
“-ζ/Γ/οκ.-ι/οκ ζύθο* * 5
ΛΘΗΝΗΣΙ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 104 <

·>ίωτ/ρι«οί· φφύ,χα Ϊ0 )
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ < 
ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ2

Συνέΐ'τενξιί μετά τοΰ εφευρέτου.— Περι.ιέτειαι, άττοτνχΐαι, 
λχιτυχίαι αύτοΰ.— Ριζική μεταβολή είς τάς άτμομηχα- 
νίς.— 1G0 μίλλια καθ' ώραν.— Οικονομία πρωτοφα
νές, ιαχύτη; ίιεριΰριοτο;, κίνδυνοι ύΐ.ιγώττροι.—

*

«Ό άνθρωπος ό κατασκευάσας την ατ
μομηχανήν,ητις Οά καταστήση αχρήστους 
δλας τάς ύπαρχούσας σιδηροδρομικός καί 
άτμοπλοϊκάς τοιαύτας, έκάθητο απέναντι 
έμοΰ, έπί τχνος τραπέζιις τον ξενοδοχείου 
Λαφαγιέτ, έν Μπάφφαλοου, τήν παρελ 
θοΰσαν νύκτα, θριαμβεύσας πλέον,κατό 
πχν τριακονταετούς άγώνος, μετά πολλάς 
αποτυχίας καί ίστάμενος έπί τοΰ κατω
φλιού εκατομμυρίων πλούτον, άπολαύων 
δέ τοιαύτης φήμας, οϊας ό Στήβενσον, 
Εδηοον καί Μαρκόνι

Είς τό μέσον τού δωματίου έκάθηντο 
δύο παχύσαρκοι άνθρωποι μέ γένεια, 
πίνοντες τόν καφφέ των λίαν κατηφεϊς 
καί σιωπηλοί- ΤΗσαν δύο αξιωματικοί τού 
Ρωσσικού Ναυτικού, οΐτινες εκείνο τό 
απόγευμα είχον λάβει αρνητικήν απάν
τησην έπί της προτάσεώς των, δπως τοϊς 
παραχωρήσει ό έφευρέτης έπί πέντε έτη 
πλήρη καί μυστικήν εξουσίαν έπί τής μη
χανής του διά τό ναυτικόν των Εσκόπουν 
ν άποκλείσωσι τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, 
καθώς καί δλα τά άλλα έθνη, άπό τό εύερ 
γέτημα τής μηχανής ταυτης,άλλ ό Γουλι- 
έλμος Μ Χόφφμαν,ό άνθρωπος, οστις είχε 
θυσιάσει τά καλλήτερα έτη τού §ίον τον 
διά νά τήν κατασκενάση, τοΐς είπεν, ότι

, (') Μετάφρχσις έχ τοϋ έν τω -Κήρυχι τής Ν. 
«όεχηϊ» άρόρον τοΰ Μπρόεου Μπράνδενπεργ. 

δέν έχουσι τόσα χρήματα είς δλην τήν 
Ρωσσίαν, διά νά τόν πείσωσιν,δπως άπο 
κλείση καθ' οΐονδήποτε τρόπον τήν πα
τρίδα του έκ της φοβερός έφευρέσεώς 
του έστω καί δι’όλΐγιστον χρόνον-

Έπί τινα έτη ύπήρξα έκ τών όλίγων 
έκείνων,οϊτινες έγνώρισαν τόν σκοπόν τόν 
όποιον έπεδίωκε τόν είδον νά κατασκεύα
ζα μηχανάς έπί μηχανών καί σχεδόν νά 
τάς έπιτυγχάνη, καί μάλιστα νά τάςκαχα- 

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΧΟΦΦΜΑΝ

σκενάζη τόσον λαμπρά, ώστε περίφημοι 
μηχανικοί δέν ήδύναντο νά εύρωσι λάθος, 
έπεχτα δέ έβλεπον αύτό-ν τόν έφευρέττιν 
δεικνύοντα τά άναφαιιόμενα σφάλματα, 
δι' ών έκήρυττε ταύτας άποτνχούσας,
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έγκατέλιπε τό Εφαρμοσθέν σχέδιον και 
ήρχιζεν έκ νέου.

Τώρα, οτε ή ώρα τού θριάμβου ε<’(*θα 
σεν, ό άνθρωπος, όστις κατασκεύασε την 
μηχανήν ταύτην. Εκάπνιζε τό ποϋροντθυ 
καί Εγέλα εύκόλωα μέ τάς ζωηράς Ερω
τήσεις δύο μηχανικών παγκοσμίου φήμης, 
οϊτινες έκάθηντο μεθ’ ήμών καί οττινεε 
ώμολόγησαν ότι ό Γουλιέλμος Χόφφμαν ό 
Εφευρέτης καί κατασκευαστής Επιτυχούς 
περιστροφικής μηχανής.ήτο όντως μέγας 
καί σπουδαίος Εφευρέτης.

Έπί . τεσσαράκοντα έτη μεγαλοφυείς 
νόες ήγωνίζοντο. όπως κατασκευάσωσι 
τοιαύτην μηχανήν, t/τις >ά δύναται ά 
τεΟή εις Ιφαρμογήν. Αί άποτυχίαι ήσαν 
τόσον πολυάριθμοι, ώστε πας άσχολού 
μένος είς κατασκευήν περιστροφικών μη
χανών, έθεωρεΐτο ώς όνειροπόλος. Ύπάρ 
χουσιν άνω τών δύο χιλιάδων ύποδειγ 
μάτων διαφόρων τύπων περιστροφικών 
μηχανών, τά όποια δέν άξίζουσι περισ 
σότερον άπό τόν χάρτην, εφ' ού εινε γε- 
γραμμένα καί τών όποιων ούδέ εν εοε 
ίν εφαρμογή σήμερον.

Διηγούμενος τήν ιστορίαν του είς τήν 
τράπεζαν ό Χόφφμαν, έλεγε :

« Είμαι τώρα πεντήκοντα καί ένός έ 
τών, ήρχισα δέ τάς Ερεύνας έπί τοϋ 
μυστικού τής περιστροφικής μηχανής, 
όταν ήμην ακόμη παιδί, ακριβώς Εδώ 
είς τό Μπάφφαλοου. Ειχον ήδη λάβει 
τήν μηχανικήν μου μόρφωσιν διά νά δύ
ναμαι νά Εργάζωμαι Έχρημάτισα έπί 
τρία έτη ώς μηχανικός ένός έκ τών κα 
λμτέρων ταχυδρομικών πλοίων.Κατά τούς 
χρόνους εκείνους ή σιδηροδρομική μη 
χανή άνεπτύσσετο λίαν ταχέως, καί Ε 
ν.αστος προσεπάθει νά τήν τελειοποιήσει

« Τήν σήμερον ή σιδηροδρομική μη 
χανή είναι όντως θαυμασία. αληθές 
θαύμα, άλλ’ εινε Επαναληπτική, δηλαδή 
πρέπει νά ϊσταται καί νιί Εκκινεί δίς καθ ’ 
έκαστη» περιστροφήν' καί ή μηχανή διά 
τής οποίας έτρεξα πρό είκοσι πέντε καί 
πλέον Ετών ήτο Επαναληπτική, καί είδον 
ότι ό μηχανισμός της ήτο αφύσικος άντι 
βαίνων είς τήν μηχανικήν, ότι έπήρχετ” 
απώλεια δυνάμεοις άνά παν κτύπημα τού 
Εμβι· λου . καί ήρχισα νά κατασκευάζω 
μηχανήν, δίδουσαν τελείαν κυκλικήν 
κίνησιν·

σ Σκοπός πάσης μηχανής ή αύτοκι 
νήτου, τό όποιον χρησιμεύει διά ν’ άνα 
πτύσση δύναμιν, εινε νά εξασφαλίσει τήν 
μεγίστην δύναμιν μέ τήν Ελαχίστην κα- 
τανάλωσιν καυσίμου ύλης καί τήν όλι- 

γωτέραν δυνατήν δαπάνην πρός διατή- 
ρηΟιν. καθώς καί μέ τόν Ελάχιστον χρόνον 
τόν ύπό τής μηχανής ή τοΰ αύτοκινήτου 
καταναλισκόμενον- Μεγάλη πρόοδος Εγέ- 
νέτο κατά τά παρελθόντα ολίγα έτη είς 
τήν άνάπτυξιν τών μεγάλης ταχύτατος 
Επαναληπτικών μηχανών. Ή Εφεύρεσις 
μεγάλως μετέβαλλε τόν χρόνον, τόν κα 
ταναλισκόμενον διά δοθεϊσαν δύναμιν 
ίππων.

« Μεγάλαί τελειοποιήσεις Εγένοντο 
πρός τούτοις πρός Ελάττωσιν τής Εκ 
τής πιέσεως προστριβής, μέχρις δτου 
αΰτη κατήλθεν είς επτά τοΐς έκατόν πε
ρίπου τής άναπτυσσομένης δυνάμεως' 
τούλάχισιον τοιοΰτόν τι άπήτησαν διά 
τήν μηχανήν Ρίαν, ητις κα-εσκευάσθη 
ύπό τής Ρίτζγουέϊ Μηχανικής καί Δυνα
μικής Εταιρίας, τού Ρίτζγουέϊ—Πα , μία 
έκ τών όποίων είνεέν χρήσει είς τό Χριι 
ματιστήριον τοΰ Βάμβακος, έν τώ άστυ 
τής Νέας Ύόρκης. Καί δέν ύπάρχει άμφι 
βολία, ότι εινε λίαν οικονομική καί λίαν 
Ενεργός μηχανή, άληθώς τό ύφος τής 
τελειοποιήσεως δι’ Επαναληπτικήν μη
χανήν. Έν τ«ύτοις ύπάρχει άκόμη ή Επα 
ναληπτική κίνησις. 1 οΰτο άναγκαίως 
προξενεί κλονισμόν καί τριβήν έπί τοϋ 
μοχλού, τών συνδετικών μερών τοϋ Επι
στομίου τής μηχανής καί τών Εκκεντρικών 
λωρίων. Ί ά μέρη ταΰτα πρέπει νά εύρί 
σκωνται κα ονικώς διατεθειμένα, ούτως 
ίδστε νά δύνανται νά περιστρέφωνται, 
χωρίς νά προκαλώσι τόσην τριβήν, ώστε 
νά θερμαίνωνται.

« Η Επαναληπτική μηχανή πρέπει νά 
έχιι κινητήριου τροχόν μεγάλου βάρους, 
όπως μεταφέρη τόν μοχλόν ύπεράνω τών 
ακινήτων κέντρων, αύτός δέ ό κινητή
ριος τροχός προξενεί μεγάλην προστριβήν 
ένεκα τοΰ μεγάλου τ°υ βάρους καί άπαι 
τεϊ τήν άναγκαίαν δύναμιν, ϊνα δια 
τηρήται τόσον βάρος Εν κινήσει.

« Εινε ανωφελές νά διηγηθώ λεπτο
μερώς τάς έν άρχη αποτυχίας μου- 
Όταν ήμην είκοσι έπτά Ετών, ήμην πρώ 
τος μηχανικός είς τήν Εταιρείαν Σκέλ- 
λκοπφ καί Σα, μεγάλην βυρσοδεφίκήν Εται
ρίαν είς τό Μπάφφαλοοι, ένθα επενόιισα 
σειράν βυρσοδεφικών μηχανημάτων , 
άτινα εινε Εν χρήσει σήμερον. Τώ 18S2 
ίδρυσα τήν Χόφφμαν Μηχανικήν έται 
ρείαν είς τό Δετρόϊτ. ότε απέκτησα άρ 
κετά χρήματα, όπως προχωρήσω είς τάς 
Ερεύνας μου πρός εύρεσιν τοΰ μυστικού 
τήί περιστροφικής μηχανής.

« Άπέτιιχον Επανειλημμένος

« Διά νά μή πολυλογώ, κατώρθωσα, 
κατόπιν καί άλλης Εφευρέσεώς μου είς 
τήν Βόρειον Καρολίναν, νά άποκτήσω 
άφθονα χρήματα, δπως προβώ είς τάς διά 
τήν μηχανήν Ερεύνας μ°υ, άλλ' ή ώς 
πανικός Επελθούσα καταστροφή τού 93 
μέ κατεσυνέτριφεν. Έχασα έτη, όπως 
άποκτήσοι αρκετά δολλάρια, ώστε νάπρο 
χωρήσω είς τάς Ερεύνας μου καί νά κάμω 
νέους ύπολογισμούς. άλλ' οπωσδήποτε 
τό κατώρθωσα. Ήρχισα νά λαμβάνω απο
τελέσματα·

« Ε{ς τό κατάστημα τών μηχανών, 
οπού είργαζόμην Επί τών Εφευρέσεών 
μου,ή νύξ Επήοχετο λίαν ταχέως καί μή 
έχων φάγη σχεοόν τίποτε δλην τήν ήμέ
ραν, έστελλον ένα παιδί, δπως μοί άγο- 
ράο'νι όλίγων λεπτών λουκάνικου τής 1>υ- 
νώίάας, μήλα, καί διπυρίτην. καί μέ αύτό 
τό γεύμα είργαζόμην δλην τήν νύκτα καί 
δλην τήν ακόλουθον ήμέραν. Όταν οί 
δάκτυλοί μου ήσαν τόσον αναίσθητοι άπό 
τήν έξάντλΐισιν, ώστε δέν ήδύναντο νά 
κρατήσωσι τό παραμικρόν, ό δέ νους μ«υ 
ήτο τόσον κουρασμένος, ώστε δέν Εγνώ- 
ριζον τους ανθρώπους, τούς οποίους συ

Ιΐίριοΐροφικΰ; κύλινδρος
Πρώτη ιμηιιατικη λτ.τί; 
,ίινιιρα ■ ·
Κάλυμμα

Ιό Λ’ογλογ οιίλνχο: ατμόν
Κ. Άποκοπαι
U. Μοχλοί ιών τμηματικών Λ^ττιόαΜ·.

νήντων, περιεπάτουν είς τάς οδούς η Εφ’ 
άμάξης περιηρχόμην δλην τήν πόλιν, μέ 
χρις δτου εύκρίνοια σκέφεως μοί έπανιιρ- 
χετο.—Τότε Επέστρεφον όπως έργασθώ

ί». « Όταν κατεσκεύασα τήν έκτην you 
μηχανήν, ήδυνήθην νά Εξασφαλίσω χρη
ματικόν τι ποσόν άπό μεγάλους κεφα
λαιούχους τής Νέας Ύόρκης, καί έφερα

Λ7«. Γ.

ν είόον, οτι η αρχή μου 
φαλμένη, άπηλπίσθην, πλέον ήσθάν 
ίξασθε

ίκη «τής τού έφευ- 
ίχα δώσε'· τό πάν,

ί x «>' ν

το σχέδιόν μου είς τό κατόίφλιον τής 
επιτυχίας, άλλ’ όμως άπέτυχε, καί τήν 
Επώλησα. Είς τήν έβδόμην Επέτυχαν αί
σια άποτελέσματα, τήν έχρησιμοποίησα 
έπί τέσσαρασ καί ήμισυ μήνας, άλλά καί 
αύτη άπέτυχε.

« Είς τήν όγδόην μηχανήν μετεχειρί- 
σθην Εφεύρεσιν έπινοηθεϊσαν ύπό άλλου 
άνΟοώπυυ καί τήν Αγόρασα άπό αυτόν, 
άλλά δέν καί ήτο αυτή Επιτυχής Δέν ήδυ- 
νάμην νά τήν κανονίσω,ούτε νά τήν συγ
κρατήσω. Όταν είδον, οτι Λ άρχή μου 
ήτο Εσέ \............................  « · · α ·
θην έξασθενουμένας τάς νοητικάς μου 
δυνάμεις καί συγκεχυνομένας, ήρχισε δέ 
νά μοί γεννάται ή φρίκη «της τοϋ Εφευ
ρέτου άπελπισίας». Είχα δώσε'· τό πάν, 
έκτος τής ζωής μ«υ Επρόκείτο άρα νά 
χάσω καί τόν νοΰν μου ;

« Μίαν ήμέραν περιηρχόμην Επί τίνος 
άμαξίου. Ιΐοΰ, δέν ήξεύρω, πότε δέν Εν 
θυμούμαι,άλλά μοι Εφάνη ώσεί νά περιέ 
στρεφον τό έμβολον Εντός τού κυλίνδρου' 
διατί νά μή περιστρέφω τόν κύλιδρον έξω 
άπό τό έμβολον;

« Τό Επέτυχον!
«Ήτο τό μυστικόν- τό Εννόησα 1 Τό 

ήσθάνθιιν '. Ο άπηυδυσμέτος νοϋς μου 
σχεδόν ήρνήθιινά συγκρατήση τήν ιδέαν 
ταύτην. καί πρίν άναλάβιι Εντελώς Εσυλ 
λσγίσθην, ότι ή οικονομική μου βάσις 
είχε καταστροφή, καί έπρεπε νά αρχίσω 
καθ ’ ολοκληρίαν Εκ νέου καθ ’ όποίονδή- 
τοόπον καί διά τήν μηχανήν καί διά τό 
οικονομικόν μου. Μέχρι τού καιρού τού
του ή μηχανή είχε κοστίσει πλέον τών 
150 000 δολ. τό μεγαλείτερον μέρος τών 
όποιων ήσαν ΐδικά μου χρήματα-

«Λίαν λυπηρόν πράγμα κατά τήν Επο
χήν ταύτην ήτο,ότι άνθρωποι διακρινόμε-
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νοί ώς περίφημοι μηχανικοί, όταν έβλε- 
πον δ,τι έθεωρεϊτο ώς πρότερόν μου κα 
τόρθωμα, τό άπεκάλουν θαύμα πα 
ράδοξον καί μεγάλην έπιτυχίαν. Έγοί 
μόνον έγέλων καί δσον τό δυνατόν εύ- 
γενώς τοΐς έδείκνυον τά έλαττώματα, 
τά όποια έ*τε>ώς κατέστρεφον τάς πρα 
κτικάς έδιότητας της μηχανής·

«Όταν λοιπόν έκαμα τό σχεδιογράφη 
μά μου τής νέας αρχής, δέν ύπήρχε 
πλέον δ·’ έμέ αμφιβολία ή δισταγμός. 
Κατεσκεύασα μηχανήν δυνάμεως είκοσι 
πέντε ϊπποιν κατά τό νέον μου σχέδιον, 
ήτις άνέπτυσσεν είκοσι-οκτώ έν ένεργεία 
Έτρεξα μέ αύτήν είς τό κατάστημά μου,

Kin. .1’ Αυτόματο; .τοουιϋηοις βαγονιού ϋνεν άτμομηχ 

οίκονομήσας είκοσι πέντε τοΐς έκατόν 
άτμοΰ, άνευ ούδενός κλονισμού, άλλ' Λ 
τελειυποίησίς μου αυτή δέν περιελάμβανε 
σχέδιον διάσύνθεσιν και έγκατάστασιν είς 
μονάδας, καί έπρεπε τοΰτο νά κατορ
θώσω.

«Τώρα έτελείωΟε! Είς τό κατάστημά 
μου έχω μηχανήν δυνάμεως 300 ίππων, 
ίίτις εινε περιστροφική καί δ ή τελεία. 
Είνε ή μικροτέρα, ή πλέον οικονομική, 
καί ταχύτερα μηχανή διά τήν δύναμΐν 
της έξ δσων ποτέ κατεσκευάσΟησαν. καί 
εινε τόσον τελεία Λ έπιτυχία. ώστε δύ
ναμαι νά δημοσιεύσω τό κύριον μυστι
κόν, τό όποιον τόσον προσεκτικώς έτή 
ρησα έπί τόσον χρόνον.

« Ολίγον γνωρίζει ό καθείς τάς δυ
σκολίας, τάς οποίας είχον διά νά προφυ- 
λάξω τάς ένεργείας μου άπό τοΰ νά 
κλαπώσιν. Οΐ κατά φαντασίαν κλέπται. 
περιεφέροντο ώς έπίτροποι ξένων κυβερ 
νησεων, μεταμφιεσμένοι είς έργάτας. 
διά νά άνταγωνισθώσιν έφευρέτας.

Uo τ V’> *

« Ίΐ όγδοη αρχή τήν όποιαν έχρησι- 
μοποίηόα είς τήν κατασκευήν τής δεκά 
της καί ένδεκάτιις μηχανής είνε λίαν 
άπλή. (Είκ. Β.). Ό ατμός είσάγεται 
διά κοίλου στελέχους, τό όποιον 
είνε στάσιμον καί έγκεκλεισμένον είς 
χαλύβδινον χιτώνα ελλειπτικού σχήμα 
τος, οήτινος Λ μεγίστη διαμετρική διά- 
στασις είνε κλάσμα μεΐον τής διαμέτρου 
τού έγκεκλεισμένου χαλύβδινου κυλίν 
δρου· ούτως, δταν ό κύλινδρος δέν εύρί 
σκηται έν ένεργεία ύποστηρίζεται έπί 
τής έλλείφεως.

