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ΕΡΟΣΥΛΟΣ μάλλον ή 
σφαγεύς, όντάριον άποκη- 
ρυοσόμενον και τής αγέ
λης των έκφυλων, χείρον 
τι ώώου ύπό μορφήν παρα- 
δόίωε άνθρωπίνην, κατέ- 
οτρεψε τάς τελευταίας η
μέρας ενός λευκού γέρον- 
τος. τοϋ αγαθότερου, λαϊ- 
κωτέοου και έέοχωτέρου 
τής ’Ελλάδος άνδοος

Τό κλασικόν τοϋτο έ
δαφος, ούτ,νος άπό των 
πάλαι αιώνων ό έλευθέ 
ριος ιάήρ δέν έμολύνθη 
ύπό τοΰ δηλητηριώδους 
μιάσματος αναρχισμού,μη
δενισμού ή σοσιαλισμού, ή

ηουχος αυτή άγωνία ήτις επιτρέπει πόση έ- 
στεμμενη κεφαλή άι,ιέριμνον τό ώήν έπέ- 
πρωτο νά ποτιοθή διά τού αίματος άνορός 
τοαο λαϊκού καί αγαπητού.

Τό άστυτού Παρθενώνος ή προσφιλής τοΰ 
Γέρον τος πόλις ή έορτσσασα τοσάκις τούς 
θριάμβους τού Εθνικού κόμματος, ή τοσάκις 
ένθουοιασθεϊσα άπό τόν Περίκλειον ρήτορα, 
ή πόλις τοϋ κοσδονίου πενθεί άπό τής 3ι 
Motov !

η μσ/.Λον 
ντο ; ά-

Ό Δηλιγιάνχης άπέθανε ;
Τις ήόύνατο νά τό πιοτεύοη 

tic ήδύνατο καί νά βεβαιώοη τοϋ 
φεϋκτως ήθελε κοτακρεουργηθή. Ό σίδηρους 
λευκόθριέ Πρωθυπουργός έθεωρεΐτο υπεράν
θρωπος.

. Καί όμως ή άπαιοία φήμη φαίνεται αλη
θής. Τό σιγηλ όν πλήθος άνήουχον ουνω 

θεΐτοι πρό τοϋ Βουλευτηρίου, όμιλοι χαμη- 
λοφώνως συίητοϋοι.

Αΐφνης ό κράτος των κλεισμένων κατα
στημάτων, πένθιμος μονότονος, διαδοχικός 
καί άπαίσισς προέενεΐ ρίγος. Κάτι φοβερόν 
προμηνύεται. Πράγματι κίνησις μεγαλειτέρα 
παρατηρεΐτοι πρό τής έέόδου τής Βουλής- 
τά κύματα τών ανθρώπων συνέχουσι καί τήν 
αναπνοήν έτι. Ιδού πρωτοπορία άστυφυλά- 
κων καί νοσοκόμων διασχίίει τά πλήθη, έν 
σιγή άνοίγουσα δίοδον ούδείς κρότος, ούδείς 
ψιθυρισμός, άλλά μία γενική κίνησις παρα 
τηρείται Τό πλήθος άποκαχύπτεται, λυγμο- 
δέ έδώ καί έκεϊ άκούονται. "Εν όχημα προ
χωρεί διά πένθιμου βήματος αμαξηλάτης δέ
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καί ακόλουθος τήν κεφαλήν εντός τών χειρών 
συνέχοντες διαρρήγνυνται εις γόους.Έπί τού 
οχήματος σημαία περιβάλλει διατών πτυχών 
της τό σώμα τοϋ άσπιλου θύματος. Η ση
μαία, ήτις άπό τών έπάλξεων τής Βουλής 
έχαιρέτα. τήν άφιέιν τοΰ άηττήτου Πρωθυ
πουργού κατεβιβάσθη ίνα χρηοιμεύση ως σα- 
βανον.Ό Δηληγιάννης άπέθανε !

¥
Δέν υπάρχει πλέον ό παππούς τού λα 

οΰ. ό λαϊκές αριστοκράτης. Ό περίφημος 
έέώστης τής όδοΰ Γ' Σεπτεμβρίου δέν θά 
έπανίδη πλέον τάς ένδόΕους παρελάσεις τοϋ 
φρενητιόντος πλήθους. Ό έέώστης ύπό τον 
όποιον έτρεχεν ό λαός τής πρωτευούσης 
καί εις τά έλάχιστα νεύματα τοϋ τολμηρού 
θεσμοφύλακος, ό έζώστης έκεϊνοσ οστις κατήν- 
τησε φάρος ά · 
γρυπνος, τού 
Έλληνισ μ ο ϋ 
προασπιστ ή ς, 
τού Συντάγ
ματος στρα
τιώτης, ό έέώ- 
στης έκεϊνοσ 
περιεβλήθηυέ- 
λανα ύφάσμα- 
τα, έβυθίσθη 
είς τήν οίω- 
νίαν σιγήν

Καί τό ’Ελ
ληνικόν κοινο- 
βούλιον. όπερ 
έπί 6ο ένιαυ · 
τούς συνήθισε 
τόν έέοχον πο 

9II χη&εία διίρχομένη ηαοα. την Πύλην ’/ΙόριανοΓ’ 

λιτευτήν έπί τοΰ άπορφανισθέντσς ήδη εδω
λίου του,το όποιον έδονίσθη τοσάκις ύπό τοϋ
έπευφημοϋντος τόν μοναδικόν ρήτορα ακρο
ατηρίου, έχασε τήν σοφωτέραν και σεβασμι- 
ωτέραν μορφήν ης σι θαυμαστοί δέν περι
κλείονται είς τά στενά όρια τής έλευθέρας 
'Ελλάδος μόνον.

Άλλ' έκτος τής ύπερόχου αύτοΰ διάνοι
ας ό φιλανθής γέρων προσήλκυε τήν αγάπην 
τού κοινού καί διά τής σωρείας των άλλων 
αύτοΰ χαρισμάτων. Πρώτον ή σεβάσμιοι και 
γλυκεία μορφή του έπειτα τό λιγυρόν σώ
μα του ή παροιμιώδης εύκινηοία του καί άν- 
τοχή του, τό αιώνιον μειδίαμα του, ή άκρα 
τιμιότης του καί αιώνια πτωχεία του, αύτό 
τό άνθος τής κσμβιοδόχης του καί ή χάρις 
τής ένδυμασίας του. ή αυτή δι’όλους εύπρο- 
σηγορία, άλλά πρό πάντων ή δύναμις τούλό - 
γου του καί ή στεντώρειος φωνή του, πάντα 
γαϋτα ήσαν τά έλατήρια τής πρωτοφανούς 
λατρείας του.

Αί Άθήναι μόνον οσάκις ό Δηλιγιάννης 
ήτο Πρωθυπουργός έφησύχαζον. Εύθύς ώς 
άλλος τις πολιτευτής ήρπαζε τήν πρωθυπουρ
γίαν ανησυχία, αναβρασμός καί έέαψις ήγεί- 
ρετο έκσπώσα πολλάκις εις άληθη στάσιν σα- 
ρώνουσαν πάσαν κυβέρνησιν. Ο Δηλιγιάν- 
νης ήδύνατο νά ύπερηφανεύεται διά τούτο- 
είχε δύναμιν φοβερόν δύναμιν ύπερφυσικήν, 
δύναμιν ήν έκράτει εις τάς χέϊρας του ώς 
λίθον.

Τις θά λησμονήση τόν φοβερόν καί'πρω
τοφανή θρίαμβον τοϋ κορδονιού πρό τριε
τίας Tic έλησμόνησε τό σάρωμα.’τόσων 
επιφανών και δυνατών πολιτευτών, πρώην 
ύπουργών έτι. Καί ποιος δέν έέεπλάγη με 
τό πρωτοφανές άποτέ/.εσμα -ών τελευταίων 
έκλογών ; Τις έπερίμενε τό πάθημα τοϋ λαϊ

κωτέρου Άτ- 
τικάρχου; Άλ- 
λοψονον tic 
τάς μονάδας, 
τά κομματίδια 
καϊ αύτήν τήν 
μείζονα άντι- 
πολ ι τευομέ- 
νην μερίδα, 
εάν δέν ένηρ 
γοΰντο ’ 
κλογαΐ έν τή 
χώ??

ai έ ·

ημών 
υπό τήν ρου- 
σφετολογικ ή ν 
πίεσιν. ΙΙαν· 
οηλι γ ι a ν ν ι - 
σμός αιωνίως 
πονκορ δ ο ν ι -

Καί όμως ό Δηλιγιάννης έδολοφονήθη.
1 ίε μάτην ή τάλσινα πατρίς του προσπαθεί 
νά έκπλύνη διά τών δακρύων της τό κηλιδω- 
θέν έδαφος αύτής.Είς μάτην έςαγνίζουσα τό 
κακούργημα έβυθίσθη είς τάς πένθιμους πτυ 
χάςτού μελανός κρεπίου. Τό πενθήμερον πα
νελλήνιον προσκύνημα ήτο άπλοΰν καθή
κον. Γελοία έέάγνισις κοινωνίας, θρεψάοης 
τετέραε τι.

Δυστυχή γέρον ! Τουλάχιστον έέέπνευσαε 
άγνοών τίνος ένεκεν έφονεύθης !

ΤΟ ΤΕΛΕΤΤΑΣΟΝ ΧΜΟΜΙΟΝ
TOY Θ. II. ΔΙΤΛΙΓΙΑΝΝΗ

Jημοσιεύοντες κατωτέρω πιστόν αντίτυπου 
τοϋ τελευταίου χειρογράφου τοϋ αειμνήστου 
Πρωθυπουργού, όπερ ίδιοχείρως εγραδεν ολίγον 

πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ, ού μόνον θεραπεύομεν 
την άκραν περιέργειαν παντός "Ελληνος καί 
μή, αλλά γνωρίζομεν δι' αύτοΰ συγχρόνως τήν 
άκρατ φιλοπατρίαν τον άνδρός. τήν πατρικήν 
μέριμναν όπερ τών μακράν τής πατρίδος <ί ■ 
δελφώνήμών καί τήν περφημον φιλεργίαν τοΰ 
γηραιού πολιτευτοϋ.

Εινε γνωστή ή υπερβολική αύτοΰ έργατι- 
κότης καί ή αντοχή, ών έλάχιστον δείγμα εινε 
τό κατώτεροι έγγραφον, άπάντησις είς τήν αΐ.~ 
τησιν τών έν Καφρ Ζαγιάτ τής Αίγυπτου όμο- 
γενώι, όπερ ίγραψεν ίδιοχείρως ό αείμνηστος 
Πρωθυπουργός καί ού πιστόν άντί.γραφον ει- 
γενώς παρεχωρήθη γάρι>· τής «Φύσεως» ύπό 
τοϋΝομάρχου Τρικκάλων.

Παραθέτομε»· πρώτον την αίτησιν τών εν 
Καφρ-Ζαγιάτ ομογενών, ϊνα καλώις άντιλη- 
φθώσιυ οίάναγι ώσται ημών περί τίνος πρόκειται.

ΙΙοίις to Σ Ύιΐυυο. Συμβούλων ιή; —. Λ'ι.'· 
βερνήαεώΐ μ ·ί

•Αθήνα·;
Άπάντες οί πάροιχοι Μαλακχσίου έν Α’.γύπτω, 

συνελ&όντες σήμερον ένταΰβα είς κοινήν συνεδρίασιν, 
σπεύδομεν εύσεβάστως ν' άναφέρωμεν δια τής πα- 
ρούσης ενώπιον τοϋ Σεβ. Ύμ. Συμβουλίου, ότι 
ενώ ήμεΐς υ.ε τόν χαϋμον τή; ςενητειά; τυραννούμεΟχ 
μακράν εις τά ξένα χάριν τής έν τή ΓΙατρίδι μας τι
μής καί περιουσίας μας, άνθρωποι έπήλυδες, όμχδες 
περίοικων Άλβανοβλάχων ποιμένων, έπέπεσον ώς 
ακρΐς κατά τής έχει περιουσίας μας, ν’ άρπάξωσ.ν 
αυτήν, άπαπειλοΰντες καί αύτήν τήν ζωήν καί τιμήν 
τών οικογενειών μας,όλως ανυπεράσπιστων ,ήμών, χά- 
ριν τών εργασιών μας μακράν αύτών ευρισκομένων, 
έν ένί λόγω άρπάζουσι καί δηοΰσι χατά βούλησιν, 
διαστρέφουσι τήν αλήθειαν καί πεσιφρονοΰσι πάντα 
νόμον καί πάσαν αρχήν.

Διαμαρτυρόμενοι έν όνόματι τής Δικαιοσύνης, επι
καλούμενα εύσεβχστως τήν πατρικήν άντΐληψιν τοΰ 
Σεβαστού Συμβουλίου τής Κυβερνήσεώ; μας έπί τών 
δεινοπαύημάτων μα; καί ιχετεύομεν θερμώς, όπως 
ευαρεστηΟή καί διατάζη τά κατάλληλα προς λήφιν 
μέτρα, όπως άποσοβηΟή ό κίνδυνος τή; καταστροφής 
όλοκλήρου τή; Κωμοπόλεώ; μα; και μή φβάσωμεν 
είς τήν έσχάτην ανάγκην τής απελπισίας μα; ή νά 
αρωμεν εναντίον τών επιδρομέων τά όπλα ή ν’ άπο- 
συρωμεν τά; οικογένειας μας έν τή ξένη, άποςενού- 
μενοι τής φίλτάτης μα;.

Οί κύριοι βουλευταί τή; 'Επαρχία; μα; ώς αντι
πρόσωπό·. ημών, προσκζλούμε οι. Γΐά έπιβεβαιώσωσιν 
την ακρίβειαν τών γραφόμενων μας.

Εναειίέέοτ'ΐτοι
Άίι. Ν. Νάχος, Ίω. X. Νίκος, Δ Παπαστέφα- 

νος, Στ. Κόκχαλης, I. Ν. Χαρίση; Β. Ν. Χαρίση;, 
Α. Σαμάρχς, Γ. Άγγέλης, 1 εώρ. Σ. Παπκζήσης, 
Ν. Καστούδη;, I. 11απαοόπουλσ;, Γ. Ν. Χαριση;, I. 
X. Ιίελετάνη;, Άσγ. Παπχδόπσυλο;. 1. Γ. Ιΐαπκ- 
στεφάνη;, Δ. Ν. Χχρίσης.

/δοί· δε και ή άπάντησις,ήν αι-'ΐ.ς <, αείμνη
στος 0. Jηλιγιάνι ης έγραι-εε' ίδιοχείρως ·

ΑριΟμ.ός πρωτ. 25200

?rA-ArJ3

L.'

y(3 I f"
7

I ό αύτόγραφον τούτο εχει άκριί/ώς ούτω:
Πρί.ι, τό>· Χομιίρχην Ί'ρικκάλων, παρακα- 

λούμενον νά έί,ετάση λεπτομερώς τά ύπό τών 
ιί ναφερομέν<·ι>· έκτιΡέμενα έν τή παρούσρ καί μοί 
α ναφέρη.

” A ν όντως διαπρά ττονται εγκληματικοί πρά
ξεις ταράσσουσαι ri/r δημοοίαν ασφάλειαν, ό κ. 
\ομ''ιρχηη ΐ,φειλει. νά σννενοηήή μετάτών διοι

κητών τώιν έν τή περαφερεία αύτοΰ στρατιωτι
κών δυνίμεων, ίνα καταδιωχθώισι συντόνως οί 
κακοποιοί οί τί/ε· ασφάλειαν τώ>· πολιτώιν δια- 
ταράσσοε'τες καί σνλληφθώσιν, όπως παραδοθώ- 
ιτιν είς την είσαγγελικ'ην αρχήν.

Έν Άθήναι; τή 31 Μαίου l'JOj.
'<) Πυόιύρυ-, ιοί- Ίζιουρχικοί· Συμβουλίου 

Ύ.ιοί'ργΰ; ε'.-ιί ιώ>· Έοωΐ'βικύν 
β. II. Δηλιγιάννης
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ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΟ
ΔΙΟΜ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΤΛΟΤ

ΐΣυνίχιια Ικ ιοΰ προηγ. τεύχους)
Τά φαινόμενα ταϋτά είσι γνωστάΤά φαινόμενα ταϋτά είσι γνωστά άπό 

παναρχαιοτάτων χρόνων εις πάντας τούς 
λαούς τοϋ κόσμου καί ούδέν έξ αύτών είναι 
νέα άνακάλυψις. Ούτε ό Crookes ούτε ό 
Wallace, ούτε ό Zollner, ούτε ό Axacoff, 
ούτε ό Gibier, ούτε άλλος τις έκ τών νεω- 
τέρων επιστημόνων. οίτινεςέξαναγκασθέντες 
ύπό τών πραγμάτων άπεφάσιοαν έπ'ι τέλους 
νά άνοίξωσι τούς οφθαλμούς των και νά 
παρατηρήσωσιν, ήδυνήθησαν νά προσθέσωσιν 
ούτε ένα κόκκον εις τούς ύπερμεγέθεις σω
ρούς τών φαινομένων τοΰ πνευματισμού, τά 
όποια πάντες οΐ άρχαϊοι λαοί, καί ιδίως οι 
’Ανατολικοί, έγίνωσκον πληρέστερου καί 
άκριβέστερον τής νεωτέρας πειραματισμένης 
'Επιστήμης. Από άρχαιοτάτων χρόνων μέ
χρι σήμερον παράγονται έν ταϊς Ίνδίαις ύπό 
τών Φακιρών καί Βραχμάνων διά τής ϊσχυ 
ρας μεσαζούσης δυνάμεως αυτών, μή 
συμμετεχούσης ούδεμιας άγυοτείαο, άπατης 
ή πλάνης, τοισΰτου είδους φαινόμενα, τά 
όποια προξενοϋσιν ούχί κατάπληξιν. άλλά 
κυριολεκτικώς τήν έκτασιν καί τόν ίλιγγον 
εις τόν άνθρωπινον νοϋν και πρό τών όποι
ων ώχριώσι και μικράν οχετικώς σημασίαν 
έχουσιν αί κατά τά πειράματα τοϋ Crookes 
διά τής μεσαζούσης Florence Cook έμφανι- 
σθείσαι ύλοποιήσεις τοϋ πνεύματος τής Anna 
Morgan, καθώς καί πάντα τά φαινόμενα τά 
παρατηρούμενα έν ταϊς συνεδριάσεαι τών 
σοραρωτέρων καί έπιστημονικώς μεμορφωμέ- 
νων πνευματιατών τής Εύρώπης και 'Αμε
ρικής. Τόν Crookes, Wallace κλπ. θά έπι- 
καλεοθώμεν περαιτέρω ούχΐ διότι ουτοι άνε- 
κάλυψαν τόν πνευματισμόν ή προσέθεσαν 
νέον τι εις αύτόν, άλλ’ απλώς ώς μάρτυ
ρας πιστεύσαντας καί βεβαιώσαντας διά τής 
μαρτυρίας αύτών έκεΤνα τά οποία μυριάδες 
άνθρώπων έν όλω τώ κόσμω καί άπό τών 
άρχαιοτάτων χρόνων παρστηροϋσι καί άντι 
λαμβάνονται έν πληρέστατη διαύγεια καί φυ
σιολογική λειτουργία τών αίσθήσεοίν καί τοΰ 
νοϋ αύτών καί τά οποία μόνον οί έγωϊσταί. 
ci παθολογικώς πεισμονές, οί διανοητικώς 
άμβλύωπες. οί στενοκέφαλοι καί οί περιω 
ρισμένου πνευματικοϋ όρίζοντος επιστήμονες 
δέν βλέπουσιν ή δέν θέλουσι νά βλέπωσιν. 
*Η μαρτυρία τών άνδρών τούτων, οϊτινές 

είσιν αί ύψισται επιστημονικά! κορυφαί, έχει 
μεγίστην σημασίαν κατά τοϋτο, ότι ουτοι 
ήσαν πρότερον οί λυσσωδέστερον καταπο- 
λεμήσαντες, χλευάσαντες καί σκώψαντες τόν 
πνευματισμόν, θεωροϋντεο αύτόν μέν ώς 
αίσχροτάτην άγυρτείαν καί άπάτην, τούς δέ 
περί αύτοΰ ποιουμένους λόγον ή οπωσδήποτε 
προσέχοντας εις τά περί αύτοΰ λεγάμενα, 
ώε έλεεινά θύματα αγυρτών καί άπατεώνων 
ή ώς άνθρώπους δειοιδαίμονας ή ψυχοπαθείς, 
ή οπωσδήποτε έν τή δικαιοδοσία τής παθο
λογικής ψυχολογίας ύπαγομένους. Κατεξα- 
νιστάμενοι καί άγανακτοϋντες οσάκις έβλε
παν δημοσιευόμενου τι έν έφημερίσιν ή έν 
πεοιοδικοίς σχετικόν πρός τόν πνευματισμόν 
πολλάκις έζήτηοαν τήν έπέμβασιν τής Ά 
στυνομίας καί τής Δικαιοσύνης, όπως άπαλ- 
λάξωσι τήν Κοινωνίαν τής πληγής ταύτης, 

