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παραλαμόάνοντα 'σταθμόν ύπάρχει ταινία 
χάρτου, χημίκώς παρεσκευασμένη, ήν διαρ
κώς πιέζει ή σιδηρά βελόνη και ενόσω μέν 
δέν διέρχεται ηλεκτρικόν ρεύμα, ούδέν φαι- 
νόμενον παράγεται· άμα όμως διέλθη τοιοΰ- 
τον, γίνεται ή χημική άποσύνθεσις εΐς τό 
σημεΐον τής έπαφής· καΐ άν μέν τδ ήλεκτρι- 
κδν ρεΰμα είναι στιγμιαΐον,σχηματίζεται στιγ
μή, άν δέ διαρκέση περισσότερον χρόνον, 
καθ’ δν κινείται ή ταινία τοΰ χάρτου, σχη
ματίζεται γραμμή καΐ ουτω καθεέής.

’Επειδή δέ ή στιγμιαία ή μή ενέργεια τού 
ρεύματος έέαρτάται έκ τής θελήσεως τοΰ 
μεΤαόιόάζοντος. σταθμού, άναλόγως των α
ναγκαίων σημείων ■ τών μεταόιόαζομένων 
γραμμάτων, έπιτνγχάνομεν οΰτω είς τδ έν 
ακρον τά γράμματα, άτινα θέλομεν νά μετα- 
όιοάσωμεν έκ τοΰ ετέρου.

Ό τηλέγραφος ουτος τού Μπαίν εφαρμόζε
ται ήδη έν Αγγλία μεταέύ Λονδίνου καΐ Μάν- 
τσεστερ καΐ'μεταέύ Μάντσεστερ καί Λιόερ- 
πούλ. Έπίσης είναι έν χρήσει έν ’Αμερική 
εΐς άπόστασιν τριών χιλιάδων χιλιομέτρων.

Δι’ αύτοϋ δύνανται νά μεταόιάασθώσι.χί- . 
λια γράμματα κατά λεπτόν ή ιό κατά δευ— 
τερόλεπτον δι ’ ένδς μόνου σύρματος.

Ό βίά δείκτον τηλέγραφος τοϋ 
Breguei·

Τδ σύστημα τοΰτο κοτ’αρχήν ομοιάζει 
πολύ πρδς τρ τού Γουιστωνος, άλλά ή δια
σκευή του καΐ ιδίως ή μηχανική έγκατάστα- 

Ό Τηλέγραφος ούτος μεταθιόάζει .απλώς σίς του μεταγενεστέρως τοσοΰτον μέτέόλή- 
στιγμάς και γραμμάς και αΐ μέν στι^μάΐ είρΐν θησαν ύπδ τοΰ Breguet, ώστε δ τηλέγραφος 
δπαι στρογγύλαι,οχημάτιζόμεναι έπ'ι τής ται- ουτος κατέστη δ πρακτικότερος είς τδ ειδ’ο'ς 
νιας τού χάρτου δια σιδηράς’ βελόνης, αί δέ του καί γίνεται αύτοϋ χρήσκ έν Γαλλία.’με-τά 
γ'ραμμαΐ είσίν έπίμήκεις όπαι. Ό χάρτης, ώς τόν τοΰ Μόρς. ' , -γ .
σώμα δυσηλεκτραγωγόν διακόπτει τδήλεκτρι- Ό κ. Breguet έφήρμοσεν είς το σύστημα 
κόν ρεΰμα, πάρεμςαλλόμενος. έν τω κυκλώ- τ.οΰτο τδν διά ταυ ωρολογίου συγχρονισμόν, 
μάτι: άλλ ’ άμα διέλθη διά μιας τών οπών ούτως ώστε, δάάκις πέμπ&Ται έκ τοΰ' απο- ■ 
τής ταινίας, άμέσως άρχεται ή συγκοινωνία στέλλοντος σταθμού ρεύμα, δ ήλεκτρομα- · 
καΐ τδ ηλεκτρικόν ρεΰμα ενεργεί. Είς δέ τδν γνήτης τού λαμόάνοντος σταθμού άφίνων
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Χαρακτηρισμός των κυριωτέρων τηλεγρ. 

συστημάτων και διαφορά τούτων άπό 
τον ήμετέρου.

(Συνέχειαν’ ίοε προ'ηγίύμϊνον ψύλλον)

‘Ο δ»ά [Βελονών τηλέγραφος 
τοϋ Μτιαίν.
τηλέγραφος ούτος, τεθείς τ® 
πρώτον έν χρήσει έν ετε> 
ιδηόέπΐ τής μεταίύ Έδεμ- 
όούργου—Γλασκόόης γραμ
μής, διαφέρει πολύ τών έν 
τώ'προγενεστέρω φύλλω έκ-

. τεθέντων διά βελονών συσ
τημάτων καί επειδή ενέχει 
σήμαντικότητά γρνα, θά δμι- 
λήσωμεν καΐ περί αύτοϋ σχε

τικός τά δέοντα.
Τοΰ συστήματος τούτου ό ηλεκτρομαγνή

της συνίσταται έκ δύο μεμαγνητισμένων πη
νίων, έπενεργούντων έπι ήμι-κυκλικών μα
γνητών.

V
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εναν όδόντα τού τροχού, στρέφεται ουτος 
δυνάμει τοΰ χορδιστικοΰ έλατηρίου κατά ένα 
όδόντα καί εΐτα σταματά, διακοπτομένου τοΰ 
ρεύματος. Δηλαδή οσάκις άποστέλλομεν ρεύ
μα, στρέφεται' ό τροχός τού λαμβάνοντος 
σταθμού τοσάκις, οσας φοράς στείλωμεν ρεύ
μα. <3 δέ τροχός φέρει έπ'αύτοΰ βελόνην,

Σύστημα Bie£uet.

ήτις στρεφόμενη μετ ’ αύτοΰ καί σταματώσα. 
δεικνύει τό γράμμα, έφ’ ού έστή ό δείκτης,...

Όπόταν δε έ> συγχρονισμός τής βελόνης 
καί τοΰ χειριστηρίου οέν συμφωνοΰσι, συνε
πώς δέ τά γράμματα δέν ένδεικνύονται επα
κριβώς, τότε ό ύπάλληλος επαναφέρει τήν βε
λόνην είς τόν σταυρόν (-J-).

• Έέωτερικώς ο τε δείκτης καί τό χειρι- 
στήριον όμοιάζουσι πρός τό σύστημα τού 
Γ ουϊστωνος.

• Ό Breguet κατέστησε τό σύστημά του 
τούτο λίαν εύμεταχείριστον, άπλοποιήσας 
αϋτο είς σμικρόν σχήμα διά τάε σιδήροδρο-

’υικάς κινήσεις. Καί όντως, συμπεριέλαβε τόν 
δέκτην, χειριστηρίου, στήλην -καί λοιπά ε
ξαρτήματα έν κυτίω 3φ έκατοστομέτρων ύ
ψους έπί 27 μήκους.

Τό σύστημα τοϋτο χρησιμοποιείται ώς έπι 
τό πλεΤστον έν Γαλλία καί Ιταλία καί μετα
βιβάζει 5ο τηλεγραφήματα καθ’ ώραν. Δι
πλάσιου δε αριθμόν, εάν προστεθή έν αύτώ 
καί τό Διπλούν σύστημα. (Duplex).

Τηλέγραφος τον Siemens.
Ό Σίεμενς έπενόησε πολλά τηλεγραφικά 

συστήματα δι ’ ενδεικτικού πίνακοε (a cadran) 
αλλά μόνον ό ακόλουθος έφηρμόσθη κατά τό 
πλεϊστον, οστις λειτουργεί ύπό τήν επήρειαν 
ρεύματος ήλεκτρομα^νητικής συσκευής, είς 
απόστασιν 5ο©·κοιλομέτρων καί πλέον. Είναι 

Ο

δέ τό τελειότερου και πρακτικώτερον σύ
στημα τοϋ είδους του, ενεργεί, ώς είπομεν 
μέ επαγωγικά ρεύματα και μαγνητικόν χειοι- 
στήριον, οπερ συνδέεται μετά μαγνητών και 
δίδει ρεύμα ισχυρόν. Τό σύστημα όμως τούτο 
γενικώς κρίνετάι ώς πολύπλοκου.

δέ δέκτης του συνίοταται έκ τροχού 
συνοδευομένου διά χορδιστικοΰ έ
λατηρίου μικρός διαμέτρου, φέρον- 
τοέ ι3 όδόντας καί ενδεικτικήν βε- 

’λόνην έπι τοϋ άέονός του, ήτις 
στρέφεται έπί πίνακοε κειμένου ό
πισθεν τού κυτίου, έφ ' ού εΰρίσκε- 
ται ό μηχανισμόε. Διά τής κινή- 
σεωε δέ τοΰ όπλιομοΰ τοϋ ηλεκτρο
μαγνήτου, στρέφεται ό όδοντωτόε 
τροχός κατά ενα όδόντα καί ουτω 
καθεέής,ένδεικνυομένων ουτω κατά 
βούλησιν τών γραμμάτων τοΰ αλ
φαβήτου, κτλ.

Έν τώ συστήματι τούτω ό Sie
mens ήλάττωσε σημαντικώε τάε 
διαστάσειε τού δέκτου του, ένώ 
τούναντίον. ηύίησε τήν δύναμιν τοϋ 
ρεύματος έν τώ χειριστηρίω, διά 
τής χρήσεωε πολύπλοκου τοιούτου 
συστήματοε μαγνητών.

Σύστημα Siemens.

Τό χειριστηρίου ομοιάζει πρός τό τών μα- 
γνητο-ήλεκτρικών διά πίνακοε συστημάτων, 
αφ’ ων αφηρέθη.τό τράχωμα καί εύρισκεται 
όριζοντείως διατεθειμένου έπί τοΰ άνωθι τοϋ 
δέκτου κυτίου· ό δέ χειρισμός είναι δ αύτός 
τήε συνήθουε κλειδόε τοϋ Μόρσ, μέ τήν δια
φοράν, οτι είναι σκληρότερος σχετικώε πρόε 
τήν άντίστασιν τήε μαγνηΤο-ήλεκτρικής συ
σκευής. Τό σύστημα τούτο έφαρμοζεται κυ
ρίως είς τους στρατιωτικούς Τηλεγράφους.

Τηλέγραφος τοΰ Γονϊιίτωνος.
Ό νϋν έν χρήσει τηλέγραφος τοΰ Γουι- 

στωνος έν τοϊς οιαφόροις έναερίοις καλωδίοις 
τοΰ Λονδίνου λειτουργεί ώς καί ό τοΰ Sie
mens ύπό τήν επήρειαν έπαγωγικών ρευμά
των. Μολονότι δέ ούδέν τό νεώτερον παρου
σιάζει έν τοϊς στοιχείοις του, είναι έν τού 
τοις κατεσκευασμένος μετά τοσαύτης ακρί
βειας καί άπλότητος, ώστε δύναται τις νά τόν 
κράτη καί είς χεϊρας, νά τόν κινή καθ ’ άπά- 
σας τάς διευθύνσεις, χωρίς ποσώς νά δια- 
ταραχθή ή ενέργεια του, ήτίς όντως μετά 
θαυμαστής άκριοείας λειτουργεί. Ό δέ δέ
κτης του έχει σχήμα μεγάλου ωρολογίου κι
νητού, δέν φέρει χοροιστικόν έλατήριον καί 
ή στροφή Τού τροχού αντί νά γίνεται τή βο
ήθεια συνεκτικής περόνης, συντελεΐται δι’ 
αναπαυτικών μοχλίσκων ύπό τήν 'έπιδρασιν 
ταλαντευτικής κινήσεως άπ’ εύθείας διά τού 
ηλεκτρομαγνήτου, ώς έμψαίνεται έν τω έ-. 
ναντι σχήματι.

Δέκτη; συστήματος Γουίστωυο;

Ό μεταβιβαστής φέρει σχήμα έπίσης πί- 
νακος μέ έπαφάς' συγκοινωνούσας μετά τής 
μαγνητο-ήλεκτρικής συσκευής, ήτις ύπόκει- 
ται εις διαρκή περιστροφικήν κίνησιν. Άλλ ’ 
ή ένέργεια τών έπαγωγικών. ρευμάτων έ- 
ξςφταται πολύ έκ τής αποτόμου προσχωρή- 
σεως καί άπομακρύνσεως τών μαγνητισμένων 
πυρήνων άπό τοΰ μαγνήτου, ούτως ώστε ό 
χειρισμός θεωρείται κατ ’άνάγκην ανώμαλος.

Άπό τής εισαγωγής τοϋ διά πίνακος τη
λεγράφου τοΰ Γουΐστωνος ιδία έν Τοϊς σιδηρ. 
σταθμοϊς, πολλά σχετικά ά\λα συστήματα 
έπροτάθησαν. Έν τοϊς μέν άφηρέθη ό διά 
χορδιστικοΰ έλατηρίου μηχανισμός καί ή ηλε
κτρική μαγνητική δύναμις επενεργεί άπ’ ευ
θείας έπί τοΰ προωρισμένου νά κινή τήν βε· 
λόνην οδοντωτού τροχού. Έν άλλσις συστή- 

μασι κατήργησαν τά άτοπα τοΰ κανονισμού 
οι’ άλλων προσφορωτέρων μέσων. Παρ’ αλ- 
λοις δέ άντικατεστάθη τό είδος τοΰ χειρισμού 
έπί τό καλείτερον κτλ.

Αί τελειότεροι συσκευαί τών συστημάτων 
τούτων θεωρούνται τοΰ Froment, Wheat-, 
stone, Glasener, Drescher, Siemens κτλ. 
Έν τέλει δέ παρά τισι συστήμασι προσεπά- 
θησαν νά καταστήσωσι συγχρόνους καί συνε
χείς τάς κινήσεις άμφοτέρων τών άνταπο- 
κρινομένων συσκευών, μεταβιβαστοΰ καί δέ
κτου· συνάμα δέ ή ενδειέις τών γραμμάτων 
νά γίνεται διά τής στιγμιαίας στάσεως τών 
βελονών τών δύο μηχανημάτων, ήτις όνΤως 
κατορθοΰται ταύτοχρόνώς παρ’ αμφοτέροις 
τοϊς σταθμοϊς, ύπό τήν έπίδρασιν'τής κατα- 
βιβάσεως τών είς ώρισμένα γράμματα’ άντα- 
ποκρινομένων πλήκτρων.

Τό σύστημα τού Γουΐστωνος ένεργεϊ καί 
διπλώς (duplex,) δηλ.. ταύτοχρόνώς ,.νά δέ
χεται καί λαμβανη τηλεγραφήματα:διά τοΰ 

αύτοΰ σύρματος. Μεταξύ δέ5 Παρι- 
σίων καί.Μασσαλίας, μετά ήλεκτρο- 
νόμουέν Λυών δύνανται νά μεταβι- 
βασθώσι 20ο τηλεγραφήματα καθ’ 
ώοαν. Έπί δέ τών καλωδίων Μασσα
λίας- ’Αλγεριού τό syphon-recorder 
μετά αύτομάτου μεταβιβάσεως δίδει 
συνήθως ι5οο λέξεις , καθ ’ ώραν.

Τηλ; όυότήματα a cadran 
ανευ κανονιόροΰ.

Είδομεν βτι οί βαίνοντες πρός λύ- 
οιν καλειτέρου καί κανονικωτέρου 
συστήματος δι ’ ενδεικτικής βελόνης 
κατέφυγον είς τήν χρήσιν μαγνητο- 
ήλεκτρικών συσκευών πρός αποφυγήν 
τών άνωμάλων βολταϊκών ρευμάτων, 
άλλά καί ούτοι δέν έλυσαν έντελώς 

τόζήτημα, έμπεσόντες είς μείζοναςδυσχερείας 
καί ανωμαλίας. ΔΓ δπερ το σύστημα τής τη
λεγραφικής συγκοινωνίας διά βελονών καί 
πινάκων διατελεϊ είσέτι ήμι-άτελες καί μόνον 
διά ποικιλωτέραν τηλ. χρήσιν κατάλληλον.

Ό άπορέων μαγνητισμός καί ό συμπε- 
πυκνωμένος μαγνητισμός μεσολαβούντες κατά 
τάς έλκτικάς τών ήλεκτρο-μαγνητών έπενερ- 
γείας καί όπόταν ετι ό οπλισμός .αύτών εύ- 
ρίσκεται έν άποστάσει, άπαιτοϋσι συνεχή κα
νονισμόν τών τηλεγραφικών συσκευών, αϊτι— 
νες ού μόνον ύπόκεινται ούτως έν τοιαυτη 
περίστάσει είς ειδικήν προσοχήν άπό μέρους 
τών ύπαλλήλων, άλλα καί σημαντικώς έλατ- 
τούται ή ελκτική δύναμις τών ήλεκτρο-μα- 
γνητών τούτων. Μολονότι δέ αί τηλεγραφι
κά! διευθύνσεις δέν έδωσαν τήν άπαιτουμέ-
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νην προσοχήν πρόσ- άρσιν των ενοχλητικών 
■τούτων αποτελεσμάτων, έν τούτοις το φαι
νόμενου τής αναγκαίος ταύτης άρσεως το- 
σοΰτον πρόκειται τοΐς πράγμασιν, ώστε τό 
πρόβλημα εύρίσκεται πάντοτε έν τή ημερή
σια διατάζει παρά τοΐς σοφοΐς και έψευρέταις.

At προτεινόμεναι ήδη λύσεις συνοψίζον
ται έν ταΐς τρισ'ιν άκολούδοις κατηγορίαις, 
άς έπι τούτω δημοσιεύομεν ωδε, πρός κατα- 
νόησιν τής ατελούς καταστάσεως τών τηλ. 
Τούτων συστημάτων. Έν τή μιά κατατάσσον
ται πάντα τά συστήματα, τά έρειδόμενα έπι 
τής αποστολής αντιθέτου ρεύματος και ικα
νής έντάσεως, ώστε νά έζουδετερωνη τά έν 
λογω άποτελέσματα. Έν τή δεύτερα άναψέ- 
ρονται τά έρειδόμενα συστήματα έπί μεταβι
βαζόμενων αντιθέτων ρευμάτων- καί έν τή 
Τρίτη καί τελευταία κατηγορία κατατάσσον
ται τά συστήματα, έν οΤς ό μαγνητισμός τών 
βοηθητικών μαγνητών δύναται νά χρησιμεύ- 
ση ώς διορθωτής.

' ("E/utai συνέχεια)

Γ, ΜΙΣΤΡΙΩΤΗ

ΠΕΡΙ Till ΕΛΛΙΙΝΙΚΙΙέ ΓΛ1ΙΠΗΙ
- Έν Τή Έταιρί^ τών .Φίλων τοϋ Λαού Ουνήλθε- 

Λροχθές τήν έσπέραν πολυπληθής καί έκλεκτή όμή- 

γυριε καθηγητών, πολιτευομένων, λογίων, δπως 

άκρσαβθή τής περί γλώσσης διαλέξεως τοΰ καθη- 

γητβύ τοϋ Πανεπιστημίου καί Προέδρου τής Ε
ταιρίας κ. Μιβτριώτου.

