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Σ έν τοϊς πρόσθεν τεύχοις τής
«Φύσεως» κατεδείξαμεν, διά
τής περιγραφής έν όλίγοις
πάντων τών έν χρήσει ήδη τη
λεγραφικών συστημάτων μετά
τής παραβολής καϊ τοΰ ήμετέρου έν ταις «Δύο σπουδαιοτάταις έπινοήσεσιν» ήμών,
Θά έπιχειρήσωμεν τήν έκμετάλλενσιν αύτών προσεχώς,
διά τής έξαιτήσεως τοΰ σχετικόν, προ
νομίου πρότερον έν ταϊς κυριωτέραις
πρωτευούάαις τών βιομηχανικωτέρων καϊ
έμπορικωτέρων κέντρων τής Εύρώπης,
καϊ είτα τήν έκμετάλλευσιν αύτών. Άλλ;>
ή σπουδαιότης τής έπιχειρήσεως ήμών
ναύτης δέν έγκειται είς τήν παροχήν τό2
σον τοΰ προνομίου καϊ τήν έκμετάλλευσΐν, δσον είς τήν προτίμησιν τοΰ ήμετέρου τηλεγ. συστήματος είς άπαντα τά
τηλεγραφεία τής ύφηλίον. Πρόκειται δθεν
διά τούτου καί τής εύρείας δοκιμής αύτοΰ νά κατανοηθη πρεπόντως, δτι καϊ
άπλούστερον καϊ καλείτερον καϊ οίκονομικώτερον είναι τό ήμέτερον σύστημα καϊ
δτι έφέίής τό τηλεγράφημα θά μεταβιβάζήται εύχερώς καϊ ΰπό τοΰ τυχόντος
πολίτου είς τόν άνταποκρινόμενον σταθ
μόν, άνέυ τής.μεσολαβήσει ειδικού ΰ·
παλλήλου καϊ Θά έκτνπ^ταϊ δι ’ ώραι'ων
αλφαβητικών χαρακτήρΟ έπϊ μικρού τε
μαχίου χάρτου, δίκην ^τιστολικοΰ δελ
ταρίου, οπερ ούτως αύτούσιον θά παραδίδωται τφ αποδέκτμ καϊ ύφ' δλας τάς
έπόι(τεις προτιμώτερον έσεται·
Καϊ δέν είναι μόνον τά προτερήματα
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ταυτα τοΰ νέου τούτου τηλ. συστήματος
άλλ' ένέχει τούτο καϊ πολλά άλλα, έτι
πολυτιμότερα καϊ διά τούτο κρατύνεται
ή ήμετέρα ρλέφις, δτι άναποδράστως θά
προτιμηθή από παντός άλλου ήδη γνω
στοΰ συστήματος. Δέν άπαιτεϊται δέ είδικότης διά τήν έκμάθησιν τού χειρισμού
του, καθόσον πάς τις θά δύναται τού λοι
πού καϊ παΐς έτι, μικρός, νά τηλεγραφώ
διά τούτου' οί δέ αγράμματοί καϊ αύτοϊ
οί άμαθεΐς θά γράφωσι οι’ αύτοϋ, τούτέστι τηλεγραφικώς τάς. έπιστολάς των,
άνευ πλέον γραφέως καϊ γραφίδος, καθ
όσον τό ήμέτερον τούτο σύστημα άναπληροΐ έντελώς καϊ αντικαθιστά πολύ
καλείτερον καϊ εύονώτερον τάς γραφο
μηχανής Remington κτλ.· Έν παραδείγματι, αφού δι ’ απλής στροφής τοΰ στρόφϊγκος τού χειριστηρίου καϊ έπαφής αύτού έπϊ τών τηλεγραφουμένων γραμμά
των, μεταβιβάζονται κεή, έκτυποΰνται
ταΰτα τόσον έύκόλως καί καλώς έπϊ τοΰ
χάρτου τρύ δέκτου τοΰ άνταποκρινομένου
σ^Αθμοϋ,^φυσικώς επεται δτι τούτο θά
γίνεται καϊ έν μικρά άπορτάσει καϊ άν
έπϊ τής αύτής τραπέζης τοϋ γραφείου
μας, έν τφ αύτφ δωμμτίφ, θέσωμεν έν
συγκοινωνία χειριστήριον^καϊ δέκτην, θά
δυνάμεθα πασιφανώς νά τήλεγραφήσωμεν άπό τοΰ γαριστηοίου nite τούτον είο
τόν έπϊ τής τραπέζης δέκτ^καϊ συνε-,
πώς νά γράφωμεν έπϊ τοΰ χάρτου αύτοϋ
οίάνδήποτε έπιστολήν Θελήσωμεν-Ώστέ,
πας τις, έστω καϊ αγράμματος, άρκεϊ νά.
γνωρίζη μόνον τούς χαρακτήρας τοϋ αλ
φαβήτου, θά. δύναται, στρέφων μόνον τόν
στρόφυγγα τού χειριστηρίου νά γράφμ
έπιστολήν οίάνδήποτε.·
Διά τού συστήματός μας λοιπόν τού
του καταργούνται έντελώς αί γραφίδες
καϊ οί γραμματείς, οί δέ αγράμματοι καϊ
άπειροι θά γράφωσι διά τής μηχανής, ώς
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οΐ έμποροι και Εγγράμματοι- ΤόΛμέτερον
δέ τούτο σύστημα θ ’ άντικαταστήσμ «επείύμέθα προσεχώς, πάντα τά ύπάρχοντα
τηλεγραφική συστήματα, τάς γραφομη
χανής και τά Εν ταΐς πόλεσι τηΐέφωνα,
καθόσον ένεκα τής οίκονομικής καταστά
σεως καϊ χρήσεως θά Ε^αρμοσθμ άνέτως
είς άπάσας τάς οίκιακάς, Εμπορικής καϊ
αστνκάς Επικοινωνίας, ούτω δέ θέλει καταστμ πάγκοινον οργανον όμιλίας, γρα
φής καϊ συγκοινωνίας παρ ’ άπάσαις ταΐς
τάξεσιν.
Ήδη, έξετάσωμεν, τίνι τρόπω θά συμμετάσχωσι καϊ οι Λμέτεροί συνδρομηταϊ
τής Εν λόγω σπουδαιοτάτης καϊ Επικερδεστάτης Επιχειρήσεων, ώστε δύναται ν'
άποδμ κολοσιαίων διαστάσεων Εκμετάλλευσις, καϊ άντϊ εύτελεστάτης συμμετο
χής των ν’ άπολαύσωσι τό έκατονταπλάσιον τής καταθέσεώς των. ’Ιδού· Ή έπιχείρησις θά βασισθμ Επί ι,οοο μετοχών,
πρός 2ο φρ. έκαστη, δπως ή εύπρόσιτος
είς άπαντα τά βαλάντια καϊ δσοι μέν δύ
νανται λαμόάνουσι πλείονας μέτοχός,
δσοι δέ δέν δύνανται, λαμβάνουσι όλιγωτέρας, έστω καϊ μίαν. Ούτω δέ καϊ μετά
μίαν μόνον μετοχήν, ήτοι δι’ so φρ· έν
περιπτώσει, καθ’ ήν ή έπιχείρησις θά
φθάσμ τά Εκατομμύρια ίσως, άς φαντασθή τις πόσον θ ’ άνατιμηθτϊ Λ μετοχή τών
20 φράγκων.
Όσαι δέ μετοχαί δέν διατεθώσιν έκ
τ-ών ι ,οοο άναγκαστικώς θά μένουσίν είς
τήν. κατοχήν καϊ κυριότητα τού ϊδρυτοΰ
καϊ Εφευρέτου τής Επινοήσεως τής Εκμε
ταλλεύσεων ταύτης, δστις δύναται νά
διαθέσμ αύτάς κατά βούλησιν.
Όσοι λοιπόν έκ τών ήμετέρων συν
δρομητών θελήσωσι νά λάβωσι μέρος είς
τήν έπιχείρησιν ταύτην, δύνανται νά έγγραφώσι διά μίαν η περισσοτέρας μέτο
χός, δηλοϋντες ήδη τούτο άπό τούοε είς
τά γραφεία τής «Φύσεως» συναποστέλλοντες καϊ τό τίμημα Επί αποδείξει, άχρις
ού λάβωσι τήν σχετικήν μετοχήν των
διά μίαν ή καϊ πλείονας τοιαύτας- Εν
νοείται, δτι προτιμώνται διά πασαν Εγ
γραφήν προπαντός άλλου οί ήμέτεροι
συνδρομηταί, οίτινες μόνον δικαιούνται
νά έγγράφωσι καϊ άλλους φίλους των♦ Ρ. ΠΡΙΝΤεΖΗΙ

ΠΕΡΙ ΘΟΥΔΥΔΙΔΟΥ
Ό χώρος καί ό χρόνος είναι μέν δυσκατάληπτον τής άνθρωπίνης διάνοιας πρόβλη
μα καί των φιλοσόφων δύσλυτον θεώρημα,
άλλ’ έν τούτοις έφαπλοΰνται τά βασίλεια
τών φυσικών καί τών ιστορικών έπιστηιιών.
’Εν μεν τω χώρω Εδράζονται αί φυσικαί, έν
δέ τώ χρόνω αί ιστορικοί έπιοτήμαι. Φαί
νονται μέν ό χώρος καί 6 χρόνος ώς άνομοιότατα, άλλ’ είναι τέκνα τού αύτοΰ πατρός, είναι άδελφοΐ καί φέρουσιν ώς γνώρι
σμα τής συγγένειας αυτών τό άπειρον. Τοϋτο
συντέμνουσιν ένθεν μέν οί έρευνηταί τής
φύσεως, ένθεν δέ οί ιστορικοί. Δέν έχει τη
λεσκόπιου πρός διασκόπησιν τών άπειρων τοϋ
κόσμου Εκτάσεων μόνη ή άστρονομία, άλλά
καί ή ιστορία, ήτις τάς χιλιετηρίδας καθαιροΰσα καί έκμηδενίζουσα τά πόρρω άφεστώτα
οίονεί μεταποιεί είς παρόντα. Ώς δ’ ό διερχόμενος πολλών άνθρωπων άστεα γίνεται
συνετότερος καί σοφότερος, ουτω καί ό
πολλάς του χρόνου περιόδους μελετήσας καί
τά αίτια τών ιστορικών γεγονότων πρός τά
άποτελέσματα παραβαλών ένορδ σαφέστεραν
τους νόμους τούς διοικοΰντας τον .ηθικόν
κόσμον. Διά τοϋτο δικαίως ο μέν Διόδωρος
τήν Ιστορίαν ονομάζει μητρόπολιν τής φι
λοσοφίας και προφήτιν τής άληθείας, ό δέ
Διονύσιος ό ’Αλικαρνασσεύς φιλοσοφίαν έκ
παραδειγμάτων.
Όντως ή καθολική ιστορία ολόκληρον τόν
άνθρώπινον βίον τοϋ παρελθόντος έξετάζουσα, τάς βαθμιαίας τοϋ άνθρωπίνου πνεύμα
τος ανυψώσεις καί καταπτώσεις άνερευνώσα,
άνακαλύπτει, άν τό άνθρώπινον γένος είναι
προοδευτικόν ή όπισθόρμητον καί όπισθοκέλευθον. Μελαγχολικοί ιστορικοί, οΐος ό Θου
κυδίδης, έχουσι τήν γνώμην, οτι ή 'Ιστορία
είναι μέν άνάπτυξις τοΰ πολιτισμού, άλλ' ό
πολιτισμός επανέρχεται εΐς τήν προτέραν
βαρβαρότητα. Ούτως ή κίνησις αποτελεί κύ
κλον καί ούχί εύθεϊαν γραμμήν διηνεκούς
προόδου. Είς τοιαϋτα πορίσματα καταλήγουσιν, όσοι νομίζουσιν, οτι ούχί ύπερτέρα δύναμις, άλλ' ή τυφλή καί βαναυσουργός τύχη,
αί έπιθυμίαι καί τά άγρια πάθη κυβερνώσι
τόν κόσμον.
Όντως έν "τή 'Ελληνική 'Ιστορία δέν υ
πάρχει διηνεκής πρόοδος, άλλά πρό τών Τρωι
κών οί πρόγονοι ίφών έσιδηροφόρουν. ώσπερ
οί βάρβαροι, βραδύτερου δ ’άνεπτύχθη ό Μυκηναΐος πολιτισμός, οστις κατέπεσε κατά τήν
εισβολήν τών Δωριέων. Είτα άνεπτύχθη ό
πολιτισμός τών χρόνων τοΰ Περικλεούς,
άλλά και ουτος συνετρίβη κατ’Εξοχήν διά
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τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον. Ή οπιόθοχώρησις προέβη κατά τούς ’Αλεξανδρινούς
χρόνους, τούς Ρωμαϊκούς καί τούς Βυζαντι
νούς, άλλά μετά τήν άναγέννησιν τών γραμ
μάτων άνέλαμψεν ό νεότερος πολιτισμός.
Κατά ταΰτα, ό πολιτισμός άποτελεΐ μέν κύ.κλον, άλλά καθ’ ήμας γε ό νεότερος είναι
τελειότερος καί πολυμερέστερος τοϋ παλαιό
τέρου, ώς ό πολιτισμός τοΰ αίώνος τοϋ Πε
ρικλεούς εΐνε τελειότερος τοϋ Μυκηναίου
καί ό νεότερος τού άρχαίου. Οί ’Αθηναίοι
δέν εΝον μέν Επικήν ποίησιν, οϊά ΰπήρχεν
έφ’ Όμηρου, άλλ ’ άνέπτυξαν τέχνας καί
Επιστήθιας άγνώστους τώ ποιητή τής Ίλιάδος και οί νεότεροι λαοί στερούνται μέν της
τέχνης τοϋ Φειδίου και τοΰ Πραξιτέλους,
άλλά κινούνται καί διαλέγονται διά τοΰ ηλε
κτρισμού καί έχουσι τελειοτέραν θρησκείαν
Εκείνων, οίτινες έπί Περικλέους έφιλοκάλουν
μετ’ εύτελείας.
Λοιπόν ή καθολική ιστορία είνε ό μέγι
στος τού άνθρωπίνου γένους διδάσκαλος, είνε
ό ύπέρτατος τοϋ κόσμου δικαστής και ό άποκαλύπτων τήν δοκοϋσαν αρετήν καί τήν λανθάνουσαν κακίαν, άλλ’ οί ήμέτεροι πρόγονοι
έστεροϋντο ταύτης. Τοϋτο δέ συνέβαινεν
ούχί διότι τά πλεϊστα μέρη τής γής ήσαν
τέώς άγνωστα άλλά διότι ή περί τού άν
θρωπίνου γένους έννοια έλειπεν. Οί ήμέτεροι πρόγονοι έπίστευον, οτι μόνοι αύτοί είνε
συγγενείς πρός άλλήλους, οί δέ βάρβαροι
φύσει πολέμιοι. Άφ ’ ού δέ οί Ελληνες καί
οί βάρβαροι δέν ήσαν τής αύτής φύσεως όντα,
δέν ήδύναντο νά έχωσι τήν αυτήν ιστορίαν.
Έλέχθη μέν, οτι ό Ηρόδοτος, Έφορος ό
Κυμαϊος καί άλλοι έγραψαν τοιαύτην, άλλ’
Εκείνος, όστις ύπέρ πάντας τούς Έλληνας
κατενόησε τήν έννοιαν τής καθολικής ιστο
ρίας, εΐνε ό Πολύβιος.
Καί ουτος ό^ιως δέν ήδύνατο νά έννοήση
τό δλον άνθρώπινον γένος, ώς οργανικόν
όλον, ούδ’ άνεγνωριζε τήν Ενότητα τούτου,
άλλ’ ένόμιζεν, ότι, άφ’ ου ό κόσμος ύπε,βλήθη είς τήν άρχήν τών Ρωμαίων, ή ιστο
ρία Εσωτερικήν Ενότητα έκτήσατο. Ό Μεγα·
λοπολίτης ιστορικός χαίρει επί τή κοσμοκρατορία τών Ρωμαίων, ήν ονομάζει τό κάλλιστον άμα καί ωφελιμότατου τής τύχης άγώ- νιομα. Κατά τούτον έφ ’ δσον τό άνθρώπινον
γένος ήτο διηρημένον κατ’ έθνη, δέν ήτο
εύκολον νά συλλάβη τις τήν δλην τούτου
Εννοιαν, ώς δέν Εννοεί τήν Ενέργειαν Εμψύ
χου καί καλού ζώου, άν τά μέλη αύτου εΐναι
διηρημένα. Ή Ρώμη λοιπόν κατά τόν φιλόπατριν |υέν,φιλορρώμαιον δέ ιστορικόν συνέθετο τα μέλη τοϋ άνθρωπίνου γένους καί
εν ολον συνεθέσασα άπέδωκε τώ ζώω τό εί
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δος καί τήν εύπρέπειαν τής ψυχής. Μή τίς
ψέξη τόν μέγαν τής άρχαιότητος ιστορικόν
διά τούτο, διότι τά ολέθρια τής κοσμοκρατορίας άποτελέσματα δέν είχον έτι άναφανή.
Έν ταύτη, ώς έν ρυπαρώ δοχείω. άνεμίγησαν χρηστοί μετά φαύλων και Έλληνες μετά
βαρβάρων, ή δέ διαφθορά πηγάζουσα ώς κυκλοβόρος χείμαρρος έκ τών σαπρών τελμά
των τών Καισάρων κατεμόλυνε καί έρρύπανε
τούς εύανθεΐς τοΰ πολιτισμού ανθώνας καί
έταπείνωσε τά έθνη καί τούς λαούς έπί το
σοΰτον, ώστε ήδύνατο τις νά Επιφώνηση τό
πολυθρύλητον «αίσχύνομαι άνθρωπος γεγονώς». Ό Θουκυδίδης δμως δέν έγνώρισε μέν
τούς εύρεΐς τής κοσμοκρατορίας κόσμους ούδ’
ήδύνατο νά άντληση τά ιστορικά αΰτοϋ πο
ρίσματα έκ τών μεγάλων τής παγκοσμίου
ιστορίας δεξαμενών, άλλ’άνήκε τή μεγαλοπράγμονι καί σοφή έκείνη γενεά, ήτις έδημιούγησε τήν ελληνικήν κοσμοκρατορίαν καί
ήσ την ύπέροχον διάνοιαν ύμνησεν έν τώ
Έπιταφίω δ υιός τού savOίππου. Ούτως ό
Θουκυδίδης δέν έχει μέν συνείδησιν, δτι ή
ιστορία αύτοΰ είναι μόνον τής καθολικής
ιστορίας μόριο·ν, άλλ’ ή οξεία αύτοΰ παρατήρησις και ή φιλόσοφος διάνοια δίδουσιν
αυτώ τά σκήπτρα εν τώ βασιλείω τών ιστο
ρικών ιδεών»
Γ. MIST

