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ΙΣ 8 έκατομμύρια χι
λιόμετρα ύπολογίζεται 
τό ολικόν μήκος τών 
τηλεγραφικών γραμμών 
άνά τήν ύφήλιον. χω
ρίς νά προσθέσωμεν καί 
τά; υπογείους ύποόρυ- 
χίους τηλ. γραμμάς, 
τούς τηλεφωνικούς ά- 
γωγούς, τά διά τήν έλ- 
ξιν καί τόν φωτισμόν 
σύρματα, κτλ άτινα δι- 
πλασιάζουσιν έγγιστα 
τον άνωτέρω άριθμόν.

ΙΙώς οί άνθρωποι καί 
τήν έγκατάστασιν τών

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΙ ΚΛΙ ΤΛ ZQA Xtt
)· μονωτήρας διά βαθέος κεχρω,ματισμένου χρώ

ματος, όλιγώτερον. προσελκύοντος τήν προ
σοχήν τών μαύρων αύτοχθόνων.

Τώ ι8φο, ό κ. Αιμίλιος Πιερράρ. βέλγος 
μηχανικός τών τηλεγράφων οιαπράξας τό 
αύτό έπϊ γραμμής οιηκούσης είς τά ένδότερα 
διαιτήματα τών μαύρων, κατώρθωσε νά έλατ- 
τώση ούτω τήν ήμισείαν φθοράν.

Εν Κίνα άλλο τι παράδοξον συμόαίνει. 
Θεωρείται έγκλημα καί βαρεία ύόρις ν’ αφή - 
ση τις νά πέση ή σκιά άντικειμένου τινός 
έπί τίνος τάφου καί οί τάφοι παρά τοϊς Σί- 
ναις πανταχοϋ ύπάρχουσιν. Εύνόητον άρα 
καθίσταται, δτι οί κατηραμένοι πάσσαλοι 
αμέσως άπεόλήθησαν. άφοϋ έν πάση ώρα ή 
σκιά των άλλάσσει θέσιν καί δύναται νά πέση 
έπί παρακειμένου τάφου. Έδέησεν ένεκα 
τούτου νά θέσωσι τά τηλ. σύρματα ύπο 
γείως.

Οί δέ βούόαλοι έν ταΤς Ίνδίαις, άρχήθεν 
έδειξαν τό κατά τής προόδου μίσος των καί 
τά άγρια αύτών ένστικτα,καταπίπτοντες μεθ' 
ορμής έπί τών πασσάλων, άνατρέποντες αύ- 
τούς άρδην καί άναμιγνύοντες εΤτα τά σύρ 
ματο έκτάδην δι ’ άνεξελίκτου τρόπου.

Ζωύφια τινά διατηρούμενα ύπογείως τής 
Βορείου 'Αμερικής, ώς καί τής Νοτείου, 
άτινα είχον τήν συντΩ----  -1 -21 — -λ
κατασχευάξωσι τάς φω.

τά ζώα ύπεδέχθησαν 
τηλ. γραμμών, δείκνυται έκ τών κάτωθι.

Έν ταϊς άγγλικαΤς Ίνδίαις οί αύτόχθονες 
αδιακρίτως έζεοαλλον τούς πασσάλους ούς με 
τεχειρίζοντο πρός θέρμανσιν διά δέ τοϋούρ 
ματος κατεσκεύαζον περιδέραια, καί διά τών 
τήρων έστόλιζον τούς ναούς των.

Εν ’Αλγερία τδ σύρμα έχρησίμευε διά 
περιφράγματα οί δέ μονωτήρες διά κύπελλα 
ένθα προσέφεοον τδν καφφέ είς τούς ξένους

Διά τούς μαύρους ό τηλέγραφος ήτο πρό
νοια. Ο έπεξεργασμένος σίδηρος εΐναι σπά
νιος εις τήν Αφρικήν καί χρησιμεύει διά 
πλείαταε άνάγκας. Διά τοϋ χάλκινου σύρ
ματος κατασκευάζουσι κοσμήματα καί δακτύ 
λια τής ρινός, οί δέ έπί τών πασσάλων άνηρ 

ήμένοι μονωτήρες χρησιμεύουοιν είς έξα 
ακησιν διασκεδαστικωτέραν τής κατά τών 

ριστερών ριπής. Κατακερματίζουσιν αύ- 
°ύς, βάλλοντες διά λίθων.εις τοιοΰτον βαθ

τό πάλαι νά 
των ύπογείως. 

παρά τη βάσει τών δένδρων, ήδη έξωρύττου- 
σιν ασμένως ταύτας είς τούς πόδας αύτών καί 
έν τέλει τά καταρρίπτουσιν

Όπόταν ήρχιοαν νά έγκαθιδρύωσι τάς 
τηλεγραφικός γραμμάς έν Νορβηγία, ή άρ
κτος μόλις ήκουε -δν συριγμόν καί τόν 
βόμόον τών συρμάτων έκ τοϋ άέρος, έξελάμ 
δανετούς πασσάλους φαίνεται διά κυψέλας καί
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έξερίζωνεν αύτούς, καθόσον, ώς γνωστόν, 
άγαπά ύπεροολικώς τό μέλι Άλλά μετά 
μικρόν άνεγνώρισε τό λάθος της.

Άλλά καί ό ελέφας παρά τήν πέψην, ισμέ 
νην αύτοϋ σοφίαν. μεταχειρίζεται ένίοτε τήν 
προβοσκίδα του, ϊνα έκριζοΤ τούς πασσάλους. 
Διατί όμως ουτος πράττει τοΰτο; ποιος ό 
λόγος; Τό πρός τήν πρόοδον μίσος του, ό 
προξενούμενος θόρυβος ύπό τοΰ άνέμου ; τί 
άλλο; Άγνωστον. «Περί τών άνθρώπων θά 
είπη ό κόσμος τήν τελευταίαν του λέξιν λέ
γει παλαιά τις ινδική βίβλος περί τοϋ έλέ- 
ψαντος όμως ποτέ.»

Ό πίθηκος όστις μέχρι τότε μόνον τούς 
κλάδους τών δένδρων είχε ν' άναρριχάται 
και διασκεδάζη, μετ' εύχαριστήσεως είδε τό 
νέον τοΰτο σύστημα καί άμέσως ήρξατο ν' 
άνέρχηται καί κατέρχηται καί αίωρεΐται έπί 
τών συρμάτων, πολλάκις δέ καταουντρίβων 
και συναναμιγνύων ταϋτα.

Διά τά πτηνά τά σύρματα έχουσι μεγά
λην σημασίαν. Αναπαύονται καί κατοπτεύουν 
τά πέριξ, πηδούν καί διασκεδάζουν αίωροϋν 
ται καί φιλοσοφούν. Άλλά καί πολλάκις φαί
νονται τήν νύκτα βιαίως διερχόμενα έκεϊθεν 
καί πολλάκις τήν πρωίαν εύρίσκουν έκτάδην 
τά σώματα αύτών. Τό δέ φθινόπωρον αί χε 
λιδόνες έπί τών τοιούτων συρμάτων συνσ- 
θρίζονται καί κατατάσσονται πρίν άποδημή 
σουν είς άλλας θερμοτέρας χώρας. Άλλά 
καί τούς ψιττακούς δέον νά μνημονεύση τ ς 
ένταύθα. τούς πτηνοειδεϊς τούτους πιθήκους 
διότι έχουν τούτο τό ίδιάζον προσόν, όπ εύ- 
χαριστοΰνται πολύ νά λύωσι τάς συνδέσεις 
τών συρμάτων καί ν ’ άψαιρώσι τούς μονωτή
ρας έκ τών πασσάλων.

Ό δρυκολάπτης. άπατώμενος ώς ή άρ
κτος ύπό τού θορύβου τού άνέμου. έκλαμβά- 
νει τούς πασσάλους πλήρεις έντόμων καί 
σχηματίζει άμέσως όπάς μήκους γ —8 έκα- 
τοστομέτρων διαμέτρου. Πολλάκις όμως 
συναντα έκεΐ κάμπας, άλλ' ό κόπος δέν 
ήξιζε διά τόσον μικρόν πράγμα.

Έτερος δρυκολάπτης, κοινότατος έν Α
μερική. ό βουτπέκερ έ/ρησιμοποίησενάλ- 
λως τούς πασσάλους. Διά μέσου τοΰ ράμφους 
αύτού. έξορύττει όπάς, έν αϊς άποταμιεύει 
πεταλίδας καί όπόταν πεινάοη, μεταβαίνει 
έκεΤ καί τρώγει έξ αύτών. Αί Διευθύνσεις 
τών Τηλεγράφων δέν έγνώριζον καί τούτο.

Άλλ' έξ όλων τών πτηνών, έκεΤνο οπερ
έχοησιμοποίησε καταλληλότερου τούς τηλ. «ϊουσηα,παρετηοη
πασσάλους είναι ό μυρμηκολάπτης τοϋ Με ^τηλεγραφικής γραμμής μεγαν αοιθμ 
ςικοϋ, εις τον οποίον οι πάσσαλοι χρησι-ji 
μεύονν ώς οίκημα, φοούριον. καί άποθήκη.ί·' 
Κάτωθι κατασκευάζει οπήν ήτις προφυλάττειΗ 
αύτόν καί τήν οϊκογένειάν του. Άνωθι δέ* “

πασσάλους άφοσίωσίς 
καθόσον εύρΐσκουσιν 

ι 
'Ιαπωνία άποτελοΰσι

έξορύττει διαφόρους όπάς, διά τών όποιων 
κατοπτεύει τον ορίζοντα. Έτι δέ άνωθι 
άποθηκεύει τάς προμήθειας του Μερικοί 
πάσσαλοι φέρουσι έως yoo κυψέλας μετά 
τών περιεχομένων των, ας έκλαμβάνει τις 
διά χάλκινους ήλους.

Ό φουρνιέρ, μικρόν στρουθίον τής Νο
τίου Αμερικής, συνειθίζει νά κατασκευάζη 
τήν φωλεάν του έφ άργίλλου είς τήν κορυ - 
φήν τών τηλ. πασσάλων, 20 έκατοοτομέτρων 
διαμέτρου καί σχεδόν σφαιρικήν. Διαιρείται 
δέ έξωτερικώς είς δύο διαμερίσματα, έξ ών 
τό έν χρησιμεύει διά τήν ώοτοκίαν καί 
ομοιάζει πρός μικρόν κλίβανον.

Ωσαύτως ή Χήρα (*).  μικρόν πτηνόν 
τήςΝατάλης, έμπιοτεύεται είς τά μικρά της 
τήν φωλεάν της όμοιάζουσαν πρός κοιτίδα. 
Κατασκευάζει ταύτην είς τήν κορυφήν έπί
σης Ούτω δέ τα προφυλάττει έκ τών όψεων, 
όπεο άλλοτε δέν ήδύνατο νά πράξη έλλεί 
ψει τών τηλ. πασσάλων

Καί πολλά άλλα πτηνά εύρΐσκουσιν άσυ- 
λον ούτως έντός τών τηλ. πασσάλων κατα 
σκευάζοντα τάς φωλεάς των.

Όσον άφορα διά τάς άράχνας, ή πρός 
τούς τηλεγραφικούς πασσάλους άψοσίωσΐς 
των είναι έκτακτος καθόσον εύρΐσκουσιν 
ένταύθα άρμοδιωτάτην θέσιν διά νά θέτωοι 
τάς παγίδας των Έν ’Ιαπωνία άποτελοΰσι 
διά τών άναριθμήτων αύτών ιστίων έπα 
γωγά ηλεκτρικά ρεύματα μεγάλης σημαντι- 
κότητος, άτινα κατά τινας έποχάς άντενερ 
γούσιν είς τήν διάόασιν τών τηλεγραφημάτων 
προξενούντα ανωμαλίας καί ένώσεις. Μάτην 
άπαλλάσσουσι τάς γραμμάς τών τοιούτων 
πλεγμάτων, ων μόνον τά σερπαντέν 
κατά τάς άπόκρεω δύνανται νά μάς δώσωαιν 
ιδέαν τού κακού τούτου. Αί άκαματοι αύται 
Πηνελοπαι δέν άποθαρρύνονται. άλλ’ άκατα 
παύστως ύψαίνουσιν έκ νέου τούς ιστούς 
των. Ή πάλη αυτή μεταξύ τοΰ μικρού τού 
του έντόμου καί ολοκλήρου Διευθυνσεωε 
τών Τηλεγράφων, ήτις δύναται νά διαθέση 
όλα τά μέσα είναι πολύ περίεργος όσον κα! 
άσπροδόκητος.

Περίεργον άληθώς γεγονός αναφέρει 
ό καθηγητής τής ζωολογίας τής Αίλλης κ- 
Βαρρουά.

u Βαδίζων κατά Σεπτέμβριον τού ι8φά έν 
• τή Μορμπιχάν, έπί μιάς οδού άπό Άνατο- 
; λών πρός Δυσμάς άγούσης,παρετήρησεν έπι 

' ιόν νευ- 
ροπτέρων πτηνών (demoiselle) κατά τήν 
[αύτήν διεύθυνσιν πάντων εύρισκομένων, τό

(') Veuve. “Ονομα μαστοφόρων πτηνών, χογχυλών 
έντόμων.

Πίθηκοι επι των
I σώμα έχόντων έν τώ άξονι τού σύρματος, 

τήν δέ κεφαλήν έστραμένην πρός δυσμάς καί 
παρατηρούντα τόν ήλιον δύοντα. 'Ετερα 
δέ δέν έπαυον προσερχομενα πανταχόθεν 
και τοποθετούμενα έπί τού σύρματος κατά 

• τόν αύτόν τρόπον. Μεταξύ δέ αύτών ή 
μέση άπόστασις ήτο περίπου 2ο εκατοστών.

Ύπνωτίζοντο αρα γε ύπό τοΰ ήλιου όστις 
άντηνακλάτο έπί τού μεταλλικού σύρματος; 
Ούτω τούλάχιστον ό κ. Βαοουά φρονεί κα 
Θάσον περαιτέρω, όπου τό σύρμα ήλλασε 
διεύθυνσιν. ούδέν έντομον ύπήρχεν, ένώ έπί 
τής πρώτης θέσεως καί έπ! ι 2 χιλιομέτρων 
αύρματος ΰπήρχον 6ο οοο τοιαϋτα

Έλθομεν καί είς τάς ύποορυχίους τηλε
γραφικός γραμμάς.

Τά καλώδια, άτινα περιέχουσι τό τη' εγ 
ουρμα.παρά τά πολλαπλά αύτών περικαλύμ 
ματα δέν προψυλάσσονται έντελώς άπό τά 
ζώα. Τό καλώδιον τού Χαϊφόγγ. καταβυ- 
θισθέν έν τή θαλάσση τώ 1894. άνενεώθη 

Β το 18g6 Ό δέ κ Μπουοιέ. καθηγητής τού 
Μου σείου. διανοίξας τεμάχιον τού καλωδίου 

I τούτου, άνεκάλυψε πληθύν μικρών στοών 
και έν μιά τούτων κεφαλήν έντόμου νεύρο 

I πτερού δράστου τών ύπονομων τούτων.
Τά έντομα ταύτα είχον διαδοχικώς διατρυ 
πήσει πυκνά στρώματα βάμβακος καννάοεως, 

I- γουταπέρκας καί πίσσης.
Ό τερηδών. οκώληξ διαβρωιικός ή μή 

ϊ οτιξ τών διαβεβρεγμένων δασών, σκάπτει τάς 
. οτοάς του έν τή καννάβει καί τή γουτα- 

πΈκή· κα' άφοΰ άπογυμνώση τόν αγωγόν. 
| βλάπτει σοβαρώς τά καλώδια.

Τά ύποορύχια καλώδια τών τροπικών θα- 
£ λαοσών πολλάκις έτέθησαν έν αχρηστία ύπό 
, τΰν προσβολών τών πριστών ιχθύων, οϊτι- 
>- νες ζώντες έν τή ιλύει έρχονται εις έπαφήν 
;■ μετά τών καλωδίων. Τοσοϋτον δέ διά τής 
L οστεώδους πρίωνός του ίσχυρώς πλήττει, 

ί I. ώστε οί όδόντες του διαπερώσιν άπαντα τά 
Ε Περιβλήματα τοϋ καλωδίου καί είσδύουσι t

τηλ. γραμμών.
μέχρι τοΰ άγωγοϋ σύρματος. Πολλάκις δέ 
άφίνει έκεϊ έμπεπηγμένα τά όπλα του Άλλ’ 
έπειδή πολλάκις τά καλώδια δεν κατάκεινται 
έπί τού εδάφους, άλλ’ αίωοοϋνται έπί δύο 
ύποθσλασσίων λόφων, τά διάφορα κύτη τής 
θαλάσσης, δελφϊνες. φυσητήρες κτλ. είτε 
κατακόπτουσι ταϋτα διά τής ούράς. ή περί 
πλέκονται καί έμπλέκονται άποθνήσκοντα 
ούτω μεταξύ αύτών άσφυκτιώντα.

Κατά ’Ιούλιον τού 18/3 άνασυρομένου 
τού καλωδίου τού Περσικού κόλπου, εΐδον 
άνσφαινομένην έπί τού ύδατος φάλαιναν, 
ήτις είχε περιπλεχθή. έν περιστροφή τού 
καλωδίου.

Κατά δέ τόν 'Οκτώβριον τού 188cj έπί 
τών άκτών τής Βραζιλίας, τό πλοΤον Ούί- 
κιγγ. καταγινόμενον είς τήν έπιδιόρθωσιν 
καλωδίου τίνος εϊχε κόψει αύτό πλησίον τοϋ 
μέρους, ένθα δέν διήρχετο τό ρεΰμα. Οποία 
δέ ύπήρξεν ή απορία τών ύπαλλήλων, όταν 
εΐδον άνασυρόμενον έπί τής επιφάνειας τοΰ 
ύδατος τό πτώμα φαλαίνης περιτετυλιγμένην 
έχούσης τήν ούράν της έντός τοΰ καλωδίου.

Οί ποντικοί έπίσης έχουσι μέγα μέρος 
είς τήν τηλεγραφίαν Κατατρώγουσι διά τής 
μεγάλης αύτών λαιμαργίας τό καουτσούκ 
καί τάς άπομονωτικάς ούσίας τών άγωγών.

Τή ι ι Οκτωβρίου 1896 ό ήλεκτρικός φω 
τισμός τού σταθμού Μπουζινό τού Βορείου 
σιδηροδρόμου αίφνηδίως είχε οβύσει. Ευρον 
δέ έν τώ ρυθμιστή τοϋ σταθμού τό πτώμα 
άπηνθρακωμένου ποντικού όστις εϊχε κατα · 
φάγει τήν άπομονωτικήν ούσίαν ενός πηνίου, 
ένώ άφ' έτέρου διετέλει έν έπαψή μεθ ’ ενός 
έτέρου γειτονικού πηνίου ούτως ώστε άπε 
τέλει βραχύ κύκλωμα

Άνάλογον γεγονός συνέβη έσχάτως έν 
τώ ήλεκτρικώ έργαστηρίω τού Μίολάνδ, έν 
Αγγλία Εις ποντικός εϊχε καταφάγει μέχρι 
τοΰ έσωτερικού άγωγοΰ τήν άπομονωτικήν 
ούσίαν δύο γειτνισζοντων καλωδίων καί 
αύθωρεί μόλις τό σώμα του έσχημάτισεν



Η ΦΥΣΙΣ 237236 Η ΦΥΣΙΣ

έπαφήν μεταζύ 
ισχυρόν πλήγμα 
σεν. Τό σώμζ

των δύο αγωγών, έλαβεν 
δπερ άμέοωε τδν έθανάτω- 

του κατ' άρχάε παρουσίασε 
μεγάλην άντίστασιν, άλλά μετ' όλίγον άπην- 
θρακώθη καί άπετέλεσε βραχύ κύκλωμα, δπερ 
έπέφερε τήν τήζιν τοϋ προφυλάττοντοε τόν 
σταθμόν μολύδδου καϊ κατά συνέπειαν ολι
κήν κατάσδεσιν τοΰ ήλεκτρ φωτισιοϋ.