Τό θέμα αύτοϋ, τοΰ όποιου εισαγωγή ήτο ή 

πρώτη διάλεξις τής προχθές, έπραγματεύθη ό σο
φές καί εϋγλωτος καθηγητής, μετά τής βαθυνοίας 

καί τοϋ γλωσσικού κάλλους, τό όποιον χαρακτη

ρίζει πάντας τούς λόγους καί τάς- περίοπτα αυτού 

φιλολογικά έργα, γοητεύσας καί ένθουβιάσας τδ 

πυκνόν άκροατήριον, δπερ διά παρατεταμένων χει
ροκροτημάτων έξεδήλωσε τήν πρός τόν .σεμνόν ά- 

γορητήν τιμήν.
Τής περισπούδαστου ταύτης διαλέξεως δημοσιεύο- 

μεν ψδε τά άκόλουθα μέρη :
«Έν τή κοΟμοκρατείρα πόλει (τή Ρώμη) ού μό

νον οί φιλόσοφοι καί οί.ρήτορες, ού μόνον οΐ συγ
κλητικοί καί οί στρατηγοί, άλλά καί ο! ύπατοι καί 

01 αύτόκράτορες διελέγβντο ένίοτε καί ίγραφον έλ- 
ληνιστί, καί έπί πδβι τούτοις αΐ δέσπόιναι καί αί 
θεραπαινίδες αύτών. Διά τούτο ούδέν τό άπορον, 

8τι ό ’Απόστολος Παύλος, γράφων τήν πρός Ρω

μαίους έπιστολήν, δέν ουνέταςε ταύτην έν Λατι
νική γλώσση, άλλ’ έν τή Ελληνική.

Πάντες οί εύαγγελιΟτρ! μηο αύτοϋ τθΰ Ματ
θαίου έίαιρουμένου, έγραψαν έν τή γλώσδη τών 

προγόνων ήμών τάς ύψηλας τοΰ Λυτρωτού τού κό
σμου διδασκαλίας.

Άλλ’ ώς ή άηδών δουλωθεΐσα λυπεΐται καί λυ- 

πουμένη δέν άδει, οδτω καί τό έλληνικόν γένος 

διά τήν δουλοσύνην έπαύσατο φθεγγόμενον τήν 

γλώσσαν τού Πλάτωνος, τού Δημοσθένους καί τού 

Χρυσοστόμου, καί είς τούς στεναγμούς αύτοϋ προσ- 

έθετεν όλίγας ήκρωτηριασμένας φράσεις δηλουσας 

τάς περιπετείας αύτοϋ

Τούτο έν μέρει συνέβαινεν έν τοΐς μεγάλοις έμ- 

πορικοϊς λιμέσι τών ελληνικών θαλασσών, ώς έν 
Σμύρνη- οΐ πρόμαχοι τής έλευθερίας, έπί τών όρέων 

διαιτώυενοι, είχον τήν γλώσσαν ήκρωτηριασμένην 
μέν, άλλ’ άμιγεστέραν. Είναι δέ δίκαιον νά όμολο- 

γήσωμεν, δτι ή ελληνική γλώσσα έν τψ μακραίωνι 

τής δουλοσύνης σκότει δέν ύπέστη μεταμόρφωσιν, 
ώς ή Λατινική, ούδ’ έγεννήθη θυγάτηρ τής άρ· 
χαίας, ώς ή Ιταλική άλλά τετρωμένη καί γραία 

διέμεινε μέχρι τής ήμετέρας ανεξαρτησίας.

★

Τό έθνος έλευθερωθέν, δέν ώκνησε ν’ άναλάβη 

τόν ήράκλειον άθλον τοϋ καθαρμού τής γλώσσης. 
Πρός τό μέγα τούτο έθνικόν έργον είργάσθησαν 
ού μόνον οί διδάσκαλοι, άλλά πάντες οί λόγιοι. 

Ό καθαρμόςδέ ταύτης ού μόνον περιφανώς ώφέλησε 

τήν διανοητικήν τού έθνους κίνησιν καί άνάπτυξιν, 

άλλά καί ήγειρε τούς έπαίνους καί τόν θαυμασμόν 
τών άλλοεθνών, οίτινες έλυποΰντο, δτι ή βασί

λισσα τών γλωσσών έλωβήθη καί ή άλουργίς αύτής 

έν τοΐς τέλμασι τής δουλοσύνης έμιάνθη. Καθ’ ή- 

μάς, τό έλληνιχόν έθνος μετά τήν άνεξαρτησίαν 
αύτοϋ, πολλά καί καλά διεπράξατο, άλλ ’ ούδέν τού

των δύναται νά παραβληθή πρός τόν καθαρμόν 

καί πλουτισμόν τής γλώσσης. Διότι βελτίωσις τής 

γλώσσης δηλοΐ βελτίωσιν τής φυλής.·Λαός δ’ίχων 

γλώσσαν άτελεστάτην, είναι άνάξιος ϊνα άποτε- 

λέση έθνος άνεξάρτητον, καί άνεπιτήδειος, δπως 

σταδιοδρομήση έν τώ άγώνι τού πολιτισμού.
Καί δμως είς τό βάραθρο’/ τούτο διενοήθησαν, 

ϊνα ρίψωσι λαόν εύγενέστατον καί άξιον κρείττονος 

τύχης άνθρωποι, οίτινες μή τυχόντες εύρυτέρων 

σπουδών καί ελληνοπρεπούς μορφώσεως, έργάςον- 
ται κατά τών έλληνικών γραμμάτων καί τής ελληνι

κής γλώσσης. Άλλ’ ένταΰθα κατεδείχθη ήγλωσσική 

αϊσθησις τών νεωτέρων 'Ελλήνων, δπερ τεκμή

ριο! τήν γνησίαν αυτών καταγωγήν' διότι ούτοι 
οιά τού καταγέλωτος σκληρώς κατεδίωξαν τούς άν- 

θρώπους έκείνους, οϊτινες έθουλεύθησαν, ϊνα κα- 
ταρρίψωσι τά μεγαλοπρεπή τής γλώσσης μέγαρα, 

δπερ ή άναγεννηθεϊσα Ελλάς άνήγειρε κατα τήν 

σχεοιογραφίαν τοΰ μεγάλου τής γλώσσης άρχιτε- 

κτονος Κοραή.

*

Λυπηράν καί άξιοθρήνητον έξαίρεσιν ποιούνται 
μικρότεροι πολιτευταί, οϊτινες περιορίζουσι τήν ώ

ραν τής διδασκαλίας τών 'Ελληνικών ή άποσοδοΰ- 
σιν άπό τών κατωτέρων σχολείων τήν καθεστώσαν 

γλώσσαν, άνθ’ ής εΙσάγουσι τήν τών χυδαϊστών, 
τήνύπ’ αύτών καλουμένήν νέαν Ελληνικήν. Τό 

έπ’ έμοί δέν γινώσκω άρχαίαν γλώσσαν καί νέαν, 
όύδέ δύναμαι νά χαράξω τά όρια αύτών, άλλά μίαν 
μόνην ένιαίαν καί άδιαίρετον, είς ήν συνεκολλή- 

θηΟαν πολλοί ξενισμοί, ώς τά όστρακα είχον προ- 

σκολληθή είς τόν χάλκινου τΟΰ.Λυοσίπου έφηβον. 
Ώς τούτον έκάθηρε καί ΟυνέκόλληΟεν ή έμπειρία 

τού Γαλάτον άριστοτέχνΟυ, Ούτως ή έπιστήμη τών 

νεωτέρων λογίων άπέδωκε τή φθαρείδη γλώδση 
τό άρχαΐον κάλλος. Η άντέθνικοί ουτΟι άνθρωποι 
άποδιωκουσιν άπό τών σχολείων τήν γλώσσαν, ήν 

έδημιούργησαν αί άρισται τοΰ έθνους διάνοιαι, καί 
είσάγουσι τό φύραμα τών γλωσσών, διδάσκοντες 

τά τέκνα ήμών, ϊνα τόν οίκον λέγωσι φαμίλιαν, τόν 

φόρον χαράτσι καί τήν δουλείαν σκλαβιάν.

Άλλά καί άν ήμεϊς οί έλεύθεροι Έλληνες άνε- 

χθώμεν τήν έξαφάνισιν τής έθνικής ήμών γλώσ
σης, είναι άρά γε πρόθυμοι νά πράξωσι τό αύτόκαί 
οί έν τή δουλεία όμόφυλοι ήμών ; Είναι άρά γε 

πιθανόν, δτι τφ ταπεινφ καί χυδαίω ήμών παρα
δείγματα θέλουσιν άκολουθήσει τά έλληνοπρεπέ- 

στατα Πατριαρχεία, δπερ μετά θρησκευτιχής εύλα- 

θείας διατηρούσιν δσον ο'όν τε αύτοΐς άκραιφνή τήν 

Ελληνικήν γλώσσαν ; Έπί πδσι τούτοις, άν τήν 

χυδαίαν, τήν μιξοθάρδαρον καί δουλικήν γλώσσαν 

είσαγάγωμεν είς τά ήμέτερα έχπαιδευτήρια, πρέπει 
τοΰτ αύτδ νά ποιήσωμεν εν τε τή Διοικήσει καί τώ 
στρατφ, τψ Άρείω Πάγω καί τοΐς άλλοις δικαστη- 

ρίοις, άν μή θέλωμεν νά συμθαίνωσιν όδυνηραί πα
ρανοήσεις. Ίσως οί χυδαϊσταί είνε πρόθυμοι καί τού

το νά διαπράξωσι. Τό ταμείου δμως τής μιξοθαρ- 

θάρου γλώσσης έχει τόσας λέξεις, δσαι άπαιτοΰν- 

ται πρός δήλωσιν τών φυσικών άναγκών ή αισθη

τών όντων, άλλά μέχρι τού βασιλείου τών Ιδεών 

δ πλούτος· αύτής δέν έξικνεΐται. Πεποίθαμεν, δτι 
οί χυδαϊσταί δέν θέλουσιν έπιφωνήσει: «έρρέτωσαν 

αί ίδέαι».

★
Ήμεΐ οί Έλληνες δέν οίκούμεν χώραν περιόαλ- 

λομένην ύπό παχείας άτμοσφαίρας παρακειμένων 

τελμάτων καί σαπρών λιμνών, μηδέ φωτιζομένην 

ύπό άμυδρού καί ψυχρού ήλίου, μηδέ παράγουσαν 

εύτελή καί φαύλα προϊόντα χρήσιμα πρός τροφήν 

κτηνών καί κτηνωδών άνθρώπων, άλλ’αιθήρ κατά 

τόν σοφόν τής Μήδειας ποιητήν, περιβάλλει τήν 

ώραίαν ήμών πατρίδα, άκτινοοόλος ήλιος διφρη- 

λατεΐ ύπό τάς άτέρμονας τού έλληνικού ούρανού 

στοάς καί α! γαΐαι παράγουσι ποικίλα καί τοιαΰτα 
προϊόντα, ο’α δύνανται νά κοσμήσωσι τά συμ

πόσια όμηρικών θεών ή εύγενών βασιλέων. Άλ
λ’ αί ώραΐαι χώραι ϊλκουσι πολλούς κατακτητάς, 
ώς αΐ καλαί νύμφαι πολλούς μνηστήρας. Περιε- 

φρούρησε μέν τήν πατρίδα ήμών ή θεία Πρόνοια 

οι*  αύτοφυών φρουρίων, διά φαράγγων, διά δυ
σπρόσιτων όρέων καί άχειροπλάστων πυρών, έν αΐς 

γενναίως ήγωνίσατο ό Λεωνίδας έπί τών Περσι
κών καί ό Κολοκοτρώνης έπί τών Τουρκομάχων, 

άλλ’ αύτά τά όρη καί ή άτέρμων τών έλληνικών 

χωρών έκτασις διακόπτει τήν γεωγραφικήν τού Έ
θνους ένότητα, δι’ δ ή Ελλάς γίνεται εύάλωτος.

Λοιπόν δεν έχομεν φυσικήν ένότητα, άλλά ταύ

την άναπληρούμεν διά τής ένότητος τής θρησκείας 
καί τής γλώσσης. Ό τούς δεσμούς τούτους θραύων 

δέν είναι μόνον ύπό ήθικήν έποψιν καταφ^ονητέος, 
άλλά καί προδότης τής πατρίδος, οΐος ό Εφιάλτες 

καί ό Δημάδης. Είναι άδιάφορον, άν ό άθρησκος ή 

ό ξενομανήςίευρεν ή μή ύλικάο ώφελείας, διότι κατά 
τά άποτελέσματα προΰδωκε τήν έαυτού πατρίδα, 

λιπόστρατος ή ρίψασπις ή άχρεϊος φρουρός γενό-. 

μένος.
Τούναντίον ό τήν θρησκείαν τών πατέρων ύπο- 

στηρίζων καΐ τήν γλώσσαν Τών προγόνων διδά
σκων καί όρθοτομών, είναι στρατιώτης άγαθός, άγω- 

νιζόμενος πρός άμυναν τοϋ Έθνους, δπερ έδη*  

ριούργηαε τόν πολιτισμόν. Άν δέ τις άπίδη είς 

τούς προμάχους τής γλώσσης, θέλει μάθει, δτι ού- 

τοι πολλά καί γενναία διεπράξαντο. Διότι ούτοι έ- 

πλούτισαν καί έκάθηραν αύτήν άπό τόν ρύπον τής 

δουλοσύνης. Πολλοί δ’ έκ τούτων άνατραφέντες 

έν τοΐς έλληνικοΐς γράμμασι, διεμόρφωσαν γλώσ
σαν άνθηράν, ζώσαν καί οίονεί σφυρήλατον. Ώς 

ό Γαλάτης άριστοτέχνης έκάθηρε, συνεκόλλησε 
καί συνεπλήρωσε τόν κάλλιστον τού Λυσίππου έ

φηβον καί άπέδωκε τό άρχαΐον κάλλος, ουτω καί 

οί ήμέτεροι τής γλώσσης τεχνϊται τόν ρύπον καί 
τόν πίνον άποκαθαίροντες άποδίδουσι τή βασιλίσση 

τών γλωσσών τήν άλουργίδα καί τό σκήπτρου, ά- 

περ έρρύπαναν καί κατέθραυσαν ό όρμητικος τών 
έθνικών περιπετειών βορράς καί οί βίαιοι τών κα

ταχτήσεων κλύδωνες».

ΧΗΜΙΚΗ ΛΥΧΪΧ
ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΑΓΏΝΟΣ

;λ·ΥΧΙ πρό πολλών έτών ό μέ
γας χημικός Βίκτωρ Μάγερ» 
είς τήν κλασικήν πραγμα-. 
τείαν του περί των χημικών 
προβλημάτων τής σήμερον, χ 
ήν άνέπτυξεν ένώπιον τοϋ 
έν Άϊδελόέργμ συνεδρίου, 
τών γερμανών φυσιοδιφών 
καί Ιατρών, άνέφερεν, ώς έν 
έκ τών προβλημάτων τοιίτωνΑ 
τήν μεταβολήν τής κυτταρί

νης είς άμυλον, ή, δπερ ταύτό σχεδόν, 
τήν μΒίαβολην τον ξύλον εις Άρτον. Άν έπί- 
τενχθή τοΰτο, έλεγεν ό Μάγερ, θά κατα- 
στή ήπΐώτερος ό περί ύπάρξεως άγών 
καί ή άνθρωπότης θά πλησιάσμ περισσό
τερον είς τόν σκοπόν της, τήν εϋρεσίν 
τής εύτυχίας, άφ' ού θά λείψμ ό περί 
τοΰ έπιουσίου άρτου δεινός άγών. Δυ
στυχώς ό πρόωρος θάνατός δέν άφησε, 
τόν άγχινοάστατον καί δξυδερκέστατον 
χημικόν νά ίδμ, δτι όχι μόνον έπλησία- 
σεν ή πραγματοποίησις τοΰ όνείρον του, 
άλλά δτι καί πλέον έτι τών προσδοκιών 
του προσήγγισεν ή χημεία είς αύτό' δι
ότι σήμερον δέν πρόκειται πλέόν περί 
μεταβολής λίαν συνθέτου σύσίας, τής 
κυτταρίνης τόν ξύλου είς έξ ίσου περί- 
πλοκον, τό άμυλον, είς δ καί έμμέσως 
ειχομεν πλησιάσει, διότι όμφότεραι αί 
ούσίαι μεταβάλλονται εΰκόλως είς δεξ- 
τρίνην κα\ ύπολείπεται μόνον ή έκ νέου 
μεταβολή τής δεξτρίνης, τής παραχθεί
σης έκ ξύλου, είς άμυλον' σήμερον πρό
κειται ή χημεία νά κατόρθωσα άκριβώς 
έκεϊνο, δπερ διά τής ονν&ετικης αύτοϋ έρ-, 
γασίας έπιτυγχάνει τό φυτόν, μέταβάλ- 
λον είς πολυσυνθέτους ούσίας, χρησί·*  
μους πρός διατροφήν καϊ συντήρησιν τοϋ 
ζωϊκοϋ όργανισμοϋ, τήν άπλουστάτην 8- 
νωσιν τοϋ Άνθρακος, τό διοξείδιον αϋ- 
τοϋ, τό κοινόν άνθρακικόν όξύ, δπερ πα-. 
ράγεται τόσον εύκόλως διά τής καύσεως 
τοϋ Άνθρακος έν τώ άέρι·

Τήν 16ψ Αύγούστου έδημοσίευσεν ό. 
έν Πετρουπόλει χημικός ’Ιούλιος Βάλ- 
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tcp, έν τη χημική έφημίρίδχ, διεξοδικήν 
περιγραφήν νέας συνθετικής παρασκευής 
τών υδατανθράκων καί τής έπί ταύτης 
βασιζομένης έξηγήσεως τών φυσικών λει- 
τουργειών. Είς τους υδατάνθρακας περι
λαμβάνονται,ώς γνωστόν,σύν τοϊς άλλοις 
τά άμυλον και τά σάκχαρον.

’Ησαν ήδη άπά πολλοΰ γνφσταΐ αί 
περί συνθετικής παρασκευής τών σακχά- 
ρων έργασίαι τοΐ’ Φίσσερ, άλλά τά πει
ράματα τοΰ Βάλτερ, δπως δλαι αί μεγά
λοι άνακαλύφεις, §ιακρίνονται καί οιάτό 
εΰεκτέλεστον, άμαλόν, άπλοΰν καί εύ- 
νόητον αύτών, συνίστανται δέ κυρίως είς 
τό δτι ύποόάλλει είς ήλεκτρόλυσιν, ύδα- 
ρή διαλύματα άνθρακοδίο^ειδίου άμιγή 
ή καί μέ διαφόρους προσθήκας· διαιρούν
ται δέ είς δύο κατηγορίας, καθόσον είς 
τήν μίαν ύπέβαλεν είς ήλεκτρόλυσιν αν
θρακικόν όξύ έν ύδαρεϊ διαλύσει, άνευ 
αύδεμιας προσθήκης, εΐς δέ τήν δευτέ
ραν μέ προσθήκην αμμωνίας, άμμωνια- 
κών άλάτων (θετικού καί φωσφορικού), 
φυτικού λευκώματος, ανθρακικού ’Ασβε
στίου καί άλάτων Σιδήρου. Τά ανθρακι
κόν όξϋ παρήγαγεν έκ μαρμάρου καί ύ- 
δροχλωρίου έν συσκευή τού Κίππ.καί 
έπλυνε δι’ αραιού διαλύματος σόδας. 
Ώς πηγήν ένεργείας μετεχειρίσθη συμ- 
πύκνωτήρας (a —2, 3 V έκαστον). Ώς 
διάφραγμά έχρήσίμεύσέ τό μέν περγαμη- 
νάς χάρτης, τά δέ ισχυροί πήλινοι κύ
λινδροι (χώρος άνοδίου). Ώς άνόδιον 
έχρησίμευε χρωστήρ έκ Λευκοχρύσου. 
Ώς ύλικά τών καθοδίων μετέχειρίσθη 
Λευκόχρυσον, Άργυρον, ’Υδράργυρον, 
Σίδήρον, Άργίλλιον, Άνθρακα καί σι- 
δηρούχον πυριτικάν Άργίλλιον (πηλόν) 
μεμιγμένον μετ’Άνθρακος· έπιβοηθητι- 
κώς έθερμαίνετο ό χώρος τού άνοδίου 
διά μικρας ήλεκτρικής λυχνίας, δί’ ής 
κατωρθούτο ή ύφωσις τής θερμοκρασίας 
κατά 5°.

