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ΑΝ Λ κατωτέρω 
άνακάλυψις έφαρ· 
μοσθίϊ πράγματι 
καί δέν άρκεσθνί. 
εΐς μόνην τλν δια- 
τυμπάνισιν αύτής 
άφεύκτως, δυνά
μεθα νά είπωμεν, 
δτι τό άνθρώπι- 
νον πνεύμα έποι- 
ήσατο άλμα γι- 
γάντειον εκ τού 
κόσμου τής έπι· 
στημονικό τητος 
εΐς τόν κόσμον 
τών θαυμάτων. 
Δέν πρέπει πλέον 
δτά τήν ανθρώπι

να ύπάρχμ ή λέξις θαύμα 
τού βίου μας, διότι τήν 

ήδη αντικαθιστά

νην διάνοιαν 
έν τφ λεξικώ 
άόριστον ταύτην λέςιν 
Λ Έ πιστ ή μη.

Μετά ττ,ν σπουδαίαν ταύτην άνακάλυ-
φιν, δι ’ ής καί οίτυφλοίθάβλέπ.ω- 
σ ι δέν πρέπει νά περιμείνωμεν έπί πολύ 
ίνα ίδωμεν καί τά σενατόρια τών κωφα
λάλων άχρηστα πλέον.

Ή άνακάλυφις αύτη όφείλεται. εις τόν 
Ιατρόν Πέτρον Στίενς, δστις κατόπιν μα- 
κρας μελέτης καί έπανειλημμένων πειρα
μάτων έπείσθη, δτι διά τού μηχανήμα
τος αύτού δύνανται πλέον νά βλέπώσιν 
οί τυφλοί.

Πράγματι λοιπόν ό καθηγητής ούτος 
κατώρθωσε νά κατασκευάση μηχάνημά 

ττ, δι’ ού άποδίδει τήν δρασιν ού μόνον 
εΐς τούς άπωλέσαντας ταύτην, άλλά καί 
εΐς τούς έκ γενετής τυφλούς.

Ύπό τόν αύτόν, ώς καί δνωθι, τίτλον 
Καί οί τυφλοί θά βλέπώσιν έν τή 
«Επιθεωρήσει τών έπιθεωρήσεων», ό 
δόκτωρ Κέηζ έξηγεΐ, πώς^ό καθηγητής 
Στίενς έφαρμόζει τήν θεραπείαν του. «Μέ 
ώδήγησε, γράφει ό δόκτωρ Κέηζ, δστις 
εΐνε τυφλός, εΐς Sv σκοτεινόν δωμάτιον 
καί μού έδεσε τούς όφθαλμούς. Δέν ήδυ- 
νήθην νά ϊδω τίποτε, ήκόυσα δμως τόν 
καθηγητήν νά περιπατά τριγύρω μου νά 
τρίβμ πυρεϊον τι καί νά άνάπτμ τόν λαμ
πτήρα·

«Τότε ό καθηγητής μού έδεσεν εΐς 
τούς κροτάφους τό περίφημον μηχάνημα 
καί άμέσως Λσθάνθην, δτι διακρίνω φώς 
ζοφερόν καί μετ’ όλίγον διέκρινα τά πέ
ριξ άντικείμενα.

«Βαθμηδόν τό φώς καθίστατο ζωηρό- 
τέρον καί έπί τή αιτήσει τού ιατρού Στί
ενς, Λδυνήθην νά μετρήσω τούς οεικνυο· 
μένους μοι δακτύλους τής χειρός του 
καί τάς έν τη αΐθούσμ καθέκλας. Ήδη 
πλέον έπίστευα, δτι ανέκτησα τήν δρασίν 
μου, δτε αίφνης ό δόκτωρ μοί άφμρεσε τό 
μηχάναμα καί έβυθίσθην εΐς τόν σκοτει
νόν κόσμον τών τυφλών.»

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ό τυφλός δό
κτωρ Κέηζ περιγράφει τήν θεραπείαν τοΰ 
καθηγητού Στίενς, δστις πάλιν άποδει- 
κνύει δτι ό άνθρωπος , βλέπει ούχί διά 
τού όφθαληού άλλά διά τού έγκεφάλου.

Οί όφθαλμοί χρησιμεύουν μόνον δπως 
συλλάόουν τήν εικόνα, ήν διά τού δπτι- 
κου νεύρου μεταδίδουσιν εΐς τήν έδραν 
τής παραλαβής. “Αν λοιπόν ή έξωτερική 
εΐκών δύναται νά φθάσμ είς τήν έδραν 
τής παραλαβής, έστω καί δι’ άλλου όρ- 
γάνου Λ τών όφθαλμών, δύναται καί ό
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τυφλός νά βλέπη έπίσης καλώς, όπως 
πάντες οί ύγιεΐς·

Τό περίφημον τοϋτο μηχάνημα του 
καθηγητούΣτίενς είνε, ούτως είπεΐν, εί
δος τι τηλεφώνου. Καί, καθώς τότηλέφω- 
ναν άπρδίοει τόν Αχόν, ουτο> καί τό μη- 
&ά?ημα τού. Στιενς'άποδίδει τό φώς.
•. ' Πολλοί; Αλλοι Ιατροί έπείραματίσθησαν 
^ιά,του μηχανήματος τούτον, ούδείς δ- 
μω'ς Λδυνήθη νά έξηγήσμ πώς έπέρχεται 
τζδ’έκπληκτικόν τοϋτο αποτέλεσμα

ΑΟΙΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΓΚΠΣΤΑ
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Είνε θαυμασία έργασία όντως ό ίστός 

άράχνης καί τόσφ μάλλον, έφ’ όσον τις 
άγνΰεϊ τόν τρόπον καθ’ δν τό έντομον ύ- 
φάίνει τό λεπτόν τούτο δίκτυον τών πε·

Σχήμα Ιον

ριπει^εγμένων νημάτων- Γνωρίζομεν δτι 
τά’ γβμα.τα, έκκρίνονται ύπό τών άραχνιο- 
γΑνων αδένων, έξερχόμενα έκ τών πλε- 
κτικφν θηλών, άς τό ζφον φέρει είς τό 
κ,ατώτερον μέρος τής κοιλίας του. Αί ά- 
ράχναΤέχρυσι μίαν ή περισσοτέρας τον 
αύτας, διορύσας νήματα μάλλον ή ήτ- 
τρν παχέα. Τό ένδιαφέρον είνε, δτι τό 
νήμα, κυρίως είπεΐν, είνε αύτό τούτο έ· 
ςΜιματιρμένόν διά τής συνενώσεως αρκε
τών άλλων νημάτων, άτινα συνηνώθησαν

πρός άποτέλεσιν ένός καί μόνου, δπερ 
προσκολλάται ύπό της άράχνης πρός 
άποτέλεσιν τού δικτύου της. Τά νήματα 
ταύτα είσίν Λ έκκρισις άδένος- Τό ύγρόν 
ένδον, είνε ρευστόν, άλλά ξηραίνεται εύ- 
θύς ώς έξέλθμ είς τόν άέρα. &α ήδυνά- 
μεθα κάλλιον νά συγκρίνωμεν τόν σχη
ματισμόν τών νημάτων της άράχνης πρός 
τήν κατασκευήν τών μακαρονίων. Ή ζύμη 
εύρίσκεται είς κύλινδρόν τινα καί πιέζε
ται δι’ έμβόλου πρός έπιφάνειάν φέρου- 
σαν δπάς· έξερχομένη δέ ξηραίνεται ύπό 
τοΰ άέρος. Ούτω σχηματίζονται καί τά 
νήματα άτινα μάς άποσχολοΰσιν.

Αί άράχναι τήν κήπων, αρκετά γνω
στοί, χρώματος ύποφαίου, διευθύνουσι 
τό δίκτυόν των σχεδόν πάντοτε καθέ- 
τως. Τούτο θά μάς ώφελήσμ έν τη πε
ριγραφή τής ένδιαφερούσης τούτης έρ- 
γασίας·

Λαμβάνομεν τούς κλάδους δένδρου τι· 
νός (σχήμ. t °’')' ή άράχνη εύρί
σκεται είς τό α· άφίνει νά πέομ 
μία κλωστή καί περιμένει, δπως 
πνοή τις τήν ώθήσι^ πρός μίαν ή 
άλλην πλευράν ώστε νά δυνηθμ 
νάσυνδεθή' άλλ’ έλαχίστη κίνη
σές τού άέρος άρκεϊ νά τά αίω- 
ρήσμ. διότι ή λεπτότης τών νη
ματίων τούτων είνε μεγάλη. Τό 
νήμα τούτο προσεκολλήθη είς τό 
0, τό έντομον κατέρχεται· τότε τήν 
έλαφράν γέφυραν ^ιπτάμε
νον είς τό κενόν καί έρχεται νά 
συνδέσμ άλλην είς τό ε. ’Ανέρχε
ται πάλιν είς τδ α καί έκεΐθεν 
ένεργεΐ ομοίως διά τό σημεΐον σ- 
εύθύς ώς τό νήμα της προσκολ- 
ληθτϊ είς τό σημεΐον τούτο, ή αρά
χνη σπεύδει νά έξασφαλήσμ τήν 
προσκόλλησιν ταύτην’ έπανέρχε- 
ται πρός τό α, άλλ’ ΐσταται καθ’ 
όδόν, άφίνει μίαν κλωστήν καί 
ρίπτεται είς το κενόν’ μένει έκ- 
κρεμής μετά τού νήματος, δπερ 
έκτείνει μέχρις δτου έλθη είς έπα- 

φήν πρός άλλο τι έρεισμα ή μετ’ άλλου 
νήματος' άπέρχεται έκ νέου, άπομακρύ- 
νεται καί έπαναλαμβάνει μέχρις δτου κα
τασκευάσει τήν βάσίν τού ίστοΰ καί θέ
σει τά έξωτερικά δρια. Ούτω τίθενται τά 
πρώτα σημεία χ, γ, ι, δ.

Διαιρεί κατόπιν τό περιεχόηενον με
ταξύ τών νημάτων τούτων είς δύο μέρη, 
καί άναχωρούσα έκ τού κέντρου, σχημα
τίζει τάς άκτίνας, αΐτίνες σχηματίζουσιν 
αίσθητώς πδσαι τήν αύτήν γωνίαν. Άκο- 

λούθως έπαναχωροΰσα έκ τοϋ κέντρου, 
περιφέρεται κύκλω, άπομακρίνομένη βα
θμηδόν, καί διαγράφονσα σπείραν. Κατά 
πάσας ταύτας τάς κινήσεις, έξακολονθεϊ 
νά έκκρίνμ τό νήμα, δπερ συνάπτει διά 
τών ποδών της; έφοδιασμένων διά κτενών 
διαφόρου πάχους

Ενίοτε συναντά αληθείς δυσκολίας ·' 
ούτω έν τώ σχήματι άφ’ ού προση- 
λόίση τό πρώτον νήμα α, 6. έπανέρχεται 
είς τό α καί κατεβαίνει είς τό κ, έκεΐθεν 
ρίπτει δύο η τρεις κλωστάς, περιμένουσα 
δπως ό άνεμος τάς φέρμ δεξιά καί άρι- 
στερά’ μετ’ όλίγον 
λαμβάνει τόπροσ- 
δοκόμενον άποτέ- 
λεάμα’ ή μία προσ- 
κολλάται είς τό δ 
καί ,ή έτέρα είς τό 
ε- ανέρχεται μέχρι 
τοΰ σημείου τού
του καί κάμνει τό 
ίδιον ϊνα προσκόλ
ληση έτερον νήμα 
είς τό φ· έκεΐθεν 
βαίνει είς τό γ· 
έκ τοΰ τελευταίου 
τούτουσημείουτής 
προσκολλήσεως ά- 
νέρχεταιόλίγονκαί 
είτα ρίπτεται έκ 
νέου τυχαίως καί 
φθάνει είς τό χ. 
Ούτως θά στερεώ- 
σιι τδν σκελετόν 
τοΰ οικοδομήματος 
αύτής. ’Ανέρχεται 
άκολούθωςκαίπρο- 
βαίνει δπως είςτήν 
πρώτην περίστα- 
σιν, ϊνα κατασκευ 
dOij, τάς άκτίνας 
καί τό βάθος τοΰ 
ίστοΰ της. Κατά τήν περίστασιν, ήν 
λουθοΰμεν, άπαξ ό Ιστός συσφίγγεται διά 
τών έρεισμάτων Kt, κλ. διδόντων ούτω 
μείζονα παγιότητα είς τήν κατασκευήν.

Ή τρίτη είκών παρουσιάζει τήν δπήν 
θυρίδος. Έκει έχει ό>ιγοτέρας δυσκολίας 
νά ύπερνίκήσ^, δεδομένου δτι τά έρεί - 
σματα είνε προσκεκολλημένα. Έκ τού α 
ή άράχνή βαίνει αμέσως είς τό β' είτα 
άνερχομένη είς τό σ άφίνει νά άναρτη- 
θώσι τά νήματά της είς τό δ καί γ είτα 
διαδοχικώςείςτό ε φ,χκαίείςτά άριστερά 
τής εϊκόνος έρείσματα Αί προπαρασκευαί 
αύται χρηοιμεύουσι πρός κατάστρωσιν

Σχήμι

άκο ·

τού πρώτου δικτύου- τφ βοήθεια μικρών 
κρίκων φθάνει είς τό κέντρον, ώς τώνάπό 
τού χ είς τό φ καί άπδ τού φ είς τό γ. Ή 
έντελής αύτη προκαταρκτική έργασία 
άποτελεϊ τό κυριώτερον μέρος, καθ’ οτι 
τό λοιπόν είνε παίγνιον παιδικόν πλέον 
δι’ αύτήν.

Γενικώς σημειωτέον, δτι τά νήματα τά 
χρησιμεύοντα μόνον πρός ύποστήριξιν 
τοΰ ιστού είσίν ίξοίδη, παχύτερα καί στε- 
ρεώτερα τών χρησιμευόντων διά τάς ά· 
κτϊνας καί τέλος τά νήματα τά ποΐούντα 
τήν σπείραν είσί λεπτότερα καί ξηρά άντί 

τών προηγουμέ
νων ίξωδών.

Τό έντομον δι- 
ορθοΐ τόν σχιζόμε- 
νον Ιστόν, ώςοικο
κυρά άναρράπτου 
οα περικνημίδας’ 
ούδέν κάμνει άν δέν 
είνε απαραίτητον, 
προφυλαττομένη 
δι ’ένδεχομένην δυ ■ 
νατήν καταστρο
φήν· Όμοίως ά
πέρχεται, άν κίν
δυνος έπικείμενος 
απειλεί νά κατα- 
στήσμ τό έργον 
της άνωφελές · "'Αν 
ό καιρός είνε κα
κός έπί πολλάς ή- 
μέρας, καί βλέπετε 
τό έντομον διορ- 
θοΰν τόν βεβλαμ- 
μένον ίστόν του, 
νά είσθε βέβαιοι 
χωρίς νά πράξητέ 
τι πρός διάγνωσιν 
τοΰ καιρού, δτι ό

2<·ν καλός καιρός πλη
σιάζει, πρός άγα- 

νάκτησιν τοΰ βαρομέτρου.
Είς τό κέντρον τού έκκρεμούς δικτύου 

του, καθέτοις μεταξύ τών δενδρυλλίων, 
τών βάτων, ή τών κιγκλίδων τών παρα
θύρων, τό ζώον μένει άκίνητον, έχον τό 
σώμα άνεστραμμένον, τήν κεφαλήν κάτω, 
ένεδρεύον τό έντομο ν δπερ θά περι
πλοκή είς τό δίκτυόν του.

Εύθύς ώς τό θήραμα συλληφθμ, σπεύ
δει, τό απελεύθεροι κ ό π τ ο ν α ύ- 
τό τούτο τόν ίσιόν του, άν, πάρα πολύ 
παχύ καί πάρα πολύ ίσχυρόν δν τό έν
τομον, άπειλή νά καταστρέφμ τόν-Ιστόν 
τούτον άνθιστάμενον· άλλ’ άν τό θήραμα 
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είνε άνάλογον, τό δεσμεύει διό. νέων νη
μάτων ΐνα χάλλιοντό διατηρήσμ καί έμ- 
ποδίσμ τάς κινήσεις του· συγχρόνως δά- 
κνει αύτό. δηλητηριωδώς άναμφιβόλως, 
καί έκμυζεϊ τό αίμά του δι' ού τρέφεται.

Αί άράχναι δέν είνε κακοποιοί· είσίν, 
απεναντίας, χρησιμώταται διά τήν κατα
στροφήν έντόμων έπιβλαβών προφανώς.

Είσί πεπροικισμέναι δι’ οργανισμού, 
ίκανότητος, καί τοιούτης θαυμαστής νο
ημοσύνης, ώστε εύθύς κινώσι τόν θαυ
μασμόν καί τών μάλλον αδιαφορών.

Πρός τούτοις, είνε τελείως καταρτισμέ
νοι διά τάς άνάγκας της έργασίας των, 
διότι, έκτός τών όργάνων τών παραγόν
των τά νήματα περί ών ώμίλήσαμεν, οί 
πόδες των περατοΰνται είς άγκύλας ά- 
πλάς, όδοντωτάς ώς κτένια Λ ανοικτάς 
ώς περόνας.

