναι ερυθροί. Τό 

βλέμμα της τεταραγμένον καί άσθενές, ταπεινοΰται πρό 
τών βλεμμάτων τοΰ πατρός της. Τό βλέμμα τοΰτο ένέχει 
αισχύνην ! . . · Πρό πάντων έχει άπειρον λύπην.

’Αλλά μή ή αισχύνη προέρχεται έκ τοΟ δτι άγαπδ άν
θρωπον, δν ό πατήρ της ευρίσκει άνάξιο·»} Τήν λύπη*  ό έρως 
δέν τ^ τήν προξενεί; Ό μάταιος, ό άνευ ελπίδος έρως της !

Ό γέρων πατήρ αύτά σκέπτεται και επιστρέφει εις τά 
ίδια, βασα ιζόμενο; ύπό τής σκληρότερα; αγωνίας, ήτις δύ- 
ναται νά κυριεύση τήν καρδίαν του.

Καί μέ τήν πυρεσσουσαν κεφαλή*  μεταξύ τών χειρών 
άνέκρχξεν·

__ Τόν άθλιον! άν τήν έσυκοφάντησε θά τόν φονεύσω . . . 
ή θά μέ φονεύσ») I

Δέν έτόλμα νά προσθίσ-ρ τι, άλλ’ έσκέπτετο .·
— Τον άθλιον ’ άν έν τούτοις είπε τήν άλήθειαν ;
Ή Μαρία έλαβε τήν -επαύριον επιστολή*  παρά τοΰ έρα- 

στοΰ της-
Ή επιστολή έλεγεν : '
«Άπό σέ τώρα έξαρτάται τδ νά έπιτύχγς τήν συναίνε- 

σιν τοΰ πατρός σου. Τόν συνήντησα έκ νέου. Τω έζήτησα 
έκ. νέου τήν χεΓρά σου. Καί πάλη» μοί άπεποιήθη. Εΐς σέ 
πλέον μόνην έλπίζω Μαρία . . . .»

— Ναί, ΐσκέπτετο ή νέα, πρέτει νά ομιλήσω, είναι 
άνάγκή·

Άλλά τίς θά έδιδεν είς τήν δυστυχή νέαν τόσον θάρρος \ 
Έπανιιλημμένως έπειράθη·
Τήν'νύκτα ήτο πυρέσσουσα καί είδε φριχτόν δνειρον, 

<OTt ό εραστής τηΐ έχρεμάσθη κατόπιν χαταδιώξεως τοΰ 
πατρός της καί οτι αύτή σπεύσασα έπί τοΰ τόπου άργά 
έπ«σε λιπόθυμος είς τάς άγκάλας τοΰ έξηγριωμένου πατρός 
της · · · καί έπροτίμησε νά θυ-τιάσγ έαυτήν !....»

' Ν.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ W ΑΓΡΑΝ
Τίς δέν γνωρίζει τό συμπα-' 

θές τοΰτο άνθος ; ΕΤ»αι τό ά- 
γαπητόν τής νεότητος και πά- 
σης εύαισθήτου χαρδίας άξιο- 
^άτρευτον φυτόν, οπερ πάσα 
ιδίως νεβνις έν ώρρ: θέρους συλ
λέγει έν τοϊς ώγροίς καί μετά 
τών άλλων όμοφυών του τής 
εποχής, οίον μηκώνων (παπα
ρούνων) στάχυων,κυανανθεμων 
καί πρασινάδος άποτελεϊ δέ
σμην,ήν μετακομίζει οΐκοι καί 
θέτει έπί τής τραπέζης της ή 
προσφέρει είς φίλην της ή είς 
τήν μικράν άδελφήν της· 

Ή μαργαρίτα άνήκει εΐς τήν μεγάλην οικογένειαν τών 
συνθέτων^ καί ή περί ής ήδη όμιλοΰμεν περιλαμβάνει ση

μαντικόν άριθμόν εΐδών και ποικιλιών. Καί άλλαι μέν είσίν 
αύτόχθονες ώς ήπροκιιμένη, άλλαι δέ έξωτικαί ώς τό' πε
ρίφημου χρυσάνθεμον τών ’Ινδιών, τής ’Ιαπωνίας καί τής 
Σινικής, διά μέσου τής καλλιέργειας τοΰ οποίου οί φυτολό
γοι παράγουσι περιέργους καί έξαιρέτους φυλάς.

Ή μαργαρίτα, ής τήν ιίκόνα παραθέτομέν, είναι ή αύ- 
τόχθων, ής οί άγροί μας τό θέρο; πλεονεκτοΰσι. Δυναταί ης 
δέ νά τήν καλλιεργήσγ και έν δωματίφ έντός κιβωτίου ή 
αγγείου, άρκεϊ νά έχγι χώμα νωπόν καί άφθονον, ύγρδν καί 
εκτεθειμένο*  είς τόν ήλιον. Καλλιεργούμενη οβτως ή μαρ· 
γαρίτα δέν άνθίζει κατά τό πρώτον έτος, άλλ’ είς τό δεύ
τερον. Ώςέκ τούτου καλόν είναι νά μεταφυτεύωμεν τάς 
ήδη έτοιμους πρός άνθισιν.

Πολλά άλλα είδη δύνανται όμοίως νά καλλιεργηθώσιν έν 
τφ οΓχφ · Τό χρυσάνθεμον, ώς έν παραδείγματι, οπερ φέρει 
πολυάριθμα λευχά; χαί κίτρινα εύοσμα άνθη, άτινα όμως 
άνθίζουν βραδέως, ή τό πλατύφυλλου καί ποικίλων καί ζωη
ρών χρωμάτων χρυσάνθεμον, ή τέλος τό άνθος τοΰ ζωηροΰ 
καί στέρεοΰ χαμαίμηλον, ,δπερ άφθόνως· άνθεΓ καί οδτινός 
τό άρωμα δέν άρέσει πολύ.

