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III

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ τοΰ Φιλίππου ήζούσθη εϋζρέ- 
στως έν Έλλαδι, χ.χλιστζ δ’ έν ’Αθή

να·.;, ένθα ζζί εύζγγέλιχ έθυσαν. πλείστζι δε 
άλλαι πόλεις άπεκήρυξαν τήν Μακεδονικήν 
*?/>·

Άλλ’ ο φοβερό; ’Αλέξανδρο; άπροόπτω; ένε- 
φανίσθη έν Έλλχδι έπί κεφαλής πολυαρίθμου 
στρατού, γενόμενο; εύμενώ; δεκτό; ύπό τών 
θεσσαλών,τών Θηβαίων καί τών κομ.ποορημο- 
νων ’Αθηναίων, οΐτινες ποίν ή την πνοήν τής 
μακεδονική; στρατιάς αίσθανθώσι, ψήφισμα 
συγγνώμης άπέστειλζν τώ στρατηλάτη έν 
Θήβαις, κοινή δέ σύνοδο; τών 'Ελλήνων, έν 
Κορίνθω συνελθοΰσα. άπέδωζεν αύτώ τήν ηγε
μονίαν τής έπι τήν ’Ασίαν στρατείας.

Έπιστρέύχ; λοιπόν εις τήν Μακεδονίαν ό 
’Αλέξανδρο; ήτοιμζζετο διά τήν μεγάλην έκ- 
στρχτείαν, Ιΐρ’ιν όμως χωρήση είς τά; ανατο
λικά; χώρζς έκαμε στρατιωτικόν, οΰτω; εΐ- 
πείν, περίπατον χνά τάς χώρζς τών Γέτων, 
’Γριβζλλών, Άγριζνων ζζί άλλων, οΐτινες, ναι 
ιζέν εΐχον ύποταχθή εις τόν Φίλιππον άλλοτε, 
άλλ ’ έσκέφθη ότι έ’πεεπε ζζί ούτοι νά λαβωσι 
γνώσιν τής ισχύος του. διά πζ.ν ένδεχόμενον.

’Ενώ δε ζζτεσυνετιιίΐ τούς (ίασιλεί; Κλεί- 
τονζ καί Γλαυζίαν έρχεται ή εϊδησις ότι οι 
Θηβαίοι, εκείνοι οΐτινες έμειναν ήσυχοι ότε ζί 
χλλαι πόλεις ζπεστζτουν. ήδη έπολιόρκουν 
την έν Καδμεία. μακεδονικήν φρουράν.

Τΐ έζήτουν οί Θηβαίοι: Τίρισμένω; κατά 
την λαϊκήν έκφρζσιν τούς etQOjys το κεηάλι 
τοί’ς- Έμελλον οί δυστυχείς νά πληρώσουν 
απας διά παντός τάς κυ.ζετίχς όλων τών άλ
λων πόλεων, ζΐτινες διηνεκώ; πζρεϊχον ζνησυ- 
Ζ/κς είς τόν μέγαν στρατηλάτην, εις εποχήν 
κχί) ήν εχζρζττε τό σχεδιον τής μεγζλ.οφυοΰ; 

εκστρατείας. Φαίνεται οτι ό αήρ τής απολύτου 
έλευθερίας δεν αφινεν ήσυχους τούς έλληνα; ζζί 
ένώ ή μακεδονική αρχή δέν ύπήρχεν ή μόνον 
κατ' όνομα κζί τούτο ό Φίλιππο; καί ό ’Αλέ
ξανδρο; έθεώρουν τόν ύύιστον ζζί τιμητικότε
ρο·/ τίτλον, έν τούτοις ζζί ή ιδέα υ.όνη οτι ανα
γνωρίζουν ώς αρχηγόν ξένον τούς ερέθιζε καί 
άφορμήν έζήτουν ζποζηρύξεως. Τήν φοράν λοι
πόν τζύτην ήλθεν ή σειρά τών Θηβαίων,οΐτινες 
εις |Α·.κν είδησιν οτι ό ’Αλέξανδρος ήττηθείς 
είς τινα έκστρατείζν έφονεύθη, άπεστάτησαν.

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ

λαβόντες πολλά; μέν υποσχέσεις συμμετοχής 
πζοά πλείστων άλλων πόλεων, έλαχίστην δε 
ήοήθειζν παρά Τ<·>ν ’Λρζζδων υ.όνον.

Ιίολιοεκοϋσι λοιπόν τήν Κζδμε'.αν, οπότε 
υ.ζνθζνουν έξκ’.φνη; ότι ό ήζσιλευ; ζή· δυστυ
χώς δέ ούδευ.ία αμφιβολία έχώρει περί τούτου, 
καθότι ολίγον έξωθι τών Ηηβών άνεπαύετο ή 
υ.χζεδονιζή στρζτειά. δηλαδή δεκαπέντε μό- 
λις ήμΐρζς ζφ' ο του έλζ.βε τήν είδησιν τής ά- 
ποστζσίζς. Πώς έγενετο ή καταρρακτώδης, ή 
ακατάσχετος αυτή τζχυτης, ώστε νζ εύρίσζε · 
τζι έστρζτοπεδευμενος πρό τών αποστατών 
πριν ή μάθωσιν αν πράγματι έζη, ή οτι έξεκί- 
νησε τουλάχιστον κζτ' αυτών ό μακεδονικό;
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σήν 
τήν 
Κζί 
κζί 

λέον ύπομ.ο- 
ς -.-ενικήν ζ-

στρατός; Τό κατόρθωμα τοϋτο δεικνύει 
εντέλειαν τοϋ μακεδονικοϋ στρατού καί 
«πιστευτόν δραστηριότητα τοϋ βασιλέως. 
όμως μακράν τοϋ νά πτοηθώσιν οί Θηβαίοι 
έπωφεληθώσι της μέχρις αηδίας 
νής τοϋ ’Αλεξάνδρου, ύποσχεθέντο: 
μνηστείαν μετά την πζρκδοσιν μόνον τών δύο 
ύπαιτείων στρατηγών Φοίνικος κζί ΙΙροθύτου, 
έδειξαν διαγωγήν προπετή καί αυθάδη, ώς ά
φρονες πετεινίσκοι άντιπαρατάξκντες τό γελοϊον 
ανάστημά των πρός τόν κολοσσαίον τροπζιοϋχον 
---------:.. είρωνι.ζο): ζητήσαντες κζί ουτοι δύο 

τοϋ ’Αλεξάνδρου. Τό αποτέλεσμα 
,νετζι ή μυ’.ζ. οτζν ύπό πο- 

άνθρώπου πζτηθή ; Είνε ζστεΐον τζ ίχνη 
οϋ έδζφους νά άνκζητήσωμεν. Δυστυ- 

ό έ’πζθον, έξαληφθεΐ- 
τοϋ χάρτου έντό: ολίγων ωρών. Μόνον 

___ ρυυ τού ποιητοϋ ή οικία έμεινεν άνε- 
κζί ή Καδμεία ένθα ή μακεδονική φρουρά, 

σίτον άδν. άποστζτήσασζ καί ζλ- 
συγγνώμ.η: κζί....

στρατόν, 
στρατηγού: 
είνε εύνόητον. Τ 
δός 
της έπί 
χώς καί αί Θήβαι τό αύ 
σκι έκ -. 
τοϋ Ιΐινδάρου τοϋ 
πζφος 
Αί Άθήνζι. τρίτον ήδη άποσ 
λζι πόλεις έτυχον πλήρους 
πλειστων φιλοφρονήσεων.

Μετά τζϋτζ κζτελθων 
τόν Ισθμόν προήδρευσε τή: 
νων συνόδου ζζί ώρισε .... . 
πόλις «οφείλε νά πέμψη τό προ . , 
τήν μεγάλην εκστρατείαν. ’Εκεί δ 
τό χαριέστατον έπεισόδιον μέ τί 
οστις μόνος ήδιαφόρησε πρός τόν με. 
κζί δεν μετέβηνάτόν ϊδγ,.ΙΙερίεργος 
δρος μεταβαίνει παρ’ζύτώ 
τόν έρωτα τίνος

— Μικρόν τοϋ 
άπάντησις τοϋ φιλοσόφου, 
τόν στρατηγόν βυθίσζσα.

IV
Τά πράγματα τής 'Ελλάδος έτακτοποιη- 

θησζ.ν ήδη ζζί ό ’Αλέξανδρος έπζνελθων εις 
ΙΙέλλζν ζζτετριύεν ολον τόν χειμώνα εί; προε
τοιμασίας τής εκστρατείας. Άλλά πριν ή εξι
στορήσω μεν τά κατά τήν 
είνε άνάγζη 
ΙΙώς καί άπό 
κεδονικόν στράτευμα ώς ζ 
ζζί πρότυπον ι-τρζτοϋ, γ·· 
χωρήση είς άγνωστους χώρα 
δων τών 
βζρβζριζών ορδών.

Τό κζτωρθωμζ τοϋτο ανήκει είς 
πον, τόν πζτερζ τοϋ Άλεξζ'δρο' 
υπερβολική: τής τύχης δυσμενίζς έ· 
τίτλου Μ,έγας. ον ή Ί 
τόν υίόν του. '() Φίλιπ 
χήν χωράς, ήτις, κζτζ

ό ’Αλέξανδρος εί; 
κοινής τών'Ελλή- 

ήν δυνζμιν, ήν έκαστη 
«οφείλε νζ πέμώη τό προσεχές έαρ δια 

Ιέ συνέβη ζζί 
όν Διογένην, 

'άλαν κνδρζ 
ό Άλέξζ.ν- 

τόν «σπάζεται ζζί 
πράγματος είχεν επιθυμίαν, 
ήλιου μετζστηθι. ’Ητο ή 

είς πολλάς σκέύεις

Ή

ριύεν ολον ■ 
έκστρζτείζ 
ζ κατά τήν στρζτεΐζν ταύτην 
νά έςετάσωμεν απορίαν τινά. 
πότε ή Ιστορία, ά.—

• ξιο1
έχοντο: τ 

ίς κατά 
στρατευμάτων* *περσικών

•t*........
άπορ 

άναφερει 
ιθζύμαστον όντως 

ό σθένος νά 
τών μυριζ- 
ζκί άλλων

τό Μζ-

τον
|·-»5

του ητο 
δέν είνε 
είνε

Φίλι 
όστις 
ρήθη 

τορίζ έπεφύλζςε 
:ος πζρελζβε τήν 
τινα δοξζσιαν, πρό 
ρβζρος.
αληθή

πήν, ώστε νά τώ χζ'.ζγ ό τιμ.ητικώτατος τίτλος 
τής ηγεμονίας τής ύπερπολιτισμένης Ελλάδος, 
ονειροντό όποιον βεβαίως θά συνέλαβε κατά τάς 
ήικέοας τής έν Θήβαι; διαμονής του ώς ομ.ηρου.

Άπό μικρά; ηλικίας ό Φίλιππο; ανετράφη 
ώς αριστοκράτη; Άθηνζϊος. Ιίολλοί τών άρι
στων τών "Ελλήνων διέτριύζν εις τήν φιλοςε- 
νοτάτην Μακεδονικήν ζύλήν, ζύτό: δε ό Ελά
των είχεν Αλληλογραφίαν ζζί σχ. 
τής. ’Αλλ’ό’,τι ιδία ωφέλησε 
πρός τό καλόν τής Μακεδονία:
τής Ελλάδος, ήτο ή άπό τοϋ ι·>—ίο &.υυί 
διατριβή του έν Θήβαι:. Έτελειοποιήθη κζτά 
τήν επιστημονικήν του έκπαιύευσιν καί 
στρατιωτικήν, εί; ήν ίδ’.ζ, ώ; γνήσιος μζ.κεδών, 
έδωκε περισσοτέρων προσοχήν. ΙΙώς δέ νά 
μή συγζινηθή έπί τή θέα τοϋ Ίεροϋ τών Θη
βαίων λόχου, γυμναζόμενου εί; τά. βιωτικά πε
δία,μέ τού; δύο άδζμζντζ: τής πολεμικής τέ
χνης έπί κεφαλής, 'Επαμεινώνδα καΐΐίελοπ'.δαν.

”()τε λοιπόν έπιστρέύζ; είς τήν πατρίδα του, 
έλζβε παρά τοϋ ΙΊερδ'.ζ.ζ.ου, πρεσβυτερου άδελ- 
φοϋ του, τήν κυβερνησιν υ.ικρζς τινο; χωράς εν 
Μακεδονία, έφρόντισε κατά πρώτον νά οργά
νωση στρατόν έφκμιλλον καί κζλλιτερον ίσως 
τοϋ Θηβαίζοϋ.

ΊΙ επιμονή του καί δρκστηριότης ύπερισχυσε 
καί ό άσημο: τότε Φίλιππος εύρέθη ημέραν 
τινά προητιμζσμένος νά κζταλάβη τήν άρχήν 
τής Μακεδονίας, θανόντος τοϋ Ιίερδικκου.

Έντός τετραετίας ό νέος βασιλεύ: 
τελέσει θαύματα. ’Εσωτερικοί κζί 
έχθροί ζζτζπιεσθέντες ησύχασαν, 
χώραν του βάρβαρα έθνη κατετροτ 
οί ’Αθηναίοι έστερήθησαν πλ 
Μετά ταΰτα ό Φίλιππος έπεδόθη εί 
στότερον τών έργων του την 
Μ ακεδονικοϋ σ τ ρ ατοϋ.