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ TOY HAAUHTOY HAS
‘Ο πλη&νομος τής Γής. Μολονότι είνε δυ
σχερής ό άκριβής καθορισμός τού άριθμοϋ τών
κατοικούντων άνθρώπων έπί τοΰ πλανήτου
ήμών, διότι ή στατιστική είνε άγνωστος είς
πολλά κράτη καί παρά τοΐς άγρίοις, ούχ ’ ήττον διατείνονται οί μέν δτι περί τά τέλη τού
1900 κατόκουν έπί τής γής ψυχαί ι,6ιο,
οοο,θ9°> άλλοι δέ ύποβιβαζουν τόν αριθμόν
είς ι ,ό^ρ,οοο,οοο·
Κατά τούς ύπολογισμούς τών πρώτων κατοικοϋσιν :
Έν Ευρώπη 396,000,000 έν ’Ασία 886,
ορο,οοο έν , Αφρική ιτό,οοο,οοο έν ’Αμε
ρική ι^γ,οοο,οοο έν Αύστραλία καί Πολυ
νησία ό,οοο,οοο τό όλον ι,6ιο,οοο,οοο.
Πάντες όμως παραδέχονται δττ ό πληθυ
σμός τού πλανήτου ήμών αύξάνει κατ’ έτος
κατά 5 έπί χιλίων άνθρωπίνων πλασμάτων.
Έπί τή βάσει τοΰ ύπολογισμοϋ τούτου ή γή
θά φέρη έπ’ αύτής κατάτό 2000 έτος, ήτοι
μετά παρέλευσιν ένός αίώνος, 2,6φ8,οοο,
5όο άνθρωπίνων πλασμάτων, τό δ’ έτος 2
517 οΐ κάτοικοι αύτής θά άριθμοΰνται είς
33 δισεκατομμύρια S86,ooo,ooo. Άγγλος
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συγγραφεύς, cctic διατείνεται, οτι κατά δε
καετίαν ό πληθυσμός τής γής αυξάνει κατά
8%, υπολογίζει ότι κατά το 2072 ό πλα
νήτης ήμών θά άριθμή 5,999 εκατομμύρια
κατοίκων, ύπολογίζωνοέ πόσον μέρος γής έξαρκεΐ πρός διατροφήν ένός ανθρώπου, κατα
λήγει είς τό συμπέρασμα ότι κατά τήν επο
χήν ταύτην ή αυίησις τοΰ πληθυσμού τής
γής θά σταματήση κατ ’ ανάγκην, διότι αύτη
δέν θά επαρκή πλέον πρός διατροφήν τών
κατοίκων αύτής.
, Γλ&αοαι. Έπι τής γής όμιλοϋνται 2γ5ο
γλώσσαι καί διάλεκτοι. Μόνον έν ’Αφρική
ομιλοΰνται 6οο. Αί δέ μάλλον όμιλουμεναι
εινε:
ΉΚινεζική όμιλουμένη ύπό 916,000,οοο
και ή Ινδική ζόό,οοο,οόο.
Μετ’ αύτας έρχονται ή 'Αγγλική όμιλου
μένη όπό ι25,οοο,οοο, ή Ρωσσική ύπό ιοο,
οοο,οοο, ή Γαλλική ύπό 5ο,οοο,οοο ή ’Ισ
πανική ύπό ^5,οοο,οοο και ή ’Ιταλική ύπό
32,000,000.
θρησκείαι. Αί κυριώτεραι θρησκεΐαι εΐνε
«ί έξής :
Χριστιανοί 55ο,οοο,οοο Μωαμεθανοί 220,
Οοο,οοο, Ίσραηλϊται ίο.οοο,οοο Βραχμανισται 23ο,οοο,οοο Βουδισταί 460,000,000
Εΐδωλολάτραι ΐφο,οοο,οοο.
Τών Χριστιανών ύποδιαιρουμένων είς
Τρεις κατηγορίας έχομε-,;
Καθολικοί 2-]ο,οοο,οοο Διαμαρτυρόμενοι
ί70,000,000 ’Ορθόδοξοι ιιο,οοο,οοο.
Κατοικία καί Ινδνμαοία. Μεταξύ απάντων
τών κατοίκων τής γής υπολογίζεται ότι 5οο,
οοο,οοο εΐοιν ένδεδυμένοι, 25ο,οοο,οοο ού
δέν ^έρουσιν ένδυμα 700,000,Οόο ύπάρχουοιν εχοντες απλήν ζώνην 5οο,οοο,οοο κατοικοΰσιν έντός οικιών, καλυβών καί σπη
λαίων καί τέλος a 5ο,οοο,οοο δέν έχουν ώρισμένην κατοικίαν, ίντες πλανόδιοι.
I. Β.

ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ
Πάντων ήμών : ή λύπη κΓ ή χαρά,
Πάντων ήμών : τό γέλοιο καί τό κλάμμά,
Πάντων ήμών : ώ μαύρη συμφορά
Ό θάνατοο καί ή ζωή άντάμα.
Πάντων ήμών ι 'ς τής νειότης τής χρυσής
Τό λούλουδο άκγάθι θά φυτρώνη.
Στό μέτωπο λουλούδια θά ψορής
Κι’ άγκάθι τήν καρδιά θά σ' άγκυλώνη.
Πάντων ήμών : ή μαύρη άπελπισιά
Τών πόθων σάβανο, καί ή έλπίδα
Ψέμμα πικρό μ* άλήθειας φορεσιά.

Πλούσιοι, πτωχοί, τοΰ κόσμου Ισχυροί
Πάντων ήμών ή τύχη ίδια είναι
Τό μνήμα τάνοιχτό μάς καρτερεί.

Σάμϋ{

Έλίνη Χβορώνου
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ΑΠΟ ΤΑ ^ΑΥΜΑΣΙ^Τ^· JCOZMOV

ΜΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΟΛΙΣ
Έν Αύστοία, πλησίον τής Κρακοβίας,
εύρίσκεται μικρά τις πόλις, καλουμένη
Βιελίτσκα, ύπ’ αύτήν δέ εύρίσκεται ύπό·
γειος πόλις, είς τήν όποιαν κατέρχεται
τις διά κοχλιοειδούς κλίμακος, έκ 5οο
περίπου, βαθμίδων- Κάτωθεν τής κλίμα
κος εύρίσκεται εύρύχωρος πλατεία, είς
ταύτην δ
* άπολήγονσιν αί όδοί τής πό
λεως, ή μάλλον αί στοαί, φωτιζόμεναι
ύπό λύχνων καί πυρσών.
Διερχόμενός τις τάς στοάς ταύτας, ά
παντα μεγάλας θολωτές αίθούσας, οίκίας, σταύλονς. αγάλματα κ·τ λ.
Πολλοί άνθρωποι διατρέχουσι τάς όδούς, γέροντες φορτία, κυλίοντες βαρέ
λια, όδηγούντες ίππους- Εντός μεγάλης
αίθούσης δίδονται συναυλίαι καί χοροί,
έντός δ ’ ένός παρεκλησίου τελείται κατά
πάσαν Κυριακήν λειτουργία.
Μένει ττς κατάπληκτος βλέπων τήν ύπόγειον ταύτην πόλιν, τοσούτω έκτεταμένην καί καθαρόν- Αί όδοί Λ αί στοαί
αύτής έχόυσι μήκος, ΐγο λευγών (68ο
χιλιομ.) άνθρωπος δέ βαδίζων 8 ώρας
καθ ’ έκάστην θά δαπανήσμ ένα μήνα δ
πως έπισκεχθή αύτήν έν λεπτομερείς. Έν
τη πόλει ταύτμ ύπάρχει καί λίμνη έχουσα
περιφέοειαν ιοο μέτρων. ’Αλλά, τό μάλ
λον θαυμαστόν είνε δτι ή πόλις δλη φαί
νεται λελαξευμένη, έγλυμένη έξ ούσίας
όμοιας μέ ροδίνην καί κυανήν ύαλον,
έκπέμπουσαν άνταύγειαν- Τά πεζοδρό
μια, οί τοίχοι τών στοών, οί βόλοι άντανακλώσιν ώς κάτοπτρα τό φώς τών λυ
χνιών καί τών πυρσών·
Είς τινα μέρη βλέπει τις δωμάτια έστρωμένα διά κρυστάλλων, όμοιων πρός
πελωρίους άδάμαντας.
Ό έπισκεπτόμενος τήν ύπόγειον ταύ
την πόλιν νομίζει δτι ονειρεύεται καί δτι
καθ ' ύπνον έπισκέπτεται παλάτιον τών
παραμυθιών. Καί δμως ή πόλις αύτηύπάρχει, μετά μόνης τής διαφοράς, δτι αί
οίκίαιαί στοαί,τό παρεκλήσιον ούτε κρυ
στάλλινα είνε,ούτε αδαμάντινα,άλλ ’ έλαξεύθησαν έν παμμεγίστφ φυσικώ δγκω.
Άπό άλατος 6οο ήδη έτών λειτουργεί τό
ύπό τήν Βιλίτσκαν μεταλλεϊον τοΰτο τού
άλατος έπειδή δέ προεχώρει όλονέν καί
προχωρεί Λ σκαφή, έσχηματίσθη όλίγον
κατ’ όλίγον ή ύπόγειος αύτη πόλις.

ΤΟ ΕΤ0Σ19Ο2 ΜΛΟΓΜ ΕΟΟΨΙΝ
Ο λήξαν έτος ιρ°2 ύπήρξεν όλεθρίως γόνιμον ύπό
έποφιν σεισμικών καί ήφαιστειακών φαινομένων,
καταλαδόν δλως ίδιάζουσαν θέσιν έν τη ιστορία
τών γεωφυσικών φαινο
μένων. Τοσαΰται δ’ύπήρξαν αί εΐς πλειστα σημεία
τής γής έπελθοΰσαι γε
ωλογικοί αναστατώσεις, ώστε Λ έγκαι
ρος αύτών καί συστηματική έπιστημονική
μελέτη ύπήρξεν έντελώς αδύνατος. Έξ
ύστέρων μόνον έμελετήθησαν τά έκ τών
συνεπειών αύτών φαινόμενα άλλά καί πά
λιν έπιτοπίως καί καί ούχί έν σχέσει καί
πρός τά άλλαχού συγχρόνως Λ μετά μι
κρής χρονικής διαφοράς παρατηρηθέντα.
Συστηματικήν τών γεωφυσικών φαινο
μένων τού 1902 μελέτην έσχάτως προέτειναν δύο Βέλγοι γεωλόγοι, ό Λαγράνζ
καί ό Βραίκ,οίτινες έν σημειώματι ύπέβαλον πρό τίνος τή. Βελγική γεωλογική έταιρεία τάς παρατηρήσεις αύτών.
Έκ τών άπό τού Μαίου έν ταϊς Άντίλλαις συμβαινόντων, όρμώμενοι οί γε
ωλόγοι ούτοι λέγουσιν, δτι τά φαινόμενα
ταύτα ύπό έπιστημονικήν έποφιν άποτελούσι συμπτώματα γενικωτέρας διαταράξεως, προελθούσης έξ ίδιαζούσης τινός
καταστάσεως, τής όποιας προτείνουσι
τήν μελέτην άπό τε γενικωτέρας άπόφεως
καί έν ταϊς κατ’ ίδίαν αύτών έκδηλώσεσι- Πρωτίστως δέ ζητούσι,νάμελετηθώσι
ιον τά σεισμικά αίτια, 2ον τά ήφαιστειακά
γεγονότα, Τον τά μετεωρολογικά φαινό
μενά, 4ον αί μαγνητικαί έπιδράσεις,όον ή
φυσική τού ήλίου κατά τό 1902 κατάστασις κτλ.
«Άλλά λέγουσιν έν τώ σχετικφ σημειώματι, Λ μελέτη δέν πρέπει νά περιορισθή μόνον είς τά σημεία ταύτα. Ούτοι
φρονοΰσιν, δτι ή έπιτροπή, είς ήν θ ’άνατεθη τό έργον τούτο, όφείλει νά μελετήσμ καί τρίτον τι ζήτημα, δπερ νομίζουσι, θά είνε τό σπουδαιότερον άν δη
λαδή ύπάρχη σχέσις τις καί συνάφεια μεμαξύ τών διαφόρων τούτων φαινομένων,
καί άν πράγματι ύπάρχη τοιαύτη τις
συνάφεια, πώς έκδηλοΰται, αύτη ποια
είναι ή σπουδαιότης αύτής, πώς άρχεται
καί έκδηλοΰται καί πού καταλήγει.
«Τό ζήτημα τών γενικωτέρων σεισμι
κών έπιδράσεων καί τής μεταξύ τών δια

φόρων φαινομένων τής άτμοσφαίρας, τών
ώκεανών καί τού γήινου φλοιού ύπαρχούσης οχέσεως, άποβαίνει . όσημέραι
σπουδαιότερου. Τίς άρνεϊται πλέον, δτι
τό κεντρικόν ήμών άστρον, ό ήλιος, εί
ναι ό δίδων πανταχοΰ τήν ζωήν, παρέχων αύτήν τοΐς άνθρώποις όσάκτς έπιφαί.νεται άνω τού όρίζοντος ; Τίς αγνοεί,δτι
ή γεωφυσική δράσις, αί μεταβολαί τής
θερμοκρασίας καί τής άτμοσφαιρικής πι
έσεως σχετίζονται πρός τήν περιφοράν
τής Γής; Τί δέ νά εϊπωμεν περί τού γή
ινου μαγνητικού συστήματος, δπερ εύ
ρίσκεται είς διαρκή ήμερησίαν συνάφειαν
πρός τό ύφος τοΰ ήλίου καί παρακολου
θεί έν ταϊς διαταράξεσιν αύτού τάς έπί
τής έπιφανείας τού κεντρικού φωτεινού
άστρου αναστατώσεις;
Καί διά τήν πραγματοποίησιν τού σχε
δίου τούτου προτείνουσι νά ζητηθή ή
σύμπραξις τών άπανταχού έπιστημόνων,
διότι μόνον δίά τής συνεργασίας πολ
λών όμού έξοχοτήτων, δηλαδή τών πα
ραγόντων τής έπιστήμης είναι δυνατόν
νά έπιχυθη όλίγον φώς έπί τών μεγάλων
κοσμικών προβλημάτων. Ή τοιαύτη «γεω
φυσική άνάκρισις» τού έτους 1902 θά έξακριβώσμ μέν τά γενόμενα, θά έκζητήσμ
δέ καί τάς παράγούσας αύτά αίτίας.
Ή πρότασις τών δύο γεωλόγων έγένετο
όμοφώνως δεκτή.
Τό δέ έγκριτον περιοδικόν «Γή καί Ούρανός» ύπομιμνήσκει έν τούτοις καί μετά
τήν ήφαιστειακήν έκείνην καταστροφήν
τοΰ Κρακατόκ (ι883),δτι είχε διαταχθή
τοιαύτμ τις μελέτμ έν Άγγλίμ, ής άπο
τέλεσμα ύπήρξεν ή δημοσίευσις έμβριθεστάτου έργου (The Eruption of Krakator
and subse-Quent phenomena), έν τώ όποίφ
ή μέλλουσα έπιστήμη έπροκαλειτο ν'
άναζητήσμτήν άκριβή ιστορίαν τής μεγά
λης έκείνης γεωλογικής άναστατώσεως.
Σ. Τ...

TO
Ή μεγαλειτέρα ποσότης τοϋ άλατος εξάγεται εχ
τής θαλάσσης, η δέ έτησία χατανάλωσις αύτου χαθ’
δλη» τή» Γήν ανέρχεται είς 7, 300,000,000 χιλισγρ,
τής ’Αγγλίας παραγοόσης τα 2^265,000,000 χίλιόγρ.
Έν Κίν^ το άλας χατασχεοαζεται δι’ δλως άπλ;υστάτου τρόπου. Εΐς τά. παράλια εχουσι χατασχευάσει
είδος ανεμομύλων, οί δποΐδι κινούμενος δια τοϋ ανέ
μου άνασύρουσι τδ ύδωρ τής θαλάσσης χαί τδ ρίπτουσιν έντδς δεξαμενών αΐτινες ευρίσχονται ολίγον ύψη—
λότεοον τής θαλάσσης. Έντδς τών δεξαμενών τούτων
τδ ύοωρ εξατμίζεται ύπδ τοΰ ανέμου χαί τοϋ ήλίου
χαί μένει τδ άλας, τδ δποϊον παραλαμθάνουσι, δίδουσιν εΐς αύτδ σχήμα άρτου χαί τδ μεταφέρουσι πρδς
πώλησιν είς τδ εσωτερικόν.
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χισαν νά καρκινοβατούν. Έρωτήσας δέ τδν φίλον κ.

κώς νά

Δυστυχώς,

—

δουλεύει

μόί

άνερ-

χόμενος έπί κάθέκλας, έφύσα διά τοΰ στόματός

του

ώ; είπομεν,

Έν Βάρνη,

ομογε

καλοί

ολίγοι

βιομήχανον, Κ. Άργυρόπόυλον, εμπορομεσίτην κάλλιστον καί φιλόμουσον πατριώτην πολύ δέ φιλότιμον
καί φιλόξενο-»,

Γρ.

τδν κ.

πρά

Λουλουδόπουλον,

κτορα τής ΝέαςΊ’Ατμοπλο'ι'ας

ρότερα.

σεως βεβαίως μεγάλης, έσβένυτο, έν ακαρεί. Παρε

Κρίμα, άφήκες με τόν

—

ρίστασιν τοΰ

καιρόν

παρέλθη, καί ήδη

γάμου νά

μάλα ευάρεστος καί υποχρεωτική, τδν

δέν

Καί πόσοι νέοι

ύπόκεινται είς τήν

έμπορον

καλώς να έννοήσωσι τήν

ρη

όμως

άτυχους

ήλθεν

τδ πεφημισμένον ξε

καί πολυμήχανου

κ. Κλονά-

έπιχ-ιρηματίου, δσιις

τήν

οικογενειακός είς

δυστυχώς

εσχάτως

Ελλάδα

πρδς έγκατάστασιν καί άποτυχών είς τάς επιχειρή
σεις του, έπέστρεψε κακήν κακώς εκ νέου είς Βουλ

γαρίαν, δι’ όπερ πολύ δυσαρέστως εκφράζεται περί
τοΰ^τόπου

καί

ιδία

περί

τών

να

ευκαιρίαν τοΰ γάμου καί ύστερον πρδς

άγαμοι χωρίς

εύγενέστατον

καί

Αθηνών

Είδον

καί τόν

κ.

τής Νέας

πράκτορα

Άτμοπλοίας πάντοτε σοβαρόν καί μέ πολλές φρον
τίδας περιβαλλόμενον, τόν εύγενέστατον κ. Γ. Μπέ-

ζην, μεθ’ ου άντηλλάξαμεν

καί

Τριαντάφυλλου, πάντοτε

κ. Κρ.

τόν

που καί φυλάργυρον,

ραπονούμενον

Είδον

δλίγας ομιλίας.

κακόμοιρον

πάντοτε

δύστρο
καί πα-

καί τής τύχης του,

κατα τοΰ καιροΰ

αμπέλων καί τών σιτηρών κατά τών αν-

κατά τών

Πει

καί

Γεώρ. Κατινάκην, άξιόλογον επίσης

καί τής οικονομίας νά

θησαυρίζη.

Ειδον

καί

τδν

νέον\αί φιλογενεστάτων αισθημάτων, οστις πάσης
πασίγνωστου

άνά τήν ύφήλιαν καταστάντα διά τής

ευκαιρίας έδράττετο βπως μέ περιποιηθή καί ευχα

αλληλογραφίας του

ρίστησή και διαφόρους άλλους καλλ;στους ομογενείς
καί πατριώιας, ών δυστυχώς δέν έκράτησα τά ονό

ματα αυτών.
Έκ

μ.εταβαίνει τις

σιδηροδρομικός εις

Ρουχσ-ούκιον καί έκεϊθεν εις Γιούργεβον καί

κουρέστιον

διά θαλάσσης

κτλ. ή

έκεϊθεν· είς Φιλιππούπολιν και

τδ

Έπροτίμησα

τριον ιατρόν καί

είς

Βου-

Πύργον

καί

Σόφιαν.
καί

δεύτερον

παραπονούμενον κατα τής
οτι

αρεσκόμενον

ευτυχεί

πάλιν εν

είδον

έκ Βόλου καταγόμενου τδν μή έν-

νοοΰντα ποτέ νά παραβλε'πη
τδν πατασσοντα τά

τδν μετά ζήλου καί

γελίας του ώς είχε

τδν

μ.ηδέποτε

τύχης του καί

πάντοτε

νά

δείγματα

δύο

πλήν

διατυμπανίζη

παραγ

τήν αναίδειαν καί εμέ νά περι-

παίξη.Γράφει είς ολον

ρωμήν.

φοβερόν κ. I. Κουτσοδημή-

καί

Πύργω τδν πολύν

τροπα,

Κ. Κουμεντήν,

καί ουδέποτε πληρόνοντα τά χρέη και τάς

Βέρνης

τδν

κόσμον νά τουστείλουν

καί παραγγελίας καί

αρνείταί τήν

πλη

’Οφείλω ομ.ως να κάμω μνείαν ενταύθα καί

καλλίστων νέων καί

ομογενών

πομπή ίσχυροΰ

μόνων καί τής κλίσεως τοΰ
τελεσματική

πιέσεως τών

αέρος δια τής

στόματος καί

απο

ή

ένδς

είς απόστασιν

ενέργεια του

πνευ

θών μαργαριτών τοΰ Πύργου

καί δή

Τδ

φαινόμενου τοϋτο

μέ

τό όντως

έφάνη τότε

αύτδν του κατα

δστις τότε ήρξατο να εξετάζη καί
περίεργον

φαινόμενου τής

αυτός

σβέσεως

άδικα καί

αυθαίρετα,

προσωπεύουν φιλοτίμως τήν τοπικήν ιδιοφυίαν. Καί

διά

λόγου καί

ούτοι είναι οί Κύριοι ’Αρ . Κάλφας καί Κ. Γραμενί-

τής

λυχνίας διά τής έκπνοής του είς τοιαύτην μακρι

νήν απόστασιν.

