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Ν tfj μέχρι εοΰδε τής ίπισιήμης 
σταδιοδρομία πολλαί δνετμάνησαυ 
αί ακανθώδεις δυσκολία·, οΐτιιες 
όμως τή ενδελεχεΐ των μυστών 
οντής ερεύνη έκποδόίν ίτέθησαν 
κοί τά πλεϊστατών φαινομένων 
άληθώς Ιξηγήθησαν.

Τών μεγάλων δε τούτων Ιρευ- 
νών αποτέλεσμα ήτον ή διάπιτ- 
ξις δυο κυρίως άρχώυ, αϊτι>ες 

δπετέλεααν τάς βάσεις εκείνα:, ίφ'ών ή ιπισιήμη 
ίδραιωθεΐσα πρός τήν δκατάσχετον τών δνακα· 
λύφεων πρόοδον, ήχθη. Αί άρχαί δ’ανιαι ιίνε 
<ίφ ίνός μεν ή δηθαρσία τή; ύλης, δφ' ετέρου 
δε ή ίνδελέχεια τής δυνάμεως. Ή ύλη, δηλαδή, 
ούτε γενάτοι. ούτε καταστρέφεται, διαρκώς δε 
μόνον μεταβάλλεται, δμοίως δε καί ή ενέργεια 
ύπο διαφόρους παρουσιάζεται μορφάς, ώς ήλεκ- 
τριομός, θερμότης κλπ, διαρκώς μεταβαλλόμενη, 

δηλαδή καί λιέργεια άεννάως μεταβαλ
λόμενοι, ουδέποτε γεννώμενοι καί ουδέποτε δπ-'λ.- 
λύμεναι, είνε παν δ,τι περί ήμάς ύπάρχει.

Παρά τάς δύο ταύτας δρχάς έπιβάλλουσα 
καί μεγαλοπρεπής ϊστατοι ή ατομική θεωρία, 
ήτις χαλκευθεΐσα ύπό τών άρχαίων 'Ελλήνων 
φιλοσόφων, Αευνάππου, Δημοκρίτου, ’.Ιριοεο 
τέλους, Εμπεδοκλέους καί λοιπών, κατέσιη ή 
βάσις πάοηςφυσικής επιστήμης. Κατά τήν θεω· 
βίαν τούτην έκαστον σώμα συνίσιαιαται εξ δ- 
^ροελαχίοτων μερών, τών μορίων, ιίτινα 
διναντα·. κατ' Ιδίαν τά ύπάρξωσιν. Τά δπειροε- 
Μχιστα ϊαΡια μόρια σύγκεινται εκ δυο ή περισ
σοτέρων μερών, μή δυιαμένων >ά ύπάρξωσιν 

κατ' ίδιαν, τών δτόμων, ών σήμερον ή χη- 
μ'ία γνωρίζει περί τά 80.

Τά μόρια ή επιστήμη ού μόνον δτεΐδεν, δλλά 
και έμέτρησεν. Οΰτω λ. χ. ε» κυβικόν εκατοστό- 
μετρον άέρος περιέχει 21 τριαεκατομμυρύρια 
περίπου μορίων. 1 Τόν δριθμόν τούτον, τόν 
όποιον διά ν δπαγγείλη τις, δπαγγέλων 150μο
νάδας κατά λιπών δνευ διακοπής, θά χρειασθή 
12860 ετη, ή έπιστήμη δνε'ρεν ! “Ιια δε κάλ- 
λιον νοήαωμεν τήν σμικρότήτα τών δτόμων,δρ- 
κεΐ ν' δναηέρωμεν, οτι δά νά σχήματίοωμεν 
βάρος 1 χιλιοστού τού γραμμαρίου άπα τοΰν^αι 
6 έως 700 εκατομμύρια βακτηρίων. “Αν δ' Λ- 
ναλογιοθώμεν ίίτιμνα ίδωμεν έν βακτήριον,δπαι- 
τεΐται μεγέθυνα·; διά τού μικροσκοπίου 500 
και 1000 και οτι έκαστον βακτηρίαν Λποτελει 
ται Ικ πλήθους δτόμων, βεβ’αίως. θά· λάβτομεν 
ιδέαν τής τεράστιας τών δτόμων ομικρότητος.

Τών δνωτέρω δρχών δριοθεισών, έν είοέτι 
εμενιν αόριστον, πώς μειαδίδεται ή ενέργεια 
όπδ σώματος ε'ς σώμα, (ξ δποοτάσεως. Πρός 
λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου παρεδέχθησαν τήν 
ύπαρξιν τοΰ αιθέρος. Ούτος πληροί τό σώμα καί 
δι' αυτού μεταδίδεται ή h-έργεια όπδ ενός ση
μείου εις έτερον.

Καθισρίοθηααν, λοιπόν ούιω οί δκρογωνι- 
αΐοι λίθοι. εφ' ών τό οικοδόμημα i»ji Ιπιατιμης 
έοτερέωται, οί παράγοντες δι' ών τό. σύμπαν δε· 
δημιούργηται. “Υλη ύφισταμένη διαφόρους με- 
ταβολάς, ένίργεια ή προκαλοΰσα τάς, μετοβολάς 
ταύτας, δι’ ών τής ύλης δντιλαμβανόμεθα και 
αιθήρ τό μέσον, δι’ οί ή ενέργεια μεταδίδεται. 
"Αν εις ταντα προαθέσωμεν καί ιά διάφορα τής 
μηχανικής δξιώμαια, ώς ιδ δράσεως- καί 
άντιδράσεως, τό τής δδρανείας κλπ. θάέχωμεν 
έύήρες τό σύστημα ιών Ιπιστημονικών δρχών. 
Οί παράγονιες ουτοι θεωρούνται διάφοροι δλ-

1) Ά. .Χίηττομλνβυ. ΦνΉχαΙ Έ«ιβτή|χ«: χαί 
■XiiAm <js'a. 18.
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λήλωμ. Ή ΰλη εΐνε έντελώς τής Ινεργείας διά
φορος, δέν δύναται δέ νάδημιουργήσητήνένέρ- 
γειαν Αφ έαυτης. Ό αιθήρ είνε έντελώς της 
ΰλης.. διάφορος.

Αί έντός δμως της. τελευταίας δεκαπενταετίας 
κα^απληκτικαί Ανακαλύψεις ώέοεισαν τά ϋεμέ
λια ταΰτα τών έπιστημών, νέα δε πειράματα καί 
νέαι ερευναι Απέδειξαν, δτι αί Αρχαΐ καί αί θεω- 
ρία^.αύταν. ουδόλως εύρίρ'κσ>·το έν άρμ',νία μειά 
του'σων. Αί πασίγνωστοι Ακτίνες Ronlgen καί 
οί ιΑκτινοβολίαι τοΰ Ραδίου είνε κυρίως a! Ara 
καλύψεις, αίτινες διέσεισαν εκ βάθρων τάς κει~ 
μίνας θεωρείας.

Ό “Αγγλος φυσικός CrOOkes καιέδειξεν, δα 
ήλεκτρική έκκένωσις γενομένη δια μέσου Αερίων 
Αρκούντως ήραιομένων προκαλεΐ τήν γένεσ,ν τών 
καθοδικών Ακτίνων. Αί ΐδ.όιητες τών Ακτίνων 
τούτων είνε λίαν περίεργοι. Είνε σκοτεινοί, άλλά 
προσβάλλουσιν τάς φωτογραφικός πλάκας. Διό 
μαγνητικής ενεργείας Εκτοπίζονται, εΐνε δέ καί 
Ηλεκτρισμένοι, δπερ ΑποΑεκνύει την υλικήν αύ
τών σύοτασιν, διότι πρός τούτοις προσπίπτουσαι 
έπι μικρού μύλου, θέτουων αυτόν εΐς κίνησιν. 
’Ανάγουσι τά δξείδια τών μετάλλων εΐς μέταλ
λα, κλπ.
. "Αμεσος συνέπεια τών καθοδικών Ακτινών 
είνε αί Ακτίνες X Γ/ Ακτίνες Rontgen παραγό- 
μεναι έπί ίκάοτης Ιπιφανείας, Η'1? προσβάλλε
ται ύπό τών καδοδικών Ακτίνων, Ό φυσιοδίφης 
Rontgen τ<ό 1895 Ανεκάλυψεν ταύεας δ,Α τής 
λάμψεως, ήν ιπέηερον έπι τοΰ πλατιν^κυα>·ιθύ- 
χου βαρύου Αύται διερχόμιναι τοΰτο και αλλα 
στερεά σώματα καί προσπίπτουσαι μετά ταΰτα 
επί τής φωτογραφικής πλακάς, προοβάλλουσι 
ταύτην, είνε δε γνωσ.αι αί οΰτω διά τών Ακτί
νων Ronlgen φωτογραφίαι διαφόρων μερών 
τοΰ Ανθρωπίνου σώματος. Όδιύονοι και αύται 
κατ’ εΐθεΐαν γραμμήν, ούδέν δί φαινόμενου 
Α'-ακλάσεως, διαθλάσεως ή πολώοεως παρουοιά- 
ζουσι' δέν εΐνε αύται καθ’ εαττίις ηλεκτρισμένοι, 
καθιοτώσιν δμως ευηλεκτραγωγό τά Αέρια δι’ 
ών διέρχονται, δέν έκτρέπονται δέ τή έπιδράσει 
μαγνήτου.

1 Β. Αΐγινήτου. Ή «ϊίοΰτχ χατίττχΊΐς τί|; Φν- 
βικΐμ «ιλ. 30.

Τήν μεγαλειτέραν δμωςαταστάτωσιν Ιν τή φυ
σική έπέφερεν ή Ανακάλυψις τών Ακτινενεργών 
σωμάτων. Πρώτος A Becquerel Ανεκάλυψεν, 
δτι τό ουράνιον καί τά Αλατα αυτού ίκπέμπουσιν 
Αοράτους Ακτίνας, αίτινες προσβάλλουσι τάς 
φωτογραφικός πλάκας καί καθιοτώσιν ευηλεκ
τραγωγόν τόν Αέρα δι*  ον διέρχονται. Προσπί
πτουσαι έπί μελανός χάρτου, διέρχονται δι’ 
αντοΰ, έπίοης δέ διέρχονται και δ<ά τών μετάλ
λων. Δέν ΰφίοτανται Ανάκλασα· ή διάθλασιν καί 
τό σπαυδαιότερον πάντων παράγονται αυτομά
τως.’Επίσης και τό Θόριον παρουσιάζει τάς αυ
τός Ιδιότητας. Άλλ’ έτι μεγαλειτέραν εκπληξιν 
παρουσιά·,ουοιν αί ιδιότητες αυται είς το υπό 

τοΰ Γάλλου χημικού Curri καί τής Πολωνίδος 
κυρίας τιυ Ατακαλυφθέν Ρόδιον, δπερ είνε ού- 
σία 100,000 φοράς περισσότερον τοΰ όύρανίου 
ακτινενεργός. Δι ’ ύπερανθρώπων Εργασιών εΐο· 
έδυσεν εις τό μυστηριώδες περιβάλλον καί καθώ- 
ρισαν, δτι τό $άδιον και γενικώς τά Ακτινενερ- 
)ά σώματα έκπέμπουσι τριών ειδών Ακτινοβο
λίας. Πρώτον Ακτίνας Ronlgen, αϊτινες έκλή- 
θηοαν ^Ακτίνες γ, Ανεκαλύφθησαν δέ ύπό τοΰ 
lyii/rtrd. Δεύτερον Ακτίνας καθοδικός, φερού- 
σας, Αρνητικήν ηλεκτρικήν. Αυται έκλήθησαν β 
και έχουσι τήν ταχύτητα τοΰ φωτός. Τρίτον 
Ακτίνας κληθείσας α, αίτινες έκτρέπονται, ώς 
δ Becquerel Απίδειξεν, ύπό μαγνητικοΰ πεδίου 
και’ Αντίθετον διεύθυνσιν τών καθοδικών. Εΐνε, 
&ρα θετικώς ήλεκτριομέναι, Αποτελοΰσι δέ τά 
99ο]ο τής όλης Ακτινοβολίας τοΰ ραδίου.

Πλήν δμως τών τριών τούτων ειδών ττς ά- 
κτινοβολίας έκπέμπεται Από τοΰ ραδίου καί Αέ
ριόν τι Ασταθές καί χημικώς Αδρανές, δπερ με
ταδίδει εΐς τά σώματα ιδιότητας Ακτινενεργούς 
προσωρινώς. Ή φασματοσκοπική Ανάλυσις τοΰ 
Αερίου τούτου ύπό τοΰ Ramsey και Soddy ή- 
νοιξε νέους εύρυτάτους ορίζοντας επιστημονι
κούς καί έθιξε καιρίως τό Αξίωμα τής χημείας 
περί δ.ατηρήσεως τοΰ στοιχείου. ’Απέδειξαν δη
λαδή οί Ανωτέρω Ιρευνηται δτι τό αέριον τοΰτο 
εΐνε τό έν τεΐ) Ατμοσφαιρική) Αέρι ήλιον και συν
επώς, δτι παριστάμεθα μάρτυρες τής μετατρο
πής τοΰ ραδίου εΐς ήλιον, δπερ εΐνε τά έμμο- 
νώτερον τών Αερίων. Θερμόμετρου δι ήλίου 
έχρηοιμοποιήθη ίπιτυχώς μέχρι 5 βαθμών Απο
λύτου μηδενός, ήτις είνε ή Ελάχιστη μέχρι τοΐδε 
παραχθείαα θερμοκρασία.*

ΑΙ ραγδαίοι αύιαι Ανακαλύψεις εύρεθησαν 
Αντιμέτωποι πρός τάς έν Αρχή έκτεθείσας Αρχάς 
ουδόλως πρόςταύτας συμφωνοϋσαι. Οΰτω ή ΰ 
λη δέν γενναται μεν. παράγει δμως Ινέργειαν, 
ήτις φαίνεται παραγομένη α>ευ δαπάνης ετέρου 
ποσού ενεργείας, ώς έξάγεται έκ τών Ακτινοβο
λιών τών Αητινενεργών σωμάτων. Τά Ατομα 
τών στοιχείων δέν εινε τά χημικώς Αναλλοίωτο, 
διότι ταΰτα περαιτέρω μεταβάλ.λονται κοί Από- 
δειξις ή μετατροπή τοΰ ραδίου είς ήλιον. Ή ΰλη 
και ή ενέργεια, οϊτινες διά ιών Αρχών τούτων 
εμενον κεχωρισμέναι και ’ ούοίαν πρός Αλλήλας 
και πρός τόν αιθέρα, Αρχονται συνενούμεναι διά 
δεσμών Αδιαρρήκτων.

Ό αιθήρ, δστις κατ’ Αρχάς έπλάσθη, δπως 
πληρώση τόν σύμπαν πρός διάδοσιν τών διαφό 
ρων «Γίργειώι·, κατέστη διά τών έργασιών τοΰ 
Fresnel τό αίτιον τοΰ φωτός, δπερ θεωρείται 
παλμική τούτου κίνησις, Τά διάφορα χρώματα 
εΐνε άπλούοτατα διάφορα μήκη κύματος, δ δέ

1 Ε. Picard. La science moderne σελ.177—Δελ- 
τίον Φυτίίδιψιχτιί ίτχι;είχς. “Ετοί πρώτον, «ελ. 31,
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οφθαλμός ήμιόν δέχεται Ακτϊι ας μήκους 75 ε
κατοστών τοΰ χιλιοστομέτρου μέχρι τεσσάρων 
δεκάταον αυτού.

\4λ1ά καί ό ήλεκριομός κατόπιν τών έρευνών 
τοΰ Faradag, Maxwelle καί Herlz εινε κύ- 
μανσις τοΰ αϊθέρος. Τρανότατη δέ τούτου Από- 
δειξις οί> μόνον θεωρητική, Αλλά καί πρακτικώς 
μεγάλους διανοίξασα ορίζοντας, εΐνε δ Ασύρματος 
τηλέγραφος και ή έπιδιωκομένη νΰν Ασύρματος 
τηλεφωνία. Τό αυτό αίτιον παράγει τά δύο διά 
φορά ταΰτα φαινόμενα, ατινα οδια> ένοΰνται καί τό 
φώς Ανάγεται είς κύμα ήλεκτρομαγνητικόν. "Αν 
ό οφθαλμός ήμύν ήδύνατο νά καθίσταται ευαίσθη
τος εΐς τά μήκη κύματος τοΰ αιθέρος τά παρά
γοντα τόν έ)λεκτριομόν, οί σταθμοί τοΰ Ασυρμά
του τηλεγράφου, δστις οΰτω εΐνε είδος Απτικού 
τηλεγράφου, θά έφαίνοντο ώς λαμπιήρες ποικι- 
λαπάτων χρωμάτων, θά έφαίνοντο δέ όπισθεν 
όσωνδήποτε μεγάλων όρέων ί.νεκα τοΰ μεγάλου 
μήκους τοΰ κύματος*.

Ή ΰλη, ήτις φαίνεται ήμΐν ώς τό μόνον πρά
γματι ύπάρχον τό κατά τάς Ανωτέρω Αρχάς 
αναρχσν καί αϊώονιον. ή ΰλη αΰτη δυσκολώιερον 
παντός άλλου δύναται νά όρισθή. Διότι δ.τι 
περί ταύτης γνωρίζομεν, τοΰτο προέρχεται έκ 
τών Ιδιοτήτων, αίτινες ύπό τής ενεργείας έκδη- 
λοΰνχαι. Ίο βάρος λ. χ. σώματός τίνος εΐνε 
ή Ινέργεια τής έλξεως τής γης. Τό χρώμά του 
εΐνε Αποτέλεσμα τής ενεργείας τοΰ φωτός κλπ.

