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ΕΠΗΡΕΙΑΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΒΝ ΕΠΙ ΪΟΪ ΚΑΙΡΟΥ
ΗΝ ενέργειαν τοΰ ή
λιου έπι τής ατμόσφαι
ρας μας άναμφιβόλως
ευκολότατα δύναται
τις νά διεέέλθη. Γνωρίζομεν γενικώς οτι ό
άστήρ. ουτος είνε ή
άρχέγονος αιτία πα
σών τών. ατμοσφαιρι
κών κινήσεων, ών καθ’
έκάστην αίσθανόμεθα
τά αποτελέσματα. ΟύΙοοόοο C>OOu
δείς, βεβαίως, τώ άρνεΤται αισθητήν επιρ
ροήν,
ής τό αποτέλε
Λ
σμα έκδηλοϋται, St η
μάς, κατά χιλίους δια
φόρους τρόπους. Αύί τός είνε ή αιτία τής
θερμότητος και τοϋ
φωτός τής ημέρας· αυ
τός μετασχηματίζει τό
ύδωρ καί εέατμίζων
τοϋτο, τό έπαναχέει
είς τάς χώρας μας· είς
αύτόν προσέτι οφείλονται οί άνεμοι, προερ
χόμενοι διά τής διαταράέεως τής ισορροπίας
τής αερώδους μάζης άνίσως θερμαινόμενης.
ΔΓ όλα τούτα τά αίτια, προκύπτει αληθές
συμφέρον έκ τής μελέτης τής έν'εργείας τοϋ
ισχυρού τούτου κινητήρος· διά τούτου λοι
πόν άς έρευνήσωμεν μετ’ έπιμελείας τούς
μετασχηματισμούς καί τάς τροποποιήσεις, έζ
ων βεοαιώς παράγονται αλλοιώσεις, ών τόν
αντίκτυπον καθ ’'έκάστην δοκιμάζομεν.
Γνωρίζομεν γενικώς οτι ή τοΰ Ήλιου έπι·
φάνεια καλύπτεται ενίοτε υπό κηλίδων. Οί

αρχαίοι περιοριζόμενοι έν τή φιλοσοφική αύ
τών δοέασία τοΰ αμεταβλήτου τοϋ ούρανοΰ,
αποποιούντο ν’ άποδεχθώσιν ότι ό ωραιότε
ρος άστήρ τού σύμπαντος ήδύνατο νά εχη
κηλίδας. Ύπήρέε λοιπόν ανάγκη μεταγενέστε
ρος παρατηρήσεως πρός άρσιν τών ψευδών
πεποιθήσεων καί παραδοχήν τών φαινομέ
νων τούτων.
Ή άνακάλυψις τών κηλίδων άνήκουσα είς
τόν Γαλιλαίον, έγένετο παραδεκτή Κατά τό
ι6ι ο.Έν τούτοιςέτεροι παρατηρηταί,οί JeuD
Fabricius καί Sceiner, φαίνεται βτι τάς ανέ
γραψαν πρώτοι. 'Οπωσδήποτε, μόλις άνεκαλύφθησαν, ευθύς έσπευσαν νά άποδόσωσϊν
αύταΐς επήρειαν προερχομένην έκ τής πο
ρείας τών μετεωρολογικών φαινομένων· πα
ρήλθε δέ πολύς καιρός, ϊνα συμψωνήσωσιν
έπί τής φύσεως τής επιρροής ταύτης.
Κατά τούς μέν, αί κηλίδες, παρεμβαλλό
μενοι μεταέύ τών ακτινών τοϋ Ήλιου καί
ήμών, έμείουν τό έργον αύτοϋ· έτεροι ένό'μιζον ότι ή άκτινοβόλος ισχύς τού Ήλιου
ηύζανε, χωρίς τά καθημερινά πειράματα νά
δυνηθώσι νά διευκρινήσωσι τά σπουδαία ταΰτα
ζητήματα.
Αΐ γιγάντειοι πρόοδοι είς τούς διαφόρους
τής έπιστήμης κλάδους, κατά τά είκοσιπέντε
τελευταία ταΰτα έτη, κατώρθωσαν νά θέσωσι
τάς βάσεις βεβαιοτέρας θεωρίας. Ή παρα
βολή τής εποχής τοΰ μεγίστου καί τοΰ έλαχίστου τών κηλίδων μετά τών μεταβολών τής
χαμηλότερος καί ύψηλοτέρας μέσης ετησίου
θερμοκρασίας δέν άφήκε πλέον ούδεμίαν αμ
φιβολίαν καί άπέδειςε κάθαρώς, ότι αί κηλίδες έέηοθένουν τήν ήλικιακήν ενέργειαν.
’Απέδειξαν, έν ΒρυΈέλλαις, 0Tt ή μέση
θερμοκρασία έτους, καθ’ δ αΐ κηλίδες έπολλαπλασιάσθησαν έπί τής τοΰ Ήλιου επιφά
νειας, ύψώθη όλιγώτερον ή κάτ’άλλο έτος,
οπότε αί κηλίδες ήοάν όλίγότ-εραι τόν αριθ
μόν.
'Γνωρίζομενγένήοώς· οτι ή έπΛνάληψις τώ'ύ
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κηλίδων τούτων ακολουθεί νόμον τινά μετα λιμών, οίτινες ακόμη παρουσιάζονται ένίοτε
βολής, ής ή περίοδος εΐνε ένδεκα έτη κατά είς τήν Κίναν καί εΐς τήν ’Ινδίαν.
τόν. κ. .R. Wolf, έκ Ζυρίχης. Κατά τήν πε
Έν τούτοις όφείλομεν νά είπωμεν, οτι ό
ρίοδον ταύτην, ό άριθμός τών κηλίδων φθά κ. Faye, ό σπουδάσασ τό ζήτημα μετά πό
νει είς τό έλάχιστον, είτα είς τό μέγιστον, σης τής άρμοδιότητος τελείου σοφού, δέν φαί
' ϊνα έπανέλθη, μετά παρέλευσιν ένδεκα έτών, νεται συμμεριζόμενος τόν τρόπον τούτον τού
έκ νέου είς τό έλάχιστον.
παρατηρεΐν.
Ή θερμοκρασία άκολουθεΐ σχεδόν τήν πο
Αν ή πρόόλεψις τοΰ καιρού έκ τής έπιρείαν ταύτην, άλλ’ άντίθέτως· δηλαδή φθά δράσεως τών ηλιακών άκτίνων πρό μακρού
νει κατά τό ανωτέρω παράδειγμα, εις τό.μέ
χρόνου δέν εΐνε ούτοπία τις, ως τινες τών
γιστον, έρχεται είς τό έλάχιστον καί άκολού- μετεωρολόγων φρονοΰσιν,δέν συμβαίνει όμως
θως φθάνει πάλιν, κατά τό τέλος τής περιό τό αύτό και. διά τάς άτμοσφαιρικάς μεταβοδου, είς νέον μέγιστον.
λάς, άς δυνάμεθα νά άποδώσωμεν εις τούς
Την διάρκειαν ταύτην τών ένδεκα έτών, λοιπούς αστέρας.
άπαί εύρεθεϊσαν, οί άστρονόμοι καί οί μετεωΠολλοί λέγουσιν ότι ή έπιρροή τής Σελή
ρολόγοι ήρπασαν, όπως πειραθώσι νά τήν νης έπι τοΰ καιρού εΐνε άληθής, οτι αύτη
παραβάλωσι πρός τάς περιόδους τών σταθερών ρυθμίζει τά μετεωρολογικά φαινόμενα καί ότι
διαρκειών Τών ήδη γνωστών, διά νά. ϊδωσιν δι’αύτής ποικίλει ή βροχή, ό άνεμος, τά
άν ύπάρχη άναλογία τις μεταβύ των.
νέφη, άναλόγως τών φάσεων αύτής.
Έπειράθησαν, κατ’ άρχάς, όπως παραβά• Τό τοιοϋτον εΐνε πρόληψις, ήτις πρέπει
λωσι τήν περίοδον τής έπαναλήψεως τών κη νά έγκαταληφθή.
λίδων πρός τήν διάρκειαν τής περιφοράς τών
Αΐ έργασίαι τών νέων σοφών ούδεμίαν αμ
πλανητών. Ματαίως όμως τούτο έγένετο.
φιβολίαν
έπι τούτου άφίνουσι. Πολλαί συνάΉ διάρκεια τής περιφοράς τοΰ Διάς, ήτις
φειαι
ακριβών
παρατηρήσεων συνεζητήθησαν
πλησιάζει τό πλεΐστον πρός τήν . περίοδον
‘
έπί
τώ
σκοπώ
τούτω,
χωρίς νά άποκαλύψωτών κηλίδων (δώδεκα περίπου γήινα έτη)
σιν
αισθητήν
τινα
έπίδρασιν
τής Σελήνης
έτέθη πρό παντός εις συζήτησιν, μολονότι
•έπί
τού
κλίματος.
αί ένέργειαι α! πρός τούτο στραφεΐσαι. εΌ λόγος όν φέρουσι πρός υποστήριβιν
μέλλον νά έγκαταλείψωσι ταύτην τήν ύποτψτ
άδικαισλογήτσυ~ ύαυθέυεως-τσύτης-εΐνε—
θεσιν, ήτις είς ούδεμίαν σοβαόάν’βάσίν κά-"
ή
γενική
πεποίθησις είς τήν έπιρροήν ταύ
τέληγεν.
την
καί
ή
πείρα Τών προηγουμένων γενεών.
Οΐ επιστήμονες έζήτησαν τότε τάς σχέ
Οΐ
λόγοι
ούτοι δέν εΐνε άποδεικτικοί ώς
σεις τής διάρκειας τών ηλιακών κηλίδων καί
άπέδειζαν
οί
κ. Houzeau καί Lancaster, δι
τών μετεωρολογικών φαινομένων. Ή βροχή,
ότι
δύο
φαινόμενα,
περιοδικότητος άβιοπααΐ θύελλαι, αΐ καταιγίδες, ή διεύθυνσις τοΰ
ρατηρήτου
καί
άέιοσημειώτου
σπουδαιότηάνέμου, ή χάλαζα,τό πάν έζηρευνήθή, άλλά,
τος, διαφεύγουσι πάντοτε τήν. κοινήν παραάληθώς είπεΐν, άν τά άποτελέσματα δεικνύ
ωσι προσεγγίζουσάν τινα συμφωνίαν, γενι τήρησιν καί αποκαλύπτονται μόνον διά τοϋ
κήν τινα ροπήν έπιτ^έπουσαν την ύπόθ.εσιν θερμομέτρου.
ένώσεως τίνος μεταόύ τών διαφόρων φαινο
Έννοοΰμεν δηλαδή τά δύο ψύχη τού Φε
μένων, άπέχουσι τοϋ νά εΐνε άρκούντώς εν βρουάριου καί τοϋ Μαΐου· έρχονται
δεικτικά.
σχεδόν μετ ’ άπολύτου σταθερότητος καί
Αΐ έτήσιαι τής βροχής ποσότητες φαίνον
ϊνα ούτω είπωμεν, είς ώρισμένην ημέραν και
ται έν τούτοις σημειοϋσαι μεταβολήν, έχου- έν τούτοις τό οριστικόν τής άφίζεώς των τασαν σχέσιν προφανή πρός τάς ήλιακάς κηλί- ράττει πολύ συχνά τάς εργασίας τών κήπου
δας. Παρετήρησαν τώ όντι, ότι:
ρών, τών άνθοκόμων καί αύτών τών γεωρ
ιον Ή ετήσια ποσότης τής βροχής εΐνε γών.
μεγίστη κατά τήν έποχήν τοϋ μεγίστου τών
Δυνάμεθα .λοιπόν νά συμπεράνωμεν έ£
κηλίδων καί ελάχιστη κατά τήν έποχήν τοΰ όλων τούτων, ότι τοΰτο εΐνε χαρακτηριστι
ελάχιστου.
κόν, τής επιστήμης, νά. άποδιώκη τάς άδι2ον Φαίνεται άνάλογος πρός τάς ποσότη καιολογήτους. προλήψεις, βασιζομένας έπί
τας τών κηλίδων.
άτελών παρατηρήσεων ή εσφαλμένων, καινά
"Αν τά άποτελέσματα ταΰτα εΐνε βέβαια, . άποκαλύπτη .άπ ’ έναντίας τά σπουδαία φαι
βλέπομεν άμέσως τήν ωφέλειαν τών νόμων νόμενα,, ατινα μέχρι τοΰδε εΐχον διαφύγει
τούτων. Τό άποτέλεσμα τούτων εΐνε τόσω τήν παρατήρησιν τών προηγουμένων γενεών.
μεϊζον, καθόσον δύναται νά προαγγελθή, διά
G.Dallet
©ρ. 3. Βλησίδης.
τοΰ μέσου τούτου ή ενσκηψις τών τρομερών
Φοιτ. Φυσικών

ΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΤΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΦΤΤΑ
I έρευναι τού Δαρβινου έφε
ρον εΐς φώς τάς βιολογι
κός σχέσεις τών έντόμων
μετά τοΰ φυτικού κόσμου.
Εΐνε άποδεδειγμένον δτι τά
έντομα τά μέγιστα συμβάλλουσιν είς τήν αναπαραγω
γήν φυτών τινων, διά της
μεταφοράς της γονιμοποιού
κόνεως τών
στημόνων Άλλ’ δ,τι ιδίως κινεί τόν θαυμασμόν
τών αναγνωστών τοΰ περιφήμου βιβλίου
«Τά σαρκοφάγο φυτά» τοϋ διάσημου
φυσιοδίφου,εΐ
νε Λ περιγρα
φή φυτών τινων, ών άποκλειστικητρο
φή εΐνε ή όρ
γανική.
Μεταξύ τών
πολλών τοιού
των παραδοξοτήτων τοΰ
φυτικού βασι
λείου, άναφέρομεν τάς έπομένας. Έν
τός
ελωδών
τινων τόπων
της Εύρώπης
άπαντώσι τά
διάφορα είδη
της Δ ρ ο σ έρας Drosera
rotund ifolia
κ.τ.λ.) περί ής
έκτενώς γρά
φομεν κατω
τέρω, τό Α
σκό φύλλο ν
( Utricularia )
φυτόν ύδρόβιον, ούτινος
τά μετασχη
ματιζόμενα
φύλλα συλλέγουσι τά μι
κρά ύδρόβια
ζωύφια, ατινα
εΰρίσκουσι
τόν θάνατον
είς τά βάθη
Δαβλιγκιοπΐα ή έκ
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τών ασκοειδών αύτών φύλλων- Άλλο
τοιοΰτο φυτόν εΐνε Λ Ιδιότροπος Διώ
ν αία, έφοδιασμένη διά φύλλσιν περιέργοτάτων, καί περί, ής κατωτέρω θά όμιλήσωμεν.
Εΐς τούς έλοίδεις τόπους τών τροπικών
χωρών καΥζτοΰ Νέου κόσμου εϋρίσκονται
τά Νηπενθώδη (Nepenlhace) τής όίκογενείας τών Δικοτυλιδόνων άπετάλων
φυτών- Ό ασκοειδής αύτών μίσχος, πλή
ρης θανατηφόρου ύγρού,αΐωρούμενος ϋπό
τοΰ άνεμου, προσελκύει πολλά έντομα,
δι ’ ών τρέφεται. ’Επίσης κα\ αΐ Σ α ρ ακήνιαι, (Saracenia)Kai Α Δαρλιγκτονεία
(Darlirictonia) τής Καλλιφορνίας αΐτινες
κινοϋσιτά μετασχηματισθέντα φύλλα των
εΐς χαριεστάτους έλικας εΐς τήν άκραν
τών όποιων αίωρούνται βαθέα
κέρατα,
ών τό στόμιον
έφοδιασμένον
διά γλωττίδων
λαμπρώνχρωμάτων, προσ
ελκύει τά διερχόμενα ά
φθονα έντομα,
διά τίνος χυ
μού σακχαρώ
δους.
Εις τινα έλώδημέρητής
Εύρώπης θά
συναντήσητε
ώραιότατον
μικρόν φυτόν,
μέ άνθη λευκά
είς τό άκρον
μακρού μίσ
χου έχον τέσσαρα Α πέντε
ύλλα ύπέρυρα. σχήματος
κοχλιαρίου ,
μήκους ο,04
μ. ή ο,οό μ.
έρποντα έπί
τού έδάφους.
’Ονομάζεται
Δροσέραή
στ ρ ο γ γ υ λό φυλλο'ς ·
Εξετάσατε
προσεκτικώς
έκασταν φύλλον. Θά ίδητε
τηί ΚαίίιφορνΙας.
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δη έπϊ τής ράχεώς των φέρουσϊν ήνωρθωμένα μικρά τριχίδια, έφοδιασμένα διά
στρογγύλης κεφαλής καϊύγροΰ ιξώδους.
Δέν είνε πραγματικώς τρίχες, διότι τό
φύλλον μηκύνεται μεθ ’ δλου τού κυττα
ρώδους ιστού καϊ δλων τών παράρτημά
των,άτινα ό Δαρβϊνος ώνόμασε κεράτια.
Τά φύλλα τοΰ ίδιοτρόπου τούτου φυτού
είνε πλήρη λειψάνων ζώων, μυιών, κο
λεοπτέρων, χρυσαλίδων κ.λπ. 'Αληθής
νεκρούπολις. Άν θέσωμεν μυίαν τινα έπϊ
τριχών τής περιφέρειας φύλλου τίνος θά
ίδωμεν τό εξής :
Τά προσόληθέντα κεράτια άρχονται
στρεφόμενα πρός τό κέντρον, έν διαστήματι μικροτέρω τοΰ λεπτού, έπειτα όλί ·
γον κατ ’ όλίγον τά γειτονικά κεράτια ό
*
μοίως κλίνουσι, καθώς τά φυλλάρια τού
«Μή μοΰ άπτου» έρεθισθέντα έκ τίνος
άφής. Τότε ύγρόν τι πυκνόν έκχύνεται
δπερ φράττει τούς αναπνευστικούς πό
ρους τού έντόμου τό όποιον έκ τής α
σφυξίας αποθνήσκει. Μετ’ ολίγον τό φύλλον έπανανοίγεται. Λ έκκρισιςπαύει καί έκ
τοΐι ζωϋφίου δέν άπομένουσιν ή τά σκληρά
μέρη, ώς αί πτέρυγες καϊ οί πόδες. Όλον
τό περιεχόμενον τον σώματος έχει άπωλεσθή. Έάν θέσωμεν τεμάχιον μικρόν
κρέατος ή τυρού, τό φυτόν διά τον αύτού τρόπον θά τό καταβροχθίσμ
ραμα, θέτοντες έπϊ τού φύλλου ούσίαν
τινα άνόργανον, ώς έν παραδείγματι ό
νυχα ή τρίχα. Τά κερατίδια κάμπτονται
βραδέως, τό φύλλον κλείεται τό υγρόν
έκκρίνεται άσθενώς καϊ μετ' όλίγον τό
φύλλον ανοίγεται,ένώ τό έν αύτώ τοιοΰτον άντικείμενον δέν έχει ύποστή ούδεμίαν άλλοίωσιν Ποία λοιπόν είνε ή φύ
σις τον ύγροΰ ; Άς θέσωμεν ήδη χάρτην
βεβαμμένον έν κρότωνι. είς έπαφήν μετά
τού ύγρού. Έάν οί άδένες ένεργήσωσιν
ύπό τόν έρεθισμόν σώματος μή έδωδίμου
διά τό φυτόν, ό χάρτης, δέν άλλάσει χρω
ματισμόν· Άν έν τούτοις προσφύγωμεν
είς τό ύγρόν τό έκκρινόμενον ύπό τήν
έπήρειαν τεμαχίου κρέατος, ό χάρτης κα
θίσταται έρυθρός, άποκαλύπτων τήν πα
ρουσίαν όξέος τινός.
Πράγμα παράδοξον, ή σάκχαρις καί τό
άμυλον ούδεμίαν ύφίστανται τροποποίησιν 1 Τό φυτόν άρνεϊται λοιπόν νά άναγνωρίσμ τάς μήάζωτούχου ς Αποστάσεις.
Τίς δύναται νά είπμ πώς τό θαυμάσιον τού
το ένστικτον τής έκλογής τής τροφής παρήχθη; Τόπέρϊ τής αισθητικής τών φυτών
πρόβλημα καθίσταται πληρέστερον, δταν