'Εσπέραν τινά έν Ρώμη, προ τινών έτών. 
άπαντεο οί ηλεκτρικοί λαπτήρεε τήε πόλεωε 
έσδέσθησαν διά τήε αύτής αφορμής τοϋ πον
τικού. Διά μικρών αιτιών μεγάλα άποτελέ- 
σματα

Οί ποντικοί όντως έγεννήθησαν διά νά 
βασανίζωσι τούς μηχανικούς ηλεκτρολόγους, 
άλλ’ έν τούτοιε παρέχουσιν αύτοϊς καί τιναε 
έκδουλεύσειε. έάν πισ εύσωμεν τό άκόλου- 
θον ανέκδοτον.

'Εν Λονδίνω τά τηλ. σύρματα ώς έπί τό 
πλεΐστον είσί τοποθετημένα ΰπογείωε πολλά 
έζ αύτών προσηρμωσμένα κατά μήκοε τοϋ 
τοιχώματοε τών ύπονόμων τινά δέ εύρισκον- 
ται έντός μικρών σωλήνων ύπό τό χώμα.

Τώ 18 Sy ειχον έκχώοει ένα σωλήνα δπωε 
τόν έπ’.διορθώσωσιν άλλ’ ό άρμόδιοε ύπάλ- 
ληλοε είχε λησμονήσει νά προσαρμώση είε 
τό άκρον αύτοϋ έτερον σύρμα, ϊνα δι' αύτοϋ 
σύρη είε τό άλλο άκρον τοϋ οωλήνοε τήν 
έτέραν άκραν καί άπαταν έτοποθέτησαν τόν 
σωλήνα είε τήν θέσιν του. ό τηλέγραφος φυ 
σικώε δέν έλειτούργει

Τί νά πράΕουν τότε;
Έδεσαν άφ’ ένός είε τόν τηλεγραφικόν 

αγωγόν, καί άφ ’ ετέρου είε τόν πόδα ένόε 
μεγάλου ποντικού μακρόν καί λεπτόν τεμά 
χιον χαλύβδινου σύρματος, ϊνα τό ζώον σύρη 

άλλ' ό αύτοσχεδίαστοε ούτος τηλε 
ι καί

αύτό, 
γροφητήε έμενεν κεχηνόε έν τώ σωλήνι 
ακίνητος μορφάζων, οτε έθεσαν όπισθεν αύ
τοϋ μίαν γαλήν Ο ποντικός τότε έπήρε δρό
μον άπό τοϋ ένόε άκρου τοϋ οωλήνοε είε 
τόν έτερον δπου καί έζήλθε συμπαρασύραε 
τό χάλκινον νήμα καί οΰτω ------------ -"·■
συγκοινωνίαν μεταζύ τ«Π η 
τών άλλων σωλήνων.

Είε αμοιβήν τήε έκδουλεύσεωε ταύτηε 
τού ποντικού, τώ έχάρισαν τήν ζωήν.

> συνέδεσαν τήν 
τοϋ σύρματοε αγωγού

Εφαρμογή τοϋ ηλεκτρίΟμοϋ 
έπί τών ζώων

Ή έπί τών διαφόρων ζώων έπενέργεια 
τοϋ ηλεκτρισμού, ίδια τών ασθενών ρευμά 
των έδοκιμάοθη πολλάκιε καί έπήνεγκεν ένίοτε 
παράδοζα άποτελέσματα

Όπόταν ηλεκτρικόν ρεύμα διέλθη ύδωρ 
έν ω ζώσιν έγχυματικά ζωύφια,ταΰτα προοα 
νατολίζονται καί είτα φέρονται ταχέως πρός 

τήν κάθοδον.Τό αύτό συμόαίνει, άλλ' ήττον 
εύκρινώε καί διά τά μαλάκια καί τούε σκώλη- 
καε, ένώ τά μαλακόστρακα καί τά έντομα 
διευθύνονται πρός τήν άνοδον. Οί δέ γυ
ρίνοι, τά νεογνά τών βατράχων καί φρύνων, 
κινούνται κατ' άρχάς καθ' δλας τάς διευθύν
σεις καί είτα προσανατολίζονται κατά τήν 
αύτήν οιεύθυνσιν ήτις εΐναι ή τοϋ ηλεκτρι
κού ρεύματος. Αί κεφαλοί των στρέφονται 
πράε τόν θετικόν πόλον. Έάν δέ μετα- 
τρέψη τις τινά τούτων δίδουσι σημεΐον άνυ- 
πομονησίαε έως ού στραφώσιν έκ νέου ώς ποίν.

Τώ 1888 ό Βάονουμ ηλέκτρισε περιέρ
γειας χάριν τά ζώα τοϋ θηριοτροφείου του, 
έν Βρίδζ-πόρτ καί οί μέν πίθηκοι έζέβαλον 
όζείας κραυγάς οί δέ λύκοι ώρυήθησαν, έκ- 
δηλοϋντες τήν μεγάλην αύτών δυσαρέσκειαν. 
Οί ιπποπόταμοι δέν έέεδήλωσαν ώε εΐκός 
τήν έντύπωσίν των καί οί έλέφαντεε έφάνη- 
σαν ότι εύαρέστωε έγαργαλίζοντο καί έδεί - 
κνυντο εύχαριστημένοι. Ταύτοχρόνως δέ 
έτριοον τάς κνήμας των καί έθώπευον τούς 
φύλακας.

Ή γαλή καί πάντα τά ζώα αίλουρικής 
φύσεως ηλεκτρίζονται έζαιρέτως, καθόσον 
τό δέρμα αύτών εΐναι πολύ κατάλληλον δι' 
ηλεκτρικά πειράματα καί δύνανται νά χρηοι- 
μεύσωσιν ώς ηλεκτρικοί μηχαναί.

Έάν πρόσωπόν τι κράτηση έπί τών γο
νάτων του γαλήν, εύπειθή καί ήσυχον και 
καθήση έπί σκίμποδος άπομε ονωμένου (δηλ. 
έδραζομένου έπί τεσσάρων ύελίνων ποδών) 
είς τρόπον ώστε οί πέδες καί τά ένδύματά 
του νά μή έψάπτοντσι τοϋ έδάφους. τού τοι 
χου ή άλλαχόσε καί προσκαλέση έτερόν τι 
πρόσωπόν νά θωπεύση διά τής χειρός του το 
δέρμα τής γαλής, είε έκάστην φοράν όπου 
θά διέλθη ή χειρ του έκεΐθεν θά διαοήγνυν 
ται μικροί σπινθήρες οϊτινες θά φοόίζωσι τήν 
γαλήν Ιϊς τινας στιγμάε δύνασθε νά έκκε- 
νώσητε διά μιας τήν ηλεκτρικήν ταύτην μη
χανήν πλησιάζοντεε τόν δάκτυλον τήε χει
ρός σας είε τήν χεΐρα ή τό πρόσωπόν τού 
άπομεμονωμένου προσώπου Ούδέποτε ομωε 
νάέγγίσητε τόν οφθαλμόν Θά έζέλθη μέγαο 
σπινθήρ Δέον όμως τούτο νά γίνεται έν 
καιρώ ζηρώ καί ψυχρώ. πλησίον τής πυράς·

Ό ηλεκτρισμός έφηρμόσθη έπιτυχώς ειό 
τόν δαμασμόν τών ϊππων. Όπόταν ϊπποε tic 

παραφέρεται, διευθύνατε ρεύμα ηλεκτρικόν 
είε τό στόμα αύτοϋ καί άμέσωε θά καταλη- 
φθή ύπό έκπλήζεως καί θά σταματήση. Η 
μέθοδος αύτη χρησιμεύει καί διά τήν πετα- 
λωσιν τών άτάκτων ίππων.

Ο ηλεκτρισμός έφηρμώσθη καί έν τη 
αλιεία. 'Αμερικανός τις φαλαινοθήρας. ° 
πλοίαρχος Λαίρσελ, έπενόησε τρόπον, οι 

ού κεραυνοβολεί τάς φαλαίνας, όπως τούς 
κοινούς κακούργους.

Έντός τοϋ πλοίου έχει μεγάλην δυναμό 
ηλεκτρικήν μηχανήν, συνδεομένην δι άπομε- 
μονωμένου καλωδίου 3 οοο μέτρων, είε τό 
ακρον τοϋ όποιου φέρεται άγκιστρου έπί ζυ 
λινής λαβής. Μόλις φανή φάλαινα τις ρί- 
πτεται εις τήν θάλασσαν λέμβος φέρουσα τό 
ηλεκτρικόν κσμάτιον καί τό καλωδιόν. Αρ 
κεΐ δέ τότε ή αιχμή τού καμακιού νά έγγίοη 
το κήτος διά νά τώ έπιφέρη τόν θάνατον.

Τόν ηλεκτρισμόν ομοίως έφήρμοσαν είε 
τήν αλιείαν καί διά τού ρεύματος ειδοποιεί 
ται ό αλιεύς τήν στιγμήν, καθ’ήν συ'λλαμ 
βάνεται ό ιχθύς.

(Έκ roc ΓαΙίικοΰ)
Φ. Πρίντεζης.

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Κατά τήν Σινικήν εκστρατείαν τοΰ 1900, ήνώ οΐ 
Ιένοι στρατοί είχον συγκεντρωθή εϊς Τιεντσίν. Βαβυ
λωνίαν γλωσσών, αίφνης έφθασεν ή διαταγή τής προ- 
ελάσεως.

Σιωπηλώς τά στρατεύματα παρεσχευάσθησαν χαί 
έ-τά μεραρχία: επτά διαφόρων εθνών έξρχίνησαν

Αξιωματικός ύψηλός, μέ χολοσιαΐον ανάστημα, τυ
λιγμένος εις μανδύαν, εις όν τό ώχρόν τής σελήνης 
φέγγος προσέδιδεν αντανακλάσεις άργυροειδεϊς, ήνωρ- 
®οΰτο πελώριος πεό τών δ:ερχαμένων Ρώσσων δια φω- 
νής στεντόρειου αποτείνων τόν λόγον εις έκαστον δι- 
ϊ?Ζ’!·'·Ενο'' τάγμα, είς έκαστον τμήμα.

— Ωρα καλή, αγαπητέ Ίβάνοβιτς, ανέκραζε πρός 
ένα ταγματάρχην. Ό αγών θά είνε δύσκολος, άλλά 
δεν υπάρχουν κίνδυνοι, τους όποιους νά μή αντιμετω
πίσουν γενναίως οί ανδρείοι σου...

Καί οί παρερχόμενοι άνδρες άνταπήντων δι’ ούρρά 
ψρενητιωδών. Ότε παρήλθον πάντες, ό λευκός γίγας 
*πηδησ«ν έπί ίππου καί άπεμακρύνθη καλπαστί, ένώ 
ή βαρεία, αύτοϋ φωνή έξηκολούθει ν’ άντηχή είς τά 
«πότη.

*
, Ο δημηγορών πρός τούς στρατιώτας τοϋ Τσάρου 
ητο ό Σταϊσελ, ό στρατηγός Σταΐσελ. Ούδείς δέ αγνοεί 
πώς ήγωνίσθησαν. ’Άν ό Σάϋμορ οέν έσφάγη, αν τό 
Τιεντσίν περιεφρουρήθη, τούτο είς αυτούς οφείλεται.

«Τό ρωσσικόνσώμα τής εκστρατείας,έλεγεν έπίση- 
Η-ος αγγλική εκθεσις. ανέγραψε σελίδα γενναιότητος, 

όποιαν ούδέν δύναται νά έϊαλείψη».
, Οποΐος δέ έπεφάνη ό Σταΐσελ κατά τήν νύχτα έ- 

Χείνην τής 4ης Αύγούστου 1900 ύπό τά τείχη τοϋ 
Τιεντσίν. τοιοΰτος ένεφανισΟη και έπί τών προμαχώ- 
*'·>ν τοΰ Πόρτ-Άρθούρ.

Η πρώτη αύτοϋ προκήρυέις αντηχεί είσέτι ώς έ- 
pitotix:

«Δέν ποέπει νά λησμονήσετε, ότι δέν θά ΰποχωρή- 
’“μεν. Θά άγωνισθώμεν μέχρι θανάτου. Διά τής φυ- 
ιγί βδυνατος η σωτηρία' πέριξ ήμών διέξοδος δέν ύ- 
?*Ρχει'  άπό τρία μέρη ή θάλασσα, άπό τό άλλο ό 
*Ζθ?ός. “Η Οά άγωνισβήτε ή θά φονευθήτε».
έ, Κατά Μάϊον ελεγε ταΰτα' καί εύρισκόαεθα ήδη 
*’■? τον Νοέμβριον Ή εποποιία έξετυλίχθη φρικώδης, 

αιματηοα, αποσπώσα άπό τόν κόσαον ολόκληρον επι
φωνήσεις θαυμασμού.

Απο τής 26 Ιουνίου ούδείς αξιωματικός έξεδύθη. 
«Τ?1.?*  κατ’ αύτάς ή αδελφή ταϋ συνταγματάρχου 
Σεμένώφ. Πάντες κοιμώνται είς στρατιωτικές κλίνας 
με τήν στολήν των.

Άλλ ό Σταΐσελ οΰτε κοιμάται καν. Διά τοϋτο 
καί τόν απεκάλεσαν ο! άνδρες του «ακοίμητου»

Νυχθημερόν καί εν πάση ώρα τόν βλέπει τις διερ- 
χόμενον δια μέσου τών ερειπίων τής πόλεως ζωηρόν 
καί εύδιάΟετον

—Λαμπρά πηγαίνουν τά πράγματα, παιδιά μου, 
λέγει φαιδρός είς τους στρατιώτας, τούς όποιους 
άπαντα καθ’ όδ'-ν.

Καί αληθώς οέν ήδύναντο νά διεξοχθώσι λαμποότε- 
ρον.

•
Εϊς ’Αμερικανός ρεπόρτερ, άναχωρήσας έπ’ εσχά

των έκ Τσεφοϋ διά σινικής λέμβου, κατώρθωσε διά 
μέσου μυρίων δυσχερείων καί κινδύνων νά φθάση είς 
τό πολιορκούμενΟν φούριον. ΙΙάραυτα τόν ώοήγησας 
ενώπιον τοϋ Σταΐσελ, όστις έκάθητο πρό τραπέζην 
έχων ένώπιόν του χάρτην. Ή πρώτη τοϋ στρατηγοϋ 
ίρώτησις ητο περί τοϋ Κουροπάτχιν. ΓΙοΰ ήτο; Εις 
τ: χατεγίνετο ; Άπό 5 ημερών ήκούετο μακράν κανο
νιοβολισμός διαβολικός, ούτινος αΐ άπηχήσεις άνεμι- 
γνύοντο μέ τόν κρότον τών κανονιοβολισμών τής πό
λεως. Ήτο άραγε δ Κουροπάτχιν σπεύδων είςβοήθειαν 
τής πολιορκουμενης πόλεως;

Ό δημοσιογράφος τόν έξήγαγε τής πλάνης. Ό Κου- 
ροπάτκιν ητο μακράν, πολύ μακράν. Δέν εΐχε δυ- 
νηθή ουτ’ αύτό τό Λιάο Γιάγκ νά διατηρήση Μέχρι 
τοϋδε ήγωνιζόμεθα διά τήν άπελευΟέρωσιν. Τώρα θά 
αγωνισθώμεν διά τήν δόξαν ! άπήντησεν δ Σταΐσελ.

Παρεκάλεσε μόνον τόν δημοσιογράφον νά τηρήση 
εχεμύθειαν περί τών εν Μαντζουρία διατρεχόντων. 
Δεν είναι άνάγκη νά μάθη καί ή φουρά τί συμβαίνει 
εκεί. Κατά τήν αύτήν άκριβώς στιγμήν μία όβίς 
έξερράγη έντός τής πόλεως καί ή οόνησις συνέτριψε 
τας ύαλους αυτοΰ τοϋ δωματίου, έν ω δ ρεπόρτεο. 
Θρύμματα ύάλου έφθοσαν καί μέχρι Τοΰ χάοτου, τόν 
όποιον εξήταζεν ό Σταΐσελ.

—Όχ/ηρόν αύτό, είπεν ό στρατηγός,μειδιών. Κιν
δυνεύει κανείς νά κόψη τά χέρια του!.

'Η φαιδρότης είναι όπως καί ή άνδρεία μεταδοτι
κή. Έν ΙΙόρτ Άρθούρ πάντες είναι εύθυμοι καί πάν
τες πολεμοΰσι. «Κατά διαταγήν τοϋ στρατηγού, γρά
φει ή «Νοβι Κράίο μουσική στρατιωτική παιανίζει 
οίς τής εβδομάδας καί δίδονται χοροί.

Εις τάς όδοΰς,είς όσας είναι δυνατόν νά δ’.έλθη τις. 
αξιωματικοί κατά τάς ώρας τής άναπαύσεως διδάσ
κονται τήν ποδηλασίαν ή διδάσκουσιν αύτοί τάς συ
ζύγους των. Είναι αληθές, δμως έξ άλλου, ότι κατά 
τας ώρας τοΰ αγώνος, αί αύται γυναίκες είναι εϊς τό 
πλευράν τών συζύγων των «Δέν ύπάρχει πλέον άνήρ 
νοσοκόμος, λέγε: ή αύτή «Νόβ: Κράϊ». ΙΙάντες οί 
ανδρικοί βραχίονες διετέθησαν διά τήν ύπηρεσϊαν τής 
άμύνης, γυναίκες δέ αποκλειστικών ύπηρετοΰσιν εις 
τα φορητά νοσοκομεία. Νέα: τινές ελευθερίων ήθών, 
αίτινες ύπηρέ’Ουν είς οικίας δυσωνύμους.έκρατήθησαν 
εν Πόρτ Άρθούρ ύπο τοΰ στρατηγού, άλλ’ ύπό τόν 
όρον δπως πλύνωσι τά άσπρόρρουχα τών στρατιωτών 
καί παρασκευάζωσιν έπιδέσμους. Τόν δρον τοΰτον 
έ θουσιωδώς έδέχθησαν.
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ΓΟΤΔΙΕΔΜΟΣ 0 Β.
ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΪΛΙΙ

(Συνέχεια έκ τον προηγ.)