Ώς βλέπομεν, πρόκειται περί άναγω- 
γής τοΰ άνθρακοδιοξειδίου (C02) δι’ ’Υ
δρογόνου έν τώ γεννασθαι καί κατ’ άκο- 
λουθίαν σχηματισμού συνθετοτέρων αύ
τού ένώσεων, ών ή έπιτύ^ής παραγωγή 
έξαρτδται έκ τεσσάρων κυρίως σημείων, 
α') Έκ τής έντάσεως τού ρεύματος, β’) 
έκ τού μεγέθους τού σχήματος καί τού 
ΰλικοΰ τοΰ καθοδίου, γ') έκ τού ποσού 
τής άμμωνίας ή τών άμμωνιακών άλάτων 
καί δ') έκ τής έπιδράσεως τών σχηματι- 
σθέντων προϊόντων.

Τροποποιών έκάστοτε τά τέσσαραταύ- 
τα σημεία, έντασιν ρεύματος, σχήμα, μέ

γεθος καί ΰλικά ήλεκτροδίων καί τδ είδος 
τών προσθηκών, κατώρθωσεν ό Βάλτερ 
νά παρασκευάσω, κατά τήν μέθοδον τού
την, οξαλικόν όξύ, κιτρικόν όξύ, τρυγι- 
κόν όξύ καί τέλος διάφορα είδη σακχά- 
ρου. Παρεσκεύαοε καρποσάκχαρον, στα
φυλοσάκχαρου καί καλαμοσάκχαρον μέ 
δλας τάς ιδιότητας τών φυσικών τοιού- 
των, καθώς καί τάς χαρακτηριστικός αύ
τών αντιδράσεις,τήν γλυκεΐαν γεύσιν καί 
τό όπτικώς ένεργόν.

’Αναμένεται έναγωνίως Α ύπά άλλων 
έπιστημόνων έπανάληφις καί έπιβεβαίω- 
σις τών σπουδαίων τούτων πειραμάτων, 
άτινα μάς πλησιάζουσι τόσον είς τήν λύ· 
σιν τού έν άρχη μνημονευθέντος προ
βλήματος, διότι Α τόσον απλή παρασκευή 
τού σακχάρου έπιτυγχάνουσα καί έν με
γάλο, θά μάς παρέχη μίαν τών σπουδαι- 
οτάτων θρεπτικών ούσιών, εν τών κυριω- 
τάτων έμπορευμάτων εΐς τιμάς άπιστεύ- 
τως εύθηνάς.

Καί άν δέν έπετεύχθη. άκόμη Α σύνθε- 
σις τού άμύλου, έμμέσως,Α χημική παρα
σκευή τοΰ σακχάρου θά συντελέση εΐς 
τήν αύξησιν τής παραγωγής τού σίτου, 
διότι θά έλευθερώσ^ι ύπέρ αύτού έκα- 
τομμύρια στρεμμάτων γής, χρησιμοποι
ούμενα νυν ύπέρ τής καλλιέργειας τών 
τεύτλων καί τοϋ σακχαροκαλάμου, δπώς 
άλλοτε τά χημικά χρώματά τού Όφμάνν 
Αλευθέρωσαν τόσην γήν τής Γαλλίας 
καί Γερμανίας άπό τού έρυθροδάνου καί 
δπως Α τεχνητΑ βανιλλίνη καί τό συνθε
τικόν ινδικόν μας παρέδωσαν τόσα άλλα 
πεδία καλλιεργησίμου γής.

Τό σπουδαιότατον έν τούτοις σημεΐον 
τής έργασίας ταύτης είνε δτι θά ρ.ας δι
ευκολύνω εΐς τήν κατανόησιν τού τρό
που, καθ ’ δν έργάζεται τό φυτάν πρός 
σχηματισμόν τών άναρίθμων συνθέτων 
καί χρησίμων τφ ζωϊκώ σώματι ένώσεων, 
έκ τών άπλουστέρων, ήτοι τού άνθρακο- 
διοξειδίου, τού ΰδατος καί τής άμμω
νίας Α τοΰ ’Αζώτου, εΐς άς πάλιν άπο- 
συντίθενται αί όργανικαί ούσίαι καί συν
τελείται ούτω Α κυκλοφορία τής όργα- 
νικής ΰλης έν τώ φυτικφ καί ζωϊκφ δρ- 
γανισμφ. Ούτω οέ καθίσταται περιττή Α 
λύσις τού προβλήματος τού σχηματισμού 
τού ζώντος κυττάρου, δπερ άλλως τε 
θεωρείται, τό γε νύν έχον, Pium deside· 
rium.

(Atltfov)
Ο. Λ. Ρουσίπουλος

Η ΦΥΧΙΣ

Καί τοι περί τοΰ θέματος τούτου ειχον γράψει έν 
τή Σμυρναϊκή «‘Αομονιφο, ούχ ήττον καλόν νομίζω 
είναι, όπως .τά τοιαυτης φύσεως ζητήματα δημοσιεύων- 
ται είς περιοδικά έπιστημονικά, οιον τυγχάνει ή «Φύ- 
σις», πρδς εύρυτέραν ύπδ τών έπιστημόνων καί λογιών 
άνάγνωσίν. Καθότι έκ τούτου γεννάται πλειότερον τό 
ενδιαφέρον πρδς έξέτασιν καί επιστημονικήν μελέτην 
τών οΰτω διευκρινισθέντων αίτιων τών παραδόξων τού
των τής Φύσεως παρεκτροπών, περί ων ό λόγος εν
ταύθα,

’Ενίοτε ή Βιολογία παρουσιάζει ήμΐν φαινόμενα 
αρκούντως παράδοξα, τών όποιων, καί τοι πολλά περί 
τούτων έγοάφησαν, ούχ ήττον ή έπιστημονικη έξέ- 
τασις, ώς άνω ειπον, δέν διηυχρίνησεν είσέτι έπακριβώς 
τά παραγωγικά αίτια. Μεταξύ δέ τών βιολογικών 
τούτων φαινομένων ύπάρχουσι καί μορφολογικά τινα 
στίγματα,ώς καί ψυχικά ελαττώματα, άτινα άπαν- 
τώσι παρά τισιν άτόμοις καί τά όποια άποκτώσι κατά 
τήν σύλληψιν καί έξέλιξιν αύτών έν τή γαστέρι παρά 
τήςμητρός.

Περί τών φαινομένων τούτων τών καί έπιστημονι- 
κώς κλήρονομικ.ότηςάναπτύξεως ή επί
κτητος γαραχτήρ λεγομένων, άναφέροντάι πολ
λά παραδείγματα ύπό τών αρχαίων συγγραφέων, ώς 
χαί ύπό τών μεταγενεστέρων επιστημόνων. Σήμερον 
πολλοί τών διάσημων φυσιολόγων παραδέχονται ταΰτα 
καί άποδίδουσιεν είς παρατεταμαένην φαντασίαν χαί είς 
ψυχολογικάς αιφνίδιας διαταράξεις^ τής μητρός, κατά 
τήν σύλληψιν. χαί μετέπειτα κατά τήν έγκυμοσύνην 
αύ.τής,,'άτινα μεταδίδονται καί επί τοΰ έν αύτή ανα
πτυσσόμενου τέκνου της.

Τήν έπίδρασιν τής φαντασίας τής μητρός έπϊ τοΰ 
έν τή χόιλίιφ έξελισσομένου εμβρύου καί οι πρόγονοι 
ήμών άνεγνώριζον' διά τοΰτο εσυνείθιζον πάντοτε να 
κοσμώσι τούς κοιτώνας των δι’.ωραίων χαί μεγαλο
πρεπών εικόνων, δπως ή μήτηρ διά τής έπ’ αυτών 
προσηλώσεως τής φαντασίας καί τέρψεως τής ψυχής 
γεννφ τέκνα ωραία, ύγιά καί κανονικά. Ό Πλάτων 
αναφέρει, δτι ή φαντασία δύναται να τροποποίηση 
τήν διάπλασιν τοΰ σώματος τοΰ έμβρύου Ό δέ ’Α
ριστοτέλης λέγει δτι, ύ^’ οΐαν ψυχολογικήν κατά- 
στασιν εύρίσκεται δ πατήρ καί ή μήτηρ κατά τήν 
έπικοινωνιαν αύτών, ύπό τοιαύτην ποικιλίαν θελει πα- 
ρουσιασθή έν τώ κόσμω και τό γεννηθησόμενον παι
δίον. 'θ’Γαληνός συμβουλεύει ott, οί δυσειδείς γο
νείς δύνανται πολλάκις ν’άποκτήσωσι τέκνα εύμορφα, 
όταν άναρτώσιν είς τους τοίχους τοΰ κοιτώνος αύ
τών εικόνας εύειδών προσώπων. Επίσης οί προγονοί 
ήμών κατανοήσαντες τήν σημαντικήν επήρειαν, ήν 
χέκτηνται αί ψυγίκαί διαταράξεις τής μητρός έπί τοΰ 
έμβρύου, έφρόντιζον πάντοτε ν’ άποφεύγωσιν άπδ παν
τός αίτιου βυναμένου νά έπιφερη τοιαύτας. Ο Ιππο
κράτης λέγει δτι, πρός αποφυγήν πολλών τοΰ εμβρύου 
κακών, έπάναγκες εινε δπως ή μήτηρ προφυλάσσητάι 
καί άποφεύγη άπό παντός αίτιου δυναμένου να διατα- 
ράξη τήν έν τή μήτξα άνάπτυξιν αύτοϋ κτλ.

Υουτο άλλως τε απεδείχθη καί διά πειραμάτων, 
ότι, δηλαδή ή διατεταμένη προσήλωσις τής διάνοιας 
τής εγκύου έπί ώρυεμενου αντικειμένου, ώς και ό αι
φνίδιος τρόμος, άντανακλώσινάμέσως καί έπίτοϋδια- 
πλασσομένου έμβρύου. Τίνι δέ τρόπω διενεργειται ό 
μηχανισμός ούτος έν τή μήτ^α είς τό νά μεταμορ- 
φώνη τδ σώμα ή τάς ψυχικάς διαθέσεις τοϋ τέκνου 
ε’νε άγνωστον ετι. Ήμεΐς ένταΰθα θέλομεν αρκεσθή
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εις τήν εκθεσιν ολίγων παραδειγμάτων πρός γνώσιν 
τοϋ αναγνώστου : Εις τον κοιτώνα ζεύγους τίνος αι- 
βιόπων ανηρτηθησαν εικόνες λευχών προσώπων, το δε 
γεννηθέν τέχνον ητο λευχόν, φέρ.ον χαρακτηρι
στικά τινα τής έν τώ χοιτώνι άνηρτημένης εικόνος' 
τοΰθ’ δπερ άποδειχνύει, δτι ή προσήλωσις τής φαν
τασίας τών μιγνυομένων έπί τών εικόνων επενεργεί 
σπουδαίως, μεταμορφώνουσα οδτω τδ συλλαμβανομε- 
νον ίν. — Ωσαύτως άναφέρεται, δτι πολλάκις συνέβη 
γυναίκες, ών τά γεννηθέντ.α έχ του δευτέρου συζύγου 
τέκνα νά δμοιάζωσιν ύπερβολικώς μετά του πρώτου 
(άποθανόντος ή διαζευχθέντος) τοιούτου, καί τούτο 
διότι, κατά τήν έκπλήρωσιν τών συζυγικών καθηκόν
των, ειχον έν τή φαντασία των ζωηράν την.εικόνα τού 
πρώτου αύτών συζύγου. — Ωσαύτως πολλάκις συνέβη 
γυναίκες, αΐτινες ήρώντο πρδ τοΰ γάμου των έτέρου 
νέου, ή έρασθείσαι εικόνος η ανδριαντος, να γεννή- 
σωσι παιδία δμοιάζοντα τούτοις'—Ό καθηγητής 
Scheiikel αναφέρει, ott, γυνή τις ετεκε παιδίον όμοια- 
ζον πρδς διάβολον, διότι κατά τάς ήμέρας τών άπό· 
χρεω δ σύζυγος αύτής μετεμφιεσθεις εις διάβολον ελε- 
γεν είς αυτήν άστεϊζόμενος, ότι έπεθύμει ν’ απόκτηση 
ένα μικρόν διάβολον δν χαί άπέκτησε πρδς μεγάλην 
του μετά ταΰτα λύπην, διότι έβλεπε τδ παιδίον του 
μέ μορφήν διαβόλου ! —'Ετερος ιατρός διηγείται, ότι 
κόρη τις, ήν έπεσκέφθη διά πάθησιν νευρικήν, έφερεν 
έπί του τραχήλου της κάμπι,ν τοσούτω Φυσικώς ά- 
πεικονισμενην, ώστε άπατηθείς έξέτεινε τήν χείρά 
του, όπως άπαλλάξη τδν τράχηλον τής ώραίας νέά- 
νιδος έχ τοϋ ακαθάρτου καΐ αδιάκριτου εντόμου,οτε 
ή κόρη μειδιώσα είπεν είς τδν εύγενή ασχληπιαδην 
ότι δέν εινε αληθής κάμπη, είμή σημεΐον προερχό
μενου έκ γενετής. Έπληροφσρήθη δέ μετά ταΰτα ότι 
έπί τοΰ τραχήλου τής μητρός της, έγχύου ουσης αυ
τήν, είχε πίση κάμπη έξ ής έτρόμαξεμεγάλως'—Έ
τερον περιστατικδν συνέβη είς Όθωμανίδα, τινα κατά 
τδν Debey, υψηλής περιωπής, ήτις έγέννησε τέχνον 
μέλαν- καί τοΰτο διότι καθ’ ήν στιγμήν ενεπλέχετΟ 
μετά τοΰ ετέρου φύλου ένεφανΐσθη άπροόπτως αί- 
θίοψ τις, ούτινος ή ανέλπιστος κατ’ έκείνην στιγ
μήν έμφάνισις τή ένεποίησε ζωηράν έντύπωσιν. — 
OWillian αναφέρει, ότι βασιλεύς τις τής: ’Αγγλίας 
ετρεμεν έπί τή θέγ. γυμνοΰ ξίφους, διότι ή μήτηρ του 
έγκυος οΰσα, ετρόμαξε μεγάλως, ίδοΰσα φονευόμενόν 
τινα ενώπιον της. — ’Εν ’Αμερική έγεννήθη πρδ μηνών 
παιδίον φέρον έν τω στόματι όδόντας, επί τών όποιων 
φαίνονται άποτετυπωμένα σημεία εν είδει εμφραξεως' 
τοΰτο δέ αποδίδεται είς τήν ψυχικήν διατάρ.αξιν τής 
μητρός, ήτις τδν τρίτον τής εγκυμοσύνης μήνα ά
γουσά, μετέβη παρά τινι οδοντόϊατρω πρδς θεραπείαν 
καί εμιοραξιν όδόντων τινών, ένθα ή θέα τών χειρουρ
γικών οργάνων, δι’ ών ένεφράχθησαν οί όδόντες ένε- 
ποίησεν είς αύτήν ζωηράν αΐσθησιν. Τδ χαρακτηριστι
κόν δέ πάντων εινε ότι ακριβώς τους όδόντας ούς ενέ- 
φραξεν ή μήτηρ φέρει καί τδ γεννηθέν τεκνον' — 
’Εγώ έν τή πράξει μου ενταύθα συνηντησα πρό τί
νος χρόνου τοιαύτην τινά περίπτωσιν. Κόρη τις δε- 
καέτις περίπου προσήλθε παρ’ έμοί πρδς θεραπείαν 
όδόντος' κατά τήν έπισκόπησιν του στόματός .της πα· 
^ετήρησα, ότι έφερε δύο άμορφους γομφίους όδόντας, 
επί τής κάτω γνάθου, οΐτινες όδόντες εφαίνοντο ώσεί 
νά ήσαν έμπεφραγμένοι δι’ αργύρου. Έρωτήσας τήν 
συνοδεύουσαν μητέρα της άν καί άλλο παιδίον της 
φέρη τοιούτους όδόντας — διότι ύπώπτευσα κληρο
νομικότητα, — μοί άπήντησεν αρνητικώς. Μεθ’ήμέ- 
ρας δμως τινάς προσήλθε καί ή ίδια μήτηρ πρδς κα
θαρισμόν τών όδόντων της, δτε παρετήρησα έν τώ 
στόματι αυτής, ότι ακριβώς ε’ις τδ μέρος τής γνάθου, 
είς τδ όποιον έφερεν ή θυγάτηρ της τους ανω ρηθέν- 
τας όδόντας, είχε καί αΰτη δύο ήμιτετριμμένους γομ



240 Η ΦΥΣΙΣ Η Φ.ΤΪΙΪ 241

φίους δοόντας, εμπεφραγμένους δι’ άργύρου.Τους όδόν
τας δέ τούτους, κατα την ομολογίαν αυτής, ένέφραξε, 
χαδ'δν χρόνον ητο έγκυος τήν ανωτέρω κόρην.

Εκ τών ολίγων ανωτέρω έκτεθέντων -περιστατικών 
συνάγεται, οτι είς τινας νευρικας και επιδεκτικός πρδς 
τοϋτο μητέρας, δ παρατεταριένος έριθισμδς τών ψυ· 
χαισδητικών κέντρων τοΰ εγκεφάλου, δ προερχόμε
νος «κ τών αισθητικών εντυπώσεων τοΰ εξω κόσμου, 
δύναται ουχΐ μόνον να μεταβάλη είς νοσηρόν κατά- 
στασιν μίαν η πλειοτέρας δυνάμεις έκ τοΰ συνόλου τών 
διανοητικών και ηθικών λειτουργιών τοΰ οργανισμού 
αύτών, άλλά και νά μεταδοθή χαί έπιφέρη σημαντι
κά; ιπί τοΰ σχηματιζομένου έν τή μήτρα τέκνου 
μεταβολάς" δύναται ή τεταραγμένη φαντασία, ή με- 
ταβάλλουσα τήν άνάπλασιν τών παραστάσεων εν τή 
ψυχή, άί σταθερά! ίδέαι καί ή ακριβής καί ζωηρά 
μνημη, ήτις επαναφέρει έν τή συνειδήσει τάς παρα
στάσεις αντικειμένου τινδς άναλλοιώτους, καθώς καί 
εντυπωθέν άντικείμενον έν τφ έγκεφάλω, έξ ού (αν
τικειμένου) επήλθεν δ αιφνίδιος φόβος, νά έπιδρά- 
σωσι καί έπενέγκωσι σπουδαίως νοσηράς έπί τής 
μήτρας τροποποιήσεις καί κατ’ ακολουθίαν καί έπί 
τοΰ εξελισσόμενου εν αυτή εμβρύου. Διότι ή μή
τρα, τδ κέντρον τής ένεργείας καί τών δύο οντων(μη- 
τρός τε καί εμβρύου), διαρκούσης τής κυήσεως, εύ- 
ρισκιται έν έπαναστάσεΓ δ δε ερεθισμός αύτής εινε 
κατα τήν περίοδον ταύτην είς τοιόΰτον βαθμόν, ώστε 
ψυχική τις διατάραξις τής μητρδς δύναται, εις τινας 
μητέρας, νά διαταράξη βαθέως τήν λειτουργίαν αύτής 
(τής μήτρας), καί μεταδώση αμέσως τάς συλληφθεί- 
σας νοσηράς ταύτας μεταβολάς και είς τδ εμβρυον.