Ώ μαργαρίτα ! όποια έπέισόδϊα καί μαντεΤαι δέν γίνον 
ται έπ’ όνόματί σου; «Μ’αγαπά, δεν μ’ άγαπβ». Πο’σά- 
κις τρυφερά χείλη δέν σέ ήσπάσθησαν όπόταν έμάντιυσας 
καλόν καί ποσάκις δέν σέάπεπέμψαν όπόταν έμάντευσας του
ναντίον Άχ, ο ’ άγαπώ, διότι ήγάπησας τήν νεότητα καί 
διότι φθίνεις μέ τό γήρας ! Αγάπα με νά σ’ άγαπώ ! καί 
θέλε με νά σέ θέλω !

’Ανθή.

Ο ΣΟΛΩΜΟΣ
(Έπί τή έκατονταβτηρίδι τον).

Ό ΣιΛίιψό:, to πιιί> γ·1νχό tijc 'JtvffepiiC άη,^όη, ■ 
Μέ στί^ονς πουκαι {artarol χι’ άπ’ rifrxapiii βγα2[ΐίτ<,., 
Kai ui ΛονΛονίι ά^ά^αντα. της ίόζης στιγανύνβι 
'Extlrovc πον neffalrovrt f/έ όύζα, τιρημέκΛ !

Τύ χαρνο^ΐ'ΛΛι, τέ σπαθί, τά βό-ha;, τί> xavirt 
Έι θυνσιάζουττ τίν ποιητή χ’ ή τΐχη tor γ.Ιυχαίττι, 
θι.'ρτΐ τί>τ ναύτη ’ς τί> πανί, τόν ναύτη 'ς τό τι/ιύτι, 
Τόν ναύτη νά θανματουργΐ) χι’ αυτόν τόν άνασταίνιι !

'Αί άναστΐβηχ' ή γ.Ιυχίιά,πατρίδα μας χ έχιϊνοι 
Όπου τήν ά^αστήσαν» μέ ^ιιονταριοΰ χαράιά ! 
Τό χέρι του ό ποιητής ’ς τούς ποΛΐμάμχους άΐντι, 
Κ' οί πΰ-Ιτμάμχοι ψάΛΛουνο : Ζ ή τ ω ή Έ Λ ε υθ ι ρ ί

Σίρο; . Γ. Α. Πολίτης.

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΑΜΦΙΤΡΪΩΝ

(Συνέχεια καί τέλος)

Μετά δύο ήμέρας ό Έρνέστος ελαβε τήνΑκόλουθον επι
στολήν.

'Αγαπητέ μοι ΦΙΛι
Περίεργον πράγμα ! πολλάκις έρωτδ έμαυτόν, εάν ή κόρη 

αυτή δέν προέρχεται έπί τούτφ οσάκις μεταβαίνω εΐς τοΰ πα
τρός της. Είτε έκ συμπτώσεως, είτε έκ’καθαρός θελήσεώς 
της πάντοτε εύρίσκει αφορμήν καί προσέρχεται εις τδ δωμά- 
τιον τόΰ πατρός της, οσάκις μεταβαίνω.

ΤΙ γδητρον καί τί χάριτας δπου έχει 1 ”Ω, έαν την στεφα- 
νωθής, άγαπητέ μου, οέν θά είσαι μετανοημένος.

. Ήδη είμεθα στενοί φίλοι πάντες, όσάκις δέ τη λέγω καλή 
ήμέρα, μειδιά έπιχαρίτως, περιμένω δέ άνυπομονως τήν ευ
νοϊκήν στιγμή*  δια νά τί) ειπω δύο τρυφερός λέξεις έκ μέ
ρους σου. Προετοίμασα δέ ηδη την φράσιν *αί  έχει ώς έξης'
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— Δεσποινίς, εΐς φίλος μου έυμανώς σας αγαπά.
"Β καλείτερον
— Εΐς νέος υποφέρει δι’ ύμίς και περιμένει μίαν μόνην 

λέξιν σας, 8ώ νά τδν καταστησητε ευτυχή.
— ΤΙ λέγεις οέν είναι καλείτερον ;
Φρονώ, οτι ναι, καί δέν βλέπω τήν ώραν νά λάβω τήν 

άπάντησιν, ην θά σοι μεταδώσω αυθωρεί. ’Εάν δμως άποτύχω 
νομίζω, δτι δεν θά είναι σφάλμα μου. „

ό σδς
’Ιάκωβος

Μεθ’ έτέρας δέ δύο ήμέρας ό ’Ιάκωβος άπέστειλε τήν έξης 
έπιστολήν.

’Λγαπητά μοι 'Epriart
Τετέλεσται! Ήμην μόνος έν τή αιθούση καί έπερίμενον 

τδν πατέρα της, οπότε προσήλθεν ή θυγάτηρ του καί μέ έχαι- 
ρέτησε μειδιωσα κατά τδ συνηθες, οτε έγώ άποφασιστικως 
πλέον ήγέρθην, καί τή είπον τήν δευτέραν φράσιν ακριβώς 
ώς σοΰ περιέγραψα αύτήν προχθές, καί μου άπήντησε άμέ- 
σως: Ώ κύριε δέν άμφέβαλλον ε’ις τοΰτο άπδ τάς συχνάς σας 
επισκέψεις, άλλα σάς παρακαλώ εΐπέτέτΟ και εις τδν πατέρα 
μου· δτι αποφασίσει θά τδ πράξω. Καί άπήλθεν δλως αει· 
διΰσα, έγώ οέ συγκεκινημένος έσκεπτόμην νάτδ εΐπω και είς 
τδν πατέρα της καί σοι μεταδώσω τηλιγραφικώς την άπάν- 
τησιν, άλλά κατά παράδοξον συγκυρίαν προσηλθε εΐς φίλος 
του καί ήναγχάσθην ν’ αναβάλω διά τήν έπιοΰσαν.