'Απομνημονεύματα Κυρίας έπί τών τιμών.
Ή τελευταία κύτη, κόρη ένος ΙΙρώσσου στρα

τηγού, εί-.ε μία πολύ ώραϊα γυνή.την όποιαν 

ό αύτοκράτωρ θαυμάζει πολύ.

Πρό ένός άνακλήντρου υπάρχει θαυμασία τρά*  

πεζά μέ γλυπτά άνθη, ήτις άνήκεν εί: τόν μέ" 

γαν Φρειοερϊκον, οστις , φαίνεται, δτι ητον δ 

μόνοςπρώσσος Μονάρχης μέ καλαισθησίαν.

Οί φίλοι καί οί έπισκέπται γίνονται γενικώς 

δεκτοί εϊς τό αναγνωστήριού, τετοπιθετημέ ον 

εις τό ισόγειον·

Εϊς τό αύτο όμως έρχονται καί οί υπουργοί. 

Έκεΐ γίνοντοι αί εκθέσεις των. Έκεΐ άναφέ- 

φέρουν εί; τόν αύτοκράτορα. Έκεΐ λαμβάνουν 

τάς διαταγάς του.

Καί τώρα, ας έλθωμεν εί; τό γραφείο·/ τοΰ 

αύτοκράτορος, οιά ·,ά είσέλθωμεν έπειτα εις τό 

καλλωπιστήριόν του, ευρισκόμενόν άκριβώ; ύπε- 

ράνω τοϋ δωματίου δπου άπέθανεν δ αύτο

κράτωρ Φρειδερίκο;.

Έν αύτώ τά παραπετάσματα, οί τάπητες, 

τά έπιπλα είνε σχεδόν δμοια πρός τά τοϋ γρα

φείου τοΰ αύτοκράτορος.

Τά παράθυρα βλέπουν πρός τού; στρατώνα; 

τοϋ συντάγματος τοϋ Λέρ καί Βέρ.

Ό Γουλιέλμος Β' δύναται όποιανδήποτε ώ

ραν θελήση νά δώση έκ τοϋ παραθύρου του τό 

σημεϊον τοΰ συναγερμού.

Άλλά τό παράδοξον αύτό πράγμα δέν συνέβη 

ποτέ έως τώρα.

Ένφ πολλάκις διά νά κάμη αίφνιδίως συνα

γερμόν μεταβαίνει μακράν τής πόλεως ή e‘4 

γειτονικά χωρία, δπου έδρεύουσι στρατεύματα·

Τό καλλωπιστήριον τού αύτοκράτορος, σεβα

στού μεγέθους, και ώραΐον ώ; έπιπλον, κατα

λαμβάνει μέγα μέρος τοΰ δωματίου.

Εί .ε κατεσκευασμένον άπό έλαφρόν ξύλον και 

σκεπασμένο·/ άπό μάρμαρο·/, έπί τού οποίου κεϊν- 

ται όλα τά φιαλίδια καί τά αντικείμενα τού 

καλλωπισμού.

Νομίζω, ότι ποτέ άλλοτε Γερμανός αύτο

κράτωρ δέν είχε τόσον πλούσιον και ωραιον 

καλλωπιστήριον.

Ό Γουλιέλμος Β'., οστις άνετράφη άπό τήν 

μητέρα του κατά τάς ύγιείνά: αγγλικές άρχάς 

εινε ή προσωποποίησις τής καθαριότητος.

Οί ύπηρέται τακτικώ; είνε άπησχολημένοι να 

τοϋ φέρωσι χλιαρόν νερόν καί ψυχρόν.

Τό λουτρόν τοΰ αύτοκράτορος εί ε είς άντι- 

θεσιν μέ τό πολυτελές καλλωπιστήριον του.

Είνε έν άπλούστατον τόμπ Ittca τσίγκον χρω
ματιστόν, - ετοποθετημέν: ν είς ένα διάορομο*  

κλειστόν άπο παραπετάσματα μεταξύ τής τουα· 

λέττας του καί τοϋ συζυγικού κοιτώνος.

Είς τό καλλωπιστήριον τοΰ αύτοκράτορος 

ύπάρχει και μία ωραία φωτογραφία τής αύτοκρα· 

τείρας μέ ένδυμασία·/ ταξειοιωτικήν.

Ή φωτογραφία αύτή έγεινεν είς την Βενε

τίαν κατά τό 1890, δταν αί Μεγαλειότητές των 

έπανήρχοντο έκ τοϋ ταξειδίου των άπό τήν Α

νατολήν.

Ή είκών αύτή ούδέποτε έδημοσιεύθη.

Όμολογουμένως δέν κολακεύει πολύ την 

αύτοκράτειρα·/.
Άλλαι ώραΐαι φωτογραφία’, τής αύτοκρατεί- 

ρας δέν ύπάρχουν, ένω δλαι αί τράπεζαι κονσο» 

λες, τά κομμά, οΐ τοίχοι, ολαι αί γωνία1, εινί 

πλήρεις άπό φωτογραφίας τοΰ αύτοκράτορος, είς 

διαφόρους στάσεις καί ενδυμασίας.

Ή ιματιοθήκη τοϋ αύτοκράτορος είνε άληθές 

μουσεϊον. Καί δέν είνε εκπληκτικόν, όταν άνα- 

λογισθή τις δτι, ή Α. Μ. κατέχει μίαν στολήν 

δΓ έκαστον έκ τών τοιακοσίων πρωσσικών συν

ταγμάτων, πεζικού, ιππικού, πυροβολικού, χω

ρίς νά ύπολογίσωμεν τά βαυαρικά συντάγματα, 

τά τή: Βυτεμβέργης, τά σαξωνικά, τά αυστριακά, 

τά άγγλικά, τά ρωσσικά, τά ρουμανικά, τά 

ισπανικά, τά τουρκικά κτλ. τών όποιων δια- 

τελεϊ επίτιμος άρχηγός.

Ό ιδιοκτήτης μιας τόσο·/ πλούσια; ιματιο

θήκης εχει άνάγκην 4 δωματίων πρό; τοποθε

σίαν αύτής.

k Κατά τό 1895 μόνον αί ξέναι στρατιωτικοί 

στολαί τοϋ αύτοκράτορος κατελάμβανον δύο 

άπέραντα δωμάτια.

Έκτος τών στρατιωτικών στολών του ό αύτο

κράτωρ κατέχει μεγάλην ποσότητα ενδυμασιών 

συνήθων καί πολλά κοστοΰμ τοϋ σπόρ, καθώς 

καί ποικιλίαν καπέλλων, γαντιών, λαιμοδετών 

καί ύποδημάτων.

Εις τό νέον “Ανάκτορον αί στολαί τών προσ- 

σικών συνταγμάτων είνε τετοποθετημέναι είς έν 

πελώριον δωμάτιον, είς τό όποιον διαρκώ; εύρί- 

σκεται ξεσκονίζων είς υπηρέτη:.

“Άλλος ύπηρέτης ευρισκόμενος πάντοτε είς 

τό δωμάτιον τής ιματιοθήκης άναμένει τάς δια- 

ταγάς τοϋ αύτοκράτορος, ό όποιος είμπορεΐ νά 

άλλάζη δεκαπέντε στολά; έντός μιας ημέρας !

Κατά τό διάστημα τοϋ χειμώνος τοϋ 1892 

όπόταν ή Αύλή είχεν έγκαθιδρυθή εις Βερολΐνον, 

μετεβίβαζον είς τήν αύτοκράτειρα·/ τήν συγνώ

μην τής κομήσσης Μπροκδόρφ, μή δυνηθείση; νά 

παραστή είς τό πρώτον πρόγευμα -.ής Αυλής.

— Είπέ της, άπήντησεν ή αύτοκράτειρα, οτι 

τίποτε δέν θά μοΰ ητο τόσον εύχάριστον, δσον 

νά έβλεπα αύτήν καί δλας τάς άλλας δσον τό 

δυνατόν όλιγώτερον καθ' δλο τό έτος.

“Η γλώσσα αΰτη κατε'πληξεν τήν κόμησσαν, 

ήτις ήσθάνθηθιγομένηντήν φιλοτιμίαν καί άπήν

τησεν ώ; εξής!

— Έάν ή παρατήρησίς σας ήτο σοβαρά, Με- 

γαλειοτάτη, θά έζήτουν ν ’ αποχωρήσω άπό τήν 

υπηρεσίαν σας. Είμαι βεβαία, δτι καί αί φί- 

λαι μου θά έκαμναν τό αύτό, έάν ε'ίχομεν τό 

ατύχημα νά πέσωμεν είς τήν δυσμένειαν τής 

«ύτοκρατείρας.

— "Ας είναι, σάς αγαπώ δλας, άπήντησεν ή 

αύτοκράτειρα. Άλλά μία γυναίκα, έστω καί άν 

εινε αύτοκράτειρα, έπιθυμεϊ ν’ άπολαμβάνη καί 

νά κατέχη τρόπον τινά τόν άνδρα της. Πολ

λάκις είπα είς τον αύτοκράτορα νά προγευμα- 

τίσωμεν οί δύο μας, μόνοι ή μέ τά παιδιά μας. 

Οπως τό πάλαι οί γονείς του.

— Νά παραβάλλω τήν Αύλήν υ πρός τάς

Αύλάς τών προγόνων μου, είνε ωσάν νά παρα- 

βάλη; τήν Αύλήν μικρού τίνος πρίγκηπος πρός 

τήν Αύλήν τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ', μοί άπήντησεν.

Ούτως οικογενειακός βίος δέν υπάρχει.

Έκτος τού πρωϊνοΰ καφέ, ό’λα τά άλλα γεύ

ματα έχουν έπίσημον χαρακτήρα.

ΓΙαρακάθηται ό αυλάρχης, βαρώνος φόν Λύν- 

κερ, δύο ύπασπισταί, ή Μεγάλη Κυρία, δύο κυ- 

ρίαι έπί τών τιμών, είς κλειδοΰχος τοΰ αύτο

κράτορος καί ετερος τής αύτοκρατείρας καί άλ

λοι τινές έκ τής αύτοκρατορικής ακολουθίας.

Κατά τούς κανονισμούς τοϋ αύτοκρατορίκοΰ 

οικου, έκάστην πρωίαν παρουσιάζουν είς τήν 

αύτοκράτειραν καί εϊς τάς ΰπασπιστρίας της 

κατάλογον τών προσκεκλημένων προσώπων.

Ό κατάλογος αύτός πολλάκις τροποποιεί

ται, διότι ό αύτοκράτωρ τήν τελευταίαν ακόμη 

στιγμήν κάμνει προσκλήσεις αίφνηδίας.

__ φαντασθήτε νά είνε τό τραπέζι έτοιμον τα

κτοποιημένου διά 10 πρόσωπα καί είς τάς 12 

παρά 1)4 νά διατάξη νά κληθούν εί; τό πρό

γευμα 15 άλλα πρόσωπα 1 Καί δέν είνε μόνον 

ή τακτοποίησις τής τραπέζης καί τών πινακίων. 

Είνε καί τό ζήτημα τής κατατάξεως τών προσ

κεκλημένων, άναλόγως τών βαθμών έκάστου καί 

τών τίτλων των.

"Αλλοι είνε εύγενεϊς, άλλοι έχουν παράσημα 

άνώτερα, άλλοι έχουν βαθμούς, θέσεις, κτλ. 

Τί βάσανου καί τί εύθύνη !

Διά τούτο μέ δλην τήν μνήμην καί τήν ικα

νότητα τών αύλαρχών, πάντοτε συμβαίνουν 

λάθη, διά τά όποια άκούουν όχι ολίγα κατόπιν 

άπό τόν αύτοκράτορα.

Ό κόμης Περπόνχερ, μέγας τελετάρχης τοϋ 

Γουλιέλμου Α'., κατά το διάστημα τή; δια

μονής τοϋ Τσάρου ’Αλεξάνδρου έν Βερολίνφ, 

κατά το 1880, έτοποθέτησε τον Βίσμαρκ είς εν 

έπίσημον γεύμα, μεταξύ τών αντιπροσώπων 

τής δευτέρας τάξεως εύγενείας, δώσας τήν προ- 

τίμησιν εις άλλα πρόσωπα ήττονος σπουδαιότη- 

τος, τών όποιων δμω; τά ονόματα ησαν είς τό 

πρώτον μέρος τοΰ ημερολογίου τοΰ Γόθα, ένφ 

τό όνομα τοϋ άρχικαγκελλαρίου ήτο γεγραμ- 

μίνον είς τό δεύτερον μέρος.

Ό Βίσμαρκ δταν ήλθεν ή ώρα τοϋ γεύματος 

δέν διεμαρτυρήθη.

Ουδέ κατόπιν είπε τίποτε.

Μετά έν έτος κατά τόν Αύγουστον τοϋ 1889, 

δταν ό Φραγκίσκος ’Ιωσήφ άνταπέδωκε τήν 

έπίσκεψίν του είς τόν αύτοκράτορα, δ Βίσμαρκ 

έξεδικήθη τόν αύλάρχην.

Ό Έύλεμπουργ, ό διάδοχος τοϋ αυλάρχου 

Περπόνχερ, έλαβε διαταγήν νά τοποθέτηση τόν 

Βίσμαρκ έκεΐ δπου έπρεπε νά καθίση απέναντι 

τών δύο αύτοκρατόρων.

Έν τούτοις, δπως προσδώση περισσοτέρα 

βαρύτητα είς τήν θέσιν του δ Βίσμαρκ καί άπί
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επίτηδες έφθζσεν εις τό γβϋμα δύο λεπτά αρ

γότερα τής κεκανονισμένη; ώρας.

Τό γεύμα είχεν αρχίσει.

Ό αύλάρχης Έυλεμπουργ δέν έκρυψε τήν 

οργήν του, άλλ’ ό φοβερός καγκελλάριος τόν 

καθησύχασε ταχέως, είπών είς αύτόν:

—Quod licet Jovi, con linet bovi.
Τά γεύματα τής αυλής είνε πληκτικά.

Τά μενού είνε άπδ τά συνετισμένα καί τί

ποτε τό εξαιρετικόν.

Αί κυρίαι κατά τάς περιστάσεις, δταν είνε 

μέ τουαλέτταν gala ή demi gala, "στανται τό

σον αλύγιστοι,ώττε νομίζει τις δτι φορούν κορσέ 

άπό σίδηρον.

Οί αξιωματικοί καί αυτοί τεντωμένοι μέ τούς 

κορσέδες.

Καί οί ανώτεροι υπάλληλοι, σφιγμένοι εντός 

τών στολών των καί αυτοί μόλις κινούνται καί 

αναπνέουν.

Ό αύτοκράτωρ καί ή αύτοκράτειρα, είς άπέ· 

ναντι τού άλλου, κρατούν τόσον καί αυτοί επί

σημον ύφος, οσον καί οί προσκεκλημένοι.

Οί ατυχείς προσκεκλημένοι κρέμονται άπό τά 

χείλη των.

Είς έκάστην δέ στιγμήν κυττάζουν τούς βα

σιλείς. μήπως τούς απευθύνουν τόν λόγον.

Τρώγουν στενοχωρημένοι καί σχεδόν οέν προ

σέχουν τί τρώγουν, βλέπουν καί ακούουν.

Ή στενοχώρια αυξάνει, δταν δέ τυχόν δ 

αύτοκράτωρ δώση τό σημεϊον τού γέλωτος, ξε- 

σπούν όλοι είς γέλωτα;,ώστε καί έάν τό αστεΐον 

είνε έτι ανάξιον προσοχής.

(Έπεται συνέχεια)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΕΞΙΣ

Γεν ομέν η τη 30 ‘Οκτωβρίου 1904, εν τη οικία 
τον κ. Ν. Χατζηκυριάκου, εν Κωνστάντζμ 
της Ρωμουνίας.
II α ρ ό ν τε ς.'Αλεξάνδρα Λαμπίρη, κόρη δεκα- 

οκταέτις, ευφυής καί όλίγον εγγράμματος. (Ή δε
σποινίς είναι μεσάζουσα διά τής κινήσεως τοϋ πο

τηριού έπί τής τραπέζης, του νέου αμερικανικού 

συστήματος, καθ' δ τοΰτο μεταβαίνει είς τά ψηφία 

τοϋ αλφαβήτου καί πρώτην φοράν επιχείρησε τήν 

διά χειρός γραφήν,τή οδηγία τοϋ κ. Πρίντεζη).

Φρ. Πρίντεζης, διευθύνων.

Ν. Χατζηκυριακδς, διευθυντής άτμομύλου. Ασπα

σία, σύζυγός του. Χαρίκλεια Μήτηρ τής ’Αλεξάν

δρας.

Ό κ. Πρίντεζης. Παρακαλοΰμεν νά έλθη 

τδ πνεΰμα τοΰ Δημ. Κεφαλα.

Τδ πνεΰμα. Είμαι ό Δημ. Κεφαλας.

Έρώτ. Μέ γνωρίζης τδν έρώντα;

Άπόκρ. Δέν σέ γνωρίζω.

Έρώτ. Δέν ενθυμείσαι, ότε ήλθα είς τδ φαρ- 

μακεϊον σθυ, τώρα δύο έτη, πριν άποθάνης ; Ποιος 

λοιπον είμαι ;

Άποκρ. Είσαι ό φίλος τοΰ κ. Χατζηκυριάκου'.

Έρώτ.Καλά είμαι. Δέν ήσο ποτέ συνδρομητής 

είς τήν Φύσιν ;

Άπόκρ. Ά, ναί. ήμουν.

Έρώτ. Δέν ενθυμείσαι, οτε ήλθον είς τδ φάρ

μα κεϊον σου, τή συστάσει φίλου σου τινδς καί πρώ

τον σ’ έγνώρισα.

Άπόκρ. Μάλιστα, τώρα ένθυμοΰμαι.

Έρώτ. Ένθυμοΰμαι μάλιστα, οτι μοΰ έλεγες, 

ότι κάποιος είχεν έλθη τότε καί σέ ήπάτησε καί σοΰ 

έπήρε χρήματα διά μίαν έπεχείρησιν καί σέ άφήκε 

καί δέν τδν έπανεϊδες πλέον. Τις ήτο ;

Άπόκρ. Ναί, ήτον ό Ίανούφης.

Έρώτ. Ποίας εθνικότητας:

Άπόκρ. 'Ελληνικής.

♦
κ. Π ρίντ εζη ς. Καλώς, εύχαριστούμεν. Ιίαρα- 

καλοϋμεν ήδη νά έλθη τδ πνεΰμα τής Κυρίας Βαρ- 

δουλέσκου.

Τδ πνεΰμα. Ήλθα, είμαι ή Βαρδουλέσκου.
Έρώτ. Διατί δέν ήλθεν απόψε ένταΰ'θα ή Κυ

ρία Σοφία Καλοϋ ;

(Εύρίσκετο είς Τσερναδόδα καί είχε προσκληθή 

τηλεγραφικώς ύπδ τοϋ κ. Χατζηκυριακοϋ νά έλθη 

σιδηροδρομικώς τδ εσπέρας αύτό, κατά προηγου

μένως έκφρασθεΐσαν επιθυμίαν της νά παρευρεθή 

είς τήν διάλεξιν).

Άπόκρ. Δέν εΐμπόρεσε νά έθλη, διότι έποτί- 

σθη έν φάρμακον.