τις άναλογισθή τήν διάγνωσιν ταύτην τής
τροφίμου ύληςΕίς τά ύπερέχοντα ζώα. γνωστόν είνε
δτι ή πέψις τού στομάχου ένεργεϊταιύπό
τήν έπίδρασίν τού γαστρικρύ χυμού, πε·
ριέχοντος πεψίνην καϊ όξύ τι. Όθεν καϊ
ή έκκρινομένη ύλη τής Δροσέρας περιέχεό;ύ. Ο Δαρβΐνος εύρεν έν ταύτμ ποσό
τητα πεψίνης.Τό φυσιολογικόν λοιπόν φαινόμενον είνε πλήρες καϊ καθ ’ δλα δμοιον
πρός τήν πέψνν τών σπονδυλωτών. Τό άκροδροσολαμπές άπορροφά τάς ζωτικός
ούσίας τής μυίας άφοΰ τάς καταστήση
άφομοιωσίμους.
Τό φυτόν δύναται νάτραφμδι' άλλου
είδους τροφής ; Ή ανεπάρκεια τών ριζών
του δέν τώ έπιτρέπει νά άρυσθή έκ τού
έδάφους άποτελεσματικώς τάςτροφάς του·
Πειραματισθήτε έπϊ τριών ριζών. Τό έν
φυτόν καλύψατε διά τίνος ύαλί'ου Κ6$δωνος πρός αποφυγήν τών έντόμων,τό δεύ
τερον άφήσατε είς τήν έλευθέραν ατμό
σφαιραν καϊ τό τρίτον φροντίζετε τεχνι·
κώςνά τρέφετε διά ζωικής ούσίας. Κατά
τήν τρίτην ταύτην περίπτωσιν τό φυτόν
θ’ αύξηθή καταπληκτικώς’ τά άλλα θά
μαρανθώσιν. Ή άπορρόφησις τών άζωτούχων τροφών είνε λοιπόν αναγκαία διά
τά τοιαΰτα φυτά·
—-EU-τινας τής Εαλ-λίας ύγράς χώρας
άπαντάται μικρόν τι φυτόν τής οίκογενείας τών Λιπαροφύλλων (Pinguicnla vulguris)
Έπϊ τής έπιφανείας τών φύλλων της
ύπάρχουσι μικροί άδένες. Ή έκκρισις
τών αδένων πρό τίνος τεμαχίου κρέατος
περιέχει όξύ, καϊ άν έξετάσητε τούςάδέ·
νος, οίτινες ένήργησαν,θά παρατηρήσατε
δτι έχουσιν άποκτήση χρώμα φαιόν, προκύπτον έκ τής άπορροφήσεωςτών όργανικών ούσιών, ένώ οί άοένες, οί μή ταραχθέντες, διετήρησαν τό ύποπράσίνον
χρώμα τωνΏστε φυσιολογικώς ό έκκρινόμενος
χυμός περιέχει, Λ μάλλον είνε, όξύ. Ύ·
φίσταται άρα ένταύθα έκπληκτική ανα
λογία μέ τήν ένέργειαν τού γαστρικού
χυμού. Άς προσθέσωμεν έντός γαστρι
κού χυμού μόσχου σταγόνας τινάς γάλλακτος. ’Αμέσως τοϋτο πήγνυται. Άν
τώρα θέσωμεν είς έπαφήν μετά φύλλου
τίνος λιπαροφύλλου γάλα, πάλιν
τούτο πήγνυται. Ή ίδιότης αύτη είνε
πρό πολλού γνωστή καϊ ή έξήγησις τής
άντιδράσεως ταύτης είνε ήδη δλως πα
ραδεκτή·

357

Η ΦΥΣΙΣ

Η ΦΓ2 IS

Ή Δροσέρα καϊ τό Λιπαρόφυλλον (Pinguicula) εινε αληθώς σαρκοφάγο φυτά,
άτινα ού μόνον καταβροχθίζωσι τά έν
τομα, διά τού ιξώδους χυμού, άλλά καϊ
διά τής πέψεως μεταβάλλωσι τήν ύπόστασιν αύτών.
Έτερον φυτόν, καϊ έν Εύρώπμ άπαντόμενον Διοναία ή μυϊοπόλος (Dionaea
muscipula) πρός συλλογήν τών έντόμων

ΤΛ

1.

θροι, ό δέ μίσχος αύτών, πεπλατυσμένος
έν σχήματι σπαθίδος, λεπτυνόμενος συ
νέχεται μετά τού φύλλου·
Άν ήδη έρεθίσητε ινα τινα διά τίνος καρφίδος, οί λωβοϊ θά κλεισθώσιν έρμηήκώς
ούτως, ώστε είνε πολύ δύσκολον νά τούς
διαχωρίσετε. Είς πάν άλλο μέρος τού
φύλλου ό έρεθισμός δέν έπιφέρει ούδέν
αποτέλεσμα. ’Επίσης Α βροχήκαϊ ό άνε

ΗΛΡΚΟΦΛΓΆ

Φ ΥΤΛ

Διοναία.—3. Άοκάφυϊ.1ον.~4. Δροσόρα.—
5. ΔαρΙιγκιονεία.—■ 6. Σαρακηνία.

—2.

θέτει παγίδα τρομερόν καϊ ισχυρότατα
όπλισμένην. Κατάγεται έκ τής Καρολίνης άλλά έχει συνειθίσμ καϊ τό Εύρωπαϊκόν κλίμα. Τά φύλλα της είσϊ διηρημένα είς δύο λοόάς κλινούσας πρός
άλλήλας κατά γωνίαν όλίγω μικροτέραν
τής όρθής- Έν τώ άνοικτώ φύλλφ διακρίνομεν άκάνθας λεπτός καϊ εύκάμπτους
κατά τά χείλη καϊ είς τό μέσον έκάστου
λοβοΰ έπίσης τρεις τοιαύτας ίνας. Έπϊ
τοΰ φύλλου εύρίσκονται άδένες ύπέρυ-

μος δέν δύνανται νά προκαλέσωσι τό
κλείσιμον τών λοβών.
Έντομον τι έπικάθηται έπί τίνος φύλ
λου τής Διοναίας· τούτο κλείεται, καϊ οί
άδένες έρεθιζόμενοι όλίγον κατ’ όλίγον
έκκρίνουσι ύγρόν τι κεχρωματισμένον
καϊ καυστικόν. Μετά είκοσιν ή τριάκοντα
ήμέρας τά φυλλίδια άποχωρίζονται, τό
φύλλον άνοίνεται, άλλά οέν έχει πλέον
τήν αύτήν εύαισθησίαν, διότι ή κινητικότης άσθενειται έκ τής χονδρότητός τού
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•θηράματος, δηερ έχρησίμευσεν ώς τροφή·
Άςτοηαρατήρητον είνε οτι αί άζητούχοχ ούΰχαχ, αί κατά τό μάλλον Λ ήττον
ίτγραχ, προκαλοίΌχ μόναι τήν έκκρχαχν.
Τό Ιντομον συλληψθέν ύπό τών κλεχάθέντων λοβών συνθλχόεταχ καί έκ τοΰ
έρεθιΟμοΰ τών άδένων έξέρχεταχ τό έσωτερχκόν ύγρόν, δχ ’ ού αποσυντίθεται Λ
λεία. "Αν τό αιχμάλωτον θήραμα είνε μι
κρόν,αποφεύγει τήν σύνθλιφιν, τό φύλλον, ανοίγεται καί ούδέν ρευστόν έκκρί·
νεται ύπό τών αδένων· Τό φυτόν έν γέ
νει δέν δΰναταχ νά σιτισθή πλέον ή άπαξ
μόνον καθ ’ δλον αύτοΰ τόν βχον έπομέ
νως είνε ανάγκη κατά τήν μοναδικήν
ταύτην άγραν τό θήραμα νά είνε δσω τό
δυνατόν μεγαλείτερον σχετικώς. Συμφέ
ρει λοιπόν είς τό φυτόν νά έπιτρέπι^ είς
τά μικρά έντομα νά δραπετεύωσι διά μέ
σου τών δικτυωτών ίνών του, ϊνα μή
καταπονάσμ άνώφελώς τάς πεπτικός αύ
τοΰ δυνάμεις. Πρός τούτοις παρετηρήθη,
δτι ή θρεπτική ποσότης δέν πρέπει νά
είνε ύπέρμετρος, διότι άν τά φύλλα συλλάβωσιμέγαν αριθμόν έντόμων, τό φυτόν
φθίνει,ώσει πάσχον έκ δυσπεψίας.
Τής έκ Καλιφορνίας Δαρλιγκτονείας
(Darlinctonia) τό φύλλον εινε έντελώς
παραμεμορφομένον. Τό δλον φυτόν συνίσταται έκ πλήθους κεράτων κεκαμένων κατά τήν. πλατείαν άκραν και έφοδιασμένων παρά τό στόμιον διά μεμβρα
νωδών γλωττίδων. ζωηρότητα κεχρωματισμένων- Ή είσοδος καί αιπλευραί ταύ
της είνε έφοδιαομέναι δι’ αδένων έκκρινόντων σακχαρώδες ύγρόν πρός άγραν
τών έντόμων, δπερ πολλάκις χύνεται έπί
τοΰ έδάφους, σχηματίζον τρόπον τινά
ρύακα, όδηγοΰντα πρός τό στόμιον τοΰ
σαρκοφάγου φυτού.
Ταρασσόμενον ύπότής δριμείας όσμής
καί μεθυσκόμενον ύπό τοΰ χυμού τό έντομον φθάνει είς τήν άπαισίαν είσοδον.
Προχωρεί έπί τοΰ χείλους καί όλισθαΐνον
πίπτει έν τή τρομερά ειρκτή έξ ής αδύ
νατον είνε νά έξέλθη. Τό κεράς είνε ήμιπεπληρωμένον έξ ύγρού, κατάτό πλεΐστον έκ βροχείου ύδατος .καί έκ τού χυ
μού τών έν τώ βάθει άδένων· Τό έντομον
βρέχεται καί αναλύεται έν τφ ύγρώ τούτφ καί ούτω σχηματίζεται θρεπτικός ζω
μός διά τό φυτόν- Ή πεπτική δύναμις
τής Δαρλιγκτονείας αύξάνεται πιθανώς
ύπό τής παρουσίας τών βλαστών η τών
βακτηρίων, έπισπευδόντων τήν άποσύνθεσιν τών οργανικών ούσιών καί εύνοούντων τήν αφομοίωσήν των·
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Μακράν οί βέβη) οι
μιμούμενοι ώς

τά έλληνικά

τοΰ καθπγητοΰ

μενοι τήν

κ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
Έκ ζην θανμασίας όιαλέζεως τον ευρυμαθούς
και εύφραάεσζάτον καθηγηζοϋ κ. Εναγγ. Παπαχατζή, τής γενομένης προ ζινος εκ ζρ αιθούση
τον Παρνασσού ύημοσιεύομεκ τοκ εί,οχοκ επίλο
γον, εύγεκώί παραχωρηθέκτα ήμΐν χαριν τών
ήμετέρων αναγνωστών ενταύθα τε και αλλαχού
οίτινες όεν ηντύχιισακ κά ακούσωσι τήν όιάλεζιν ταύτην, ήζις τοσαύτας άφήκεν εκτυπώσεις
και αναμνήσεις εις ζήν παρ' ήμΐν κοινωνίαν
τήν άθρόαν σνρρεύσασαν καί καταπλημμνρήσασαν τήν αίθονσαν και τον περιφερή καί ευρύ
ζατον ζοϋ Παρνασσόν εζώστηκ.
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ΕΤνε άνάέιοι
πατρίδα,

οί

Έν τώ προηγουμένω τής «Φύσεως» τεύχει άνεγράφομεν μετά χαράς τήν εϊδησιν,οτι
άνεκαλύφθη μηχάνημα ύπό τοΰ δόκτωρος
Στίενς, δι ’ ού κατωρθώθη και οί τυφλοί νά
βλέπωσι.Πρό τής τοιαύτης άνακαλύψεως μετά
σταθερότητος έγράψαμεν, οτι καί τά ιατρεία
τών κωφαλάλων πρέπει μετ’ ολίγον νά κατα
στώσιν αχρηστα έκ τής τοιαύτης προόδου
τής ιατρικής.
Καί πράγματι έκ τοΰ Λονδίνου ήλθεν εϊδησις τηλεγραφικός οτι ό «'Ημερήσιος Τη
λέγραφος» έκτεταμένως γράφει περί τίνος
νέου ακουστικού οργάνου ανακαλυφθέντοςέν
Ν· Ύόρκη ύπό τίνος νεαρού ιατρού κ. Χουσινσων.
Τό έργαλεΤον τούτο εϊνε είδος τι ακουστι
κού κερατίου, ό δέ διευθυντής τής σχολής
τών κωφαλάλων τής Ν. Ύόρκης ώδήγησεν
είς τό θέατρον πέντε κωφαλάλους φέροντας
τό ακουστικόν κεράτιον. Οί ατυχείς κωφοί
άμα τή ένά^ξει τής παραστάσεως έξαλλοι έκ
τής χαράς ανέκραξαν :
— Τί χαρά, είμεθα είς τόν παράδεισον 1
Ό έν Ν. Ύόρκη άνταποκριτής τοΰ « Ή
μερησίου Τηλεγράφου» έπεσκέφθη τόν έφευρέτην ιατρόν.
Εινε νέος 28 ετών, μορφώσεως δέ σπάνιάς,
μετά βεδαιότητος λέγων ότι έντός μηνός ή
έφεύρεσις τίθεται είς κοινήν χρήσιν υπό εί
δικής συσταθείσης εταιρείας.
•—Τό ακουστικόν έργαλεϊον μου, εΐπεν,
είνε διά τά ωτα, δ, τι ο! φακοί διά τούς ο
φθαλμούς. Διά καταλλήλου φωνοηλεκτρικής
έπενεργείας παρέχεται άπ’ εύθείας είς τόν
έγκέφαλον ή αϊσθησις τοΰ ήχου.