"Ενεκα του σφοδρού τούτου πολέμου, τόν 
όποιον ήγειρεν ή 'Επιστήμη κατά τοϋ πνευ 
ματιαμοϋ. προήρχετο ή έψεκτικότης καί ή 
σιωπή, τήν όποιαν έτήρουν πλεΐοτοι έξοχοι 
άνδρες. οΤοι ό Γλάδστων καί άλλοι, καίτοι 
ένδομύχως ήσαν άκραδάντως πεπεισμένοι περί 
τής άληθείας καί πραγματικότητος τών φαι
νομένων τοΰ πνευματισμού, περιοριζόμενοι 
νά πσρατηρώσι καί έξετάζωσιν αύτά έν ολως 
ίδιαιτεροις οτενοϊς κύκλοις. Εις τήν κεφαλήν 
τοϋ τολμώντος νά άφηγηθή ή νά δημοσί
ευση τι, έξ όσων είδεν εις τόν πνευματισμόν 
υπαγόμενων φαινομένων, ή έπιστήμη ήτο 
έτοιμη νά καταφέρη βάναυσα πλήγματα, ή 
δέ παθολογική ψυχολογία ήνοιγεν εύφροού- 
νως τάς άγκάλας αύτής όπως τόν δεχθή καί 
τώ δώση είσιτήριον διά τό Φρενοκομεΐον. 
Έξησκεΐτο ούτως ύπό τών αύθαδεστέρων 
καί μάλλον στενοκεφαλών επιστημόνων έν 
είδος επιστημονικού άπολυταρχισμοϋ καί τρο
μοκρατίας, ένεκα τοϋ όποιου καί αύτσί οί 
έξοχώτατοι άνδρες. έν τή συνειδήσει τών ό
ποιων ό πνευματισμός ήτο τελεία πραγμα- 
τικότης, έφαίνοντο περιδεείς καί έξεβιάζοντο 
εις σιωπήν. Μή ζ.ησμονώμεν οτι μέχρι πρό 
είκοσιπενταετίας άκόμη τά αύτά συνέβαινον 
καί διά τόν ύπνωτισμόν. Ή ’Επιστήμη, ή 
’Αστυνομία καί ή Δικαιοσύνη ήσαν οί τρεϊς 
αμείλικτοι διώκται καί τύραννοι αυτού. Εις 
έϊόχους ιατρούς, οίτινες παρεδέχοντο τόν 
ύπνωτισμόν, παρείχετο αύθωρεί ό τίτλος τοΰ 
’Αγύρτου, ή μεγάλη έπιείκεια θά ήτο άν 
άντί τής παροχής τοϋ τίτλου τούτου ήνοί- 
γοντο τούλάχιστον εις αύτούς αί πύλαι τοϋ 
Φρενοκομείου. Και εις αύτόν τόν διάσημου 
Charcot άκόμη, οστις πρώτος έγείρας τήν 
έριοθενή αύτοΰ πυγμήν έπάταξε τήν θρα- 
σείαν κεφαλήν τών σφαγιαοτών καί στραγ
γαλιστών τούτων πάσης προόδου καί άπέ- 

δείξε οι ' άκαταμαχήτων πειραμάτων τήν πραγ 
ματικότητα τοΰ "Υπνωτισμού, έτόλμησαν νά 
προσάψωσι τήν ύπόνοιαν ότι πάσαι αί εις τσς 
αίθούσας τής Salpetriere ώς ύπνωτισμέναι 
δήθεν πρός πειραματισμόν προσαγόμεναι. 
εϊχον πρότερον διδαχθή ύπ’αύτοΰ τοϋ ίδιου 
νά ύποκρίνωνται καί νά προσποιώνται πανθ' 
όσα μετά ταΰτα έν ταϊς αίθούσαις τών πει 
ραμάτων έφαίνοντο ώς απόρροια τοϋ ύπνω- 
τισμοϋ καί τής υποβολής 1 !

Ώς προηγουμένως είπομεν ό Crookes, ό 
Wallace καί άλλοι ήσαν οί λυσσωδέστερον 
καταπολεμήσαντες τόν πνευματισμόν Άνή- 
κονχες ουτοι πρότερον εις τάς τάξεις τοϋ 
άκρου καί άδιαλλάκτου υλισμού έθεώρουν ό - 
νειδος ή τούλάχιστον μεγίστην συγκατάοα- 
σιν τό να τείνωσι τό ούς καί νά δίδωσι προσ
οχήν εις τά περί πνευματισμού λεγάμενα. 
Παρακελευόμενοι όμως έπιμόνως παρά φίλων 
των, έξόχως μεμορφωμένων καί ύπέροχον έν 
τε τή κοινωνία καί έν πολιτεία θέσιν κατε- 
χόντων, οΤοι ό Γλάδστων καί άλλοι οίτινες 
διεβαίουν αύτούς, ότι έπανειλημμένως καί 
μετά μεγίστης άκριβείας καί έν πληρέστατη 
διαύγεια τών αισθήσεων αύτών παρετήρησαν 
τά καταπληκτικά ταΰτα φαινόμενα, τελείως 
άποκλειομένης πάσης ύποψίας περί άγυρτεί- 
ας, απάτης ή πλάνης άπεφάσιοαν νά έξετά 
σωσι τά φαινόμενα ταΰτα κατεχόμενοι ύπό 
πληρεστάτης πεποιθήσεως ότι τά μέν πλεί- 
οτα έξ αύτών θά άπεδείκνυον ώς άνύπαρκτσ, 
άλλα δέ ώς αποτελέσματα παραισθήσεων ή 
οπωσδήποτε διαταράξεως τής λειτουργίας τοΰ 
κεντρικού νευρικού συστήματος. ’Αλλ' ο
ποία ήτο ή κατάπληξίς των. ότε παρετήρη
σαν, ότι δέν εύρίσκοντο ένώπιον πλάνης ή 
παραισθήσεων, άλλ’ ένώπιον τής πραγματι
κότητος, προβσλλούσης έν όλη τή έπιβολή 
τής μεγαλειότητος αύτής. Μεγάλη θλΐψις 
καί δυσφορία κατείχε κατ’ άρχάς αύτούς, 
βλέποντας, ότι τά πράγματα ένεφανίζοντο 
πρό τών ομμάτων αύτώ/ άλλοϊα παρ' ότι 
προσεδόκων αύτά, δέν ήδύναντο νά συνέξω- 
σι τήν οδύνην, ήν ήσθάνοντο βλέποντες 
κατερειπουμένας τάς ιδέας αύτών καί πάσαν 
προσπάθειαν κατέβαλλον. όπως μετατρέψωοι 
τον ρούν τών άγεμώχως καί έπιβλητικώς 
προ αύτών παρελαυνοντων φαινομένων. 'Αλ
λά τις έχει τήν δύναμιν νά μεταστρέφη τόν 
ρουν τών νόμων τής φύσεως ; Όπως κατα- 
οτήσωσιν αδύνατον πάσαν απάτην ή άγυρ
τείαν, ήτις θά π,.οήρχετο κατά τήν ύποψί- 
αν αύτών έκ μέρους τών μεσαζόντων 
προσώπων, (Medium) ύπέβαλον αύτούς κατά 
τον πειραματισμόν εις μυρίας βασάνους καί 
δυσφορωτατας συνθήκας. Αί χειροπέδαι αί 
ποδοπέδαι ή τελεία σχεδόν άπογύμνωσις καί 

έγκάθειρξις αύτών έντός δωματίων ή καί 
κλωβών άκόμη τελείως άποκεκλειομένων, ή 
σαν τά συνήθη κατά πάντα πειραματισμόν έν 
χρήσει μέτρα. Άλλ' οοω ένέτεινον τάς δυ 
νάμεις αύτών, όπως καταστείλωσι τήν όρ 
μήν τών πραγμάτων τόσω όρμητικώτερα καί 
ραγδαιότερα άντεξώρμων ταΰτα, άκατασχέ 
τως δ’ έπιπίπτοντα καί κατασυντρίψαντα 
αύτούς έξηνάγκασαν νά ύποκύψωσι καί νά 
άναπετάσωσι τήν σημαίαν τής άληθείας κη- 
ρύσσοντες διαπρυσίως, ότι ό πνευματισμός 
είναι γεγονός. Ή δύναμις τής Άληθείας 
είναι άκαταγώνιστος καί ούδεμία άλλη δύ 
ναμις δύναται νά συντρίψη αύτήν.

I ) Αυτόματος κίνηόις Αντικειμένων 
ανευ έπιψαύ«Ιεως αυτών ύπό τοϋ 
μεσάζοντος (Medium) ϊι τίνος έκ 

τών παρισταμένων.
Αυτομάτους κινήσεις άντικειμένων άνευ 

ούδεμιάς έπιψαύσεως ήμεΐς παρετηρήσαμεν 
πολλάκις έν τή σπουδή τών φαινομένων τού
των. Άλλ' ένταύθα άς άφήσωμεν τόν Croo 
kes νά περιγράψη όσα αύτός πολλών σπου 
δαίων άνδρών συμπαρισταμένων καί συμμαρ 
τυρούντων είδε διά τών ίδιων αισθήσεων, 
άποκλειομένης πάσης ύποψίας περί άπάτης 
εκ μέρους τοΰ μεσάζοντος, ένεκα τών αύ 
στηροτάτων μέτρων καί συνθηκών, τών όποι
ων έποιεϊτο χρήσιν κατά τάς παρατηρήσεις 
ταύτας.

«Παραδείγματα, καθ' ά βαρέα σώματα, ο’α 
τράπεζαι, έδραι ανάκλιντρα έτέθησαν εις 
κίνησιν άνευ έπαφής τοΰ μεσάζοντος 
παρετήρησα πολυάριθμα. Θά άναφέρω ένταϋ
θα διά βραχέων ολίγα έκ τών σπουδαιοτέ- 
ρων Ή έδρα έφ ής έκαθήμην διέγραψεν έν 
μέρει κύκλον ένώ οί πόδες μου ουδαμώς έ 
ψαυον τό έδαφος, 'ίπό τά ομματα πάντων 
τών παρισταμένων μία έδρα προοήλθε πρός 
με βραδέως έκ τίνος γωνίας τοϋ δωματίου 
πολύ άπ' έμού καί άπό τών παρισταμένων 
άπεχούσης, τήν κίνησιν ταύτην άντιληφθέν- 
των καί έπιβεβαιωσάντων πάντων τών πα- 
ρισταμένων. Εις άλλην περίσταοιν μία έδρα 
ήλθε μέχρι τοΰ μέρους οπού έκαθήμεθα καί 
κατ' άπαίτηοίν μου έπέστρεψε βραδέως μέχρι 
άποστάσεως τριών ποδών. Εις τρείς διαδο
χικός εσπερίδας μικρά τις τράπεζα μετεκινή 
θη βραδέως διά μέσου τοϋ δωματίου ύπό 
συνθήκας τάς όποιας προπαρεοκεύασα έπί— 
τηδες έκ τών προτέρων έπί τώ σκοπώ, όπως 
αντείπω εις ένστάσεις και αντιρρήσεις τάς 
όποιας ήθελαν τυχόν μοί έγείρη κατά τού 
γεγονότος τούτου Έπέτυχον πλειστάκις 
τήν έπανάληψιν πειράματος, τό όποιον ή επι 
τροπή τής Διαλεκτής Εταιρείας (Sociele
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Dialeclique) έκρινεν ώς λίαν αποδεικτικόν, 
ήτοι τήν κίνησιν μιας βαρείας τραπέζης έν 
άπλέτω φωτί. τών νώτων τών έδρών, έφ'ών 
έκαθήμεθα, όντων έστραμμένων πρός τήν 
τράπεζαν καί έκάστου έκ τών παρισταμένων 
καθημένου γονυκλινώς έπϊ τής έδρας αύτοΰ 
και τάς χεϊρας αύτοΰ στηοίζοντος έπ! τοΰ 
έρεισινώτου χωρίς νά θίγη ούδαμώς τήν τρά 
πεζαν. 'Αλλοτε τό αύτό φαινόμενον έπανε- 
λήφθη ένώ έγώ ήμην όρθιος καί έκινούμην 
έν τώ δωματίω προσεχών, όπως βλέπω ά 
κριέώς τήν θέσιν έκάστου τών παριστα 
μένων»

«Ότε έδημοσίευοα τά γεγονότα ταϋτα 
έγένετο γενικώς ή έξής παρατήρησις «Διατΐ 
μόνον αί τράπεζαι καί αϊ έδραι μόνον κινούν 
ται ; Διατΐ αύτήν τήν ιδιότητα κέκτηνται 
μόνον τά έπιπλα ; Είς τήν έρώτησιν ταύτην 
ήδυνάμην νά άποκριθώ οτι έγώ περιορίζο
μαι μόνον νά παρατηρώ και νά αναφέρω τά 
γεγονότα όπως συμόαίνουσι καί ότι ό σκο
πός μου δέν είνε νά είσέλθω είς τό διατΐ 
και διότι, άλλ' έν τούτοις είνε φανερόν, 
ότι άν πρόκειται έντός ένός συνήθους έστι 
ατορίου νά κινηθή ύπεράνω τοΰ έδάφους βα
ρύ τι και άψυχον σώμα, τούτο δέν δύναται 
σχεδόν νά είνε άλλο τι ή αί τράπεζαι καί 
αί έδραι. “Εχω πλείστας αποδείξεις, ότι ή 
ίδιότης αυτή δέν εινε ίδιάζουσα μόνον είς 
τά έπιπλα, άλλ' ώς συμβαίνει καί είς πάντα 
τά άλλων κατηγοριών φαινόμενα, ή διάνοια 
ή έν γένει ή δύναμις οίαδήποτε καί άν εινε 
αυτή, ήτις παράγει τά φαινόμενα ταϋτα δέν 
δύναται νά μεταχειρισθή άλλο τι ή αντικεί
μενα, τά όποια τυγχάνουσι κατάλληλα προς 
τόν σκοπόν αύτής.

«Είς πέντε διαφόρους περιστάσεις μία βα
ρεία τράπεζα τοΰ εστιατορίου ύψώθη μέχρις 
ένός καί ήμίσεως ποοός ύπεράνω του έδά
φους καί ύπό αύστηροτάτας συνθήκας καθι- 
στ.ώσας έντελώς άδύνατον πάσαν απάτην. 
Είς άλλας περιστάσεις μία βαρυτάτη τρά 
πεζά ύψώθη έν άπλέτω φωτιομώ ύπεράνω 
του έδάφους ένώ έγώ έκράτουν τάς χεϊρας 
καί τούς πόδας τοΰ μεσάζοντος. “Αλλοτε 
πάλιν εΐδον ύψουμένην ύπεράνω τοΰ έδάφους 
έδραν, έφ’ής έκάθητο κυρία τις. Είς άλλην 
περίστασιν, όπως άποοάλω πάσαν ύποψίαν. 
ότι ή άνύψωσις τής έδρας παρήχθη παρά τής 
έπ' αύτής καθημένης κυρίας, παρεκάλεσα 
αύτήν νά σταθή γονυκλινής έπί τής έδρας 
καί ούτως ώστε καί οί τέσσαρες πέδες αύτής 
ήσαν ορατοί παρ’ ημών. Τότε ή έδρα άνυ- 
ψώθη τρεις δακτύλους μείνασα μετέωρος 
έπί δέκα δευτερόλεπτα καί κατήλθε μετά ταΰ- 
τα βραδέως. Άλλοτε δύο παιδία ύπό διαφό 
ρους περιστάσεις άνυψώθησαν μετά τών έ

δρών, έφ’ ών έκάθηντο έν πλήρει ημέρα καί 
ύπό περιστάσεις λίαν ικανοποιητικός δι’έμέ, 
διότι ήμην γονυκλινής ώστε εΐχον πάντοτε 
ύπό τά βλέμματά μου τούς πόδας τής έδρας 
παοατηρών σαφέστατα, ότι ούδείς έψαυεν 
αύτούς».

«\ί έκπληκτικώτεραι περιστάσεις αύτο- 
μάτου άνυψώσεως αντικειμένων, τών όποιων 
παρέστην αύτόπτης μάρτυς, είναι αί παρα- 
χθεϊσαι διά τοΰ μεσάζοντος κυρίου Horne. 
Είς τρεις διαφόρους περιστάσεις εΐδον αύτόν 
άνυψούμενον τελείως ύπεράνω τοΰ έδάφους. 
Τήν πρώτην φοράν έκάθητο έπί μακρας έδρας 
τήν δευτέραν ϊστατο γονυκλινής έπ' αύτής 
καί τήν τρίτην ϊστατο όρθιος. 'Αριθμώ έκατόν 
τουλάχιστον περιστάσεις, καθ’ άς ό Home, 
άνυψώθη παρόντων πολλών καί διαφόρων έ 
κάοτοτε ατόμων. Ήκουσα άπό τοΰ στόματος 
τριών μαρτύρων τοΰ κόμητος Dunraven, τοΰ 
Λόρδου Lindsay καί τοΰ πλοιάρχου C Wynne 
τήν άφήγηοιν φαινομένων καταπληκτικών τής 
κατηγορίας ταύτης. Τό νά απόρριψη τις τάς 
μαρτυρίας τόσω σοβαρών μαρτύρων, οΐοι οί 
άνω ρηθέντες, Ισοδύναμε! πρός τό νά άπορ- 
ρίψωμεν έν γένει πάσαν άνθρωπίνην μαρτυ
ρίαν. Η άπαρίθιιήσις τών μαρτυριών περί 
αύτομάτων άνυψωσεων τοΰ κ Home είναι 
καταπληκτική Οί πλεΐστοι τών σπουδαιοτέ 
ρων ι αρτύρων ζώοιν ακόμη καί καλόν θά ήτο 
νά συλλεγώσιν αί μαρτυρίαι αύτών πριν ουτοι 
άποθάνωσι»,

«Καί διαφόρων μικρών αντικειμένων μετα
κινήσεις άνευ ούδεμιάς έπαφής παρετήρησα 
πλειστάκις. Θά άναφέρω ένταΰθα τάς μάλλον 
σπουδσιοτέρας, αϊτινες έξετελέσθησαν ένώ- 
πιον έμοΰ ύπό περ στάσεις καί συνθήκας τοι 
αύτας, α'ίτινες καθίστων άδύνατον πάσαν 
οίανδήποτε άγυρτείαν. Θά ήτο ολως παρά 
λογον καί μωρόν τό νά ύποθέσωμεν, ότι είς 
τά αποτελέσματα ταϋτα είοεχώρησεν έστω 
καί έλαχίστη άπάτη καί άγυρτεία διότι θά 
έπαναλάδω καί πάλιν είς τούς άναγνώστας 
μου ότι πάντα όσα άναφέρω ενταύθα δέν 
έξετελέσθησαν έν ταϊς οίκίαις τών 
μεσαζόντων, άλλ’ έν τή ιδία εμού 
οικία έν τή όποια ήτο απολύτως άδύνατον 
είς τα έκάστοτε μεσάζοντα πρόσωπα νά προ- 
παρασκευάοωσιν έκ ~· " —θ”
τινά

των προτέρων απάτην 

("Επεται συνέχεια).

ΛΗΘΩΣ πολύ ολίγον σα
φής είνε ή φράσις αΰτη. 
Φώτα έμψυχα !

Μήπως άρα γε πρόκειται 
περί φανταστικών, πνευμα- 
τιστικών ή θαυματοποιών 
φαινομένων ; “Οχι βεβαίως· 
ούχ’ ήττον και είς τά εύρύ 
τατα άλλως τε, περιοριζό- 
μενοι όρια τώνφυσιολογικών 
φαινομένων θέλομεν απαν
τήσει τά έμψυχα ταϋτα 
φώτα.

ιστρέφοντες έκ τίνος έξοχικής 
) ήλιος έχη πλέον παραχω-

Όπόσοι έπ 
εκδρομής, όταν ό ήλιος έχη πλέον παραχω
ρήσει τό βασιλέων του είς τήν γλυκύφωτον 
Σελήνην, ρεμδωδώς βαδίζοντες διά τών σι
γηλών τοΰ άγροΰ δρομίσκων, δέν έξεπλάγη- 
σαν βλέποντες έπί τής χλόης καί τών θά
μνων μικρά λαμπυρίζοντα φώτα. Αρα γε έκ 
περιέργειας όρμώμενοι ήρώτησαν τούς Μέν- 
τορας τής συνοδείας των τί ταϋτα είνε : Ή 
μήπως, όπερ καί πιθανώτερον. ci ρεμβασμοί, 
τά όνειρα, τής έξοχης τό άρωμα, καί τής 
κιθάρας οί μελαγχολικοί τόνοι άπερρόφουν 
τήν προσοχήν των : 'Εν πάση περιπτώσει 
ιδού κατάλληλος περίστασις νά οκεφθώμεν 
οοβαρώς περί τούτων.