"Ωστε είς αυριον, αγαπητέ μου, συνέχεια της ρωμαντικω- 
τάτης ΰποθέσεώ; σου. ’Εν τούτοις μένε ήσυχος και έλπίζω 
νά σέ εύχαριστησω.

ό σδς
Ιάκωβος

Γ'.

Ό Έρνέστος μετά μεγάλης,άνυπομονησίας άνέμενε τήν επι
ούσαν επιστολήν τοΰ φίλου του, άλλά δυστυχώς δέν έλαβε 
τοιαύτην ούτε τήν επιούσαν, ούτε τήν μεθεπομένην, άδημο- 
νων δέ μεγάλως έτήλεγράφησε. πρδς τδν ’Ιάκωβον, άλλά καί 
πάλιν ούδεμίαν. άπάντησιν έλαβεν.

— Τί συμβαίνει άραγε ; διηρώτα συνήθως έαυτόν, τί απροσ
δόκητου νά έπήλθε άφοΰ τά πράγματα έβάδιζον τόσον κα
λώς. Φοβεραι σκέψεις κατεΐχον τδν νοΰν του έπί τή άνελπί- 
στφ σιωπή τοΰ φίλου του, δέν ήξευρε τί νά υπόθεση, καί 
αμφέβαλλε τί νά πράξη.

Τέλος μετά παρέλευαιν οκτώ ημερών, μή λαμβάνων ούδε 
μίαν εϊδησιν έκ τοΰ φίλου του, καί διατελων έν μεγίστη 
ανυπομονησίφ καί συγχύσει, άπεφάσισε νά έπανέλθη εις ’Α
θήνας. ,

Τήν δ’ επιούσαν περί την 5ην ώραν τής εσπέρας, έπανα- 
κάμψας είς τήν πρωτεύουσαν, μετέβη αυθωρεί είς άναζήτησιν' 
τοΟ φίλου του.

__  Πώς σύ; τφ λέγει ό ’Ιάκωβος καταπόρφυρος έξ αισχύ
νης, πότε ήλθες;

— Ναί έγώ είμαι, τφ άπαντφ ό Έρνέστος, διότι σέ ένό- 
μισα πεθαμένου. Πώς κατόπην τόσων ΰποσχέσεών σου καί 
Επανειλημμένων έπιστολών μου έπαυσας νά μοι ,'ράφιρς;

Ό δέ Ιάκωβος, οΰτινος ώς βόμβα τοΰ έφάνη ή παρουσία 
τοΰ φίλου το.υ, τφ άπήντησε δλως συγκεχυμένως· .

___Άχ φίλε μου, τφ λέγει, είμαι εΐς άθλιος άνθρωπος, 
καί δν έπαυσα νά σοι γράφω τοΰτο προέρχεται έκ μεγάλης 
αισχύνης έκ μέρους μου.

θεέ μου τί συμβαίνει; φοβούμαι νά τδ πιστεύσω. Λέγε, 
λέγε ταχέως, τφ εΐπεν ό Έρνέστος, καί συνάμα έβάδισε πρδς 
αύτδν δπως τδν άναγκάση νά είπη την άλήθειαν.

__ "Αχ φίλε μου, ήμην ειλικρινής, σοί τδ ορκίζομαι και 
μόνον διά τδ καλόν σου ειργαζόμην, άλλά δέν ήδυνήθην νά 
προιδω . . . ,

— Τί; τί τί; . . ‘Ωμίλει ταχέως, τώ λέγει μετ’ανυπομο
νησίας ό Έρνέστος.

__-Ναί, φίλε μου, άφοΰ τδ είπον είς τδν πατέρα της, ούτος 
μοί άπήντησε έμέσως ... 'Η κόρη μου σέ αγαπά, σοι τλν 

δίδω ευχαρίστως ... ,
— Δυστυχή 1 Ένόμισεν λοιπδν αυτή δτι έπρόκειτο περί σοΰ;
— Ναί, φίλε μού, και πώς νά τήν έξαγάγω έκ τής πλά

νης ; . . . ‘Ομολογώ δτι δέν είχον τδ θάρρος καί έσύρθήν ύπδ 
τής περιστάσεως ως άτιμος·

— Ναί τδ βλέπω, ύπέλαβεν μετά λύπης 0 Έρνέστος, καί 
ώς μαίνεται, άφ’ ής στιγμής τήν είδες ήρχισες καί σύ νά 
τήν αγαπάς·

— Ώς τρελλός, ύπέλαβεν ό Ιάκωβος έκτδς έαυτοΰ.
— θεέ μου πόσον είμαι δυστυχής, είπε τότε ό Έρνέστος, 

καί ήρξατο νά κλαίη ώς παιδίον.
Ό ’Ιάκωβος λίαν συγκεκινημένος καί αυτός, έρρίφθη τότε 

είς τάς άγκάλας του καί τφ έζήτεισυντετριμμένως συγγνώμην.

Δ’. .
Μετά τινας στιγμάς οί δύο <ρίλσι συνήλθον.
— Λοιπόν μέ συγχωρεϊς; ηρώτησε ό Ιάκωβος τδν Έρ- 

νέστον.
—Πώς νά μή σέ συγχωρήσω, τφ άπαντά ό’Ερνέστος, ένώ- 

πιον τοσαυτης ώραιίτητος, είναι αξία νά τρελλάνη πάντα 
νέον . . . τό μειδίαμά της, ή ξανθή κόμη της ...

Έκ τής τελευταίας ταύτης λέξεως ό Ιάκωβος διακόπτει 
τον Έρνέστον μετ’ έκέτλήξεως.