Μέ τοιοϋτον στρατόν 
ό Φίλιππο: άνεμιχθη εί 
μζτα έναργώ: 
έθριζυ.βευσε κζτζ 
τά; διενέξεις τών ελληνικών

; ζζί

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΕΧΡΙ
(Συνέχεια έκ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
τού προηγουμένου τεύχους)

την

ος τε

ο; 
του

ηριο

ει/εν επι- 
.»· * * εξωτερικοί 

τζ περί τήν 
τώθησαν κζί 

ων κτήσεων.
'ό θαυμζ- 

διοργζνωσιν τοϋ

σθένος άμίμ.ητον 
ελλήνιζα πράγ- 
της Θεσσαλίας, 

ζ Όλινθιζκζ. έπενέίη εις 
-εις τών ελληνικών πόλεων, γενόμενος 

δικαστή; κζί τιμωρός καί τελο; κατορ- 
τήν έν Χζιρωνε'.ζ μάχην, τήν έν Κο

πή; συνόδου κναγόρευσίν του στρα- 
τοζρζτορο; τής Έλ.λάδος κζτά τήν 
'Ασίαν σ

7.7.
τά 

έγένετο κύριος

ε; 
τοΰ 
διά 
άο- 
ζύ- 

. ανπζντζπζσι βάρβαρος. 'Αλλά ζζ 
ζζτά γράμμα αληθής, βέβαιον όμω 

αυτός τήν έ’φερεν είς τοιαύτην περιο·

ζυτο: οικζστι 
θοϊ μετά : 
ρίνθω ύπό 
τηγοϋ ;ζύ 
έπί τήν ’.

Έάν δέ
πτετο διά
Ιστορίζ, ε..,.------- —

άποζζλέσει Μίγητ·
Άλλ’έπέπρωτο ν’ 

τερον βεβαίως, είς τόν 
■■αλοουέστεεον. πολύ συνετωτερον, 
ολζ τά μεγζλουργά

ρζτειαν.
χ ’/.£*'ζ<0Χ TO*J 0£V Z7.rj- 
τοΰ έ··χει:ιδίου ένό; ΙΙζυσζν.ου ή 
ιανζλαυ.βάνου.εν, δικαίως ήθελε τον

έγχ ειριδιού ε·

ζποδοθή ουτος, δικζιω- 
υίόν του. άνδρζ έτι με- 

συνδ'.άζοντζ 
ην.ζτζ τοϋ πζ-

ρος του.

ΧΑΝΤΙ αί άκταΐ μίγοι τ<ϊ>ν πληαίον όυεων 
κηΐ εκεϊΰεν διά τών χαραδρών μέχρι τής 

■Οαλάοαης είοι κατέμεοτοι ίκ ηο/.υδένδρων 
ΰαν/ιαοίων λόγων και 'ωραίων τοπείων, 
άννφορικών καί κατηφορικών άτιοτελούντων εν 
μαγικόν σύνολον θεαματικής ρωοικής dno- 
λανσεως.’Αριστερόθεν υλίγον έπί υιρηλαΰ ώραί- 
ον λόφου διακρίνεται τοπερίφημον Αχίλλειον 
μετά μέρους τοϋ ειερικόμιρου κτιρίου του καί 
τής θαυμααίας ίαίσηζ περιοχής του·

Καττ/λθομεν τής άμάξης και εκαθήοαμεν 
παρά τώ παρακείμενοι καφενείο) Κανόνι ο'ύτως 
Ανέκαθεν δνομαοϋέντι 'ένεκα τής ίστυρ'κής 
του θέσεως. δεσποζούσης διά τοϋ τηλεβόλου, 
επί τής έναντι εκ θαλάσσης επιδρομής καί 
παρεμείναμεν ίπ Αρκετόν θανμάζοντες τήν 
έκτακτον θεαματικήν Λπόλαυσιν.

Είναι τακτικός περίπατος πεζή καί εφ’ ά/ιά- 
ίης τών Κερκυραίων. πάντες δέ οί ξένοι προσ
έρχονται νά ϊδωσι τό ιίπολιθωθέν πλοΐον τών 
Φαιάκων. ’Εκ τοϋ βράχου κατέρχεται τις διά 
κλίμακος πρός τήν έικτήν καί εκεΐθεν διά λέμ
βου δύναται νά μεταβή έκεΐ.

Αέγεται Οτι ή αυτοκράτειρα Ελισάβετ παρ- 
έμεινεν έκεΐ έπ! τινας ημέρας, οτε έκτίζετο τό 
Άχιλλεΐον.

Τήν έπομένην μετέβημεν μετά τής οικογέ
νειας ΙΙαπαδάτου είς τήν τόραίαν κωμόπολιν 
Παστούριον, ίϊπου κεΐται τό ’Αχίλλειοι·. Ή 
μετάβασις γίνεται δυτικώς τής λίμνης Χαλκο- 
κονδύλη, διότι, ώς προεΐπον, τό Αχίλλειον 
κεΐται δεξιόθεν, έπί τής δυτικής πλευράς καί 
έναντι τής θέσεως Κανόνι, άτινα διαχωρίζει 
η θάλασσα όπου εόρίσκεται τό Ποντικονήαι.

Αιήλθομεν ώραΐα μέρη καί τοπεΐα, δυστυ
χώς δμως διά παραμεμελημένων καταμέστων 
βορβόρου καί κονιορτοϋ δύών. άς έλπίζοαεν 
ήδη μόνον, οτε θά μεταβοΰν βασιλείς καί. αί·- 
τοκράτορες νά διορθώσουν, καθόσον ημείς 
έουνηθίσαμεν μόνον δοάκις μας έπισκεφθοΰν 
ίένοι, είτε φίλοι είτε έχθροί, νά ευπρεπιζώ- 
μεθα· μετά δίωρον δέ περίπου άμαξο- 
δρομίαν όνά μέσον τών ωραίων έξ ελαι- 
οδένδρων λόφων, ένθα σχετικώς οί δρό
μοι είσί καλείτεροι καί ωραιότεροι διι'μ.θομεν 
διά μέσου τής κομφοτάτης και θεαματικωτά-

της κωμοπόλεως Γαστουρίου ήτις καί σχο
λεία καί ναούς καί δραματικήν σχολήν και 
φιλαρμονικήν καί πλείστας ωραίας οίκοδομάς 
κέκτηται καί μετ’ ολίγον έφθάοαμεν δι’ ώ- 
ραίας πάντοτε όδοΰ εις τήν περιοχήν τοϋ ’Α
χίλλειου, καί είτα έν θαυμασμώ ίννοεΐται πάν
τοτε, διελθόντες έξωθι αύτοΰ άνά τάς διαφό
ρους έκεϊσε τοποθεσίας έφθάσαμεν είς τό πα
ρακείμενον ανέκαθεν καμφότατον καί άγροτι- 
κώτατον καφεστιατόριον.ξενοδοχεΐον καί ζυθο
πωλείου, δπερ διατηρεί είς προθυμότατος καί 
φιλόκαλλος νέος, οστις έκόσμησεν αύτό κ.αταλ- 
λ>]λ.ως καί τάς πέριξ καλειτέρας τοποθεσίας διά 
καθισμάτων, τραπεζών,κηπαρίων καί άνθέαιν.

Iίαρεμείνα/ιεν ένταϋθα έπ' ιίρκετόν έκλέ- 
ξανες θεαματικωτάτην θέαιν καί παρ^χχεί- 
λαμεν ζύθον καί ορεκτικά.

Άφοΰ παρεμείναμεν έπ’ αρκετόν έν τή 
θέσει ταύτη, ι’ιπολαύσαντες δλην έκείνην τιμ· 
θεαματικωτάτην καί άριστουργηματικήν άπο- 
τριν, καθ' Γρ· λησμονεί τις τά πάντα καί αι
σθάνεται ζωήν νέαν πλήρη πνευματικών άπο- 
■‘.αυσεων καί υπερκόσμιων μακαριοτήτων, 
ϊ,ωήν έμπλεων έπουρανίου χάριτος και εύποι- 
ιας, αγαθότητας καί άμεριμνησίας, ήγέρθη- 
μεν τέλος, δπως μεταβώμεν πρός έπίσκεφιν 
τοΰ Αχίλλειου μεγάρου καί εκεΐθεν έπιστρέ- 
φωμεν εις τήν πόλιν.

Άλλά κατά κακήν τύχην άπό τής ημέρας ε
κείνης είχεν αυστηρώς άπαγορευθή είσοδος 
είςπάντας. ένεκα τής ένάρξεως τών έπιοκευών 
καί προσθηκών, αΐτινες εμελλον νά γίνωσι 
διαταγή τοΰ Αύτυκράτορος είς τήν έπαυλιν. 
άαί περιωρίοθημεν μόνον έξωτερικώς θαυ- 
μάζοντες καί παροτηρΰντες τήν θαυμασίαν 
καλλονήν τοΰ μέρους έκείνου, άπαρτιζομένου 
άπό λόφους καί χαράδρας καταφύτους. κατα ■ 
λήγοντας είς ιοραίαν άκτήν. Ή θέα δλη κα
λείται Γαστοϋρι. τό δι Αχίλλειον ήιοι τό 
αύτοκρατορικόν ενδιαίτημα τοΰ Κάϊζερ. δπερ 
πρός Ιδίαν άναιρυχήν ώκοδόμησεν ή Αοίδιμος 
αύτυκράτηρα τής Αυστρίας, κεΐται επί τής κο
ρυφής τοΰ διαμερίσματος έκείνου. δηλαδ'η 
τής βασιλικής έπσύλεως. έφ’ ής καί δεσπόζει 
καί είναι Αριστούργημα τέχνης καί αρχιτεκτο
νικής στολιζό,αενον με διά'/ υρα Αγάλματα, στή-
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έπεσκέφθημεν τόν ώραΐον ναόν τοΰ Άγιου 
Γεωργίου καϊ είτα έπιστρέψαντες Αριστερόθεν, 
ήρχίσαμεν Λνερχόμειοι μακράν κλίμακα, ήτις 
πού μεν ΰπαιθρίως, ποΰ δέ ύπογειως καϊ δια 
λιθόκτιστων θόλων φέρει διά κυκλοτερούς τού 
φρουριακοΰ βράχου διευθύνσεις πρός τάς Ανώ
τερος τής κορυφής έπάλςεις.

Άνερχόμενοι λοιπόν ήδη τήν Αντίθετον τοΰ 
φρουρίου πλευράν, άπροόπτως ευρέθημεν 
πρό περικαλλούς δενδροφύτου Ισοπεδόματος. 
ένθα υπάρχει ώραΐον καϊ ευρύχωρο··, ύπό τών 
Άγγλων καταοκευασθέν έπϊ κατοχής καϊ λαμ- 
πρώς ήδη λειτουργούν στρατιωτικόν νοσοκο
μείο··, όπερ εν τάχει, ϊνα μι/ βραδύνωμεν, έ- 
πισκ.εφθέ.νιες, έξηκολουθήσαμεν είτα άνατολι- 
κώς πάντοτε, Αλλ’ ήδη μάλλον Ανηφορικώς, 
τήν άνοδόν μας. Μετά εν τέταρτον δέ περίπου 
τής άϊρας, άφοΰ διήλθομεν καϊ δι ογκώδους 
βράχου, εντός τοΰ όποιου έχει λαξευθή καϊ 
δωμάτιο··, ένθα υπήρχε·· ολόκληρος πυροβο
λαρχία, έφθάσαμεν είς τήν κορυφήν, όπου 
κεΐται οίκίσκος ευρύς. λιθόκτιστο;. Αρκετά 
ευρύχωρος ίξώστης, ό φάρος και ό οημοφό- 
ρος, δΓ ού Αγγέλλονται σημειούμενα τά έρχό
μενα βορειόθεν έξ ’Ιταλίας και Αυστρίας καϊ 
νοτιόθεν έξ Ελλάδος διάφορα πλοία καϊ 
σκάφη. Ενταύθα διαμένει είς ναύτης διά την 
έπίβλεψιν καϊ λειτουργίαν τού τε φάρου και 
τοΰ οηματοδείκτου, οστις έπροθυμοποιήθη να 
μάς έπιδείξη τά πάντα καϊ μάς δωση τάς ά- 
παιτουμένας πληροφορίας καϊ εξηγήσεις.

ΊΙ θέα έκεϊθεν είναι όντως πολύ εξαίσια, 
περίεργος, διδακτικωτάτη καϊ λίαν ενδιαφέ
ρουσα είς πάντα περίεργον παρατηρητή·· καϊ 
φυσιοδίφην. Κάτωθι φαίνεται ίίπαοα ή πόλις, 
περικυκλουμένη άνοτολικώς υπό φρουρίων, 
τής θαλάσσης καϊ τοίχων, ή θάλασσα μακρο- 
θεν έρχομένη, περιοφίγγουσα τήν νήσον παν- 
ταχόθεν καϊ έναντι ή βυυνώδης μεγάλη έπι- 
μήκης έκτασις τής ΊΙπείρου μέ ι'οραίαν χρο(- 
«ίν. λαμπρόν θέαν, καϊ ε'υε'πι μιλλον.