Γά λαμπυρίζοντα ταϋτα φώτα προέρχονται 
έκ τών φωσψοριζόντων σκωλήκων, 
ως γενικώς ταϋτα ονομάζονται. Έν άντι - 
θέσει όμως πρός τήν ονομασίαν ταύτην τό 
μικρόν φωσψορίζον ζωάριον δέν είνε σκώληξ 
άλλ' έντομον, άνήκον είς τήν τάξιν τών 
κολεοπτέρων καί καλούμενον Ν u κ τ ε ρ ι ν ή 
Λ α μ π υ ρ ί ς.

Τό άρεν έντομον διαφέρει λίαν τοΰ θή- 
λεως καθόσον φέρει δύο εξωτερικός πτέρυ
γας, έλυτρα καλουμένας α’ίτινες καλύπτουσι 
τάς δύο πρός πτήσιν πτέρυγας- άλλ' έπί τοΰ 
προκειμένου μάς ενδιαφέρει μόνον τά θήλυ, 
διότι τούτο μόνον λαμπυρίζει. Είπομεν λοι
πόν ότι τό θήλυ δέν έχει πτέρυγας, ομοιά
ζει πρός σκώληκα καί θά ήτο τοιοΰτος άν μή 
ή παρουσία τριών ζευγών ποδών, τό κατέ- 
ταοεν είς τά έντομα Ιδού δέ καί τό αίτιον 
ου ένεκα τό λαμπύριζαν έντομον είνε γνω 
οτόν ύπό τήν ονομασίαν «φωσφορίζων οκώ 
ληξ».

Τήν ήμέραν ή ν υ κ’τ ε ρ ι ν ή λ α μ π υ ρ ί ς 
μενει κεκρυμμένη ύπό τούς λίθους τήν δέ 
νύκτα εξέρχεται καί βραδέως συρομένη άνα- 
ίητεΤ τήν τροφήν της.

Τό φώς άνοδίδεται παρά τών τριών τε 
λευταίων τμημάτων τής κοιλιακής όψεως καί 
έπομένως τότε μόνον φαίνεται τό φώς όταν 
ή κοιλία είνε ανεστραμμένη. Ό σκώληξ καί ή 
νύμφη έπίσης φωσφορίζουσι καί πράγμα πα
ράδοξον καί αύτό τό ώόν.

Ή νυκτερινή λαμπυρίς είνε σχεδόν 
ό μοναδικός άντιπρόσωπος τών γη'ίνων φωτο- 
γόνων ζωαρίων τών ήμετέρων χωρών. Είς 
τά μεσημβρινά όμως τής Γαλλίας και ιδίως 
είς τήν Ιταλίαν ύπάρχει καί έτερον λαμπυ- 
ρίζον κολεόπτερον, καλούμενονluciole

Τό θήλυ ϊπταται ώς κα\ τό άρεν, έν άν- 
τιθέσει πρός τήν νυκτερινήν λαμπυ- 
ρίδα- τό φώς όμως προέρχεται έκ τοΰ αύ 
τοΰ μέρους είς άμφότερα, μέ τήν διαφοράν 
ότι to luciole φωσφορίζει κατά βούλησιν καί 
όπόταν έκτελέση βίαιους τιναγμούς. Θαυμά
σιου δέ εινε άληθώς τό θέαμα τών άγεληδών 
ιπταμένων έντόμων τούτων, διασχιζόντων 
τόν αίθαϊρα ώς σβεννύμενοι ,έπανανάπτοντες 
όμως, διάττοντες άστέρες

Είς τά Θερμά κλίματα άφθονοΰσι τά φω 
τογόνα έντομα, τό δέ φώς αύτών είνε καί 
ισχυρότερου. Οΰτω έν τή μεσημβρινή Σι
νική ύπάρχει έντομον ήμίπτερον συνηθέστα 
τον καλούμενον l’hotine porte chandelle. 
Έχει μήκος γ — 5 έκατοστ. ή δέ κεφαλή του 
έπιμηκύνεται έν είδει μακράς λαμπάδος κυ
λινδρικής. διαχεούσης κατά τάς Σινικός 
νύκτας φώς κυανοΰν ή πράσινον.

Έν Βραζιλία καί Γουϊάννη ύπάρχει έτε
ρον φωτογόνόν ήμίπτερον. ούτινος ή κεφαλή 
ομοιάζει μέ φανόν περιέχοντα κηρίον έξ ου 
καί έκλήθη fulgore porte chandelle.

Έξ όλων όμως τών φωσψοριζόντων ζωα- 
αρίων τό λαμπρότερου φώς διαχέει ν υ κ τ ό
λα μ π ί ς ή π υ ροφόρος πασίγνωστος έν 
τή ύπερθέρμω Αμερική (τή μεταξύ τών Τρο 
πικών.) ένθα καί καλείται cocujos.

Τά φωτογόνα όργανα τών Πυροφόρων 
εινε τρία- δύο έπί τών οπισθίων πλησίον τών 
άκρων τού στήθους τό δέ τρίτον τό καί όγ- 
κωδέστερον έπί τοΰ κέντρου τής κοιλίας,όπερ 
δέν εινε ορατόν ή έν τή πτήσει τοΰ εντόμου. 
Είπομεν ότι τό παραγόμενον φώς ύπό τών Π υ - 
ρ οψ ο ρ ω ν εινε μεγάλης έντάσεως- διά νά λά - 
οητε λοιπόν ιδέαν τινα τούτου αρκεί νά μά 
θητε ότι κύριός της Ραφαήλ Δυβοά ήδυνήθη 
νά φωτογοαφήση έν σκοτεινώ δωματίω ψω- 
τισθέντι μόνον διό πυροφόρων. Ύπό τό 
φώς δέ ολίγων τοιούτων έντόμων δύναται 
τις κάλλιστα νά γράψη καί ν’ άναγνώση.

Εις περιηγητής τοΰ XVI αίώνος ό Δέ 
Όβιέδο ύ-Βάλδες διηγείται ότι οί ιθαγενείς 
τά μεταχειρίζοντο άντί λυχνιών έν τή καθ' 
ήμέραν αύτών χρήσιν. Έν καιρώ πολέμου
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οί κάτοικο» τοϋ Χαϊτή μετεχειρίζοντο τά 
πυροφόρα ώς σημεία άταγνωριοεως Είς τήν 
Άδαναν δε οί κρεολαί κυρίαι μετεχειρίζοντο 
τά πυροφόρα άντί κοσμημάτων. Φανταοθήτε 
έπί τήε μελαίνης κόμης των ζωηρών κοεο 
λών άντί άπαστραπτόντων αδαμαντινών κο 
ομημάτων φωσφορίζοντας πυροφόρους 
έν είδη μικρών πεπυρομένων ανθράκων.προ- 
σηρμοσμενους διά πτερών ή άνθέων. 'Αλλ' 
ό συρμός τής Αβάνας άποιτεΤ έκτές τής 
κεφαλής να κοσμώνται καί τά ενδύματα διά 
τοιούτων πρωτογενών αδαμάτων, έγκλειομέ- 
νων έντός σακιδίων έκ μουσελίνης Οί ίνο,οί 
πρακτικώτεροι τών ιθαγενών τής ’Αβάνας 
μεταχειρίζονται τούς πυροφόρους πρός 
άπομάκρυνσιν τών πολι αριθμών καί έπιδλα 
δών κωνώπων τής χώρας των, οί δέ ταΕει- 
διώται προσαρμόζουσι τούτους έπί τών ύπο- 
δημάτων αυτών προς άποδίωέιν τών όφεων

Έτερον χερσαΤον φωσφόριζαν ζώον δέν 
έχομεν νά πσρουσιάσωμεν δυνάμεθα λοιπόν 
νά έρευνήοωμεν καί τό ύδάτινον βοοίλείον, 
έν ή τά φωσφορίζοντα ζώα εινε άσυγκρίτωο 
πολυαριθμότερσ.

’εάν δέν είδατε θά ήκούοατε, καί έάν δέν 
ήκούσατε μάθετε οτι υπάρχει καί φωσφο 
ρίζουσα θάλασσα. Τό φαινόμενον τοϋτο 
παρουσιάζεται μετά τήν δύσιν καί ομοιάζει 
μέ φαντασμαγορικόν όνειρον μάλλον, μέ ά 
κατανοητόν μυστηριώδη ρεμβασμόν ή όντως 
μέ πραγματικότητα. .. Ο θαλάσσιος άήρσάς 
μεθύει ή σιγηλή έρημία τής νυκτός σάς 
ώθή εις τσς άγκάλας τής ρέμβης, καί τά 
συμπλέγματα τών άργυρών καί φωτεινών κα 
ματων σάς μαγνητίζουν Ιδού ή σελήνη έ- 
χάθη όπισθεν νέφους αναιδούς· καί όμως τό 
θέαμα δέν άλάσσει· νομίζετε οτι έν ονείρω 
εΐαθε' πώς ! ή θάλασσα άνευ σελήνης λαμ 
πυρίζει ; το κυματίδια τρέχουν άνεπάλληλα 
έδώ κοί έκεϊ συγκρούονται ύψοϋνται θραύ 
ονται καί καταπίπτουσιν εις χρυσήν έροχήν 
ώς χρυοόκονις . . Μήπως νομίζετε ότι εί 
δετε όνειρον ; Ποσώς δσο καί άν έτρίβετε 
τούς οφθαλμούς σας τό θέαμαδέν θόήλασοε. 
Ή λαμπυρισμός ούτος τής θαλάσσης οφεί
λεται εί. τήν παρουσίαν μυριάδων ζωαρίων 
Το ζωάριον τούτο καλείται νυκτολαμπίς 
ή κ ε γ χ ρ ο ε ι δ ή ς (nocliluca ωίΐ3ΓΪ3)έχει δέ 
οργανισμόν έκτάκτως άπλοΰν, συνιστάμενον 
ούσιωδώς έκ μικράς τίνος προεκτάσεως κινη
τής καλού; ενης μ α σ τ ί γ ι ο ν Αί ν υ κ τ ο- 
λαμπίδες δέν εινε ορατοί άλλως 'ή διά 
μιροσκσπίου Τό φώς πσοάγετσι είς τό μέσον 
τής πηκτώδους αυτών μάζης ύπό πολλών 
φωτεινών σημείων’ άλλα διά νά ή ορατόν τό 
φώς αύτών πρέπει τό ύδωρ έν ώ πλέουσ ινά 
η τεταραγμένον. Ν υ κ τ ο λ ο μ π ί δ ε ς τε

θεΐσαι έν ύδατι ήτεμοϋντι έντός ποτηριού, 
ούδέν ίχνος φωτισμού έδειέαν, παρά μόνον 
οτε έταράχθ ι τό ύδωρ.

Έκτος τούτου καί έτερον μικρόβιου ταυ- 
τοχρόνως ένισχύει τήν λαμπρότητα τής φω 
σφοριζούσης θαλάσσης διά τοΰ φωτός του τό 
φωσφόριζαν β ο κ ί λ λ ι ο ν.

Άλλο λάμπυρίζον θαλάσσιον ζώον εινε ή 
φωλάς γνωστόν μαλάκιον λεπιδοβράγχιον, 
ούτιυος ή φωλεά σχήμα έχουσα οπής καθέτου 
εινε ορυγμένη έπί τού θαλασσίου έδάφους. 
Ή φωλάς κέκτηται είδος μακρας προβοσκί
δας ώς σίφων ού τό άκρον φθάνει μέχρι 
τού στο; ίου τής οπής Έάν τις φάγη φω 
λάδα τό στόμα του θέλει φωσφορίσει, έάν δέ 
θέση ταύτην έντός ύδατος έν ποτήρι, καί 
ταράέη τούτο θέλει παραχθή έν αύτώ νέφος 
φωτεινόν- ό φωσφορισμός τής φωλά'ος έέά- 
γεται έκ πίντε μερών ών τά δύο εινε έπι 
τού σίφωνος

Φωσφορισμούς έπίσης έίάγουσ. καί 
στον άλλα ζώα έν οΐς Π ε λ α γ ί α ή ν υ 

ό κ ε σ τ ό ς τής Ά φ ρ ο δ ί

έ τούτων είς τά μεγάλα βάθη 
σης άνεκαλύφθησαν καί άλλα

πλεΐ 
κ τ ο 
τη<,

στον άλλα ζώα έν οΐς 
λ α μ π ί ς 
ή βερόη κ.τ.λ.

'Εκτός οί 
τής θαλάσσης άνεκαλύφθησαν καί άλλα 
πολλά είδη φωτογόνων ζώων ών ώραιότατον 
είδος εινε ή brisinga,είδος θαλασσίου άοτέ- 
ρος μετά πολυαρίθμων βραχιόνων, ήτις έρ- 
πυυσα έπί τοΰ βυθού, άναδίδει φώς έί. όλης 
τής επιφάνειας αύτής. Κυρίως όμως έπι - 
κρστοΰσιν οί φωτεινοί ιχθύες.

Τοιούτος τις ήλιεύθη παρά τήν παραλίαν 
τής Άρμορικής ονομάζεται δέ rnalacosle cho- 
l iiodaclyle καί έχει περίπου ^ήκοςιό έκατοοτ. 
I ό ύπομέλαν σώμα του εινε λεπτόν περί 

τήν ούράν, έγκουται δέ εΓτα μέχρι τής πε
λώριας κεφαλής του. Τά φωτογόνα αύτού 
όργανα εΰρίσκονται όπισθεν τών οφθαλμών 
χρησιμεύουσι δέ διά τήν άγραν τών διαφό
ρων μικρών ζώων, άτινα τρέχουαι πρός τά 
φωτεινά ταύτα σημεία ώς αί μικραί χρυσαλ 
λίδες περιφέρονται τήν νύκτα πέριε τών 
φανών.

"Ετερος φωτεινός ιχθύς. Ρόμβος ό έχινό 
στομος άλιευθείς είς τά περίχωρα τής Μα 
δέρας παρουσίαζε διάφορον τοποθετησιν τών 
φωτογόνων οργάνων I αρά τούτω υπήρχαν 
μικρά φωτεινά στίγματα όμοια πρός οφθαλ
μούς έσπαρμένους κανονικώς έπί τού σώμα 
τος τά μέν τοποθετημένα κατά στοίχους 
έπιμήκεις άπό τής κεφαλής μέχρι τής ούρδς, 
έτερα δέ κατά μήκος τών βράγχιων. Τέλος 
έν μεγα έπί τοΰ έπιπτύγματος τών βράγχιων 
καί τό σπουδαιότερου όπισθεν τοΰ οφθαλμού.

Δέν έπιχειρούμεν τήν περιγραφήν καί 
άλλων τοιούτων φωτεινών θαλασσίων ζώων 

διότι πολύ δυσκόλως ήθέλομεν εΰρει τέλος.
Άπαντα τά περιγραφέντσ φωσφορίζοντα 

ζώα έχουαιν ειδικόν όργανον πρός παραγω
γήν τοΰ φωτός, όπερ καί περιεγράψαμεν 
Συμβαίνει όμως καί άλλο τι ύπάρχει φωτο 
γόνον τι μικοόβιον το όποιον ; εταδιδομενεν 
είς πάν όστρακόδερμον. είς τεμάχια κρέατος, 
μηκύτων καί ιχθύων καί άναπτυσσόμενον τα 
χέως, καθίστησι ταύτα φωτεινά.

Πρό πάντων όμως τό μικρόβιου τούτο 
προσβάλλει μικρότατου τι όστρακόδερμον,όπερ 
ένεκα τών συνεχών πηδημάτων του κοινώς 
καλείται ψ ί λ λ ο ς τής θαλάσσης. Τά 
talilres, όπως έπιστημονικώς ονομάζονται 
ούδέν φωτογόνον όργανον έχουσι καί όμως 
χάρις είς τό φωτογόνον μικρόβιου φωσφορί- 
ζουσιν Ηδη πρέπει νά άσχοληθώμεν καί 
περί τής εύλογοτάτης άπορίος τού άναγνώ- 
στου.

Πώς παράγεται το φώς τών φωσφοριζόν 
των ζώων ;

Προς φωτισμόν εινε άναγκαία ή καϋοις ή 
ό ηλεκτρισμός. ‘Υπάρχουοιν όμως ύλαι τινες 
φωοφορίζουσαι είς τό σκότος κατόπιν προη 
γουμένης έκθέσεως είς τόν ήλιον ή τό ήλε- 
κτρικόν φώς.

Ούδέν όμως τούτων συμβαίνει παρά τοϊς 
φωσφορίζουοι ζωαρίοις ή δέ παραγωγή τού 
φωτός των έχει άλλην αιτίαν, ήν λεπτομε
ρώς άγνοούμεν. Ή μάλλον παραδεδεγμένη 
πιθανότης εινε, ότι είς τά φωτογόνα όργανα 
τών ζώων τούτων εύρίσκεται πσχεΤα τις 
φωσφορούχος ύλη, ίσως ή λεκιθίνη. Τό ζώον 
παράγει έπίοης καί έτέραν τινά ύλην ειδικήν 
ζύμην (ΰπέκαυμα) ήτις ενεργούσα έπί τής 
λεκιθίνης αποσυνθέτει ταύτην παράγουσα 
τήν γουανίνην.

Ώς βλέπετε χημικά φαινόμενα παράγουσι 
τον φωτισμόν καί τούτο εινε ό σπουδαιοτε 
ρος λόγος, ού ένεκα ό φωσφορισμός τών ζώων 
εινε άέιοθαύμαοτον φαινόμενου.

ΛΧ-ΙΙΡΙΧ

◄ · · ·♦-ΚΑΡΔΙΑ,,.^ΘΑΛΑΣΣΑ
Οπως άλλά'ιι ό οιριινύ; .ιοϋ κάπου οΐ'»Κράζί< 

Α’αί Χαπωι άλιιγάλαζο: κι' ό.ίάφωτο: γιίΛ
Ο.ιω; ά/.λάζιι ή ι'λάλαοοα ποΰ Sziotr σω.πα/νπ 

Λι' fiziotf n't παράτονο ti/v αμμουδιά κυλά.
_£<ο< 0ΛΛ0?,,Ο». ιρ ι,ΐ'χ»/ ιάνΟρώ.ιυυ χάίΐι ιΐιρα 
Ι&ιϊδις, ,αόδοι, οΐ'ϊιρα χαί οάυ νίράκια οβοϊν 

T‘“’‘ “**’* Οά/.αοοα ι'ι καρδιά ποΰ ο! πο'όοι ιης,ιό» <ουι· 
"οί f) Ιλμίδις πνίγονιαι λιμάνι πριν »'ά βροϊ-ν.

Σάμο; •Ελένη X. Χβορώνού

ΑΦΡΟΛΙΤΗ ΜΙΡΑ

ΜΙΑ ΕΝ ΚΰΝΣΤΑΝΤΖΗ. ΕΟΡΤΗ
Τήν έόπϊραν τοΰ Σάβόάτου τής Τυρινής, έν 

Κωνστάντζι,ι τής Ρωμανίας. ίδόΟη μέγας χορός 
μεταμφιεσμένων έν τώ Μεγάλω Έλληνικώ Θεά- 
τρω,ΰπο τών πολυπληθών αυτόθι ομογενών.

Κατ' επιτυχή δέ ιδέαν ίπρόν.ειτο νά '^ραδευθή 
έκ τοϋ ωραίου φύλου ϊι ύπό εϋφυεστέραν καί 
έπιτυχεστέραν άμφίεόιν έμφανισΟηόομίνη.

ΟΙκεκλημένοι άΟρόοι προδήρχοντο συγκίνη
σής μεγάλη έπεκράτιι, σχόλια δέ, ψιθυρισμοί καί 
έπευφημίαι, ΰπεδέχοντο έκάστην είσερχομένην. 
Δέν ήτο εύκολου βεβαίως νά δοβμ τό μηλον 
τοϋ ΙΙόριδος μεταξύ τόσων καί τοιούτων Αντι
πάλων.

Αίφνης συγκίνιιόις μεγίστη καί ένΟουόιαόμός 
κατέλαόε τούς παρευριόκυμένονς. Είσήρχετο 
άιγαλώς και μεγαλοπρεπώς μία ζώσα κυανό
λευκος.