κινδύνου

Ό

κ.
Κ. Γραμμενίδης είναι πολύ αξιέπαινος
διότι, ώς είπον, έν όλιγοχρονίφ διαστήματι κατώρ-

θωσε να

διοργάνωση τέλειον γραφ-ίον παραγγελιών

εισαγωγής καί έξαγωγής προϊόντων έν
καί συνάμα νά συστήση

αποθήκην

Χαίρει άρίστης έκτιμήσεως

έργάζεται ήδη

μετ’ ού πολύ

καί

έν

θά έχη μοναδικόν κέντρου

και

εμπορικής

επικοινωνίας μεταξύ τοΰ λιμένος τούτου καί τών πο

τατος καί ακριβέστατος

είς

τας

τοΰ καθίσματος έφ ’ ού

έν φοβεροί

καταστάσεΓ

ρες αίματος,

στήματι ιδίαν

μάτων τής πατρίδας καί τών κοινοτικών τής Βάρ-

φιβόλφ'αγορά καί έν Κράτει δπου άλλοι τήν απελ

άποστρεφόμενον

παν κα

κόν καί άνίερον. Ειδον επίσης τδν κ. Παυλίδην τέως
ενεργητικόν

καί

ρέκτην

πρόεδρον

τής

Κοινότητος

καίνΰν έντελώς άμεριμνοΰν ια καί περί τά ίδιατυρ-

βάζοντα, τον

ΆΟ.

κ.

λαμπρότατου

ΓΙασχαλίδην

καί φιλότιμου νέον, άριστον δέ έμπορον και

φιλο-

γενή πατριώτην.
Τόν κ. X.

ζωηρότατου

πολυτιμότατου νέον, θυσιαζόμενον διά

έπίσης

καί

τούς φίλους

.του καί φιλοπονώτατον βιομήχανον, καταγινόμενον
δέ άπδ πρωίας μέχρις έσπέρας είς τό διασκεδαστι-

κδν

έργον του καθόσον κέκτηται ώραίαν πριονομη-

χανήν καί είναι

πισίαν καί τήν
παραιτούνται

Ό

κ.

όνιως ευχάριστου

τις

Άρ.

υπολήψεως καί

ναστροφές του

σπέρας

κατόπιν νά

μας

εγον του τελεσφορούν καί έν μειδιάμασι

νά κερδίζη

βλιού.

συν

τφ εύήχφ πριονισμώ

τών

διατηρεί ήδη

επιχειρήσεις

όμογενεϊς φέρεται

καί

αμερικανικού

δήρου,

διαμερίσματος

κέν-

ούδείς θά ήλπιζεν

εργάζεται, δσον

άποτεύεσματικώς. Είς δέ τάς . συνα
είναι

ώς

σι

Ή

του

εγχειριδίου.

τούτου ήτο

θύρα

ανοικτή έκ τον αντι

έκεΐθεν

θά

είχε φόγη. Φαίνεται, οτι μόλις ή μεγάλη τοΰ σι

έμετριάσθη, έπήοησε,

ταχύτης

δηροδρόμου

τραυματισθείς

μή

Αί δέ πρώται α

έκτή; πτώσεως.

ναζητήσεις

είς τά

πέριξ μέρη

ουδέ ίχνος αύτσΰ

εύρον.
Τό θύμα δέν ήδυνήθη ν’ άποκριθη είς
ρωτήσεις.

Είς

τήν Νοβίλλην

βοήθειας, τόν μετέφερον

πρώτας

τάς έ-

τφ παρέσχον

τάς

εις πενιχρόν τι

ξενοδοχεΐον, παρά τόν στσθμόν, έ-φ ό τηλέγρα
σιγανώς έκρότει ζητών έσπευσμένως τάς δι

φος

άρχάς,

αίτινες

πα

κατέφθασαν. Τό βαγάνιον

μετά δύο

μόλις

ώρας

άποσπασθέν τής αμα

ξοστοιχίας, έσφραγίσθηύπό τών αρχών, ό οέ ύπαστυνόμο; μετά τοΰ άντισαγγελέως έξήταζον τήν

("Επεται συνέχεια)

τοϋ δολοφονηθέντος, δστις ήτο σχε

κατάστασιν

ήμιτεθνηκώς

δόν

καί

περί τοΰ οποίου οί ιατροί

ούοέν έλεγον.

ΣΤΟΝΟΣ

Έρευνώντες τά

θυλάκια τών ενδυμάτων, του

τήν ιδιότητά του. ΤΗτο

Δελίων έκ τής

Παιδί ποΰ με παραμυθιού
Λόγια γ.ΐυκά τάποκοιμοϋνε,
"Οπου με ψεύτικο σπαθί
Και τουρεκάκι το γεΛοΰνε,
Παιδί μικρό κί’ έμ'ε κρατούσε
Ή μαύρη μοίρα μου στα χέρια,
Ki'ουράνιαμονδειχτε ευτυχίας
Π’ άμετρα Λάμπατε άστέρία.

διασκεδαστικώτατος. Καθ’ ε
οσας

ήμέρας έμεινα

έν

νά πίνωμεν τδ ορεκτικόν

.μας καί

συντρέχωμεν είς τδ έστιατόριον'

μεθ’ 8

Μούδειχνε κόσμους ποΰ άγνή
'Αγάπη μόνο κατοικούσε,
"Οπου τής χρύσωνε ή χαρά
Ki' ή ευτυχία τους γεΛοΰσε.

τις κύριος

παίζοντες

μίαν

παρτίδα σφαιριστηρίου ή

Καί έν περίεργον φυσιολογικόν φαινόμ.ενον,

τα

όπερ

παρετήρησα είς τδ κατάστημα τοΰ κ. Κάλφα άξιον

ό αδυσώπητος Ερμής καί ενταύθα

περιγραφής. Είχεν

έντδς αύτοϋ

δύο μεγάλας

τούς χαλινούς του καί άπό τίνος καί αυτοί οί πρίο-

χνίας δια φωτισμόν, καί

νες έν Βουλγαρία άπδ τόσης ζωηρας κινήσεως ήρ-

ώστε νά διέρχωνται κάτωθι άνθρωποι χωρίς

είς απόστασιν

λυ

τοιαύτην,

φυσι-

'Ορλεάνης, βιομήχανος υφασμά

των, ΰ,τανδρος, ώ:

έφαίνετο έξ επιστολής

άπευ-

θυνομένης πρός τόν «κύριον καί τήν κυρίαν». Εύ
ρον έπίσης και 1400 φράγκα έν ώραιοτάτφ χρη-

δπερ έφαίνετο άθικτου.

ματοφυλακίφ,

— TQ 1 είπε ζωηρώς ό άντισαγγελλεύς, άκόμη

σκοτεινοτέρα

ή ύπόθεσις.

τοΰ έγκλήματος δέν ήτο ή
— “Ισως·'

Φαίνεται,

δτι

σκοπός

κλοπή.

είπεν ο ύπαστυνόμος, άνθρωπος πε

πειραμένος καί απότομος, όστις δυσκόλως ύπέμενε

νά

αναμιγνύονται άλλοι είς τάς

νες

διήρχοντο

λετε

I

διά

τών

χειρών

Έγώ, θά έξετάσω

υποθέσεις . αιτι-

του.

"Οπως

τόν τρόπον

*
δι

θέ

«ύ τό

δράμα έγένετο.

μεταβαίνοντες είς τδ καφενείου, έπίνομεν τδν καφφέ

έπιτηδίως καί μηχανικώς σχιζόμενων σανίδων. Πλήν
εθετο εσχάτως

τής αιχμής τοΰ

Ό δολοφόνος βεβαίως

μέρους.

του, πλή

προσώπου

τό

τά ίχνη

του,

σχεδόν ώς συγγενής.

κάλλιστον

εμπορικόν καταστημα έν τώ

ηυχαριστούμην,

νά πηγαίνομεν

ίδρώτος τδ

άφθονα χρήματα,

Κάλφας,

Πύργφ να τόν λάμβανω έκ του καταστήματος του,

καί

αγωνίας

ίχοντες

υπογραμμόν

τρφ τής πόλεως, χαίρει καλλίστης έκτιμήσεως και

βλέπη

καί μόχθου

άπογοήτευσιν

ύπόπτφ καί αμ-

πασης δράσεως κ'αί ένεργείας.

καί ώραιότα.τον

νά

άνευ κόπου

εμπορικήν εστίαν έν

έπιτυχώς καί

Ζαφειριού

έφερε

πατριώτης ακραιφνής. Πρδς

δε τούς ξένους καί τούς

λαιός ειλικρινής φίλος

έπεσεν, μετά άπεγνωσμ.έ ·

νην ύπεράσπισιν, κατά τοΰ έπιτεθέντος.Εόρίσκετο

καστικός
δέ φιλότιμος καί

εύρον ά—

θρωπον ίχοντα μιξοπόλιον γενειάδα, ρέγχοντα έπί

δης, κατορθώσαντες νά πήξωσι εν δλιγοχρονίω δια-

προόδω καί αναπτύξει τών πολιτικών έν γίνει πραγ

νης μετά βδελυγμίας δέ

μέσφ

Οι υπάλληλοι εσπευσαν εις τό οιαμέρισμα οπό-

εύρον μόνον

τής γραφίδος στηλιτεύοντα πανθ ’ όσα αντίκεινται τη

τφ

έν

θεν σφοδρότατα έκρούσθη ό κώδων καί

έν τφ

εκτεταμένη κλίμακι

λυαρίθμων έν γένει τής ’Ανατολής. Είναι 8έ τιμιό

λίαν

δ κώδων τοϋ

έστη

Βουλγαρία

προμηθ-ίαξ

χονδρικής πωλήσεως ποικίλων ελληνικών καί βουλ

γαρικών ειδών.
τόπφ,

σιδηρόδρομος

δ

καί

τοΰ ζοφερού σκότους τής νυκτός.

θέτου

άγα-

ποΰ’ν πρεπόντως τήν ελληνικήν φιλολογίαν καί αντι

τοΰ

στήματος

έτι,

αγάμων

έπαξίως τδ έλληνικόν δνομα,

οί’τινες τιμούν

χρι 3ύο μέτρων.

δύο αλη

μας,

καί ■έκ

τά παράνομα

έπιμονής

καί

τών σταθμών

τής έξεως, δπως συμβαίνει είς πολλά

βτι διά

περίεργον καί είς τδν υπάλληλον

ζημίαν των.

κάλλιστον

δρών καί τών γυναικών πάντοτε διά τής γ ρ ή νιας
ραιώς, τδν

είδον,

περιέργειας

κ. Δ. Δη-

νέον, μεθ’ ού καί μετά του ανώτερου συνετρώγαμ-ν

καθ’ έκάστην μεσημβρίαν είς

ατυχίαν

ευτυχή καιρόν

γνωρίζοντες μέ τδν

δράξωσι τήν

μετά

τήρησα τοϋτο καθ’ έκάστην

μεταξύ

μεσονύκτιον

Σαβερναίϊ καί Νοβίλ-Οβέτ ήχησεν

περίεργα φυσιολογικά φαινόμενα, κατορθοΰται ή εκ

μεγάλην των λύπην μένουν διαρκώς

νοδοχείου τοΰ ρέκτου

θα είναι

άργά. φίλε μου.

ταύτην, μή

κάλλιστον

πε-

τήν

δραστηριότατο·/ καί

ζφηρότατον νέον, ούτινος ή συναστροφή τυγχάνει τά

μητριαδην

καί

τό

Περί

χει

χρόνο καί

μακρόθεν άπαξ ή δίς καί τδ φως τής λυχνίας, έντάνείς άπέμειναν, έξ ών έγνώρισβ τον κ. Π. Φορτούναν

το ΘΥΜΑ

είς

ύπάλ-

τά-καταστήματα, άλλ’ αντί δ

ληλος νά σβύνη ταύτας διά τίνος σωλήνες ή

διότι τδ πριόνι δέν

άπαντα,

βαθμηδόν καλά, καί κάθε

όπως συμβαίνει

έγγίζωσιν έπ’αυτών,

όλα- βεβαίως
— Καί πώς ακόμη σέ ευρίσκω ελεύθερον ;

(Συνέχεια' ίδε προηγ. ρ>ΰΑ1ον)
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'Αποκοιμήθηκε ή καρδιά μου
ΛΓε τέτοια πΛάνα παραμύθια
Βόγγος τήν θ,ύπνηοε τοΰ πόνου
Ki' ηύρε τόν θάνατο 'ς τά στήθια.

Σάμος

'Ελένη Σβορώνον

τραύματα

Τά

επιούσαν

ό

κ.

ήσαν

Δελίων

φρικώδη,
κατώρθωσε

δε τήν

μόλις

νά ήμιανοίξη

τούς οφθαλμούς του πρός στιγμήν, μόλις μορμυ-

ρίσας

είς τάς επανειλημμένα; έρωτήσεις;

— Δέ> έγνώριζα τον δολοφόνον.
Καί

έχασεν

.

έκ νέου τάς αισθήσεις

του.

Ό

πανδοχεύς άνέλαβε τήν φύλαξίν του καίτοί πολ-
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Η ΦΥΣΙΣ

λοί έγνωμοδότησαν νά μεταφερθή ό ασθενή; εις
τδ νοσοκομείου. Ή ειδησις εΐχε διαδοθή τελείως
καί πλεΐστοι ερχόμενοι έζήτουν λεπτομερώς τά
τοϋ συμβάντως ένφ ό πανδοχεύς δέν ηύκαίρει καί
ό ζύθος δέν ήρκει πλέον διά τούς πελότας.
— Ιδού, Ιλεγεν ό πανδοχεύς άνευ πονηρίας,
συμβεβηκώς ένεκα τοΰ οποίου τά κέρδη ολοκλή
ρου’τοΰ έτους έξήλθον έκ τών δύο τούτων ημε
ρών.
Καί έδιδε πλήρεις τά; λεπτομέρειας, προσθέτων είς έκαστον νέον άκροατάν καί τό έξής:
— Ήμπορώ νά σάς εΐπώ δτι ό καλός αύτός
άνθρωπος εΐς έμέ καί τήν γυναίκα μου οφείλει
τήν ζωήν του, διότι μας τον έφεραν είς τοιαύτην κατάστασιν ώστε δλοι ήσαν άπηλπισμένοι.
—Καί τί λοιπόν γιγνώσκουν ; τί συμπεραί
νουν ;
— Κατά τά πρόσωπα τής έξουσίας, ή υπό
δεσις εγένετο όχι μέ σκοπόν κλοπής.
— ’Εκδίκησις ίσως;
Ό πανδοχεύς έκίνησεν άπορρηματικώς τήν
κεφαλήν.
— ‘Ισως, είπεν,
Μετά' μεσημβρίαν ό δολοφονηθείς έσχεν
κράν τινα διαύγειαν καί έψυθύρισε.
— Τό πορτοφόλι μου! ... ή επιστολή! . .
Ό ξενοδόχος δέν ήργησε νά ρίψη τάς άσαφεΐς
ταύτας λέξεις είς τά ώτα τοΰ περιέργου πλή
θους ετοίμου πρό; έξηγήσεις καί σχόλια. «Ή έπι
στολή» 1 Όθεν αύτη ητο ή κλείς τοΰ δράμα
τος. Έφαίνιτο πλέον σαφέστατα δτι δέν έδολο·
φονήθη ό κ. Δελίων είμή διά νά τφ ύπεξαερέσωσι τήν επιστολήν ής ήτο κομιστής.
Άπασαι αί υποθέσεις συνώδευον τήν άφήγησιν τοΰ δράματος έν ταϊς στήλαις τών εφημε
ρίδων. «Έπίθεσις έν σιδηροδρόμφ». «Κλέπται
επισήμων έγγράφωνίι. «Μυστηριώδης φονεύς».
«Μυστήριον πρός άποκάλυψιν». Ύπό τούς τί
τλους τούτους εΐς τά διάφορα φύλλα έξετίθετο
διαφόρως τό συμβάν, αναλογώ; τών υποθέσεων
καί τών συμπερασμάτων τοΰ γράφοντος.
Τηλεγράφημα εστάλη άμέσως ύπό τής δι
καστικής αρχής πρός τήν σύζυγον τοϋ θύματος,
ήτις άναζητηθεϊσα εύρέθη έν τή έξοχή μεταξύ
φίλων των πρό μιας εβδομάδες διαμένουσα. Έσπευσεν έκπληκτος εΐς τήν Νοοίλλην καί διηγήθη
άφελώ; δτι ήγνόει τδ ταξείδιόν τοΰ συζύγου τη:
καί δτι μέχρι της στιγμής καθ’ ήν έφθασε τό
τρομερόν τηλεγράφημα, τόν ένόμιζεν έν ’Ορλε
άνη. Δέν έκυριεύθησαν υπό τής χαταθέσεως ταύ·.
της ήτις έπηύξανεν τδ μυθώδες μέρος τής ύποθέσεως ταύτης. Έκ τής φράσεως λοιπόν έχείνη τοΰ θύματος. «Δέν άνεγνώρισα τόν δολοφό
νον συνεπέραναν άμέσως είχε σπουδαίον λόγον
νά άποκρύψη τό όνομα τοϋ δολοφόνου. Καί τούτο
ήτο τό κύριον συμπέρασμα προανακρίσεων, ήν
διεξήγαγεν άνθρωπος μεγάλης φαντασίας, δστις