Διά ιών έρευνών τής Φυσικής αί τρεις πρω- 
τεύουσαι αυτής καταστάσεις, ή στερεά, δήλον διι, 
ή υγρά και ή Αέριος, ειέθησαν έκ ποδών διά 
τοΰ ατομισμού. ' Υφίστανται μόνον ύπό τούς 
κοινούς Αρους, έν <ί> τά σώματα ύπό Αλλας συν- 
θήκας ευρισκόμενα παρουσιάζουσιν Αλλοίαν μορ
φήν. Ό Ατμοσφαιρικός Αήρ λ. χ. οστις ύπό τάς 
συνθηκας ταύτας εΐνε Αέριον, καθίσταται ύγρόν 
εις θερμοκρασίαν 193" ύπό πίεοιν 200 Ατμο
σφαιρών. Εις τήν θερμοκρασίαν δέ τοΰ ύγροΰ 
Αέρος δ φωσφόρος χάνει τήν δραστηρίαν αυτού 
πρός τό οξυγόνον ενέργειαν, τό δέ θεϊκόν όξύ 
δέν έρυθραίνει πλέον τόν κυανοΰν χάρτην.Υγρόν 
Αξυγόνον φέρεται έντός δοχείων, κατά τήν έξά- 
εμισιν δ ’ αντοΰ στερεοποιείται πρός χιονώδη κό· 
νιν. Τό Αξυγόνον, δπερ ούδεμίαν έπι τοΰ άδά- 
μαντος Ασκεί ένέργειαν εΐς συνήθη θερμοκρα
σίαν, δεικνύει μεγίστην τοιαύτην εΐς ^ερμοκρα- 
σίαν αρκούντως ύψηλήν. Ό βάμβαξ, τά πτερά 
καί τά Ανθη εΐς χαμηλάς θερμοκρασίας καθί
στανται φωσφορίζοντα.

Κατά τάς ερεύνας δε τού Spring ΰφίοτανται 
σχέσεις μεταξύ στερεών και υγρών. Οί νόμοι, 
λέγει ούτος, της υδροστατικής καί ύδροδυναμι- 
κής έφαρμόζονται εΐς τά στερεά ύπό μεγάλος 
πιέσεις. Οΰτω τά στερεά διέρχονται δι’ Απών, δια
λύονται έντός Αλλήλων κλπ.

(’Ακολουθεί)
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Σπουδαϊον γεγονός είς τόν έπιστημονι- 
κόν κόσμον είνε ή προχώρησις τοΰ διά
σημου άνθρωπολόγου, Καίσαρος Λομ- 
βρόζου, είς τόν πνευματισμόν. Και είναι 
πολύ περίεργον, ένώ τά πάντα έζήτεχ νά 
τά έξηγή διά τών λειτουργιών τοΰ σώ
ματος, καί ίσχυρίζετο. ότι τίποτε είς τόν 
κόσμον δέν συμβαίνει ανευ τής μεσολα- 
βήσεως ύλικοΰ οργάνου, ήδη Λναγκάσθη 
ναπαραδεχθή τήν μεσολάβησιν τοΰ πνευ
ματισμού Είςτάς πολλάς δέάποτεινομένας 
αύτώ ερωτήσεις, άπαντά ό ίδιος διά σει
ράς άρθρων του, δημοσιευθέντων είς γερ 
μάνικά, γαλλικά καί ίταλικά περιοδικά, 
ών τήν ούσίαν παρατίθεμεν.

«Ήμην,λέγει ό άπιστότεροςΘωμδς δτε 
τώ iSgi παρενέβη είς την ιατρικήν μου 
πράξιν τι, τόόποϊον άνεστάτωσε τάς ίδέας 
μου. Ενοσήλευον τήν κόραν ένός άνωτέ- 
ρον ύπαλλήλου, είς τήν έφηβικήν ηλικί
αν, δτε περιέπεσεν αίφνης είς φοβερόν 
ύστερισμόν μετά φαινομένων, τά όποια 
οέν έξήγοΰντο. ούτε παθολογικώς, ούτε 
φυΟιόλογικώς-Οί οφθαλμοί της ήμαυρονν 
το καί έχανε τήν δρασιν’ έβλεπε δέ τότε 
οιανοητικώς καί, ώς λέγεται, πνευματι- 
·<ώς. Ενώ οί όφθαλμοί της ήσαν δεδεμέ- 
νοι μέ ύφασμα ίσχυρώς, κατόρθωνε νά 
άναγινώσκη έντυπους γοαμμάς, τάς ο
ποίας έκράτουν πλησίον τής κεφαλής 
της Όταν δέ έθετον ύαλον μεταξύ τοΰ 
ώτός της καί τοΰ Ήλιου, έθάμβωνον οί 
όφθαλμοί της καί άνέκραζεν οτι κινδυ 
νεύει νά τυφλωθή·-

Κατόπΐν ή γενσις της μετετέθη είς τά 
γόνατα κάί ή οσφρησις είς τούς δακτύ
λους τοΰ ποδός. ’Ενίοτε παρουσίαζε τά 
μεγαλείιερα θαύματα τής όξυδερκείας καί 
προαισθήσεως. Έβλεπεν άπό τοΰ δωμα
τίου τόν αδελφόν της, ευρισκόμενον είς 
άπόστασιν ένός χιλιομέτρου έντός τών 
παρασκηνίων θεάτρου. Περιέγραφε δέ 
τάς αμφιέσεις τών χορευτριών, χωρίς νά 
τάς έγνώριζεν ή νά τάς είδε ποτέ- Τόν δέ 
πατέρα της έρχόμενον έβλεπε, μολονότι 
άπέχοντα χιλιόμετρά τινα.

Έπροφήτευσε μετά μαθηματικής άκοι- 
βείας τί θά τής συνέβαινεν.Άλλοτε είπε! 
«Μετά ήμέρας, τήν μεσημβρίαν, θά 
χάσω ένχελώς τήν δύναμιν τοΰ περιπα· 
τεΐν». Συνέβη δέ τοΰτο άκριβώς. Άλλοτε 
ειπεν, οτι μετά ενα μήνα καί τρεις ήμέ
ρας θά αίσθανθή άκατάσχετον πόθον νά 

δαγκάσμ.Τήν έπετήρουν, έζήτουν νά τήν 
οιασκεδάσω, έσταμάτησα δλα τά ωρολόγια 
τής αίκίας, δπως τήν άπατάσω είς τήν 
ώραν καί δμως, ακριβώς τήν ρηθεΐσαν Λ- 
μέραν, είς τήν ώρισθεΐσαν ώραν τήν κα- 
τέλαβεν ή τάσις νά δαγκάση καί ήσύχασε 
μόλις, άφοΰ κατέσχισε μέ τούς όδόντας 
της πολλά τεμάχια χάρτου.

Ίσχυρίζετο, δη Λ νόσος ήδύνατο νά 
θεραπευθή δι’ έφαρμογίίς αλουμινίου. 
Προσεπαθήσαμεν νάέπιτύχαιμεν τήν ενέρ
γειαν διά μετάλλων άλλων, έχόντων ομοι
ότητα μέ τό άλουμίνιον, άλλ*  ήτο αδύ
νατον νά τήν θεραπεύσωμεν. Μόλις δέ 
άφοΰ κατωρθώθη νά εϋρωμεν άλουμίνιον 
εΐς τήν πόλιν, έθεραπεύθη τελείως.

Είς μάτην έκοπίασα νά εϋρω τήν λύσιν 
τοΰ μυστηρίου τών φαινομένων τούτων, 
ατινα δέν έξηγοΰντομέ τάς γνωστάς μέχρι 
τοΰδε θεραπείας τής φυσιολογίας ν.αί πα
θολογίας καί ΐιναγκάοθην νά παραδεχθώ 
είς τήν γυναίκα αύτήν άλλας άγνωστους 
αισθήσεις. Καί τότε άκριβώς έσκέφθηι, 
οτι ίσως ό πνευματισμός θά μέ βοηθήση 
νά εϋρω τήν αλήθειαν τοΰ ιτυστηρίου.• ·

•
Μετά έν έτος, τώ 1892, έγνώρισα είς 

Νεάπολιν τήν περίφημον Εύσαπείαν 
Παλνλαδίνου καί έπειδή έδυσπίστουν είς 
τά έν σκότει γινόμενα πειράματά της. 
προσεφέρθη νά τά έπαναλάβιι χάρτν έμοΰ 
καί τινων φίλων μου, έν πλήρει ήμέρα. 
Ιότε είδα πώς Λγείρετο ή τράπεζα έκ τοΰ 
έδάφους. Είς μίαν άλλην συνεδρίασιν. 
είδον τ’ αντικείμενα ν’ άλλάζουν θέσεις, 
ήκουσα κιύπους άνευ αίτίας. κλπ.Άλλ’ 
εκείνο, τό όποιον μέ έξέπληξε περισσό
τερον,ήτο τό παραπέτασμα τοΰ παρακει
μένου κοιτώνος. δπερ ύφώθη άφ’ εαυτού 
καί ήλθε πρός με. περιβάλλον με τόσον 
ίσχυρώς. ώστε δέν κατώρθονν ν1 απαλ
λαχθώ αυτόν, ώς νά ήτο μετάλλινον. Πι- 
νακιόν τι μετ’ αλεύρου εύρέθη άνεοτραμ- 
μένον, χωρίς τό άλενρον νά περιχυθή. 
Έν ώ ήτοιμαζόμεθα ν’άπέλθωμεν, μέγα 
τι καί βαρύ έρμάριον, δπερ έκειτο μακράν 
είς τήν γωνίαν, άρχισε νά διολισθαίνει 
καί νά μέ πλησιάζη. ώς τν φοβερόν παχύ- 
δερμον.

Εν άλλη συνεδριάσει, έθέσαμεν πλη
σίον τοΰ μέδιουμ είς άπόστασιν ήμίσεως 
μέτρου, έν δυναμόμετρου έπί τής τραπέ- 
ζης καί εΐπομεν καί είς αύτό νά πίεση 
άπό μακράν, δσον κρατούν αί δυνάμεις 
του, έπ’αύτον, άλλά χωρίς νά τό έγγίζη. 
Τότε βλέπομεν τόν δείκτην νά σταματά 

έπί τών κοιλογράμμων ένώ, ή Εύσα- 
πεία τό πολύ 36 κοιλά ήδύνατο νά πτέση 
φυσιολογικός■ Μάς έλεγε δέ έν ταυτώ. 
ότι έβλεπε τό οώμα τής «Τζών», δπερ ή- 
σκει τήν πίεσιν έπί τής πλάοτιγγος καί 
έτεινε καί περιέστρεφε τάς χεϊοάς της, 
τάς όποιας έκρατούμεν δυνατά είς τάς 
ίδικάς μας πρός τό δυναμόμετρον.

Έθέσαμεν είτα είς άπόστασιν ήμίσεως 
μέτρου άπ*  αυτής ένα κοίδωνα έπί τοΰ 
έδάφους καί τη εΐπομεν νά τόν κάμη 'ά 
Λχήση Αίφνης βλέπομεν νά φουσκώνη 
πρός τι μέοος ή έσθής του, καί ένώ είς 
μάτην προσεπάθει νά τήν κράτηση, αύ
τη συνέλαβε τόν κώδωνα δστις άρχισε νά 
κωδωνίζη.

Άλλοτε πάλιν είδον νά έξέοχηται έκ 
τών χειριδών τοΰ φορέματος μου έν κλω- 
νίον μέ δροσεροίτατα ρόδα·

Παρεκαλέσαμεν τήν Εύσαπείαν νά γρα
φή τό όνομά της έπί τοΰ προίτου φύλλου 
μιας δέσμης έκ χάρτου, τήν οποίαν ό 
Σκιαπερέλλης (διάσημος φυσιολόγος) έ - 
θιικεν επί τής τραπέζης Τό μέδιουμ έ
λαβε τόν δάκτυλον τοΰ Σκιαπερέλλη καί 
έπειτα είπεν, δτι έγραφε. Δέν έβλέπομεν 
τίποτε, άλλ' έπειδή αύτη έπέμενε, λέγου- 
σα δτι έγραφε, διεκρίναμεν τήν γραφήν 
έπί ένός φύλλου είς τό μέσον τής δέσμης. 
Άλλοτε πάλιν ενρομεν τήν ύπογραφήν 
της έπί της προτελευταίας σελίδας καί 
άλλοτε είς τό ύφος τριών μέτρων, είς 
τήν κορυφήν τοΰ παραπετάσματος.

Όταν έθέτομεν τήν Παλλαδίνου έπί 
μιάς πλάστιγγος. παρετηροΰμεν, οτι τό 
βάρος της ηύξάνετο ή ήλαττοΰτο κατά δέ 
κα χιλιόγραμμα. Τό αύτό συνέβη καίμέ 
τινα έδραν, τεθεΐσαν έπί τής πλάστιγγος. 
Πάντοτε όμως μία πτυχή τοΰ φορέματος 
της έδει νά θίγμ τό κάτω μέρος τής πλά- 
στιγγΰς.

Δεν ήτο δυνατόν νά μάς άπατά αύτη. 
καθόσον έκρατοΰμεν ίσχυρώς τούς πόδας 
καί τάς χεϊοάς της. ενίοτε δί· τήν έδέ- 
νομεν έν άνά/κη. Προσέτι τή άφαιρούμεν 
πρό πάσης συνεδριάσεως τά φορέματα 
της ή τήν ένεδύομεν μέ ενδύματα, ατινα 
είχομεν κόμισα μεθ’ ημών Έκτος δτι τά 
πειράματα^ έγίνοντυ έν πλήρει ήμερα, 
άλλά κα\ άν άκόμη γίνωνται έν τώ σκότετ 
δέν δύναται τοΰτο νά χρησιμέυσα, ώς 
έπιχείρημα, ότι πρόκειται περί άνυρτίας, 
διότι άν ό φωτογράφος χωρίς σκότος δέν 
δύναται νά φωτογράφηση, πρέπει νά άρ 
νηθώ, οτι υπάρχει Φωτογραφική τέχνη··

Η ΦΥΣΙΣ

Έτέρα τις πνευματική ένέργεια. ή τη
λεπάθεια, δέν δύναται νάένεργηθη, δπως 
ό ασύρματος τηλέγραφος, διότι Α αντί- 
δρασις τών μηχανημάτων τού ασυρμάτου 
τηλεγράφου έλαττοΰται μέ τό τετράγωνον 
τής άποστάσεως, ένώ ή τηλεπάθεια έπι- 
δοά έπί τεραστίων αποστάσεων.

" i-ίς έτέοαν συνεδρίασή έτέθη εύμάλα- 
κτος γή, έντός μικρού κανίστρου, δπως 
καί αύτό έτέθη έντός άλλου κιβωτίου, 
κεκλεισμένου ερμητικώς, άφ'ού έτοπο- 
Οετήθη βαρύς λίθος. Τό μέδιουμ (ή Εύ- 
σα.πεία) έφερε τήν χεΐρά του ύπό τόν λί
θον αύτδν καί άφοΰάπώλεσε τάς αισθή
σεις της, είπεν «έγεινε».

Τό κιόώτιον Λνοίχθιι καί εϋρομεν τά 
αποτυπώματα ατόμου, ουτινος ή έκφρα- 
σις έκυμαίνετ »μεταξύ ζωής καί θανάτου. 
Κατά τήν μαρτυρίαν δέ περίφημου τινός 
γλύπτου, τοΰ Βιστόλερη. διά τοιαύτην 
πλαστικήν εργασίαν, ήτις έκ τοΰ πλησίον 
δέν διεκρίνετο, άλλ' άπό μακράν, έκαμνε 
τρομεράν καί άπαισίαν έντυποισιν. έδει 
νάέχητις εκτάκτου καλλιτέχνου ικανό
τητα, διά νά τήν εκτίμηση· Η Εύσαπιία 
ούδεμίανίδέαν περί καλλιτεχνίας κέκτιιται.

"Οταν οέ ήκουσα τήν Εύσάπειαν εις 
τήν κατάστασιν τοΰ υπνωτισμού νά δίδιι 
θαυμασίας απαντήσεις είς γλώσσας, <ίς 
ποσώς δέν έγνώρ'.ζε καί όταν τέλος είδα 
τά πειράματα τοΰ Κρούκ μέ τήν Κλαίρη 
Κίγγ καί τόν Χόμ καί άλλους (έν γερμα
νικόν μέδιουμ έζωγοάφει είς τό σκότος 
θαυμασίας είκόνας . τότε δήέ.πείσθην, οτι 
τά πνευματιστικά φαινόμενα κατά μέγα 
μέν μέρος βεβαίως πρέπει ν άποδοθώσιν 
είς τήν έπιρροήν τού μέδιουμ. άλλά μέχρι 
τινός, καί είς ιήν ύπαρξιν ΰπεργείων 
όντων. άτινα κέκτηνται δυνάμεις, δι’<ίς 
αναλογίαν τιιά παρουσιάζουσιν ίσως αί 
ιδιότητες τοΰ ραδίου»·

Ή λύσις τοΰ προβλήματος τούτου, 
λέγει είς τό τέλος τοΰ άρθρου του ό Λομ- 
βοόζος. θά ήνε έν άπό |τά έπιβλητικώτερα 
συιιβάντα τοΰ νέου αίωνός μας.

ν Φ. II.
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(Σ ν ν e χ e ι α)

Λ
1 ύπό τών άγγλων Άρδαζ, Σπέϊτ 

καί Βέρτον πρό τίνος σχετικώς 
γενόμ.εναι μελέται άπέδειξαν μετά 

τίνος θετικότητος, οτ·. αί άκταί τοΰ Εύξεί- 
νου Ιϊόντου έζετείνοντό ποτέ πρός βοροάν πέραν 
πολΰ ή σήμερον.Ό κόλπος τοΰ Σουέζ έφθανεν 
έκεΐ, δπου κεΐται νύν ά πόλις Ίσμαηλία. Έκεΐ 
δέ κατά τήν αρχαιότητα έξετείνετο είς βρα 
χίων τοΰ Νείλου, ρέων κατά τό μάλλον καί 
άττον έπί τής γραμμής, —έφ’ ής σήμερον έχει 
τήν κοίτην αυτής ή περιώνυμος διώρυξ,—τής 
συνόεούσης τόν ποταμόν πρός τήν λίμνην Τσι
μπάν.