«Τό κοιλον χαλύβδινον στέλεχος δέν 
εύρίσκεται είς τό κέντρον τοΰέ λλειπτικού 
χιτώνος άλλ ' είς τό γεωμετρικόν κέντρον 
τού κυλίνδρου, καί ή άπόστασις άπό τοΰ 
κέντρου τού στελέχους έως είς τήν κατ' 
όρΟάς γωνίας διχοτόμησιν τής γραμμής 
τής περιφερείας τής έκτάσεως, τής έ'λ- 
>είφεως, ίσοϋται πρός τήν ακτίνα τής 
κυλινδρικής κοιλότητος, ούτως ώστε ή 
έλλειφις πρός τό μέρος τής έκτάσεως 
εύρίσκεται είς ζωηράν έπαφήν μετά τού 
κυλίνδρου, καί έπί τοΰ άλλου μέρους 
υπάρχει χώρος έντός τοΰ οποίου είσχω 
ρεϊ ή πρώτη τμηματική λεπίς ήτις είνε 
συναρμοσμένη είς κάλυμμα έντός τοΰ 
κυλίνδρου καί οδηγείται ύπό μοχλού.
Απέναντι τής διαμέτρου είνε διπλή λεπίς 

άλλ’ ή έκτασιτ τής έλλείφεως τήν ωθεί 
πρός τά όπίσω έντός τού καλύμματος της

« Η έλλειφις είνε πρακτικώς ή άτμο- 
δόχη. Ο άτμός είσάγεται κατά τό άκρον 
τοΰ κοίλου στελέχους έντός τής έλ 
λείφεως, καί διά τίνος ανοίγματος έντός 
τοΰ μέρους τοΰ θαλάμου, έπί τής καμ
πύλης προσόφεως τής τετμημένης λεπί 
δος. Ό άτμός έξαπλοΰται έπί τριών 
σημείων άντιστάσεως, έπί τής έξωτερικής 
έπιφανείας τής έλλείφεως, τής έσωτερι 
κής έπιφανείας τοΰ κυλίνδρου καί τής 
καμπύλης έπιφανείας τής λεπίδος- Ή 
λεπίς ύποχωρεϊ πρότής πιέσεως καί ωθεί 
τόν κύλινδρον έπιφέρουσα τήν περιστρο 
φήν· ,

«Τώρα ή πρώτη τμηματική λεπίς, 
πλησιάζουσα τήν μεγαλειτέραν έκτασιν 
τής έλλείφεως, ώθεΐται όπίσω έντός τοΰ 
καλύμματος της, καί ή δευτέρα τμήμα 
τικίι λεπίς. άπαλλοσσομένη τής πιέσεως 
τής μεγαλειτέρας έκτάσεως τής έλλεί
φεως, έξέρχεται τοΰ καλύμματος της καί 
όταν προωσθή. άτμός έκ νέου έξέρχεται 
άπό τό μέρος τής έλλείφεως καί είσέρχε 
ται είς τόν νεωστί σχηματισΟέντα θάλα 
μον, τής πρώτης τμηματικής λεπίδος 

τώρα ένεργούσης ώς στήριγμα, καί 
ωθείται πρός τά έμπρός, μέχρις ού ή 
πρώτη λεπίς έξέλθη έκ νέου, καί ούτω 
καθ' εξής.

«Ό άτμός είσάγεται μόνον κατά τήν 
διάρκειαν δύο χωριστών έκτων τής περι
στροφής, καί ή δύναμις συγκεντροΰται 
είς έφεύρεσιν, ήτις είνε πρός τούτοις 
ίδική μου έπινόησις καί ής τόν σκο 
πόν καί τήν ένέργειαν μόνον πρέπει 
νά περιγράφωμεν. Ούδεμία έλευθέρας 
καταναλώσεως άτμοΰ μηχανή είνε οικο
νομική. Τό πρός έκκένωσιν μέρος τής 
μηχανής μου είνε διαρκώς ανοικτό' είς 
τήν άτμοσφαίραν είς άπλοΰν τύπον.

«Είς σύνθετον τύπον δύναμαι νά έπι- 
τύχοι άποτελέσματα. άτινα είνε πλέον 
Θαυμαστά είς τόν μηχανικόν ή μηχανή 
καθ ’ έαυτήν θά. είνε είς τό κοινόν.

«Μία μηχανή πρέπει νά τρέχη συμ 
φώνως πρός τήν έργασίαν, ήν έχει νά 
κάμη. Δύναμαι αύτομάτως νά διευθύνω 
τήν μηχανήν μου. ούτως ώστε, έάν αύτη 
κάμνη μίαν περισσοτέραν τοΰ ώρισμένου 
άριθμοΰ περιστροφών τό λεπτόν, ό άτμός 
Οά κοπή μέχρις ου ή μηχανή άποκτήση 
τό τακτικόν της βήμα. Υπάρχουσιν 
όλίγαι έπαναληπτικαί μηχαναί, αϊτινες 
δύνανται νά κάμωσι τό αύτό. άλλά δέν 
ύπάρχει ούδεμία. ήτις διά τής ιδίας έφευ- 
ρέσεως νά κατωρθώνη, ώστε μηχανή 
ύπερβαίνουσα πιεστικήν προστριβήν δυ
νάμεως 100'ίππων νά τήν έλαττώση σχε
δόν είς τήν στιγμήν.είς μίαν καί ήμίσειαν 
ή όλιγώτερον δύναμιν ίππου Ή περί 
ατροφική μου όμως μηχανή τό κατορ
θώνει. ’Επαναληπτική μάλιστα μηχανή, 
ίίτις Θά έκαμνε τοΰτο, θά έπευφημεϊτο 
ύπό παντός μηχανικού, ώς θαυμασία 
έφεύρεο'ις

« Ή δύναμις αύτη, ή κίνησις αύτιι 
καί ή έλλειφις οπουδήποτε κλονισμού, μοί 
έπιτρέπουοι νά συνδέω έμμέσως. Όάξων 
τών προωθητικών τροχών σιδηροδρόμου 
τύπου τήε μηχανής μου Οά είνε μέρος 
αύτοΰ τοΰ κυλίνδρου, καί τό μόνον δριον 
τής ταχύτατος είνε ή κεντρόφυξ άντίστα- 
σις τοΰ χάλυβας έκ τθΰ όποιου είνε κα 
τεσκευασμένα τά. περιστρεφόμενα μέρη, 
ή ή έπιδεκτική έκτάσεως ταχύτης τοΰ 
άτμοΰ.

« Δύο χιλιάδες περιστροφαί τό λεπτόν 
είνε ή ταχύτης μέ τήν όποιαν έτρεξα μέ 
τήν μηχανήν μου. έπί μακρά διαστή 
ματα χρόνου- 'Υπολογίσατε τοΰτο μέ 48 
δακτύλων κινητόν τροχόν- Τοιοΰτος τρο 
χός Θά διανύη, άφηφών πάσαν άντίστα 

σιν, 25 000 πόδας τό λεπτόν, ή διαι- 
ροΰντες είς 5,280 πόδας τό μίλιον, 
4 μιλιά τό λεπτόν, η 240 μίλια τήν 
ώραν.

« Ό κ. Κορνήλιος Βάνδερμπχλτ, άπό 
τόν όποιον δέν ύπάρχει πλέον προοδευ
τικός καί όξυδερκής μηχανικός είς τόν 
κόσμον, έδειξε μέγα ένδιαφέρον διά τό 
έογον μου έπί τινα έτη. Ήμέραν τινα τώ 
είπον, οτι ήλπιζον νά κατασκευάσοι μη
χανήν, ίίτις θά έφθανεν άπό τής Νέας 
Υόρκης είς τό Μπάφφαλοου είς δύο 

ώρας καί ήμίσειαν καθ ’ έκάστην ήμέραν 
τοΰ έτους. Μέγας μηχανικός έπί τών 
οικοδομών εύρίσκετο μεθ’ ήμών, καί κα-

Λ7χ. £". Ho λ ε μ ι η ό ν avion ί ν η το >·.

θώς έγέο είπον τούτο, ό μηχανικός έκαμε 
βήματά τινα πρός τά όπίσω, ώς έάν ένό- 
μιζεν, οτι ήθελον λάβει οφυρίον διά νά 
τοΰ πετάξω τά μυαλά, καθώς πας φρε 
νοβλαβής θά έθεωρεϊτο,ότι θά τό έκαμνε 
Ό κ. Βάνδερμπιλτ μόνον έμειδίασε μέ 
τόν άλλον άνθρωπον, καί είπε σοβαρώς:

« Εάν ή μηχανή σας κατορθώση δ,τι 
νομίζω οτι πρέπει νά κατορθώση, Θά είνε 
ή μόνη είς τόν κόσμον μηχανή έν χρή- 
σει είς τα ατμόπλοια καί τούς σιδηροδρό· 
μους.

«“Ισως σφάλλω, σκεπτόμενος τάς με 
ταβολάς, τός όποιας ή μηχανή μου θά 
έπιφέρη είς τας ύποθέσεις τοΰ κόσμου. 
Δέν μέ εύχαριστεϊ πολύ τούτο. ΙΙιστεύο» 
δμως οτι πάς άνθρωπος έχει ώρισμένον 
σκοπόν,τόν όποιον τώ έδωκεν ό Δημιουρ
γός. διατί λοιπόν έγώ νά έπιδιώκω εύχαοι-

/ !)
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Οτίας, άφοΰ έχρησψοποίηΟα τά προτερή
ματα της διανοίας μον. ήτινα ή φύσις 
μοί έδώρησε καί έτελείοισα τδ έργον μθυ.

« Δέν ύπάρχεχ έπαναληπτχκή μηχανή, 
ήτις ήδυνή^η νά έλαττώση τάν πιεστικήν 
προστριβήν περισσότερον έκτος τής μηχα 
νής Γ’ίαν. Ή πιεστική προστριβή της είνε 
έπτά τοϊς έκατόν. Εΐς τήν δυνάμεως 3οο 
ίππων ή πίεσις εινε έν τοϊς έκατόν.

« Η μηχανή μου δύναται ταχέως νά 
συνδεθή μέ δυναμικόν και ή πραγματική 
αξία τοΰ δυναμικού νά έλλατό)θή πεν- 
τήκοντα τοϊς έκατόν·

«Δύναμαι νά παραγάγω δύναμιν ίππου 
μέ κατανόλωσιν μή ύπερβαίνουσαν εί 
κοσι λίτρας άτμοΰ δι ’ έκατην δύναμιν 
ϊππον,είς μηχανής άπό δύο έως δέκα ί'π 
πων, καί δύναμαι νά έπιτνγχάνω καλύ
τερον μέ πάσαν προστιθεμένην δύναμιν.

Ή κατασκευή είς μονάδας είνε έντε- 
λώς εύκολος.Ό ατμός είνε καύσιμος ύλη 
ούτως, ώστε οικονομία είκοσι πέντε τοϊς 
έκατόν έπέρχεται είς τήν δαπάνην τής 
καυσίμου ύλης καί είς τόν χώρον διά- 
τούς άνθρακας

«Τώρα λαμβάνοντες ύπ' όι{ιΐν τήν τα 
χύτητα, ιήν έλλειψην κλονισμού, τήν 
άπ’ εύθείας σύνδεοιν κα\ σύμπηξιν, άς 
ίδωμεν οποίας μεταβολής θά έκαμνεν είς 
τήν μεγάλην έψαομογήν τής δυνάμεως.

«Είς τήν έν τοϊς σιδηροδρόμοίς χρή 
σιν τό κέντρον τής βαρύτατος δύναται 
νά καταβιβασθή κατά έν καί Λμιου καί 
ή έπί τοσοϋτον χρόνον όνείροποληθεϊσα 
προώθησις μόνου βαγονιού έπετεύχθη. 
Είς μίαν έκ τών συναρμολογήσεων βα- 
γονίων καί μηχανών διά τήν μόνην τοϋ 
βαγονιού προοϊύθηοιν, ή στέγη Θά είχε 
σχήμα πρός τά όπίσω καί πρός τά άνω 
διά νά χρησιμοποιή τήν πίεσιντού βέρος 
είς τό νά κρατή τό βαγόνιον πλέον στεοε 
ώς έπί τών σιδηρών γραμμών. (Ε(κ.Δ'). 
Μηχανή φορτηγός θά είχε μάλλον τό 
όχημα ένός έκ τών μακρών, χαμηλών, 
αύτοκινήτων αμαξών, μέ κωνοειδή λέ
βητα. έπί τής κορυφής τοΰ όποιου θά 
ήτο κινητόν φώς. (δρα είκ. Γ'·).

α Ταξειδιον μέ ταχύτητα έκατόν μιλ 
λίων τήν ώραν θά ήτο τόσον ασφαλές καί 
εύκατόρθωτον,ώςσύνηθεςταξείδιον σήμε
ρον μέ ταχύτητα τεσσαράκοντα μιλλίων.

Είς τήν έν τοϊς άτμοπλοίοις χρήσιν 
τελεία περιστροφή έπέρχεται. Ή νέα 
κατασκευή συντελεί είς μεγάλην οικονο
μίαν χώρου είς τό δωμάτιον τού λέβητας 
καί είς τό τής μηχανής. ’Ατμόπλοιον έφω- 
διασμένον μέτάςμηχανής μου. θά διέλθη 

τόν ’Ατλαντικόν είς διάστημα όλίγον πε 
ριοσότερον τών δύο ημερών.

«Ίό πρός παραγωγήν τής δυνάμεως 
έξοδον θά έλαττωθη τεσσαράκοντα τοϊς 
έκατόν Τά ιϊλεκτρικά ρεύματα θά εύθη 
νήνωσι κατά πεντήκοντα τοϊς έκατόν. 
Θά ύπαρξη μεγάλη οικονομία κατανα 
λώσεως διά ταχύτητα πρός τούτοις δέ ύ 
πάρχουσι δωδεκάδες άλλων πραγμάτων, 
τά όποια δέν είναι ανάγκη νά αναφέρω.

«Είς την κατασκευήν τών αυτοκινήτων 
εικοσάδες προβλημάτων λύονται. Έμμε
σος σύνδεσις. τελεία δύναμις, ευκολία νά 
τρέχη τις μέ μεγάλην ταχύτητα καί έλάτ- 
τωοις τού έξόδου της κατασκευής, ιδού 
τά μάλλον ένδιαφέροντα ζητήματα. Ως 
πρός τήν ταχύτητα, δύναμαι άπλώς νά 
είπω, οτι αύτοκίνητον μέ τήν μηχανήν 
μου έν αύτώ, δύναται νά τρέξη τόσον 
ταχέως όσον οίοσδήποτε ζών άνθρωπος 
θά τολμήση νά τού αύξάνη τόν ατμόν.

«Ή έφιύρεσίς μου αΰτη Θά δίπλα 
σιάση τήν ταχύτητα τών πολεμικών 
πλοίων, θά ελάττωση κατά τά δύο τρίτα 
τόν κίνδυνον τών μηχανών καί θά πρόσ
θεση δέκα ή πλέον τοϊς έκατόν είς τήν 
ακρίβειαν τών πυροβόλων έν τρικυμία 
καί vli μεταβάλλιι τά σημερινά συστή
ματα τίϊς κινιιτοποιήσεως τών πλοίων.

Ό Ναύαρχος Μελβίλλ έσχάτως έκιι- 
ρύχθη ύπέρ τής περιστροφικής μου μη
χανής Γό Αμερικανικόν Ναυτικόν είνε 
έτοιμον νά δοκιμάση θαλάσσιον τύπον 
τής μηχανής μου. εύθύς ά'μα τόν έτοι 
μάσω. Ή Ρωσσική Κυβέρνησις κρατεί 
έδώ τούς αξιωματικούς της, μέχρις ού 
άποφασίσμ, έάν ίκανοποιήται νά μοιράση 
μέ τής Ηνωμένας Πολιτείας τό ποονό 
μιον τής διαχειρίσεως τής μηχανής. 
Όλαι αί μεγάλοι σιδηροδρομικοί γραμ 
μαί τών Ηνωμένων Πολιτειών γνωρί 
ζουσι τί εκαμον καί τί κάμνω-

«Μόλις ταύτην τήν πρωίαν έλαβον 
έπιστολήν άπό τόν μέγαν "Αγγλον μηχα
νικόν, Σίρ Μόρτον Φριούεν, οστις λέγει 
οτι οί άνθρωποί του έξεφράσθησαν λίαν 
εύνοϊκώς ύπέρ τής μηχανής μου καί 
θά έπισκεφθή τά. εργαστήριά μου τόν 
χειμώνα τούτον. Καί τώρα, όπου έ- 
φθαοα τό τέρμα τοϋ βίου μου, διό 
νά είπω τήν αλήθειαν, μόνη ή ιδέα ον. 
δέν θά έχω πολλήν έργαοίαν πρό 
έμοϋ είνε λυπηρόν, καί είμαι πρόθυ
μος νά άναλάβω κάτι τι άλλο, τό 
όποιον νά μοι δώση δμοιον αγώνα.

(Καιότό Αγγλικόν)
ΙΙλίας Σαλταόέρας

Η ΑΠΟΙΗΤΟΣ ΓΕΝΕΣΙΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΑίΟΝ

Ή θεωρία ri/ς σιήο/ιάτου γενέσεως —Είσηγι/ταΙ 
χαί όπαόοί ταύτης. — Ο ΙΙαατέρ χαί ή χατα- 
πο.Ιϊρηοις της θεωρίας. — Τό πείραμα τοϋ 
ΙΙοϋρχε. — Μία συκΛάΛξις. — Σχέσις θρη
σκείας χαί έπιστήμτ,ς.

*

Ή ιδέα τοΰ δυνατού τής αύτομάτου 
γενέσεως άνεφύει πρό πεντηκοντάδος πε
ρίπου ενιαυτών, έξεγείρασα πολύ θόρυβον 
καί εύρυτάτας συζητήσεις έν ταϊς Άκαδη- 
μίαις τών ’Επιστημών καί τής Ιατρικής, 
προπάντων δέ έν τώ τύπω καί τώ κοινώ. 
’Αληθώς δ’ ήξϊζετόσου πατάγου καί προσο
χής ή ώς θετική ύπό τών οπαδών της φερο- 
μένη νέα θεωρία, διότι κατέρριπτε τήν «ύπό 
τοϋ Θεού δημιουργίαν τοϋ ανθρώπου».

•Η θεωρία αύτη δέν άνεκαλύφθη υπό 
τών μεταγενεστέρων φιλοσόφων, άλλ' ύπό 
τοϋ ’Αριστοτέλους, βστις ένόμιζεν ότι όχι 
μόνον ζώα άπλουστάτης κατασκευής, άλλα 
καί πολυσύνθετα δύνανται αύτομάτως νά 
παραχθώσι. «τών ζώων τά μέν άπό ζώων 
Ϊίνεται κατά συγγένειαν τής μορφής, τά 

’ αύτόματα καί ούκ άπό συγγενών καί 
τούτων τά μέν έκγήςσηπομένης καί 
φυτών, ώσπερ πολλά συμβαίνει τών έν- 
τόμων, τάδ’ έν τοϊς ζώοις αύτοϊς έκ τών 
έν τοϊς μσοίοις περιττωμάτων».

Οί Δαρβινισταί, δηλαδή οί παραδεχόμενοι 
ότι ό σημερινός άνθρωπος προήλθεν έκ τής 
έξελίξεως άπλοϋ κυψελώματσς, έκκολαφθέν 
τος ύπό τάς ήλιακάς άκτϊνας καί δόντος 
γένεσιν είς μικρόβιον, ήτοι κατώτερόν τι 
όν, οπερ αύτό τούτο τροποποιηθέν ύπό τήν 
έπενέργειαν τής κοινωνίας, έγέννηοεν όντα 
έπί μάλλον όργανώμενα καί τελοιοποιούμενα, 
οί άρνούμενοι ούτω τό έργον τής θείας δημι
ουργίας, αύτοί ύπήρξαν πρώτοι οπαδοί τής 
νέας θεωρίας τής «αύτομάτου γενέσεως». 
Οί δέ μάλλον διάσημοι καί σοφοί έπιστήμο- 
νες, οί ύποστηρίξαντες ταύτην καί είς ών 
τάς οοφάς έοεύνας καί μελέτας δέν πρέπει 
έπιπολαίως νά οτρέψωμεν τά νώτα, είνε οί 
κ· κ. l’ouehet. Musset Frerny καί ό πρό 
δεκαετίας θανών δόκτω; Peteur.’Επίσης καί 
Πολλοί άγγλοι σοφοί ύπεστήριζον τήν Θεω
ρίαν ταύτην παρουσιάζοντες πειράματα τοΰ 
είδους τούτου.

Καθ’ όλης λοιπόν τής ατρατειάς τών κε- 
νοτόμων τούτων σοφών έξηγέρθη ό Παοτέρ, 

οστις έκηρύχθη κατά τοϋ δυνατού τών αύτο- 
μάτων γενέσεων, περιωρίζομενος ν' άποδει- 
κνύη ότι τά ύπό τών άντιπάλων του πείρά 
ματα δέν είναι έπιτυχή καί άποτελεσματικά

Άπεδείκνυεν, ότι άπαντα τά προγενόμενα 
πειράματα κακώς έγένοντο. ότι συνέβησαν 
σφάλματα έπί τών προφυλάξεων, πλάναι έπί 
τών συμπερασμάτων, ότι ύπήρξαν έλλαττω- 
ματικαί αί συνθήκαι, καταλήγων. ότι τά 
πειράματα τών οπαδών τής αυτομάτου γε 
νέσεως, έκτελούμενα ύπό τελείας συνθήκας 
καί ύπό πάσας τάς άπαιτουμένας προφυλά
ξεις. ούδεμίαν ζωήν ήδύναντο νά παρέξωσιν 
έν τή ύλη. Προφανές μόνον ήτο ότι ή έν 
εύνοϊκαΐς περιστάσεσιν παρουσία μικροβίων 
τινών ώφειλε νά δώση γένεσιν εΐς νέα γένη, 
ούτος δέ ό ΙΊαστέρ βραδύτερον έφήρμωσε 
τούς καλουμένους βρασμούς καλλιέργειας, 
πρός διατήρησιν μικροβίων τινών.