«φρόν« οτι ©tot τή; φράσεω; ταύτης ό κ. Δ»λίων ήθίίησε νά παρα«Χανήση τήν δικαιββύνην.
’Ιατρικής εξετάββω; γενομένη;, εΰρέθησαν τινά
τοΰ προσώπου του οστά τεθραυσμένα. Δέν ήούνατο λοιπόν να άνοιξη τα χείλη του καί
ΰπο τήν συσκευήν ήν οί ιατροί τφ ενέθεταν,
δέν έπρόφερβν «ΐμή άναρθρους λέξεις. ΤΗτο δέ
καί πολύ καταβεβλημένος διά νά γράψη. Διαρκούσης λοιπόν τής έξ ανάγκης σιγής τοϋ δολοφονηθίντος,έκ νέου οί άνακριταΐ μελετήσαντες τά
τής.υποθέσεως παρεδέχθησαν : Ιον Ότι άγνω
στός τις αδιαφορών πρός τά χρήματα καί τά
κοσμήματα, έσχεν ουσιώδεις λόγους διά ν’άρπάση επιστολήν ήν έκράτει ό κ. Δελίων, επι
στολήν μεγάλης σπουδαιότητος, ήτις άπησχόλησεν άμέσως τόν κύριον Δελίωνα μόλις ούτος έ<
λαβε γνώσιν ταύτης. 2cv Ότι ό κ., Δελίων έ- .·
κρυψεν έκτης οικογένειας του τδ ταξείδιόν του·
έξ ου εΐκάζετο δτι δέν ήδύνατο νά όμολογήση
τον σκοπόν του. 3ον Ό,τι δέν είχε γνωστά;
υποθέσεις εΐς τά Βόσγια δπου διηυθύνετο· αρα
δ σκοπός τοΰ ταξειδίου δέν θά ήτο καλός. 4ον
Οτι δεν ήτο καί αδύνατον νά εϊχεν, εκεί φίλον
τοΰ τινα, έστω καί παλαιόθεν. 5ον Οτι ο άγνω
στος τοϋ εγκλήματος δράστης, ήτο, κατά πάσαν
πιθκνότητα, νόθος τίς υιός τοΰ κ. Δελίωνος,ούτίνος ή τύχη έξηρτάτο έκ τή; κατοχής εγγρά
φων τινών.
Καί τοΰτο ήτο αναμφίβολον, σχεδόν βέβαιον.
Έπρεπε λοιπόν νά συλληφθη ό υιός ούτος διά
νά άποδειχθώσιν δλα. Έξήτασαν έν πρώτοι; τήν
πολυτάραχον νεότητατα τοΰ κ. Δελίωνος καί
εύρον δτι είχε μάλιστα καταδικασθή έν ηλικία
τριάκοντα έτών εις ε’ικοσιπεντόδραχμον πρόστι
μου διά νυκτερινόν τινα θόρυβον. Προύκάλεσαν
λοιπόν δημοσίως τούς γνωρίζοντας τδ παρελθόν
του νά καταθέσωσι τάς μαρτυρίας των. Αί μαρ
τυρία; αύται ήοχοντο ανώνυμοι μέν, άλλ’ άθρόαι.«Κατ’ εμέ, εγραφεν υπηρέτης τις πρό μι
κρού άποπεμφθείς έκ τής οικίας τοϋ κ. Δελίωνος
δι’ αδιόρθωτα σφάλματα, ήτο άνθρωπος τών πα
θών! * Έζήτησαν ι’πιμόνως νά έξηγήση ευκρι
νέστερου τάς λέξεις ταύτας, άλλ’ ούτος ούδέν
πλέον, άναφέρει.
Ή οικογένεια τοΰ κ. Δελίωνος συνηνώθη καί
πάλιν καί εύρίσκετο έν μεγίστη στενοχωρίφ διά
τά άποκαλυπτόμενσ σκάνδαλα τοΰ θύματος,
ατινα άν καί παλαιό καί έν τη πρώτη νεότητι
διαπραχθέντα, ένήχον τι τδ γελοΐον διά τδν
γνωστόν βιομήχανον καί οικογενειάρχην, έκθέτοντα καί τήν οικο'ένειάν του είς τά σχόλια καί
τάς κρίσεις τοΰ κοινού.
Πολύς λοιπόν χρόνος δίέρρευσεν μέχρι; δτου
ήδυνήθη τδ θύμα καί πάλιν ν’ άνοιξη τό στόμα
καί νά^ψυθυρίση :
— Ή επιστολή 1 . . .
Άλλ ’ δμω; τήν φοράν ταύτην έσχε τήν
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. δύναμιν νά έξηγηθή. Ή τρομερά αύτη έπιστολή
άνήκεν άπλούστατα εί; τάς έμπορικάς έργασίας
του. Περιείχε σπουδαίας έμπορικάς υποθέσεις,
διά τάς οποίας έσπευδευ αύτός ούτος νά έξη
γηθή αυτοπροσώπως, διαβλέπων κέρδη μεγάλα.
Ή έπιστολή αύτη άνευρέθη έν τφ χρηματοφυλακίφ του, περιεχοντι καί άλλα; τοιαύτας,
σημειώσεις έμπορικάς, επισκεπτήρια καί τά χρή
ματά του.
Τότε ό κ. Δελίων συνεκέντρωσε τάς ιδίας
του και διηγήθη, δτι κοιμώμενος άφυπνίσθη έν
τρομος έκ τρομερού κατάγματος εΐς τήν κεφα
λήν του. *
0 επιτεθεί; ήτο ρωμαλ-αΐος τεσσαρακοντούτη; άνθρωπος, τύπος φοβερού παλλη καρά δστις μίαν ώραν πρό τοϋ έγκλήμαοτς
είχε άνέλθη είς τό διαμέρισμα αύτό. *
0 κύριο;
Δελίων έν τφ μιγάκφ κινδύνφ έσχε τήν λαμ
πρόν ιδέαν καί ήρπασε τον κώδωνα τοΰ κινδύ
νου. Άλλ’ ό δολοφόνος έπέπεσε τότε τρομερό
τερος καί κατήνεγκον είς τό θύμα του πλειστα
τραύματα. Τότε ιδών τόν κίνδυνον και έπωφεληθείς έκ τής έλαττωθείσης ταχύτητος τοΰ σιδη
ροδρόμου ήρπασε τό βαλάντιον τοΰ θύματος περιέχων εκατοστόν φράγκων καί διά τής θυρίδος έτράπη εις φυγήν.
Αί έξηγήσεις τοΰ κ. Δελίωνος έθεωρήθησαν
ειλικρινείς καί άρκοΰσαι καί ούτο; θεραπευθείς
μετ’ όλίγον έπανέλαβε τάς έργασίας του, αιτινες.έν τη απουσία του «κινδυνέυσαν, έχων πλέον
κατά νοΰν ώς συμπαίρασμα τοΰ τρομερού τού
του συμβάντος, δτι πάντοτε είνε καλόν νά διέρ.χηται καθείς’ τήν νεότητά του σωφρόνως. Ό
γυναικάδελφός του δστις προίστατο τοΰ γραφείου
έν τή άπουσίγ τού ιδιοκτήτου, τόν ύπεδέχθη
μειδιών καί λέγων.
• — Επανέρχεσθε έκ μακροτάτου ταξειδίου.
Τά τοΰ προτέρου δέ βίου σας έγνώσθησαν καί
είς όσους δέν ένδιαφέρονται ακόμη δι ’ υμάς. Του
λάχιστον τούτο θα γίνη μάθημα νά λησμονήσης
τόν ακόλαστον βίον ;
Αάτά τό Γαλλικόν.

ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ
Στή νύχτα ποΰ δέν
Στή σκοτεινή
λάμπει,

Μιά

τή

πέλαγα

Τής θάίασσας τής

πλατειά.

μαύρης

μανιασμένα κύματα

ταίειδιώτες

περνούν,

Τής νύχτας αψηφούνε τά
Νά

βαθειά,

μια θαμπόνεται καί σόύνει

Φώς λαμπερό σέ

Τά

λάμπει ίν άστέρι

νύχτα τή

σκοτάδια

φθάσουνε σ’ εκείνους π’ άγαποϋν.

Στή νύχτα ποΰ

δέν

λάμπει

έν άστέρι

Στή σκοτεινή τή νύχτα τή βαθειά,

Μέ

τής άγάπης τή φωτιά φανάρι

Στούς κόσμους ταίειοεύει

ή

καρδιά.

Σάμοί.
Ελένη Χβορώνου.

1.
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ΑΠΟ-JA ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ό γαλλικός τύπος αναγράφει, δτι ’Αμε
ρικανός τις Βαρνούμ έπρότεινεν είς τήν δε
σποινίδα Εύαν Έμπέρτην,διάσημον καταοτασαν κλέπτριαν μέγα χρημ. ποσόν,άν έδέχετο
νά έκτεθή εις θέαν τοΰ δημοσίου. διά περιο
δείαν έπι έν έτος μόνον.
Ή πρότασις αύτη βεβαίως δέν έχει ουδέν
τό παράδοξον, διότι ο ’Αμερικανός εργολά
βος ύπελόγισεν είς κέρδος σημαντικόν έκ τής
περιοδείας ταύτης, άν ήτο κατορθωτή, διότι
δέν άναφέρεται άν ή πρότασις εγένετο ή ού
δεκτή.
*
*¥
Είς άλλον δέ πάλιν εργολάβον συνέβη τό
έξης. Έξετέλει καλλιτεχνικήν περιοδείαν
μιας περιφήμου άοιδοΰ συνοδευομένης ύπό
κλειδοκυμβαλιστοϋ μεγάλης άξίας καί έδιδοντο συναυλίαι είς έκάστην πόλιν τής διαβάσεως αύτών, οτε καθ ’ οδόν όμως ή άοιδός
επαθε καταρροήν σπουδαίαν καί δέν ήδύνατο
νά τραγωδήσ^. Τίνι τρόπω νά ίκανοποιήση
τό κοινόν. Οί ’Αμερικανοί δέν περιέρχονται
ποτέ είς άμηχανίαν. Άμέσως ό έργολάβος
συνέταξε τό πρόγραμμα τής επομένης συναυ
λίας, ώς εξής;
«Ή -κυρία X. . . ή μεγάλη άοιδός πάσχουσα έκ καταρροής δέν θά τραγωδήση,
άλλά θά προσέλθη νά χαιρετίση τό δημόσιον·
θά έμφανισθή δέ δίς μέ διάφορον στολήν».
Τοΰτο ήρκεσεν είς τό καλόν δημόσιον, νά
εύχαριστηθή καί τό όποιον ήρκέσθη καί είς
ταΰτα. Αί θέσεις άπασαι διετέθησαν εύκόλως
αί δέ εισπράξεις ύπερέβησαν τάς προσδοκίας.

Ή μόνη χώρα, είς τήν όποιαν ό κόσμος
δέν υπανδρεύεται, εΐνε ή ’Ιρλανδία. Ύπάρ
χουσι δέ έκεΐ τόσαι γεροντοκόραι, ώστε νο
μίζει τις ότι οί Ιρλανδοί ωμοσαν νά μή νυμ
φεύονται είς τήν πατρίδα των.
Ή τελευταία άπογραφή, άποφαίνεται ότι
πλέον’τοΰ ήμίσεως τών γυναικών τής ’Ιρ
λανδίας άπό είκοσι έτών καί ανωτέρω εινε
άγαμοι.
Είς τήν κομητείαν τοϋ Λείνστερ έπί ιοο
γυναικών ύπάρχουσι
γεροντοκόραι, είς δέ
τήν κομητείαν Ούλστερ και Μόνστερ ^3 γεροντοκόραι είσίν έπί ιοο γυναικών. Τό περιεργότερον δέ εΐνε, ότι ύπάρνει προϊοΰσα
αύςησις τών άγάμων έν Ίρλανοία έπί-άμφοτέρων τών φύλων. Τώ ι88ι ή αναλογία τών
αγάμων ήτο 47, y °/0 κατά τό έτος δέ 1902
ηυξήσε μέχρι τών 62,6 έπί τοΐς εκατόν.
Εις ούδεμίαν χώραν τοΰ κόσμου υπάρχει
τοσαύτη αποστροφή πρός τόν γάμον, όσον
παρατηρεϊται έν Ιρλανδία.

302

Η ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Η

ΑΘΡΑΥΣΤΟΧ ΦΙΑΛΗ

Ίδοΰ καί ίν νίον περίεργον πείραμα, απίστευτου
τή άληθεία, πριν ή τό δοκιμάση τις.
Πώσ εΐνε δυνατό / νά κτυπατε φιάλην τινά ισχυ
ρών διά ράβδου. δι’ όλων ιών δύναιιεών σαε, χω
ρίς αυτή

να

θραύηται.

jov Μετά τήν πρωινήν ίγερσιν τά ψυχρά λουτρά
(ντους) συμβάλλουσι πολύ είς τήν άπόκτησιν σφριγουσών σαρκών.
βον Ν’ άττοφεύγητε τάς παλλάί φροντίδας καί
θλίψεις καθόσον ταύτα άλλοιοόσι φρικωδώς τήν δψίν

καί τήν κόμην.
γον Διαρκονσης τής ήμέρας νά γίνεται μέτρια κίνησις τού σώματος καί περίπατος δχι κουραστικός.
δον Ν’ Αποφεύγετε παντός είδους καταχρήσεις,
κοπώσεις, ύπερμέτρους ήδονάς, Αϋπνίας συνεχείς

τά άτμόλουτρα.
Πρός διατήρησιν τέλος στερρεών σαρκών προ
σώπου δροσερού καί χρώματος ροδινοϋ καλή- εϊνε
ή χρήσις τού παρθένου γάλακτος ούτινος
ή κατασιευή έχει ούτως :
Βάμματος βενζόης
7 γραμμάρια

»
μυρρων
2.
Απόσταγμα ρόδων (ροδόσταγμα) 2
αίθερίου έλαίου λεϊμονιών
2
Έκ τούτου θέσατε Αρκετός σταγώνας
εύπρεπισμόν τού προσώπου κοί

ο

»
»
είςτόπρός

τού στήθους ύδατος.

Γ. Φ.

-<· | ΩΦΕΛΙΜΟΙ

ΓΝΩΣΕ1ς|·>-

Λάβετε μίαν ράβδον ίυλίνην (σαρώθρου ίν τταραδείγματι) ήν τοποθετούντεο ώς δείκνυται έν τώ έ
ναντι σχήματι, μεταξύ τραπέίης καί καθίσματοσ,
κρεμάτε κατά μήκος αύτής τεμάχια λινού χονδρού
νήματος (σπάγγου) μόλις έφαπτόμενα τού έδάώους
και «αλέσατε τινά, δίδοντες αύτώ ίσχυράν ράβδον,
νά κτυπήση μεθ’ δλης τής δυνάμεώς του τήν φιά
λην, ήν τοποθετείτε έκείθεν τών νημάτων.
Ούτως λίαν παραδόθως θά ίδήτε, δτι εΤνε άδύνατον νά θραύση τήν φιάλην.

m lATPira SYMBOIAH EKASTOTE
ΠΡΟΣ AIATHPHSIN STEPPfiN ΚΑΙ
ΖΑΗΡΠΝ ΣΑΡΚΑΝ

“Ινα Ιιατηρήτε τό δέρμα σφιγκτόν, ζωηρόν καί
πάντοτε άκμαΊον,άκολουθήσατε’τάς έίής συμβουλάς.
ιον Ό ύπνος σας νά ή έπαρκής καί ήρεμος' διότι
αί νευρικαΙ κυρίαι, αί έμφρόντιδες, al άνίσυχοι τφ
πνεύματι, έμφαίνουοι τήν δψιν ήλλοιωμένην τδ

3α πλαδρόν καί ώχρόν διά τούτο πρδ τής καήσεως συνιστδται ή λήψίς Αντισπασμωδικών
(ώς τίλιον μετ’ όλίγου άνθονέρου.)
αον Κατά τόν ύπνον ή κεφαλή νά ή εύθεΐσ, τό
μέτωπον ΰψηλά καί ή αναπνοή νά γίνεται έλευθέρα.
δον Νά μή ύπάρχουν άνθη καί αρώματα έν τώ
κοιτώνι καί ό άλρ νά άνανεούται τακτικώς.
4θν Τήν πρωίαν άμα τή έγρηγόρσει νά έγείρεσθε αμέσως καί δχι νά παραμένετε έν τή κλίνη.

Σύνολσν δένδρων κινδυνευόντων απο παγετών, ώς
εΐνε λόγου χάριν τα έσπεροειδή, προφυλάσσεται ώς έ
ξης,
, ,
Σχηματίζει τις εντός λάκκων εις αποστάσεις 20 μέ
τρων προς δλας τάς διευθύνσεις του κήπου ώς καί πέ·
ρίξ αυτών σωρούς άχυρων, χόρτων ξηρών, κόπρου, ρη
τίνης, βακών, όλων ελαφρώς βρεγμένων ώς καί πάσης
ύλης, "ή όποια καιομένη δίδει πολύν καπνόν, καί όταν
μετά τα μεσάνυχτα τών πολύ παγερών νυκτών βλέ
πει ότι δ ουρανός είναι αίθριος και προμηνΰεται πά
γος, άνάπρει τα υλικά αυτά, άφοΰ ραντίση καί μέ
ολίγον πετρέλαιον και διατηρεί το πΰρ αυτό μεχρις
ότου άνατείλει δ ήλιος.
Ό καπνός δ σχηματιζόμενος αποτελεί" τεχνητά
νέφη, τά όποια όταν τό ψύχος δεν ε’νε πολύ μεγάλης
δριμύτητος προφυλλάσσουσι τά δένδρα από τών παγε

τών.
Επίσης άντέχουσι περισότερον εις τας εκ παγετού
προσβολάς όλα τα δένδρα εν γένει, τα υποκείμενα εις
τήν προσβολήν ταύτην, όταν παραχώνωνται δε
* αχυρώδους κόπρου καί έξωτερικώς διά χώματος καί δταν
επί πλέον σκεπάζωσιν όλον τόν κορμόν με καλαμιας
άχυρου ή μέ ζήθας τάς όποιας διατηροΰσι καλώς δεμένας, καθ’ όλον τό μήκος τοΰ κορμού.
Τά δένδρα, τά οποία προσεβλήθησαν έκ παγετού
ραντίζουσι τήν αυτήν πρωίαν κατα την ανατολήν του
ήλιου ή μάλλον ολίγον προ τής ανατολής τοΰ ήλιου,
δι’ ΰοατος, ί’να γίνη τό ξεπάγωμα διά ύδατος, καί όχι

δίς τών ακτινών του ήλιου.
"Οταν προβλέπη τις παγετούς, πρέπει ναποφεύγη
τήν σκαφήν καί τά σκαλίσματα οίωνδήποτε φυτών
καί τά ποτίσματα τού εδάφους αυτών, ώς πρέπει
ναποφεύγη και τά κλαδευματα καί τά φυτεύματα, αναβχλλων τάς εργασίας ταΰτας, ϊνα ένεργήση αφού παρέλθη ό παγερός καιρός. "Οπου ύπάβχει ^όβος νά πα-

άκαίρων μεταβολών τής ατμόσφαιρας, άλλ’

ένεργοΰσι καί

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Ή Ικ τής μεγάλης ήλεκτρ. αποθήκης Ν κα

διορθούσι τάς αταξίας τής φύσεως,

κατά τό δυνατόν. Μόλις πνεόσωσιν έκ τών πολι
κών παγοσειρών

άγριοι καί ψυχροί άνεμοι,

οι ή-

μέτεροι ηλεκτρολόγοι διευθυνουσι κατά τών αερίων
ρευμάτων του βορρά ισχυρότερα άντί,θετα ρεύματα,

άτινα συναθροίζοντα ταύτα έν τφ πυρήνι

τεχνικού

ταστροφή.—Τεχνητή τήξις τον πάγον— *
0

κυκλώνος τά φέρουσιν υπερθεν τών ερήμων τής ’Α

μέγας Φιλόξ —- Λωρρις ίκ&έτει είς τον νϊόν
τον τρόπον άποφνγής τοΰ δχληροΰ άταβι-

φρικής ή τής ’Ασίας, Fva

θ· ρμανθέντα εκχυθώσιν

είς χειμαρρώδεις βροχάς. Ούτω λοιπόν ανακτών

ται υπό τής γεωργίας αι· διάφοροι σαχάραι

’Αφρι

σμον.— Τηλεφωνοσκοπική συνομιλία διάκο-

κής, ’Ασίας καί Ωκεανίας οΰτω καθίσταται γόνι

πεΐσα αιφνηδίως.

μος ή άμμος τής Νουδίας καί ή καυστική ’Αραβία.

Τή 12 Δεκεμβρίου 1995. μετά μεσημβρίαν, συ

διάδας ημών καί βασανίζει τούς ανθρώπους, τεχνητά

μικρού απευκταίου, ούτινος άγνωστον δια-

ήλεκτρο-

ρεύματα τίθενται μεταξύ ημών καί τών παγομένων
θαλασσών,καί ούτως επιτυγχάνεται δροσερά τις συγ

στρόβιΛύς τις,

κατά τήν καθιερωθΑσαν
λέξιν,
έξερράγη καθ’ ολην τήν δυτικήν Ευρώπην και έπή-

κοινωνία.·
Κατά δυστυχίαν έν τφ έργιρ τής τήξεως,ταχέως

νίγκεν, έν τώ μέσφ τής ταραχής ταυτης καί τής
γενικής συγχύσ.ως, πολλά τά‘απροσδόκητα διά

έκτελεσθείσης ύπό τοΰ κεντρικού ηλεκτρικού στά
θμου 17^ μέχρι τής στιγμής ακριβώς καθ’ήν.τά

τινα πρόσωπα, περί ών προσεχώς θίλωμεν διηγηθή.
’Επί δυο εβδομά

πάντα ευτυχώς είχον τελειώσει, εκροή τιςπαρήχθη

’Ομοίως οσάκις ό θερινός ήλιος κατακαίει τάς πε
νέπεια

τελεϊ τό αίτιον, ισχυρά ηλεκτρική Ούελα,

δας

έπιπτε

έν τή μ,εγάλη δεξα

μεγίστη

μενή τοΰ ηλεκτρισμού

ποσότης χιόνος,

κα-

τόσον αίφνηδίως,ώστε

άπασαν

τήν

τό προσωπικόν ήδυνή-

εκτός

μι-

Βη" μόλις -δύο νά προ

κράς τίνος ζώνης περί

φύλαξη έκ τών δώδε

τό μεσημβρινόν μέρος.
Τό. θέαμα ήτο έξοχον.