Ό · οί·; παρακολουθώ·· έκεϊθεν ιού; όθη αλ- 
μοϊ ς καϊ τάς οκέφει: τού θεατοί·, δέν δϋναιαι 
ή νά όμολογήση όιι ό πλάστης καϊ Ιντεΰθεν 
συνηρμολόγησε τό καλόν μετά τοΰ ωραίου. 
τήν ησυχίαν τής ψυχής μετά τής αρμονίας τής 
ηύσεως καϊ τά θέλγητρα τού θαυμαστού εκεί
νου εΰχρώμου υίρανοΰ μετά τών ποικίλων 
θεοπεσίων γραμμών τών ορεινών έξυχών και 
τή; γλικοφλοίσβου Ακτής.

Έπϊ πολύ σχετικιο; παρέμεινα έκεί. σιωπών 
καϊ Οαυμάζων Από τον ωραίου καϊ μεγάλου 
ύψους έκείνου τόν γλυκύτατο·· ουρανόν κα'· 
τήν ηρεμούσαν θάλασσαν, τήν απέραπον ορει
νήν έκτυοιν τής τε νήσου καϊ τής έναντι Η
πείρου, τόν παρέκει θελκτικόν πορθμόν μετά 
τών στειών τών υδάτων καϊ τόν άνωθεν κα
θαρόν ουρανόν, τάς ποικίλομόρφους ίκατέρω- 

λους καϊ στοάς και περιβάλλεται καί μέ άλ
λους ποικίλους στολισμούς άνδηρα, κιόσκια 
κ.τ.λ.

Τήν στιγμήν ταύτην προσήλθον διά της μι
κρός άμάξης των ή μεγπλειτέρα θυγάτηρ τού 
κ' Ηαπαδάιου μετά ιού δευτερότοκου υιού 
του και άφοΰ παρεμείνιμεν έιι ολίγον έν τή 
θαυμαοία έκείνη θέσει. έπέβημεν τών άναμε- 
νουσών αμαξών μας καϊ έπεοτρέψαμεν βρα
δέως Μι ήσνχως είς τήν πάλιν μέ ωραιότα
τοι καιρόν και λαμπρόν σελήνην.

Τήν έπαύριον μετίβημεν μετά τοΰ Ιατρού 
κ· θεοδώρου πρός έπίοκεφιν τοΰ περίφημου 
και ιστορικού φρουρίου, τοΰ δεσπόζοιτος τής 
πόλεως, έφ' ου <5 λαμπρός φάρος,υ σημοφορι- 
κός σταθμός, οΐ στρατώνες, οί κατοικϊαι των 
Αξιωματικών και το στρατιωτικόν νοοοκυ- 
μεϊον. Είναι τά δύο έναπομένονια ειι είς κα
λήν κατάστασιν ενετικά παλαιό φρούρια τής 
Κέρκυρας" τό παρόν, οπερ εν όλιγοις παρακα- 
τίοντες θά περιγράψωμεν και οπερ διά τεχνι
κής διώρυγος περιβάλλεται πανταχόθεν υπό 
τής θαλάσσης καί Απομονοΰται.ώς καί τό ίτερον 
Εναντι τούτου κείμενον, πρός δυσμάς τής πό
λεως.οπερ φημίζεται διά τάς θαυμαοίας υπο
γείους αΰτοΰ στοάς και συγκοινωνίας καϊ το 
στερρόν καϊ άπόρθητον ανιοΰ οικοδομικόν σύ
στημα. Τούτο έλλείψει χρόνου δένκατώρθωοα 
νά έπισκεφθώ.

Εΐοήλθομεν είς τό πρώτον διά τής κινητής 
αντοΰ γέφυρας κα! διά μεγάλης σιδηράς πύ
λης μηχανικώς κλεισμένης, έντός θολωτού 
διαδρόμου υπό παχυτήτων στερεών τοίχων 
ήμικυκλικών κατά τό παλαιόν σύστημα περι- 
βαλλομένου. 'Εκατέρωθεν στρατιώται καϊ 
σκοποί παρευρίοκοντα, ύπαξιωματικός δέ τις 
μάς επέτρεφε τήν είσοδον.

Αιελθόντες τόν διάδρομον εΐαήλθομεν εντός 
μεγάλης αυλής. Εναντι τής όποιας παραιηροΰ- 
ιιεν διάφορα οικήματα, ιϊριοτερόίίεν έπιμηκη 
πλατείαν, δεξιόθεν ίκτασιν κατηφορικήν βρα
χώδη πρός Ιπάλξεις άγουσαν, μέ απότομον ω- 
ραϊον καϊ κεκαλυμμένον /ιέ φυτά καϊ δένδρα 
πετρώδη κρημνόν, κάτωθι τοΰ οποίου αρκετά 
κερικαλλής ναός Εκτείνεται καϊ όπισθεν ήμών 
άνωθεν τής εισόδου οικόσημα, διαμερίσματα, 
σκοπιά!, επάλξεις κτλ.

Τό παν εκεΐσε πρόδηλοί στρατιωτικήν χροιάν 
καϊ κατάστασιν πραγματικήν ύχυροτάτου καϊ 
είρυτάτου σοβαρού φρουρίου, τέχνης Λρίστης. 
καϊ καταλλήλου νά προάσπιση μεγάλη·· πάλιν 
καϊ πολυάριθμον στρατόν, καθόσον καί ύδωρ 
Αρκετόν υπάρχει καί χώρο; εντός αυτού μέ 
άποθήκας καϊ κατοικίας πρός Ασφάλειαν καϊ 
διατήρησιν πολυπληθούς κόσμου. Λιηυθύνθη- 
μεν δεξιόθεν, παρετηρήοαμεν τάς πρός τήν 
δυτικήν πλευράν Ιπάλξεις, αϊτινες βλέπουσι 
πρός τήν θάλασσαν καϊ δεσπόζουσιν αύτής,

ι?ε>· Ακτας καϊ τονς Απορρώγους βράχους, τά 
βασιλικά μέγαρα καϊ τάς πενιχρός καλύβα; 
καϊ ουδέποτε ή ψυχή μου ήσθάνθη τόσον ή
συχοι- και ήρεμον γαλήνην, τόσην χαράν καϊ 
ευχαρίοτησιν διά τήν πέριξ μου έξελισσομένην 
μοναδικήν μαγείαν, ήν ούδαμόσε Αλλοθι πλειό- 
τερον ήοθάνθην καϊ διά τήν φυσικήν έιρμο- 
νίαν τοσοΰτων ποικίλων στοιχείων, τά όποια 
εις άλλα παρόμοια μέρη τής γής πιέζουσι τήν 
ΨυΧήν XO‘ δυσανοσχετοϊσι τήν όρασιν. Αέν 
Ακούετε έκεϊθεν ή τόν λεπτόν άνεμον έπιχαρί·' 
τιυς και γλυκεως ψαύοντα τάς παρειάς σας 
καί δέν οίοθάνεοθε άλλο ή μίαν κρυφήν κα! 
ακατανόητοι· ήμϊν φωνήν, τήν φιονήν βεβαίως, 
τής καρδίας ήτις συγκοινωνεί διά τής Ιδίας 
γλ.ώοοης της μέ τά θεία. Είναι Αδύνατον πριν 
ή ·ις άνερχόμενος έκεί, παρατηρήοη τά πέριξ.
• ά μήν οΐοθατθή κατ/ι πρώτον τήν έιδόμυχον 
φωνήν τής καρδίας. ΙΙρώτον ή ψυχή θά σας 
είπη, τί ωραία άποψις that έκεϊθεν καϊ θά 
έκιράση τόν θαυμασμόν της καί είτα ι.! σω- 
ματικαί σας αισθήσεις θά αίοθανθώοι τάς συ- 
ι επεκις τοιοντον (ιΐρυίιοιι νοιολογί/ίον ί)εά~ 
/ιατυς.

’Από τοΰ ωραίου αύτοΰ βράχου βλέπετε με
γάλη·· περιοχήν καϊ όντως ωραία πράγματα. 
Τά θαυμαστώτερα όρη καϊ τάς θελκτικωτέρας 
πεδιάδάς τής Κέρκυρας, τήν γαληνιωτέραν 
και ήμερωτέραν θάλασσαν πέραν τής Κέρκυ
ρας, δεξιόθεν καϊ Αριστερόθεν ώς καϊ τήν σκο
τεινήν καϊ άμυδρώς χανομένην “Ηπειρόν μα; 
έναντι καϊ λέγω οκότειον, διότι δυστυχώς ή 
ώραιοτάτη αύτη χώρα έπέπρωτο νά εΰρίακε- 
ται έν τώ σκότει έτι.

Αποψις πανταχόθεν εκτάκτως Οαυμαοία 
καϊ θελκτική

Ηκυυοομεν τήν φιλαρμονικήν ποιανίζουσα·· 
κάτωθι ήμών έν τή πλατεία και αί φθόγγοι 
έφθαναν διά τοΰ Αέρας είς τό ύψος καϊ τό 
Απέραντοι κενόν καϊ μέχρις ήμών. ιοοεϊ ί·πεο- 
φυσικώς. δίκην κινητής χοάνης, στρεφόμενης 
πέριξ ήμών κα! ά'/ινούσης άπό καιρού είς 
καιρόν ορμαθόν έναρμονίων γλυκυτάτων ήχων 
α·ς τό κέρ, ς τής έπιχαρίτου Μούσης, ήτις άπό 
ί'·'1 κενού έρριπτε διά μέσου τούτου τοΐς έκλε- 
κτοίς αυτής τά ώριία καϊ εύώδη άνθη της

— Θέλετε νά ίπισκεη θώμεν τόν φάρο··; 
μοι λέγει τότε διακόπιων με. έκ τής παρατη- 
ρήοεως ταύτης, ό Αγαπητός σύντροφός μου.

— Καί, ας άνέλθω/ιεν καϊ εις τόν φάρον, 
ται απαντώ, άξίζει >ά ίδωμεν ίκ τοΰ πλησίον 
καί τούτον.

Και τή συνοδεία τού η ύλακυς αύτοΰ, ναύτου, 
άιήλθομεν μικράν στενήν κλίμακα άπό τής 
αιθούσης μικρού παρακειμένου λιθόκτιστου 
οίκίσκου καϊ μετ' ολίγον είρισκόμεθα είς με- 
γαλείτερον κατά 6—Λ μ. ’ύφος.

Ο φάρος ούτος έκ τών καλλίστων τής επο

χής, καθ’ ήν ίδρύθη, έχει τό μέγα Ιλάττωμα, 
ότι είναι παλαιός ήδη, μή ανανεωθείς, ώς ώ- 
φειλεν έκτοτε ή άντικατασταθεϊς συμφώνως 
τή πυοόδω τής νέα; τέχνης, έν πολλαΐς δέ εί
ναι έλυτταιματικός καϊ βεβλαμμένος· είς δέ τάς 
παρειάς αύτής ή ύαλος φέρει τά ονόματα δι’ 
Αδάμαντος κεχαραγμένα ώς συνήθως μερικών 
Αθανάτων Ανόητων περιηγητών καί έπι- 
οκεπτών.

— Πως έππρέπεις τοιαύτην βεβήλωσιν 
καϊ καταστροφήν πολυδάπανου έργου, έρωτώ 
μέ άγανάκτησιν τόν φύλακα ναύτην.

— Ούτω παρέλαβον αύτόν, κύρτε, πρό διε
τίας ότε ήλθον ενταύθα, μοι άπαντα.

Καϊ πώς δέν έκαμες μνείαν είς τό πρω- 
τόκολλον τής παραδόοεως, όπως έδωσι τούτο 
οί αρμόδιοι ;

— Εκαμα άλλά τίποτε δέν έγένετο.
— Επιτρέπετε νά ίδωμεν τό τηλεσκόπιό·· 

σου ;
— Μάλιστα, Ιδού αυτό.
— Μέ αυτό παρατηρείς καϊ σημειώνεις τά 

έρχόμενα πλοία ;
— Μάλιστα.
— Και τά πολεμικά J
— Μάλιστα.
— Μέχρι ποιας άποστάσεως ; Έγώ δέν 

διακρίνω μακρύτερον τοΰ στενού καϊ μάλιστα 
έγγύτερον. Ιδού πλοίο·· οπερ φαίνεται δεξιόθεν 
έκεί τής νησίδας, δέν διακρίνεται ποιας ίθ·ι- 
κύιητος είι αι άλλ'ούτε καί αν είναι πολεμικόν, 
έχει δέ ώς βλέπω κα! τό ελάττωμα νά πυρου- 
οιάζη σκοτεινόν τόν ορίζοντα.

— Καί, κύριε, καϊ αύτό είναι παλαιόν καϊ 
έλαττωματικόν, δέν διακρίνει μακράν. “Εγραφα 
καϊ έζήτηοα άλλο καλείτερον άλλά δέν μου 
έστειλαν.

— Υπομονή. Τά πάντα έν Αταξίη καί άτε- 
λεία είπον καί άπήλθομεν έκεϊθεν.

— Σταθήτε νά ίδήτε καϊ τόν σηματοφόρον 
μας λέγει τότε ίνώ κατερχόμεθα.Θά σημειώοω 
τό ερχόμενον πλοΐον.

Γρρρ-··.γρρρ...... ντούπ .'
Καί ΰψώθη δεξιόθεν τό σήμα.
— Εύγε. Καϊ ή σημαία ;
— 'Ά/ια πληοιάση κοντά κα! βεβαιωθώ.
— Μπράβο Καϊ αυτήν τήν έργαοίαν έχεις 

ημέραν καϊ νύκτα ; μόνος σου ;
— Μάλιστα. Σημειόνω τά έρχόμενα πλοία 

και άνάπτα) τόν ρανόν κάθε βράδυ.
— Μόνος σου είσαι ;
— Τώρα ναι. άλλά περιμένω τήν γυναίκα 

μου καϊ τότε θά εϊμεθα δύο.