Ή τήν Ελλάδα άυμόολίζουσα κυρία ’Αφρο
δίτη Μίρα έδόνιόε τάς ι^υχάς τών έν τμ ξένμ 
έκείνχι γωνίμ πατρυοτών καί πάνυ δικαίως 
έκρίΟιι άξια τοΰ ίίραόείου.
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ΠΑΠΥΡΟΣ, ΧΑΡΤΗΣ, ΓΡΑΦΙΑΕΣ
Ό ΙΙάπνρος

Οί Φοίνικες, οΐ αρχαίοι 'Έλλη· ες και οΐ Ρω
μαίοι αντί χάρτου μετεχειρίζοντβ φλοιούς δίνδιων, 
δέρματα ζώων καί άλλα αντικείμενα,μέχρι; ου οί 
Αιγύπτιοι κατώρθωσαν νά χρησιμοποιήσωσ: προς 
γραφήν τον φλοιόν του παπύρου. Τό φυτον τοΰτο 
έφύετο έν αφθονία είς τάς δχθας τοΰ Νείλου, ή δέ 
χρήσις τοΰ έκ παπύρου χάρτου ίιεδόθη καί παρά 
τοΐς άλλοις λαοΐς. Τοσοΰτον δέ απαραίτητος κα
τέστη ή χρήσις αύτοΰ ώστε, όταν υπήρχε·/ έλλει- 
ψις αύτοΰ έν Ρώμη, ό λαός έξινίστατο καί συ/εβαι- 
νον ταραχαί. Ή έποχή τής ύπό τών Αιγυπτίων 
έφευρέσεως καί χρησιμοποιήσ ω; τοΰ παπύρου, έξ 
ού καί ή γαλλι ή λ-ξ-ς papier δέν εινε ά/ριδώς 
γνωστή, εΰρ-.θησαν όμως χ ιρόγραφα έπ παπύρου 
χρονολογούμενα άπό τοΰ 1732 π. X.

Ό πάπυρος εινε φυτόν ύψους δέκα περίπου πή- 
χεω/, τοΰ οποίου τό στέλεχος άποτελεΐται άπό λε
πτότατους φλοιούς' τούτους άφα ροΰντις άλληλο- 
ϊιαδοχως,έξήπλωνον μίαν σε ράν έξ αύτών παραλ- 
λήλως έπί μιας τραπέζης, έπ' αύτών έθετον δευ- 
τέραν σειράν φλοιών σ-αυροειδώ;, τά δέ δύο αύτά 
στρώματα έδρεχον μέ ύδωρ καί τά έπί-ζον ίσχυρώς. 
Ούτως άπετελεϊτο μέγα φύλλον χάρτου τό όποιον 
έξήραινον είς τόν ήλιον.

Ο πάπυρος έν Αϊγύπτω ήτο άφθονώτστος,οταν 
δέ ό Μάρκο: Φίρμος έ·υρίευσ= τήν 'Αλεξάνδρειαν 
(κατά τόν Γ’ αιώνα μ. X.) εύρε τοσαύτην ποσό
τητα παπύρου, ώστε αύτη έπήρκεσεν "να δι* αύτής 
πληρώση τά στρατεύματα του.

Έκαστον φύλλον χάρ ου έκ παπύρου έπωλεΐτο 
έν Ρώμη 3—5 φράγκα, έκ τού ου δ' έννοεΐ τις 
πόσα χρήματα άπητοΰντο δι' αντιγραφήν ένός χει
ρογράφου. Τούτου έ'νεκεν οΐ Έ'.λην-ς μετεχειρί- 
ζοντο αντί χάρτου πινακίδας έκ ξύλου ή έσ: ΰ και 
όστρακα, κεράμους κλπ.

Τόν έκ παπύρου χάρτην διεδέχθη κατά τόν Γ’ 
αιώνα σ περγαμηνές, 8/ έπεν/όησεν έν Ιίεργάρφ 
έπί τής βασιλείας τοΰ Εύμένους ό γραμματικό; 
Κράτης. Ό περγαμηνές ήτο μεμβράνη έ'. δέρμα
τος ζώων, εινε δέ έν χρήσει μέχρι τή; σήμερ.ν 
δι έπισημά τινα έγγραφα και διπλώματα.

Ό χάρτην
Χάρτην κατασκεύασαν πρώτον οί Κινέζοι, κατ' 

“?7Α? »■= διαφτρ.υς ρίζας καί φυτι·άς ούσίας, 
βραδ^τερον δε άπό δάμδακα, λινόν καί μέταξσ/. 
Τήν τέχνην ταύτην μετέδωκαν είς τούς ΙΙέρσας, 
παρα τούτων δέ τήν παρέ'αβον οί 'Αράδες, ίδρϋ- 
σαντες χαρτοποιία έν Ισπανία.

Ή βιομηχανία τοΰ χάρτου έγενί'.'ύθη έν Γαλ
λία Ιταλία καί Ισπανία κατα την Δ’ έκατονταε- 
ρίδα μ. X. Τό πρώτον έν Γερμανία χαρτοποιεϊον 
ιδρύθη έν Νυρεμβέργη τώ 1390, άλλ'ή κατασκευή 
τοΰ χάρτου ήτο ατελής, ώς έκ τής έλλείψεως 
καταλλήλων μηχανημά-ων. Τώ 1779 ό Λουδο
βίκος Ροδέρ, εργάτης τοΰ έν Έσόν τής Γαλλίας 
χαρτοποιείου, έσεϋρε μηχάνημα πρός κα-ασνε ήν 
χαρ ου, τήν δ' έφεύρε-tv αύτοΰ ϊπώλησε τώ 18! 1 

είς τόν Didot Saint-Leger άντι 8,000 φρ. Ούτος 
τήν μετεδωκεν είς ’Αγγλίαν ένθα έγένοντο διάφο- 
τροποποιήσεις καί τελειοποιήσεις.

Ai γραφίδες
Οί αρχαίοι έγραφον έπί τοΰ παπύρου μεταχει- 

ριζόμενοι ώς γραφίδας κάλαμον" τόν οπ-.ϊον έπρο- 
μηθεύοντο έξ Αίγύπτου καί 'Αρμενίας. Τάς έκ · 
καλάμου γραφίδας διεδέχθησαν αί έκ πτερών όνο- 
μασθιϊσσι παρ’ ήμϊν πένναι έκ τοΰ ιταλικού 
penna. ’Ιδίως μετεχειρίζοντο πτερά χην’·ς καί 
κατά δεύτερον λόγον κύκνου καί κόρακος.

Τάς έκ πτερώ/ γραφίδας διεδέχθησαν αί μεταλ
λικά!. Τοιού ων έγένετο χρήσις έν ’Αγγλία κατά 
πρώτον τώ 1803, άλλ’ ώς έκ τής ύπερόγκου τι
μής αύτών έγένετο έλαχίστη κατανάλωσ ε. Έξη- 
κολούθουν επομένως χρησιμοποιοΰντες τάς έκ πτε
ρών, τα όποια είσήγον είς 'Αγγλίαν έκ Γέρμα· ίας, 
1’ωσσίας καί Πολωνίας. Μόνον έκ 1 Ιετρουτ.όλεως 
άπέστελλον κατ’ έτος 27 000,000 πτερών. Έξ έ- 
κάστης πτέρυγες χηνός μόνον πέντε καλαί γρα- 
φ δες έξήγοντο καλώς δέ διατηρούμενη χήν μόνον 
20 γραφίδ ας ήτο δυνατόν νά παραγάγη.

Τώ 1823 οί Άγγλοι κατασκεύασαν γραφίδας έκ. 
κεράτων καί κ-λύφους χελώνης καί έκ λεπτότατων 
τεμαχίων χρυσού καί άλλων πολυτίμων μετάλλων 
άλλ' αύται καί ot διαρκείς, ήσαν δαπανηρόταται. 
Τούτου έ'νεζεν ή προσοχή πάντων έστράφη είς τάς 
έκ χάλυδος γραφίδας, κέ,τρον τών όποιων ήτο καί 
είνε ή αγγλική πόλις Β ρμιγχάμη. Είς ταύτην ά- 
ποστε/.λεται ό πρός κατασκευήν γραφίδων χάλυψ 
it Σχέφ/δ, ένθα παρασκευάζεται είς λεπτότατα 
φύλλα ι δακτύλων καί 3 ποδών μήκους. Τά φύλλα 
ταϋτα έμδάπτονιαι κατά πρώτον έντός διαλύσεως 
θεϊκού οξέος καί μετά ταϋτα παρασκευάζονται πρός 
έπ ξ-ργασ αν. Η προπαρασκευαστική εργασία γί 
νεται υπό γυ αι/ώνκαί κορασίων, ή δ' έζκιπή αύ
τών διά μηχανημάτων ύπό άνδρών.

Έξ ’Αγγλίας ιδίως έ/εργεϊται μεγίστη εξαγωγή 
χαλυδδί ων γραφίδων, άλλά σήμερον εξάγονται 
καί έζ. Γαλλίας καί Γερμανίας.
Ό ττοώτος εφευρέτης τών χαλύβδι

νων γραφίδων
Πτωχός διδάσκαλος τής καλλιγραφίας έν Κα- 

νισδέργη καλούμενος Β0 δρ γ ε ρ, ά<τί νά κατα- 
σκ.-υάζη έζ. πτερού χηνός μίαν μόνην γραφίδα, ώς 
συνεί'ι ζ·.ν μέχρι τής εποχής έκε νης, έσκέφθη νά 
κατασζευάζη έκ τοΰ ίδιου πτεροΰ πολλας τοιαύιας 
όμοιας πρός τας σημερινός χαλύβδινους. ’Επίσης 
κατασ-εύασε πρώτος κονδυλοφόρους κα! έθ;τ;ν έπ' 
αύ ώ/ τας έκ πτεροΰ γραφίδας.

Τοΰτο ήτο μέγα έπί τά πρόσω βήμα ό δέ Βοΰρ
γερ τφ 1808 έδημοσίευσε δ ά τίνος έφημερίδος 
τής Βα νισδέργης τήν έπ-.μένζν είδοποιησιν.

Σστουδαιοτάτη εφεύρεόις
Ό κα/.λιγ. άσος Βοΰργερ μετά πολλούς κόπους 

κατόρθωσε -.α ίφεϋρζ τρόπον, διά τ·.ΰ όποιου έκα
στος να γρσφηκομψώς καί να ώφελήται έκ τής οι
κονομίας. Έξ ένός πτεροΰ χηνός αντί μιας θά έχα 
δεκαπέντε γραφίδας έτοιμους, οΰτω δέ δέν θά χρο- 
νοτσιβή ξύων τα πτερά.

Ε«ός ΡΓΓΧΟΓΡΑΦΙΔΟΚΤΤΙΟΥ υπάρχου 
tv έ οιμυι πτερογραφίδες καί γρσφί'οφόροι.

Ή τ·.μή εινε άνάλογος τής άξίας τοΰ γραιιδ .φό
ρου διότι ύπάρχουσι τοιοΰτοι χευσοί αργυροί ζαί 
ορειχάλκινοι.

Ήτο σπουδαιότατη ή έφεύρεσις τοΰ Βαϋργερ.Ένφ 
όμως δ πτωχός έφευοέτης ύπερηφκνεύετο δια τήν 
ΰπ’ αύτοΰ έπινόησιν, ή άτυχης έφεύρεσι; ύπήρξεν α
φορμή οχι μόνο/ νά ναυαγήση ή έφεύρεσι; του άλλά 
καί να χαταστή γελοία παρά τώ χοινώ.

Είς τό ναυάγιο/ χαί τήν γελοιοποίησιν ταύτην α
ληθές ότι συνετίλεσαν, έργασθέντες πρός τοΰτο λυσ- 
σωδώς, χατά πρώτον οΐ συνάδελφοί του καλλιγράφοι 
ούχί μόνον ·χ φθόνου άλλά και ές άνοήτου φόβου μη 
χαταστρέψη τό επάγγελμα αύτών καί κατα δεύτερον 
λόγον οί πωλοΰντες πτερά χηνών, τών όποιων θα 
παρεβλάπτοντο τά κέρδη.

Καί όμως ή πρώτη αύτη αποτυχία ού μόνον δέν 
άπεθάρρυνε τόν Βοΰργερ, άλλ' εξακολουθώ/ τήν τε
λειοποιήσω τής έφευρέσεω; αύτοΰ, έφεΰρε βραδύτερου 
καί μιχράν μηχανήν, δι' ής έχόπτοντο αϊ πτερογρα- 
φίδες, άντι νά κόπτωνται διά τής χεισός.

Άναγγείλας τήν έφεύρεσι·/ τή; μηχανή; ταύτης, 
π-;σέθηχεν ότι έσκόπει νά χατασχευάση γραφίδας 
ούχί πλέον έχ πτεροΰ χηνός άλλά εχ μετάλλου. Λλλ' 
άν κατασκεύαζε τΟιαύτα;. τότε τό εμπόριο·/τών πω 
λούντων πτερά χη·'ός δέν Οά παρεβλάπτετο πλέον 
άλλά θά κατεστοέφετο καθ’ δλοχληρίαν. Νέα τότε έ- 
χηρύχθη χαί πάλιν κατά τοΰ Βοΰργερ σταυροφορία, 
οί δέ πωλητα! τών πτερών συμυ.αχήσαντες μετά τών 
καλλιγράφων, διέδιδαν πα'/ταχοΰ ότι ό ταλαίπωρο; 
Βοΰργερ έτρελλάθη, διότι διετείνετο ότι θα κατα
σκεύαζε γραφίδας έκ μετάλλου, τ'ο όποιον είνε απο
λύτως άδύνατον.

Ούτως ό δυστυχής Βοΰργερ εθεωρεϊτο ύπό πάντων 
τρελλός ! 'Επειδή οέ είχε δαπανήσει άπάσα; τά: οι
κονομία; του πρός κατασκευήν μηχανής δυναμένη; 
νά χόπτη μετάλλινα; γρσφίΐας, χαί παρημέλησε τά; 
παραδόσεις του, περίήλθεν εις μεγίστη·, ενδειαν. χα- 
τελήφθη έξ άπελπισία;, έπεδόθη είς τήν μέθη·/, χαί 
κατέστη παίγνιον τών συμπατριωτών του. Οσάκις 
δέ οΐ άγυιόπαιδες τόν συνήντων καθ' όδόν, τόν ένε- 
παιζον καί τόν άπεκάλουν ρ υ γ χ ο γ ρ ά φ ο ν.

Καί όμως οΐ πρακτικοί Άγγλοι, ίδόντε; τήν μη- 
''-ΰ Βοΰργερ ήρξαντο κατασκευάζοντες τας_ χα

λύβδινου; γραφίδας. Ίί κατασκευή αύτών έγινε co ιδίως 
ε/ Βιρμιγχάμ»], όπόθεν αί χαλύβδινοι γραφίδες άπε- 
στέλλοντο πανταχον, ένώ δέ οΐ κατασκευασταί έχέρ- 
δ·.ζ·.ν εκατομμύρια έκ τοΰ κατ’ επιφάνειαν μέν άση- 
μαντου, ποάγματι δμω; απαραιτήτου αντικείμενου 
τούτου, ό δυστυχή; έφευοέτης τώ 1810, γέρων ήδη, 
ϊστατο έξωθεν τοΰ ταχυδρομείου τής Καινιοβέργης 
καί ίπώλει κονουλοφό:ου; καί χαλύβδινου; γραφίδα;, 
δπω; κερδίζη τό/ έπιούσιον άρτον του χαί αή άπο- 
θά·ή έκ πει «η;. __ ___ _ __

ΤΟ ΝΕΟΝ

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ λ! ΟΥ
/Συκίχκα ex τον .προηγονμ/rov)

Αί άξιολογώτεραι σίζοδομαί είσί Τουρζιζαί ζαί 
Χρονολογούν:α; ά-.ό τής έποχής καθ’ ήν διέμενον 
<ζεϊ οΐ Σουλτάνοι Έκτο; δε τής πόλεως σώζεται 
Ατι ήρειπωμένον τ; άλλοτε λαμπρόν Έσκι Σεράϊ, 
ήτοι τό άνά/τορον τών αρχαίων Σουλτάνων, σπερ 
^υν χρησιμεύει ώς κατοικία τοΰ Γεν. Δι .ΐ/.ητοΰ. 
Αξιοθέατοι ε’ναι'πρός τούτοις ζαί δ.ο Άγοραί 

‘ξ ων ή ζτΐίθεϊσα ύπό τοΰ Άλή πασά έκτε νεται 

έπί μήκους 300 μέτρων καί έχει εξ πάλας καί 100 
θολοειδή καταστήματα. Τό ε'μπόριον κυρίως κατέ- 
χουσιν ο: Έ/.ληνες. ιδίως τό τών σιτηρών, βάμδα- 
ζ.ος, έρίων καί τυροΰ.

Ή Άδριανούπολις έκτίσθη ύπό τοΰ αύτοκράτο- 
ρ·.ς Άδριανοΰ ου έλαβε και τό όνομα, έν ή θέσει 
έζ.ειτο ή αρχαία Ούσζαδάμα. Τινές δέ ’ών Βυζαν
τινών συγγραφέων αποδίδοντες είς αρχαίαν Ελ
ληνικήν καταγωγήν αποκαλοΰσιν αύτήν Όρε- 
στιά’α Έκ τώ/ π λλών πολιορκιών ας ύπέστη ή 
μάλζ ον άξι μνη κόνευτος είνε ή γ-νομένη τώ 586 
π.χ. ύπό τών Άδάρων. Καί τώ μέν 813 ό βασι
λεύς τών Βουλγάρων Κροΰμος ένίκη-ε τόν Βυζαν
τινόν στρατόν περί τήν Άδριανούπολιν, τφ δέ 922 
άλλος αύτών βασιλεύς : Συμεών, έκυρίευσεν έξ 
εφόδου ταύτην. Τόν Νοέμβριον 1189 είσήλασαν 
οΐ Γεσμανο! σταυροφόροι καί τή 27 Φ δρουαρίου 
1 190 συνομολόγησαν αύτόθ συνθήκην ο αύτοζρά- 
τωρ τής Γερμανίας Φρειδερίκος Βζρδαρούσας καί 
ό τών Ελλήνων 'Αλέξιος Γ' ό Άγγελος.

Τή 15η 'Απριλίου 1205 ήττήθη έντ-ΰθα ύπό 
τών Βουλγάρων -ζαί συνελήφθη αιχμάλωτος σ αύ- 
τοκράτωρ τών Φράγκων Βαλδουίνες ό Α', τώ δέ 
1361 έκυρίευσε τήν Άδριανούπολιν ό Σουλτάνος 
Μουράτης σ Α' καί τώ 1366 κατέστησε·/ αύτήν 
καθέδραν τής Αυτοκρατορίας του. μ=θ' δ παρέμει- 
νεν ή πόλις αύτη πρωτεύουσα μέχρι τής έν ετει 
1453 γενομένης ύπό τών Τούρκων άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως, οτε τφ 1829 ο Ρωσσικός 
στρατός ΰπερέδη τόν Αίμον, ή δέ Άδριανούπολις 
κατέστη τό κοινόν έ -τευζ.τήριον ζαί τή 20η Αύγου
στου περίήλθεν αμαχητί είς τούς πολέμιους. Ή 
τροποπα.οΰχος αύτη τών Ρώσσων πορεία ήνάγκα- 
σ· τόν Σουλτανον Μα-,μού: εις ειρήνην καί τή με
σολαβήσει τών άλλων Δυνάμεων ύπεγράφη ή πε
ριώνυμος καταστασα συνθήκη τήςΆδριανουπόλεως, 
δΓ ής ο: Ρώσσοί άποδίδουσι μέν τή Τουρκία όσα 
κατέλαδον έν Ευρώπη, τήν Βλαχίαν, τήν Μολδα
βίαν, τά κατά τήν Βουλγαρίαν καί Θράκην χωρία 
και άπομένουσιν ένταΰθα όρια τής έπιζρατείας των 
σ Προύθος ζαί σ Δούναδις' διατηροΰσι δέ οί Ρώσ- 
σοι πάντα τα παράλια τοΰ Εύξ-ίνου, όσα έκτεί- 
νονται άπό τών εκβολών τοΰ Κουδάν μέχρι τοΰ 
λιμένος τοΰ Αγίου Νικολάου ώ; και τάς καυκά
σιας χωράς Εις τούς Ρώσσους έπίσης έδόθη έλευ- 
ρία εμπορίας καθ’ απασαν τήν Τουρκικήν έπικρα- 
τειαν καί έλευθερία ναυτιλίας έν τώ Δουνάδει, τώ 
Εύξείνφ ζαί τή Μεσογείφ, άλλά και είς πάσας τας 
άλλας Δυνάμεις τάς φι> ιζώς έχούσας τή Τουρκία 
επετράπη ωσαύτως έλεύθερος σ τοΰ Έλζ.ησπσντου 
διάπλους. Καί ή μέν Βλαχία ζαί Μολδαυια συνε- 
φωνήθη να κυβερνώνται δι' ϊσοδ ων οσποδάρων ύπό 
τήν ζυριαρχ αν τής Τουρκίας, ή δέ Σερβία υπό 
ζληρον-.μ-ζοΰ άρχοντος. Ή δέ Ελλάς άνεγνωρί- 
σθη αύτόνομον βασιλείου.