Περί τής ύπάρξεως παρόμοιας σχεδόν αρτηρίας 
έν τή άρχα-.ότητι, πείθει ήμάς δ τοίχος τοΰ έν 
Καρνάκ ίεροϋ, ον εΐδομεν χθες, παριστών τήν 
έκ τής εκστρατείας επάνοδον τοΰ Φαραώ Σέτη 
τοΰ Α'. Ουτος, προτού είσέλθη είς τά σύνορα 
τής πατρίδες σταματά κυρίως παρά τόν βραχίονα 
τούτον τοΰ ανεξάντλητου Νείλου,δστις πολΰ καλά 
ήδύνατο νά ΰπάρχη και είς πολΰ άρχαιοτέρους 
χρόνους. Πιθανώς, τήν οδόν ταύτην έχρησιμο- 
πσίησαν, έπί τών ήμερων τής Χατσεψοΰ πρός 
ε’ξοδον τής αποστολής ταύτης είς τήν ανατο
λικήν θάλασσαν.

Λί λεπτομίρειαι. ή μία περιεργοτέρα τής 
άλλης, είκονίζοντα·. έπί τών μνημείων τοΰ Δέο- 

Ά”ί?:0·
Ίδού, έν παραδείγματι, αύτή ή χώρα ΓΙούντ. 

Ό αιγυπτιακός στολίσκος προσέπ’λευσεν έκεΐ 
αισίως καί ήγκυροβόλησεν. II χθαμαλή άκτή 
ζωγραφίζεται κεκαλυμμένη ύπό πυκνής φυτείας. 
Ιό κωνικόν σχήμα τών εγχωρίων οικοδοαών εξ
έχει υψηλά άνωθεν τής γης· αί οικία-, στηρί
ζονται έπί πασσάλων- "να είσέλθη τις είς αΰτάς, 
δεν δύναται άλλως ή άναρριχώμενος διά κοειια- 
στής κλίμακος, επομένως οί ιθαγενείς ε’ζων τότε 
έκεΐ, όπως καί σ/μερον κάτοικοί τινες τής κεν
τρώας ’Αφρικής.

Αί διαστάσεις τών παραστάσεων καί ένταΰ- 
θα καί πανταχοΰ έπί των άρχαίων αιγυπτια
κών τοιχογραφιών, εΐσί δυσανάλογοι.

Άγελάς αναπαυόμενη ύπό δένδρον, είνε ύπεο- 
μεγάλη-. πτηνόν άνιπτάν έκ κλάδου είνε 

σχεδόν ώς τό ήμισυ τής άγελαδος. Έπί τής λι 
θινης ταύτης εΐκόνος υπάρχει μζλιστα καί ή 

ιγχωριος χλωρός, συνισταμίνη, ποοδήλως έκ φοι
νίκων και εύοσμων συκομωρεών, φυομένων αίνον 
κατά μήκος του ποταμού, ές ου δύναται τις νά 
συμπεράνη, οτι δ μικρός αιγυπτιχκός στολίσκος 

εισήλθεν εντός ποταμού.Τό ύδωρ εικονίζεται ύ- 
ποπράσινον, ώς νά ύποδεικνύτ) τήν προσέγγισιν 
τής θαλάσσης. Οί ιχθύες ωσαύτως είνε δλως 
διάφοροι τών τής Αίγύπτου.

At έπεςηγηματικαί έπιγραφαΐ εΐσί περίεργοι. 
«Ό υπό τής βασιλίσσης άποσταλείς, μετά τής 
στρατιωτικής συνοδίας του,έκθετει έπί χαμηλής 
τραπέζης τά δώρα, τά κομισθέντα έκ θηβών 
πρός τον ηγεμόνα τού Πούντ, ωραίους ψ-υδομαρ- 
γαρίτας, περιδέραιου, ψέλλ-.α, άκινάκην διά τάς 
πομπάς και μικρόν πέλεκυν.» Παρατηρείς τήν 
ανάλογο · εικόνα και βλέπεις καταπληκτικήν 
τήν ακρίβειαν καί τήν έκφρασιν τής έκτελέσεως! 
Οί προωρισμένοι είς δώρα διάκοσμοι έχουσι κίτρι
νων χρώμα, δπερ σημαίνει,δτι ήσαν έκ χρυσού. Ό 
άρχηγός τής αποστολής έρείδεταε έπί βακτηρίας· 
οί πολεμισταί όπισθεν εΐσίν ώπλ-.σμέν« διά δο · 
ράτων, πελέκεων καί μεγάλων άσπίδων τοΰ πέ
η - 1ζικου.

Καιτοι τά κομισθέντα είνε εκτεθειμένα, εν
ταύθα, ώς δώρα πρός τούς ηγεμόνας τής χώρας, 
άλλά κατ’ ουσίαν ταΰτα δέν έχουσιν οϋτω- θά 
λάβωσι την δελεαστικήν αιγυπτιακήν προσφο
ράν μονον εις αντάλλαγμα τών έφετών προϊόν
των τοΰ Πούντ.

Ή άκόλουθος είκών είνε διά τής αυτής τέ
χνης έπεξειργασμένη. «Είς ποοϋπάντησιν αύτών 
έςέρχονται οί ιθαγενείς: ό ήγεμών, ή οικογένεια 
του καί οί υπήκοοι. Πάντες οΰτοι εχουσι μικρόν 
τάς χεϊρας ύψωμένας είς σημεΐον τής συνήθους 
μετά σεβασμού υποδοχής > Ή ενδυμασία τών 
ιθαγενών ουδόλως ενέχει τό ίδιάζον εκείνης, τής 
παραδεδεγμένης τότε έν τή χώρα: τών Φαραώ- 
μόνον ό πώγων τοΰ ηγεμόνας παραδόξως άναμι- 
μνήσκει τους πώγωνας τών άρχαίων τής Αίγυ
πτου θεών καί τών θανόντων βασιλέων, ώς συν
ήθως εικον-.ζουσιν αυτούς. Είνε τυχαίων άρά γε 
ταΰτα; Επειδή όμως ή καταγωγή τών παρά 
τον Νείλον θρησκευμάτων καί παραδόσεων είνε 
μέχρι τουδε λίαν αινιγματώδης καί σκοτεινή, ά- 
κουσίως γεννά.ται τό ζήτημα; μήπως έξ άνατο· 
λών καί μεσημβρίας έθεσαν αί ξένοι, οί άποικί- 
σαντες τήν Αίγυπτον, τάς μυθικάς προϊστορικής 
βάσεις τής θρησκείας καί τοΰ βίου αυτής.

Έπί εΐκόνος τινός καταπλήττει διά τής 
δυσμορφίας της καί ιδιαιτέρας τινός τερατώδους 
ευσαρκ-.ας, ή σύζυγος τοΰ ιθαγενούς ήγεμ.όνος, 
φέρουσα κιτρινόχρουν έ.δυμα μετά πολλών κο
σμημάτων.Τό πρόσωπον αυτής είνε ελαφρώς 
πεποικ-.λικένον.ι

Περιττόν είνε νά συγκαταριθμήσωμεν αυτήν 
ίΐς την φυλήν τών Βουσμέν, ώς πρζττουσιν αρ
χαιολόγοι τινές, άφοΰ είνε γνωστόν, οτι έν τη 
κεντρώα 'Αφρική παρόμοιον εξωτερικόν λογίζε
ται ώς σημεΐον γυναικείας καλλονής Πιθανώς, 
απο σκοπού, διά την πρωτοτυπίαν της, ή σύζυγος 
του ήγεμόνος άπεικονίσθη έν Δέρ - έλ · Μπαχρή, t

Τά σώματα τών κατοίκων τής χώρας ΙΙούντ 
εΐσί βεβαμμένα διά κεραμόχρου βαφής- ή κόμη 
αύτών είν: μέλαινα, άλλ’ούχί οΰλη.< )ύδείς υπαι
νιγμός ύπαρχε·, δτι ουτοι ήσαν μαύρο-/ τουναν
τίον πρόκειται μάλλον περί λαού, συνδεδεμένου 
πρός τούς Αί,υπτίους διά τών δεσμών τού αί
ματος καί τής προγενεστέρας συμβιώσεως.

Τι δέ λέγουσι περαιτέρω τά ιερογλυφικά 
γράμματα;«Οί ζριστοι τών άνδ^ών τοΰ Πούντ 
πλησιάζουσι, προκλίνοντες μικρόν τό σώμα καί 
τάς κεφαλάς, ώς έμ.πρέπει πρός υποδοχήν τών 
άπεσταλμένων τής αύτ ς μεγαλειότητες, καί 
έρωτώσιν αυτούς: είς τί νά άπόδώσωμεν τη-·· αφι- 
ξιν ήμών, είς τήν άγνωστον τφ υμετερφ λκφ 
χώραν; Μήπως διά τών ουρανίων οδών ήλθατε 
ενταύθα; Η μήπως διεπλεύσατε την θάλασ
σαν τήν διαβρέχουσαν τήν χώραν τών θεών; Άναμ- 
φιβόλως έπορεύθητε τήν ζτραπόν, δι ής ερχεται 
ό ήλιος. Γνωρίζομεν δτι ούδέν υπάρχει έν τώ κο- 
σμφ απροσπέλαστου είς τόν Αιγύπτιον βασιλέα- 
άν ήμεΐς ζώμεν σήμερον, τούτο συμβαίνει, δ-.οτι 
μάς επιτρέπει εκείνος νά άναπνέωμεν».

Οί αφελείς αλλόφυλοι βεβαίως έκολακεύθησαν 
έκ τών κομισθέντων δώρων. «Ές ευγνωμοσύνης 
άπεφασίσθη νά φορτώσωσι κατά την επιστροφήν, 
καί τά πέντε ξένα πλοΐ» έξ έγχωρίων θησαυ
ρών». Έκ τής τοιχογραφίας δύναται τ-.ς νά 
κρίνη τήν ένέογειαν, ήτις κατεληφθη μετά την 
σύναψιν τών πρός τούς κατοίκους τοΰ Πούντ 
σχέσεων. Δυστυχώς τδ ανω μέρος τής ε-.κονος εινε 

. σχεδόν κατεστραμμένου- φαίνονται πόδες υγρά 
λωρίς, ίδού τά κυρ-.ώτερζ τών δ-.ασωθέντων.

Όπου ή καταστρηφή δέν έπέφερε τόσων με- 
γζ κακόν, έκεΐ ενιαχού δύναται τις νά ανάγνωση 
σαφώς τήν διήγησιν περί τής φορτώσεως τών 
πλοίων. «Κομίζουσι πρός τούς Αιγυπτίους νεαρά 
δένδρα, εντός κανίστρων, έν οίς μεταφυτεύθησαν 
μετά τών ριζών καί τού χώματος αυτών.Τούτο 
είνε βαρύ φορτίου: έκαστον κομίζεται ύπό τεσ
σάρων άνδρών».

Καθ’ όσων είν: γνωστόν, τούτο είνε ή π^ τη 
ιστορική απόπειρα έγκλιματισμοΰ ξένων δένδρων. 
«Καί αυτοί οί ιθαγενείς προσπαθοΰσιν ό μεν νά 
φερη τεμ.αχιον έβέννου, :τ:ρος νά κομιση πή 
θικον καί άλλος λεοπαρδαλιν». Σχετικώς πρός 
τούς πηθίκους είνε περίεργον, ότι γένος τι τούτων 
καλείται «καοού» και ή ονομασία αΰτη ομοιάζει 
π?ός τήν σανσκριτικήν λέςιν οκαπή 
προκύπτει ή έρώτησις, 
ό“άρχη μεταξύ ’Ινδίας καί Πούν 
ή άρχχ·.ό-ης 
ρητόν καί συχνά-/.-.·

Έπί κατ 
τοίχου, έ· 
ή επιγραφή λέγ: 

ί Άκουσίως 
οποία σχέσις ήδύνατο νά 

Καί δμως 
ουλάττει τούτο ή έκεΐνο τό όπόρ 

ς σιγά μετά πείσματος, 
-τοασ-υ-ίνου τινός τμήματος τού 

πι τού έξηοανίσθησαν αί μορφαί μόνον 
's'.f ότι μεταςύ τών έκ ΙΙουντ 

άποσταλέντων ζιύων ύπήρχε καί έλέφας. Μεθ*

4 Η-

όπόσης χαράς θά ύπεδέχετο τήν αποστολήν της 
ή Χατσεψοϋ: ολόκληρος κόσμος σπανιωτήτων καί 
θαυμάτων, ολόκληρος ανεξάντλητος πλούτος !

Ή ζωική ισχύς τών διασωθεισών γλυφών εινε 
τόσον τεραστία, ώστε κατά τήν έννοιαν τών 
συντεθλιμμένων καί διεσκορπ-.σμένων ένθεν κά-· 
κεΐθεν επιγραφών, ή επιστήμη παρέχει ήμϊν τό 
αέσον νά γνωρίσωμεν τόν έκλείψαντα τούτον κό- 
σαον, ίνα ποοσδώσωσι πλεεοτέραν διαύγειαν εις 
τάς εικόνας" ενιαχού δ: εισι γεγλυμμέναι sfti 

γραφαί, ώς ή άκόλουθος :
«Στηρίζου καλλίτερου έπι τών ποδών σου!Λ — 

αναφωνεί στιβαρός αχθοφόρος. «Μή θέτης τόσον 
βαού φορτίου έπί τών ώμ.ων μου», αποκρίνεται 
ό ποός ον άπεταθη ο πρώτος.

Ύπάοχει σκηνή πκριστώσα τούς Αιγυπτίους 
απεσταλμένους αποχαιρετίζοντας τούς κατοίκους 
τοΰ Πούντ. «Κατά διαταγήν τοΰ ήγεμόνος ού- 
τοι προσεκόμισαν μέγα ποσών μύρου, βαρείς 
χρυσούς δακτυλίους πλείστους έλεφαντόδοντας, 
κύπελον πλήρες χρυσής άμαου» κτλ. Ό έγχώ- 
ριος ήγεμών φέρει εις τόν δεζιον πόδα μεγαν α
ριθμόν στεγανών συνεσπειρομίνων πρός άλλήλους 
κοίκων, όμοιων πρός εκείνους, οΰς φέρουσ-.ν οι 
Μπονγώ τής κεντρώας Αφρικής. Επρεπε νά 
άνζμείνωμεν τάς ανακαλύψεις τοΰ διασήμου 
περιηγητοΰ Σβεϊνφούρτ, όπως συγκρίνωμεν αύτάς 
πρός παραστάσεις τινάς τοΰ Δάρ - έλ-Μπαχρή, 
όπως νεώτεροί τινες ίχθιολόγοι άνέλαβον ' νά 
κζθοοίσωσιν έξ α·ύτής ταύτης τής πολυτίμου 
πηνής, ποιους ίχθΰς άνεκάλυψαν έν τή έρυθρά 

θαλάσση.
.< Ό πζρά τής βασιλίσσης Χατσεφοΰ άποστα- 

λείς,εύχ χριστεί τού; αλλοφύλους, προσκαλει αυ
τούς νά είσέλθωσιν είς τήν σκηνήν του,ένθα κατά 
διαταγήν δήθεν τής βασιλίσσης φιλεύσωσ-.ν αΰ 
τούς άρτον,ζύθον,οίνον, κρέας, λάχανικά καί παν- 
τοίου είδους αιγυπτιακών τροφίμων» Έπεται 
ή ευπειθής ση/είωσις: «Είη τή αυτής μεγαλει- 
ότητι ύγιεία, δύνκμκς καί ζωή! ■> "Υπάρχει με
ταξύ άλλων καί εΐκό.ν παριστώσα πώς διενερ- 
Υίΐται ή φόρτωσες- ενταύθα πλέον δέν φαίνεται 
άκτή. άλλά μόνον πλοία και αι μετά τής ζηρά; 
συνέχονται αύτά σανίδες, έπα-.σθητώς κυρτω
μένα:- τέλος, οί άχθοφοροι μεταφεροντες έπ 
αύτών τό φορτίον των. Τρεις πίθηκοι περιφέ
ρονται άθορύβως ή κάθηνται έπί τοΰ καταστρώ- 
υ.ατος. II αοά τόν ιστόν υπάρχει άκουμβημένη 
‘άρπα. Τί παράδοξον! Άλλά μήπως καί σήμε- 
οον άκόυ.η δέν ‘ολέπει τις παρόμ.οιον κατά το 
φαινόμενου όργανον, ε-.ς χειρκς καϊρ-.νου τ-.νός 
μουσικού; Πλάγιος εκτείνονται ίερογλυφ-.καί 
γραφαί. Τά πλοία πλτ.ρούντχι θαυμάσιων πρα
γμάτων τής χώρας τοΰ Πούντ, ξύλου, οπερ φύ 
εται μ.όνον έν τή χ'ΰρα τών-θεών, μ.ύρου, ελε- 
Φαντόδοντος, χλόης ίασπ-.δος, σπανίων κυνιΰν, 
δορών πανθήρων καί μαλιστα αντιπροσώπων τοΰ
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'Λαγεν'.υς πληΟυσιχίύ, μ.ετά γυναικών χα» -αι- 
δ(ων. Ο-Λίποτε κα, ούίί'.« βασιλεύς άφ’ ετι 
ίκτίσίη ο κόσμος έκτήσατι παρομοίους Οησαυ- 
ρούί>. Οποσιν Οά εύν,ρέστει τήν Χατσεψοΰ ή 
επιγραφή αυτή.