Έρώτ . Διατί δέν άπήντησεν είς τδ τηλεγρά

φημα;
Άπό κ ρ. Διότι δέν είμποροΰσε.

Έρώτ. Έάν ή Κυρία Ασπασία γράψη μίαν 

λέξιν έπί χάρτου, Οά δυνηθής νά τήν άναγνώσης;

Άπόκρ. Όχι.

Έ ρ ω τ. Διατί;

Άπόκρ. Άσωτοι αί ερωτήσεις σας.

*

Ό κ. Πρίντεζης. Εύχαριστοΰμεν. Είναι δυ

νατόν νά έλθη τδ πνεΰμα τοΰ Παναγ. Χατζηκυ- 

ριακοΰ;
Τδ Πνεΰμα. Έρχεται μετ’ όλίγον.

Έρώτ. Καλώς. Είπε’ μας, σέ παρακαλοΰμεν, 

ητο πραγματικώς τδ πνεΰμα τοΰ Κεφαλα ;

Άπόκρ. Μάλιστα, αύτδς ήτο.

Έρώτ. Λοιπόν ήλθε τδ πνεΰμα τοΰ Παναγιώ- 

του ;
Άπόκρ. Ήδη ήλθεν.

Έρώτ. Είσαι λοιπόν σύ ό Παναγιώτης; 

Άπόκρ. Μάλιστα, ήλθον, τί θέλετε ;

Έρώτ. Δύνασαι νά μας εΐπης, τί εργασίαν 

είχες πρίν, ότε σέ έκαλέσαμεν ;

Άπόκρ. Όχι, Κύριε.

Έρώτ. Νά σοί άποτείνωμεν ήδη μερικός ερω

τήσεις ;
Άπόκρ. Μάλιστα.

Έρ ώτ. Καλώς. Τδν πατέρα σου ή τήν μη

τέρα σου έρχεσαι συχνά έδώ νά βλέπης ;

(ήτο μονογενής υιός τοΰ Χατζηκυριάκου παρόν

τος)·

Άπό κ ρ. Μάλιστα, έρχομο ι.

Έρώτ. Δέν λυπεΐσαι, οπού τούς άφήκες ήδη 

μόνους;

Άπόκρ. Όχι, ούτε καί εκείνοι νά μή λυ

πούνται.
Έρώτ. Διατί: είσαι ήδη περισσότερον ευχαρι

στημένος ήδη αύτοϋ';

Άπόκρ. Μάλιστα.

(Ό κύριος καί ή κυρία Χα ζηκυρία<.οϋ συνεκι- 

νήθησαν σφόδρα).

Έρώτ. Διατί νά μή λυποΰνται οί γονείς συ; 

(έρωτά ή μήτηρ σου).

Άπόκ. Διότι καί αυτοί θα έλθουν μίαν ήμέραν. 

Έρ ώτ. Ενθυμείσαι εις ποιον μέρος απέθανες; 

Άπό κ ρ. Μάλιστα, εις τό . . .

Έρώτ. Είς ποιον μέρος; λέγεται; 

Άπόκ ρ/Ισοδο τής Αυστρίας.

Έρώτ. Επανάλαδε καθαρότερου.

Άπόκρ. Μή μέ πειράζ-τε.

Έρώτ. Ενθυμείσαι πλη-.ίον ποίας οίκογε- 

' ν^ίας ήσο ;

Άπόκρ Όχι, δέν είμπορώ νά ένθυμηθώ.

Έρώτ. Καλώς. Είς τδν κόσμον δπου εΰρί- 

σζ.εσαι, δεν υποφέρεις ;

Άπόκρ. Ε'μαι εύχαριστημένος.

Έρώτ. Είσαι μόνος ή μέ άλλους;

Άπόκρ. "Οχι, μέ άλλους.

Έρώτ. Βιδλία έχετε αύτοϋ, οπού εισθε; (Ήτο 

! σπουδαστής, γλωσσομαθής καί σπανίων προτορη 

t μάτωε.)

Άπ ό κ ρ.Άπδ αύτά οπού σεις έχετε δεν έχομεν 

α<άγκην, έχομεν άλ) α

Έ ρ ώτ. Pouvez-vous in * envoyer tin livre du spi- 

I ritisme du riel: (ή δεσποινίς μεσάζουσα δεν γνωρί- 

[ ζει την γαλλικήν)

Άπόκρ (Δυ σ/.Λτάληπτα)

Έρωτ J·· vous prie plus clairenient

Απόκρ. Je ne peuz pas.

Ερώτ. Pourquoi;

Απόκρ. II est defendu.

*

Ό κ. Πρίντεζης. Καλώς, εύχαριστοΰμεν 

*αί παρακαλοΰμεν νά έλθη τδ πνεΰμα τής Μα- 

Γ ρίας Πρίντεζη.

Τ δ πνεΰμα. Ε'μα·. ή Μαρία.

Έρώτ. Θέλες νά συνεχίσωμεν τήν προχθεσινήν 

ί ομιλίαν μας όλίγον ;

Άπόκ ρ. Μάλιστα.
Έρώτ. Δύνασαι να βοηθήσης τήν Δεσποινίδα 

ί Αλεξάνδραν νά όμιλήσωμεν εύχερώ; ; ή θέλεις μέ 

t τδ τραπέζιου διά τοϋ άλφαδήτου ;

Άπόκρ. Ή 'Αλεξάνδρα είναι λαμπρόν me- 

ί dium καί πολύ έξυπνη καί μή τήν άφίνετε, πατέρα.

Ανάγκη νά γυμνασθή.

Έρώτ. Καλώς. Τότε νά συννενοηθώμεν διά 

Ε ΤΡ“?ής·
Άπόκρ. Όπως θέλετε.

Ερώτ. Je vous parlerai eii francais.

Απόκρ. Coni me vous voulez. Mais c' est dif

ficile pour celte demoiselle, qui ne connail pas le 

francais.
Έρώτ. Pour vous il n' est pas difficile;

Άπόκρ. Pour moi c' est egal.

Έρώτ. Vous awz έΐέ :1 Athfenes ;

Άπόκρ. Oui. Ils sont lous biin.

Έρώτ. Pardon. Je vous laisse. Au revoir pour 

une autre fois.
Άπόκ p. Qu 'est ce que vous avez dil?

Έρ ώτ. Σέ άφίνω. Ές άλλοτε, διότι ή μήτηρ 

τής ’Αλεξάνδρας βιάζεται νά φύγουν.

Άπόκρ. Καλώς. Χαίρετε, ύγειαίνετε.

TO NEON

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ
i Συνέχεια έκ τοϋ προηγ )

Τήν έπομένην επέβην περί τήν μεσημβρίαν 

τού αύστρ·ακού άτμοπλοίου, οπερ έμελλε ν’ α

ναχώρηση διά Μ'.τυλήνην καί Κωνσταντινού

πολη». Εξεπλάγην δέ βλέπων, ότι ήτο ή «Κο

ρινθία», πάλιν, μεθ’ή; είχομεν ταξειοβύσει καί 

έλθει έκ Πειραιώς.

Ό καιρό; ήτο γαληνιώτατος καί εξαίσιος, 

παραδόξως δ’ έπιβαται όλίγιστοι καί έπί τού 

καταστρώματος μόνον μία νέα Κυρία μετά τού 

μικρού υιού τη:, δύο ιερείς καθολικοί, πότε άνα- 

γινώσκο.τες καί πότε περιπατοΰντες καί διά 

τών δ.όπτρων των έξετάζοντες τά πέριξ τοπεΐα 

καί μακροσκελή: τις άγγλος, φιλάσθενος ίσως, 

πότε εισερχόμενος καί πότε έξερχόμενος έκ τή: 

αιθούσης τού πλοίου.

Έπροτιμησα τήν συναναστροφήν τής Κυρία; 

καί άνευ πολλών διατυπώσεων καί ελιγμών, οτε 

διήρχετο μετά τού μικρού υίοΰ της πλησίον μου, 

τήν ήρώτησα ;

— Είναι ό μικρός υιό: σα;; φαίνεται ευφυής 

καί ζωηοότατος ;

"Εδεε ν' άπαντήσγι καί έσταμάτησε.

— Μάλιστα, μοί λέγει,·τώ είχα δώσει έ·.α 

κουλουράκι καί θέλει πάλιν νά κατεοω κάτω, 

νά τοϋ φέρω άλλο, δι'αύτό είναι άνήσυχο;.

— Νά τού δώσω εγώ κάτι τι άλλο, καλεί- 

τερον, επιλέγω καί άμέσω. εξάγω έκ τού θη- 

λακίου τεμάχιον -σοκολάτας Ιίαυλίδιυ, έξ ή: ό 

καλό; ουτος φίλο; έργοστασιάρχης πάντοτε έχει 

τήν καλοσύνην νά μέ προμηθεύη τεμάχια τινα, 

οσάκις αναχωρώ έξ Αθηνών.

Εκτοτε έγενόμεθα γνωστοί καί ή συντροφιά 

μας διεσκέδαζε τό μονότονου τοξείδιόν μας. Άμ- 

φότεροι δέ μετεβαίνομεν εί; Μ’.τυλήνην.

— Καί διαμένετε έκεϊ όριστικώς, Κυρία ;

— *θ/?> «μαι έκ Σμύρνης, άλλ' ή άδελφή

μου παραθερίζει έκεΐ καί μεταβαίνω καί έγώ

νά μείνω πλησίον τη; ημέρας τινά;.

— Ωραία, πολύ ώραία κάμνετε καί ώραιον
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είνε τό ταξείδιον καί μικρόν καί εύχάριστον ύπό 

πολλάς επόψεις' άλλως τε πάντοτε, παρατηρώ, 

ταξειδεύων,μεγάλην συνάφειαν [ΐεταξύ Σμυρνιω- 

τών καί Μιτυληναίων. ’Ανταλλάσσετε επισκέψεις 

ώς καλοί γείτονες.

— Καί μήπως οέν εϊμεθα ; ανέκαθεν ή Σμύρ 

νη αγαπά τάς έξοχά; καί τούς γείτονας της.

— Περίεργον δμως μοΰ φαίνεται τοϋτο, διότι 

δέν συνταυτίζονται τά ήθη καί αισθήματα σας.

— Μπά, καί πώς τό είξεύρετε σεϊς αυτό 

καί δτι δέν συνταυτιζόμεθα ;

—*Ιδού,  οί Σμυρναϊοι εΐναι ζωηροί καί τα

ραχοποιοί,ένώ οί Μιτυληναϊοι εινε ήπιοι καί ή

συχοι, οί Σμυρναϊοι είναι ό.ειροπώλοι καί επι

δεικτικοί καί πολυέξοδοι, ένώ οί μιτυληναϊοι είναι 

θε τικοί, ταπεινόφρονες καί φειδωλοί, οί σμυρναϊοι 

είναι φιλέορτοι, φιλόμουσοι καί φιλήδονοι, οί 

ριιτυληναϊοι τουναντίον, φίλοικοί, φίλαυτοι καί 

φιλόδοξοι . . .

— Καί εννοείτε καί τάς γυναίκας, μέ ήρώ- 

τησε, διακόπτουσα.

— Όμιλώ γενικώς, βεβαίως, άλλά νομίζω, 

δέν είπα τίποτε νά πειράξη τήν φιλαυτίαν σας.

— Ά, οχι, άλλά δέν είμαι Μιτυληναϊα, άλλά 

έκ Σμύρνη;. Σεις δέ,κύριε, πόΟεν είσθε καί ποϊος 

είσθε, παρακαλώ ;

— Άμέσω; Κυρία, διαβάσατε όλίγον αύτό 

το περιοδικόν,εως δτου σάς δώσω την κάρτα μου.

—Τί είναι αύτό ; ά, ή«Φύσι:;ο ώραία, λαμ

πρόν περιοδικόν, μού άρέσει δ εκδότης αύτοϋ, 

είναι ειλικρινής φαίνεται καί μετριόφρων, άλλά 

καί πολύ κοσμοπολίτης.

— Τόν γνωρίζετε ;

— Όχι, Κύριε, οέν έχω τήν τιμήν.

Κατ' εκείνην τήν ώραν έπλησιάζομεν τήν 

Μιτυλήνην.Δίδων δ’αύτή τότε τό έπισκεπτήριόν 

μου :
— Λαμπρόν ταξείδιον, έκάμομεν, Κυρία.

— Ωραιότατο·., πολύ μ’ εύχαρίστησεν.

Άναγνώσασα δέ τό επισκεπτήριό·/ μου:

— Λοιπόν δ κ. Πρίντεζης, ρ οί λέγε·, έκπλη

κτος.
Καί αποχαιρετώ·/ αύτήν, δπως ακολου

θήσω τόν λεμβούχον, δστις είχεν ήδη λάβει 

τήν βαλίζαν μου:

— ‘Γγειαίνετε, τή άπήντησα καί έξήλθον 

εις τήν ετι ώραιστέραν νήσον τής Μυτιλήνης.

Ή πρωτεύουσα Μυτιλήνη χεΐται μεταξύ δύο 

λιμένων καί είναι άρρύθμως ώκοδομημένηάριθμοΰ- 

σα περί τάς 20.000 κατοίκους, ών οί πλεΐστοι 

Έλληνες, διατηρούντο: σπουδαΐον έμπόριον, ιδίως 

ελαίων καϊ σάπωνος μετά τής 'Ανατολής καί 

τοϋ εξωτερικού, δπου πολυάριθμοι έξ αύτών εϊσι 

εγκατεσπαρμένοι καί χαλώ; εγκατεστημένοι. Έν 

Μιτυλήνη υπάρχει καί πλήρες γυμνάσιου, άνε- 

γνωρισμένον ύπό τού έν Άθήναις πανεπιστημίου, 

παρθεναγωγείου κάλλιστον καί ναός νεόδμητος 

ώραιότατος καί μεγάλος. Έκ τής άρχαιότητος 

διακρίνονται είσέτι ίχνη τής Άκροπόλεως καϊ τού 

θεάτρου.Είναι δ’ενταύθα ή πατρίς τή; Σαπφούς, 

τοϋ μουσοστεφούς Άρίωνος, ούτινος τό δνομα έτί- 

μησαν διά καταλλήλου λέσχης καί τοϋ φιλοσόφου 

Θεοφράστου. Έχει δέ κλίμα ευκρατον καί ύγι- 

εινόν, δροσερότατου δέ κατά τό θέρο:, μέ πολλάς 

δενδροφυτιίας, κήπους, καί ρωμαντικά σύσκια 

μέρη, μέ θαλασσίαν έπίσης άποψιν θαυμασίαν καί 

διά τοϋτο πολλοί έκ τής Σμύρνης, ίδια οικογέ

νεια·. καί άσθενεΐς έρχονται καί παραθερίζουσιν 

ενταύθα.

Έξερχόμενον είς τήν προκυμαίαν σάς παρα- 

λαμβάνουσιν αί τουρκικαί άρχαί, αίτινες μετά 

τάς συνήθεις τυπικά; τών διαβατηρίων καί τής 

έξετάσεως τών αποσκευών διατυπώσεις, αί όποϊαι 

άλλως τε ενταύθα, μετά πολλής εύγενείας καί 

ταχύτητο; γίνονται, σάς παραδίδουσιν είς τούς 

αντιπροσώπους τών τριών παρά τήν προκυμαίαν 

ευρισκομένων ξενοδοχείων, ένα τών οποίων τέ

λος θά έκλέξητε καί θά σάς όδηγήση έ’ως έκεϊ.

Ενταύθα τά πάντα είναι έρρυθμα, τακτικά 

καί κεκανονισμέ .α καί δέν έχετε περί ούδενός νά 

άνησυχεΐτε καί νά φροντίσητε· δλα δέ, καφενεία, 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, παντοπωλεία καί λέσχαι 

λειτουργούσιν ώ: χρονόμετρα. Διά τούτο ούοέ/α 

θά ίδήτε ένταΰθα άδικούμενον καί ερεθιζόμενο·/, 

ούδένα φω ασκούντα καί ούδένα πλήττοντα ή 

μάλλον σπανιότατα έν έξαιρετικαϊ; δλως περι- 

στάσεσιν.

Οί κάτοικοι έπίσης εΐσίν ήμερώτατοι καί εύγε- 

νέστατοι. Εργάζονται δέ πάντες καί διαβιοϋσιν 

ώ; μία οικογένεια. Άν συναναστραφήτε οέ αύ- 

τού; είτε έν τή έργασία κατά τήν ήμέραν, είτε 

έν τοί; περίπατοι: καί καφενείο·.; καί κέντρο·.; 

προς τό εσπέρας, θά εύχαριστηθήτε καί θ ’ άπο- 

ρήσητε πολύ διά τήν εύάρεστον καί μοναδικήν 

κατάστασιν τή; νήσου ταύτης, ήτις υπερέχει 

δλων τών άλλων τοϋ Αιγαίου καί ύπό κλιματο- 

λογικήν καί ύπό πλουτολογικήν καί ύπό κοινω

νιολογικήν έποψιν. Διά τούτο μοί αρέσει πολύ ή 

νήσος Μυτιλήνη καί διερχόμενος εντεύθεν μετα

βαίνω·/ είς Κωνσταντινούπολην, ευχαριστούμαι 

πολύ διαμένω-/ έπί τινα; ημέρα; έν ταύτη.

Οί Μυτιλιναϊοι είνε αρκούντως φιλόμουσοι 

καί φιλογράμματοι, διότι έκτος τού δτι έχουν 

λέσχα; καί αναγνωστήρια έν τή πόλε·, καί ταϊ; 

κωμοπόλεσιν. δπου εΰρίσκει τις αφθονίαν εφημε

ρίδων καί περιοδικών, λαμβάνουσι καί αυτοί 

ιδιαιτέρως οικοι τοιαύτα καί καταγίνονται μετά 

σπουδή; εϊς τήν άνάπτυξιν .καί πολυμάθειαν 

αύτών. Είσί δ' άλλω; τε κοσμοπολϊται, διατρέ- 

χοντε; δλα τά μέρη τή; ύφηλίου καί φυσικώς 

είσί κάτοχοι πολλών γνώσεων,^ώς καί τής συγ

χρόνου πολυμαθείας.

Πρωτίστως εξέχει καί διαπρέπει ό έν πολ

λοί; ικανότατος καί άςιολογώτατος Βαλής Ρό-

δου καί Μιτυλήνη; Άββεοίν Πασσας, άνήρπρο- 

κεχωρημένης ηλικίας, μέ άρτια; επιστημονικά; 

γνώσεις, γλωσσομαθή; καί ελληνιστή; κάλλιστος 

διοικητικός δέ υπάλληλος έκ τών καλειτέρων 

τοϋ 'Οθωμανικού Κράτους, διαμένων κατά μέν 

τόν χειμώνα έν Ρόδω, κατά δέ τό θέρο; έν Μυ

τιλήνη. Διατελεϊ συνδρομητής τής «Φύσεως» 

άπό ένός έτους καί πλέον καί τήν έπαύριον πρω

ίαν τής έκεϊσε άφίξεώ; μου μετέβην δπως τόν 

έπισκεφθώ καί γνωρίσω.