Άλλ’οποίαν θαυμαστήν ύπο- 
μό νήν καί όποιον ένστικτον δεικνύουσι 
τά θαυμαστά ταύτα ζώα 1 Καθ ’ δτι ού 
μόνοι έχουσιν ανάγκην νά κατασκευά- 
σωσι τήν χρήσιμον ύλην διά τούς Ιστούς 
των, άλλά συγχρόνως πρέπει νά διευθε- 
τώσιτάνήματα διά τών ποδών των, 
ώστε νά μή έμπλέκωνται τά μέν μετά τών 
δέ. Καί όποίαν δεξιότητητα έκδηλοϋσιν 
αί άράχναι νικώσαι τάς δυσκολίας του 
πρώτου έργου ! Ρίπτουσι τά νήματα καθ ’ 
ολας τας διευθύνσεις καί όταν διατρέξωσι 
πάντα τά σημεία της προσκολλήσεως, συ- 

νενονσι ταΰτα μονίμως, ύφαίνουσι τόν 
ιστόν των, καί,' τούτον περατωθέντος, 
φροντίζουσίν δπως άποκόφωΟι πάντα τά 
περιττά νήματα, διατηρονόαι μόνον τά 
κυριώτερα πρός έδρέωσίν πάσης τής 
θαυμαστής έργασίας των-

Κατα τό Γαλίικόν.
βρ. S.

Φο.τ. Φυσικών

ΣΥΛΛΕΡ

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ
ί 

Παιδί κάθηται στή βρύσι 
και στό ρεύμα, era era, 
τα τριαντάφυλλα πετάει, 
και κεΐ τρέχ' όλοταχώς.
Εις τό γεύμα όλα σκορποϋνται,
'Ερυθρά ζεφυΛλισμένα, 
εις τοϋ ρεύματος τό τάχου, 
νά χαθώσι δυστυχώς.

‘ίϊς τα ρόδα ποϋ τό ρεΰμα, 
εις τό άγνωστον τά σύρει, 
σύρει ό χρόνος τας ημέρας, 
τής ζωής μου Λυπηρός. 
Κ’ ένώ έρχεται μέ στέμμα, 
Έζ άνθέων κα'ι προβαίνει, 
Τό ροδόπΛαστόν μας lap, 
Με ευθυμίας καί χαράς.
Κι ’ ό.Ιοι χαίρονται δία τοΰτο, 
μόνον γώμαι Λυπημένος, 
μέ βαρυαΛγή καρδίαν, 
απο Λύπας και δεινά.
Άν προβαίν' άνθοπΛασμένο, 
το χρυσό καλοκαιράκι, 
τι μέ ώφελεΐ rd ζήσω, 
ότ’ αυτή δέν μ' αγαπά ;
“22 / Λευκέ κ' ευώδη κρίνε, 
διατί νά σ' αγαπήσω ; 
διατί ν' επιθυμήσω, 
μέ τά σοΰ νά έννωθώ; 
Ένώ ίπτασαι στά ΰγη, 
κ’ ή ευάρεστος οσμή σου, 
ΰιβηλά διασκορπάται, '
οΰχί είς σέ μέ έδώ ;

"Ελα, Ιλα, Άγγελέ μου 
εις τούς πόδας σου νά ρίψω, 
κρίνους ρόδα κι ’ άλλα άνθη, 
καί μ’ αυτά νά στοΛισθρς 
Κ’ ότ’ έγώ μακρ’ άπο σένα, 
τήν πνοήν μου παραδώσω, 
είς τόν ΙΙλάστ ’ ϊσως κ ’ έμενα 
πρός στιγμήν μ’ ένθυμηθεϊς

β I. Παρίβ*ιί.

(') Mstifpafftc ex τοϋ Γίρμανιχοΰ των ϊργων τοΰ ΣύλΙίρ 
•Λη der Quelle sas der knabe, 
Blumen wand er sich Zum kranzo

ΧΗΜΕΙΑ

TO ΛΕΥΚΟΝ ΟΞΥ
I έπί τής ύάλον χαράκται 
όνομάζουσι λ ε υ κ ό ν ό ξ ύ 
ένωσιν ύδροφορικοΰ όξέ
ως καί άλλων συστατικών, 
ήν μεταχειρίζονται ΐνα με- 
ταβάλλωσι τήν λείαν έπι- 
φάνειαν τής ύάλου είς 
θαμβήν. Ή άνακάλνφις 
τοϋ όξέως τούτου όφείλε
ται είς τόν χημικόν Βερ-

ζέλιον, δστις έν τή σειρά τών πειραμά- 
το>ν του έπί τών ιδιοτήτων τής ύάλου, 
άνεκάλυφεν δτι τό ύδροφορικόν άμμώ- 
νιον έχει τήν ιδιότητα τά καθιστά τήν 
ύαλον σκιερόν. Έκτοτε παρετηρήθη 
δτι καί έτερα ύδροφορικά αλκάλια έχου- 
σι τήν αύτήν ιδιότητα δι’ δ καί πολλα- 
χώς έγένετο χρήσις τούτων πρό πολλοΰ, 
πρός διακόσμησιν τής ύάλου, ώς τών 
έπί τών θυρών ύάλων τών ποτιιρίων καί 
τών λοιπών έπιτραπεζίων κρυστάλλινων 
σκευών, τών σωλήνων καί σφαιρών τών 
λαμπτήρων κ.τ.λ.

Όμοια κοσμήματα έπίσης λεπτά καί 
ποικίλα δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν έπί 
κατόπτρων, ών ή έπαργύρωσις δύναται 
ακολούθως νά έφαρμώσμ έπί τοΰ αύτοϋ 
ή τοϋ άναστρόφου μέρους τής είκόνος. 
’Εν γένει, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτι τό 
λευκόν όξύ έπέφερε τρομερόν ανταγω
νισμόν πρός τήν άμμον, ήτις πρό πολ·. 
λοϋ εύρίσκετο έν χρήσει πρός τόν σκο
πόν τούτον καί τούτο διότι τά άποτελέ
σματα τής χρήσεως τού όξέως τούτου 
άποφέρουσιν έργασίαν λεπτοτέραν, τε- 
λειοτέραν καί εύκολωτέραν·

Έν Γερμανία, ένθα ή τέχνη αύτη τοΰ 
κοσμεϊν τήν ύαλον έχει φθάσει ήδη 
είς τό τελειότατον σημεϊον, κατασκευά- 
ζουσι τό εύεργετικόν τούτο όξύ διαφορο- 
τρόπως· άλλά καί δι’ δλων τούτων τών 
τρόπων τό λευκόν όξύ είνε βραδείας έν- 
εργετικότητος καί παρουσιάζει σοβα
ρός μειώσεις. Πάντα ταύτα σχεδόν τά 
είδη είνε άνευ αμμωνίας καί αντί ταύ
της περιέχουσι σόδαν ή πάτασσαν· Είνε 
έν τούτοις Βέβαιον, δτι ή διά τού ύδρο- 
φθορικού όξέως παραγομένη όξύτης εΐνε 
ή δυνατοτέρα πασών· Διά τών άλλων 
όξέων σχηματίζονται πολλάκις κηλΐδες 
καί γραμμαί έπί τών ύάλων, ένώ διά τού 
άμμωνίακού όξέως, απεναντίας, αίκηλϊ- 

δες καί αί γραμμαί, αΐτινες δύνανται .νά 
παραχθώσιν, είτε διότι έπιτίθεται τό όξύ 
άνωμάλως, είτε έξ αίτιας τής άτελείας 
τής ύάλου, άποσοβούνται διά τού στυ- 
πτηριασμοϋ·

Τήν κατωτέρω συσκευήν, γερμανικής 
κατασκευής, πολλοί πρακτικώς μετεχει- 
ρίσθησαν καί έλαδον καλά αποτελέσματα- 
Έν δοχείφ μολυβδίνω έκτελεϊτε τήν 
ακόλουθον συνταγήν : 4Υδατος άπεσταγ- 
μένου 5οο μέρη· Ύδροφθορικοϋ άμμω- 
νίου συμπεπυκνωμένου (fluortire d' am
monium concentre) 600 μέρη. Άμμωνια- 
κοϋ θειούχου άλατος (sulfate d’ ammo- 
niaque) 5o μέρη. Θειϊκού όξέως (acide 
suefurique) ιοο μέρη. Δύο ώρας μετά 
τήν άνάμιξιν είνε έτοιμος ή ένωσις αύτη 
πρός χρήσιν κάί δύναται νά δοκιμασθή 
ή ποιότης διά τής έν αύτή καταδύσεως 
τεμαχίου καθαρός ύάλου, ήτις έν δια- 
στήματι πέντε Α έξ λεπτών πρέπει νά 
καταστή κατά τάς έπιφανείας αύτής σκι
ερά καί ασθενέστατα τραχεία (nat).

Οί μεταχειριζόμενοι τήν ένωσιν ταύ
την δυνατόν νά εύρωσι δυσκολίας τινας- 
πρός τούτο ό κ. Νίλσων εύρε άπλουστέ- 
ραν τινα μέθοδον, πρακτικωτέραν καί 
εύκολωτέραν διά τάς χεΐρας τών έρασι- 
τεχνών, συγχρόνως δέ καί πολύ εύθυνο- 
τέραν, πρός παρασκευήν τού λευκού 
όξέως· Θέσατε έν μολυβδίνω δοχείω 
δσην ποσότητα θέλετε ύδροφθορικοϋ 
όξέως (κοινού) καί κατόπιν προσθέσατε 
άνάλογον μέρος άμμωνιακοΰ άνθρακος, 
ρίπτοντες αύτόν όλίγον κατ’ όλίγον. 
’Αφού καταπαύσμ ό βρασμός, βυθίζετε 
έντός τούτου τεμάχιον καθαρής ύάλου, 
ήν μετά έξ—όκτώ λεπτά άφαιρεΐτε καί 
βυθίζετε έντός φυχροϋ ύδατος καί κατό
πιν ξηραίνετε.

Έάν πάσα Λ έπιφάνεια τής ύάλου είνε 
όμαλή καί λίαν άμαυρά (θαμβή) τότε δύ- 
νασθε νά μεταχειρισθεϊτε τό μίγμα διά 
τακτικήν έργασίαν. "Αν δμως ή έπιφά- 
νεια τής ύάλου είνε προσβεβλημένη άκα- 
νονίστως, είνε δέ βαθέως άμαυρά εις 
τινα μέρη καί πού καί που λεία, τότε 
προσθέσατε όλίγον τι άμμωνιακοΰ άνθρα
κος. "Αν δμως είνε έλαφρώς προσβεβλη
μένη προσθέσατε όλίγον τι έκ τού όξέως.

Τοιουτοτρόπως μέ όλίγην ύπομσνήν 
καί μερικά πειράματα, κατορθώνετε τήν 
ίσορροπίαν μεταξύ τού όξέως καί τού 
άμμωνιακοΰ άνθρακος έν τοΐς άποτελέ- 
σμασιν αύτών.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

Περίεργος καί διδακτική πνευματική συνεννόη ■ 
σις. — Πώς γίνεται ή μετάστασις άπδ τοΰ ένδς 
εΐς τδν Άλλον κόσμον.

(Έπιθυμών νά μάθω «ώς γίνε-,αι δ θάνατος τοΰ σώ
ματος καί ή άνάστασις τής ψυχής έν τω άοράτω κό- 
σμφ, προύκάλεσα εσχάτως τήν ακόλουθον άμεσον συν- 
εννόησιν).

Έρώτ. Νά £λθη παρακαλώ ή Μαρία Πρίν
τεζη.

Τδ πνεΰμα. Είμαι ή Μαρία Πρίντεζη.
Έρώτ. Οταν άπέσανες, άμέσως συνεκοι- 

νωνησες μετά τού κόσμου των πνευμάτων, 
οπού ήδη εύρίοκεσαι ; Πώς συνέβη ή μετά- 
πτωσις αύτη άπο τοΰ κόσμου τούτου εΐς αύ
τόν; καί πως έγνώρισεσ τά κατ' αυτόν ; Εί
πε μοι ο,τι σοί είναι έπιτετραμμένον.

Τδ πνεΰμα. Όταν άπέθανα, ήμην παιδίον 
(ι ι έτών). Δέν είέευρα πολλά πράγματα, 
άλλά βαθμηδόν έμαθα όσα ήδη^ γνωρίζω. Πρέ
πει δέ νά μάθετε ότι έδώ είναι τά κατάλ
ληλα πρόσωπα, τά όποια παραλαμβάνουσι 
τούς άποθνήσκοντας και διδάσκουσιν αύτοϊς 
τά δέοντα.

Έρώτ. Τίς οέ παρέλαόεν, άμα άπέθανες, 
ποϋ μετέβης καί πώς σοί έφάνη ; Άμέσως 
ήλθες αυτόθι;

Τδ πνεΰμα. Ναί, άμέσως μέ παοέλαβεν εΐς 
άγγελος, οστις μέ παρηγόρησε διά τόν θάνα
τόν μου καί μοΰ είπεν, ότι θά μέ συνοδεύση 
είς τό μέρος, ένθα πηγαίνουν αί ψυχαι τών 
δικαίων.

Έρώτ. Έλυπήθης διά τήν μετάπτωσιν αύ
τήν ;

Τδ πνεΰμα. Δέν εΐχον τόν καιρόν, διότι ή 
έντύπωσις τού άλλου ωραίου κόσμου είς δν 
εισέρχεται τις άμα άποθνήσκει είναι πολύ ώ
ραία καί εκφραστική.

Έρώτ. Πότε μάς άνεζήτησες ; Δέν είχες ’ 
δέ ανησυχίαν τινά τί γινόμεθα ημείς έδώ και 
άν σ' ένθυμούμεθα καί σέ έπιθυμοΰμεν ;

Τδ πνεΰμα. Έποχήν καί χρόνον δέν έχο- 
μεν έδώ διά νά όρισωμεν, άλλά μάθετε, ότι 
σάς έζήτηοα μόλις ήσύχασα άπό τάς έντυ- 
πώσεις τοΰ νέου κόσμου καί τά περιστοι- 
χοΰντα με πνεύματα μοΰ ειπον, ότι όπως δι ’ 
έμέ έφροντισσν άλλοι νά μή χαθώ, ούτω καί 
διά σάς φροντίζουν άλλοι καί έκαστος εΐς 
τόν κόσμον του. Μίαν δέ άλλην φοράν μοΰ 
ειπον οτι ό πατήρ σου καί ή μήτηρ σου σ ’ 
ένθυμοϋνται πολύ καί τούς ήρώτησα. «Ποΰ 

είναι; Θέλω νά τούς ίδω.» Καί έκτοτε μοΰ 
επετράπη νά σάς βλέπω καί σάς επισκέπτομαι 
συνεχώς.

Έρώτ. Περί τών άδελφών σου τί φρονείς 
καί τί τοΐς συμβουλεύεις;

Τδ πνεΰμα. Οί άδελφοί μου είναι όλοι κα
λά παιδία, άλλά πρέπει νά καταγίνονται καί 
νά καταγίνονται όπως σείς καί αύτοί καί δέν 
θά μετανοήσουν. Περισσότερα δέν μοΰ επι
τρέπεται νά είπώ. Χαίρετε.

Έρώτ. Καλώς, εύχαριστώ πολύ. Εΐς τόν 
Θεόν.

Φ. π.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

AMASA ΨΥΚΤΙΚΗ
Τδ γάλα εινε μία τών μάλλον διαδεδομένων 

τροφών είνε επίσης ή καλλίτερα, ar δεν εΐνε 
νοθευμένη 'Επειδή δε πολλάκις ε'ΐνε άνάγκη 
νά μεταφερθή εΐς μακράν αποστάσεις, έζήτησαν 
έπί μακρδν τά κατάλληλα μέσα πρδς διατήρησιν 
τούτου. Τδ πρακτικότερον και άπλούστερον 
εΐνε ή ψύζις. άλλ' ή ταχεία φύζις. “Αν τωόντι 
αφήσωμεν την θερμοκρασίαν τοΰ γάλακτος νά 
καταπέση βραδέως μέχρις δτου ισορροπία παρα- 
χθή μεταζύ της θερμοκρασίας του καί της τοϋ 
περιβάλλοντος μέσου, τδ γάλα διατηρείται έπι 
πολύ. Εύθύς μετά τδ άμελγμα, τό γάλα τί
θεται έντδς ειδικών συσκευών, άφ' ών έζέρχεται 
κατειβυγμένον καί εΐς θερμοκρασίαν 1λ περίπου 
Ίνα τδ μεταφέρωσιν ακολούθως, τδ θέτουσιν 
έντδς φιαλώτ. δπου εύρίσκεται είς επαφήν μετά 
ψυκτικού μίγματος οΐουδήποτε' πολλάκις τοΰτο 
είτε άπλοΰς σωλήν πλήρης πάγου,, έμβυθιζόμε 
νος έντδς τών κιβωτίων. ’Ενίοτε δι<ι τάς σπου
δαίας άποστολάς, μεταχειρίζονται άμάζας ιδίας 
κατασκευής, δπως τδ γάλα διατηρείται είς όρι- 
σμένην θερμοκρασίαν. 'Αμερικανός τιςέφεΰρε τοι
αύτη/· άμαξαν λίαν έετέχνως κατεσκευασμένην.

Αΐ αμαζαι αύται εΐνε οΰτω κατασκευασμέναι, 
ώστε τιθεμένου τοΰ πάγου καί διατηρουμένου έν 
καταλλήλοις διαμερίσμασιν, νά κρατήται τδ 
γάλα έν διηνεκεϊ καί σταθερά ψύξει.

Έν ταϊς άμάζαις ταύταις τδ σπουδαιότερον 
τής κατασκευής αύτών είνε, δτι οΐ στήλοι οί 
ύποβαστάζοντες τά δύο διαμερίσματα είς ά διή· 
ρηται, είνε κοίλοι, δι’ ών ό άνανεούμενος αήρ 
διερχόμενος καί σχηματίζων ρεύματα, συμπλη- 
ροϊ τδν σκοπόν τής τοιαύτης άμάζης.

Τδ γάλα εύρίσκεται έντδς φιαλών, αύται δέ 
είς επαφήν ούσαι μετά τοϋ διαμερίσματος έν ώ 
εΰρηται ό πάγος διατηροΰσι τδ γάλα είς διηνεκή 
και σταθεράν ψύζιν.

Αι' οπών δε ρίπτεται όζω τής άμάί,ης τδ έκ 
τής τήξεως τοΰ πάγου ύδωρ, ίνα μη φθείρεται 
ταχέως ό πάγος.