Κατά τόν έσχάτως Ρωσσοτουρζικόν πόλεμον 
τοΰ 1878 ένίζησαν ζαί πάλιν οΐ Ρώσσοι καί έπήλ- 
θον τά γεγονότα άτινα πάντες καλώς γνωρίζομε·/.

Ό σιδηρόδρομος φθάνει είς Άσριανούπουλιν 
περί τήν έδδόμην ζαί ήμίσειαν τής έσπέρας και 
άμέσως παρατηρεί τις κίνησιν καί συνωστισμόν περί 
τόν σταθμόν. 'Οθωμανοί υπάλληλοι ζαί στρα ιω-
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τικοί έπισκοποΰσι καί έξετάζουσι τά πάντα λεπτο
μερώς χάριν τής τάξ-ως καί ασφαλείας καί μετά 
πολλάς άνιχνευτικάς, ούτως είπεϊν, έξετάσεις καί 
έρεύνας είς ας ΰποβάλλεσθι, άφίεσθε έλεύθ-ρος να 
είσχωρήσητε εις τήν πόλιν. Αύτη βεβαίως δεν θα
σας ευχαρίστηση κατά πρώτον, καθόσον ούτε οδούς 
καί κέντρα θά σάς παρουσίαση ευχάριστα, ούτε 
οικοδομάς καινουργείς καί πρόοδον ικανοποιητικήν. 
Τά πάντα δζου- 
σιν αναχρονισμέ 
καί έ'νεκε», ώς 
προείπομεν, τής 
τοποθεσίας καί τής

κα α- 
; διέ- 

ητο 
να- 

τ Εΐ- 
ήττον 

κέντρον έμπορίου 
καί βιομηχα νιας 
καί ΰπδ τήν έποψιν 
ταύτην ό αρκετά 
πολυπληθής πλη
θυσμός της εύη- 
μερεϊ καί εξέχει 
άπδ άλλους παρα- 
πλεύρως αύτ?ς ευ
ρισκομένους. Δυ
στυχίαν δέ δέν θά 
εΰρητε έκεϊ διότι 
παντες δΰνανται νά 
έργάζωνται καί 
νά μή παραπονών- 
ται. Οί δ’ ήμέ- 
τεροι πολυπλη
θέστεροι όντες έπι· 
κρατοϋσι καί κυ
ρίαρχοί τών πάν
των, ένεκα τής 
πνευματικής καί 
πλουτολογικής αυ
τών υπεροχής. καί 
διά τοΰτο ή Ά- 
δριανούπουλις ου
δέποτε, έλπίζομεν 
θα άφήση τά ΐνία 
τής ελληνικής αυ
τής συγκρατήσεως 
καί επιβολής.

Διηυθύνθην καί 
τδ ξενοδοχεϊον Καρ «παναγιώταν 
αλλα καλλιστον καί εύρύχωρον μέ 
πρόθυμον υπηρεσίαν, τήν δ’ έ 
έκ τώ» πρώτων τον κ. Δημ. 
καί Κίμ. Δελικάτον εμπόρους προ 
Κων)πόλεως συστημένος, ώς 
μας κ.Σκάσην.

Ο κ. Παναγιω ύπουλος προθυμότατος ε·ύ- 
γενέστατος καί καλλίστης μορφώσεως νέος εύαρε- 
στήθη αμέσως να μοί υπόδειξη τά διάφορα κεντρικά 
μέρη τής πόλεως καί νά μέ συνοδεΰση μέχρι του

ιστορικής 
στάσεώς της 
μεινεν ώς 
σταθερά είς τδ 
θεσιδς αυτής, 
ναι ούχ’ 1
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Έλλην. προξενείου καί ειτα νά μέ συστήση εις 
τον έκ τών καλλίστων καί φιλοτιμωτάτων ομο
γενών μας τραπεζίτην κ. Έμμ. Δούλαν καί τού- 
άδελφούς Κωστόγλου έμπορους.

Ό κ. Πρόξενος ήτο εις τδ ιδιαίτερον γραφεΤον 
του καί μέ άνεγνώρισεν αμέσως.

— ΙΙώς κ. Πρίντεζη και έδώ 
να σας ί’δω άπδ 5—6 έτών, άπδ

; μοί λέγει" έχω 
τότε όπου ήμουν 
εις 'Αλεξάνδρει
αν, τί κάμνετε 
καί πότε ήλθατε ;

— ΓΙραγμαιι- 
κώς άπδ τότε. 
"Ημην είς Κων- 
σταντινούπουλ ιν 
καί μεναβυίνων 
είς Βουλγαρίαν 
και Ρωμανίαν,δ·.' 
υποθέσεις τής 
«Φύσεως», άπε- 
φάσισα νά διέλθω 
καί εντεύθεν εφέ
τος, όπως ϊδω 
καί τήν Άδρια- 
νούπολιν καί τους 
ομογενείς μας.

— Δέν έκά- 
ματε άσχημα καί 
πώς σάς έφάνη 
ή Άδριανούπο- 
λ'.ς, γνωρίζετε 
τινας έδώ ;

— ’Αρκετά 
καλή πόλις, μο
λονότι παλαιά— 
έμπορικώς φαίνε
ται καλώς έχου- 
σα, έν συγκρίσει 
προς άλλας τής 
Ανατολής πό
λεις. Γνωρίζω τι- 
νας ομογενείς μας 
ένταΰβα καί ετέ
ρους έκ συστά- 
σιως καί ελπίζω 
νά γνωρίσω κατά 
τήν ολιγοήμερον 
ένταΰθα διαμονήν 
μου καί άλλους.

— Βεβαίως θά 
γνωρίσητε, εινε 

εδώ όμογεν.'ς μας. 
. Αδριανοϋπολις δΐΐκρίθ7! 

πάντοτε έπί αναπτύξει καί πολυμαθεία. Καί τί νέα 
άπδ τήν περιφέρ-ιάν σας, κ. πρόξενε, εισθε ευχα
ριστημένος, έχετε ήσυχίαν ; έργασίαν ;

— Ήσυχίαν όχι καί τόσην,έχομεν πάντοτε κρού
σματα ταχαχών καί έργασίαν άδιάκοπον. Ήδη με
ταβαίνω είς τήν Ξάνθην,διότι συνέβη ταραχή τις. 
Πρέπει νά εΐμεθαδιαρνώς άγρυπνοι καί ενήμεροι, 
διότι πολεμούμεθα διινώς καί διερχόμεθα ημέρας 
πολύ πονηρός.

διέμεινα τήν νύκτα ταύτην είς 
παλαιόν μέν, 

καλήν καί 
αϋριον έπεσκέφθην 
Παναγιωτόπουλον 
ρος ούς ήμην έκ 
και τδν πρόξενόν

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΩΣΦΟΡ1ΖΟΥΣΑ
I Τα έμψυχα φώτα. Δ'εκ. ί 7) 

καλοί καί άνεπτηγμένοι οί
—Τδ πιστεύω,διότι ή

ΕΝΥΔΡΙΣ ΘΗΡΕΥΟΥΣΑ

-·Ιί ίνυδοίδες άνήκουοιν εις τή>· οίκογένειαν 
των Δ/ουτσεΖιόώ>· >) Γα/.ηιδών ζώων. Ενρίοκον- 
,α' ττονεαχοΰ καί ζώαι πΛβά τους .ιοτο/ΐούς καί 
τάί λίμνας η έι·τος τών ί·δάτωι·, τοουχουσοι 

βατράχους, καρκίνους κ.τ.λ

II ίινδρίς εινε ξ<ΰοι· ποί.ύτιμυν διά τδ έξο
χοι’ δέρμα του. Jia ιών τριχών τον κατασκευά
ζονται αί/.οι καί χρωστήρες,τδ δε κρέας τον εΐνΐ 
ευγεστον.
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— Άπό σας έξαρτατε νά πατάσσητε άμεελίκτως 
τό κακόν καί καυτηριάζετε τον εχθρόν, Ο:. Βούλ
γαροι ώ; βλέπετε δέν καθεύδουν καί πρέπει τάς 
ένεργείας τω·> νά παρακολουθώμεν καί τάς ενισχύ
σεις των νά ματαιόνωμεν.

Ό κ Σκάσης είναι έκ τών ολίγων σπανίων 
προξένων μας, οίτινες άντιναλαμδάνονται καλώς 
τής δέσεως των καί έκτελοΰσι μετά ζήλου καί ά- 
φοσιώσεως το καθήκον των, σταθμ ζοντες κα
λώς τά πράγματα και ένεργοΰντές μετά περισκέ- 
Φεως καί συνέσεως, άνευ έπιδείξεως καί πατάγου, 
Άριστα μεμορφωμένος, γλωσσομαθής ναι ευφυής, 
έκτιματα: παρά πάντων και παρέχει έχέγγυα τής 
άνελλιποϋς έκτελέσεως τοΰ καθήκοντος του καί έ- 
πιτυχοΟς δράσεώς του. 1> τφ εύρει καί έθνικφ στα- 
δίφ, επ·ρ πάνυ καλώς καί δι’ εαυτόν έςελέξατο.

Τον κ. Δούλαν εΰγενέστατον καί φιλοτιμώτατον 
άνδρα.πατριώτην δέ άριστον κα! ακραιφνή, δικαίως 
παρα πάντων άγαπώμενον καί έκιιμώμενον έν 
Άδριανουπόλει, ένεκα τών έπιμεμελημένων αύτοΰ 
προτερημάτων καί αρίστων πρ-σόντων, είίρομεν έν 
τοϊς γραφείοις αύτοΰ, κειμένοις έν τώ Ρουστέ- 
ΙΙασσά-Χάν, προς τό βορειοδυτικόν μέρος τής πό· 
λεως. Ότως είς ολσς τάς όθωμανικάς πόλεις καί 
ένταϋθα εΰρηνται τά γνωστά λεγάμενα χάνια, ήτοι 
μεγάλαι διώροφοι κυκλοτερείς στοώδεις ώς έπί το 
κλειστόν, ή τετραγωνικοί οί/οδομαί είς το κέντρον 
τών οποίων συνήθως υπάρχουν πηγαΐ ΰδατος δένδρα 
καί καφενεία, είς δέ τάς πλευράς εκατέρωθεν ώς 
καί ά,ω κα: κάτω ποικίλα γραφεία, άποθήκαι καί 
μαγαζεϊα. Ό κ. Δούλας μας ΰπεδέχθη ευμενέ
στατα, έκφρασθείς συμπαθώς υπέρ τοΰ περιοδικού 
μας καί δεχθείς νά συγκαταλεχθή μεταξύ τών ή- 
μετέρων πολυπληθών συνδρομητών κα! άφοϋ ώμι· 
λήσαμεν αρκετά μετ’ αύτοΰ, άπεχαιρετήσαμεν 
αύτόν καί άπήλθομεν.

ί’Επεται συνέχεια).

^^ΔΙΑΦΟΡΑ^^

Τδ εϊδωλον τών Βραχιόνων
Τό έν εί·.ει κοχλιαρίου είδωλσν τών Βρζχμά- 

νων είνε ή πλέον ασυνήθη; θεό της είς χώραν πα
ραδόξων θεώ/. Εί/ε περίεργος ξύλινη μορφή κε- 
καλυμμένη πανταχ_όθεν μέ σ.δηρά κοχλιάρια. 
Ταΰτα όντα έστραμμένα κρατούσιν ε’λαιον καί 
θρυαλλίδας, αϊτινες δύ.αντα'. νά άναφθωσιν = 
τήν σ'.’.άν ινδικού τίνος 'έ.δρου, όταν οιαφορα’. 
τελεταΐ λαμ.βά··ωσι /ώραν.

Έπιδημίαι της Ίιϊτοοίας
Ή έλάττωσι: εις τή. θνησιμότητα τώ με

γάλων πολεω. κζτα τό τελευταία ολίγα έτη 
δύναται να έκτ μηθή παραβαλλόμενη μέ όμοιας 
στατιστικός τοϋ παρελθόντος. Κατά τόν δωδέ
κατον αιώνα οΰχί ο).ιγώτερον των οεκζπέ τε επι
δημιών καί πολλοί άλλο; λιμοί έθέριζον του; 
κατοίκους τής ’Αγγλίας. Κατά τόν δέκατου 
τρίτον αιώνα έπήλθον είκοσι λοιμοί καί δέκα 

έννέα λιμοί, ένφ κατά τον τέταρτον έπήλθον 
άλλα·, άσθένειαι. Τώ 1348 ή πζ-.ώλης, ήτις 
διεδόθη είς τήν ’Αγγλίαν άπό τήν Ανατολήν, 
προύξένησε τόν θάνατον 100,000 ανθρώπων εις 
τό Λονδίνο*, ένω είς την Ευρώπην περί τα 
25.000.000 ανθρώπων έπεσαν θύματα τής 
επαράτου νόσου. Ή τελευταία φοβερά έ ίσκε- 
ψις τής πανώλευ; εί; την ’Αγγλίαν έγέ ετο τω 
1664 — 1666, ένεκα τής οποίας 100,000 ψυ/αί 
έχάθησαν μόνον είς τό Λονδίνου. Τήν επιδημίαν 
ταύτην διεδέχθη ή μεγάλη πυρκαϊά τού 1666, 
ήτις κατέστρεψε 16,000 οικία:, περιλαμβανό
μενων δλων τών πλέον πυκνώς κατφκημε ων 
μερών τή. πόλεως. ΤΙ έκ νέου κτίσις τού Δοκ
οί ου έπί υγιεινών νόμων, φαίνεται, ότι ανεχαι- 
τισε τάς επιδημικά; νόσους, αϊτινες προηγου
μένως τόσον ανηλεώς έθέριζον τούς κατοίκους 
του.

Μαχαίρια καί στεοοΰνι α
"Οταν γελώμεν μέ τούς Κινέζους, διότι μετα

χειρίζονται ξυλάρια διά νά τρώγωσι, λησμονοΰ- 
μεν τό γεγονός, οτι τά μαχαίρια καί τά περον- 
νΐα εινε πολυτέλεια τών σχετικώς τελευταίων 
ημερών. ΙΙρό τριακοσίων ετών έκαστος ά.θρω- 
πος είχε τό μαχαίριόν του,διά τού όποιου ε'κοπτε 
τό κρέας εις μικρότατα τεμάχια, τά όποια τότε 
έθετεν εις τό στόμα μέ τήν άλλην χεϊρα του.

Ούδείς έκ τών ήγεμόνω- τής Αγγλίας είχε 
περού-.ια μέχρι τής βασιλείας ’Ερρίκου 7ου. 
Άπαντις εύγενεϊς τε καί μή. μετεχειρίζοντο 
τού; δακτύλου; των."Οθεν είς τάς βασιλικά; ζά
λος ύπήρχεν ή καλουμένη υδρία, ήτι; συνω- 
δεΰετο μέ λεκανα:, ύδωρ καί χιιρόμακτρα.Όταν 
ό Ιάκωβο; Αος, ΰπεδέχθη τόν Ποέσβυν τής Ι
σπανίας εΐ; γεύμα «Αί Μεγαλειότητες των ένι
ψαν τά: χεΐρας των μέ νερό·/ άπό τήν αύτήν 
ύδρία/. τά δέ χειρόμακοα προσεφέρθησσν είς υ.έν 
τόν βασιλέα ΰπό τοϋ Λόρδου θησαυροφύλακος, 
εις δέ τήν βασίλισσαν ύπό τού Λόρδου Άρχι- 
ναυάρχου». Ό πρίγκηψ τή; Οΰαλλία; εΐχεν 
ΐδικήν του υδρίαν, τήν όποιαν μετεχειρίσθη κα
τόπιν ό Πρέσβυς.

Τό πρώτον βασιλικόν προσώπου έν ’Αγγλία, 
τό όποιον ήτο γ ωστόν,ότι είχε περουνιον, ητο 
ή βασίλισσα Έλισσάβετ, άλλ’ είνε αμφίβολον, 
έάν ποτέ τό μετεχειρίσθη. Τά περούνια τόσον 
βραδέως έτέθησαν εί: χρήσιν, ώστε τά μετε- 
χειρίζοντο μόνον αί άνώτεραι τάξεις περί τά 
μέσα τοϋ δέκατου εβδόμου αίώνο:. Ιίερί την 
περίοδον τής Έπαναστάσεως, 1688, ολίγοι εύ
γε εΐς Άγγλοι εϊχον πλέον ή δωδεκάδα αργυρών 
περουνίων, καθώς καί τινα έκ σιδήρου καί χά
λυβες. ’Επί τέλους τό χαλύβδινου περούν.ον 
έτέθη είς είς γενικήν -χρήσιν καί κατεσκευάοθη 
είς τό Σέφφηλδ. Κατ’ άρχάς είχε δύο όδόυτας, 
αλλά βραδύτερου καί άλλος οδούς προσετέθη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Πλεϊστα έπιστημονίκά παίγνια έδημοσιεύθησαν έν 
τή στήλη ταύτη τής αΦύσεω;» έπί τοΰ ζητήματος 
τούτου.

Πράγματι τά τής ισορροπίας πειράματα ειυε ανε
ξάντλητα. πάντοτε θεαματικά καί παράοτξα, προκα- 
λοΰντα τό ενδιαφέρον τών θεομένων.

Διά τό παρόν πείραμα χιειαζόμιθα μίαν κοινήν 
φιάλη-, ένα πώμα έκ φιλλοΰ καί δύο περόνια. Επί 
πλέον οέ ποτήριον καί ύδωρ.

Τούτων εϋρεθέντων προσαρμόσατε επί τοϋ φελοΰ 
άντιθέτω; τά δύο περόνια καί έπειτα τοποθετήσατε 
τό πώμα έπί τοϋ χείλους στομίου φιάλης.

Μόλις εύρεθή έν ισορροπία τό σύνολο/ τοΰ πώμα
τος καί τώ· πετονιών, δϋνασθε ελευθέριος νά κινήτε 
τήν φιάλην καί μάλιστα πληρώσαντες ταύτην δι’ ΰ
δατος είμπορείτε νά κενώσητε τούτο έπί τοΰ ποτη
ριού κλίνοντες τήν φιάλην χωρίς *ό πώμα νά πέση. 
πρός εκπληξιν τώ. θεατών σας.

◄· ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ | ·Κ-

Βαφή τής χάτης των djt.iar.— Ετοιμάσατε 
τήν έξης $ άλυσιν .120 γραμ. Οε'.ϊ/.οΰ σιδήρου, 35 
γραμ. ύπερ·χλω:ΐθύχου σιδήρου έντός μιας λίτρας 
ΰδατος άπεσταγμέιου Αί πρός όαφήν ζάναι πρέπει 
προηγουμένως νά εριδώσ·. διά βμύριδος (mile emei ife) 
καί ε'τα να άλ'.ιφθώσι δια ΰδατος ά.ίεστούχου. 
μετά δε την άπ ξήρ/νσίν τούτου καθαρίζετε τήν 
κάνην διά λι.οϋ πανιού μέ πρ-.σ χήν, ’.’να μή οί δά
κτυλοι έγγίσωσι ταύτην διότι αί τοιαϋται /ηλίδες 
ϊεν έξαλοίφοντα·. ’Ακολούθως δια μαλακού σπόγ
γου αλείφετε τήν κάνην ελαφρώς έκ τής άνω δια- 
λΰσεως. ήτις θέλει έπιφέρει όξείδωσκ' μετά 24 
ώρας ξέ,τ-; καλώς τήν κάνην διά συρματίνης βούρ ■ 
τσ“? μή έμπο ούσης άμυχάς.

Ε'.τα πλύνετε τριό-.ντες δ α θερμού ΰδατος έως 
ου το προσ/αμόανομ,νον χρώμα αποσή ομοιόμορφον 
~?ος τοϋτο δε τα βαθύτερο·/ κε,ρωματισμένα μέρη 
-'Ον περισσότερον νά τριόώσι και άκολουθως σπογ- 
7'·ζ τε κα! ξηραί-ητε τήν κάνην δια κ/θαροτάτων 
τεμαχίων οθόνης.

Ούτεςε’νεσ τρόπος τήςξαφής, άλλα εινε ανάγκη 
να έπαναληφθή πεντάκ.ις κατο διαστήματα 24ω.:α. 
Όταν σέ φθάσητε εΐς τό διά Οερμιΰ ΰδατος πλύσι- 

μον ιή/ πέμπτην ζαί τελευταία·/ φοράν, καθ’ ήν 
θά λάδη τδ τελικόν χρώμα ή κ άνη πρέπει νά μή 
λογίσητε εΐς τίποτε χρόνον ζαί κόπον, ίνα ό χρω
ματισμός γίνη ομοιόμορφος. Τέλος μετά τήν εργα
σίαν ταύτην άλοίφομ'ν διά τής παλάμης έκ τής 
άνω διαλυσεως έφ’ όσον ξηρανθή τελείως.