Έδει λοιπόν νά πειοθώμεν ταϊς άνατρε- 
πτικαϊς άποδείίεσι τοϋ ύπόμονος καί μεγα
λοφυούς σοφοϋ. άλλ' ιδού, ότι έπαναφέρει 
είς τό έδαφος τής συζητήσεως πάλιν τήν 
θεωρίαν ταύτην ό άγγλος Βούρκε, διατεινό- 
μενος ότι ευρε, χάρις τώ ραδίω, τήν άπόδει- 
ξιν τοϋ δυνατού τής αύτο|ΐάτου γενέσεως.

Ούτος έν τώ έργαστηριω τοΰ Καβενδίσχ 
έξέθεσε ζελατίναν ύπό τήν ένέργειαν τοϋ 
τού ραδίου καί βεβαιοϊ.ότι ούτω έγεννήθησαν 
οργανικά κυψελώματα.

★
Ό «Γαλάτης» τών ΙΙαρισίων,κατόπιν τοϋ 

γεννηθέντος θορύβου, έκ τής δημοσιεύσεως 
τών πειραμάτων τοϋ Βούρκε, άπέοτειλεν ένα 
συντάκτην του, ίνα ζητήση τήν γνώμην τοϋ 
δόκτορος Βράνλυ.

ΤΙ έκλογή ήτο λίανέπιτυχής, καθόσον ό 
δόκτωρ Βράνλυ, ό έφευρέτης τοϋ άνευ σύρ- 
δατος τηλεγράφου καί καθηγητής έν τώ Κα 

ολικώ Ίνστιτούτω ώς έπιστημονική προ- 
σωπικότης δύναται καλώς νά δώση τήν γνώ
μην του έπί τής έπιστημονικής αξίας τών 
πειραμάτων Βούρκε, συγχρόνως δέ καί έπί 
τού δυσκόλου συμβιβασμού θρησκείας καί 
έπιστήμης.

Άπεκαλέσαμεν άνωτέρω τόν κ. Βράνλυ 
εφευρέτην τοΰ άνευ σύρματος τηλεγράφου. 
Ώφειλο/εν ίσως έΐήγηοίν τινα, γνωστού όν
τως ότι ό Μαρκόνι φέρεται ώς τοιοϋτος, πρό 
πάντων ύπό τών Ιταλών. Το πράγμα εχε.ι 
ούτω: Ό llerz άνεκάλυψε τά ηλεκτρικά 
κύματα, ό δόκτωρ Βράνλυ άνεκάλυψε τήν 
δύναμιν καί χρησιμότητα τούτων, έφευρών 
το άληθώς σπουδαΐον μέσον τής συλλογής 
τούτων έξ άποστάσεως, διά τών σιδήρου ρι
νισμάτων. Τέλος δ' ό Μαρκόνι έσχάτως έ- 
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φήρμωοε τήν άνακάλυψιν τού Βράνλυ, δηλαδή 
έφεΰρε τήν συσκευήν.

Ό ανταποκριτής τοΰ «Ι’σλάτου» εύρε 
τον δόκτορα Βράνλυ έντός τής αιθούσης 
τών συμβουλίων, περιοτοιχιζόμενον ύπό 
τών ηλεκτρικών συσκευών,τών διά τήν θερα
πευτικήν προωοισμένων

Έέηγηθέντος τοΰ σκοπού τής έπισκέψεως 
ό σοφάς έπιστήμων είπε :

— Καί έν πρώτοις τό μεμωνομένον τούτο 
πείραμα τού Βούρκε ούδέν λέγει, διότι πάν 
πείραμα δέον έπισταμένως νά έέελεγχθή- 
ώστε άς περιμένωμεν κα! τον έλεγχον τού 
φημισθέντος πειράματος. Πρό πάντων δέ δύ
ναται τούτο νά γίνη έν τώ Ίνστιτούτω 
Παστέρ μέ άλας τάς όφειλομένας προφυλά 
δεις καί ορούς, ύπό τήν έπίολεψιν του διά
σημου δόκτορος Roux κα! Μετχνικωφ.

— Άλλά ή ζελατίνα δέν είνε οργανική 
ούσία ;

— Πράγματι προέρχεται έέ οργανικών ύ- 
ποστάσεων κα! είνε ούσιωδώς ζυμώσιμος, 
άλλ' ύπό τάς αναγκαίας περιστάσεις εινε 
απολύτως άμορφος κα! δέν οφείλει νά περιέ- 
χη κυψελώματα οργανικά, ’Εδώ έγκειται τό 
ζήτημα. Έάν ή ζελατίνα προετοιμαοθή ύπό 
τούς καταλλήλους όρους κα! προφυλάγεις 
κα! ύποβληθεϊσα, πάντοτε ύπό τάς ιδίας πε 
ριστάσεις, είς τήν έπενέργειαν τού ραδίου, 
θέλει δύσει τό φημιοθέν αποτέλεσμα έπανη- 
λημμένως, ~όττ *1-· -τ·- *------ 1
μέθα τήν < 
εΐσθαι γεγονός 
άπλή.

— Άλλά πώς θά συμβιβάοωμεζ τήν θείαν 
δημιουργίαν μετά τής αύτομάτου ;

— Άλλ ’ έπειδή θέλομεν εύρη αύτομάτους 
γενέσεις έν τώ φυτικώ ή ζωϊκώ βασιλείω, 
δέν έπεται,ότι πρέπει νά παραδεχθώμεν,ότι 
δύναται το γεννηθένουτω μικρόβιου διά τής 
έϊελίΕεως νά γίνη άνθρωπος ! Δηλαδή μετά 
τήν σαφή άπόδειςιν τού δυνατού τής αύτο- 
ματου γενέσεως είνε αναγκαία κα! άλλη ά 
πόδειέις, τού δυνατού τής έίελίίεως τών 
μικροβίων Ο άνθρωπος είνε μικρόβιου ει
δικού είδους κα! ώρισμένου ατόμου- έκ τού 
κυψελώματος μέχρι τούτου ύπάρχει λίαν 
μακρά οδός, περί ής ούδέν γινώσκομεν, σ. 
γνοούντες τά τής ανθρώπινης πλάσεως. Ή 
Βίβλος λέγει, οτι ό Θεός έπλασε τόν άν 
θρωπον έκ πηλού γής, άλλά δέν αναφέρει διά 
τίνων μέσων μετεχειρίοθη τούτον- ή δέ έκ 
κλησία ποτέ δέν έσχε τήν πρόθεσιν νά έίε- 
. . ~ ’ ... , επι
στήμης.’Αμφισβητεί μέν τάς άποδείέεις ταύ- 
τας καί <·a priori» τάς πιστεύει έναντίας 
πρός τά κείμενα τών άγιων Γραφών,άλλά δέν 

τότε δέν είνε δυνατόν ν’ άρνού- 
αύτόματον γένεσιν, διότι θέλει 
■· Ή πλέον καί ούχί ύπόθεσις

γεοθή κατά τών συμπερασμάτων τής

άρνεΐται τά έπιστηυονικά πράγματα, ως 
έπί παραδείγματι τήν έπ! τής οργανικής ού 
οίας έπενέργειαν του ήλιου

Άν λοιπόν νύν άνεκάλυψαν. ότι διά τού 
ραδίου έπιτυγχάνεται ή αύτόματος γένεσις. 
τούτο θέλει είοθαι νέα τις άρχή, έφ’ ής θά 
δυνηθώσι νά πήέωσι νέας θεωρίας αλλά αί 
θεωρειαι αυτοί δέν θά είνε ακόμη ή ύποθέσεις, 
μέχρις ότου άποδειχθή ή άλήθεια καί πραγ- 
ματικότης αύτών δΓ αναμφισβήτητων γεγο
νότων καί αποτελεσμάτων-

Κα! έως ού παρουοιάοωοιν ήμϊν τά άπο 
τελέσματα ταύτα έπιτοέπεται νομίζομεν. ν’ 
άμφιβάλλωμεν περί αύτών Μάλιστα είνε 
άναγκαιότατον τοΰτο, έπίβλαβέστεροι δέ 
είνε αί πρόωροι διαφημίσεις κα! καταφάσεις. 
Κάλλιστον τό έρευναν ! Επίσης κάλλιστον 
τό νά μή άρνούμεθα ούδέν. άλλά κάλλιστον 
έπίσης καί τό νά φυλλαοώμεθα άπό τάς 
προώρους καταφάσεις.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ Τ Α

Λ! περιστάσεις γνωρίζουσι» ήμ·ας είς τούς άλλους 
ετι οέ μάλλον εις ήμχ; αυτούς.

Ααροοφονκιό.
Τό λογικόν δέν πρέπει να. ρύθμιζα, α.λλα 'α. συμ- 

πληρίνγ, την αρετήν.
Βωβινάργκ.

Είς τά ζητήμα-α τής συνειδήσεως αϊ πρώται σκέ
ψεις ει-αι αϊ αρισται Είς τά ζητήμα*α τής συνέσεως 
αϊ τελευταδαι είναι αί άριστα·..

ΤΙ ακολασία συντελεί πολύ μάλλον εις καταστρο
φή·, ή είς ποζλαπλασιασμαν τών ανθρώπων.

ICirtif.iaroP
Άπό τών φιλογενών πλ'.υσϊων καί τών σπουδαίων 

τήν τν/εΓα» ένωσιν κρέματν.ι τής ομογενούς κοινωνίας 
καί ή τιμή καί ή σωτηρία.

Ά&αμαηίηι· Κοραή.
Οΐ πλεϊστοι τών ανθρώπων εγουσι κικρυμμένας ιδιό

τητας, τών όποιων τήν άνακάλυψιν ή τύχη προκαλώ. 
.‘Ιαυοσγ’οΐ’χώ.

Ό χαρακτήρ τού κίβδηλου πνεύματος είναι νά έκ- 
δηλοΰται δαπάνη τής λογικής.

Βωβτνάργκ.
ΤΙ γυ-.ή πρέπ.ι νά ενδύηται καί νά κομμοΰτα: μέ 

απλότητα όταν είναι ευειδής, ΐνα άναδεικνύητα: υαλ- 
λον χαρίεσσα, ώς κα: όταν είναι δυσειδής, ΐνα όλιγώ- 
τερον καταψαί εται ή δυσμοροία της.

Κα; Ν/κκιρ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΟ

ΔΙΟΜ ΠΑΠΛΒΛΣΙΛΟΠΟΥΛΟΤ

/Δι»·έ/εια έχ τού προη)'. τιύχου;)

Κίνικίις βαοέων ιίωμάτων δι έλα- 
2<»«ς έπαφής τών χειλών iiveu 

μυϊκτίς ένεογείας;.
Έζακολουθών ό Crookes τήν περιγραφήν 

τών μηχανικών φαινομένων τοΰ πνευματι
σμού γράφει τά έέής.

β'Η κατηγορία αύτη ("κίνησις βαρέων σω
μάτων δι' απλής έπαφής) αποτελεί τήν άπλου- 
οτάτην μορφήν τών φαινομένων, τά όποια 
παρετήρησα. Λύτη ποικίλλει άπό τού απλού 
κλονισμού ή σεισμού θαλάμου τίνος μετά τών 
έν αύτώ περιεχομένων, μέχρι τής πραγματι
κής ύπέρ τό έδαφος άνυψώσεως βαρέων σω
μάτων, όταν ή χειρ κειται άπλώς ύπεράνω 
αύτών. Τών κινήσεων τούτων καθώς κα! 
τών όμοιας φύσεως φαινομένων προηγείται 
γενικώς ψύϊις τοΰ έν θαλάμω άέρος κα! κί- 
νησις αύτοΰ ήτις ενίοτε καθίσταται σαφώς 
αισθητή ως ελαφρός άνεμος, ύπό τήν έπη 
ρειαν τοΰ οποίουπολλάκις είδον άνυψούμενα 
φύλλα χάρτου. Βίε άλλας περιστάσεις, ων 
τά καθ ' έκασ-α θά αναφέρω βραδύτερου, δέν 
παρετήρησα ούδεμίαν κίνησιν τοΰ άέρος, άλλ' 
ή ψύέις αύτοΰ, έγένετο τοιαύτη ώστε δέν 
δύναμαι νά τήν συγκρίνω ή πρός έκείνην, 
τήν όποιαν αισθάνεται τις, όταν έχη τήν 
χεΐρα αυτού εις μικοάν άπόστασιν άπο πε- 
πηγότος υδραργύρου ο .

Φαινόμενα κοούιίεων και άλλων 
όμοιας φυΟεως ήχων.

"Οί ήχοι ούτοι είναι ιδιαζούσης φύσεως 
κα! δύσκολου νά περιγραφώσι. Πλειστάκις 
ήκουοα κατά τά πειράματα μου λίαν περιέρ 
ϊ°υς ήχους, παοαγομένους έπ! λεπτουργών 
άντικειμένων ομοιάζοντας πρός έκείνουε, 
°ύς παράγει ή έπ’ αύτών έπιτριβή τής άκί 

μιάς περονίδοε άλλοτε σειράν ταχέως 
άλλήλουε διαδεχομένων ήχων, παρεμφερών 
πρέε τούς παοαγομένους ύπό μηχανήματος 
παράγοντος ρεύματα έί έπαγωγής άλλοτε 
κΡ>γμούς παρεμφερείς πράε τούς πάραγομέ- 
νους διά ύήκτραε,έπιτριβομένης ταχέως καί 
'αχυρώς έπ! τοΰ δαπέδου, ή πρός τούς έκ 
τήε άποζέοεως αντικειμένου τίνος, κα! αλ 
λ°τε κελαρυσμούς όμοιους πρός τούς τών
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ιτΟί κρότοι ούτοι τούς όποιους άντελή- 
φθην έπ! παρουσία πάντων σχεδόν τών μεσα
ζόντων, είχονίδιάζοντα έκάστοτε χαρακτήρα 
παραλλάσσοντα κατά τό μεοάζον πρόσωπον. 
Μετά τού μεσάζοντος Μ. Home ήσαν ποι
κιλότεροι, άλλά δι' ούδενός άλλου μεσά
ζοντος προσώπου παρήγοντο τόσον ίοχυρο! 
κα! κανονικοί όσον διά τής δεσποινίδες Kate 
Fox Επ! πολλούς μήνας έσχον τήν εύχα- 
ρίστησιν νά παρατηρήσω αναρίθμητα τοιαύτα 
φαινόμενα ποικίλων μορφών, παριοταμένης 
ώς μεσαζούσης τής κόρης ταύτης. Μόλις 
έπέθετεν αύτη έλαφρότατα τάς χεϊρας αύτής 
έπί τίνος οίουδήποτε αντικειμένου, άμέσως 
παρήγοντο θορυβώδεις ήχοι, κρότοι, τριγ
μό! κλπ τόσον ισχυροί, ώστε ήκούοντο πολ 
λάκις είς θαλάμους πολύ άφισταμένους άπό 
τοΰ έν ω παρήγοντο».

«Ήκουοα τοιούτους παοαγομένους (διά 
τής μεοαζούσης Kale Fox) έντός ζώντος δέν
δρου, έντός μεγάλου ύελοπίνακος, έντός σι 
δηροΰ νήματος τεταμένουέπ!μεμβράνης τυμ
πάνου, έπ! τής καλύπτοας άμάέης και έπ! 
τού δαπέδου τών θαλάμων Άλλά πρός πα- 
ραγωγήν τών κρότων τούτων δέν ήτο πάν
τοτε άναγκαία ή έπι τών άντικειμένων έπαφή 
τών χειρών τοΰ μεσάζοντος. ‘Ηκουοα τούς 
κοότους τούτους έέερχομένους τρόπον τινά 
έκ τοΰ έδάφους. έκ τών τοίχων κα! όταν αί 
χεϊρες κα! ο! πόδες τού μεσάζοντος ήσαν 
συνδ-εδεμένοι διά πεδών, ότε ϊστατο ορθιον 
έπ! έδρας, ότε έκειτο έν αιώρα έζηρτημένη 
έκ τής οροφής ότε ήτον έγκεκλεισμένον έν 
οιδηρώ κλωβώ, δν έπίτηοες κατεσκεύασα, κα! 
οτε έκειτο ληθαργούν έπί άνακλίντρου. "Η 
κουσα αύτούς παοαγομένους έπ! τών ύελί 
νων πλακών Αρμονικού, τουςήοθανθην έπ! 
τών έμών ώμων και ύπό τάς χεϊράς μου.
Ηκυυσα αύτούς έπί φύλλου χάρτου έίηρ- 

τημένου διά νήματος έκ τών δακτύλων μου. 
Έν πλήρει έπιγνώσει τών πολυαρίθμων κα! 
λίαν άστοχων θεωριών, οϊτινες έέ,ηνέχθησαν 
έν ’Αμερική ιδίως, .πρός έίήγησιν τών ήχων 
τούτων, έέήταοα αύτούς κατά πάντας τούς 
τοόπους. ούς ήδυνήθην νά ψαντασθώ ώστε 
μοί είναι άπολύτως άδύνατον νά μή είμαι 
πεπεισμένος οτι ήσαν π ρ α γ μ α τ ι κ ώ τ α - 
τοι κα! ότι δέν παρήγοντο ύπό άπατης ή 
μηχανικών μέσων».

Ό χώρος δέν έπιτρέπει ήμϊν νά άναφέ- 
ρωμεν καί τάς έπ! τών όμοιας φύσεως φαι
νομένων παρατηρήσεις τών Wallace, Ζόΐ 
Iner, Ocliorowiz κλπ

Ο! πνευματιστα! νομίζουσιν. οτι ή άμεσος 
παραγωγός αίτια πάντων τών φαινομένων 
τής κατηγορίας ταύτης, τής έϊ άποοτάσεως 
δηλαδή άνευ ούδεμιάς έπαφής (ή έλαφροτά
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τηςτοιαύτης) κινήσεως βαρέων ή έλαφρών 
άντικειμένων είναι ή έπί ταΰτα έπενέργεια 
άοράτων πνευματικών οντοτήτων, πνευμά
των. τών οποίων ή παρουσία προεκλήθη διά 
τοΰ μεσάζοντος άτόμου. Άλλά τούτο δέν 
δυνάμεθα νά παραδεχθύψεν ώς γενικώς 
ίσχύον. Εις τινας περιστάσεις ή άμεσος 
αιτία τών μηχανικών τούτων φαινομένων, 
συμπεριλαμβανομένων και τών κτύπων, κρό
των, τριγμών καί όμοιων, είναι αύτ ς ό με 
σάζων, ή κινούσα δύναμις πηγάζει άμέσως 
έξ αύτοΰ τοϋ ίδιου, έκπέμπεται έκ τοΰ ψυχι
κού εδάφους αύτοΰτούτου καί οΰχι έξαλλων 
άοράτων πνευματικών οντοτήτων. Ρίπτοντες 
βαθύ έταοτικον βλέμα είς μίαν άλλην σειράν 
καταπληκτικών φαινομένων παραγομένων ά 
μέσως ύφ' ημών αύτών άσυνειδήτως, ύφ' 
ώρισμένσς συνθήκας καί περιστάσεις άγόμεθα 
άναμψιβόλως έξ έπαγωγής καί αναλογίας είς 
τό συμπέρασμα τούτο. Έξηγούμεθα.

Κατά τάς κρατούσας θεωρίας τών φίλο 
σόφων, ψυχολόγων, φυσιολόγων καί φυσιο
διφών, ή περιοχή τής έπιδράσεως τών ήμε
τέρων ψυχικών καταστάσεων, τών αισθημά
των συναισθημάτων, παραστάσεων, ιδεών καί 
βουλήσεων εινε περιωρισμένη έντός τοΰ σω
ματικού ημών οργανισμού, τά όρια τού ό
ποιου δέν δύνανται αυται νά ύπερβώσιν Ή 
διάνοια καί ή βούληοις καί έν γένει αί ψυ
χικά! ημών καταστάσεις μόνον έπίτό 
σώμα ημών έπιδρώσιν άμέσως κατ ’ 
αύτούς, έπί τόν έξωτερικόν κόσμον ούχί. ή 
έπί τά έκτός έπίδρασις αύτών είναι £ μ με 
σος δηλαδή διά τού σώματος. Όταν θέλω 
μεν π. χ. νά κινήοωμεν έξωτερικόν τι άντι- 
κείμενον ή βούληοις ημών θά έπιδράση κατά 
πρώτον άι έσως μόνον έπί τά γαγγλιοκύτ 
ταρα τών κινητικών κέντρων τοΰ έγκεφάλου, 
έπί τά γαγγλιοκύτταρα δηλαδή τής προοθίοε 
καί οπίσθιας κεντρικής έλικος, ό έν αύτοΐς 
παραχθείς ερεθισμός Θά διαβιβασθή διά τών 
άξονικών αύτών άποφυάδων, αί όπο"αι άπο 
τελούσι τά πυραμιδικά δεμάτια, είς τά γαγ 
γλιοκύταρα τών προσθίων κεράτων τού νω
τιαίου μυελού ή τών άντιοτοίχων πυρήνων 
τού προμήκους, έξ αύτών δέ διά τών περί 
φερεισκών κινητικών νευρώνων είς τούς ραβ 
δωτόύς μύς ών 1 — ........
καί διά ·
σις έπί τόν έξωτερικόν κόσμον Κατά ταΰτα 
λοιπόν ή διάνοια καί ή βούληοις ημών μό 
νον έ μ μ έ σ ω ς έπιδρά έπί τόν έξω κόσμον, 
ούδέποτε όμως καί ούδαμώς άμέσως.