Έν 'Αμερική αί τοιαΰται αμαζαι εινε πλέον 
έν χρήσει καθόσον τά αγαθά ταύτης άποτελέ
σματα έγένοντο καταφανή.

H ΚΑΡΦΙΣ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΗΣ
ΚΙΟΓΖΕΛή περικαλλεστέρα χα- 
νούμ τοΰ χαρεμίου τοϋ τρομερού 
Χουσεϊν πασσά, εύρίσκεται μόνη 
είς τόν ευώδη της θάλαμον. Έξη- 
πλωμένη νωχελώς επ'. άπυΰ ών 
προσκεφαλαίων παρατηρεί τά κυα- 
νόχροα νεφύδρια τοΰ καπνού τού 
ναργιλέ της άπδ τής καπνοθήκης 
τού όποιου λησμονεί ν’ άφκιρέση

__) τήν τέφραν. "Αλλω; τε δέν κα- 
(j J πνίζει. Διά τής άριστεράς κρατεί 

τό ήλέκτρινον άκρον τοΰ σωλήνος τοΰ ναργιλέ 
άλλά οέν τόν φέρει είς τά χείλη της. Η περι
καλλής κεφαλή της στηρίζεται έπί τής δεξιάς 
κρινοδάχτυλου χειρός της, ένφ ή κορακίνη κόμη 
της, μόλις συγκρατουμένη ΰπο χρυσής καί μαρ 
γαροστολίστου κτενός, καταπίπτει χαριέντως έπί 
τοΰ ά.βροϋ τραχήλου, δν περιβάλλει διά τριπλής 
στροφής περιοέραιον έκ χονδρών μαργαριτών.

Καί παράδοξον ! έπί τών χειλέων της, τών 
ιοανικώς ωραίων δέν διαλάμπει πλέον ή αίγλη 
του Οεσπεσίου μειδιάματος της. Πτυχή σκεψεως, 
ανησυχίας, θλίψεως ίσως συμπτύσσει τά χείλη 
της. Τό μέτωπόν της, τό άλλοτε αίθριου ώς ή 
ήώς ημέρας τοΰ Μαιου, χωρίζεται ύπδ έλαφράς 
ρυτίδος. Καί οί οφθαλμοί της οί μεγάλοι καί 
παμμέλάνες, εκ τών όποιων άλλοτε τόσαι χρυ- 
σαΐ ακτίνες ευτυχίας διέφευγον, ήδη μόλις άφί- 
νουσι νά διαφυγή βλέμμα ρεμβόν, θλιβερόν, άνή- 
συχον, Άπό καιρού δ’ είς καιρόν εξάγει άπό.τοΰ 
κόλπου της μικροσκοπικόν φιαλίδιον καί χρυσήν 
μεγάλην καρφίδα καί τά παρατηρεί μετά μα
νίας άμα καί στοργής. Καί τότε βαθύ; στεναγ
μός ύπεγείρει τό αβρόν στήθος της, ένώ τά βλέμ
ματά της έξακοντίζουσι σκοτεινήν αστραπήν.

Άλλά τί λοιπόν θλίβει τήν Γκιουζέλ ; Μή
πως δέν τήν εύνοή πλέον ό πασσάς; Μήπως 
προετοίμησεν αυτής τήν ξανθήν Άίδά ;

Όχι 1 . . . ’Αδιαφορεί διά τήν προτίμησε·/ καί 
τήν εύνοιαν του πασσά καί έάν φοβήται μήπως 
άπολέση τόν έρωτά τίνος ούτος δέν εΐνε ό λευ· 
κοπώγων Χουσεΐν.

Ή Γκιουζέλ άγαπα άλλον καί ά έρως αύτός 
είνε ή αιτία τή; θλίψεώς της. Άγαπφ τόν ώ
ραΐον Άλήν, τόν υπασπιστήν τοΰ πασσά, τόν 
Άλήν μέ τήν μέλαιναν κόμην, τό ευρό μέτωπον, 
τά ρόδινα χείλη καί τούς φλογερούς οφθαλμούς. 
Καί ό Άλής τήν άγαπφ. Άλλά τότε οιατί θλί
βεται ή περικαλλής καί άγαπωμένη χανούμ ;

Οζμοι! . . . Πέπρωται ό άνθρωπος ούδέποτε 
νά εΐνε ευτυχής καί άν ποτέ ή ευτυχία φανή είς 
αύτόν ουτος τήν διώκει διά τής αμφιβολίας.

Ναί ! ή Γκιουζέλ αμφιβάλλει άν όχι περί τοΰ 
έρωτος τοϋ Άλή τούλάχιστον περί τής διάρ
κειας αυτού.

Καί τήν αμφιβολίαν ταύτην ένέβαλεν είς τό 
πνεΰμα της άθιγγα.ίς τις γραΐα μάγισσα. Διότι 
ή Γκιουζέλ πιστεύει είς τήν μαγείαν καί δ,τι τό 
ύπό πολιών όφρύων σκεπτόμενον βλέμμα γηραιάς 
μαγίσσης δύναται ν’ άναγνώση εΐς τά βάθη τών 
αχανών μυστηρίων τοΰ μέλλοντος.

— Αλλοίμονο, κόρη μου, τή εϊχεν εϊπη ή 
γραΐα χειρομάντις, ό έρωτας ποΰ τώρα σοΰ χα
ρίζει τή γλυκεία σκιά τών φτερών του θά πέση 
μιά μέρα νεκρός άπό τήν απονιά εκείνου π’ άγα- 
πφς. Άπ’ τήν ψυχή του θά διώξουν τόν έρωτα 
αύτόν τά γαλανά μάτια μιας ξανθής παρθένας...

Μόλις άκούσασα ταο λέξεις ταύτας ή Γκιου
ζέλ εϊχεν αναπηδήσει και λαβοΰσα μαργαροστό- 
Κ » £> > » Ρ*'  Λ ’ ύ * '; την

άΧ·

Τ ηπι

λιστον αραβικόν εγχειρίδιου οιηυθύνθη πρός 
γραίαν κράζουσα μετά μανίας :

— Λες ψέματα !.. .Πες πώς λές ψέματα, 
λοιώς θά πνίξω ’σ τό αίμα σου τά λόγια 
μοΰ είπες...

Ή γραΐα οπισθοχώρησε καί γονυπετήσασα 
μέ φωνήν τρέμουσαν :

-Μά τον Αλλάχ καί τόν Προφήτη του, 
κόρη μου, τήν αλήθεια . μονάχα σοΰ είπαν τά 
χείλη μου... Μή φοβάσαι δμως, προσέθηκε βλέ- 
πουσα τήν Γκιουζέλ προχωρούσαν πρός αύτήν, 
μή φοβάσαι, γιατί δπω; υπάρχει υστέρα άπό κάθε 
μαύρη νύχτα ή λαμπρόφωτη ημέρα, έτσι καί γιά 
τό κακό πού θά σοΰ τύχη ΰπάρχει γιατρειά...

Ή Γκιουζέλ έρριψε τό δπλον καί αποτεινό
μενη μετά πάθους καί μετ’ οφθαλμών δακρυόν·· 
των πρός τήν άθιγγανίδα είπεν :

— "Ω, καλή μου μάνα, πες μου τα γιατρικό 
καί σοΰ δίνω δτι μού ζητήσης. Τά στολίδια μου, 
τά μαργαριτάρια μου, δλα... Πές μου τό για
τρικό, στάλαξε δροσιά στην καρδιά μου ποϋ τήν 
μαράζιασαν τά λόγια ποΰ μοΰ είπες...

Οί οφθαλμοί τής άθιγγανίδος εΐχον άπαστρά- 
ψ“·

— Κόρη μου, είπε, ούτε τά στολίδια σου 
θέλω,ούτε τά μαργαριτάρια σου, μονάχα θέλω 
νά χαρίσω τήν εύτυχία σέ μιά λουλουδένια ψυχή 
σ&ν τή δική σου... "Ακούσε : Τό φιλί ποΰ σοΰ 
δίνει ό άγαπημένος σου σιγά-σιγά θά γίνεται ψυ
χρότερο, σαν τή δροσιά ποΰ σιγά-σιγά πήζει 

’στά λούλουδα τής κρυερές νυχτιάς.Μ’ αν θέλης 
μπορείς νά τό κάνης φλογερό, σαν τόν "Ηλιο τοΰ 
μεσημεριού... Κύτταξε τήν καρφίτσα αύτή καί 
τοΰτο τό μικρό μπουκαλάκι ποϋ χάνεται μέσα 
’στά σκελετωμένα μου δάχτυλα... Νύχτες α
μέτρητες κάτω άπό τδ μυστικό φώς τών αστε
ριών, δταν τά νυχτοπούλια ούρλιαζαν καί άγριος 
φυσοΰσεν ό Βορηάς ανάμεσα ’σ τά δέντρα ποΰ 
τρίζανε, μονάχη έμουρμούριζα τής μυστικές καί 
πολυδύναμες προσευχές τής μαγείας άπάνω ’σ 
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αύτά.Ακούσε τώρα τί θά σοΰ ’πώ; Γιά νά ξα- 
νανάψης φλογερό καί άσβυστον έρωτα ’στην ψυχή 
τοΰ αγαπημένου σου, πρέπει ν*  άλείψης τά χείλη 
σου μέ μιά μαγική αλοιφή ποΰ έγώ θά σοΰ δώσω. 
Όταν τόν φιλήσης, άπό τά χείλη του θά στα- 
λάξη ’στήν καρδιά του έρωτας αιώνιος, σαν 
τον Αλλάχ, λαμπρός σαν τόν ‘Ηλιο. Μά γιά 
τήν αλοιφή αύτή χειάζονται δυο σταλαγματιές 
αίμα άπδ τά χείλη του... Πάρε αύτήν τήν καρ· 
φίτσα... Μ’ αύτήν πρέπει νά κεντήσης τά χείλη 
του ώς ποϋ νά βγάλουν ουό μοναχά σταγόνες 
αίμα... Μέ άλληνε δέν κάνει. Αύτή έχει μαγική 
δύναμι...

— Τίλές τρελλή γρηά, άνεφώνησεν ή Γκιου
ζέλ έξαλλος, έγώ νά κάνω νά χυθούν δυο ρου
μπίνια άπδ τδ αίμα τοΰ Άλή ; Έγώ νά κάνω 
τήν ψυχή μου νά πόνεση; Σώπα γρηά άλλοιώς.. 
τό μαχαίρι, μόνο νά σκύψω περιμέ ει...

Όπως θέλεις, αγάπη μου... Μά πρώτα-πρώτα 
δέν θά πονέση. Δέν σοΰ είπα πώς ή καρφίτσα 
είνε μαγεμένη ; Καί έπειτα θέλεις καλλίτερα νά 
σοΰ πάρη τδν Άλή ή ξανθομαλλοΰσα γαλανομ- 
μάτα ;

Αστραπή φοβερά διήλθε διά τών δμμάτων 
τής Γκιουζελ, ήτις άποφασιστικώς είπεν :

— Καλά, δός μου τα...
— ’Σ τδ μπουκαλάκι Οά βάλης τής δυδ στα

λαγματιές καί αύριο σαν περάσω μοΰ τδ δίνης 
καί σοΰ κάνω τήν αλοιφή, μάτια τής ψυχής μου.

— Καί τήν αλοιφή πότε θά μοΰ τήν δώσης ;
— Μεθαύριο.
— Πρόσεξε όμως μήπως τά χείλη σου είπαν 

ψέματα...
Γιατί κύτταξε !...
Καί εδείκνυε διά τοΰ δακτύλου τδ έγχειρίδιον.
’Η χειρομάντις δέν άπήντησεν, άλλά χαιρετί- 

σασα κατά τόν τουρκικόν τρόπον άπήλθε.
Ή Γκιουζελ μείνασα μόνη κιτ’άρχάς έκλαυ- 

σεν, είτα όμως άπομάξασα τά οάκρυά της.άνη- 
γέρθη ώς τίγρις καί διεσκέλιζε πϋρετωδώς τό 
δωμάτιον.

— Όχι, εψιθύρισεν, κλάμματα δέν χρειάζον
ται... Τά δάκρυα μαραίνουν τήν δψι καί κοκινί- 
ζουν τά μάτια. Καί εγώ θέλω νά μέ άγαπφ 
ό Άλής μου. Ναι θέλω καί θά τό κατορθώσω!..

Β'·
Αύτά άναλογίζεται τώρα ή Γκιουζελ καί στε

νάζει. Περιμένει άπό στιγμής είς στιγμήν τόν 
Άλήν καί σκέπτεται πώς νά τοΰ ζητήση τάς 

σταγόνας έκείνας τοΰ αίματος.
Αίφνης άνέκυψεν εκ τοΰ πυρετώδου; εκείνου 

ρεμβασμού της, διότι ήκουσεν ελαφρά βήματα 
καί ψιθυρισμούς. Έμάντβυσε διά τής έπιταχύν- 
σεως τών παλμών τής καροίας της τόν Άλήν. 
Πράγματι ούτος είσήλθε μετ’ όλίγον οδηγούμενος 

ύπό τής γηραιδς δούλης Φατμέ. ήτις ήτο άφο- 
σιωμένη είς τήν Γκιουζέλ.

Μόλις είσήλθεν ό νεανίας έρρίφθη είς τάς άγ- 
κάλας τής Γκιουζελ καί συνήνωσε τά χείλη του 
πρδς τά ίδικά της διά παρατεταμένου διάπυρου 
φιλήματος. Έάν ή Γκιουζελ δέν κατετρύχετο 
τόσον ύπό τής ζηλοτυπίας, θά διέκρινεν, δτι 
τοιοΰτο φίλημα ήτον αδύνατον νά ήνε ψευδές. 
Αλλ * αύτη προκατειλημμένη ύπό τής προφη

τείας τής χειρομάντιδος τό εδρε πολύ ψυχρόν. 
Καί διά τούτο έσκυθρώπασε καί στενάξασα έρρί
φθη έπί τών προσκεφαλαίων.

Ανήσυχος ό Άλής εσπευσε πρός αυτήν καί 
καθήμενος πλησίον της ήρξατο νά τή λέγη διά 
τής μάλλον ποιητικής καί εκφραστικής Τουρκι
κής :

— Τί έχει σήμερα ή αγάπη μου καί γέρνει 
λυπημένη σαν μαραμμένο λούλουδο ; ’Στα κρίνα 
τής ψυχής σου ποιό κακό αγκάθι έφύτρωσε ; Γιατί 
τό μέτωπό σου, ψυχή μου, ποΰ άλλοτε ήταν 
καθαρό σαν χαραυγή πρωτομαγιάς, έσυννέφιασε 
τώρα; Ποιο σύννεφο βαραίνει τήν ψυχή σου; 
Γκιουζέλ, τής ψυχής μου φώο, γιατί στενάζεις ; 
’Στόν ούρανό τής ψυχής σου, φώς μου, δέν πρέ- 

πουνε σύννεφα... Η γλυκειά νύχτα τών ματιών 
σου ποΰ άλλοτε σκορπούσε τόσες μαγικές λάμ
ψεις γιατί συννέφιασε άξαφνα σαν χειμωνιάτικη 
νύχτα ;

«Γιατί τά τριανταφυλλένια χείλη σου, ποΰ λες 
πώς τάχουν πλάσει ή καλές μοίρες μέ φιλιά, δέν 
χαμογελούν σαν πρώτα ;

«Χαμογέλασε μου, άγάπη μου, γιά νά διώξης 
άπ ’ τήν καρδιά μου τήν κακή νύχτα, ποΰ τήν 
σκεπάζει. Στάλαξε μοϋ δροσιά μέ τά λόγια σου, 
γιατί ή ψυχή μου, σαν σωπαίνεις, μαραίνεται σαν1 
τό λουλούδι ’στής ζέστες καλοκαιρινού Ήλίου. 
Ώμίλησέ μου Γκιουζέλ, ποια λύπη ρίχνει μέ τά 
μαύρα της φτερά σκιά σ τούς φωτεινούς λογι
σμούς σου ;

«Τί εχεις Γκιουζέλ;
Ή Γκιουζέλ άπεκρίθη διά φωνής αγγέλου 

στενάζοντος :
— ’Αλλοίμονο Άλή !... Ή κακή Μοίρα φαρ

μάκι ’στάλαξε ’στής ζωής μου τό χρυσό ποτήρι. 
Μαραμμένα θά πέσουν τής ευτυχίας μου τά λού- 
λουδα. Τήν καρδιά μου θά σαβανώση ή δυστυ
χία. ’Ανεμοστρόβιλος πίκρας καί πόνου θά σα- 
ρώση τής ζωής μου τά κρίνα... Άλή, μοΰ έκα
ναν μάγια...

— Μάγια ! ώ άστρο τής ψυχής μου, καί πιά
νουν τά μάγια σέ σένα πού είσαι στολισμένη με 
τής ποιο μαγικές χάρες ; Τών ματιών σου τό φώς 
φτάνει γιά νά λύση τά σκοτεινά μάγια τής ζή
λειας. Μάγια νά κάνουν ’σ τήν γλυκύτερη μά
γισσα ; Στή μάγισσα ποΰ μ’ έ'να της λόγο χα
ρίζει ζωή καί θάνατο ’σ δσους τήν άκούνε;... 
ΤΩ Γκιουζέλ καί πιάνουν τά μάγια τά Ούρί ;

— ’Αλλοίμονο I... άκουσέ με Άλή. Οί λόγοι 
μου άς έμπουν ’σ τήν ψυχή σου, τόν πόνο μου 
ας τον νοιώση ή καρδιά σου... Ή Άϊδα ή γα· 
λανομμάτα μού έκανε μάγια... Τής ζήλειας ή 
οχιά τήν έσπρωξε .Ζηλεύει τά κάλλη μου καί τή 
χαρά μου. Νύχτες πολλές ’στού φεγγαριού τό 
φώ; μέ τη γρηά νταντά της έλεγε τής μαγικέ; 
προσευχές. Καί τώρα ή νειότη μου θά σβύση σαν 
άστρο ποΰ χύνεται άπ' τό γαλάζιο θόλο. Θά 
χλωμιάσουν τά κάλλη μου άπ ’ τήν άγρια πνοή 
τού θανάτου, σαν τόν Ήλιο κάτω άπό μαύρο 
σύννεφο. Καί θά μαραθώ, όχι σαν τό λουλοΰοι, 
ποΰ εζησε πειά δλη του τή ζωή καί σβύνει α
γάλια, άλλα σαν τό λουλούδι ποΰ κομμένο από 
κακό χέρι πατιέται καί χάνεται μονομιάς...