—Πώς; έρωτά, ή ξανθοπλόκαμος κόμη της άφοΰ είναι με- 
λαγχροινή.

— Οί κυανοί οφθαλμοί της ....
— "Οχι, μαύροι.

■— ”Ας είναι, ,έπιλέγει ό Έρνέστος,' άλλέως τήν άντιλαμ- 
βάνεσαι σύ και άλλέως έγώ. Ή ’Ιουλία είνα. αξιέραστος·

— ’Ιουλία ; “Οχι αδελφέ, Μαριάνθη.
— Μαριάνθη ; άφοΰ. ήκουσα τδν πατέρα της τήν ήμέραν 

έκείνην, δπου τούς ηκολούθουν νά τήν καλεΐ Ιουλίαν.
— Μαριάνθη σοί λέγω, ανέκραξε τότε ό ’Ιάκωβος μετά 

φωνής ήχηράς, όπως πείση τδν φίλον του.
— Άλλά τότε ειμιθα καλά, ύπέλαβεν ό Έρνέστος^ έμ- 

πνευσθείς ύπδ καλής ιδέας. Δέν άγαπώμεν καί οί δυο τήν 
αύτήν γυναίκα τότε ! Ή Μαριάνθη &ν είναι ή νέα,1 τήν όποίαν 
συνόδευε τότε ό πατήρ της, αλλά ή ’Ιουλία· άρα ή δύο θυγα
τέρας έχει ό κ. Δ ... ή ή μία είναι άνεψιά του.

— Καλά λέγεις, Έρνέστε, έσώθημεν τότε τοιοϋτόν τι συμ
βαίνει, ύπέλαβεν δλως περιχαρής ό ’Ιάκωβος, και ήδη ό γά
μος μου μετά τής Μαριάνθης εξασφαλίζει καί τδν ίδικόν σου 
μετά τής ’Ιουλίας. Σοι υπόσχομαι τήν έπιτυχίαν του.

— Είσαι λαμπρός φίλε μου, λέγει τότε ό Έρνέστος, καί 
εναπόκειται είς σέ νά τδν φέρης εΐς αίσιον πέρας.

— Σοί τδ ύπόσχομαι, άπήντησεν ό ’Ιάκωβος.
Τήν επαύριον ούτος έπελήφθη τής ύποθέσεως καί μετά μίαν 

εβδομάδα οί δύο φίλοι συνεχαίροντο άλλήλοις έπί τή α’ισία 
έκβάσει τής εύτυχεστέρας περιστάσεως τοΰ βίου των.

Ή ’Ιουλία και ή Μαριάνθη έτυχον δύο καλών φίλων συ
ζύγων, χάρις εΐς τήν έκτακτον περίστασιν τυχαίας συμπτώ- 
σεως εκτάκτου παρενοήσεως.

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

Είναι τι τδ έξόχως τερπνόν, ήδύ, εύχάριστον, ή. έπιστη- 
θίου φίλ<-υ, άπόντος έπί πολύ, συνάντησις έν άπροσδοκήτφ 
χθόνφ καί τόπφ. Τοΰτο ήτθάνθην καί έγώ οτε άνεγνώρισα 
Ιν τινι των οδών τις συνοικίας Νεαπόλεως τδν έπιστή- 
θιόν μου φίλον X. . . μετά τών δύο άδελφών του, αϊτινες 
είχον γίνή πολύ χαριτωμένοι δεσποινίδες. Μετά τήν πρώ- 
την συγκίνησιν καί τδν άσπασμόν, δν άντηλλάξαμεν, έβια- 
ζο'μην νά τώ ομιλήσω έπι το$ ύπδ ποίας περιστάσεις εύ- 
ρίσκοντο ένταΰθα· άλλ’ εΓχομεν φθάση πλέον είς τήν οικίαν 
τών, καί άναβάντες ταχείς έπί τής τρίτης καί τελευταίας 
οροφής έν ή έκατφκουν, μέ τά καπέλλα έπί τής κεφαλής, 
ήρχίσαμεν τήν δμιλίαν έπι τής σημερινής καταστάσεώς 
των· τότε εμαθον, ότι μετά παντοίας δυστυχίας καί τα
λαιπωρίας, άς ύπέφερον, ώς έκ τής πτωχείας, ήτις έμά- 
στιζεν αύτούς, τοΰ φίλου μου άνευ εργασίας δντος, καί τών 
πρδς μεγίστων έπίτασιν τής κακοδαιμονίας των ένσκηψα · 
σών ασθενειών έπ’ αύτών, ήδυνήθησαν τέλος νά ώσιν είς 
εύχάριστον θέσιν τοϋ φίλου μου εύρόντος ένταΰθα θέσιν λίαν 
προσοδοφόρον καί έν ταύτφ άξιοπρέπή. Είχον εγκατα
σταθεί προ δύο μόλις μηνών έν Άθήναις έπ’ αίσίοις οίωνοϊς, 
οπότε νέος τις έκ καλής οικογένειας καί μέ άρκετήν περιου

σίαν έζήτησε τήν χεϊρα τής μεγαλειτέρας τών άδελοών 
του, φαντάζεσθε μοί έλεγε ό φίλος μου, καθήμενος πολύ 
πλησίον μου τήν χαράν μας, εΐμεθα εύτυχεϊς, αύτδ περι
λαμβάνει πάν δ,τι θέλω νά σοί εΐπω. Κατά τήν στιγμήν 
έκείνην ήκουσαμεν βηματισμούς έπί τής κλίμακος, ήτο ό 
μνηστήρ τής άδελφής τοΰ φίλου μου, νέος καθώς πρέπει, 
μορφωμένος και χαριέστατος. Μετά μικράν σιγήν είπομεν 
διαφόρους άστειότητας καί κατελήξαμεν είς μικρά τραγου
δάκια, συνοδευόμενα καί ύπό τής κιθάρας τής μεμνηστευ- 
μένης- Ένύκτωσεν οτε, άποχαιρετήσας τδν φίλον μου, τάς 
άδελφάς του καί τδν νεαρόν μνηστήρα, κατέβαινον τήν κλί
μακα άκούων διαρκώς τόν φίλον μου καί τάς ήχηράς φω- 
νάς τών άδελφών του νά έπαναλαμβάνουν — μή λησμόνη
σες νά Ιλθγς αδριον θά σέ περιμένωμεν έξάπκότος. — Έξ · 
ελθών δέ τής θύρας τής οικίας των έμακάρισα τήν ζωήν 
τους καί ηύχήθην, ϊνα μή νέφος τι διαταράξη τήν εύδαι- 
μονίαν αύτών.