Άλλ’ άν οί κύριοι φιλόσοφοι, ψυχολόγ 
φυσιο" όγοι καί φυσιοδΤφαι ήθελον νά άνοί- 
ξωσι τούς διανοητικούς αύτών οφθαλμούς και 
νά ρίψωσι βαθεα βλέμματα είς μίαν άλλην 

έπιψέρουσι τάς συοτολάς, 
τών όποιων γίνεται τέλος ή έπίδρα-

οι,

σειράν ύψίστής σημασίας φαινομένων, τά 
όποια τελείως άγνοοϋσιν καί άπό τών όποιων 
άποστρέφουσι μετά παθολογικής πεισμονής 
τό πρόαωπον. άποψεύγοντες τό ψώς αύτών, 
ώς αΐ σκολόπενδραι και άλλα φωτοφόβα ζώα, 
καταλαμβανόμενοι ύπό ισχυρών νευρικών πα
ροξυσμών, όταν καί άμυδρά τις άκτίς έκ τών 
φαινομένων τούτων έκπεμπομένη προσβάλλη 
αύτούς. άν, λέγομεν, οί κύριοι ούτοι ήθε
λαν νά άνοίξωσι τούς οφθαλμούς αύτών και 
να έπεκτείνωσι τόν στενώτατον πνευματικόν 
αύτών ορίζοντα έξω τοΰ κλωβού τών φυσιο 
λογικών φαινομένων, έν τώ όποίω κρατοϋσιν 
έγκαθειργμένην τήν διάνοιαν αύτών, ήθελον 
πειοθή ότι είς λίαν στενά όρια περιορίζουοι 
τήν άμεσον ένέργειαν τώνψυχικών ημών 
καταστάσεων, καί ότι ή διάνοια καί ή βού 
λησις καί έν γένει τό περιεχόμενον τής συ- 
νειδήσεως ημών δέν έπιδρώσι μόνον έπί τό 
τό σώμα ημών αμέσως, άλλ’ έξερχόμεναι 
τοϋ κλωβού αύτοΰ δύνανται είς τινας ιδίως 
περιστάσεις, νά έπιδράοωσιν ά μ έ σ ω ς, άνευ 
συμμετοχής τοϋ σώματος, καί έπί τόνέκτος 
αύτοΰ κόσμον καί δή έ κ μεγάλης ά π ο
στά σε ως. Αί ψυχικοί ημών καταστάσεις 
κέκτηνται καί τ η λ ε ν ε ρ γ ό ν δύναμιν,άοκου 
μένην άνευ συνειδήσεως ημών, ότε μεν έν 
μείζονι άλλοτε δ’ έν έλάσσονι έντάσει κατά 
τάς διαφόρους περιστάσεις καί συνθήκας.Τά 
φαινόμενα το όποια άποδεικνύουσιν άριδή- 
λως τήν τηλενεργόν δύναμιν τών ήμετέρων 
ψυχικών καταστάσεων, είναι πλήν πολλών 
άλλων ή μεταφορά τών έννοιών καί ό έ ξ 
άποστάσεως ύπνισμός. άνευ υποβολής 
ή αύθυποβολής ή ύλικών μέσων.

Πρώτος ό Peysegur μαθητής τοΰ Mesmer, 
ύπνισεν έκ μεγάλης άποστάσεως Ο ιατρός 
AVienh-dt άκμάσας είς τάς άρχάς τοϋ πα
ρόντος αίώνος άπεπειράθη νά ύπνίση μίαν 
άσθενή αύτοΰ έξ άποστάσεως ένός μιλίου. 
"Επρεπεν όμως νά άποκλείση προηγουμένως 
άπό τής άοθενοϋς τήν έπίδρασιν τής προ- 
σδο κίας τοϋ ύπνισμου, ητις ήτο γνωστή 
εις πάντσς τούς ύπνιστσς τών χρόνων εκεί
νων Πρός τόν σκοπόν τούτον εΤπεν είς αύ 
τήν ότι τώ ήτον άδύνατον νά έξακολου 
θήση τόν ύπνισμόν κατά τάς ημέρας έκεί- 
νας. έπειδή ήτον ήναγκαομόνος νά ταξει- 
δεύση καί ότι θά έπανελάμβανε τά πείρά 
ματα μετά τήν έπάνοδόν του. Άπεκλεΐετο 
ούτως ήγένεσις αύθυποβολής έν τή διανοία 
τήςνοοούσης. Απομακρυνθείς ό Wienholt 
είς τόπονέντελώς άπομεμονωμένον καί άθό 
ρυβον. έν μίλιον άπέχοντα άπό τής κατοι 
κίας τής άοθενοϋς, συνεκέντρωσε πρός αύ
τήν καθ' ώρισμένην στιγμήν πάσαν τήν διά
νοιαν αύτοΰ καί ένέτει.εν ύπερβαλλόντως 

τήν βούλησίν του. Κατά τήν στιγμήν έκεί 
νην ή άσθενής έπεσενείς ύπνον. Πάντα τά 
μετά τούτο ύπό τοΰ αυτού εκτεΛεσθεντα 
όμοια πειράματα έπέτυχον τελείως.

Άλλοτε έπειράθη νά ύπνίση έκ μεγάλης 
άποστάσεως άσθενή εν πλήρει άγνοια διατε 
λουσαν περί τούτου, φροντίσας όμως προη
γουμένως. ώστε νά παρίσταται πλησίον τής 
άσθενούς κα\ ή αδελφή αύτοΰ ι τοΰ \\ ienholt) 
είς τήν όποιαν ό Λ ienholt άπέκρυψεν έπί- 
σης τόν σκοπόν αύτοΰ. Ή άσθενής κατελή 
φθη αίφνης ύπό ύπνου άκριβώς κατά τήν 
στιγμήν, καθ' ήν ά ’Ιατρός πέντε χιλιόμε
τρα μακράν εύρισκόμενος συνεκέντρωσε πρός 
αύτήν πάσαν τήν διάνοιαν καί τήν βούλη 
σιν αύτοΰ. Κατά τόν ύπνισμόν της έλεγεν 
ή άσθενής πρός τήν παρ' αύτή παριστα 
μένην άδελφήν τοϋ Wienholl «τοΰ ύπνου 
μου τούτου αίτιος είναι ό αδελφός σου», 
καί έπειδή ή αδελφή τοΰ Wienholt, ήτις ώς 
είπομεν, ούδέν έγίνωσκε περί τούτου έξέ- 
φρασε τήν απορίαν αύτής. ότι δηλ. δέν ήδύ 
νατό νά έννοήοη πώς ό άδελφος αυτήςεπή- 
νεγκεν τόν ύπνον έκείνης, άφοϋ ητον απών, 
ηΔύναται νά είναι όπου θελει, 
άπεκρίθη έ γ ώ περί .τούτου εί μι 
βεβαίαότι τού ύπνου μου τουτου 
αίτιος είναι αύτός ·> "Ενα μήνα μετά 
ταΰτα ή αύτή άσθενής έκαθάριζε τόν πρό
δρομον διά τού σαρώθρου, αίφνης ρίπτει τούτο 
κατά γής, τρέχει μετά σπουδής είς τό δω- 
μάτιόν της καί πίπτει έπί τού άνακλίντρου 
ληθαργούσα Ήτον αύτη ή στιγμή καθ' ήν 
ό αύτός 'Ιατρός Wienholt πολύ μακράν εύ
ρισκόμενος συνεκέντρου πρός αύτήν τήν διά
νοιαν αύτοΰ έπί τώ σκοπώ νά ύπνίση αύτήν. 
Ο Dupotet άναφέρει περίστασιν (Journal 

du Magnetisme XIV 39?) καθ' ήν άτομόν 
τι καταληφθέν αίφνης ύπό ληθαργ ικοΰ ύπνου 
καθ' ήν στιγμήν κρατών τό έυράφιον είς χεϊ 
ρος ήτοιμάζετο νά ξυρισθή κατέπεσε καί 
έπληγώθη διά τοϋ ξυραφιού. Ητον άκριβώς 
ή στιγμή καθ ’ ήν ό ύπνιστής πολύ μακραν 
έκείνου εύρισκόμενος συνεκέντρωσε πρός αυ
τόν τήν διάνοιαν του.

Ό Ιατρός Arndt (8 6) άφηγεϊται, ότι 
έπενήργησε έπί τήν άσθενή αύτοΰ έκ τής 
κατοικίας του καί είς ώραν, ήτις δέν ήτον ή 
συνήθης, καθ ’ ήν αύτη ύπνίζετο έκ τοϋ σύ
νεγγυς ύπ’ αύτοΰ διά τών συνήθων μέσων. 
Ό σύζυγός της άφηγεΐτο μετά ταΰτα είς 
τον ιατρόν, ότι άκριβώς κατά τήν στιγμήν 
εκείνην περιεφέρετο αύτη εύθυμος ότε αί
φνης αίσθανθεΐσα καρηβαοίαν έπεσε ληθαρ
γούσα έπί τού άνακλίντρου.

"Επειαι συνέχεια.

— "Ετοιμος, μοΰ λέγει ό θεϊος μου;
— Έτοιμος, τώ άπαντώ.
Τά δίκανα είχον άναρτηθή έπ’ ώμων, τά 

φυσσήγγια περιέοαλλον τήν όσψύν. καί ό έπί 
τοΰ ώμου άνηρτημένος σάκκος έφερε ως 
τροφήν ολίγον άρτον καί τεμάχιον τυρού. 
Ούτω, λοιπόν, λιτοί διήλθομεν τάς οδούς 
τοϋ χωρίου καί έλάβομεν τήν πρός τήν έ- 
ξοχήν διεύθυνσιν. Ό ήλιος ήδη πρός τήν 
δύσιν έκλινε, άλλ ' αί ακτίνες του έξηκολού- 
θουν νά εϊνε καυστικά! είοέτι. Μετ'ολίγον 
εύρισκόμεθα έντός τών άγρών. Ή έλαφρά 
πνέουσα αύρα σείει τά φύλλα τών έλαιών 
τού άπεοάντου έλαιώνος παράγουσα άρμονι- 
κότατον θρούν όστις μετά τού κελαρίσματος 
τών ρυακίων καί τών ασμάτων τών μικρών 
πτηνών ένούμενος άποτελεΐ Qaujiaoiav φυ
σικήν άρμονίαν. ’Αναγκαζόμεθα όμως νά μή 
προσέχωμεν πολύ είς τά ώραϊα ταΰτα τής 
φύσεως, διότι ή όδός ήδη κατέστη πετρώδης 
καί απότομος. Διερχόμεθα τάς ύπορειας τού 
ύψηλού όρους Δοίου τής Νάξου εχοντες ά- 
πέναντι σχεδόν ημών τόν δύοντα ήλιον καί 
δεξιά ύψηλοτάτην παραφυάδα τού όρους τού
του φέρουσαν έπί τής κορυφής αύτής ναϊ- 
δριον πάλλευκον τού Άγ. Ίωάννου μεγάλο 
πρεπώς προβαλλόμενου έπί τοΰ κυανού ούρα- 
νοΰ,φέρον τό όνομα «καβαλαοης» δηλωτικόν 
τής θέσεως αύτού.

Διερχόμεθα κάθιδροι, παρά τό προκεχω- 
κος τής ώρας τήν πετρώδη ταύτην όδόν καί 
εύρισκόμεθα απέναντι ώραιοτάτης κοιλάδος. 
ΙΙτυχώδης διαμελισμσς ώραιοτάτης κυκλικής 
λοψοσειρας σχηματίζει κατάφυτου κοιλάδα, 
πέραν δέ είς τό βάθος τού ορίζοντας διακρί - 
νεται διά μέσου τών λόφων καί γαλη- 
νισία θάλασσα έν ή ό ήλιος άντικατοπτρι 
ζόμενος προσέδιδε αϊγλην θαυμασίαν. Καί 
ότε μέν έλαφρός θρούς διά τών θάμνων διερ- 
χομένης μικρός σαύρας επισύρει τήν προσο
χήν, ότέ δέ ό χαιρετισμός χωρικών διερχο 
μένων μετά τών καταφόρτων ζώων των. Τά 
βελάσματα τών προβάτων καί τών αιγών 
οί έαρεΤς ήχοι τών βοών καί οί κρότοι τών 
κωδώνων τών τράγων, διαχεόμενοι έντός τής 
κοιλάδος καί ένδυναμούμενοι άπό λόφου εις 
λόφον καί ουηενούμε\οι άποτελούσι τόν εξο
χικόν εκείνον θόρυβον, οστις τέρπει παο’ 
δλην αύτού τήν άκανονιστίαν καί φαιδρύνει 
τό ούς έν τή έξοχή, οπού οί τυπικοί άρμο 
νικοί ήχοι τών μουσικών όλιγίοτην κατέχουσι
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θέσιν. Τή αλήθεια, τό δύσόατον καί πε
τρώδες τής οδού πολύ μάς έμποδίζει άπό τής 
βαθείας άντιλήψεως τών τοιούτων Η άν 
θρωπίνη φύσις δεν έπλάσθη νά εύχαριστήται 
πανταχοϋ. Παρ' δλην τήν διά τής τέχνης 
τών ύποδημάτων παρεχομένην εύκολίαν τοΰ 
βαδίσματος έπί τών όρέων, καθίσταται τοϋτο 
δύσκολον, βλέπομεν δέ ότι ό εύγενής 'ίππος 
έπλάσθη διά τάς πεδιάδας ή κάμηλος διά 
τάς αμμώδης εκτάσεις καί ό ημίονος διά τά 
βραχώδη καί απότομα όρη ένώ ό άνθρωπος 
παντού καταλλήλως άλλα διά κόπων πολλών 
όπλιζόμενος εύρίσκεται καί δεσπόζει ούτω 
πάντοτε πάντων καθιστάμενος τό μεγαλεί 
τερον έν τή φύσει θηρίον.

Μετά πορείαν τέλος μιας και ήμιοείας ώ
ρας έφθάοαμεν εΐς μέρος κατάλληλον εΐς δ 
ό θείος μου ήρχιοε τας έρεύνας του, όπως 
έκ τής εύοέσεως περιττωμάτων τοϋ λαγού 
πεισθώμεν περί τής ποοσελεύσεώς του. Αί 
ερευναι έστέφθησαν υπό έπιτυχίος 
πέτο δέ μόνον ή προπαρασκευαστική 
ρευτική έργαοία ήτις δια τούς μή γνωρί 
ζοντας ταύτην προξενεί έκπληξιν. Άφ' ού 
συνελέξαμεν άρκετούς κλάδους δένδρων καί 
θάμνους έξελέξαμεν δύο κατάλληλα μέρη εΐς 
ά ό φραγρος άγοοϋ τίνος προεφύλασσε τά 
νώτα. Διά τών κλάδων εΐτα καί τόν θάμνων 
έσχηματίσαμεν. τή οδηγία τοϋ θείου πάν 
τότε διότι έγώ πρώτην φοράν έδλεπον ταΰτα, 
έν ήμικύκλιον εύρύ εΐς τρόπον ώστε καθή- 
μενός τις έντός νά μή διακρίνηται. Έτοι 
μασαμεν λοιπόν ούτω τήν μικράν πολεμί
στραν μας. Ό ήλιος ήδη, είχε πλέον κα- 
τέλθη όπισθεν τών πρό ήμών λόφων, ώστε 
ούδόν μάς έμπόδιζε εΐς τήν έργασίαν μας, 
μόνον δέ αί έκπεμπόμεναι άκτίνες του έλά- 
μπρυνον τό πλεΐοτον έτι μέρος τοΰ ουρανού. 
Ήδη διευθυνόμεθα προς τον παρακείμενον 
ρύακα διά νά έκπληρώσωμεν καί τάς πρός 
τήν κοιλίαν διατυπώσεις διότι άπαξ καθήμε- 
νοι έν τώ ήμικυκλίω ούδέν θά ήδυνάμεθα νά 
πράξωμεν. Καθήμεθα εις τι κάπως οριζόντιον 
μέρος καί άρχίζομεν τό έργον έκεΐνο διά τό 
όποιον ούδείς όκνός εύρέθη ποτέ. 'Απέναντι 
ήμών έξηπλοΰτο καταπράσινος έκ τής άμπέ- 
λου ή κλιτύς μαγευτικωτάτου καταφύτου λό
φου. Μέσα έκεϊ εις τήν ρεματιά μία τοι 
αύτη καταπράσινος θέα καί μία άπίστευτος 
κλιμακοειδής καλλιέργεια, οί ύψηλοί καί 
δροσεροί τοϋ ποταμού πλάτανοι, ό καθαρός 
καί δροσερής άήρ, ή κόπωαις τού δρόμου καί 
τό κελάρισμα τοϋ ΰδατος μας μαγεύουοι μάς 
ουγκρατοϋσιν άκλονήτους καί μάς διανοίγουσι 
τήν όρεξιν εΐς βαθμόν καταπληκτικόν. Μετά 
τήν έέαφάνισιν τών όσων μεθ’ ήμών έψέρο 

εν κατήλθομεν σιγά σιγά μέχρι τού ύδατος
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καί κύψαντες ώς τετράποδα έπί τού ρέοντος 
ΰδατος έπίομεν άφθονου καθαρόν κοί ψυχρόν 
ύδωρ,τό ύδωρ έκεΐνο όπερ καθιστά εύγευστου 
τό γάλα τής έξοχής, έκεΐνο οπεο καθιστά 
νόατιμον τό κρέας τών προόάτων. τό ύδωρ 
τής ζωής, τό ύδωρ τής ύγΐας Καί έπίομεν 
άκριόώς όπως τά άθώα έκεΐνα καί άκακα 
πρόοατα, διότι ίσως καί ημείς ήοθανομεθα 
εαυτούς αθώους τών κοινωνικών παρεκτρο
πών ευρισκόμενοι τόσον μακράν τής κοσμο
βριθούς κοινωνίας.