Διαμένει έν τφ διοικητηρίφ, κειμέ.ω έν άπό- 

πτω ώραιοτάτη θέσει, μεταξύ τών δύο λιμένων 

καί έναντι τή; προς τήν Σμύρνην εκτεινόμενη; 

θαλάσσης, δεξιόθεν έχοντι ώραίαν έναντι άκτήν, 

τής Μικράς "Ασία;, ένθα ό θαυμάσιος κόλπο: 

τοϋ Άδραμυτίου μετά τού τών Μοσχονησίων 

καί Κυδωνιών καί αριστερόθεν τό ώραιότερον 

μέρος τής Μιτυλήνης, ε'νθα οί λουτήρες, αί 

έξοχαί, οί κήποι, αί έπαύλεις τών προυχόντων 

τής νήσου κτλ.

Έδωκα τό έπισκεπτήριόν μου τφ φυλάττοντι 

παρά τήν θύραν τού γραφείου σκοπώ καί μετ’ 

ολίγον είσάγομαι είς τό δεξιόν δωμάτιον τή; 

υποδοχής. Ή οικία αΰτη είνε άπλουστάτη οικο

δομή, δωρηθεϊσα τώ Βαλή παρά τών κατοίκων 

τή: νήσου, οϊτινες άγαπώσι καί έ/.τιμώσι αύτόν 

δεόντως.

Εύρον αύτόν καθήμενον

> - > « r _·λ

ν άνάκλιντρον, καναπές, 

ήν πλευράν τού τοίχου, 

ράπιζα τε- 

ιά λευκού απλού ύφα-

_____ , εξοχότατε, τώ άπήντησα

·.ά σάς γνωρίσω.

·, εκδίδετε τήν «Φύσιν» μοΐ 

ϊσει, τό 

δπου διαβάζω άμα έχω καιρόν.

καί

έπί σοφά κατά τό 

ανατολικόν έθιμο·/, δεξιόθεν ύπήρχε κλίνη άπλου- 

στάτη καί έναντι μακρόν ά 

καταλαμβάνον δλην

Εν τώ μέσω δέ τού δωματίου 

τράγωνος κεκαλυμένη 

σματος.
Κατά τήν στιγμήν εκείνην παρευρίσκοντο ό διοι

κητής τή: Μιτυλήνης, σεβάσμιος καί ύψηλού 

άναστήματος άνήο, ηλικιωμένο; καί έτερός τις 

σεβαστός όθωμανός, ό πρόεδρος τών δικαστηρίων 

τή; νήσου.
— Είσθε ό κ. Πρίντεζης, μοί λέγει δ Βαλής, 

όδιευθυντής τή; «Φύσεως».

— Μάλιστα, έ 

έπεθύμουν

— Ευχαριστώ, 

γει, ώραϊον σύγγραμμα καί μοϋ άρέ· 

■/ον έργον, Γ

ν’ —— ώας ει 
εςοχώτατε, είς τήν 'Ελληνικήν.

— Ναι, διότι μού αρέσει, έπειτα έγώ έσπού=> 

δασα τήν Ελληνικήν, έκαμα καί είς τά; ’Α

θήνας, Εύρώπην καί άλλοϋ. Μού αρέσουν, κ. 

Πρίντεζη, τά ψυχολογικά καί πνευματιστικά, 

δπου γράφετε εις τήν «Φύσιν». Μά είνε δλα 

αλήθεια; Τά πιστεύετε σεϊς ;

— Βέβαια, άλλως τε δέν θά τά έδημοσίευα, 

έπειτα ή «νακάλυψις αΰτη δέν είνε νέα. Χρο

νολογείται άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων !

λέ-

μό-

ύχαριστώ καί καταγίνεσθε βλέπω

• _.·.. ·ι?ν.. ........κ-

κ.

’Επειδή καί όλοι οί προϋπάρξαντες άπ' άρχής 

τού κόσμου σοφισταί καί θεϊσταΐ ήσαν πνεύμα- 

τισταί. Ό Βούδδας. ό Κομφούζιο:, οί Βραχμά- 

νες, Ινδοί, σοφοί Αιγύπτιοι καί Έλληνες μή 

οέν ήσαν πνευματισταί ;

Ή αύτού έξοχότης μέ ήκουε μετά περιέρ

γεια; καί συνεσπειρούτο έξ εύχαριστήσεως επί 

τού σοφά, οτε μέ έρωτά μόλις έπαυσα:

— Καί συνενοήθητε λοιπόν καί σεϊς, ώ; γρά

φετε μέ τούς άπεθαμένους; Καί έπείσθητε ;

— Μάλιστα πολλάκις καί έπείσθην.

— Καί πόσα τοί; έκατόν, πιστεύετε σείς,

Πρίντεζη, οτι αί ψυχαί έρχονται κα! συνενο- 

οϋ.ται μέ τους άνθρώπου;;

— Όγδοήκοντα έπί τοί; εκατόν.

— Καί διατί, όχι έκατόν;

— Νά σάς ειπω διατί, έξοχώτατε.

Τό ζήτημα είνε σοβαρόν καί διά ν’ άποφαν- 

θή τις ώρισμένως καί καθ' ολοκληρίαν, πρέπει νά 

έχη απόλυτον πεποίθησιν. 'Απόλυτον λοιπόν 

πεποίθησιν μόνον δέν έχω, δσον άφορά εί; τά 

πνεύματα, αν δηλονότι είνε αύτά τά όποϊα έγνω- 

ρίσαμεν καί μά άπαντώσιν ή είνε άλλο τι. 

Διότι, δσον ή φύσις έξερευνάται, άπαντώνται 

τόσα μυστηριώδη καί θαυμάσια πράγματα, δπο 

ό νούς ίλιγγιά έκ τής έκπλήξεως. Αίφνης, άν 

παραδεχθώμεν, δτι δέν είνε τά πνεύματα καί 

οτι δέν ύπάρχουν ψυχαί ή δτι δέν είνε δυνατόν 

νά συγκοινωνήσουν αύται μέ ημάς, τότε θά είνε 

εις τό κενόν άόρατόν τι πνεϋμα, τό όποϊον δύνα

ται νά μας περιπαίζη καί νά μά; άπαντά είς 

τά; έπιθυμία; μας ή είνε μία ήχώ τού άπολύτω; 

καλού καί αγαθού, ήτις έπιφέρει τοιοΰτον απο

τέλεσμα ή άλλο τι.

Δι' αύτό λοιπόν 80 0)0 είμαι μάλλον πι

πισμένος. δτι είνε πνεύματα, καί διότι αί άπαν- 

τήσει; συνάσουν μέ τά; ερωτήσεις καί τόν βίον 

καί τόν χαρακτήρα τών ψυχών αύτών, αίτινες 

έζησαν έπϊ τής γής.
— Πολύ καλά έκφράζεσθε, κύριε Πρίντεζη, 

καί έγώ μολονότι δέν είδον ποτέ τοιαύτην συνε- 

νόησιν, πιστεύω είς τήν ΰπαρξιν τών ψυχών, 

καί τήν συνάφειαν αύτών μετά τού κόσμου μα:, 

διότι πολλά περιστατικά τού βίου μου μέ πεί

θουν περί τούτου.

’Αφού δέ έξήγησεν όθωμανιστΐ τοϊς παρευρι- 

σκομένοι; κύριοι; τήν άνω δ'.άλεξίν μα; καί μάς 

συνίστησεν άλλήλοις, μάς διηγήθη. γαλλιστί οιά 

νά τδν εννοώ καί έγώ ώραϊον περιστατικού πνευ

ματική; μεσολαβήσει»;. οπερ ένεκα τή; μεγάλης 

τυυ περιγραφής παραλείπω ένταΰθα.

— Νομίζω, οτι άνέγ-ωσα είς τό περιοδικόν 

σας, μοί λέγει είτα, οτι τό πνεύμα τού Βερ- 

ναροου Όρνσταϊν, αρχιάτρου έν Ελλάδι, τόν 

όποϊον καί έγώ έγνώρισα, είπεν, οτι ή ζωή υπάρ

χει καί πρό τής γεννήσει»; καί άμα γεννηθή ό 

άνθρωπος εισέρχεται είςτό σώμα του. Πιστεύετε
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Ο ΑΕΤΙΔΕΥΣ, νίός τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος. ούτινος τό 
τραγικόν τέλος Οά διιμοάιεϋάωμεν προσεχώς.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙ I

Μ>ά κόρη ποΰ ήγάπησα μέ φρογεράν χχρδίαν, 
μ' αγάπην άδιάσπαστον, πίστην χαί αίωνίαν. 
ητο πολύ ευαίσθητος’ χ' ευθύς παρετηρηθη 
εϊς τόν θερμόν μου έρωτα,δτι άνταπεχρίθη· 
Μ' αγάπησε, μ’ έπόνεσεν ή αγαθή ψυχή της, 
τό μαρτυρούν τά δάκρυα καί ή ωχρά μορφή της. 
Τέσσαρες μήνες 'πέρασαν, ωσάν περιστεράκια 1 
πού αγαπιόμαστε μαζί, 'σαν δύο άδελφάκια ! 
Μιφ μέρα δέν ημπόρεσα πλέον νά υπομένω 
τής είπα δός μ' ένα φιλί, 
γιατί σέ αγαπώ πολύ, 
μπουμπούκι μυρωμένο
Και κατ’άρχάς άρνήθηκε αύτή νχ μέ φιλήση 
απ' τήν αιδημοσύνη της.
τήν άκραν σωφροσύνην της, 
καί μ' είχε συγκίνηση! 
Άλλ' όταν είδε τόν χχϋμό, ώς χαί τά δάκρυά μου,
εθά σού τό δώσω τό φι/.ΐ».

μού είπε τό χρυσό πουλί, 
κ' έστέναξ’ ή καρδιά μου I
Καί τήν στιγμή πού έσκυψε κ’ "έλα νά σέ φιλήσω», 
μού είπε κ' αίφνης σμίίανε μαζί μέ τά ο·χα μου 
τά κερασένια χείλη της, γιά νά λιποθυμήσω 
μού ήλθε' καί σχΐρτησα απ' τήν πολλή χαρά μου! 
Μ' έφίλησε, τήν φίλησα! τί η-ο τό φιλί της; 
τί ητο έχείν’ ή μυρωδιά, πού έβγαζ’ ή πνοή της;
Ήτο άγνό. παρθενυό, γλυκύτατα σαν μέλι I
Γ·.' αύτό τρελλαίνβμαι γι’ αύτήν 
χαί γι' άλλη δέν μέ μέλλε·..
Γιατ' άλλον δέν έϊ,ίλησ- παρά εμένα μόνον 
άφ’ είδε πώς τήν αγαπώ μέ στεναγμούς, μέ πόνον! 
Αύτ*  είνε ή ευτυχία τερπνή στον κόσμον τούτο, 
δέν έγκειται είςτόν χρυσόν, δέ·. κρύπτεται στόν πλούτο 
Άλλ όταν κόρην αγαπάς, καί σΰ ν’ άνταγαπάσαι 
καί τά γλυκά της τά φιλ^ά πάντοτε νά θυμάσαι 1

Κ Π.

Ο Στρατηγός Κουροπάτχιν Ιπιαχοπιύων τάς χινήοβις τοΰ ΙχΟροϋ Ιν Λιάο- Υάγγ.
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σείς είς τήν μετεμψύχωσιν ; Δύνασθε νά ιζά; διη- 

γηθήτβ τήν διάλεξιν ταύτην, νά τήν ακούσουν 

οί Κύριο·.;

— Δεν εΐξεύρω, άν δύναται νά κληθή τοΰτο κα- 

θαρώ; μετεμ.ψύχωσις. Τό πνεΰμα εννοεί, ότι αί 

ψυχαί ύπάρχουν κα1. άμα τή γεννήσει τοΰ σώμα

το; εισέρχονται είς τά σώματα. ’Ιδού πώς έξε- 

φράσθη τό πνεύμα τοΰ Όρνσταϊν, όστις σημει

ώσατε, οταν.εζη, ήτο φίλο; μου στενός καί συ

νεργάτης τής «Φύσεως» καί συνεζητοΰμεν πολ

λάκις περί ψυχής, διότι ήτο εντελώς υλιστής. 

Καί όταν μέν έζη, μοί έλεγεν: Μή πιστεύεις, 

Κύριε Πρίντεζη, εις τήν μίλλουσαν ζωήν καί 

άΟανασίαν τής ψυχής. Ό άνθρωπος οέν ζή πέραν 

τού τάφου, διότι ή ζωή εκλείπει μετά τόν θά 

νατον. ’Ακριβώς δέ αυτή είναι ή διαφορά τής 

παρούσης ζωής άπό τής μελλούσης, όσον δ άν

θρωπος άπό τό πτώμα αυτού. Όταν δέ απί

θανε καί μετά δύο ετη έκάλεσα τό πνεΰμα του 

έν Βουκουρεστίω διά τοϋ μεσάζοντος καί τόν ήρώ- 

τησα:
— Υπάρχειμέλλουσα ζωή, φίλτατεΒερνάρδε; 

τί ήδη φρονεί; περί αυτής ; μοί άπήστησεν:

— Ή ζωή υπάρχει, εισέρχεται εί; τόν άν

θρωπον άμα γεν-ηθη καί εξακολουθείμετά θάνα

τον.
Διά τούτου νοείται, ότι ή ζωή δέν πλάττε 

ται αμα τή γεννήσει, άλλ’ ύπάρχει καί έκτελεϊ 

προορισμόν έπί τινα χρόνον έν τή γή, παύει 

μετά τοΰτο καί είτα εξακολουθεί εί; άλλον κό

σμον.
— Ακριβώς, αύτό κ. Πρίντεζη, έννοεϊ καί τό 

Κοράνιον, δτι αί ψυχαί, τά πνεύματα άπαξ έ- 

πλάσθησαν έν τή γενέσει τοΰ κόσμου.

— Αύτό πρέπει νά είναι και τό ακριβέ;. Αλλά 

προβάλλει τό ζήτημα, άν τά πνεύματα, μετά 

τόν θάνατον άπαξ τοϋ σώματος, επανέρχονται 

καί πώς είς νε'α γεννώμενα σώματα.

— Αύτό δέν τό γνωρίζω.

— Τά πνεύματα έρωτώμενα, μα; απαντούν, 

δτι πρός τιμωρίαν των ό Θεές, όπόταν πρόκει

ται νά εξιλεώσουν αμάρτημα ή διά νά φθάσουν 

εις μεγαλειτέραν άνάπτυξίν καί πνευματικήν τε

λειοποίησήν, μετεμψυχώνονται καί διανύουν νέον 

στάδιον σωματικής ζωής.

Περίεργον. Νά ίδωμεν τί λέγει καί δ Λα- 

ρούς.

Μ-τακομίσας δέ έκ τής βιβλιοθήκης του τόν 

σχετικόν τόαον άνέγνωσεν: «Νέα έπιστήμη, άρ- 

χίσασα πρό τεσσαρακονταετίας έκ τής κινήσεως 

τών τραπεζίων έκ τής Αμερικής καί παραδε

χόμενη, δτι αί ψυχαί μετά θάνατον, έξακολου- 

θοΰσαι ύπάρχουσαι είς τόν αόρατον κόσμον, έρ

χονται είς συνάφειαν καί συνεννόησιν μετά τών άν

θρώπων διά μέσου μεσάζοντος τρίτου προσώπου, 

ιδίως νέου ή νέας καί άποκαλύπτουσι πράγματα, 

άγνωστα καί αξιοπερίεργα κτλ. Είς ταϋτα πι- 

στεύουσιν ήδη τό έν τρίτον σχεδόν τών άνθρώ

πων» .
Καί άφοΰ εΐπομεν έτι άρκετά περί πνευμάτων 

καί άλλων άντικειμένων, άπεχαιρέτησα τάς αύ

τών έξοχοτήτας καί άπήλθον.

(“Εηεται συνέχεια)

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ
Φοβερόν, άκατάπαοστον πόνον 

άφίνει ό σκληρός χωρισμός 

στήν καρίΐά, ποϋ ό έρως καί μόνον 

ε’νε βάλσαμον καί γλυκασμός !

Διατί δύο ψυχές π’ άγαποϋνται 

καί ημέρες περνούν ευτυχείς, 

νά χωρίζονται καί νά λυπούνται, 

νά στενάζουν, νά ζοθν δυστυχείς!

Νά θυμούνται μαζύ πού περνούσαν 

τερπνοτάτας στιγμάς, ’σαν πουλιά, 

τά γλυκόλογα, πού ομ'λούσαν, 

τά θερμά τής αγάπης φιλιά ; !

Καί γιά τοΰτο, ποτέ ησυχίαν 

νά μή βρίσκουν, τά πάντ’ αηδή 

νά τούς φαίνωνται καί ευθυμίαν 

ή Ψυ7.ή των ποτέ νά μή 'δή ;

Κι' αποφεύγουν τον κόσμον καί πέρα 

είς τά έρημα νά περπατούν 

όλομόνοι καί νύχτα καί 'μέρα 

τήν αγάπην των ναύρουν ζητούν !

Καί φωνάζουν κα: κλαϊν ’ τά καυμένα 

καί δέν τρώγουν γ.αί πάντ' αγρυπνούν, 
κ' ε’νε πάντα ώχρά λυπημένα, 

καί τό σώμά των τό τυραννοΰν.

Πώς ποθούν ν ’ ανταμώσουν καί πάλι 

τές γλυκές των εκείνες ματιές 

ν' ανταλλάξουν μέ ζέσι μεγάλη, 

μέ χαμόγελο και μέ χαρές !

Νά 'μιλήσουνε λόγια, γλυκά 

καί τόν πόνο π ’ άκοϋν στήν καρδιά, 

καί τά βάσανα ποϋ απερνουνε 

είς τή μαύρη των τή μοναξιά !

Πώς ποθούν τά χεράκια νά 'γγίξουν, 

πού κρατούσαν πολλάκις σφιχτά, 
καί τά χείλη των πάλι σμίξουν 

καί νά πάρουν φιλιά αρπαχτά!

Πώς ποθούν νά 'βρεθούν μοναχοί των 

νά ριφθοΰν στήν αγκάλην κ’ο: δυό 

καί τά δάκρυα κ’ οΐ στεναγμοί των 

ν' άκουσθοΰνεαπάνω, στό Θείό,

Κ’ έτσι άχ! τότ' όμοΰ ηνωμένοι 

νά φιλιούνται, νά τρέμουν, νά κλαϊν’, 

ν' άποθάνουν νά Οέν’ τεριασμένοι 

κ αΐ τού "Ερωτος λόγια νά λέν !

Κ. π.