( ’Ακολουθεί)
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ΣΑΚΚΟΣ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΑΚΡΟΝ
ΣΑΚΚΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ ΥΠΟ ΤΟ-ΕΝΔΥΜΑ

ζλέπτριζ είς τό θυλζκιόν τζ,ς. ΊΙ 
είζων μα; δεικνύει τόν μζχζνισμόν 
είς τόν βραχίονα, καθώς έπίσζ,; και 
εί: τόν άντίχειρζ τή; χειρό; χάριν 
ευκρίνεια:. ’Ενίοτε χρζσιμοποιοϋσιν 
έπισζς προς διζφύλαξιν τών αντι
κειμένων στολισμού, ώς δζζτυλι- 
δίων, ζαρφίδων ζζί ζλύσεων, βι
βλία, καθότι τζϋτζ έν ένδεχομένγ) 
έρεύνζ, ελάχιστα εξετάζονται.Κατά 
κανόνα δέ στερεοΰνται τζ τή; κο- 
συ.ήσεω; πράγματα έπί τών φύλ
λων διά ζζ,ροϋ.

'Εσχάτως πολύ πονζ,ρως επενο- 
ζ.Οζ, Ζ /,Ρ'ό171; καλτσοδετών εί: ας 
άγκιστρα προσρώπτονται, κζί έζ 
τούτων κρεχώντζι τά ζλεπιόυ.βνζ. 
Εί: τζν σχετιζζ,ν δέ θέσιν έχει τό 
έ’νδυυ.ζ τζς ζλεπτρίζς υ.’.ζν υ.ικράν 
σχισυ.ζ,ν. δι ’ ζ; αΰτζ εισάγει τζν 
•/εϊρα, όταν Οέλζ, τζ,ν λείαν τζ,ςνά

ΠΟΛΎΤΙΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣΛ ΕΠΙ ΤΙΝΟΣ ΚΛΕΠΤΡΙΑΣ

Π22 ΚΛΕΠΤΟΤΝ ΑΙ ΓΤΚΑΙΚΕΕ ΤΟΤΕ ΕΜΠΟΡΟΤΕ
WBl<\rrON πράγμα πρέπει να 
Μ μανΟάνζ.ται. Τοϋτο ισχύει 
ζζί περί τής έξ έταγγέλμζτο; 
ζλοπή;'. Ιδιαιτέρως απαιτεί υ.ε- 
γαλζ.ν επιτζ,δειότζτζ._ ή διεςα- 

ή τών κλοπών "ών έμπορι- 
ζών κζταστζμάτων, διότι έκεϊ 
πρέπει ή ύπεξζίρεσις τών όιαοο- 
-ων αντικειμένων ύπό τους ο
φθαλμούς των πωλζ,τών ζζί πω- 
λζ,τρϊών ζζί έν μέσω των εν τώ 
ζζτζστήματι πζρευρισαομενων 
ανθρώπων νά λζίζ, χώραν. Διά 
ζλοπά: εμπορικών ζζτζστζ,μα- 
των διατίθενται ζποκλειστικώς 
,/εδόν γυναίκες. Τοϋτο δε γίνε
ται διά δύο κυρίως λόγου; : πρώ
τον τά καταστήματα ώ; έπί τό 
πλείστον γυνζϊκε; επισκέπτονται 
ζζί ώ; έζ τούτου ό θήλυ: κλε- 
πτζ; πολύ όλιγωτέρζν προσοχζ.ν 
έπισύρει Ζ ό κρρζν ζζί δεύτερον, 
διότι‘ή γυναικεία ζμφιεσι; εν- 
δείκνυτζι πολύ καλλίτερα κζι 
ζαταλλζλοτέρα πρό: ζπόζρυύιν ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΛΙ ΜΕ ΑΓΚ ι-

ΣΤΡΟΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΙΝ
ΤΩΝ ΚΛΟΠΙΜΑΙΩΝ

είζόνε: μας παριστώσι. Αίαν ύι- 
αδεδομένν) είνε Ζ τοποθετζσ·.: 
ένός μεγάλου σάζζου ύπό το έν
δυμα, εϊ; τόν όποιον τό ζλαπεν 
αντικείμενου κρύπτεται. Οΰ/ί 
τόσον συχνά -χρησιμοποιείται 
πρό; τόν αύτόν σκοπόν εί; σκζ- 
κός τής χειρό:, οστις εΐςτό έν 
ζζ-.ον μίαν θυρίδα μικράν φερει. 
δι’ χωρίς νά παρίσταται ά- 
νά.γκζ νά ζνοιχθή ό σάκκος, μι- 
κρά αντικείμενα εί; αύτόν δυ-
νζντζι νά είσαχθώσιν. Συχνά
έπίσζ; αί ζλέπτριζ'. χρζ,σιμο-
ποιοΰσι τζ,ν κόμμωσιν τής κε-
φκλής. ό'πω; άποζρόύωσι πρζγ-

-υνα’.ζε; πολυάριθμ* όργζνζ *ζί 
έξ ών τζ ζυριώτερα, ζί εςοχω;

κλοπιμαίων ή ή ανδρική.

Πρός ■ή; λζ,στριζζ;
•ζ

επιτυχίαν τ 
επιδρομή: μτων ΞΤ Ζ7 £’·-· - J ζ · ζ ·

. -Λ». ·/ */  ·

ματζ καλλωπισμού ζζί τά πζ- 
οόμοια.
' Με πολλζ,ν τέχνζ.ν έχει έφευ- 
:εθ·ή ζ άρπάζουσζ

Εϊ: τήν γειρ'.δζ ακριβώς εις 
τό κάτω αύτή; ζερό:, στερεου- 
-ζι είς μικτό: δακτυλιοειδής μη
χανισμός. '"στις μικρά κγκι- 
στεζ είνε έφωδιασμενος. Ιΐιε.ει 
Ζ ζ/έπτριζ τόν βραχίονα τζς 
έπί τίνος αντικείμενου, οπερ επι* 

. . ■ , _.7. - τοϋ ζζταστζζζτο; ϊστζτζι. κζ'·
■'· Μ/ζυό/νουσι τά. ζ-κιστρζ στερεως ζυτο.

ένδίαφερουσαι Έν εύθέτω δε περιστ ζσει ζρυ.. ..ι .·. α ζυ . >

δέν βλάπτεται ποσώς κατά τό βάδισμα.
Οΰτω λοιπόν παρά, τζϊς έξζ,σκζμέναις κλε 

πτρ'.ζις ευρίσκει τις ούχί σπ 
ποθζζζ,ν εμπορευμάτων κζί 
δακτυλίων, ριπιδίων, 
δελλών κτλ.

Λύτά λοιπόν 
ναιζών κλεπτικών
-κτζκ
από τ1
πομεν

εινε τζ έπινοζ,μζτα
, ϊσο,ς ό- — -------

:ος πονζρ'-ζ των έχει αποκρούει 
ού

V είνε 
έλπίι

ανιως όλοκλζρον ά- 
ίδίως (ορολογιών, 

τερών, γουναρικών, κορ-

ΤΑ ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΚΡΎΠΤΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ζρεμάσζ- Τέλος χρζ,σιμοποιοϋσιν έπίσζ; 
ζζί τά ύποδζ,μζτζ ζΰτών πρός κλοπήν. 
Εί; τό θολοειδές μέρος τοϋ πέλματος τοϋ 
υποδήματος προσζολλζτζι εν όλίγον παχύ 
στρώμα ζζ,ροϋ. ΊΙ ζλέπτριζ κζυ.νει ώστε 
ζζνεν μικεόν αντικείμενων εζ. τής τ;ζπε- 
ζζς τοϋ καταστήματος νά πέσζ, χαμαί, 
πζτεΐ έιτζ έπ’ αύτοϋ μέ τό κζρωΟέν μέ
ρος ζζί οΰτω στερεοϋτζι εί; τό στρώμα 
τοϋ κζεοϋ τό αντικείμενου. Επειδή δε 
τοϋτο στζοίζεται εί; τό ΟολοειΊε; μερο;

αοζ

...... ...Γ......... τών γυ- 
δέ καί άλλα ζτινα ή 

........... εϊσ...
αστυνομικού; οφθαλμούς. ’Ll; δέ βλέ- 

ταΐς γυναιξιν οί διάφοροι τοϋ κλε- 
: πονηρότεροι καί παρέχουσι 
δα; ή είς τούς ζνδρας. Τοϋτο 

άποδοθή είς τό ό'τι ή γυναικεία φΰσις 
ιποαπώ- »

·-· ηο·
τούτον βαίνει 

κζί προσοχή; ζζί 
τών

• · ”'ς 
ίς τό ό'τι 

δεν είνε συνζθισν.ενζ εί; τοιαότζς δια 
σεις καί έζευτελισυ.ούς, ζ; συνεπιφέρει εζν φι 
;ζύζ. ζλεπτουσζ. Διά τόν λόνον » · - 4 , 
μετά μεγάλων επιφυλάξεων, 
πονζ,ρ'.ζ;, κζτζντχσζν δε οΰτω αλτ/ΐζ,; 
έμπορων μάστις.

ΜΕ ΑΡΠΑΓΗΝ ΚΑΤΩΘΙ
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ΠΕΛΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ. /ά <', ώ;ω χμυΐ

Άλλ’ r, ζλμζτικχ ζύ'τχ πρόυδό; τχ: νέα; 
παύση; παρά σζί; γυναιξί βιομηχανία;, έπέσυ- 
:εν ζύσσχροτεραν προσοχήν τχ; τε ζστυνο’ζία; 
καί τών εμπόρων. τά τεχνάσματα των ζνε- 
κζλύφθχσζν κζί πζρεδόθχσζν... εί; τχν αθα
νασίαν.

Γ. Κ· Γ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΊοΝ
ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΑΧΓΤΗΤΟΣ

\ΝΙΕΣ η\ Π\ΡΕΓ1ΙΓΙΙΣ\Χ, ότι άλλοϊον απο
τέλεσμα επέρχεται εί; ενέργειαν πρζξεω;

τινοί \ii~y- -■/.·/γενομένχ; κζί ζλλοϊον 
ν.ετά ήρζδύτχτο:. Έν πζρζδ-ίγμζτ . έάν κτυ- 
πχσω’λεν μετά ταχύτχτο; εύκαμπτόν τι άντι- 
ζεΟζενον, οίον κάλαμον. ουτυ; θά κοπή ζμεσω; 
εί; τό σχμείον τοΰ πλχγμζτυ;, ενώ ζν τόν 
κτυπχσώ’λεν [ίρζδεω;, ζπλώ; θά κλίνη, χω:ί: 
νά κοπή. Έάν ρ’ύωμ-ν σφαίρα Α:’ όπλου

Έπί όέ ΤΟΰ προκειμενου πειρζμζτο; ήμών, 
έζν πλχξωμεν βιαίω; διά πλατεία; ράβδου χ 
μαχζίρζ; στήλην πεσσών παιγνίου ντάμας, θ' 
άπορριφθν) μακράντή; στήλη; ό κτυπηθεί; πεσ
σό;, χωρί; νζ πέσγ, ή στήλη, ένώ τούναντίον. 
έζν πλήξωμεν βραδέως ταύτην, θά κατζπέσω- 
σιν όλοι οί πεσσοί.

Τί έπί τοΰ προκειμένου γίνεται; ΊΙ φυσική 
μάς λέγει, οτι δια τχ; ταχύτητα; δέν μεταδί
δεται ή κίνχσι; εί; τά πλησίον μόρια τοΰ σω 
ματος, (διότι όλα τζ σώματα σύγζειντζι από 
t/.όριζ? ζζί τούντεΰθεν ή ένεργειζ τοΰ ερχομένου 
άλλου σώματο; ενεργεί μόνον έπί τοΰ πλχτο- 
μένου μέρους. Άλλά ή φυσική μα; λέγει επί
σης, οτι κενουμ.ένου χώρου τινός, αυθωρεί τοΰτο 
καταλαμβάνεται ύπό εταίρου σώματος, οίον 
ατμόσφαιρας, ηλεκτρισμού, θερμότητα; κτλ. 
Αρζ χ κίνχσι; αυθωρεί μεταδίδεται, ή δε ύ- 

ποτιθεμένχ αδράνεια ούδαμόσε έςχγειτζι, ού- 
δζμοΰ ύφιστζμένη; έν τή φύσει άδρανεία;.

Τι λοιπόν γίνεται;
Άπλούστζτον. Ταχύτατα τά άνωθι μόρια 

τοΰ κενού καί οί πεσσοί κζτζλζμβζνουσι τζ; 
ζενουμενας θέσει;, διότι τοΐ; άφηρεθη βια'.ω; 
εί; πεσσό;, έν τώ μεταξύ, ένώ διά τοΰ βρα
δέως πλήγματος, ή συνοχή τών μορίων διά τή; 
έπζ.φή; έξχζολούθει συμπαρζσύρουσα τό όλον 
οικοδόμημα.

ΦΡ-ΠΡΙΝ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ίέϊον, καφές, «Ιοκολάτα.