Βεβαίως τά περιστατικά ταΰτα άπαντώσι παρά τισιν 
•επιδεκτικαΐς πρδς τούτο μητράσιν. Ούαι είς τήν αν
θρωπότητα, έαν τοϋτο'συνέβαινεν είς πάσας, αί δποϊαι 
κατα τδ μάλλον η ηττον έχουσι, διαρκούσης τής έγ- 
κυμοσύνης, ορέξεις και απαιτήσεις άλλοκότους ώς κα! 

■ψυχίέάς διαταράξεις. Τότε τδ ανθρώπινον, γένος ήθελεν 
αποβή τερατώδες. Διότι ώς έπί τδ πλεϊστον ή .μέν 
φαντάζεται ή έπιθυμεΓ πράγματα δλως παράλογα, ή 
δε παθαίνεναι ύπδ συγκινήσεως κ.τ.λ,

‘Er Λ. Badiot Σάμου Ε. Παντατζής.

Η ΦΙΛΙΑ

Ώ ! είναι δύοχολον πολύ 
νά εύρεθ^ φιλία.
Α αρετή απέμεινε 
είς μόνα τά παιδία.

Ό άνθρωπος είς την ζωήν 
έφ ’ δσον καέ αύξάνει 
έπ\ τοσοΰτον της ψυχής 
τήν -αρετήν του χάνει.

Ό κόσμος έκατήντησε 
τραγέλαφος άνθρώπων 
έχάθ ’ ή ειλικρίνεια 
καί μέ ψευδή τόν τρόπον.

Ένώ άγνήν ύπόσχονται 
οί πλεϊστοι τήν φιλίαν 
σοΰ άψαιροΰν καί τήν ζωήν 
μέ τίγρεως μανίαν·

Ν.ΧαχΙνις

ΑΠΟ ΣΥΜΗΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΑ3ΕΙΔΙ0Υ

Ήτον ή 4 μ.μ. ώρα, δτε ό κώδων τής «‘Ελ
λης» τής άξιολ. Εταιρείας X" Δαούτ, ής επέ
βην ήχησεν, ένφ συγχρόνως ήκούοντο οί συριγμοί 
τής συρίκτρας τοΰ πλοιάρχου. Δίνη καπνού με
λανός καί πυκνοΰ ύψώθη υπερθεν τοϋ άτμοπλοίου, 
ό υπόκωφος ρόχθος τοΰ ΰδατος ύπό τού: έλικας 
ήκούοθη καί βραδέως αΰτη άποσπασθεϊσα τοΰ 
πρυμνήσιου της, ήρξατο κινούμενη. Εντός τών 
λέμβων, έπί τής γεφύρας τοΰ άτμοπλοίου καί 
έπί τής.παραλίας, πίλοι καί μανιήλια έκινοϋντο, 
οί φίλοι έφώναζον πρός ήμας, πανταχόθεν άπε- 
στέλλοντο δάκρυα καί λυγμοί έπί τή μελλούση 
δεκαμήνω αποχωρήσει μας ...

Τό ατμόπλοιου άνεχώρει ολοταχώς αύλακίζον 
τά άκύμωνα καί άτρεμή ΰδατα τής Γλαυκής ’Αμ
φιτρίτης, ής ή άρωματώδης αύρα σε έκαμνε νά 
διανοίγης τδ στόμα καί νά βοφας άπληστος τήν 
ήούτητα αύτής.

’Εξελθόντες τοΰ λιμένος έπλέομιν παρά τάς 
βραχώδεις καί χθαμαλάς τής νήσου άκτάς. Τήν 
προσοχήν μου έλκύουσι κατά πρώτον τά έκεΐσε 
άναθρώσκοντα πλεΐστα ταπεινά έκκλησίδια , 
τήδε κακεΐκε έσπαρ^ένα, μαρτυροΰντα τήν ευσέ
βειαν τοΰ Συμαϊκοΰ λαού. Ή άπομεμονωμε'νη 
αΰτη παρουσία τών ναΐσκων τούτων είς μέρη, 
ένθα ούδέν άλλο τι κτίριον υπάρχει, πρόκειται 
τρόπον τινα καί ώς άπόδειξις αισθητή της απαν
ταχού παρουσίας τοϋ Θεού, ή δέ άνίδρυσις τοιού- 
των είς τάς άκτάς τής νήσου, ένθα ξηρά καί θά
λασσα συγχέονται, τά δ’ άλλεπάλληλα κύματα 
τής ύπό τοΰ άνεμου άνακυκυκομένης θαλάσσης 
καταθραύονται μετά πατώγου έπί τών ακτών ή 
σιγηλώς καί έρωτύλως αύτάς άσπάζονται, πλη- 
ροΰσιν ΐερας συγκινήσεως τδν ένορώντα θαλασ
σοπόρον, άναμιμνησκόμενον τό κραταιδν καί ύπέ- 
ροχον κράτος τής θείας Μεγαλειότήτος έπί τής 
Γής καί τής θαλάσσης. Τό πυρόσκαφον εντού
τοις άνεχώρει ολοταχώς καί έν εΰχαρίστφ τα- 
χύτητι άπεμακρυνόμεθα τών άκτών τούτων.

Είχον παρέλθη δύο ώραι άπό τής έκ τού λι
μένος άναχωρήσεώς μας. Ό Χρυσοκόμης ήλιος 
διανύσας τήν ήμερησίαν τροχιάν του, άπέρχεται 
ήδη ίνα άναπαυθή έν' τή ύγρφ αύτοΰ εύνή. Πριν 
ή δμως έξαφανισθή τών οφθαλμών μας, θέλων 
φαίνεται νά μας δείξη τό μεγαλεϊον του, πυρπο
λεί-τόν ορίζοντα διά τών πυριφλεγών άκτίνων 
του καί μεταβάλλει τό στερέωμα εις κρατήρα 
ηφαιστείου καί άπέρχεται έσχατον ρίπτων βλέμμα 
επί τοΰ δυστυχούς παρατηρητοΰ, δστις επικαλεί
ται τάς χρυσάς του ακτίνας νά φωτίσωσι τά 
ερεβώδη τής καρδίας του βάθη, και προσπαθεί 
νά έντρυφήση είς τάς μαγικάς του φωταύγειας, 
τά γλυκέα καί χρυσαυγή τής πρωίας όνειρα καί 

ό μέλας τής νυκτός πέπλος καλύπτει τό παν. 
Είμεθα εγγύς τοΰ Κάβο Κριοΰ, έξωθεν τής αρ
χαίας Κνίδου. Έπι τή θέα τοΰ μέρους τούτου, 
σφρίγος τι Άρή'ίον άναοίδεται έκ τής καρδίας, 
άφωνος δέ καί άποκεκαλυμμένο: προσβλέπω την 
'Ιστορικήν θάλασσαν καί έν τή άπλουμένη επ’ 
αύτήν σιγή μοί έφάνη, δτι ήκουσα τάς νικηφό
ρους ίαχάς τοΰ παρελθόντος. Καί από τοΰ εοω- 
λίου μου παρατηρώ τό χάος εντός τοΰ οποίου 
κυλινδοΰνται οί απειράριθμοι τών αστέρων κολοσ
σοί, έξ ών ή στιλβηδών τοΰ ερατεινού 'Εσπέρου 
ώς μέγας άδάμας αγλαΐζει τήν θελκτικήν αρμο
νίαν τής φύσεως. Μεταξύ αύτών αναγνωρίζω τήν 
ήδεΐαν καί μελαγχολικήν μορφήν τής άργυροθρό- 
νου τής Λητούς κόρης, τής αιώνιας ταύτης τών 
ουρανών νύμφης, ής αί ακτίνες προσέπαιζον έπί 
τών γαληνιαίων ΰδάτων, άτινα τό άτμόπλοιον 
διέσχιζε τέμνον άργυράν αύλακα. Αριστερόθεν 
ήμών άπέφρασσε τόν ορίζοντα φαεινή έκτασις ύοά- 
των, ώσεί βυθιζόμενη είς τούς νυκτικούς μυχούς 
καί άπωτέρω άνέθρωσκον τήδε κακεϊσε σκιαγρα- 
φίαι νήοων-λευκαζόμεναι ύπό τών άκτίνων τής 
Φοίβης. Ταΰτα πάντα έγέννων έν τή εμή ψυχή 
ανέκφραστα δλως συναισθήματα καί παραδόζους 
ήδεΐς ρεμβασμούς. Μοί έφάνη, δτι έβλεπο.ν τάς 
τών Λακεδαιμονίων ναΰς καταβυθιζομένας ύπό 
τοΰ Κόνωνος. Δυστυχή ΙΙείσανορε I

Αύτοί ούτοι οί αστέρες υπήρξαν μάρτυρες τοΰ 
ένδοξου θανάτου σου, αύτοί ούτοι σέ έφώτιζον, 
οπότε ήρωϊκώς μαχόμενος τήν έπί τά δώματα 
τοΰ Πλούτωνος οδόν έπορεύετο. Καί άνεμιμνη- 
σκόμην έν τή νυκτερινή ταύτη ώρμ μορφάς προσ
φιλείς καί άπηύθυνα πρός τούς άστέρας χαιρε
τισμούς,δπως τούς διαβιβάσωσι καί προσηλούμην 
είς τό φώς των πρός δ πιθανώς καί οί οφθαλμοί 
έκείνων τήν αύτήν στιγμήν θά προσέβλεπον. 
Τότε μόνον έξήλθον τών ρεμβασμών μου, δτε ό 
έξάδελφός μου Γ. μεθ’ ού συνεταξείδευον μοί 
έφώνησεν, δτι ήτο καιρός πλέον νά κατέλθωμεν 
δπως κατακλιθώμεν. Κατήλθον περίλυπος έν τή 
εύνή μου καί ύπό τήν έπήρειαν είσέτι τών ανα
μνήσεων παρεδόθην είς τάς γλυκείας τοΰ Μορ- 
φέως άγκάλας ...

Τήν πρωίαν ήγέρθην δρθρου βαθέως· άνήλθον 
έπί τής γεφύρας καί έκάθισα παρά τόν πλοίαρ
χον. *Όρθρος  άριπριπρεπής, ό ούρανός ήτο αί
θριος μιλαμφαής,ό δέ τηλαυγής Έοσφώρος έξέ- 
πεμπεν έκ τοΰ στερεώματος σέλας ήδιστον.Λυ- 
καυκέ; πορφυρόχρουν προπορευόμενον τής φαινο- 
λίδος ήοΰς έδίδου τερψίνουν χροιάν καί γόητρον 
μυστηριώδες έν τή φύσει. Μετ’ ού πολύ ό χρυ·- 
σοκόμης Φοίβος ανατέλλει χρυσίζων τάς κορυφάς 
τών βουνών καί τήν άχανή τοΰ Ποσειδώνος επι
κράτειαν καί περιλούει τό παν μέ τό κατάχρυ- 
σον φώς του καί ανέρχεται, ίνα έξαντλήση μέ
χρι κόρου τήν αιωνίως νεάζουσαν καί αείποτε 
σφριγώσαν τής: φύσεως καλλονήν. Ήτο ή έννάτη 

πρό μεσημβρίας ώρα καί εΐσηρχόμεθα είς τον λι
μένα τής Κάλυμνου. Μετά ώριαΐαν διαμονήν 
άπεπλεύσαμεν τοΰ λιμένος τούτου κατευθυνόμε- 
νοι είς Λέρον. Ήτο σχεδόν ή ένδεκάτη περίπου 
π.μ. ώρα. Δέν είχομεν πολύ άπομακρυνθή τής 
νήσου καί ελαφρός σάλος ήρχισε νά ταλαντεύη 
τό άτμόπλοιον, καθιστάμενος όλονέν σφοδρότε
ρος, ένεκα τού πνεύσαντος σφοδρού άνέμου. Φαν- 
τασθήτε πλέον φίλοι άναγνώστκι τήν θέσιν μου 
τό πρώτον ταξειδεύοντος. Μόλις ήρχισαν αί τα- 
λαντεύσεις καί ό στόμαχός μου γενναιοδορώτερος 
άσωτου, μάτην προσεπάθει διά τών δσων είχε νά 
κατευνάση τάς άπαιτήσεις της Μεσογείου. Έπαθα 
εκείνο τό όποιον έκαμε τδν 'Ρωμαϊον Δημοσθένην 
νά προτιμήση νά μείνη έπί τής βραχώδους ακτής 
καί νά συλληφθή ύπό τών άμειλίκτων δημίων 
παρά νά ταξειδεύση καί νά τδν πιάση ή θάλασσα. 
Παρά νά πέση δηλονότι, είς τούς φοβερούς όνυ
χας τήςθαλασσίας Έριννύος, ήτις καλείται ναυ- 
τίασις. Ναυτίασις ! Εύτυχεΐς εκείνοι, έκ τού λε
ξικού τών οποίων είνε διαγεγραμμένη ή απαίσια 
αΰτη λέξις, τρισευτυχεις δέ οί μή δοκιμάσαντες 
τάς σωματικά; καί ήθικάς όδύνα.ς άς έμπερικλείει.

Ναυτίασις, φίλοι μου, είνε ή φρικώδης σύμ- 
πτυξις δλων τών δεινών τών μαστιζόντων έν τφ 
κευθμώνι τούτφ τής οδύνης, τό ανθρώπινον γέ
νος. Αΐ σωματικαί σας δυνάμεις χαλαροΰνται, 
αί δέ ήθικαί σάς παραδίδουν χειροπόδαρα είς τάς 
μεγαλειτέρας ανοησίας.

Είσθε συνάμα, αγωνιών, ανόητος, γελοίος. 
Ώ I πίστευσόν μοι, φίλε άναγνώστα, δέν ύπάρχει 
έπί τοΰ καταστρώματος, έπί εδάφους δήλον ότι 
όρχουμένου ώς κέλυφος καρύου έπί τής ^άχεως 
μανιωδών κυμάτων, ούτε Ναπολέων, ούτε Αλέ
ξανδρος. Εις δύο άναιβοκαταιβάσματα τοΰ αστά- 
του σκάφους, ιδού ό κυρίαρχος τόσων ηπείρων, 
άοιάφορον αν ούη ή δέν δύη ό ήλιος είς τό βα- 
οίλειόν του, φαρδυς-πλατύς, ανίσχυρος, ασυνεί
δητος . . . ώς Έλλην ψηφοφόρος !

’Αλλά πρδς Θεοΰ, σοφή χορεία προνομιούχου 
έφευρετικοΰ πνεύματος, δέν σάς συγκίνοΰν τά 
δεινοπαθήματα τών ταξειδευόντω.ν πάσης τάξεως, 
χρώσεως, φύσεως καί γένους ; ή δέν έτυχε ποτέ 
νά ταξειδεύσητε ; Έν φάρμακον πρός Θεοΰ- έν 
άντιναυτιακόν καί αν κανείς τών βασιλέων δέν 
σάς οώση δι’ αύτό τό βασίλειόν του, ώς ο Μα
καρίτης Φραγκίσκος το ίδικόν του δι’ ένα ίππον, 
είμαι δμως βέβαιος δτι’ ευγνώμων ή ταξειδεύουσα 
άνθρωπότης θά σάς άνεγείρη έν έκαστη καρδίφ 
χρυσοΰν ανδριάντα καί έκαστος αιών θά κληρονομή 
τφ διαδόχφ του τό όνομα τοΰ εύεργετικοΰ εφευ
ρέτου. ’Αλλά, αν κανείς πάλιν άπό σάς είνε άν
θρωπος πρακτικός καί έχει «έννοια τοΰ σπιτιού» 
ας άγάλλεται. άν δέν άπατώμαι είς τούς υπο
λογισμούς μου, θά άνανεώση εντός ολίγου τήν 
‘Ιστορίαν τοΰ Κροίσου τής Λυδίας ...

Οΰτω έγώ έρμαιον τής ναυτιάσεως έταξείδευον
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άνευ ούδίμιάς άπολαΰσεως. Τέλος τήν έπομένην 
πρός τδ ίσπέρσς έφθάσαμεν είς Χίον, δπου aits- 
βιβάσθην διά νά έπιβώ τοΰ κατ’,εύθεΐαν διά Πει- 

' ράιβ άτμοπλοίου. Κατά τήν άποβίβασίν μας δμως 
είς Χίον, civ Αειψαν νά μάς φορολογήσουν μέ 
άρχετα μεταλλίκια, δι’ ού φόρου επιβάλλονται 
πάντες οί έπισκεπτόμενοι τήν νήσον πρόςκάλυ- 
ψιν τών εξόδων τής Προκυμαίας.

Μετά έφήμερον ανάπαυλαν έν τήάφνειφ ταύτη 
τόΰ Αιγαίου νύμφη,περίλυπο; δίκην Χριστού βαί- 
νοντος πρδς τδν Γολγοθάν του έλαβον πάλιν τήν 
ύγραν.πρδς Πειραιά άγουσαν, έπιβιβασθεις τής 
«Σμύρνης/· το.ΰ Κουρτζήκαι δπου άφικόμεθα τήν 
επομίν.ην.,

' Ώς έκ τής.κατεχούσης με ναυτιάσεως έμενον 
έν τή.εύνή μου καί μόνον δτε ήγκυροβολ.ήσαμεν 
άνήλθον ώς εκ τούτου δέν θά σάς.περιγράφω τό 
έξ άπόψεω; θέαμα τοΰ Manchester τούτου τής 
Ελλάδος- άλλως τε νά σάς είπώ και τήν αλή
θειαν,ή ΐκ τοΰ σάλου ναυτία μέ είχε καταβά
λει επί τοσούτφ,. ώστε νά μή μοι μείνη δριξις 
θεαματικής, άπολαύσεως. ·

’Ήτο ήδη πρωία, δτε άφικόμεθα είς Πειραιά 
δυστυχώς δμως καί μετά τόν κατάπλουν φαί
νεται δτι δέν έλαβον πέρας τά δεινά μου. Είς 
τδν λιμένα μάς άνέμενε στόλος λέμβων, έτοιμο; 
πρδς: επιδρομήν καί μέ φρικώδεις φωνάς βλασφη
μίας καί διαπληκτισμούς μέ έσυρεν ό εί; απ’ 
έδώ καί ό άλλος άπ’ εκεί μετ’ ενεργητικότητας 
ί^ίττ^'^θϊ’ρύνϊΐκής κάτδπΐν μάλιστα τής•έκ'του' 
ταξειδίου ηθικής κα\ σωματικής μου δυνάμεως. 
Τέλος επέβην λέμβου καί άπεβιβάσθην εξωθεν 
τ'ου Τελωνείου. ΈκεΙοί τελωνοφύλακες έξ υπερ- 
μέτρου φαίνεται ζήλου, τής έκπληρώσεως τών 
καθηκόντων των ερευνούν έπιμελώς καί εΐτα συ
ζητούν... μετά συστηματικής αφέλειας. . . έπι 
τής γενναιόλογίας έκαστου αντικειμένου τής βα- 
λίζας σας, έτοιμοι καί μέ έλαφράν συνείδησιν νά 
σάς χρεώσουν^ μέ τήν αξίαν αύτών! Άφοΰ τέλος 
ύπέστην καί τήν έπίβλεψιν ταύτην, ένωκίασα ά
μαξαν διά νά μεταφέρη είς ’Αθήνας τάς άπο- 
σκευάς μου καί επέβην τοΰ σιδηροδρόμου, τού 
άτμοκινήτου τούτου μεγαθηρίου, δπερ διατρεξαν, 
έν ήμισείγ ώρ<γ τήν πεδιάδα τής ’Αττικής, ήτις 
μάς ανέπτυσσε μειδ.ώσα και μάς διηγείτο δλα 
τά-ίστορικα γεγονότα, τά όποια ιΐχον έκπλήξει- 
έν αύτή τδ πεδίου τής έξελίξεφς, μάς έφερεν είς 
τδν σταθμόν της ‘Ομονοίας,δπΟυέξήλθον μέ £να 
βαθύν άνακουφιστιχδν στεναγμόν, δστις διέφυγε 
τοΰ στήθους μου.