— Ώ Γκιουζέλ, σώπασε, γιατί τά λόγια σου 
μαχαίρια γίνονται γιά τήν καρδιά μου... Ποιά 
κακή Μοίρα έστάλαξε φαρμάκι ’σ τά μελένια 
λόγια σου ; ’Ω μή στενάζης. Γκιουζέλ, γιατί ί> 
στεναγμός σου κεραυνός γίνεται γιά τήν ψυχή 
μου. Όνοΰς μου σπαρταράει σαν άκοίω τά λό
για σου, σαν τό μωρό παιδί, ποϋ γυρεύει γάλα 
σ τά στήθεια τής μάνας του καί τό ποτίζουν 

φαρμάκι... Ακούσε Γκιουζέλ. θέλεις νάρθης 
μαζή μου · Πές ένα σου λόγο καί το βράδυ ’στή 
σκιά τής νύχτας πριν έβγη τό προδοτικό φεγ
γάρι, δυο άτια θζ μάς περιμένουν ’στήν πόρτα 
τού περιβολιού... “Ελα... θά φύγωμε γιά τή 
Μέκκα, γιά τήν ευλογημένη γή... Ακόυσα άπό 
πολλούς χατζήδες πώς έκεΐ υπάρχει ένας γέρω 
μάγο; ποΰ ξέρει δλα τά απόκρυφα τής μαγείας... 
Έλα νά φύγωμε... Αύτό, θά λύση τά μάγια 
καί θά ζήσουμε ευτυχισμένοι...

ΙΙαρ*  όλίγον ή Γκιουζέλ, άκούσασα τούς λά
λου; τούτους, νά οιφθή είς τάς αγκόλας τού Άλή 
καί νά τοΰ είπη, οτι ήτο έτοίμη νά άναχωρήση 
μετ’ αύτοϋ τήν ιδίαν εκείνην νύκτα, είτα δμως 
σκεφθεϊσα τόν πασσάν καί πρό πάντων τήν μά
γισσαν,ότι ό ερω; αυτός Οά έκπνεύση είς τό μέλ
λον, μετέβαλλε γνώμην. "Ω! πόσον καλλίτερου 
θά ήτο έάν έπέμενε είς τήν πρώτην ταύτην άρ
μην τής καροίας της Ύπάρχουσιστιγμαί κατά 
τάς οποίας ή αίφνιδίωο, ώ; πτώσις κεραυνού, γεν- 
νωμένη σκέψις ή προαίθησις περιέχει ολόκληρον 
κόσμον αποκαλύψεων.

Καί έπωδύνως στενάξασα είπεν ή Γκιουζέλ ;
— Ω αλλοίμονο μου .. Καί τήν ΐδια στιγμ.ή 

ακόμη αν φύγωμε, θά φτάσης σ τήν πόλι τού 
Προφήτη μονάχος μέ ένα πτώμα ’σ τήν αγκαλιά 
σου. Τά μάγια θά μέ έχουν νεκρώσει ώς τότε...

— Γκιουζέλ, μή μοΰ λέ; γιά τό θάνατο σου 
γιατί πεθαίνη ή ψυχή μου σαν άκούη τά λόγια 
σου... Άλλ’ άμα σβύσης εσύ, άγάπη μου, ό 
κόσμος θά γένη μαύροι, αν πάψη τό χαμόγελό 
σου νά φωτίζη τήν πλάσι, αύτή θά νεκρωθή. 
“Αν κλείσουν τά μάτια σου, ποΰ χαρίζουν φώς 
καί ζέστη ’σ τόν Ήλιο, ό Ήλιος θά κυλιέται 

μαύρος καί παγερός σέ πειο μαύρον ουρανοί.. "Ω 
σώπασε, Ήλιε τής ψυχής μ·.υ'μήν κλαΐς γιατί 
τά δάκρυά σου σα χαλάζι άγριο μαραίνει καί 
τσακίζει τά κρίνα τών πόθων μου... Πάψε νά 
κλαΐς Γκιουζέλ... χαμογέλασε μου... Δόσε δύ- 
ναμι ’σ τήν άδυνατισμένη άπό τόν πόνο σου ψυχή 
μου καί ’γώ θά μπορέσω ναύρω μάγο νά λύση 
τά μάγια ποϋ σέ φοβίζουν. .. Γιά κάθε δάκρυο ποΰ 
θά σ’ έμποδίση νά χύσης θά τοϋ δίνω χίλια φλω- 
ρ’ά.

«“Ωμή φοβάσαι Γκιουζέλ...
— “Ω μυριοπόθητέ μου Άλή, είνε πολύ δυ

νατά τά μάγια... Ή ξανθομαλλοΰσα Άίδα έ- 
χυσεν αίμα άπδ τό δικό της, γεμάτο μίσος ’σ 
τόν τόπο ποΰ έκανε τά μάγια... Καί τώρα γιά 
νά χαλάσουν αύτά χρειάζονται δυο σταλαγμα
τιάς αίμα άπό τά χείλη δποιος μ.έ άγαπφ περισ
σότερο σ’ αυτόν τόν κόσμο... Άλλά ποιος μ’ 
αγαπά τόσο ;

Καί ή Γκιουζέλ έξερράγη είς λυγμούς.
— Γκιουζέλ, γλυκεία μου Γκιουζέλ, άνεβόη- 

σεν ένδακρυς ό Άλής, Γκιουζέλ, τού παραδείσου 
κρΐνε, τί σέ κάνει νά λές αύτά τά λόγια ; Πώς 
ρωτάς αν σ ’ άγαπφ κανείς ; “Ω Γκιουζέλ, φοβερά 
θά είνε ή λύπη σου γιά νά γίνης τόσο σκληρή γιά 
μένα. Δέν ξέρεις, δτι τό αίμα μόυ δλο θα χύσω 
αν μποοή μέσ’ αύτό νά' πνίγη ή λύπη σου ; 
Κύττα Γκιουζέλ I...

Καί άνασπά.σα; βιαίως άπό τής ζώνης του έγ
χειρίδιον τό διηύθυνε πρός τήν καρδίαν του. Άλλ ’ 
ή Γκιουζέλ ώ; αστραπή άναπηδήσασα, περιεπτύ- 
χθη μο.νιωδώς αύτόν καί τού άφήρετε τό δπλον.

— Τί ήθελες νά κάμης, χρυσέ μουΆλή, άνέ- 
κραξεν, αν πεθάνη; εσύ τί θά κάμω έγώ τά κάλλη 
καί τή ζωή ; Μπορώ νά ζήσω χωρίς τήν άγάπη 
σου ;

— Άλλα τα μάγια πώς θά χαλάσουν Γκιου
ζέλ ; Είνε ζωή γιά μένα αύτή, δταν σέ βλέπω 
μέ δακρυσμένα μάτια καί ώχρα μάγουλα ;

— "Ω μή σέ μέλει, Άλή... Βλέπεις αύτή 
τήν καρφίτσα ; Είνε μαγεμμένη... Μ*  αύτήν θά 
κεντήση τά χείλη του εκείνος ποΰ μ’ άγαπγ 
πολύ... Δυο σταλαγματιές αίμα φτάνουν... νά, 
οσφ χωράει αυτό τό μπουκαλάκι... θά μιλήσω 
τοϋ πασσά... Ό πασσας μ' άγαπφ... μή σέ 
μέλει Άλή.,.

— Δέν μ’ άγαπψς, Γκιουζέλ,.. Άν μ’ άγα- 
πούσες, δέν θά ζητούσες νά σέ σώση ήλλο; άπό 
μένα... Δός μου τήν καρφίτσα άλλοιώς θά πι
στέψω πώς αγαπάς περισσότερο τον πασσάί.. .

Καί διά τής βίας σχεδόν άφήρπασεν άπό τών 
χειρών της τήν χρυσήν καρφίδα ήν βιαίως ένέ- 
πηξεν είς τά κοράλλινα χείλη του. Λεπτός £ύαξ 
αίματος επήγασεν έκ τής πληγής. Χωρίς δέ νά 
εκδήλωσή τόν δριμύν πόνον, δστις διεδοθη αίφνης 
είς τά μέλη του ελαβε τό φιαλίδιον καί τό έ- 
πλήρωσεν εκ τοΰ αίματός του. Δεν ήδυνήθη δμως 
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να τό οώαν; πάλιν εις τήν Γκιουζέλ, διότι κα- 
τέπισε βαρέως έπί τοΰ δαπέδου... Ή κοιρφΐς ήτο 
δηλητηριασμένη διά κεραυνοβόλου δηλητηρίου έξ 
εκείνων τών όποιων τό μυστήριον μόνον οί άθίγ 
γανοι κατέχουσι...

— Γκιουζέλ... τί... σοΰ... εφ... ται... ξα 
Σέ... α... γα_.. π-.ϋ... σα... τό... σο !.. έψ·.- 
θίρισεν ό Άλής καί έξέπνευσε...

Λυσίκομος, παράφρων σχεδόν,έρρίφθη ή Γκιου
ζέλ επί τοϋ πτώματος τοΰ έραστοΰ της έκπέμ- 
ψασα σπ ■ ραπτικήν κραυγήν. Άνήγειρε τήν κε
φαλήν του καί φιλούσα αύτήν έψιθύριζε μετά 
λυγμών σπαρακτικών λόγους πλήρεις άπογνώσιως.

— Άλή μου, έλεγε, τή- ψυχής μου καμάρι 
τί έχεις; Μίλησέ μου Άλή, πές μου, πώς δέν 
πιθανές... ή καρφίτσα ή μαγεμμένη δέν θά σέ 
πόνεσεν... ή μάγισσα τό είπε... ”Ω τρελλή εγώ, 
*Ω γιατί νά μή μπορώ νά σοΰ χαρίσω τή δική 
μου ζωή ; 'Ρίζα τής ζωής μου πώς θα ζήσω χω
ρίς εσένα;.. Περίφανε πλάτανε,στήριγμα τού α
δυνάτου κισσού τής ψυχής μου, τί θά γί ω έγώ ; 
Ποιος θά δροσίση τήν καρδιά μου ;.. Άν κλεί- 
σουν γιά πάντα τά μάτια θά σκοτεινιάση αιώ
νια ή ψυχή μου... Καί έγώ είμαι ή αιτία τοϋ 
χαμού σου !.. Εγώ ποΰ φιβόμουν μή χάσω τήν 
άγάπη σου, έχασα σένα καρδιά τής ψυχής μου... 
Ώ σήκω, Άλή μου, μίλησέ μου... καταράσου 
με... Κίνησε τά άντρειωμένα χέρια σου καί άς 
με μαχαιρώσης... Ζήσε καί αγάπησε τήν γαλα- 
νομμάτα... Άλλά τί έφταιξα τής μάγισσας ε
κείνης έγώ ; Ποιος τήν έστειλε νά μοΰ σπαράξη 
τήν ζωή μου ;..

—■ Έγώ, άνεβόησβ φοβερά φωνή καί ένεφα- 
νίσθη ό πασσας μέ τήν μέχρι τοΰ στήθους γε
νειάδα, τήν έρρυτιδωμένην μορφήν καί τούς φλο
γώδεις οφθαλμούς.

Ή Γκιουζέλ άπέμεινε κατάπληκτος έπί μι
κρόν, είτα δμως διά φοβέρας κραυγής άνέκραξεν:

— ’Εσύ ; ’Εσύ ; Καί τί γυρεύεις ’μπρος μου 
τώρα : Δέν ξέρεις δτι μπορώ νά σέ σκοτώσω σαν 
σκύλο τήν ίδια αύτή στιγμή;

— Τό ξέρω, δτι μπορείς καί σκοτώνεις δσους 
σ’ αγαπούν, γιατί βλέπω ’μπροστά μου τδ νε
κρό κορμί ενός ποΰ τώρα δα ’σκότωσες...

Ή Γκιουζελ είς τήν άνάμνησιν ταύτην κατε- 
βλήθη καί ριφθεϊσα έπ1. τοΰ πτώματος άνελυθη 
εις λυγμούς. Μετ’ όλίγον δέ στραφεϊσα πρός τδν 
πασσαν είπε διά φωνής διακοπτόμενης υπό λυγ
μών.

— Ώ ναι... είμαι καταραμένη... Άλλα 
γιατί, άφ’ ού ήξερες πώς αγαπούσα τδν Άλή, 
δέν μέ σκότωνες ; Τί Ιφταιξεν αύτός ;

— Γιατί; άνέκραξεν ό τρομερές Χουσείν, 
γιατί; Άλλά γιατί ήθελα νά εκδικηθώ φοβερά... 
Αν σέ σκότωνα σένα κι’ αύτδν θά πεθαίνατε

αγαπημένοι... ευτυχισμένοι ίσως... Ένφ τώρα 

εκείνος έπέθανε μέ κατάρα φριχτή’στά χείλη γιά 
σένα... Καί σύ, σύ ή άτιμη,· ποϋ σπάραξες καί 
κύλισες 'σ τήν ατιμία τήν ασπρομάλλη ψυχή 
μου, σύ ή ίδια μονάχη έσπάραξες τήν ψυχή σου... 
Τί καλλίτερο βάσανο ’μπορούσα ναύρω γιά τήν 
ψυχή σου τήν προδότισσα άπό .τήν ένθύμησε πως 
μ.ονάχη έσκότωσες έκεϊνΟ/ποΰ έλάτρευε;;.. Νά 
γιατί δέ σέ σκόιωσα...

— "Ο/ι, Χουσείν, δέν τά εί.τες δλα, είπεν ή 
Γκιουζέλ φρικωδώς μειδιάσασα, οέν μ’ εσκότω- 
σες, επειδή μ’ άγαπγς μέ δσα κι' άν σούκκνα... 
ό θυμός σου τό λέει !.. Μή λέ; δχι γιατί τό δια
βάζω ’στά μάτια σου...

Ο Χουσείν ταπεινώσας τούς οφθαλμούς έοτί- 
ναξε.

•—Ά ί μέ αγαπάς λοιπόν αί : Καί δμως 
εσπάραξες τήν ψυχήν μου.... Χουσείν, προσέ- 
θηκε μετά στιγμιαίαν σκέψιν δαιμονίως μει- 
οιώσα. Χουσείν, δέν είπες δτ.ι εινε φοβερή τι
μωρία νά συλλογίζεται κανείς πώς· έσκότωσεν ή 
εγινεν αίτιος νά σκοτωθή ό αγαπημένος του ; 
Λοιπον αύτή τήν τιμωρία θά σου δώσω... Χου
σείν κύττα !...

Καί πριν προφθάση εκείνος νά κάμη έν βήμα 
ένέπηξε βεβαίως είς τά άβρά χείλη της τήν κα- 
τηρο μένην καρφίδα. Κατέπεσε παρά τό πλευρδν 
τοΰ Αλή και άσπασθεΐσα ύστατον- τά χείλη 
του έψιθύρισεν αρκετά, μεγαλοφώνως ώστε νά 
τήν άκούση ό γηραιός πασσας, δστις έσπευδεν 
άλλοφρονών.

— Άλή.. .σέ.. .αγαπώ... .Καταραμένος.. νά 
...είσα’...Χουσείν....Κα.. .τα. ...ρα...μέ....νος..

Καί έξέπνευσεν.
Ο γηραιός πασσας έγονυπέτησε παρά τήν 

Γκιουζέλ καί ή συντετριμμένη ψυχή τουάνελύθη 
εις φλογερά δάκρυα, άτινα έκυλίοντο άπδ τής 
λευκής γενειάοος του είς τό πρόσωπον τής περι
καλλούς νέκρας. Οί λυγμοί τόν έπνιγον καί δέν 
ήδύνατο νά εύρη λέξεις νά έκφραση τήν οδύνην 
του. ’Εψιθύριζε μόνον άναμ.έσον τών λυγμών ;

—Γκιουζέλ... .τί σοΰ έκαμα ;...εγώ... .έγώ, 
ποΰ σ’έλάτρευα. Είμαι καταραμένος, καταρα
μένος, καταραμένος...

Μάτην ή ισχυρά καί μελφδική φωνή τοΰ 
Μουεζίνη προσκαλεϊ τούς πιστούς είς προσευ
χήν, δ γηραιός πασσας είς τδ βάθος τής ψυχής 
του μόνον αύτάς τάς λέξεις ευρίσκει :

— Γκιουζέλ τί σοΰ έκαμα;... Σ’έλάτρευα 
Γκιουζέλ... φώς τών γερατειών μου... εύωδεά 
τής μαύρη; μου ψυχής... Γκιουζέλ... Γκιουζέλ... 
Γκιουζέλ !..

Λαύηιον Γχ&ργος Ν. βωμαΐδης

ΜΑΛΒΙΝΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ

’Εσχάτως έέεμέτρησε τό ζήν έν Ρουχ- 
στουκίω τής Βουλγαρίας ή πολύκλαυοτος καί 
διά σπανίων προτερημάτων πεπροικισμένη 
Μαλβίνα Παπαμανώλη, τό γένος Σεβαστο- 
πούλου, είς νεαράν έτι ηλικίαν, άφήσασα 
απαρηγόρητου πένθος τώ άξιολατρεύτω αύ- 
τήςσυζύγω, ^εγαλεμπόρω καί προύχοντι τής 
πολεως, ήμετερωφίλω κυρίω Εμμανουήλ Πα
παμανώλη καί άμέριοτον τήν θλί^ιν τοϊς μι- 
κροϊς τρισίν αύτοϊς άγγέλοις και πάσι τοϊς 
γνωρίσασι την αξιολάτρευτου όντως μακαρί- 
τιδα, πλουσίοις καί πτωχοΐς.