Κζί τά τρίχ τζντχ, ώ; βεβρΜμένζ ποτά ώρελ',ύσι 
λζμβχνόμενι ώ; ε;χ; :

II σοκολάτα τήν πρωίαν μχλακόνει κζί ένδυναμόνεί 

τόν στόμαχον.
Ί> καφέ; μετά τό ρζγητόν κατευνάζει τά νευρχ τοΰ 

στομάχου καί προδίδει χύτω ευχάριστου άποφοράν.
Τό ί; τεϊον μετά τό δείπνου χρησιμεύει <’>; κχτεονα- 

στικόν. δροσιστικόν ζζί συνάμα ό.; χωνευτικόν ποτόν.
Γ.ι; πάσαν άλλην ώραν τά ποτά ταΰτα. ζν δεν βλζ · 

πτ >σ: δεν ώρελοϋσι ή δύνχντχι κάποτε νζ κχκοδιαΟετή- 
σωσι κζί να διζγεισωσ·. τζ νεύρα.

I <> —αγωτάν καί τύ ι!·ννοί>ν νΰω<>.

Τζ πχγ...τχ καί τχ ύ,χ;ζ ύδχτα άλλοτε όλζπτουσι. 
κζόότον ό στ.μζ/ο; τζ εντερζ δέν ενρίσκοντζι πάντοτε 

τήν ιδίαν θερμοκρασίαν. διά ν' χντέχωσιν εί; τήν 
ζίρνιδιχν έπίδρζσιν πότε ψυχρού ζζί πότε θερμού πζ- 
εεισάκτου Δι’ οπερ παρατηρούμε·/, ότι το θέρο; εϋχζ- 
είστι.ι; δέχονται τζ ψυχρά, τόν χειμώνα πάλιν ευχαρι
στώ; δέχονται ’ ζ θερμά, χωρί; νζ πχΟωσιν ονδεμίχν 
βλάβην εί; τόν οργανισμόν των.

Δέν συμβαίνει όμως τό ζύτο κζτζ τό φΟινόπωρον κζί 
τήν άνοιςιν, ότε δέον πολύ νχ πεοσέχ·.>μ:ν ,νχ τχύτχ μή 
<..σ:ν ούτε πολ , θερμά, ούτε πολύ ψυχρά, ζν Οέλωμεν νά 
διατηρήσι-ιμεν τήν καλήν κζτάστχσιν αύτών.

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝ ΤΩ ΘΕΑΤΡΩ
'<) πατύυ τοΰ Μ. Αλεξάνδρου έν τη άκμΰ τής δράσεώς τον καί, καθ’ ήν επο

χήν ήτ.ηηάζετο νά πραγματοποίηση τήν έπϊ τήν ’Ασίαν έιιστρατείαν, έδολοδιονήθη 
εν τω ϋεάτρω ύπό τίνος ΙΙαυσάνίον. (Βλ. σελ.'-’.S'.l |Σχέδιε,ν < astaiirne|
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τοΰ Κόροι· δέσκο- 
ΐδης την

Μ ΜΙΛΗΤΟΣ

Τ
- \ ΟΝΟΜΜ Λ τών μεγάλων Αρχαίων πόλεων, 
ί Μιλήτου, Έφεσον. Σάρδεων. Περγάμου 
καί άλλων, έ/ιποιοΰσι καϊ εις πάντας μέν τούς 

ανθρώπους, μάλιστα δέ εις ήμάς,τοιαύτην έν- 
τύπωσιν, ριοιε αίσΟανόμεθα τύψιν ουνειδήοε- 
ως, άν δεν κατορθώσωμεν νά έπισκεί/ θώμεν 
αύτάς. Τής τόφεως τούτης δέν είναι αίτιον μό
νον τά υπέρ τής μεγάλης έκείνης Αρχαιότητας 
ενδιαφέρον. υπέρ τινές. αγνοοΰντες περί τίνος 
πρόκειται, νομίζουοι παθολογικόν η αινόμετον 
και όνομάζουο-.ν ι’ιπλώς μονομανίαν, Αλλά καί 
τις επαγγελματική Ανάγκη ουνεπιλαμβάνεται. 
Πώς θά ίννοήσης τΐ,ν υπό 
λυν ι'ίλωσιν τών Σάρδεων, άν δεν 
Ακρόπολη· τιντών; Πώς θά έννοήοης καϊ περι
γραφής τήν πρό τής Αάδης κατειστρΟφ ήν τοΰ 
Ιωνικόν στόλον, άν αι’αήν τ'ην τοποθεσίαν δεν 
ΐδης; Πώς Οά κατανόησης τήν Αζίαν τής περ
γαμηνής τέχνης, άν αύτ'ην τήν Πέργαμον δέν 
επιοκετ) θι;; ; Τοΰτο ισχύει καϊ περί πασών τών 
Αλλων πόλεων. Έγίνωσκε τί ε'πραττεν <> Ηρό
δοτος έπισκεπτόμενος τάς χώρας. ά; περιέγριι- 
φεν άν δέν Απεδήμει είς αύτήν τήν Σικελίαν 
ό Θουκυδίδης δέν Οά εΐχομεν τύ ΐ'κτον και 
μάλιστα τό έβδομον βιβλίου τής συγγραφής 
ι.ι’τοΰ. Οί δρώμενοι τόποι ε.ιι.ιιέουσίν, Αληθώις 
ίμπνέονοι τόν έπιοκέπτ ην αννών καϊ καθι
στώ σιν αυτόν ικανόν νά κιιτανοήαη τήν Αλή
θειαν τών ύπ' αυτών πεοιγραη ομέι ων συμ- 
βάιτων. Σήμερον κρίνουσι πολλοί σοφοί Απο 
τοΰ σπουδαστηρίου των περί πολλών πραγμά
των. Άλλά παραλείπω πόσον Απολείπονται τής 
Αλήθειας και οημειώ μόνον οτι μεγάλης ήδο- 
νή; στερούνται οϋκ έπισκι πτόμενοι Ακριβώς 
τοϊ ς τόπους τών περιγραφών τω».

ΙΙεϊ Μιλ.ήτον τ! εΐπω; ΰιε άπό τής κορυ- 
</ήζ τού θεάτρου περιεσκόπησκ τΐ,ν πεδιάδα 
τή; Μιλήτου. ήιΐς άλλοτε ήτο θάλασσα. καί 
είδον αντικρ'υ έκ τοΰ διτικοΰ /ιεροί'.' την .1α- 
δην. είρέθην Αντίκρυ ιώτής τής ιστορία;. Οτε 
προ πολλών ετών άι ταποκριτή; τις τοΰ «Λ/ου 
'Ελευθέρου Τύπου*  συνωμίλησεν εν Βιέννη 
ιιετίι τιιΐ· έκτισε έκ Γερμανίας κατελ.θοντος 
γάριν ro'V γάμων τοΰ viol· του. τής αρχής ήδη 
πεπαυιιένσυ. Βίσμαρκ. ανεφώνηοιν ότι ευριθη 
εΊιόπιον τής ιστορίας. Άλλα πλειοια Αλήθειαν 
ί'νει τίι οήιια τοΰτο Απαγγελλόμενοι· ι·π αν- 
ϋρωηον tntny.f niuturOl' ιυποτζ. tr οις i, uv- 
,,ώπη καϊ ή Άσία συνεκρούοθηοον καϊ ιιίιινες 
σφόδρα έπέδρασαν .‘ί; τήν έπειτα εςέλιςΐ" της 
δλη; ανθρωπόι ηκι;· Αλλα περί τή; ιιζια; τη; 
ίοτορίι ς τής .ΊιΖήτοι· θά εΐπωμεν Ιν τοϊς ίλή; 
ακριβέστερά τινα καϊ νΰν όφείλομεν νά έκθέ- 
σιομιν τά κατά τήν είς τήν πιίλιν τανιι,ΐ’ εκ
δρομήν ,.μων.

Συντκ- Ϋ, τ./.ς-λ ~'Λ λ'>Μ'ώ.·.συ.'ώτ ;
• Κ0Λ7.0; εύτυνΐ'.δζ,Ί'.ζ; εντύ: Ι·*<) ό'..

Τ\ 7Λγδ.·.7.;·.'υι 7.7.ή’ εκζσττ.ν ι·>ςζν.
>♦<

Άδόνζτϋν νζ ό-.Ά.νγ'.σ-ε, τι; ποσο; 
δύνζτζι νζ /ωςεσζ έντός τχ: //'■/'■·? •1"j'iz,.z'<:. 

έστω ζζ:. τ/,; α·.κ;οτέ;ζς.
>*<

Τό ζές-ϊος έττ·ν καγ.ζ'ώ.οι. Ί1 δχτζνζ, ό- 
αω; ώςισαενζ, ζ.ζ·. 'ίεεζ'.ζ.

’ Az.sqv ζωτ^ν -ς'Ζ>Άζ;ειο;.
Νζ ζ.τίζγ, τ·.ς -;ός ύτϋΐτχςιξ'.ν τ?.:

γνώο.·/·,: του.
>«-<

’Εκχείλισι; ιδέας: Τύ νζ τν'.γετζ.·. τ:ς εν 
ττ.1.; δζζ.εύοις.

δίία ώραΐα φράσις : 11 γινζχ ε’νε Οεζ.τΐ'Λ
τή; έπ·,/Ζ; ν.ζ.·. ήςγζνυν τή: π-.-,-.δ',ο.

' Καρειμπίλ 
τάς πι/·/άς τον 

πολλών έλιγμών διερχόμινος τήν πε- 
πε· 

Εφεσον διέκρινα τον άσή

ΙΙερι τήν έβδόιιην π. μ· τής Της Απριλίου 
Απήλθον είς Σώκια. ’Εν τοϊς σιδηροδρομικούς 
άμάξαις Λντήχ,ουν ιϊναμϊζ τά «Χριστός Ανέοτη» 
καϊ ιιΠάσ/α ιερόν ήμϊν σήμερον» μετά των 
δημωδών Ασμάτων τής Αδριάι ας και των 
γελιότων διότι <5 πολύς κόσμος έςεχύνετο >!: 
τάς διασκεδάσεις καθ' ολην τήν μέχρι Παλιι- 
ιζήκ, 'όπου Ιγέο άπεχωρίσΟην τής μεγάλης 
ουνολκής,σιδηδροδρομικήν γραμμήν Εοτραμ- 
μένυς πρός τά βόρεια μέρη τής γραμμήί 
ναύτης παρηκολούΟουν πρώτον τώ ’.-ίστήεντι 
(Ί’αχτα'ι.ή τσάι) δστις απερχόμενος τόν σιδη
ρόδρομον καϊ. πρός νότον πορενόμενος ύια- 
σχίζει τά όρη και σχηματίζοιν οιραίαν κοιλά
δα τρίωρον, ήτι; πολ,υ ομοιάζει προς τά Τέμ
πη τής Θεσσαλίας, ίκβάλλει παρά τ'ην Λέβε- 
δον είς τήν θάλασσαν, καϊ περαιτέρω τώ Ί'υ- 
ρϊτη (Φυτρέκ τσάι). 8στις άπό vol· 
και τοϋ Όλύμπου λαμβάνων 
και διά ; 
ύιαύα ίκβάλλει είς τόν Ααϋστρον, καϊ έτι 
ραιτέρο) παρά τ’ην "ι . _
μαντον Σελινοΰντα, ΰοτις άλλοτε μέν παρέρρει 
τό Άρτεμίσιον, νυν όέ εύθνς άπό τον δρους 
στρεφόμενος πρός τόν Κάύστρον εκβάλλει εί; 
αί'τόν ουδέ τοΰ Άγωσονλουκ Νιπτόμενος. Απας 
κατά τ'ην πορείαν ήμιόν ταύτην άπίβλεφα πρό; 
τήν νοτίαν οφιν τής σιδηροδρομικής ήμών 
γοαιιμής. ί να πρυοαγορεύοω τό Κειοί- Καλέ καϊ 
τά μεγάλα εγγύς αϊτοί· λατομεία, ες ιόν κατά 
τήν γνώμην τοΰ Γούδ εκομϊζετο τό πρός ω- 
κοδομίαντού Αρτεμισίου άπαιτούμενυν υλικόν.