Έπεοατώσομεν ήδη καί τάς ύποχρεώσεις 
ταύτας καί δέν ύπελίπετο παρά νά τοποθε- 
τηθώμεν είς τάς θέσεις μας. 'Αλλά ήτο έ 
νωρίς άκόμη. Άνήλθσμεν λοιπόν καί μετά 
τινα περίπατον έκαθήσαμεν έπί τίνος βρά
χου ϊνα ζωηρότερου τόν καθαρόν άέρα άνα 
πνεύσωμεν Ό ήλιος ήδη είχε δύση τελείως. 
Ισχυρόν λυκόφως έφώτιζε τό δυτικόν τού 
ορίζοντας μέρος χρυσίζον τάς κορυφάς τών 
λόφων. Οί χωρικοί άδοντες έπέστρεφον είς 
τάς οικίας των καί τό πάν έτεινε προς τήν 
άνάπαυσιν τήν έπιόαλλομένην ύπό τοϋ κεκ- 
μημότος σώματος τήν ζητουμένην ύπό τού 
άεικινήτου πνεύματος. Ήδη άπό τό άνα- 
τολικόν τοϋ ορίζοντας μέρος άναφαίνεται 
πλησίφαής ό σύντροφος καί βοηθός ήμών 
έν τή εργασία ταύτη ή ώχρά σελήνη. Άμυ- 
δοώς ήδη φωτίζει και δειλά προβάλλει φοόου 
μένη ίσως τόν άποχωροϋντα άλλ’ είαέτι διά 
τού λυκοφωτος φωτίζοντα ήλιον, δν έρχεται 
νά άνσπληρώση ολίγον είς τάς ώρας ταύτας 
τής άναπανσεως. Ιδού καί ci μεγάλοι α
στέρες βαθμηδόν διαφαίνονται καί κατ ολί

γον έν αρμονικότατη άλληλουχία υποχωρεί 
ή ήμερα είς τήν νύκτα Έπεόάλλετο πλέον 
ε·'ς ημάς ή κατάληψις τών θέσεων καί ιδού 
ημείς έντός αύτών ολίγον ό εΐς τοΰ άλλου 
άπέχοντες. Έδιδάχθην ότι κατά τήν έκεϊ 
διαμονήν μου δέν έπρεπε ούτε νά ταράσσω- 
μαι ούτε νά ομιλώ, ούτε έν γένει νά πράττω 
τι δι' ού νά προδίδω τήν παρουσίαν μου. 
Φρουρά στρατιωτική, δηλαδή, πέντε έως εξ 
ώρών κανονικοτάτη. Καί κατ’ άρχάς μέν 
άντηλλάοσομεν καί τινας άραιάς ομιλίας, 
βραδύτερον όμως όσω ή ώρα παρήρχετο καί 
ή κόπωαις τοϋ μονοτόνου καί περιωριομέ 
νου καθίσματος καθίστατο αισθητή, αί όμ - 
λίαι έγίνοντο αραιότεροι καί τέλος ίπαυ 
σαν. Ήκούοντο δέ μόνον αί τών διαφόρων 
έντομων φωναί αϊτινες χαρακτηριστικοί έν 
τή έξοχή άποτελοϋσι τόν μόνον σύντροφον 
έν'ταίς_ ώραις έκείναις τής μονώσεως καί 
τής σιωπής. Καί οί κώνωπες όμως εϊχον 
άναλάόει τάς νυκτερινός των έπιθέσεις έπω 
φελούμενοι τού φωτός τής σελήνης, ήτις.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΟΣ

Πρώτος ό κ Γ. Δεσμαρές περιέγραψε τό 
παράδοξον τοϋτο ζωάριον. Εύρίσκεται έν τή 
Μεσημβρινή 'Αμερική καί ονομάζεται ύπο- 
* έ φ ο. λ c ς ώ π λ ι σ μ έ ν ο ς. Τό κολεόπτερον 
τοϋτο μεγάλως προύκάλεσε τήν προσοχήν 
τών έντομολόγων καί έν γένει παρατηρητών 
ένεκα τής παραδόξου κατασκευής του 1 ό 
σώμα του είνε ωοειδές, έπίμηκες καί σχεδόν 
ατριχον τό δέ όλου ιιήκος του 6 6 έκατο- 
οτομέτρων. Τό χρώμα του είνε βαθύφαιον 
καί αμαυρόν μέ τινας κοιλότητας έπί τής 
κεφαλής καί τοϋ θώρακας τά δέ ελυτρα τρα 
χέα μετά τριών πλευρών ολίγον προεΐεχου- 
°ών. Ή κεφαλή του είνε πολύ κεκλιμένη 
π?ός τά κάτω έξ ού καί τώ έδέθη τό όνομα 
υπακέφαλος Τα κεράτια είνε πολύ βρα-

ΩΓ1ΛΙΣΜΕΝΟΣ
χέα έέ ένδεκα άρθρων αΐ σιαγώνες είσιν 
έστραμμέναι έσωτερικώς,φαίνονται δέ άνίκα- 
νοι διά πλάγιος κινήσεις, ώς συμβαίνει παρά 
τοϊς λείπεις κολεοπτέροις Τά ελυτρα είνε 
συγκεκομμένα. κυρτά, όξυτενή και κλίνοντα 
πρός τά όπίσω- πτέρυγας ύπό τά ελυτρα δέν 
έχει. Οί πέδες του είνε λίαν ισχυροί, προ 
πάντων οί οπίσθιοι, μετά ταρσών έκ πέντε 
άρθρων. Τέλος ή κοιλία είνε μικρά καί άξυ 

τενήο όπισθεν.
Ό ύποκέφαλος μόνον έν Βραζιλία εύρέθη, 

ζή δέ ως τά συνήθη άνευ πτερών έντομα, 
σκαπτών τήν φωλεόν του ΰπογείως.
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ήδη, αρκετόν διανύσασα δρόμον πρός τήν 
μεσουράνηοιν τείνει.

Περιεμέναμεν, λοιπόν, ούτω τόν φίλτα 
τον λαγόν, ϊνα είς πρώτην των δενδρυλίων 
κινησιν. έτοιμασθωμεν καί καταφέρωμεν είς 
αύτόν τό άτιμον ΙΕ ένέδρας κτύπημα. Ή 
αυνεννόησις πλέον γίνεται άπό καιρού είς 
καιρόν διά συριγμών καί μόνον σύντροφον 
έχομεν έκαοτος τήν αναπνοήν του, ήτις 
όμως έγένετο κάποτε ακανόνιστος διότι κί- 
νησίς τις μας ήνάγκαζε νά γινώμεΘα έρευ 
νητικοί τών πέριί. Το πονηρόν όμως ζώον 
δέν συμμερίζεται τήν αγωνίαν ήν ύφιστά 
μέθα όπως τό φονεύσωμεν καί αργεί νά έλθη. 
Εινε βλέπετε πολύ αγενής καί δέν εκτίμα 
τά ώραϊα μαύρα κουφετάκια άτινα τόν περι
μένουν. Είς ποιαν πλεκτάνην θά πέση τό 
άθωον ! Άκούομεν μακράν πρές τούς άλ 
λους λόφους κρότους όπλων οϊτινες μάλλον 
ανυπόμονους μάς καθιοτώοι διότι κρότος 
όπλου έν τοιαύτη ώρα σημαίνει λαγός. Τό 
ώρολόγιον συχνά έρευνάται ’Ακούω διπλούν 
συριγμόν τού Θείου μου όν είχομεν συμφω 
νήσει ν’ άνταλλάέωμεν τό μεσονύκτιον 
ανταποκρίνομαι είς τούτον καί πάλιν άνα 
μένομεν.

Άλλά τέλος ιδού ! Μία ελαφρά κίνησις 
τών θάμνων, είς ελαφρός Ορούς πατημάτων 
μάς κρατεί είς άμέριστον προσοχήν καί ιδού 
πρό ημών ό φίλος χορεύων, πήδων, ειτα 
ίστάμενος σηκώνων τά ωτά του καί στηρι- 
ζόμενος έπί τών οπισθίων ποδών του, προσ 
παθών ίσως νά μάς άνακαλύψη. Έγω άρε- 
σκόμενος είς τάς ωραίας του κινήσεις καί 
βλέπων ότι είχε λάβει τήν πρός τόν θεϊον 
διεύθυνσιν μή έχων δέ καί πεποίθησιν είς τό 
δε£ ιόν τής σκοπεύσεώε μου άφήκα τούτον- 
μετ' ολίγον όμως ισχυρός πυροβολισμός τού 
θείου μου κάμνει τό καύμένον ζώον νά 
κάμη έν ισχυρόν άλμα, τελευταΤον τού βίου 
του καί νά πέση, ’να μή έπανίδη τούς τρυ 
φερούς λειμώνας του ϊνα εγκατάλειψη τήν 
φωλεόν του. Έέήλθομεν τής κρύπτης μας. 
συνεχάρην τόν θειον μου διά -1 ° '------
τος δε άνήρτησεν τούτο είς 
άπήλθομεν.

τό Θήραμα 
τό όπλαν

ου
και

Τήν έπομένην ώραιτάτη 
ύπεοέχθη είς ήν έψάλλαμεν 
λαγόν τό τών παιδιών «Μ 
κυνηγός, φεύγει φεύγει ό λο 
διαφοράν όμως ότι ό λα < 
κια χωρίς νά κατωρθώση νά φύγη.

Νάόοο. ’Ιούλιός 1905.

Ηρασύδ. S. Ηλν,βίδης

μάς 
ιριον 

! κτυπά ό 
. Μέ τήν 

ός ήτο είς τά πίνα

ΤΟ ΝΕΟΝ

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ
/'Ζ'υχέχ'εια ex τοϋ προηγουμίτου)

Ε’τα μετέβην πρός έπίσκεψιν τοΰ κ. Κίμωνος 
Δελικάτου, εμπόρου,έναντι καί έν τώ αύτφ χανίφ 
έχοντος τό γραφεϊον αύτοΰ, συγγενούς τοΰ έν Κων) 
πόλ-ι πράκτορες τί?ς νέας 'Ελληνικές άτμοπλοιας 
κ. Κευρμοΰζη. παρ’ ού ειχον συστηθή πρός αύτόν. 
Ό χ. Δελικάτος, άνήρ σοίαρός κσί άρτίως με- 
μτρφωμένος, έμπορος δέ διακεκριμένος, έπροθυμο- 
ποιήθη νά μέ περιποιηθή καί συστήση είς τους 
φίλους αύτοΰ, είναι δέ πάντοτε πρόθυμος καί εύγε- 
νής οσάκις πρόκειται νά έργασθή περί καλοΰ 
σκοπού έκτιμαται και πολύ εις τόν τόπον.

Μετά μεσημβρίαν μετέβην μετά τοΰ προέδρου 
τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου πρός έπίσκεψιν 
τοϋ Καταστήματος τοϋ Σωματείου,όπερ εύρίσχεται 
έν τψ μέσω τής πόλεως καί έλαβον τήν εύκαιρίαν 
ώστε νά διέλθω άρκετάς συνδικίας τής Άδριανου- 
πόλεως, καί γνωρίσω καλήτερον αυτήν.

Είναι πόλις μέ περιέργους, αλλα ωραίας και 
κομψοπρεπεϊς οικίας μέ εύρεϊς κήπους καί αύλάς, 
προαύλια καί διαδρόμους, προδίδοντα τήν εύμάρειαν 
φιλοκαλίαν καί εύεξίαν τών πάλαι κατοίκων αύτής 
διότι άπασαι σχεδόν αί σύγχρονοι αίτίαι αύτής είσί 
τής έν άκμή εποχής έκείνης, περί ής προγενε- 
στέρως ώμιλήσαμεν. Ί’πάρχουσι δέ προσέτι καί 
μεγάλαι οΐκοδομαί μέ πολύν πλοϋτον και χλιδήν 
διεσκευασμέναι, αιτινες θά κατωκοΰντο άπο τούς 
πλουσίους καί μεγιστάνας. Αί οδοί όμως, όπως 
συνήθως πασαι τής έποχής έκείνης καί τής μετέ- 
πειτα οθωμανικής κατακτήσεως, είσίν έν γένει 
στεναί, έλικοειδεϊς, καμπύλοι, ή καί γωνιοει- 
δεϊς.

Τό κατάστημα τοϋ Φιλεκπαιδευτ κοΰ Συλ.λόγου, 
ιδιόκτητον μέγαρον,είναι έκ τών καλών καί εύρέων, 
μέ κήπον εκτεταμένου,μεγάλας αίθουσας και αύλάς 
και αντάξιον προς τον σκοπόν,δι’δν προώρισται.Εϋ- 
ρομεν έκεϊ πολλά μέλη τοϋ σωματείου συνωμι- 
λοΰντα, διασκεδάζοντα καί άναγινώσκοντα, πρός ά 
ο πρόεδρος αύτοΰ είχε τήν καλωσύνην νά μέσυστή- 
ση δε άφοΰ, έπ’ αρκετόν παρέμεινα μετ’ αύτών 
και είδον τήν εύχάριστον λειτουργίαν τοΰ Συλ.λό
γου, πιριιιργάσθην ειτα τό κατάστημα και α- 
πήλθον.

Την επαύριον έπεσκέφθην έτι τινας έκ τών ομο
γενών μας έκεϊ τούς κ. κ. Γ. Μελετίου ιατρόν, 
άξιολόγον επιστήμονα, τον κ. Άλ. Καραπαναγιώ- 
την, λίαν μιμορφωμένον καί εύπορου νέον, τόν κ. 
Ίω Θεοχάρην, μεγαλέμπορον, τόν κ. ΝΤκ. Πολυ- 

ζωίδην φιλότιμον καί εύγενέστατον παραγγελιοδό
χον, τόν κ. Ίω. Γρηγοριάδην, διευθ. ξενοδοχείου 
καί περιποιητικότατου νέον, τόν κ. I'. Καγκάδην, 
ακραιφνή πατριώτην, καί άλλους ώ; τήν δ’ επαύ
ριον πρωίαν ά-ήλθον σιδηροδρ-.μικώς είς Φιλιπ- 
πούπολιν.

Έρκαταλείι}α; πράγμα:-.ήν) Άδριανοόπολιν, 
περί τήν 4 τής πρωίας, έπίβην τής διά Φίλιππου- 
πολιν άναχωρούσης σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας 

καί πρός τό εσπέρας άφίχθημεν είς τήν κλεινήν 
ιστορικήν πόλιν Φιλίππου τοΰ Β'. ήν άλλοτε πε- 
ριεγράψαμεν αρκετά λεπτομερώς καί ίστορικώς 
κατά τήν πρώτην ήμών έπίσκεψιν ένταΰβα. Ή 
δίοδος άπό Άδριανουπόλεως είς Φιλιππούπολιν 
είναι μόλις εξάωρος ή επτάωρος διά συνεχή οδοι
πορίαν, άλλ’ έπειδή μεσολαβούν είς τά σύνορα τής 
Βουλγαρίας αί συνεχείς επιθεωρήσεις αποσκευών 
καί διαβατηρίων, καθ’ άς καί παραμένει τό τραί
νου έπί μίαν καί πλέον ώραν καί είς Σίμενι ή συν- 
άντησις ταύτοχρόνως τών άμαξοστοιχιών Σόφιας- 
Φιλιππουπόλεως καί Πύργου—Φιλιππουπόλεως 
καθ’ ας ένεργοΰνται αί διά Σόφιαν-Πύργον-Άδρια- 
νούπολιν καί Κωνσταντινούπολή μεταλλαγαί απο
σκευών έπίσης καί έπιβατών καί ταχυδρομείων,καθ’ 
άς παραμένει τις ενταύθα έπί δίωρον καί πλέον, ή 
χρονική άπόστασις φυσικώς οϋτω τοΰ μεταξύ Ά- 
δριανουπόλεως καί Φιλιππουπόλεως σιδηροδρομι
κού ταξειδίου τούτου παρατείνεται κατ’ ανάγκην 
μέχρι τής εσπέρας. Ούχ ήττον είναι αρκετά εύχά
ριστον καί διασκεδαστικόν τό ταξείδιον τοΰτο, 
καθ’ όσον πολ.λά ρωμαντικά καί εύχάριστα τοπεϊα 
εκατέρωθεν προβάλλουσιν, αί τών συνόρων καί τοΰ 
Σίμενι επίσης τοποθεσία’, είσί λίαν ένδιαφέρουσαι 
καί διασκεδαστικαί τώ διαβάτη, όπως άναπαύση 
καί ανακούφιση τήν βεβαρυμένην έξ επιπόνου όδοι- 
πορείας καί στάσεως διάνοιαν του, καθόσον και 
λόφοι καί δένδρα καί ό ποταμός ‘Έβρος μετά τής 
πολυποίκιλου μορφής καί διασκευής του εύχαριστεϊ 
πολύ καί αί εκατέρωθεν πλούσια*. πεδιάδες καί κα- 
τεσπαρμένοι αγροί τών τήδε κακεϊσε ευρισκομένων 
διαφόρων χωρίων καί κωμοπόλ=ων καθηδύνουσιν 
αρκούντως τήν όρασιν.

Ή Φιλιππόύπολις είναι αρκετά καλή πόλις μέ 
κήπον ώραϊον καί κέντρα εύχάριστα δια τούς ξέ
νους καί δή καφφενεϊα καί ζυθοπωλεία μετά φίλο 
καλίας καί χάριτος διεσκευασμένα, οί δέ κάτοικο: 
φοιτώσιν είς ταΰτα, ευχαρίστως ζωηρώς συζητούν 
τες τάς υποθέσεις των καί τά νέα, ιδίως τήν 
πολιτικήν κατάστασιν τοΰ τόπου καί τοϋ εξωτε
ρικού.

Διά δέ τάς Κυρίας, αιτινες έπίσης έχουσιν άμέ
ριστον τήν έλευθερίαν νά έξέρχωνται εις τήν πόλιν 
και νά μεταβαίνωσιν είς τόν κήπον, ωραιότατου 
όντως καί εκτεταμένου, μέ ωραίας οδούς καί δέν
δρα καί λίμνας, κατεσκευάσθή εσχάτως κομψότατου 
καί λίαν εύχάριστον ζαχαροπλαστείου είς τό κέντρου 
τής πόλεως, όπου λία» προθΰμως προσέρχονται 
καθ’ έκάστην. "Αλλως τε οί διευθυνταί αύτοΰ κ. 
Νικολάου καί Γροόης, κάλλιστοι ομογενείς, ούδέν 
καλλωπιστικόν μέσον παρέλειψαν, όπως καταστή- 
σωσιν αύτό εφάμιλλου τών ’Αθηνών. Καί όντως 
τό κατώρθωσαν, ή δέ ζαχαροπλαστική των είναι 
εξαίσια καί τελεία. Ενταύθα έχομεν πολλούς ομο
γενείς. άλλά δυστυχώς καί ούχί τόσον φιλομού- 
σους καί περιποιητικούς, εκτός όλίγων, ων εύχα
ρίστως θά κάμω μνείαν" τών αδελφών Μαρίντζο- 
γλου, πλουσίων βιομηχάνων, οινοπνευματοποιών, 
αρίστων ομογενών καί καλλίστων φίλων, οϊτινες 
διατηροΰσιν ώραϊα καταστήματα ένταΰβα καί αλλα
χού καί εμπορεύονται πολύ φιλοτίμως μετά τής 
πόλεως καί τοΰ εξωτερικού, τοΰ κ. Δ. Μέγα, με- 
γαλεμπέρου σιτηρών και άντ.προσώπου τοΰ έν Θεσ

σαλονίκη μεγάλου οίκου Άλατίνα, εξαίρετου άν- 
δρός, φιλοπονωτάτου, εύγενεστάτου καί έντιμωτά- 
του, τοΰ κ. ’Ιακώβου Νικολαϊδου καί υιών, καλ
λίστων ΐδοντοϊατρών, έκπαιδεύτων καί μεμορφωμέ- 
νων, διατηρούντων τό καλλήτερον όδοντοϊατρεϊον 
τής πόλεως καί άπολαμβανόντων τής άμερίστου 
έκτιμήσεως τοΰ κοινοΰ διά τάς κοινωνικός καί έπι- 
στημονικάς αύτών άρετάς, τοΰ κ. Άλεξ. Δασκα- 
λοπούλου καί τών έξαιρέτων αύτοΰ υιών, διατη- 
ροΰντων τό καλήτερον έστιατόριον τής πόλεως, 
ένθα συχνάζει ή καλειτέρα τάξις,διά τήν έκτακτον 
αύιών περιποίησίν, καθαριότητα καί άμεμπτον μα
γειρικήν, τοΰ Δημ. Μπάρου, παραγγελιοδόχου 
καί αντιπροσώπου διαφόρων ελληνικών οίκων, εξαί
ρετου έπίσης καί λίαν φιλότιμου άνδρός, ώς καί 
πολλών άλλων.

Έκ Φιλιππουπόλεως μετέβην δι’ όλίγας ημέρας 
είς Σόφιαν ένεκεν επειγούσης τινός ιδιαιτέρας ύπο- 
θέσεως καί έκεϊθεν έπιστρέψας μετέβην, έπίσης σι- 
δηροδρομικώς είς Πύργον, παραθαλασσίαν πόλιν 
τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας έν τώ Εύξείνφ.