« Εν όσιο τ'.νά τών π/.τίων έφιρτώνυντο. τά 
λβιπά ηίη άνετπων τήν άγκυραν. Ό άνψίς 
κολποϊ τά ίστία. Οί ύπήκίϋ τής βασίλισσα 
απσπλεουσιν αισίως <ίς Θήζας -?J. ^ϊΚ7 τού 
θίβϋ Αμμον:;» Τό ενώπιον ήμών κείμ<ν:ν ανη- 
■Λείον δέν διέσωσε λεπτψερείχς περί τοΰ χρόνου 

τής επιστςφής των, καΟόσεν μενάλας καταστρσ- 
φάς ύπέστη τό,Δέρ όλ-Μπαχρή. Έν-οτε π-Λύ 
ούσκίλις τυγχάνει ή ε’ρμην-ία [ζερών τινων τίϋν 
επιγραφών καί άγνιείς, πού νά έφαρμόσης πψ· 
πας τινας ιερέων, στρατί τών καί ναυτών. 
Ισως οί τελευτχΐ-- τύτίΐ,οΰδεμίαν εχουσε σχεσιν 

πρός τήν ε·ς Πούντ αποστολήν καί όμ.ιλσϋσιν ά- 
πικλειστικό»; περί τή; Οειότητος τού ένταΰΟα 
’•^βύ· (Ακολουϋεΐ)

C
TO ΚΡΙΜΑ

ζΐεκ μπορώ άπό καιρό rd ίαποσια’σω.·
Ενας καρόιόχτυπο; μέ βασανίζει 

ϋέλει με-δάκρυ τά νιάτα νά πέρασα» 
κι όπου σταθώ ιό κρίμα μοϋ θυμίζει.

Τό κρίμα ιό όικό μου, ιό μαύρο κρίμα 
-στάοωϋηκά μον μζσ' Αια,ϋρεμμέτο 
σκεπάζει Από χρόνια βουβό σαν μνήμα 
βαρεία τό στήθος μον ιό πικραμέυά.

<tosg>·

Mtoa σε στήθος τρύπιο πονεμένο 
ή ώφελεΐ rd νοιώθηςπώς κρύβεται καρδιά! 
Μοιάζει κρνσιάλλι πούνε ραϊσμένο 
λούλουδο δροσάτο και χωρίς ευωδιά.

άεν μ*  Ακλουθάει »ιά ουιε ή λύρα 
λυπητερό τραγούδι δταν θ’ άρχίσω 
καί μίνει άφωνη, νεκρή καί στείρα, 
Λεν θέλει ,ι’ά ποιέ »·ά τραγουδήσω.

Εινε ιό πόθος τής φΐ'χής *ό  κρίμα 
ζωη βασανισμένη. φθίοις τ>}ς καρδιάς 
Ψύχρα κρεββάτι υστερνό και μνήμα 
πίοτεως, ελπίδων, Αγάπης και χαράς.

Μίλτω-ζ Βιτϋ.ν,ς

ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΤΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ
(Συνέχεια ταί τέλος)

•Μ νατίκτηοις τοϋ Xiafipa ύ«ό τοϋ «νβρώσου 
«* ι τοϋ πολιτισμοί. - Έργα γάντια. - τί> ίρ. 
γον τής ρεκλάμας ,β1 έκιδείξεως. - Τ* napi 
τόν Χι*γ4 Η*ν  άΟλητικλ παίγνία. ’ '

Τήν σήμερον, οιαν κατέλϋετε τοΰ σιδηροδρά- 
μον, καί διά τής μεγάλης άμάξης μετά πορείαν 
ενός τειάρτον, ε’σέλθειε με αξν τών στοίχων 
τών ξενοδοχείων, εστιατορίων καί Αγορών, είς 
την Κρεμαστήν Γίγυρον. ή τόν 'Αμερικανικόν 
Καταρράκτην, δέν πρέπει >ά έχετε τήνδπαίτησιν 
ότι ϋά ίδήτε ύπό τούς κλάδους των δένδρων 
περι,ι/ανωμέι ας τίγρεις καί τά εΓδι? Ικεΐνα τών 
τεραστίων γαλών, γνωστών ύπό τό εϋηχον όνομα 
καρκαζού.Διότι οί άνθρωποι έφόνευσαν έκεϊνα ών 
εφείσθησαν id ϋδατα και τήν σήμερον ωραιότατα 
δέρματα άρκτων παιλοΰνται είς Αλα id καταστήμα

ΊΙ νρεμαβτή γέφυρα 

ταχώνπεριεργοτήτων τοϋ SudpansiOU Bridge. 
Οσον Αγορά τούς’Ινδούς,ϋά τούςεύρήιε είς τήν 

μετρίαν τιμή». χΟι· ήμ(οεως δολλαρίου. “Εχουοι 
καρίίαν^ Ικ πιτύρου, δέρμα ξξ (-φάσματος κε· 
β^μοχροου κα! Ανάστημα μικρότερου τών λει- 
κών πλαγγόνων. Άλλα φέρουν πέρ!ξ τής κεφα
λής των ηχερά, δακτύλιον έπί τής ρΐνός κα! περί 
π/.εον δέν είνε εύθραυστοί, ώς αι ήυέτεροι πλαγ
γόνες.

Εν έτεΠ824 δ Ααφαγιέτος έκαμε τό τελευταΐον 
του είς 'Αμερικήν ταξείδιον, έπισκεφϋείς τόν Νια- 
γαραν. Αναφέρει δε ότι ή νήσος, προφνλαοσομένη 
υπό νησιδίων,και χωρίζουσα εις δύο βραχίονας τόν 

ακάθεκτου ποταμόν και ήτις ώνομάζετο νήσος 
τών αιγών. Ιπωλείτο Αντί 10,000 δολαρίων. 
Ήγοράσϋη ύπό ΐπιχειρηαατιών καί ,ουνεζεόχϋη 
μετά τής ξηράς και τών νησίδων διά γιφυρών. 
Καιεσκευάσϋησαν ίν αύτή κήποι γραφικοί σκι· 
άδες κα! πλεΐστα οσα έργα πρός τέρφιν τών ίκ· 
δρομέων. ’Εννοείται όμως, οιι ή ’Αμερικάνικοι 
βιομηχανία δεν Αφήκε ποσώς και τό μέρος τοΰτο 
ήσυχου.

‘Επί πολ/ά έτη δ Νιαγάρας εχρησίμευσε δι' 
ειδικός επιχειρήσεις, ποί.λών έργοστασίω>· χ_ρη 
σιμοποιησάιπων τήν κινηιήριον δύναμιν τοϋ ρεύ
ματος. Η Νήσος τών Αιγών κατέστη πρός τού- 
τοις τό κέντρου τών ρεκλαμών. Πελώριοι και 
παράδοξοι Αγγελίαι παρίστων δοχεία μουστάρ
δας καί πελώριας φιάλος οίΐσκη. Ο δυσιν- 
χής Ικδρομεύς, οσίις ήόελε τύχει είς τούς κή 
πους τούτους, δέν Οά ήδύι αιο να ρίφη έν βλέμ
μα έπί τοϋ καταρράκτου, ιίν δέν έπλήρωνε του
λάχιστον 2,50 φράγκα.

Άλ.λά τέλ.ος τό Συνέδρων τών Ήιαιμένων 
ΙΙολ'τειών σινεκινήόη καί έςηγέρίέη Εξηφά- 
νισε τά εργοστάσια, κατεδίωξε τούς ίκμεταλευιάς 
και Απέδωκε τόν Νιαγάραν είς τήν φύσιν. Και 
τήν σήμερον τά μόνα περίεργα είνε ή τόλμη καί 
ή ει'ιφυία ΰτινα επιτρίπουσιν οϋτιο είς τούς πολ- 
λοί·ς έπισκέπτας νά ϋαυμάσωσιν ανέτως τό 
καταπληκτικόν μυστήριον τών καταρρακτών.

Καί ίν πράτοις σιδηρά γέφυρα έιό; μόνον 
τόξου, δράττουσα διά ιών σκελών της τόν Κα
ναδόν και τί,ν Αμερικήν παρέχει τόϊς Οεαταις 
έξοχου αποφιν και τών δύο όμοΰ καταρρακτών. 
Δεξ/ii ό ’Αμερικανικός κατηρράκιης καί ή Νήσος 
τών Αίγ'ών- Ένοττι ό Σιδηροΰς ίππος. ’Αρι
στερά ή καναδική <>χβη μετά τής Ιξέδρας καί 
τών ξενοδοχείων της. Τέλος δέ υπό τους πόδας 
σας ή άβυσος έν&α ιά μύματα άλληλ.οκτυπώνται 
παφλάζονια. Είς υμάς ήδη εναπόκειται νά Ιπι- 
χειρήσητε μικρόν περίπατον.

Ή Πα ρ&έν ος τής 'Ομίχλης, μικρόν 
ωραίου σκάφος, Απαιτούσα μόνον ήμισυ δολλά- 
ριον,σιϊς προκαλεΐ, ίνα σάς όδηγί,ση τόσο πλη
σίον ιοΰ καταρράκτου, δοτίς καλείται Σίδηρους 
ί'ππ ος, ιυοτε νά εί-ρεύήιε υπό τους Αφρούς του 
και ιό (δάτινον νέφος του. Διά νά κατέλϋετε 
μέχρι τής αποβάθρας, πρέπει νά /.άβειε Οέσιν 
εντός κα^ελκυσιήρος, διά τοϋ όποίου ϋά εύρε- 
θήτε είς διάστημα υλιγώτερον τοϋ λεπιού ίπί 
ιοΰ βάϋους τής Αβύσου, σχεδόν ίπί τής επιφα- 
ντίας τών κυμάτων- Έκείϋεν ϋά άντικρύσετε 
tor 'Αμερικανικόν καταρράκτην, κατακυλούμε - 
νθΤ παρά τους πόδας σας καί παφλάζονια άνωϋι 
τής κεφαλής σας. "Αν δί ζητήσητε ίτι περισσό· 

δύναοϋε rd διέλϋητε Ακόμη καί ύπό αυτόν 
Tor καταρράκτην, ένδυϋήτε περισκελΐδα καί 
βλοΰζαν εξ Αδιάβροχου καί θά Ακολουϋήοητε τήν 
^η(>δειχϋηοομένην Ατραπόν, όπου ϋά φαντα- 

σϋήτε, ότι ριφοκινδυνιύειε άληϋίϋς μεταξύ τοϋ 
βράχου ύφ ί.νός, δοτις νομίζετε, οτι εινε ετοιιιος 
id καταπέση ίφ υμών καί τοϋ ύδαιίνου τοί
χους <ίφ’ ετέρου. Τό βέβαιον είνε. ότι όέι· έχετε 
Ανάγκην και μεγάλης γενναιόιητος διά νά ΐπι- 
χειρήσητε τήν εκδρομήν ταύιην. ΙΙάντως όμως 
ϋά επιστρέφετε αηωνοι και κατεπτοημένοι.

Θα επισκεφϋήιε Ακόμη καί τό Σπήλαιον τίϊιν 
'Ανέμων και κλίμακας ίπί τοϋ βράχου ίσκαμ- 
μένας κα! ατραπούς επίσης και κιγκλιδώματα, 
Ατινα ϋά σας όδηγήσοω· πανταχοϋ δπου ή τίρ- 
η'ΐς τοϋ ϋεάματος και Ασφαλής ρπ/Όκινδύι ενσις 
σάς Αναμένουν. Καί τέλος άηοΰ μέ τήν κεφαλήν 
ζαλ,ισμένην ϋά έχετε τελειώσει ιός Αναβάσεις, 
καταβάσεις και εκδρομάς σας, κάποιος φωτογρά
φος ϋά άρπάξη τήν χεϊρα σα: και ίκόντα άκον- 
τα ϋά σάς φωτογράφηση μέ τόν Ν ογάραν 
δπισϋεν.

Καί δεν έχει φόβον νά προκαλέση τήν δργήν 
σας, διότι ή έκ τών θεαμάτων ζάλη σάς έχει 
καταστήσει αφωνον άλλως τε και μία τοιαύτη 
Ανάμνησις δέν είνε άσχημος.

Άφοϋ ίτελ,είωααν ιά έργα τών καταρρακτών 
καί έγιναν ουιοι προσιτοί εις τόν κόσμον, ηρ>ι- 
σαν καί ιά ϋεαματικά καί. Ιπ·κίνδυνα Ακροβα
τικά ίπ’ αυτών γυμνάσματα τοΰ σχοινιού. Πρώ
τος ό γάλί.ος Βλονδέν διήλϋε γορεύων ιό οχοι- 
νίον τέβ 1856. Ο περίφημος αυτός Ακροβάτης 
ετάνυοε τό σχοινίαν του άπό τής μιας αγϋης 
εις τήν άλλην, 1000 μέτρα περίπου άνωϋι τών 
καρρακιών. Τό μήκος τοϋ σχοινιού ίμο τότε 
1200 ποδώ»·· Τέσσαρα δέ ετη βριώύτερον έδω- 
κε νέαν παράσιασιν τής Απίστευτου ό'ιιως Ακρο
βατικής του δεινότητος, πολύ πλησίον τής κρε
μαστής γέφυρας. Ίΐ.τε <’ Βλονδεν υπό τόν τρι
κυμιώδη τούτον πάταγον διέσχισε τό κενόν διά 
ξύλινων μακρών πι,δών. Τον είδον μέ μίαν ε- 
σχάραν έπί τής ράχεώς τον νά σταϋή είς τό μέ
σον τοϋ σχοινιού, ι-που ιγκαταοταϋεις, εθραυσε 
ώά εντός τής εσχάρας του, ήιαφε πυρ, έκαμε 
μίαν όμελέτταν τ'ην όποιαν καί καιεβρόχϋισε. 
Πρός τούτοις ευςε και άνϋρωπον δστις ετόλμη- 
σε rd διακινδυνεΰση,δ.ασχίζων επίσης τό φοβε
ρόν τούτο κενόν ίπί τών ιόμων τοϋ Ακροβάτου. 
Ό ούντροη'ος ούιος (καλείτο Μοντόν και λέγε
ται, άτι ήιο κάποως Απόγονος τοϋ περίφημου 
γελιοτοποιοϋ τοϋ Φραγκίσκου Α', τοϋ Τριπουλέ.

Τό παράδειγμα τοϋ Βλονδεν έμιμήϋησαν κα
τόπιν και άλλοι τολμητίαι. Ααί τό 1876 ή ι’ια· 
ζίς κυρία Μαρία Σπελτερίνα μάς Απέδειξεν, ότι 
ή ψυχραιμία, ή τόλμη κα! τό ϋάρρος δέν είνε 
προνόμια μόνον τού Ανδρος. Καί πράγματι διέ- 
τρεξε τό σχοινίον μετά περισσής χάριτος, Ινϋου- 
οιάσασα λίαν ία πλι,ϋη.

Μετά τούς Ακροβάτας τοΰ σχοινίον ήλϋεν ή
σειρά τών πηδητών. Τφ 1879, κάποιος όνό-
ματι Πήρ, Ανήγγειλιν, ότι ϋά επήδα Από τής
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κρεμαστής γεφύρας κάιω είς τόν ποταοόν. "Ο
λοι τόν Ινόμισαν, ώς τρελλόν. Άλλ' αύιό; μέ 
τέχνην πηδήσας, χωρίς νά στροφή περί εαυτό το 
σώμα του, άλλα κατ’ ευθείαν ώς εν I, εντός τον 
μανιώδους νδατος. έβ> θίοθη εις βάθος πλέον τών 
50 μέτρων, όπόθεν Ανέκι-ψεν ελαφρώς πληγω
μένος.

Ί
ft

□«ρίπχτοι ύπό τί ύίιτχ τού Χογίρ*

Τα νδατα. ατινα ρίπτονσιν Ακαταπαύστως οί 
δύο καταρράχται πίπτουσιν είς φοβερόν βάθος190 
ποδών. Φανταξεσθε όποια δίνη, όποια ρεύματα 
σχηματίζονται. Τρία μίλια άπό της Κρεμαστής 
Γέφυρας πίπιουσι δια γιγανιιαίων στροβιλισμών, 
τό δέ μέρος τοΰτο καλείται «τά μεγάλα ρεύματα».

Οι κολυμβησταί λοιπόν ηθέλησαν νά ου>αγο>νι- 
οθώσι πρός ιούς σχοινοβάτας καί τους πηδη
χτός.

0!·ό> ό περίφημος κολυμβηστής Αγγλος Ματ
θαίος Ούέμπ άποίλέσθη έντός τών ρευμάτων 
αυτών. “Ετερος όνόματι Φλάκ νατεοκεόασε μυ 
στηριώδη ακαταπόντιστον λέμβον, ήτις, ώς έφρό- 
νει, ήτο ικανή τά Αψηφήοη τήν δίνην τών ύδά- 
των. Άλλά ό άτυχης Απέιυχε και έχάθη έντός 
της Αβύσσου ύπό τά δμματα χιλιάδων θεατών έν 
οίς ιύρίσκοντο ή σύζυγος καί τό τέκνον τον. 
Επίσης εις βαρελοποιός τής Φιλαδέλφειας, Γρά· 
χαμ όνόματι ύπήρζεν ευτυχέστερος. Κατεσκεύασε 
παράδοξον βαρέλιον πάντοτε κρατούμενον κα- 
θέιως, τό δε σώμα του περιέβαλλεν έντός δυ· 
κτίου δι 'ον έπροφυλάσειο από τών Ισχυρών προσ
κρούσεων καί έκ τών Αποτόμων πτώσεων. Ού
τω δέ μέ τήν κεφαλήν εξω τον πίθου διέσχισε 
τετράκις τά μανιώδη ρεύματα. ’Επίσης τό αυτό 
ίιιιμήθησαν ό Halrett μετά τής Miss Sadie 
ανευ Απευκταίου τινός. “Ετερος δέ δ Solin 
Sollies ίφοδιασθείς μέ κατάλληλων κολυμβητικήν 
Ασφαλή ένδυμασίαν. έπεχείρηοε νά άντεπεξέλθη 
κατά τών μανιωδών ρευμάτων κολυμβών. Δυ
στυχώς παρεσύρθη έπί τών βράχων δπου πλη
γωθείς βαρέως Λπωλέσθη.

Άλλά ας σταματήσωμεν ΐ.ωςέδώ, διότι ό κα
τάλογος τών ήρώων, ώς καλούνται, τοΰ Νι α- 
γάρα εΐνε λίαν μάκρος. Τους Αποκαλοϋν ήρω- 
ας, ώσεί ήρωΐομός πρέπει νά καλήιαι ή τρελλα 
άτόμοίν τινών. σκεπτομένων μόνον πώς νά πα
ράσχουν εκπλήξεις εΐς τό κοινόν.