Ά&ήνηοι θωμ£ς Θ, Γεράχης

Σπουδ««ήί της Έμπορ. Άχ«?ημ1ας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Μακρυά άπ’τόν. Παρθενώνα 
Τό νέο προσκυνούν Θεό 
Μιά νύχτα, τοϋ χειμώνα, - 
Στό σπήλαιο τό ταπεινό. ■ 
Μακρυά ’πό τά παλάτια

• Μέσα σέ φάτνχ] φτωχική 
Ξανοίγουνε τά μάτια 
Τό θείο μας τό λυτρωτή. 
Μιά νύχτα τοΰ χειμώνα 
Δείχνετ' ακόμα πλειό λαμπρό - 
Κι'άπό τόν Παρθενώνα; 
Τό σπήλαιο τό ταπεινό.
Και λάμπουνε στά μάτια 
Μπροστά στό θείο λυτρωτή . 
Νέας Αυγής παλάτια 
Μέσα σέ φάτνη ταπεινή.

Χρίστος Βαρλέντης.

Ο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΥ

Στο προσχεφά2ι τοΰ συΑΑογισμοΰ γερμένος 
Είς era όνειρο βυθίζουμαι γΛυχό 
Κι απ τή ποΑή τον γΛύχα μαγευμίνος 
Στα άστίργια ανεβαίνω στηγη.θεν χατοίχω.

Στο βάραθρο τοΰ όρωτός σου μπαίνω 
Στην άβυσσο τής συμπάθειας -περπατώ. ■ 
Τήν Κγχυρά τσ'. ΚΙπίάος μου προσ&τω ■ 
jilt τή γΑυχείία ματιά σου όταν σε χυττώ.

Τά βάθη τής ψυχής σαυ άνασχάπτω 
Και χτίζω στήν χαράιά σου χατοιχία 
Τών αρετών άγγελον τ’ Οΰρανοΰ.
Στον στήθους μου τά βάθη το'τβ θάπτω 
Γιά σε χρυσή άγάπη χΓ αιθέρια
“Οπου τήν τρέφει φ.Ιόγα αίοθήματος άγνοϋ. 

Βασίλειος Κ. Κόρτζας.

2ΟΝΕΤΤΟ

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ

'Στά στήθε^α τήν χιθάρα σου χρατοΰσες 
Καί άχουγε νά πά.Μη ή χαρό'ά οου, 
Και με γ.1υχε>ά φίύκοϋ.ία τραγουόοΰσες 
'Στους ουρανούς χανόταν ή ματιά σου.
Καί ’στά φτερά τής νότας παραιτοΰοες 
Τά χρυσοφτερωμένα όνειρά σου, 
Νά χοΛυμποΰν σάν xvxroi τά θωροΰσες 
'Στά αιθέρια κύματα τής μεΛωθΐας οου.

ΜΗΤΗΡ Τ Λ Ν ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΩΝΚΓ εχύτταζα χαί 'γώ νά χοΛυμποΰνε 
’Στά 1$>α χύματα χαι τά άιχάμου 
Κι' ότνοίωσα χαράμέσ’ σ’ τήνχαράίάμου.

Μά τάε^όα ’μέσ’ σ’ τοϋ ρεμβασμού τά φώτα 
Τό ύστερο τραγοΰόι νά ΛαΛοϋνε
Και μά τήν ύστερη νά σβήνουν νότα

Γχδργος Ν. βωμαίδης.



244 Η ΦΥ2Ι2 Η ΦΤΣΙΣ 245

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
. (.Συνέχειαν Ids προηγ.

Καί αληθώς ήπόρησα μεγάλως διά τήν αταξίαν 

καί πενιχρότητα τών πάντων. Τράπεζαι καί καθί

σματα έκ τών τοΰ χειροτέρους είδους, οί τοίχοι 

γυμνοί σχεδόν καί απρεπέστατοι δια τραπεζιτικήν 

γραφεία; με άράχνας καί που καί που πίνακας καί 

ένα χάρτην τής έποχής του Νώε ή τοΰ Κολχίδου 

τουλάχιστον και έν τφ μέσφ τοϋ γραφείου τών 

υπαλλήλων κιγκλίδωμα διαχωρίζον ίσως τούς κα · 

λούς απδ τούς κακούς πελάτας πεπαλαιωμέ

νου δε καί αύτδ και έτοιμόρροπον. Οί δε συ

νήθεις καναπέδες, τάπητες καί χρηματοκιβώτια 

τά συνήθως στολίζοντα τά τοιούτου είδους γρα

φεία ούδαμοΰ ύπήρχον, έκτος ένός τελευταίου 

ευρισκομένου δεξιόθεν του γραφείου του κ· Δ'.ευ- 

θυντοΰ καί έν τή γωνία, ίνα μή διαρπαγή ίσως.
Ένφ τά γραφεία άλλων ομογενών μας έν Κων) 

πόλεί λάμπουν καί διαπρέπουν πολλών ευρωπαϊ

κών οχι μόνον διά τήν έν αύτφ τάξιν καί ευπρέ

πειαν,τδν πλούτον, τον καλλωπισμόν καί τήν εύ- 

μάρειαν, δσφ καί δια τήν ευγένειαν, προσήνειαν, 

τδν ακραιφνή πατριωτισμόν καί τήν καλήν καρδίαν 

έπί τή προσελεύσει ιδία ομογενούς έκ τής έλευθέ- 

ρας Ελλάδος.

Έπιεκεφθήτε τά γραφεία τών κ.κ. Μιλτ. Ίσαα- 

κίδου, 1. Ζωγράφου, Π. Δαπόλα, τοΰ εύγενεστά- 

του πράκτορος κ. Θ. Κουρμούζη. τοΰ Διευθυντοΰ 

τοΰ «Ταχυδρόμου» κ. Βελλή,ούς προανέφερον,ή καί 

εκείνα τών κ.κ. Π. Φούλια παραγγελιοδόχου, Α. 

Ζωγραφοπούλου δικηγόρου, κτλ. ή καί τούς Κυ

ρίους Άντ. Άκύλαν οΐνέμπορον, Γ. Μουτόπουλον 

προμ.ηθευτήν τοΰ 'Αγ. Όρους, Ά. Χρηστοδούλου 

ζαχαροπλάστην, Ίάκ Χαλκιόπουλον φαρμακοποιόν, 

ή και τδν κ. X. Καροΰσον είσπράκτορα τών Φι- 

λανθρωπικών'Καταστημάτων κτλ.και θά ίδητε τήν 

διαφοράν μεταξύ τραπεζίτου τοκογλύφου καί αφι

λοκερδών πατριωτών, οίτινες σας δμιλοΰσι δια 

τής καρδίας είλικρινώς καί άπεριφράστως ένφ ό 

τραπεζίτης θα σας βολιδοσκοπήσω καί ψυχολογήσω 

διά τοΰ βλέμματος καί θά σας αναμέτρησή διά τοΰ 

λογιστικού νοϋ του.

Τή αλήθεια όσον αγανακτεί τις τούς δι ’ ολίγους 

εύτυχώς μισελληνικούς χαρακτήρας,τοσοΰτον ικα

νοποιείται καί εύχαριστεϊται δια μερικούς άλλους 

όμολογουμένως αδαμαντίνους.

Ό κ. θ. Παράσχος τμηματάρχης έν τφ μονο- 

πωλείφ τοΰ Καπνού είναι δ φιλογενέστερος ομογε

νής ον εχομεν έκεΐ καί ό έκραιφνέστερος πατριό 

της. Τύπος καθήκοντος καί ειλικρινούς πολίτου 

καί φίλου. Δέν σας όμιλεΐ έν περιφράσεσι καί έπι- 

δείξεσιν, άλλ’ άπλούστατα καί τυπικότατα καί όπό

ταν καταλάβη, δτι ε’σθε άνθρωπος τής έργασίας 

καί τής κρίσεως, σας άγαπα είλικρινώς καί σας 

παραδίδει τήν καρδίαν του. Σάς όμιλεΐ δέ μετά το

σαύτης πίστεως καίπειθοϋς, ώστε ευκόλως εννοείτε, 

οτε τδ λεγόμενον εϊναι πιστόν άπ-ικόνισμα τών αι

σθημάτων του. Άγαπα, πονεϊ τήν πατρίδα όσον 

ούδείς άλλος καί άν ητο δυνατόν άπ ’αυτόν νά έξηρ- 

τατο ή βελτίωσις καί ευημερία του τόπου, ευχαρί

στως θά έθυσίαζεν εαυτόν διά τδ κοινόν συμφέρον 

καί διά τό μεγαλείου τής Πολιτείας, πραγμα δπερ 

οί δυνάμενοι δυστυχώς παρ’ήμίν δέν πράττουσιν. 

Εύτυχώς κατέχει καλήν θέσιν καί έκτιμάται παρ’ 

ίλών. Ό δέ δεύτερος υιός του, δυστυχώς άποθα· 

νόντος του πρώτου, 0ν έγνωρίσαμεν έπανακάψαντα 

έξ Αμερικής ένθα έσποόδασε τά μηχανικά, είναι 

άριστος νέος καί κάλλιστα κατηρτισμένος.

Πας διερχόμενος έκ Κωνσταντινουπόλεως αδύ

νατον νά μή παρακινηθή νά μεταβή έν ήμερα εορτής 

τούλάχιστον,διά τών άκαταπαύστως πηγαινο-ερχο- 

μένων ταχυπλόων σκαφών είς τά έξοχικά μέρη τοΰ 

Βοσπόρου ή έναντι τής Πόλεως εις τό Φαναράκι 

καί τάς νήσους Πρίγκιπον ή Χάλκην. Μετά τοΰ 

καλοϋ μου έξαδέλφου Φ. Ρενουάρδου μετέβημεν 

τήν Κυριακήν τής έκεΐσε διαμονής μου είς το Φα- 

ναράκιον ένθα μάς άνέμενεν εκεί έν τή έξοχή ό κ. 

’Ιάκωβος Λαγκάδης καθηγητής τής Γαλλικής είς 

πρόγευμα προσκαλέσαν ήμας μ·τά τοΰ ευπατρί

δου I. Χαλκιοπούλου έξ Νάξου, ιδιοκτήτου τοΰ 

φαρμακείου Μαδέλλας έν Γαλατά, έπίσης παραθε· 

ρίζοντος έν Φαναρακίφ.

Περί τήν έννάτην μετέβημεν είς τήν Γέφυραν 

τδΰ Γαλατά, όπόθεν τά διάφορα μεταγωγικά σκάφη 

άποπλέουν διά τάς έξοχάς τής Κωνσταντινουπό

λεως. Βλέπων δέ τις τήν ποικιλίαν τών φύλων, 

φυλών, φυσιογνωμιών καί πολυ^ρόμων ειδών καί 

αμφιέσεων τοΰ έν τοϊς σταθμοϊς.αναμένοντος πολυ

πληθούς κόσμου, τήν γραφικήν θέαν τής παλαιάς 

ταύτης ιστορικής γεφύρας, ένθεν κακείθεν τής ό

ποιας πάμπολλα πλοιάρια-ιστιοφόρα καί άτμήρη 

διασχίζουσι τά νηνεμή τοϋ κόλπου ύδατα καί δαι

μονιωδώς συρίζουσιν, ίν ’ άποφύγουσιν έπικειμένας 

άνά λεπτόν τής ώρας συγκρούσεις, τά παρακείμενα 

παντοπωλείακαί όψωπολεία, ένθα παράκεινται πάντα 

τά είδη τών έξοχικών λουκουλίων απολαύσεων,ακού- 

ων τάςποικίλαςδιαλέξεις,γαριεντισμούς,λογοπαίγνια 

καί αστειότητας μά τήν αλήθειαν ευχαριστείται νο- 

μίζων έαυτδν πρδ εκτάκτου κοινωνικής σκηνής, ήν 

ούδαμόσε άλλοτε ευρίσκει καί γηθοσύνως περιφέρει 

τά βλέμματα πέριξ αύτοΰ, ίνα τών πάντων άντι- 

ληφθή, ένφτά ωτα μετά προσοχής εντείνει ίνα ά- 

κούση τον τρόπον καθ ’ ον ό πολυγενής καί πο

λύτροπος εκείνος κόσμος συναναστρέφεται και δια

σκεδάζει.

Ένφ περιεργαζόμεθα πάντα ταΰτα, άνοίγεται ή 

θυρίς τών εισιτηρίων, πάντες ήσύχως λαμβάνουσι 

τά ίδικά των, εισέρχονται καί τοποθετούνται έν 

τοϊς δ-.αφόροις διαμερίσμασι τοϋ πλοίου, καθόσον 

τοϋτο φέρει δύο πατώματα, αίθούσας, έξώστας μέ 

καθίσματα κ.τ.λ. αίφνης συριζει καί κινείται, ένώ 

ήμείς κεχηνότες καί έρωτώντες πληροφορούμεθα, 
οτι είναι τής γραμμής τοΰ Φαναρακίου.

— Άμ’ τώρα λέγω πρδς τόν έξάδελφον.

— Ξεύρω καί έγώ μοί άπαντα.

— ’Addio Φαναράκι καί πρόγευμα καί τί θά εί- 

ποΰν οί άνθρωποι όπου θά μάς περιμένουν ; Διατί 

άδελφέ, δέν έπρόσεχες ;

— Αί καί διατί δέν έπρόσεχες καί σύ καί έβλε

πες τδν κόσμον ;

— Addio Φαναράκι μου, Addio μακαρονάδα, 

addio ορτιγες καί καλό κρασάκι. Άμ’ τώρα έξά- 
δελφε, όπου δέν υπάρχει καιρός.

— Στάσου άδελφέ νά έρωτήσωμεν μοί λέγει, 

μήπως φεύγει κανέν άλλο.

— Μετά ήμίσειαν ώραν μάς λέγουν άναχωρή 

διά τό Χαϊδαρ' απ’ έκεΐ δια τοΰ σιδηροδρόμου πη

γαίνετε εις τό Φαναρακι.

'Άμ έπος άμ έργον.

Σπεύδομεν είς τόν παρακείμενον σταθμόν, προ- 

σκολλώμεθα εις τήν θυρίδα τών εισιτηρίων έκ τών 

πρώτων καί μετά ήμισείας ώρας διαμονήν και ποι

κίλα άστειολογήματα καί άκουστικάς άπολαύσεις 

είσερχόμεθα έν τφ πλοίω, οπερ μετ’ ολίγον έπλη- 

ρώθη κόσμον.

Ποΰ εύρίσκεται τόσος κόσμος καί ποΰ ευρίσκει τα 

μέσα καί τρέχει αθρόως είς τάς έξοχάς ;

Έν Κωνσταντινουπόλει δέν υπάρχει δυστυχία. 

Πάντες, ώς φαίνεται, εργάζονται καί πάντες, τίς 

πολύ τίς ολίγον διασκεδάζουσι καί εύημεροΰσιν, 

άλλ'ιδίως εις τάς έξοχάς, καθόσον έν τή πόλει 

επικρατεί πολιτική ακολασία καί κοινωνική άδιαφο- 

ρία καί ψυχρότης.

Έν τφ ήμετέρφ σκάφει πρέπει να ήσαν περί τούς 

χιλίους έπιβάτας.

Μόλις δέ άπήραμεν ήρχισαν ζωηρότερου τούς γέ- 

λωτας καί τας ομιλίας καί άλλοι νά παρατηρούν 

τά ώραία καί μαγευτικά όντως θεάματα τής' βασι- 

λίσσης τών πόλεων. Άλλά μόλις άπεμακρύνθημεν 

ολίγον, έφύσα δυνατός άνεμος καί τό πλοίον έταλαν- 

τεύετο ζωηρώς έπί τών κυμάτων, ένφ πολλαί γυ

ναίκες καί άνδρες, ούδέποτε ώς φαίνεται ταξειδεύ- 

σαντες ήρχισαν νά ζαλίζονται καί νά κάμνουν εμε

τόν. Καί ήτο πολύ άστείον, όσοι ειδον μεγάλα 

πλοία καί μεγάλας θαλάσσιες νά βλέπουν έν τφ 

λιμένι σχεδόν τής Κωνσταντινουπόλεως νά υπο

φέρουν δεινώς μερικοί έν τοσούτφ μικρφ πλοίφ και 

έν τοιαύτη θέσει. Τό άστειότερον δέ ήτο, όπου καί 

αύται έγέλων έξ έντροπής, ένφ παιδία τινά ζωη

ρότερα τούτων ειρωνεύοντο αύτών, ιδίως οπότε φουσ

κωμένου τι κύμα έρρίπτετο αίφνιδίως έπί τοΰ κατα

στρώματος μας καί περιέλουεν αμειλείκτως τούς 

έπιβάτας καί πολλάς ώραίας άμφιέσεις κυριών, .αί

τινες μάτην περιεμαζεύοντο έν τοϊς άσφαλεστέροις 

διαμερίσμασι διότι τά πάντα ε’χον καταληφθή.

Μετά μιας τέλος ώρας πλοΰν τοιοΰτον έν μέσφ 

κινήσεως καί γελώτων άφίχθημεν τέλος είς τόν 

πρώτον τής Ασιατικής Τουρκίας σταθμόν, έναντι 

τής Πόλεως, όπου οΐ Γερμανοί ήρξαντο ήδη κατα- 

σκευάζοντες ώραΐον λιμενίσκον διά τάς άνάγκας 

τής έκεϊθεν προϊούσης σιδηροδρομικής γραμμής είς 

τά ένδότερα τής ’Ασίας.

Τό Χαϊδάρ είναι ώραΐον μέρος κατάφυτον μέ 

ώραία καφφενεϊα καί κέντρα κείμενα ύπό τα ρωμαν- 

τικώτερα σύσκια μέρη τής θέσεως ταύτης, περιβαλ

λόμενης άπό λαμπρά καί μεγάλα πλατύφυλλα δέν

δρα, άτινα έν ώρα θέρους έχουσιν ώραίαν θέσιν καί 

θαυμασίαν άπόλαυσιν έκ δρόσου καί αδρας.

Έξελθόντες του σκάφους περιεπατήσαμεν ολίγον 

περιεργασθέντες τήν ώραίαν τοποθεσίαν καί είτα 

είσήλθομεν είς τό τραΐνον οπερ μετά πορείαν ήμι- 

σείας ώρας ώς έγγιστα διά μέσου ώραίων τοπείων, 

καταφύτων μερών καί κομψών έξοχιχών οικημάτων 

εστη έξωθι τής πολύχνης του Φαναρακίου, καί έκεϊ

θεν πεζή έλάβομεν τήν πρός τήν οικίαν τοΰ κ. 