Περί τήν ένδεκάη/ν π. μ. ήμην εν Παλα- 
τ* *ήκ  καϊ περϊ τ'ην ήμισειαν μ. μ. έν Χποκίοις. 
οπού μέ ύπεδέχθησαν τινες'φΐλοι. Εννοείται 
ο’κοθ'εν ίϊτι ευριάν τους εκεί οικείου; εέ· ιχου- 
τας. ίακέφθην ευθ'υς περϊ τής ε.τιοκέφεω; τής 
Μιλήτου- διότι ε'.χον ήδη κατά τί ν .Ιΰ,α υοτοι· 
τ.ιΰ παρελθόντος έτους έπωκεφθή ι'ην ΙΙρ.ή- 
ι·ι >·. Εαϊ συγγενείς καϊ φίλοι άπέτρεπόν με 
τής σκέφεως ναύτης, λέγοντες ότι ε’νε δύσκο
λος ή διά τοΰ μετας'υ πεδίου τοΰ γέμοντος 
ελών πυρεία. ΕίκυλώτερΟν δύναταί τις άπό 
Σωκίων διά Κελεμπεοίου καϊΠριήνης ι 'ιπ λθη 
άλλάτό διάστημα τούτο είναι πλήρες ίλών (κω 
δι' αυτό δέν ήδυνήθηοαν οι αντυκρατορικυϊ 
τής ί'εομανία; πρίγκιπες ιά ΙπισκεφθώισΙ καϊ 
,ήν Πριήνην) καϊ μόνον το Λερός είναι δι·ι·α- 
τή ή .Ί-.οι'ο ι-ΰιι,. .ν·-ν ό7 ,λΐΊ ιι; I I π·>ρη·θή 
άπό Σωκίων εί; τό όΛοι/ιανικόν χωρίον Σαρη 
Κεμέρι, ένθα τά ίλη είναι υλιγώιερσ. καϊ Ικει 

ι’πΐ άκάτια· διαάα. τον Μαίανδρον κυ.ι ,πα αέ. 
ιΊ.ϊιν ιό οθωμανικόν χωρίου Ίοιριιιι καϊ ιχοιν 
τ· άριοτεριόν καϊ ανατολών τόν .Ιάτ/ιον και 
τόν .Ιιιτ/ακόν Κόλπον, όοτις τΰν είνε λι/ινι/ 
έιλμιρά. άποχωρισχείσα τής θαλάσσης ό.άτώι 
προσχώσεων τοΰ Μαιάνδρου ήδη ά.τό των 

"τ.οϊ,ϊωι ο;, καϊ δι;λθι'·α· το ία- V,χοόίίΟΓ r<"(

λιάνι καί άε'ι πρός νότον προχωρών νά έλθη 
είς Ακ Κΐοϊ, δπερ ον ομογενών κώιιη υπό 
300 οικιών άποτελουμένη απέχει τέοσαρα μίλ. 
τών πρός δυσιιάς αύτοΰ κειμένων Πσλατίων, 
ατινα ε’νε κώμη οθωμανική υπό πεντήκοντα 
οίκιώ-τ άποτελουμένη, καϊ τής Μιλήτου.

Ό πρώτος μισθωθείς αγωγιάτης ήθέληοε 
νά μείι η έν Σωκϊοις, ίνα θύοη τώ Ιίάκχω, 
καί άνέλαβεν 'έτερος να μ'ε όδηγήση, δστις καϊ 
τόν δρόμον καλώς δέν εγίκοοκε καϊ είς τήν 
οδοιπορίαν δέν άντεΐχεν. Ούτος φθάσας μετ’ 
έμοΰ εις Σαρή-Κε/ιέρι ήθέληοε νά συντάμωμεν 
τήν οδόν καϊ νοτιώτερον νάδιαβώ/ιεν δι’ Ακά
του τόν Μαίανδρον. Άλλα περιεπέσαμεν είς 
ελη και είς δεινόν πηλόν, δι’ τον μετά μεγί
στης δυσκολίας ήδύνατο νά διέλθη ό ίππος. 
7'έλος πάντων άναχωρήσαντες περί τήν 6ην π. 
μ. άπό τών Σωκίων έηθάσαμεν περί τήν 3ην 
μ.μ. είς Ακ- Κΐοϊ, ες ου εύθνς μετά τοΰ εκεί 
εύρεθέντος Ιατρού Κ. Πανα καί τίνος νέου 
Παπλωματά άπήλθομεν είς τήν Μίλητον πό
ρε υόμενοι πεζή πρός βυρράν τό πρώτον καϊ 
ειτα πρός δυσμάς.

Καϊ πρώτον ειόομεν έπϊ ύφώματος δεζιό- 
θεν τής όδον τό οίκημα ιών Γερμανών καϊ 
έπειτα άπηντήοαμεν άριοτεοόθεν αυτής τώ 
νεκροταφεία) τής Μιλήτου, οίτινος τάφοι τινές 
ιινεσκάφηοαν. Αύτόθεν στρέφαντες τά βλέμ
ματα ήμών πρός νότοι· διεκρίναμεν λόφους 
τινάς, οΐτινες υμοιάζονσι πρός τους Αυδικους 
τάφους· τοσοΰτον ραίνονται τεχνητοί ! Καϊ 
πραγματικώς έμαθαν βραδύτεροι· οτι τήν αυ· 
τ'ην έντύπωσιν ένεποίησαν καϊ είς τούς Γερμα
νούς. οΐτινες ποιησάμενοι δοκιμάς τινας έπί 
τίνος αυτών ούδέν ήδυνήθηοαν νΆνακαλύφω- 
σιν. Άλλ’ ίσ.υς δοκιμαϊ έπιιηδειότεραι θά δι- 
δάξωσιν ημάς έν τώ μέλλοντι τήν Αλήθειαν 
τοΰ πράγματος.

Πρϊν προχωρήσωμεν είς τά ένδοτέρω τής 
πόλεως. οφείλω νά παρατηρήσω δτι όσα μέλ
λω νά εΐπω δέν είναι ήντλημένα μόνον ες 
έμής προσωπικής υλιγοιόρυυ έντυπώσεως διότι 
κι.) ό νέος, ΰοτις ουνα'ιδευον ήταν, εΐχεν άκούοη 
παρά τοΰ κ. II iegmid περί τών έκεΐ πολλών 
υπαρχόντων Αρχαίων μνημείων όμιλοΰντος 
διότι δέν κρύπιουσιν οί σοφοί οΰτοι άνδρε; 

τό τάλαντον καί τήν Αλήθειαν) καϊ μετ όλίγον 
χρόνον ήλθε πρός ημάς ό κ. Κώνοι. Δημύ- 
ισους. φιλάρχαιος καϊ λαμπρός ’Ππειρτότης. 
δστις άπό έιών έν Ακ-κωϊ εγκατασταθείς γι- 
νώσκει καλώ; ιά καιΐι τήν Μίλητον. Άλλά καϊ 
μετά ιό τέλος τή; περιοδεία; συναντήσας τώ 
Ί'ηνίω άρχιερ-οίτΐ) τών αναακαη ών κατά τήν 
έο.πέραν τής αυτή; ήμέρας έν τινι παντυ.τωλείιο 
ήριίιτηοα ιιίαόν περί όσων ειχάν τι< α; Αμφι
βολίας. Έτι δέ άκριβεστέρας πληροφορία; 
εδωκέ με κατά τό δεΐ.πνον εν τή οικία τοΰ κ. 
Δημόισυυ, ΰοτις μετά τής περικαλλούς συζύ

γου του’άριοτα έφιλοξένησέ με έν τή οίκίατου. 
ό φίλος Αντιπρόσωπος τής αύτοκρατορικής κυ- 
βερνήσεως κ. Εΰ. Μειμάρογλους, δστις καϊ 
έν προηγουμένοις έτεσιν αυτόθι έπεσιάτει 
καϊ νΰν έπιοτατεΐ, ένώ άριστα πρός τούτο εΐ- 
νε κατηρτισμίνυς, διότι άριοια έπϊ πολλά έτη 
έσηούδασε τήν μηχανικήν έν Γερμανίεμ Εί; 
ταύτα οφείλω νά προσθέσω οιι έπϊ έτη γίνον
ται Ανασκαφαϊ έ.ν Μιλήτω άρζάμεναι Από ιού 

αϊιινες πολλά έτη μέλλουσι τά διαρκέ- 
σωοιν, ύπό τών Γερμανών, οΐτινες αφειδώς 
δαπανώσι,χάριν τής επιστήμης. Κατά τό έτος 
τούτο πολλά δέν είνε τά κατωρθωμέι α- διότι 
μόνον συνεπλι/ριόθη ή άνασκαφή τής ’Αγο
ράς καϊ τοΰ Θεάτρου καϊ έγιναν πολλαχοΰ δο
κιμαστικοί ανασκαφαϊ. Είρήοθω δέ προσέτι ίϊτι 
μέχρι ιοΰδε ' Λνεκαλύφθησαν 1H0 έπιγραφαί. 
ιόν μία διδάσκει σαφώς οτι τόπαρά τήν’Αγοράν 
Βουλευτήριον, περϊ ού ίξηνέ-χθη υπόνοια οτι ήτο 
μικρόν θέατρον,ήτο πραγματικώς βουλευτήριον.

Α. |· ΖΑΚΑΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ
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t<*'**» a κολυμβητικοί Αγώνες έγένοντο εις 
τήν Δανίαν 01 Αγωνισθησόμενοι έπρε
πε νά διατοίξωσι νολυμβώντες διάστημα 
5θ μέτρων, άλλ’ έν ϋδατι θερμοκρασίας τοΰ 
θ', δηλαδή έντός πάγων Είς τούς αγώνας 
έλαβαν μέρος καί ..γυναίκες, ύις έν τμ εί- 
κάνε ήμών φαίνονται κάτωθι, άπαντες δέ 
οί Αγωνισταί άνήκον είς ένα σύλλογον δι
αρκώς τοιαϋτα λουτρά έπιχειροΰντα. Μό
λις τά ΰδατα παγώσω ι κατά τόν χειμώνα, 
διανοίγουΟιν όπήν 
καί καταδύονται 
Οεωροϋντες τό τοι- 
οϋτον ώς άριάτον 
υγιεινόν διά τό 
σώμα. Είς τό άνω 
μέρος της είκόνος 
φαίνεται ύ νικη
τής τού Αγωνίσμα
τος. μόλις έξελ- 
Οών,διανοίάας τήν 
Απόστασιν είς 42 
δευτερόλεπτα.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

ΖΛ : χοΦΡΑΖΕΤΕΣ. Κατά τάς τελευταίος έ:
J, Ά γλίας ειδήσεις ή πρώτη βουλή τών 

Αγγλων άπεφάνθη ύπέρι τή; ζόφου τών γυναι
κών. Καί οΰτω αί περιώνυμοι «ίωόραζίτες έ- 
Οριάμβευΰα ν, έν μέρει, καθότι πολύ δνάκό- 
λ’ως’θά έπιτύχωσϊ τήν κύρωσιν τής Αποφά- 
<5εως ταύτης. Είνε γνωστά δέ τά μέσα, ό θό· 
..υβός, ni ταραχαί καί οί έξει τελιβμοί τών ύ- 
περάγαν χειραφετημένων τούτων Άγγλίδων.

Φανταόθήτε Αγέλην τοΰ ωραίου φύλου δερο- 
ιιίνην καί ϋβριζομένην μετά τών αστυφυλά
κων πολλής έξ αύτών φερούσας Από τοΰ λαι
μού μεμίστους πίνακας δι- ών νά σιγκαλών- 
ται αί «Ιωδρκιίέτες είς ιΐυνάθροκ’ιν καί πλεΐ- 
,ΐτας άλλας έξευτελιότικάς πράξεις. ΊΙ είκων 
μας παρκίτά μίαν ρήτω.α έπί κάρρου.διατρέ- 
χουσαν τοΐ ς δρόμους καί ρητορεύουόαν.

ΕΡΓΑΤΟΥ. Μεταξύ τοΰ Martigny- 
Vernayaz καί τού Chamonix τής γνωστής 

Αφετηρίας πρός άνάβαάιν έπί τοΰ Λευκού Ό- 
..ουςΟά κατασκευασόή νέα σιδηροδρομική γραμ
μή, ήτις ένεκα τής φνάικώς Αγρίως διαμε
λισμένης χώρας έξαιρετικώς δυόκόλους προ
ετοιμασίας ΑπήτηΟε. Αληθή τολμηρότητος 
θαύματα έπετίλεσαν μηχανικοί τε καί έογά- 
ται, Ιδία είς τό τμήμα έκεΐνο. όπου το έδαφος 
είς ένα μεγαλοπρεπή καταράκτην ύδατος έν 
μεγάλη τινι χαράδρα κατακοημνίζεται. Έ-

ποεπε δέ έκ τής χαράδρας ταύτης 
νά ιίχεδιάσωσι’τήν έγκάράιον δια- 
τομήν (profil) τής χωράς είς £·ν 
μέρος, όπου ό έκ βράχου τοίχος 
300 μέτρα βαθέως έν τίί Αβύσσω 
καταπίπτει, "ίνα δυνηθώσι νά προ- 
χωρήσωΰιν είς τήν καταμέτρηση·, 
άι έβιισαν^έν πρώτοις έκ τής βατής 
πλευράς έργάται έπί τού τοίχου 
τούτου καί έπί τής κορυφής εν 
χονδρόν άχοινίον προσέθεσαν στε- 
ρεώς, όπερ είτα εις τήν χαράδραν 
Αφησαν νά καταπέση καί έπί τού 
έδάφους τής οποίας ύπό άλλων 
έργατών έστερεώθη. Είτα Ανέβη 
έπί τοϊ έκ βράχου τοίχου εις έο- 
γάτης, όστις έστιιρίζετο έν μέρει 
έπί τοϋ σχοινιού. Αλλά καί έξ άλ
λου ώφειλε μέ τάς έλευθέρας κνιϊ- 
μας του νά στηρίζηται έπί τοΰ Α
πόκρημνου ράχου Ή κάτωθι είκί.ιν 
δεικνύει τόν θαρραλλέον έργάτην 
κατά τήν κινδυνώδη έπιχείοησίν 
του. Δι’ ένός μετρητικού κοντού 
έμέτρα ούτος καθ’ ώοισμένα δια
στήματα τάς Αποστάσεις τοΰ σχοινιού 
Απότοΰ τοίχου καί έφώναζε κατόπιν τούς 
εύρεθέντας Αριθμούς εις ένα μηχανι
κόν, οστις έπί τοΰ ϊζους ίάτατο καί τάς 
μετρήσεις είς τό σημειωματάριόν του έ
γραφε. Δέον νά προστεθμ, ότι τό κινδυνώ
δες τοΰτο τόλμημα έτελείωσεν Ανευ δυ
στυχή ματος.