Έγεννήθη έν Κωνταντινουπόλει, κατα
γόμενη έκ τής γνωστής οικογένειας Άχ. Σε- 
Ζαστοπούλου τώ 1870, ύπανδρεύθη δέ κατά 
Φεβρουάριον τοϋ 1892 καί άπεβίωσε τήν ι5 
Νοεμβρίου 1902 έν ανθηρά έτι ηλικία, λα- 
τρευομένη καί άγαπωμένη πάντοτε ύφ ’ όλων 
των οικείων, συγγενών καί ψίλων. Μολονότι 
δέ ή φωτογραφία αύΐής χρονολογείται άπό 
πέντε έτών, εύχαρίστως οημοσιεύομεν ταύ
την έν τώ ήμετέρω περιοδικώ πρός παρηγο
ριάν τοϋ τεθλιμμένου αύτής συζύγου καί ή- 
μετέρου φίλου κ. Παπαμανώλη, όστις έπε· 
πρωτο μετά ένδεκαετή εύχάριστον καί άλυπον 
μετ’ αυτής βίον νά ΰποστή τοιαύτην δεινήν 
καί άπροσδόκητον συμφοράν καί δοκιμάση το- 
σούτω πικρόν καί άνεπανόρθωτον ατύχημα.

Εύχόμεθα αύτώ άπό καρδίας υπομονήν, 
έγκαρτέρησιν καί όάρρος ανδρικόν, χάριν τών 

ανηλίκων καί αδυνάτων αγγέλων, άτινα πρός 
άνάμνησιν τών καλών αυτής προτερημάτων 
τώ άφήκε, μέ τήν έλπίδα καί τήν πεποίθη- 
σιν, ότι άναγκαίως πάντες τόν πρόσκαιρου 
τούτον τής δοκιμασίας καί ώθοράς κόσμον, 
άλλοι θάττον καί άλλοι βράοιον άναποφεύ- 
κτως θ’άφήσωμεν, ϊνα ύπό καλλιτέρας καί 
άφθάρτους συνθήκας είς πολύ ωραιοτέραν καί 
διαρκεστέραν διαμονήν συναντηθώμεν καί ά- 
χωρίστως πλέον εύδαιμονέστερον συζήσωμεν.

Φ. π.

Σύ, ό τό liar όιέπω? καϊ κρατών' 
"Οστις zor κόσρο? Απειρο ? έποίησας, 
Τή ΠΛάσει χαράζας τόν σοφόν, 
Tor ropov της προ ό όο υ, τόν αιώνιο?.

Σύ, ό το? θάνατον έκτης ζωής 
Κ' εκ τον θανάτου τήν ζωήν άντ.Ιών, 
Σφριγώσαν, εις ρορφάς παρθενικάς, 
Ίόανικινορένας εις επ' Απειρο?.

Σύ, ό κοσρήσας τό? ναόν της Φύσεως, 
Mi άνθη’ και αστέρας’ και ορίζοντας’ 
Και φώτα όέ' και χρώρατ ’ άπαράριΛΛα’ 
Ό τό? faJpor τον Έαρος τερπνόν, 
Είς χείΛη ρόόων' και εις κρί?ων Αρωρα' 
Κ ’ εΐς ράμφος, αίφνης, άηόόνων θέίς.
Σύ, νΰ?, ενίσχνσον ήρας, Θεέ, 
°Ινα τό? 'Ιερό? αντόν σκοπόν,

ΟΙον ό ΣύΛΛογος ήρώ? προέθετο, 
Μορφών ν ’ άναπτερωσρ τάς ψνχάς, 
Είς πέρας ποτέ αίσιον άγάγωρεν, 
"Οπως καί ανθις γεννηθώσ' ήρίθεοι,

Οίους έγέννα ή ΈΛΛάς ανέκαθεν' 
Μύσται' κ ’ οί ΐεροφάνται και φιΛόσοφοι 
Κ’ άριστοτέχναι' κι' άοιόοί' άπόστοΛοι 
Και μάρτυρες καϊ rvv άναΑεικνύμενοι,

'Επ' αγαθέρ παντός ό,τι ρετάρσιο?' 
Και νψήΐό?' καί άΛηθές' καί άγιόν' 
Ήρέρωσιν κι' άνθρωπισρόν όιώκοντες, 
Ώς οί προπάτορες ήρΐν εόίόαζα?,

Οί επιόαψιΛιύσαντες τό φώς, 
Τό σώζον έθνη καϊ Λαούς, ανέσπερο?. 
Έ?ισχυσο? ήμα<, ΜεγαΛοόύναρε, 
Ίνα καί ανθις ή ΈΛΛάς φανρ

Ή τ' άΛηθονς καί τον καΛονραιεύτρια' 
ΚΛει?η Α’ έστία φώτων,άπαστράπτονσα' 
Καί άκτινοΑοΛονσ’ αρχαϊκήν
Τής καΛΛονής τήν αΐγΛην και τήν εόκΛεια?· 

Λ. Γ. Ααλλαηύρτας.

(α) Τούς στίχους τούτους παρέλαβον έξ ανεκδότου 
ποιηριατίου ποιητοΰ έγκριτου του κ. Βενιζέλου, οΰς 
έβεώρησα, έφ’ 3λας τάς επόψεις έξοχους.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Οί ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΡΛΛ

Τό κυανογόνον μετά τοϋ θείου σχηματίζουσι σώμα 
τι άίιοπαρατήρητον, τόθειοκυανογόνον,ού- 
τινος τάσ Ιδιότητασ πάσασ δέν δυνάμεθα ν’ άναφέ- 
ρωμεν λεπτομερώς ένταΰθα. Θ’ άρκεοθώμεν άπλώς 
νά όμιλήοωμεν έπί τίνος συνδυασμού, άρκετά γνω
στού, ένεκα τών παραδόξων Ιδιοτήτων δς κέκτηται. 
Έννοονμεν τόν θειοκυανούχον ύδράργυρον 
δι ού κατασκευάζονται οί εύφλεκτοι εκείνοι κώνοι, 
γνωστοί ύπό τδ όνομα δ φ ε ι σ τοΟΦαραώ.

Πρός κατασκευήν τούτων χύνετε θειοκυανούχον 
πάτασσαν έν αρκετή διαλύσει νιτρικού όΕέως· τοϋ 
υδραργύρου. Ουτω - σχηματίζεται άφθονος θειοκυα- 
νοΰχος ύδράργυρος. Ούτος είνε λευκή τις κάνη εύ
φλεκτος, ήν, άφού καθαρίσετε διά τίνος στραγγι
στηριού, μετασχηματίζετε είς στερεάν ζύμην, άνα- 
μιγνύοντες τήν σκόνην μεθ’ ύδατος, περιέχοντος 
κόμμι (γόμα). Τώρα θέσατε έντός τής ζύμης μικρόν 
τινα ποσότητα νιτρικής ποτάσσης καί, περατωθεί- 
σης τής κατασκευής τής ύλης, κατασκευάσατε κυλιν
δρικούς κώνους μήκους περίπου 3 έκατοστομέτρων 
ούς τελείως ξηραίνετε διά τοΰ έζής τρόπου. Εν
τός ζέοντος ύδατος ίμόυθίσατε κατάλληλόν τι δο
χείου έντός τοϋ όποιου τίθετε τους κώνους σας.

Ηδη δύνασθε νά ίδητε καί τους περιφήμους δφεις 
σας. Πρός τούτο θέτετε πϋρ είς τήν άκραν τού κώ
νου σας διά τίνος πυρείου καί θά ΐδητε τό θέαμα 
δφεως σπαράσσοντος. Τούτο συμβαίνει, διότι τό θει- 
οκυανοϋχον έΕογκοϋται όλίγον κατ’ όλίγον, δ κύ
λινδρος μυκήνεται, λαμβάνει κιτρινωπήν θέαν, δια- 
στέλλεται μεχρις έκτάσεως 6ο·6ο έκατοστομέτρων 
καί φαίνεται ώς άληθής' δφις συσπειρούμενος καί 
έλευθερούμενος έκ τών δεσμών του.

ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ

Έντψ βΠα^νασσφ» τήν παρελθοΰσαν Τρίτην b κα
θηγητής χ. Ευάγγ. Παπαχατζής έποιήσατο ώραιοτά- 
την διάλεξιν περί τών συγχρόνων Έλλην. ήθών καί 
εθίμων.

Ό κ. Ε, Παπαχατζής άντιπροσωπεύων τόν νέον 
άνθρωπον, τόν μή θελοντα νά σωρεύη ψεύδη έπι ψευ
δών, αλλ’ εχοντα τό θάρρος να λέγη ώμήν την αλή
θειαν, μετά πολλής θέρμης και εύφ^αδείας έψεξε μέν 
τά ψεκτά παρ’ ήμΐν, ΰπεστήριξε δέ τα πατροπαράδοτα. 
Ή δέ αίθουσα τοϋ Παρνασσού, ήτις σπανίως είδε τό
σον κόσμον (διότι πάσαι αί Άθηναϊκαΐ τάξεις αντε- 
προσωπεύοντο) έσείσθη πασα άπό επανειλημμένα χει
ροκροτήματα. Οί άκροαταί οί πολυπληθείς εχειρο- 
κρότουν από εθνικόν όντως πόνον. Διότι οί λόγοι τοϋ 
κ. Παπαχατζή οί πατριωτικοί εδόνησαν τάς ψυχας μυ- 
χιαίτατα. Τής ωραίας ταύτης διαλέξεως π ρ ο σ ε χώ ς 
θά δημοσιεύσωμεν οΰσειώδεις περιχοπας χαριν 
τών αναγνωστών μας.

-<· | ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΦΥΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ

Φροντίσατε διά τά φυτά τής οικίας- σας ΐνα ό χει- 
μών τά έπανεύρη εις καλήν κατάστασίν. Τά πράσινα 
φυτά δέν άναπτύσονται ούτε είς τόν ήλιον, ούτε είς 
μεγάλην θερμότητα. Ούδέποτε πρέπει νά έκριζώνητε 
ταΰτα κατά to θέρος. Όταν πρόκειται νά τά έκριζώ- 
σητε πρέπει πρό δύο ημερών να θεσητε τας γλάστρας 
εις μέγαν τινά κάδον ύδατος, ένθα τάς άφίνητε περί
που δύο ώρας.

Ότα» φυτεύσητε εΐς κήπον τινα, εκλέξατε μέρος 
μή προσβαλόμενον παρα τοΰ βορείου ανόμου, τοΰ βο
ρειοδυτικού καί βορειοανατολικοδ, καί πρός ήλιον μέ
τρων. Σκάψατε τό έδαφος καί χώσετε την γλάστραν 
έμπεριέχουσαν τό πράσινον ψυτόν. Τοΰτο καλυφθεν 
καί προσβαλλόμενον ύπό άέρος και φωτός απολαμβά
νει νέαν δύναριν καί ούτως προετοιμάζεται δια τήν 
τεχνητήν ζωήν έν τή οικία.

Δέν πρέπει να τα ποτίζητε, είμή δντος τοΰ καιρού 
ξηρού καί πολύ θερμ.οΰ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΕΥ 
ΜΕΓΑΛΙΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Συμβαίνει πολλάκις νά κοπώσι και άποχωρισθώσ, 
μετάλλινα κοσμήματα ϊχοντα λίθους ήβαφας, ατινα 
έκ τής μεγάλης θερμότητος βλάπτονται, καί εκ τού
του αδύνατος ή συγκόλλησις δια μεταλλικού κράμα
τος. ’Ιδού μίγμα, όπερ συνιστώσιν ώς έκπληροΰν την 
ανάγκην ταύτην.

Λάβε θειϊκόν χαλκόν διαλελυμένον έν ΰδατΓ πρόσ- 
θες ψευδάργυρον ΐνα b χαλκός άπομονωθή καί κατα- 
κρημνισθή ύπό κόνιν. Λάβε ταύτην καί θές εντός 
ίγδίου πήλινου ή ύαλίνου' πρόσθες θειικοΰ οξέος πεπυ- 
κνωμένου ποσόν τι. Πρόσθες τότε καί ύδ^ραργύρου πο
σόν, καί ανακάτωνε μέχρις ού γείνη άμεγαλμα (μίγ
μα). Πλύνε τοΰτο διά θερμοΰ ύδατος ίνα άφαιρεθή 
όλον τό θεϊκόν όξύ, άφες νά ψυχρανθή καί μετά 8 
έως 10 ώρας τό μίγμα καθίσταται λίαν σκληρόν.

Πρός χρήσιν θέρμανον μέχρις ού λάβη κατάστασίν 
κηρού, έπάλειψον διά τούτου τας πρός συγκόλλησιν 
έπιφανείας' άψες ΐνα ψυχρανθώσι, καί ή συγκόλλησις 
εινε στερεωτατη.

3 ΕΠΙΦΥΛΛ1Σ 3

εν τ ω ■ ,ε ι Κ ΟΣΤ Ω ι. ΑIΠ Μ

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ BIOS

(Συνίχιια ίκ τον προηγ. φιΜον)
— Εΐμαι ό υιοί του περιφήμου Λωρρίς, καθώς 

μοι λέγετε, εΐπεν ούτος, άλλά εγώ ό ίδιος δέν εί

μαι ή άπλοΰς τις μαθητής, και άφοϋ θέλετε νά μοί 

. . . Γιγάνττιον ί.τιρο>κιάπιον & e ρν-ζ αχ ύ π λ ου ν, ..
έκμυστηρευθεϊτε τας αποτυχίας σας, μάθ-τε οτι μό

λις πρό ολίγου, δτε έξ-ρράγη δ ήλεκτροστρόβιλος 

ό πατήρ μου είχε τήν καλοσύνην νά μέ ψέξη διά 

τό ενδεές τών επιστημονικών γνώσεών μου. . . καί 

— εΐνε αληθές — τοΰτο μοι ήξιζεν ! ..

— Ώ I δχι, δχι, παν ο,τι ό μέγας Φιλόξ-Λωρ- 

ρίς πραγματευθή, έστω καί έλαρρας έπιστημονικό- 

τητος, τοΰτο εΐνε δι’ έμέ πολύ, παρά πολύ κατα- 

θλιπτικόν . . . “Αχ ! αν ήδυνάμην νά φθάσω μόλις 

καί εΐς τήν πρώτην βαθμίδα τής μηχανικής!

— Πολύ ταχέως έσπεύσατε νά άφήσετε τά βιβλία 

σας καί νά άναφωνήσητε «ουφ !ο εΐπεν ό Γεώργιος 

γελών.
Ή δεσποινίς μηδέν άποκριθεισα, διά τής χειρός 

τηςεψαυσε τδν έπί τοΰ γραφείου της δγκον τών βι

βλίων καί τετραδίων.

— Δεσποινίς, έξηκολούθησεν δ Γεώργιος, έάν 

δύνανται νά σας χρησιμεύσωσιν θά σας στείλλω τινά 

τών τετραδίων μου καί τά <ρ<ύτόγραμμα διδαχών 
τινων τοΰ πατρός μου πρός τούς μηχανικούς τών 

εργοστασίων του...
— Πώς νά σας ευχαριστήσω, κύριε!. .. Θά 

προσπαθήσω νά τά εννοήσω ...

Άποτόμως κωδωνουκρουσία τις ήχησεν, καί τό 

τηλεμήχανον έσκοτίσθη, ή δέ είκών τής δεσποσύ

νης έξηφανίσθη. Έν τφ κεντρικφ σταθμφ τών Τη- 

λεμηχάνων αί προξενηθεΐσαι ύπό του ήλεκτροστρο- 

βέλου καταστροφαί διωρθώθησαν, καί ή προσωρινή 

καί τυχαία συγκοινωνία τών τηλεμηχάνων.επαυσε 

πανταχου.
Ό Γεώργιος παρατηρήσας τό ώρολόγιόν του, εΐ· 

διν οτι εΐχε παρέλθει πολύς χρόνος έν τή συνομι

λία αύτοϋ καί δτι ήτο πλέον καιρός νά μεταβή είς 

τό χημικόν έργαστήριον. Έπίεσε κομβίον τι, ή θυρα 

τοϋ δωματίου του ήνοίχθη αυτομάτως, άνεφάνη είς 

•άνελκυστήρ, έρρίφθη έντός αύτοϋ καί μόλις μετά έν 

τέταρτον του λεπτού εύρέθη είς τήν έναέριον απο

βάθραν, άνδηρόν τι ύψηλότατον έπί τής ίροψής, 

στεγάζον τήν κυρίαν είσοδον τοΰ μεγάρου.

Τό θυρωρεϊον, τοποθετημένον ήδη έν δλοις τοΐς 

οίκήμασιν, λόγφ τής έναερίου συγκοινωνίας, είς τήν 
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άνωτέραν θύραν έπί τοϋ δώματος τής αποβάθρας, ήτο 

έν τφοίκφ τοϋ Φιλδξ-Λωρρις τοποθετημένο·/,καθώς 

και δ οίζ.οφύλαξ, πλησίον ένδς ηλεκτρικού σταθμοί» 

μ.Θ’ ού συνεκοινώνει και οΰτω δλαι αΐ ΰπηρεσίαι 

έγένοντο αυτομάτως διά πιέσεως κομβίων. Αερο- 

χημά τι έξιλθώ·» αυτομάτως έκ τοϋ αεροστασίου και 
έωρούμ-νον άπό τίνος σιδηράς ράβδου τής αποβά

θρας άνέμεν-ν ήδη τδν Γεώργιον Λωρρίς. Ό νέος 
φίλος μας, πριν ή εΐσέλθει έντδς τοϋ αεροστάτου, έρ- 

ριψεν έν βλέμμα έπ'ι τών άπεράντων ΙΙαρισίων, εκ

τεινόμενων πρδ τών οφθαλμών του έπι τής κοίλα· 

δος τοΰ Σηκουάνα μέχρι τοϋ Φοντενεβ'ώ, ένθα ή 

θέα έχάνετο. Ή εναέριος κυκλοφορία διακοπέϊσα εκ 

τής ηλεκτρικής θυέλλης επαναλάμβανε τήν πορείαν 

της. Τον ουρανόν ήδη διέσχιζον διάφορα άεροχή- 

ματα, αερόστατα, άερολεοφορεια, ζητοΰντα νά ,έπα- 

νορθώσωσι τήν έκ τής θυέλλης χρονοτριβήν, άιρο- 

δρόμωνες δέ τής έσωτερικής γραμμής τών επαρχιών 

ή του εξωτερικού ώς βέλη έσπευδον και πλεΐσται 

άλλαι εναέριοι άμαξαι κατέκλυζον ώς μυρμικιά τον 

σταθμόν τών Σωλήνων, ών οι συρμοί άνευ διχ- 
λυμμάτων διεδέχοντο αλλήλους.