Έν Σόφια ολίγοι “Ελληνες διαμένουσΓ καί 
αυτοί όλονέν όλιγοστεύουσιν. "Αν δέ δέν ειχον καί 
ιδιαιτέραν τινά ύπόθεσιν τής Κυρίας Καρασταμάτη 
δέν θά συνέφερε νά μεταβή τις έκεϊ δι’ ένα ή καί 
δύο μόνον συνδρομητάς. Ή Σόφια είναι τόπος τής 
πολιτικής καί τής συζητήσεως- καί παντσχοΰ 
έν τοΐς καφφενείοις, ξ-ινοδοχείοις, ζυθοπωλείοις, 
καί αύτοϊς τοΐς οδοϊς δέν ακούετε άλλο νά όμιλώσι 
ή περί πολιτικής καί μεγαλομανίας. Έκεϊ συζη- 
τοΰνται καί λύονται άπαντα τά ζητήματα μετά 
τής μεγαλε’τέρας εύχερείας. Είναι ούχ’ ήττον καί 
προοδευτικός τόπος, καί έν όλιγίστω χρονικού δια- 
στήματι κατεσκευάσθησαν ώραϊαι οδοί καί πλα- 
τεϊαι καί κέντρα καί ώραϊαι οικοδομά: άνηγέρθη- 
σαν καί ηλεκτρικός φωτισμός πανταχοΰ εισήχθη 
καί τροχιόδρομοι διασχίζουσιν άπάσας τάς οδούς 
τής πόλεως. Είναι λοιπόν τόπος τοΰ θορύβου καί 
τής έπιδ-ίξεως, τής μεγαλομανίας καί έπάρσεως. 
Ελληνικά καταστήματα άξια λόγου ΰπάρχουσι τά 
οίνοπνευματοποιεϊα Χατζηκούμογλου, Δημητρίου 
Νικολαϊδου καί Σταυρίδου, τό ξενοδοχείου Κων
σταντινουπόλεως,τό έστιατόριον Ευθυμίου Σαράννου 
τό κουρεϊον τοΰ κ. Μαρτινώφ καί τό παντοπωλεΤον 
τοϋ κ. Ρίζου, τό ραφεϊον τοΰ κ. Χρυσοσκούλου καί 
άσήμαντά τινα άλλα. Έλλην μέ ολην τήν σημα
σίαν είναι ένταϋθα ό δικηγόρος κ. Παντελής Παν- 
ταζής, οστις μολονότι έκ τής πολυχρονίου διαμο
νής το. > αί τοΰ έπαγγέλματος ήδύνατο νά συγρω- 
τισΟή μέ τό στοιχείου τοΰ τόπου, έν τούτοις διατη
ρεί αμείωτα τά αισθήματα του καί ώναι πατριώτης 
ακραιφνής, φίλεργος, φιλότιμος, ικανός καί δραστή
ριος, άγαπαται παρά πάντων καί έχει κατακτήσει 
τήν συμπάθειαν καί έκτίμησιν τοΰ τόπου.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΙΙώς ιί’/εήόυνχτόν εκ Ttvl; όπής πχχτχχόθεζ κικλει· 

σαϊνου xviisu νχ εξέρχω'τα: χ'.λη'.οό'.αδόχ·»,; κύκλο: 
κχπντΰ ύψ',ύμενοι χχί ιχεγεθυνόαε/οι ;

Τό π.ιχγμχ είνε εΐιχολώτχτο».
Οί πλείστοι τών κχπ/:σ:ώ/ γ.ω,ιίζ'/υτι ·,ά ϊξχ- 

γωσι -ού στόματος αύτώ·/ τοιούτου;, έξη·πλω;ζένοι χαί 
;αέ την κεφαλήν άνω ζλέπσυσαν.Τοΰτο ·ζκ:ιδώ; τ.-.'.ν.··- 
τχι νά έχτελέσωμεν άλ- 
zi μηχανικώς· άντι τοΰ 
στόματος,θχ μϊτα/ε::ισ- 
ύώμεν κυτίον τ: καί χ/τί 
τών χειλέων μικτόν ό-

Ελλείψει κυτί'.^ού- 
·<ν.τθ: να κατχσχευχτητε 
τοιοΰτο τ: ποοχεϊσως εκ 
παιγνιιχζρτω·/, χχολου 
Ονΰντες τό σ/έοιον τής 
~.Ί: χκ'ίμιντμ.^ε’.χόνος . 
Έπ; τίνος όε πλευράς 
ανοίγετε μιχραν οπήν ίφ* 
ής προσεκτικώς έμφυτα 
τις καπνόν,όεω τό δυνα
τόν πυκνότερο·/ κα: ειτχ 
κλείετε αμέσως ο ά τοΰ 
δακτύλου σας τήν οπήν. 
Τούτων γινομένων ί5·.χι-
τέοως,πα:ουσιχσθεϊ·ε π;ό τών θεατών σα. κα: κ:χ- 
τώντες τό κυτίον καθ’ ίν τοόπον εν τή εΐκόνι 
ήμών ένδείκνυτχ:. πιέζετε έλτοτώς καί κατά δ:α- 
λύμμχτκ διά τοΰ χντίχιιρο; την κάτωθι πλευοάν 
τοΰ χυτίσυ άψίνίντες ανοικτήν τήν οπήν. Τότε 
πεχγμχτι μικροί κύκλο: έκ κχπνοΰ θέλουοιν ςςέλΟη 
ϋύούμίνοι, μεγεύυνόμεντι καί ειτχ ?ιχσκεδαζ'.μθνοι.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Πάσχι αί προ; τά είδωλα κα: πρό; ανθρώπους 
ύποταγαί τοΰ άνδρτς βαθμηδόν κχταργοϋνται. πλήν 
μίχ μόνη ουδέποτε θά καταργηθή. Η πρός τήν γυ
ναίκα υποταγή του καί δουλεία.

X

Διχ τής εργασίας απαλλασοόυεθα τριών μεγάλων 
ΜΛζώι, τή; στ£νοχω:ΰ;. ’ής ivBsfj; zal τή; 
zazia;.

Ή κχρϊ α τής γυνα κός ςμιάζει μ.έ τήν χιόνα. 
Είναι ώραία νά τήν ρλέπης καί νά τήν Οαυμάζης, 
αν όμως τολμήσν.ς νά τήν έγγίςη; και νατακτήτν,ς, 
τήκετα είς χεϊρχς σου κα: μετ’ άηϊίας προσπαθης 
νά τήν απόρριψης.

X

Ή ήλ:κ:α τής γυναι/.ςς άρχζε: νά ε:ν: αόριστος 
ή άγνωσιος μετά τήν ώρίμανσι».

Άνθρωπος ούδχμοΰ ύπάρχει χωρίς λύπην.’Αλλά 
καί άν ύιτάρςτ, ούτος ϊέν εινε άνθρωπος,άλλ 1 αναί
σθητου κτήνος.

X

Έχει πας τις φίλους, άλλ’ειλικρινείς καί πισειύς, 
άμτιόολον τήν σήμερον.

X
Ή αληθής άπύλαυ- 

σις εν τφ κότμω τούτω 
είνε ή μόνη ϊιίχχΟϊΐσα 
ύπο τοδ Χρίστου, ή 
ΛγοΑοιργία καί ήτις 
έχε: και τήν άντακέϊ·.- 
σίν της εν τή άληθή 
ζωή τω ούρανφ.

X

Έντ μώτερος γίνε
ται τις χύ· ων έν μό
νον δάκρυ, ή ποταμούς 
αίματος.

Port

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ STIIBOTAB EKAST0TE
Λϊί/Γ.ώριιι κ»1 τλ λαχανικά.

ΊΙ ουμβίυλή, ήν ενταύθα δίΐομεν εινε λ·.αν ά.χγ- 
κχία δια τήν εποχήν ταύτην, ϋπότε λχχα-ϊκά κχί 
οπώρα: καί άφθονοΰσιν καί μεγάλως χατανχλίτκοντα:. 
Συμβαίνει λοιπόν πολλάκι: ίνεκιν αμελεί»;, επιλη- 
τμοτυνης ή κ»: κπε::σκ;ψ:χ;, προπάντων ο· εις τας 
πτωχά; χχί μικρας 'άςεις να -ρώγωνται απ/.υ·ο·.

’Αλλά τί '.'ε- ϊ'έχε·. εί; άπλυτος κχτπ'.ς ; ΙΙόσσι 
•/ίί:ε; βρωμερά: δέν τόν ήγ;:σαν καί δίν έτςίβησαν 
επ’ αύτών άπό τοΰ χόπτου μέχρι τοΰ πωλητοΰ; Τις 
δύναται ά μή ύποψιχσθή, 5-ι κάποια χειρ ές όσων 
■λ.ήλΟε δέ< η ο άσθενίκώ; τίνος ή δέν είχεν ψαύση 
άλλα βρωμερά αντικείμενα ;

’Λ/.λ’ έκτος τούτου ό κονιοετός, άλλος φοδερο; καί 
ϊτικινδυνος εχθρός, δέν εινε ixxviy ψόδητρον διά νά 
λαμβάνωμεν τά μέτρα μας ,

Δ’ν πρέπει νά φχντζζώμεθχ ανυπάρκτου; καί απί
θανου; φορείς τών πολυάριθμων νοσημάτων κα: μια· 
συχτων κχ::ώ εν τών θεομών εποχών. Α; προφυΛασ- 
τόμεθχ άπό ■?&■/ πάγον, τά ύδατα, τά; αναθυμιάσει; 
ελωδών τόπων, αλλα άς φροντ-ζωμεν περισσότερον 
περί τοΰ ϊ/θροΰ, παρά περί τή; σκιάς του.

ΙΙ'υνετε ίοιπον καλώς τα δώρα τή; γής καί προ
πάντων έπιμελώ; τάς σταφυλά; κα: παρόμοια, ίνθχ 
δ κον.οττός δυσκολώτερον εςαγεται.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΓΜΑ VWWVVWWWVVV

HUI ΑΕΝ ΕΕΕΙΝί ΙΕΡΟΣΠΟΥΑΑΣΤϋΣ

Ήμην δεκαέτης-καιρος ητο πλέον νά φρον 
τίσωμεν περί τής ηθικής μου έκπαιδεύσεως. 
Όσον αφορά τήν φυσικήν μου διαπαιδαγώ- 
γησιν ήμην άρκετά προχωρημένος· έρριπτον 
τον λίθον ώς ό Δαυίδ έσυρον το τόίον ώς 
στρατιώτης τών Βαλερίων νήσων καί ϊπ 
πευον ώς Νουμηδός.

Έζητήθη λοιπόν καί δι’ έμέ ή δωρεάν εί
σοδος είς τάς σχολάς,τάς προωρισμένας διά 
τούς υιούς τών άνωτέρων άΐιωματικών, άλλά 
μέ άλας τάς εκλιπαρήσεις, δέν έγενόμην δε 
κτός ούτε είς τδ Πρυτανείου, ούτε είς άλλο 
αύτοκρατορικόν λύκειον.

Ακριβώς κατά τάς ατυχείς ταύτας άπο 
πείρας αποθνήσκει ό έςάδελφές μου Άοοδς 
Κονσέλ· ό Άββδς ούτος ήτο τοποτηρητής 
τών παπών, ύπδ τούς βασιλείς δέ Λουδο 
οίκον XV καί XVI έσχε πολλά, προσόδους 
καί προικίσματα. Φυσικά λοιπόν ήτο πλού
σιος Εν Λάρνη, χωρίω είς άπόοτασιν λεύ
κης άπό τό Ηιλλέρ Κοττερέτ είχον έΐοχον 
επαυλιν καί κήπον γραφικώτατον είς τό βά 
θος τερπνής κοιλάδας- άλλ' έκτος ταύτης 
είχε καί άλλην εις τδ Βιλλέρ Κοττερέτ

Δυο φοράς κατ’ έτος έπήγαιχα είς τήν 
οικίαν τού έέαδέλφου μου- τήν πρώτην τοΰ 
έτους καί τήν ήμέραν τής εορτής του ότε 
έφίλει τήν μίαν παρειάν μου καί έδιδενέλα- 
φρόν ράπισμα είς τήν άλλην είς ταϋτα μό 
νον περιωρίζετο ή γενναιοδωρία του.

Μίαν φοράν μοΰέδωκε καί έν πεντάφρα·|- 
κον έκτοτε δέν τόν έπεσκέφθημεν πλέον, 
διότι κατά τδ αύτό έτος άπέθανε.

Άψήκε το έτήσιον αύτοΰ εισόδημα ύπέρ 
τής προικοδοτήσεως τών κορασίων τήςΐ’ουάν, 

είς τήν μητέρα μου δέ έφ ’ άπαέ 1500 φράγκα. 
I έλος άφήκε δι’ ένα συγγενή του υποτρο

φίαν έν τώ ίεροσπουδαστηρίω τοΰ Σουασών.
Ή οήλωσι. ήτο φανερά- ό μέλλων ιερο

σπουδαστής ήμην έγώ.
ί πελείπετο μόνον νά μέ πείσουν νά ύπάγω 

εις τήν ιερατικήν σχολήν πράγματά όποιον 
δέν ήτο καί πολύ εύκολον. Ή μήτηρ μου 
δέν έλαόε καθόλου μέρος είς τδ ζήτημα τοΰτο. 
Πτωχή γυνή ! ήτο ανίσχυρος ν άποφασίση 
έπί πράγ| ατος έναντίον τής θελήσεώς μου. 
Μίαν έπιθυμίαν είχεν όμως νά μοί δώοη 
το κατά δύναμιν καλητέραν έκπαίδευοιν.

Δύο, τρείς μήνες παρήλθον ούτω μέ αγώ
νας καί προσπάθειας ϊνα φύγω καί μέ προ
σευχές τής μητρός μου. Τέήοε μίαν ήμέραν 
μετά πολλές παρακλήσεις καί άφοϋ μοί ώρ 
κίοθη ότι ήμην έλεύθερος νά φύγω τοΰ ίερο 
σπουδαστηρίου, άν ή έν αύτώ ζωή δέν μοί 
ήρεακεν, εϊπον τό μοιραϊον «ναι».

Δέν ύπελ'εΐποντο ή οκτώ ήμέραι προετοι 
μασιών.

Ό χωρισμός ούτος πολύ θά έστοίχιζε βε
βαίως καί είς έμέ καί τήν μητέρα μου ήτις 
έκρυπτε τά δάκρυα της, προσπαθούσα νά φαί
νεται χαρωπή.

I ήν προτεραίαν λοιπόν τής έπιβιοάσεώς 
μου έπί τής άμάϊης ήτις δίς τής έβδομάδος 
ουνεκοινώνει μεταΐύ τής Βιλλέρ Κοττερέτ 
καί Σοναοόν, ένώ συνήθριζον κοί έέήταζον 
άλας τάς προμήθειας ι ου παρετήρησα οτι μοί 
έλειπεν έν μελανοδοχείου. Το είπον είς τήν 
μητέρα μου, ήτις κρίνουσα δικαίαν τήν αϊ- 
τησίν μου μέ ήρώτησε τί είδους μελανοδο 
χεΐον έπεθύμουν.

Έγώ είχον άπέφασιν ν' άποκτήσω πολυ
τελές τοιοΰτο έπεθύμουν μελανοδοχείου έκ 
κέρατος μετά στηρίγματος γραφιδοφόρων. 
ή δέ μήτηρ μου μή έννοοΰσα καλώς μοί 
έοωκε δώδεκα πεντάρας διά νά τό άγοράσω 
μόνος μου.

Προσέξατε καλώς τδ έπεισόδιον τοΰτο, ο 
περ καίτοι τοσω άσήμανηο. έν τούτοις ήρ 
κεσε νά μετατρέψη τόν ροΰν τής ζωής μου.

Μετέδην λοιπόν είςτόν χαρτοπώλην Δεβώ, 
έζήτησα τδ περιγραφών μελανοδοχεΐον άλλ 
ούτος μή έχων τήν ώοαν έκείνην τοιοϋτον 
ώς τό έζήτησα, μοΰ cigo νά έπανέλόω τήν 
έσπέραν.

Πράγματι έπανήλθον τήν εσπέραν, οτε 
έτυχε νά είνε έν τώ χαρτοπωλείω καί ή 
έΐαδέλψη μου Καικηλία,ήτις τά μέγιστα έχάρη 
ίδοϋσα με. Έπειτα μέ σκωπτικόν ύφος ήρ- 
χισε νά μοί δΙδη εύχάς ύπέρ τής εύτυχίας 
μου έν τώ σταδίω τδ οποίον έέέλεςα καί 
μοί ύπέσχετο μόλις έχειροτονούμην νά μέ 
διωρίση πνευματικόν της Δέν ήςεύρω πώς
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έκείνην τήν στιγμήν μ’ έφάνησαν πολύ πι 
κρά τά σκώμματα καί τό μέλλον αξίωμα πολύ 
βαρύ, άλλ’ ερριψα τδ μελανοδοχείου. έβαλα 
τάς δώδεκα πεντάρας είς το θυλάκιόν μου 
καί έξήλθου τοϋ καταστήματος φωνάζων!

— Έτελείωοε 1 Δέν πηγαίνω είς τδ Σε 
μινάριον 1

Ώς δ Καίσαρ ώφειλον νά διαβώ τόν Ρου- 
βικωνα.

"Ηδη έπρεπε νά άποφύγω τάς ικεσίας τής 
μητρός μου, πρό τών όποιων δέν θά είχα 
ίσως τό θάρρος ν’ άντισταθώ.

Ήγόρασα λοιπόν ένα άρτον καί σαλάμια, 
τροφάς 2 — 3 ημερών καί μετέβην πρός αυ- 
νάντησιν τοΰ Βουδού.

Αλλά πρέπει νά σας εξηγήσω τις ήτο ό 
Βουδού ούτος.

Τύπος παράδοξος, άνθρώπου άείποτε πει- 
νώντος. Έάν δέ ή άοθένεια βουλιμία δέν 
είχε βαπτιοθή ούτω κατά τήν έποχήν έκεί
νην, έπρεπε νά έλάμβανε τό όνομα Βουδι 
μία. Ούδέποτε συνήντησα πλέον λαίμαρ 
γοντοϋ Βουδού.Μίαν ημέραν ήλθεν είς τήν 
οικίαν μας· έπροκειτο δέ νά σφάξωμεν ένα 
μόσχον.

Ο πατήρ μου βλέπων τά λαίμαργα βλέμ
ματα τοΰ Βουδού τώ λέγει.

— Τό θέλεις όλο τδ μοσχάρι ; Έγώ εύ- 
χαρίστως τό θυσιάζω, άν ήμπορής τό φάς.

— 'Α ! ό στρατηγός κοροϊδεύει, είπεν ό 
Βουδού.

— “Οχι! Έχεις τδ λόγο μού.
— Λοιπόν τότε τδ θέλω
Έθέσαμευ λοιπόν ολόκληρον τδν μόσχον 

είς τόν κλίβανον καί άφοΰ έψήθη, κατεφα- 
γώθη. όλοσχερώς άπό τόν φοβερόν Βουδού.

Ένώ δέ έγλυψε τά τελευταία οστά τώ λέ
γει ό πατήρ μου.

— Ελπίζω ότι δέν πεινάς πλέον.. .
— Βάλετε καί τήν μητέρα του στο φούρνο, 

στρατηγέ μου, καί τότε βλέπετε.
Ό πατήρ μου δέν έφερε καμμίαν άντίρ 

ρηοιν-πράγματι ό Βουδού ήτο άξιος ν’άφήοη 
μόνον τά κέρατα τής άγελάδος.

Άλλοτε πάλιν έτυχε έν τή έπαύλει τοΰ 
κ. Δανρέ - Δέ - Βουτί. καθ' ήν ώραν άνέδι- 
δον μεθυστικήν εύωδίαν εϊκοσιτέσαρα κοτό
πουλα σιγαλώς έψηνόμενα έπί τοϋ οβελού, 
ό κ. Δανρέ έσχε τότε τήν εύήθιαν νά τώ 
κάμη πρότασιν άνάλογον μέ την τού πατρός 
μου. Ή διαφορά ήτο ότι άντί μόσχου τώ 
προσεφέροντο ήδη 24 κοτόπουλα.

Περιττόν εινε νά σάς περιγράφω πώς τά 
24 κοτόπουλα έγένοντο 29 βουκιαί· άλλοτε 
πάλιν ήλθεν είς Βιλλέρ Κοττερέτ ό πρίγκηψ 
τού Κονδέ χάριν κυνηγίου. φόρων μετ’ αύ
τοΰ ύπέρ τούς έκατόν κύνας.

Ό Βουδού επέτυχε τότε τήν θέσιν τοϋ 
φροντιστοΰ τών κυνών· άλλα καί τοι καθη 
μερινώε έδίδετο τδ αύτδ ποοόν άρτου καί 
πνευμόνων, παοετηρήθη ότι τά πτωχά ζώα 
έξησθένουν καί ύπέφερον.

Έξήτασαν καί εύρον, οτι ό κ. Βουδού 
έτρωγε μόνος αύτός τροφήν πλέον τών τεο 
ααράκοντα κυνών, έκτος τής ΐδικώς προωρι- 
σμένης δΓ αύτόν. ήτις ήτο φοβερά τήν πο
σότητα, άκριβώς έκ φόβου μή έπιπέση καί έπί 
τής τροφής τών κυνών.

'Ιδού τί ήτο ό Βιδού, όσον άφορά τδν ατό 
μαχον.

Κατά τήν φυσικήν αύτοΰ κατασκευήν ήτο 
τδ κάθαρμα τής πλάσεως. Ό Κουασιμόδος 
άπέναντι τοϋ Βουδού ήδύνατο νά έγείρη εύλό- 
γρυς άπαιτήοεις ώραιότητος Τδ πρόσωπόν 
του ήτο κατάστικτου, ρυτιδώδες καί κα 
ταφσγωμένον.ύπό άκατανομάστου άσθενείας 
Ό εΐς οφθαλμός του έξω τής κόγχης, ένε 
κεν έξορύξεως τοΰ βλεφάρου, έφαίνετο έτοι 
μος νά πέση. καί ήτο πάντοτε πλήρης δα 
κρύων καί αίματος. Ή ρίς του άντινάπροε- 
ξέχη συνεθλίβετο άνωθι τοΰ χόνδρου καί 
έπλατυνετο έπί τού άνω χείλους. Τδχειλος 
τοϋτο έκ τών άκρων τοϋ όποιου έρρεε σίε
λος μαύρος έκ τοϋ μασσομένου καπνοϋ,έοχη 
μάτιζε τδ άνώτερον τόξον, στόματος όμοιου 
προς τό τών όψεων και διήκοντος μέχρι τών 
ώττων ολόκληρος μηρός προβάτου είσήρ 
χετο έν τώ στόματί του, άνευ φόβου άσφυ · 
βίας. Τό ύπόλοιπον τοϋ προσώπου του κα- 
τείχετο υπό τριχών χονδρών καί έρυθρών μέ 
κενά έν τώ μεταξύ διαστήματα, όφειλόμενα 
είς τήν κατηραμένην του ασθένειαν.

Ή προσωπίς αυτή έφέρετο έπί σώματος 
πέντε ποδιών καί έννέα δακτύλων, ουτινος 
όμως τό πραγματικόν ανάστημα ήτο δύσκο 
λον νά καθορισθή διά τόν λόγον, οτι ή μία 
κνήμη του εΐς έκαστον βήμα συνεπτύσσετο 
πολύ πλέον τής άλλης. Παρ’ όλα ταΰτα κα
τείχε δύναμιν ύπε^φυσικήν· Έσήκωνεν έπί 
τών ώμων του κιβώτια ενδυμάτων. κλίνην, 
τράπεζαν καί δ,τι άλλο ήδύνατο καί μέ το 
χωλόν βήμα του τά μετέφερεν άπό μιας εΐς 
άλλην οικίαν.