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ

Άφ’ ότου ό άμερικανός έφευρέτης τοϋ πη
δαλίου τοϋ αεροστάτου Σάντος Δυμών έξε- 
τέλεσε τούς όρους τοϋ γερμανοΰ αγωνοθέτου 
καί έλαβε τό έξ ιοο,οοο φρ. γέρας, ανυψω
θείς έν τή ΐδιορύθμω άεροπόρω συσκευή του 
ελαφρότερα τοϋ άέρος, έν τώ πάρκω έξωθι 
τών Παρισίων καί περικάμψας. ώς διεγρά 
φετο έν,τοϊς οροις τού άγωνισμοϋ, τόν πύρ
γον τοϋ Άϊφελ καί έπανελθών σώος μετά 
τοϋ αεροστάτου του έν τή αφετηρία τής άνα_ 
χωρήσεως του.πολύς έγένετο πάταγος έν τοϊς 
έπιστημονικοϊς κύκλοις καί ίδια τοϊς άεροστα- 
τικοΐς καί έκτοτε πάντες οί καταγινόμενοι είς 
σχετικός μελετάς καί έφαρμογάς έπεδόθησαν 
μετά σπουδής καί ζέσεως εις τήν μελέτην 
τοϋ ζητήματος έπί τοϋ αύτοϋ έπιπέδου, πα- 

7ο .τ>;5αίιουχούμτΓθ>· aeninrarov rovj Λεβωδν.
ρασκευάσαντες μέχρι τοϋδε άρκετά ύποδείγ- 
ματα καί τύπους καί σχέδια καί έφαρμογάς 
έκτελέσαντες πρός τελειοποίησιν τοΰ ζητή
ματος πλήν ούδέν μέχρι τοϋδε άερόστατον 
έτυχε τής γενικής επιδοκιμασίας, ώς μή πα 
ρουσιάζον επαρκή έχέγγυα στερεότητος καί 
άσψαλείας. δπως τεθή είς χρήσιν έμπορικήν 
βιομηχανικήν ή καί στρατιωτικήν.

Τό άερόστατον τό γε νΰν έχον εύρίσκεται 
είς οίαν κατάστασιν εύρίσκοντο είς τήν αρ
χήν τής σταδιοδρομίας των αί άνακαλύψεις 
τοϋ άτμοπλοίου καί είτα τοΰ σιδηροδρόμου. 
Όπως τά πρώτα άτμόπλοια έπλεον μέν καί 
μετεκινοϋντο έν τή θαλάσση καθ' όλας τάς 
διευθύνσεις καί άποστάσεις, άλλά διαρρηγνυ 
ομένων καί βλαπτόμενων τής μηχανής των 
ή τοϋ λέβητος έσταμάτων ή καί άνετινάσ- 
σοντο είς τόν αέρα,καί όπως αί πρώται άτ-

μομηχαναί τών σιδηροδρόμων έκινοϋντο μέν 
έπί τόπου, περιστρεφόμενων τών τροχών αύ
τών έν μέρει μόνον καί μή μεταγω^ιένων είς 
άποστάσεις, πολύ δέ βραδύτερον επενοήθη- 
σαν τά μέσα τής τελειοποιήσεις των. ούτω 
καί ένταϋθα τό αύτό συμβαίνει τήν σήμερον 
καί τά σύγχρονα άερόστατα είσίν είσέτι 
ατελή καί ανεπίδεκτα χρησιμοποιήοεω; έν 
ταϊς κοινωνικαϊς άνάγκαις.

Έν τούτοις οί αρμόδιοι.ώς εΐκός, καταγί
νονται νά άνακαλύψωσι καί τελειοποιήσωσιν 
αύτά. Λαμβάνομεν δέ έκ τούτου άψορμήν νά 
παρουσιάσωμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις 
τρεις τύπους:

Άλεξίπτωτον άερόάτατον Σβένκε.
Ιον Τό άλεξίπτωτον ερόστατον Σδένκε 

τοϋ πλοιάρχου Ούγγε, δισού έγένοντο εσχά
τως πειράματα έν τώ έ'π! τούτω περιβόλω 

τοϋ Άερο Συλλόγου Aero Club· τοϋ Σαΐν 
Κλού. έν Γαλλία.

Τό άερόστατον τοΰτο ώς παρίσταται έ
ναντι έκ φωτογραφίας, ληφθείσης έν τώ έαυ- 
τοΰ διαμερίσματι τοΰ Σαί-Κλού, έχει μορ
φήν πρωτοφανούς μέχρι τοϋδε σχήματος ούτε 
σφαιρικού, ούτε έπιμήκους τούλάχιστον, ώς 
τα ήδη συνήθως κατασκευαζόμενα, άλλ'εϊ 
ναι βυτιοειδές καί ύψηλόν κεκαλυμμένον κά
τωθι ύπό ύφάσματος λεπτοΰ καί στερεού,ού
τως ώστε νά σχηματίζη στρογγύλην πτέρυ
γα ήτοι χαλαοίπτωτον καί νά καθίσταται έν 
ανάγκη πραοτέρα ή πτώσις του είς τήν γήν. 
Τό άερόστατον τοΰτο δοκιμαοθέν έσχάτως 
έν Σαίν-Κλού. ύπό τό όνομα Σδένκε Β',ύπό 
τοϋ έφευρέτου αύτοϋ, σουηδοϋ άεροναύτου 
Ούγγε, έσχε μέν καλά άποτελέσματα καί 
έ-ηνέθη ή έπινόησίς του πλήν διά τοϋ χρ.ό-
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νου μέλλει ήδη ν'άποδειχθή ή χρησιμοποίη 
οίς του.

Τδ πηϋαλιονχούμενον Λεβωδύ.
2ον Τό πηδαλιουχούμενον τοϋ κ. Λεόωδύ 

όνομασθέν ούτως ύπό τοΰ εφευρέτου αύτοΰ 
έδοκιμάσθη πολλάκις έν ΓΊαριοίοις κα! έσχεν 
εύαρεστα αποτελέσματα, φωτογραφηθέν μά
λιστα πολλάκις εις διαφόρους θέσεις κα! οή 
έν λειτουργεία.

Τό άερόστατον τούτο έσχάτως έπεχείρησε 
τήν διάβασιν άπό Μουσών εις Παριοίους 
μετά πλήρους έπιτυχίας. Είναι ώραΐον κα! 
έχει σχήμα ισπανικού σιγάρου Εύρΐοκεται δέ 
ήδη έκτεθειμένον είς τό διαμέρισμα τών μη
χανών, ώς έχει 
έν τώ προκειμένω ~ 
οχήματι, ώς έ- 
φωτογραφήθη κα! 
μετά έθέτασιν τών 
διαφόρων αύτοΰ 
μηχανημάτων θά 
έπαναλάοη άερο 
πορίαν πρός τήν 
Μάντες’ ύπό τήν 
οιεύθυνσιν τών 
κυρίάν Ίσκμές 
κα! Ζυλλιότ.

Αί δοκιιιαι 
τον άεροιίτά 

τον I'ihiti
3ο/ Γό άερό 

στατον τού Έρ 
οίκου δέ Λά-Βώ, 
όπερ έχει τό σχή
μα τών συνήθων 
ποΛαιών άεοοστά 
των κα! ούτινος 
σκοπός είναι νά 
πλέη άνωθεν τών 
κυμάτων Όέφευ
ρέτης αύτοΰ κατόπιν τής καταστροφής πρό 
τριών έτών ενΤουλων, τοΰ ύποπλοιάρχ υ 
Βώδικ,οστις άπωλέσθη έν άεροστάτω 63ο κυβι
κών μέτρων.ήθέλησε ν 'άποδείίη, ότι τοιαϋται 
συμφορά! δύνανται νά προληφθώσι. Φέρει 
τ άπαιτούμενα προφυλακτικά έργαλεϊα κα! 
μέσα οιά τήν ασφαλή κάθοδον, ως κα! άνεμι- 
στήρα πρσς παροχήν άέρος έν τώ άεροστάτω. 
ινα μή σχηματίώή κοιλότητας έν τώ περικά 
λύματι, κ τ λ.

Η πρώτη αύτοΰ άνύψωσις, τοΰ Εϊλάτη 
έγένετο τή 18 Μαρτίου 1904. τή φ κα! Ιο 
μ. μ και ηκολουθεΐτο υπό ενός ατμοπλοίου.

ΙΙό)ις τή; Γαλλία;, κατά τον νομόν τοΰ Seine-et-Oise.

ϊ'ύ άτρύοτατοτ· τον Πλοιάρχου Οίγχε έ>· ι<?> .τερ^όλιο του.

Μετά διαφόρους έλιγμούς ανόδους κα! κα
θόδους έρριψεν έρμα καί άνήλθε 5οο μ. άνω
θεν τής θαλάσσης

Τή 6 ώρα καί ι κατήλθεν έκ νέου, έ- 
πληοίασε τό άτμόπλοιον καί προσέθεσαν τήν 
άγκυράν του όπισθεν αύτοΰ κα! διηυθύνθη- 
σαν εϊς τόν λιμένα τών Καννών.

Η δεύτερα άνάόασις έγένετο τή 26 Μα
ρτίου κα! μετά διαφόρους έπιτυχεΤς έλιγμούς 
κα! διευθύνσεις κατήλθε μέ άνεμον εις τό 
άκρον τοϋ Άγ. Μάρκου.

Ή τρίτη άνάόασις έγένετο τή 2φ Μαρ
τίου, τή φ ώρα κα! 3ο λ. τής πρωίας. Άνήλ- 
θεν μέχρι τών ι8οο μ. κα! είτα κατήλθεν 
ασφαλώς κα! εύχερώς πλησίον τής Βένς, 

τήν μεσημβρίαν 
κα! φ6 λ.

Ό Ερρίκος δέ 
Λά-Βώ ήδη λέγει: 

«Διά τοΰ αε
ροστάτου μας ήδη 
δύναται τις άντι- 
θέτως τοϋ ανέ
μου νά άεροπο- 
ρήση, νά πλέή 
ολίγα μέτρα ά- 
νωθι τής θαλάσ
σης νά έπιχειρή 
κατοπτεύσεις άπό 
τοϋ ύψους, νά 
έπανέλθη είτα εις 
επαφήν πρός τό 
ύδωρ, νά έπιόρα- 
δύνη ή ταχύνη 
τήν πορείαν, κα! 

ανέμου όν- 
άντιρρόπου.

τοϋ
τος 
νά έπανέλθη etc 
τό οηρεϊον ■ “ 
αφετηρίας, κτλ.

τής

μετά πόσης ασφα
λείας.

«Αί πρακτικοί αύται δοκψαί προοτίθηοιν, 
άπό σήμερον δύνανται νά έφαρμοσθοϋν μετά 
πόσης ασφαλείας καί έμπιστοούνης έπί των 
αεροστάτων τοϋ είδονςτούτου καί νά μή φο- 
όήται τις πλέον τήν Θάλασσαν.»

Έν τούτοις. ώς φαίνεται, παρά τάς έπα- 
νειλημμένας, ταύτας έφαρμσγάς κα! προό- 
οους, ή -.τελειοποίησις τοϋ πηδαλίου τοΰ 
αεροστάτου όπέχει τής πραγματοποιήσεως.

·ι·. II.

Πομφόλυγες σάπωνος
Τινές “σως μειδιάσωσι διά τά άπλοΰν δσον και 

εύκολου τοΰτο φυσιολογικόν πσίγνιον. Έν τού- 

τοις Ενέχει πολλά τά περίεργο καί παράδοία καί 

άίίζει τόν κόπον νά γράψη τις περί αύτοΰ.

Τά μάλλον άέιοσημείωτα φαινόμενα δέν είναι 

πάντοτε Εκείνα, τά όποια άπαιτοΰσι ποικίλα καί 

δύσκολα έργαλεϊα. Καί τΐ ώραιότερον καί θαυμα- 

στώτερον μιας ωραίας σφαιρικής πομφόλυγος , 

σχηματιίομένης καί αίωρουμένης είς τδ άκρον 

καλάμου άχύρου;

"Οταν ή ύγρά αΰτη σφαίρα έχη άσθενή διάμε

τρον, τό σχηματίζον αύτήν ΰμένιον είναι άχρουν 

καί διαφανές. Βαθμηδόν'διά τοΰ έμφυσωμένου άέ

ρος πιέζονται έί Γσου αί παρειαΐ τής Εσωτερικής 

κοιλότητος, αύΕάνεται ή διάμετρος αύτοΰ καί τότε 

αρχίζουν νά φαίνονται κατά πρώτον άσθενώς καί 

είτα ζωηρότερου, σειρά χρωματισμών άναγεννω- 

μένων ο; μέν έπί τών οέ καί άποτελούντων διά 

τής συμμίΕεως αύτών πληθώραν χρωμάτων τής 

ϊριδος, υέχρις ού ή πομφόλυέ, έλαττουμένη κατά 

τήν διάμετρον αύτής δέν παρουσιάζει πλέον επαρκή 

άντίστασιν είς τό περιεχόμενον αέριον, σχηματί

ζονται μελανοί επ' αύτής κηλίδες καί είτα δια- 

ρήγνυται.

Η απλή αΰτη καί ώραϊα παιδιά διά τόν φυσιο

δίφην ένέχει Ενδιαφέρον μεγαλείτερον τοϊςσοφοϊο. 

Ό δέ Νεύτων τήν είχεν αντικείμενου μελέτης καί 

παρατηρήσεως καί έκτοτε οί παρουσιαζόμενοι ούτοι 

χρωματισμοί έπί τής πομφόλυγος τοΰ σάπωνος, 

θεωρούνται ώς ζήτημα σπουδαίου μεταέύ τών λίαν 

περιέργων φαινομένων τής οπτικής Μελετώνται 

δέ έν τή φυσική ύπό τήν άνομασίαν «Κεχρωματι- 

σμένοι δακτύλιοι έν τοΐς λεπτοϊς ύμενίοις».

' Παρελείψαμεν άνωτέρω νά εϊπωμεν, οτι πρός 

σχηματισμόν πομφολύγων έκ σάπωνος, παρασκευ- 

άζομεν συνήθη σαπωνάδα καί λαμδάνοντες καλά- 

μην άχύρου, κόπτομεν είς τό Εν άκρον αύτήν 

σαυροειοώς, μουσχέυομεν έν τή σαπωνάδι καί φυ- 

σώμεν. Φ.Π.

Άπδ κτίσεως τοΰ κόσμου μέχρι σήμερον τδ ζή

τημα τών εκλογών ήτο ζήτημα ζωής ή θανάτου, 

μεγάλαι δέ κατεβάλλοντο πάντοτε προσπάθειαι προς 

επιτυχίαν. Παράδοξο: έν τούτων οί διάφορο: τρόπο: 

δ:' ών έτελοΰντο αί έκλογαι κατά τούς αρχαίους' 

Έν Σπάρτη δ λαός συνηθροίζετο είς μεγάλην πλα

τείαν1 προ αύτοΰ δέ διήλαυνον έν γραμμή ο: υπο

ψήφιοι. Οΐ μάλλον καί διαπρεπέστερου παρά τοΰ 

λαοΰ κατά τήν διάδαςίν των Επευφημούμενοι έξελέ- 

γοντο ώ; άντιπρόπωποι αύτοΰ. Τεταγμένοι διά τήν 

έξέλεγξιν ταύτην ήσαν άνδρες σεβάσμιοι οϊτινες λίαν 

εύσυνειδήτως έξετέλουν τδ καθήκον των. Οί 'Αθη

ναίοι μετεχειρίζοντο κυάμους λευκούς και μέλανας. 

Οΐ Ρωμαίοι έφ-ρον δύο πινακίδας' διερχόμενο: δέ 

δι’ύψηλοϋ καί στενού έπίτηδες μέρους έρριπτον τήν 

μίαν τούτων είς τήν ύπο ύψωμα έπίτηδες τοποθετη- 

μένην κάλπην. Τήν έτέραν δέ παρέδιδον πάρσυτα 

προς τδν έκεΐ έπί τώ σκοπώ τούτω παριστάμενον 

ύπατον.

Εις τήν Σουηδίαν έξελέγετο ό διοικητής τής 

πόλεως μέ πολύ παράδοξον τρόπον ; Οί ύποψήφ’.οι 

ί'σταντο πέριξ υψηλής ώς τδ ανάστημά των τρα

πέζης, ής ή Επιφάνεια ήπτετο τών κορυφών τών 

κεφαλών τών υποψηφίων. Έπί τής τραπέζης έθε- 

τον ζωυφιον έξ εκείνων άτινα έκλέγουσιν ώς κατοι

κίαν τδ δασύτριχου τής κεφαλής μέρος. Τδ έντομον 

περιεφέρετο μιχρις ού, τέλος δ-.ηυθύνετο πρδς τήν 

κεφαλήν,ήν έθ-ώρει καταλληλοτέραν καί ήτις δ:' 

αύτοΰ έφωδιασμένη ανελάμβανε τά ηνία τής διοι- 

κήσεως τής πόλεως. Κατά τδν δέκατον έκτον αι

ώνα οί 'Ιρλανδοί έξέλεγον τούς άρχοντας των ώς 

έςής: Όλοι οί ύποψήφιοι παρετάσσοντο'εΐς γραμμήν, 

έκαστος δέ τούτων έφερεν έπί τής ράχεως δέσμην 

άχυρων. Όνος πειναλέος άπεφάσιζε τήν τύχην τοΰ 

υποψηφίου. 'Εκείνον ού τδ άχυρον έτρώγετο πρώτον 

ύπο τοΰ πεινώντος όνου, έξελέγετο διοικητής τής 

πόλεως.

ΕΚΤΙΥ.ΙΙΣΙΣ ΙΙΡΙΙΣ θΑΝΟΚΤΑ EAAIIVA ΙΑΤΡΟΊ

Ό διαπρεπής γυναικολόγος κ. Pinard, καθηγη

τής έν τή ιατρική Σχολή τών Παρισίων, έν τώ 

τελευταίω αύτοΰ κλινικώ μαθήματι περί συγκρα- 

τήσεως έμβρύων(ι·βΙβηΙϊοη8 datales) άναφερει έγκυον 

γυναίκα συγκρατήσασαν έν τή μήτρα αύτής θανδν 

έβρυον έπί 12 μήνας. «Τήν παρατήρησιν ταύτην 

Επιλέγει ό σοφός καθηγητής άρύομαι έκ τής έπι- 

σίμου διατριβής τοΰ κ. Μαρκοπούλου».

Είς τον κ. Μαρκόπουλον γαμβρόν έπ’ αδελφή 

τοΰ ήμετέρου έν Παρ.τίοις διαπρεπούς συνεργάτου κ. 

II. Ν. Δ'.ίάρη ιατρού διηνοίγετο εύρύ στάδιον,καθ' 

ήν στιγμήν ό Χάρων ή ακάματος αΰτη τής Φύσεως 

δύναμις. έθραυσε τήν γραφίδα, δι' ής περιέγραφε 

τήν εύέλπιδα πορείαν του. Καί έθραύσθη μέν ή 

γραφίς, τά ίχνη όμως αύτής έμε.ναν άνεξάλειπτα. 

'Απόδειςις τούτου, τδ κλινικόν τοΰ καθηγητοΰ 

Pinard μάθημά. Κ. Σ.
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0 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΤ ΝΑΠΟΔΕΟΝΤΟΣ
( Έκ τοΰ Ιταλικού)

ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ έ- 

πορεύετο, δπως συ- 

ναντήση τήν στρα- 

τειάν τοϋ στρατηγού 

Βερτιέ εις Πίβμόντε 

το όποϊον εμελλε νά 

γείνγ( πρόδρομος τό

σων επιτυχιών.

Περί τά; 2 μετά 

μεσημβρίαν τή; 20 

Μαίου τοΰ έτους 

1880, δ ύπατος έ- 

ζήρχετο τής οικίας 

τοΰ δήμαρχου τοΰ 

Άγ. Πέτρου, χω

ρίου κειμένου εις τά; 

κλιτύας τοΰ Άγ. 