&ΑΡΡ0Σ ΕΡΓΑΤΟΥ

ΝΕΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΜΓΙΥΛΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑ

ματα καί μέ στεφάνους έκ καουτσούκ πνευ
ματικούς ώς αί τοΰ ποδηλάτου Διασκελίζει 
τις καί βιιματίζει μέ αύτό ώς κατά τό ιίύνη- 
Οες βάδισμα. Καθ’δν χρόνον τό έν πέλμα τοΰ 
βαδίζοντας Από τοΰ έδάφους μέλλει να’σηκω- 
Οη, ϊν έλατιίριον τείνεται. όπερ τό ύπόδηιια 
πρός τά έμπρός κινεί άνευ άλλης τινός έργ’α- 
σίαςτοΰ πηδάς Δ ’ αύτοΰ τά βήματα διπλα
σιάζονται περίπου, χωρίς όμως νά γίνωνται 
μεγαλείτερα. καί έν τ»ί αΰτη Αναλογία αυξά
νει ή ταχύτης της πρός τα πρόσω κινή- 
άεως.

Τό καμπύλην ύπόδημ ι δύναται νά χρησι
μοποιηθώ έπί παντός ιϊδο ς έδάφους καί είς 
όλας τάς έποχάς τοΰ έτους καί είναι κατάλ
ληλον τόσον διά σπόοτ, όσον καί διά κα- 
θαοώς πρακτικούς σκοπούς.

J’.fJ
° ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ ΦΑΡΜΑΝ Είς τό προηγοί- 

—’ ηενον τεύχος τής -Φύσεως-, έν'τή εκ
τενή περιγραφή τών προόδων πρός κατάκτιι- 
σιν τοΰ άέρος, μετάξι- τών πολλών καί δια
φόρων Αεροστάτων καί πτητικών συσκευών, 
άνεφέοαμεν καί περί τής τοιαύτης τοΰ Φάρ- 
μαν, παραθέιήιντες καί τήν σχετικήν εικό
να. Ηδη κατά τηλεγράφμα νεώτερον ό Φάο- 
μαν νέαν θριαμβευτικήν πορείαν έπέτυχε διά 
τοΰ πτητικού μηχανήματός του.

Φαίνεται δέ ίίτι πλήρης θάρρους καί έλ- 
πίδων ύ εφευρέτης Αγωνίζεται διά τήν τελει
οποίηση· τής συσκευής του.

ΔιόοΟωιίις. Έν τή πρόιτη σελίδι τοΰ προ
ηγουμένου τεύχους ίτέθη ύπό τήν είκόνατό 
άερόστατον ΙΙατρΐς ένώ είνε ή «Πόλις τών 
Παρισίων ·.

?Γ®Ο ΚΑΜΠΥΛΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑ —’Εν νίον περί-
εργον ύπόδηιια έφικρέθιι έ.ιχάτως ύπό

τίνος έκ Λειζίας μηχανικού. ΊΙ νέα αΰτη
συσκευή τής πρός τάς πρόσω κινήσεως, τό
καμπύλην υπόδημα, ώς ϋ έφευρέτιις του τό
ώνόμαάεν, είνε έφωδιοσμένον μέ πλατέα πέλ-
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εξώστη ,
Αυγουστιάτικο βράδυ ο’τόν 
ξαπλωμένος οέ μία πολυ

θρόνά.
* Κ·πω τ'ΐ ί'ι^νχα κύματα τοΰ -αοωιικοΰ 

έσποΰσαν με τόν τηκτικό ρυθμό τους. J/ια <ϊ- 
,ιο/όραόι»·ί) αύρα. ίρρυτίδωνε τά γαλήνια νερά, 
τα όποια ίφαίνοι το νά κοιμώνιαι ίπάνω η τής 
γής τήν Αγκαλιά.

Είχα Απορροφηθή Από το γύρω μου με- 
■αλεΐον. και ά> απαυόμ'νυς είς τήν μαλακην 
πολυθρόνα μου είχα βυθιοθεϊ είς όνειρο· 
πολήοεις.

Τό φιγγάρι Τώρα, Αρχιζε νά προβάλη ό
πισθεν μιας κορυφής, δειλ'ν καί χλωμόν, ώς 
άν νά έκλαιε τάς ακτίνας του τάς 'ποιας όλο
ι-έν έχανε.

Απέναντι τοΰ εξώστου μου. τά ολίγα πυ
κνά πεύκα κοιμούνται βαθύτατα.

Τό θέαμα είνε μαγευτικόν.' Δέν ήμποοώ 
ν'άντισιώ. Κλείνω τά μάτμι μου καί νομίζω 
ότι ταξειδεύω.

/Ιλέπω όνειρα, όνειρα χρυσά, όνειρα Αγ
γελικά.

'ίΐ φαντασία μου πετά εις τούς αιθέρας διά 
νά παίξη μέ τά όνειρα τής αγάπης.

Ζητεί ΐ'ιαι· α/.λοί' κ<5οιιΟ>·, Ινα Ιδανικόν 
κόσμο. Ιίλάττει εικόνας, τάς όποιας ό Ισχυρός 
χοων.τήρ τών ζωγράφο» τής ’Αναγεννήσεως 
καί αυτού τοΰ Ραφαήλ, τού Μιχυήλ ’Αγγέλου 
θά ήτο Ασθενής ν’ άνταποδώση- πλάττει όνειρα 
πού οέ κάμουν νά ληομονής κν.θε λύπη, κάθε 
δυστυχία.

ΙΙώς ήθελα νά ζυΰσα μεο’ αυτά τά όνειρα! 
Τί ευτυχισμένος πού θά ήμουν. Καμμΐα φρον
τίδα δέν θά μ’ έακότιζε- όπου καί αν έστρεφα 
τήν ευτυχία θά έβλεπα, διότι θά κατοικούσα 
σ’ιόν κόσμο τών όνειρα»', ο το»· κόσμο της 
ι υτυχίος.

ίΐιθιομένυς σ’ αυτή τήν όι ειροπόλησι, μοΰ 
ίφάνη ότι λησμονούσα τόν εαι-ιό μου. ότι .· ί·- 
ρισκόμουν είς τον πραγματικό κόσμο τ<7·»· ο
νείρων. Καί μέσα σ’arrij «>/ ,άλη τής ευτυ
χίας. νοιώθω νά περνά μΐά αγαπημένη μου

μορφή, μώ μορφή πού ίβγαινε Από μέσ άπ 
τή καρδιά μου γΐά νά παίξη μέ τά χρυσά μου 
όνειρα.

Τήν βλέπω μέ τό γλυκό της χαμόγελο νά με 
πλησιάζη. νά μοΰ όμιλή. "Αχ όνειρα1. Τέτοια 
ευτυχία ποΰ ήμποροΰσα νά τήν ιυρω αν μη σε 
σάς. Ποτέ δέν μέ είχε κοιτάξει έτσι, ποτέ δεν 
μοΰ είχε μιλήσει έτσι. Καί μέ πλησιάζει πε
ρισσότερον, ακουμβΰ τά χέρια της εις τους 
ώμους μου καί μοΰ χαμογελά. Τι ευτυχία /

Λαμβάνω τό κατάλενκό της χέρι και τό φιλώ
Άλλ' αίφνης τό παν εξαφανίζεται, και ό

νειρα και ευτυχία.
’Ανοίγω τά μάτ'α μου τρομαγμένος καί 

βλέπω τά γύρωμου τά πεύκα νά κοιμωνται υπο 
τήν χλωμήν ανταύγειαν τής σελήνης. H ιδία 
ήσυγία επικρατεί. Τίποτε, δέν ήλλοςε.

Τότε ίπαν,τκλείω τους <’"/ θαλμούς μου, καί 
μέ τήν ελπίδα οτι καμμτά φορά ημπορεΐ νά 
επαλήθευσή τ’ όνειρό μου. Αποκοιμούμαι γλυκά 
γλυκά, μέ τόν κρότον τοΰ Οραυομένου κύμα
τος. εν ώ ό δροσερός βραδονός μπάτης μοΰ 
θωπεύει τό πρόσωπον μέ τ απαλά του φυ
σήματα.

X. Κ. Δτα··αντόπον?.ος

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΝΟΙΙ1ΙΤΙ
ΰ/^ΙΣ \ΙΙ<ΐΣΤ\ΪΙ\ ένύ; βερστίου περίπου κζί 

πρός βορρζν ~'Λ 'Άγ~τ·ΑΛ/.·.έ, ΐώ1*·  
τζι έν υ.έσισ τών αγρών ο.'.·/.ζ'υ. ο·.7.·.σν.'ιΐ.
χωριζύιΛΐνοι ζπ ’ άλληλων β·.ν. υ.εσοτ'.'.γοο, με 
πράσινα παραθυρόφυλλα ζ.ζί με στεγζ; χα- 
μηλάς.

Ό εί; κζτοικεΐτζι ύπό τής κυρζς Μζσσοϋ, 
είσοάε.γ.ν-ώ·). ό έτερος δέ ύπό τ'ώ Ί.κγ.ι- 

Δκντέος, συνταξιούχου υπάλληλου ~'ώ 
ύπ',υ:γε:ου τών Ι'ζχυδροαείων.

I )ί 'δύο ιΛτοι γέροντες, ζπό τίνος ζ.ζιροϋ, 
έ'ζων έν δυσζραον-ζ, ζ.ζτζ τζ Λεγόαενζ.

Η ζ.. ΜζσσοΟ, ο/·, αόνον πζρεπονε'.το, οτ·. ζ 
ο.εσότζς το5 τοί/ου δέν έσεβχζετο έπζρζώς. 
ζ./.λζ ζ.ζί έζ.ζτχγόρε·. τόν ζ.. Ζζφείριον ώς ζ.ζ- 
τζ/;ώζ.ενον δροα'.σζου τίνος φέροντος τρος ττ.ν 
ζύλ·?,ν τίς ΐδ'.οζ.ττ,σίζ: τη: Ώτζύτως έπε;ζενε 
λέγουσζ,οτι τζέν ύζζ’ήρω εύρισζόαενζ ζποχω- 
ρ/.τζριζ τοΰ γείτονός της, έαόΛυνον ό’-όζ./.ζρον 
τό /ωρίον. τ'έΰ.ος ζ-ζτέίζ/.Λε τόσζ; τροσπζ- 
Οείζςόίστε ζ.ζτώρθωσε νζ τυγζ.·.ντ.τζ τζ: ζρχχ:.

Ο ζ.. Ζζφείριος, ύπεχρε«30·/ι νζ έπ·.φέρζ δ·.όρ- 
Οο.σιν είς ένζ σωΛ?,νζ. κερισίΛοΰ. ύψους τεσσάρων 
υ.έτ;ων, οστ·.ς τώ έστοί/ισε 100 φρζγζ.ζ.’Λλ/.' 
ο τρών.ν ύτζ/.Λ/Λος τών τζ/υδροαείων δεν 
ζ,σύ/ζσεν. Ε'/ε τό σ/έδιόν του.

ΊΙαέοζν τινζ, ί. ζ.υρζ Μζσσοΰ. ενώ ξδροσί- 

ζετοζ.ζΟηυ.ένη είς τό ζζτωφλιον τη; Ούρζς της, 
είδε δύο Ζνθρώπους, οέροντζς πηΰ.ίζ.ιον υ.έ σε·.- 
ρητ’.ζ, νζ στζΟαεύσωσ·. πρό τή: οίζίζς της. νζ 
τοποΟετώσι ζ.ζτζ γή; πζρζδοξζ έργζ/.εϊζ, δο
κούς, οζ.ρίβαντκς, νζ λχαόζνωσι διχφορζ υ.έτρζ 
ένω συγχρόνως ζ.ζτεσζ.όπευον τόν όρίζοντζ. Έζη- 
τησε πληροφορ’.ζς.Ί'ής έ’δωζ.ζν προΟύν.ως. Έπρο- 
ζειτο ζπλούστζτζ περί τοϋ ζνευ σύρυ.ζτος τη
λέγραφου τοϋ οποίου (Λ’.ζ έζ. τών ζ,υοιωτέρων 
γρχυ.αών έυ,εΛϋ.ε νζ διέϋ.ήρ ζνωΟεν τής οίζ.ίζ; 
της. Αΰτη δεν ηννόει. Τής έςήγησζν όμως οτι 
δέν ητο ζνζγζ.η νζ έννοηση, ζφοϋ ό ζσύρυ.ζτο; 
τηλέγραφος, υ.ή έχων σύρυ.ζ. διέφευγε τήν ορζ- 
σιν ζ.ζί τήν άντίληψιν τών αγαθών ώς έζ.είνη 
γυναικών. ΆπεσύρΟη λοιπόν καθ’ όλοζ.ληοίζν 
ήσυχος καθότι, ζφοϋ ό ζσύρυ.ζτο; ήτο αόρατο; 
όλίγον τήν ένδιεφερε έζν διήρχετο ή οχι έζ. τή; 
οίζ.ίζ; τη;. Άλλα, [Λιτά τινζ: ήυ.έρζς ζφυπνί- 
ζετο έν τώ μεσω τή; νυζ.τός ύπό φοίεροϋ θορύ- 
£ου· ένόμιζέ τι; οτι βρυχηθμοί ζντήχουν έντό; 
τοϋ τοίχου. ΊΙγέρθη έκπληκτο:. Μετ' όλίγον, 
τρίξιμον ήζ.ούετο έπί τή; στέγη; τή; οικία; ώ; 
έζν έβρεχε, ζ.ζί ομω; δέν έβρεχε Ιΐζρζυτζ ζί 
πζλαιαί δυσειδζιμονίαι έπζνήλθον εί; τό πνεύ
μα τη;.«<-»ζ είναι στοιχειά» έσκέφθη ζ.ζί έστζυ- 
εοκοπήθη εύλζίώς.