Έμελλον νά κάμψω τήν οδόν έφ’ ής έκειτο ή οικία τοΰ 
φίλου μου, μέ τήνγλυκείαν έκείνην συναίσθησή, τήν έκ τής 
άφηγηθείσης σκηνής προελθοΰσαν, δτε φωνή τις οξεία καί 
διαπεραστική έπληξε τά ώτά μου : Κωστή I Κωστή, δέν 
ήδυνήθην νά έννοήσω πόθεν έξήρχετο καί ήτοιμαζόμην νά 
έξακολυυθήσω τδν δρόμον μου, οτε έπανελήφθη ή αύτή 
φωνή λαβοΰσα τόνον θρηνώδη, έγύρισα καί ήννόησα, δτι 
προήρχετο έκ τοΰ είς τήν γήν τελείως χωμένου πατώματος 
τής οικίας, έν ή έκατώκει δ φίλος μου, καί ύπό μελανούς 
τίνος σκιά;, τής όποίας δέν διέκρινον τίποτε άλλο, είμί 
δύο μεγάλους καί άγρίως λάμποντας όφθαλμούς, σχεδόν 
όπισθοδρόμησα πρό τής τοιαύτης θέας, μέ κατέλαβεν άκού- 
σιος τρόμος, άλλά άνακτήσας τό θάρρος μου καί ύπό τής 
περιέργειας κινούμενος είσήλθον είς τήν κρύπτην έκείνην,φω· 
τιζομένην ύπό μιάς λυχνίας καί τής άμυδροτάτης λαμπη - 
δόνος τοΟ κανδηλίου, άνηρτημένου προ μιάς είκόνος, περιέ- 
χουσαν μίαν κλίνην, μίαν καρέκλαν καί (ν τραπέζιου, έφ’ού 
εύρίσκοντο έν τάξει βιβλία τινά και ένθα άκρα καθαριότης 
έπεκράτει· πριν δέ δυνηθώ νά ένθυμηθώ ποια εΐνε ή κυρία 
ή ευρισκόμενη εντός τής κρύπτης έκείνης, ή μελανείμων καί 
γονατισμενη κάτωθι τής κλίνης μέ τά μαλλιά άτημέλητα 
καί κλαίουσα με τήν κεφαλήν πρδς τά κάτω· αύτη γοερώς 
στενάζουσα καί σπογγίζουσα τά δάκρυα μοί άπέτεινε τδν 
λόγον, δέν μέ έγνώρισες έ ; έφοβήθης μόλις μέ είδες ; ήθε
λες νά φυγής, δέν θυμάσαι τήν Γκόλφω ; Πραγματικώς 
ήτον ή Γκόλφω φασματοποιημένη. Ήτοιμαζόμην νά τήν 
έρωτήτω πώς εΐνε είς τοιαύτην κατάστασιν, μόνη της κλπ. 
οτε οίονεί μονολογούσα ήρχισε, γιατί νά ζώ ; γιατί ό Θεός 
ποΰ εΐνε τόσον εύσπλαχνος νά μέ άφήση έδώ εμένα μόνη 
νά κλαίω ολη μέρα ; γιατί ό χάρος σέ μένα κάνει έξαίρεσι ; 
έπειτα άπαντώσα μόνη της είς τόν έαυτόν της—ά ! θέλει 
νά μέ τιμωρήση, νά μέ δοκιμάση, θά υποφέρω θεέ μου, καί 
έφίλει σπασμωδικώς σταυρόν τενα, δν έκράτει είς τάς χε?· 
ράς τής. Στρέφουσα δέ νΰν τά βλέμματά της πρδς ϊμέ 
έλεγε, θυμάσαι Κωστή μου τί ώραία έπερνούσαμε είς τήν 
Τρίπολίν ό άδελφός μου ό Γιάγκος, ,ή άδελφή μου ή ’Ελένη 
και έγώ, έζούσαμε τόσο καλά, τόσο ζηλευτά, δέν ήθελα 
νά παντρευτώ, γιατί ποΰ θά τήν εδρισκα τήν καλλίτερη 
εύτυχία ; ‘Ο Γιάγκος ποΰ ήτον ύπογραμματέας είς τδ Δι
καστήριο ήρχετο καθημέρα φορτωμένος τά χέρια, θά παν
τρεύαμε τήν Ελένη μας. τι ώραία ποΰ θά περνούσαμε. Μά 
πούνε τώρα ό Γιάγκος μας, πούνε ή ‘Ελένη μας ; καί τά 
δάκρυα κρουνηδόν ήδη έπιπτον έκ τών οφθαλμών της, βτε 
σφογγίζουσα αύτά· ί! τι νά κάνουμε ; ήρθαμε έδώ 
Κωστή μου γιά καλλίτερα, γιά τήν ύγιά τοΰ Γιάγκου μας, 
καί ποιος ήξευρε.δτι άντί γιά γιατριά θά τόν έστελνε ή κα
ταραμμένη ’Αθήνα στδν τάφο μαζή μέ τήν άδελφούλα μας 
τήν ‘Ελένη τήν ίδια μέρα, τί νά γίνω τώρα ' 'τί νά κάνω 
μόνη ; ποΰ δέν έχω κανένα στον κόσμο τοΰτο, γιατί νά μή 
μ£ς πάργ ό θεός μαζή καί τά τρία άδέρφια, άφοΰ μαζή 
έζούσαμε πάντοτε ; Τών λυγμών της ήδη διακοπτόντων 