Άλλως τε ειμεθα τής Ιδέας, δτι ή Ανθρώπινη 
ματαιότης πρέπει νά μένη παντελώς άφωνος, 
έκεΐ δπου ή φύσις τόσον ύγηλοφώνως όμιλεΐ. 
Κοι μάλιστα είς τά μέρη ταΰτα, οπού τόσα Ανα
παυτικά ξενοδοχεία υπάρχουν, γέφυραι Αοφα/χΐς 
σιδηρόδρομοι καί Αγγλικοί κήποι, <5 Ανθρωπος 
πρέπει νά Αρκεοθή Ιν σιγή θεώμινος τήν ίσχυν 
καΐ τό μεγ’αλεΐον τής φύσεως.

ΤΕΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝ10Ν
Κλίμαξ έκ φόρτον

'Ιδού τρόπος κατασκευής μικράς κλίμακος,ώς 
τό προκείμενο*  οχήμα.Ό χάρτης σας δμως δέον 
νά ή λεπτός καί Αντοχικός, ώς ό συνήθης Αγγλι
κός χάρτης τών έπιστολών. *Λλλά  ανευ χρήσεως 
κόλλας οίουδήποτε είδους. Δέον νά σγηματισθή 
διά τριών φα λ ιδιομών μόνον,δοας βαθ
μίδας καί άν θέλετε νά έχη ή κλίμαξ υμών.

Τό έναντι σχήμα ίπαρκώς δεικνύει τόν τρό
πον τής κατασκευής, όατις εΐνε ό εξής: Περιστρέ ■ 
φάτε τό τεμάχιον τοΰ χάρτου κατά τήν διεύ
θυνση· τοΰ μήκους αυτού, δσον τό δυναιόν ατε
νώς καί κανονικώς. Μετά τοΰτο κόψατε τόν ου 
τω περιελιγμενον χάρτην διά τριών ψαλιδισμών 
κατά τόν Ακόλουθον τρόπον. Δύο μικράς το-

μάς κάμετε καθέτως τοΰ κυλίνδρου σας δεξιό- 
θεν και αριστερόθεν καί εις ενός ίκατοστομέτρου 
περίπου Απόστασ.ν Από τών χειλέων είτα δέ 
κάμνετε μίαν μεγάλην τομήν, παραλλήλως τοΰ 
Αξονος, τοΰ ενοΰντος τά δύο άκρα τοΰ κυλίνδρου. 
Οΰτω πως θ’ Αποτελέσητε επί τοΰ κυλινδροει 
δονς χάρτου τομήν, διά μέσου τής όποιας περ
νάτε τήν πρώτην δίπλαν τοΰ χάρτου, ήτις εύρί- 
σκεται είς τό βάθος τοΰ κυλίνδρου.

Έάν ένεργήτε τό πείραμα μόνος, λαμβάνετε 
τήν εσωτερικήν ακραν διά τοΰ στόματος καί ελα
φρώς διά τών δύο χειρών σας κρατείτε τά δύο 
άκρα τοΰ κυλίνδρου. Μην σφίγγετε δμως πολύ 
τούς δακτύλους διά νά μή ρυτιδωθή δ χάρτης- 
Ενώ. αν έπιτηδείως καί έλαφρώς σύρετε τόν 

Χάρτην θά εξαγάγετε εκ τής σχισμάδος τάς δίπλας 
παραλληλίας τώ χάρτη,αΐτινες θ’ άποτελέσωσι τάς 
βαθμίδας τής κλίμακος.

Δύνανται καί δύο νά κάμωσι Ακόμη καλείτε- 
ροντό πείραμα 'Ο είς θά κ?ατή ελαφριάς τά 
δύο Ακρα τοΰ κυλινδροειδούς χάρτου και δ δεύ
τερος θά τραβά διά μέσον ψαλλίδος τήν εσωτε
ρικήν δίπλαν τοΰ χάρτου, ώς φαίνεται Ανωθεν.

Φ. Π.

ΑΛΗΘΕΙΑ^

Ή δυστυχία είνε σκληρόν σφυρών, οπερ, ένφ 
κτυπά, Αποκαθαίρει τόν χαρχκτήρυ.

*Η ευτυχία πολ.λάκις προμηνύει δυστύχημα. 
Δέον ούχι μετά χαράς, Αλλά μετά δέους νά νπο- 
δεχώμεθα ταύτην.

ΊΙ παροχή συμβουλών τοΰτο έχει τό καλόν, 
δτι διδάσκει ιόν παρέχοντα καί εις ουδέν νπο- 
χρεοΐ εάν λαμβάνοντα τήν συμβουλήν.

Ίϊ φιλάρεσκο: όμοιάζει τήν ώραίαν θάλασ
σαν. Επιφάνεια Ακτινοβολούσα, ώς παρειά γλ.υ- 
κύθυμος, Αντανακλώοα τόΰούρανοΰ τό μειδίαμα, 
άλλά κρύπτουσα φεΰ ! Αχανή πτθμένα, υπουλον 
βάθος καί θάνατον. ■ ■ ψυχρόν!

Άν αί γαλαϊ είχον πτερά, ούδέν ήθελεν Απο
μείνει πιηνόν αν δέ έκαστος Απελάμβανεν, ήν 
γυνοΐκα Ιπ/φθαλμιά, ουδείς Ανήρ ήθελεν Απο
μείνει τώ κόσμοι.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ Τ: Ζ ΓΝΩΣΕΙΣΚηλΐδες ποτών
Αί τών διαφόρων ποτών κηλΐδες δυ>κόλως 

έξοφανίξοντοι έκ τών λεπτών υφασμάτων. Μία 
έν τούτοις τών Ασφολεητάτων μεθόδων συνίστα- 
ται είς τό τά ίμβαπτιοθή τό κηλιδαιθέν μέρος 
έντός οινοπνεύματος, έξ ου ή κηλίς, πλυθή δέ 
κατόπιν ένιός ψυχρού ΰδατος. “Οταν τό ύφα
σμα στεγνωθή,ή κηλίς δέν υπάρχει πλέον.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Οί πάσχοντες στομαχικά νοσήματα και ύπο-
φέροντες έκ τών αναπνευστικών οργάνων δέον
νά τρώγωσιν ολίγον καί ελαφρώς το έσπερος,
τά περιπατώσι δηλ. νά κινώνται τουλάχιστον ή-
μίσειαν ώραν μετά τό φαγητόν καί νά λαμβά-
νωσι καθ' έκάοτην ώραν τής ημέρας τουλάχιστον
μικρόν τεμάχιον γλυκυρρίζης,(διάμπολης).

Ό Ιατρός
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ΕΚ. ΤΩΝ ΊΆΞΕΙΔΙΩΝΜΟΥ

ΑΠΟ ΝΟΒΟΡΟΣΙΚ ΕΙΣ ΟΔΗΣΣΟΝ
Βλέπευν, ότι αι ταραχχί ίν 'Γωσσί^ έξηπλοΰν- 

τι ζ.ζ,ί δ κόσμος έφοβεΐτο περί τοΰ άποβησομέ- 
νου, έν 1>ακου δέ ζ.αί Βχτουμ κ·. τχρχχαί καί 
συμπλοκαι έςηκολούθουν μετά πολλής πεισμο
νής, παρητήθην τοΰ σχεδίου νά πεοιπλεύσω έ- 
κεΐθεν την Μαύρην—καί όντως Μαύοηνύιάτάς 
κχρδίας, όπου μαυρίζει— θαλχσβχν, καί επισ- 
κεφθώ το Βατούμ, την Τραπεζοΰντα, Σαμψοΰν- 
τχ, κτλ, άλλά έπιβάς, κν·υ χρονοτριβής, τοΰ 
δ'.’ ’Οδησσόν άναχωροϋντος ρωσσικοΰ τής γραμ- 
μ.ής τής Κριμαίας άτν.οπλοίου, άπήραμεν περί 
τήν 10 τής πρωίας έκεΐθεν διά Θεοδοσίαν καί 
εντεύθεν διά Κέρτσ, Ύάλταν, Σεβαστούπολιν 
κχί ’Οδησσόν.

’( > πλοΰς οΰτος, ώς προεΐπον κχί εις την πε
ριγραφήν τής καθόδου μου ενταύθα, είναι πολύ 
ώραΐσς, θεαματικό: καί άπολαυστικό:, έν ούρα 
ιδία θέρους, ή θαλασσα ήπϊως μετακινούμενη καί 
τά περις, πού μεν βραχώδη, ποΰ δέ ά·'ροτιζά 
και καταουτχ και σύσκια μέρη μεγάλως κχ- 
θηδύνουσι τήν θέαν... Έν τοΐς άταοπλοίοις δέ 
τούτοις τής γρχμμής τής Κριμαίας μεναλως 
εΰχαοιστεΐτχί τις, καθόσον κχί τά διαμερίσματα 
είναι ώραιζ και κάλλιστχ ηύπρεπισμένχ καί ή 
τροφή κατά τον πλοΰν άφθονος καί εΰνεστι- 
κωτάτη προσοέρεται.

Μετά δύο λοιπόν ημερών τοιοΰτον εύχάριστον 
ταξείδιον ήγκυροβολήσαμεν τήν πρωίαν τής τρί
της ημέρας εις τόν δεύτερον λΐ’/.ένχ τής ’Οδησ
σού. Ήτο δέ Παρασκευή καί διηυθύνθην είς 
το 'Ελληνικόν Ξινοδοχεΐον τοΰ κ. Σπορδίλη, 
οπού είχον και τζ.ν τελευταίχν οοοάν αεταβή 
καί εύχχριστηθή.

Ή ’Οδησσός δέν παρουσίαζε τήν φοράν τζύ- 
την τήν συνήθη τής δεασκεδχσεως. τοΰ με
γαλείου, τοΰ μεγαλοπρεπούς καί τοΰ εμπο
ρίου οψιν της, άλλά κάτι τι προεμηνύετο τό 
σοβαρόν καί ασυνήθες καί ό κόσμος άνήσυχος 
καί τεταρχγμένος κάτι έφαίνετο μετά φόβου ά- 
ναμένων. Πάντοτε είς δλας τάς σοβαράς περισ
τάσεις και τά απρόοπτα, λέγεται, οτι κάτι 
ύπερφυσικόν καί άκατανόητον καί αυτή ή προ- 
χισθησις προειδοποιεί τον άνθρωπον περί τοΰ α
πευκταίου. Καί όντως δέν έβρχδυνε νά έπέλθη 
το κακόν. Ίδού δέ τί συνέβαινε.

Την επαύριον Σάββχτον, μετά τήν 3ην α.μ. 

ώραν πάντες οί φοιτηταί καί φοιτήτριαι άφή- 
σαντες τάς σχολικάς τάξεις των, μετέβησαν 
και παρέλαβον τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας 
τών λοιπών σχολείων καί σχηματίσαντες γραμ
μήν άπέραντον άνά τετράδας, έχοντες καί τά 
βιβλία των ύπό μάλης, περιέτρεχον τάς κεντρι- 
κωτέοα; οδούς τής πόλεως διεγείροντες τά πλή
θη καί ψάλλοντες άσματα πρός τήν ελευθερίαν.

Επειδή τό πράγμα έφαίνετο κάπως παιδι
κόν καί διασκεδαστικον, μολονότι άτοπον, ούδεις 
πχρειμπόδισε τήν ήσυχου έκδήλωσιν τών αισθη
μάτων των. άλλα την έπαύοιον Κυριακήν, τις 
οιδε ύπό τίνος δαίμονες ωθούμενα τά παιδία 
ταΰτα, ώπλισθέντα διά μαχαιριών, ράβδων καί 
ρεβόλβερ, συνοιδροίσθησαν είς τρία κεντρικά μέ
ρη τής πόλεως κχί άφοΰ ήνάγκχσχν διά βίας 
τους καταστηματάρχας νά κλείσουν τά κατα
στήματα των, ήρςαντο σταματώντχ τά διερχο- 
μενα έκειθεν άμκςια, διαζευννύοντχ τους ίππους 
οΰς άπεδίωκον μετά τών αμαξηλατών καί κοχ- 
τουντα τά άμάξιά των, ένέοραζον τάς οδούς, 
σχηματίζοντχ μετά κορμών δένδρων καί άλλων 
ςύλων παρευρισκομενων οδοφράγματα, πρός άν- 
τίστασιν κατά τοΰ μέλλοντος, ώς θά ήννόησαν νά 
κατέλθη πρός καταδίωξίν χυτών στρατού. Καί 
δεν ήπατήθησχν. διότι μετ' ολίνον ουτος δεν ήο- 
γησε νά προσέλθη κχί τούς πεοικυκλώση.

Κχί ούτως τά πράγματα μοιοαίως έβαινον 
πρός τά χείρω, πρός τήν καταστροφήν, πρός τήν 
άδελφοκτονίχν. Αυτή είναι οοβεοοτέοχ καί τοΰ 
φοβερότερου πολευ.ου' και διά τούτο δε πολλοί 
φρόνιμοι βασιλείς, όπως προλαβωσιν έσωτεοικην 
έπχναστασιν προτιμώσιν ενίοτε σύγκρουσινμετά. 
τοΰ έςωτερικοΰ τής πατριδος έχθροΰ.

<)· μχθηταί προσεκληθησχν έπανειλημμένως 
να παραδοθώσι καί ό φρούραρχος τοΐς έ'δωκε μι- 
κράν προθεσμίαν, μεθ’ήν άμειλίκτως θά διέτασ
σε πΰρ κατ’ αύτών. Άλλά τά πχιδιχ ήρνοΰντο 
πρό τής ελευθερίας νά οπισθοδρομήσουν κχί έ- 
προτίμησαν τόν θάνατον. Τότε δέ οί εν τχϊς δ- 
όοΐς ευρισκόμενο·, ήρχισαν νά φευγωσι προτροπά- 
δην, τά καταστήματα καί αί θύοχι άπασχι 
τών οικιών έν σπουδή έκλείοντο, έγώ δέ δυ.οίως 
παρά τή κεντρική δδώ τής πόλεως εΰρεθείς, 
άμφιετχλχντευόμην τί νά πράζω και πού ώς 
ξένος νά καταφύγω, οτε έσκέφθην νά μετχβώ 
εις τό ’Ελληνικόν προξενεΐον, έν τή Όδώ Αικα
τερίνης τής Β'. ευρισκόμενον.

Μόλις εισήλθον, ευρίσκω είς το γρχοεΐον μό

νους τόν Γεν. Πρόξενόν μας κ. Φοντάναν μετά 
της συζύγου του κχταστενοχωρημένους.

— Τί γίνεται έξω, κ. Πρίντεζη, μ’ έρωτά ό 
κ. Γεν. Πρόξενος.

—Άσχημα, τώ απαντώ, οί μαθηταί έσχη- 
μάτισαν δδοφράγματα καί ό στρατός θά πυρο
βόληση κατ’ αυτών. Λέγηται δέ,δτι καί οί 
έργάται ένούνταε μετά τούς μαθητάς καί θά 
γενικευ'ή τό κακόν.

Τήν στιγμήν αυτήν εισέρχεται έν σπουδή ο 
θυρωρός τής μεγάλης οικίας, έν ή κχί τό προξε
νείων μας καί μας λέγει, ότι έπιδή άκούονται 
πυροβολισμοί, όλοι κλείουν τάς θύρας καί Ο’ά- 
φήση ο>ς διέξοδον μόνον τήν όπισθεν μικράν θύ- 
ρχν τής υπηρεσίας.

Εισέρχεται έν ταυτώ καί ό κ. Ζυγομαλάς, 
πρόεδρος τοΰ ’Ελληνικού Κέντρου «’Ομόνοιας»

—Τί κακό -γίνεται έξω, μάς λέγει έντρομος. 
I Ιυροβολισμοι διαρκείς άκούονται καί θά έπετέθη 
δ στρατός κατά τών στασιαστών.
- Τι '' ' ..............................................

Φοντάνζ, Λ ι ,
εδώ μέσα ; χωρίς συγκοινωνίαν ; χωάι: τροφήν;

-Νά ' -- ■- -
Ιϊρόξενος,

— Ναί 
αλλα πρε -.. ... ......... .. .. . γ", ·

— Είναιάδύνχτον, άπαντά ό κ. Ζυγομαλάς 
πώς ν’ άφήσω τήν σύζυγό- ■··■ ■·’............... : ""
ρίς νά γνωρίζη ποΰ εύρίσκομαι.

— Καί σεις κ. Πρίντεζη, θά μείν

- Νά 
ρ^ενος,

θά γίνωμεν τώρα, επιλέγει ή Κυρία 
ανησυχούσα σφοδρά θά κλεισθώμεν 
, f ω q <4 ΰνΰ>ν t X V .4 Τ £ Ο γ *ι >

καθήσετε έδώ, μάς λέγει τότε δ κ. 
θά μάς κάμετε συντροφιάν ;
, ναί, άπαντά ή Κυρία ΓΙροςένου, 

πει νά προβλεύωμεν διά τροφάς.
ς» 

όν μου μόνην, καί χω· 
οΰ εύρίσκομαι.

τοΰσεις ; 
λαχιστον; μαζύ μχς ;

—Ευχαρίστως θά έδεχόμ.ην. 
μείνω; Συλύ.ογισθεΐτε, δτι πρέ 
XX · VX «νν «ν ·· · «- · * · . γ · < t
μα, εωςποτε ; Έγώ, άν άρχίσ-f,, ως λέγ· 
επανάστασες, τί νά κάμω εδώ : ----- 
μέ το πρώτον άτμόπλοιον.

Και άποφασίσαντες άνεχωρήσαμεν αετά τού 
κ. Ζυγομαλά. συνοδεύσαντες μόνον την Κυρίαν 
Ηροςενου εις παρακείμενον έλλην παντοπωλείου, 
όπως προμηθευθή απαραιτήτους τροοάς διά τήν 
περίστασιν.