Καί έν τούτοις ό Βουδού, οστις ώς Αίκι 
δάμας,λαβών Ιππον έκ τών όπλων τών οπι
σθίων ποδών τώ άπέσπασε τάς όπλάς, όοτις 
ώς ό Σαμψών ήδύνατο ν’ άποοπάοη τάς πύ 
λας τής Γάζας καί νά τάς μεταφέρη έπί τών 
ώμων του, ό Βουδού, όοτις ώς άλλος Μίλ 
των Κροτονιάτης έκαμε τόν κύκλον τοϋ ίπ- 
ποδρομείου φέρων επ' ώμου βοϋν, όν μίαν 
καί τήν αύτήν ημέραν κατεβρόχθισε κατό
πιν, ό Βουδού ό δύναμιν έχων έλέψαντος, 
είχε τήν ήμερότητα όρνιου. 

μως ή οργή έξέσπαοεν έπί τοΰ Βουδού καί 
τήν πρώτην φοράν καθ’ήν οΰτοςεπανήλθε, 
μ ’ όλην τήν πτωχείαν μας τώ έδωκε πέντε 
φράγκα !

'Ιδού λοιπόν τό περιστατικό ν, δπερ ήλλαξε 
τήν φάσιν τής ζωής μου- άν τήν πρωίαν ό 
χαρτοπώλης εΐχεν μελαοδοχεϊον,ώς έζήτουν, 
δέν θά έπέστρεφα τήν έοπέοαν, επομένως 
δέν θά συνήντων τήν έξαδέλφην μου, ήτις 
δέν θά μέ περιεγέλα τόσον ώστε νά έξαφθώ. 
ιέν θά έτιθέμην υπό τήν προστασίαν τοΰ 
Βουδού καί τήν έπινώσαν θά μετέβαινον εΐς 
Σουασόν έν τώ ίεροοπουδαοτηρίω. "Απαξ 
έκεϊ εΐσελθών ώρισμένως θά έγενόμην μέγας 
τις ίεροκήρυξ άντί πτωχοϋ ποιητοΰ, οΐος, 
είμαι.

Ούτω ό άσχημος, ό έμπνέων άποστροφήν 
καί άηδίαν είχε πανταχοϋ φίλους. Διέμενεν 
τ.αρά τή θεία του κ. Χάπουί'ς, διευθύντρια 
τοΰ ταχυδρομείου,άλλ’έτρωγεν είς άλας τάς 
οικίας. Τρις φοράς καθ' ημέραν έκαμνε τόν 
γΰρον του καί συνήθριζε τά τρόφιμα τής η
μέρας Καί βεβαίως δέν τόν έπήρκουν άλλά 
τέλος έτρέφετο.

Αύτός ήτο ό Βουδού εΐς τόν όποιον έπήγα 
ζητών κρυσφήγετον έπί 2-3 ημέρας εΐς μίαν 
άπό τάς καλύβας,άς εΐχεν έν τοϊς πέριξ τής 
πόλεως.

Εννοείται ότι όΒουδόν συγκατετέθη,συμ- 
βουλεύσας με μόνον νά παραλάβω καί ένα 
σκέπασμα, διότι τό φθι-όπωρον είχε προχω
ρήσει καί αί νύκτες δέν ήσαν θερμαί. fsfr -

Είοήλθον λοιπόν εις τήν οικίαν μας. ώλί- 
οθησα μέχρι τοΰ δωματίου μου, έλαβον έν 
τών σκεπασμάτων τής κλίνης μου καί έγρα [Γ1 
ψα έπί φύλλου χάρτου.

«Μή άνησυχεΐς καλή μου μητέρα. Κρύ-|| 
πτομαι, διότι δέν θέλω νά ύπάγω εΐς τόί; 
Σεμινάριον».

Καί μετέβην είς ουνάντησιν τοϋ Βουδού, | 
όοτις έκτελέοας τήν εσπερινήν συγκομιδήν 9 
του μέ άνέμενεν είς τό άκρον τού δημοσίου 6 
κήπου. ?

Ο Βουδού εΐχεν εΐς τήν διάθεσίν του δύο» 
κρυσφύγετα έν παρα τόν σιδηρόδρομον τήεI 
Βιβιέρης καί τό άλλο παρά τόν σιδηρόδρομον I 
τής Κομπιένης. Εΐς το δεύτερον λοιπόν εύ-ί 
ρον καταφύγιου κατά τού Σεμιναρίου.

Διήλθον ούτω τρεις ημέρας καί τρεις νύ 
κτας έν τώ δάοει τάς νύκτας περιτυλισσό-φ 
μένος έν τώ κλινοακεπάσματι έκοιμούμηνίύ 
ημέραν μετέβαινον άνευ τύψεωε, τήν ιέί 
άπο τού ενός κρυσφυγέτου εΐς τό έτε 
ρον άγρεύων πτηνά. Πιστεύω δέ οτι ή| 
έπιτευχθεΤσα έρήμωσις ήτο τοιαύτη, ώστείξ 
μόνον κατα τήν έπομένην άνσιξιν Θ’ά-J 
ναφαίνοντο πτηνά. Τέλος τήν Τετάρτην ή·’," 
μέραν έπέστρεφα άλλά μή τολμών νά ύπάγωy 
κατ’ εύθείαν είς τήν οικίαν μου, μετέβην’» 
παρά τή άγαθή κυρία Δαρκούρ καί τήν πα-1 
ρεκάλεσα ν'άναγγείλλη τήν αίοίαν άψιξινΓ 
τοϋ ασώτου υίοϋ καί προετοιμάοη ούτω τήντί 
είσοδον εΐς τήν πατρικήν μου οικίαν |

Οίμοι 1 Όσο περρισότερον άσωτα εινε τά; 
παιδιά τόσο καλήτερον τά ύποδέχονται. Ά- ΐί---. -- 
πόδειξις είνε ή ιστορία τοϋ ασώτου υίοΰ,ό-Μόπιστολτ 
στι< μετά τριετίαν έπανελθών εύρεν ύποδο-'.,μύστακα 
λή·ν θερμοτάτην καί μόσχον προς σφαγήν. I’J 
Αν έπέοτρεφε μετά έξαετίαν θά τώ έσφαζον' .

ΛΚ-ΠΡΙΝ

-<· ·>-

ΤΟ ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΟΝ
1

ί Δι'εμέ,τίποτε; Ήρώτησεν είς νέος εισερχόμενος 
•μέ κατηφή δψιν.

— Μάλιστα, χ. Ευτύχιε’ ένα γράμμα χαί ένα 
[δέμα χαρτιά.. .Λυπούμαι όμως πολύ, άλλα έχω 
[διαταγή νά σας γνωστοποιήσω,οτι ό αφέντης μου... 
σας βγάζει άπό τδ σπήτιΐ.... ά! νά, έρχεται 
μάλιστα.

J Τώ όντι τήν στιγμήν εκείνην μια ιδιωτική άμαξα 
Μέσταμάτα πρδ τής οικίας και ό Πασχάλης, ό θυρω- 
ίΒρός, εγκαταλείπω? τον άναξιόχρεον ένοικον κ. Εύ- 
®τεχιον Βερτράν ποιητήν, έσπευδε ν’ άνοιξη τήν 
ΒΟυρίδα είς τδ σεβαστόν έκεΐνο πρόσωπόν του οποίου 
?*jki ϊπποι έποδοχρότουν είς τον δρόμον.

Ή άμαξα εκαμεν ένα δίω ελιγμούς καί όταν 
}1μσ-αμάτησεν είς τον διάδρομον τής οικίας, κατήλθε 
όίπρώτη νεάνις είχοσαέτις τής όποιας ή εύγενής 
_·μορςή κατέστησε έρυθροϋν τδν Ευτύχιον. Ειτα κα- 
ζ,τήλβον ο πατήρ της καί ένας νέος ώραϊος, στολήν 
«φέρων ύπολοχαγοΰ τών πεζοναυτών. Άμφότεροι 
βήκολούθησαν τήν κόρην εΐς τήν ισόγειον είσοδον, 
•γ1 ένφ τδ πολυτελές όχημα διευθύνετο βραδέως προς 
[’■' τούς σταύλους.
I Ό θυρωρός έπαναθέσας εΐς τδ κεφάλι του τδν 

Ιβελούδινον σκούφον του, έστράφη πρός τδν ένοικια- 
ίΐσιήν των ο όποιος έκράτει άνά χεΐρας άκόμη τήν 

στολήν καί τα χαρτιά, δακνων νευριχώς τούς 
τακάς του.

ι — 'Επαναλαμβάνω, ειπεν ό χέρβερος φύλαξ, συ- 
νεχιζων τήν διακοπεϊσαν συνομιλίαν του. ότι σας 

ιιι · ■ βγάζει.... δ κύριος! Βεβαίως, δέν είναι πράγμα
, , ευχάριστο? αύτό όπου σάς λέγω, έν τούτοις πρέπει

μήτηρ μου μ ενηγκαλιοθη, αποκσ χ^μίάνη κανείς ύπ' δψει του καί τάς άνάγκας
λούσα με κακόν καί μ ϋπεοχεθη ούτε λογος το5 άλλου και μάλιστα το3 κυρίου, είς τδν όποιον 

γίνη περί τοϋ Σεμιναρίου. ’Ολη της ό- χρεωσ-εΐτε δύο τριμηνίας, καί οστις πρόκειται κατ’

I
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αύτάς νά ύπανδρεύση τήν κόρην του. Συνεπώς θά 
χρειασθή χρήματα....

— ΙΙώς ! Βιέκοψεν s νέος Βερτραν μέ πνιγομένην 
φωνήν, ή δεσποινίς Δεσσώ υπανδρεύεται! "Ισως 
τόν άξιώματικόν τοϋ ναυτικού οσιςτήν συνώδευε.... 
πιθανόν !

— Μάλιστα, τόν έξάδελφίν της. τούλάχιστον 
έτσι έμαθα.

Ό Ευτύχιος απεμακρύνθη και ά·ήλθε περίλυπος 
τά έξ πατώματα τής οικίας.

II
Είβελθών είς τό δωμάτιόν του έρρίφθη έπί τίνος 

Ορονίδος πρό μιας τραπέζης έπ'ι τής όποιας δ·άφορα 
χαρτιά εύρίσκοντο φύρδην μίγδην.

— Πολύ λυπηρόν πράγμα ! έψιθόρισεν β ποιη
τής έξηντλημένος. Μετ’ ολίγον θά ήμαι εις τούς 
πέντε δρόμους χωρίς κατοικίαν, χωρίς λεπτό ! Ί1 
έφημερίς ή οποία θά έδημασίευε τούς στίχους μου 
αύτούς, τήν τελευταίαν ελπίδα μου, έπιστρέφ-ιι 
τό χειρόγραφον. Καί είς έπίμετρον τής συμφοράς 
ή μούσα, ήτις μέ ένέπνεε, υπανδρεύεται. Το παν 
έχάθη ! Τί Οά γείνω !. .. .

Έστήρίξε τούς αγκώνας έπί τής τραπέζης, 
συνέσφιγξε τούς κροτάφους του. έβυθίσθη είς συλ
λογισμούς καί όταν έσήκωσε τό ώχραν πρόσωπόν 
του -:ις πικρός μορφασμός έκράτει είσέιι ύψωμένον 
τό έν ακρον τοϋ μύστακός του.

— Έ ! έτραύλισε, συνεχίζων μεγαλοφώνως τόν 
χείμαρρον τών σκέψεών του Γνωρίζω καλώς αύτήν 
τήν κοιλάδα τής δυστυχίας !. . . Ή ζωή δέν αξί
ζει άπολύτω; τόν κόπον νά ήναι.... ίσως ό 
θάνατός μου λύπηση εκείνην που αγαπώ.. . . ίσως 
ή εργασία ή τόσφ περιφρονηθεϊσα στεφθή ύπό έπι- 
τυχίας!... Ήδη Εύτύχιε ό κύβος έρρίφθη ! Έχε 
θάρρος! Πρόκειται νά έπιβληθή είς κακήν ώραν!... 
Μία πτώσις είς τόν Σηκουάναν . , . πλούφ ... καί 
έτελείωσαν τά βάσανά σου! . .

Έπεσεν ή αυλαία !. ..
Ήναψε σίγάρον, έλαβε μφάνην καί άποφασιστι-

·<ώς έγραψε τάς ακολούθους γραμμάς:

Ή παρούσα είναι ή διαθήκη μου :
Παρακαλώ τόν διευθυντήν τής αστυνομίας τής 

συνοικίας μου νά έλθη είς τό σπήτί μου, μόλις έκ- 
βρασθη τό πτώμά μου, καί νά δανείμη τά υπάρ
χοντα χειρόγραφά μου είς τάς έφημιρίδας. Παραγ
γέλλω εις αύτάς νά μή σφετερισθοϋν δικαιώματα 
συγγραφέως καί τάς ευχαριστώ προκαταβολιζώς 
διά τήν φιλοξενίαν τών έργων μου. τήν οποίαν μου 
ήρνήθησαν όταν έζων.

Κληροδοτώ τά έπιπλά μου εις τόν ιδιοκτήτην τκς 
οικίας πρός πληρωμήν τών τριμηνιών τάς οποίας 
τοϋ οφείλω έξ ενοικίων, συγχωρών μίαν άπόφασίν 
του συγχρόνως, τής όποιας δυστυχώς δέν ήδύνατΟ 
νά προίδη τά ολέθρια αποτελέσματα.

Κατόπιν όθεν όλων αύτών, ελεύθερος πάσης σω
ματικής καί ψυχικής ϋποχρεώσεως, ΰποσημειοΰμαι,

Ευτύχιος ΙΙερτράν.
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Ό ποιητής ήρέμως είτα ένέκλεισε τήν διαθή
κην του εις φάκελλον καί τόν έθεσεν είς το θηλά- 

κιον τοΰ επανωφοριού του. Έταξινόμησε κατόπιν 
τά έπί τής τραπέζης χειρόγραφα, προσθέσας μίαν 
ποιητικήν σύνθεσιν τής προτεραίας: «Στροφαί είς 
τήν αγαπητήν» καί περιελθών τό μικρόν δωμά
τιό·; του μέ φωνήν πλήρη παραπόνου:

— Χαίρετε, έψιθύρισε, χαίρετε τρελλαΐ καί 
άσταιοι έλπίδες μου !

’Ακολούθως κατήλθε τάς βαθμίδας τής οικίας, 
διελθών τό προαύλιον. Έστειλεν ένα φίλημα διά 
τοΰ άκρου τών δακτύλων του είς εν φωτιζόμενου 
παράθυρου τοϋ μεγάρου καί εύρέθη εϊς τόν δρόμον, 
άφοΰ ηύχήθη είς τον Πασχάλην καληνύχτα.

III
Ό άνθρωπος ορίζει, τά δέ γεγονόια αποφασί

ζουν. Μεγάλη άλήθ-ια μή έχουσα άνάγκην άποδεί- 
ξως.

Ό Εύτυχ ος διερχόμενος τήν λεωφόρον ήκουσε 
νά καλήται ονομαστί καί έστράφη νά ϊδη. Ό στό
μαχός του ήτο πλέον ή κενός !

— Εύτύχιε ! Έ ! Εύτύχιε !
— Θανάση ! . . . Πώς, έδώ στο Παρίσι !
— Μή ρωτάς,
— Καί άπό πότε;
— Άπό έβδομάδος.
— Καί τί υποθέσει; έχεις έδώ ;
— Μία δίκη μέ τον προμηθευτήν τοϋ έμπορί'.οΰ 

μας οϊκου μ' έφερεν έδώ άλλά τήν έκανόνισα ήδη. 
Τώρα βιάζομαι νά έπανελθω εις τήν υπηρεσίαν 
μου. Καί σκοπεύω νά φύγω τό εσπέρας μέ τών 
ένδεκα καί σαράντα.

— Τί ευτυχία νά σε συναντήσω ! . . . Λέγε μου 
έφαγες !

— Όχι ακόμη.
— Τότε σέ προσκαλώ, άλλά γλήγωρα διότι 

είμαι πεινασμένος !
Σύ που γνωρίζεις τό Παρίσι όδήγησέ με είς 

κανένα καλό ξενοδοχείο.
Μετά τινα λεπτά οί δύω φίλοι είσήρχοντο εί'ς 

τι έστιατόριον άκριβώς είς έκεϊνο όπου ό ποιητής 
εί; εύτυχεϊς ημέρας έφαγε τά καλλίτερα φαγητά.

Άφοΰ έξέλεξαν άμφότεροι μίαν καλήν μερίδα, 
έβγαλαν τά έπανωφόριά τωι καί τα έζρέμασαν. Ο 
Αθανάσιος λογικός πάντοτε έβγαλεν από τό έπα- 
νωτόρ.όν του τό αρκετά ογκώδες χρηματοφυλά- 
κιόν του.

— ΙΙώς. σύ δέν μέ μιμείσαι, ήρώτησε τόν συν- 
δαιτημένα του.

— Τ’! έγώ . . . έψιφύρ σεν ό Ευτύχιος με:- 
δίάσας είρωνικώς καί σκαπτόμενος την διαθή
κην του !

Έπί τέλους έκάθησαν. Μετά τήν πόσιν ένός 
καλοί ζωμού καί ήμισ.ίας φιάλης οίνου, ο τάξει- 
διώιης ήρώτα τόν σύντροφόν του:

— Έ! καλό το φαγητόν, άλλά καί α: έργασίαι 
πώς πηγαίνουν !

— "Ετσι καί έτσι, αγαπητέ. Μάλλον κακά.
— Ώ ! καί έγώ σέ ένόμιζον έξησβαλισμένον

— Έάν «γνώριζες δια ποιου τρόπου θά έξασφα- 
λισθώ ....

— Πολύ μελαγχολικώς όμιλεις’ μήπως τά 
πράγματα δεν ήλθ.ν όπως τά ήθελες ;

— Ηλθον τόσον άσχημα ώστε ....
— Ώστε ; . .
— Ώστε μετά τόν αποχωρισμόν μας ....
— Λοιπόν ;
Ό Ευτύχιος διά χ·ιρονομ·'ας τφ έδήλωσεν ότι 

θά έπνίγετο.
— Πώς ; Τί Οά κόμης; άνέκραξ-ν ό άλλος έκ

πληκτος’ τό έσκέφθης ; Έλα, έλα μή αστειεύε
σαι ... .

— Σοβαρώς ομιλώ. Η ζωή αγαπητέ, ούδεμίαν 
ύπόσχεσίν της έξετέλεσε, καίτοι τόσω τήν έσεβά- 
σθην.

— Δέν θά διαπράξςς τοιαύτην ανοησίαν’ 
ακοΰς ;

— Καί ποιος Οά μ’ έμποδίση, ϋπέλαβεν ό ποιη
τής έν έξάψει ήτις ώφείλετο είς τήν προδοτικήν 
έπήρειαν του οίνου, τοϋ οποίου οι άτμοί άνήρ- 
χοντο βραδέως είς τόν έγκέφαλον.

— ΙΙοΐος ; έγώ. μά τό θεόν ! Νομίζεις, οτι Οά 
επιτρέψω είς ένα παιδικόν φίλον νά τερματίση τήν 
ζωήν του άνευ λόγου και δΓ ανοησίας ;

— Ανοησίας ;
— Μάλιστα. Καί ποια αιτία σέ ώθεϊ είς τοιαύ

την παράλογον άπόφασίν ; Άναμφιβόλως καμμιά 
ερωτοδουλειά !

— Ναι, μία άγάπη αληθινή καί μεγάλη. ’Ε
κείνη τήν όποιαν λατρεύω μέσα είς τήν ψυχήν μου 
πρόκειται νά ύπανδρευθή!

— Εϊς τήν ήλικίαν μας, σέ βεβαιώ, εύ/όλως 
θεραπεύονται παρόμοια·, άσθένειαι καί άτυχίαι.

— Έξ άλλου μεγάλοι φιλολογικοί απογοητεύ
σεις.

— Ουφ ! Καί έδώ δέν βλέπω λόγον άπελπι- 
σίας.

— Έν τέλει, έξηκολούΟησεν ό Ευτύχιος, σοΰ 
λέγω ότι ε’μαι τελείως έκτεθειμένος .... Δεν έχω 
πλέον τίποτε, μά τίποτε, οΰτε ένα λεπτό. Ό ι
διοκτήτης τοϋ σπητιοϋ μου, είς τον όποιον οφείλω 
δύο τριμηνίας μ' έβγαλεν απόψε έξω. δηλαδή μου 
Εκλεισε γιά πάντα τήν πόρτα!! Και έγώ δέν 
βλέπω κανένα δυνάμενον νά με βοηθήση...........
Άπό τοιαΰτας οθεν περιστάσεις τί άλλο καλλίτε
ρου μέσον ήδυνάμην νά εκλέξω;

— Ώ ! Ώ ! Αί δικαιολογία! σου δέν έχουν 
καμμίαν βάσιν. Προπαντός είσαι άδικος νά λές, ότι 
δεν έχεις κανένα νά σέ συνδράμη. Φρονείς οτι έγώ 
θα σ’ άφήσω είς τήν τύχην σου ;

— 'Εσύ ;
— Ναι, έγώ ό Θανάσης καί θα σοΰ τό αποδείξω 

αμέσως. Πρωτίστως θά μοΰ κάμης μεγάλην χάριν 
να στείλης κατα διαβόλου ολας τάς στρεβλάς ιδέας 
σου αί όπ'.ϊαι θά μας δυσκ'.λεύσουν εις τήν χώ- 
νευσιν.