Έζά./ίιι'κ: τής σχωρίας χαί προφύ.Ιαί,ιτ χατ' 
αύτής.— 'Ετοιμάσατε τάς έξής διαλύα-ις 1) 11)0 
γρ.ΰδατος, 3 γρ ζόμ ως τραγ.νθης.2) 50 γ. ϋδατος 
3 1)2 γρ. τρυγι οΰ οξέος, 1)2 γ;. καθαρού Οεϊ- 
ζ.ΰ όςέως,Β) 100 γρ. ύδατος, 1 00 γρ θ-ϊκ'.ΰ σ.δή- 
ριυ. 5. γρ μ- σν,π-.ηρίας ζαλίου /αί ολίγον τι 
ζόνεως ροσολι/.οΰ όξ ως. ’Α/αμίξοσε πάσας ταύτας 
τάς διαλύσεις ■ αι έκ τοΰ μίγμα ος α/,οίφετε τα 
σζωρι σμένα άν·.ι?.=’με>α Ούτω πίπτει άφ έαυτής 
ή σκωρία άνευ προσβολής τοΰ σιδήρου, μάλιστα δ= 
τοΰ λοιπού πρεφυλάσσεται ούτος από π;σ ς σ-ω 
ριάσ.ως.

Kara zwr έγχαυμάτω>·.—'ϊ> έγ/αύμα:α ε'νε 
πάθημα συχνότατο·/ εις μίαν πολυμελή πρό πά/των 
οί/.ογένειαν. ΙΙο/,λά δέ μέσα τίθενται πρός κατα
στολήν τών δριμυτατων πόνων, άλλά πολύ όλ·'γο·/ 
τα πλεΐστα ώφελοΰσιν.

Τό καλ> ίτερον είνε νά θέτκ. ό πάτχων έπί τοΰ 
εγκαύματος ολίγον βάμβα/.α Ότισμένον δί’ελαίου 
τοΰ φαγητού.

'Αλλά ζαί τούτου προτιμοτερον είνε τό εξής : 
Έχετε έτοιμον διαλυσιν πι ρι/οΰ όξέω; (1 γρ. είς 
100 ΰδατος). Βρεξατε δι’ αύτοΰ τόν βάμόα/.α >αί 
θέσατε έπί τοΰ καύματος ά/λ :σ;·.τες δίς καί τρις 
τής ημέρας.

ίοσουοσο.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ SYMSOTAH ΣΚΑΗΟΤΕ
Πως πρεπει vi ζοιμώμεΟκ

11ώ; πρέπει να ζοιμώμεθα ει; τρόπον ώστε ζαί τό 
σώμα ζαί τό πνεύμα ν' αναπαύεται . Ό χαθείς, α- 
ναλόγως του κλίματος χαίτη; έπν/ής, κοιμάται όπω; 
θελει. “Αλλος δεξιά, άλλο; άριστε.ά. άλλο; ανάσκελα 
άλλο; τεντωμένος, άλλ·-; ζου' ουριχσμέ-ο;. άλλο; ε- 
πίστομχ. Ό γειμα/ό; καθηγητή; Ί'ίοσε: λέγει τά 
έξης περί τοΰ τρόπον κατά τόν όποΓον πρέπει ·<ά ζοι- 
μώμεθ α.

Πρέπει νά ζοιμώμεθα άνάσζελχ χωρίς χα.έν μα
ξιλάρι, εί; τροπ-.ν ώστε ή κεφαλή νά ή.αι εί- τό 
αύτό έπί-=δον με τού; ποδα;. .Χάρις ει; τον τρσπον 
αύτόν ή χυζλσφορία τοΰ αιματο; γίνεται άσυγκ.ίτω; 
καλλ'.τέτα, άποφεύγομεν όέ καί τα ό'.ειρα, τα όποια, 
ευχάριστα ή δυσάρεστα,πάντοτε ζ.ουράζο·,ν τό πνεύμα.

Μ.ϋΙΕΡΑ ΗΙΙΪΤΙΙΜΜΚΑ
' Εχαστος άνΟρω.Ίος υ^ιΐ.έει >·<ι ζή fjti έχατόν 

έτι). Τούτο εινε τό δσγμα τό οποίον διήγγειλεν 
εσχάτως ό δόκτωρ Μαλερών ένώπιον μεγάλου α
κροατηρίου. Μονον κληρονομικήν αδυναμίαν Ζ/α-
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γνωρίζει ό ίατρ'ος ώς δυναμένην νά έπιφέρη τον θά
νατον προ τής παρελεύσεως τών 100 ετών. Κατά 
τήν γνώμην του, ό άνθρωπος δύναται πολλά ακό
μη να μάθν; παρά τών ζφων, διότι έπί ζωολογικών 
ερευνών βασίζεται τό γεγονός ότι ο βί'.ς τών ζώων 
διαρκεϊ περίπου τό πενταπλάσιον άφ* οτι διαρκεϊ 
ή περίοδος τής αναπτύξ ώς των. Ό ίππος λ. χ. 
φθάνει τήν πλήρη άνάπτυξίν του εις ηλικίαν τεσ
σάρων έ ών. ζή δέ 20 ετη. Ό έλέφας αυξάνει 
περίπου μέχρι τοΰ 20ου έτους και ζή 100 έτη. 
Δ ατΐ λοιπόν ό άνθρωπος, όστις επίσης αυξάνει μέ
χρι τοΰ 20οϋ έτους, ν ζη μόνον χατά μ σον όρον 
40—50 έτη; Ώς χυριώτατον λόγον τής βραχύ· 
διότητος θεωρ,ΐ ό Μαλερών τήν πολυφαγίαν. “Αν
θρωπος φθάσας τήν ηλικίαν τών 25 ετών δεν πρέ
πει ν· λαμβάνη τρία πλήρη γεύματα τήν ημέραν. 
Τό άνθρώπινον σώμα έξερχόμενον είς τιν κόσμον 
έφοδιιζεται μέ διάρκειαν ζωής έχατ'ον ετών ναι αν 
ή ζωή τ υ δέν διαρκει τόσον όφείλ-ται τούτο είς 
τήν πσράβασιν τών φυσικών ν-μων ύπ' αύτοΰ τοΰ 
άνθρώπου. Πιστεύω, λέγει ό ιατρός, ότι ή νόσος 
διατάσσ.ται ύπ’ αύτοΰ τοΰ Θ.οΰ. "Οταν ό άνθρω
πος μάθη νά ύπακούη είς τήν φύσιν τότε είς τό 
τέλος τής έχατονταετ-.ΰς ζωής του θά έκλειψη 
χωρίς νά έχη γνωρίση ασθένειαν. Ή εκκλησία η
μών ώρισε νηστευτικόν κανόνα καθ’ δν επιτρέπον
ται 2 ελαφρά γεύματα και εν πλήρες το οΰτον χσθ 
ήμέραν. Τοΰτο θά ήτο άριστον άν δέν ϊσχυ: μόνον 
δι’ έξ έβδομάδας άλλά δι’ ολον τό έτος.

Ό μέγιστοι: αδάμας τον κόσμον. Ό λεγόμε
νος άδάμας Κάλλιναν τοΰ οποίου ή άς·α υπολο
γίζεται άνω τών 25 έχατομ. φρ έφθασεν εις το Λον
δίνου έντός άπλουστάτου ταχυδρομικού δέματος. 
Ή μεταφορά του έκ Ίωχαινισδούργ έστοίχισεν ού
τε.» μόνον τρία σελλίνία. 'Ολίγον πρό τής άναχω- 
ρήσεως τοΰ αγγλικού ταχυδρομείου έδόθη τό δέμα 
μαζύ μέ τ' άλλα τοιαΰτα. Τό τάχυδρομ ϊον εννο
είται ούδ μίαν ειχεν ιδέαν περί τής ανυπολογίστου 
άςίας τοΰ μικρού καί ασήμαντου δέματος. Έπ ιδή 
δέ θά ήρ··ε:’το βεβαίως ν' άναλάδη τήν ασφάλε αν, 
ε'χον άσφαλίσγ άλλοΰ τόν άδάμαντα άν .'· 500000 
λιρών στερλινών.

Ό άδάμας οΰιος περί ιυ ήδη έγράψαμεν, ζυγί
ζει ακατέργαστος 3022 καράτια. ήτοι γραμμάρια 
621 55. Είναι ό μεγαλείτερος τών γνωστών αδα- 
μάντων Τά πρωτεία ζατ ΐχε μέχρι τοΐδε αδάμας 
άποσπααθε'ς άπό τών σπλάγχνων τής γής έν Ία- 
γ ρσφον.άϊν τής νο ίου Άφρίιής-ώ 191*8. Έζύ- 
γιζεν ακατέργαστος 97! κεράτια. Άλλ ’ οί αδά- 
μσντες οΰτοι εινε έξερα τιχοί, τό δε μτνοπώλιον αύ- 
τώ< ζέκτηται μέχρι τ ΰδε ή Νότιες Αφρική, καθ
όσον οϊ τής Γολχόνδης της Βραζιλίας ούδέ να συγ- 
κριθώσι δύνανται πρός αυτούς.

'Αλλά τό βάρος ενός άοάμαν ος ακατέργαστου 
δέν εινε άσφαλές γνώρισμα τής υπό έποψιν μεγέ
θους αξίας αύτοΰ Ουτω : υπό τό όνομα «Μέγας 
Μογγόλος» γνωστός αδάμας τοΰ αΰτοζσάτορος τής 
Αυστρίας, έζύγιζεν άκατέργαστος 787 καράτια 
κατ-ργαιθείς δέ δέν έζύγιζεν είμή 279 καράτια. 
Ό άδάμας «ΙΙίττ» όστις ανήκει είς τόν αΰτο- 
ζράτορα τής Γερμανίας, έζύγιζεν άκατέργαστος 410 
καράτια, κατειργασμένος δέήδη ζυγίζει μόλις 137. 
4 καράτια. Ό δέ περίφημος « Άντ'.βασΓ/.εύς» τής 

Γαλλίας, οστις έζύγιζεν άκατέργαστος 410 καρά
τια, ζατεργασθείς κατήντησεν βάρους 136,5 χα- 
ρατίων.

Διά τής κατεργασίας ό άδάμας χάνει 75°(θ τοΰ 
έαυτοΰ βάρους. 'Αλλά καί τούτου τεθέντος, ό ήδη 
ά>αζαλυφθείς άδάμας θά ζυγίζη καί μετά τήν κατερ
γασίαν 756 καράτια και θα έχη τά πρωτεία με
ταξύ πάντων τών γνωστών καί έπί μεγέθει φημι
ζόμενων άδαμάντων.’Εξττ μήθη αξίας 500000' ΐρών 
στ ρλινών ήτοι 12500000 φράγκων. Άλλ'ή τι
μή αΰ η εινε θ-ωριτική μάλλον, καθόσον ή άξια 
ενός άδάμαντος δέν έξαρταται μόνον έκ τοΰ βάρους 
αύτοΰ, άλλά καί έκ τής φυσικής χαταστάσ-ώς του, 
τής λάμψεως δηλονότι αύτοΰ, τής διαυγΉς, τοΰ 
σχήματος καί τής τομής αύτοΰ.

Γενικώς δ' είπ,ϊν οι άδάμαντες τής Νοτίου 'Α
φρικής εινε δλιγώτερον διαυγείς τών αδνμάντων 
τής Βραζιλίας καί τών 'Ινδιών. Ε’νε καπνισμένοι 
χα'ι κιτρινωποί καί έχουσιν έμποριχήν άξια/ μικρο- 
τέραν τών λίθων τής Γολκόνδης. Οπωσδήποτε ά- 
ξίζει νά σημιωθή ή άναζάλυψις τοΰ έν λόγφ α- 
οάμαντος έχοντος ήδη τά πρωτεία ύπό έποψιν με
γέθους.

ΠΡΟΣ ΤΟ^ΙΕΚ^ΤΑΦΕΙΟΝ

Συχνά ηβός ϋί I τό βήμα uou, 
Ή λύπη μου τό φέρει,

Eic τάφον στολυπόθητον
Στ’ άπόκεντρά άου μέρη.

'Ολίγα άνθη δροάερά
Σ' αυτόν τόν τάφον φέρω

Που κρύπτει τήν ,'μανοϋλά μου 
Μέ δάκρυα προόφέρω.

Μέ πόνον καί μέ ΰεβαόμόν 1 
Σ’ αυτόν τόν τάφον κλίνω 

Καί προΰευχήν όλύθερμον 
Στον πλάΟτην Απευθύνω.

Άλλά ποτέ δέν έτνχεν, 
Είς Οέ I νά ουναντήοω.

Είμή πτωχούς ποϋ έκλαιον, 
Χά τους παρηγορήσω.

Καί μέ παράπονον πικρόν 
Τό βλέμμα περιφέρω

Στούς τάφους 0ου τούς σκοτεινούς 
ΚΤν δάκρυον προσφέρω.

Καί όταν τάφον συναντώ, 
Πλουσίων στολισμένοι·.

Τόν βλέπω πάντα έρημον, 
Πάντα λησμονημένοι·.

Δι' αύτό σχεδόν είσαι άγριον! ί
Φριχτόν άμελιιμένον

Σέ λησμονούν οί πλούσιοι ! ! 
Καθώς τόν πεθαμμένον.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
Είς τήν Αγγλίαν αί μονομαχίαι δέν ηύδοζί- 

μησαν. Τούναντίον υπήρξαν σπάνιαι καί ούδέποτε 
έθεωρήθη ανανδρία ή άρνησις προσζλήσεως είς'μο- 
νομαχίαν.

Οί Άγγλοι, ώς πρακτικοί, περιφρονοΰν τάς 
άσζόπους_' πράξεις^ζαί υπάρχουν άνθρωποι είς τά 
χωρία τής Σκωτίας, οϊτινες δέν γνωρίζουν τί ση
μαίνει ή λέξις μονομαχία’ καί άν θέληση νάέξη- 
γήση τις τοΰτο πρός αύτοΰς. θά ανοίξουν μεγάλως 
τούς οφθαλμούς,ι μέ έζφρασιν_ϋπερτατης απιστίας.

Έν τούτοις μονομαχίαι τινές έλαδον χώραν ενί
οτε ζαί ή ιστορία · διετήρησ: μέχρι σήμερον, τήν 
τελευταίαν, σύμβασαν έχεϊ τοιαύτην, άρχετά περί
εργον. Εινε ή εξής :

ΤΙ κυρία Σπένσερ ήτο τριάκοντα καί πέντε ετών 
χήρα εμπόρου σιτηρών, πλου-ιωτάτη.

Ρωμαντική ούσα.,μόλις παρήλθεν ή εποχή τρΰ 
πένθους, ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ σιτεμπόρου, επι
θύμησε ν’ άποκτήση νέον σύντροφον τής ζωής της.

Ώς πλούσια δέ ζαί ώραία δέν ήργησε νά εύρη 
τοιοϋτον.

Ήτο είς αξιωματικός τοΰ στρατού, όστις ώνομά- 
ζετο λοχαγός Πρίμηροζ και τόν οποίον συνεπάθη- 
σε πολύ. Άφήκαν νά παρ'λθη ολίγος είσέτι και
ρός, διά τά όμματα τοΰ κόσμου, καί τούς τύπους, 
ί’να κατόπιν νυμφευθοΰν.

Ή χήρα ήλπ.ζεν, ότι ώς άνεγνωρισμένος ό 
μέλλων σύζυγός της καί δή άξ ωματικος, θά τήν 
συνώδευεν είς τούς περιπάτους, είς τά θέατρα, είς 
τούς χορούς, είς τάς διασκεδάσεις, ώς οί μνηστή
ρες πάντες τών πολιτισμένων μερών.

Ό λοχαγός όμως ήτο άνθρωπος ψυχρός. Έτρο- 
τίμα τήν λέσχην καί τούς φίλους του άπό τήν ώ- 
ραίαν χήραν καί έκεϊ έπέρνα τόν περισσότερον και
ρόν του. Αυτή όμως δυσηρεστεΐτο καί ήρχισε νά 
σκέπτεται, διότι ήθελε σύζυγον τών ονείρων της 
και τοιοΰτος δεν ήτο βεβαίως ο προκείμενος.

Ή τύχη εινε πάντοτε εύνοϊκή είς τούς έρωτο- 
τρόπους. λέγει ή παροιμία, είδικώς δέ εύνοίκή δεί- 
ζνυται πρός τάς χήρας.

’Ενώ μετέβαινε, μόνη φεΰ 1 ήμέραν τινα είς διά
φορα καταστήματα ινα άγοράση αναγκαία τινα 
πράγματα, έ,τί τή τελετή τοΰ προσεχούς γάμου της. 
τα βλέμματά της ζαί αί σκέψεις της ηχμαλωτί- 
σθησαν αίφνης από τινα νέον υπάλληλον ενός ζατα 
σχήματος ταπήτων. Ήτο δέ τόσον ώραϊος. .όσον 
γοητευτικός μέ τούς εύγενεϊς τρόπους του, ώστε 
τής χήρας ή ζαρδία βαθέως έτρώθη.

Τούτον δέ μόνον έφεξής σκεπτομένη ζαί αισθα
νόμενη, ότι τον ήγάπα, δέν έπαυεν υπό διαφόρους 
προφάσεις νά έπισζέπτεται τό κατάστημα, έν τώ 
όποίω τό ίνδαλμα τού νοός της ύπηρέτει.

Ό κ. Χάρρυς, τοτοΰτον ήτο τό όνομα τοΰ εύτυ- 

χοΰ, ύπαλλήλου, οΰίέ προς στιγμήν έφαντάσθη, 
οτι έπρ-.ξένησε τοιαϋτην έντύπωσιν είς μίαν πλου- 
σίαν ναι ώραίαν κυρίαν, ήτις μάλιστα έτϋγχανε ή 
μνηστή αξιωματικού.

Τήν περιποιείτο έν τούτοι; μέ έπαγγελματιχήν 
ευγένειαν.

Η δε χήρα παντΐ σθένει προσεπάθει νά δώση είς 
τόν νέον νά έννοήση τούς πόθους ζαί τά αίσθήμα- 
τά της.

Μεταμεσημίρίαν τινά. καθ’ ήν έζάθητο πρό τής 
τρα-έζης τών πωλήσεων, όπισθεν τής όποιας ό νέος 
υπάλληλος τή έπεδείζνυε τούς κομψοτέρους τά
πητας ή πονηρά χήρα, ΰπεζρίθη αδιαθεσίαν καί 
ανέδωζε βαθύν στεναγμόν, ώσεί νά έπρόχειτο να 
λιποθυμήση.

Ταχύς ζαί πρόθυμος ό Χάρρυς. τήν ήρώτησε τί 
ε’χε ζαί άν ήθελε ποτήριον ίίδατος ή τι άλλο.

—■ Όχι, εύχαριστώ, ζ. Χάρρυς, άπήντησεν ή 
κυρία Σπένσ ρ. Δέν έχω τίποτε. Μόνον μία στενο
χώρια μέ βασανίζει. Ο μνηστήρ μου δέν μέ έπε- 
σζέφθη πρό δύο ήμερων ζαί φοβούμαι, μήπως τώ 
συνέβη δυσάρεστου τι.

Έσζέφθην, έξηχολούθησε,να ειδοποιήσω τήν Α
στυνομίαν, πλήν προτού προβώ είς τούτο, ήθελον 
νά μεταβώ είς'τήν Λέσχην, ί'να ζητήσω παρά τών 
φίλων του πληροφορίας. 'Εννοείτε, όμως πόσον δύ
σκολου εινε τοΰτο διά μίαν κυρίαν, ή οποία κανένα 
δεν έχει καί είμαι τόσον μονή...

—"Αν ή κυρία θελήση νά τήν συνοδεύσω... έ
χω καιρόν, και ελπίζω έντός ήμισείας ώρας να λά- 
βητε τας πληροφορίας τάς οποίας θέλετε, τή λέ
γει ό ανύποπτος ύπάλληλος.

—Όχι, όχι, τοΰιο δέν είναι δυνατόν, απαντά 
ή χήρα, ρίπτουσα έπ’αύτοΰ ρεμόώδες βλέμμα.

— Συγγνώμην, Κυρία, έχετε δίκαιον, «λησμό
νησα τήν θέσιν μου, ότι δέν μοί έπετρέπεται νά 
συνοδεύσω κυρίαν τής ήμετέρας τάξεως, προσέθη- 
κε ό νέος,*καί...