κα τμημάτων,

καθόσον ήπαχεΐα χιών

τρομερά έκφλεξις έπιζολούθησεν. ’Η-ο.τις

λύψασα

ΤΟΝ ΑΕΝΔΡΠΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟΝ

τών

ξΝ,ΤΩι^ΕΙΚΟΣΤΩιΑίηΝ^,

κ. τ. λ.
jov Τέλος μή κάμετε χρήσιν λίαν θερμών ένδυμάτων, ν’ αποφεύγετε τά θερμά λουτρά καθώς καί

*TAASIS
nPO<t
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Γαλλίαν,

υπέρ

μετρος δέ απώλεια καί

έφαίνετο ώς μεγαλο
πρεπής λευκός τάπης,

ήΛεκτροστ ρό6τ Λος
boric παρήγαγε ηλε

όμως αρκετά οχληρός.

Ώς ίπΰμενον,τό ύ·
πουργεϊον τώπ εναε
ρίων και επιγείων
όδων και συγκοινω
νιών, διέταξε τήν τε

κτρικήν

θύελλαν

έξ

εκείνων, αί’τινες συμβαίνουσι κάτ’ έτος είς

. τα ηλεκτρικά κέντρα,
διαφεύγουσαιτάςφρον

χνητήν τήξιν τής πε-

τίδας άπάσας και τάς

πηγυίας χιώνος καί ό

προφυλάξεις.

σταθμός τής μ-γάλης

Πρέπει νά συνειθί-

ηλεκτρικής αποθήκης
Ν (έν τψ νομώ Βιβαρυνσίας)
σθεις

σωμεν

τά

αποτελέ

σματα ταίίτα καί άλ-

έπιφορτι-

τό έργον,· κα-

Ο

* I Λ Ο = Ε Ν ΟΣ

τώρθωσεν έν διαστή-

Λ OP Ρ I Σ

- λας μυρίας συμφοράς
μικράς ή μεγάλας, έν

αϊς εϊμεθα έκτεθημέ-

ματι μικροτέριρ τών
ολον τό βορειοδυτικόν τμήμα τής Ευρώπης έκ τής

νοι διερχόμινοι μέσω τοΰ παν-επιστημονικοΰ ανθρω
πισμού ήμών. Ό ή.ΙεκτροστρόΜος έκφυγών τοΰ
17ου στάθμου ήκολοόθησε και ’ άρχας γραμμήν όλως

χιώνος ταότης, τοδ λευκού σαβάνου τής φύσεως δι ’ ού
έκαλύπτετο επί εβδομάδας καί μήνας, ενώ ήδη ό

ιδιότροπου καθ’όλον τό μήκοσ τής οποίας ικανός

όρίζων κατέστη θλιβερός έκ τών μολυβδοχρόων νε

αριθμός τηλεφωνούντων προσώπων έκεραυνοβολήθη-

φών τού χειμώνος.
Η νεωτέρα έριστήμη όλως προς ολίγου έ.θεσεν

σαν ή παρέλΰσαν" καιόπην τό αίφνίόιον ρεΰμα προσλαμβάνον μετ’ άκαθέκτου δυνάμεώς πάντας τούς έν

μέσα, ί’να

λανθανούση καταστάσει διατελόΰντας ηλεκτρισμούς

τής φύσεως

περιεστράφη περί αυτό, δίκην φυσικού κυκλώνος, δια-

πάλη του, κατά τής σιδηράς εποχής, κατά τοΰ χει

σπεΐρον έτι ίκανάς καταστροφάς είς τάς χώρας δι ’ ών

μώνος τούτου,, ούτινος εδει ύπΟμονητικώτατα νά
ύποφέρη τις τά ψύχη καθήμενος καί θερμαινόμε

ήτις έπερατώθη μετ ’ ολίγον ύπό μικρού τίνος ορμη

είς

τά. χεΐρας του

ανθρώπου

ισχυρά

βοηθεΐται έν τξ κατά τών στοιχείων

διήρχετο καί έπιφέρον έν γένει ταραχήν όλεθρίαν,

γώση τό φυτευμένον έδαφος, σκεπάζεται εκ τών προτέρων δι’ άχυρώδους κόπρου ή δι’ άχύρου ικανού πά
χος, ϊνα μη έκ τοΰ πάγου τού εδάφους πάθωσι καί αί

νος έκαστύς παρά τή ευεργετική θερμάστρα του.
Τήν σήμιρον δέ τά ’Αστεροσκοπεία δέν άρκοϋν-

τικού τοπικού κατακλισμοΰ. οστις αμέσως θά απεσο-

ται πλέον δημοσιεύοντα απλώς τάς ατμοσφαιρικός

χωρών ετίθεντο έν ένεργεία.’Αλλ’ οί ηλεκτρολόγοι

ρίζαι τών φυτών.

μεταβολάς, .χρησίμους μόνον

ήγρύπνουν, καί κατά τό.σύνηθες,

πρός καταπολέμησιν

βήτο άν αί συλεκτικαί μηχαναί τών απειλούμενων

μετά τινας κα-

ήΛικτροστρόικμη&τισβίίς και τδ alyrfy-

ταστροφάς πλέον ή ήττον βαρείας, ό

όιά.ίος περιωρισθη
ΰιοτ ρεύμα αίχμαλωτισθέν

διωχετεύθη προ τής τε

λείας έκρήξεως αύτοϋ.

οικίαν τής

Έν Παρίσιοις είς πολυτελή τινα
ΧίΛΙας περιφερείας έπί τών ύψωματων

τοϋ Σαν-

νουά, πατήρ τις ένουθέτει σφοδρότατα τδν υιόν του,

ήλεκτροστρόβιλος. ,Ό πατήρ ού
τος δέν ήτο άλλος τις ή δ πεφημισμένος Φιλόξενος

Λωρρίς, δ μέγας εφευρέτης, ό ένδοξος

καί

παγχό-

φίος σοφός, τδ διασημότερον υποκείμενον έξ όλων

διασημοτήτων

τών

επιστημονικών

έπισημο-

τήτων.

τηλεφωνογράφου

ρίων τούτων τής συσταθήσης Εταιρείας του δ Φιλόξε

άπλοϋ

νος Λωρρίς ί'δρυσεν αμέσως μέγα τι εργοστάσιου διά

ύπ’ αύτοϋ τοΰ Λωρρίς.

ρη συνεννόησιν εί; μεγίστας αποστάσεις, μετά προ
σώπου συνδεομένου ήλεκτρικώς

πήρξαν ώστε έπι τής μεγάλης μερίδος, ήτις έφυλάχθη

διατρέχοντος

πράξεως τής ίδρυσεως, ήδυνήθη νά

διά τής

τάς μετοχάς τής

έξά-

πρδ τοϋ

εταιρείας

Τουντεΰθεν αί υποθέσεις του άνεπτυχθησαν σπου-

διωργάνωσεν

δαίως’

καί γραφεία τε

έργοστάσιον

προσλαβών και συνεργάτας πρώτης

λειότατα,

τά-

ξεως,

μεθ' ών ήρξατο τής έκμεταλλεύσεως δωδε-

κάδος

έκ τών

σημαντικών αύτοϋ

εφευρέσεων

τήν

άλλην.

απόλυτον ανάγκην

κατέκλυζον τήν

διά τας άπεράντους

Όσον άφορα όμως τάς τιμάς, δ Φιλόξενος Λωρρίς

ούδόλως άπεστεργε καί τούτων,

καθόσον πολύ τα

χέως έγένετο μέλος πασών τών Άκαδημειών, πάν

'Ινστιτούτων, τιμηθείς καί

διά τών παρα

σήμων πάσης τής παλαιάς Εύρώπης τής λίαν ώρι

Αμερικής ώς καί τής

Ή μεγάλη Επιχείρησες

νεαράς

τών ε’κ μεταλλικοί χάρ

Σινική ώς και

τή Πέραν-Καυκασία.

μεταξύ τών

Ήτο δέ ήδη

τών

εϋγενών

’Αμερικής,

τοϋ δουκδς τής Τιφλίδος έν

'Ηνωμένων Πολιτειών
τής

βαρώνος

κόμης 'Λωρρίς

Δανουβίας

καί

τι

πλέον έκτδς τούτων καί μολονότι αρκετά ύπερηφα-

νεύετο διότι ήτο δ Φιλόξενος Λωρρίς, όμως δέν έλη-

εσπέραν έν κοινφ κέντρφ, έάν έπιθυμοϋσιν, δειπνών-

καί έν τούτοις αποτελοΰντων σχεδόν

τη,ίεμηχάτον

Είς τήν πλάκα τοΰ
λέξεως τηλεφωνοσκοπίου)

τής δραστηριότητας του ευρισκε τον καιρδν

του καί νά δίδη είς τήν δααληθείς

εύχαριστή-

σεις, άς δ βίος δύναται νά προμηθεύση τφ άνθρώπφ.
'Νυμφευθείς μεταξύ δύο εφευρέσεων ή ανακαλύ

Λωρρίς, διασχίζων έπίσης τδ δωμάτιόν του, μέ σι-

ταχείς καί

Γεώργιον Λωρρίς,

εύρίσκομεν νουθετούμενου κατά τήν

καί

τάς χεϊρας

όπισθεν.

άνεζωπύρωσα

«Έν τέλει, αγαπητέ, είπε, μάτην
τοσάκιςτήν

κεφαλήν

σου νά γείντ,ς

καθώς έγώ δ

Φιλόξενος Λωρρίς, δστις έχω τήν άξίωσιν άπδ σέ
νά έγίνεσο, οΰτως είπεϊν, καρπδς ύψηλής καλλιέρ

γειας, είς Λωρρίς ανώτερος, λεπτός,

τέλειος

καί

ιδού παν δ,τι μόί προσφέρεις ώς υιόν ήδηιΓεώργιον

λέγω τδ εναντίον, αλλ’ ιδού τδ πάν...απλούς ύπο-

ήλικίαν έχεις ;
— Είκοσι-έπτά έτών, φεΰ ! άπεκρίθη
μετά

γέλωτος,

δ Γεώργιος

πρδς τήν πλάκα

στρεφόμενος

Ό Γεώργιος Λωρρίς ήτο

ωραίος νεανίας είκο-

Υίός άσήμων αστών άποζών καί εν άφανεία βιών,

έν τή ειρήνη εισοδήματος 40,000 λιρών, αύτδς αφ’
έαυτοϋ άνεδείχθη. Πρώτος έξελθών τής Πολυτεχνι

έκ τοΰ Διετούς

επιοτημοηχον χαί· βιομηχαηχον ιτστιττούτου
δεχθή τάς προσφοράς δμίλου χρηματι

στών, οΓτινες έζήτουν νά έκμεταλλευθώσι τάς έφευ-

ρ εσείς του καί άνέλαβε μόνος τδ έργον τοϋτο έκδόσας

δ πατήρ τον, μέ μορφήν αποφασιστικήν έχουσαν ώς

κύριον

σημεΓον

τρέχει τδ

ισχυρούς ξανθούς

δωμάτιον

ενίοτε αποκρίνεται

κατά

μύστακας. Δια

μήκος καί πλάτος,

καί

δι’ ευάρεστου καί γλυκείας φω

νής είς τάς Επιτιμήσεις

τοϋ πατρός του.

Ό τελευταίος εύρίσκεται πολύ μακράν,εις άπό-

στασιν

τών

300 λευγών, έν τη οικία τοϋ αρχιμηχανικού

μεταλλείων τοϋ

βαναδίου τών,,όρέων τής Κα-

—- Δέν γελώ έγώ καί έσο ολίγον σοβαρός άπήν

τησε

μετά ζωηρότητος

ταυτφ άναροφών

δ

Λωρρίς

Φιλόξενος

κόπου τδ σιγάρον

μετά

έν

—

νος

τήν

είχον ήδη

Επιχειρήσεις
Λωρρίς,

ήλικίαν

σου,

έπανέλαβεν δ

τάς πρώτας μεγάλας

άναλάβη

μου. Ήμην ήδη δ διάσημος Φιλόξε
Ενώ σύ

απλώς

σου
διατρέχ^ς τδ νήμα τής

άρκεΤσαι

Έξήλθες μόνον έκ τών

μέτριους.

μόνον είς

καί ήσύχως αφίνεσαι να
ζωής. . . ΤΙ λοιπόν αφ’

έαυτοϋ σου είσαι ; Στεφανίτης ούδενός

Ήδη

πράγματος.

μεγάλων σχολείων καί μέ

δέ

ούδέν

— Φεΰ! είνε αληθές άπήντα

ό πατήρ

του

είσαι, ή

άλλο

Ουδέποτε I

άνεφώνησεν δ πατήρ μετ ’ ένερ-

ώς συνέταιρον είς τάς

ζητήσω,,

εργασίας μου,'μετά

μετά

δ νέος

απομακρυνόμενος τοϋ

υιός, ένφ

τηλεφωνοσκο

πίου, έστρεφε μετά θυμού τούς ώμ®υς, πορευόμενος

πρδς τήν γωνίαν τής αιθούσης.

Είνε σφάλμα μου,

I-

έάν τά πάντα Εφεύρες ή άνεκάλυψας καί έγώ
φθασα πολύ άργά έν κόσμφ τοσοΰτφ προοδιυμένφ

μηχανικώς καί ούδέν

άφίνεις καί είς ύμας ν ’ άνα-

ερευνήσω, καί... και τί

σου νά

σοΰ τέλος

νά

θά εκαμνον έτι,

έάν είχον δύο έγώ μου σκεπτόμενα και ένεργοϋντα. . .’Αλλά,

φίλε

μου,

δεύτερόν μου έγώ. · . καί

δέν

δόνασαι τά γίνης τό

είνε λυπηρόν τοϋτο I . ..

δέν κατέγινα οτε έδει έπί

τής

έπιρροής τοϋ

αταβισμού (’). Δέν έπληροφορήθην τότε έπαρχώς...

ΤΩ!

νεότης!

Έγώ δ

αριθμός 1ος τοΰ Έπιστημο-

νικο-Βιομηχανικο-διεθνοϋς Ινστιτούτου, πόσον ελα

φρός ύπήρξα ! Ναι, αγαπητόν
νος

εΐμι νά δμολογήσω,

έντελώς τδ σφαλμα, έάν

Επιστημονικήν, διότι
σου,

οτι

τέκνον, ήναγκασμέ-

δέν

εινε ίδικδν

τοϋτο είνε λάθος τής

ή.μάλλον προγόνου

Κατά τάς αναζητήσεις

σου

δέν έχης κρίσιν έπαρκώς

τινός

μου

μητρός

τής μητρός σου.

άνεκάλυψα έν τή οίκο-

γενεία τής μητρός σου...
—

Τί !

τί,

ήρώτησεν

δ

Γεώργιος

Λφρρις Επί

μάλλον άμήχανος καθιστάμενος.

— Είς τρεϊς γενεάς πρότερον, εύρον κακόν ση-

καλύψωμεν ;

—Όύαί! τοϊς μειρακίοις 1 Μόλις είςτούς πρώ

μεϊον, Ελάττωμα,

έλλειμμα...

— Έλλειμμα ;

τους

ψελισμούς τής Επιστήμης, εύρισκδμεθα,

δ δέ

ταλωνίας,άλλ ’ όμως έφαίνετο έπίτής κρυστάλλινης

προσεχής αιών, θά μας ειρωνεύεται. Άλλάμή πλα-

καστη, αΐτινες άμα τήέκδόσει των έκ τήςφήμης αύτοϋ

πλακδς τοϋ τηλεφωνοσκοπίου τής θαυμασίσς ταύτης

νώμεθα παιδί μου, Γεώργιε, διότι οΰτω μέάπελπί-

τήν αυτήν ήμέραν ήγοράσθησαν. Διά τών έκατομυ-

έφευρέσεως, ήτις είνε

ζης,

τελειοποίησες τοΰ

ν' άποσυρθτ,ς έκ τών

λοιπόν

γητικότητος, άλλ’ έννόουν σοβαρώς νά σέ προσλαβω

Φεΰ I

νϊότ tov πατρόξ

βαθμούς

πολύ

χημιχοί,πυρο^ολιχοΰ.

βαδίσω είς νέας ανακαλύψεις,

— Τέλος είς

πατήρ,

— (Κ’ έπιθυμεϊς

ΛΟΡΡΙΣ

έπιχειρήσεών σου;

του.

— Τό σιγάρονσου έσβέσθη, ε.ίπεν δ υιός του, δέν

ΓΕΟΡΓΙΟΣ

'.Move ίοχαγο^.ίοΰ

τηλεφωνοσκοπίου.

διά δέκα έτη τέσσαρας χιλιάδας μέτοχός, έκ 5,000 έ

ουσιώδης

Ο

τοϋ

απλούς λοχαγδς τοϋ χημικοΰ πυροβολικού.

ημέραν τοϋ ήλεκτροστροβίλλου.

σιεπτά—είκοσιοκ'τώ έτών, μέγας και ρωμαλαϊος ώς

διαυγείς καί μέ φωνήν τραχεΤαν.

ήρνήθη νά

όδόντας

τούς

Όμιλει.

έρυθ^ο-

πωγωνοφόρος δ Φιλόξενος Λωρρίς, ήτο

κής σχολής κατ’ άρχάς καί έπειτα

τινα, τδν

ψεων,άπέκτησεν υίόν

αύτδν τούτον.$ν

αποφασιστικούς,

(σύντομη τής
δ Φιλόξενος

έφαίνετο

τήν άτελεύτητον σειράν τών τίτλων του.

ψιλήν αύτοϋ φύσιν πάσας τάς

άνθρωπος με τρόπους

οικογε

μίαν

μακράν.. .

νά χαίρεται τήν ζωήν

πρόσωπος,

έπιχειρήσεών μου.

πολυάσχολου

δύναμαι δέ νά δώσω πυρείου διότι εύρίσκομαι

μελίνας καί υποθέσεις του, όμως ό Φιλόξενος Λωρ-

σωματώδης,

εκμε

τών έπί τοΰ κόσμου

σμόνει ούδίποτε, ευκαιρίας τυχούσης, να παρατάσση

Ένφ δέ μέχρι λαιμοϋ ήτο βεβυθισμένος είς τάς

Δέν ήτο τιςέκ τών παλαιών σοφών, αγαθός κα

τά

των δμοϋ είς ιδιαιτέρας τράπεζας μακράν άλλήλων

ρίς τοϋ τίτλου τοϋ Μανδαρίνου μέ σμαράγδινα κομβία

άτολμος μέ διόπτρας. Μέγας,

«ργαστήρια τών

ή

λοχαγδς τοϋ ηλεκτρικού πυροβολικού εις . . , ποίαν

Σωλήνων

διά

ταλλευτικά

τδ μέγα

παγκοσμίου,

τινά Λωρρίς, παΐδα καλόν, τό δμολογώ, εύφυα,δέν

Ωκεανίας.

του
(Tubie-Pneumatic-Way) τής γρομμής Παρισίων-Πεκίνου ήξίωσε τδν φιλόξενον Λωρ-

ρις

διευθύνης
φήμης

ταύτην έποχήν μας, καί έν τούτοις ήνωμένων καθ’

δια τά δοκιμαστικά αύτοϋ καταστήματα καί κέντρα.

τής

δηλαδή νά

οπερ, χαίρει

καθώς καί τ® διακόσια μηχανουργεία

ιδιαίτερον
τδ

μου,

εργαστήρια, αστεροσκοπεία καί έν γένει

γοστάσια,

έν τή

μέγα ευτύχημα

διεσπαρμένων οικογενειών, κατά τήν

γάρον είς

μου

νά

τών εργασιών μου,
έργοστάσιόν

μαθητικάς καί άσκητι-

σου, ν’άναλάδης τήν συνέχειαν

ύποχρεώσεις

κάς

αύ

τοϋ επιχειρήσεις, τά πολυάριθμα μηχανοστάσια, ερ

των τών

μοί]φαίνεται’δτι δέν θά δυνηθής ήδη, δτε άπηλλά-

νειακήν τράπεζαν.

ευτυχίαν τοϋ Φιλόξενου Λωρρίς. Και χρήματος μέν
ειχεν

άλλά καί
είς

δ συνδιαλεγόμενος

Τοιουτοτρόπως καταργεϊται εύτυχώς

άπουσιάζειν,

τοϋ τετάρτου έτους.