— Θά κλείσω, δέν πουλώ πλέον, δέν άκοΰτε 
τους πυροβολισμούς, μάς λέγει ό παντοπώλης.

— Τουλάχιστον διά τον Προςενόν μας, έπι- 
λέ·γει ό κ. Ζυγομαλάς.

— Ναι, να·. διά τήν Κυρίαν Προί 
ηλθεν ή ιδία, τώ προσθέτω, κχί π 
ί-·ί τήν είσοδον κχί ώθοΰντ-ς τήν θύ: 
^:;Λίν είς τό παντοπωλείο·;.

~~ Τώρα νά ιδοΰμεν, π<υς θά ού· 
λεγει τότε δ παντοπιόλη: κχί κλεί 

τήν θύραν.
Καλά θά ίδωμεν. Δύσε μας τώρα γρή-γορα 

μακαρόνια, τυρί, ρύζι κχί ζάχαρι.
Μόνον μ< χύτά; έρωτώ θά περάσητε ;

Άλλά πώς νά 
................,...........Γ.πει νά διαιτώμαι 

νά κοιμώμχι έδώ κχί αν διαρκέση τό πρίγ- 
εωςποτε ; Έγώ, άν «ρχίσγ,, ως λέγουν ή 

ρέπει νά φύγω

ετε. μας 
ι όπισθέν

αστακούς καί τόνους.
. ρούμ 1 

Χριστέ καί ΙΙχναγίχ !
. . . σούτ ! . . .

πώς τρέχουν εξω καί πώς κλει-

— Ά, όχι, νά βαλη ακόμη άπό π'έντί κου
τιά σαρδέλες,

-Βρρρρ .
—Τί είνε .
—.’Ομοβροντία
— Ακούστε, 

ουν αί θΰραι !
-Βρρρ . . .

. . . . τάκ .
ρούμπ ... τάκ .... τάκ 
.^μπούμ ....

— θεέ μου ! τί είνε; . . . ,
— Γρήγορα . . γρήγ^α · ■ · .
—Τά καϋμένα τά παιδιά . . .
— Τώοα θά βάλουν φωτιά εις τήν πόλν/ !
— Ό θεός νά βάλη τό χέρι του.
— Έτοιμα; ανοίξατε την πόρτα.
— 11ώς; δέν άνοί·/ω, άν δέν παυσουν.

μπάμ . . . μπούμ . . - βρρρ 
κρρρρ ! . . . .

Παναγία ! . . .
τήν πόρτα, νά φύγωμ·ν, λέγει

ο
— Δέν ανοίγω.
—Μπά, καί ί 
-Μά..

ξένου ; δέν άκούτε
— Κ α;

άπαντά ό παντοπώλης.
ίνιομεν ;

οτ·.

— Μπούμ . . . 
. . . ούμπ . . .
— Χριστέ και
— Έλα, χνοιςε 
κ. Ζυγομαλάς

κχί έδόό λοιπόν θά μείνωμεν ; 
θά σάς κτυπήπουν, κχί ή Κυρία 11 ρο- 

, τί γίνεται;
.1 τί σε μέλλει σένα, ημάς θά χτυπή

σου . Άνοιξε μας
Καί μόλις ή θύρχ ήνοίχθη ένόμιζέ τις, 

ρεύμα τι ζοφερόν, άπαίσιον είχε διαχυθή άνά 
καί κονιορτώδεις 

οίτινες σποραδι- 
ί καί οΐνόφλυγες 

ς θύραν ανοι
κτήν ή οπήν τινα νά κ,ρυβώσι Κρότοι δέ άσυ- 

καί κρωγμοΐ «άλλον ή κραυγαί έτρόμα- 
ιπιζον τόν κόσμον. Ούτω καί ημείς 
έν σπονδή καί τρέχοντες, ώς έκνε- 

υ.όλις ήκούο-

ρεΰμα τι
τήν πόλιν. Αί οδοί σκοτεινοί 
άπετόφλωνον τούς άνθρώπους, 
κώς τήδε κχκεΐσε, ώς τυφλό' 
έτρεχον άπονενοημένως, ζητοΰντε

νήθεις 
ζαν κα: 
σπεύδοντες 
νευρισμένοι δεά μιας ή πηδώντ 
μεν πυροβολισμόν, συνωδεύσαμεν τήν Κυρίαν Προ 
ξένου μέχρι τής θύρας τής 
ξενείου μας, δτε σφίγξαντες : 
γομ.αλά τάς χεΐρας ’.

—Στό καλό, στό καλό, 
είπομεν έν σπουδή άλλήλοι 
«εν, λαβόντες αντίθετον

Ουτω ϊύυεθείς «όνος έν πλήρη 
πανχστασει έν μέσο» τών μεγάλων κα· 
δαλων οδών τής Ώδησσοΰ, ήοχ/.σα νά βαδίζω ή- 
σύχως πρό: μίαν διεύθυνσιν, ;------------------
τρον καί ΐκείθεν νά λάβω τ 
χεΐον τής Βόρσχς φέρουσχν 
οτι ώς ξένος δέν ε"τρεχον ο·' 
θεσεως ή κχταδιιόξεως, ότε άκούω ο
πούς τό χκρον τού δρόμου βοήν 
λαλχγ-μόν καί πλήθος κόσμου 
τέοω, ωσεί νά κατεδιώκετο

Ο· προ έμοΰ κα:

απ’ έδώ, άπ’ έχει, 
ς καί 
κχστος

κπεχωρίσθη- 
διεύθυνσιν. 
στάσει καί έ- 

ολυδαι-

άγουσαν πρός το θέχ-
ιήν πρός το ςενοδο-
οδόν, μέ τήν ιδέαν,
υόένχ κίνδυνον έπι-

σθέν μου
καί φοβερόν άλ-
τρέχοντος άπω

τεροι έκ τών εγκαρσίων
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οδών ερχόμενοι μόλις είδον τά διατρέχοντα, τό 
έβαλαν κυριολεκτικός < ί ς τ ο πόδι, ότε καί 
έγώ δεν έθεώρησα άσύνετον νά πράξω αμέσως 
το αύτό. ’Αλλά όλως άσθμαίνων καί κεκοποια- 
κως, πλησιάζω το Έβν. Θέατρον καί μή βλέ
πω*  τον άμεσον κατ’ εμού κίνδυνον, έβράχυνα 
τό βήμα καί έβάδιζον ήγανακτισμένος κάπως 
έκ τής καταστάσεως βραδέως, οτε φθάσας έμ
προσθεν τούτου, παρατηρώ 8-10 αστυνομικούς 
μέ τά ξίφη πάλλοντα καί τά πολύκροτα άνά 
χεΐρας υψωμένα νά τρέχωσι πρός με

Τότε αληθώς έφοβηθην καί άπορήσας διά 
την κατ’ έμοΰ έπίθεσιν, παρεμερισα πρός τήν 
γωνίαν έναντι μιάς οικίας, δτε ούτοι προχωρή- 
σαντες, έπυροβόλησαν, άνε ρχόμειοι τάς έςωθε 
βαθμίδας τού Μεγάλου θεάτρου, έκ τοϋ βάθους 
τής στοάς τοΰ οποίου περί τούς είκοσι νέους 
έξήλΟον τρέχοντες έκ τοΰ οπισθίου μέρους.

Ειχον σπεύσει νά κκτκλάβωσι τό θέατρο*,  
καθόσον αι βόμβαι ήκούοντο δικοοηννύμεναι 
και εφοΰο'τντο μη ατατιναξωσι το περικαλλές 
αύτο οικοδόμημα.

Σκεφθεις μετά ταύτα, ότι προτιμώτερον ήτα 
νά τρέχω η νά βαδίζω ήσύχως καί άδιαφόρως, 
άφοΰ όλοι οί ευρισκόμενοι ακόμη έν ταίς όδοΐς 
έν σπουδή καί τρόμω ετρεχον νά κρυβώσιν έν 
ταΐς οίκίαις των, ήρχισα 
τρέχω, δτε 
ΙΙούσκιν όπου τό

έ/Διί· 
ακούω 

ξενοδοχείου άνακρζζοντος: 
], διότι θά κλεΐσωμεν 

γωμεν.

καί εγώ πάλιν νά 
ε’σέρχομαι τέλος εις τήν όδόν 

ξενοδοχειον μου καί ακούω 
πυροβολισμούς όπίσθέν μου καί συρινμούς σφαι- 
ρών πρός τήν Πλατείαν τού Ρισελιε. Ένταυτώ 
Ss διακρίνω τινα πίπτοντα, άλλα δεν ηδυνάτιην 
ν’ άντιληφθώ, άν επεσε β)ηθείς έκ σφαίρας ή 
σκοντάψας. Τ· βέβαιον όμως είνε, οτι ούδείς 
έ’τρεςε νά τον άνειειρη.

Φθάσας τέλος πρό τοΰ ξενοδοχείου μου 
ετο ή έςώθυρα την στιγμήν ταύτην καί 
τού γραμματέως τού ξε·

— Τρέξε, κ. Πρίντεζη 
καί δυσκόλως θ’ άν

—Τ’- τ'· «γένίΤο πώς τά βλέπεις τά
πράγματα. τόν έρωτώ; τί ε’μαθες ;

—Μη τά ρωτάς, φρίκη, μοΰ άπαντά, πρέ
πει νά σκότωσαν εως 400 παιδιά, τί έγεινε έκεΐ 
επάνω, δεν περιγράφεται. Μόνον σάς λέγω οτι 
τά φορεία καί αμάξια εξακολουθούν νά μετα
φέρουν νεκρούς καί τραυματίας καί όλη ή πό
λις, αί πλατεΐαι οί δρόμοι καί τράπεζα·, κατε- 
λήφθησα*  ύπο τού στρατού

—Τί λέγεις αδελφέ, καί πότε έ-,-ένοντο όλα 
αυτά ; Είν*.  αληθή.

— Προ ολίγου. Μά πού ήσο; Είγον καταλα- 
on ο·. μαθηταί τά τρία κυριώτεοα μέρη τή; 
πόλεως και ειχον κάμει οδοφράγματα μέ άυ.ά· 
ςια, δένδρα καί στήλου; τού τηλεγράφου, όπιο 
εκοπτον και επειδή ΐπυροβολουν κατά παντός 
διερχομένου καί δέν παρεδϊδοντο, ή*αγ·κάσθη  ό 

στρατός νά τούς πυροβόληση καί συλλαβή όσους 
δυνηθή, διότι ήσαν 4-6 χιλιάδες άπό αύτούς.

—Κρίμα τά παιδιά. Έγώ ήμουν ακριβώς 
έκεΐ καί επειδή έβλεπον. οτι έπέκειτο σύγκρου- 
σις, ΰπήγα έ'ως τό προξενεΐον μας καί έκεΐθεν 
ήλθον εδώ.

— “Ελα, έλα επάνω,διότι τώρα είνε ί μεγά
λος κίνδυνος, όπου θά γενικευθή τό κακόν.

— Πώς, δεν τό έπνιξαν;
—"Ισα, ίσα, τώρα θά ενωθούν οί έργάται καί 

ό λαός. Ό δήμος θά παύση τούς αστυνομικούς, 
διότι έκτύπησαν τά παιδιά των, καί οί 'Εβραίοι 
θά κόψουν το νερό τής πόλεως καί θά βάλουν 
φωτιά, ώς διαδίδεται.

— Τί λέγεις, άδελφέ; καί τώρα;
—Τώρα, αλλοίμονο*  εις ημάς. Έδώ είμεθα 

βΟΟχιλ.Οί 480 χιλιάδες είναι 'Εβραίοι καί ό 
πόλεμος είν: μεταξύ ’Εβραίων καί Ρώσσων, διότι 
οί Εβραίοι ευρίσκουν τώρα τήν ευκαιρίαν νά 
ζητήσουν ελευθερίας καί δικαιώματα,

Μεταβάντες είς τό πρώτον πάτωμα άπε- 
σύοθημεν εις το δωμάτιον τοΰ γ’ραμματέως, όπου 
τό έστρώσαμεν είς τά χαρτιά καί τούς καφέ
δες και άπό καιρού εις καιρόν ήκούοντο πυροβο
λισμοί αραιοί καί ηνωμένοι. Κατ’ όλίγον δέ 
είρχοντο καί μάς έλεγον οί υπάλληλοι τοϋ ξε
νοδοχείου απαίσια νέα, περί φόνων, συλλήώεων 
καί στρκτ. μέτρων.

Δευτέρα μετά μεσημβρίαν είχε σημάνεε, ότε 
έσκέφθημεν περί φαγητού καί έτηλεφωνήσαμεν 
εις τον κ Σπορδίλην, δ'.αμένοντα εις τό Έστια- 
τόριον, καθόσον διατηρεί και τοιούτον πλησίον 
τής κεντρικής θέσεως, εν ή συνέβη ή μεγαλει- 
τέρα σύγκρουσις.

— Ειν: αδύνατον, μάς άπαντα νά στείλω άν
θρωπον, ούτε νά έλθητε σείς εδώ. Δέν εγγυώ
μαι περί τής ζωής ούδενός αύτήν τήν στιγμήν.

— Τότε και ήμεις δέν τό κινούμε*  άπ’ έδώ 
καί θά μείνωμεν νυστικοί, χπαντώμεν.

’Ηλικιωμένη δέ τις Κυρία, μένουσα έν τφ 
ςενοδοχείω καί άκούσασα τήν ομιλίαν μας ’Ελ
ληνιστί, μέ πλησιάζει.

— Είσθε Έλλ.ην βεβαίως, μέ έρωτά;
— Μάλιστα Κυρία, τή απαντώ.
— Σάς συμβουλεύω, μοί λέγε·, ιδιαιτέρως, νά 

προσέχετε, διότι δίν είσθε έν ασφαλεία,-.ΰοε καί 
έδώ μέσα.

— Τί λέγετε^Κυρία;
— Βεβαίως, έόώ δλον τό προσωπικόν εινε 'Ε

βραίοι καί έπειδή ό πόλεμος εξω είν: μεταξύ 
Ρώσσων και 'Εβραίων, πολύ δυνατόν ή οί Ρώσ- 
σοι νά βάλουν φωτιά νά κάψουν έδώ μέσα τούς 
Εβραίους ή οί Εβραίοι έδώ νά σάς κακοποιήσουν 
ώς Ρώσσους.

— Κακά τήν έχομε*,  έσκέφθην. ’Ώστε ;
— Ωστε έπειδή σάς βλέπω πολύ ζωηρόν καί 

κοινωνικόν, καλό έθεώρησα νά σα; εΐπω πού εύρί- 

σκεσθε διά ν’αποφεύγετε τάς ομιλίας με οίον- 
δήποτι, δν δεν γνωρίζετε.

— Πάει καλά, είπβν είμεθα ΐν Ρωσσία καί 
άποσυρθεί: <ΐς τόδωμάτιό*μου,  έμεινα έξηπλω- 
μένος έπί δύο ώρας, άναγινώσκων, ότε ή πείνα 
μ' έκαμε νά έ ερθώ καί μεταβώ παρά τφ γραμ- 

ματεΐ.
— θωμά, τώ λέγ ι, δεν θά βύρείή τέλος 

τίποτε νά φάγωγεν, λίγο ψωμί;
—Νά μόλις οικονόμησα όλίγον τυρόν, έχω 

καί άρτον, άν θέλης κάθησαι νά φάγωμεν όμοΰ.
—Ψωμί ξερό μέ τυρί άνούσιον, χωρικό < είπον 

καί άνελογίσθη*  τό γεύμα τής κ. Κούλ γλου, 
διά τάς 3 οπού μέ είχε ακριβώς προσκαλέση 
μέ τόσα ορεκτικά, χαβιάρια καί ώραΐα φαγητά 
καί ΐγό> νά μή δύναμαι νά άπέλθω ο ά τόν φό
βο*  τών Ιουδαίων.

Καί ούτως ένένετο, διελθόντες ολην τήν η
μέραν καί νύκτα έκεΐ νύστεις ί' τρόμο» καίέν πε- 
ριορισμφ.

Τήν επαύριον ήλθον άλλεπάλληλα τηλεγρα
φήματα, ότι όΤσάρος έχορήγει εις τόν λαόν του 
συνταγματικάς ελευθερίας.

Διά μιάς ή κατηφής καί πένθιμος εκείνη πό
λις μετεβλήθη εις χαράν καί πανήγυριν. Χιλιά
δες, λαού περιέτοεχον τάς όδούς άδοντες καί 
πηδώντες. Παντού δέ έπεκράτει εύθυμία καί α
γαλλίασες, ήτις όμως έπέπρωτο νά μή διαρκέση 
ένεκα τών άκρως φιλελευθέρων, οΐτινες έξεμε- 
ταλλεύθησαν τά πάθη καί έζήτησαν ανατροπήν 
τοΰ καθσετώτος. Οίίτω δέ ή έπανάστασις εξη- 
κολούθησε πλήρης

Τήν επαύριον άνεχώρει τό αυστριακόν διά 
άτμαπλοιο*  Κωνσταντινούπολή καί Πειραιά. 
Μή δέ θέλ.ων νά παρατείνω τήν διαμονήν μου εΐς 
κατάστασιν τοσοϋτον άνώμαλον καί αμφίβολον, 
έπεβιβάσθην άνευ χρονοτριβής αύτοΰ καί τό ε
σπέρας τής ιδίας ημέρας άπήραμεν με ώραΐον 
καιρόν έκεΐθεν δ'.ευθυνόμενοι προς τήν ήρεμο*  καί 
χαρίεσσα*  χώραν τών ήμετέρων εύγενών ηρώων.
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ΚΑΜΙΑΛΟΥ ΔΕΒΑΝΣ

Η ΝΗΖΟΖ ΤΟΥ ΠΥΡΟΖ
*Αλλ’ ί δύσμοιρος ίμο καταπεπονημένος. Άπό 

τριών νά κοεμτ^ί/ και έπρεπε νά
άναπαυ#»] κοιμώμενος ϊνα λάβη δυνάμεις πρός 
εξαχολοΰιί^α ν πορείας τον. Δύο κέδροι πε- 
λώςιοι υψονντο ύπερ το εδαγο; μίχρι 15-20 
^ερίηον μίχροη-, περίπέεχ/ιο δε έ< πελωρίων 
κληματίδων ουιδεδεμίνωρ μεταζν των δύο όεν- 

δρων Ιοχημάτιζεν είδος γέφυρας, είδος τι υπέρ- 
μεγέθους κρεμαατης κλίνης.