Λαγκάδη άγουσαν, άλλα πρό τούτου έστημεν πρό 

τής οικίας του κ. Χαλκιοπούλου, ρωμαντικωτάτου 

ρυθμού καί σχεδίου, όστις μόλις είδεν ήμας έξε- 

πλάγη ότι ήλθομεν διά τοΰ σιδηροδρόμου, ένφ πε· 

ριέμενον ήμας διά τοΰ άτμοπλοίου τής δεκάτης ώρας.

— Ημείς ήπορήσαμεν, μας λέγει καί έφοβήθη- 

μεν οτι δέν θά έλθετε.

("Επεται οννεχεια)

ΕΠΙ ΊΏι ΘΑΝΑΤΩι
Τής πολνκΛανοτον Δεσποίνης Μαλβίνας 

Παπαμανώλη, το γένος Σεβαατοπονλον 
έκ Κων]πόλεως.

Αλήθεια είναι ή δνειρο 

τόν κόσμο πώς άφήκες, 
Μαλβίνα· καί στή σκοτεινιά 

τοΰ τάφου πώς έμπήκες;

Πώς άφησες τόν άντρα σου' 
τή μάνα· ,τά παιδιά σου ; 
τ’ άδίρφια σου; π' έμάγευε 

ή άγγελική καρδιά σου;

Ό δύστυχος πατέρας σου 1 . .
Έτρείε νά προφτάση, 
ποϋ έπίστεψεπώς ζωντανή 

θά σέ σψιχταγκαλιάση· {*)

Καί σ' ηύρε κρύο λείψανο, 

στό νεκρικό κρεββάτι, 
Μέ τ’ άχειλακι σου κλειστό 

καί μέ σδυσμένο μάτι.

Άπάντεχα ήρτε ό σκληρός 

ό χάρος νά σέ πάρη, 
ποΰ ήσουν, τώρα δώ, έσύ 

βλη ζωή καί χάρη·

Καί έβασίλευ’ ή χαρά, 

στό σπήτι αύτό χυμένη, 
γιατ’ ήσουν σύ, μέσα ήκυρά’ 

κυρά χαριτωμένη.

Πένθος, τό σπήτι πού έλαμπε, 
βαθύ, τώρα σκεπάζει, 
πένθος, Θρηνεί κι’ ό θρήνος του, 

πικρός, έσένα κράζει.

Έσ’, ήσουν ποΰ τό έστόλιζες, 

μέ χίλια δυό στολίδια 
κ’ ήτανε τό σαλόνι σου 

ή Έδέμ, μές τά παιγνίδια.

Όλοι, Μαλβίνα, έθρήνησαν, 

δλο( τό θανατό σου· 
βαθειά μάς άφησε πληγή 

ό άποχωρισμός σου.

Θάναι γχά μάς ή μνήμη σου 

τό θαλερό βλαστάρι, 
ποΰ ό χρόνος δέ θά δυνηθή, 

άπό έμάς, νά πάρη.

(") ‘EtqiIs bi Καη·)πύ).ΐ6>ς εΙς.’Ρονχτσούχιον, fciov ή Μαλβίνα, κατα τόν τοκετόν, «πεβίωσε.
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Στολήσετε τό μνήμά της 

μέ λουλουδα περίσσια, 

φυτέψετε τριανταφυλλιαϊο, 
κι' (τιαϊο καί κυπαρίσσια.

Θά έρτουν, ποΟ θά λυώσουνε 

τήν άνοιξη τά χιόνια, 
πικρά νά κηλαϊδήσουνε 

νά κλάψουνε τ’ άηδόνια.

Διά τής έίασκουμένης προστριβής καί πιέσεως, 

άποδιώκεται· ό μεταξύ.τοΰ νομίσματος καί τής λείας 
έπιφανείας τοΰ ξύλου ύπαρχων άτμοβφαιρικός άήρ 

καί συνεπώς έν τοιαύτη περιπτώσει ή τοΰ έξωτερι- 

κοΰ ατμοσφαιρικού άέρος πίεσις άρκει διά νά συγ-, 
κράτηση τό νόμισμα έν αίωρήσει.

Καί οϋτως έπιτυγχάνεται τό ώραϊον καί περίερ

γον τούτο πείραμα.

Ποΰ θά ύμνοΰν τήν ώμορψΐά 

τήν αρετή’ τήχάρη- 

ποΰ θά ύμνοϋνε μία θεά, 
ποΰ *ταν  τής γής καμάρι.

KU 1ATFI2H mm EKASTOTE 0 ΣΤΡΑΤΙΏΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΒΗΚΟΙίΤΟΣ
Στοίήσετέ το τώρα σείς, 
μέ άνθη, έκεϊ περίσσια- 

φυτέψετε τριαντσφυλλιαΐ;, 

κι’ ίτιαϊς καί κυπαρίσσια'

Θάναι γιά μάς τό μνήμά της 

ιερό προσκυνητάρι.

’5»· ‘Ρονχτσονκίφ
■Αδαμαντία ’Ακίρη 
το γένος Δαλλαπόρια.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΑίβΡΗΣΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΚΑΘΕΤΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Τό όντως περίεργον καί ώραΤον τοΰτο πείραμα 

έκτελεΐτε ώς έξης :
Λάβετε ένα όβολόν ή άλλο τι. νόμισμα άργυροΰν, 

(φρ.ίγΛ9.Χ> νί«έλ κ.τ.λ.) θέσατε αύτό διά τής πλευ

ράς τών γραμμάτων έπί έπιπέδου ίυλίνου καί κα

θέτου, οΤον έπί τής έίώτερικής πλευράς βιβλιοθή

κης καρύνης ή άλλου λείου επίπλου, προστρίβοντες 

αύτό ίσχυρώς έκ τών άνω πρός τά κάτω καί πιε- 
ζοντες οραστηρίως αύτό έπί τοΰ ξύλου καί ειτα 
άφήσατε αύτό έλεύθερον άποσύροντες τήν χεϊρασας 

Τότε τό νόμισμα θά διαμείνη έκεϊ συγκεκολλημένον 

πρός έκπληέιν πάντων,ένεκα τής άκολούθουαιτίας :

ΚΑΤΑ TOY ΗΑΙΟΚΑΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Ό ήλιος, ώς γνωστόν δέν μαυρίξει τό δέρμα τοΰ 

σώματος έν ώρα θέρους, άλλά πολλάκις καί έν ώρας 

χειμώνος, δτε άπατώμενός τις έκ τών θερμαντικών 
καΐύγιεινών αύτού προτερημάτων, έκτίθεταιείς τήν 

έπήρειαν αύτού πλέον τοΰ δέοντος.
Τί δέον άρα γενέσθαι έν τοιαύτη περιπτώσει; 

Δέον νά έπανορθώσητε έγκαίρως τό κακόν, διότι 
θά ύποστήτε τήν άνά^κην είς ήν ύποβάλλονται ν.εά- 

νιδές τινες, λίαν φιλάρεσκοι, αϊτινες άμα φθάσωσιν 

είς ήλικίαν τοΰ άνταγωνισμοΰ τής ωραιότητάς των 

καί άντιληφθώσι μετ’ άπορίας, δτι μέχρι μέν τοΰ 
λαιμού των είσί μελαμψαί, κάτωθι δέ τούτου καί 

είς τό έπίλοιπον σώμα των, δτι είσί λευκαί, κατα- 

φεύγουσιν είς τήν διά τεχνητών μέσων, όξέων ύδά- 

των καί κόνεων καί πολτών διαλεύκανσιν τοΰ δέρ
ματος τοΰ προσώπου των, καταστρέφουσαι έντελώς 

τήν επιφάνειαν αύτών. -
Λάβετε δθεν άμέσως όλίγον μανδανόν δν κόπτετε 

είς λεπτά τεμάχια καί χύνετε έπ’ αύτοϋ ύδωρ, 
βροχής, εί δυνατόν καί άφίνετε έπι 2^ ώρας νά 

ήσυχάση.
Μετά ταΰτα περνάτε αύτό ' διά λεπτής' οθόνης 

καί πλύνετε τό πρόσωπόν έκάστην πρωίαν έπί τι- 

νας ήμέρας. Δοκιμάσατε καί θά εύχαριστηθεΐτε.

ό Ιατρός βας

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΝ

’ιδού εν πρόχειρον βαρόμετρον,. δπερ συνειθίζουσιν 
έν Ευρώπη οί χωρικοί καί ιδίως οί φυτολόγοι, όπόταν 
θέλουν νά ίδονν, άν θά έπακβλοοθήση καλός η κακός 
καιρός.

Λαμβάνουν μίαν γάστραν, τήν όποιαν πληρούν δι’ 
υγρά;άμμου καί θέτουν επ’ αυτής κώνον έλάτης (κου
κουνάρι) καθετως.

"Αν προμηνύεται καλός καιρός, ανοίγουν τά πέταλα 
τοϋ καρπού άνδέ προμηνύεται κακός, τότε τά πέταλα 
μένουν κλειστά.

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ

Δια να κατορθώσωμεν ώστε το πετρέλαιον νά καίη 
ζωηρότερον, δέον νά προσθέσωμεν όλίγην ποσότητα 
κάμφορας, δηλ. τεμάχιον μεγέθους μικροί καρύου αρ
κεί" διά δύο εβδομάδας, τήν όποιαν τρίβομεν είς κόνιν 
καΐ εΐσάγομεν είς τό δοχειον τής λυχνίας, ένθα εύρί- 
στκεται τό πετρέλαιον.

Τοιοτοτρόπως άπολαμβάνομεν φλόγα, ήτις καίει 
ζωηρότερον καΐ χωρίς νά καπνίζη

Αελτίον

Ό ταγματάρχης Τζέμμεττ έλαβε καθέκλαν 
απέναντι τής ξενιζούση; αύτόν, ήτις έθαίρμαινε 
τους γλαφυρούς κα'ι χαρίεντας πόδας της πλη
σίον τής πυράς. Είχον τό πρώτον συναντηθή, 
δτε αύτδς μέν ήτο 30ούτης , αύτή δέ 25ίτι;. 
Δέν ειχον δέ ίδει άλλήλους, άφότου αύτδς μέν 
έγινε 5Οούτης καί αύτη ειχεν έπωφεληθή τοϋ 
πρώην μεγαλείου της νυμφευθ-ϊσα άνεήτως-ούτω 
δέαί παλαιαί των σχίσεις,άν και έξηκολούθησαν 
να ήνε οικεία', δέν ήσαν δμως πλέον βωμαντικαί. 
Διά σειράς συμπαθών εκφράσεων ευρισκεν αύτη 
πάντοτε νά ευχάριστή τόν αιωνίως νομολογοΰντα 
φαλακρόν, διότι ήτο ήδη σοβαρός καί φαλακρός, 
δτέ αύτη είχε βίψη τδ παιδικόν τη; βλέμμα έπ 
αύτοϋ καί ήδη, μετά πάροδον τετάρτου αΐώνος, 
ή έρευνα τής χηρείας τη; τδν εύρισκεν ακρι
βώς τδν αύτόν, εκτός μόνον, δτι ή κόμη καΐ ό 
μύσταξ του ήσαν πλέον ψαρός, καί ή σοβαρότης 
τοϋ προσώπου του μετεβλήθη εΐς ποιάν τινα βλο- 
συρότητα.

"Αν δέν είχε μεταβληθή αύτδς πάρα πολύ, έν 
τφ σκιόφωτι τοϋ γραφείου της καί αύτή ούχ*  
ήττον ουδόλως τφ έφαίνετο ηλικιωμένη*  ή κόρη 
ίγεινε τελεία γυνή· καί πράγματι, χήρα 4Οούτης 
δέν δύναται έπιτηδείως νά προσποιήται ευφυΐαν 
ούχ ’ ήττον τά χαρακτηριστικά της κάλλος μάλ
λον ή λύπην έξέφραζον.

Ήσαν μόνοι καί θά διέμενον εύχαρΐστω; μό
νοι,διότι τδ κυνήγιον τής τυφλομυΐας βασανισμέ
νων καρδιών δέν πρέπει νά παίζεται έν συντρο-

— «Φαίνεσθε καλά» παρετήρησεν αυτή «καλ- 
λίτερον ή δτε τελιυταϊον σάς είδον.»

Ή περίστασις, εΐς ήν αύτή άνεφέοετο ήτο τδ 
νυμφικόν της γεΰμα· κα'ι βεβαίως ό τότε λοχα
γός τοϋ πεζικοϋ δέν τή έφαίνετο πάρα πολύ 
καλά έκείνην τήν ημέραν.

«Σάς ευχαριστώ,» είπε νεύων αύστηρώς. «Εί
μαι άρκετά καλά. Καί σεις, εΐσθε καλά, ώς πάν
τοτε, υποθέτω.»

Αύτη έμειδίασε διά τήν άπειρόκαλον εκφρα- 
σιν.«Είσθε, αιωνίως είρων παρατηρώ.»

« Έγώ είρων !» είπεν έρυθριάσας.β’Εγώ, οχι. 
Άλλ ’ ένόμιζα δτι ήσθε τόσον καλά, καί ενθυ

μούμαι, οτι πάντοτε έφαίνεσθε ούτω. Δέν είνε 
αληθές ;

Αύτη δέν προυτίθετο ν’ άρχίση αστεϊσμού; 
μετ ’ αύτοϋ άλλά δέν ήδυνήθη ν ’ άντισταθή επί 
τέλους είς αυτόν τδν πειρασμόν.

Έσιώπα μέ διάπυρους χαμηλωμένους οφ
θαλμούς, πριν ή άποζριθή: βΝαί,δτε μέ ίγνω- 
ρίσανε ήμην καλά.» Καΐ μετά μικράν διακοπήν: 
« Άπδ τότε δέν ήμην πάντοτε τόσφ πολύ, πολύ 
καλά.» Καΐ μετά νέαν διακοπήν, καθ’ ήν οί οφ
θαλμοί της έπλανώντο φαιδροί άπδ τής πυράς 
πρός τδ πρόσωπόν του καΐ έκεΐθεν ερ^ίφθησαν 
σοβαροί έπι τή; άλύσσου τοϋ ωρολογίου του : 
« Άλλά βλέπετε, δτι παραμένω καΐ πάλιν δπως 
μ*  έγνωρίσατε.»

'Ο συνταγματάρχης Τζέμμεττ ήτο έκστατι- 
κός-^υτίδες είκοσαετιρίδος άπήνθιζον έπί τοϋ προ
σώπου του, καΐ έδοκίμαζε ν’ άνακαλέση λόγους, 
ού; έφαντάσθη, πρ’ιν ή αί βυτίδες έλθουν*  άλλ’ 
ή ψνχρολογία τών φράσεων τδν συνέτριβε τώρα 
κα'ι είπε μέ πολύ όλίγην συγκίνησιν : «Ούτω έ- 
χάσατε τόνπάππουν κατόπιν δλων.

— «Συνήθιζα νά σάς αποκαλώ Πάππουν ήρώ- 
τησεν αύτη, διότι πράγματι τδ είχε λησμονή
σει. «Διατί θά σάς είχα άποκαλέση ούτω;»

Ή δεξιά χειρ επαιζε τό κεμβολόγιόν του. 
«Νεμίζω, κατά πρώτον,ήτο δ-.’ έκεϊνο,» είπεν.

Αύτη έξεπλάγη. «Διά ποιον ; ήρώτησεν.
Ό συνταγματάρχη; Τζέμμεττ έκάμφθη έν 

τή καθεκλφ του. «Διότι δέν είχε, κόμην εΐς τήν 
κορυφήν τής κεφαλής μου. Άλλα δέν ήμην καΐ- 
τόσφ πολύ γέρων, δέν τό εΐξεύρετε;» άπεκρίθη 
αυτός.

Ή χήρα τρόπον, τινά έχαίρετο γελώσα, καί 
λέγει. «Σάς έξεδικήθην! Ή κόμη .μου τώρα 
μόλις άρχιζε·. νά άραιοϋται καΐ είμαι 39 ετών.»

— Αύτδς μετά πείσματος άνεπήδησεν· διότε 
πρό πολλεύ ήδη τη είχε δωρήση βραχιόλιον, έπί 
τη 40εττρίδι της, ώστε θα ήτο ήδη πολύ άνω- 
τέρας ήλικίας.

. Αύτη παρετήρησεν,δτι είχε. κάμει εν σφάλμα 
καΐ σπεύδει νά τό έπανορθώση.— «Μά μοΰ λέ
γετε, δτι υμείς ήξεύρετε καλλίτερα,® τφ λέγει 
σαρκαστικώς, «άφοΰ ή έπετηρίς μου εινε τόν Φε
βρουάριον,. δύναται νά μοίεπιτραπή νά τήν φυ- 
λάττφ μόνον κατά τά δίσεκτα ίτη (είμαι, ώς 
τδ λέγει, πολύ πλέον ή 39 Επομένως
πόλύ.ένωρις θά εχω όλιγωτίραν άπδ ύμάς κόμην. 
Δέν μέ πιστεύετε.» . >·...·■

— "Εσεισε τήν κεφαλήν του δυσπιστών.— 
Προσεκτικός αυτή τότε άπέλυσιν ήμίσειαν πε
ρίπου δωδεκάδα καρφοβελονών καΐ έλαβίν άπδ 
τδ κέντρον τής κόμης της ,δίπλαν ούχί μεγάλων 
διαστάσεων. — «Εινε ίδική μου» παρετήρησεν 
αίφνης. « Άπεκόπη, δτε ήμην πολύ, οχι πολύ 
πολύ καλά — καί τήν έφύλαξα. Τώρα ΐδέ τήν 
φαλακρόν μου κορυφήν.
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Ω; προσεγγίζω-^ λειψανοθήκην q ταγμα- 
τ^ΡΧ’)ί έξετελεσε τήν παράκλησίν της. Δύο 
των μακρών δακτύλων του, εΐσδύσαντες εΐς τήν 
κόμην της, άπεκάλυψαν αύτφ τελείως φαλακρόν 
οιαστημα, ακριβώς ούχί ευρύτερον νομίσματος πεν 
ταλέπτου. Ίσως είχε ποτέ καλυφθή ίκα λιυκό- 
φαίον τρίχωμα.

— «Δύνασθε νά μοι δώσητε τίποτε νά τήν 
κάμω ν : αύξήση πάλιν ; ήρώτησε. .μετ’. οίκτου.

Ή καρδία τοϋ ταγματάρχου , Ιπαλλεν, έν ω 
έκυπτε καί ήσπάζετο τό μέρος αυτό, άλλά τό 
φίλημα καθ’ αύτδ ίτον εύλαβές. Ή /κπληξις 
τής χήρας έμερίζετο έξ ίσου μεταξύ τής κομψό- 
τητος και αύστηρότητός του. Έθαύμαζε τί θά 
ίκαμνε κατόπιν.

— «’Ελπίζω, δέν εΐσθε ώργισμένη εναντίον 
μου,» «ϊπεν,.ό ταγματάρχης.

— «Ή, όχι, άγαπητε Πάππε»,· άπεκρίθη 
μέ ίχνη πονηριάς. «Καθίσατε καί εΐπατέ μοι 
όλα περί τοϋ εαυτού σας: περί τών κατορθω
μάτων σας είς τήν Ανατολήν. ’Επιθυμώ λε
πτομερώς νά τά ακούσω' διότι αί πληροφορίαι 
τών εφημερίδων είνε τόσον μωραί, ώστε ουδέ
ποτε δύναμαι νά τάς εννοήσω.»