— Ιίαρακαλώ, Κύριε Χάρρυ διέκοψε τόν ύπάλ- 
ληλον, έχείνη, δέν ήννόουν τοιοΰτόν τι. 'Εκτιμώ 
πάντα άνθρωπον, ό όποιος κερδίζει τόν άρτον του 
έντίμως καί άν θέλετε νά μοί παρέξητε τοιαύτην 
καλωσύνην, τήν δέχομαι εύγνωμόνως.

Μετά τινας στιγμάς άμφότεροι διηυθύνθησαν είς 
τήν Λέσχην, οπού έμαθον οτι ό λοχαγός κ. Πρί
μηροζ δέν ειχεν έμφανισθή έκεϊ άπό δεκατεσσάρων 
ήμερών.

Έξήλθον τότε τής Λέσχης αμέσως καί ή γλώσ
σα τής χήρας έλυ'θη εντελώς.

Έφ' άμάξης μετέβησαν είς έν έστιατόριον έζ 
τών καλλίτερων τοΰ Λονδίνου καί έκεΐθεν έφ’ ά- 
μάξκ.ς διηυθύνθησαν είς αίθουσαν δημοσίου χορού, 
όπου ώ; τήν έβεβαίωσεν ό ιππότης της, ήδυναντο 
νά ενοικιάσουν έν θεωρείου και νά βλέπουν έκεΐθεν 
αφανείς τούς χορεύοντας.

Ό κ. Χάρους ήτο οικείος είς τό μέρος έζεϊνο, 
διότι διά τών διαδρόμων ώδήγησε εύχερώς τήν χ. 
Σπένσερ ζαί μόνος ήνο'.γε τά θεωρεία, έως ότου 
εΰρεν έν τοιοΰ ον κενόν .

Αϊφνιδίως όμως άνεπήδησεν αϋτη ζαί ωχρίασε.
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’Εντός ένός ανοιγέντός θεωρείου εύρίσκετο ό 
λοχαγός, είς τον βραχίονα τοΰ όποιου έστηρίζετο 
νεαρά κόρη.

"Εξω φρενών ό λοχαγός, εξέρχεται τοΰ θεωρεί
ου καί αντιμετωπίζει τήν μνησιήν του συνοδ-ιυο- 
μένην άπό ένα ξένον.

— Δύνασθε νά μοί έξηγήσητε, κυρία, τή λέγει, 
πώς εΰρίσκεσθε έ$ώ, μέ αύτόν ;

Ή ώραία χήρα ουδέ καν συνωφρυώθη, λαόοϋσα 
θάρρος.

— Δύνασθε και υμείς, κύριε λοχαγέ, νά μοϊ ε’ί- 
πητε, τί έγίνατε τόσας ημέρας και ποια εινε ή νέα 
ή οποία εύρίσκεται εδώ μαζί σας ; τφ άπαντά ;

— Λυπούμαι, οτι ενταύθα δεν δύναμαι νά σας 
ύώσω εξηγήσεις. Άλλά είνε άνάγνη νά ανταλλά
ξω μέ αύτόν τον Κύριον μερικάς λεξεις.

Και στραφείς πρός τ-.ν Χάρρυς, λέγει μέ οργήν:
— Τό έπισκεπτήριόν σας, παρακαλώ. Αύρτον 

θά στείλω τούς μάρτυρας μου.
— Λίαν ευχαριστώ;, άπαντα ό Χάρρυς άναγκα- 

στίνώς. έπ'ι του προσώπου όμως αύτοΰ δ εχύθη α
μέσως ώχρόιης θανάτου.

Ό νεαρός έμποροϋπάλληλος έσπευσε πρός τούς 
φίλους του και διηγήθη αύτοϊς τό έπεισοϊιον.

Άνέμενε παρ' αύτών νά τόν συμδολεύσουν νά 
μή δεχθή τήν μονομαχίαν, εκείνοι όμως ήρχισαν 
νά ζητωκραυγάζουν καί νά τώ δηλώσουν, ότι εινε 
πρόθυμοι νά χρησ μ υσουν καί ώς μάρτυρες του.

Τί νά κάμη; εξέλεξε τοιούτους.
Ό είς έξ αύτών, όστις ήτο επιστήθιος φίλος του 

καί κατώκει μετ' αύτοΰ εκαλείτο Κόμπελ. Όμο5 
δέ μετέίησαν τήν νύκτα έκείνην οϊ'αϊε.

Καθ’ οδσν ό Χάρρυς τώ λέγ,ι ;
— Θά έπιτρέψης /χιπόν νά φονευθώ ;
— Πολύ θα μέ έλύπει τοΰτο, αγαπητέ φίλε, 

άλλα δύναμαι νά τό εμποδίσω ; τόν έρωτα;
— 'Υπάρχει είς άπλοΰς τρόπος, τί λέγει ο 

Χάρρυς. Άφοΰ είσαι μάρτυς δέν εινε δυνατόν νά 
εΰρης εύκαιρίαν νά βγάλης τάς σφαίρας άπό τά 
πιστόλια: Μοΰ το υπόσχεσαι;

— Καλά. Σοϊ τό ύπίσχ/μα·., άπαντα ό φίλος, 
θλίδων τήν χειρά του, μετά μικράν σκέψιν.

Ή στιγμή τής μονομαχίας έν τούτοίς έφθυσε 
καί οί δύο αντίπαλοι ίσταντο αντιμέτωποι

Παραδόξως ό αξιωματικός δέν ήδυνήθη νά κρύ
ψε, σημεΐον ταραχής, ένώ c Μίστερ Χάρρυς παρέ- 
μεν-ν είς τήν θέσιν του τόσον ήσυχος, τόσον ψυ
χρός, ώσαν να εύρίσκετο εις καμμίαν διασκέδασιν.

—Άδεια εινε τά πιστόλια ; είχε τροχάδην «ρω
τήσει τόν μάρτυρα του.

—Άδεια εινε, άπήντησεν έκεΐνος, ταχέως άπο- 
κρινόμενος.

Ό Κόμπελ είχε σπουδαίους λόγους να εινε πολύ 
ανήσυχος, διότι δέν ε'χεν εύρει εύκαιρίαν νά έκκε- 
νώση τά πιστόλια, είπε δέ STt ήσαν κενά, ί'να έν- 
θαρρύνη τόν φίλον του, έλπίζων είς τήν τύχην νά 
μή πάθη ούτος τίποτε.

Ό λοχαγός ώς προσβεβλημένος έμελλε νά πυ
ροβόληση πρώτος. Και έπυροδόλησεν ά'μα τφ 
διατάγματι, άν;υ αποτελέσματος.

Καί ή σφαίρα του Χάρρυς έπίσης δεν εύρε ποσώς 
τόν Λοχαγόν.

Είς τόν δεύτερον έπανχληφθέντα πυροβολισμόν 
τοΰ λοχαγού, μία σφαίρα έπληξε πλαγίως έπ: τής 
παρειάς τόν Χόρρυν, όστις πεπεισμένος, ότι τό πι- 
στόλιον ήτο κενόν, ούδέν ήνυόησεν.

Ή έπομένη όμως σφαίρα έπλήγωσε σοδαρώς τόν 
λοχαγόν -ί; τόν βραχίονα.

Ή μονομαχία έληξεν.

"Ολοι οί μάρτυρες έσπευσαν νά συγχαρώσι τόν 
Χάρρυς, διά τήν θαυμασιαν ψυχραιμ'αν του.

Ο ν ανίας έσκ'ρτα έκ χαράς.
— Άλλά πρέπει νά σταματήσωμεν τό αίμα τής 

δ ξιάς παρειά; σας. τώ λέγει είς ιατρός. Ή σφαίρα 
σάς εύρεν επίσης.

— Πώς ; τό Επλον τοΰ λοχαγού ήτο πλήρ ς ; 
μέ άληθινήν σφαίραν ; φωνάζει ό Χάρρυς, καί 
βλέπων τα αίματα, πίπτει κατά γής λυπόθυμος !

Τό έπεισόδιον δέν έμεινε κρυπτόν καί πολύς λό
γος έγένετο περί αύτοΰ είς τάς εφημερίδας, έν 
ο'αις ταϊσ λεπτομερείαις.

Ό Χάρρυς περιεγελάτο τόσον πολύ ώστε ή- 
ναν-κάσθη να παραιτηθγ, από τό κατάστημα.

Άπεζημιώθη ομω: δι' όλα, διότι ή κυρία Σπέν 
σερ, δίακόψασα ήδη πάσαν μετά τ·.ΰ λοχαγού σκέ- 
σιν, τφ προσέφερε τήν δεξιάν της.

Αύτή είναι ή ΐσ ορία τής τελευταίας έν Αγγλία 
μονομαχίας. /Γ...

ο&οοοοο

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΠΕΙΝΑ.
Πείνα ! .. λέξις άπαισία, λέξις. ίίτις 

έρποιεϊ τήν φρίκην, τήν απελπισίαν.
Δι αύτής κατέρρενσαν θρόνοι δι'αύ

τής δυναστείαν στερρεοθείσαι έπ'. αίώ 
να:, άνετράπησαν είς την πρώτην της 
πνοήν 1

Πείνα. . καί αποτελέσματα ανταρσία, 
αίμα !

Πόσον είναι αιμοχαρής, πόσον όρέσκε- 
ται νά κυλύεται έν τώ μέσω τών θυμά- 
της σπαρασσόντων. διά νά κορέση τήν.. 
πείνα της

Τδ σύνθημα πείνα .καί αποτέλεσμα 
ανταρσία, οδοφράγματα ανατροπή καθε
στώτος. αίμα 1 Δι' αύτής βασιλείς, οϊτι
νες τόσον έπόνοίν διά τήν δυστυχίαν 
τών ύπηκόων των, οϊτινες καί τδν τελευ- 
ταΐον διέθετον ύπέρ τήε εύημερΐας αύ
τών οβολόν των, άνήλθον τάς βαθμίδας 
τής λαιμητόμου αύτοϊ πρώτοι, χάριν αύ 

τής, τής φοβερής έφευρέσεως ένεκαΐνία 
σαν τό φρικτόν έργον !

Πείνα...!
Ούδέν πρό αύτής έμπόδιον. Τά πάντα 

ίσοπεδοϋνται.
Τείχη, ήτινα αιώνες διαρρ ύσαντες έ 

σεβάσθησαν. ΐσοπεδόΘησαν, κατέπεσαν, 
μετά τής αύτής ευκολίας, μεθ' όσης ύά 
λ'-νοι πί.ακες αρτοποιείου. Ούδεμία διά- 
κρισις. Πάντες κλίνουσι πρό αύτής γόνυ 

Είναι Λ ίσοπεδοΰσα τάς κοινωνικός τά 
ξεις θεά. Είναι ή μήτηρ τής αναρχίας, 
είναι ό κακός δαίμων τών έστεμμένων 
καί τών συμβούλων των. Πρό ταύτης 
και ούτοι αποκαλύπτονται σναγνωρίζου- 
οιν έν αύτή ύπερτέραν δύναμιν καί ύπο 
χωροϋσιν.

Ούδέποτε άνευ αύτής θά μετεβάλλοντο 
πολιτεύματα, ούδέποτε θά παριστάμεθα 
πρό τόσων φρικαλεοτήτων, ούδέποτε Λ 
ζωή θά διέτρεχε τόσους κινδύνους έκ τών 
χειρών. ής χαιρεκάκως οπλίζει αύτη

Καί κτυπή. κτυπή ανηλεώς, καιρίως 
Ούδενός φείδεται ... υύδένα αναγνωρίζει 
ύπέρτερον. I ίσθε έστεμμένος ! Άδιάφο 
ρον. Εγώ είμαι Λ κυριαρχούσα δύναμις '. 
Είμαι ή θεά. ίίτις διέπει τάς τύχας τών 
Εθνών !

Δέν μέ αναγνωρίζετε ;
Φέρω τήν άπαισιυτέρον σφραγίδα. 

Φέροι τήν σφραγίδα τής απελπισίας
Βλέπετε τάς χεϊρας μου ;
Είναι χεϊρες αΐματοβαφεϊς. Πρό όλίγου 

ακόμη βυθίσασα·. είς απαλή στήθη τέρα 
στίαν μάχαιραν, έξήλθον αιμοσταγείς, έξ 
αθώου αίματος, αίματος γεροντικού

Έκτύπησα καϊ έκτύπησα άνεπανορ 
θώτως

Έτιμώρησα τούς περιφρονητάς μου. 
Μέ ένέπαιξαν, ήθέλησαν νά μέ κτυπή- 
σωσι, νά μέ έκδιώξωοι, ν’ άρνηθώσιν ύ- 
ποταγήν Έξεδικήθην ! Μέ βλέπετε 1 
Είμαι ή Πείνα ! Δέν μέ αναγνωρίζετε έκ 
τών καχεκτικών παρειών μου, έκ τών 
οφθαλμών μου, οϊτινες στυγνοί άναπέμ 
πουσιν άπαισίας άναλαμπάς άπελπησίας, 
μίσους, έκδικήσεως ;

Υπομένω άλλ'Λ ύπομονή μου έξαν- 
τλεϊται. καί τότε έπέρχομαι άνηλεής. 
σκληρά, αιμοχαρής I

Δέν διακρίνω ήλικίας είς τά θύματά 
μου.

Άδιάφορον, έάν είσθε βρέφος, νεανίας 
ή γέρων- Κτυπώ ύπουδήποτε

Αδιαφορώ περί τής έκλογής τού αίμα
τος.

Αρκεί, οτι τό αίμα δπερ θά λύσω, θά 
κορέση τήν. . . .πείναν μου-

Ιΐεϊνα είνε Λ Κυριαρχούσα τήν άνθρω 
πότητα κακούργος 1 Καί κακούργος άνη 
λεής, άπαισία...φοβερά..........

ΙΙίκ-ΧΙκ

ΤΑ ΑΚΟΓΣΙΑ__ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ
(Σοκϊχεια και τί.ίοι;)

Φοβούμενος καϊ τρόμων πρό τών αλλεπαλλήλων 
τούτων δεινών, τών ουναμενων νά σαλεύσωσι τόν νοϋν 
χαί τοΰ σκληρότερου τών θνητών, τοΰ έθισθέντος ν' 
άτενίζη μετά φυχράς ειρωνείας καί αυτά τά τραγι- 
κώτερχ δεινά, εκαβον καί έγώ τήν δ:ά Νοβορωσσίσχ 
ταχεΐαν αμαξοστοιχίαν, ια, ευρισκόμενος έπί τόπου, 
προλάβω νέον έ.δε/όμε·.ον δυστύχημα ! Φαίνεται οαως 
οί χχί χΰ-ά τά στοιχεία συνώμοσχν χχτ’ έμοϋ, κατά 
τής οικογένειας ήμών, προς αποκληρωσιν αύτής τε
λείαν I

Χιονοστρόβιλοι, συνήθεις κατά τήν έποχήν ταύτην 
τοΰ χειμώνος, βραδύνουσι κατά οκτώ όλας ώρας τήν 
άβιίίν μου. ώστε φθάς, εύρον γεγονότα τελεσμένα.

"Οτε ή ανεψιά μου αφίχετο είς Νυβορωσσισκ. ήρώ- 
τησεν έν τώ σταθμώ περί τής οικογένειας Μηρδά καί 
ήκουσε τα τοΰ τραγικού θανάτου τοΰ συζύγου της, άπό 
στόματος, δπερ δέν αμφιβάλλω,θά έκλείετσ ερμητικώς 
αν εγίνωσκε τις ή διερωτώσα ξένη !

Τρέχει ώς έλαφος έξηγριωμένη άμα α'ισθανθή έπι- 
κείμενον τόν κίνδυνον, τρέχει ουδεμίαν τοΐς συναν- 
τωμένοις δίδουσχ προσοχήν καί εισορμά ώς βολή πυ
ροβόλου είς τόν νεκρικόν θάλαμον τοΰ πολυφίλητου 
TT|?Ένόμιζες,ότι ή νεκρική σιγή συνήρπασε τούς πα- 
ριστχμένους έπί τή θέα τή; λυσίκομου εκείνης αγνώ
στου ! ναι, αγνώστου! τόσον ό πόνος είχε μεταβαλη 
τήν χθες ετι άκμάζουσαν νεαράν έκείνην καλλονήν |

"Ισταται ακίνητος έν τώ μέσω τοΰ θαλάμου άφω
νος ε'ιρωνίχώς πως άτενίζουσχ I

Ή Νίνα, ή Νίνχ, ακούονται ψίθυροι τών πλησιε- 
στέρων συγγενών, χνχγνωρισάντων τέλος έν τή αγνώ- 
στω τήν τάλαιναν σύζυγον τοΰ καταχειμένου έν σα- 
βάνοις.

Πλησιάζει αύτή, τότε ή κυρία Μηρδά, ϊνα τήν 
ύποστηείξη χχί παρηγόρηση, δτε γέλως ήχηρός δια- 
Ταράσσει την νεκρικήν σιγήν, τήν πολλώ μάλλον έ- 
παισθητήν έν ώ:α νυκτός, έν ώοα μεσονυκτίω, καθ’ 
ήν σ-υνέβαϊνσν τα σπαραξικάρδια ταϋτα γεγονότα I

Καί ώς αστραπή έν ροπή όφθαλμοΰ αρπάζει τό 
σάβανου τοΰ νεκροΰ, ρίπτεται πρός τήν Ούραν, άνα- 
τεέπε. xxt διασκελίζει τους δραμόντα; κατόπιν αύτή-, 
έξέρχεται τή; οικίας καί φεύγει ώς φάντασμα νυκτε
ρινόν, εσαβχνωμένη πρό; τόν κυματοθραύστην τοΰτον, 
τόν κτισθέντα. θα έλεγε τις ί·.α χρησιμεύση ώς α
φετηρία τοΰ φοοεροΰ άλματος δύο ψυ^ών, τεθλιμμέ
νων, άλματος από τής ζιοής εις τόν θάνατον !

Τήν έπιοΰσαν ή πόλις όλη συνώδευεν εις τήν τε- 
λευταίαν επίγειον κατοικίαν τά δύο δυστυχή πλά
σματα, τα θύματα τής αδυσώπητου ειμαρμένης I

Ό δ' επίλογος, εινε ή ένοχή και καταδίκη μου I 
Τοΰ πατρός τή; κόρης πλανωμένου, τής νέας εγ- 

χαταλειοθείσης ύπό τήν κηδεμονίαν μου, ώφειλον 
πριν ή δώσω τήν συγκατχθεσίν μου είς τόν γάμον,να 
ερωτήσω καί μάθω τά τής καταγωγής τοΰ νέου.

Ό πατήρ ειδοποιηθείς περί τοΰ άποφασισθέντος 
συνοικεσίου, καίτοι ήκουε γνωστήν επωνυμίαν Μηρδά,
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ούόεμίαν ΰπόνοιχν συνέλαβε», ά'*)ως τε ούδέν περί 
τής τύχης τοΰ όευτεροτόχου του τέκνου φρόντισα; 
ποτέ να μάθη, »αϊ μικρά» περί τής άποχατϊστάσεω; 
τής κόρης του μέριμναν λαμβάνω». έπί οέχα πέντ όλό 
κλήρα ετη αποχωριστείς αυτής καί αποξενωθείς ού- 
τωσΐ.

Ή Μήτηρ τοΰ νέου έμάνίανε παρά τοΰ υίοΰ της 
άπλούστατα, ότι εδρε μίαν χατά πά·τα αύτοΰ, αξίαν 
νέαν, ήν άπεφάσισε νά συζευχίή, άν<υ έτέρας εξηγή
σεις χαΐ λεπτομέρειας περί καταγωγής τής μελλού- 
σης συντρόφου του.

Ήδη πιστεύω, εννοείτε τό αί'ιον τή: βαΟείας μου 
σκέψεως.

Ιίλησιάζ··· εις τόν τάφον, βλέπω τόν θάνατον έπί 
Ούρσις, ή ημέρα τής απολογίας έπίχειται I

Τινα λόγον Οά δώσω τής απερισκεψίας μου, την 
γενομένην αιτίαν τεσσάρων θανάτων.

'Αναγνωρίζει ή μήτηρ έν τή νύμφη της την γνη- 
σίαν θυγατέρα της, χα! πίπτει κεραυνόπληκτο:, προ 
φριχτής άναγνωρίσεως. Είς.

'Αναγνωρίζει ό πατήρ εν τή φωτογραφία τόν γνή
σιον υιόν του σύζυγον ής γνήσιας κόρη; χαΐ μένει 
νεκρός πρό τοϋ άνηκούστου γεγονότος. Δύο.

'Ανακαλύπτει ό υιός τήν καταγωγήν του χαΐ τό 
ασυγχώρητο» αμάρτημά του, αδελφός αύτός χαΐ σύ
ζυγος τής αδελφής αύτοΰ τής όμομη-ρίου καί ομοπά
τριου, καί μή αντέχω» ποό μια; τοιαύτης α.ακαζυ- 
ψεως, θέτει πέρα; εί; την χατηραμένην ζωήν του. 
Τρεις.