Ή χιών ητο ξηρά καί όχι πολύ βαθεΐα. Ό
Κλέν μέ τάς μακράς κνήμας του έβάδιζεν εύθύμως πρός τήν Πονίκλαν, καί έβάδιζε τόσφ μάλ
λον ταχύτερο
*
καθόσον τδ ψύχος καθίστατο δρίμύτερον. Ήτο περιτετυλιγμένος εις τά στενά
καί παλαιό ενδύματα του καί τήν μικρόν χλαμίδα του, ενφ ή περισκελίς του δέν κατήρχετο
ουδέ μέχρι τών γονάτων. Καί δμως, τά υποδή
ματά του ήσαν παλαιό.
Έκράτει περιπαθώς τδν αύλόν του σφιγκτά
έπί τής καρδίας του. Εις τδν στόμαχόν του είχε
μερικά ποτήρια βουμίου καί είς τδ κρανίον του
αρκετήν χαράν" καί τοϋτο, διότι ό εφημέριος είχε
δώσει ύπόσχεσιν νά τδν παραλαβή ώς όργανοπαίκτην.
Μέχρι τή; ημέρας ταύτης περιεπλανΛτο ώς
αθίγγανος άπδ καπηλειού είς καπηλεϊον, άπο πα·
νηγύρεως είς πανήγυριν, άπδ γάμού είς γάμον,
άθλίως κερδαίνων τδν καθημερινόν άρτον του,παί
ζω» αυλόν ή χορδοσύριγκα. Τώρα πλέον έμελλε
νάποκατασταθή καί νά ζήση καθώς δλοι οί άν
θρωποι. Νά έχη οικίαν μετά κηπαρίου πεντακοσίων ρουβλίων κατ’ έτος, χωρίς νά λογαριάσωμεν καί τά τυχηρά καί ίπί πλέον νά εχ^ τδ
γόητρον δτι ένοιαιτόίται ήμιεκκλησιαστικώς δτι
έχει επάγγελμα άφιερωμένον είς τήν δόξαν τοΰ
θεού... *Ά ! καί είς τά τολμηρότερα όνειρά του,
ουδέποτε έτόλρησε νά ποθήση τοιοΰτον τι.Όλοι
δέ οί άνθρωποι, δσοι τδ» όγνώριζον ώς είδος τι
τυχοδιώκτου, κατεπλάγησαν ήδη δτε ήσαν ήναγκασμένοι νά τδν όνομάζωσιν κύριον μουσικόν.
Πρδ πολλοΰ ό Κλέν λαιμάργως έβλεπε τήν
θέσιν ταύτην. Άλλ’ ούδ’ έπ’ έλάχιστον ήλπιζεν, δτι θά τήν άπέκτφ, καθόσον ό γηραιός Μιελνίτζκι επέμενε νά ζή. Καίτοι δέ οί δάκτυλοί
του καθίσταντο άχρηστοι διά τό όργανον, ένεκα
νόσου ανιάτου, δμως ό εφημέριος ούτε έσκέφθη
καθόλου νά τδν αντικαταστήσει, διότι ολόκληρος
εικοσαετία τούς συνέδεεν ώς φίλους.
Έν τούτοις ό Μιελνίτζκι άπέθανε καί έσπευσε
νά εύρη τόν εφημέριον διά νά κατολάβητήν κενωθεΐσαν θέσιν. Ό άγαθός γέρων γνωρίζω» τήν ι
διοφυίαν του, παρευθύς τόν διώρισε μουσίκον τής
έκκλησίας. Άλλως τε ό Κλέν ήτο πεφημισμένος τεχνίτης. Καίτοι οέ ουδέποτε έδιδάχθη μου
σικήν. έν τούτοις έπαιζε θαυμασίως όχι μόνον
αύλόν καί χορδοσύρυγγα, τό γλυκύτατο» όργα
νο» τής έκκλησίας, άλά καί πολλά άλλα όργανα.
Τήν έν τφ κρανίφ του ιδιοφυίαν δέν ώφειλεν
ούτε εις τήν κληρονομικότητα ούτε είς τήν άγωγήν. ‘Ο πατήρ του, τδ πλεΐστον τής ΰπάρξεώς του διελθών ώς στρατιώτης, κατά τά τι-
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λευταΐα του έτη ύπήρξεν άσημος σχοινοποιός,
δστις έργσζόμινος σιωπηλώς δέν έγνώρισεν άλλ :ν
σύντροφον έκτός τή; παπνοσύριγγός του.

Έν τούτοις ή ακαταμάχητος μουσική κλίσις
τοΰ Κλέν, άνεφάνη άπδ μικρός ηλικίας. Ό Μιελνίτζκι τφ είχε οώσει συγκεχυμένα τινα μα
θήματα χοοδοσύριγκος, άλλα ώραίαν τινα ήμέραν τδ μουσοτραφές χαμίνιον άπήλθε μετά τινων
νομαδ'κών μουσικών. Κατόπιν 8μως διεσκορπί*
σθησαν
ό είς άπίθανεν, ό άλλος έξηφανίσθη χω
ρίς να μάθη ό είς τήν τύχην τοϋ άλλου. Τότε
ό Κλέν ήλθεν είς τδ γενέθλιον αύτοϋ χωρίο- Ζα
γράβ δπου έγκατεστάθη. Ήτο ισχνός ώς οί πον
τικοί τών εκκλησιών. Τοΰ λοιπού έζη παινιχρώς
έκ τής μουσικής ή μάλλον εκ τής αγάπης του
πρδς τδν θεόν. Έξεπλήσσοντο διά τόν άστατο?
καί άτακτον βίον του, άλλ’ όμο.φώνως έξεφράζοντο πάντες ένθουσιωδώς περί
—’ τής ------ιδιοφυίας
του. Καθ’ δλον τό Ζαγράβ καί τήν Πονίκλαν
έλεγον άνενδιάστως.
—Όταν 0 Κλέν παίζει τδ δργανον, άγάλ
αγαθός θεός χαί ο άνθρωπος αισθάνελεται ό ά·
ται εαυτόν ευφρόσυνου.
Τοΰθ’ δπερ οέν ήμπόδιζε νά προσθετωσι μετά
πεποιθήσεως.
— Πρέπει αυτός ό άνθρωπος νά είνε δαιμο
*
νισμένος
έχει αέσκ του δαίμονα παράδοξον I
Παρατήρησις αρκετά όικαία, καθόσον έφαίνετο
ώς τις γόης, δτα- κατά τά τελευταία έτη άντικαθίστα είς τινας έορτάς, τόν γηραιόν Μιελνίτζκι, είς τδ όργανον τής Πονίκλας. Τότε έχανε
πάσαν άλλην συναίσθησιν καί μόνον τό δργανόν
του έσκ-’πτετο. Καί όταν ή λειτουργία εφθανεν
ε’ς τδ μέσον,την στιγμήν καθ’ ήν το πλήθος γονατισμένον προσηύχετο κατανυκτικώς, ό δέ ίερεύς, χανόμενος είς τα θυμιάματα τοϋ λιβανω
τού, ηύλόγει, υψών τό άρτοφόριον, τό όργα
νον τοΰ Κλέν διέχεε λεπτήν, άμυδράν καίάρμονικήν μελωδίαν, ήτις ΰψου μέχρι: ούρανοϋ ιερέα
καί άρτοφόριον, τάς αναθυμιάσεις τοΰ λιβανωτού
και τδ πλήθος ώς καί αύτόν τδν βόμβον τών κω
δώνων .

Ό Κλέν δέν ήθελε νά έννοήση δτι αυτός ού
τος έξετέλει τά θαύματα ταύτα. Εΐλικρινώς έπίστευεν ότι τδ δργανον έπαιζε μόνον του καί δτι
αυτοί μόνοι άνέβλνζον οί ήχοι έκ τών μετάλλι
νων σωλήνων ρέοντε; μετά ταχύτητος καθώς τά
ύδατα χειμάρρου τινός, ίνα διασκορπισθώσι όρυ.ηλεκοί κατ’ άρχάς καί είτα ήρεμοι καί γλυκείς
πληροϋντες τήν εκκλησίαν καί δονοϋντες τούς
βωμούς καί τάς καρδία; έκ συμφώνου.
Όταν μετά τήν λειτουργίαν κατήοχετο έκ
τού οργάνου, είχε τούς οφθαλμούς παράφορους
καί έκλονεΐτο ώς μέθυσος. Ό εφημέριος θετών
εΐς την χεΐρα του χρήματα τφ έδιδε περισσοτέρας φιλοφρονήσεις. Οί άνθρωποι έχαιρέτων τόν

τυχοδιώκτην μουσικόν, πρδς τδν όποιον άπένειμον τότε αληθή λατρείαν.
*
* *

Ό Κλέν δέν ιστατο πρό τής έκκλησίας διότ1
ηύχαριστεϊτο διά τά έγκώμια, άλλά διά νά συναντήση τό προσφιλέστερον δι’ αύτόν άντικείμενον, μετά τήν μουσικήν έννοεΐτα», τήν ώραίαν
Όλκα τήν κόρην ένός καλλιτέχνου τής Ζαγράβ.
Έσκέπτετο τούς ώς τό χρώμα τού ούρανοϋ ο
φθαλμούς της καί τήν χρυσήν κόμην της και έοοκίμαζεν είς τά βάθη τής καρδίας του δριμεΐαν
λύπην, ώσεί οιεπεράτο διά τρυπάνου.
Τούτο τον έπανέφερε είς τάς αισθήσεις του
καί διά χιλιοστήν φοράν έσκίπτειο ότι ό πατήρ
τής Όλκας ποτέ οέν θά έπείθετο νά κάμη γαμ
βρόν ένα τυχοδιώκτην καί οτι δέν είχε πλέον τδ
δικαίωμα νά όνειρεύηται τήν ώραίαν κόρην.
Δυστυχώ: δέ, ταχέως ήκουσε το-το και παρά
τού πατρός της, τό δέ σκληρόν τρύπανον τόσφ
βαθέως είσεχώρησ-ν είς τά στήθη του, ώστε δέ·
ήτο ελπίς νά ίαθή πλέον.
Ή “Ολκα άφ’ έτέρου, άγαπήσασα κατ' άρχάς
τήν μουσικήν τού Κλέν, μετ ’ όλίγον ήγάπησε
καί τόν μουσικόν. Τδ άνευ οβολού καί διλέπτου
έτι άτομον τούτο, τό μελανότριχον καί άγριόφθαλμον, μέ τά ενδύματα πάντοτε στενά καί
βραχέα, μέ τάς μακράς καί ισχνός κνήμας του,
ώ: αί τοΰ πελαργού, τόν άνθρωπον τοΰτον τέ
λος ήγάπησεν.
Ό πατήρ τη-, καίτοι έπίσης εΐς τά θυλάκιά
του ένίοτε δέν ευρισκε άλλο τι ή άέρα, έν τού
τοι: δέν ήθελε κατ’ ούδένα λόγον ,νά άκούση τι
περί τού Κλέν.
— Ή κόρη μου δεν θά κοπιάση καί πολύ νά
εύρη άλλον τινά καλλίτερόν του, προσέθετε. Μή
πως ό κόσμος όλος δέν θαυμάζει τήν καλλονήν
τη: ; Ούδέποτε ή Όλκα θά ύποκύψη είς τόν πενόμενον τούτον βλάκα, ένεκα τοΰ οποίου οέν
θά τολμρί νά φαίνεται εΐς τδν κόσμον.
Άλλ ’ ό θάνατος τοΰ Μιελνίτζκι διόρθωσε τά
πάντα. Μόλις ό Κλέν ελαβε τήν συγκατάθεσιν
τοΰ εφημερίου διά τήν θέσιν τοΰ όργανοπαίκτου,
έτρεξεν είς τήν Όλκαν, διά νά άναγγείλλη τό
εύχάριστον γεγονός. Ό παοήρ της διά πρώτην
φοράν τφ προσέφερε κάθισμα καί τφ έπλήρωσε
διαδοχικώς πολλά ποτήοια ρουμίου. Καί δταν ή
θυγάτηρ του είσήλθε, τή ανήγγειλε έπισήμως δτι
ό Κλέν θά έγένετο πλέον ό καλλίτερος κύριος
τής Πονίκλας, μετά τόν εφημέριον.
Ό μουσικός λοιπόν έλαβε τό δικαίωμα, διά
πρώτην φοράν, καί έκάθησε πλησίον τής Όλκας
άπό τής μεσημβρίας μέχρι τής εσπέρας, ή δέ νύξ
ήρχισε νά πίπτη μόλις έπέστοεφεν είς τήν Πονίκλαν,
Τό ψύχος ήτο φοβερόν ήδη, άλλά ό Κλέν ού
δέποτε ήσθάνθη τόν εαυτόν του ζωηρότερου, τήν
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δέ καρδίαν είχε θερμήν, άναλογιζόμενο: τάς λε
πτομέρειας τών συμβάντων τής ημέρας ταύτης.
Τό μήκος τής ερήμου οδού μεταξύ τών σαβα
νωμένων αγρών υπό τήν πένθιμον χιόνα ήτο μη
δέν ύπό τά; γλυκείας αύτ:ύ σκέψεις.
— Πόσον είμαι ευτυχής I τφ έψέλιζεν άλλοτε
ή Όλ.κα ήδέω,. Μέ σέ έρχομαι μακράν άπό τάς
θαλάσσα: ταύτας, εΐς τήν άκραν τού κόσμου άκόμη, διότι ήξεύρεις δτι πρέπει νά κανονίσης
μέ τον πατέρα μου τά μέσα τής συντηρήσεώς
σου.
Καί εκείνος έθλιψε τάς χεΐρας της μορμυρίζωνς
— Όλκα, προσφιλής Όλκα, ό θεός σέ καθιστ^ εύδαίμονα δταν μοί λέγεις νά φύγωμεν.
Άλλά τώρα άναλογιζόμενος ταύτα εθλίβετο
διά τήν εΰήθειαν τών λόγων του. Ώφειλε νά
άποκριθή άλλως πως καί πρό πάντων είς τήν
τρομ.εράν έκείνην άπόφασιν έπρεπε νά είτη : σκέφθητι λοιπόν τί θά έλεγεν ό κόσμος αν μία νέα
κόρη, ώ; σύ, ήκολούθει ένα ξένον άνθρωπον εΐς
τά πέρατα τής γής!
'Γφ έφαίνέτο δτι περιε.τάτου> όμοΰ έπί τής
λευκής οδού, πράγμα τό οπιΐον δέν τόν ήμπόδιζε
καθόλου νά άνοίγη περισσότερόν τάς μακράς κνή
μας του, καθόσον ή χιών έπιπτε έπί πλέον φο
βερά .
— ’Ω Όλκα μου, Όλκα, θησαυρέ ανεκτί
μητε. ©ά σέ κάμω κυρά, κυρά μου !
Ή καρδία του εξωγκούτο εκ τής εύδαιμονίας
του τής φανταστικής. Ώ ! εάν πραγματικώς τήν
είχε πλησίον του, πώς θά τήν έσφιγγε είς τάς
αγκόλας του. Καί εϊχεν ακόμη νά οιανύση δρό
μον μιας ώρα: μέχρι τοΰ Ζαγράβ. Πόσα θά ήδύ
νατο ακόμη νά σκεφθή, πόσα νά είπη ! Άλλ ’
έσ/.οτίσθη πλέον καί ή γλώσσα του δέν έλειτούργει.
Άναμφιβόλως εύκολώτερον θά ήτο διά τού
αύλού του νά έκφραση δ,τι είς τά βάθη τής καρ
διάς του ήσθάνετο.
Εΐς τόν κατάψυχρον ούρανόν τό φώς τών α
στέρων έτρεμε. Ό Κλέν άντελήφθη δτι τά ώτα
του ίκαιον καί διά νά συντόμευση τόν δρόμον του
έλαβε? ατραπόν τινα διά μέσου τών αγρών. Ή
σκιά του έπιπτε γελοίο»; μακρά κατά μήκος τής
λευκής έκτάσεως.
— Πρέπει νά παίξω όλίγον οιά νά ξεμουδιά
σουν οί δάκτυλοί μου, οιενοήθη.
Φθόγγοι τινάς διαπεραστικοί διεχύθησαν έν
τή σιγή τή; νυκτός. Ώμοίαζον μέ τετρομαγμένα πτηνά έκ τή; γύρωθεν σιγής,
’ > έκ τοϋ δριμέως ψύχους καί τοϋ σαββάνου δπερ έκάλυπτε
τήν άπέραντον ίκτασιν τής πεδιάδος.
Καί δμω, ό Κλέν ήρξατο ψάλλων τό άσμάτιον εκείνο, τό όποιον ήγάπα περισσότερον τών
άλλων καί τό όποιον ΐζήτησε νά ψάλλη τό από
γευμα ή Όλκα.
Ήτο παλαιόν τι ασμα, τό οποίον ετερψε πολύ
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τόν πατέρα καί τήν θυγατέρα του, είς διά
λογος μεταξύ ένό; αύθέντου.καί τίνος κορασιού,
ήρχιζε δέ οΰτω :
. *;■■
«"κίχ/ τδ πράσινο σταμνί μου

'

ό άφέντης τώχει σπάσει.·.»
Καί ό αύθέντης άπεκρίνετο
«Σώπα πείά, μή κλαΐς, παιδί μου