τήν φωνήν της καί τών δακρύων της ρεόντων άκαταπαύστως 
τά χείλη της έτραύλιζον Γιάγκο μου, Ελένη μου . . . Δέν 
ήδυνήθην νά μένω πλέον, ήγέρθην με τά δάκρυα είς τους 
όφθαλμούς, έπιασα το χέρι της τό ώς μάρμαρον ψυχρόν καί 
μόλες δυνηθεις νά εΐπω οτι θά τήν έπανίδω· έφυγον τα
χέως. Είς τόν δρόμον φερων είς τόν νοΰν μου και τήν άφη- 
γηθείσαν άνω σκηνήν,τήν έκτυλιχθεϊσαν είς τό άνώ πάτωμα 
τής αυτής οικίας, έσκέφθην νά ζή ή νά μή ζί, κανείς.

ΚωότΛς

Πάσαι αί γυναίκες γενικώς έχουσι πνεΰμα. Σπανίως θά 
άφεθ^ μία έντελώς έστερημένη τοιούτου. Καί έν τοιαύτη 
περιπτώσει, έπειδή έν τ$ φύσει τής γύναικός, άδύνατον νά 
ζήση αδτη άνευ άπολαύσεως πράγματος έλλείποντος αύτ<!, 
τά πάντα θά συντελέσωσιν είς άπόκτησιν τοιούτου. "Αν 
έξαιρέσητε τάς άνοήτους καί είς αύτάς θά εύρήτε πνεΰμα·

‘Ωραϊα γυνή ούδέποτε άπαρέσκει τφ άνδρί, συνεπώς 
αδτη θά έχη καί τό καλήτερον ζητούμενον παρά γυναικί 
πνεΰμα.

Και Sv τύχη νά ivat ή γυνή έκ τών άνοήτων και νά 
εΐπη άνοησίαν μεγαλειτέραν μιας οικίας, άρχει αδτη νά 
έζίλθη ώραίου στόματος, ρόδινων χειλέων και άλαβαστρίνων 
όδόντων διά νά νομισθ$ απαύγασμα εύφυιας άπδ τοΰ άν- 
δρικοΰ έγκεφάλου!

Γυνή ώραιοτάτη, δύναται νά μή φέργ ούδένα τύπον ώ- 
ραιότητος, ένώ άνήρ άσχημος θά ή ναι άπδ κεφαλής μέχρι 
ποδών τοιοΰτος.

*
Γυνή έξαισίας καλλονής, τύπος ώραιότητος και εύφυΐας 

δύναται ν’ άγαπήση άηδέστατον άνδρα, τέρας τής φύτεως. 
Διότι ή γυνή έράται διά τής καρδιάς, ένζ> ο άνήρ διά τών 
όφθαλμών.

Γυνή διά νά ή τέλειος δέν όφείλει μόνον νά έχη εξωτερι
κήν καλλονήν καί φαινομενικόν πνεΰμα πρέπει νά ή έστολι- 
σμένη και έσωτερικώς. ΟΙ*  ή μορφή, τοιάδε καί ή ψυχή.

. . ■ ί
Οί άνδρες συνήθως εως ού άνταγαπηθώσι δίδουσι, δανεί- 

ζουσιν, ύποθέτουσι, φαντάζονται πάντα τά προτερήματα 
είς τό εΐδωλον τοΰ έρωτός των δπερ άλλοι ομοιόν των κα
τακρίνουν ώς τίγριδα, διάβολον κτλ. ‘Οποία ονόματα νά 
δώσωμεν εί; τούς πρώτους;

■ S
Πόσον άδικοΰσιν οί άνδρες τάς γυναίκας δταν έκεϊνοι δέν 

έχουσιν τό δώρον τοΰ άρέσκειν είς ταύτας ;

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ή τα,χ·&της τοΰ

Έν τφ Κοσμική χώρφ ύπελογίσθη έκ νέου ύπό τοΰ άστρο- 
νόμου Μόγγ έν Δουβλίνφ. ‘Ο διάσημος άστρονόμος Στροδβε 
εΐχεν ύπολογίσρ τήν ταχύτητα ταύτην πρό 68 έτών είς 
0,6 χιλιόμ. κατά δευτερόλεπτον. Ή ταχύτης αυτή έκ
τακτος αύτή καθ’ έαυτήν εύρίσκεται σήμερον ώς κατώτερα 
τής πραγματικής. Ό Μόγγ συγκρίνας τήν κίνησιν τοΰ Ή
λιου μετά τής θέσεως 3000 άπλα/ών,ευρεν δτι ή κίνησις τοΰ
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Ήλίου δέν δύναται νά έχη ταχύτητα κατωτέραν τών 16— 
24 χιλιομέτρων κατά δευτερόλεπτον· είς τον φοβερόν αύ
τόν δρόμον συμπαρασύρει ό Ήλιος τήν Γήν καί πάντας 
τούς άλλους πλανήτας καί δορυφόρους καθώς κχι τούς άπό 
καιροί} είς καιρόν Αναφαινομένους κομήτας._ Πρός τό παρόν 
μάς φέρει τό ταξείδιον τοΰτο διά τοΰ κοσμικοΰ χώρου πρός· 
τόν Αστερισμόν τοΰΉρακλέους, είς τάς μελλούσας χιλιετή-' 
ρίδας Αγνοοΰμεν ποΰ θά βαδίζη ό Ήλιος.