τέλους

’ πλαίσιον.

μέ τδ δίκτυον τοϋ

τδν κόσμον σύρματος,

ακόμη

φαίνεται
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γης^άπδ^λας τάς άλλας

καί ής τά αγαθά αποτελέσματα τόσφ σημαντικά ύ-

Τιμαί, δόξα, χρήμα, τά πάντα

Η ΛΕΚΤΡΟΣΤΡOB I Λ Λ Ο £

περατωθεισα

μικρού

σης και παρασκευασθείσης παρ' αύτοϋ μετά ζήλου,

μίαν μετά τήν

Ο

πρσ

Ή άνακάλυψις αΰτη κατορθοϊ ού μόνον τήν πλή

τήν έκμετάλευσιν σπουδαίας έπιχειρίσεως μελετηθεί-

γοράση ολας

ore έξερράγη ό

τών

Η <%ΥΣΐ£

Η ΦΥΣΙΣ
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καθόσον ώς

ήδη είσαι

προπαρασκευασμένος,

(I) Άταβιομός.

== Θιωριία ήτις παρ«8έχιτ«ι τήν κλήρο,
«ομοιότητα τοΰ πκιΰματος τ»ν ελαττωμάτων κ.τ.λ. εν ταΓς
οικογενβίαι;.

— "Ναί. Ό προπάππος της.

ό τρίπαπ-

δηλαδή

-ός σου, υπήρξε προ εκατόν δεκαπέντε έτών, ήτοι

τφ

Μοι

Είς ήθοποιός 1

έπεΐπε μετ’οίκτου

ό Φιλόξ-

έπί τίνος καθέδρας, ό δε Γεώργιος

Λωρρίς πίπτων

Λωρρίς δέν ήδυνήθη νά συγκραιήση τούς γέλωτας
μετ’άναιδείας

'".αΐ προ τών

ό πατήρ του προσήλθε»

τούτων

γελώτων

έκ νέου μανιωδώς προ τοΰ

Τό τρομερόν ρεύμα. — Τό δυστύχημα τής άερο-

ώργιος.

Υπήρξε»

άνεφώνησε,

ηθοποιός,

ήθοποιός φανταστικός, μελαγχολικος,

αύτούς τότε,

όπως έκάλουν

τών

ταιος, είς λεπτολόγος

νοείς ότι καλώς,

εις

καί

μικρά παιδία οιου-

ρου—τέλος τέσσαρες

Λωρρίς ι

βλαστοί τοϋ δένδρου

Φιλοξ-

Εις χημικός, είς φυσικός, είς.ιατρός,

μηχανικός,

οίτινες

συμπληρούμενοι δ εις διά

εις

τοΰ

άλλου θά διαιωησωσι τήν επιστημονικήν δυναστίαν

έπληροφορήθην

τούς

θην

ώς άστοχήσασαν. -.

περί τούτων.Ίνα

ύπό.Ιοιπον

Λογαριασμού.

ώς

εν

πόν

κατά μέρος τήν

διάμεσον

Άφίνω

ταύτην

λοι

και

γενεάν

επιφυλάσσομαι νά επιτύχω του σκοπού μου

δια των

καλλιτέχνας τούς

φω-

. νυμφεύσω.
στιτούτου .. . Γνωρίζω
τίς

ήτο

τρίπαππός

δ

Μή

σου!

φοβου,

μάθω μετά ποιας ;

δέν

— Τοΰτο δέν σ’ εν-

ήτο δυνατόν ν ’ ανακά

λυψη

. διαφέρει. Καί,'.ούτε καί

τριγωνομε

τήν

έτι γνωρί

έγώ αύτός

τρίαν δ τρίπαππός σου!
ζω.

Δέν εϊχεν είς. τήν. δια-

θεσίν

του

κεφαλήν

καί

άτμώδη

ί-

προδήλως, καθώς ή

Μάθε

οτι

μόνον

μοί χρειάζεται είς άλη-

έλαφρσ»

ή

καί

σύ είσαι

πιτήδειος

είς

δσφ τό

δυνα

λήν

άπηλλαγμέ-

μού

ματαιοπο-

πάσης

νίας !...»

Ω!

τελέβματά

σου!

Ή καταστροφή τοΰ ήλεκρικον αταάμον Ιι-

νά καταστρέψω τήν επήρειαν τοϋ τριπάππου σου ;

κακοΰργον εκείνον ;

Διότι,

<
χ
νά φονεύσω τον

Πώς

γνώριζε καλώς,

θέλω

ηλεκτρική δόνησες

ήτοι-

μάζετο »’άπαντήση.είς

πρώτη

ταΰτα,.οπότε ή

έπήλθε συνεπεία τοΰ απευκταίου

τής ύπ’άριθ. 17 δεξαμενής. ’Αμέσως
έπεσεν έπί

νά τόν

ν’ άγωνισθώ,

τοΰ ανακλίντρου

δέτότεκατ-

καί ύψωσε τους πόδας,

φονεύσω.
όπως άποφύγη τήν μετά τοΰ εδάφους επαφήν αυτών,

— Πώς ;

νά φονεύσης

τρίπαππόν

τινα

θανόντα

έξ ού καί αύτός θά συνεκοινόνει μετά τής ηλεκτρι
άπό εκατόν καί πλέον έτών ; είπεν ό Γεώργιος γι·

λών.

οτι

Γνώριζε

μου, δι'δν

ύπερασπισθώ του προγόνου

θά

8έν παραδέχομαι

τήν αυτήν

κής έκκενώσεως.

’Εν τούτοις

δ

.
πατήρ του

είχε

δέν

κινηθή

έκ

υπερηφά

τής θέσεώς

του.

άφοΰ
τά

Θέλω νά τόν έξολοθρεύσω, ηθικώς βεβαίως,

ό αλιτήριος

σχέδιά μου,

οστις μέλλει

νά

κατακρήμνισή

εύρίσκεται ήδη μακράν

νά καταπολεμήσω

τήν

δυστυχή

καί θέλω

επήρειαν

καί νά

δεσπόσω ταύτης ... ’Εννοείς λοιπον καλώς τεκνον

μου οτι δέν θέλω νά

σ’ έγκατάλείψω, νά έγκατα-

λείψω τήν γενεάν μου (Βεβαίως δχι! . . . Δεν δύνα
μαι νά έπαναθέσω, ώς

έξ έτη εΐς τό

ειχον

διανοηθή. διά ’«ντε ή

Άνωτερο-έπιστημονικο- Ινστιτουτον..

— Ευχαριστώ, είπεν δ Γεώργιος

τιμώ άλλο τι.

ψυχρώς, προ

’Ινστιτούτου

— ’Άς ίδωμεν

δυνατώτερος.

τό καλλίτερον τοΰτο. . .

— ’Ιδού 1 Σέ νυμφεύω ! Σώζω

μου σου.

πέδιλά

σου έπί

τών

τρέχεις ούτω έν διαμερίσματι,

ποδών

διατρέχει πανταχδσε δι’ άπειράρίθμων

Θέσον αΰτά

τάχιστα καί

περι

δ ηλεκτρισμός

οπού

κυκλοφορεί ώς τό αίμα είς τάς

καί

άγωγών καί

Έκρροή ηλεκτρικού συνέβη που καί δέν είνε δυνα
τόν νά ύπολογίσωμεν μέχρι ποιου

νά φθάση δ

ήμας

σημείου δύναται

κίνδυνος. . . Άλλά στήθι, δεν

έχω νά

χάσω καιρόν, σέ άφίνω καί διότι ή συγκοινωνία μας

μετ’

όλίγον

ισχυρότεροι.

Ό Γεώργιος Λωρρίς φορών άπομονωτικά πέδιλα

παρατηρεί από τοΰ παραθύρου

καί χειρόκτια

τοΰ

καί

δέν εχει τι νά πράξη ή νά περιμένη έν σοφρόνω ά-

,ξεως τής έπ-λθούσης έν τή φορεία τοΰ κόσμου

Ή έναέριος

κυκλοφορία

δρανεια, τήν

αίχμαλώτησιν

τοϋ αιφνίδιου

ρεύμα

Ή

τος.
Αίφνης μετά τινα βαθμιαίαν έπίτασιν τών ηλε

τό πεδίον ελεύθερον ίνα ρίψη έν

κτρικών ομοβροντιών, συνοδευομένων ύπό τεραστίων

τών εναερίων οχημάτων.

αίως έκενώθη πάντων

τή άτμοσφαίρητούς έλικοειδής χορευτάςτης. Άλλα

λάμψεων εύθέων ή έλικοειδώ», ή φύσις έφάνη έκβάλ-

μολονότι οί άιροναΰται εύθύς άπό τοΰ πρώτου' ση

λουσα

μείου

τών ηλεκτρομέτρων

αύτών έλαδον

τάχιστα

στεναγμόν άνακουφίσεως καί

στιγμιαίως έ

πήλθε γαλήνη. Οί ηρωικοί μηχανικοί καί άπεσταλ-

τάς καταλλήλους προφυλάξεις, πρ,ουξενήθησαν κα

μένοι τοΰ 28ου στάθμου έν Άμιένη ήλθον

ταστροφαί

τύχωσι τήν

φθέντα ύπό'τής λαίλαπος
γεν

καταλη-

αεροχήματα

Πλειστα

τινες.

καθ’ ήν στιγμήν έξέφυ-

έκ τής αποθήκης, κατεστράφησαν κυριόλεκτι-

Καί όντως ή έν τφ πίνακι τοΰ τηλεμηχανου κα·

βαθμηδόν

αίφνη-

αποιλέσθησαν

ούδέν έβλεπέ τις έκεΐ ή

και

σειράν συγκε

διά τοΰ γά -

χυμένου·; τρεμουσών κηλίδων.

καί έκεΐ χωρίς νά προ-

έδώ

δίως προσβληθέντων

φθάσωσινά περιπτυχθώσιν έντός νέφους άπομονωτικοΰ αερίου,

έπεσον χαμαί ανίκανα τοΰ προσωπικού

ίνα

επι-

άιάΛυσιν τοϋ ήλεκτροστροβιλου καί τήν
δωχέτευσιν- τοΰ τρομερού’ ρεύματος. Ό δεύτερος

αρχιμηχανικός καί δεκατρείς ανδρες επεσον θύματα

εΐχον τα

,’Ορλεάνης καί Τούρ.

Ή ’Αεροναυτική Λέσχη τής

Τουραίν'ης έδιδε τήν ιδίαν

ημέραν τάς μιγάλας ε

αεροστατοδρομίας.

Χίλια ή δώδεκα χιλιά

τησίους

δες αεροχήματα διαφόρων σχημάτων καί χωριτικο-

τήτων,

ήκολούθουν μετ’

ενδιαφέροντος τάς

σπου

δαίας περιπαθείας τής έξελίξεως τοΰ μεγάλου βρα

βείου.· δπου

είκοσι

άρχίση

αγώνα. Πάντα

τον

πλείστοις

καί-όκτώ σκάφη
τά

εναέρια εΐχον

βλέμματα

έν

τοΐς

τών άεροστάτων δέν διέκρινον ή τόν δεί

κτην τοΰ ηλεκτρομέτρου στρεφόμενο» μανιωδώς καί

τών φωνών τών στοιχηματι

στώ?, δέν ήκούετο ή κωδωνοκρουσία τοΰ

Μόλις

ίνα

τόν

άντελήφβη

αεροστάτων

κατελήφθη

καταφύγιου

είίρωσιν

.

.

.

.'

ταστροφών.

Ό κίνδυνος εΐχε δια.λυθή ούχί δμως καί τά τε

λευταία

Έπί

αύτών φονευθέντοςή πληγωθέντος.

κίνδυνον τό

κινδύνου.

πλήθος τών

ύπό φαντασιικής

σπουδής

ίχνη

τής

πολυπληθή

γίου Λωρρίς καθώς και

νων

αεροχήματα κατεκριμνήβθησαν

δτε αί έκ τών συγκρούσεων

καταστροφαί ύπήρξαν

πολυάριθμοι καί αί πλεΐσται σημαντικοί’ ό ήλεκτρο-

έπελθών

ταύτης

διαταράξεως.

έφ’ δλων τών

τοΰ Γεωρ

τηΛεμηχά-

τοΰ κινδυνεύσαντος διαστήματος τής γής, δι-

ήρχοντο μετά μυθόδους ταχύτητος μυριάδες εικόνων

συγκεχυμένων,

έξ ού

μέγας θόρυβος

παραγόμενος

ομοίαζε πρός μυκηθμόν νέας, θυέλλης καί

άγριοτέ-

ρας. Είκολον εινε νά φαντασθη τις τόν έκκωφωτι-

κόν τούτον

θόρυβον, προερχόμενο»

έκ τοΰ θορύβου

ζώντος κόσμου έπί έπιφανείας 1,600 τετραγωνικών

πανταχόθεν συναθροίσομένην

λευγών, τών θορύβων

ύφ’ δλων δμοΰ τών μηχανημάτων,

νων καί φερομένων

συμπεπυκνωμέ-

δι’ έκαστου τηλεμηχάνου μετ’

έντάσεως τρομακτικής.

Διαρκοΰντος τοΰ ήλεκτροστροβιλου πολλαί

ώς κεραυνός, έσάρωσε παν δτι

φύγη. ’Αερόστατα

ΤηΛιμηχάνων

τρικόν σταθμόν τών
καί έπί τών
γραμ.μών πολλά σύρματα άνελόθησαν. Αί μικροκα-

τινά κατεστρά

ύπό τοΰ ηλεκτρικού’ κυκλώ-

φυσικά δέν

έγένοντο πρόξενοι·'με

γάλων κινδύνων,

καθόσον τό ρεΰμα, έκ τής τήξεως

τοΰ σύρματος δέν

έφθασ-

μέχρι

Γεώργιος Λωρρίς κρατών

κών εικόνων, έβυθίσθη έν

τών συσκευών.

εύτυχώς τά μεγάλα αερόστατα,

αναπαυτική έ'δρα περιμέ

νω» ύπομονητικώς τήν παΰσιν τής κρίσεως τοϋ τηλημηχάνου του,

δπερ δέν ήργησε νά συμβή. Μετά

είκοσι λεπτά δ θόρυβος έπαυσε» έξαίφνης.

("Επεται συνέχεια)

τά φέροντα κυρίως

τά μέλη τής άεροναυτικής-Λέσχης καί τάς οικογέ
εφοδιασμένα διά νέας

τίνος συ

Ό

λεύκωμα τι φωτογραφι

νος καί κατεκρημνήσθησαν 50 λεύγας έκεΐθεν. Άλλ ’

νειας αυτών, ήσαν

καί

σημαντικοί συγχύσεις έγένοντο βεβαίως.είς τόν κεν

έν τή γή.

μετά μεγίστης ταχύτητος έν μια συγκεχυμένη μάζα,

στρόβιλος,

μεγάλης

τής πλακός τού’ τηλεφωνοσκοπίου

ταστροφαί αύται
Τά

φησαν, παρεσύρθησαν

θαρωτάτη εΐκών τοΰ πατρός του ήμαυρώθη

δίως, τά ίχνη, αύτής

συγκοινω-

διά ν ’ άκουσθώσι

δωματίου του τό θέαμα τοΰ συνεσπασμένου ούρανοϋ’

δέν ήδυνήθη νά

μετ’-όλίγον

άπασαι αί ηλεκτρικοί

έξησθενοΰντο ολίγον κατ’ όλίγον

αντανακλώμενα!

ήσαν διακεκομμένοι, ίσως ένεκα τής διαταρά-

ήμετέρας φλέβας !

πρόσεξον τί Θάσε είπω :

περιεπλέχθη. .. »

. .

— Έσκέφθην κάτι καλλίτερου, διότι δεν θά εξ-

ήρχετο έκ του

— «Άφρων ! τώ άνεφώνησεν. δέν φέρεις τα απομονοτήρια

Πρό μιας ώρας,

νίαι

μεταξύ τών ζήτω καί

νειαν καί καταφρόνησιν, ώς σύ.
—

καταλαμβανοντος σχεδόν τό πέμπτον τής Ευρώπης.

Τό τρομερώτερον δυστύχημα έλαβε χώραν μεταξύ

Γεώργιος

Ό

ΤΙώς

διαστήματος

τής άφοσιώσεως αύτών άλλά τούλάχιστον

,.νην

’Ιδού τά ά-

ήδη ελευθέρων άπό παν

έν

πάντα τελειώσει καί δέν εΐχον πλέον φόβον νέων κα

έ-

θε-

αταβισμέ 1

καί

έπολλαπλασιάζοντο έπί

καί

τφ όρίζοντι έξερύγνυντο εκπυρσοκροτήσεις, αΐτινες

σεν έπι του εδάφους, καί έκ τών αεροστάτων αίφνι

ώριμος δε

τικάς έπιστήμας δΓ βπερ σοΰ μέμφομαι.

τός χαλινού,

διαφυγου-

εϊ/.όνησιν’ κατα
ανεπήδων

μονικός,

. παρκώς

ανε

τάς

θεισών, ρυθμισθ-ισών ύπό τοΰ ανθρώπου,

πληκτικά! αστραπαί πανταχόθεν

κώς άνωθι τής Λυώνος' ούδέ ψυχίον έκ τούτων επε-

τόν. ίνα έχω τήν κεφα
τοΰ

εναποθηκευθεισών, συγκεντρω-

δυνάμεων,

θής εγκέφαλος επιστη

δί;’ ο έξ-άύ-

δική σου,

φυσικών

θύελλα είχε πλέον

δύναμαι νά

— Καί

εύρίσκομεν τό’ διαμέρισμα τοΰ Σα-

νοοά έν καταστροφή εύκόλφ πρός

ήτο έπίσης διακεκομμένη, δ ουρανός σχεδόν στιγμι-

διατί θέλω νά σε

’Επανερχόμενοι εΐς τό έν Παρισίοις- μέγαρο» τοΰ

δράσεως τοΰ τρομερού ρεύματος, ύπό τών φρικαλέων

πόν τό σχέδιό» μου και

ιδού

κίνδυνον

εύθύς μόλις δ δ.είχτής σημείωσή' τόν
καί
τα αεροχήματα πέριτυλιχθεντα έν προφυλακτικώ

Φελίξ-Λωρρίς,

τών έπ’ αύτοϋ ασχολιών.

Ιν

τοΰ

το-ζωγράφους

ρ’.ηχ.άήήμα .άνόίγϊτάί αύτομάτως

αί προξενηθεϊσαι καταστροφαί ύπό τής φοβέρας έπι-

έγγόνωνμου. Ιδού λοι
ενεστώτας

του γλωττίδος.’Τό

μάς.

Ό ήλεκτροστρίβιλος εύρίσκετο έν τη άκμή του’

σών τών χ-ιρών του,

— Ευχαριστώ !
τ
— ’Απολύτως άστοχήσασαν..Εινε τι ανευ αξίας,

ρωμαντικος,

γνωρίσης τό μέγεθος τής δυστυχίας μου,συνεβουλεύ-

σω

τούς

νέφει, άνενοχλήτως διήλ'θ-.ν τες -τρικυμιώδεις στιγ-

των "ΑΊαιεων.—

δήποτε φύλου—άρρενα εί δυνατόν νά εινε προτιμότε

ίνειροπολος,,μά

μωρολογιών! .. . Εν

ν'-ντικής Λέσχης.— "Οπου γίνεται γνωριμία
μετά τής οικογένειας Λακόμβον των φάρων

μένος, ένώ θά θέσω δλας τάς τύχας τής. γενεάς ή

Φιλόξ-Λωρρίς- .. Θεωρώ τήν διάμεσον παραγωγήν

Ναί!

με

λήνας τοΰ τοΰ άπομονωτικοέΐ· άεόία^μετ'’ αυτομά

τηλεφωνοσκοπίου.
—

σκευής ,συνενούσής τό ηλεκτρόμετρο»

n

Γε

έφώνησεν έκπληκτος δ

μών. Μοί'χρειάζονται τέσσαρα

προξενείς φόβον.

του

Διά τοΰ γάμου !