τδ σταμνί ποΰ σοΰχω σπάσει
τδ πληρώνω, στή ζωή μου !..·»
Ή Όλκα παρέστησε βεβαίως τήν κορασίδα
μέ τήν σπασμίνην λάγηνον, ό δέ Κλέν τόν αύθέντην, ένφ 0 γηραιός τεχνήτης διεσκέδαζεπολύ.
Καί τώρα ό Κλέν μετ’ έκστακτικοΰ μειδιά
ματος διατρέχων τήν μακράν ατραπόν, επαιζε
ή μάλλον προσεπάθη νά παίζη «τό σπασμένο
σταμνί».
Οί δάκτυλοί του δέν τον έβοήθουν πλέον.
Έπρεπε νά παύιη· καί έπειτα ήρχισε νά πνευ
στία. Δέν εϊχεν έ-.οήσει- δτι ή χιών κατέστη
όλιγώτερον σκληρά καί περισσότερον βαθεϊα είς
τούς αγρούς παρά είς τήν όοόν καί δτι ή ατρα
πό: καθίστατο πολλάκις αοιάκριτος.
Αφέθη
πλέον είς τήν τύχην. Είτα άνά πάν βήμα προσέκιπτε καί αί μακραί κνήμαι του έβυθίζοντο
<ί; αφανείς χάνδακας.
Οί αστέρες έτρ,μον περισσότερον, ψυχρός δέ
καί σφοδρός άνεμος ήγέρθη. Ό Κλέν ήτο κάθι
δρο; καί πρός τούτοις έρρίγη. Προσεπάθησεν
άκόμη νά παίξη τόν αύλόν τβυ. ·
Άλλά οέν ήσθάνετο πλέον τούς δακτύλους
καί τό χειρότερον, τά χείλη του δυσκόλως εκινοΰντο. Έφρικίασεν άναλογισθείς τήν πχριβάλλουσαν αύτόν ερημιάν καί ώνειρεύθη τήν θ-ρμήν
οίκίαν, ήτις τόν άνέμενεν είς τήν Πονίκλαν καί
έκείνην δπου διήλθε τό απόγευμά του.
— Ή Όλκα τήν στιγμήν ταύτην θά είνε
πλαγιασμένη καί, θεέ μου σ’ ευχαριστώ, θά
εινε πολύ ζεστή ύπό τά σκεπάσματα τής κλίνης

τη?·
Η σκέψις αύτη τόν ηύχαρίστησε άλλά καί
τόν ήνάγκασε νά αίσθανθή δριμύτερον τό περί
αυτόν ψύχος. Είχ πλέον διέλθη τούς άγρούς καί
έβάδιζεν ήδη διάμεσου τών λειμώνων εν οΐς έδώ
καί έκεΐ υψοΰντο θάμνοι σπάρτων.
— θά καθήσω μιαν στιγμήν όπίσω άπό ένα
θάμνον διά νά άποφύγω ολίγον τόν αέρα... Άλλά
δχι! έκεΐ έξάπαντω; θά παγώσω.
Έβάδισεν άκόμη. Όχι έπί πολύ. Εξαν
τληθείς άφέθη νά πέση έπί τού εδάφους μέ κλει
στούς τούς οφθαλμούς.
— Έάν μέ καταλάβή δ ύπνος, άπωλέσθην !
Ύψωσε μετά βίας τά βλέφαρα, έτάνυσε τούς βρα
χίονας έξεκόλλυσε τά χείλη του καί έπαιξεν έπί
τού αυλού του τούς πρώτους φθόγγους τοΰ «σπα
σμένου σταμνιού»
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τό αντικείμενου τής έπισκέψεώς σας ; προσέθηκεν

δ φωνογράφος. Ή κυρία Λακόμβου έκ τών αποστελλόντων τή Έστέλλα ,φωνογράμμων άνεγνώρισε οτι

ή φωνή αΰτη ήτο του Φιλόξ-Λωρρίς. Κατεπλάγη

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ BIOS

έκ τής τοιαύτης υποδοχής του πρός τους έπισκέπτας.
— Ίδου τρόπος τοΰ άποφεύγειν τάς ένοχλήσεις.

Δεν καταδέχονται νά έλθωσιν αυτοπρόσωπος προς

(Συνέχεια έκ τον προηγ. φύλλου)

συνίνόησιν καί διά τοΰ φωνογράφου δέχονται τούς
ανθρώπους οί όποιοι λαμβάνουν τόν κόπον νά ίλθω-

Παρετήρησεν δμως θαυμάζουσα τήν τοιαύτην έ·

γκαθίδρυσιν, δτι τά ονόματα δέν συνωδεύοντο καί

ύπδ τών έν χρήσει φράσεων

Λύεται,

εζήΛθε, δέχεται, πω-

δι’ ων οί επισκέπται κερδιζουσι χρόνον,
αποφεύγοντες άχρηστα διαβήματα.

— «Φαίνεται οτι δέν εινε’πλέον αριστοκρατικόν,
έσκέφθη ή κυρία Λακόμβου. Καί ή συνήθεια αΰτη

Φθόγγοι τίνές όζεις ύψώθησαν είς τήν παγω-

μέ,ην νύχτα, διαχυθέντες μελαγχολικοί. Ό Κλέν

άφησε τόν αυλόν του νά παίση χαί έξηχολούθει

μ

im

swm

σιν αύτοπροσώπως...
— Εύρίσκομ.αι έν Σικελία αρκετά άπησχολημέ-

νος ύπό σπουδαίας ύποθέσεως, έξηκολούθησεν δ φω
νογράφος. άλλά φανήτε εΰγενέστερον
σατε...
— Είμαι ή κυρία Λακόμβου.

και ομιλή

Ό σύζυγός μου,

επιθεωρητής τών έπί τών Άλπεων φάρων μ’ έπε-

κατέστη χυδαία καί κοινή καί θά τήν καταργήσω καί

φόρτισε νάς σας προσφέρω τάς ευχαριστήσεις του τάς

εις τήν οικίαν μας.

εγκαρδίους...

η

mams

Α2ΦΥ2ΙΑ ΕΚ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΖ

άνθιστάμενος χατά τοΰ ύπνου.
Κατάπληκτος άνελογίζετο ότι εινε μό>ος εις

τον έρημον καί χιονώδη τόπον.

— *
Όλχα,

ποΰ είσαι;

Έμορμύρισεν.
Έχίνησε μίαν έτι φοράν τούς οαχτύλους του,
ήνοιξε τούς οφθαλμούς του καί εψιθύ^ησεν.

— "Ολχα !...
Το λυκόφως

έφώτισε

πλησίον

ενός

θάμνου

σπάρτου σώμα τι ανθρώπινον μέ μακράς και ι

σχνός κνήμας. Πάρα τό πλευράν του έκειτο εις

αυλός.

Ή πελιδνή

σιν θαυμασμού

μορφή του εφερεν έντύπω-

και προσοχής ταυτοχρόνω.;.

Ο

Κλέν άπέθανε, ψιθυρίζων’τό γηραιόν ασμα.

Άχ τό πράσινο σταμνί μον
ό άφεντης τώχει σπάσει!...
Κιοοος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΑΙ Ζ&ΣΑΙ ΕΑΡΑΙ
Τό άκόλουθόν πείραμα τήε Ισορροπίας είνε διασκεδαστικόν καί θεαματικόν, πολύ 8έ χρήσιμον δι’
δδοιποροϋντας άνδραε, διά στρατιώταο εν παρα-

δείγματι.
Όταν ό στρατός εύρίσκεται έν άναπαύσει, καί
οί άνδρες ίητοϋντες βράχους καί υψώματα διά νά
καθίσουν δέν εύρίσκουσι, τότε δύνανται διά του έ£ής εύφυοΰς τρόπου νά έπιτύχωσι καθίσματα όχι
καί άίιοκαταψρόνητα.
ΆρκεΤ πρδς τούτο νά καθήσωσιν ώς δεικνύει ή
έναντι είκών, δηλαδή δ είς έπί τών γονάτων τοϋ
άλλου καί σχηματίσωσι κύκλον. Τοιουτοτρόπως θά
εύρεθώσι πάντες έπί καθισμάτων, πάντες μεταβαλ
λόμενοι είς ζώσας έδρας.

Τίθεται δ παθών είς δροσερόν μέρος εύάερον
καί απαλλάσσεται άπδ πάν ένδυμα, τό όποιον στε
νόχωρε! καί έμποδίίει τήν κυκλοφορίαν. Τρίβονται
δυνατά αί κνήμαι καί αί ψείρες διά νά έπανέλθη τό
αίμα πρός τά άκρα καί οίδεται είς τόν άρρωστον
κα^ά μικρά ροφήματα άναψυκτικόν τι ποτόν, οίον
ύδωρ μέ δέος ή λεμονάς· έπιπλέον δέ ένεργείται
«αΐ |ν. κλύσμα μέ.δύο. κοχλιάρια δέους.
Έάν δέ ή άσψυδία έπέλθη άπό τδν ή
λιον, πάθη δηλ. δ άνθρωπος τήν λεγομένηνήλίασιν, δπως συμβαίνει είς τούς θεριστάς λ. χ.
καί είς τούς πείοποροϋντας τδ θέρος, τότε άφοϋ
μεταφερθή δ παθών είς σκιερόν καί δροσερόν μέ
ρος καί άφαιρεθώσιν δσα ένδύματα οφίγγουσι μέρος
τι οίονδήποτε τού σώματος, τφ κάμνομεν αμέσως
έν ποδόλουτρου θερμότατου όμοϋ μέ μίαν δράκα
άλατος μαγειρικού ή μέ ίν ποτήριον δίους ή μέ
όλίγον σινάπι καί άφίνομεν τούς πόδας τού άρρ''·
>ωστου έντδς αύτού έπί ίν τέταρτον τής ώρας. Συγ
χρόνως δέ έπιθέτομεν είς κορυφήν, τδ μέτωπον καί
κροτάφους πολύδιπλα πανιά βρεγμένα είς ψυχρόν
δδωρ ή μέ πάγον, έάν εύρίσκεται πρόχειρος καί τά
άλλάοσομεν συχνά
Πλύνομεν τό πρόσωπον μέ
ψυχρόν νδωρ καί προπάντων τούς όφθαλμούς. Δί-

δομεν είς τόν άρρωστον, ώς ποτό/ συχνά καί κατ
όλίγον ψυχρόν ύδωρ μέ δέος, (δηλ. μία κουταλιά
Τής σούπας ίύδι μέσα είς 100 δράμια νερό), ή δίινήν
λεμονάδα. Έάν άργή νά έλθη ό ιατρός, βάλλομεν
άνά πέντε βδέλλας όπισθεν έκάστου ώτίου τού
αρρώστου καί έίακολουθούμεν τά ψυχρά είς τήν
κεφαλήν.
Διά νά άποφεύγωσι τάς ήλιάσεις οί έργάται των
αγρών πρέπει κατά τδ θέρος νά προφυλάττωσι τήν
κεφαλήν μέ πλατύν ψιάθινον πίλον καί νά μεταχειρίέωνται ποτόν τι συγκείμενον άπδ ύδωρ, μέλι καί
όλίγον δέος, νά άποφεύγουν δέ τάς διεγερτικός
τροφός καί τά οίνοπνευματώδη.

. . . άιόάχτωρ

λαβοϋοα τα Ανώτερα διπλώματα.

Τότε έπίεσε

τήν πινακίδα τοΰ οικοδεσπότου καί
αμέσως ήνοίχθη ή θύρα. Εύθύς παρουσιάσθη είς άνελκυστήρ, ανήλθεν έπ ’ αύτοϋ καί μόλις ούτος έστάθη

— Ή αξιέραστος γυνή ώμίλει συγκεχυμένως καί

ήγνόει τί πλέον νά εΐπη είς τόν φωνογράφον. Βε-

κατηλθεν ή επισκέπτης. Έτέρα πάλιν θύρα ήνοίχθη

ταίως είχε σκοπόν έκτεταμένως νά ώμιλήση μετά
του Φιλοξίνου Λωρρίς, άλλ’ όμως δέν ήτο προετοι

αυτομάτως καί εύρέθη έντδς δωματίου μεγαλοπρε

μασμένη διά μίαν συνομιλίαν διά τοΰ φωνογράφου.

πούς, οδτινος οι τοίχοι ήσαν πλήρεις έκ σχεδιαγραμ

— Πολύ καλά, εύρίσκεσθε έν Σικελία δσον καί

μάτων ίχνογραφημένων καί φωτογραφείων τών δια

έγώ ! ειπεν καί ήγέρθη σφορδώς έξοργισθεϊσα. Εί-

φόρων τελειότατων μηχανημάτων. Έν τφ μέσφ εύ·
ρίσκετο μεγάλη τις τράπεζα περιστοιχισμένη ύπδ

σθε μία αρκούδα, κύριέ μου μία αρκούδα καθώς σας

εδρών τινων. Ή κυρία Λακόμβου ούδένα είδε μέχρι

αντιλαμβάνομαι, μέ τόν φωνογράφον σας ! Άν νο

τοΰδε, ούδείς δέ υπηρέτης έφάνη. Έκπληκτος έκάθησεν έπί τίνος έδρας καί άνέμενε.

μίζετε ότι θα λάβω τόν κόπον να συνενοήθώ μέ τήν

— Τί επιθυμείτε; είπε φωνή τις ώς νά ήρχισεν

ονομάζει δ κόσμος μία τριπλο-αρκούδα καθώς έγώ

μηχανήν σας...
— ’Εξακολουθήσατε, σας ακούω ! εϊπεν ό φωνο

αδημονοΰσα.
Ήτο φωνόγραφος ευρισκόμενος εις τό μέσον τής

γράφος. _

τραπέζης, δστις ώμίλει.

βου. Δέν λέγει τις τό ενάντιόν' πιστεύετε λοιπόν
δτι διήνησα 400 λεύγας διά νά λάβω τήν εύχαρί-

— Εΰαρεστεΐσθε νά μοί είπητε τό δνομά σας καί

— Μέ ακούεις 1 έξηκολουθησεν ή κυρία Λακόμ
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στησιν νά συνομιλήσω μεθ’ ΰμύν, κύριε φωνογράφε ;

Δύνασαι νά μέ ακούεις,
φορου !

κύριε μου ! Μου εινε αδιά

Μάλιστα, ό Φιλδξ-Λωρρίς ε’νε μία χονδρο-

δικαστών της, φιρόντων λευκά

έκ τών τρομερών
περιλαίμια,

προσποιητή

ή

στέλλας τήν

αταραξία τής

έγκατελειψεν

έξαίφνης,

ή

τδν

Δος

Έ-

δυστυχής

Αρκούδα, άλλ’ ό υιός του Γεώργιος ε’νε αξιέραστος

ήρυθρίασεν. ώχρίασε.

νέος, οσιις ευτυχώς δέν τφ έχει ομοιάσει ποσώς...

τδ έδαφος

Φαίνεται οτι οφείλει τδ τοιοΰτον εις τήν μητέρα του,

σπάθειαν κατώρθωσε συνελθοΰσα πως, ν ’ άποκριθή.

άναμφιβόλως δέ ή καλή αΰτη κυρία δέν θα ευρίσκει

καμμίαν τέρψιν μετά τοΰ σοφού
ρίστως ήκουσα περί τινω
*

συζύγου της. Άο-

έρίδων...

οικογενειακών

παρετήρησε

κατωρθώσει

μετά

τόσης επιμο

έσυγχυσθησαν ήδη εν τή κεφαλή της

νής νά. μάθη,

καί άπικρίθη άλλα αντί άλλων. Μηδενικά καί

με

λανοί κηλϊδες καταλαβοΰσαι ολόκληρον σειράν, ιδού

φωνογράφους του.

τδ

ειπεν ό

φωνογράφος.

Πολύ

— Ώ Θεέ μου !

αίφνηδίως

Άνεφώνησεν ή κυρία Λακόμβου

καταπλαγεϊσα !

τί έκαμα!..

Δέν

τδ έ-

σχέφθην ώμίλει άλλα ταυτοχρόνως καί έσημείωνε !
Ο φωνογράφος ούτος θα έπαναλάβη ο,τι ειπον . . .
Εινε προδοσία! ...

θεέ μου τί νά

Ώ !

διορθώσω τδ σφάλμα ;

χάμω! Πώς νά

μυσαρά μηχανή !

Πώς

νά τήν άπατήσω ; Ά !.., Είμαι χυρία τις Άγγλίς,

ή χυρία Άραβελλα

έχ Βίρμιγχαμ,

Χόγκσων

έλ

θοΰσα όπως προσφέρω τεκμήριου τοΰ θαυμασμού μου,

Ή χυρία Λακόμβου. άνεδύφησε πυρετωδώς έν τώ

μικρφ σακιδίφ, οπερ έκράτει άνά χεϊρας, χαΐ
γαγοΰσα πολυτελή

δι’ έμδαδας ας προ

χεντήματα

αγοράσει διά τδν

μικρού, ειχεν

έξα-

Λακόμβον,

κύριον

τας κατεθηκεν παρά τφ φωνογραφφ.

— Λάβετε

τοϋτο τδ ζεύγος τών

αΰτάς τάς έπεξεργάσθην διά τδν μέγαν άνδρα...Μή

λησμονήσετε τδ δνομά μου .... κυρία . .. ’Α ! θεέ

μου, άνεφώνησεν αίφνης ίδοΰσα νέον τ. έπί τοΰ φω
νογράφου μηχάνημα.

Ό φωνογράφος ήδη

κατέχει

τήν φωτογραφίαν μου... Τόσφτδ χειρότερον... Σώ
ζομαι !
αλλ’ αμέσως έπέ-

στριψεν.
— Παρ’ ολίγον νά φερθώ

αγροίκος,

φεύγουσα

Τί θά έσχέπτεσθε περί εμού !

Ευτυχής λογίζομαι οτι καί επί

βεβαία περί

χεϊρα τής δεσποινίδος

έμελλε

έλθη

νά

εις Ζυρίχην διά νά τήν παραλαβή, λοιπόν λαβσΰσα

ταχέως

τδ άερόστατόν της έκλείσθη εις τδ

τίου της κλαίουσα πλέον

νά

έφρόντισε

φωνογραφήσω,

ιούς γονείς

εις

τήν

απροσδόκητου αποτυχίαν της.
Ήτο λοιπόν

— Ποιος

Άν

της.

εινε

τών έξετάσεών

ειπεν

δάκρυά

πληροφορίας περί

ζητοΰντες

φίλοι

μου,

άπομάσοουσα τά

δέν δέχομαι. Σας παραπέμπω

είς τήν πλάκα τοΰ τηλεμηχάνου.

υπό τίνος αγγλίδος πολύ οχληράς. Ή ταπεινή τών

θεράπων θέτει πρδ τών ποδών τοΰ μεγάλου άνδρδς
περίεργος έπισκέ-

πτις, κλίνασα πρδ τοΰ φωνογράφου.

— Πώς ; άνεφώνησεν αμέσως. : δάκρυα, δεσποι

, , αί .έξετάσρις ;, ...

Αποτυχία ί έψιθύρισε προσπαθούσα νά μειδι-

άσκ,. Καί πάλιν αποτυχία !

κολώτατα!. . .

Τά ζητήματα ήσαν μέν δύσκολα,

τδ μηχάνημα.

αλλα θα

ήδυνα-

Ή κυρία Λακόμβου δέν ύπερηφανεύθη έκτής έπι-

σχέψεως αυτής
Μετά τινα δέ χρόνον διήλθεν καί τδ τελευταίου

ήδη απέκτησε

μη

θάρρος. ήτο

καλώς παρεσκιυασμένη συμφώνως μέ τδ πρόγραμμα

γνωστήν τήν

τόσφ

κόμδος θά σάς

δτε ή

Γεώργιος

τος.

Πρό

Λωρρίς ήτο ταχείας

μιας

ώρας

οΰδεμίαν

άποφασιστικότη-

δρεξιν

νεαράς

φοιτήτριας, χωρίς νά ζητγ, έξηγήσιις διά τά αισθή

τήν συνήθειαν ταύτην. Ή αιφνίδιος θέα τών δακρύων

του καί χωρίς νά διστάση, έλαβε τήν

άπόφασιν, ώς

ειδομεν, νά συνδέση τήν ζωήν του μετ’ αύτής. Ήτο

τών

πράξεών

μου μέ κατέστρεψε

ώχρίασα, έταράχθην,

έ-

εΰρισκεν άρκετά εμπόδια είς τδν γάμον
πατήρ του ειχεν άλλας ιδέας.

του.

'Ακριβώς κατά

είσαι

εύτυχεστέρα.

'Εμπρός Έστέλλα

πω κλαίουσαν,

Έστέλλα, μή φιλτάτη μου. . .
μου

Έστέλλα» ! έδόησεν

μία φωνή όπισθεν τής δεσποινίδος. ·— Σάς

ευρίσκω

πολύ οίκεϊον, κύριε Γεώργιε Λωρρίς.

Ήτο ή

τήν

Ζυρίχη,

ήθέλησε

ταύτην τοΰπατρός του...

νά πληροφο-

Καί

δμως

όμοΰ μέ τούς άλλους και άλλας

Ό Γεώργιος πρός στιγμήν ίμεινεν άφωνος, άνα-

ύποψηφίους

είς τδ Πανεπιστήμιου καί περατώσασα

γνωρίσαςτήν φωνήν τήςκ. Λακόμβου, μεθ ’ ής πλει-

καρτερικώς

τάς

εξετάσεις, αντιμετώπισε

καί τάς προφορικός άνευ πολλών παλμών τήν

φο

στάκις άπδ τής εποχής τοΰ

αί’τινες έρρίφθησαν

συ-

νωμίλησε.

— Κυρία, είπε μετ’

ράν ταύτην.

ήλεκτροστροβίλου

σύνην τόσον άπηλπισμένην έκ τής

δεσπο

αποτυχίας

της,

ουδόλως ι-

άπηλή αΰτη ί’να άλλάξη φρονήματα.

Τήν εσπέραν,

οτε ό κ.

άφιχθιίς

είς Ίντερλάκεμ

δ

άεροστάτου είς

Γεώργιος

νά

δια τοΰ

Λωρρις έ-

τδν σταθμόν

είχε

Λαουπρο

διαθέσει τδν σύζυγόν της.
είπή μέ

κωμικήν

άξιο-

πρέπειαν, ή σημερινή ήμέρα είνε επίσημος. Φαντά

Έστέλλαν ;

νά άκούσης πράγματα σοβαρά καί
ζητής νά μαντευτής. ..

'Ετοιμάσου

σπουδαία. . . Μή

'Ετοιμάσου μόνον.

τούτο επεσεν

έπί

λατρεύει

τήν

— Μάλιστα, δ Γεώργιος Λωρρίς

μας, καί ή Έστέλλα έπίσης τδν άγαπά.
Άλλά ή προίξ ! Τφ είπες,ότι ή Έστέλλα...

— Προίκα !

ασχολούμεθα μέ τδ

Πολύ

ζήτημα

τοΰτον ... Πόσον μωρός φαίνεσαι !

Ή

άφιξις τού

συνδιάλεξιν

Γεωργίου Λωρρίς

ταύτην. Ούδέποτε

Λαουτερβρούνεν, διότι μέχρι

νειας Λακόμβου. Ήτο

διέκοψε

ειχεν έλθει εις

τοΰδε μόνον διά

τηλεμηχάνου ήλθεν εις λόγους

μετά

τής

κατά δυστυχίαν ή

έλευθέραν καί

Έφοδεϊτο ό

τδ

τοΰ

οικογέ

Έστέλλαν.

δυστυχής μήπως

Έστέλλα δέν είχε

τήν

καρδίαν

άπέκρουε τήν αϊτησίν του.

’Αμέσως έγένετο δεκτός, ή δέ δεξίώσις
ρίας Λακόμβου τφ

καλώς,

τήν

συγκεκινημένος’

ολίγον τι

ήρχετο δέ μόνον διά νά συναντήση τήν

μένη καί

— Φίλε μου, τώ ειχεν

τήν

Ό κ. Λακίμβος είς τδ όνομα

Τί είχε νά τή εΐπη ;

Λακόμβος ήλθε διά

γευματίση, σχεδόν ταυτοχρόνως,

ζεσαι τί συνέβη είς

ολίγον, βλέπων τήν

θεωρίαν

Λακόμβου μετ'

τίνος καθέδρας.

—

του : «Λα

Ό Γεώργιος έφριξεν άναλογισθείς τήν

— Ό γαμβρός μου, είπεν ή κ.

έμφάσεως, ονομάζεται Γεώργιος Λωρρίς.

τήν

εΰρωμεν δόκτωρά τινα κεκτημένην τά ανώτερα
διπλώματα. άΛηδ'ες επιστημονικόν κρανίον, γυ
ναίκα εμόριδη και ώριμον, διά νά ϊχω την κε<ρα2ήν μου άπηΛΛαγμίνην πάσηο ματαιοπονίας.»
σχυεν ή

κυρία Λακόμβου, ήτις, μή συναντήσασα

Έστέλλαν έν

σχέδιόν

— Άλλά ποϊος τήν ζητεί ;

κόρην

ειχεν αναπτύξει τδ

γαμήλιον

«’ΓξαχοΙονδήοατε· αβι άχονβη etxer i φβιτόγζαφος. . .

Ό

ρας κηλίδας καί τά μηδενικά.

τερβρούνεν; Έν τούτοις ή κ. Λακόμβου

τήν Ζυρί

τούτον.

ήμέραν τοΰ ήλεκτροστροβίλου, ό Φιλδξ - Λωρρίς τφ

τίου τής Έστέλλας,

πέμψει. Άνεχώρησε λοιπδν ήσύχωςζδιά

Είς τάς πρώτας ερωτήσεις,

Πρδ

διά τοΰ τηλεμαχάνου συνεντεύξεις μετά τής

φθασε διά τοΰ

γραπτός

γάμο;

είς τάς

Γεώργιος

σωλήνος

χην, παρ.ουσιάσθη

διά

εΰρισκεν εύχαριστησιν

πολλοΰό

ρηθή πάράτής θυγατρός της τά συμβάντα καί πρός

τας

ψήφος

μου είνε μεθ’ υμών.

τούτο φωνογραφικός συνεκοινώνησε μετά τοΰ δωμα

είς

όσον ά-

δώση οριστικήν άπάντησιν’

φορα έμέ, δέν δύναμαι ή να σάς είπω

σημειώσεις, άς τή είχε

καί

τιμητικήν

δι’ήμας αϊτησιν, είς τδν σύζυγόν μου καί ό κ. Λα-

τών εξετάσεων, χάρις εις τάς σύμβουλός τοΰ Γεωρ

Λωρρίς

άξιο

— Κύριε, απήντησεν ή ·/.. Λακόμβου μετ'

σκοτίσθην καί οί βαθμοί μου έπνίγησαν ύπδτάςμαυ-

— Πώς ; «φιλτάτη

εξάμηνου προς άπόκτησιν τοΰ διπλώματος τής

γίου

Έ

παρακαλώ,

αποθαρρύνετε.

είκοσιεπταέτης καί ελεύθερος

μ.ή κλαίεις. . . δέν θέλω . . . δέν δύναμαι νά σέ βλέ

Έστέλλα

Έστέλλας ! . .

Δέν έκρυπτεν δτι έκ μέρους τής οικογένειας του θά

όλεθρία δειλία

πρδ τών έξετάσεών μου,

ράν καί θά

εϊπχ,ς όχι!

Έστέλλας , άνέκραξεν ή κυ

τής Έστέλλας έξήγηρε τα αισθήματα τής καρδίας

μην ν ’ απαντήσω . . . χάρις είς υμάς .. .

— Άλλά ή

είπον

Έγώ

καί σύ δέν θά

ν α ί καί όταν λέγω ναί ελπίζω οτι

τήν

ματα του ένεκα τών οποίων εΰρισκε τόσφ γλυκείαν

— Μή κλαίεις, θά παρουσιασθής μίαν άλλην φο

— Λαμβάνω τήν τιμήν νά σας χαιρετήσω ειπεν

χανικού. Ή

σάς πα

ώρισμένον ησθανετο καί αμέσως τδ απιφάσισε.

— Λοιπόν;

ειπεν ή

Ζητούν τήν θυγατέρα μας είς γάμον.

παρα

νά ζητήσω

τοιαΰται. . . Σάς

ησαν

στέλλα, μή μά

ό

Ή Έστέλλα έστρεψε τδ κομβίον καί ό Γεώργιος

—

ώ

Ώς βλέπει τις έκ τής περί γάμου αίτήσεώς ταύτης,

ί £‘i* al * Γεώργιος Λωρρις ! . ..

νίς ;... κλαίετε

μωρολογίας

λε;ψ·ν τών κανόνων τής αίτήσεώς μου, διότι αί πε

είς τήν μητέρα μ'.υ.

έφάυη

είς τάς

— Έάν ε'χετε τήν καλωσύνην νά μοί τήν δώσητε

πρβπείας, θά κάμω

εινε ;

μόνον

κ. Λακόμβου ύψοΰσα τούς

έφώνησεν ή

κα· αν ή δεσποινίς δεν .. . Συγχωρήσατε τήν παρά-

ήμισείας ώρας, όταν σφοδρός κωδονισμος έν τφ τηλεμηχάνφ ήχησεν.

ταύτας,

Άπέτυχε, δυστυχώς πάλιν άπέτυχε...
άρκεϊται

μας δέν θά γίνη μηχανικός, όχι, δέν θά γίνη. ’Ιδού !

δ Γεώργιος, σάς

τιμήν

— Ώ !

παρηγο

Μίαν μόνον λέξιν

τήν

εξετάσεων καί σεϊς δέν μοί άπεκρίθητε...

Μαντεύω...

ρία Λακόμβου, ριφθεϊσα έπί τίνος έδρας.

ριστάσεις
της άπδ

έ·< τή θλίψει

βεβυθισμένη

— Τήν χεϊρα τής

δωμα

έλευθέρως, αφοΰ βεβαίως

όργίζεσθε. . .

περί τών

μους. Ευτυχώς, και σ’ ευχαριστώ, θεέ μόυ, ή κόρη

στιγμήν διελέχθην

μετά τοΰ περιφήμου Φιλδξ-Λωρρίς άν και διεκόπην

τάς προσρήσεις αύτής,

— Κυρία ! άνεφώνησεν

ρακαλώ. . . Λαμβάνω

— “Οχι! Είμαι θυμωμένη κατά τοΰ ε'αυτοΰ μου.

χωρίς νά χαιρετίσω !

’Αναλαμβάνω δέ έγώ νά

— Ύποπτεύωμαι,άπεκρίθη ό κ. Λακόμβος.Έξή-

τασα φωνογραφικώς συγκοινωνίαν καί σάς ήρώτησα

πάλιν,

ρήσω τήν κόρην μου ! . . Κύριε χαίρετε ! . .

καλώ, μή

— Αύτοι οί δήμιοι θά σοί έδωσαν ζητήματα δυσ-

Διηυθύνθη προς τήν θύραν

ιδού τδ πάν. . .

εξετάσεων.

της,

κυρία

έργασθώμεν, θά παρουσιασθώμεν

θά

τή ταραχή

ή μήτηρ της,

ή

ειπεν

Ύπέστημεν μικράν τινα άποτυ-

της

—

έμβάδων. Έγώ

Λακόμβου ξηρώςί

χίαν,

ύπόχρεως,

πολύ

— Σάς είμαι

τούτων

Έλησμόνησεν δτι

καί δέν

ήδυνάμην νά βλέπω ρέοντα τά δάκρυά της χωρίς...

αδημονία

τοΰ θριάμβου τής θυγατρός

εύτυχοΰς

τής

εκείνης θυέλλης... Τέλος πάντων έκλαιε

κρίσιμων

έν

άπδ

αισθάνομαι δΓ αύτήν,

ύπήρξεν ή

Διστάζουσα έθεσε τήν χεϊρα της έπί τής συσκευής.

προς τδν περίφημου Φιλδξ-Λωρρίς...

λία ήν

αποτέλεσμα τών

Μεγάλη

της.

καλα, τδ έσημείωσα...

έτόλμησα νά τήν παρηγορήσω καί ή ειλικρινής φι

Τέλος μετά σφοδρόν προ

απορούσα...

Άλλ’ οσα είχε

ειτα

αέρα,

Βεβαίωςή άπιρισκεψία'.αΰτη θά οφείλεται είς τούς

— Αΰτδ ήτο δλον;

365

Η ΦΥΕΙΣ

Η ΦΥ-Slt

έδειξεν

οτι

τά πάντα

τής

κυ

έβαινον

καί δτε τέλος έφάνη ή Έστέλλα συνεσταλ
ώχρά έκ τής συγκινήσεως,

σύσφιγξις τών

χειρών ύπήρξεν

ή

μία

γλυκεία

άπάντησις

είς

τήν άφωνον ερώτησιν, ήν εθετον οί ανήσυχοι οφθαλ
μοί τοϋ νεαρού άνδρός.

Διήλθεν εσπέραν εύχάριστον είς τδν οικον
Λακόμβου καί οτε έλαβε τδ

άερόστατόν

κατά

τοΰ

τήν

367
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κέρδιζε, οιάγων έν ευπορία' νυμφευθείς εξαίρετου
ήτο

σύζυγον,

γι

θέλω νά ϊδω

Δέν

νων.

φάρου έφώτιζον φανταστικώς τά όρη, διαλύουσαι τά

έκ τοΰ μητρικού

σκότη τών κοιλάδων κα'ι έσπινθηροβόλουν αί πελώ

άλλά απλοϊκού. Αί έπί τοΰ αταβισμού άναζητήσεις

ριοι κορυφαί τών παγοσειρών’

οφθαλμούς

απέδειξαν

τδ τοιοϋτον, καί

δέ τοΰ όνειροπολοΰντος νέου, ταΰτα πάντα τοΰ έφαί-

ώνος ήδη

μας έπρομήθευσε

νοντο ώς αί λάμψεις τής προσεχούς

οσον

εις τούς

ευτυχίας

του,

φωτίζουσαι πρδ αύτοϋ εύρυτάτην έκτασιν ευδαιμονίας.
Ώς ητο επόμενον,
σθη

οτε τήν

έγνώρισε τήν

ό

Φιλδξ · Λωρρίς παρωργί-.

άπόφασιν του.

κύριος δέν άνέμενε νά

τ&

υιός του τφ

ό

πρωίαν τής επομένης

διότι ό

Και βεβαίως,

εύρη τήν ζητουμένην

δό·

έπ'.στημονιχηϊ

κτορα πασών τών επιστημών, τήν
γυναίκα, τήν περίφημου καί ώριμον μνηστήν, ήν τφ

διότι έμελλε νά κα-

εϊχεν ΰποσχεθή. Και βεβαίως,

ταστρέψη ολα του τά σχέδια καί νά κατεδαφίσω όλας
τας ελπίδας του μέ τδν μωρόν

γάμον του . . .

τινά

τάς φυσικάς

γευματίσης

καί μάλιστα τοΐς ομοιάζει

δημοκρατίας

τδ συμφέρον

αΐ παρελθοϋσαι

αμείλικτοι

μου,

ειχον δίκαιον, ούσαι

πρδς τούς

πολέμιοι

Παιδί

έκυριάρχει.

αριστοκρατίαι

ανάρμοστους γά-

μους
γενεαι τών

«Πρέπει νά μάθη τις καλώς οτι αί

σκληραγωγημένων στρατιωτών καί πιστών ιπποτών
τών παρελθόντων χρόνων, διά τής καθημερινής με

ταξύ των

άναμίξεως,

έξοχον

τήν

ενίσχυον

ανδρείαν και έδικαιολόγουν τήν ώραίαν

αύτών

αυτών ύπε-

λης

λοιπδν

Έ I

οικογένειας.

και μέ τάς πνευματικός

τών νεοπλούτων, καί οΰτω ή

τοΰ αίματος

μετά

κατεστράφη

ευγένεια

ύπδ τών ανάρμοστων τούτων γάμων !

’Επιστημονική

άπόδειξις εύκολωτάτη 1 Άς λάδωμ-ν απόγονόν τινα

Ρολάνδου τοϋ περιφήμου

γεννεδν,

ιππότου

υιόν

έξοχων ιπποτών. Άν λάδη δ

τριάκοντα

υιός

ουτος

τών ανδρείων γονέων, κόρην τινα κτηματιών,τότε δ

παραχθησόμ-νος καρπός τής

ένώσεως

ταύτης

σύγκειτα: έκ μίγματος αίματος εύγενοΰς καί

θά

αίμα

νοητικών αναπτύξεων άπογόνου τινός.

Τοΰτο περί

που ομοιάζει μέ
σομένην καί διδομένην

φυλασείς τούς α

άποκλειστικώς

ίνα πληρώση τδ

κρα

νίου τοΰ γεννωμένου... Θέτει,λοιπόν,δτέ μέν περισ

σότερον πνεΰμα, ότέ δέ

όλιγώτερον,

τερον όταν δ μερισμός γίνεται άνάλογος, τόσον όλι
φύσις υπάρξει φειδωλή'

γώτερον, όταν ή

τών

χρημά'ων

αγαθών

μεταπρατών

είς δλας

ύπδ τών προγό

καί αύξηθέντος ΰπό τών γενεών.

σίων,ίνα συμπληρώσωμεν τήν πνευματικήν περιου

σίαν τής γενεάς ήμών !

ένα αστρονόμον καί ένα μέγαν χειρουργόν καί θειον
μηχανικόν, ανακαλύψαντα τους πνευ

ματικούς σωλήνας,

άντικαταστήσαντας

ροδρόμους τών προγόνων μας...

τούς σιδη

’Ιδού έξοχος οικο

γένεια !
Βαρδώ’ τρία

κοντά εννέα έτών, άρχηδιδάκτωρ τών πρακτικών ε

πιστημών, μαθηματικός πρώτης τάξεως, καί έξοχο-

της είς τήν πολιτικήν οικονομίαν. Σοί τήν συνιστώ.

Διαβλέπω

έν ταύτη τή
*

απαραίτητον

έκεΐ υ

απογόνους του

καί

νά μή

τούς

άφήση εκτε

θειμένους καί οΰτω είσχωρήση είς τδ σώμα των ψυχή
δι’ ήν θά ήρυθρία.

Τήν σήμερον

ημείς άποτελοί-

έξέφρασε

φρίκην αύτοϋ, καί προσεπάθησε νά διακόψβ τήν

και ήρπασε φωτογραφίαν

ίδρύσωμεν δι ’ εκλογής πολύ μιλετηθεί-

σης γένος τι άληθώς υπέροχου. Δέν θέλω έγώ είς

τήν οίκογένειάν μου

δυσάρεστους εξελίξεις απογό

αύτου

τε,

άλλως

ύπ’

τά:

τήν

αναπόφευκτους

ένίοτε φι-

ύποχρίω-ιν κάποτε

νά ΰπάγη

τις κατόπιν μόνος είς τό ξενοδοχείου, ΐνα έξακο-

λουθήση τό

εκείνο γεύμα.

κακότυχου

Άλλ’ό Δουριέ άντέτεινεν.είς τοσοϋτον,ώστε,

φί

αρχαίων

τοϋ

έπί

τάπητες τής

τοΰ

άς

παμψηφεϊ

όπως

απαραίτητον

θεωρώ

έγώ οιά

καί

τής

άφηγήσεως

άφ ’

ού

εξέθεσα

ματαίως

τους μάλλον

εύλογους

παοεοέχθητε,

τέληξα

εΐς τό

νά παραδεχθώ ταύτην.

Μοΰ είπε λοιπόν ;
— ’Οδός Λακροά,

173... εΐς τό τρίτο·, πά

τωμα ... θά ένθυμηθής ;

έν φιλοσοφικά?;

θεωρίαις,

ή έκ τού

κατά

δεικνύει,

ισχυρισμούς πρός αποφυγήν τής προσκλήσεως, κα

έτών,

άντιζ,ειμέ ου.

"Οπως σάς έλεγον

at ;

Καί, αύτού άπεχωρίσθημεν.

σχολείου

πρώτην φοράν,

τά

II

σημεία τών αποστάσεων αΐτινες οιαχωρίζουσ·. τάς

τής

τάξεις

βαδίζει όσον
βαίνει

συναναστροφής·

κατα το πεπρωμένων του

έκαστος

ώστε,

διατηρήσας

μή

καί συμ

τήν ίδικήν

ζει περισσότερον
έτη

άργότερον

καί

τίνος

κλίμακάς

είς

ή

παρά

σχέσεις

τάς

μετά συμμαθητών ων ή κοινωνική τάξι

..ί,
τούς

·...,
του,

Τήν επιούσαν λοιπόν, περί μεσημβρίαν,, εύρι

τήν άνοδον

ήτο

ποσώς τό

ήτο

Αγοράς.

περιφημότατος,

μετά

κάθοδον

ώστε, στενοχω ούμενος βεβαίως

ή

σάς

μου

συμ

Γεωργίου Δουριέ- ήτο ούτος εύγε-

πρό παντός δέ,

αγαπητός νεανίας,

έκ τή.

δν ίφερον

ουτος

περισσής μεγαλοπρεπείας και τοιαύτης κράσεως,

ή

ίδικόν

αστακόν,

Ό αστακός

δροχάρτου δστις τόν

πόδας καί

Τοιοΰτο οέν
βάν μετά τοΰ

έμοϋ ένα

................ ....
συναντά

ουτοι,

σιωπώσιν

σκόμην έφ’ άμάξη; έπί τής όδοΰ του, ίχων μετ’

πλησιά-

«έκπλήττωσι» !

κοντα επτά

ΦΛδξ-Λωρρίς, μή προσέξας είς τήν

έχω

άλλην τινά

έτών, γυναίκα πολιτευομένην

’Ιουλίου

μετ’ όλίγον

άκόμη.

γονον του

υπουργόν,

καί έκ

έντός τοϋ

περιετύλισσεν,

έτίνασσε τάς χηλάς

του

χον-

έκείνει τούς

μετά

τόσης

φρε ίτιδος,απειλών τό πάν νά καταξεσχίση ούτως,
ώστε ήναγκάσθην, διά νά

ησυχάσω έπί

τέλους,

νά ά-.οίξω τόν χάρτην καί νά επιτρέψω είς αυτόν

1935,

σχέσεώς του ήτο

στος, διά τό μέλλον,

ποϋμην

σφόδρα,

Καί αί

θελήσεως,

ούτως ώστε

στερούμενος

ευάρε

λίαν

πολλάκις

τής

έλυ-

άπεχώρησαν

πλέον,

οπότε ήμην

ήναγκασμένο; νά συναντώ τόν πατέρα μου, μα-

■ κράν

τών Παρισίων, διά

διεύθυνσιν τού

νά τόν

καθίσματος τής
Έκ

συναντήσεώς

περιστάσεις, άσχετοι τής ήμετέρας

μάς

νά άναπνεύση κατά τήν αρέσκειάν

τήν

βοηθώ είς

τής

όδοΰ

Λακροά,

Καί επειδή ή άμαξα ήτο

ανοικτή, θά έγενόμην βεβαίως ολίγον γελοίος είς

τούς

πεζούς

διαβάτας,

δσοι παρετήρουν τόν βί-

αίον γείτονα μου I
Έπί τέλους

αίφνης, δλως έξ

μέχρι

Αγορά;

εΐνε αρκετή άπόστασις !

Εργαστηρίου του.

Εΐς έν έκ τών ταξειδίων μου,

τής

έπί τού

του,

άμάξης, πλησίον μου.

ό αμαξηλάτης

υπ’ άριθμ. 173 οικίας,

έστάθη

πρό

νεοκτίστου μετά

τής

ωραιό

θυγα

Κουπάρ έκ τής Σάρθρης, περι

φήμου έκ τής έπαναστάσεως τοΰ
λέγη διδάκτωρ,

ή οιατήρησις τής

του.

τινα τής Έστέλλσς.

οστις έξε-

έπί τρεις συνεχείς πενταετίας, έγ

διάσημου ρήτορος Λέοντος Κουπάρ, μέ

λους τών δεκαοκτώ υπουργείων.

μεν μίαν άλλην αριστοκρατίαν. Φροντίσωμεν λοιπδν
έπίσης να

τέκνων,

λονικείας καί

τής κουφότητδς σου...»

τέρα τοΰ
τούς

ριφθέντος,

νέστατος και

τών περιφημότερων,

«Πάντοτε λοιπόν πρέπει νά εχη τις ΰπ' δψιν του

ανέκδοτον

τι

έπανόρθωσιν

Ιίαλαδίνου ;

δ-σαρεστήσαι

άκουσίως

ευχαριστήσω

δέκα

ύπάρχει μία δεσποσύνη

«Λοιπόν

Τήν δεσποσύνην Κουπάρ τής Σάρθρης, μόλις τριά

πόσον θά

συνομιλίας

διαφόρους

τινά φοβερόν

τάς εκ

στιγμής

δέ

λαδίνου Ρολάνδου ! . ..

Πτωχέ Ρολάνδε,

άστεΐόν

οιηγηθή

έσπέραν

μαθημα

τοΰ Πα-

ψηλά οπού ευρίσκεσαι 1 . . .

έμοΰ τοΰ ίδίου

αποχώρησες

«Ακούσε! Γνωρίζεις τούς Βαρδώ, τδ όνομά τους

διακοπήν ταύτην. Έστω,

«Τι πλέον θά σκέπη τδ λάβαρον του

νά

τήν

διέλθωμεν

σχολείου, ζητήματος,

του

λων

επί

— Ή δεσποινίς Βαρδώ δέν σέ εύχαριστεΐ, έξη-

απόγονον

αύτάς τάς

μόνι· ήτοι, τάς ιδιοτροπίας τής συζύγου, τάς φωνάς τών

αγαπητοί φί

έξ υμών,

απροόπτων συναντήσεων

επί τών

ήμών

κατόπιν πάντων

εύηρεστήθη, δπως

τερπνότερου,

«Είς ύμάς λοιπδν ανήκει ή έκλογή τών συνοικε

κολούθησεν δ

είς τινα

λοι,

έκαστος

ου

— Άφ’

ελαβε

ήρξατο ουτω :

συμβάντος τίνος, οπερ μοί ετυχε πρό τινων

νων

καί κερδοσκόπων καταχραστών, διοχετεύεται διά τής
προγόνου των ταύτης,

Παύλος

Ό κ.

τδν λόγον καί

ρεοθέντος πνευματικού κεφαλαίου

ανθρώπων

εδωδίμων ή

είς

πλήξεις άς αύται παρασκευάζουσ·. τφ συνοαιτη-

σάς

διάλεξ ιν τοΰ πατρός του

έμπορίσκων, ή

διεκοινώσατε ακριβώς πρό μιάς
I

τάς περιστάσεις ταύτας δέν άντλεΐ παρά έκτου σω-

τήν
ασήμων

Γεωργίου, ήο'-ή-

τού

δυσπιστώ

τόσω περισσό

διά του άταβισμοϋ ή ψυχή τών έκ μη-

τρος .προγόνων,

μετά

απόγευμα

άρχάς, διότι

κατ’

φιλικάς προσκλήσεις, καί οί περισσότεροι έξ υμών

ποιότητας και οΰτω βλέ-

Ό Γεώργιος Λωρρίς διά χειρονομίας,

τος πολύ διαφέροντος τούτου ! . . .

«Ιδού δτι

(Έκ tov Γαλλικόν)

πομεν τήν ούσιώδη πολλάκις διαφοράν έπί τών δια

τικών έκ τών πλέον διάκεκρίμμένων'έκ μητρδς

ανεμίχθη

διέλθω τό

θην

αύτδ συμβαίνει

τδ

παρουσιάζει έκ τοΰ πατρός, τρεις γενεάς

«Μάλιστα ! Ή κατάπτωεις ήρξατο διά τάς πα·

αύριον...

νει τήν μορφήν μέλους τινδς έκ τής μιας ή τής άλ

ρηφάνειαν καθώς καί τος αξιώσεις των έπί τής υπε

τών ιπποτών βαρόνων,

Ο ΜΠΛΑΚ

κώς — οΰτω δέ έκ τών διαφόρων επιμιξιών λαμβά

ροχής τοΰ αίματος.

λαιας εύγε νΛς ταύτας τάξεις, αφ ’ ής ήμέρας τδ αίμα

πλησίον μας

Παρά τήν μεγάλην χαράν ήν έδοκίμαζον δπως

πολλάκις καταπληκτι-

ματικής ταύτης περιουσίας,

βάσις τών άριστοκρα-

ά-

Το παιδίον

πογόνους, ή δέ φύσις αρύεται τυχαίως έκ τής πνευ

ή

προσέ

μοί

δέν θά σέ

σέ κρατώ ήδη

ου

ομοιότητας.

σήμερον δέν άναγνωρίζιται ή όρθότης τών παλαιών
δτι ή έκλογή εΐνε

„

φήσω διόλου, έάν δέν μοί ύποσχεθΐς νά έλθης νά

τον μέγαν τής εκλογής νόμον. Καί έν τούτοις τήν

τιών . . . Εις τήν έποχήν μας, έποχήν τής αληθούς

,

αυτό δλον,

ενδεικτικά,

πολλάκις μακρυνών συγγενών —

του

άφ’

εινε

τεκμήρια

πνευματικήν περιουσίαν

—· Ή εκλογή ! ή έκλογή ! Πόσον παρεγνώρισας

ιδεών,

θεσε τότε’

άπδ αί

ή φωτογραφία,

,

δέν

— Άλλά,

γεννώμενον, λαμβάνει καθημερινώς μορφάς έκ τής
οικογένειας

θυγα-

ένί λόγφ, ήτο ευτυχέστατο: έπί τής

γήί!

άνθρώπου ίσως άγαβου,

γένους,

έν

τρίων

ψυχήν πάππου τινδς

τήν

τοΰ Φιλδξ-Λωρρίς,

άφορα

δύο αξιολάτρευτων

πατήρ

αναφυομένην είς έγγονον

11
ώραν διά νά μεταβή εις τούς
σωλήνας τοο
Ίντερλάκεμ, αί πλατεΐαι ακτίνες του ήλεχτρικοΰ

ΓΕπεται συνέχεια)

απροόπτου, οιεσταυρώθην μετά τοΰ Γεωργίου έπί

Διά

τίνος όδοΰ.
Διηυθύνθημεν
φενείου τίνος,

τατης

λοιπόν

καί

εΐς τόν

οιηγήθημεν

εξώστην

έκαστος

καφ-

τά

ί-

οικά του.
Μοί εξιστόρησε τόν βίον του.

Κατεγίνετο είς έμπορικάς Επιχειρήσεις καί έ-

προσόψεως.

μιάς στροφής

πάλιν

είς

σύντροφόν

μον

καί

τόν

τής

χειρός,

χάρτην

καί τόν

τδν

περιενέκλεισα

οστρακόδερμου

προσεκολλησα

υπο

τον

βραχίονα μου, άνελθών δέ μετά βίας τά τρία πα
τώματα, έκρουσα.

Ή θύρα ηνεφχθη άμέσως, ώς νά άνέμενέ τις
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όπισθεν, καί νεαρά γυνή, όλόξανθος, φίρουσα οι
κιακήν έρυθρόχρουν έσθήτα, ώρμησ» πρός εμέ,
μετά οακρύων λέγευσα :
— Άχ ! Έπί τέλους, ήλθατε ! . . Ήμην
βεβαιοτάτη δτι θά ήρχεσθε εγκαίρως!
Βεβαίως θά φαντάζεσθε μέ πόσην αμηχανίαν
παρετήρουν αύτήν, οπότε συσταλεϊσα μοί λέγει:
— Ε.σέλθετε ταχέως ! . . . Θα σάς οδηγήσω
πλησίον του I . . .
Ακολουθών αύτήν τότε ει’ς τον άντιθάλαμον,
έτραύλισα :
— Άλλά, τί συνέβη λοιπόν ;
— Αγνοώ!... Συμφόρησι:... αποπληξία!..
Δέν κινείται πλέον... τί δυστυχία! ... Ή ά
γάπη μου !..
"Ηρχισα νά ανησυχώ πράγματι.
Πώς ! Ό υγιέστατος της χθες Γεώργιο: νκ
προσβληθή αίφνης, εις το άνθος τής ηλικίας του,
ύπό άσθενείας έξ εκείνων αίτινες σπανίως φεί
δονται τής ζωή; ;
Καί διά νά βεβαιωθώ οτι δέν ήπατώμην διό
λου, προσεΐπον :
— Άλλ ά, χθές ακόμη, έφαίνετο χαίρων ε
ξαίρετου υγείας !
— Ναί 1 Έξήλθε μετ’ έμεΰ είς τόν περίπα
τον καί έχαριεντίζετο καθ’ δλον τόν δρόμον πλη
σίον μου άπό χαράν καί ευθυμίαν τό βράδυ,
μετά τήν επιστροφήν, έφαγε τήν σούπα του μετά
πολλή; όρέξεως, ,άν καί όχι τόσον άδιφάγως, ώς
άλλοτε· έκοιμήθη κατόπιν ήσυχώτατα . . . Έ
πειτα, κράκ 1... σήμερον τήν πρωίαν, αίφνης,
βλέπω νά σύρεται είς τά -.ώτά του, μέ .τους πόδας παραλύτους !
Διενοήθην δτι ή πολυθέλγητρος αύτη κυρία
μετεχειρίζετο πολύ άπλά; εκφράσεις διά τόν σύ
ζυγόν της, άλλά δέν έσχον διόλου τήν ευκαι
ρίαν τού νά σκεφθώ δτι ή κομψή γλώσσα δέν εινε
πλέον τοΰ συρμού καί, έπιιδή εκείνη μέ προσεκάλει, είσήλθον εις τόν θάλαμον κατόπιν τής.
Διά τού δακτύλου, μοί εδειξεν, έπί τής τραπέζης, τεθιμένον έπί στρωματιού, μαύρόν τι
σώμα, έξ ού μικραί διακεκομμέναι φωναί εξήρχοντο.
Επλησίασα.
Ητο δυστυχής κύων, αγγλικού γένους, δστις
οίμωζε γοερώ;, έν ληθαργικφ ύπνω αποπληξίας
ευρισκόμενό:.
Ή νεαρά γυνή, λαμβά-ουσα τότε τήν χεϊρα
μου, μέ καθικέτευε ;
— Σώσατέ τον! . . .θά σάς είμαι αιωνίως
εύγνώμων| . . .
Έν τή ταραχή μου ταύτη, έν ή έξελίσσετο
όλίγον κα ·. * όλίγον τό νήμα τής κωμειδυλλιακής
ταύτης παρανοήσεως, ήσβανόμην, ύπό τόν βραχίονά μου, τό ίδικόν μου έτερον ζφον δπερ έπα·
νήρχισε τάς προτέρας άπελπιστικάς πρός φυγήν
απόπειρας.
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Τό άπέθεβα άπαλώς έπί τής τραπέζης, έλπίζων δτι θά έμενεν ήσυχεν.
Κατόπιν ή κατήφειά μου έλαβεν άβρόφρονα
μορφήν, και έστράφην πρός τήν ξανθήν κυρίαν,
έτοιμος νά διασαφίσω αύτή τήν σύγχυσιν άλλά,
εκείνη άναγινώσκουσα βεβαίως είς τούς οφθαλ
μούς μου ετυμηγορίαν απελπιστικήν δέν μοί έ
δωσε καιρόν:
— Άπωλέσθη, νομίζω; είπε, διακοπτομένη
ύπό λυγμών.
Καί, -επειδή θά κατέπιπτεν ίσως λειπόθυμος,
δέν έσχον ή μόνον τόν καιρόν δπω; τήν ύποβασ-άοω,—.οπότε ή θύρα ήνεφχθη άποτομως όπι
σθεν ή/.ών, καί φωνή δυνατή ήκούσθη :
— Άθλιοι !

III
Έστράφην.
Σωματώδης ανήρ, άναφζνείς αίφνης έπί τή:
φλιάς τής θύρας, οιηύθυνε περίστροφον κατ’ έμοΰ.
Καλόν είνε νά εχη τι; γενναιότητα, άλλ’ ή
έκπληξι; αύτη ήτο λίαν δυσάρεστος.
— Μή κτυπήσητε 1 άνίκοαξα· συμβαίνει λά0:? 1 ··’ ,
Κατεβίβασε τό δπλον του και ή νεαρά γυνή,
άπανακτήσασα τάς αισθήσεις της, είπεν ήσύχως :
— Φίλε μου, ό Κύριος εινε κτηνίατρος, ον
έστειλα καί «ζήτησα διά τόν Μπλάκ.».
Ήδυνάμην βεβαίως νά έποφεληθώ τής πλά
νης ταύτης κζί νά χαράξω αύτοσχεδίως μίαν συν
ταγήν, νά τραυλίσω δύο ή τρεις λέξεις λατινι
κός, καί νά απέλθω χαιρετών εδαφιαίω;· έπροτίμησα δμως νά διασαφίσω τδ πράγμα ;
Λ·
— Σάς ζητώ συγγ·νώμην, είπον· άλλα G&V
είμαι κτηνίατρος...
Ό οπλοφόρος άνήο, συνέσπασεν έκ νέου τάς
δφρΰς I
— Πώς! δεν εισθε ό κτηνίατρος;...
Τήν φοράν δμως ταύτην ή κυρία έξέσπζσεν
άντ’ αύτοϋ είς οργήν :
— Τότε λοιπόν τί θέλετε έδώ;
Άλλος τις θά ώργίζετο ίσως έπίσης!
Διότι, έν συντόμω, υπάγω νά γευματίσω παρά
τινι φίλω, δστις μέ προσεκάλεσε- οδηγούμαι είς
δωμάτιον δπου άγωνι^ είς κύων· νέα τις μέ έρυθρόχρουν έσθήτα μέ καθικετεύει δπω; τόν σώσωκύριός τις παρουσιάζεται άποτόμως έκ τών ό
πισθεν καί μέ απειλεί διά περιστρόφου ! Θά παπαδεχθήτε βεβαίως δτι δλααύτά εινε λίαν παρά
δοξα I
Άλλ’ είμαι καλούχαρακτήρος καί τό επεισό
*
διο
τούτο μέ διεσκέδαζεν.
Άπήντησα λοιπόν :
— Τί θέλω έδώ; ... Σάς ερωτώ καί έγώ περί
τούτου! ... Καί ΰμεϊς τί θέλετε;
Ό Κύριος έξέλαβε κακώς τούτο :

ο

— Είμαι
σύζυγος τής Κυρίας, και σάς πα
ρακαλώ, διά τελευταίαν φοράν, δπως μοί έξηγήσητε τήν ενταύθα παρουσίαν σας...
Έδώ ήλλαξεν ή συζήτησις· ήτο καιρός νά διασαφισθή ή περιπλοκή αύτη.
Τπήρξε πολύ ευκολον.
Ό φίλος μου Γεώργιος, κατφκει μέν είς τό
τρίτον πάτωμα, άλλ’ έγώ δέν είχον λογαριάση
τό ισόγειον I
Έξ ου καί τό σφάλμα.

IV
Έζητήθη λοιπόν αμοιβαία συγγνώμη, οπότε
κραυγή φρικώοης ήκούσθη.
Προήρχετο έκ τοΰ μέρους τής τραπέζης.
Παρετηρήσαμεν δλοι, καί ή Κυρία άνεφώνησε
περίτρομος :
— Θεέ μου ! ... Ό Μπλάκ μεταμορφωμένος
είς αστακόν !...
Ό κύων, πράγματι, δέν ήτο πλέον έπί τού
στρωματιού του- εις τήν θέσιν του εύρίσκιτο ό
οστρακόδερμος σύντροφός μου, ύπερηφάνως καί
προ'πετώ; κινώ? τάς χηλάς του !...
Τό ζώον είχεν έξέλθηκαί πάλιν έκ τού χονδροχάρτου καί είχε πλήξει τον άσθε-,ή κϋνα, δστις
ήναγκάσθη νά φυγή ωρυόμενος!
Μόλις παρήλθεν ή πρώτη στιγμή τής ταρα
χής, καί πάσα ιδέα περί μεταμορφώσεω: άπέβλήθη χάρις είς τάς εξηγήσεις μου, άνευρέθη ό
Μπλάκ ύπό τι έπιπλον κεκρυμμένος.
Τό δέ αποτέλεσμα, απροσοόκητον ο τρόμος,
ό έκ τοΰ πλήγματος προξενηθεί:, είχε θεραπεύση
τόν κΰνα!
Πρός ανταμοιβήν, ήθέλησαν νά μέ κρατήσωσιν δπως γευματίσω παρ’ αύτοις.
Άπέφυγον εύγενώ;, προφασισθείς οτι ο φίλος
μου μέ ανέμενε.
Καί, καταλιπών τούς ακουσίους τούτους ξέ
νου; μου, ά·<έβην βεβιασμένω; είς τό ά ώτερον
πάτωμα.
Έκει, -·έα έκπληξις μέ άνέμενεν : άπεχώρουν
τής τραπέζης μόλις είσήλθον !
Ό Γεώργιος έοικαιολογήθη πληρέστατα, λέγών μοι δτι άφ ’ ού μέ περιέμενε έπί πολύ, έσκέ
φθη δτι ίσως έλησμόνησα τήν πρόσκλησιν.
Καί μετά μικράν ανάπαυλαν, καθ’ ήν έξήγησα αύτφ τήν αιτίαν της βραδύτητος, άπήλθομεν είς τά ίδια, έγώ καί ό αστακός μου, τόν
όποιον, ώ; ενθυμούμαι καλώς, ίφαγον τήν ιδίαν
έσπέραν.
*
Τώρα δέ, κατόπιν τής περιπέτειας ταύτης,
όπόταν συναντώ άρχαϊόν τινα συμμαθητήν, δν
άπό πολλού δέν είδον, δ,τι καί άν κάμη, δ,τι
καί άν ειπη, δέν παραδέχομαι ποσώς τήν πρόσκλησίν του.
Ενθυμούμαι αμέσως τόν Μπλάκ I
Ανδρέας ΒουλΐαρΙδης

Κάϊρον

«ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΕΜΙΜΑ»
ΠΟΝΟΣ

ΦΛΟΓΕΡΑΣ

Μέσα στή τόση παραζάλη
Στά τόσα δάκρυα καί πόνο
Πικρή ένθύμησι καί πάλι
Στά στήθεια μέσα ξανανειωνω.
Γλυκά μου όνειρα πλασμένα
Άπ’ τών ανθών τ’ αμάραντα τά μΰρα
Σας νεχώθω τώρα νεκρομένα
Στήν έρμη μου καρδιά, τή χήρα 1
Χαμένα λόγια στον αγέρα
Μακρυά, πολύ μακρυά τά φέρνει
Κι’άφίνει έρμη τή φλογέρα
Στο πόνο τραγουδιού νά παραδέρνη !
Διαβατάρικο αστέρι
Φάνηκες είς τή καρδιά μου
Καί τό φώς ποϋ ει^ες φέρει
Κι’έχυσες ολόγυρά μου.

Χάθηκε μέ τό φευγιό σου
Κ|’ έτσι τώρα στό ΰκοτάδι
Κλαίω μέ τό θάνατό σου
Καί τοΰ βίου μου τό βράδυ !
Κι’ όταν τώρα τή ματιά μου
Κάποτε στά πίσω στρέψω
Γιά να δώ ολόγυρά μόυ
Μόνο νέκρα θ ’ αγναντέψω !
Κωνατ. Μισαηλίβης.

ΣΕ ΣΕΝΑ
"Οταν ροΰδεινες γραρμίνη
Σε τραγούδια τήν καρδιά Σου
Κ1' "Εδεγες πως ήρουν ερπρός Σον
Κΐ'-άν βρισκδρουν ρακρυά Σου.

‘‘Ηταν ψεύτικα τα Λόγια
Τά τραγούδια παραρύθι
Kai καρδιά γραρρύνη ρόνο
Ποϋ δεν χτύπαγε 'ς τά στήθη.
Άχ ! καρδιά ποϋ δεν χτυπάει
Μήδ' άγάπη τήν αγιάζει
Έκκδησίά χωρίς κανδύΛα
.δίχως 'κόνιορα όροιάζει.

Κι ’ εινε, εινε ή καρδιά Σου
Ξεχασμένο 'ρηροκκδήσι :
Κι ’ είπες ψέρρατα είκδνα
Ότι ρίσα ρ' ίχείζ στήσει.

Είπες ψέρρατα Λαρπάδα
Πως εμπρός ρου άναρίνη
Άυδνει ή ωρορφη ζωή Σου
Και ή νειότη ποϋ διαβαίνει.

Σάμος.

ΌΛα. άΛα ήταν ψίρρα
Καί ροϋ είπε τήν άΛήθεια
Ή θδιρρένη σιωπή Σου
Ποΰ ροϋ 'ράρανε τά στήθία.
'Ελένη Σβορώνου
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Ε Ύ" Τ Έ»-Α. ΣΙ Ε -Λ- Α
Εις ένα ράπτην άναγγέλουν οτι εις έκ τών πελα

τών του έτρελάθη.

Είς πλανόδιος μουσικές σταματά έμπροσθεν έν;ς
καταστήματος καί αρχίζει νά παίζη.
Ό

καταστηματάρχης

προ

— ”Ω ! τόν καυμένον, εΐπε, θά μοΰ πληρώσιι του

λάχιστον

τής άηίο&’ς

όσα μου χρεωστεΐ,

ταύτης
—

— Πάρε είκοσι λεπτά καί παυσε να παίζης.
μόνον,

λέγει

ό

μουσικός,

Η ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΣ. Γνωστοποιοΰμεν τούς έν ’Αμερική αξιότιμους ήμών συνδρομητάς δτι άνέλαβε τήν γενική
*
αντιπροσωπείαν τοϋ πε
ριοδικού μας ό κ. Νικόλαος Πρίντεζης, διαμένων έν
Σικάγω καί ούτικος ή διεύθυνσις έχει οΰτω : Nicolas
Pj-intesis No 199. Blue Island Avenue C h i ca go U.
S, A’merica.
Παρακαλοΰνται λοιπόν πάντες οί
’Αμερική φίλοι
ήμών συνδρομητάί, δπως από τοΰδε στέλλωσι τάς
συνδρομάς των πρός τόν έν Σικάγω αντιπρόσωπον
ήμών.

έν

τρελλός,

Μα δέν εινε δά καί τόσον

μουσικής τω λέγει:

— Είκοσι

δέν είμαι

καλά πληρωμένος !

ΒΙΒΑΙΟΚΡΙ2ΙAI
Έν τινι χορώ προσκαλεϊ τις νεάνιδα δια να χο-

ρεύσουν, αΰτη δέ έντρεπομ-'νη απευθύνεται πρός τήν
μητέρα της.

— Μά συγχωρήσετε τήν
— Πώς

Δημήτρη έσπασες αύτό

τό άγγεϊον,

τό

όποιον ήτο διακοσίων έτών ;
—

Και

δέν

είσθε

κόρην μου λέγει αΰτη

διότι εινε όλίγον άγρια.
— Τό καταλαμβάνω άπό τούς τρόπους της επι

ευχαριστημένη,

κυρία,

άφοΰ

λέγει ό νέος.

«κράτησε διακόσια έτη ;

**

Διάλογος μεταξύ μητρός καί θυγατρός.
— Μαμά σύ είπες ψεύματα ;

Τήν πρώιην φοράν καθ’ ήν

— Όχι παιδί μου.

— Μαμά

υπουργός

ό μπαμπάς είπε ψϊύματα ;

ό

Κορβιέ μετέβη ώς

νά συνεργασθήίμετά τοϋ Λουδοβίκου 1Η'

είσήλθε εις

τό βασιλικόν γραφείου,

έκάθισεν οίκιώ-

— Μά, οχι παιδί μου.

τατα, εθηκεν έπι τοΰ γραφείου τήν

— Μά «φοϋ δέν είπατε τά ίδια πράγματα ποιος

πτρων του, τό μανδύλιόν του καί τήν ταμβακοθήκην

είπε Φτύματα :

θήκην τών διό

του.

Ή

μεγαλειότης του παρεξήγησε

τό

τόσον θάρ

ρος καί επειδή δέν «βάσταξε.

— ’Αδειάσατε είπε κ.

Κορβιέ τά θυλάκιά σας.

— Μήπως ή Μεγαλειότης σας επιθυμεί άπήντησε

ό κ. Κορβιέ να τα γεμίζω όταν έρχομαι πλησίον σας.

Ό μικρός Τοτός

άναγινώσκει.
— ... Τήν ημέραν εκείνην ή θάλασσα ήτο λάδι.
— Μωρέ νά καιρός γιά νά τηγανίζης ψάρια.

ΣΟΝΕΤΤΟ

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
καρδιά

’στήν

Μέσ’

μου

μαύρη

τρικυμία

Λυσσάει καί ό πόνος τήν δαγκάνει,

—

Πώς,

κυρία, άφίνετε νά χορεύη τόσον πολύ

ή Ουγάτηρ σας;

Τό μίσος

τήν χτυπάει μέ

μανία

Καί δέν μπορεί ή δόλια ν’ άνασάνη.

— Μάλιστα κύριε, διότι ό ιατρός τη είπε νά γυΚαί

μνάζηται. . .

σάν αρνί, ποΰ κυνηγούν θερία
όλότρεμο

Καί χώνετα.

Μπαίνω καί
Σάν

πλοίο

Μπροστά

’γώ
μέσ

δειλός

’στό

’στή στάνη,

’στήν

έκκλησία,

ήσυχο λιμάνι.

τό χλωμό μου τό κεφάλι

Καί γέρνω

'στόν

Τήν πίκρα

σταυρωμένο τό

μου τοΰ

λέω τή

θεό

μου,

μεγάλη,

’Εν τώ κακουργοδικείω.
θεός

ποΰ βλέπει

Πρόεδρος —Κατηγορούμενε κατεδικάσθης άλλοτε.

Καί δ

Κατηγορούμενος— Όχι κύριε πρόεδρε.

Μ’ άνοίγει τήν

Πρόεδρος — Καλά

τώρα.

κάθησε

θά

καταδικασθής
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Μέ βοηθά

νά

τόν

ούράνια του

σύρω

καΰμό

μου

άγκάλη,

τό σταυρό

μου

.. .

Γιώργος Ν. Οωμαίδης

Κ. Μιχα λοπούλο υ «ΔΙΑΤΤΩΝ ΑΣΤΗΡ». Έξεδόθη καί εκυκλοφόρησεν ή Έπετηρίς τοΰ 1902 τοΰ κ.
Κ. Μιχαλοπούλου ύπό τόν τίτλον «Διάττων Άστήρ»
περιέχουσα άριστον δλην τών εξεχόντων λογίων μας
καί καλλιτεχνικά κοσμήματα καί τύπον άριστον. Έκτων
συνεργατών του έφετεινοΰ τόμου αναφέρομεν τούς κ.
κ. ©. Φλογαίτην. Λ. Ζώην, Σ.Μαρτζώκην Κ. Παπαμιχαλόπουλον, Μ. Μιχαλοπούλου, Κ. Μανιάτην, Ζώραν, Άμπελάν κ.τ λ.
Τι^εαται άδετος δρχ. 2 χρυσόδετος 4.
Δια τούς έν τώ έξωτερικώ είς χρυσόν.
Διεύθυνσις έοός Τσαμαδοϋ άρ. 10
X ρ. Ή λ ι οπ ούλου «ΠΡΟ ΤΟΤ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕ
ΝΟΥ». ’Έργον πρωτότυπον, ’ιδιόρρυθμον, εργον μεγάλως έμπνεύσεως και θερμής περιπαθείας.
Άνεγνώσθη δίς επισήμως εν Άθήναις καί ανεγνωρίσθη ύπό τής Γαλλικής Άκαδημείας. Εκδοσις πολυ
τελής. Τιμάται δρχ. 1,50 διά τό εσωτερικόν, ε’ις χρυ
σόν διά τό εξωτερικόν.
Συμπλήρωμα ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ.
Έξεδόθη τό 12 τεύχος περιέχον πίνακα έξοχον τής
Σμύρνης καί άρθρα άπό του Ήραίας Δήμος
μέχρι τοΰ άρθρου Ίωαννίδης.
Τό συμπλήρωμα τοϋτο τού παρα 12ετίας εκδοθέντος ύπό τοΰ κ. Μπαρτ ’Εγκυκλοπαιδικού Λε
ξικού εινε αναπόφευκτου δια τούς έχοντας τό λε
ξικόν τοϋτο καθόσον έν τφ διαστήματι τούτφ πολλά
και σημαντικά γεγονότα συνέβησαν, αλλα καί πλεΐσται σπουδαίαι ανακαλύψεις.
Τό ’Εγκυκλοπαιδικόν έξάτομον Λεξικόν καί ήδη γι
νόμενον 7τομον είνε τό μόνον του είδους του καί μο
ναδικόν ύπό εκτόπωσιν, εικόνας καί δετικήν.
Εύρίσκεται παρά τοϊς έκδόταις Μπέκ καί Μπάρτ
Πλατεία Συντάγματος.
ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,. ’Εσχάτως έγκατεστάθη εν Σικάγω ό ήμέτερος φίλρς και παλαιός
τής «Φύσεως » συνεργάτης κ. Νικόλαος Πρίντεζης,
νέος, κάλλιστος και με^ορφωμένος συνεργασθεις πολ
λάκις έν Άθήναις μετά δημοσιογράφων.
Ό κύριος σκοπός τής έν Αμερική έγκαταστάσεώς
του εινε ή ΐδρυσις μιας έλληνικωτατης έφημερ ίδος,
έξυπηρετούσης τά καθόλου συμφέροντα τών εν Άμε- ρική Ελλήνων και έννούσης τοΰ μετανάστας μετά τών
εν τή ’Βλλάδι- οικείων αύτών. Οΰτω ίορυθησεται εν
’Αμερική νέα τις πατριωτική και ή θ ι κ ο ·
θρησκευτική έφημερίς ύπό τόν τίτλον «Πατρίς»
έδρεόουσα έν Σικάγω. Τό πρώτον φύλλον έκδοθήσεται
τή 6 Απριλίου, ήμερα τοΰ Άγιο» Πάσχα.
Συνδρομή ετήσια δρχ. 25
»
,έξάμηνος » 12,50
Διεύθυνσις: Nicol. Printegis No 199 Blue Island
Avenue Chicago u. s a.

DREXEL I CE CREAM O
ΑΔΕΑΦΑΝ TZOBANH
CHICAGO ILLINOIS UNITED STATES

No 4201 State Street
Νά ύπάρχωσι καταστήματα διά ξένων χρημάτων,
νά ίδρύωνται τοιαΰτα τή βοηθείμ ξένων ίταιοιών εί
ναι κάτι τι ευκολον εν ’Αμερική, άλλά τά δι’ ατο
μικής εργασίας, επιμονής, ύπομονής καί ΐδρώτος ίδρυθέντα εργοστάσια καί καταστήματα, άπροσκόπτως δέ
λειτουργοΰντα άπό τοΰ 1898 καί τιμίως περιποιοΰντα ού μόνον τοίς ίδρυταίς άλλά καί τή πατρίδι αυ
τών είναι κάτι τι θαυμάσιον, περίβλεπτον κτλ. κτλ.
Πρόκειται περί τοΰ εργοστασίου Drexel ice Cream C6.
Εκ πρώτης έντυπώσεως νομίζει τις δτι εΐναι Άμενικανικόν.
Δεν αντιλέγει τις ότι εΐναι έκ τών άριστων έν Σικαγφ ύφισταμένων καί προμηθευον δι’ ice cream, α
νώτερου πάσης άλλης καταοκευής, τήν άνωτάτην κοι
νωνίαν τοΰ Σικάγου καί δλα τά έν αύτώ ύπάρχοντμ
ειδικά ’Αμερικανικά καί Ελληνικά Ζαχαροπλαστεία.
Άλλά καί πάντες βεβμιοΰσιν ότι δέν είναι ’Αμερι
κανικόν, αλλά γνήσιον Ελληνικόν ίδρυθέν και ύφιστάμενον ύπό τών Ά ο ε λ φ ώ ν Τ ζ ο β ά ν η.
νΗδη ήγόρασαν αντί 3.000 δολλαρίων γήπεδο
*
έπί
τής ύπ’ αριθ’ 501 —’503 Thirteenth Street καί 30053010 Shields Arenue ένθα θά άνοικοδομήσωσιν αντί
4000 χιλ. δολλαρίων τό’νέον Έργοστάστιόν των, άργότερον δέ δτε τό ήδη Έργοστάσιόν των, πλουτισθέν
δια τών τελειότατων μηχανημάατων. θά μεταφερθή
έν τώ νέω θά έπισκεφθώμεν τοϋτο καί έν πάση λε
πτομερείς θά έκθέσωμεν τήν ζωήν καί κίνησιν αύτοϋ
καί θα καταστήσωμεν αύτάς άντιληπτάς διά φωτογρα
φικών αναπαραστάσεων καί εικόνων τών ιδρυτών,
τότε θα είπωμεν πολλά περί τών φινοτίμων καί φιλό
πονων τούτων νέων τούς όποιους ήδη άρκούμεθα νά
συγχαρώμεν έγκαρδίως καί θερμότατα νά !σφίγξωμεν
τήν χείρα διά τήν τιμήν ήν περιποιώσι έαυτοίς καί
τή αγαπητή ήμών Πατρίδι.
,
Shicago

Μάρτιο! 1903

Ν. 1. Π.

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟ
ΔΈΑΜ:· BL ΧΑΡΒΑΤΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΤΡΙΠΟΔΟΝ 14.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ESQT.

beat.

έτησία δρ.

»

»

η.

5.

έόάμηνος ορ.

»

2,$ο

ψρ-χρ. 5,—

ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ ΛΕΠΤΑ-20.

PaFAGEORGE BROTHERS
CANAY MANUFACTURERS

WHOLESALE DEALERS IN
Cigars Chewing Gums, Datds Figs and Nuts
IMPORTED AND DOMZSTlC DELICARCIES E.T.C.

B I RM INGHAM ALA
UNITED STATES OF AMERICA

3.72

η φυςις;

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΔΕΛΦΟΙ Α. και Π. ΖΑΜΠΑΛΟΤ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΕΝ ΒΩΛΏι

64. Αίνιγμα

&ν

Πρόθέσιν
και πράγμα

πρώτον λάβη«
χρήσιμον κοντά του βάλ/μ

b

κάτι ττοΟ έχει
κάθε ένας
μήπως τόν κλέψκ] κλέπτης κανένας.·

δνομα μέγα θ’ άναπηδήση
καί

άλλους

χρόνους θά σοϋ

θυμήση·

βΒ- Γρίφος
Όκά

ήρως είναι ώρα

ε Ν

2ε ι

εϊνε

ΚΑΤΡΩι.·

Ε’νε τδ ώραιότερον, χαλλίτερον χαί μεγαλείτερον
τοΰ ρέκτου κυρίου ΓΕΩΡ. Ν. ΡΗΓΑΚΗ μέ θέσιν λαμπροτάτην κ^ί περιποίησιν άρίστην. Οίνοι χαί ζύθος
πρώτης ποιότητος.
^ΔΣλΗΔΟΙ^ΦΙΔ^ΗΣ^ΦΥΣΕΩί,

βΤ. Γρίφος
Ήκολα Σ 1

ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΠΑΡ
0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΙίΣΑΒΑΣΙΑΣ

ήώς.

66 Γρίφος
Οί λείος Κ

ΚΟΝΙΑΚ παλαιόν χαί εν γένει ο ιν ο π ν ε υ μ ατ ώδ η πο.τα χαι ήδύποτα τελειότατης κατασκευής. ΟΙΝΟΙ
εξαίρετοι.
Μέγα εμπορίκδν κατάστημα διαφόρων ειδών.

ΤΡ μέρα;

Κισοο(
tfz'iis πνευματικών askhsw
Η·υ ΤΕΥΧΟΥΣ

88. Η {ήτα) — Ήττα
Έλυσαν αύτδ ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έξ ’Α
ίνων, δ κ. Αθανάσιος Πατρίκιος έξ ’Αθηνών, ή χ.
Αΰρηλία Πρίν-τεζη εξ ’Αθηνών χαί ή Δίς Πολύμνια
Παπαδοπούλου έξ Αθηνών.

β·. Ρόδα— ΚΙννα

Ούδείς ελυσεν αυτό.
87. Ή ‘Ιταλία «Γνε άπό τάς ίξ δυνάμεις

’'Ελυσαν αΰτδ ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έξ Α
θηνών, δ χ. Αθανάσιος Πατρίκιος έξ ’Αθηνών, δ. χ.
Κωνσταντίνος Ε. Δημητριάδης έχ Σύρου, ή 'χ. &ά'ρηλία Πρίντέζη έξ ’Αθηνών, χαί ή Δίς Πολύμνια Ήαπαδοπούλου έξ Αθηνών.
88. Ό Ταμίας έπισπεύδεε τήν εί’σηραξιν

Έλυσαν αΰτδ ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έξ ’Α
θηνών, δ χ, ’Αθανάσιος Πατρίκιος έξ ’Αθηνών χαί δ
χ. Κωνστ. Δημητριάδης έχ Σύρου.
59. Τό κάπνισμα είνε έξις
Έλυσαν αΰτδ ή, Δίς Παπαχατζή έξ ’Αθηνών, δ χ.
Κωνστ. Δημητριάδης έχ Σύρου, χαι ή χ. Αύρηλία
Πρίντέζη μετά τής Δδος Πολύμνιας Παπαδοπούλου
έξ Αθηνών.

Μΐβ ΐί “ASTI.·
Σ. ^ΑΛΑΔΩΡΌΥ
ΟΛΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 152
πιϊοϊοιειΙ^

Γ. ΛΕΤΚΑΔΙΤΟΤ
W’tteia

4»

Παρακαλοΰνταί οί κ. κ. «IwSpejm·
tai οί άηοοτέλλονπες έργα προς 5ny«
otftevdiv, δπως γράφωΰτ τά^ειρόγ^α
φάτων βναναγνώοτωςϊνα
Ονλβαίνωάιν λάθη εν Aft δημ<ϊ<ίιεύ<ϊει ίων.
ΔΗΛΩΣΗΣ- Προχειμένου νά δημοσιεύσωμεν προσε
χώς έν τή «Φύσει» ύπδ τδν τίτλον ή Φωτογρα
φική τ έ £ ν η τήν ιστορίαν, έξέλιξιν χαί πρόοδον τής
φωτογραφικής χα) οδηγίας πρδς έξάσκησιν ταύτης, με
πλήρη περιγραφήν τών τελευταίων χαί τελειότατων
μηχανημάτων και έν γένε. τών έξαρτημάτων ταύτης,
..καθ.ίστώμε,ν γύωατόυ .τΖΐς-ένλι,ιϊφερομέίοις ότι ίεύχαρί. στώς δεχόμεθα πάσαν σχετικήν μέ τδ πρόχείμενον ζή
τημα μελέτην ή εΐδοποίησιν χ. τ. λ.

Ο.Ν. Λευκωσία ν. Έλήφθη επιστολή σας. Δυ
στυχώς περιεχόμενα δέν θά δημοσιευθώσι, καθόσον δέν
εινε διά. τδ περιοδικόν ·μας. θ. Κ. Μά'λτάν. Μεγάλως άπορουμεν διά τήν μή λήψιν δελταρίων μας καί
φύλλων. Παρακαλουμεν εξετάσατε εις ταχυδρομειον.
Έν τούτοις πάλιν σας γράφομεν καί στελλομεν τά
έλλείποντα τεύχη. Ν. Δ. Β Ζ ι μ ν ί τ σ ε α ν. Βολ
βούς ζητηθέντων φυτών θά σάς στείλωμεν μετά 20 η
μέρας καθόσον τώξα μόλις θά έκφυτευθωσι, Σπόρους
λοιπών φυτών θά εχετε μετ’ ού πολύ. Διά τούς κυ
λίνδρους φωνογράφου πρέπει νά μάς στείλετε τδ μέγε
θος τής μηχανης σας —Η. Δ. Σ. ΪΙάτ ρας. Έλήφθησαν δελτάριά σας Ήσυχέιτε. Αίτούμενον άγγλικδν Βιβλίδν θά έχετε άμα τή αφίξει X. Φ. Πρίντέζη.—
Π. 1. Β. Γ α ρ γ α λ ι ά ν'ο υ ς. Τδ τοΰ χ. X. Ήλιο• πούλού «Πρδ τοΰ εσταυρωμένου» θα έχετε μετ’ οΰ
πολύ.—Μ. Π. Ναύπλιον. Χρήματα ελήφθησαν"
εύχαριστοΰμεν. Τάχ. γράφομεν.— Μ. Η Βουκουρ έστ ι ο ν. Χρήηατα έλήψθησάν. Εύχαριστοδμεν.Περί
πνευματισμού θα γράψωμεν ■έκτενέστερον προσεχώς.
Γράφετε έλευθέρώς πάσαν αμφιβολίαν σθς καί θά σάς
ΐχπαντώμεν.—Β. Ν. Κ υπαρισσίαν. Τά λήφθέντα
χρήματά άνηκουσιν είς την συνδρομήν τοΰ <9&0—1901
ώστε'αί μέχρι τοΰδε μάς οφείλονται ακόμη. Άναμένομεν ύσωτέραν σας.—Σ Κ.Πάτρας. Συνδρομή
π. έ. έλήφθη. Έχει καλώς. Συμμορφούμεθα μέ γρα
φόμενα σας.—Α. ΐί. Ζ α με σ τ ώ Ό υν {*Α φ ρ ι κ ή).
Ευχαρίστως ένεγράφητε συνδρομητής μάς. Φύλλα σάς
έσταλησαν άπδ 1 Τανοδαρίρυ.—Κ. Γ. Ρ. Νικοζίάν. Επιστολή‘έλήφθη. Έχει καλώς. ’Απάντησιν
έκτενή θά έχετε μετά προσεχή ίφιξιν χ. Πρίντέζη
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