Έκ δοβμών ,προύχώριι μεγαλοπρεπώς σ/.ιαζό- 

μενον έν τή μακρυνη ομίχλη, γιγάντειόν τι ύπερω- 

κεάνειον άερο-ταχύπΛονν τής Νοτίου ’Αμερικής, 
δπερ καί εύρέθη έν τώ ήλεχτροστροβίλφ.

— Εις τδ εργον ! είπε τέλος .ό Γεώργιος και 

έλευθερώσας τδ όχημα διηυθύνθη αμέτως πρός τι 

χημικο-εργαστήριον τοϋ Φιλδξ-Λωρρίς.

Ταυτοχρόνως, έν Λαουτερβρούνεν, ή Έστέ/.λα 

Λακόμβου, μόνη μένουσα, έγκατέλειψε τάχιστα τα 

τετράδιά της καί σπεόσασα εις τι παράθυρου, έξή- 

ταζεν έναγωνίως καί προσεκτικώς τδν ουρανόν.

Άρα γε δέν είχε συμβή τίποτε εΐς τήν μητέρα 

της, έπιστρέφουσαν έκ Παρισίων ή εις τδν πατέρα 

της, έπιθεωροΰντα τούς φάρους ; Τδ πάν ητο έν τά

ξει έπί τοΰ όρους. Ό Άεροσυλλογος, καταβιβασθείς 

έν τφ πρώτφ σημείφ τής ταραχής, άνυψοΰτο ήδη 

ήσΰχως διά νά άπολαόσωσιν οί πελάται αύτου τήν 

δύσιν τοϋ ήλίου όπισθεν τών χιονοσκεπών κορυφών 

του Όβερλάνδου.

Ευτυχώς ή Έστέλλα δέν έμεινεν έπί πολύ . έν 

τή άνησυχία, διότι αίφνηδίως έφάνη αερόχημα τι έκ 

τής Ίντερλάκιμ καί ή νεαρά δεσποινίς τή βοήθεια 

τοΰ τηλεσκοπίου άνεγνώρισε τήν μητέρα της, ίστα- 

μένην'ίέπι τής Θυρίδος καί βιάζουσαν τδν μηχανικόν 

νά σπευδη. ’Αλλά ταυτοχρόνως άκούσασα’ ισχυρόν 

κωδωνισμόν έστράφη και ίρριψε κραυγήν χαρας, ΐ- 

δοΰσα έπί τής ,πλακδς τοϋ τηλεμηχάνου τδν πατέρα 

της.
Ό κ. Λακόμβος έπι του εξώστου φάρου τινδς μέ 

τήν μορφήν τεταραγμένην ήρξατο σμιλών.

— ”Ε ! κόρη μου, εισθε ολοι καλά ; Δέν έβλαψε 

τίποτε δ διαδολοηλεκτροστρόβιλος ούτος ; *Ε  ; Ω ! 

είμαι ευτυχής! Εΐχον ανησυχήσει φοβερά ! .. . Ποΰ 

-εινε ή μήτηρ σου ;
— Η μαμά τώρα φθάνει! Έρχεται έκ ΙΙαρι· 

σίων...

— Ώ! είς Παρισίους μέ τοιαύτην θύελλαν ! 

Πόσον θ’ άνησύχουν έάν τδ ήξευρα 1. ·. .

~ Ιδού αύτή...
— Δεν έχω καιρόν 1 έπίπληξέ την δι’ έμέ I Έφ ’ 

όσον διήρκει ό ήλεκτροστρόβιλος εμενον έν τφ φά- 

ρφ 189, έν Βελινζόνα. Θά είμαι εις τήν οικίαν 

περί τήν 9 τής εσπέρας... μή μέ περιμένετε δια τδ 

γεύμα ...
Ντρίν ! . . . ήκούσθη ό κώδων καί ό πατήρ της 

έχάθη. Τήν αύτήν στιγμήν ή κυρία Λακόμβου έ

θετε τδν πδδα της έπί τοΰ εξώστου τής αποβαδρας 

καί έπλήρωνεν έν σπουδή τδν ναύλον τοΰ αεροστά

του. ΊΙ θόρα τοΰ εξώστου ήνοίχθη κιί ή άγχθή 

κυρία, κατάφορτος έκ δ/μ.άτων. -βυθίσθη αμέσως 

έντδς μ. γαλής έδρας.

— Ουφ ! πόσον έφοβήθην ! Θά εννόησες πόσους 

κινδύνους έπέρασα . . .

— Πρδ «λίγου ώμίλονν μέ τδν πατέρα μου, ει- 

πεν ή Έστέλλα. ίναγκαλιζομένη τήν μητέρα της. 

Είνε είς τδν 189 φάρον έν Βελινζόνη. Είνε πολύ 

καλά' δέν έπαθε καταστροφάς . .·. Καί σύ, μητέρα ;

— "Ω! έγώ, παιδί μου, είμαι αποθαμένη ! Οποία 

Θύελλα ! Θά ίδης τάς λεπτομεριίας έν τη Τηλεφη- 

μερίδι ταύτης τής εσπέρας..-Είν^ τρομιρόν ! Μάθε 

ότι δέν ήλλαξα τδ τριανταφυλλί μου καπέλλο ! . . . 

Φαντάσου ότι εύρισκόμην εις τά Βαδυλωνικα κατα

στήματα, όταν έξερράγη δ ήλεκτροστρόβιλος’ τρεις 

ολοκλήρους ώρας έμεινα έκεΐ ξετρελλαμενη, κυριο
λεκτικές ξετρελλαμένη, παιδί μου ! . . . Πρδ, τών 

Βαβυλωνικών καταστημάτων έπεσαν λείψανα αερο
στάτων καί εγειναν πλεΐσται καταστροφαί!... Ομως 

ευρον περίφημα ήμι-μέταξα τών 14 δραχ... .Ά 1 

ήγόρασα καί μερικός δαντέλας δια περιλαίμιον και 

περιχειρίδας λεπτοτάτας καί πολύ εύθηνάς !,. .Ναί, 

παιδί μου, είδα, μέ αύτούς τούς οφθαλμούς μου, έκ 

του εξώστου τών καταστημάτων, σύγκρουσιν α-ρο- 

στάτων, μεταξύ τών άστραπών., .Ήτο φοβερόν !.·. 

Μήπως έλησμόνησα κανέν δέμα; Ά! όχι, ευτυ

χώς. . .Καί ήμην ανήσυχος φιλτάτη μου καί ετρεξα 

είς τήν αίθουσαν τών Τηλεμηχάνων δια να σε ίδω, 

άλλά τά τηλεμήχανα εύρίσκοντο είς άθλί'αν κατα- 

στασιν. .. Όποια διοίκησις! Όποια μηχανική γε

λοία 1 Καί τοΰτο όνομάζουσιν επιστήμην ! Φθάνω, 

ζητώ νά συνενοηθώ μέ κάποιον. . .Ντρίν 1 Και βλέ

πω τδ εσωτερικόν τοΰ στρατώνος τινδς και κάποιον 

ταγματάρχην έτοιμον νά άναπτύξη εΐς τούς ανδρας 

του τήν θεωρίαν τών μυδραλιοβόλων αντλιών .. . 

*Ω! νομίζω δτι εύρίσκομαι έκεΐ κάτω ήδη .. . και 

βλασφημίαι, παιδί μου, βρασφημίαι φρικώδ-ις, διότι 

εις έξ αύτών δέν έννόει τδν μηχανισμόν . . . Φρίκη 1 

κάί τά εΐκοσιτέσσαρα τηλεμήχανα τοΰ καταστήμα
τος εύρίσκοντο έν συγκοινωνία, ήν αδύνατον ητο νά 

διακόψωμεν καί άλλάξωμεν. . .

— Μάλιστα, τδ γνωρίζω, είπεν ή Έστέλλα. 

Κατά τήν διάρκειαν τής επισκευής τών βλαφθεν 

των τηλεμηχάνων, έδωσαν εΐς τά επίλοιπα διαφό

ρους συγκοινωνίας.
— Έδώ, παιδί μου, ελπίζω νά μή είχες καμ- 

μίαν δυσάρεστον συγκοινωνίαν ...
—Όχι, (*αμμά  μου, απεναντίας! Δηλαδή, ει- 

πεν ή Έστέλλα έρυθριώσα, εύρισκόμην εις συγκοι

νωνίαν μέ ένα νιον, πολύ καθώς πρέπει . . .
Εις τάς λέξεις ταύτας ή κυρία Λακόμβου άνεπή- 

δησεν.
— Ώμίλεις λοιπόν μέ ενα νέον ; Μέ άνησυχεϊς! 

Ώ ! Θεέ μου! Όποια γελοία διοίκησις ή τών τηλε- 

μηχανών! Εΐνε πολύ δυσάρεστοι ένίοτε μέ τάς άμε- 

λείας καί τάς καταστροφάς των. Είνε φανερόν πλέον 

ότι οί ύπάλληλοί των είνε νεαροί έλαφρόνοες, οι’· 

τινες δέν σκέπτονται, παρά πώς νά φλυαρίσωσι’, νά 

κακολογίσωσι νά έμπαίξωσι συνδρομητάς τών τηλε

μηχάνων καί νά σκώψωσι τά μυστικά, ατινα θά 

μάθωσι διά τής πανουργίας των ! . . .

«Είς νεανίσκος ! . .. Ω ! σέ οΐκτείρω ! . ..

— ΙΙερίμενε, μαμμά! .. .Ήτο δ υιός τοΰ Φιλδξ 

Λωρρίς!

-— Ό υίδς τοΰ Φιλδξ-Λωρρίς ! άνεφώνησεν ή 

κυρία Λακόμβου. Δέν θά έκρύβν,ς βεβαίως, ώς συνη- 

θίζης, θά του ώμίλησες ! . . .

Ο χ. Λαχόμβος ίπιΰβωρητήί· . .
τών καθηγητών σου ! ...

— Ήμην περίτρομος" δ ήλεκτροστρόβιλος μέ 

είχε καταφοβίσει καί... μ’ ένεθάρρυνεν. . .

— Υποθέτω έν τούτοις οτι θά τώ υπέδειξες, διά 

τι ων πνευματωδών, αλλα τεχνικών λέξεων έπί 

τής ηλεκτρικής θυέλλης, οτι κατέχεις τάς έπιστή- 

μας καί είσαι κάτοχος καί διπλωμάτων.. .

— Δέν ενθυμούμαι καλά τί τφ είπα . '.. άλλά 

ό κύριος ούτος ήτο πολύ αξιέραστος. ’Απεναντίας 

δέ εννόησε τάς διά είς τας σπουδάς μου άσθενεϊς 

γνώσεις καί θά μοί στείλη σημειώσεις καί φωνό- 

γραμα τών διδαχών τοΰ πατρός του. ..

— Τοϋ πατρός του ! Τοΰ περιφήμου Φιλδξ-Λωρ- 

ρίς ! Οποία εύτυχής περιπέτεια. Τά τηλεμήχανα 

ταΰτα πολλάκις μέ τάς άμελείας των γίνονται πρό- 

ξενα ευτυχιών. ..Θά σοί άποστείλλη φωνόγραμμα!... 

Θά τώ κάμω ευχαριστήριον έπίσκεψιν, θά δμιλήσω 

περί τοΰ πατρός σου, δστις σήπεται είς ένα σταθμόν 

δευτέρας τάξεως τών έπί τών Άλπεων φάρων . . . 

Θά επιτύχω συνομιλίαν μέ τδν Φιλδξ-Λωρρίς καί ό

πατήρ σου θά προδιβασθή άφεύκτως .. . Τίποτε 

πλέον δέν θά μοί λείψ-ξ I έναγκαλίσου με!. ..

— Ντρίν ! Ντρίν! Ητο τδ τηλεμήχανον έφ’ ού 

άνεφάνη ο κ. Λακόμβος.

— Ή μήτηρ σου έπέστρεψεν ; Ά ! κάλλιστα, 

ιδού σύ, Αύρηλία ! Ήμην άνήσυχος. Εΐς τδ έπανι- 

δεϊν. Βιάζομαι. Μή μέ περιμένετε εΐς τδ δεϊπνον. 

Θά έλθω είς τάς έννέα ώρας καί ήμίσειαν...Ντρίν I 

Ντρίν ! Ό κ. Λακόμβος έξηφανίσθη.

Δέν γνωρίζομεν αν τδ διά τοΰ τηλεμηχάνου 

έπεισόδιον τοΰτο έτάραξε τδν ΰπνον τής δεσποσύνης 

Έστέλλας. Η κυρία δμως Λακόμβου διήλθε τήν 

νύκτα της έν μέσφ ώραίων ονείρων. Ή κ. Αύρηλία 

λοιπόν, άμα έγερθεΐσα, άμέσως έζήτησε παρά τής 

Ουγατρδς ν’ άκοόση μίαν φοράν έτι, τάς λεπτομέ

ρειας τής συνομιλίας τής προτεραίας μετά τοΰ υίοΰ 

τοϋ περιφήμου Φιλδξ-Λωρρίς, δτε αίφνης έν άερό- 

πλοιον, φερον περιηγητάς τοΰ Ίντερλάκεμ, έφερε 

δέμα τι, διά τής υπηρεσίας τών Σωλήνων, έλθδν έκ 

Παρισίων και διιυθυνόμενον πρδς τήν Έστέλλαν.

Περιείχε εικοσάδα φωνογράμμων τών διαλέξεων 

τοΰ Φιλδξ-Λωρρίς καί μαθήματα περιωνύμου τινδς 

καθηγητοΰ, οστις έδιδαξε καί ιόν Γεώργιον Λωρ

ρίς. ’Ως βλέπετε δ νεανίας έξεπλήρωσε τήν ύπόσχε- 

σίν του.

— Θά λάβω τδ τραΤνον τών σωλήνων τής με

σημβρίας διά νά κάμω μικράν τινα έπίσκεψιν είς 

τδν Φιλδξ Λωρρίς, άνεφώνησεν ή κ. Λακόμβου πε

ριχαρές. ’Ιδού τδ δνειρόν μου πραγματοποιούμενου. 

Ώνειρεύθην οτι μετέβην νά ιδω τδν μέγαν μηχανι

κόν, οστις μέ περιέμενεν εν τώ χημικφ έργαστηρίφ 

του καί μοί έδιδε πλεΐστας έπεξηγήσι ις καί μοί έ

δειξε τήν τελευτάίαν αύτοϋ άνακάλυψιν, μίαν πολύ

πλοκου μηχανήν. .. Αύτη, κυρία, μοί έλεγεν, είνε 

συσκευή τις φέρουσα ήλεκτρικώς τούς μισθούς...κυ

ρία επιτρέψατε μου να προσφέρω τά σέβη μου είς τδν 

κύριον σύζυγόν σας ...

— Τδ παντοτεινδν δνειρόν σου I άνέκραξεν ο κ. 
Λακόμβος γελών.

— Υποθέτεις δτι είνε εύάρεστον νά ζή τις μή 

έχουσα πίλον ρ',δινοΰ χρώματος, καθώς έκεϊνοι, ούς 

χθές εΐδον είς τά βαβυλωνικά καταστήματα ; .. Τώ

ρα ίιερχομένη θ’ αγοράσω ένα δια να υπάγω πρδς 

έπίσκιψιν του Φιλδξ Λωρρίς. > .
— Καθόλου, κυρία μου! Διά ροδίνους πίλους 

πήγαινε οπότε θελήσης, άλόά πρδς έπίσκεψιν τοΰ 

Φιλδξ-Λωρρίς-, . 'Ας περιμείνωμεν ολίγον, νά τε- · 

λειώση ή Έστέλλα τάς εξετάσεις αύτής καί δταν 

λαβή τδ δίπλωμα του μηχανικού, χάρις εις τά 

άποσταλλέντα φωνογραφημμένα μαθήματα, δύνασαι 

νά κάμης ευχαριστήριον ε'πίσκεψιν. .. άλλ ’ άπλώς 

διά τοΰ τηλεμηχάνου. . διά νά μή γίνν,ς ενοχλητική.

— Ιδού, ποτέ σου δεν επιτυγχάνεις εις τίποτε ! 

Άνέκραξεν ή κυρία Λακόμβου.