— Περίμενε ! Γάμος μεμελετημίνος, περιεσκεμ-

κατά
1840 εις ....
— Εΐς ; Τί θέλεις »ά μέ πληροφορήσης ;

__

—
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Η ΚΥΡΙΑ ΙίΑΔΑΠΡΩΠ
Κωμωδία εις 3 σκηνάς, έκ τής ’Αγγλικής φιλολογίας
ΠΡΟΣΩΠΑ

Η Κ· ΜλΛΑΠΡαΠΛΥΔΙΑ ΑΑΓΚΟΥΊ'Σ· Σύντροφός της χάρη μέ αίσίήμστα,
ύπιραγαπωσα τά μνίκηορήματα.
Ο χ. ΑΝΤβΝΙΟΧ ΛψΟΑΙΟΥΤ·
Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΑΨΟΛΙΟΥΤ- Υίόζ του, χερδίσας τήν αγάπη
*
τής Λυδίας, ύπό τδ ψςυδώνυμΟ' Βεθερλί.
aXHNH Λ.'.

ΜΑΛ. ’Exit, Κύριε ’Αντώνιε, εκεί κάθηται ή επι
φυλακτική ήλιβία κόρη, ήτις θέλει ν’ άτιμάση τήν
οικογένειαν της, καί νά καταστραφή δια προσώπου,
δπερ δεν αξίζει μίαν πεντάραν.
ΛΥΔΙΑ- Κυρία έσκέφθην περί ύμών άπαξ.
ΜΑΛ. Έσχέ^θης, δεσποινίς! Δεν εϊξεύρω νά
καμμίαν δουλειάν *ά σκέπτεσαι καβάλου — ή σκεψις
δάν άρμόζει εις νεαράν γυναίκα.Άλλ’ έκεΰο,τδ όποιον
ζητοΰμεν άπδ έσε ε?νε νά μας ύποσχεθής ότι βά λη
σμόνησες αύτδν τον άνθρωπον ότι βά τον ξεγράψης διά
πάντοτε άπδ τήν {ινήμην σου.
ΛΥΔΙΑ. Ά, κυρία! ή μνήμη μας δέν.έξαρτάται άπδ
την θέλησίν μας. Δεν εινε τόσον εύχολον τδ λησμο
.
*
νεί
ΜΑΛ. Άλλ
*
εγώ λέγω, ότι ούτως ίχει, δεσποινίς’
Τίποτε δέν είνε τόσον εδκολον έπί τής γης, όσον τδ
λησμονεΐν, έαν αποφασίση τις να τδ κατορθώση. Εινε
βέβαιον OTt έλησμόνησα έξ Γσου τδν χαϋμένον τόν αγα
πητόν σου θειον ώσεί δέν είχε ποτέ υπάρξει — καί
(νόμισα, ότι ητο καθήκον μου να πράξω ούτως' να σοί
είπω, Λυδία,τοιαΰται δρμητικαί αναμνήσεις δεν αρμόζουσιν είς νεαραν γυναίκα.
ΑΝΤ. Τί λέγεις; βεβαίως αυτή δέν βά διϊσχυρισθή
νά ένθυμήται δ,τι τή άπηγόρευσαν I —ναι, τοϋτο προ
έρχεται απδ την μελέτην της.
ΛΙΓΔΙΑ. Τί έγκλημα διέπραξα, κυρία, διά νά μέ μεταχειρισθήτε ούτως;
ΜΑΛ- Μη προσπασθης τώρα νά φύγης άπδ τδ ζή
τημα’ γνωρίζεις ότι έ^ω άμφισβητήσιμον άπόδειξιν
περί τούτου.—Άλλ’ ειπέ μοι, υπόσχεσαι νά κάμης
καθώς σέ διατάττουν ; βά πάρης σύζυγον τής εκλο
γής τών φίλων σου ;
ΛΥΔΙΑ- Κυρία, πρέπει νά σάς είπω καθαρά, ότι έαν
δέν έπροτίμων κανένα άλλον, ή εκλογή, τήν όποιαν
έκάματε, θά ητο ή αποστροφή μου.
ΜΑΛ. Τί δουλειάν έχεις, δεσποινίς, μέ τήν προτίμησιν καί την αποστροφήν; Ταϋτα δέν άρμόζβυσιν είς
νεαράν γυναίκα’ καί έπρεπε νά γνωρίζης,, ότι επειδή
καί τά δύο πάντοτε εξαλείφονται, εινε άσφαλέστερον
κατά τδν έγγαμον βίον ν’άρχίζη τις μέ μικράν άποστροφήν.Εινε βέβαιον ότι έμίσουντδν χαϋμένον τδν άγαπητόν σου θεών πρδ τοΰ γάμου ώσε’ι ήτο αίθίοψ—καί όμως
δεσποινίς, έννοέϊς τί σύζυγος υπήρξα ! — χαί όταν δ
θεδς ήθέλησε νά μ’ άπαλλάξη αύτοΰ, όλοι γνωρίζουν
πόσα δάκρυα ίχυαα ! — Άλλ’ έπί τή υποθέσει ότι σοί
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έδίδοαεν άλλην εκλογήν, θά μάς ύπέσχεσο ότι θα πα
ραίτησης αύτδν τδν Βεβερλί;
ΛΥΔΙΑ, θά ήδυνάμην νά διαψεύσω τόσον πολύ τάς
σκέψεις μουίώστε νά δώσω τήν ύπόσχεσιν ταυτην, αι
πράξεις μου βεβαίως 0ά διέψευδον εξ ίσου τούς λό
γους μου.
ΜΑΛ. Πήγαινε εις τδ δωμάτιόν σου·—Είσαι σύν
τροφος κατάλληλος μόνον διά τάς ιδικάς σου κακοδια
θεσίας.
ΛΥΔΙΑ. Προθύμως, Κυρία.—Δέν δύναμαι να τραπώ
έπί τά χείρω {εξέρχεται/.
ΜΑΛ. Έδω εύρίσκεται μικρόν δύστροπου γύναιον
δι’ εσέ.
ΑΝΤ. Μήν άπορήτε διά τοϋτο, Κυρία,— εινε ή φυ
σική συνέπεια τοΰ διδάσχειν’τάς κόρας νά σπουδάζωσι.
Έαν ειχον φιλίας θυγατέρας, μά τδν θεόν! θά ταϊς
έδίδασχον την μαγικήν μαζύ μέ τδ αλφάβητο
*
!
ΜΑΛ. Καλά, χαλά, Κύριε Αντώνιε, εισαι£σωστδς
μισάνθρωπος
ΑΝΤ. Καθώς ήρχόμην εδώ, Κυρία Μαλαπρόπ, παρετήρησα τήν ύπηρίτριαν τής ανεψιάς σας, ήτις «ξήρχετο άπδ δημοσίαν βιβλιοθήκην !— Έχράτει βιβλίον
εις έκάσττην χεϊρα της—μισοδεμένους τόμους, μέ μαρ
μάρινα εξώφυλλα ! Άπδ τής στιγμής ταύτης συνεπέρανα πόσον άπησχολημένην θάεύρισΧον την δεσποι
νίδα!
ΜΑΛ. Αληθώς, αυτά εινε αχρεία μέρη I
ΑΝΤ. Κυρία, βιβλιοθήκη, ήτις τίθεται εις κυκλοφο
ρίαν έντδς μιας πόλεως εινε άειθαλές δένδρόν διαβολι
κών γνώσεων I όπερ ανθεί καθ’ όλον τδ έτος I— Και
έστέ βέβαια, Κυρία Μαλαπρόπ, ότι εκείνοι, οΐτινες
ύπεραγαπώσι ν’ άπτωνται τών φύλλων, θα ύπερεπιθυμήσωσιν έπί τέλους τδν καρπόν.
ΜΑΛ. Στο διάβολον ! Κύριε Αντώνιε, σύ άναμφιβόλως δμιλεΐς λακωνικώς.
ΑΝΤ. Τί λοιπόν, Κυρία Μαλαπρόπ, με σωφροσύνην
τώρα, τί θά ήθέλετε νά γνωρίζη μία γυνή ; ·
ΜΑΛ. Πρόσεξον εις εμέ, Κύριε Αντώνιε. Δεν θα
έπεθύμουν κατ’ οΰδένα τρόπον θυγάτηρ ΐδική μου νά
γίνη καλαμαράς’ νομίζω ότι τόση πολλή μάθησις δεν
άρμόζει είς νεαράν γυναίκα παραδείγματος χάριν, δέν
θα τήν άφηνον ποτέ ν’ άναμιχθή μέ Ελληνικά, ή Ε
βραϊκά, η άλγεβραν, ή σιμονισμόν, ή φυσικής πειρά
ματα, ή παραδοξολογίας, η τοιούτους έξεγερτικους
κλάδους τής παιδείας—ούτε θα ητο αναγκαίου δι ’ αυ
τήν ν’ άφθή τών μαθηματικών σου, αστρονομικών,
διαβολικών οργάνων.—Αλλά, κύριε Αντώνιε, θα την
ξστελλον, κατα τήν ηλικίαν τών εννέα ετών, είς σχο
λείου ο’ικοτρόφωυ, δια υά μάθη όλίγηυ έπιδεξιότητα
καί πανουργίαν. θα είχε τότε, κύριε, υπεροπτικήν
γνώσιν τών λογοριασμών, καί καθώς έμεγαλωνε θα
τή έδίδασκον γεωμετρίαν, ϊνα γνωρίζη κάτι τι περί
τών λοιμικών χωρών’—άλλά, πρδ πάντων, Κύριε Αν
τώνιε, θά ήτο δέσποινα ορθόδοξος, καί δέν θά έκακοσυλλάβιζε οδτε θά έκακοπρόφερε τόσον αίσχρώς όσον
αί κόραι συνήθως πράττουσι: καθ’ δμοιον δέ τρόπον
θά ήδύνατο νά έλέγχη τήν αληθή έννοιαν τών όσων
λέγει. Ταϋτα, Κύριε ’Αντώνιε, θά ήθελα νά γνωρίζη
μία γυνή’— καί νομίζω δτι δέν υπάρχει δεισιδαίμων
τις όρος εν αύτοίς.
. ,
·
ΑΝΤ. Καλά, καλά, Κυρία Μαλαπρόπ, δέν θα συζη
τήσω πλέον περί τής ύποθέσεως ταύτης μέ ύμας’ άν
καί πρέπει νά όμολογήσω, ότι εισθε αληθώς επιεικής
καί εύγενής συνήγορος, διότι πάσα σχεδόν τρίτη λέξις,
ήν λέγετε συμφωνείμέ τήν γνώμην μοϋ είς τδ ζήτημα
τοϋτο,άλλά κυρία Μαλαπαδπ έάν έπανέλθω είς τδ σποϋδαιότερον σημεϊον τής συζητήσεως —λέγετε ότι δέν
εχετε καμμίαν άντίρρησιν είς τήν πρότασίν μου ;,
ΜΑΛ. Σάς βεβαιώ, ούδεμίαν. Δέν έδωσα ακόμη άπο-

^ασιστικώς τδν λόγον μου εις τδν Κύριον Άκρές, καί
«φ’ ού ή Λυδία εινετόσον ισχυρογ»ώμων ενάντιον του,
ίσως ό υιός σας νά έπιτύχη καλείτερον.
ΑΝΤ- Καλά, Κυρία, θά γράψω εις τδ παιδί νά ελθν|
αμέσως. Δέν έχει ούτε ιδέαν περί τούτου, άν καί ειχον έπί τινα χρόνον τήν πρότασίν κατά νοΰν. Εύρίσκε
ται τώρα είς τδ τάγμα του.
ΜΑΛ· Δέν «έδομεν ποτέ τδν υιόν σου, Κύριε Αντώ
νιε’ άλλ’ ελπίζω, ότι δέν θά έναντιωθή εις τοϋτο.
ΑΝΤ. Νά έναντιωθή !—ας έναντιωθή έάν τολμήση !
— Όχι, δγι, Κυρία Μαλαπρόπ, δ Ιάκωβος γνωρίζει
παραμικρός του δισταγμός *
μέ καθιστά αυτοστιγ
μεί μανιώδη. Ό τρόπος μου ητο πάντοτε λίαν α
πλούς. — όταν ητο μικρός τώ ελεγον μόνον «Ιάκωβε,
κάμε τούτο’» — έάν έδίσταζε, τδν ερριπτα κατά γης
καί τδν εδερον — και έάν παρεπονειτο διά τούτο, τδν
ίστελλον πάντοτε έξω άπδ τδ δωμάτιόν.
ΜΑΛ. Ναι αύτδς εινε 0 καταλληλότερος τρόπος,
’στή συνείδησίν μου !—τίποτε οέν είνε τόσον συνδυαλακτιχδν διά τούς νεαρούς ανθρώπους, όσον ή αύστηρότης —Καλά, Κύριε ’Αντώνιε, θ’ άποπέμψω τδν
Κύριον Άχρές,
έτοιμάσω τήν Λυδίαν να δεχδη
τάς επικλήσεις τοΰ υίου σου. — χαί ελπίζω να την
παραστήσης είς τδν λοχαγόν ώς κόρην μεμορφωμένην
καί αγαθήν.
ΑΝΤ. Κυρία, θ» διεξαγάγω τήν ύπόθεσιν μετά συνέσεως.—Καλά, πρέπει να σάς άφήσω' καί παρα
καλώ, Κυοία Μαλαπρόπ, προσπαθήσατε νά ύποχρεώσητε τήν κόρην νά δεχθή τήν χεϊρα τοΰ υίοΰ μου.
’Ακούσατε την συμβουλήν μου — φανήτε αυστηρά :
έαν απόρριψη την πρότασίν ταύτην, σκοτωσατέ τη
*
’στο ξύλο καί αφησατέ την νηστικήν επί 3 ή 4 ήμέρας,
θά Γδητε πώς θ’ άλλάξη γνώμην.
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ΜΑΛ. Είσαι πολύ καλός καί νουνεχής, λοχαγέ. Ε’νε
βέβαιον ότι έπραξα τδ κατά δύνααιν, άφ’ δτου άνεκάλυψα τήν ύπόθεσιν πρδ πολλοΰ την ήνάγκασα νά λησμονήση τδ πρόσωπον εκείνο’— καί τη έγνωστοποίησα τήν πρότασίν τοΰ Κυρίου ’Αντωνίου! άλλά, μετά
λύπης λέγω, ότι φαίνεται αποφασισμένη ν' άρνηθή κάθε
ατομον, τδ όποιον τή επιβάλλω.
ΑΨΟΛ· Υοΰτο εινε πράγματι, κυρία, απορίας αξιον.
ΜΑΛ. *Q I μ’ έσχασε
*
ό διάβολος.— Ένόμιζον ότι
• είχε παύσει ν’ άλληλογραφή μετ’ αύτοΰ’ άλλ’ ιδού,
ανεκάλυψα οήμερον άλλην επιστολήν απδ τδν άνθρω
πον εκείνον πιστεύω να τήν έχω εις τδ θυλάκιό
*
μου.
ΑΨΟΛ. Ώ, τδν διάβολον! τδ τελευταίο
*
μου γράμ
μα (Κατ’ ίδιαν)
ΜΑΛ. Ναι, εδώ είνε.
ΑΨΟΛ· Ναι, τδ γράμμα μου πράγματι ! Ώ τήν μιχράν προδότριαν Λουχία
.
*
(Κατ’ ιδίαν)
ΜΑΛ. Λάβε, ϊσως νά γνωρίζης τήν γραφήν, (τψ
δίδει τδ γράμμα.)
ΑΨΟΛ· Νομίζω ότι είδον τδ χειρόγραφον προηγου
μένως — ναί, πρέπει νά εχω ί3η αναμφιβόλως τό χει-'
ρόγραφον προηγουμένως.
ΜΑΛ. Καλα, άλλ’ άνάγνωσέ το, λοχαγέ.
ΑΨΟΛ· (Άναγινώσκει). Τής ψυχής μου είδωλον.
λατρευμένη μου Λυδία.— Λίαν συγκινητικόν πράγ
ματι I
ΜΑΛ. Συγκινητικόν 1 ναί, καί μιαρόν συνάμα, ’στή
συνείδησίν μου.
ΑΨΟΛ. (Άναγινώσκει). Έταράχθην ύπερβαλλόντως επί τή είδήσει, ήν μοί στέλλεις, καί πρδ πάντων
διότι ό* ’*έος μου αντεραστής.
ΜΑΛ. Σύ είσαι κύριε.

ΣΚΗΝΗΒ.’

ΑΨΟΛ· (Άναγινώσκει) Χαίρει τής παγκοσμίου φή
μης ότι εινε εύπαίδευτος gentleman, καί άνθοωποςτίΉ κυρία Μαλαπρόπ μέ επιστολήν είς τήν χεϊρα
‘ ’
ίΛ *1 .
Τ »
' ·
k
μίος.— Καλα, τούτο βινβ αρχετα νοατ^ον.
της καί δ X. Αψολιουτ.
•
ΜΑΛ,
Ώ,
ό
άνθρωπος
εχει
σκοπόν
τινά
διάνα
γράΜΑΛ· Τδ νά είσαι υίδς του Κυρίου ’Αντωνίου, λο
φη ούτως·
χαγέ, ε’νε αρκετή σύστασις’ άλλα καί άπδ τήν εύΑΨΟΛ- Βεβαίως, κυρία, σάς εγγυώμαι ότι εχει.
φυιαν του προσώπου σου ακόμη, είμαι πεπεισμένη ότι
ΜΑΛ Άλλ’ έξακολούθει κύριε—θά ίδης αμέσως.
αξίζεις *
ά ^αιρης τοιαύτης φήμης.
ΑΨΟΛ. (Άναγινώσκει). Τδ δηλητηριώδες παλ’οΑΨΟΛ. Επιτρέψατε μοι, κυρία, να είπωότι επειδή
κούσαλο, το όποϊον σε φυλάττει.— Ποών αρα γε νά
δέν ειχον ποτέ τήν εύχαρίστησιν νά ίδω την Δεσποι
έννοή μέ τούτο.
νίδα Λυδίαν Λαύγκουις, εκεϊνο τδ όποών αμέσως μέ
ΜΑΛ. Έμέ, κύριε ! — εμέ! — εννοεί" εμέ! — Λοι
παρεκίνησεν εις τήν ύπόθεσιν ταύτην, είνε ή τιμή
πόν — τί νομίζεις καλόν τώρα ; — αλλ’ άνάγνωσέ ολί
τοΰ να ^είνω συγγενής τής Κυρίας Μαλαπρόπ, τής ό
γον παρακατω.
ποιας τας γνώσεις, τήν πραγματικήν παιδείαν, τούς
ΑΨΟΛ. ’Αδιάντροπε παλίομασκαζα ! — (Άναγινώκομψούς της τρόπους, πάντες έκθειάζουσιν.
σκει) θά με δυσκολεύση μέν, άλλ’ επί τέλους θά δια
ΜΑΛ. Κύριε μοί κάμετε μεγάλην τιμήν ! Παρακαλώ,
φύγω τής προσοχής του.
λοχαγέ, καθησατε — (κάθηνται). Άχ ! ολίγοι κύριοι,
ΜΑΛ· Ήκουσάς ποτέ τοιοΰτον τι; —θά διαφυγή
τήν σήμερον, γνωρίζουσι νά έκτιμήσωσι τά πλεονε
τής προσοχής μου, θά τδ κατορθώση—ναί, ναί! χά !
κτήματα τής γυναιχός 1 ολίγοι εννοούν πόσον άρμόζει
χά ! εινε πολύ πιθανόν νά είσέλθη εις αύτά τά δώμαείς εύγενή κυρίαν νά εινε πεπαιδευμένη ! Οί άνθρω
ματα ! — θά δοκιμάσωμεν ποϊος δύναται νά συνομώση
ποι τοΰ αιώνας μας δέν αποβλέπουν ή εις τδ ουτιδα
καλλίτερον !
νόν άνθος τής ώραιότητος!
ΑΨΟΛ- Οΰτω θά πράξώμεν, κυρία — ουτω θά πράΑΨΟΛ. Τοϋτο πράγματι, κυρία, εινε υπέρ τδ δέον
ξωμεν ! Χά! χά ! χά ! τδν φαντασμένον τδν βλάκα,
αληθές' —άλλά καί αί κυρίαι μας δέν είνε ύλιγώτεχά! χάΙ χά ! — Καλώς, άλλά Κυρία Μαλαπρόπ, α
ρον μομφής αξιαι, έιφ ού βασιζόμεναι επί τής ελκυ
στικής των ώραιότητος, όλιγωροϋσι περί τής καταλ φού ή κόρη φαίνεται τόσον πολύ ερ υτευμένη με αυ
τόν τδν άνθρωπον, ύποθέσατε ότι παρεβλέπετε τήν αλ
λήλου μορφώσεώς των.— ’Ολίγα» εινε αί κυρίαι έκεί
ληλογραφίαν της μέ αύτδν έπί όλίγον χρόνον — αφή
ναι, αΐτινεςώς ή Κυρία Μαλαπρόπ, μετέχουν τοΰ τής
σατε την μάλιστα νάμηχανευθή νά δραπέτευση μαζύ
καλλονής καί παιδείας θέλγητρου εν ταύτψ J
ΜΑΛ, Κύριε οί εύγενεϊς σας τρόποι με καθυποχρεώ- του—τότε συμπράτετε διά τήν φυγήν της—ενώ έγώ,
ακριβώς είς τήν στιγμήν, θά τρέψω τδν άνθρωπον εις
νουσι·— (Κατ’ ιδίαν).Πόσον εύγενής εινε ! —Δέν ά·
φυγήν, καί θα κατορθώσω πολύ νόστιμα νά τήν απαγνοεϊς λοχαγέ, δτι ή τρελλούτσικη αύτη κόρη έμηχαγάγω άντ’ αύτοΰ.
νεύθη νά δωση τήν καρδίαν της εις παμπτωχον καί
ΜΑΛ. Είμαι περιχαρής διά τδ τέχνασμα’ τίποτε δέν
ελεεινόν άνθρωπον, περί τοΰ όποιου ούδείς γνωρίζει τι.
διεπράχθη καλλίτερον!
ΑΤΟΛ- *
Ω, εμαθον τήν μωράν ύπόθεσιν προηγουμέ
ΑΨΟΛ. Άλλά παρακαλώ, θά ήδυνάμην νά είδω τήν
νως.—Δέν είμαι καθόλου προκατειλημμένος κατ’ αυ
τής ενεκα τούτου.