Τό μ-έγεοτον τηλεσκόπιου τοΰ κόσμ.ου.

Λειτουργεί άπό τίνος παρά τό Σικάγο» (έν Wiliam Tswai) 
καί φαρέχει έπιτυχεστάτας ύπηρΛ^ς ύπερβαΐνον πάντα 
τά μέχρι τοΰδε· τδ σΰνολον τοΰ βάρους του εΐνε 76 το'ννων, 
ή όπτική του εΐνε έξαίρετος, διότι ευκόλως διεχωρίσθησαν 
δι*  αύτοΰ οί στενότατοι των γνωστών διπλοαστέρων έν τώ 
Πηγάσφ' έάν εύρίσκετο έν Βερολίνφ θά ήδύνατό τις νά 
διακρίνρ δι’ αύτοΰ τά φώτα Ατμομηχανής ευρισκόμενης έν 
Αίγύπτω, έάν έν γένει ή»ε δυνατή τοιαύτη παρατήρησις. 
Ό ’Αστρονόμος Βερνάρ άνεΰρε δι’ αύτοΰ 20 νέας νεφελώ
δεις κηλΐδας.

Λβώρυξ μεταςύ τής Βαλτεκής θαλάσσης 
καί τού Ευςίένου Πόντου.

Καθ’ά Αγγέλλεται έκ Πετρουπόλέως, καθωρίσθη ήδη είς 
δλας τάς λεπτομέρειας του τό σχέδίον περί συνενώσεως τής 
Βαλτικής θαλάσσης μετά τοΰ Εύξείνου Πόντου, διά διώρυ- 

νγος. Ή διώρυξ αυτή Αρξαμενη έν ‘Ρήγγ, θά διατέμνη τάς 
έπαρχίας Δυναβουργ.Βορίζωδ,Κίεφ καί παρά τήν πόλιν Χέρ
σων θά έκδάλρ είς τήν Μαύρην θάλασσαν.Ή διώρυξ θά έχγι 
βάθος 4’/? όργυιών, καί πλάτος είς μέν τό βάθος 18 είς δέ 
τήν επιφάνειαν 20 όργυιών.Ή όλική δαπάνη ύπελογίσθη είς 
220 εκατ. ρουδλίων. Διά νά δύνανται τά πλοία καί έν 
καιρξι νυκτός νά ταξειδεύωσιν είς τήν διώρυγα, πρόκειται 
αότη νά φωτισθή δι’ ήλεκτρικοΰ φωτός. Αί έργασίαι τής με
γάλης ταύτης έπιχείρήσεως θ’ άρχίσωσιν έντός τοΰ θέρους-

Αεατήρησες τΰ>ν εδωδίμων μυκήτων

θέτετε αύτούς κυκλοτερώς, τήν κορυφήν κεχωρισμένην 
καί καλώς καθαρισμένην καί τό στέλεχος έσχισμένον, είς 
δοχεϊον έξ άμμου ή καί έκ χώματος έσμαλτωμένον 'έπειτα 
άφοΰ στρώσητ*  μίαν σειράν έξ αύτών καλώς συνεσφιγμένων 
ρίπτετε έπ’αύτών <λ«ς εως δτου καλυφθώσιν, κατόπιν πά
λιν μύκητας κατά τόν άνω τρόπον, καί άλας, καί ο5τω κα
θεξής μέχρι τής στεφάνης τοΰ δοχείου. Το άλας διαλυόμε
νου σύν τφ χρόνιρ παράγει ύδωρ έν τδ όπείφ πρέπει καθ’ 
Ολοκληρίαν νά εύρίσκωνται οί μύκητες, διότι τοΰτο είναι 
τό ουσιώδες, και έν Ανάγκη μάλιστα νά τούς πιέζωμεν ά
νωθεν διά βάρους οίουδήποτε.

Οΰτως διατηρούνται φρεσκότατοι έπ’ Αρκετόν.

ΚΑΗΡΠΣίΣ ΤΟΓ ΑΑΧΕΙΟΓ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Γενομένης την 19 Ιουνίου τής 81ης κληρώσεως τοΰ λα- 

χειοφόρου δανείου τής ’Εθνικής 
έκληρώθησαν οί έξις Αριθμοί :

Τραπέζης τής ‘Ελλάδος

169,396 κε^ίζων 70,000 9?· X?
109,321 » 10,000 » ' Β
108,753 > 2,500 Β
61,858 >; 2,500 > »

132,779 1,000 Β
84,956 : » 4,000 Β

135,382 1,000 > Β
172,882 1,000 » »
67,186 Β 1,000 )> >

Πλήν τών Ανωτέρω έκληρώθησαν καί 1433 Αριθμοί ομο
λογιών πληρωτέων είς το έκ φρ. 400 κεφάλαιον έκάστης.

---------------- -- ------~=gg=—------------------------ --
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΧΕΟΖ,,

Κ. Α. Π. Κω>·]πσέιο. — Ζητηθέντα φύλλα Α' καί Β'^^θμ,οΰ 
άπεστάλησαν ταχυδρομικώς, «ύχαριστοΰμε» — Δ. Γ. Μ. -
Δελτάριον έλήφθη;τοΰκ. Δίεοόυντοΰ καί Εκδότου :Φύσ*ω«^Βί*τ  
βιάζοντας είς τό έξωτερικόν, έδυνατοΰμεν να σάς $ώσωμ<ν^ΗΒ& 
τησιν, τόν είδοποιήσαμεν όμως χαί άναμένομιν άπάντησιν,τ^^α· 
σας μεταδώσωμεν άμέσως. Βύχαριστοΰμεν διό τας ένεργείας «ας. — 
Ε· X. Σΰρον. Φιλική συστάσει «ποστίλλομεν 4μϊν ■ Φύσιν » καί 