Βερνάρδου. Ό Διράκ 

και ό ιδιαίτερο; γραμ

ματείς του ήκολού-

Οουν αύτόν. Άφοϋ έπεθεώρησεν ένα λόχον Γρε

ναδιέρων, έπλησίασεν έ'να ημιονηγόν, δστις Οά τω 

έχρησΐμευεν ώ; οδηγό; καί τόν ήρώτησε :

— Πώ; ονομάζεται !

— Πέτρος Δορσάζ. Στή διαταγή σου! 

‘Ο Δορσάζ ήγνόει ενώπιον ποιου εύρίσκετο. 

Απλώς ύπακούων ε’ις τήν διαταγήν τοϋ δημάρ

χου του, είχεν οδηγήσει έκεϊ τήν ήμΐονόν του 

δπω; μεταφέρη τόν ξέ.ον εκείνον αξιωματικόν.

Ό Δορσάζ, ένεκα τών δύσβατων μερών καί 

τοΰ τραχέω; κλίματος,έφόρει ένδυμα φοδραρισμέ- 

νον μέ δέρμα κάπρου, υψηλά υποδήματα άδι- 

άβροχα χονδρά καί πίλον τρίχινον, ύπεράνω τοϋ 

όποιον δπήρχεν έτερον έκ λινού χονδρού, κά

λυμμα το δποΐον έπροφύλασσε πίπτον τά ώτα 

του. Εΐ; τήν δεξιάν δέ χ«ρα έκράτει λεπτήν 

σιδηράν ράβδον.

Ή ήμίονός του, αρκετά εύρωστος, έκοσμεΐτο 

οιά προμετωπίδος έκ λινού κεντημένης, ηνίων 

έκ δέρματος κίτρινου καί σάγματος πεποικιλ- 

μένου υψηλού άνευ αναβολέων.

*0 Βοναπάρτης ήλλαξε τό σάγμα,προσέθεσεν 

αναβολείς καί άνεχώρησε. Μόλις άπεμακρύνθη 

τοϋ Άγ. Πέτρου, ό ύπατο; έλαβεν ύφος σοβα

ρόν μή προσεχών εις πολλούς αξιωματικούς διερ- 

χομένου; καί χαιρετώντας αύτόν. Καί έσπευδε 

τό βήμα τής ήμιόνου δι’ έλαφράς μαστιγώσεως, 

παρατηρών τάς κορυφάς τών περί αύτόν όρέων. 

Οΰτω προσηλωμένος καί βυθισμένος είς σκέψειί 

ποικίλας, άφήκεν άσυνειδήτω; τά ηνία έπί τοϋ 

τραχήλου τοΰ ζώου. Αίφνης δμως ή ήμϊονος, 

παραπατήσασα ένεκα τοΰ δυσβάτου μέρους, έγο- 

νάτισεν. Ό άναβάτης άπολέσας τήν ισορροπίαν 

έπεσεν άποτόμω; πρός τά εμπρός.

Ό Δορσάζ, ευκίνητος ώς πάντοτε, έσπευσε 

νά τόν συγκρατήση έκ τοΰ μανδύου καί διά τής 

στιβαράς χειρός του τόν έπανέφερεν έπί τοϋ 

σάγματος, λέγων ;

— Μή σκιάζεσαι, καπετάνιο- έγώ’μαι’ δώ. 

Ό Βονοπάρτης έμειδίασε.

— Μεγάλη κακοστρατιά, έδώ καπετάνιο. 

Ό θεό; νά φυλάη ! "Οσοι πέφτουνε, έδώ, δέν ση- 

κόνουνται εύκολα.

— Ευχαριστώ- είσαι καλός, άπεκρίθη κα 

άνέλαοε τά ηνία, ακολουθών μετά προσοχής έ

κάστην κίνησίν τοΰ τετραπόδου.

Εί; τήν πεδιάδα τοϋ Πρόξ ένθα ήτο τδ στρα

τόπεδο·/, δύο ϊλαι ιππικού δραγόνων τόν άνέμε- 

νον,οπως τω χρησιμεύσωσιν ώς πρωτοπορεία.

Ό στρατάρχης έξηκολούθησε τόν δρόμον του 

ένώ εΐποντο είς απόστασιν έκατόν βημάτων αί 

φυλακαί του.

Τά βλέμμα τοϋ Υπάτου πάντοτε άνήσυχον, 

έπεσεν έπί τίνος πεδιάδος, κεκαλυμμένη; είσέτι 

ύπο έλαφροΰ στρώματος χιόνος έπί τής όποιας 

διεκρίνοντο τά ίχνη τών βημάτων τών στρατι

ωτών καί τών ήμιόνων, φερόντων πολεμοφόδια 

καί ζωοτροφίας.

Αί τοποθεσίαι έκεΐναι ήσαν έρημοι ήδη καί 

δέν ήκούοντο εΐμήν δ ψίθυρος τών ζεόντων ύδάτων 

καί αί φωναί τών λευκών περδίκων.

Ό ταξειδιώτη; μας, πάντοτε μεγαλοπρεπής 

καί σοβαρός, αισθανόμενο; όλίγον τήν ψύχραν έ· 

κούμβωσε τήν μανδύαν του καί έσήκωσε τδ περι- 

λαίμιόν του, ένώ δ Δορσάζ έκράτει στιβαρώς 

τούς χαλινούς τοϋ ζώου.

— Έ ! παλληκάρι μου, διέκοψεν ό στρα

τάρχης σοβαρώς, μεγάλη κακοτοπιά καί δμως 

έσύ φαίνεσαι πολύ ψύχραιμος. Σέ συγχαίρω, 

παιδί μου.

— Έχω έμπιστοσύνη στδ μουλάρι μου, γ> ’ 

αύτό.

— Καί είναι δικό σου ! προσέθεσεν, ό στρα- 

τ“?χης·
— Ναι, καπετάνιο. Αύτό είναι τδ ψωμί μου. 

Φοβούμαι δμω; μή τό χάσω, γιατί δλα τά ζώα. 

μέ συμπάθεια, τά πήρε άπό τδχωριδ ένας καπε

τάνιος, σαν έλόγου σου.

— Ναί, τδ γνωρίζω' δ στρατηγός Σάνε, υπε- 

λαβεν ό Βοναπάρτης. Μάθε δμως,δτι τά έπήρε 

μέ επιστροφήν. Όσον άφορφ τό ίδικόν σου δέν 

θά τό έγγίση κανείς, ώστε ησύχασε.

— Ευχαριστώ, ευχαριστώ !

— Καί είσαι ευχαριστημένος άπό τό επάγ

γελμά σου, Δορσάζ ;

— Έτσι καί έτσι- τδ καλοκαίρι δέ- έχομε 

καί πολλά κέρδη- δσο γιά τό χειμώ-α, μόλις 

βγάζουμε τά έξοδά μας.

— Σύ δμως, Δορσάζ, μπορούσες νά κάμης 

καί κάτι άλλο.

— Σαν τί ;

— Είσαι δυνατό καί γενναίο παληκάρι καί ό 

στρατό; μα; έχει ανάγκην άπο νέους σαν έσέ. 

Υπάρχουν καί άλλοι εγγεγραμμένοι, οί όποιοι 

μετά έν έτος θά ήναι λοχίαΐ, έξηκολουθησεν δ 

Βοναπάρτης.

Ό Δορσάζ έκλινε τήν κεφαλήν σιωπηλώς.

— Πώς, δέν απαντάς, Δορσάζ !

— Δέν. .. .

— Τί, δέν... καί σιωπά; 1

Ό 'Ύπατος έμειδίασεν, είπών :

— Μήπως δέν σέ άφήνει ή πρδς τό χωριό σου 

άγάπη ή έχεις τίποτε άλλα συμφέροντα, τά ό

ποϊα δέν σοΰ τό επιτρέπουν !

— “Οχι, καπετάνιο, άλλη αιτία, άπεκρίθη 

δ οδηγός συνεσταλμένοι;.

— "Α ! έμάντευσα, θά ήναι τίποτε λόγοι τής 

καρδιάς. Λοιπόν άνοιξε τήν καρδιά σου καί πέ; 

μου δ,τι έχεις. Έγώ δέν θέλω τό κακό σου, 

άφοΰ άλλως τε μοΰ έσωσε; καί τήν ζωήν.

Ό Δορσάζ τόν ήτένισε μέ βλέμμα άνιχνευ- 

τικδν,οϊονεί προσπαθών νά άνεύρη τήν αλήθειαν 

είς τού; λόγους τοΰ στρατάρχου καί μετά τινα 

λεπτά άπεκρίθη :

— Μοΰ θέλεις λοιπόν τό καλό μου !

— Βέβαια.

—Μά τή ζωή μου- τότε θάσαι καλός άνθρω

πος κι’ έγώ δέ θ’ άρνηθώ νά σοϋ πώ τά βά

σανά μου, άν καί πιστεύω, δτι δέν θά μπόρεση; 

νά μού κάμη; τό καλό, ποΰ θέλεις. Καί έγκατα- 

λείπων τδν χαλινόν τοΰ ζώου, δπω; δυνηθή νά 

βαοίση παρά τό πλευράν τοΰ Υπάτου, έξηκολού

θησε μέ τόνον άνήσυχον :

— Λοιπόν, είμαι πΐά σέ ηλικία είκοσι δύω 

χρόνων. Άπεφάσισα νά πάρω καί έγό> γυναίκα, 

μιά κόρη ένός Γκενούδ,γιιτονοπούλα μου, πολύ, 

μά πολύ νόστιμη. Στής άρχαις ήτανε μυστικό, 

μπειτα δέν ξέρω πώ; ό διάολος έβαλε τήν ούργιά 

του καί έμαθεύτηκε τό πράμα. Μάλιστα οί γεί- 

τόνοι λέγανε, πώς έπεσα πολύ ψηλά, έπειδής 

ή Έλεονώρα μου είχε πολλά υποστατικά καί 

έγώ μονάχα τδ μουλάρι μου. Ένας πάλι άλλο; 

δικός μας άγωγιατης, πού έτρωγε μέ τδ μάτι 

τήν καλή μου τώπε στδ πατέρας της πώ; τήν 

αγαπώ, ώς που δ γέρο; κατάντησε νά πη στήν 

άγορά μέσα τοϋ χωριού, πώ; δέ θά δώση ποτίς 

τό κορίτσι του ;’ ένα................ ζητιάνο αγωγιάτη 1

— Τί λές, Δορσάζ ! λοιπόν !

— Λοιπόν, καπετάνιο μου, δταν έμαθα πώς 

είπε αύτά γιά μένα, έγεινα σαν τρελλός. Μέραι; 

εαί νύχταις τό πέρασα στό κλάμα, ώς δτου γιά 

κά ξεχάσω τήν λύπη μου, έφυγα καί έπήγα νά 

δουλεύω στήν Άόστα. Τό χειμώνα δταν γύρισα 

βρήκα πιό ώμμορφη τήν Έλεονώρα- στάθηκε 

δμω; αδύνατο νά τή; κουβεντιάσω, γιατί τήν φυ

λάγανε σαν τδ χρυφάσι. Τέλος έβαλα μιά γρηά 

νά τής πή πώ; τήν αγαπώ άκόμα. Φαίνεται δμως 

πώς ή Έλεο.ώρα δέν τό πίστεψε καί πολύ γιατί 

ήτανε θλιμμένη σαν τή Μαγδαληνή- άλλοίμονον! 

καπετάνιο μου, δέν βαστάω πιά νά προσμένω. 

Ό πατέρας της πάντα δέν θά θέλη αύτό το 

γάμο καί έτσι θά μένω ένας φτωχοαγωγιάτης.

— Έχεις δίκηο, Δορσάζ. Καί πόσον αξίζουν 

τά ακίνητα, ποϋ Οά πάρη προίκα ή κόρη τού 

Γκενούδ !

— Τά υποστατικά, Οές νά πής !

— Μάλιστα, άπεκρίθη ό Βοναπάρτης συγκρα- 

τών τό μειδίαμά του.

Ό Δορσάζ έσκέφθη όλίγον, έμέτρησεν έπί τών 

δακτύλων του έίϊανειλημμένως καί άπεκρίθη 

σταθερώς:

— Δύω χιλιάδες.
Δέν είναι και μεγάλο ποσδν, δπως εύτυχίση 

κάνεις ένα νέον, έσκέφθη δ Βοναπάρτης, προσ- 

°έσας: - . ,χ

— Μικρά πράγματα. Μείνε ήσυχος Δορσά, 

καί ό καπετάνιος θχ φροντίση.

Μή έννοήσα; δ άγωγιάτης τήν σημασίαν τών 

λόγων τοΰ ένδόξου στρατάρχου, ήρώτησε καί 

πάλιν ;

— Λοιπόν θά μιλήση ή άφεντιά σου στον πα

τέρα τής Έλεονώρας !

— Ναί, Δορσάζ, χωρίς άλλο.

— Τί λές ! καπετάνιο. Κάθε πρωί θά παρα

καλώ τό Θεό νά σοϋ δίνη γειά.Καί πότε θά κου- 

βεντιάσης τοΰ γέρου Γκενούδ !

— "Οταν τελειώση ή εκστρατεία, ύπέλαβε 

μειδιών δ Βοναπάρτης.

— Δηλαδή, απάνω κάτω, πότε !

— Ή έκστρατεία, Δορσάζ, έπανέλαβεν ό Ύ

πατος δυνατόν νά διαρκέση καί δυδ μήνας. Ειδο

ποίησε έν τούτοις τήν Έλεονώραν νά έχη υπο

μονήν καί τό όνειρονθά τό πραγματοποιήσω έγώ.

Τήν στιγμήν έκείνην ειχον φθάσει είς από

τομον κατωφέρειαν καί δ Δορσάζ έλαβεν έκ νέου 

τού; f Λινούς. Τδ ψύχος καθίστατο όλοέν δρι- 
μύτερον καί ό στρατάρχης ήναγκάσθη νά πεζεύση 

ένώ δ ημιονηγό; ήρξατο νά τώ λέγη τάς ονο

μασίας τών πέριξ τοπεϊων. Τδ επιτελεϊον μετ 

Ιλίγον κατέφθανε'.τόν Βοναπάρτην. Ό ιδιαίτερος 

γραυ,ματεύς του Βουρινιέ είχε πέσει από μίαν 

ήμίονον πολύ ίδιότροπον καί ήρχετο πεζή. Αί 

πρωτοπορειαι τών Δραγόνων έξ άντιθέτου έφαί- 

νοντο εις άπόστασιν περίπου χιλιων μέτρων.
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— Συνταγματάρχα, έψιΟύρ'.σεν ό Βοναπάρτη; 

αποτεινόμενος πρό; τόν Διράκ, σημειώσατε τό 

όνομα τοΰ οδηγού μου καλώς, και έκάθησεν έκ 

νέου έπί τοΰ ζώου, δώσας τό σημεΐον τής άνα- 

χω ρήσεως.

Άπό Άγ.Πέτρου μέχρι; Άγ. Βερνάρδου είναι 

άπόστασις ένδεκα χιλιομέτρων. ’Επειδή δέ έπρο- 

κειτο νά διανύσουν δύο είσέτιχιλιόμετρα, δ Διρ- 

σάζ όμιλών μέ τόν"1'πατον, τφ έλεγεν, οτι έ- 

σκόπευε νά έπιστρέψη τό ταχύτερον, ελπίζω·· νά 

ίδη διερχόμενον τόν στρατάρχην Βοναπάρτην.

— Λένε, πώς είναι ατρόμητος καί γενναίος 

στρατιώτης, έξηχολούθησεν δ απλοϊκός άγωγιά- 

της.
— Μπά, έτσι λέγουν !

— Ναί, δλοι τό λένε χαί ήθελα καί έγώ νά 

τόν καμαρώσω.

— Μά, νομίζω, ότι έπέρασε πρό ολίγου. . .

— Όχι, καπετάνιο· έγώ είχα πάντοτε το 

νού μου νά τόν δώ καί αν ό δήμαρχο; δέν μέ 

πρόσταζε νά συνοδέψω τήν αφεντιά σου,θά τόν 

έβλεπα τώρα. ...

Είχον φθάσει ήδη είς τόν Άγ. Βερνάρδον. 

Μετά δέκα λεπτά ό Βοναπάρτη; λίαν ευχαρι

στημένος έκ τοΰ ταζειδϊου του έπ-ζευε βήματά 

τινα μακράν τοϋ καταλύματος καί σφιγγών τή·· 

χεΐρα του Δορσαζ, έλεγεν άφελώς εί; αύτόν :

— Παιδί μου, οέν επιθυμώ νά έλθη; μέχρι 

Άγ. Ριμί. Ο Συνταγματάρχη: Διράκ θά σέ 

πλήρωσή και σύ έπιστρέφω·· εί; τό χωρίον σου 

δύνασαι νά καυχηθης,δτι συνώ'ευσε; μέχρι;Άγ. 

Βερνάρδου τόν στρατάρχην Βοναπάρτην !

*0 Δορσαζσυγκεχυμέ.ο;, τεταραγμένος, ώχρός 

καί έν πλήρει αμηχανία άπεκαλύφθη καί ήρ-ατο 

άρθρόνων λέζεις ακατάληπτους, ένφ ό "Ύπατος 

άπεμακρύνετο, μειδιώ··.

Ό Συνταγματάρχης Δ.ράκ κατόπιν έδιδε·· 

οκτώ φράγκα μόνον εί; τόν Δορσάζ διά τό άγώ- 

γιον.Άλλ’ δ Βοναπάρτη; μή λησμονώ·· τήν ΰ- 

πόσχεσίν του, τώ έδιδε, ώς δώρον τφ 1801 τόν 

περιπόθητο·· οίκίσκον καί τα υποστατικά, συντε- 

λέσας οΰτω είς τόν γάμον μετά τής περικαλ

λούς Έλεονώρας.

Μίλτων ΙΙιτίλης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ό Τελευταίος αριθμός (Ν. 4) τής Rvue . •■alique 

dee maladies des organes genito-urinaires πεμεχει 

σπουδαία·· πραγματείαν τοΰ ήμετέρου έν Παριαίαις 

συνεργάτου Κ. Π. Διίάρη, περί φλεγμονής τής 

προστάτου κατόπιν γριππικής πνευμονίας.

Έν τή "Ιατρική φιλολογία ήτον άγνωστον μέ

χρι τοϋδε ότι τό μικρόβιον τής γρίππης δύναται νά 

έντοπισθή έπι τής προστάτου καί νά παραγάγη 

τήν φλεγμονήν αύτής.

ΣΤΑΥΡΟΣ Β· ΖΩΤΟΣ ΜΟΛΟΤΤΟΣ

Σπουδαστήσ τής θεοέογίας, υίδε τοϋ ήμετέρου 
φίλου καί συνεργάτου κ. Ζώτου Μολοττοϋ καί βο
ηθός τής συγγραφής τοϋ λείικοϋ τών "Αγίων,πλο- 
λά ίντώ πρακτικώ βίω του υποσχόμενος τά καλά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΚΡΙΚΕΛΛΗ Σ

Αιευϋ. τής η Προόδου» εν Τήνω

Ό φίλτατο; Γεώργιος I. Κςικελλή;, διευθυντής -.ής 
έν Τήνω συναδέλφου «Πρόοδος», αγαπητός παλαιός 
φίλος, άριστος πατριώτης, άπιβίωσε αίφνηδίω; έν 
Τήνω έκ συγκοπής τής καρδίας.