ΙΙληγά; θανάσιμους τρεις λαμβάνει ή κόρη, εν 
διαστήμχτι χρονιχώ μή διδοντι καιρόν αναπνοής, ού
τως ε'ιπεΐν, ϊπόλλυσι τάς φρέννς καί βάλλει χειρ» 
έπί τής μαρτυρικής ύπάρξεώς της. Τέσβχρες.

Ταλαίπωρος γέρων ! άφήχα χύτόν έχει έπί τώ 
πλακών, χωρίς ούτε λέξιν κά« παρηγορητικήν κχταζ- 
ληλον νά δυνη’ιώ νά τώ δώσω καί εφυγον.

Ούδέν περί αύτοΰ εχτοτε ήκουσα. 
Νίσνη-Δνιεπροβσχ

Nil Λ/κ/μβρίου J90i
X. Κρουσταλλίίης

ΗΕΥΤΥΧΙΑ

Μέσ' ’ς τό χρυσόδετο βιβλίο
Κα\ τό μεγάλο τήτ; ζωής.

Που τόσα γράφει μοιρολόγιο, 
Τόσα τραγούδια τής ύνχΰς

Γυρνώ ξαναγυρνώ τά φύλλο 
Όμως *οΰ κακού. δεν μπορώ

Νά σ ενροι μέσα Εύτυχία, 
Ποϋ αδιάκοπα σέ λαχταρώ-

Κα\ θά τό κλείσω μίαν ήμερα 
Ή θά τάψήσω ανοιχτό

Χωρίς νά ενρω ποΰ γραμμένο 
Ό,τι μέ πόθο αναζητώ·

Σάμο; Έ’ι.ίνη £. Χβαρώνου

fiAonraxos Amisiaz βολοτ
Όλως άθορύβως και χριστιανικώς πρό δω

δεκαετίας ίδρύθη έν Βάλω ή αδελφότης αύτη 
ήτις διά τών ιδίων της πόρων συνετήρει επ' 
αρκετόν καί σχολήν τών απόρων ποιδων 
Κατόρθωσε δέ έν όλιγίστω χρόνω καί φιλαρ
μονικήν, τήν μόνην άέίαν λόγου έν Βώλω 
νά-ίδρύσ καί ναόν ίδιον νά κατασκευάση ως 
καί επίζηλον πτωχοκομεΤον όπερ κατά τό 
ήμισυ ήδη ουνετελέοθη. Κατά τό ιρο3 τό 
διοικούν και ήδη Διοικητικόν Συμβούλιου 
τής Φιλόπτωχου ’Αδελφότητος, άποτελού 
μενον έκ τών κ.κ Γ· Κουτσίκου προέδρου 
Άντων Καραβατσέλου ταμίου, και τών 
Συμβούλων I. Ζάχου Ε Αγγελίδου. I. 
Κωοτή, Κ. Μαργαρίτη, Χρ. Μαχσιρίτση Μ. 
Τοιραγγέλου καί Ε. Δάμσα. προέβη τό πρώ
τον εις τήν άνέγερσιν Πτωχοκομείου καί 
Ναϊδρίου. έπ' όνόματι τοϋ Άγ Παντελεή- 
μονος καί είργάσθη όντως φιλοτίμως καί 
μετά πολλοΰ ζήλου

Επίτιμος πρόεδρος τοϋ Σωματείου τούτου 
έέελέγη ό Εεβαομιώτατος Μητροπολίτης 
Δημητριάδος Γρηγόριος, όστις καί έδωρήσατο 
μετά θάνατον ολόκληρον τήν άκίνητον αύ
τοΰ περιουσίαν είς τό I11 ωχοκομεΐον τής 
'Αδελφότητος. Καί άλλοι επίσης έδωρήσαντο 
γενναία ποσά άλλ έπειδή απαιτούνται εί- 
σέτι διά τήν εντελή άποπεράτωσιν τού έργου 
έως όο,οοο δραχμών, έλπίζομεν, οτι οί φι 
λότιμςι καί πάντοτε πρόθυμοι Βωλιώται, 
ίδια δέ τοΰ Εξωτερικού θά οπεύσωσι νά 
προσψέρωσιν έκθύμως τον ιερόν αυτών οβο
λόν, δι’ έργον όπερ τόσον τιμά τήν ίδιαι 
τέραν αύτών πατρίδα

Η δαπάνη τοΰ άνε(ειρομένου ήδη πτω 
χοκτμείου μετά τοΰ ναϊδρίου προΰπελογίσθη 
είς 120 χιλιάδάς δραχμών, μεταξύ δέ τών 
διαφόρων συνδρομητών καί ευεργετών τής 
Αδελφότητος ταύτης, ο'ίτινες προ.έφερον 
γενναία ποσά, συγκαταλέγονται έκ τών 
πρώτων ό κ. Ίωάν Καρτάλης ή κυρία 
Ευανθία Παππαζαφείρη ή κυρία Εύγγελία 
Χατζηαργύρη κτλ

Έναντι δημοσιεύομεν το σχέδιον τοΰ ά- 
νεγειρομένου ήδη Πτωχοκομείου μετά τής 
προσόψεως αύτοΰ Τό έργον έχει προχω
ρήσει καί ήδη υπολείπεται ή άνέγερσις τής 
δεξιάς πτέρυγος καί ή έπιοτέγααις Τό νοί- 
δριον εινε ήδη άνήγερμένον καί λειτουργεί 
εξυπηρετούν έν παυτώ καί τούς κατοίκους 
τής πέριξ συνοικίας

Εύχόμεθα λίαν προσεχώς νά ίδωμεν τό 
έργοντ ελείως περοιωμένον καί νά δημοοιεύ- 
σωμεν πλήρη τήν εικόνα τοΰ φίλονθρωπι 
κοΰ τούτου ιδρύματος. <ι·. u.

ΠΤΩΧΟΚΟΜΕ1ΟΝ
ΦΙΑΟΙΙΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΙΙΤΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΟ .ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ή- Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ ΚΟΤΤΣΙΚΟΣ (Πρόεδρος) Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ Α ΚΑΡΑΒΑΤΣΕΛΟΣ Το ιιίχς
ευςτ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΗΣ

Μ ΤΣΙΡΑΓΓΕΛΟΣ
Ε ΔΑΜΣΑΣ ΐΓεζ.Γραμ )
ΙΩΣΗΦ ΧΩΣΤΗΣ
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ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΊΝΓΕ^ΙΑ. Z\E‘JNT ΕΙΝΕ ΤΟ ΑΥΤΟ
(ΙΛΑΡΟΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ)

Πραξις Λ'. ΙΙερΙααιος ί.-d αυτοκινήτου εΐνι πο/.ν δια· 
ηκτδαστικός καί ιΐιφέλιμος.

ΙΙρϊξ·.; ΙΓ. Φαίνιιαι ΰμως, ότι ή ,τροοω.ιί» ε’>· τ/λγ 
όιαπκεόασπχίόττροί'.

Ιίράξις Γ’. '// ακολουθία τής ηρυηο>πιδο<ιιτρυυ ιιις·ι· 
vti, οχι βεβαίως δι' άλλο τι. ιι/./.ά .τρό» ποΰ/.ι/ιμιν παντός 
δυστυχήματος ! . .

ΙΙρ&ξι; Δ". 'Ιδού καί ι) ίιτιίδέιζις. "Ανιυ τής εύγε·

ΕΥΤΡΑΠ Ε ΥΥ Α.

— Οικογενειακή σκηνή : (πράξις τελευταία)· 
ΊΙ κυρία ώργισμένη.
— Μίαν άκόμη λέζιν άν ε"τη;, κρημνίζομαι 

άπό τό παράθυρο·/.
Ό σύζυγος ψυχραίμω;-.
— Αυτό τό κίνημά σου θά είνε τό φρονιμ.ώ 

τατον 1

X

Παρηγοριά πρωτοφανής.
— ‘Αχ ! πατ=ρα, διατί νά πνίξωμεν τά 

σκυλάκια.. .εινε πο/ύ σκληρό·/....
— Καί τι νά τά κά ω δλα αύτά. Φασαρίες, 

ακαθαρσίες...άμέσως νά τά ρίξετε στο νερό !
— Μά σήμερα είνε πολύ κρύο...
— Έ ! μά τότε βράσετε τό νερό...

X

Ο κ. Τ. έρωτά τον έ-υπνον ΰπηίέτην του;
— Έρριζες ολα τά γράμματα είς τό ταχυ

δρομεί;·/ ; 

ν·,~ς ακολουθίας, ή ύχληρά οτάοις ό αΰιοκινήτυυ δα 
ίςηκολού/hi. Τά δυστυχήματα ποτέ Λί >· λείπουν.

ΙΙρϊξςς F.'. Έν τοσούιφ ή άκολονδία αν-άννι Ά:ιε· 
δνίχδι) ότι είνε χρησιμιοτάνη.

ΙΙράξ·-ΐ ST’ . ιΧν/έχεια κ»·. τΓ/οίτοϋ δυστυχήματος).— 
Κύριοι, λυπούμαι πολύ, όιόιι <5έ>· >/το μαζί' καί ή άνει,Ί'ΐ 
μου, διά να σάς τϋχαριοιήοωμτν

— Μάλιστα. Ήτο καί μία επείγουσα καί 
τήν έρρ'-ξκ πρώτη, πρώτη.

X
Ρωσσοϊαπωνική συζήτησις τής γερουσίας τού 

Ζαχαράτου.
— Περίεργο: ή έκβασιε τοϋ πολέμου τούτου.
— Πρωτοφανής.
— Καί απίστευτος.
— Μά csv είνε παράδοξος. Οί Ίάπωνεσ ένί- 

κησαν, άπλούστατα, διότι έχασαν οί Ρώσσοι.

X
Άπό τό λεξιλόγιον ενός περιέργου.
— Οίνόπνευμα=Προμηθευτής σκέψεων.
— "Ορεξις= Ά ρχή τής πείνη .
— Γλώσσα=*Η χειρ τού εγκεφάλου.
— Ζωή = Πράγμα τό όποιον, όσον μηκύνεται 

τόσον βραχύτερου γίνεται.
—Περούκα = Ι1αρηγορία μερικών ίδίωςψυχεώ/ 

κεφαλών.
Όδ5ντοεατρός«=» "Ανθρωπος τρώγων διά τών 

οοόντων τών πελατών του,
— Άνήρ=Χρηματοκιβώτ·.ον κεκλεισμένσν.
— Γυνή=Ή κλεΐς τοϋ χρηματοκιβωτίου.

Έν συναναστροφή γηραιά τις δέσποινα άπο- 
τεινομένη πρός ηλικιωμένου ιατρόν.

— Πώς, ιατρέ, ακόμη δέν έπαρασημοφορή- 
θητε ;

— Ά ! κυρία μου είς αύτόν τον κόσμον 
έχω πολλούς εχθρούς."Ας ίδωμεν εις τόν άλλον..

— Ώ 1 εΐς τόν άλλον κόσμον άφεύκτω; θά 
εϋρετε περισσοτέρους εχθρούς.

X
Εις υποψήφιος ύπηρέτης παρουσιάζεται πρό 

τοϋ κ. X. ζητοϋντος ύπηρίτην.
Καί ήζεύρεις δλας τάς εργασίας.
— Μάλιστα, δλα παραδέχομαι νά τά κάμω. 

Μόνον δέν υποφέρω νά καθαρίζω τής μπότες
σα:.

A. VIANEL_L_I

MAISON Ε TAB 1.1 ΕΝ 1S70 A VOLO

Agent de la Gie de Navigation «Johnston 
Lid de Liverpool» Representanl de diffe 
rentes Maison d’ Europe, el des Annuaires 
«Annuaire Oriental du Commerce et Jn 
dustrie de Constantinople et de 1’ Egyptian 
Directory du laire. Bureau de Renseigne 
meuls. Affaires en Commissions.ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΒΙΑΝΕΛΛΗΣ

ΕΝ ΒΟΛΩ,

Πράιτωρ τής ‘Αγγλικής Άτμ. Εταιρείας Johns
ton Limited τής Λιό-ρτεύλης. Άντιπρέσωτσς δια
φόρων ευρωπαϊκών οίνων καί τών Όόηγώ/, του 
«Έ ησίσυ Ανατολικού τοΐί ’Εμπορίου κα: τής 
Βιομηχανίας τής Κων)π:λ=ως» καί -.ού Αιγυπτια
κού Όίηγ-.ϋ τοΐί Κνίρον». ΓΙλητοφορίαι καί γρα
φεία παραγγελιών.
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ΉΖ ΕΎΓΘΈΖΊΝΓΙΑ.
ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙ

ΙΙΙ2—ΟΑΟΣ ΕΡΜΟΥ-102 
κατάστημα τού κ. SAPSSNTOY 

Εί'οίτίκονται
ΓαοΜί/ΰρα/«ρορεμάτεΐΗ' καί .ττ/.ο/ΐ’ 

3/ε.ταΐ-ΐ'πά, Ααντέλλαι Κεντήματα 
Χειρόκτια, ‘Ριπίδια, ’ Ομβρέλλαι 
Κάλτααι, Κορσέδες, Μανδήλια 
’Αρώματα, Ιΐοΰδραι, Χά.τωνες 

Jlacpai τριχών Ανεξίτηλοι, 
Παιγνίδια ΙΙαίδιον

Τό κ«2.2.ίτερον καί εύθη- 
νότβρον έν Ε?.2.άδι

— "Α ! μή σέ μέλει φορώ χαμηλά ύποδήματα.

X
Ίαπωνικαΐ παροιμίαι.
— Ή άσχημος γυνή άποστρέφεται τούς κα- 

θρέπτσς.
— Ή ζωή είνε ώ; τό πϋρ έν άνέμφ.
— Καί ό πίθηκος πίπτει άπό τό δένδρον.
— Οϊ προφήται μόνον διά ’ τόν έαυτόν τους 

δέν γνωρίζουν τίποτε.
— Ό ασθενής τότε μόνον θεραπεύεται όταν 

δέν άποθάνη.
- "Αγνοια πολλάκις είνε ευδαιμονία.

ΑΤΜΟΚΙΜΙΤΟΜ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΝΕΤΜ ΑΤΟΠΟΙ ΊΑ Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ KAPAMANOY 

Έν ΙΙόλω
Μεγάλη παρακαταθήκη «ονιάκ καί ρουμίου είε 

βαρέλια, δαμιόάναε καί κιβώτια. Κατασκευάίοντα, 
έίαΙρετα ήδΰποτα καί έν γίνει ο,τι ανάγεται tfc 
τήν οινοπνευματοποιίαν. Ποιότηε καί γεΰαιε έίαι- 
σία. Τό κατάστημα φημίζεται διά τήν ακρίβειαν 
καί τήν παλαιόν αύτοΰ φήμην.

Δ· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΥ
.1 < τ υ ί> τι ν τ ο ν τής -Πινακοθήκης»

ΣΕΛΙΔΕΣ
ΚΕΙΡΑ ΝΒΠΝ ΛΙΤΤΓΗΜΛΤΓ.Ν

Κομψός τόμος έ£ 130 σελίδων έπί έκλεκτοΰ χάρ
του μετ’ εΙκόνων. Γιμή δραχ. 2. Πάσα αίτησις. 
Πρόσ τό/ κ. Δ. Καλογερόπουλον όδ. Γ Σεπτεμ
βρίου 85. Αθήνας.

ΒΟΝ - ΑΖΕ A ΚΟΈΞΕ
102 RUE D'HERMES 102 

„ ) Pour robes
Garnitures j e) chapeaux 

Soieries, Den t e I les, Broderies 

Gants, Eventails, I'arapluies 

Mouchoirs,Corsets, Bas, 

Parfumerie, Poudres, Savons, 

Teintures pour cheveux ina- 
(lterables 

Jouets pour Enfants

On pnrle Fi’aiicai», 
.Vll<-ni:iii<l et Ita- 

lieime
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ

'Ερώτησες
— Τί πράγμα οί άνθρωποι βλέπουσι καθ' έκαστην, 

οί Βασιλείς σπανίως χαί ά Θεό; ποτέ ;
12- ΙΙρόβλημοι

Άβαιιέσατε οχτώ γραμμας ού
τως ώστε να μείνουν δύο τε- 
τράγων» ακέραια καί μή έφχ- 
πτόμίνα χλληλων.

♦ρίκ
13· Γρίφο?
οτος I τοπίο» 

|4· Φίρίην Μίγβην 
Δαιρανέλαξ

|5. Λιποσΰμφωνον 
,α.α .ι..<·>..η.η.ει.ε.α.α

Α. Κατζάχο:

ΛΥΣΕΙΣ Ρ ΤΕΥΧΟΥΣ
1 Κάτωθι τοΰ προσχεφχλμίου του.—2. Τοίχος— 

’./Οζ __3. Οίνος—Ρήνος-. —4. Πλίνθοι χαί χέραμμοι 
άτ’άκτως έρριμένοι «ίτί.—5. Τό λαιμόνι εΐνβ ξινό —6. 
Κλίμ«ξ=σκάλχ.

ΛΤΤΑ1. Δ. Γεωργιάδης έξ 'Αθηνών 4 —Ε. Μχ- 
ρϊχου Πειραιώς 5 —I αλανή Ελληνίς Αθηνών 6. 
Ρωμαίος 'Αθηνών 6 —Δ. Ρηγόπουλος Πειραιώς 3 — 
χχί Δνϊ; Παναγιωτοποϋλου 'Αθηνών 6.

Δ. Δ. Καιρόν. Δελτάριον έλήφθη, ΔιεύθυνσΙς 
ήλλάγη.—Σ. Κ. Μανσούραν. Δελτάριον. έλήφθη 
Διεγράφη. Σάς συλλυπούμεθχ.—C. A. Port-Tewfik. 
Σας εΰχαριστοΰμεν χαί άναμένομεν.—Δ.Α.Κ.ΒαίΟιιηι. 
'Επιστολή σας έλήφθη. 'Εχει καλώς, θ' άναμένωμεν 
νεωτέραν σας πβοί τόμων. Διεύθννσίς ήλλάγη.—Μ. 
Δ. X α ρ ρ ά ρ Ά 6 υ σ η ν ί α ς. Συνδρομή σας έλήφθη 
διά μέσου άνταποχριτοϋ σας έξ Άδεν. Εΰχαριστοΰμεν. 
I. Π. Καδάλλαν. ’Επιστολή σας χαί χρήματα 
έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Γράφομεν—Μ. Ψ. 
Barrage. Επιστολή καί άπόδειξις έλήβθησαν. Εύ- 
ριστοΰμεν πολύ. — Γ. Π. Κάίρον. 'Επιστολή έλή
φθη. “Εχει καλώς. Γράφομεν.—Ί . Ί’. Κάίρον. 
’Επιστολή καί άπόδειξις έλήφθη, 'Έχει καλώς. Προ
σεχώς άπαντώμεν και στέλλομεν οώρον σας.— 1 . Β. 
Ν άξον. Εΰχαριστοΰμεν δι' έςόφλησίν. Φνλλάοια θα 
έχετε προσεχώς.—Κ. Τ. ένταΰθα. Γράφομεν τα- 
χυδρ.—Κ. Δ. Κ Ά μ π ο u x ε ρ x ά ς. Έχει καλώς. 
Π. Σ. Β ο υ κ ο υ ρ έ σ τ ι ο ν. 'Ελήφθησαν. Εϋχαρι- 
στοΰαεν—Ε.Μ. Σύρον. Γράψετε μας λεπτομερώς 
τί είδους φωτογρ. μηχανήν ζητείτε,διά νά σας απαν- 
τήσωμεν τί βά σάς στοιχίτη καί πόθεν θά τήν προ- 
μηθευθήτε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

— Δράοις 'Ελλήνων επιστημόνων ίζ Γαλλία.— 
Ό ήμέτερος έ« ΓΙαρισίοις συνεργάτης χ. Π. Ν. Δι- 
δχρης έδηαοσίευσε σπουδχίαν πραγματίαν ■ Pour les 
ρυειι monies grippale-" έν τώ αρ. 7 τής «Meilecine 
Maitiale·.

OCOOOCx

Ο “ΙΙΦΑΙ-ΣΤΟΣ..ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΚΙΜΩΝΟΣ ΓΚΟΥΒΕΡΗ εν λαριςςη

Κατασκευάζονται παντός είδους μηχανήματα. Τό κατάστημα αναλαμβάνει 
οίανδαποτε μηχανικόν έργασίαν κα\ έπιδιορθόίσεις εργαλείων. μηχανημάτων κ τλ. 
.Αναλαμβάνει δέ καί θεριστικής έργασίας. Ακρίβεια, τιμιότης καί εύθύτης.

«ί* Έν Άθήναις Έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων. «Ανίατη κωνσταντινίβου* ·»χ»