— Λοιπόν ;
— Απόψε θά περάσωμεν μαζύ καί κατόπιν 

θα σέ πάρω εις τήν επαρχίαν μου, είς τό σπήτί 
μου καί Οά μείνης οσφ θέλεις.

Ο Ευτύχιος διεμαρτυρήθη ολίγον.
— Ε·.α, έλα σώπα! έπανέλαβε. Τί έχεις ν’ 

άντιτάξης ;
θα πηγαίνης εις περιπάτους, είς το κυνήγιον 

τό ψάρευμα καί θά συμφιλιωθής έτσι με τήν ζωήν, 
ή όποια έχει τάς άξιώσεις της, τά θέλγητρά της 

καί τήν όποιαν είς ήλικίαν είκοσι πέντε έτών δεν 
έχει τις τό δικαίωμα νά πιριφρονή. Είμ-ιθα λοι
πόν σύμφωνοι;

— Θανάση !
— Δέν δέχομαι παρατηρήσεις! Άπό σήμερον 

οθεν, μέχρις οτου σέ τακτοποιήσωμεν, συμφώνως 
πάντοτε μέ τας αξιώσεις σου, είσαι δικός μου !... 
καί στρεφόμενος πρός τόν υπηρέτην :

—Μικρέ, φέρε μας ακόμη ένα μπουκάλι!....
Δυστυχής ανθρώπινος φύσ ς! Πόσ ν ολίγον απαι

τείται όπως μεταίληθής.
Άφοΰ διεμαρτυρήθη ματαιως καί άπέκρουσε τυ- 

πικώς πλέον τάς προτάσεις του φίλου του, ό Ευ
τύχιος τέλος ένέδωκεν.

Μετά τό πέρας τοϋ φαγητοΰ καί οτε έξήρχοντο 
τοϋ έστιατορίου ήσαν φαιδρότατο·. Άφοΰ διήλθον 
ευχαρίστως τό εσπέρας, διηυθύνθησαν είς τον 
σταθμόν, άνήλθον είς τό τραινον καί έξηπλώθησαν 
μακαρίως έπί τών εδρών του διαμερίσματος.

IV
ΙΙερΐ τήν αυγήν, δ απεραστική φωνή τοΰ Ευτυ

χίου έξύπνησεν εντρομον τον Αθανάσιον.
— ’Έ ! . . τί . . . καμμία σύγκρουσις ; . . .
— Όχι, όχι, αδελφέ. Κάτι άλλο συμβαίνει.
— Τί πραγμα.;
— Χθές τό βράδυ είς τό έστιατόριον ϊπήρα κατά 

λάθος άλλο έπανωφόριον’ τό δικό μου ήταν-: τριμ
μένο καί ξεθωρισμένο. ένώ αύτσ, έδώ . . . παρα
τήρησε το.

— Καινούργιο καί τής μόδα; ! Τι μέ τρομάζεις 
λοιπόν, μήπως είσαι χαμένος άπό τό λάθ ς αύτό ; 
Διν βλέπω κανένα δυσάρεστου.

— Τί αρχάς ηθικός ποϋ έχει; !
— Ά ουσε. μήπως μπορείς νά τό διοοθώσης 

πλέον ;
"θ/ι βεβαίως. Δέν είναι έτσι; Τό κατ’ εύθεΐαν 

πηγαίνει άστραπιαίως’ έντός ολίγου θά ήμεθα 
τετρακόσια χιλιόμετρα μακράν τών ΙΙαρισίων 
καί υποθέτω οτι δέν θ’ άποφασίστ,ς νά -ηδήσγς 
έξω τής θυρίδες μέ κίνδυνον νά σπάσης τά κόκ- 
καλά σου,όπως παραδώσης τό έπανωφόριον είς τόν 
ιδιοκτήτην του. Υπάρχει όθεν μέσον όλιγώτερον 
έπικνίδυνον καί άπλούστερον, κατά τήν ταπεινήν 
μου ιδέαν’ δηλαδή να έρευνήσης είς τά θυλάκια 
τοΰ ενδύματος, όπως βεβαιωθής έάν έκ συμπτώ- 
σεως ΰπάρχν, ή διεύθυνσις τοΰ νομίμου κατόχου 
του, είς τόν όποιον θα τό έπιστρέψ/,ς είς πρώτην 
εύκαιρίαν, έπαναπαύων τήν συνείδησίν σου.Έίν έν 
τούτοι; τοιαύτη εύκαιρία δέν παρουσιασθν, υποτί
θεται. οτι άμφότεροι συμβιβάζεσθε.

— Τό Βικό σου επανωφόρι τί είχε μέσα είς τής 
τσέπαις.

— Τήν διαθήκην !
— Διαθήκην ! 'Ιδού μία πρόβλεψις . . . καί ήτο 

έμμετρος :
— Είς πεζήν γ’/ώσσαν.
— Κακό αύτό.
Ερευνηθέντων τών θυλακίων, άνευρεθη έν 

έπισκεπτήριον, φέρον τό όν.μα ένός Μάριου Ρονδίλ 
ταξειδιώτου κάποιου έργ.στασίου σαπωνοποιίας έν 
Μασσαλία.

— Ησύχασες, πιστεύω. Οταν συναντηθήτε
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προβαίνετε είς τήν δέουσαν ανταλλαγήν. ’Επιπλέον 
άφοΰ έχεις τήνδιιυθυνσιν, τοΰ γράφεις αϋριον ή μεθ- 
αύριον.

— Καλά λες, άπεκρίθη ό Ευτύχιος του οποίου 
αί τύψεις ήρξαντο διαλυόμενα; έκ τοιαύτης ώριμου 
σκέψεως. Άλλά, φαντάζομαι αγαπητέ τόν μορφα
σμόν τοΰ γενναίου ταξιδιώτου, άμα θά έλαβε γνώ
σιν τοΰ... λάθους του.

V
Ούδείς θά ήδύνατο νά περιγραφή τήν έκπληξιν 

του κ. Ρονδιλ καθ' ήν στιγμήν έπιπτε θϋμα τής 
δυσάρεστου καί τυχαίας έκείνης συναντήσεως. 
Άλλά τό σπουδαιότερου ήτο όταν, μετά 24 ώρας 
c Ευτύχιος Βερτράν άναγινώσκων εφημερίδα τινα. 
έμεινεν άναυδος κυριολεκτικώς έκ τοΰ κατωτέρω 
αναγραφόμενου έν τή πρώτη σελίϊι.

Τό τέλος· ενός· ποιητοΰ
Τήν παρελθοΰσαν νύκτα άνεσύ.ετο έκ του Ση

κουάνα τό πτώμα ενός άτυχους ποιητοΰ, τόν 
όποιον ή πενία, κακή σύμβουλος, ή μάλλον αί 
απογοητεύσεις αί φιλολογικά! τον ώθησαν εΐς τήν 
όλεθρίαν άπόφααιν.

Τώ δ/τι, ούδέν κόσμημα ή χρήματα έφερε μεθ’ 
έαυτοΰ. Έν τούτοις τό διερρηγμένον έκ της πτώ
σεως κρανίον του άφαιρεΤ κάσαν υπόνοιαν περί 
εγκλήματος. "Αλλως τε ό σκοπός τής αυτοκτο
νίας προδιδεται ευκόλως έκ τίνος διαθήκης εύρε- 
θείσης έν τώ θυλακίφ του καί δηλούσης τήν ταυ
τότητα τοΰ μακαρίτου.

’<) αΰτόχειρ ήτο νέος εϊκοσιιετραέτης όνομα;: 
Ευτύχιος Β ρτρον, πεπροί/ισμένος διά πνεύματος 
δχι συνήθους ώς οί άναγνώσται θά κρίνουν έκ τής 
αναγνώσ.ως τών στίχων του πρός τήν «αγαπη
τήν« στίχων διανοιγόντων είς τον ποιητήν εύρύ το 
μέλλον, τόν όποιον ό θάνατος δυστυχώς έπέπρωτό 
νά πλήξη εΐς τό άνθος τής ηλικίας του.

Εί’ποντο ή διαθήκη καί ή πιίησις.
— Ώ ! θ·έ μου αύτό ε· αι σοβαρόν άνεφώνησε» 

ο ποιητής.
Μετά τινα σκέψιν :
— Δυστυχή, Μάριε Ι’ονδίλ !
Θα συνελήφθη ύπό κακούργων ληστεΛείς και 

ριφθεις εις τόν Σηκουάναν. Το κατηραμέ.ον έπα- 
νωφόριόν μου θα έκάλυψε ζαί εκείνον διά τής συμ
φοράς '
Ο Αθανάσιος είσνλθών τεταραγμένος κα: κινώ? 

σπασμωδικώς εφημερίδα τόν διέκοψεν έν. τών σκέ
ψεων του

— Έμαθες τα νέα, Ευτύχιε ·,
— Ναι! άνεσύρθη τό πτώμα μου . . .
— Ναι, άλλά διαφημίζεται γενικώς ή ιδιο

φυία σου,
Διάβασε, νά οής. Έδημοσιεύθησαν καί οί στί

χοι σου. Ή νεκρολογία σου, φίλε μου, εΐ- αι αρι
στούργημα, αληθώς κα/.λιιέχνημα.

Ό άστυνόμος, εκτελεστής τής διαθήκης τοΰ 
ψευδομακαρίτου είχε κατά γράμμα έκτελέσει τήν 
τελευταία» θέλησίντου, δημοσιεύσας είς τάς εφημε
ρίδας τά έργα του. ατινα τόν έδόξαζον.

— "Ελα, έλα, πάρε, δικά σου ε’-.α, Εύιύχιε, 
τώ λέγει ό 'Αθανάσιος, έγχειρίζων αύτώ γραμμά
τιο? 1.000 φράγκων. Θά μοΰ τά έπιστρέψης όταν 

θ' αρχίσης να κερδίζης καί σέ β-βαιώ θά πλουτί
σης άμα είσαι σώφρων .... Λοιπόν, πάρε αύτά τά 
1000 φράγκα καί τό τραϊνον και πήγαινε είς το 
Παρίσι .. . καί καλά κέρδη αγαπητέ ! . · .

VI
Μετά δέκα μήνας τά Παρισινά φύλλα ανέγρα

φαν τήν ακόλουθον εΐδησιν ;
«Χθες έν τή εκκλησία τοΰ άγιου Αύγουστίνου 

έτελοϋντο διπλοί εύτυχΤς γόμοι εΐς τούς οποίους 
παρήσαν οί διαπρεπέστεροι τών γραμμάτων καί τοΰ 
οιρατοΰ.

Ό ποιητής Εύτύχι ς Βερτράν, οστις ώς γνωσ.ον 
ύπήοξε θΰμα παραδόξου συμπιώσεως καί τοΰ όποιου 
ή Γαλλική /ωμωδία έσχάτως άνεβίόασεν έ-ί τής 
σκηνής έν έργον λαμπρόν έμμετρον, έδιδε το οΌμα 
του είς τήν δα Δεσώ, ένώ ό έξάδ-λφός της Μάριος 
Δ σσω, νέος δ ακεκριμενος μετάξι τών αξιωματι
κών τοΰ ναυτικού, συνεδέετο διά τών δεσμών τοΰ 
γάμου ωσαύτως μέ τήν δα X . . ., θυγατέρα τοΰ 
συνταγματάρχου του.

Πώς ήλλαξαν τά πράγματα καί έσχον τοιαύιην 
τροπήν :

Ί.) γράφων τό αγνοεί, ζαθότι ούδείς τών ενοια 
φερομίνων προσήζ.Ο- να τώ έκμυσιηρευθή το γεγο
νός. Άλλα μήπως ένδ «φέρει αύτό;

Γ ωρ ζ ι καλώς μόνον ότι είς τόν κάιω αυτόν 
κόσμον,ενίοτε ή τύχη ένός άνθρώπου έξιρταται έκ 
συμπτώσεως,ή οποία δύναται νά ήναι καί ή ακούσια 
ανταλλαγή ένός επανωφοριού!

Δυστυχή Ι’ο νδιλ! ευτυχισμένε ποιητά !
Ό τροχός τής ειμαρμένης σταθερώς στρέφεται, 

τούς μεν φέρω» είς τήν κορυφήν τής εύδα μονιάς, 
τούς δέ αύρων .·; τήν άβυσσον τής δυστυχίας. 

όΐιτάγρασις
51. I'. Βιτάλη.

ΕΛΛ1ΙΝ1ΚΟΣ ΟΙΚΟ^
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν ΚΟΤΡΜΟΎΖΗΣ

ΧΑΪΐΙΚΟϊ ΑΑΤΙΙΙΙΌΙΙΟΣ
ΙΙράκτωρτής Νέας Έλλ.ην■ Ατμοπλ.οΐας καί 

άλλων άτμοπλ. ’Εταιρειών καί 'Ελληνικών .1 
ιρΐ9.·τΖοεω>·.

Ciiliila —Consjple

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΡΟΟΠΙΚΟ ΙΜΠΑΙ 80ΤΤΤΡΟ

ΧΡΟΝΗ Κ ΕΡΜΙΔΟΥ
Έν Κωνστάντζα Ρωμουνίας

Κατασκευάζονται τυροί διαφόρων ει
δών. κασέρια ούζο Άδμιανουπόλκοσς και 
Αλεξάνδρειάς, λευκοί εΐς τεμάχια, είδος 

Βραίλας,(τελεμέδες)ώς καί βούτυρα τών 
κασκαβαλίων καλής ,ποιότητος.

Τό κατάστημα αναλαμβάνει και την 
κατανάλωσιν ίν Ρωμουνία διαφόρων προϊ 
όντων Ανατολής καί Ελλάδος καί την 
αντιπροσωπείαν διαφόρων οίκων.

ΕΥΤΡ ΑΠ ΕΣΥ Α.
ΙΟΟΧΞΧΧΞΧ

— Καλά θά κάμη:, κύρ Κώστα, εί; τό έξης 
νά πίνης μόνον γάλα διά νά μή τρικλίζουν τά 
πόδια σου.

·— Καί τοΰ λόγου σου καλά θά κάμγ,ς νά 
τρώ; πλειό άνθρωπο ά, γιά νά μή τά σέρνεις.

X
— Καί διατί δέν νυμφεύεσαι ;
— Διότι έγώ απαιτώ νά ευρώ σύζυγον ώ 

ρσϊαν, πλουσϊαν καί ένάρετον ει-.ε δέ πολύ δύ- 
σκολον νά τό κατορθώσω.

— Πώ; .'
— Διότι άν δέν είνε ώροία δέν θά τήν Θέλω 

έγώ, έάν δέ είνε ενάρετο;, δέν θά μέ θέλη 
αΰτή,

X
Έν τω κήπω τοΰ Ζαππείου περιπατεϊ εί; 

στρατιώτη; εί; έκατίραν δέ τών χειρών του κρέ 
μανται μία παραμάνα καί μία μαγείρισσα. Κατά 
δυστυχίαν διέρχεται πλησίον του ΰ λοχαγός, ό 
στις σταματήσας τω λέγει όργίλως.

— Τί κάμνεις στρατιώτα ;
— Γυμνάσματα ισορροπίας, λοχαγέ μου 1

X
Άπό τάς περιηγήσεις ένός επαρχιώτου.
Ο οδηγός. Βλέπετε αύτόν τον βράχον ;Ά“' 

εκεί έπεσε πέρυσιν έ'να: άγγλο; καί έσκοτώθη. 
Ο έπαρχιώτης- Πώς έπεσε; Εκ όυστυχήματος 

■θ γυναικός ; . . .
— 'Ο/1 · /^Ρ'-ν αναψυχή: !

X
Άπο τά περίεργα τοϋ ξένου κόσμου. 

Έδουαοος X . . .

LIVRESD OCCASION 
IOANNOV Δ- ΦΕΞΗ

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗ ΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΩΝ
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Έναντι 'Υπουργείου Οικονομικών

Έξοχο; σφαιροπαίκτης,
Είνε οί τύποι τών νίον επισκεπτηρίων.

X
— Έπώδυνο; ομολογία.
— Είς έμπορος έπώλει χρηαατοκιβώτιον. 

Μεταξύ τών πολλών ερχομί-.ων πρός αγοράν 
εις τόν ήρώτησε.

— Εΐ'-ε πολύ μεταχειρισμ.ένον.
Καί ό έμπορος κρυφίως στενάζω».
— Ποτέ δέν τό μετεχειρίσθη».

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ1ΙΕΖΑ ΤΙΪΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
'(/'Εθνική Τράπεξατής 'Ελλάδος δέχεται ι>- 

τόκονς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια καί 
είς χρυσόν, ήτοι εις φράγκα καί λίρας στερλίνας, 
άτοδο'έας είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκώς.

Αί εις χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αυτών 
αυτών πληριόνονται είς τδ αυτό νόμισμα, είς ο 
ίγένετο ή κατάθεσις, είς χρυσόν ή δι επιταγής 
δφεαις (Cheque) επί τοΰ εξωτερικού κατ'έκλ,ο- 
γί/ν τοΰ ομολογιούχου.

Τδ κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται εν τώ Κεντρικά) Καιαστιμιατι καί 
τη αιτήσει, τοΰ καταθέτου εν τοϊς Υττοκατσατή- 
μασι τής Τραπέζης.

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
11 la τοϊς
2 ' «

εκατόν κατ’ /’τος όιά καταθέσεις f! μην.
)) » » 1 ϊτ.

2-, » » η υ » 2 ίτ.
» » j) J.) » 4 »

\ )» J1 » » .Ί »
Αί όμιjioyiut 7Ο>»’ έι τόκου· καταθέσεων εκ-

ίλέσειον ίκδίδοιται κι τ' εκλογήν τοϋ καταθέτου 
δνομαοτικαι ή άνιόνυμοι.

Έκ τοΰ Γραφείου.



88 Η ΦΥΣΙΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μαγ. ΕΙζών.
— ΙΙερίεργον ο ύα-οπώλης μας όμιλεϊ ζαί όμως 

δέν τον βλέπομε».
Π· Αίνιγμα

Έάν είς άνθος θέσης 
έν όμοιον έπίσης 
πέλαγος μέγα θά γεννή 
ζ’ ευθύς θά άπορήσης.

|Χ. ·Λζροστ'ιΐχΙς
Οί σταυροί σημαίνουσι πάλιν τής Έλίαδ'.ς 
+................."Ηρως τής Τρωάδας
+................."Ηρωες πρδ τοΰ 21
+................. 'Αριθμός
+....................Πόλις τής ΙΙροποντίδος
-f-................. Ηρως Τρωαδος
-f-.................Παραδουνάδ. Ρωσσ. πόλις.
Έχ Κωναχάνιαας

Α. Κ. Κατσάασς

ΛΥΣΕΙΣ 29υ ΤΕΥΧΟΥΣ

7. Πάρις.— "Αρης.— 8. Μελάς, Μέν, Βέλος, 
Δύναμαι. Παράσιτος,—9 Κ,ΤΑΝ,ΤΕΛΟΣ, ΚΑ- 
ΛΑΜΑΙ, ΝΟΜΟΣ, ΣΑΣ, 1,-10. Ό ?£λος ο- 
1 ων εινε τδ παίγνιον όλων.

Λύται.. Γεώργιος ΓΙροδατας έκ Λίμνης 3.— 
Γαλανή Έλληνίς έ= Αθηνών 4. — Ρηγόπουλος 
έκ Πειραιώς 2. — Έλευθ. Μιχαλόποολος Σύρου 
4.—Δνίς Παναγιωτοπούλου ’Αθηνών 4.—Ρωμαίος 
’Αθηνών 1. — Σπ. Ήλιόπουλος ’Αθηνών 3.

νοχΞΧΟοΟ

imm ιηογρηβϊ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 

ΓΑΛΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
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Έκτελοΰνται παντός είδους συνταγαϊ 
μετά πάσας ταχύτητος καί άκρτβείας- 

~Γρ γτραμοιβειονΧΡΟΝΗ Κ ΕΡΜ1Δ0Ϊ
ΕΝ ΚΩΝ2ΤΑΝΤΖΗ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ

Πώληοις διαφόρων ίΛληνιχων Αρχαίων Αγ
γεία», άγα/ματιών καί νομισμάτων χάλκινων 
και χρνσων ευρί&έντων πλησίον τής Κωνοτάν- 
τέ’ης :

ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΙΑΝΕΛΛΗΣ
ΕΝ ΒΟΛΩ,|

Προιΐι/Deυτής, Χσριόισιής 

καί διορδωτί/ς 

κλειδοκύμβαλων 
ΑΡΜΟΝΙΩΝ KAI ORGUES

«$*■ Έν ’ΔΙΙήνατς Ί-y τοΰ Τυπίιγμαψιίον' ' ν ΚαταΟτίιιιάτων . • •.ννιοτη ϋωνοταντινίοου ·