— «Κατορθώματα !» άνεφώνησεν ό ταγμα
τάρχης: Ουδέποτε διέπραξα κανέν.»

— «Μή εΐσθε μετριόφρων πρός παλαιάν, γη- 
ραιάν φίλην,» άπεκρίθη. «Ήκουσα τι ΐκάματε 
εΐς τά Μέλαινα όρη — ή ήσαν Κυανά ; εν τού· 
τοις ομολογώ,δτι δέν ήδυνάμην νά εννοήσω ακρι
βώς τί ήτο.»

— Εις τήν τιμήν μου, διεκύρηξεν ό ταγματάρ
χης, «ουδέποτε έπραξά τι καθόλου.»

— «Τί ;» άνεφώνησςν ή χήρα, γελώσα.α Δέν 
έβαόίσατέ ποτέ άπό τίνος θέσεως πρός άλλην 
τινά θέσιν χάριν ένισχύσεως, φέροντες τά πυ
ροβόλα σας ϋπεράνω χιονισμένου βουνού;

— «Ά ( Ήξεύρω περί τίνος σκέπτεσθε,» εΐ
πεν ό ταγματάρχης. «Άνθρωπός τις. ονομαζό
μενος Χουΐππετ επραξεν αύτό. Έκαμε πολύν 
κρότον ; πραγματικώς έπρεπε νά τόν γνωρί
ζετε.»

— «Αί Εφημερίδες ελεγον, δτι σείς τό έπρά- 
ξατε,» άντέτεινεν ή χήρα.

— «Ήτο σΰγχυσις εΐς-τά όνόματα Τζέμμεττ 
καί Χουΐππετ. Ό Χουίππετ ούδέν περί αύτοϋ 
εΐπεν, άλλά to πράγμα διωρθώθη δσον τό δυνα
τόν ταχύτερου.»

. —«Ούδεμίαν ομοιότητά βλέπω μεταξύ τών 
λέξεων Τζέμμεττ καί Χουίππετ,» διεμαρτυρήθη 
ή χήρ’·

— «Ναί, εΐς τόν τηλεγραφικόν όμως κώδικα 
είνε έντελώς όμοια.»

— «Τί ανόητοι αύταΐ αί εφημερίδες !» άνε- 
φώνησεν αίφνης ή χήρα μετ’ άγανακτήσιως.

— «Δέν εί«ε δά καί τόσον ανόητοι άντέτει- 
νεν ό ταγματάρχης.

—- «Διότι ήδύνατο κατ ’ εΐσήγησιν αίφνης έμ.οϋ 
νά έγεινεν αυτό.»

— «Τί εννοείτε;».ήοώτησεν ή χήρα πανβύρ- 
γως.

— «Καλά, ιδού» άπεκρίθη ό ταγματάρχης 
ήρέμα: «Τό Άλΐ·Πίνδαχ, δπου ήτο ό υιός τοϋ 
Μπέν Γουλλιέλμου, δν έπρόκειτο' νά ένισχύσω- 
μεν, ήτο εΐς τήν κορυφήν ισοσκελούς’τριγώνου, 
ούτινος πλευρά ήγμένη μεταξύ τοϋ φρουρίου Νί· 
κολσον, δπου ήμην έγώ^ θά ήτο ή β.άίσις.»,

— «Τοιαύτας μεταφοράς δέν εννοώ;» άπεκρίθη 
ή χήρα μετά δυσαρέσκειας. -

«Δέν δύνασθε νά μεταχειρίζεσθε καθαρά αγ
γλικά ;»

— «Θέλω νά είπω,» εΐπεν ό ταγματάρχης 
μετ ’ απελπισίας,» δτι δ.Χου'ιππετ καί έγω.άπιί- 
χομεν έξ ίσου άπό τόν υιόν τοΰ Τουλλίέλμου- 
Μπέν καί έγώ μέν έπρόκειτο νά βαδίσω διά τί
νος κοιλάδος, αυτός δέ ot ’ ύψηλοΰ χιονοσκεπούς 
όρους.»

— «Καί διατί δέν τδ έκαμνες αύτό, σύ;» ή- 
ρώτησέν ή χήρα.

—· « Εφεύρεις, δτι ουδέποτε υπήρξα επιτή
δειος δι* ’ αναβάσεις επί υψηλών όρέων,» άπεκρίθη 
ό ταγματάρχης ταπείνώς.

— «Δεν θέλετε νά είπήτε; δτι έφοβεΐσθβ ;»
Ό ταγματάρχης έπένευσεν. « Έφοβούμην».
Έπερίμενεν ολίγον ακόμη πριν ή έκφέρη δτι 

ήννόει, δτι ήτο δβρις: — «Δέν ήμπορώ νά εννο
ήσω διατί τότε δεν ήκολουθήσατε τό επάγγελμα 
τοϋ πατρός σας.»

— «Δέν είχον αρκετόν νοΰν δι’ αύτό,» εΐπεν 
απλώς. «’Εκτός τούτου, δέν ειξεύρω τί θά άπο 
γείνω μετά έν έτος ακόμη.»

— «Τί συμβαίνει λοιπόν ;» ήοώτησεν αύτη.
— «θά παυθώ,» τής εΐπεν. «Τό δριον τής 

ηλικίας πίπτει βαρέως έπί ανθρώπου ώς εγώ, 
δστις ουδέποτε έτυχε νά διακριθή.»

— « ’Ενόμιζα, δτι είχετε τήν τύχην τοϋ Χου
ίππετ,» τόν διέκοψεν.

Διά μίαν στιγμήν τήν προσέβλεψεν ήλιθίως 
τέλος εΐπεν άνευ πικρίας, άλλ’ έπιπληκτικώς ώς 
πατήρ πρός τέκνον: «Βλέπω, δτι δέν μέ έχετε 
εννοήσει. Έχετε ίσως λησμονήσει, δτι ό σύζυ
γός σας μέ άπεκάλει «ό στρατιώτης τοϋ καθή
κοντος.» 1

— «Ναί,» έπανίλαβεν αύτη χωρίς. νά · άνα- 
λογίζηται τούς λόγους'της, καί τό άνήγγειλεν 
ώς τις φοβούμενος θεόν ή άνθρωπον ή δι ’ εαυτόν.

Καί οί όδόντες της έκλείσθησαν πρό τής γλώσ
σης της μόλις είπε τήν τελευταία» αύτήν λέξιν. 
Διότι ό ταγματάρχης ήγέρθη καί έκινήθη. —. 
«Βλέπω οτι ύπήρξα αυτόκλητος πρός ύμάς, δέν 
θά έπαναλάβω τήν αδιακρισίαν μου, Χαίρετε.»

— «Χαίρετε!» άνταπήντησε μηχανικώς καί.' 
ήγγισε τόν κώδωνα. Δέν Ισχε τήν δύναμιν νά 
τον κρατήση, άλλά προσέβλεψε προσεκτικώς πρός 

τήν θύραν, δτε είχε» αύτη κλεισθή όπισθεν αύ
τοϋ..

Δέκα ημέρας βραδύτερου έλάμβανεν ή χήρα 
επιστολήν άπό αΰτόν φέρουσαν τήν ταχ. σφρα
γίδα τοϋ Σούθαμπτον. « ’Αναχωρώ διά τδ Τι- 
ράχ,» ελεγεν, «ΐνα διευθύνω ?ν τάγμα. ’Εάν εί
χον πράξη δτι επιθυμείτε εΐς τά Μελαινα-Όρη, 
ήθελον ^’.ψοκινδυνεύση τήν ζωήν 5 χιλιάδων άν
θρώπων, τών γυναικών καί τέκνων. Έφε- 
βούμην νά τδ κάμω. Ίσως έν τή νέφ ταύτη πε· 
ριπτώσει θά δυνηθώ νά παρουσιάσω τόν Στρατι
ώτην τοϋ Καθήκοντος' έν καλλίτερα λαμπρότητι.

— «Μ’ 8λα αύτά, είμπορεΐ νά είνε είρων,» 
εΐπεν ή χήρα άμα άναγνώσασα τήν Επιστολήν, 
καί έθαύμαζε έάν ήδύνατο νά άποφύγητήν άπο- 
στράτευσιν. Έκρινε καλόν νά τφ γράψη. ■— Ό 
ταγματάρχης έλαβε τήν επιστολήν τής χήρας 
τήν πρωίαν τής ημέρας, καθ’ ήν τδ τάγμα του 
έπρόκειτο νά προσβάλη τήν θέσιν τοϋ εχθρού. 
Ήτον ή πρώτη μάχη,καθ' ήν εύρέθη άπόλυτος 
δειυθυντής καί ή περίστασις δέν έπέτρεπεν άνά- 
γνωσιν επιστολής γυναικος και ιοίφ αγαπωμε- 
νης. Ήτο Στρατιώτης του Καθήκοντος, δι’ δ 
καίτοι ή επαφή αύτής έφλεγε τούς δακτύλους του, 
τήν εθηκεν εΐς τό θυλάκιον τοϋ αριστερού του 
κόλπου, χωρίς νά τήν άνοιξη. Ήτο καλόν, έ
σκέπτετο, νά εχη τό γράμμα της πλησίον τής 
καρδίας τον άλλ’ έμέμφετο σχεδόν εαυτού, 
διότι έσκέπτετο πολύ περί αύτής.

Τά πράγματα οέν έπήγαιναν τόσον καλώ: εν 
τη εκστρατεία ταύτη, ώστε νά δώση σημασίαν 
εΐς τάς ΐδικάς του υποθέσεις. Εΐς δνοματι Γουΐν- 
τερ, οστις διηύθυνεν έν τάγμα εΐς. τήν άλλην 
πλευράν τού λόφου πέραν σκεπτόμενος περί τών 
αποτελεσμάτων τοϋ κέρδους του παρά τφ έπιτε- 
λείφ του,είχε θυσιάση τό καλλείτερον μέρος τών 
πυροβόλων κακώς οίκονομηθέντος πυροβολικού. 
Έάν ό Τζέμμ-ττ ήκολούθει τδ παράδειγμά του 
ήθελον ^.ψοκινδυνεύοη νάκαταστραφώσιν ύποτής 
μεγαλειτέρας δυνάμ-ως τών εχθρών. Ώ; ήσαν 
τά πράγματα,έπρεπε νά άντιμετωπίση πολύ άνω- 
τέραν δύναμιν, ϊνα έπανωρθώση τήν αποτυχίαν 
τοϋ Γουΐντερ. Ό υπασπιστής του τφ είχε πα- . 
οατηρήση, δτι ή αφροσύνη τοϋ Γουΐντερ ήτο ω
φέλιμος, τόσφ πολύ, ώστε αυτός ό Τζέμμεττ 
θά ήτο βέβαιος περί αποτελεσμάτων τοϋ κέρδους 
του παρά τφ έπιτελείφ τώρα, έάν ήδύνατο νά 
έμποδίση τά άποτελέσματα τής άποτυχίας αυ
τής.

Εΐς άπάντησιν ό Τζέμμεττ έπραξεν δ,τι αίφ
νης ένεπνεύσθη : έμυκτήρισε τόν - υπασπιστήν, 
δστις άπεμακρύνθη γελών. Οί εχθροί ειχον 
τοποθετήση δύο τών συλληφθέντων τεσσάρων πυ
ροβόλων κατά τοϋ Τζέμμεττ, καί ό υπασπιστής 
έπρόκειτο νά άρχίση τήν μάχην άπελαύνων αύ
τούς μακράν τών αρμάτων διά μιάς ή δύο πε
ριστροφών. — Άλλ ’ ό Τζέμμεττ δεν ήθελε νά

τδ άκούση.«.’Οχι, όχι ελεγεν» άλλά πρέπει νά 
ύπομείνωμεν νά κτυπηθώμεν ολίγον ύπδ αότών 
μέχρις ού πλησιάσωμεν άρκετά, ώστε νά περι- 
κυκλώσωμέν τούς πυροβολητάς. Πυροβολούν πολύ 
βραδέως, παρατάσσονται κακώς, οέν θέτουν κα
ταλλήλως τά τυφέκια καί έχουσι μίαν μόνον σει
ράν οπισθοφυλακής.»

Ή θέλησις τού Τζέτμεττ έξετελέσθη.
Ό Υπασπιστής ητο άνθρωπος, τής φάλαγγος. 
Ότε μία τών εχθρικών βομβών, ή πρώτη ήτις 
συνέβη νά διευθυνθή καταλλήλως, έφονευσεν ένα 
σαλπιγκτήν καί έξ άνδρίς, γογγυσμός διέφυγεν 
διά τήν άπώλειαν τής ζωής. *0  Τζέμμεττ ό
μως, δστις είδε μέ ήμίκλειστον οφθαλμόν, δτι 
τά πράγματα έπήγαϊναν ώς αυτός τά επεθύ-. 
μει, έπήδησεν έπί τοΰ έφιππίου τίυΐνα κτυπήσφ 
έλαφρά τόν άγαπημένον του έπί τοΰ ωμού. «Φίλε, 
μου,» είπε. «Ήμπορεΐ νά είνε απάνθρωπου, 
άλλά δεν θά τό άπεκάλουν καταστροφήν καί 
ίάν άκόμη εΐκοσιν έπί πλέον άνδρες καί έγώ αυ
τός έπρόκειτο νά άπολεσθώμεν, έάν κεροήσω- 
μεν τήν ημέραν καί άναλαβόντες έκεΐνα τά πυ
ροβόλα, έφ’ δσον άνήρ τόσον καλώς ώς ύμεΐς μέ- 
ν;ι διά τά ά.αλάβη τήν θέσιν μου.»

— «Συγγνώμην, Στρατηγέ.» εΐπεν ο Ύπα- 
πιστήςβάλλ ’ επιθυμώ νά μή έκτίθισθε τόσφ· οι- 
ότι δέν είμαι αρκετά ικανός,διά νά κάμω το ίρ- 
γον σας, καίτοι εύχαρίστως ήθελον δοκιμάση.»

Καί ακριβώς τότε έτερον τεμάχιον βόμβας— 
τδ τελευταΐον δπερ ερριψεν ό έχθρός έκείνην τήν 
ημέραν__έκτύπησε κατά τού γόνατος τοϋ Τζέμ
μεττ, δστις Επεσε βαρεως κατακέφαλα.

— « Ήξεύριτε τί θά κάμετε» εΐπεν ό. Τζέμ
μεττ εΐς τόν Υπασπιστήν, μόλις άνέλαβε μίαν 
ώραν βραδύτερου άπδ τό ζαλιστίκδν αποτέλεσμα 
τή: πτώσεως του.

— « Έτελείωσεν,» άπεκρίθη ό Υπασπιστής.
«Τά βλήματα έκαθάρισαν τάς κορυφογραμμάς, 
άνελάβομεν τά πυροβόλα σώα καί άβλαβή, καί 
οί όοηγοί όδηγοϋσι τούς αιχμαλώτους κάτω εΐς 
τήν πεδιάδα.» ■·

— « ’Ιδού έγώ I» διεκήρυξ'εν ή ταγματάρχης, 
«Καί πόσον θά ζήσω;» ήρώτησεν.

— «Αλλοίμονο?! πώς θά τόέγνώριζον αύτό,» 
άπεκρίθη ό Υπασπιστής. «Εΐκοσιν έτη, είκοσι- 
πέντε, κάτι πλέον τών έκατονπεντήκοντα. Πολύ 
άρκετά διά νά ένταφιάσης τδ τάγμα· όπωσδή-, 
ποτέ.»

— « Έσκέφθητε νά άποτελειώσης διά πιστο
λιού τδν ίππον μου ; ήοώτησεν ό Τζέμμέτ^. ,

Τδ πτωχόν ζώον άπέθανεν ήδη, βληθέν. Τδ 
χείλος τοΰ Τζέμμεττ ύπέτρεμεν. — «Μά τδν 
θεόν, ένόμισα, ότι θά άπέθνησκον καί έγώ ώσαύ- . 
τως: ήτο πολύ συμπαθής.»

— «Καί δι’ έμέ καί διά το τάγμα'» προσέθη- 
κεν ό Υπασπιστής.
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— «Τί μά συνέβη; . EvEjtm, δτι ■ήτθάιθην 
τήν απώλειαν τής κνήμης μου.»

—1 «Ναί, ^ν βλήμα τήν έκτύπησε' φοβούμαι 
δτι θα χωλαίνετε δλίγον καί ΐνεκα τής «αλαιάς 
ουλής.»

— «’Εννοείτε, δτι πρέπει να αποκοπή ;»
— «“Οχι, δεν εΐνε καί τόσφ Επικίνδυνον— 

μόνον χρειάζεται απόλυτος άνάπαυσις — καί ιδού 
τό άρχηγεΐον,-δεν ήξεύρετε;»

— «Ίσως είμαι πολύ γέρων, ώστε νά φρον
τίσω οι*  αύτό, άλλ’ ύποθίτω, δτι δυσκόλως θά 
μέ αποσύρουν τώρα.»

— «Θά σας κάμουν αρχιστράτηγον πιθανώτε- 
ρον,» είπεν I Υπασπιστής.

Τέλος ό Τζέμμβττ ίιπηγόρευσεν Εκ δέκα γραμ
μών απολογισμόν πρδς τόν Υπασπιστήν' καί δτε 
ό τελευταίοι·' είχεν αναχώρηση διά νά τόν άπο- 
στίίλη, άνεμνήσθη τής επιστολής τής. χήρας.— 
Έπεθύμει πολύ αυτήν καί τοϋτο τόν έκαμε νά. 
λησμονήση τήν χωλότητά του άφ’ ένός καί τό 
άρχηγεϊον άφ’ έτέρου. — Ή επιστολή της «τε
λείωνε μέ τας λέξεις : «Δός μοι τον ορισμόν τοϋ 
Στρατιώτου τοϋ καθήκοντος, 'ίνα λάβη τήν θέσιν 
τοϋ μωροϋ εκείνου, δν έσφαλμένονμοι εοωσεδ.»

Ό Τζέμμεττ Εθηκε τήν Επιστολήν Εντός τοΰ 
φακέλλου καί τόν φάκελλον έντδς τοΰ θυλακίου 
του· ή δέ καρδία του πλήρης ύπερηφανίας προ· 
σεπάθει νά Εξεύρη τόν επιθυμητόν ορισμόν.

Αί σκέψεις του διεκόπησαν ύπδ τής επανόδου 
τοΰ Ύπασπιστοϋ, άκριβώς μεθ' ορμής καί πα- 
τάγου. ■ — « Εκείνος ό Γουί.ντερ άνέλαβε πάλιν 
τήν θέσιν του:» είπεν «άπαΐτεΐ ήδη Ενίσχυσιν, 
διότι διατελει έν άποκλεισμφ.»

= «Τί θέλει;» ήοώτησεν ό Τζέμμετ, στρό
φων τά νώτα.

— «Λέγει δτι περιεκυκλύθη, καί οέν δύναται 
νά οιεξέλθ^ άνευ μεγάλων απωλειών.»

Ό Τζέμμεττ ώργϊβθη ολίγον. «Είναι αί
σχος,» είπεν. «Οί άνθρωποί μου θά είνε ήδη 
κεκμηκότες ώς κύνες.Δυσκολεύομαιτίνά πράξω.»

— «Έγώ ήξεύρω τι θά εκαμνα,» διέχοψεν ό 
Υπασπιστής.

— «Τί ήθέλατε κάμει;» ήρώτησεν δ ταγμα
τάρχης.