.·Ήχώ», όπως iiv θέλητη γίνητε συνδρομητής, άλλά*  δύνασθε νά 
έπιστρέψητε. — Α. Π. Ποιραια. ’Επιστολή έλήφθη μετά'έσιϋ- 

κλείστου μελέτης, ήτις δημοσιευβήβεται Λροσέχώς. Εΐίχί^ιστσί^ιεν.
— β. Δ. Κ. Σΰρον. Εύγε, έγκαρδίως εύχομαι καί'^ς^ίήώτερα
— I. Δ. Κ. Σΰρον. Φροντίσατε παραλαβή» 26
’Ιουνίου Ευχαριστώ διά τήν καλήν θέλησιν καί οιάβεσίν'σας. —
— Ε. Γ. Τ. Άμαρούσιον. 'Δδημονοΰμεν να σας Ιδωμεν. Πότε 9α 
κατέλθητε ; Μήπως θά διέλθητ» τό καλοκαίρι θλόκληρον έν Άμα· 
μαρουσίφ; Εΐς δέ τό Φάληρο» ;—Κ. X. Κισσόν tly-lloo. Τέλος έδη- 
μοσιεύθη, πιστεύομεν να «ΰχαριστηβήτε, τήν ΰπδσχεσίν σας όμως 
δόν ίξετελέσατε, διότι μέχρις σήμερον δεν είδομεν τίποτε, ώς φαί
νεται ή Θεσσαλία πάσχει έξ ακαρπίας. Άναμένομεν. — Ε. Π. Γο- 
ρωπι. Εις την τελευταία» μου δε» έπηντήσατε, άγνοδ τί να ύπο- 
θέσω : μήπως δέν έλή®9η;—Ε. Π. Σΰρον, Πρό μηνών στεροδμαι 
τών καθ 1 ύμας, πιστεύω ν*  άπολαμβάνητε άπαντες άρίστης.ύγειας. 
Ή μικρά Κική ένθυμεϊται τας μαγείας; — Ε. Γ. SUpor. Ήδη 
έτος Ιούλιος 1897 — ’Ιούλιος 1898, και δέν σας ανταπέδωσα τήν 
οφειλήν δια τοΰπροϊόντος τών ’Αθηνών, δμως ενθυμούμαι, ©ά έλθητε 
εις ’Αθήνας ; — Α. Δ. Κ· Χΰρον. Πάντοτε νά καταγίνεσθε και θα 
φθάσητε τήν ’Αθήναν καί Παλλάδα ’Αθήναν. — Π. *Ιερ,·Α.  S. 
Μοσσηνην. Επιστολή έλήφθη και ένεγράψαμεν ΰμας, άποστείλαν- 
τες συγχρόνως τά προηγούμενα φύλλα. Εύχαριστοΰμεν. — G. C- 
Nonnrossisk. Συστημένη, μει’ ίμβάσματος έλήφθη ευχαριστούμε». ... 
Προσεχώς γράφομε». Α. Η. Ρ. Braila. Συστημένη μετ’ αντι
τίμου διετούς συνδρομής έλήφθη. Ευχαριστούμε».

Λιατηρησςς λβμ,ονεων καό πορτοκαλιών

Ξηραίνετε λεπτήν Αμμον μέχρις έν.τελοΰς Απώλειας τής 
ύγρασίας αύτής, καί όταν ψυχρανθή, στρώνετε, έξ αύτής 
στρώμα πάχους δύο δακτύλων είς τόν βυθόν χωμάτινου 
δοχείου ί καί ξυλίνου τοιούτου καλώς όμως κεκλεισμένου, 
έπειτα τυλίξατε έκαστον πορτοκάλλιον και λεμόνιον χω
ριστά διά λεπτότατου χάρτου καί θέσατε έπι τής άμμου δσα 
δύνασθε, ούτως ώστε όμως νά μή έφάπτωνται άλλήλων, 
κατόπιν ρίπτετε έπ’· αυτών δεύτερον στρώμα Αμμου πάχους 
6 ή 7. εκατοστόμετρων καί έπί τοΰ δευτέρου τούτου στρώ
ματος θέτετε πάλιν άλλα λεμόνια καί πορτοκάλλια καί 
οΰτω καθεξής μέχρι στεφάνης τοΰ δοχείου.

Οδτω διατηρούνται έπί πολύν χρόνον καί μάλιστα έτι 
περισσότερον, άν θέτωμεν τό δοχεϊον είς δροσερά μέρη ώς 
είς υπόγεια κ.τ.λ.

1.
2.
3.

2___
2.-
4 —
8.— 
3.50 
1.10 
1.10

Τά βιβλία ταΰτα εΐνε χρήσιμα ού μόνον ώς κείμενα πρός 
διδασκαλίαν, άλλά καί πρός Ιδίαν μελέτην. Παρά τφ αύτώ 
καθηγητβ δίδονται μαθήματα Καταστιχογραφίας καί Λο
γιστικής έπί μετρίοις διδάκτροις. Διεύθυνσις Ξ. Ζύγουρα, 
διασταύρωσις οδών Φαβιέρου καί Μάγερ, άρ. 9 είς ’Αθήνας.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
3. Ζ1·ΓΟ1'Ι»Λ

Ό πρακτικός βίος τοΰ έμ δρ. 2.50 
‘Οδηγός τοΰ έμποροϋπαλλήλου...........
Έμπορευμκτολογίας φυτικά προϊόντα

4. ’Εμπορική Ιπιστολογραφία έκδοσις β'
5. Γενική Λογιστική πλήρης.
6. Καταστιχογραφιά-Λογισμογραφία' . . 
7· Διδακτικόν έπιστολάοιον διά σχολεία 
8. Έγχειρίδιον Οικονομίας, έγκριθέν. . .

Έν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Πλραβκβτλ Λβονη