Ήτο καλό; φίλος, πρόθυμος συμπολίτης, ακούρα
στος εργάτης, ενδελεχώς καί αόκνως εργαζόμενο; ύπερ 
παντός καλοΰ καί ώοελίμου, ιδϊφ χάριν τών συμφε
ρόντων καί τής εΰπρεπείας τοϋ ναοΰ τή; Ευαγγελί
στριας, ής διιτέλει καί γραμματευς καί τάς πολλά; 
του προσωπικά; σχέσεις καί τής έφημερίδος του τήν 
δύναμίν άφιέρου καί έξήντλει δι’ αυτόν καί τόν τόπον.

"Επισκεφθεΐ; τήν Τήνον καί ημέρα; τών πανηγύ- 
ρεων τοϋ "Ιερού ιδρύματος ενθυμούμαι αυτόν εν μέσω 
έκείνη; τής συρροής προσκυνητών, διαρκώς κινούιεενον 
παραγγίλλοντα,φιλοξενοΰντα, άγρυπνοΰντα έν τή πα
ραλία διά τήν ύποδοχήν φίλων του προσκυνητών εκ- 
δίδοντα δωρεάν χάρις τή; Πανηγύρεω; πανηγυρικά 
φύλλα τής «Προόδου» του, συντρέχοντα δια αύτής 
καί τών προσωπικών του υπηρεσιών τάς άρχά; καί 
άόκνως καταγινόμενος ύπέρ τής πλήρους επιτυχίας τής 
εορτή; φιλοτιμίας μόνον καί έκ πατριωτισμού ένεκα.

"Αλλ’ ήτο καί φίλος μου παλαιός και προσωπικός. 
Καί μέ έσέβετο καί μέ ήγάπα καί έθυσιάζετο διά νά 
■ιε περοιποιηθή καί μ’ εύχαριρτήση. Καί ήδη αί- 
·, νϊδίως τόν εχάσαμεν πάντες.

“Εσο ευτυχέστερος, αγαπητέ μου Γεώργιε !

’Πρώτα τις τόν κ. Δεληγιάννην :
— Μέ συγχωρεϊτε, Κύριε Πρόεδρε, άν σάς έλθη 

πάλιν πόλεμος, έχετε τό θάρρος νά τον κάμετε ;
— Διατί δχι, άπήντησεν, άρκεϊ νά μέ βεβαιώ

σουν. έκ τών προτέρων. οτι θά μας δώσουν καί α).- 
λην έπαρχίαν.

Ό βασιλεύς διερχόμενος πρό τί
νος πολίτου δέν έχαιρέτησεν αύτόν, 

ένώ τόν παρακείμενον απόμαχον 

τούναντίον εύμενώς έχαιρτησε.

— Διατί σ’ εμένα δέν έκαμε τό 

σχήμα, έρωτά ό πολίτης τούτον 

μετά περιεργείας καί σ’ εσένα τό 

έκαμε;

— Διότι έμενα μέ κάνει ανάγκη 

σένα δέν σέ κάνει, τώ άπαντά 

ό στρατιωτικός.

Μεταξύ δύο βουλευτών
— Δέν μοΰ λέγεις, Βασίλη, χάριν τοϋ κυρίου 

προέδρου Οά πάς εις τάς Αθήνας, ή χάριν τών 

κυρίων νομοσχεδίων ;
— Φίλε μου, χάριν τής άποζημιώσεως, διότι 

αύτή ή Κυρία είναι ή πλέο νάσφαλής.

Eic τό ταχυδρομείων μία δεσποινίς:

— Έχετε, Κύριε, γραμματόσημα;
Ό υπάλληλος τήν παρατηρεί, προτείνω·· αύτή 

τήν χεΐρα είς άπάντησίν.
— Δότε μου δύο τών 20 λεπτών, εξακολουθεί 

καί τόν παρατηρεί κα! αυτή.
Ό δπάλληλος αποσύρει τήν μίαν χεΐρα καί τή 

προτείνει τήν άλλην, διά νά λάβη τά χρήματα. 

ΤΙ δεσποινίς τότε δίδουσα ταϋτα:
— Τόν καϋμένον, είναι βουβός, άλλά έννοεΐ, λέ

γει χαριέντως ϊνα άκουσθή.

Καί εκείνος πρός τούς παρακειμένους:
— Τήν καϋμένην, είναι, έξυπνη, άλλα δέν εν

νοεί καθόλου.

Εις τόν περίπατον μεταξύ δύο Κυριών:
— Μερικοί άνδρες είναι άνυποφόρως αδηφάγοι, 

μάς παρατηρούν άσκαρδαμικτεί σαν λουκούμια.,

— Άμ καί ημείς τό παρακάνομεν, τά παραγε

μίζομε·· μέλι και ζάχαρι.

Ό κ. Μερκούρης κατα τήν δευτέραν ταύτην 

τετραετίαν φαίνεται πολυάσχολος.
— Θά τόν βγάλωμεν καί τρίτην φοράν δήμαρ

χον; ήρώτα τις συμπολίτην του.
— Μά νομίζω, δχι. .. τώ άπαντά ουτος διότι 

τήν πρώτην τετραετίαν ό δήμαρχος ήτο πολυ- 

πράγμων, τήν δευτέραν είναι πολυάσχολος καί νο

μίζω τήν τρίτην θά μάς ήναι πολυδάρετος.

— Θά πάρετε τίποτε, ήρώτα, είς Κύριος μιαν 

Κυρίαν, έν τώ ζαχαροπλαστείω Παυλίδου, ένφ ό 

υπηρέτης περιέμενε διαταγήν.
— Μάλιστα, άς μου φέρη μιαν σακολάταν Ζα

βορίτου, άπήντησεν αυτή κινούμενη.
— Έδώ έχομεν τσοκολάταν Παυλίδου, έπιλέ- 

γει τότε σ υπηρέτης.
— Τό ξεύρω, άλλά δέν έβγήκε τώρα νέα ; τοϋ 

Ζαβορίτου ; θέλω άπό τήν νέαν, ημείς εϊμεθα τοΰ 

συρμού, άπαντά έκ νέου ή Κυρία.
Ό δέ κ. Παυλίδης, πατήρ, παρεμβαίνω··:

— Τί θέλει... τοϋ Ζαβορίτου ; μάλιστα, δώσε 

της, άλλά Οά καταλάβη τότε ποιοι άξίζουνε κα- 

λείτερα, οί νέοι ή οι παλαιοί;

Εις τό σφαιριστήριον:
— Είσαι, ατζαμής, Πέτρε, μ’ εμένα, ποτέ δέν 

Οά εϊμπορέσης νά κερδίσης.
—Ναί, τό είπε καί ο Δεληγιάννη-, μά δέν τόν 

είδα ποτέ νά βασιλεΰη.

Ό "Ιωάννης έπιστρέψας έκ Παρισίων έσχάτως. 

έφερε καί μικρόν άμάξιον.
— Διά ποιον τό έφερες αύτό ; τον έρωτά ή μή

τηρ του.
— Γιά μένα, μαμμά, εις τό Παρίσι, έπήγαινα 

περίπατον μετά τό μάθημα.

— At, κα! έδώ πότε θά πηγαίνης ;

— "Άμα κοπιάζω μαμμά.
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ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ

Δύο φίλοι και χρυσοκάνθαροι περιπα- 
τηταί συναντώμενοι έν τη λεωφόρω 
Συγγροϋ;

— Δόξα σοι ό Θεός, αδελφέ, δπου εύ- 
ρέθη είς χριστιανός, οστις έκαμε καί διά 
μάς έναν έντιμον δρόμον.

— Αληθώς, άλλά τί τά θέλεις, συνά
δελφε, είς τόν άλλον δρόμον, δπου ήμεϊς 
κάμνομεν τά χρήματα δέν είναι καλεί- 
τερος ; αί;

— Είναι καλείτερος ! ναί. άλλά δέν 
έχομεν μούτρα καί τό θάρρος νά φαινοί 
μέθα ! καί άσπρυ,πρόσποι !

ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ,,
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΠΑΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ

Η γυνή κοΰφον καί αίθέριον πλάσμά 
έστιν, έλαφρόν δέ άμα καί γυμνόν, τό 
όποιον ϊνα μήσυναποφέρη ό αίολος, δπου 
βούλεται έπιβαίνει δνου ώραίου καί 
εύρωστου, δν άπαξ δαμάσασα, ήνιοκρα 
τεΐ. Καί πρό αύτής μέν τόν ανεμόμυλον 
έχουσα, οστις καί τήν ποδηγετεί, όπι
σθεν δέ τόν τε νοΰν. τά ώτα καί τά δμ· 
μα τα φέρουσα δπ ρ τήν συγκροτεί έτά 
ζει μετά πίστεως την έντνπωοιν καί ση
μασίαν ήν τώ κόσμω ποιεί,έπί τοΰ ασφα
λούς όνηλατικώς πάντως τύπτουσα, χά 
ριν δέ τού γένους τό γε νΰν έχον τύ- 
τουσα,τώ μέλλοντι θαρρούσα, τού παρόν
τος κρατούσα έπί τοϋ περιβάλλοντος'κυ- 
ριαρχοϋσα.

Φρίχ.

Εύφυής μέθοδος αύτοκτόνου.
Εντός θυλακίου πνιγέντος εύρέθη ή 

έξη ιδιόχειρος σημείωσις :
«Δέν ήθελα νά πνιγώ . . Έκεΐ πού 

περπατούσα, έγλύστρισα ...»
Καί έτσι έτάφη μέ έκκλησιαστικήν 

πομπήν -

Τό ύπό πάσαν έποφιν μέγα τούτο ξενοδοχεϊον δπερ ύπερη- 
κόντισε πάντα τά άλλα αθηναϊκά κατά τά τε τό μέγεθος, τόν 
πλούτον, τήν εύμάρειαν καί καλαισθησίαν, κεϊται έν θέσει άπό 
πτω καί εύαέρω ύπό τήν διεύθυνΟιν δέ τοϋ ρέκτου, καί άρ 
χαίου ξενοδόχου κ. Σ. Δημακοπούλου κατέστη ήδη μοναδικόν 
έν όλη τή Ανατολή.άμιλλόμενον πρός τά καίείτερα ευρωπαϊκά
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ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΣ ΤΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
Έξεδόθηοάν έκ των μεγάλων εκδοτικών 

Καταστημάτων ΑνέΟτη Κωνιίταντινί 
δον“ ΟΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ έογον πρωτότυπον τοϋ γνωστά- 
τάτου Συγγραφέως κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑ
ΝΑΓΡΑ· Eic τό βιβλίον τούτο δυνατοί 
τις νά μάθη τελείως τό τΐ ύποφέρουν και πώς 
ζούν οί δυστυχείς Σφουγγαράδες, εντός τών 
20ο καλλιτεχνικών σελίδων του. πλήν τής 
έξοχου περιγραφής τοϋ j3t'ou τών Σφουγγα
ράδων, πλέκεται τρυφερωτατον είδϋλλιον, τό 
οποίον θά ένθουσιάση, θά μαγευση, θά συν 
αρπάση τόν άναγνώστην.

Τό βιβλίον τούτο καλλιτεχνικώς έκτετυ- 
πωμένον καί χρυσόδετον μέ θαυμάσιον περι
κάλυμμα. θά τιμάται μόνον δραχ. 3 εις ά
παντα τά βιβλιοπωλεία. Πράγματι δέ τό βι- 
έλίον τούτο θά είναι τό καταλληλότατον δώ 
ρον διά τό νέον έτος. Ούδείς Έλλην πρέπει 
νά μείνη χωρίς νά άναγνώση τό έκτακτον 
τούτο καί Έλληνικώτατον έργον τού φί
λου ’Αγγέλου Τανάγρα, δν άπό καρδίας 
συγχαιρόμεθα.
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ΕΡΗΜΟΣ

Ύπό τό φέγγος τής σελήνης 
σκιά ώλίσ&αινε κρυφίως 
·&ΰμα τής τύχης βεβαίως ήτο 
καί το έβάρυνεν δ βίος.

Ίδου πλησίον μου βαδίζει 
τάς χέίρας εις τά στή&η κρύπτει 
και μέ τήν ράχιν κνρτωμένην 
θερμότητα δ δύστηνος ίζήτει.

Μέ συγκινεΐ τοιαύτη τύχη.
«Έ ! Αδελφέ, ποΰ μόνος τρέχεις ; 
Φιλόξενη δέ βρίσκεις στέγη ; 
Φίλους κ' εσύ, φίλους δέν έχεις ;

«Φίλους εγώ ! Μόνος μου τρέχω.
— Kai μειδιάσας φρικωδώς—
«Είνε ή μάνα μουγρηά, 
καί αδελφές δέν έχω !»

ΑΧ. ΜΟΡ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα τις παιδαγωγός διά μίαν οίχογε- 

νιιαν έν τω ίξωττρικω, έστω χαί μή έχουσα δί

πλωμα, άλλά τουλάχιστον έπισταμίνη τών άναγ- 

χαιούντων διά τήν διαπαιδαγώγησή τριών μικρών 

παιδιών. Πληροσοριαι παρ’ ήμίν.

— Ο κύων είνε τό πιστότερον ζώον, 
ελεγεν ήΓ Περσοφόνη τώ συζύγω της, 
ένώ οΐ άνδρες. . .

— *Α, οι άνδρες είναι τά πιστότερα
ζώα, τϊΐ άπαντά ό αγαθός σύμόιος, δέν
βλέπεις πόσα χρόνια σέ ακολουθώ, ώς
έλαφος1 . . .
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77 μαγική F.IKttX. Πού εΰρίσκεται τό άλλον άνδρόγυνον ;

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗ Μ. ΙΩΣ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
78- Αίνιγμα. 

Μέροε είμαι Ιερόν 
8πωε έχω καί λαμπρόν 
εύθΰς θά καταστώ 
άν δύο χωρισθώ 
σύνδεσμον κι' αντωνυμία.

79- Πρόβλημα.
Πρός έρωτήσαντά τινα έν τινι χορώ, πόσοι ήσαν 

είς τάς δύο αίδούσαε, άπήντησεν, ότι άν άπό τήν 
πρώτην αίθουσαν μετίόαινον είς τήν άλλην 150, 
θά έγίνοντο έκεϊνοι διπλάσιοι τούτων.

Πόσοι ήσαν 
80· Γρίφος.

Όπή ατό 2σ Κίλ ο+α ΙΚ άλλως |ίλοε
81- Γρίφος.

Άπό Λ ΤαμΙρ ώδή 2κ 2λ Ίώμιρ Κύμα 2ν Α. 
Λάρισσα. Γ. J. Ίατοί&ης

ΦΟΤΩΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΝΤΑ

Έ>· τΓ/ Πλατεία τοΰ Συντάγματος (Λ ΘΗΝΑI)
Έκτελοΰνται παντός είδους εργασία·. καλλιτε

χνικά! μετά μοναδικής ακρίβειας καί τελειότατος'

’Επίσης μεγεθύνονται εις φυσικόν μέγεθος ex 

μικρών φωτογραφιών εικόνες διάφοροι διά ειδικού 

επί τούτφ έξ Ευρώπης κομισθέντος μηχανήματος. 

Πανομοιότης και φυσικότης απαράμιλλος.

Ν. ΣΚΛΙΑ. Καρηκομάωντες κωμωδία βρα- 

βευΟεϊσα εί; τον Λασσάνειον διαγωνισμόν τοΰ 

1904, δια χιλιοδρα/μου βραβείου.

'Εκδότης Ίωάν. Πζπούλιζ:, διευθυντής τοΰ 

περιοδικού «Σ/ολεΐον καί Οίκογέ εια» Έν Α

θήνα ις οδός Έρμου 64.

θ£ Καρηκομόωντες τιμώνται δραχ. 2·

Λαχανοπώλης, πτηνοπώλης καί χαρποπώλης έν
Ιίωνσταντινουπόλει,έν Πέρα, Μεγάλη Όόός άριθ. 278.

Υποκατάστημα έν Βουγιούκδερε.
Προμηθευτής τοΰ Αΰτοχοατορικοΰ ρωσσιχοΰ στόλου, 

των Πρεσβειών καί των Μ. Εενοδοχείων.

Ζ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ράπτη: πολιτικών καί στρατιωτικών ένδυμάτων. 
'Οδός Βιβέσκου-Βόδα άριθ. 2 Βουκουρέστίσν.
Έκτελεϊ μετ’ άκρισείας καί τέχνης πάσαν πα

ραγγελίαν ραπτικής καί «οπτικής.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ.

A. Κ. Ά δ ρ I α ν ο ύ π ο λ ι ν. 'Επιστολή καί συν
δρομή ελήφθησαν Ευχαριστούμε» πολύ. Άπόδειξις 
μετ’αριθμού λαχείου σας εστάλη ταχυδρομικώς.— 
Ε. Φ. Άγ. Πνεύμα. Δελτάριο» έλήφθη. Σάς ένε- 
γραψαμεν καί δια δεύτερον σώμα Έχει καλώς, Ά- 
πεστάλη. Ευχαριστοΰμεν.—A. A. Consple Δελτάριο» 
έλήφθη. «"Απαντα πράγμα-α καί χρήματα παρεδόθη- 
σαν υίω σας.—Π. Δ. Π α ς ι σ ί ο υ ς. Απαντα έλή- 
φθησαν. "Εχει καλώς. ’Αναμένομε» καί παραγγελίαν 
μας — Δ.Κ Κ ω ν σ τ α ν τσ αν. 'Επιστολή και δελτά
ριο» ελήφθησαν. "Εχει καλώς. Σας άπηντήσαμε» καί 
άναμένομεν νεωτέραν σας.— Α. Φ. A, Τ. Consple. 
Δελτάριο» καί επιταγή έλήφθη. Εΰ/αριστοϋμεν πολύ. 
—Ν. Π. Μ κ γ ά γ α .'Επιστολή έλήφθη. Ζητούμενα 
φύλλα έστάλησαν — Nignidnieprowsk. 'Επιστολή 
καί χρήματα ελήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.Έγράψαμεν. 
—'Γ. Α. Νέαν Υόρκη. 'Επιστολή σας έλήφθη. 
Έχάρημεν ύπερβολικά. Ταχυδρομικώς σας άπαντώ- 
μεν καί σας στέλλομεν φωτογραφίας.—Δ. Λ. Κ ά ϊ- 
ρον. 'Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στοϋμεν. Νέοι συνδρομηταί ένίγράφησαν .— Κ. ψ. 
Barrage—Δελτάριο» έλήφθη. “Εχει καλώς Συμ- 
μορφωθήσομαι. — Π. Ε. Βραΐλαν. Δελτάριο» ·λή- 
φθη. “Εχει καλώς. Διεύθυνσις ήλλάγη, ώς γράφετε.— 
A. Κ. Κωνστάντζαν, δελτάριο» έλήφθη. Παρα- 
καλονμεν φροντίσατε αποτέλεσμα ύποθέσεως Μαγγα- 
λίαε.

•J»’Ey Άθήνοις Έκ τοϋ Τυπογροφείου τών Καταστημάτων ·'Ανίατη ΚωνσταντινΙδου-*3*