Ή είσοδος τής θαλαμηπόλου Γραίτλυ, κομιζαύ- 

σης τδπρόγευμα, έθηκε τέρμα εΐς τούς ένοχλητ,- 

κούς λόγους τής κ. Λακόβου, ούς .ήτόιμαζετο, 

κατα τήν καθημερινήν συνήθειάν της, νά προσφέρη 

είς τδν συζυγόν της, πριν ή πορευθή εΐς τό γρα

φείου του. Ή δύσμοιρος υπηρέτρια, μόλις συνελ- 

θοΰσα έκ τοΰ τρόμου τής προτεραίας, ήτο έν 

καταστάσει διηνεκούς παραλογισμόΰ. Έν ταϊς με-
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γαλουπόλεσιν, οί αγαθοί άνθρωποι τώ» πρυαστείωυ 

περιχώρων, καί αγρών, τέκνα πίστα τής γης, 

δέν άναγνωρίζουσιν ή μόνον τήν γήν, τήν κεφα
λήν· δ’ ίχοντες στρυφνήν, δύσπιστοι πρδς τάς επι

στημονικές ιδέας και γνώσεις, αμαθείς καί δύσκο

λοι διά νά ζήσωσιν έν πολιτεία εκτάκτως ανεπτυγ

μένη καί πολυπλδκφ, ήτις απαιτεί παρ’ δλων 

μεγίστη·» ποσότητα γνώσεων, οί τοιουτοι άνθρω

ποι έκ τής κάτα'πλήξεως πίπτουσιν εις τδν τρό

μον. Ταρασσόμενα καί εκπλησσόμενα τα απλα 

ταδτα τέκνα τής φύσεως, δέν ζητούσι ποσώς νά 

έμόαθύνουσιν εις τήν φανταστικήν ταύτην μηχανι

κήν τής ζωής τών πόλεων, δέν σκέπτονται ή πώς 

νά έπιστρέψωσι τδ ταχύτερου έν τή φωλεα αύτών 

είς τδ βάθος τών μικρών χωρίων, τών λησμονη- 

θέντων ύπό τής προίδου. Ή κατάπληκτος Ι'ραί- 

τλυ, παχιία τις καί δυσκίνητος άγρώτις, μέ πλε

ξίδας έπ στυπείου, έζη ούτως έν διηνεκή τρόμφ, 

ούδέν εννοούσα και οτρομόνουσα οσφ περισσότερον 

ήδύνατο εις τδ μαγειρεϊον, καί μή τολμώσα νά πλη- 

σιάση προς ούδεμίαν τών συσκευών καί όλων τών 

μηχανών του ηλεκτρισμού. Καθώς δέ έθραυσεν 

ένα ή δύο κυάθους περιερχομένη τήν τράπεζαν, δσω 

τδ δυναιδν μακρότερο» τών διαφόρων συσκευών, 

φοβηθείσα μήπως διερχομένη- έγγίξη τά ηλεκτρικά 

κομβία ή τήν τηλεφημερίδα, εφημερίδα φωνογρα

φικήν, πρωινήν καί εσπερινήν, έδέχθη ή δυστυχής 

αύτή τήν έκρηξιν τοϋ θυμού τής κ. Λακόμβου.

Ε?τα ο κ. Αακόμδος έπίεσε κομδίον τι ή συσκευή 

ήρξατο λειτουργούσα καί ή τηλεφημερίς ήρχισ: 

τδ πολιτικόν δελτίον, δι’ ού ο κ. Λακόμβος ήγαπα 

νά συνοδεύη τδν μετά τού γάλακτος καφέν του.

«Άν τά πάντα συμόάλωσιν είς τδ νά πιστεΰω- 

μεν οτι αί έπικείμεναι δυσκολίαι διά τήν έκκαθίρι- 

σιν τών παλαιών δανείων τής δημοκρατίας τής 

Κόσεα-Ρίκα δέν δύνανται νά λυθώσι διπλοματικώς? 

καί δτι δ Άρης μόνος θά κανονίση τους έκρεμείς 

λογαριασμούς, εντούτοις όφείλωμεν ν’ άναφέρωμεν, 

δτι άπεναντίας ή εσωτερική πολιτική μας τείνει 

μάλλον πρδς τήν είρηνοποίησιν καί τήν ομόνοιαν.

«Χάρις είς τήν είσοδον έν τω υπουργικω συν

δυασμοί, τής κυρίας Λουίζης Μούσσα, άναλαόούσης 

τδ χαρτοφυλάκιο» του εσωτερικοί.. .»

Κατά τήν αύτήν ήμέραν μετά μεσημβρίαν, ένώ 

ή Έστέλλα ήτο βεβυθισμένη έν τοίς μαθήμασι τού 

Φιλδξ Λωρρίς — χωρίς να εύρίσκη καί πολλήν 

τέρψ.ν άλλως τε, καθώς έφαίνετο έκ τοϋ τρόπου δι’ 

έκράτει τό μέτωπον αυτής διά τής άριστερας 

χειρός — αίφνης ήχησεν δ κώδων του τηλεμηχά- 

νου καί ούτως έξήλθε τής οχληράς ένοχλήσεως.

Τδ φωνόγραφον αύτής εύρίσκετο έν συγκοινωνία 

μετά τών τού Φιλδξ-Λωρρίς καί οΰιως ήκονε τήν 

καθαράν φωνήν αυτού τούτου τοΰ σοφού, δστις διά 

μακρών έξήγει τάς έπιταχύνσεις και βελτιώσεις 

τής διά τού ήλεκρισμού καλλιεργίας τών έσπαρμέ- 

νων αγρών. Ή Έστέλλα έσπευσεν είς τδ τηλε- 

μήχανον καί είδε τήν μορφήν τοΰ Γεωργίου Λωρρίς.

Ούτος δρθιος πρδ τής ιδίας αυτού μηχανής έκει 

κάτω εις Γϊαρισίους, έκλινε πρδ τής νεάνιδος.

— Δύναμαι νά σας έρωτήσω, δεσποσύνη, αν έ

χετε καθολοκληρίαν συνέλθη έκ τής χθεσινής δια- 

ταράξεως; Σάς ειχον εύρει τόσω τετρομαγμένην... 

’Αληθώς ανησύχησα όλίγον δι’ ύμας. . .

— Εισθε πολύ καλός, άπεκρίθη ή Έστέλλα 

έρυθριώσα κατά τι" ομολογώ, δτι δέν έδείχθην αρ

κετά γενναία χθές, άλλά χάρις εις υμάς τάχιστα δ 

τρόμος μου διελύθη. . . Σάς οφείλω έτι πολλάς χά- 

ριτας δια τά φωνόγραμμα τα οποία ελαβα και καθώς 

βλέπετε ήρχησα νά. . .

— Νά ύπομένητε μικράν τινα διάλεξιν-τού πα· 

τρός μου, προσέθηκεν ό Γεώργιος γέλών.

Σάς εύχομαι μεγάλην αντοχήν, δεσποινίς.

IV

77<ΰς <5 μέγας Φιλόζ-Λωρρις υποδέχεται τονς 
επισκέπτας τον — Ή δις ‘Εστέλλα άποτνγ ■ 
χάνει μίαν έτι φοράν είς τάς έςετάσεις αΰτη·;. 
— Αϊτησις άπροόπτον γάμον. — Αί περί τον 
Αταβισμόν ΰεωρίαι τον Φιλδζ-Ααιρρίς. — "Η 
δόκτωρ καί συγκλητική κυρία Κονπάρ τής 
Σάρ&ρης.

Ό Γεώργιος Λωρρίς είτε διότι έπεθύμεί νά πλη- 

ροφορηθή περί τών προόδων τής Εστέλλας ή δια 

νά τή άποστείλλη νέα φωνόγραμμα ή τέλος διά νά 

πληροφορηθή περί τής υγείας τής δεσποινίδος καί 

τής μητρός της, συχνάκις έζήτει είς συγκοινωνίαν 

μετά τής έπαύλεως τοϋ στάθμου ΛαΟυτερβρούνεν. 

Τούτο κατέστη δι ’ αυτόν ευχάριστος συνήθεια’ 

σχεδόν ήτο άναπόφιυκτον καθ’ έκάστην μετά με

σημβρίαν να διέρχεται στιγμάς τινας μετά τής δε

σποσύνης μηχανικού, ώς άντιστάθμισιν τών σπου

δών καί εργασιών του.

Ή Έστέλλα έκαμνε καταπληκτικάς προόδους 

χάρις είς τας συμβουλάς του καί τά άποσταλλέντα 

φωνόγραμμα. Διά τήν Έστέλλαν δ υίός τοϋ Φιλόξ- 

Λωρίς, 8ν δ πατήρ του, σκηρδς καί δύστροπος, 

απεκαλει απλώς άπειρον έπιστημονικότη- 

τος, ήτο γίγας τής επιστήμης. Άλλως τε, δτε 

ύπέθεσίς τις επιστημονική ενοχλεί τήν Έστέλλαν, 

δ Γεώργιος Λωρρ·ς, εφοδιασμένος διά μικρού φωνο

γράφου, εϋρισκε τδν τρόπον, κατά τάς επιστημο

νικός συζητήσεις έπί τής τραπέζης, καί κατώρθου 

νά λαμβάνη τήν ζητουμένην λυσιν παρά τού πατρός 

του, καί τοιουτοτρόπως έκτυπούμενον έντω κεκρυμ- 

μένφ φωνογράφφ τδ φωνόγραμμον, διηυθύνετο 

πρδς τόν σταθμόν Λαουτερβρούνεν.

Παρά τήν άπαγόρευσιν τού συζύγου’ της, ή κ. 

Λακόμβου, έξελθοϋσα διά να μεταδή εις τδ χρημα
τιστήριου τών γυναικών πρδς έξαργύρωσιν 2,000 

φράγκων κερδιθέντων, και κατόπιν εις τά Βαβυ- 

λωνικά-Καταστήματα, ένθα έχρεώστει 2,005, δι’ 

αγοράς άπαραιπηΓους μετέβη καί είς τδ μέγαρον 

τοϋ Φιλδξ-Λωρρίς ύπδ τήν πρόφασιν νά προσφέρη 

τάς ευχαριστήσεις αύτής.

Έν τω προθαλάμφ, έν τή έναερίφ αποβάθρα, 

εύρε ^σειράν πινακίδων μεθ’ δλων τών ονο

μάτων τών έν τφ μεγάριρ κατοικούντων ήτοι του κ. 

Φιλδξ-Λωρρίς τής Κυρίας, τού Γεωργίου, τού κ. 

Σολφατέν, ιδιαιτέρου καί γενικού γραμματέως τοΰ 

κ. Φιλόξενου κ.τ.λ.

(Έπεται συνεχεία)

ΝΕΑΝΙΑΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ 
(Κατά τό Γαλλικόν )

’Εντός μικρας αιθούσης εξοχικής οικίας, ένθα εύρί
σκονται συνηγμένοι οικείοι τινες, φίλοι τής ένοικούσης 
οικογένειας, κυρία τις μεσήλιξ συνδιαλέγεται μετά 
κομψού νεανίου χαμηλοφώνως :

Η ΚΥΡΙΑ.— Συλλογισθήτε, κύριε, δτι κατά τήν 
διάρκειαν τής κρισιμωτέρας φάσεως τής ασθένειας μου, 
νέος τις, ό_όποΓος ποτέ δέν ηθέλησε να καταστήση 
γνωστόν τό όνομά του είς την θυρωρόν, ήρχετο καθ’ 
έκάστην’πρωιαν, όπως λάβη νεωτερας περί έμοΰ ειδή
σεις. Και αί καθημεριναί αυτού επισκέψεις με κατέ
στησαν τοσοΰτον περίεργον, ώστε, μόλις ανέρρωσα, 
έσπευσα να ζητήσω τα χαρακτηριστικά τοΰ νέου τού
του" ή θυρωρός μοι κατέστησε γνωστόν ότι οδτος ητο 
υψηλού αναστήματος,μελαγχροινός, μέ ύπογένειον οξύ, 
φόρων μονύελον καί έχων πρός τούτοις μεγάλην ελαίαν 
ύπό τόν αριστερόν οφθαλμόν. Προσεπαθησα τότε νά 
άναμνησθώ γνωστήν φυσιογνωμίαν ανταποχρινομένην 
είς ταϋτα τά χαρακτηριστικά, άλλ’ είς μάτην. . .

Όθεν, εχουσα τήν ευχαρίστησή να εύρίσκωμαι σή
μερον μεθ’ ύμών έν τή αιθούση ταύτη, ένθα έξ άλλου 
εσχον τήν εύκαιρίαν, εαν καλώς ενθυμώμαι, να σας 
συναντήσω μίαν φοράν κατα τό παρελθόν ετος,εσκέ- 
φθην παρευθύς, παρατηρούσα ύμάς — άφ’ ου αί λεπτο
μέρεια! τής φυσιογνωμίας σας συμφωνούσι πληρέστατα 
μέ έκείνας αΐτινες μοι εδοθησαν ύπο τής θυρωρού — 
δτι, ίσως είσθε ύμε'ς ό μυστηριώδης επισκέπτης. . .

Μήπως άπατώμαι;
Ο ΝΕΑΝΙΑΣ. Ταπεινών δειλώς τους οφθαλμούς. — 

’Αληθώς! όχι, κυρία.
Η ΚΥΡΙΑ- Λαμβάνουσα τήν χεΐρα του. — Έν τγί 

περιστάσει ταυτη, κύριε, δεν ρνω^ίζω τίνι τρόπω να 
έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην, ήν αισθάνομαι απέναντι 
ύμών" ή ιδέα μόνη μέ πληροί χαράς, σκεττομένη ότι 
ειχον ένα ετι φίλον σχεδόν άγνωστον, καί ή πρός ύμας 
συμπάθεια μου αυξάνει τόσιρ μάλλον, καθ’ όσον μό
λις μέ έγνωρίζετε, ή δέ επιμονή αΰτη τοΰ να αποκρύ- 
πτητε τό όνομά σας, εινε μετριοφροσύνη, ήν δεν γνω
ρίζω τίνι τρόπω νά άποθαυμασω 1

Ο ΝΕΑΝΙΑΣ. Κυρία, εΰρίσκομαι τή αλήθεια συγκε
χυμένος... καί...

Η ΚΥΡΙΑ. Λαμβάνουσα και τήν έτέραν χεΐρα του. 
— "Ω ! κύριε, ή καρδία μου ύπερπληροΰται χαράς 
άνεκφράσΐου ένώπιον τοιούτου μεγαλείου ψυχής I . . .

Ο ΝΕΑΝΙΑΣ. Διακόπτων αυτήν διά τόνου αποφα
σιστικού.—Κυρία, νομίζω ότι ηλθεν ή στιγμή όπως 
ανακαλέσω ύμας είς τό πραγματικόν αίσθημα τής α
λήθειας" αί ευχαριστήσεις, άς μοί απονέμετε, εινε 
παρ’ αξίαν. . .

Η ΚΥΡΙΑ. Έκπληκτος.— Πώς! αγαπητέ κύιε,. , 
Ή μετριοφροσύνη σας θά έπεκταθή λοιπόν καί μέχρι 
τοΰ σημείου καθ’ δ μία εύχαρίστησις... ;

Ο ΝΕΑΝΙΑΣ. Διακόπτων αυτήν έκ νέου.— Ή α
λήθεια εινε δτι μετά προθυμίας έπληροφοροόμην καθ’ 
έκάστην πρωίαν περί τής ήμετέρας καταστάσεως,διότι 
ήμην έπιφορτισμένος πρός τούτο ύπό τοΰ ’Εργολάβου 
τών Κηδειών, παρά τιφ όποίω διατελώ υπάλληλος.

Η ΚΥΡΙΑ. ’Εμβρόντητος. — Ώ I ! !

Κάΐρον Άνδρίοις Βαυλγαρίδης

SITXPONOS ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ

Άκρόασις. Εύγένεια εύφυοΰς ή πλουσίου 

πρδς άνόητον ήιβλάκα.
Συγγραφευς. Πτωχός διάβολος, δστις θάτ- 

τον ή βράοιον συλλαμβάνει τήν ιδέαν νά ΰψωθή διά 

τών πτερύγων τοϋ φθόνου καί τής ματαιοφροσύνης.
Φιλάργυρος, ’Ανόητος, στερούμενος τών 

πάντων καί άρεσκδμενος νά ύποφέρουν άλλοι.
Συλλνπητήριον. Παίγνιον φυσιογνωμικόν.

Καρδία . ΜελανοδοχεΤον τών ποιητών. 
Έγωϊομός. Πρόσκλησις λίαν αύθάδης. 
Ίσότης|. Τδ,νομίύειν έάυτδν ίσον πρδς τονς 

νωτέρους καί άνώτερον άπδ τούς κατωτέρους.
ΉλικΊα. Άνακούφισις τών γυναικών, ήτις 

άπδ τού είκοστοΰ, έτους φεύγει μετά ταχύτητας ήλε- 

κτρισμοΰ.
Χολή. Τδ αίμα τοΰ φθόνου,
Γενναιότης. Βαλάντιον οθτινος τά ήνία 

κρατεί ή καρδία.
Εύγνωσύνη. ’Εργασία γενικώς έπίπονος.

Ύ π ό θ ε σ ι ς. Κυτίον κενόν.
Χώνευσις. ’Αναμνήσεις καί τύψεις.
Ψυχορραγώ ν. Ταέειδιώτης μή έπιθυμών 

άλλο ή τήν άναχώρησιν τοΰ τραίνου.
Ανία. Νόσος τών μή έχόντων δυσαρέσκειας.

Συγγενείς. Πρόσωπα πολύ γνωστά, άτινα 

παρουσιάζονται συνήθως είς τάς έορτάς καί συμ
πόσια καί έέαφανίζονται έν ώρψ άνάγκης.

Άχ!... Ή κόρη τής εύτυχίάς καί ή μήτηρ τής 

πενίας.
Ειρήνη. Όνειρον τοΰ πολέμου.
Τετράστιχον. Ποιημάτιον, έν ω συνήθως 

οί.τρεΤς στίχοι πλεονάζουν.
Έ π α νάστασίς. Γαλλική έίάσκησις, ήτις χω- 

ρείέν βήμα πρδςτά έμπρδς καί δύο πρδς τά δπίσω.
’Ε λ π 1 ς.- ’’Απάτη διαρκοΰσα δυστυχώς καθ’ δλον . 

τδν βίον μας.
Όνειρον. Ύποπόδιον τής εύτυχίάς.