Τήν
συναντήσει οτι ή 
Έν tTJ αμηχανία 
νειοση τά; μετά ~. 
σχέσει; τη; τά; 
καί πλέον μηνών, 
ριέπαιζε.—Σ- 
του, διατί ζύ 
ήσζν

ο:. Με

έπου.ένχν διηγείτο 
οίζ.ίζ ττ,ς 
της ένόυ.ισε ζ.ζλόν 

:οΰ γείτονό: τη 
όπο’.ζς είχε διζζόύει 
'() ζ.ύρ'.ος Ζχφείΐ'.ος 

ο·.·/ειζ, έλζ όζ 
ός δέν ε’/ε τί:
;Αΰτ 

’ χύτης -

εί; ον τινζ ήθελε 
ήτο στοιχειομένη. 

λ'ΐ νά άνζ- 
κ. Ζαφειριού 

πρό έξ 
ήν πε- 

.. Κζί έκτο; τού- 
οτε ακούσει άφοΰ 

η τον παρεκαλεσε νά i- 
γρυπνηση μετ ’ αύτή; τήν έπομένην ήμέρζν. Συ- 
νήνεσε και έθριάμβευσε. διότι δέν ήκουσε κζ- 
νένζ έκτακτον θόρυβον. Άλλ’ ό κρότο; έπα- 
νήρχησε τήν τρ'.την νύκτα, τόσον δυνατό; ώστε 
ή κ. Μζσσοϋ έσπευσε έκπληκτο; εί; τοϋ γείτο- 
νό; τη;. Τόν ευρε ένδεδυμένον. Κζί ζύτό; επί
σης είχε κάτι ζντιληφθή· ένζ θόρυβον όστι; 
ώμοίζζε, ώ; έ'λενε, προ; τόν θόρυβον ηλεκτρι
κή; μηχανής. Τότε ή κ. Μζσσοΰ έσ/ε φωτεινήν 
τινζ ιδέαν.

— Μά
·

— ΙΙώ 
φέίριος. ό 
ζ.ίζς σζς;

— ΙΙαρέστην είς τήν λήύιν τών μέτρων.
— Τότε μή ζητείτε περισσότερα.· έξ ζύ- 

τοϋ προέρχετζι όλο; ό θόρυβος.
II κ. Μζσσοΰ έσκέφθη έπί τινζ 

ζ.ζί είπε: «ΙΙρώτον θά έξορκίσω τήν οικίαν 
μου. ζν δέν ιόφελήση τούλζχιστον δεν θά βλζ- 
ύν;.»—Ό κ. Ζζφειριος προθύμως προσεφερθη 
διά τήν Ιειοτελεστίζν. Ίίν τή ίδίύτητι ζύτοΰ

γειτονε.

ον

ί ζνεοωνν·,σεν 
ζσύρυ.ζτο: Οζ

ο ζσυε'Λζτος ■/,/.ε-

ό πονηρός Ζζ 
δ·.έλθζ, έζ. τχ: οί 

ζ.ζί ζλλοτε μέλους πνευματική; τίνος έτζιρίζ;, 
είχεν έξορκίσει πολλά; άλλζ; οικίας. Αί ύζλ- 
μοδίζι του, ώ; έννοείται, δέν έφεραν ούδέν α
ποτέλεσμα. Διότι τήν έπομένην νύκτα, ζ.ζτζ 
τήν απουσίαν τοϋ γείτονο;, ή βοή έπζνήρχησε, 
μιμούμενη μάλιστα διαφόρους φωνάς ζώων.
Γην έπζύριον ζπηυδησυ.ένη έκ τοϋ φόβου κζί
τή; οργή;, ή ζ. Μζσσοϋ μετέφερε τάς άπο-
σκευά; της καί έγκζτεστάθη εί: άλλην οί-
κίαν τήν όποίζν ένοικίαοε. Ί1 ιστορία της έζ.υ- 
κλοφόοισε ζ.ζθ 'όλον τόν νωείον. Μεοικά -εοόν- 
τιζ εστζυροκοπηθησζν. Αλλοι πζλιν τήν πε- 
ριέπζιζζν.

— Εννοείται σείς αύτό: έλεγεν ή κ. Μζσ
σοϋ εί; ολους. \ζ διέλθη ό τηλέγραφο; διά μέ
σου τής οίζ.ίζ; μου, ένώ είς τά πέριξ δέν έχει 
παρά πεδιάδζ; κζί αγρούς οπού δέν θά έβλα
πτε κζνενα. . . . ’Αλλά εκείνο; τόν όποιον πε
ριπαίζουν τώρζ, θά τοΰ; δείξγ σέ όλίγον. Θά 
υπζγω άμεσω; νά εΰρω τόν δικηγόρον μου, 
κζί ή κυβέρνησι; θά έχη νά ζ.ζμγ, μζζύ μου.»

Κζι ίύου πώςό έπί τών ταχυδρομείων ύπουρ- 
γό;, έχει νά διεξκγάγν) μίαν δίκην, ήτι; θά 
προςενηστ) προσεχώς μεγίστην φζιδρότητζ είς 
τούς Ιΐζρισινού; ζ.ζί ιδιαίτατα εί; τόν κ. Ζζ- 
φειριον Δζντέον, τύν γέροντα συνταξιούχον τοϋ 
Ώμπερβιλιέ.

Καί τη ΙΙ<ιπ<ι ν.ωνότα ντίνοι·.
(Έζ τού Ι'ζζ.λιζοϋ)

ΙΥΙΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

II πρώτη βοήθεια.
Κατά την άνοι;ιν ιδίως κζί τό φθινόπωρου, οτι οί άνε

μοι ζζ: ή μιτζοοζ.ή τή; Οίρμοζρζσίζ; τή; ζτμοσρζ·:ζ; 
υϊτζύζΛϋοντζ'., ΰποζςίμεΟζ. ώ; γνωστόν, συνειβίστιτον 
ίί; κρνοζ.ογήμζτο. ζοψίμζτζ. στομζ/ιζ.ζ; διχτζρζςε:;, 
ποννζίρζ/νν; πυριτόν ζζ: τζ το:ζϋτζ. ζτινζ ή πζρζμι- 
ζ',ύν.ιν νζ (ι·:ζπιύτ<·ι;ζ;ν ζμίσω; r ',-ντ'ΛΊτ·:/ίτούμ.ΐν ζζ: 
ζπ-.ρουμιν ό:ζ την ζζζοδ:ζ9:·,-:ζν ;ζζ; ζυτήν. ν.η γνω::- 
ζ',ντ;; τ: νζ πιχςωμίν.

Άπ/ι.ύστζτον το μίτον τή; χποκζτχστάσ·.·.; τή; 
ύγι:ζ; μζ;. Διν ί/_:τϊ νζ πρζςϊτ.· ζϋ.λυ ή νζ λχοητι 
άμίσιι; ξ·ζ ζ.ζ6ζρτ:ζοζ ζζ: ι. περιπτωσ:: πυ:ιτοϋ κζί 
ο/ιγην ζ:ν ·ην. (-ϊρζπιόισϋϊ ζν.ισω; ζν:·ν τή; π:οσζ/.ή-

’<> ιατρός ιΙ<ι<·

τι-αζς
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ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
49. Μαγικά εΐκών.

1 Ιοΰ εινε τό άδελφζ/.·. του ·.

>0. Αίνιγμα
Αν ζ.' έν έμοί άνχπζυσιν 

Κόπων ζ.ζί μόχθων βλέπεις, 
Ούχ ήττον άδιζζ.οπχ 
Τύπτων μέ άνζτρέπει; 
Ιίλήν δεν πζρζπονοΰμζι. 
Κζί πρόθυμόν σοι πάλιν 
’Ανοίγω τήν άγζ.άλην.

51- ΙΙοόβληιια W ■' W
Έν τινι πλζνητη 

ό έπί •■■7.1 ζν,ιχζ έπί 
όνδοηζ.οντζ έτη 

ή'Οελεν είσθζι ήλιζ.ίζ;
ένέ; μόνον έτους :

52. φύοοιιν—Μίγόην
Ολγζ; πυσι.,ζ.ου

ΛΥ1ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
1 1 ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο πζ’.ζ.τη; ΐύρισζ.ετζι δεςιζ. τη; ζ.υρίζς, 
χωρίς νζ άντιστρζφή η ειζ.ων, μετζςυ ζ.εοζϋης 
ζ.ζί τοΰ δένδρου.— ·’>·’> ΙΙάρο;—.Χζρος.—3ί 11ε- 
τεινό; ζμυζλο;.— ·>■> Αρειο; I Ιχνος.

Αί-ται. Δρζπετης βζσιλεύ:. έζ. Ιΐζτρών 
Λίζ.. Κυρίζ.ου, έζ. ΙΙειρζιώς ί. II. Θωμύπουλο;, 
έζ. Σύρου .‘Ι, Δημ Βενετη:, έξ Αθηνών ·">, Διομ. 
Βέρνης, έζ. Κερζύρζ: ί. I. Δεστορζζ.ης, έζ. 
Κρήτη; 3.

έφήρμωσεν έπί τοϋ φωνηεντολειπου ζλλζ; λέ- 
ξεις έπιτυχώ;.’

ΕΓΤΡΑΠΕΛΑ

Κυρίζ πρό; την ύπηρέτριζν ;
— Μζριγώ, π.όσεξε μή δοισζ,ς άπό τό χζ- 

λζσμένον γ-λύζ.ισμζ εί; τόν Ί’οτο. διότι Οζ τοΰ 
φέργ κοιλόπονον. Δύσε το ζ.ζλείτερον εις ζ.ζ- 
νενζ πτωχό πζιδί τη: γειτονιά;.

Κζί ή ύπηρέτριζ μετ’ άπορίζ;·
— Κυρίζ, έχω ζόύιμον, μήπως ζ.ζί τζ ζ.ου- 

ς-έτζ, οπού μοϋ έδώσζτε ήσζν χζλζσμένζ ;

>—<

Κάποιος άνζγινώσζ.ων συμόουλζ; ζ.ζτζ τ·ής 
χολέρζς :

— Είνε ή τριζζ.οστή φορά, εί; διάστημζ δύο 
έτων, οπού συνζντώ τοιζύτζ; προφυλάξεις χω- 
ρ ς φόίον ζ.ζί έν τούτο·.: ένώ ό ζ.όσμος σωρηδόν 
ζπούνήσΐϊΐ άπό βόμίζς ζ.ζί άπό ζύτοζ.ινητζ. 
θέλουν ζ.ζί ζ.ζ.λζ νζ τόν προφυλζξουν άπό χά- 
sov τόν οποίον ό θεός άπο ζ.ζιροϋ ζ.ζτηργησε.

>—<

Είς μιζ.ρο: υιό; ζ.ζτζ πρώτον βλέπων Οά- 
λζ.σσζν:

— Ιίόσον πολύ νερό, έλεγε μετ' έζ.πλήξεω; 
πρός τόν πζτέρζ του" ζ.ζί όλον ζύτό τό νερό, 
πχτέρζ, ημείς Οζ τό πιωμεν.

Κζί ό νζυτιζ.ό; πζτή; μετ’ άνζστενζγμοΰ;
— Νζ·., δυστυχώ:, τεζ.νον μου, ζύτο ζ.άμνο- 

μεν όλοι οί άνθρωποι εις ζύτόν τόν κόσμον ζ.ζί 
άντί νζ τό πίνωμεν, μάς πίνει ζύτο.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
- 111 νιι ι-.οΟιι >:ιι ι

II ΙΙ:νζζ.·.Οήζ.η·. Ti ζζ7.Λ:τ;χνιζ<·,:=ρι,ν ιν Ιίλζ.ζδΐ 
π-ριοδιζ-όν, τό μιτζ τοσζότης έπιμίλείζ; διευΟυνϋμενον 

ύπο τον ζ.. Δ. ΚΖΛογεροπούλου, άπό 1η; ΜζρτΚυ ·ίσ- 

ή/.Οϊν :·.; τν όγδοον ζπό τή; ίζ.ΐόσε...; του έτους. Έπτϊ 

ογζ.ώδ:'.; ζ.ζί ζ.αν'? ιτ:/νιζ.'.ι τόμοι. κζτάμϊττυι έζ.'/:ζ.τή: 

νλη; ζ.ζ; ζ.ζλλιτ’χνικών £·.ζ.όνι··ν. ζποτ=>,',ΰσι τό εν- 

γ/ο.ττν. πζρεζΟόν τη;,- ζτρζΛ·.; έγγυνν.ςν',ν ζ.ζί περί 

τή; έν τώ μ;λλνντ·. ευδοκιμήσει..; τη;

Ί.πιύτιιιιονιν.ϊι Ί|νώ>

Είσή/Χίεν εί; τό H έτο; τό ό.ρζΐον τοΰτο ί'.ζ.ννυγρζ- 

φημένον περιοδικόν, έζ.διδόμ’νυν ζ.ζτζ μηνζ υπό τήν 

δΐΐυΟυνσιν τοΰ δεςιωτχτυυ κ. X Π ζπζνιζ.υλζυυ.

Σ. Ί’. — Ή δεσποινίς Σοφιζ .Χζρζμουντζνη ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