01 ηεριηλεγμενοι κΐάδοι τφ Ιπίτρεψαν ν’ 
ίρριχ^Π' ευκόλως μέχρι τών κληματίδων αύτών, 
δ.ιον ενρε είδος u κλίνης, τελείως προφυλαγμί- 
νης, οκεπααμίνης με φύλλα και &ν&η, εφ' ών 
εξηπλώΟη νωχελώς, Αόρατος έντελώς όιά πάντα 
Ικτδς τών πτηνών καί τών οκωούρων κα&' δν 
δε χρόνον ό Δον Λουδοβίκος ΙμάνΟανε την 
δραπέτευοίν τον εκείνος εκοιματο τον βαϋνιερον 
και γλυκύτερον ύπνον.

Έν τούτοις εϊχεν ηδη προχωρηοει αρκετά πέ
ραν τών μερών τον δάοους είς τά όποια οννή- 
Οιζον οί οτρατιώιαι τοΰ Έαλεμ νά ερχωνται. Ό 
Άνφόνοος εμελλε νά είοελΟη εν τελείφ παρΟε- 

νεο δάαει, δξίζει δε τάπεριγράφωμεν τοντο διά 
διά πολλούς λόγους. Πρώτον διότι δίνείτε εύκο 
λοννά λάβη τις Ιδέαν τώνπαΟημάτων τοΰ δν&ρώ- 
πουτούτουα,ν δενγνωρίζη τάίμηόδια, άτινα είχε 
νά υπερνικήοη. Δεύτερον διότι τά δάοη ταντα 
τά εκτεινόμενα μιταξύ τών "Ανδεην καί τοΰ ’Α
τλαντικόν ώκεανον, έπί δ.αοτήματος 1,200 λευ
γών μέχρι τονδε έξωγραφίΟηοαν νπδ εδφαν- 
τάοτων μόνον, ουδόλως ίγγιζόντο>ν την πραγμα
τικότητα.

Τό Αληθές παρθένον δάσος, ϋεώμενον εκ τοΰ 
ποταμον ‘Αμαζωνείον φαίνεται είς τούς οφθαλ
μούς του ταξειδιώτου ώς πράσινον τείχος. Τά 
νά εισδύση τις άέ εις αϊτό φαίνεται τόσον εΰκο- 
λον οσον τό νά παραβίαση δρος εκ γρανίτου. 
Ό πέλεκυς είνε τελείως Αδύνατος >ά άνοιξη δίο
δον είς την πρασινάδαν αυιήν. Μόνον δια τοΰ 
πυράς δύναται νά κατορθωθη τό τοιοΰτο, άλλά 
ώς βλέπομεν, δίαν το μέσον δίν είνε άνεκτέλε- 
λεστον, είνε δμως κινδυνεοδες.

"Αν, όδηγούμενος υπό Ινδού τίνος, είοδύ- 
σητε εις άτραπόν τινα τοΰ δάσους τούτου, θέαμα 
μεγαλόπρεπες θά ίκτυλιχθη προ τών οφθαλμών 
σας. Δένδρα γιγάντια, κληματίδες πελώριοι,άνθη 
άγνωστα, θάμνοι ευώδεις, χλόη ύψους δκτώ 
ποδιάν καί πρός τούτοις Ακανθώδεις βάτοι, 
δενδρύλια και κάκτοι πεελώριοι και παράξειοι.

Εις τό μέσον όλων αυτών αίσθάνεσθε ότι 
υπάρχει κάποιος κόσμος πραγμάτων παραδόξων 
διότι έκαστον φντόν τοΰ όποιου ό μίσχος τα
λαντεύεται, έκάστη κλημαίις >)τις κινείται, &ναρ- 
ριχάται η έρπει, έκαστον φύλλον τρέμον, έκα
στος ψόφος Ακονόμενος, πάσα κιιησις, μέ μίαν 
λέξιν, παράγεται άπό κάποιο ζών δν, εύχάριστον 
η ειδεχθές, άβλαβες η θανατηφόρον, έρπετόν, 
σαυροειδές, βατράχων πελώριον, πτηνόν παράδο
ξον, τετράχειρον η άλλο τι εκ τών συι αφών ειδών, 
τών όποιων ή θέα απλώς είνε ανυπόφορος.

Άλλα τό μεγαλόπρεπες Αληθώς και τερπνόν
θέαμα τούτο δέν θά τό συναντήσετε παρά είς
την είσοδον τών παρθένων δασών, άφοΰ βσδί-
οητε ίπι μίαν καί πλέον ώραν είς τάς σύχναζα-
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μίτας ατραπούς. "Αν όμως έξ ανάγκης η κατά 
τύχην δδηγηθειιε Απωτέρω, το θέομα αλάσσ/ι 
πλέον. Τά διακλαδούμεια δένδρα καθίστανται 
τόσον πυκνά, ώστε ϊνα δέλθητε πρέπει υά κατα- 
ξζσχώδώβι χεΐρεςκαι πρόσωπον εντός τώβ Ακαν
θωδών θάμνων οϊτινες αύξάνονσι κατά nSv βήμα 
Βεβαίως ίύ άσθε άκόμη yd Ακολουθήσητε τήν 
γραμμήν τής Ατραπού, άλλά πρός τοΰτο πρέπει 
νά είόθε ή Ιαγουάρος ή 'Ινδός, διά νά γνωρί
ζετε νά έρπετε έπί ταύτης.

'Ενίοτε είς το μέσον τής οδού σνοοοίριύοντοι 
κορμοί δένδρων, εις ϋψος πιλώριον, μεταξύ δ' 
έκδοτου κορμού προβάλλει και δενδρύλόν ιι 
πνκνότατον.

'Ολίγον κατ ολίγον ή πυκνότης τοΰ δάσους 
λαμβάνει φοβερός Αναλογίας. Ό «τρόμος τον 
Αδιαπέραστου» τών κλασικών Αποβαίνει Απολύ
τως Αληθής. Δέν υπάρχει πλέον διακλάδωσις 
κληματίδων καί Αλλων Ακανθωδών Αναρριχητι
κών φυτών, άλλ εν ΰ/ασμα πνκνότατον τον ό- 
πΟίόν τά: Ιι·ας άπότελοΰοι κλάδοι καί κορμοί 
δένδρων προσέτι υπερβαλλόντως όγκώδεις.

Η ζωή τό<ε τοΰ ίσωιερικοΰ τον δάοονς αύ 
του έϋδηλονται διά τιυος μονοτόν<·ν βορβορυγ- 
μαΰ. Δεξιά, Αριστερό, Ινώπιόν σας, ύπό τους πό
δας σας, τά πάντα κινούνται, πηδούν, δύουν, 
σνρίζουν, μορμυρίζουν. Τά πάνια έκεΐ ζώσι 
καί φθείρονται. Ώ ! καί αν ήδύνατό τις «ά Γ
όη τοιαύιην σκινήν, Αλλ' έκ τοΰ Ασφαλούς' ό
ποιον θέαμα ί Μυριάδες πτηνών όλων τών ει
δών και μεγεθών περαπτανιαι και προκαλοΰσιν 
άίληλα. Λνρσι, ψιττακοί, παραδείσια, θαυμάσια 
είδη φασιανών και χίλια άλλα, ενφ σιρατιά πι- 
θήκωνποίζει έπί ιών κακαοδίνδρων καί τις ία- 
γοΰρός καταρρίπτει νεκρόν θνμ ί τι δι'έιό; μό
νον κτυπήματος τοΰ πέλματός του.

Έπι τών κορμών τών δένδρων σιγηλώ; δω 
λώθαΐνονοιν ώς ζώσαι περιπλοκάδες (ρπειά δια
φόρων μεγεθών και χρωμάτων Ινώ μία τοΰ 
ήλιου ακτίς ιξ Απροσεξίας είσδύσασα μέσω τών 
πυκνών φυλλωμάτων μέχρι τοΰ εδάφους μάς 
δεικνύει την ΰπαρξιν έκεΐ ΰδατος. Πράγματι δέν 
είναι έδαφος στερεόν, Αλλ' ύδωρ ρεον, ποτα
μός δλόκληρος τόν όποιον δποκρύπττ,νσι τά ά
φθονα τών νδάτων φυτά και οί κεκλημένοι επ' 
αυτού κορμοί τών δέιδρων, ώ; καί οί πυκνοί 
θάμνοι, διά μέσον τών όποιων έδώ και έκεϊ 
προβόλου»· τάς πελώριος κεφαλάς των Απαιχθεΐς 
κροκόδειλοι.

Jfv είνε Ανάγκη νά εϊπωμεν on ό Άλφόν- 
ους ένόησε τό δυσχερές τής θέσεώς του. Είχε 
τά διανύοη Ακόμη τούλάχιοτον 10 λεύγας εις 
τοιαυτην χώραν, διά τής οποίας ώφειλε νά ύπο 
λογίση τεοσαρας ήμ·ρας. διότι Για προχωρή ά- 
σφολώ: ιις τό φυτικόν τοΰτο τοίχος δίν ήδύνατο 
να πατή οταθερώς τόν πόδα του χωρίς νά έξε- 
τάζη λεπτομερώς πού ιόν έθετε. Δεν ήδύνατο 

ανευ προφυλάξεων νά διέλθη πρό δένδρου τίνος, 
δ.ότι δεν έγντόριζε αν όπισθεν αύιοΰ έκρύπτετο 
εχθρός. Εΐς ταΰτα δέ πάντα έπρεπε νά έχη ύπ' 
οψει του και τούς 'Ινδούς τών όποιων οί λαί
μαργοι ορέξεις διά τήν άιθρωπίνην σάρκα δΐν 
ειχον ειοΐτι εξαλειφθή-

Έπρεπεν άκόμη νά τρώγη. ’.ίλλά τίΚαρ
πούς ; Δέν ήτο εΰκολον νό τούς κόπτη, έκτος δέ 
τούιευ ήδύνατο νά Απατηθή και φάγη δηλητη
ριώδη τοά. Ευτυχώς όμως δι' αυτόν ευρε φω 
λεάς τινας πτηνών και κατεβρόχθησε τά <ί.ά 
των. Μόνον εις τήν έκ κληματίδαν αιώραν του 
εύρε δωδεκάδα φωλεών φυττακών, έκαμε δέ δε 
αύτών Αληθές γεύμα συμπληρωθέν και δι' δλί- 
γης ρακής, ήν ώς εΐπομεν είχε παραλάβει μεθ' 
έαυτοΰ έκ τής φυλακής.

Έν τούτοις ή κόπωοίς του δέν είχε καταστολή 
τελείως. Ό Βακάος λοιπόν έσκίφθη οτι ϊνα 
φέρη εις αίσιον πέρας τήν Απόδρασίν του τώ 
έχρειάζετο περισσότερα δΰναμις εκείνης ήν οίσ- 
θάιετο την στιγμήν έκείνην και Απεφάοισε νά 
μείνη τήν νύκτα έπί τής εξ Ανθέων κλίνης του. 
Τό καιάλυμά του ήτο ώραΐον. ώά αχενάφθυνα, 
ήτο δέ καίάρκετά μακράν Από τό Σαλέμ, ώστε 
νά μή φοβήται τίποτε. Ή ιδία του ήτο σοφω- 
τάιη.

Τδ τέλος δέ τής ήμερος άφιέρωσεν είς κατο 
πτεύσεις τών περιχώρων καί ενρεν δτι είς περί- 
στάσιν καθ’ ήν ήτο Αναγκαία ταχεία φυγή, ήτο 
κατάλληλος δίοδός τις δ.ά τής όποιας ήδύνατο 
με τέχνην τρέχων νά διανύση τέταρτον λει'γης 
είς ήμίσειαν ώραν.

Τήν πρωίαν τής έπιούσης ό Άλφόνσος έξύ· 
πνησεν έκ τοΰ κρότου τουφεκισμού.

Άνετινάχθη μη εχων συναίσθησιν τών περί 
αύτό. Άλλά ή ψυχραιμία έρχεται ταχέως είς 
άνθρωπον οηνηθιομίνον είς τούς κινδύνους.

Μέ μυρίος λοιπόν προφυλάξεις και χωρίς *'ά  
προξειήση ουδέ τήν μικροτέραν κίνησιν εις τήν 
έκ κλάδων αίώραν του, ίστράφη τά μάθη 
πόθεν προήρχετο δ θόρυβος σίτος- Ουδέ άγ
ριός τις ιθαγενής t9d ή'ύεατο νά έκτελέση ταΰτα 
τελτιώτερον. Τοΰτο έγένετο έπί εν λεπτόν. "Ε
πειτα ήσι'χως καί τεχνιέντως Α.ιεχώρισε δυο 
τρεις κλάδους κοι ρίψας τό έρεννπικόν βλέμμα 
του διά μέσου τοΰ χάσματος ειδεν είς 20-25 
μέτρων απόοταοιν τόν μιγάδα κρατούντα τό ο- 
πλον του άνά χεΐρας, προσικτικώς έρευνώντα 
όλα τά σημεία, τά ώτα δ' εχονια προκλητικά 
διά πάνια θόρυβον, έιιμ έκ τοΰ δπλον του άνήρ- 
χετο δ καπνός είς Ιδιότροπα οχήματα και διε- 
Ανετο τις τόν Α^ρα.

*0 ’Αλφόνσος δέν άιέπνιεν. Ο Αργεντινός 
τότε, έξήταοε προσεκτικώς ·ό έδαφος τής ατρα
πού και έφαίνετο σκιπτόμειος προς στιγμήν. Πα- 
ρετήρηοε πρός τό μέρος τών κληματίδων, άλλα 

δέν έμάντευσε τΐπ-πε. Έκ τής παντομίμας τοΰ 
δαίμωνος τούτου ήτο ινκολοννά έννοήση τις τί 
ατνέβαινεν έκεΐ.

Ό ύποδιοιηκητής τοΰ Σαλέμ, ώς εΐπομεν, ύπε- 
οχέθη ώς δώρον είς Ικεΐνον, οστις θά συιελάμ- 
βανε τόν Βακάον 20 δοΰρος. ί ίς τό άκουσμα 
τούτο τά ώτα τοΰ μ·γάδοςέσκίρτησανκαιέψιθύ- 
ριοε κατ'ίδιαν, «ύ^ά τούς έχω αΰριον».

Φαίνεται, δτι είχε μτγάλην πεποίθησιν είς τόν 
έαιτόν του. διότι έζήτησε μόνον τέσοαρος άιδρας 
ώς συντρόφους, ώρκιζόμενος διι δέν θά έπανήρ- 
χειο Ανευ τοΰ καταδίκου.
Ό Δδν Λουδοβίκος Βαγάερτ όλίγου δεΐν άπέρ- 

ριπτε τήν αΐτησιν του μιγάδος. Αλλά Αφ*  ενός 
δέν ήθελε τά παρακαίλύση τό έργον τής δικαιο
σύνης, άφ’ έτίρου δ' έσκίφθη 5τι δ Βαινάος θά 
ήτο μακράν κινδύνου. Παραχώρησε λοιπόν τέσ- 
σαρας στρατιώτας εις τόν ύπαξιωματικόν του καί 
αυτός έπέστρετμε μέ τόύπόλοιπον τοΰ στρατού του.

Ό μιγά ; κατά πρώτον έσκίφθη, ότι έπρεπε 
νά εξερεύνηση τάς πρες Λιατολάς τοΰ δάσους 
Ατραπούς, κρίνων έκ πείρας, ότι είς έξυπνος 
άνθρωπος ώφειλε προς σωτηρίαν του νά τραπή 
πρός τό μέρος τής θαλάσσης.

{Έπεπαι συνέχεια)

ο ιατρός Ν· Ι· MX2FA ΙΤΗΧ 
.Μι- Xoc νε,ρονργικοί*  ί>»εθνο€ίο

έν Βερολίνο ΣννεΓ>ρίον.

Ευχαρίστως εϊδομεν εις τά πρακτικά τοΰ κατ' 
αύτάς τελεοθέντος έν Βερολίνφ Διεθνούς Χει
ρουργικού Συνεδρίου και τόν Αγαπητόν μας έπι- 
στήμονα, τόν έν Βερολίνεμ συνεργάτην μας Ιατρόν 
χειρουργόν Κ°ν If. I. ΜίΙΡΑ'Ι ΤΙΙΝ. Μετά 
τών ουγχαρτμηρίων μας στέλλομεν καί τούς εν- 
χητηρίοις μας πόθους, ύπέρ τής Ινιοχύσεως 
τοΰ Επιστημονικού του ζήλου πρός τιμήν καί 
τής Ιδιαιτέρας του πατρίδος.

ΕΛΠΙΣ
Αμαρτιών ανγχώρηοις, ν&ν ζύντων προοτααία.

! to ΓχαιοΡ. φανού tv 
ΐέ&λιμμίνων fiflraoa 

τφ η&>οχαίρ·ι> βί<ε·.

MIA ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΝΕΑΝΙΣ

Eic Βλαδιχαύκβοον τής Puooiac μίσ νεδ- 
vic δώοεκα έτών, παρουοιά^ει περίεργα cup. 
πτώματα μαγικής δυνάμεως άλως εκτάκτου 
και ακατανόητου.