(ίπεται συνέχΐία}
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ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΓΝΑΝΑΣΤΡΟΦβΝ
Λάβετε είκοσι παιγνιόχαρτα, θέτοντες αυτά άνά
ζεύγη έπί τής τραπέζης,· και είπατε είς μερικά πρό

σωπα νά

Ό Γκιζώ διεσκέδαζε λέγων ιστορικά γεγονότα εις τους
μικρούς έγγόνους του. Ημέράν τινα ειχεν ώς θέμα
δμιλίας τήν Ιστορίαν τής Αγγλίας καί συν τοις άλλοις
τό άξιοπερίεργον έκεϊνρ τής Βιογραφίας του Ερρίκου Α'.

ένθυμώνται

τοποθετήσατε άνά έν έπί τής τραπέζης κατά σειράν
τών διπλών γραμμάτων τών κάτωθι λέξεων, ήτοι’

Μ

U

t

u

5

1

2

3

4

5

d

e

d

i

6

7

8

9

10

η

0

m

e

n

11

12

e
—

ίπεμβαίνειο Πέτρε

τί ένδιαψέρεσσι δια τήν

είο

τά ιδιαίτερα

τήν έπιττλήττω ;
,
, .
___ Ρ|ς Ti «εφάλαιον τήε ίατρικήί μόνον εγω εχω

δικαίωμα
θά

νά

έπέμδω, Κυρία

οώοω λόγον

καί ο/ι

Άψού, άψού. . . Στό διάβολο, τώρα μ’ έπιαοε

διότι άν άσθενήση έγω

τδ ουνάχι

I

·

γλύκισμα.ένψ

πρέπει

· ·

.· -

Άψού ! καί

■

Άψούτ- .

θά κάμη.

.’

ά . . .

σιρόπι

ψούτ.

.
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σεϊί.
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Το πρώτον ζεύγος θά τδ θέσητε εις τούς αριθ

μούς 1

δέν
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καί

Κλοτίλοην, άν κ>α(^’ καί

έκαστος

παιγνιόχαρτα

νομένου συλλέξατε αύτα χωρίς νά τά συγχύσετε καί

δστις απιολέσας τδν υίόν του, δέν έγέλασε πλέον, ούτε
άπαξ μέχρι τοϋ θανάτου του. Εις έκ τών μικρών ακροα
τών εφανη δυσπιστών. Έρωτηθείς δε ύπο τοΰ παππού
του, πόθεν προήρχετο ή δυσπιστία του — At, είπε,
καί τί εκαμνε λοιπόν, δταν τδν έγαργάλιζαν ;

— Διατί

δύο

δηλαδή έν ζεύγος έκ τών-δέκα τοιούτων .Τούτου γε-

Είναι ή 6'. ώρα τής πρωίας, δύο κηροπήγια άνημένα ΐστανται έπί τής παρά τήν κλίνην τραπέζης,
ενώπιον τής δποίας κάθηται συμβολαιογράφος, πρδς
δν γέρων φιλάργυρος ύπαγορεύει μετά πολλοϋ κόπου
τήν διαθήκην του. Μετά τδ πέρας τής διαθήκης δ γέ
ρων έπαναπίπτει τήν κλίνην του ήμιθανής, αλλα
πριν παραδώση, τδ πνεύμα, σβύνει τδ έν χηριον.

καί 13 οί’τινες άντιπροσωπεύουσι

ματα m καί

τά γάμ-

m τδ δεύτερον εις τούς αριθμούς 2 καί

4 οί’τινες άντιπροσωπεύουσι τά γράμματα u και
και έξακολουθοΰντες

ρίσκονται τά δίπλα γράμματα.
θέτησες

u,

οΰτω θέτοντες αυτά δπου ευ-

'Όταν δέ ή

τοπο

αΰτη περαιωθή έρωτατε εις τίνας σειράς

εΰρίσκονιαι τά χαρτία έκάστου άτόμου..
Ας ύποθέσωμεν δτι σας είπε τις ότι τά χαρτιά

του εύρίσκονται είς τήν πρώτην και δευτέραν σειεάν.

Θά ιδήτε

σείς τότε ποία ψηφία όμοια συναν

τιόνται εις ταύτας τάς δύο σειράς και ευρίσκετε ευ

κόλως ότι ταϋτα είναι τά δύο t αρα τδ 3ον καί ΙΟον

__ Δέν τραγουδάτε τίποτε, δεσποινίς ;
__ Μά είναι τόσοι ξένοι, άπαντ^ί αΰτη καί. - ·
— Μή σας μέλλει, θά φύγουν δλο< άμα αρχίσετε.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Έοωτηθείς δ Βολταϊρος τις ή διαφορά μεταξύ

φύλλον

ζά

Δέον όμως καλώς ν ’ άποστηθήσετε τάς
κός λέξεις Mutos, dedit, nomen, cocis,

Προθυμία φίλου :

Δύο αθίγγανοι έμελλον νά χοεμασθώσι.' Ό πρώ
τος θραυσθέντος τοϋ σχοινιού ϊπεσεν είς τδ ΰ.δωρ, χαι
έσώβη κολυμβών. Ό δεύτερος στραφείς τεταραγαένος πρδς τ.δν δήμιον, τψ λέγει :
%
. __ Δέσε με καλα, διότι δεν γνωρίζω να κολυμοω.

— Αυτός δ ευλογημένος είναι ακατάστατος.
— Τοΰ ’μίλησες.
— Ναι, αδελφέ, έμάλλιασε ή γλώσσα μου, μά τοϋ
χάχου, δέν παίρνει άπδ σωστό λόγο, μόνον βλαχίας
ακούει.
— Αί, τότε άφησε νά τοΰ ’μιλήσω εγώ.

Ίεροκήρυξ τις έξεφώνει ποτέ λόγον τόσω , συγκινητι
κόν ώστε άπαν το ακροατήριου έκινήθη εις δακρυα.
Χονδοδς δέ τις άνθρωπος στηριζόμενος είςτινα στύλον

. _
πεθεράς σου,

δτι «δέν ξεύρει τί τής γίνεται».
— Δεν γνωρίζω ακριβώς, Κύριε πρόεδρε, όταν συ
νήλθαν ήμην εις τδ νοσοκομεϊον.

τής εκκλησίας έφαίνετο ατάραχος καί δ μονος οστις
δέν ϊχλαιε. Μετά τδ πέρας τοΰ λόγου δ ίερευς περίερ
γος διά τδν τρόπον του χονδρού τούτου, πλησιάζει
αύτδν καί τώ λέγει ; «Διατί χαί συ δέν εκλαιες δπως
οί άλλοι δτε'έκήρυττον ; — Έγώ, πατερ μου, απηντησεν ό χωρικός, δέν είμαι άπδ αντην την ενορίαν».

λατινι

ί’να γνωρί

ζετε ποΰ θά τοποθετείτε τά ζεύγη πριν ή έρωτήσετε

είς ποίας σειράς εύρίσκονται
βληθίντων

τά χαρτία

τών ύπο-

εις παίγνιον.

Φ. Π.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ

— Πολύ χαλά, καθήστε
Άλλ’ δ επισκέπτης επιμένει.
— Είμαι δ ανεψιός του κ. Βουλευτου :
— ΈΙ τότε πάρετε δύο καρέκλας τω λέγει.

Είς τό Πλημμελειοδικείου. _
— Τί εγεινε λοιπόν, δταν είπες τής

τών άλλων

κυρίων.

λου χαί ωραίου, άπήντησε : «Τδ μεν καλόν ε^ει α
νάγκην αποδείξεων, ένω τδ ώραιον ουδόλως χ?ηζ«!·

Είς τι δημοσιογραφικόν γραφεϊον, προσέρχεται τις.
— Είμαι δ κύριος τάδε...
Καί δ δημοσιογράφος άπησχολημενος :

είναι τά σημειοθέντα φύλλα του. Καί;έξα-

κολουθειτε οΰτω εύρίσκοντες τά ζεύγη

Τρόπος απαλλαγής

Έντφ σιδηροδρομική συρμώ απδ Πατρώνεις Αθή
νας ταξιδεύωσι μόνοι εντός άμάξης Α’ .θεσεως δύο κύ
ριοι’ δ είς είναι εύθυμότατος και βλέπει τδν άλλον
μέ διάθεσιν συνομιλίας, δ άλλος φαίνεται μελαγ^χολικός, βλέπων πρδς τά έξω. Έπί τέλους δ πρώτος απευ
θύνει τδ” λόγον’ — θαρρώ, πώς δέν μοΰ είσθε άγνω
στος, τφ λέγει, τδ πρόσωπόν σας κάπου τδ έχω ξαναϊδή.... Καί ό άλλος ξηρά ξηρά. — ’Μπορεί, ήμουν

Μόλις επιστρέγας ίκ τικος εζόχου ομιλίας του
er τφ Πα&τασω ό διαπρεπής εκκλησιαστικός ρήτωρ 'Ιγνάτιος Μοσχάκης Ιτελεΰτησετ ανωδΰνως
καταληφθείς ΰπό συγκοπής.
'Er τω προσώπω τοΰ μακαρίτου άνδρός, το
Ιβτος x&ret era τώτ διαπρεπόττ πολιτών του,
το Πανεπιστήμαντ era των διασημοτέρων καθη
γητών του καί ό ίκκλησιαζόμενος λαός Ira των
προσφιλέστερων ρητόρων του.
Και τό γενικόν πένθος καταφαίνεται βαθύτατον εις τήν σκληρώς δοκιμασθεΐσαν οίκογίνειάν
του, ήν βαθέως συλλυπουμεθα μετ' ειλικρινούς
θλίψεως συμμεριζόμενοι τό πένθος αυτής.
ΕΙΡΗΝΗ MINSPAOT

15 χρόνια στή φυλακή !
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ΠΝΕΥΜΑΊΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Γρίφος
Ω παΤ ΛΟΠ -f- ΕΚΛ ι έως Τ ί 3

83. Γρίφος
Ω σαλ 6 άν ΔΡΣ Η’Γ ώρα -ψ- δόν

Γρίφος.
Λ ίΐ πνεύμα Τ είκών ΑΣΚ ι έόν.

Σ.Π.Α.Π.
ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΑΪΚΙΙΣΚίϊΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑ ΜΑΘΗΤΑΣ
Φοιτητής τής φιλοσοφικής σχολής άναλα’μδάνει
παραδόσεις μαδημάτων έλληνικών, μαθηματικών
κ.τ.λ. διά 'μαθητάς έν γένει.
. .

Πληροφορίαι παρ' ήμΤν.

ΔΗ Λ ΠΣIΣ
Παρακαλοϋνται έκ των κ.κ. συνδρομη
τών μαςοί ευαρεστούμενοι, δπως μας στελλωσιν, άν εΐνε δυνάτδν, την μικράν πρδς
ημάς αλληλογραφίαν των δι’ εικονογραφη
μένων δελταρίων τοΰ τόπου των.

15ου τενχοτζ
44- ϊοφία.

Έλυσεν αύτό, δ χ, Π. Παπαθανασίου έχ Πατούν.
4J. Σίτυρος — τυρύς ήρως.

Έλυσαν αύτδ ό χ. Πατρίκιος έξ ’Αθηνών, ή Δίς
Πηνελόπη Παπαχατζή έξ ’Αθηνών ό χ. Άλεξ. Μιχαηλίδης Έξ Αθηνών, χαί ό χ. Νικόλαος Πανάς έξ
Αθηνών, ό χ. Π. Παπαθανασίου έχ ίίατρών χαί δχ.
Πρωτοπαπάς έχ Σαγείχων'.

ΠΡΟΣ TOYS ΚΥΡΙΟιΣ Γερ. Λασχαράτον εις Ρωσσίαν, ’Ανδρέαν Βουλγαρίδην Αίγυπτον, αδελφούς Κα·
ραβία Μυτιλήνην, Άλεξ. Μιχαηλίδην ’Αθήνας, Θεό
φιλον Κοντήν Μάλταν, Κ. Κουμάχην Τουρκίαν, Φ.
Ρενουάρ Τουρκίαν, Σ. Καραβίαν Αίγυπτον, Σ. Πα
τούναν Ρωμανίαν, I. Χατζηίωαννου Αίγυπτον, Α.Νικολαιδην Ρωσσίαν καί τήν κυρίαν Άνναν Χριστοφίδου Αίγυπτον, έκφράζομεν πλείστας ευχαριστίας διά
τήν άποστολήν τών ωραιότατων εικονογραφημένων δελ
ταρίων.

46- '■'
* φθισιατρεία είνε διά φθιβικούε.

Έλυσαν αύτδ δ χ. ’Αθανάσιος Πατρίκιος έξ ’Αθη
νών, δ χ, Σαμ. Πυλίδης έχ Πειραιώς, δ. κ. Νικόλαος
Πανάς έξ ’Αθηνών, δ *
. Π. Παπαθανασίου έχ Πατρών καί δ κ. Άλ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών.

ΧΡΗΣΤΟΥ Α· ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΤ

ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
Ανεγνώσθη δίς Ιν
·:. γ.',ολογική όμηγήοει, μετεφράσθη καί έγένετο έττισήμως δεκτόν έν
τν) Γαλλική Άκαδημίφ, '
"το άνεκοι.νώθη διά
τού ύπ’ άριθ, 191 έγγράφου r έν Παρισίοις έλ
ληνικής πρεαόείας, καί τού ύπουργείου τών ’Εξω
τερικών τής Γαλλίας τή 21 Φεδρουαρ. καί τον άπό
12 Μαρτ. έγγράφου τής Γαλλικής ’Ακαδημίας.
ΤΙΜΑΤΑΙ έν τώ Έσωτερικφ άντί δραχμής, έν δέ
τφ Έίωτερικώ άντί ι φρ. χρυσού.
Εκδοσις πολυτελής.

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟΝ
κ. χ. κοι·ρη
ΕΝ IXA-TF-A-IS

Εύρίσχονται διάφορα δέρματα π^ός πώλησιν, ιδίως
παντα τά ψιλικά είδη εις τίμιας μη έπιδεχομένας συ
ναγωνισμόν. Τελειότης καί ακρίβεια.
Οί βουλόμενοι προσελθέτωσαν καί θά ευχάριστηθώσιν.

Κ Σ ΔΗΜΗΤΡΑΚ0Π0ΥΔ0Σ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ TEXNHTUN ΑϊίίβΕ&Ν
ΟΛΟΣ ΕΡΗΟΤ 428·
Έν Π&τραΐί.
Εύρίσχονται άπαντα τά ύλίχά γυναικείων πίλων.
Κατασχευάζονται στέφανοι διά γάμους. ’Επίσης στέ
φανοι χαί σταυροί διά κηδείας χαι διάφορα άλλα άνθη
τεχνητά.'
Τιμαί συγκαταβατικοί.

Φ·

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως,» μή δυναμένη νά εΰχαριστήση ένα έκαστον τών εΰχηθέντων αυτή συν
δρομητών έπί τώ Νέω ετει, έκφράζει κοινή τήν ευ
γνωμοσύνην αΰτης εΰχομένη έπίσης τά δέοντα.
Α.Βερίκιον Κέρκυραν, Έσιστολή σας έ
λήφθη. Άπαντήσαμεν ταχυδρομικώς'— Μ. Α. Θ ε σσαλονίκην. Δελτάριον έλήφθη. Ταχυδρομικώς άπηντήσαμεν·—Π. Α. Π. Π α τ ρ α ς. Δελτάρια έλήφθησαν. Περί μεταφράσεων σας πολλάκις σας έξεφράσθημεν' ώς άντιλαμβανόμεθα εχετε μεγάλην άνάγχην
πείρας χ»ί τριβής είς τήν ’Αγγλικήν χαί ευχέρειαν
περί τδ έκφράζεσβαι — A. X. Γκερλή. ’Επιστολή
έλήφθη. Ταχυδρομιχώς γράφωμεν, Κ. Κ. Πάτρας.
ΓΙοιημάτιόν σας έλήφθη. Δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά
καταχωρίσωμεν τούτο ώς βλάπτον τά συμφέροντα τού
φύλλου μας. Άναμένομεν άλλο τι"— Γ.Π. Πάτρας.
Δελτάριον έλήφθη. Έχει καλώς. Προσπαθήσατε φί
λος κρατήση φύλλον και ετεοος άποστείλη συνδρο
μήν'—Ή Α. Ζάκυνθον. Επιστολή άποδείξεως
καί χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστόϋμεν. ΙΊερίζητουμένων φύλλων θά φροντίσωμεν' — Ή Σ. Πάτρας.
’Επιστολή καί υπόλοιπον πονηματίου έλήφθησαν.Έχει
καλώς’—Π. Κ α λάμ ας. Συνδρομή έλήφθη άπόδειξις
μετ’ αριθμού λαχείου σας απεσταλη.Εΰχαριστόϋμεν-—
C. Ρ- Cie Rombay. Επιστολή καί συνδρομή έλήφθησαν. άπόδειξις μετ’ άριθμοΰ λαχείου σας απεστάλη
ύμιν ταχυδρομικώς. Εΰχαριστόϋμεν— Δ. Κ. Λεβαδείαν. Δελτάριον έληφθη, Απηντήσαμεν καί άνα
μένομεν- Κ. Γ. Πετρούπολιν. ’Επιστολή και
chique έλήφθη, άλλά άναμένομεν συντόμως καί νεω
τέραν σας διά νά τακτοποιήσωμεν λογαριασμόν σας.
A. A. Ν ο β ο ρσ ο ύ σ κ. 'Επιστολή καί συνδρομή έ
λήφθη Εύχαριστοϋμεν. Άπόδειξις μετ ’ αριθμού λαχείου
σας έστάλη ταχυδρομικώς. — Ε. Μ. Πάτρας. Έ
λήφθη. Άποστείλατε όσα έχετε καί γράψατε νεώτερα’— Β. καί Μ. Smyine. Επιστολή έλήφθη. Σάς
απηντήσαμεν και άναμένομεν νεωτέραν σας'— Ι· Γ.
Β έ νχ α. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετ' αριθ
μού λαχείου σας εστάλη ταχυδρομιχώς.Εΰχαριστοΰμεν,

•Εν Άθήναις έκ τοΟ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Ανίατη Κωνβταντινίδον