— «θά τόν άφηνα νά ύπάγη είς τόν διάβολον. 
■— «Λησμονείτε τόν εαυτόν σας,» είπεν ό

Τζέμμεττ, «Αύτό δέν γίνεται. Πρέπει νά κάμω
μεν δ,τι δυνάμεθα διά νά τόν βοηθήσωμεν.»

— «’βλαστόν άνθρωπον τον όποιον θά στέλ- 
λε« πρέπει νά τδν διαγράφετε,» είπεν δ Υπα
σπιστής. «Καί χάνετε οΰτω τούς καρπούς τής 
νίκης σας.»

—· «Καλλίτερου τοϋτο,» άπεκρίθη ό Τζέμ
μεττ, «παρά νά ύποστώμεν ήτταν».

— «Καλλίτερου διά τόν Γούίντερ, ίσως,» 
εγόγγισεν ό Υπασπιστής, «αλλ’ όχι δι’ ημάς.»

— «Καλλίτερου διά τόν Βρεττανικόν στρα

τόν,» άπεκρίθη ό Τζέμμεττ. «Προσκάλεσον τούς 
ανδρας είς σύναξιν.»

Ό Υπασπιστής έστράφη έπί τής πτέρνης'του· 
άλλ’ ό Τζέμμεττ δέν ήκουσε πρόσκλησήν διά 
σάλπιγγος. 'Αντί τούτου ό Υπασπιστής Εφερε 
τόν χειρουργόν.

Τότε ά Τζέμμ.εττ έμά.θεν, δτι οδοιπορία ένός 
μιλίου τροχάδην τφ ήθελε στοιχίσει βέβαιον θάνα
τον καί ήαθάνθη.έαυτόν μεταπίπτοντα άπό τής 
απελπισίας, διότι είχεν ιδιόρρυθμον πνεύμα,δπερ 
δέν ησθάνετο τόσον ηρωισμόν δσην έχστασιν εν 
τούτοις παν σ,τιειπεν ήτο : «Κάλεσοντούς βν- 
δρας εις σύναξιν.»

— «Πόσου; ανδρας θά λάβω μαζύ μου;» ήρώ
τησεν ό Υπασπιστής.

— «Πάντα ζώντα έκτος «μοΰ,» άπεκρίθη ό 
Τζέμμεττ.

— «Έ;» είπεν ό Υπασπιστή : — Ένόμιζεν 
ό’τι ό αρχηγός του είχε λησμονήσει τήν σημασίαν 
τοϋ Άφγανίκοΰ πολέμου.

Ό Τζέμμεττ εμειοίασεν. «θά άποβοϋν δλα 
καλώς,» είπεν. «Ό ιατρός μοί διέταξε ναρκω
τικόν φάρμακου. — ’Εφέρατε γραφίδα καί φά- 
κελλον ;»

Ότε ό Υπασπιστής εφερε τόν φάκελλον καί 
άπεχαιρέτησε τελευταίου' τον Τζέμμεττ, ό τε
λευταίος άπεμακρύιθη μέ τόν φάκελλον άνά χεΐ· 
ρας. Άπηύθυνεν Επιστολήν πρός τήν χήραν με 
Εσώκλειστον τήν Επιστολήν της,καί τάς Εξής λέ
ξεις γιγραμμένας κάτωθι:— «’Αγαπητόν,μοι 
τέκνον, Στρατιώτης-του Καθήκοντος είνε. Εκεί
νος, δστις φοβείται μόνον νά σφάλλη έν τφ κα- 
θήκοντί του. — Πάππους.»

Έκ τον αγγλικοί)
Παναγιώτης Α· Πακαθαναβίο»

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΤΝΑΝΑΣΤΡΟΦΠΝ

II Ε3ΑΦΑΝΙΧΙ2 ENOS ΠΑΙΓΝΙΟ «ΑΡΤΟΓ

Πώς δυνάμεθα Εν παιγνιόχαρτο·/, έν παραδείγ- 
μάτι το πέντε καρρό, τιθέμενου είςεπήκοόν πάντων 
τών παρεστώτων άνωθι τής όμάδος τών παιγνιόχαρ
των, ήτοι επί τής τράπουλας, νά εξαφανισθή Εκεϊθεν 
άπροαδοκήτως;

Προβαίνετε ώς Εξής:
Μουσχεύειε διά τής γλώσσης ή διά τοϋ. δακτύ

λου, χωρίς ν αντιληφθώσι τούτου οί παρεσιώτες τήν 
ράχιν τής άριστερας χειρός σας καί τιθέντες ταύτην 
έπί τοϋ παιγνιόχαρτου, δπερ σκοπείτε νά υπεξαιρέ
θηκε, λέγετε εις τινα Κύριον ή Κυρίαν νά πλήξη 
Ελαφρώς τρις τήν χεϊρα σας ταύτην. Τούτου δε γε- 
νομένου, θέτετε τήν δεξιάν παλάμην σας Επί τής 
άριστερας καί μετά ταχότητος Εγείρετε καί τάς δύο, 
Evi? τδ παιγνιόχαρτο*  έχει προσκοληθή ' καί παρα
κολούθηση τήν χεϊρα σας, μέ τρόπον Εννοείται, χω
ρίς να φανερωθή ή πραξις. Τότε λέγετε νά εγεί- 
ρωσΐ τδ άνωθι παιγνιόχαρτον καί μετ’ έκπλήξιω; 
βλέπουσιν δτι εξηφανίσθη.

Ροΰς

Η ΦΪΣΙΣ

Πρό τοϋ τηλεφώνου.
Υπουργείου. Πώε πηγαίνουν αί έκλογσί ; 
Νομάρχης. Πολύ σκοτεινοί καί άμφίβολαι.
Αί διαταγαί σαα ;
Υπουργείου. Παραγγείλητε εί; τούς ήμε- 

τέρους νά έπιτόχουν.
‘Νομάρχης.'©ά τούς τό παραγγείλω.

-Α.ΤΤΕΚ1ΖΔ.ΟΤ-Α.

Διδάσκαλός τις ίθετο Επί τής Βύραί τής οικίας του 
την εξής επιγραφήν. «Ούδείς κακός εισελθέτω εντεύ
θεν». Ό 2έ Διογένης άναγνώοας τούτοήρώτησε.» Πό
θε? λοιπόν θά εισέλθη δ διδάσκαλος;»

*

ΓΙώς οκνηρέ, ελεγεν ε’ς πατήρ εις τό τέκνου του. 
κοιμάσαι ακόμη, ένώ δ ήλιος εχει άνατείλει πρό δύο 
ώρών ;

Τί -πταίω Εγώ, πάτερ μου, 5.» ό ήλιος εγείρεται τό
σον ενωρίς ;

*

Ό Σωκράτης είχε γυναίκα κακήν, ήτις άπό πρω- 
ίας μέχρις εσπέρας ελοιδώ^ιξε καί έφώναζεν. Ήμέραν 
;έ τινα Ενώ ητο πολύ εξοργισμένη, δ Σωκράτης 

εξήλθε τής οικίας του, ίνα μη την ακούη, δτε αΰτη 
θυμωθεϊσα τώ ρίπτει έκ τής θυρίδος είς τήν κεφαλήν 
το σάρωθρόν. Άλλ’ δ Σωκράτης και παλιν χρατήσας 
την οργήν του, περαορίσθη φιλοσοφικώς να ειπη : 
«Φυσικόν καί τοϋτο, μετά τάς βροντάς Ερχονται οΐ 
κεραυνοί.

Σήμερον δμως είμεθα ήπιώτεροι, δέν πειράζομεν. 
διά φάρμακερών λόγων άλλά διά γρόνδων καί ροπάλων.

*

Ό Διογένης αποθνήσκω? είπε, νά μή τόν θέσωσ*  
εντός τάφου αλλα εις την επιφάνειαν τής γής. Πώς τώ 
λέγει τότε φίλος του τις, τοιουτοτρόπως θά φαγω- 
βής άπό τα άγρια θηρία /καί πτηνά. Ό δέ Διογένης 
άπαντά,—'«Θέσατε εις τό πλευρό? μου μίαν ράβδον διά 
να τά διώκω».— Πώς θα τά διώκης τώ λέγει δ φίλος 
του, άφόυ θά είσαι άναίσθη.τος.—-Τότε άπεκρίθη δ 
Διογένης — Τί μέ μέλλει λοιπόν,' άν μέ φάγουν τά’ 
διορία άφου θά είμαι αναίσθητος:
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Μεταίύ κυνηγών.

— Τί χρειάζεται έ έρυθροΰς σταυρός μεταίύ'τών 
κυνηγών ;

Μήττω< ιΤσθε διά τήν νοσηλείαν τών θυμάτων!
— Όχι- φίλε μου, κυνηγώ τό περιζήτητου μι

κρόβιου τού τύφου.
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ΤΟ ΦΡΑΚΟΝ ΤΟΤ ΔΟΤΚΟΣ

Ό δούξ δέ Φρονδάκ. υίός τοϋ Αρχιστρατή
γου δονκός δέ Ριόχελι'έ, έξήρχέτό " νύκτα τινά 
έκ τοΰ θεάτρου, φορών ώμάτδτατον φρακον.

Δύο λοπωδύτατ εύρον τόν τρόπον νά οάκειο- 
ποιτιθώσιν αύτό κατά τρόπον νοότιμώτατον. 
Ένώ εί'ρίακετο έν τφ θεάτρφ., χωρίς νά ένοιλόμ 
τι,νύκτΔττνά τώάφήρεόαν τάς δύο πτέρυγας .τον 
φράκου. Ό δούξ μετά τήν παράάταόΐν. πηγαίνει 
είς τϊιν λέσχην δπουδλοε έμειδίαόαν Ιδόντες αύ
τόν. ΠειραχθεΙς δέ ζητείτϊιν αιτίαν τον γέλω- ’ 
τος, ν.αί μετά λύπης του ν.α< έντροπϊίζ μανθάτ 
vet, ότι ύ βελάδα του έότέρεϊτο πτερύγων καϊ 
κατεντροπιασθετς άμέόως έξέρχεται, άπορων διά 
την περίεργον δραπέτευούν τού ίιμίόεως αυ
τής. Την έπομένην ήμέραν άνθρωπος τις 
καλώς ένδεδυμένος παρουσιάζεται λίαν Ενωρίς 
εϊς τό μέγαρον τόϋ δουκός και ζητεί νά όμι- 
λήάμ είς αύτόν τόν δούκα.

Έξυπνοϋν τόν κ. δέ Φρ.ονόάκ, καϊ εϊσάγονν 
τόν ξένον, δστις τφ λέγει. ·

— Ύιξηλότάτε, έρχομαι έκ μέρους τοΰ διεύ- 
θυντοΰ της Αστυνομίας,δστις έμαθεν δ,τι έπά- 
θατε χθές τήν εσπέραν είς τό θέατρον. Σας πα· 
ρακαλεϊ δέ νάμοΰ δώσητε τό φράκον τού όποιου 
οί εϋγενεΐ: κλέπται σας άφήρ«σαν·τάς πτέρυ-. 
γας.Ελναι άναγκαΐον τούτο διά τήν άγακάλυ^ιν 
τών λοπωουτών

Ό δούξ, λίαν ευχαριστημένος διά τϊιν προ
θυμίαν τής Άστυνομίάς, τοίς δίδει τό φράκον 
μετά πολλών, μάλιστα εύχαριάτιών, μή ύπο· 
πτευθείς ποσώς, δτι έγένετο καϊ πάλιν τό π.αί- 
γνιον τών άστειοτάτών λοπωδυτών του, οίτινες 
είχον ϋκεφθξί δτι τό μέρος δέν άξίζεϊ όσον τό 
δλον.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ^ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

40. Γρίφος.
. 'Ο —Κ 1 Κλα 2ν

41. Γρίφος.,;
Η jn ην Ε — φρ άς

42. Γρίφος.
Ω ΣΝ — λέων 6 ωρ 1 On

43 Γρϊφος-
Η Ξ Σ fiv Ε άνά ΓΚΑ ία

Kiwoc

ΛΥΣΕΙΣ ΠλΕΠΙΛΤΙΚίη ΑΣΜΙΣΕίΙΝ
130V ΤΕΎΧΟΤΣ

■ 34· Δέλτα·ρϊον = δελτάριον
Έλυσαν αύτό' ή χ, Αύρηλία Πρίντεζη έξ ’Αθηνών, 

ή Δίς Σοφία Δημαχοπούλου έξ ’Αθηνών, ή κυρία 
Αγνή Πρίντεζη έξ ’Αθηνών, ή Δίς Πολύμνια Παπα.- 
δοπούλου έξ ’Αθηνών, ό κ. Παν. Α. Παπαθανασίου 
έχ Πατρών χαί ό χ. Παπασταύρου έξ Αθηνών.

3$. Τό άλεξιδρόχιον διορθώθη I
Έλυσαν αύτό ή χ.'Αύρηλία Πρίντεζη έξ ’Αθηνών, 

ή Δίς Σοφία Δημαχοπούλου έξ Άθηνώνν ή χ. 'Αγνή 
Πρίντεζη έξ ’Αθηνών, ή Δίς Πολύμνια Παπαδοποπού- 
λου έξ Αθηνών χαί b κ. Παν. Α. Παπαθανασίου εκ 
Πατρών

ΔΗΛΗΣ ΙΣ
ΤΤαρακαΖω τους ευαρεστούμενους -νοι μοι εξα-: 

ποστείλωσι είκονογραφημενα ταχ. άελτάρεα (VU- 
es fit fantajsies) οίασδήποτε χώρα?, καί δέλω' 
ανταποδίδει αίιτοϊς τά ϊσα, άνταποστέλλων τά 
βμοια-

Nicolas Ρ. Simatos 
.. Braila-Roumanie

Ήα^ΟΣεΪΓΣια Μ^ΤΑΣ ”
Φοιτητής τής φιλοσοφικής σχολής άναλαμέάνει, 

παραδόσεις μαδημάτων ελληνικών, μαθηματικών, 
κ.τ.λ. διά μαθητάς έν γένει.'ΙΙληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

Παραχαλοΰνται οι κ. κ. συνδρομηταί 
μας οί άποστέλλοντες έργα πρδς δημοσίευ*  
σιν να μήν ανησυχούν διά τήν αργοπορίαν 
τής καταχωρήσεως, διότι δά δημοσιεύον
ται κατά σειράν άρχαιότητος.

Παρακαλοΰνται εκτώνκ. κ. συνδρομη
τών μαςοί ευαρεστούμενοι? δπως μας στέλ- 
λωσιν, αν είνε δυνατόν, τήν -μικράν πρδς 
ημάς αλληλογραφίαν των δι * εικονογραφη
μένων δελταρίων τοΰ τόπου των.

‘ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΛΕΞΙΚΟΥ· Έξεδόθη τό 8ον τεύχος, περιέχον οιπλοϋν 
πίνακα τής ’Ολυμπίας καί άρθρα άπό τόν Δημητρα- 
κόπουλον μέχρι Έρηφαλοσύφιλις, έξ ών άναφέρομεν 
τά Διαμαγνήτην Διαστάσεις, Δραγούμης, Εγκεφα
λικά κέντρα.

Έκαστον τεύχος τιμαται λπ. 80. Έκδοται Μπέχ 
χαί Μπάρτ, πλατεία Συντάγματος.

ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ^ ΦΘΙΣΙΑΤΡΕΙΑ- Έξεδόθη 
ύπό τού ύπουργείου τών ’Εσωτερικών είς πολυτελέ
στατου τόμον μετά 48 εικόνων, περιέχον πλείστας 
μελέτας τού ιατρού κ. Βασιλείου Πατρικίου γραμμα- 
τέως καί μέλους τού ιατροσυνεδρίου, περί τών εν Έλ- 
βέτίφ, Γαλλίφ, καί Γερμανίφ Φθισιατρείων περισπού
δαστου μελέτην περί τής καταπολεμίσεως τής φθίσεως 
έν Έλλάδι καί τής ίδρύσεως ’Ασκληπιείου χτλ.

ΚΥΡΙΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΦΙΛΟΙ
'•Όσοι θέλετε νά πωλήσετε Κρητικά 

η Ελληνικά' γραμματόσημα παντός 
είδους εις τάς μεγαλειτέρας τιμάς. 
“Οσοι θέλετε νά κάμετε άνταλλαγάς 
Ελληνικών ή Κρητικών μέ ξένα. 
Όσοι θέλετε νά συμπληρώσητε τάς 

ίαυλλογάς σας διά σπανίων γραμμχ- 
ΪΗΤοσήμΛν όλων των εθνών εις τιμάς 

εύθηνοτάτας Έπισκεφίήτε τό Γραμματοσημολογικόν 
γραφεΐον τώνκ. κ. ’Αδελφών Σπετσιώτου.

8 'Οδός ’Ασκληπιού.
ΑΓΟΡΑ, ΠΔΛΗΣΙΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

. ΑΝίϊΠίΟΣΔΠΟΣ. ’ΦΥΣΕΔΣ» ΤΔΝ ΠΑΤΡΑΝ
Ό κύριος Έδουάρδος Μ ι σ έ ρ καθηγητής τής 

Γαλλικής έν Πάτραις. έν τώ ξενοδοχείω· τής, ’Αφθο
νίας ΌΒός Άγ. Νικολάου, διατελεΐ ανταποκριτής 
τής «Φύσεως® νάί δύνανται οί συνδρομηταί ήμών νά τφ 
χαταδάλωσι τάς συνδρομάς των.

‘Ομοίως εχει την πληρεξουσιότητα νά έγγραφη καί 
νέους συνδρομητάς.

ΑΟίΔΟΠΆΜΔΤδ^ΦΏΕβΚΓ

Κ. Β. Σύρον. ’Επιστολή μετά συνδρομής έλ.ή- 
φθη. Ταχυχσομικώς έστάλη ύμϊν άποδειξις μετ’ άρ·.θ· 
μοΰλαχείου. Εύχαριστοΰμεν.—Α. Β» Κέρκυραν. 
Δελτάριον έλήφθη· Άπόδειξιν στέλλομεν ταχυδρομι
κώς.— Α. Π. Σ.. Κ α ρ δ ί τ ζ α ν. Παρακαλοΰμεν εϊ- 
δοποιήσατέ μας περί αποσταλείσης άποδείξεως.— Η. 
Λ. Ζάκυνθον. Ζητούμενου φΰλλον σας εστάλη. Έ- 
γ^άψαμεν ύμϊν καί παρακαλοΰμεν φροντίσατε δραστη- 
ριως παραγγελίαν μας. — Ν. Δ. Μεσολόγγιον. 
Συνδρομή.σας έλήφθη. Άποδειξις μετ’ αριθμού λα
χείου ..σας εστάλη ταχυδρομικώς—Ν· Β. Ζ ύμ ν ·. τ- 
σαν. Παραγγελία σας εστάλη ύμιν ταχυδρομικώς έπί 
συστασει.—-Δ. Κ. Μ ι τ υ λ ή νη ν. Παραγγελία σάς 
εστάλη ύμϊν προχθές. Άναμένομεν νεωτέραν σας.— 
Μ. Μ. Κάρ υστ όν. Ν. Α. Σύρον. Π. Ρ. Κρή- 
την·. Σύνδρομα! σας έλήφθησαν. Αποδείξεις μετ’ α
ριθμού λαχείου σας εστάλησαν ύμϊν ταχυδρομικώς·,—

Φ» Έν ΆΦήνάκ ίκ τοΟ Τυπογραφείου τών Καταντημάτων 'Ανίατη Κωναταντενίδαυ