Οί γονείς της επειδή ήοαν πτυχοΐ και δεν 
ήδύναντο νάτήν συντηρη3ουν έτοποθέτηοαν 
αύτήν εΐς μίαν οικίαν. Μετ’ δλΐγας ήμερος 
όμως οί οίκοδεσπόται τήν έίεδίωίαν, διότι 
είς τήν οικίαν αύτήν κατά το μικρόν διάοτη 
μα κατά τό όποϊον ύπηρέτηοεν ή κόρη πλεΐ· 
οται ίημίαι έπηκολουθηοαν. όλα δετά ύάλινα 
αντικείμενα και πολύτιμα άγγεΐα έθρσύοντο

Έκτόε δέ τούτου όλα τά καδίοματα είχον 
ΰποοτή τάς ιδίας ίημίος. Διότι μόλις έθετεν 
ή υπηρέτρια τάς χεΤρας έπ αύτών διά νά τά 
έεοκονίοη, άμέοως έπήρχετο ρήίις αύτών.

Άν ή κόρη ϊστατο έμπρος είς καθρέπτην 
δέν έόράδυνεν ούτος νά θρυμματιοθή. αί δέ 
πλάκες τοΰ δαπέδου έτριίον καί αύται και 
έθραυοντο άπό τόν βηματισμόν τής κόρης.

Τό δυστυχές κοράσιον ήναγκάοθη νά άλ- 
λά£η κυρίους, άλλ ’ όχι άτυχώς καί ιδιότητας.

Άπεφβοιοε τότε νά μεταόάλη έπάγγελμα 
καί £γινε πλύντρια Μόλις έθιγεν όμως τά 
άσπρορρουχα. ήρχιύαν νά υποτρέμουν καί 
ταΰτα, νά κινώντοι καί εΐς τό τέλος νά κά
μουν αληθινόν χορόν. Αί άλλαι πλύντριοι 
βαρυνθεΓοαι, έδήλωσαν, ότι δέν θέλουν πλέον 
μίαν τοιαύτην σύντροφον, ήτις όμοιάίει πρός 
κακήν μηχανήν κινητήριου.

Τό πράγμα διεδόθη καί περιήλθε εΐς τάς 
άκοάς τών επιστημόνων, οί όποιοι ύπέόαλαν 
εΐς έέέτασιν τήν κόρην.

Όπως δέ συμβαίνει συνήθως, έίεφράσθη- 
σαν πολλαί γνώμαι, χωρΐ< νά δοθή επαρκής 
έέήγησις τοΰ φαινομένου τούτομ.

Τί συνέόαινε λοιπόν; άγνωστον.
Σημ. Οί πνευ|ΐατισταί οΰδεμίαν απορίαν 

θά έςέφραζον περί τοΰ γεγονότος—Εΐνε μία 
άπλή μεσολάβησις ταραχοποιού πνεύματος 
καί ούδέν πλέον.

Φ Φ <ρ 
Μ1ΑΔΕΚΑΕΤΗΡΙΣ

Ή συνάδελφος «Πρόοδος» τής Τήνου είοελ- 
θοΰσα έσχάτως είςτόδέκατον αυτής άπό·τής εκ- 
δόσεώς της έτος, έώρτασε τήν δεκαετηρίδα της 
δεχθέΐσα τά συγχαρητήρια τών πολυαρίθμων φί
λων καί άναγνωατών ιης. Όμολογουμένως είνοι 
τό μόνον έπαρχιακόν έβδομαδιαΐον φτ'λλον, όπερ 
έπειέλεσυτ Αληθή δημοο- πρόοδον ένεκα τής ίν- 
διαφερούσης πάντοτε καί.έπιμεμελημένης ΰλης του 
και τής ώφελείας ή»· παρέχει είς ιήν είαγήνήσαν.

Εύχόμεθα αύτη διαρκή εύδοκίμηοιν.
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Παρά τ<7· ίατρώ κ. Δ. .
Ό πελάτης. Ιατρέ juor, δέν αέσύάνομαι 

καέ.ά καί εν τούτοις ε'μαι δυνατός «dr βόδι, 
τρέχω ώς σκύλος και τρώγω ώς λύκος.

'Ο ιατρός. Φίλε μον, άν ήμην είς τήν θέ· 
σιν σον, θά ίπήγαινα νά ζήσω με id ζώα.

Διαφήμησις ίν ίφημερίδι:
• Πωλοννται τά έπιπλα τον δποβιώοανιος ταγ

ματάρχου τον πεζικού Δ... Κ... Αξιωματικού 
τής λεγεώνος εν αποστρατεία ία

Ο ράπτης εόγενώς πρός κακοπληρωτήν :
— Ξεύρετε, Κύριε Πίτρε, ίφέτος κάμνομεν 

Ινδυμασίαις Ακριβείς,....
— άηέαδ^;
— Δηλαδή τοΰ συρμόν, και δ λογαριασμός 

ίπίοης πρέπει νάήναιταν συρμού, Ακριβώς πλη
ρωμένος.

— Βεβαίως καί εγώ θά φανώ) τιάρα άκρι- 
βώτερος είς id? πληρωμάς μον.

Είς τό ξενοδοχείου : άπλότης υπηρέτου.
— Τι κρασί είναι αύτό, παιδί ; μοΰ φαίνεται 

είναι Ανακατωμένο.
— Ναί, Κύριε, είναι, διότι κατά λάθος είχε 

πέσει ένας ντολμάς, δταν τό έφερνα.

Είς χορόν Κύριός τις ίπάτησε του πόδα κομ- 
ψοπρεπονς Κυρίας.

— Συγγνώμην, τή λέγει άμεσως Ικεΐνος, τό 
υπόδημά σας είναι τόσον μικρόν, (όσιε οόδαμώς 
έβλεπον τόν πόδα σας.

— Kat Ιν τούτοις, έπρεπε να τον ίβλίπετε, 
τφ άπαντά εκείιη φυχρώς.

Είς τό θέατρου : Φράσις βεβιασμένη :
Ό Κύριος διοπτςίζων μίαν Κυρίαν:
— 'Ωραία ίνδεδυμένη αυτή ή Κυρία, άλλά 

κρίμα, δπου έχει χεΐρας μεγάλος, ρίνα μακράν 
και στόμα κοινότατου.

— Έγώ πώς σάς φαίνομαι;
— *Ά,  σείς τόίνονιίον, Κνρία μον, τήν ύπερ- 

βαίνειεείς δλα.
'Η κνρία έμεινε κατάπληκτος, ενώ δ Κύριος 

ίσκόπει rd τήν ίκθειάση.

Ε'ς επαίτης εισέρχεται εις τήν αυλήν πλον 
αίας οικίας και άρχίζει να τραγωδή, δτε σπεύ
δει ή θαλαμηπόλος :

— Γ,ά rd σοΰ πώ, τώ λέγει, ξεύρεις πού 
βρίσκεσαι καί μ’ άρχισες τό τραγούδι;

·—’’Αμ’ κεράμου, έρχομαι τόσαις ’μέραις, 
περιμένω σιωπηλός και κανείς δεν έρχεται.

— Αΐ καί τώρα ;
— Λά, τώρα, σκέφθηκα πώς τά τραγούδια 

σ' αρέσουν και πώς κάτι ύα μοΰ δώσης νά 
φύγω.

γτΚΙ
— Ξέρεις Γιάννη, ,διατί οί καμπούρηδες γε

λούν καί οι τυφλοί όχι;·'1
— Ναί, διότι οί καμπούρηδες γελούν τον κό

σμον και ό κόσμος γέλα τους τυφλούς.

— Δεν ειμπορώ νά καταλάβω, ελεγεν ωραία 
τ.ς κνρία πρός Κύριον, ποία είναι ή δίταμι; 
Ικείνη ή Αόρατος, ή όποια κάμνει, ώστε δταν 
ίγγίζη; τό άκρον τοΰ τηλ- σύρματος,τά αισθά
νεται τό άλλο άκρον, τόσον άφανώς. Πώς γί 
νέτοι αώή ή οννεννόησ ς

— Εί<ε άπλούστατον. Κυρία μον, τή ά.ιαιιά 
δ καιροσκόπος άνήρ.'Όπως κάμνιτε σεις αί γν · 
νιϊιες. δπου μακρόθεν Ιννοείτε παν κίνημα τοΰ 
άνδρός-

Παιδικόν πνεύμα.
Δύω μικρά κοράσια παίζοντα έπί τής Αμμώ

δους άκιής τοΰ Φαλήρου.
— Τι θά κάμγ,ς, Ελένη, δταν θά μεγα 

λώοη;, ξέρεις ;
— Έγώ ;νά, τί άα κάμω, ύά παντρευθώ', 

καί σύ ;
— Εγώ, rd. t?d γίνω πεθερά, γΐά νά πει

ράζω τά παιδιά-
Καλώς γινώσκονν τδ μέλλον των, Ινώ οί νέοι 

μας τοιραννονν τον νονν των καί δεν τό ευρί
σκουν.

Δύο φίλοι μετά καιρόν συναντώμενοι: ’
— Και δ’Αγησίλαος τι γίνεται, μένει πάντοτε 

είς τάς Αθήνας',
— Όχι, ήδη μένει είς Αίγυπτον.
— "Α, κάλλίστα καί δ καΰμένος ό Γίερδί- 

κης, ά, αύτός, βέβαια θά τό ρίξε έξω, ήτον τοΰ 
κόσμου, που ήσνχάζει τώρα ;

— Αϊτός ; εις τό νεκροταφεΐον...

Ανατολικόν γνωμικόν.
«’Εάν αί γυναίκες ώμίλουν διά να λέγουν 

μόιον άληθείας, θά ήκούομεν τόν βηματισμόν 
τών μνρμήχων.

*Η ζηλοτυπία είναι Ιπάγγελμα καρποφόροι· 
διά τάς γυναίκα; ίκείτασ, αίτηες ίξευιελίζουσι 
Τονς βΐ'ζύχονς των.

■ EUHNIK0N W
*Ακ«ρ&μιλ?.ο$ χαταβχιυί) τιχν/,τώ» ίνβέων 
ί ίί; ιό τίλβιον.

KEizonvss Γ· stkmeaiab θτγδτεραη
Έ> *Αλε£βνδρε(α>  Αίγυπτου 7—Όοός Ροζέττης—7

’'Ανθη φυσικά, ταχεία έκτέλε<ίις 
οίασδήποτε παραγγελίας εις τιμάς 
ανεπίδεκτους σνναγνωιόμοϋ.
ΓΙάοαούστασιςπεριτή.Άρκεϊνά ίδήτε. τα δείγματα

D. CLIMA ΤΙ A NOS
Pi opiiilaiiede THE NEW UNIVERSAL P1IAPMACY
Fournisser des Administrations G-'neiales des Wakls.

Caive—Egypte
Σνγχαίρομιν άπό καρόία; tor agiotov φορμακοιιοιον καί χάλλιστον φίλον δια τήν απονομήν χρναοΰ μιταλλίον καί βράβευοιν τών χημικών τον προϊόντων νιτό τή; Έκ- όίοιω; τον Βορδώ τή; Γαλλία;.
Th φαρμακιΐον τον όμιλλίται πρό; δλα τον Eatgov.

ΠΑΠΑΤβΑΝΝΟΓΚΑΙΖΟΓΑΙβΤΗΣ
ΤΡΑΟΕΖΙΤΑΙ

'Οδός έλ-Μανάκ.— Ακίνητον Τόμιτς.
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ πόσης Τραπεζιτικής ερ

γασίας.
ΣΚΟΠΌΣ άνακουφίσεως τού μικρού 

’Εμπόρου και Λαού
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ καί Δάνεια έπί 

Συν)τόΐν μΐ τόκον καί όρους καθαρώς 
τραπεζιτικούς

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Ευν)των ύπό τάς συμ^ε- 
ρωτέρας προμήθειας.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ έπί χρεογράφων μ? 
περιθώριον ό — 1 ο ο)ο μικρότερον τών συ
νήθων καί τόκους καθαρώς τραπεζιτι
κούς-

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ πόσηςχρηματιστιχης έν- 
τολϊίς-

ΕΚΔΟΣΙΣ έπιταγύν (cheques) έπί Άλε· 
ξανδρείας καί τών κυριωτέρων πόλεων 
Άνο) καί Κάτω Αίγυπτου-

ΛΑ-IKON ΤΑΜΙΕΤΤΗΡΙΟΝ δεχόμε- 
νον καταθέσεις άπό Γρ Δ. Ιο καί άνω, 
λειτουργούν διά βιβλιαρίων, καί μέ τό
κον S ο)ο έτησίως.

ΤΜΗΜΑ δτ' Ομολογίας μέ μηνιαίας
δόσεις. Άμεσος δήλωσις τοΰ ’Αριθμού
τΰςπωλουμένης 'Ομολογίας, αύθημερόν
παράδοσις τής Όμολολίας πάσα δυνατή
εύκολία διά τόν πελάτην-
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GO. Αίνιγμα
ϊυ πρωιον είνε πρόθεσις 
τύ δεύτερον δε μέλος 
τοΰ οώματός σου, αν ■ ■ 
την ορθογραφίαν 
δφήοης χαιά μέρος. '
Τέλος ιύ ολον μ*  είτε 
ονομα φημιομένον 
αρχαίας ήρα,ΐδος 
ωραίας δε άιθίδος.

βΙ.Γρϊόος 
"Ιτώρα Φ ώρα II Τ ονν 
<»ίϊ. ’Κ3.λειπο«Ινμφο»νβν 

II----ΗΉ—ΗΗ—|-ι+»7~π+»·--+<«+ η
OS*.  Φ νοοιι ν·Μ ίγ?>» ν 
Ανοι—Σίτο —Τονησιτεμη.

Kiddor 
ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙ 17 ΤΕΥΧΟΥΣ

52. Έπι τής ρινδς τον Κνρίον.— 53 Κν — 
πρός.—51. Οί επίσκοποι είνε ιδίως παχεΐς.— 
55. Ή Κρήτη είνε νήσος.
AvtQl· ‘Αχιλλενς Βαρδαλός έξ 'Αλεξάνδρειάς 
3, Γιάννης Τααμαδδς εκ Ζίφτας 1, Στάμος 
Πάγκαλος έκ Ζίφτας 4, Γεώργιος Σ· Βλαβια 
νδς 1, J. Γεωργιάδης έξ ‘Αθηνών 2, Τ. Ιΐαν- 
ιαξάκης έξ ‘Αθηνών 1.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
X. Β. ΚΧΙ'ρον. Ε.τιοιολ.ή ίλήφθη. "Εχτι καλώς.— Κ· 

Μ. Σουέζ. Άιιηντήοαμνν. Προσεχώς στίλλομτν παρα·;· 
γνλίαν βαί—JJ. Μ. ΙΗροΜνΟ’'· Έλ.ηφάηααν, ιχτι κα
λώς.- I. Μ. Ekntei'inoiuiar. Ζητούμινα- φύλλα σάς <>· 
πιοιάλησαν. Συνδρομήν δίδιτι κ. Ά.τ. ·!>ς γράφετε —Σ. 
Π. 7-ίφταν. .Ινσεις αινιγμάτων ελήφ9τ)σβν ίγκαϊρως. 
ϊχΐι καλώς.—Λ.Β. Άλ<ξ4υδριι«ν. .Ιίλτάριοι· ΐλ.ήφθη 
Καδνοτερονμινα φύλλα ίκΜδονται σνντόμαις. ‘Εννοοΰμτν 

ενδιαφέρον σας. 1 Ησνχεΐιε. Π. Σ. Κων)ηολιν. Σννδρυ- 
μή σας νλήγίη. ΠαραγγιΙία σας >οιόλ>). Έκκύβευοις 
'/.ηχείου lyivno. Προβεχνς φύλλον δημοοιενθήοονται <ΐ· 
ριίλμοί.— Λ. Λ. Κάϊρον. ' Ε.τιστολΐι έλήγ9η. Συνδρομη
τής ϊνεγράγη. Προσεχώς γράφομεν. — Π. Λ. Παριοϊους. 
Πονημάτων ελήφθη. ί'χτι καλώς. Χαιρετισμούς άνά τοϊς 
Παριοίοις.— Κ. A. Σουέζ. Έιτισιολή ίλήφθη. Άταν. 
τώμεν και στίλλβμεν νέον τόμον. — Δ. Τ. "Ομιδουρμαν. 
Χρήματα ελήφδηααν Εύχαρωτοϊμεν. - Π . V. Μασσα
λία». Σννδρομαΐ ιλήφθτμΜη. Ενχαρωτοιμεν.—λ. Γ. 
Μίσολύγγιον. “Εχει καλώς. Έλςτϊζσμεν νά είνε τελευ
ταία αναβολή.— Κ. Σ.Π. Μργοστόλιον. Βοαχεΐα έλη- 
φθη. Φύλλα άκεοτάληααν. Συνδρομή ελήφβη. Eifaac 
οιοΐμεν.· Λ. Α· ΚΆΙρον. ΉραΙιιν εΐκονογρ. Δελτάριον 
νλήφθη. Προσεχώς 9ικαιολιθγηθή·νομαι.—Κ. II. XcBvo· 
λι» ’Ιταλίας. Προαιχώς άςτανιώμεν είς Λιΐ.ιάρών σας.— 
Γ. 31. Ροσχόδιον. Συνδρομή ιλήφδη. Ενχαριοτοΐμεν 
'^.τόδίι'ις οτέλληαι.— Ε. <1. 'Οδησσόν. ‘ΑεεονοίαΖον. 
ΙΙροοεχώς στίλλομεν {.qroi-pera καταοταλκειά. Ήσυχεϊτε. 
— Α. 8- ΚΛίρον. “Εφ9ασα. Δεχάήιε πτΑλούς πολλούς 
χαιρετισμούς.

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕ! ΟΝ 
ΦΙΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΡΥνΟΥ 
'Οδδς Καματεροί· άριΟ. ί*  

Κχτασκίυάζ:ντχι κουζίνα'· συστή{χχτ;ς εύ 
■.ωταικιΰ καί ΐλληνίγε^ριχνικίΰ καί ζ).α έν γέ- 
vst τά βυστηαατχ χυτών.

Μία έτίσκεύ'.ς άικεί διά νά τ-κΟήτε.
·£ ΕΚ ΤΟΓ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΜ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔ0Γ,, ΟΔΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 44 ΐ#·