Αϊών. Κόμμα τής αίωνι^τητος. 
Ματαιότης. 'Υπεροψία τών τυφλών.
’Ανεμιστήριον. Μέσον δι’ ού άναπλη- 

ρούμεν προσωρινώς τδν άέρα, δν μάς άψαιρεϊ ή 

ήλικία.
Γραμμαί. Βήματα τής γ.νώσεως, 
Άφ ρ ω ν. Εύγενής βλάό.
’Απορία. Αδυναμία πνεύματος.
Μηδενικόν. 'Οριστική καί άσφαλής άπάν- 

τησις.
Φρίκ.. ,

mnis.wmomin sins
— «Αύτό τό έκαμα» λέγει, ή μνήμη, μου.
— «Αυτό δέν εινε δυνατόν νά τό έκαμα», απαντά 

ή υπερηφάνεια μου.
Καί ή μνήμη ύποχωρεΐ-.
Έν ειρήνη δ φύσει πολεμικός ερίζει μετά τού εαυ

τού του.
Ό περιφρονών τόν εαυτόν του, δύναται τουλάχι

στον νά σέβεται εαυτόν ώς περιφρονητην.
Ή γυνή τότε μόνον αρχίζει νά μίση,δταν παύη νά 

μαγεύη.
Πρέπει νά χωριζώμεθα άπό τής ζωής, δπως δ Ό- 

δυσσευς άπό τής Ναυσικας, μάλλον ευλογούντες ή 
ερωτευμένοι.
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Ό πατήρ. Δέν μοΰ λέγεις, διατ( οί άδελφο'

σου έλαβσν τόσον καλούς βαθμούς καί σύ ούτε ένα 

καλόν ;

Ό υιός. Έτσι είναι πατέρα είς τδ σχολεΐον 

σείς δέν ίέρετε, τούς παίρνουν όλους αυτοί καί 

δέν άφίνουν καί διά μέναΐ...

ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΗΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Ό. βασιλεύς Λουδοβίκος ΙΕ', έγερθείς 
πρωίαν.τινά τής κλίνης του καί μή έχων τί 
άλλο ν’άποτεινη τφ θαλαμηπόλω του, τόν 
ήρώτηοε πόσα τέκνα είχε :

— Τέσσαρα 1 Μεγαλειότατε, τώ άπήντησε 
προθύμως εκείνος.

Διαρκούοης όμως τής ημέρας, ετυχε και 
πάλιν ό βασιλεύς νά συνάντηση τόν πιστόν 
θαλαμηπόλον τον, δτε καί πάλιν τόν ήρώ
τησε :

— Πόσα τέκνα έχετε ;
— Τέσσαρα, Μεγαλειότατε, άπήντησε και 

πάλιν ό άνθρωπος ούτος.
Τέλος τήν εσπέραν εις τό παίγνιον καί 

πάλιν συναντηθέντες, ό βασιλεύς έρωτά δι ’ 
έόδόμην ή όγδόην φοράν τόν αυτόν θαλαμη
πόλον του.

— Δεν μου λέγεις πόσα παιδιά έχεις;
Ότε ούτος φοβηθείς, μήπως xj αυτή άπάν- 

τησις δυοαρεστ^ση πλέον τόν κύριόν του,τω 
άπαντά μετά θάρρους τήν φοράν ταύτην :

— *Εί,  Μεγαλειότατε.
Ό δέ έκπλαγείς:
— Μά δέν μοϋ εΐπες τω λέγει προ ολίγου,

νομίζω ότι έχεις τέσσαρα μόνον ;
— Ναί, Μεγαλειότατε, άλλ ’ έφοβήθην μή

σάς κακαφανή τοϋτο 1 τω άπαντά ό τάλας
υπηρέτης.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΕΥΚΑΝΣΙΕ AN90AESMHS

Πολύ περίεργον θά έφαίνετο ίσως είς πολ

λούς συνδαιτυμόνας, αν μετά τδ γεύμα προ· 

ετείνετε είς αυτούς νά λευχάνωσιν ανθοδέ

σμην ρόδων ερυθρών $ ίων. Προς τοϋτο άρ

χει νά λάδητε τήν άνθοδέσμην καί νά τήν 

θέσητε υπό-κώδωνα ΰάλινον είς τδν όποΤον 

καίετΛ ολίγη ποσότης θείου. Μετ’ολίγον 

θέλετί λάβει τήν άνθοδέσμ.ην λευκήν προς 

εκπληξιν τών παρισταμένων.

Ή λευκανσις αυτή δύναται νά γίνη \αί 

δια χλωρίου, δπερ άφθόνως εύρίσκεται ήνω- 

μίνον μετά τοΰ νατρίου εις τδ χλωριοΰχον 

νάτριο*  τδ κοινόν μαγειρικό*  άλας. Ή λεύ- 

κανσις δμως τότε εινε μόνιμος, διότι τδ χλώ- 

ριον έχον μεγάλη*  συγγένειαν πρός τδ ύδρο- 

γονυν ή αφαιρεΐ αΰτδ και καταστρέφει, τήν κεχρω- 

σμένήν χημικήν έ'νωσι*  ή παράγ-ι όξυγόνον έν τώ 

γεννάσθαι, δπερ ενεργεί τήν λεύκανσιν. Τοϋτο όμως 

δέν συμβαίνει και είς τήν προηγούμενη*  διά θείου 

λεόκανσιν, ήτις προέρχεται _άπλώς έξ ένώσεως του 

κατα τήν καύσιν τοΰ θείου παραγομένων διοξειδίου 

του θείου μετά τής φυτικής χρωστικής ουσίας. "Ε

νεκα λοιπόν τούτου τα λευκανθέντα ρόδα εμβαπτι

ζόμενα είς θειϊκον όξύ γίνονται πάλιν ερυθρά διότι 

δ’ά τοΰ θειϊκου οξέος εκδιώκεται τδ διοξείδιον καί 

οΰτω αναφαίνεται ό ερυθρός χρωματισμός.

ΟΝΕΙΡΟΝ

Είδα πώς ήλθε όλόμαυρο πουλί 

Ωμορφσ καί μικρό σάν χελιδόνι, 

Φτερούγιζε, πετοϋσε ’δώ κι’ έκεΐ. 

Σαν νά ζητούσε ναύρη 'μένα μόνη.

Έκάθησε ’ς τδν ωμό μου γοργά 

Κι’ άρχισε νά μοϋ ψάλλη πικραμένα, 

Σιγά, σιγά, λιγόστευε ή φωνή 

Κι έπεσε μέ φτεράκια κρεμασμένα.

Σέ λίγο ήρθε κάποιος νά μοΰ ’πή 

«Τδμαθεο; ή άγάπη σου πεθαίνει’ 

Ίσως τήν ώρ’ αύτή ε’νε νεκρή, 

Χλωμή,βαθειά ’ςτά χώματα θαμμένη».

Έσπάραίε ή μαύρη μου καρδιά

Ήτανε τό πουλάκι ή ψυχή του 

Κι’ ήρθε πρΙν φτερουγίση άπ’ τή γή 

Στερνό νά πή τραγούδι ’ο τή χρυσή του.

Ξύπνησα άπδ τδν πόνο τδν βαθύ 

Μάγια τριγύρο μου ή αυγή σκορπούσε.

Τό φεγγαράκι χρύσωνε τή γή

Καί ή καρδιά μου άδ.ιάκοπα χτυπούσε.

Άπό τδν μαύρο πόνο σαν τρελλή 

Γονάτισα καί είπα ’ς τδ Θεό μου 

«Κάθε χαρά μου σβύσε άπ’ τή γή 

Αλήθεια νά μή γίνη τδνειρό μου».

Σάμο:
Ελένη Σ. Σβορώνου,

Οί σύζυγοι είς τάς άποκρέω

Μετά τήν καδρίλιαν;

Ή σύζυγος ΙΕηρεθισμένη. Θέλεις νά σοϋ είπω τί σκέπτομαι δι ’ έσέ ; Νά, ίτι είσαι βλάέ 

πρώτης τάίεως,

Ό σύζυγος έν συστολή. Βέβαια, τώρα τδ λέγω κ’ έγώ, άφού σ’ έφερα έδώ μέσα νά 

χορέψηςI
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Ό κ. X ,. . δέχεται σφοδρόν ράπισμα παρά τοΰ 
ίατροΰ του.

Έν τούτοις αποφεύγει νά ζητήση ίκανοποίησιν διά 
τών όπλων, καθόσον την μονομαχίαν, ώς λέγει, απο
στρέφεται.

— Είσαι δειλός I τφ λέγει ό ’ιατρός.
— Διά νά σου αποδείξω τδ εναντίον, άπεκρίθη δ κ 

X . . . σέ βεβαιώ ότι μόλις ασθενήσω σέ θά λάβω ώς 
ιατρόν I

Εις τδν χορό» τών μετημφιεσμένων τοΰ Δημοτικού 
Θεάτρου, δύο κύριοι έρχονταηΥις λόγους και.μετ’όλί- 
γον δ εις λαμβάνει καί έν ράπισμα.

—· Κύριε θά μοί δώσητε λόγον I Ιδού τδ επισκε
πτηρίων μου.

— Κύριε εγώ δεν δύναμαι να σάς δωσω το επισκε- 
πτήριόν μου.

— Διατί ;
— Διότι παρευρίσκομαι ύπδ αυστηρόν incognito I

ΙΙατήρ τις επιπλήττει τδν υιόν του δριμέως.
— Ποτέ-τέλος πάντων δέν θά γείνης ορθογράφος; 

’ίδου πάλιν έγραψες τήν λέξιν Θήρα μέ δύο ρ ! . . . 
Σβύσε γρήγωρα τδ ένα . .. ’

— ΙΙοιδ άπδ.τά δύο, πατέρα;

Απδ τάς διηγήσεις ένδς αεροναύτου άποσπώμεν τά 
έξης:

«Κατα τδ τελευταίο*  μου ταξείδιον ύπέρ τήν γην 
τόσω ανυψώθην ώστε έκ τών οφθαλμών μου έχασα τήν 
θέαν τής γης καί υπέθεσα οτι θά έπιπτα είς έτερον 
ήμισφαίριον.»

Μία σοφή Δανική παροιμία λέγει:
— Έκαστος διά τά σφάλματάτά του δείκνυται μείωψ 

καί δια τά τών άλλων πρεσβύωψ.
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GO· Αίνιγμα
Τοΰ άνθρώπου εΐμ’ή βάσιο 

καί ευτυχίαν τού σκορπώ, 
είμαι φύλαξ τής οΙκίας 

δι' αύτδν πάντ' άγρυπνώ. 
Έάν δέ τδ πρώτον γράμμα 

μεταβάλλης παρευθύς, 

πρόσεχε έπίσταμένως 
Ϊπροσθέν σου μή μέ ’δής.

άλιν δμως έάν θέλης 
μεταβάλλομ’ έν τώ άμα 

άν μοϋ κόψης ένα γράμμα 

πάλιν μέλος τών άνθρώπων 

γίνομαι καί έκ τών πρώτων. 
Λύτα μου, μήν άπορήσηί 
έάν έίακολουθήσης, 

καί μοϋ κόψης γράμμα κι’ άλλο 
Ζώον γίνομαι άμέσωο 

άλλ’ εύαίσθητον ; πάν άλλο I I

β 1 Γρίφος
Οννίοςι Τοθαϊ Ως.

β®. Γρίφος
Ε — ΑΤΑ χΠ ΛλΜου.

G3 Γρίφος
ιδΕ σΠινί ΕλίΗ ινε Ερασί 

Σαγίΐκα Β. Πρωτοπαπβς

ΛΥΣΕΙΣ ΠλΚΓΜΑΤΙΚίΙ^ ΑΣΚΗΣΕΙ
18ου ΤΕΥΧΟΥΣ

ΚΙ. Ό Πελωψ είνε κλίσεως τής τρίτης
“Ελυσαν αΰτδ ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έξ ’Α

θηνών, δ χ. Κωνστ. Καρυγιάννης έχ Καράχαλ, ή χ. 
Αΰρηλία Πρίυτεζη έξ ’Αθηνών, ή Δίς Πολύμνια Πα· 
παδοπούλου έξ ’Αθηνών χαί ή Δίς Κιχή Μερλοπούλου 
έχ Πειραιώς.

55. Ό Μίγας ’Αλέξανδρος ήτο Μαχεδών
Έλυσαν αΰτδ ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή εξ ’Α

θηνών,· ό χ. Γεώργιος Παπαχατζής έξ ’Αθηνών, ό χ. 
Κωνστ. Καρυγιάννης έχ Καράχαλ, ή χ. Αΰρηλία Πρίν- 
τεζη έξ ’Αθηνών χαί ή Δίς Πολύμνια Παπαδοπούλαν 
έξ ’Αθηνών.

5«. Λύσεις πνευματικών Ασκήσεων
Έλυσαν αΰτδ ή Δες Πηνελόπη Παπαχατζή έξ ’Α

θηνών, ή χ. Αΰρηλία Πρίντέζη έξ ’Αθηνών ή Δίς Πο
λύμνια Παπαδοπούλου έξ ’Αθηνών δ χ. Γεώργιος Πα· 
παχατζής έξ 'Αθηνών χαί δ χ. Κωνστ. Καρυγιάννης 
έχ Καράχαλ,

ΠΙΛΟΠΟΙΕΙΑ

Γ. ΛΕΪΚΑΔΙΤΟΤ
ΧΑΥΤΕΙΑ

MSMOiEIOH TO "iSTL
Κ ΒΑΛΑΔΩΡΟΥ
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Ή διευθυνσις του φωτογραφείου δηλοί οτι διαθέ

τει εις τους πελότας αΰτου τάς πλάκας τώνφωτο- 

γραφηθέντων, αιτινες μέχρι τουδε φυλάσσονται. Ή 

εΰχαιρία εινε καλή διά τούς σχόντας δυστυχώς 

προσφιλή πρόσωπα τεθνεώτα, διότι ήδη δύνανται νά 

έκτυπώσωσι φωτογραφίας νέας και δή νά μεγενθύ- 

νωσιν αυτάς.

’Επίσης δηλοΐ οτι αναλαμβάνει διαφόρους μεγεν- 

θύνσεις έν αις τοσοΰτον επιτυγχάνει.

Έν τφ φωτογραφείφ εύρίσκονται και αριστοτε

χνήματα πλαστικής (κορνίζαι, πινάκια μέ άνθοδέ- 

σμας, αγγεία κτλ.) έξοχου επιτυχίας καί είς τιμάς 

μετριωτάτας.

Γίνονται δεκταί παραγγελίαι πλαστικής.

Ή διεύθυνσις τοΰ φωτογραφείου

ΑΔΕΛΦΟΝ ΚΛΗΤΑ 
ΊίΔΔΗΑΟ^

Παοακαλοΰνται οί κ. κ. Ουνθρορη- 
,ταί οί ά«οότ έλλοντες Μργα «ρός δηρο· 
dicvdxv, όπωςγράφωάιτά χειράγρα· 

νωόιν λάθη εν τΑ δηρο<ίιεύ<$ει των.
ΔΗΛΩΣΙΧ. Προκειμένου νά δημοσιεύσωμίν προσε

χώς έν τή «Φύσει» ύπδ τδν τίτλον Ή Φωτογρα
φική τέχνη τήν ιστορίαν, έξέλιξιν καί πρόοδον τής 
φωτογραφικής καί δδηγίας προς έξάσκησιν ταύτης, μέ 
πλήρη περιγραφήν τών τελευταίων καί τελειότατων 
μηχανημάτων χαί έν γένει τών εξαρτημάτων ταύτης, 
χαθιστώμεν γνωστόν τοΐς ενδιαφερόμενοι;, δτι ευχαρί
στως δεχόμεθα πάσαν σχετικήν με τδ προκείμενον ζή
τημα μελέτην ή ειδοποίησιν κ, τ. λ.

Είρ. Μ. ’Ενταύθα. Διηγημάτιόν σας δυστυχώς 
ε’νε αδύνατον νά δημοσιευθή, καθόσον ή πλοκή του 
εινε άπλουίτάτη, σχεδδν μηδαμινή τδ δέ ύφος νεκρόν. 
’Εν γένει δέ δέν συγκροτεί τδν αναγνώστην διότι φεύγει 
έκ τοΰ κύκλου τών διηγημάτων’ άναμένομεν καλλίτε
ρον.—Γ Π α ρ. Β ρ α ίλ α. Σας ύπερευ^αριστοΰμεν διά 
τήν εξοχον τετράδα τών είκονογραφήμενον δελταρίων 
σας. Ποιήματα σας δημοσιεύονται αλληλοδιαδόχους — 
Θ.Κ.Μάλταν. Χρήματα καί δελτάρια ελήφθησαν. Εύ- 
χαριστοΰμεν. Ταχυδρομικώς πρδ καφοϋ έχομεν απαν
τήσει.—Κ.Κ.Καραχαλ. Λύσεις αινίγμ. έλήφθησαν 
εχει καλώς’ ταχυδρομιχώς λαμβάνετε εικονογραφημένου 
δελτάριον.— I. Κ. Κωνσταντινούπολιν. Δελ- 
τάριον ε’ιχονογρ. έλήφθη καί εΰχαριστοΰμεν. Περί τοΰ 
πνευματισμού εκτεταμένος έγράψαμεν έν τή «Φύσει» 
πρδ καιρού. "Αν θέλετε ευχαρίστως νά σάς γράψωμεν 
είς ποιους τόμους. “Αν όμως εννοείτε ιδιαίτερόν τι 
^ιβλΐον, άναμείνατε παρακαλούμεν άπάντησιν ύπδ τοΰ 
ιδίου κ. Φ. Πρίντέζη, άπουσιάζοντος νυν. —'Ελέ
νην Σ. Σάμον. Έπιστολαι καί ποιήματα έλήφθη- 
σαν. Άπάντησιν έχτενή θά έχετε άμα τή άφιξει τού 
χ. Διευθυντού, άπουσιάζοντος ήδη.

<ί* •Εν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωνστανπινίδου &


