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Ό ούρανός μοί φαίνεται πολύ ώραΐος 
σήμερον καί ίσως είνε ή κατάλληλος ώρα 
ήδη διά.νά ίδη τις τόν Άρην. διά τού τη
λεσκοπίαν.. ,

Καί όντως κατά τήν ώραν έκείνην πα- 
ρίσταντο ένώπιον μιας τών ώραιοτέρων 
δύσεων τοΰ Ήλιον- Ο παμμεγέθης έρυ 
θροΰς δίσκος βραδέως κατήρχετο όπισθεν 
τών’όρέων. άφίνων οπισθέν του ανταύ
γειαν μεγαλοπρεπή άνά τό σύμπαν, πέριξ 
δέ αύτών ήκόύ'ετο έν τώ δάσει τό γλυκύ 
άσμα τον πτηνού, δπερ έπευφήμει τήν με 
γαλοπρέπειαν καί ώραιότητα τής φύσεως 
έκείνης. Ούδέν νέφος έφάίνετο έν τφ ού- 
ρανώ, δστις τούναντίον, πεφωτισμένος 
καί καταπόρφυρος, λαμπερός δλος έν. τώ 
δυτικφ όρίζοντι καί σχεδόν κυανόφαιος' 
έν τώ ζενίθ, ένώ ούδαμοΰ έτι διεκρίνετο ό 
έλάχιστος άστήρ, έφαινετο ώς ύπερφυσι- 
κή τις άποθέωσις, βαθμηδόν ύποχωροΰσα 
πρός τήν κατακλύζουσαν τό σύμπαν ώ- 
ραίαν όντως καί μαγικήν νύκτα.

— Πλησιάσατε είς τό τηλεσκόπιον κάί 
ίδέτε τόν. Άρην, βαδίζοντα κ^τ.’ έναντίαν 
διεύθυνσιν τής κινήσεως της, Γής-

— ΤΩ ! ναί, βλέπω ήδη τήν χιόνα τοΰ 
βορείου πόλου, άπαστράπτουσαν έκ τής 
λευκότητος-

— Παρατηρήσατε όλίγον κατωτέρω μ? 
ανμΐκράν φαιάν κηλϊδα περιόαλλομένην 
ύπό περιοχής τίνος ώοειδούς. ί'Λνε ή λε- 
γομένη Λίμνη τοΰ Ήλίου- ’Αριστε
ρόθεν δέ παρατηρείτε τήν έπιμήκη έκεί '■ 
νην προόκτασιν, είνε ό κόλπος τών 
Μαργαριτών-
• —Και ή γραμμή έκείνη, δεξιόθεν τής 

Λίμνης τοΰ Ήλίου. μήπως εινε έκ τών 
πεφημισμένων διωρύγων τοΰ Άρεώί ;

— Μάλιστα, είνε όΆράξος, δστις άγει 
πρός τήν θάλασσαν τών Σειρήνων. Θά 
τήν ίδωμεν'δέ κατόπιν καλλίτερον, οτε 
στμέφομένου τοΰ πλανήτου, θέλει έλθει 
άκριόώς έναντι μας-

— Ή ήμέρα έκεΐσε δέν είνε όλίγον μα 
κροτέρα τής {δικής μάς ;

— Μάλιστα, διότι έχει περιφόράν εί· 
κοσιτεσσάρων ώρών, 37 λεπτών ϊί,δευτέ-’ 
ρωνκαί·65 έτι έκατοοτών τού δευτερολέ
πτου.

— Ή χιών' τοΰ Άρεως είνε ή αύτη 
μέ τήν τής Γής; ’ ,

— Βεβαίως, αφού διαλύέται-έν τώ Λ- 
λίω, έφ’δσον τό θέρος προχωρεί. ■

— Τό δέ θέρος έκεΐ πώς είνε ;
— Σχεδόν καί έκεΐ έχο.υσι. τάς αύτάς ' 

έποχάς τοΰ έτους, αλλά είσί'διπλάσια! , 
κατά τό μήκος τών ήμετέρων καί δι αύτό . 
ή χιών έντελώς τήκεται, αί δέ ήπειροι 
έκεΐ είσίν έν συγκρίσει πολύ κίτριναι- 
Άλλά, μολονότι ό αύτός ήλιος θερμαί
νει καί τήν Γήν καί τόν Άρην, έν τού 
τοις ή ατμόσφαιρα αύτού, είνε πολύ δι 
άφορος, διαφερουσών έπίσης πολύ καί 
τών ζωϊκών συνθηκών., Ή θερμοκρασία 
δύναται νά ή Λ αύτή, άλλ.' έκεΐ ουδέποτε 
βρέχει.

— Ώ 5 ίδού, διακρίνω ήδη δύο διώρυ
γας. Πόσον ταχέως έστράφη ό .Άρης .'

— Ναί, είνε ή διώρυξ' τών Εύμενίδων., 
είς τό άκρον δέ τοΰ ’Αράξου βλέπετε μι
κρόν τινα θάλασσαν όμοιαζουσαν τη Ά· 
δριατική ; Είνε ή θάλασσα τών Σειρήνων-

- Μήπως αί'διώρυγες αύται είσί πο
ταμοί. έκδάλλόντες πρός τήν θάλασσαν ;

— Όχι διότι δέν πορεύονται έκ τής 
ξηράς, άλλ’ έ.νοΰσι μίαν θάλασσαν μετ'
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— ’Εκτός αύτών δέν ύπάρχουσχν άλ- 
λατ διώρυγες;

— Ύπάρχουσιν. άλλ ’ απαιτούνται έξαι- 
ρεηκαϊ ατμοσφαιρικοί περιστάσεις διά νά 
τάς διακρίνμ τις. ώς καϊ όφθαλμδς πολύ 
έξησκΛμένος. Ό πλανήτης οΰτοςΑπέχει 
Απόψε τής Γής μας 95 έκατομμιίρία χι
λιόμετρα- Σιδηρόδρομος δέ> τρέχων μέ 
ταχύτητα ένός χιλιομέτρου κατά Λεπτόν 
θά έφθανεν έκεΐ μετά 96 έκατομμύρια λε 
πτά δπερ ΐσοδοναμεϊ πρός 66 χιλιάδας 
ήμέρας, ήτοι 180 έτη. Ό φακός μας ου- 
τος’μέιοΐ τλν άηόσταοιν ταύτην εΐς 190 
χιλιάδας χιλιόμετρα ήτοι εΐς τό ήμισυ τής 
άποστάσεως τής Σελήνης, όρατήςδιά γυ
μνού δφθαλμοϋ- Ή δέ άπόσταφς αύτη 
εΐνε έτι μακρά, διά νά διάκριση τις τάς 
λεπτομέρειας.

Αΐ διώρυγες δέ αύται εΐς τινας έπο- 
χάς δέν οιακρίνονται, καθόσον κατά τήν 
τήξιν τών χιόνων πληρούνται ΰδατος, 
δπερ διευθύνουσι πρός τάς άπειρους. 
Τούντεμθεν ούτε βροχαί, ούτε πηγαί; 
ούτε ποταμοί ύπάρχουσιν έκεΐ, μόνον δέ 
διά τών διωρύγων διοχετεύεται τό ύδωρ.

— Τϊ θαυμάσια πράγματα έν τή φύσει 
καί δταν συλλογισθή τις, δτι ύπάρχουσι 
καί κάτοικοι, δπως ήμεϊς..·.

— ’Εγώ δέν άμφιβάλλω, διότι ό Άρης 
εΐνε άρχαιότερος τής Γής καί εύρΐσκεται 
ύπό συνθήκας γεωλογικός καϊ φύσιολογι 
κάςκαλλιτέρας τών ΐδικώνμας τάδέ έτη 
αύτοΰ εΐσϊ διπλάσια τών ήμετέρων τούτο 
δέ άποδεικνύει στάδιον καλλίτερον δ>ά 
τήν διανοητικήν δύναμιν τών ανθρώπων 
έκεΐ Καϊ ίσως οΐ άνθρωποι τού Άρεως 
νά ζώσι δϊς πλέον ήμών. Τά έτη των έκεΐ 
έχουσιν 687 ήμέρας.

— Ναϊ ένθυμούμαι, δτι άνέγνωσα, οτι 
τά σώματα έκεΐ είσιν έλαφρότερα τών έδώ 
καϊ φυσικώς οί άνθρωποι θά ήνε μάλλον 
εύαίσθηεοι, μάλλον αιθέριοι, Αγνότεροι, 
λεπτότεροι καϊ γοργότεροι, ένφ έδώ ό Αν- 
θρώπινος όργανισμός γειτονεύει πολύ 
πρός τόν τών ζώων-

— Βεβαίως, τό βάρος τής. ύλης έχει τό 
μέγιστον μέρος έν τώ όργανισμώ τών δν- 
των, έάν δέ άτομόν τι έχμ βάρος έδώ 60 
χιλιογράμμων, μεταφερόμενον έκεΐ δέν θά 
βαρύνμ πλέον τών 22. Συνεπώς αΐ όρέξεις 
τών κατοίκων τού Άρεως εΐσϊν ανώτεροι 
τών ΐδικών μας, ό δέ όργανισμός καί τό 
πνεύμα αύτών δύονται άσυγκρίτως ύπέρ· 
τέρα τών ήμετέρων . .

—Καί νομίζετε, δτι καϊ οί άλλοι έκεϊνοι 
κόσμοι κατοικούνται άπί Ανθρώπους ;

—Ναϊ καϊ· δχι, διότι χρειάζεται πολλή 

μελέτη, ϊνα τις άπαντήσμ θετικώς· αρκεί 
μόνον νά σκεφθήτε, δτι πρό 100 έκατομ- 
μυρίων αιώνων ή Γή μας δέν ύπήρχεν. 
ούτε οί κάτοικοι αύτής φυσικώς Έτεροί 
δμως κόσμοι ύπήρχον κατωκοιμένοϊ καϊ ' 
τϊς οΐδε ύπό ποιόν σχήμα καϊ άλλας φυσι
ολογικός συνθήκας. 'Ελθετε ήδη μετά έ- - - 
κατόν έκατομμύρια αιώνας, έν τώ μέλ- 
λοντι χρόνφ, δτέ ή Γή δέν θά ,ύπάρχη καί · 
σκεφθήτε- δτι θά ύπάρχωσιν δμως άλλοι 
πλανήται,. άλλοι ·ήλίοϊ,' άλλοι άνθρωποι Ρ 

. κ.τ·λ.
— Τϊ λέγετε; Τούτο εΐνε φοβερόν, καϊ 

καταπληκτικόν 1
— Καϊ βεβαίωι . Αί δυνάμεις τής φύ 

σεως ούδέποτε διατελουσιν έν απραξία 
Ούδέν Απόλλυται, ούδέν πλήττεται’ τά 
πάντα δμως μεταμορφούνται καί μετα
σχηματίζονται Ή δέ ζωή, ή σκέφις, τδ' 
πνεύμα, ύπό: νέας μορφάς γνωστός ήά- 
γνώστους. άπορρέουσιν έκ τών τής ένερ- 
γείας ταύτης έκδηλώσεων.

— Ώστε διά νά έννοήσμ τις έπακριβώς 
τό σύνολον τής παγκοσμίου ζωής, δέον 
νά θεωρήσι?. τόν χρόνον, ταύτόν πρός τήν 
άπόστασιν, τόν ούρανόν κοιμητήριον 
κόσμων καϊ Ατόμων, τάφον καϊ κοιτίδα 
τού σύμπαντος, έδώ δέ καϊ έκεΐ σπέρ 
ματα πλέοντα τών μέλλόνΐων ύπάρξεων.

— Ναί ούιως έχει. Μεταξύ τών πλα
νητών τοΰ ήμετέρόυ συστήματος, ή 
Αφροδίτη*  ό Άρης καϊ ή Γή φαίνονται 

οΐ μόνοι κατοικήσιμοι’ ένφ ή Σελήνη 
εΐνε εΐκών τού θανάτου.

— Τί ώραΐον ήθελεν είσθαι, έάν ό άν
θρωπος Αδύνατο νά συγκοινωνίί μέ τούς 
ζώντας αύτού< κόσμους.

— Ίσως ό ανθρώπινος νούς. δστις 
άνεκάλυφε τά όργανά τής όπτικής, τήν 
φωτογραφίαν, τό τηλέφωνον, τόν τηλέ
γραφον, τόν φωνόγραφον καϊ τόσα άλλα, 
εύρμ καϊ τήν συνεννόησιν καϊ συγκοινω
νίαν μετά τών πλανητών αύτών, καθό
σον ύπάρχουσι πολλαϊ έτεοαι δυνάμεις, 
ών ή ισχύς δέν άπεκάλύφθη ήμΐν εΐσέτι. 
Ό μαγνητισμέ ή θερμότης καϊ αί Ακτί
νες θά διαδραματίσωσιν έν τούτω τό μέ
γιστον μέρος- Τδ σώμα ήμών ούδέποτε 
θά δυνηθή νά διέισδύσμ μέχρις έκεΐ, 
άλλά τό πνεύμα θά διέλθμ βεβαίως διά 
τού·αΐθέρος, θά φθάάμ έως έκεΐ καϊ θά 
έπιστρέφμ, ϊνα μάς άποκαλύφη τά πάντα.

— Καϊ τότε βεβαίως θά σνντέλεσθμ 
καϊ Α μετά τών κατοίκων έκεΐσε συγκοι
νωνία ήμών.

— Πρδς τούτο δέον νά τείνμ ή άνθρω· 
πίνμ βλέφις 1 Φ. Πρίντεζης

(Σννίχιια)
Άναμφιβόλως όμως είναι αδύνατον ν’ 

άρνηθή τίς τήν σπανίαν όντως επιδεξιότατα 
των Ινδών εΐς τούς 'Αλγεβρικούς μετασχη
ματισμούς· έάν όμως συγχρόνως λάβη ύπ’ 
έψειτήν έν τή Γεωμετρία μηδαμηνότητά των, 
ώς και τδ επουσιώδες τών ζητημάτων, είς α 
ήσχολήθησαν,ασφαλώς δέον νά θεωρώμεν αύ 
τούς ύποδεεστέρους κατά πολύ τών Ελλή
νων Γεωμετρών. Ώς πρδς τδ ζήτημα τής 
πρωτεραιότητος μεταξύ τών 1 Ελλήνων καί 
τών Ινδών διά τήν γνώοιν τής Άλγεβρας, 
είναι λίαν εύκολον ν'άπαντήση τις. Επειδή 
ή Ινδική έπιστήμη δέν παρουσιάζεται πρδ 
τοΰ VI αΐώνος, εΐναι βέβαιον, ότι τότε οΐ 
Ινδοί έγίγνωσκον και πρδ πολλοϋ μάλιστα 
τούς Έλληνας μαθηματικούς και κατά συνέ
πειαν ήδύναντο εύχερέστατα νά έπωφεληθώσιν 
έκτων συγγραμμάτων αύτών. Άλλως τε άν 
καϊ τδ βιβλίον τοϋ Βραχμεκούπεα εΐναι γε- 
γραμμένον μετά περισσοτέρας τάξεως, σαφή
νειας καϊ μεθοδικότητος, έν τούτοις ώς πρδς 
τδ έπιστημονικδν μέρος, ουδόλως εΐναι άνω- 
τερον τοΰ Διοφάντου.

Πολύ μετά τδν Βραχμεκούπεα, κατά τδ 
820, δ Μουχαμέτ Μπέν Μισώ, γεννηθείς κατά 
τδ 79^> συνέθεσε κατά διαταγήν τοϋ καλίφου 
Άλ Μαμούν, τδ πρώτον οπερ παρά τοϊς 
Άραφιν ένεφανίοθη σύγγραμμα Άλγεβρας. 
Τδ βιβλίον τοϋτο μεταφρασθέν είς διάφορους 
γλώσσας κατά τδν XII και XIII αιώνα, κα
τέστη λίαν δνομαστόν, διδ και ο Μουχαμέτ 
έθεωρήθη ύπό τινων συγγραφέων, ώς δ έφευ- 
ρέτης τής Άλγεβρας.

Είναι όμως βέβαιον, ότι ό σοφδς ουτος έλα 
βε πα^ά τών ’Ινδών μέρος τών Μαθηματι
κών αύτοΰ γνώσεων, οθεν δυνάμεθα νά συμ- 
περάνωμεν, ότι έκεϊθεν καί αί άρχαί τής Άλ
γεβρας.

Ή μόνη.όντως άνακάλυψις, ήτις οφείλεται 
εϊς τούς Άραβας, εΐναι ή τών αριθμητικών 
χαρακτήρων, ούς μεταχειρίζονται πάντες οί 
λαοί τής Ευρώπης.

Τδέργον τοΰ Μουχαμέτ Μπέν Μισώ πραγ
ματεύεται περίπροσθέσεως, άφαιρέσεως, καί 
πολλαπλασιασμού παραστάσεων, περιεχουσών 
μίαν άγνωστον, ώς και περί τοΰ τετραγώνου . 
και, τής τετραγωνικής ρίζης αυτών. Οΐ κα
νόνες τής προσθέσεως καϊ τής άφαιρέσεως 
άποδεικνύονται έν τώ συγγράμματι τούτω διά 
γραμμών παριστωσών ποσότητας· εύρίοκονται 
ωσαύτως έν αύτώ παραδείγματα τινα δεύτε

ροβαθμιων- έξισώσεων, εις άς ό συγγραφευς 
φθάνει μετά λίαν δυσλήπτους τινας ερμηνείας 
περ’ι τοΰ τρόπου τής γραφικής κατασκευής 
τών θετικών ριζών, διότι μόνον ταύτας εΐχεν 
ύπ ’ όφει. . . ,

Κατά τδν μέσον αιώνα·, τδν. επιπολαίως 
κληθέντα έποχήν άγνοιας καί βαρβαρότητες, 
ή Άλγεβρα έκαμε σημαντικός προόδους, κα
θόσον πλεϊστοι διάσημοι σοφό! ήσχολήθησάν 
εΐς αύτήν’ μεταξύ τούτων μνηστέον τοϋ - 
Ge’bei’i έν Γαλλία καί τοϋ Λεονάρδου έκ · 
Πίζης έν Ιταλία δ Grbert (ηόο— ιθο3) 
έσπούδασεν είς τδ μοναστηριού τοϋ Sa<nt — 
Gora rd έν Aurilloc,όπου καί έγεννήθη, τα
χέως δμως τδ έκτακτον αύτοΰ πνεΰμα τδν ' 
άνύψωσεν ώς διακεκριμμένον σοφόν τοΰ άί· 
ώνος του καί ούτως ώστε νά θεωρήται ύπδ 
τών συγχρόνων του, ως τι υπερφυσικόν.

Κληθείς έπίσκοπος τοΰ Boddio, ϊδρυσεν 
έκεΐσχολήν, ήτις άπήλαυεν έν Εύρώπη παγ
κοσμίου φήμης. Τά Μαθηματικά τά έδιδάχθη 
ύπδ τών Άράβων, πλήν πολύ ταχέως ύπε- 
ρέβη τούς διδασκάλους που. Έπανελθών δ’ 
έν Γαλλία μετά ζέσεως είργάοθη προς διά- 
δοσιν τών γνώσεων αύτοΰ, ίδρύων σχολεία 
καί πλουτίζων αύτά δια διαφόρων Μαθηματι
κών συγγραμμάτων καί αστρονομικών δργά · 
νων. Έν ένι λόγω,.ήγεμών τής έπιστήμης, 
φιλόσοφος Μαθηματικός συνήνωρεν έν έαυτώ 
διά τοΰ πνεύματός του και έφήρμωσεν έν τώ 
πρακτικώ βίω πάντα τά στοιχεία τής προσό
δου, άτινα κατεΐχεν δ αιών. Ητο ή ποοσω- 
ποποίησις τής έποχής του, Τέλος κατά τδ 
999 ελαβε τήν τιμήν νά άνέλθη έπί τοΰ θρό-' 
νου τοΰ Άγιου Πέτρου καϊ διώκησε τήν 
Εκκλησίαν και τδν κόσμον ύπδ τδ όνομα 
Sylvestre. II.

ΙΙαρατηρητέον, ότι έν τοϊς εργοις αύτοΰ 
δέν φαίνεται νά έδανεισθή τι παρά τών Αρά
βων ή τών ’Ινδών εύρίσκομεν προσέτι έναύ - 
τοϊς τήν λύσιν αξιοσημείωτου τίνος διά τήν 
έποχήν προβλήματος, ως έξαρτωμένου έκ δευ
τεροβαθμίου έςισώσεως, εΐναι δέ τοϋτο ή ε ύ 
ρεσις τών πλευρώ ντής δ ρ θ ή ς γω
νίας έν δρθογωνΐώ τριγώνω, όταν 
γνωρίζωμεν τήν ύποτείνουσαν 
καί τδ εμβαδόν αύτοΰ. Ωσαύτως είς 
αύτδν δφείλονται πλεϊστοι. γεωμετρικοί τύποι 
αναγόμενοι είς τόξα διάφορων πολυγώνων, 
ώς καί δ τύπος τοΰ- ά θρ ο ί σ μ α τ ος· τών 
ορωντήςάρ Γθ μ-η τ ι κής π ρο ό δ ο υ.

Λεονάρδος δ έκ· · Πίζης, γνωστός ώσαύτως 
ύπδ τό όνομα Φιβονάτος, (γεννηθείς κατά 
τδ 11 j-5 καί άποθανών κατά τά μέσα τοΰ 
αίώνος) έμενεν έπί πολύ εις τήν ’Ανατολήν 
καϊ κατά τήν έπάνοδόν του είς τήν δυτικήν 
Εύρώπην έδημοσίευσε τήν Αριθμητικήν καί 
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τήν “Αλγεβραν τών ’Αράβων. Ούτος είναι 
ό ιδρυτής τών έπιστημονικών περιοδειών, 
τόσον συχνών κατά τον μέσον αιώνα, και 
καθ’ άς οί σοφοί προέτεινον άλλήλοις τήν 
λύσιν διαφόρων μαθηματικών ζητημάτων.

Ό αύτοκράτωρ Φρειδερίκος τώ έπρό- 
τείνε, διά δύο γεωμετρών της ακολουθίας 
του, διάφορα προβλήματα, είς τήν λύσιν τών 
όποιων ασχολούμενος ό Λεονάρδος έκαμε 
πλείστας ανακαλύψεις, άς συνεκέντρωσεν είς 
μίαν περίφημου πραγματείαν και τήν οποίαν 
άφιέρωσεν εις τόν αύτοκράτορα, υπό τόν τί
τλον Libei-abaui (Πραγματεία τοΰ άβακίου).*

Δια γραφικών μεθόδων ευρε τήν παρα- 
στασιν τοϋ αθροίσματος τών τετραγώνων τής 
φυσικής σειράς τών αριθμών, ώς καί τής τών 
περιττών. Ό ’Αρχιμήδης εϊχεν ήδη γνω 
στοποιήσει τά έξαγόμενα ταΰτα δι ’ άλλης 
τίνος μεθόδου καί τά έφήρμοσε μάλιστα είς 
τήν άναζήτησιν τοΰ τόξου τής παραβολής. 
Ό Βραχμεκούπεα ήδη εϊχεν άνακαλύψει τύπον 
δίδοντα τό άθροισμα τών κύβων τών αριθ
μών. Βραδύτερου κατά τόν XVI αιώνα, αραψ 
τις ιατρός Τζαμεχίτ-Βέν - Μασούτ, εύρε 
τύπον, δίδοντα τάς τετάρτας δυνάμεις, καί ό 
Ferina έδωκε πρώτος γενικήν τινα μέθο
δον προς εύρεσιν τοϋ αθροίσματος τών όμοιων 
δυνάμεων τών όρων αριθμητικής τίνος προ
όδου.

Τό εργον τού Λεονάρδου δεικνύει ήμΤν, 
ότι κατά τήν έποχήν του ή “Άλγεβρα πε- 
ριωρίζετο είσέτι εΐς τήν λύσιν τών πρωτο
βαθμίων καί δευτεροβαθμίων εξισώσεων. Ή 
'Ιταλία όμως καί πάλιν είχε τήν δόξαν τής 
δύσκολου ταύτης μεταβάσεως άπό τοΰ κατω
τέρου βαθμού εξισώσεων είς άνωτέρους, καθό
σον είς αύτήν όφείλομεν τήν γενικήν λύσιν 
τών εξισώσεων τοΰ τρίτου καί τετάρτου βαθ
μού· Είς τούτο συνετέλεσεν ούκ όλίγον ό 
Ταρταγκλια-Νικολό (ι5οο-ι θόφ)» οστις γεν
νηθείς είς Βρέσκια, κατέστη διά τής εργα
σίας εΐς τών πρώτων μαθηματικών τής έπο 
χής του.

. Έδίδαοκεν είς Βενετίαν, δτε έλαβε παρά- 
κλησιν παρά τοϋ ’Αντωνίου δελ-Πριόρε, ΐνα 
λύση τριάκοντα προταθέντα προβλήματα είς 
διάστημα όλιγώτερον τών τεσσαράκοντα ημε
ρών. Τά ζητήματα ταΰτα άνεψέροντο είς 
εξισώσεις τοϋ τρίτου βαθμού. Τά έλυσε δέ 
πάντα είς διάστημα όλιγώτερον τών δύο 
ωρών, καί έδωκε συγχρόνως είς είκοσιν έπτά 
τεχνικούς [στίχους τήν γενικήν μέθοδον τής 
λύσεως αύτών. Ή φήμη τοΰ θριάμβου τού-

Σημ. Έκάλουν δέ άβάχκιον, πίναχά τινα διηρημένον 
εις τετράγωνα, περιέχοντα τούς αριθμούς χαι δια τού 
όποιον εξετέλονν τας άριβμητιΧας πράξεις. 

του περιήλθεν είς γνώσιν τοϋ Γ κ α δ ρ ά ν 
(γεννησέντος έν Παρισίοις ιόοι καί άποθα- 
νόντος έν Ρώμηιόγό) ένός τών παραδοξω- 
τέρων άνθρώπων τής έποχής του, οστις συ
νέθεσε τότε τό σύγγραμμά του, τό έπιγραφό- 
μενον Ars inagna. Μάτην ούτος έζήτησε 
παρά τοΰ Ταρτάγκλια νά τώ γνωστοποιήση 
τήν άνακάλυψίν του, ΐνα πλουτίση διά ταύ
της τό βιβλίον του. Ό Γκαδράν δέν άπηλ- 
πίσθη και κατέφυγεν είς πάντα τά δυνατά 
δέσα, ούτω δ * έπιτέλους τόν έπεισεν, ύποσχε- 
είς όμως αυτώ μυστικότητα καί τώ έγνω- 

στοποίησε πάν ο,τι έπεθύμει. Μετά ταΰτα 
τή συνδρομή τού μαθητου του Ferrari 
(Ι022-ι563) ό Γκαδράν κατώρθωσε νά έπε- 
κτείνη τούς κανόνας τοΰ Τρατάγκλια είς τάς 
έξισώσεις τοϋ τετάρτου βαθμού καί έσπευσε 
νά τό δημοσιεύση είς τό Ars - magna. Δυ- 
σαρεστηθείς ό Τρατάγκλια έκ τής διαγωγής 
ταύτης, έκάλεσε τόν Γκαδράν είς Μιλάνον 
πρός έπιστημονικήν συζήτησιν, Ούτος όμως 
δέν προσήλθεν, άλλ ’έπεμψε τόν μαθητήν αύ
τοϋ Ferrari, όστις μόνος ύπέστη τόν άγώνα 
έξ’ού ούδεμία ύπήρχεν αμφιβολία, οτι θά έξ- 
ήρχετο ήττημένος, έάν οί φίλοι τού Γκαδράν 
δέν ήνάγκαζον τόν Τρατάγκλια νά έγκατα- 
λείψη τήν πόλιν. «Τό γεγονός τοΰτο λέγει 
ιστορικός τις δεικνύει ποιαν σημασίαν άπέ- 
διδον τότε είς τάς αλγεβρικός ανακαλύψεις, 
διότι δύσκόλον όντως είναι νά εύρεθή ό- 
μοιον συμβεβηκός έν Γή Ιστορία τών επι
στημών.

Τά στοιχήματα καί αί δημόσιοι φιλονει- 
κίαι έλάμβανον χώραν καθ’ έκάστην, καί πά- 
σαι αΐ κοινωνικά! τάξεις έδείκνυον μέγιστον 
ένδιαφέρον περί τών έπιστημονικών τούτων 
περιοδειών, ώς οΐ άρχαΐοι ένδιεφέροντο περί 
τών καλλιτεχνικών διαγωνισμάτων».

’Επειδή όμως ή Atr-Magna είναι τό πρώ
τον σύγγραμμα, έν ω αναφαίνονται οί τύποι 
τής λύσεως τών έξισώσεων τοϋ τρίτου βαθ
μού, αποδίδονται ούτοι είς τόν Gadtan.

Οί φανταστικοί αριθμοί, οίτινες έγένοντο 
αίτιοι τόσων διενέξεων μεταξύ τών σοφών 
τοϋ XVIII αίώνος, οφείλονται ωσαύτως είς 
τόν Gadran. ’Επίσης άνεκάλυψε καί έτέραν 
τινά μέθοδον πρός λύσιν τών αριθμητικών 
έξισώσεων δι ’ αντικαταστάσεων, διδουσών δια
δοχικός προσεγγίσεις. Εύρεν ωσαύτως πλεί
στας σχέσεις μεταξύ τών συντελεστών καί 
τών ριζών τών έξισώσεων, καί φαίνεται οτι 
εϊχεν ήδη ύποπτεύσει τά πλειστα τών θεω
ρημάτων, ατινα άποτελοϋσι τήν γενικήν θεω- 

ίαν τών έξισώσεων.
("Επεται συνέχεια)

Μ.
κ«)ηγ. Των Μββημ««*ών

Ρ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΥΝΕΣ
'Εν φ έτι παρ’ ήμίν εξακολουθούν τά δ/ρια 

ένστικτα κατά τών ζώανν, άτυχώς άκόμη καί κατ*  
Εκείνου τον είς τόν άνθρωπον πιστότερου καί 
χρησιμοιέρου, τού κυνός, πάρεργου δέν είναι, 
ύπομιμνήσκοντες, δσας ούτος ευεργεσίας παρέχει 
είς τά χιονώδη δρη τον άγιον Βερνάρδον 
τών "Αλπεων, ν’ άναγράφωμεν έτέρας, άς πρός 
περίθαλψιν τών χηρών και ορφανών διενεργοΰσιν 
ύποβοηθοΰντες τόν άνθραιπον έν τφ εργφ τής 
'Ελεημοσύνης. Πλέΐστοι συλλέκται ύπάρχουν 

ήδη Ιν ένεργεία έν Λονδίνφ είς διαφόρους σιδη
ροδρομικούς σταθμούς, τό συλλεγόμενον δέ 
παρά τών κυνών τούτων ποσόν πάντοτε είνε 
ούκ ολίγον.

Έκ τών σιδηροδρομικών τούτων κυνών δ 
Tim, τοΰ έν Αονδίνω κεντρικόν σταθμού Pad
dington, εΐνεί <5. διασημότερος. Ό άξιοση- 
μείωτος ούτος κύων άνήκει είς τήν τάξιν τών 
θηρευτικών, και εινε λίαν άφοσιωμένος είς τόν 
κύριον αύτού τόν Επιθεωρητήν Biub. Περί τόν 
λαιμόν αύτού είναι ασφαλώς προσδεδεμένον μικρόν 
στρογγυλόν Ε*.  μετάλλου δοχεϊον, είς δ ό κύων 
φέρει τά κέρδη τής Εργασίας του.'Αφ' ής δέ ήρ- 
ξα ιο τοΰ Ελεήμονος αύιοΰ έργου, ήτοι άπό τόν 
Μάΐον τού 1892, είσέπραξε πλέον τών 900 
λιρών ήτοι22·500 χρυσών φράγκων.

’Επειδή ό Tim Εργάζεται Επί τών βασιλικών 
σιδηροδρόμων, ώς ούτοι δνομάζονται, δεν Εκ
πλήσσεται τις, μανθάνων δτι οίιχί άπαξ ηύτύ- 
χ,ησε νά λάβη Ελεημοσύνην παρά βασιλικών 
χειρών καί όντως δ Έδουάρδος, δτε άκόμη 
ήτο πρίγκηψ τής Ούαλίας Ιδωσεν αύτφ γενναΐον 
ποσόν. Ή ήμερα δέ καθ’ήν ή άποθανοΰσα Βα
σίλισσα είοήλθεν είς Λονδίνον πρός έγκαινίασιν 
τών 'Ανακτόρων τοΰ Kensington, ήτον 
άξιοσημείωτος διά τόν Tim, λαβόντα τήν 
τιμήν νά παρουσιάσθη είς τήν Βασίλισσαν. 
Τή προσωπική ταύτης διαταγή ό Tim συνωδεύθη 
καταβαίνων τής άμάξης παρά δύο βασιλικών 
θεραπόντων, μεθ' δ τή παρουσά} εκατοντάδων 
θεατφν ή Βασίλισσα έρευν&σα πρός στιγμήν τό 
βαλάντιόν της, άπέσυρε τό περιεχόμενον και 
τό έρριψεν είς τό μικρόν τού Τιμ κιβωτίδιον.

Μετά τοΰτο έδέχθη παρά τών Κυριών τής 
τιμής καί τών πολυαρίθμων άλλων παρισταμένων 
Επισημοτήτων δγκώδη ποσά.

Διάσημος Ετερος κύων συλλέκτης Ελεημοσυ
νών ήτο και δ Help, <5 σιδηροδρομικός κύων 
τής γραμμής τής Εταιρείας Brighton, ούτινος 
τό σώμα διατηρείται νΰν Εν ύελίνη προσθήκη εις 
τόν σταθμόν τού Brighton' δ Help άπεβίωσε 
κατά τόν ΙΟβριον τού 1891, και κατά τήν διάρ
κειαν τής ζωής του συνέλεξε περί τάς 1000 
λίρας ~ 25 χιλ χρυσών φράγκων ύπέρ τών δρ- 

φανών τών Εργατών τοΰ σιδηροδρόμου. ‘Ο 
κύων ούτος διεπαιδαγωγήθη ύπό τού John Cli- 
mpson, γνωστού φύλακος τών Εν τφ σίδηρο” 
δρόμω Εμπορευμάτων, γενόμενος οικείος, πολ
λών ταξειδιωτών.*Ως  δ δ Tim καΐ δ Help έφερε 
συλλεκτήριον κιβώτιου προσηλωμέυον περί τόν 
λαιμόν του καί Επί τοϋ δποίου ήτο κεχαραγμένη ή 
Επομέυη Επιγραφή «Είμαι δ Help δ σιδηροδρο
μικός κύων τής 'Αγγλίας και ταξιδεύων πρά- 
κτωρ ύπέρ τών δρφανών τών σιδηροδρομικών 
Εργατών τών έν τή ύπηρεσίφ φονευθέντων. Τό 
γραφείον μου είναι είς τόν άριθμ. 65 δδός 
Colebrooke London, ένθα γίνονται έγγραφοί ευ
χαρίστως δεκται μετά πλήρους ευγνωμοσύνης-

Μέχρις Εσχάτως οί σταθμοί Putney Slough 
καί Windsor ύπερηφανεύοντο διά τούς τοιού- 
τους συλλέκτας κύνας. *0  εΐς τοΰ τελευταίου 
άπεβίωσε προσβληθείς έκ δυνατού, κρυολογήμα
τος έκτελών τά χρέη του. 'Αλλ' ή άφορμή τοΰ 
θανάτου τοΰ Slough είναι πολύ περίεργος.

Τό ζώον τούτο Εσυνείθιζε νά κρατή Εν τφ 
στόματί του τά πρός αυτόν ριπτόμενα παρά τών 
διαβατών νομίσματα, φαίνεται δ’ δτι είχε κατα
πιεί Εκ τύχης ούχι δλίγα Εκ τούτων, διότι μετά 
τόν θάνατόν του φορτίου δλόκληρον χολκίνων 
και άλλιον νομισμάτων εύρέθη είς τόν στόμα
χον τοΰ πτωχού σκύλου.

‘Ο Spot, τοΰ πρασίνου δράκοντος είς τό HeCt 
Street ήτο διαρκώς άπησχολημένος, διαρκοΰντος 
τοΰ παρελθόντος χειμώνος και τής Άνοίξεως, 
συλλόγων χρήματα ύπέρ τοΰ ταμείου τού οικονο
μικού συσσιτίου τών νηπίων. "Ηδη <5έ δ Spot 
συλλέγει χρήματα δι' Ελεήμονας σκοπούς έπι 
πλέον ή οκτώ έτη. Μόλις ήθελέ τις ρίψει Επί 
τού εδάφους δεκάλεπτου, έφορμών Επ' αυτού τό 
μεταφέρει είς τό Εγγύς Εκεί εύρισκόμενον χρη- 
ματοκιβώτιον. ‘Διά τήν Επί τούτφ συλλεχθείσαν 
ποσότητα 1100 χρυσών φράγκων, ύπέρ τοΰ τα
μείου τοΰ νοσοκομείου, έτιμήθη δι' ωραίου με
ταλλίου πρός άναγνώρισιν τών ύπηρεσιών του.

Ό δέ Jack δ κύων τού σταθμού Κάρδιφ 
έλαβε τήν ευθύνην, διά τήν δφειλομένην σύνταζιν 
πέντε χηρών" φαίνεται δ’ δτι εζετίμησεν άρκούν- 
τως τήν ευθύνην ταύτην, διότι άφ ’ ής ήρξατο 
τάς Εργασίας ταυ, συνεπλήρωσε μέχρι τοΰδε τό 
ποσόν των 2,000 χρυσών φραγκών μετά τής 
Ελπίδος, δτι τό ποσόν τούτο ήθελεν άποβή πολ
λαπλάσιον. Ό κΰων λοιπόν ούτος πρός τόν σκο
πόν τούτον φέρει Επί τής βάχεως κιβωτίδιον οίονει 
Εφίππιον, πλείστοι δέ ευποροΰνιες κάτοικοι ήσαν 
τακτικότατοι αύτού πελάται.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Πρόχειρο; κατασκευή στηρίγματος.

Τίνι τρόπφ δυνάμεθα νά καταοκευάσωμεν ττρσ- 
χείρως. Sv στήριγμα, έν ώρα Ιδίως τραπέζηο, npic 
τοποθέτησιν θερμοί τίνος δοχείου, καρπών ή άλ
λων άντικειμένων, έν έλλείψει τοΰ καταλλήλου 
σκεύους.

Ιδού. Λαμβάνετε χωρίς νά χάσετε καιρόν έκ τής 

τραπέζης τρεις περόνας καί^ίν^δακτύλιον, έν ώ τί
θεται τό χειρόμακτρον καί άφοΰ περάσητε τάς λαδάς 
τών περονών έντός αύτοϋ, θέτετε ταύτας έπί τής 
τραπέζης, είς τρόπον ώστε νά άποτελέσωσι γωνίαν 
Ισόπλευρον, ώς ένδείκνυται έν τώ έναντι ήμών 
σχήματι. Τούτου γενομένου, τοποθετείτε έπ ’ αύτών 
πίνάκιόν τι καί ούτως άποτελείτε έν ώραΤον πρό
χειρον στήριγμα διά τράπεζα·;, κτλ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ

Τί καλείται πολιτικόν έτος ;

ΠοΛιτικόν-Ιτος καΛεϊται έκεϊνο, Α’ ού με- 
τρώμεν. tor χρόνον διά τάς άνάγκας τον άν
θρωπον' βάσις τον ποΛιτικοΰ έτους είνε τό τρο
πικόν, διότι οδτω μδνον κατορθονται. ώστε αί 
ώραι τοΰ hove νά συμπϊπτωσι κατά τάς αΰτάς 
πάντοτε ήμέρας τον έτους. Αυστυχώς όμως dir 
ητο δυνατόν τό τροπικόν hoe νά έκπΛηροι τάς 
άνάγκας τών-άνθρώπων, διότι τούτο ήρχιζεν έκά- 
στοτε κατά διαφόρους ώρας. Πρώτος δέό'ΙούΛιος 
Καϊσαρ Αά τοΰ Αιγυπτίου Σωσιγένους μετερρύθ- 
μισε τϋϋτο.

Είς τί συνίσταται ή διαρρύθμισις αΰτη ;

Αεδομίνου, ότι τό έτος συνίστατο εκ 365 ήμερων 
και Ιζ ωρών, ωρισεν ό ΊούΛιος Καϊσαρ, τρία 
μεν hy κατά σειράν νά σνγκεινται εκ 365 ή 
μερών, παν δε τέταρτον έκ 366" όντως αίκατά 
τά τέσσαρα hy περισσεύουσαι 2k ώραι (ήτοι 
μία ήμέρα( προστίθενται είς τό τέταρτον έτος.

Τά έτη ταϋτα, είς τά όποια προστίθεται ή μία 
ημέρα καΛοϋνται δίσεκτα.

Δέν έγένετο άλλη τις μεταρρύθμισή ;
Βεβαίως' επειδή ή διάρκεια τοΰ τροπικού έτους 

δεν εινι ακριβώς 365 ήμέραι και 6 ώραι, άΛΛά 
βραχύτερον κατά 11 Λεπτά, 8 δεύτερα καί 4 
δέκατα, φυσικά συν τφ χρόνω τό μικρόν τοϋτο 
Λάθος ώγκοντο καί καθίστατο ποΛύ αίσθητότ. 
Ό ΙΙάπας Γρήγόριος ό XIII άνέΛαβε και με- 

τερρύθμισε και τό ΊουΛιανόν ήμερο
Λόγιον, δι' όπερ είς τό νέον τοιοϋτον 
έδόθη τό όνομά του. Συνέπεια Λοιπόν 
διατάζεώς του, άπασαι αί καθοΛικαι 
χώραι έΛογάριασαν τήν επιούσαν τής 
4 ’Οκτωβρίου 1582, ούχί ώς 5 ήμέ- 
par, άΛΛ’ώς 15τοϋ αύτοϋ μηνός.

Τό Γρηγορ. ήμερολόγιον είνε έν- 
τελώς άλάνθαστον;

Ούχί' συμβαίνει και είς τό ήμερο
Λόγιον τοϋτο Λάθος τι, άΛΛά τόσω 
μικρόν, ώστε πρέπει νά παρέΛθωσι 
3k00 έτη, ΐνα συμβή Λάθος μιάς ή- 
μέρας.

Τό Γρηγορ. ήμερολόγιον πού είνε 
έν χρήσει ;

"Απασαι αέ καθοΛικαι χώραι ευ
θύς άπό του 1582 παρεδέχθησαν 
τούτο. Αί διαμαρτυρόαεναι όμως 

παρεδέχθησαν τοϋτο μόΛις κατά τό1Ί52, 
διστάζουσα,ι ι ά παραδεχθώσιν ήμεροΛόγιον θεσ- 
πισθεν υπό Πάπα.

Μόνοι δε οί "ΕΛΛηνες και οί Ρώσσοι μεταχει
ρίζονται τό ΊουΛιανόν, όπισθοδρομοϋντες κατά 
13 ήμέρας. Πιστεύεται όμως, ότι άργά ή τα
χέως καί αί χώραι αύται θά παραδεχθώσι τό 
νέον ήμεροΛόγιον άπαΛασσόμεναι τοΰ δεσμού 
τών προΛήψεων■ Ή Ιαπωνία\πρό^ποΛΛοϋ 
παρεδέχθη τό Γρηγοριανόν^ήμεροΛόγιον-

aUIKEjaZTIK*·  ΠΡΟΒΑΗΜ<Τε

μ ΐνίΕΤΊΡΜΣΐε του'ανθρωπου

ΛΥΣΙΣ. *Ινα  τις άσφαΛώς καταμέτρηση είς 
κυβικά έκατοστά τοΰ μέτρου άνθρωπον tic οίαν 
κατάστασήν ήθεΛεν εισθαι, αρκεί νά θέση τό κα- 
ταμετρητέον σώμα εντός δοχείου, τετραγώνου 
πΛήρους ϋδατος' Όσα .δε κυβικά μέτρα έκχυ- 
θώσιν (κατόπιν τήσ έντεΛοΰς βυθίσεως τοΰ σώ
ματος εντός τοΰ ΰδατοε) τόσα κυβικά μέτρα θά 
εινε τό σώμα.

Λύσεις επιτυχείς έλάδομεν παρά τοΰ έν Κ]πόλει. 
Κ. Μ. μαθητου της Ροδερτεΐου σχολής, τής Διδο; 
Κιχής Μερλοπούλου εξ Αθηνών,τοΰ χ. Νικολάου Χάϊτα 
εχ Πειραιώς (χαβαρότερον παραχαλοΰμεν νά γράφετε) 
τοΰ χ. Γ. Άποστολαπούλου. μαθητου εξ ’Αθηνών χαΐ 
του χ. Μιλ. Ρούτοπούλρυ έξ ’Αθηνών.

Ή Φωτογραφία τοΰ Βώλου, ήν άπέστειλεν ώς 8ώ· 
ρον ό χ . Άλφρ. Βιανέλλης διά τόν εΰνηθήσόμενον διά 
χληρου έχ τών λυτών του προβλήματός του, έλαχε 
τώ.χ. Γ. Άποστόλοπούλφ, έξ,Άβηνών.

ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

— ’Εμπρός ! R
Καί ό ά'-θυπασπιστή-, κομιστής τής άλληλο-· 

γραφίας τής ημέρας, είσήρχετο δλως δειλές εις τοβ 
γραφείο*  τοΰ χ. ταγματάρχου, καθόσον ένεκα» 
τής νευρικής του καταστάσεως έφαίνετο ούτος · 
κατ’εκείνην τήν πρωίαν πολύ θυμώδης. 'Οπότε n 
δέ ό ταγματάρχης ήτον είς τήν. χατάστασιν ταύ
την, δλον το τάγμα έτρεμε προ αύτοϋ.

— Ποϋ ήτο τόσην ώραν, έξεφώνησεν αμέσως 
ό ταγματάρχης, μόλις προ αύτεϋ παρουσιάσθη ό 
ανθυπασπίστης.

IIς- '-·

Ουτος παρετήρει αυτόν χαί μετ’ ολίγον βέ
λων ν’ άποφύγγι τήν καταιγίδα :

— Είς το ταχυδριμειο ·, κύριε ταγματάρχα, 
άπήντησεν.

— Εις τό ταχυδρομείο*  : καί ςιά νά μεταδή 
τις είς τό ταχυίρομεϊον, πόση ώρα χρειάζεται;

Ό άνθυπασπιστής δέν άπήιτα.
— Δέκα ?ως δεκαπέντε λεπτά, νομίζω άρ- 

κοϋν. Σύ,. πώς έκαμες δύο ώρας :
— Κύριε. . . ύπέλαβεν ό κατώτερος.
Και ό ταγματάρχης ίτι μάλλον δργιοθεις :
— Σιωπή, άνθυπχβπισπά, τφ ανακράζει. Δέν 

σοί .επιτρέπω νά όμιλής, όταν σφάλλει καϊ 
ίχ^ς άδικον. Καί επρεπε νά τδ- γνωρίζ^ς. Λοι
πόν διά τήν ώρα, σέ τιμωρώ μέ 15 ημέρας κρά- 
τησιν ! Σόϋ αρέσει; και μίαν άλλην φοράν . . ,

— Άλλά, Κύριε ταγματάρχα . . .
— Σοί τδ απαγορεύω ! μέ ποιον δμιλεϊς;
Ό άνθυπασπιστής κλίνας τότε τήν κεφαλήν, 

κατέθεσε*  έπί τής τραπέζης τήν γραμματοθήκην 
καί ήρώτησε :
Κ. —Διατάσσετε τίποτε άλλο ;

Εις μικρδν δέ γρυλισμδν τοΰ άνϊοτέρου του, 
ώς άπάντησιν, έξήλθε τοΰ γραφείου μέ τήν έπι- 
φύλαζιν νά μή κρουσθή ή θύρα, διότι τότε αλλοί
μονο*,  θά έξεδιώχετο έχείθεν κακήν κακώς μέ 
ίτέραν δεκαπενθήμερον φυλάχισιν, επί μή σε- 

ΐβασμφ προς Ανώτερους έν τή αιθούση τής πεε- 
[θαρχίας.
| «Διάδολε! Είμαι ή. δέν είμαι δ πρώτος ταγ
ματάρχης τοΰ συντάγματος, είπε καθ’ εαυτόν 

ίτότε ό αξιωματικός. Λοιπόν όφείλουν οί κατώ
τεροί μου νά μέ σέβωνται, άλλως, αλλοίμονο*  είς 
τήν πειθαρχίαν 1»

Καί μετά τοϋτο έπλησίασε τόν σάχκον καί 
ήρξατο επιθεωρώ*  τήν επίσημον άλληλογραφίαν 
καί είτα τήν ιδιωτικήν, διότι,- ώς έλεγεν. . . 
«δλα. πρέπει νά περάσουν άπό τας χειρας μου».

Ό σάκκος ητο πλήρης καί μετ ' ολίγο» τφ 
έφάνη παράξενβν καί τούτο καί έφώνησε:

Τί διάβολον! δέν κοστίζουν τίποτε τά 
γραμματόσημα είς αυτούς τούς άνθρώπευ;;

Καί λαμβάνω*  άπό μίαν τάς «πιστολάς, πα· 
ρετήρει μετά προσοχής τήν καλλιγραφίαν καί τά 
γραμματόσημα, διά νάΤδήτδν τρπον τής κατα
γωγής· εις δε τά δελτάρια ό οφθαλμός του κά
ποτε έσηαμάτα, διά νά μάθη τδ περιεχόμενο». 
Ώς ταγματάρχης, έφρόνέι, δτι έπρεπε δλα νά 
τά γνωρίζη καί νά τά έξετάζηΐ . Άφοϋ δέ πολ- 
λάκις άνεπλήρωνε καί τον συνταγματάρχην, ήτο 
ή ψυχή καί ή κεφαλή τοΰ συντάγματος.

«'Ά Ι ιδού καί 
μία ίπιστολή γυ- 
ναικός, εΐπεν αί
φνης, σταματησας 
προ μιας τοιαύτης· 
καί άναγινώσκων; 
Είναι χαρακτήρ 
γυναικός . . . ρα- 
πτρίας ίσω:;.. δι
ότι γράφει τήν λέ- 
ζ« άξιωμοτιπός μέ 
ο άντί μέ ω. . - 
θά ήνε γνωστή ί
σως τοΰ λοχαγού, 
διότι τό γραμμα
τόσημο» είναι πεν- 
τάλεπτον καί φέ

1-

ρει σφραγίδα τοΰ ταχυδρομείου της πόλεως., . 
ΓΙοία νά ήναι ίάρα γε αΰτη;»

Είτα δέ λάμβάνων έτέραν επιστολήν ς
«*Ά  L αυτή απευθύνεται . .. πρός τον άνθυ- 

πασπιστήν 1 γυναικός επίσης γραφή εΙ»α’. αΰτη, 
ύποτονθορίζιι μετ’ άγανακτήσεως. Καί ποια νά 
ήναι αυτή ; Ποια τρελλή γράφει πρός τον άνόη- 
τον αυτόν, οστις ούτε κρίσιν, ούτε πείραν έχει 
τών γυναικών. Ά. t αύται αί γυναίκες γίνονται 
πολλάκις θύματα ! Έγώ δέν είμαι τοιοΰτος !

Καί όκ. ταγματάρχης στρέφει καί αναστρέ
φει τάς έπιστολάς καί τάς πλησιάζει καί εις 
τους ρώθωνάς του, ν’άντιληφθή όσα δύν,αται πε
ρισσότερα περί τής αλληλογραφίας αυτής. Είτα 
επιλέγει: .
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«Αύτό- δ άνθ?πασπ·.:τή ·,ά έπιτρέπη αύτφ 
νάτωγρυφιυί καί νά κάμ,η κατακτήσεις; *Ω,  
«ναι φοβερόν, πρέπει ιά τφ άπσγορευθή τούτο ! 
Ώ ναί... πρέπει. Άλλοίμονον είς τον στρατόν'?/ 
"Ω. ταλαινα πατείς !»

Τήν στιγμήν αύτήν «τύπος ξηρό; ήκούσθη 
έπι τής Ούρα; και έν ταύτώ είσή'/.θεν ό λοχαγός

τής υπηρεσίας, δστις καθήσας, άνέκραξεν αίφνης: 
ουφ ! ΤΗτ:ν ούτος υψηλού αναστήματος, ισχνός, 
νευρώδης έπίσης μέ μύστακας δέ μάκρους, κατ- 
ερχομίνου: πολύ πρός τά κάτω.

— Τί τρέχει ; ήοώτησεν αυτόν δ ταγματάρ
χης, φέρων τάς χεΐρας όπισθεν καί πλησιάσας 
πρό αύτού.

— Τρέχει, δτι δέν εΐμπορώ πλέον νά ύπο- 
φέρω αύτήν τήν κατάστασιν!.. Φαντάσου, φίλε 
μέυ, οτι σήμερον τήν πρωίαν, ό άνθυ'πασπιστής 
Κ. . . παρουσιάσθη είς τό τάγμα εΐς τάς 6 και 
31, ένύ τόν είχα διατάξει νά εύρεθή έδώ εις 
τάς 6 κα’ι 30 1

— At, βάλε τον ύπό κράτησίν.
— Πολύ βιάζεσαι, τοϋ λόγου σου. Έπειτα, 

οέν γνωρίζεις, δτι ήθέλησε νά άναφερθή; εΐς τόν 
συνταγματάρχην, προφασιζόμενος, οτι τόν αντι
παθώ ; δέν τό γνωρίζεις ;

— Αί, και τί σέ μέλλει ;
— Τίποτε, απολύτως. . .άλλά, ξεύρεις, τοι- 

αΰτα πράγματα, μέ πειράζουν
— Α, μπά...
— Ναί καί ό συ .ταγματάρχης θά πιστεύση 

ίσως, δτι έγώ ζητώ τά αδύνατα.
— Δέν τό πιστεύω.
— Ένφ, εγώ, μέ γνωρίζεις, είμαι τόσον επιει

κής καί αγαθός... Άλλά, πώς νά κάμω μέ αύ- 
τόν τόν άνθρωπον, οστες δέν κάμνει σχεδόν τί
ποτε, είναι άμελής καί άμα τόν διατάσσω νά 
έρχεται είς τάς αυτός μοΰ έρχεται είς τάς
6 καί 31 ! ακριβώς έν λεπτόν αργότερα I

— Μά, αύτός φαίνεται είναι έρωτευμένος μέ 
κάποιαν μοδίστροΰλα. .. Τό άνεκάλυψα έγώ, καί... 
θά σοΰ τόν διορθώσω καλά.

— Μάλιστα, εύγε καί ούτω θά φανή, δτι οέν 
τοΰ κάμνω μ,όνον έγώ παρατηρήσεις,

— Έτσι λέγει;
— Βεβαίως.
— Έννοια σου, άφησέ μου τον καί οέν θα 

τά ξαναείπη πλέον. Σου τό υπόσχομαι.
— Καλά, σήμερον είναι τοΰ σισιτίου.
— Τοΰ σισιτίου; καλώς. Ακριβώς θά ύπάγ-ω 

έκεΐ πρότερον κα'ι άλλοίμονόν του, άν άργήση εν 
λεπτόν. Θά σοΰ τόν καθήσω μέσα νά κυτάζη έξω.

— Ειμεθα σύμ.ψωνοι, σ’ ευχαριστώ.
Καί ό μ.υστακοφόρο; μας λοχαγός μειδιών άπό 

κνρΐίας 'χαιρέτησε στρατιωτικός καί άπήλθεν.
Ό δέ ταγματάρχη- μιίνα; καί πάλιν μόνος 

έξηκολούθησ: τήν εξέλεγξιν τής αλληλογραφίας, 
«Ά, νά καί μία επιστολή μυρωδάτη, άνεφό- 

νησεν αίφνης,..., μπά, φέρει καί στέμμα κόμητος 
καί όιευθίνιται πρός, τον συνταγματάρχην... 
Ώ, καί, έδώ - τό γράψιμο-, γυναικείο,! διάβολε! 
δλαι; αί γυναίκες έκαμαν ,*φοδθν  είς τό σύι- 
το.γμκ ! Τάλάινα πατρί: ! έπ,ολιορκήθη; οΐκ- 
τρώς... Περίεργον!... νά ίδωμεν, μήπως μοΰ 
ρίχτηκαν καί είς εμέ;... Άλλά δέν. πιστεύω, 
άλλοίμονον, αν.τολμήση κσμμία!»

Παρατηρών καλώς τήν επιστολήν :
«Βεβαίω;.προέρχεται άπό κάποιαν κόμησσαν ! 

Τόν γέρο—ξεκουτιάρη'·, τί είναι αύτά, δέν τό 
έπίστευον.» Καί ήρξατο βαδίζων κατά μήκος τής 
αιθούσης καί κινών άπελπιστικώς τήν κεφαλ.ήν, 
ΐσχυρώς φυσών διά τώνρωθώ’.ων, ώ: εξηγριωμέ- 
νος γάτος καί ώσιί· θέλων οιά τούτου νά σβύση 
μόνος τήν άρξαμένην έν τφ τάγματί του πυρ-

καϊάν. Είτα αίφνης συναθροίσας τάς έπιστολάς, 
διηυθύνθη προς τό γραφεΐον τού συνταγματάρ
χου, ολως ήσύχως καί μετά συναισθήσεως στρα
τιώτου έκτελοΰντος κατά γράμμα τό καθήκον του.

«Κρούσας δέ τήν θύραν, ώθησεν αύτήν αμέσως 
καί εΐσήλθεν έντός.»

Ό γέρων συνταγματάρχη; εύρίσκετΟ έκεΐ, 
παρά τήν θυρίδα, στρίβων τόν μύστακα καί μδων 

σιγαλώς εύθυμόν τι άσμάτιον. Έφαίνιτο δέ ευ
χαριστημένος έκ τής ημέρας.

— Κύριε συυταγματάρχα, σά; φέρω τήν αλ
ληλογραφίαν σας, τφ λέγει ό ταγματάρχης, θε
τών αύτήν προ τοϋ γραφείου του.

— Έχει καλώ:, τφ άπαντά ο συνταγματάρ
χη: εγειρόμενος.
^Καί αμέσως- μετά^τούτ» :

—Τί νέα έχετε νά μοΰ πήτε, τφ λέγει, διά τό 
σύνταγμα καί τήν πειθαρχίαν. Τά πάντα εχουσι 
Χάλώς ;

— Τίποτε νεώτερον, τφ άπαντά εκείνος.
— Καλώς, καλώς, ύπέλαβεν δ συνταγματάρ

χη; καί έν ταύτώ έξήγαγε τά ομμάτουάλιά του, 
οιά νά επιθεώρηση τήν αλληλογραφίαν του.

Ό ταγματάρχης τότε «θεώρησε καλόν νά τον 
απασχόληση όλίγον.

— Πολλούς ασθενείς έχομεν, τφ λέγει, άλλά 
έπισκεφθείς αύτούς, ειδον οτι δέν εχουσι σοβα
ρόν τί... Είναι κυφή'.ες καί δέον νά τοΐς οοθή 
καλόν μάθημα, διά νά μή προσποιώνταΐ τον 
ασθενή.

— Δεν έχω ούδεμίαν δυσκολίαν εΐς τοΰτο, τφ 
άπαντοί ό συνταγματάρχης καί πρέπει ό ιατρός 
·,ά ήναι αύστηρότερος. Κάμετε δέ σημείωσιν τών 
ψευδό ασθενών καί υποβάλατε αύτούς είς δεκα
πενθήμερον κράτησίν.

—Καλώς; Έίιμώρησα δε μέ δεκαπενθήμερον 
κράτησίν καί τόν άνθυπασπιστήν τής υπηρεσίας.

— Τί; πώς;
— Μάλιστα, τόν 'τιμώρησα, διότι κατέστη 

ανυπόφορος. Δέν σάς είχα δέ αναφέρει τίποτε, 
διότι εκαμνον υπομονήν. Σήμερον δέ έξήλθεν εις 
τάς 7 πμ. (8 ήσαν, άλλά προσέθηκε μίαν ώραν) 
διά νά ύπάγη εί; τό ταχυδρομείου, -.ά φέρη τήν 
αλληλογραφίαν καί μόλις έπανήλθεν είς τάς 9 καί 
4/j, (άντί νά ειπη είς τάς 9).

— Διάβολε ! καί ποϋ ήτο τόσην ώραν ;
— Φαίνεται, χάνει τδν καιρόν του μέ ταΐ; μο · 

διστροΰλες, εΐς τούς δρόμους. Τόν εΐδον διάφοροι:

— Μπά τόν κατεργάρη! λοιπόν τον είδες;
— Μάλιστα, μαλιστα, πολλάκις (ψεύδος).
— Έχουν καί δίκαιον, άπαντά ό συνταγμα

τάρχη:. Εϊι*αι  νέοι καί παρασύρονται άπό τό πάθος.
— Πώς, κύριε συνταγματάρχα, οέν θά περιο- 

ρίσωμεν τό κακόν ; Ή Πατρί;...
— "Α, ναί, έχεις δίκαιον, ή Πατρί- I καί λοι

πόν δέν τόν ’τιμώρησες ;
— Μέ δεκαπενθήμερον κράτησίν ...
— ’Ολίγον είναι. Πρέπει νά.τφ δοθή καλόν 

μάθημα, δ’.ά νά μή τρέχουν κατόπιν τών γυναι- 
κώ . Προσβάλλουν.τό στράτευμα. Αδικείται ή 
Πατρίς. Ν'- τμωρηθή μέ ένα μήνα κράτησίν καί 
έπί ετ'ριν μήνα νά στερηθή τοϋ δικαιώματος τή; 
άδειας καί θά ΐδτμ, δτι δέν θά τολμήση πλέον 
ν’ άτειίοη γυναίκα.

— Πολύ καλώ:, ή διαταγή σας θά ϊκτελε- 
σθη άν.ίσως. Κύ-ΐε συνταγματάρχο, έχω νά σάς 
ανακοινώσω καί έτερόν τι, πολύ σπουδαίου.

— ’Εμπρός ! λέγετε.
— Χθές τό εσπέρα: ό αύτός άνθυπασπιστής 

Κ... έθεάθη είς τήν πόλιν μέ πανταλονιού και
νουργές, πολύ στενόν, παρά τά κεκανονισμένα...

— Είναι αληθές ;
— Αληθέστατου. (Ό ταγματάρχης άσυστό- 

λως έψεύδετο).
— Τότε θά παραβαίνη καί τήν πειθαρχίαν ;
— Είναι καί απειθής. Ό δέ κ. λοχαγός μοί 

έλεγε τήν πρωίαν, δτι δέν ύποφέρεται.
__ Αζ μά αύτός ουδέποτε είναι ευχαριστη

μένος άπό κανένα. Είναι νευρικός !
— Σάς βεβαιώ, δτι πάν δ,τ·. ήδη σάς άνέ- 

φερα, είναι ακριβέστατου.
— Καλώς· προσθέσατε ακόμη ενα μήνα κρά- 

τησιν.

—Καλώς,θά γείνη.Έχω ακόμη νά σάς εϊπω...
—Αΐ, μά άφησε καί δ'/ άλλοτε, φίλε μου, νά 

ΐδω καί τήν αλληλογραφίαν μου.
Καί πρώτην πρώτην επιστολήν ελαβεν άνά 

χεΐρας, ό συνταγματάρχης τήν φέρουσαν τό στέμμα, 
ήν μόλις ήσθάνθη, δτι εΰωοίαζεν, εμειοίασε χα-
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ριέντω; καί καθήσα; παρά την τράπεζαν, δπω; 
τήν άν«γ·.ώσ$ μ.έ Λνσσιν, έχόλλησε μιετά κρότου 
τήν ν\ώσσαν τδυ έπί τοΰ ουρανίσκου, ώ; νά ίοο- 
Χίμαί εν έξαίρετόν τι ποτόν. Καί ήκούσθη λίγων:

«Θά ήναι βεβαίως άπό τήν κόμησσαν Κάσ...» 
Ταύτοχρόνώς τό μάλλον ευχάριστου μειδίαμα 

έπεφάνη τών χειλέων του καί διά τρεμούσης χει- 
ρό: έάχισεν άμίσως τόν φάκελλον καί άνέγνωσε: 

‘Εντιμότατε Κύριε Συνταγματάρχη.
©ά Ικάμνετε μεγάλων εόχΟρίατήάιν ίΐς ειλι

κρινή φίλην βα<, ίάν Ικαλέίτε όιά παντός μίβου 
τόν λοχαγόν κ. Δ... καί ήναγκάζετε αύτόν νά 
bidyt] εύμενώς πρός τόν άν&υπαοπιοτήν κ. Κ·> ■ 

Έλπίζοϋάα νά μ ’ ενχα^ιατήοητε 
όιατελώ μετ' άφοόιώαίϋΚ■

— Μπά, δεν έχει υπογραφήν· άνεφώνήσεν έκ
πληκτος ό συνταγματάρχης.

— ’Ανώνυμος Ιπιστολή ! άνίκραξεν ευχαρι
στημένος καί ό ταγματάρχης, Θά ήνε κάποιος 
κακοήθης, δστις κρύπτεται όπισθεν τοΰ ανωνύμου.

— Κακοήθης, όχι, ανέκραξε τότε ό συνταγ
ματάρχης, δστις παρετήρει μετ’ εύχαριστήσεως 
τό στέμμα τής κομητείας καί τάς λέξεις «δια
τελώ μετ’ άφοσιώσεω.». Έπειτα τό γράψιμον 
είναι άφεύκτως γυναϊκό:, καλής μάλιστα Κυρίας !

— Αί, και έπειτα; επεΐπεν ό ταγματάρχης.
— Έπειτα εΐμπορεΐ νά ήναι αύτής τής κο

μήσσης .
Καί ή καρδιά του έπαλλε σφοδρώς.
— Βεβαίως, βεβαίως, έξηκολούθησεν, είναι ή 

γραφή τής Κομήσσης. Δέν βλέπετε, μέ ονομάζει 
άφοσιωμίνον της φίλον. Επειτα δέν ήτο δυνα
τόν καί νά υπογράψη καί νά έκτεθή ούτως, αν 
παρίπιπτεν ή επιστολή.

Καί εμειδία, ίμειδία ό συνταγματάρχης, συλ- 
λογιζόμενο; ίδίφ, δτι άπό τεσσάρων ήδη μηνών 
τήν είχεν ιδει καί τφ «ίχε μειδιάσει. Καί εκτοτε 
είχε χάσει τήν ήσυχίαν του, το<ύπνον, τήν όρε- 
ξιν, *τλ.  Ήδη έξελάμβανε τήν περίστασιν τής 
συστάσεως τοϋ ύπασπιστοΰ, ώς κατάλληλον ευ
καιρίαν διά στενοτίραν προσέγγισιν καί έχαίρετο 
καί ήγάλλετο, δτι ήθ·λε μεγάλως τήν ευχαρι
στήσει.

Ένφ δε ουτω; έσκέπτετο, ήκουσε τον ταγμα
τάρχην μέτ’ άγανακτήσεως ψιθυρίζοντα :

— ’Ανώνυμοι έπιστολαί! ανώνυμοι έπιστολαί!
Ότε ό συνταγματάρχης τφ άπαντά μετά 

θυμού :
— Είναι καλλίτερα! άπό τάς υπογεγραμμέ

να;, Κύριε 1
Περί τήν μεσημβρίαν, ένφ ό λοχαγός ,μέ τούς 

μάκρους μύστακας μετέβαινεν είς' τό πρόγευμα, 
συνηντήθη μετά τοΰ λοχίου τής υπηρεσίας, δστις 
τφ παρέδωκεν έγγραφον διαταγήν :

*0 λοχαγός έξεπλάγη διά τό παράδοξον τοΰ 
πράγματος, ιδίως -δέ . πάρετήρησεν όπισθεν τοΰ 
μεγάλου φακέλλου ΰγράν έτι τήν σφραγίδα τοΰ 

Συντάγματος καί ύποπτεύθη άμέσως, δτι κάτι 
σπουδαΐον καί κατεπεΐγον θά συμβαίνη. Ήνοιξε 
δέ έν τάχει τόν χάρτην καί άνέγνωσε.

«Κατά διαταγήν τοΰ Κυρίου Συνταγματάρ
χου, οί τιμωρηθίντες αξιωματικοί καί ύπαξιω- 
ματικοί χθες καί σήμερον θά έξετασθώσιν έν τοΐς 
γραφείοις τοΰ Συντάγματος διαλόγους Ιδιαιτέρους.

Έκ τοΰ γραφείου.»
Έξ άγανακτήσεως ήθέλησε νά διαμαρτυρηθή 

καί νά έκδικηθή διά τήν παραδοξότητα τοΰ πράγ
ματος, αλλά δόν έτόλμησεν ούδαμοΰ ν*  άπευ- 
θυνθή, έπί τφ φόβφ μή πάθη αύτός άδικόν τι. 
Ήνόησε δ’άμέσως, βτι τοϋτο προήρχετο συνε
πείς τών κατά τοΰ άνθυπασπιστοΰ Κ... διαβη
μάτων του.

Ή δευτέρα'συνέπεια τής ά.ωνύμου έπιστολής 
ύπήρξεν ή εξ'ήί ‘

Τήν τρίτην. ώραν τής μετά μεσημβρίας τής 
ίδιας ήμέρας έπί τής ήμερησίας διαταγή; τοΰ συν
τάγματος είχε προστεθή ή έπομένη παράγραφο;:

«’Από αύριον ό άνθυπασπιστή; Κ... τοΰ πρώ
του τάγματος μετατίθεται είς τά γραφεία τοΰ 
Συντάγματος καί αίρονται πάσχι αί έπιβληθεΐσαι 
αύτφ πειθαρχικοί κρατήσεις.»

"Απαν τδ σύνταγμα ήπόρησεν έπί τοϊς γενο- 
μίνοις καί οί αξιωματικοί δλοι διηρώτων τόν 
ταγματάρχην τί συνέβαινε, πλήν ουτος είς άλ
λους μέν άπήντα, δτι δέν έγνώριζε τίποτε, είς 
άλλους οέ έλεγιν :

— Ουτω τδ ήθέλησίν αύθαιρέτω; ό.σύνταγμα- 
τ“Ρχη.ς·

Πλήν πάντες’κάλλιστα είχον ήδη ένοήσει, δτι 
κάποιον μυστήριον έκρύπτετο ύπδ τάς διαταγάς 
ταύτας, εκτός τοϋ κ. ταγματάρχου, δστις έγνώ- 
ριζεν, δτι αφορμή ήτον ή «ανώνυμος επιστολή ! »

Τίς δμως θά τό πιστεύση; Ήρωις τής μετα
βολής ταύτης τών διαταγών τοΰ συντάγματος 
καί τής άναστχτώσεω; τών αξιωματικών, ήσαν 
ό άνθυπασπιστή:. Κ... καί ή Βετίνη, ή υπηρέ
τρια τής κομήσσης.

Ό άνθυπασπιστή; βλέπων, δτι όσημέραι πε· 
ριέπιπτεν είς τήν αντιπάθειαν τών άνωτέρων του, 
έσκέφθη νά παραπλανήση τήν ύπηρετριαν-τής. κο
μήσσης, δπερ καί έγίνετβ. Συναντήσας ο’ εύτυ
χώς καθ’ όδόν ταύτην; τή εξέφρασ*  κατ’ άρχάς 
τήν αδυναμίαν του πρός αύτήν καί είτα τή εξή
γησε τήν καταφοράν καί τάς επανειλημμένα; 
τιμωρίας, οτε αύτη παρασυρθείσα καί ενθουσια- 
σθεϊσα, τφ λέγει :

Ώ, μή σέ |1ελλει, έγώ θά σοΰ τόν κάμω 
νά τά χάση, Θά ιδής, δτι πριν βραδιάση; δλαι 
αί τιμωοίαι σου θά σηκωθούν καί αί διαταγαί 
των Οά γίνουν σκουπίδια t Μή τδ σκέπτεσαι 
κάν καί θά εδρώ τδν τρόπον νά σοΰ τίν διορ
θώνω τόν συνταγματάρχην σου.

— Καί θά τό κατορθώοης, σύ αύτό, μοΰ τό 
υπόσχεσαι; τήν ήρώτησεν ό άνθυπασΛιστης εν 
συγκινήσεις

— Είναι ίδική μου δουλειά. Έννοια σου μό
νο·», σοΰ λέγω.

Καί άπεχωρίσθησαν μετά τρυφερών μειδια
μάτων.

Ή Βετίνη μόλις έπέστρεψεν οίκοι έσκέφθη, 
οτι ό συνταγματάρχης, δστις έπέβλεπε τήν Κυ
ρίαν της, χωρίς αΰτη ποσώς νά τδν συλλογίζε
ται, αν αίφνης έλάμβανεν έπιστολήν αύτής, 
ανυπόγραφον, θά τήν έξελάμβανεν'άναμφιλέκτως 
ώς προερχομένην έκ τής κομήσσης καί θά έξετέ- 
λει άμέσως πάσαν επιθυμίαν της, χωρίς νά τολ- 
μήση νά τή άπαντήση προσωπικώς, άφοΰ ή επι
στολή θά ήτον άνώνυμος I

Αύθωρεϊ λοιπόν ελαβε χάρτην καί φάκελλον 
έκ τύΰ γραφείου τής κομήσσης καί έγραψε τήν 
έπιστολήν, ήν έξεθέσσμεν ένωτέρω καί ήτις 
έπέφιρε τά εύχάριστα διά τόν Κ... αποτελέ
σματα.

Ό άνθυπασπιστής Κ... τά ένόμιζεν δνειρον!
Ό λοχαγός μέ τούς μάκρους μύστάκας ετρε- 

μεν άπό φόβον καί αμφιβολίαν I
Ό ταγματάρχης κατηράτο τάς ανωνύμους 

έπιστολάς.
Ό δέ συνταγματάρχης περιμένει άκόμη τήν 

Κόμησσαν,

(‘Εκ τοΰ Ιταλικού)
ΡοΟς

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Ό ούθινος έχων ανάγκην, περιφρονεΐ τούς πάν- 
τας.

Ούδιίς ύπάρχιι μέγας άνήρ απέναντι τοδ ΐατροδ 
του καί τοϋ υπηρέτου του. Ούτοι γνωρίζουσι τήν 
σμικρότητά του.

“Οσοι θέλουσι νά διαόεόαιώσωσί τινα περί τίνος 
πράγματος, έπικαλοδνται τόν θεόν, διότι δέν φο- 
θοΰντρι νά τούς διαψι^ση.

ΧΡϊΣΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΣ

Κατά τάε. δτάτιστικάς πληροφορίας τάς όπδίαε 
παρέσχεν ή διεύθυνσις τοΰ νομισματοκοπείου τών 
Παρισίων άπό τοϋ 1493 μέ/P· τοϋ 1900 έίήχθηόάν 
άπδ τών ,έγκάτων τής γής Χρυσός άίίας 52, 140, 
000, 000, φρ. καί άργυρός άίίας 60,565,000,000 
|ράγκί.

Ή χρονολογία τοϋ 1493 άναφέρεταί είς τδ έτος 
τής άνακάλύψεώς τής ’Αμερικής; τδ έδαφος τής 
δποίάς μετέσχε σπουδαιότατα Ης τΛν αυίησιν τής 
δλής Λάρδγωγής τών δύό τόύτω·· Αολυτίμων μετάλ
λων. Πρδ τής άναΚαλύψέως ταώτής ή βύρώπη ήτό 
τίτωχοτάτή είς χρυσόν καί άργυρόν; Κατά τούς 
δημοσιευομένους στατιστικούς πίνακας έόάγεταί, δτΐ 
κατά τδν Ε' αίώνα μόλις ύπήρχεν ίν Εύρώπη £ρυ; 
σδς καί άργυρος, 1,000,ΟΟΟ,ΟδΟ, φράγΚω.ν.

Ή φρενΐτίς του χρυσού, ή χαρακτηρίσασα τδ δεύ
τερον ήμιου τοΰ λήξαντος αΙώνος ίσχεν ώς άπο· 
τέλεσμα τήν καταπληκτικήν αϋίησιν τοΰ πολυτίμου 
τούτου μετάλλου. Οΰτως ένφ άπδ τοϋ 1493 μέχρι 
τοΰ 1890 ήτοι έν διαστήματι 357 έτών είχεν έέσ- 
χθή χρυσός άέίας 16,000,000,000 φράγκων, άπδ 
τοϋ 1850 μέχρι τοΰ 1900, ήτοι έντδς μιδς μόνης 
πεντηκονταετίας, έίήχθη χρυσός άίίας 36,000, 
000,000.

Ή παραγωγή τοΰ χρυσού καί άργύρου ηΰίησε 
συν τφ χρόνφ μετά μεγάλης ταχύτητος. Κατά τδν 
Γ. αίώνα ίέήγοντο κατ’ έτος έκ τών δύο τούτων 
μετάλλων κατά μέσον δρον 80,000,000. Κατά τδν 
1Ζ'. αίώνα ή έόαγωγή ανήλθεν είς 115,000,000. 
Κατά τδν ΙΗ'. έίήχθησαν 193,000,000. Κατά τδ 
πρώτον ήμισυ τοΰ Ιθ . αίώνος έίήχθησαν έκ τών 
πολυτίμων τούτων μετάλλων κατ’ έτος καί κατά 
μέσον δρον ύπέρ τά 227,000,000.

’Αλλ’ άπδ τοΰ 1851 - 1875 έχομεν έτησίαν δια
γωγήν κατά μέσον δρον 930,000,000. Άπδ τοϋ 
1876 · 1885 ή έτηοίσ παραγωγή ύπερέδη τά 1,090, 
000,000. ’Απδ τοΰ 1886- 1890 έίήγοντο κατ’ έτος 
περίπου 1,310,000,000 καί τέλος άπδ τοΰ 1891 - 
1900 έίήχθησαν κατ’ έτος χρυσός καί άργυρος 
άίίας περίπου 2,500,000,000.

Τφ 1899 έίήγαγον.
Αί Ήνωμ. Πολιτ. φρ.
Ή Ν. ’Αφρική »
Ή Αυστραλία »
Ή Ρωσσία ο
Ό Καναδάς β

468,000,000.
409,000,000.
393,000,000.
114,000,000.
109,000,000.

Κατόπιν έρχονται-κατά σειράν αί άγγλικαί Ίν- 
δίαι, τδ Μείικόν, ή Σινική, ή Κίλομβία, ή Αγ
γλική Γουιάνα, ή Γαλλική Γουιάνα κτλ.

Τδ ρεκόρ τοΰ άργύρου ώς καί τοΰ χρυσού κατέ- 
χουσιν αί Ήνωμέναι Πολιτείαι. Αύται παρήγαγον 
τώ 1899 άργυρόν άίΐας 170,000,000 φράγκων. 
Μετ’ αύτάς έρχονται ή Αύστραλία ή Βολιβία, ή 
Ισπανία, ή Γερμανία, ή Χιλή, ή Περουβία κτλ,. 
Τφ 1899 ή Γαλλία παρήγαγεν άργυρον μόνον 
1,450,000. φράγκων.
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— Λοιπόν, Ελένη, δέν θά έλθης μαζύ μου;
— Πού θά πάς ;
— Νά, είς τά καταστήματα, έζω.
— Γιά χατήρι σου έρχομαι,
— ρεύρω πού δέν μ’άφίνεις ποτέ μόνη εδώ, 

μά καί έγώ, έννοια σου, ποτέ δέ θά σ’ άφήσω 
μόνη, μέσα.
ϊ ^·< ^~Λ/ΓυζΓ\)ΙΤ-1 Ί~J.~T

E*XTE\A.XZE_A.-&.

Προσέρχεται τις είς τόν ύπουργδν καί ζητεί θέ· 
σιν κενήν κήρυκος.

— ςύύρεις νά φωνάζης; τδν έρωτά ό υπουργός.
— Όσον θέλετε.
— Γιά φώναζε μεγάλα:
— Α!. .. ού .. . ά.. . ώ . . .
— Γιά φώναζε μέτρια :
— "Α . . . ού . . . & . . . ώ . . ,
— Δέν κάνεις, παιδί μου, τί άου, άου, ά, δ κή- 

ρυί φωνάζει ιταλικά, άλλά ούνα, άλλά ντούε, 
άλλά . . . τρέ I καί πέρνει τδ λουφέ I

X
Κύριός τις προσέρχεται παρά τώ τραπεζίτη κ. 

Μ... καί οδτος νομίζων δτι θά εΐσπράίη, τί) δίδει 
κάθισμα παρ’ αύτφ.

— Έχω μίαν άπόδειζιν νά μοΰ πληρώσητε, τώ 
λέγει δ έένος.

— Τότε καθήσατε έκεϊ, τώ έπιλέγει δ τραπεζί
της καί τφ δεικνύει έτερον κάθισμα, όπου έπρεπε 
νά περιμένη έζω τού γραφείου.

X
Ό διδάσκαλος :
— Επτά καί τρία, πόσα κάμνουν, Τοτό ;
— Ενδεκα , . . .
— Ά, μπά, δέκα, μέτρα καλά !
—Όχι δάσκαλε,πέντε καί -πέντε κάμιουν δέκα! 

Σείς μάς τδ είπατε!

Είς τδν τελευταίου χορόν :
— Τί άσχημα ποΰ τής πηγαίνει αΰτδ τδ φόρεμα...
— Καί έν τούτοις κοστίζει 8οο φρ.
~ Αί, δι*  αύτδ δέν τής πηγαίνει' ίσα, ίσα. Κύτ- 

ταίε τδ ίδικόν μου !

X ■

Ek τδν τελευταίου χορόν :
— Διατί, Κυρία, δέν μέ δέχεοθε, ένώ έχορεύ- 

σατε μέ άλλον ήδη ;
— Διότι έτσι μ’ άρέσει, δέν βλέπετε τάς άλλας ; 

’Εκλέγω όποιον θέλω.

X
Ό δικαστής πρός τδν κατηγορούμενον.
— Διατί δέν έπρόσεχες τά παιδιά σου ; άς τά 

περιώριζες νά μή πάθης τώρα.
— Άμ, πού νά τά περιορίσω, ανακράζει μετ’ 

άγανσκτήσεως δ κατηγορούμενος, ποΰ είναι ι8.
Τδ άκροατήριον τότε γελά, δτε ούτος στραφείς 

μετά θυμού, πρός αύτό ;
— Τί γελάτε, σείς ; άν' μπορείτε φτιάίετέ τα καί 

σείς, τοϊς λέγει;

X

— Δέν μοΰ λές,κύρ Κώστα, διατί δ ’έαδελφός 
σου έδανείστηκε νά κάμη τόσο μεγάλο σπήτι, γιά 
νά τδν φορτόνονται τώρα οί δανεισταί;

κουτέ, άλλά διά νά μή τού φορτο- 
νώμεθα μεΐς νά μάς δίνη αγύριστα. Έτσι πιάνονται 
οί έζυπνο'.

X
— Καί γιατί έθαλες, βρέ Γιάννη, είς τήν δια

θήκην σου νά ίαναπανδρευθή ή γυναίκα σου; Δέν 
είναι ντροπή σου;

— Νά, γιά -νά τιμωρηθή καλά άπδ τδν άλλον, 
διότι έγώ δέν μπόρεσα.

X
Ό Μανώλης 

κόν του.
έίομολογεϊται είς τδν πνευματι-

— Μήν έκλεψες γίδα; τδν έρωτά.
— Όχι, άγιέ μου δέσποτα-
— Μήν έκλεψες πρόβατο;
— Θεδς φυλάίοι, όχι παππά μου.
Καί έίερχόμενος περιχαρής συνατά τόν συγχώ- 

ριόν του Νικολόν, λέγων : Τί καλά που δέ μ' άρώ- 
τησεν δ παπάς, άν έκλεψα γουρούνι. Δέν θά μοϋ 
δίδε τήν άδεια.

X
Δύο σύζυγοι έζήτουν άπδ τδ δικαστήριον διαζυ

γίου έπί άνυποφόρφ ζωή, διότι ήσαν άμφότεροι 
Ιδιότροποι πολύ καί δύσκολοι-

— Είναι εύτυχημα, τοϊς λέγει ό δικαστής, ότι 
ύπανδρεύθητε μαίύ.

— Καί διατί, ήρώτησε περιέργως ή γυνή.
— Διότι, άν ύπανδρεύεσθε χωριστά; θά είχαμεν 

τώρα δύο διαζύγια.

X
"Αγγλος τις βαρέως νοσήσας, άπώλεσε τήν κό

μην του. Έρωτηθείς δέ πώς τούτο ;
— Νά, δ χάρος, άπήντησε, μέ έπιασεν άπδ τά 

μαλλιά καί τραβώντας έγώ τοΰ έέφυγα καί έμεινεν 
ή κόμη μου είς τά χέρια του.

— Βλέπω, Πέτρε πολύ περιποιείσαι τήν Μαρίαν.
— Είναι ίδικός μου λογαριασμός.
— Σέ έκθέτει καί είναι έντροπή.
— Είναι ίδικός μου λογαριασμός.
— Μά τότε μέ αναγκάζεις νά σκεψθώ διαφορετικά;
— Τότε είναι δικός σου λογαριασμός.

X
Είς τδν τελευταίου χορόν :
Πολύσαρκος Κύριος έτυχε νά συγχορεύοη μετά 

εύπόρου Κυρίας, δτε εκείνος έίάγει τά χειρόκτιά του.
— Διατί, Κύριε, άνευ χειροκτίων; τώ παρατη

ρεί αΰτη.
— Τά βάζω. Κυρία, άλλά θά πέσωμεν, διότι δέ 

θά σάς πιάνω καλά καί θά έχετε τήν εύθύνην σείς.

Η ΑΓΑΠΗ

Ωσάν τδ κνμα πον βογκά 
Και οτ’άκρογιάλι ξεψυχάει, 
'Ωσάν τάστέρι δπου σβεΐ, 
’Ωσάν ζην ώρα ποΰ πετάει.

Σάν τό πονλί δπον πέρνα 
Και ϊσκιο πίσω div άφίνει, 
Μωρός εκείνος πον θαρρεί 
Καί η αγάπη δτι σβννει.

“Ο,τι γεννιέται ς τήν καρδιά 
Δέν σβννει σάν τά όνειρά της 
Μόνον αυτί] σαν νεκρωθή 
Γέρνει κΐ' aiw χλωμό σιμά της.

Εν Kovtoiq Σάμου 'Ελένη Σ. Σβαρώνου

“Αχ! εινε ή κατάρα μου ευχή, χόρη γ>ά σένα 
άν χαί χαχδ μ.έ εχαμ«ί άχόρια σ’αγαπώ.
©α χύσω δάκρυα σαν ιδώ τα ματια σου κλαμμένα, 
*ι, όταν γελάς, στη λύρα μου θά ψέλνω χαρωπό 
τραγούδι, ποΰ κάθε κρυφό θά παραλύω τόνο 
καί τή χαρά σου, αγάπη μου παληά, θενά διπλώνω.

’Αχ ! εινε ή χατάρα μου ευχή, κόρη, γ>ά σένα, 
πώς μ*  αγαπούσες μία φορά ποτέ δε λησμονώ, 
ήλθανε χρόνια άπονα, κακά, δυστυχισμένα 
Σέ, στη χαρά ερίζανε, καί μένα να πονώ...
Πονώ ;... αχ I ναι, καί δέν τολμώ νά πω γ^ατί πονάω 
’Αχ ! αγαπώ καί δε μπορώ να’ πφ πο^όν αγαπάω.

Άχ ! είνε ή χατάρα μου ευχή, κόρη, γ’ά σένα 
όταν κοντά σου βρίσκομαι μέ βλέπεις να γελώ. 
κΓ όταν μονάχος, τριγυρνώ στους τάφους, τά σθυσμένα 
όνείρατά μου σκέπτομαι κ>*  δλο μελαγχολώ, 
και τότε άπ*  τή λύρα μου μου φεύγουνε οΐ πόνοι 
σαν μοιρολόγι τής καρδιάς, παράπονο τοΰ Γκ’ώνη I

Σέ ειδαχθές!... σταυρώθηκαν ψυχές, καρδιές κάι μάτια 
χΐ’ έγύρισα τό πρόσωπο νά κρύψω ενα δάκρυ’ 
ένοιωσα κάτι μέσα μου νά γίνεται χομμμάτια, 
νά φεύγη, νά κατρακυλά εις τών ποδιών σου τήν άκρη.. 
Σέ ε’οα... κάτω έσκυψες μέ πίκρα καί τά πήρες 
χαί σμϊζαν’ ή καρδούλες μας νεκρές, βουβές άχ I χήρες !

Κ- ΜΙΣΑΗΑΙΔ,ΗΣ

ΤΑ ΡΟΠΑΛΑ

. Ο KTPJOI, Η ΚΥΡΙΑ, Ο .ΤΟΤΟΣ

(Ή οκηνη εις την τραπεζαρίαν πρά ιού γεύματος)

Ή κυρία ( άναβιβάζουσα είς τά .χείλη της δλην 
τήν γλυκύτητα). ’Επήρες είσητήριον γιά τον Νο- 
βέλλι, άπόψε ;

Ό κύριος (ρίπτων μακράν τδ μπαστούνι του, τά 
γάντια του καί τδ καπέλλο του). Όχι.

Ή κυρία (συνοφρυουμένη). Καί γιατί;
Ο κύριος (κατ’ (οίαν(. Σύννεφα, θά βρέζη.
Ή κυρία ( είς τδν αύτόν τόνον) Γιατί δέν έ- 

πήρες ; Δέν σοΰ τό είπα δύο φοράς;
Ό κύριος (μέ τδ αύτδ ύφος). ’Επιμένετε νά μά

θετε ; Διότι δέν έπήρα.
Ή κυρία (μειδιώσα είρωνικώς). Τούλάχιοτον δύ- 

νασθε νά μάς είπήτε, διατί δ πληθυντικός αύτός ;
Ό κύριος (μέ νευρικήν ταραχήν). Διότι δέν εί- 

ίεύρω πλέον πώς νά σοΰ δμιλήσω.' Διότι ή άναλ- 
γησία σου δέν έχει ούτε αρχήν ούτε τέλος. Διότι 
μοΰ έστοίχισεν ίοο δραχμές δ Μαίτερλιγκ. Διότι 
έδωσα άλλες Ιοο χθές καί προχθές είς τδν Νοβέλλι. 
Διότι άπόψε ήμπορούσαμεν έπί τέλους νά ίεκου- 
ρασθώμεν. Διότι δέν είμεθα έπί τέλους Ριαγκούρ. 
Διότι, διότι, διότι .... δέν σκέπτεσαι.

Ή κυρία (έγειρομένη, διά νά φύγη). Σέ άφίνω 
νά λές. Είσαι παράφρων καί δέν σέ λαμβάνω ύπ’ 
δψει ... Χαϊρε ....

Ό κύριος. Παράφρων είσαι έσύ, τδ άπέδειίες, 
μέ τάς άνοησίας καί τδ κεφάλι, δπου έχεις.

Ή κυρία (κινούσα τήν κεφαλήν). Νά μοϋ κά
νης τήν χάρι νά μαζεύσης τό στόμα σου I ’Αχρείε I 
άναιδή I . . . ,

Ό Κύριος (καταπόρφυρος από τόν θυμόν του) 
Καλά, άπδ αύριον δέν θά μάς συνδέη τίποτε, κυ
ρία . . .'άφοΰ . .. τδ θέλεις !

Ή κυρία (έίερχομένη τοΰ δωματίου καί .έπα- 
νερχομένη άμέσως με ένα σκουπόίυλον). Δέν θά 
πάο πουθενά παληάνθρωπε, θά σοΰ σπάσω τό κε
φάλι, νά ’δής ποία είμαι.
Ό κύριος, (έίερχόμενος καί έπανερχδμενος αύ- 

θωρεί μέ ένα κοντάρι, χρησιμεΰον ώς Σεοκονιστήρι). 
Έαν τολμήσης...

Ή κυρία (ίρμώαα κατ’αύτοΰ). Μόνον τδν Θεόν 
φοβούμαι. Νά. λοιπόν,.. .νά... νά.

Ό κύριος Πίσω. ..πίσω, σοΰ λέγω.
Ή κυρία. "Αθλιε. . .Νά καί άλλη.

(Ακούονται ijSq ol ραβδισμϋί)
Τό κοντόξυλον. Φάπ, φούπ...φάπ...
Τό κοντάρι. Γκύπ, γκόπ, γκάπ.

SKHNH Β’.
Ό Τοτός (είσερχόμενοε είς τδ δωμάτίον όπου 

κατάκειται ήμιθανής δ μπαμπάς καί ή μαμά). Μπα
μπά, μαμμά, εόγδτε νά δήτε τά ρόπαλα, (σύρων 
τδν μπαμπά του άπδ τόν ζάκέ του καί τή μαμμά 
άπδ τδ φόρεμα) έλα, έλα, νά (δής, τά ρόπαλα ποΰ 
παίζουν. Μά έλάτε, σάς λέγω.

Ό κύριος (συνερχόμενος καί. τρίβων τήν ρά- 
χιν του). Τά είδα παιδί μου, πρό θλίγου.. .

Ό Τοτός. Ψέμματα λές...μαμμά ;
Ή Μαμμά(συνερχομένη καίτρίβουσα τήν ράχιν 

της). Ναί, παιδί μου, τά είδα καί έγώ I...Δέν μ’ 
άρέσουν.

Ροίίς.
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ΤΟ ΠΑΡΑ Τ·Μ. ΓΑΡΓΑΡΕΤΑΝ 

ΗΕΓΛ.

ΕΡΓΟΣΤΑ2ΙΟΝ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑΣ 
ΚΑΡΟΛΟΥ Ι· ΦΙΞ

Μεγάλως έκπλήσσεται τις. έπισκεπτό- 
μενος τό παρά τήν Γαργαρέταν έσχά 
τως τελειοΠοιθέν καί διά τών νεωτάτου 
συστήματος μηχανημάτων συμπληρωθέν 
περίφημου καί πρωτάκουστον διά τήν 
Ελλάδα έργοστά- 
σιον Ζυθοποιίας τοΰ 
Καρόλου Φίξ, δπερ 
ήρξατο ό αοίδιμος 
πατήρ του και έπι· 
τυχώς έπεράτοισεν 
ούτος. ούδενός κό
που ούδέ δαπάνης 
φεισθείς. δπως κα· 
ταστήσμ αύτό έφά- 
μιλλον τών Ευρω
παϊκών καί αντά
ξιον τής προόδου 
τοϋ τόπου, έν <5 ό 
φιλότιμος καί 
γος Κάρολο, 
είδε τό φώς·

Καί ένθουσιά και 
άγάλλεται ή ψυχή 
του όσάκις έπισκε- 
πτόμενός τις αύτόν 
τόν συγχαίρει διά 
τό μέγα έργον, δπερ 
έπετέλεσεν καί διά 
τόν όγκόλιθον δν 
στιβαρΐς χερσίν έ- 
θετο έν ταϊς στερεαΐς βάσεσι. τών θεμε
λίων της 'Ελληνικής βιομηχανίας. καί 
της άνατολικής έμπορικής άναγεννή- 
σεως, διότι, μή λησμονώμεν, δ,τι καλόν 
καί προοδευτικόν καί χρήσιμον γίνεται έν- 
ταΰθα, άντακλά έφ δλης τής ’Ανατο
λής, καθόσον έντεΰθεν άπορρέει καί θ ’ 
άπορρέμ έσαεί διά τήν μέλλουσαν πρόο
δον τών άνατολικών χωρών, παν δ,τι 
πρός πολιτισμόν καί άνάπτυξιν τών λαών 
της συντελεί.

Ή Ζυθοποιία τής σήμερον κατέστη 
βιομηχανία ού μόνον χρήσιμος τή έμπο- 
ρία, τή. "κοινωνία καί τοΐς πόροις τής 
Κυβερνήσεως, άλλά καί παράγων συν- 
τελεστικός τμ εύημερία καί Αναπτύξει μηχανή μετά μετακινητήρος, ώραιοτάτη 
τών λαών· Έγ Γερμανία ή ζυθοπαραγωγή διάταξις μεταφοράς δυνάμεως, εύφυε-

έξίκετο είς ύψιστο·' καί έπίζηλον σημεϊον 
έμπορικής καί βιομηχανικής έπιχειρή- 
σεως, έν Γαλλία καί 'Αγγλία έτελειοπόι- 
ήθη καί άνεπτύχθηπολυτρόπως ύπότής 
άμίλλης τής εύρεσιτεχνίας διασκευασθεΐσα 
έν Ρωσσία καί 'Αμερική έξηπλώθη καί 
διεδόθη άνά έκατομμύρια έκτάσεις καί 
φυλάς, έν Ρωμανία καί Βουλγαρία, δπου 
η κριθή άφθονος κάί ό οίνος σπάνιος, 
έγενικεύθη καί διεδόθη εύχερώς καί πολ- 
λαχώς παρ’ ήμϊν δέ τέλος χάριν τοΐς κκ· 
Φίξ, πατρί καί υΐφ. κατέστη τό ώραιότε- 
ρον καί μάλλον εύχάριστον δροσιστικόν 
ποτόν, άμιλλα δέ προόδου, άναπτύξεως 

καί έπιχειρειματι- 
κότητοςχαρακτηρί- 
ζει τόν τέλειον ζυ 
θοποϊόν Φίξ.

1 ό έργοστάσιον 
τούτο κιΐται έν τμ 
λεωφόρω Συγγροΰ, 
έν τίί θέσει Γαργα - 
ρέτα καί άποτελεϊ 
μοναδικόν βιομη
χανικόν κόσμημα 
τής πόλεως.

Άνεγείρεται πε 
ρίβλεπτον καί με · 
γαλοπρεπ.ές είς τήν 
ώραίαν ταύτην λε
ωφόρον Συγγροΰ, 
καί μετά τών πέ
ριξ σχετικών οικη
μάτων καί έξαμ- 
τημάτων αύτού, 
στοών : καί ϋπο- 
γείων καί καπνο
δόχων του,ϋψιιλών

kapoaox ι.Φίε δεικνύμενον ώς γί-
γας ύπερήφανος 

τής προόδου τής έλληνικής βιομηχανίας 
έν τή πρωτευούση. Καί δέν είναι ή 
πρώτη φορά,καθ ’ ήν αναγκάζεται τις νά 
θαυμάσει καί περιγράψμ τήν οικοδομήν 
ταύτην καί λειτουργίαν τών πολυποίκι
λων αύτοϋ μηχανημάτων. Θά ήτο δέ καί 
έλλειψις στοιχειώδους καθήκοντος τής 
χρονογραφικής δημοσιογραφίας, άν πα- 
ρέλειπε νά μεταδωσμ τώ κοινώ τάς έν 
τυπώσεις αύτής περί τόιούτου θαυμασίου 
έργου-

Κολοσσοί τροχών καί βυτίων, λαβύ
ρινθος στοών καί διαμερισμάτων, πλη- 
θώραι σωλήνων καί μεταφορέων, σω- 
ρεΐαι κάδων καί δίσκων, πελώριος άτμο-

στάτη προσαρμογή ψεκαστήρων καί ψυ
γείων, καταλληλότατη σνναρμογή κανό 
νικής λειτουργίας τών διαδοχικών κινή
σεων διά τήν άμεμπτον τροφοδότησιν καί 
έκτέλεσιν πάσης, πρός συντέλεσίν τής 
αμέμπτου ζυθοποιίας, έργασίας.

Καί ούτως ό έλληνικός ζύθος τοϋ έρ- 
γοστασίου παράγεται τέλειος, έξάγεται 
έξαίσιος καί πίνεται εύγέστως καί προ- 
Θύμως καί μετά πεποιθήσεως παρά πάν
των τών πελατών του. Κατέχει δέ όμο- 
λογουμένως τά πρωτεία καί εΐνε άκατα- 
γώνιστος, διότι κέκτηται δλα τά τεχνικά

καί πλουτολογικά μέσα’ϊνα ύπερέχη πάν
των τών έν’Έλλάδι κατασκευαζομένων 
ζύθων. .

Είναι φύσει άγνός, φύσει ύγίεινός, 
κατ’ ανάγκην σιτενόμενος έπί τρίμηνον 
έν είδικαΐς άποθήκαις, όμολουμένως εύ· 
γεστος, ύπερανθρώπως περιπεποιήμένο« 
μέ δλα τά προσόντα καί έν τέλει ξανθός.

Συγχαίροντες δθεν καί ήμεις αύτόν, τώ 
εύχόμεθα νά δρέψμ ήδή τούς δικαίους 
καρπούς τών μόχθων καί κόπων του-
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

110· Τονόγρι^?.

Τό ποδάρι κεφαλή 
πώς «5ς φαίνεται δν κάμω ; 
φθάνει μόνο ν’ άναβή 
ένας τόνος πάρα-πάνω 

"Ομως τίνος ν’άνεόάοω, 
θά μού 'πείτε τώρα, τόνον I 
"Εχ’ ύπ’ δψει «ου τό ράσο, 
τοϋτο φθάνει, τούτο μόνον.

141. Αίνιγμα.

Όταν έρχωμαι, τδν κόσμο 
τδν σηκώνης βτδ ποδάρι 
καί έγώ γιά όλα τούτα 
σοΰ χρωστώ μεγάλη χάρι

Τάε εύχάς σου προσπαθώ ’
δλαε νά τάε έκτελέσω 
κι’ δμωε έν εύχαριστώ 
δέν μπορώ νά σ’ άφαιρέοω.

Ήρθ’ ή ώρα γιά νά φύγω ; 
φεύ I μέ διώχνει μέ κακία 
καί μεγάλος καί μικρές 
καί φωνάζουν μέ μωρία 
«φύγε γέρο νάρθ’ δ νεγός

112· Γρϊφο?.

’Ιώ Ήρα Ήν εαη εαη

113· Γρίφο?

Ό Πόρος ήν 1 1 δε

114· ΓρΤφο;.
Τό. Παίδων Ε στήλη δν

11J. Μίρβην—Μίγίην.

Γθίνω —τοσυαν 

£κ>σδ«

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΕΓΚΑΔΙΤΗΣ

Πρώτος Ιδρυτής της Πιλοποιίας έν Έλλάδι 
κατά το 1876·

Προμηθευτής της Α- Μ. τον Βασιλέως·

Της A. Β. Yr τον-Διαδόχου.
ΤήςΑ· Β. Κ τον Πρίγκηπος Γεωργίου, 'Υπά

του Άρμοστον Κρήτης.
Τής Α· Β. Υ. τοϋ Πρίγκηπος Νικολάου. 
Βραβευθεϊς είς τέσσαρας Εκθέσεις.
Είς τήν έν Παρισίοις Παγκόσμιον έκθεσιν τοϋ 

1878.
Είς τήν πρώτην 'Ολυμπιακήν έκθεσιν τοϋ 1888 

δι' άργυρον βραβείου.
Είς τήν ίν Παρισίοις Παγκόσμιον έκθεσιν. τοϋ 

1889 δι·' άργυροϋ-βραβείου.
Και είς τήν Διεθνή Έκθεσιν Αθηνών τον 1903 

διά χρνσοϋ βραβείου.
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ΚΡΕΟΠΠΛΕΙΟΝ
ά. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ^ IQ. m«0W

ΓΝ THI ·ΝΕΑ· ΑΓΟΡΑ'
Κρέατα άφθονα πρώτης ποιότητος βόεια, μοσχά

ρια καί άρνία γάλακτος, Περιποίησις καθαριότηε καί 
προθυμία έκτδε συναγωνισμού. Οί πελάται έκλέ- 
γούν είε οίανδήποτε ώραν δ,τι μέρος καί δΓ δτι 
φαγητόν κρέας θελήσουν.

ΤιμαΙ συγκαταβατικοί.

ΜΞΓΑ

AAAHTOHOIW & ZPEOMASIOH.
Ι· ΜΗΛΙΟΥ
Έν rij Ν. Άγορα ν,

Εύθυνια, τιμιότης, χαθαριότης χαι πίριποίησις 
άχρα. Πωλοΰνται χαί διάφορα άλλα είδη;

ΟΛΟΙ ΕΙΖ ΤΟΥ ΜΗΛΙΟΤ

Η0ΑΥΧΡ0Ν1Ι I. ΙΙΟΑΪΧΡΟΝΙΟΪ
ΕΝ ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟί

Ό,τι απαιτεί ή φιλοκαλία, αξιοπρέπεια,ευμάρεια, 
καθαριότης,καί καλαισθησία, υπάρξει· έν τφ ξενοδο- 
χειιφ τούτο, δπερ έπισκεφθένιες έσχατωςΐήπορήσαμεν 
άν εύρισχόμεθα είς Παρισιού?, Λονδϊνονί- η: Πετρού- 
πολιν.

Ήλεκρισμός, πολύφωτα, τηλέφωνα, λοντήρε?, κλει
δοκύμβαλα, ζυθοπωλείον, καφενεϊον, καί ξινοδοχείον. 
»ΐ τελειότερα! μηχανικάί τελειοποιήσεις καί εφευρέσεις 
εϋρίσχονται έφηρμωσ|χέναι ένταΰθα- Εύγε εις τδν ρέ
κτην καί φιλόκαλου ιδιοκτήτην κ . Πρλυχρόνην.

ζίχΑΡϋΙΙΛ

ΓΕΠΡ· & ΧΡΗΣ. ΓΠΓΟΥ
ΕΤνε τδ άρχαιότερον άτμοκίνητον έργοστάσιον 

X α λ β α δ ο π ο ι i α ς καί Ζ α χ α ρ ό π λ α σ τ ι κ ή ς 
Ειδική κατασκευή κομφέτων· καί καρπών κτλ.

<8 Καλαμιώτου, ’Λθηναι.

ΊδδηδογΜ ΉΡ'φυςεωςΓ
©, Π. Λ Β ρ α ΐλ αν. Χρήματα έλήφθησαν. Πα

ραγγελία σας έστάλη έπί συστάσεί;—θ. Κ. Γα
λατα.’ Επιστολή μετά χρημάτων έλήφθησαν. Εΰχα- 
ριστοϋμεν πολύ.— Γ. Β. Π ύ ργ ο ν Βουλγαρία?. Δελ
τάριο ν καί συνδρομή σα? έλήφθη. Ταχυδρομικώς 
έστάλη ύμΐν άπόδειξις.— A. Ρ. Hussi. Συνδρομή 
σας έλήφθη δι’ έπιστολής. Εΰχαριστοΰμεν. Απόδει- 
ξις έστάλη ήμΐν ταχ. μετ’ αριθμού λαχείου σας.— 
Β.Γ.Κ. Γύθειον. ’Επιστολή καί συνδρομή σας 
έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξις έστάλη. 
Διήγημα εΰχαρίστως στείλλατε.—Κ. Σ; Παρι
σιού?- Δελτάριον έλήφθη. Άπηντήσαμεν καί άνα
μένομεν νεωτέραν σας.— 'Αλμυρόν. Έληφθη επι
στολή μετά συνδρομής σας. Εΰχαριστοΰμεν πολύ.— 
Α. Μ. Jamestown. Ταχυδρομικώς άπηντήσαμεν. 
Άναμένομεν νεωτέραν σας. — Γ.Α. Καλαμπά
καν. Φύλλον σας άπεστάλη καί έγράψαμεν, .Άνα
μένομεν νεωτέραν.—Β.Π. ’Οδησσόν. Επιστολή 
σας έλήφθη. Εΰχϊριστοϋμεν πολύ. —Χ.Δ. ’Οδησ
σόν. Έλπιζομεν ήδη νά έλάβητε χαθυστερούμενα 
φύλλα. — Μ. Φ. Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Εΰχαριστοΰμεν. Τ.Π.Γ. Μ α γ ο υ ρ έ λ ι.' .Επιστολή 
καί χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν.

«5*ι  Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ‘Ανίατη Κωνσταντινίθου^»


