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Ο ΕΔΙΣΣΟΝ
/7γ ΚΔΙΣΣΟΧ, μετά τό τελευταΐόν του πά- 
VjP θημα είνε είς την ήμερησίαν διά- 
ταξιν. ’Επειδή δέ Λ καλλιτέρα Ιστορία 
καί ή μεγαλειτέοα ποίησις είνε Α διήγη- 

μεγάλου ’Αμερικανού έπ’ εύκαιρία τού 
τελευταίου συμβάντος.

Είς τό σχολεϊον έφοίτησε μόνον δύο 
μήνας. ΊΙ δέ μήτηρ του, εις ηλικίαν 7 
έ τών Αρχισε νά τόν διδάσκη κατ’ιδίαν 
φυσικήν καί ιστορίαν.

Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΕΝ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ

σις της ζωής τών μεγαλειτέρων άνδρών. 
δπως έλεγεν ό Ούγκώ, οί όποιοι έπλησία- 
σαν τόν Θεόν, δέν είνε περιττόν νά ση- 
ιιειωθη ένταϋθα ταχυόιογραφία τις τοϋ

Κατά τήν έποχήν τού εμφυλίου πολέ
μου τής ’Αμερικής ό μικρός "Εδισσον 
έπώλει εφημερίδας εις τινα σιδηροδρομι
κήν γραμμήν. Μετ’ολίγον, έσι’έφθη, δτι
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άντί νά πωλή έφη μερίδας, αδύνατο νά 
έκδώση μίαν τοιαύτην αυτός. Έξέδωκε δέ 
μικροσκοπικήν τινα, ήν έπώλει έντός ένός 
τοαίνου, είς τους έπιβάτος. Ή κυκλοφο
ρία της ήτο είς 4θ0 φύλλα. Άλλά κάποτε 
τοΰ έπήλθεν λ ιδέα ν’ άναμίξη την χη
μείαν μέ τήν δημοσιογραφίαν, αίφνης δέ 
Φιάλη τις περιέχουσα χημικόν ύγρόν έ- 
κραγεΐσα, μετέδωκε τό πϋρ είς όλο τό 
βαγόνιον τό οποίον τώ έχρησίμευεν ώς 
χημεϊον. Ή δέ σιδηροδρομική έταιρεία 
έπαυσε τότε αυτόν και τόν έδίωξεν ώς 
επικίνδυνον.

Ό Έδισσον έπανηλθεν είς τόν πατρι
κόν του οίκον, δπου τόν κατέλαβεν ήδη ή 
μανία τής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ
ματος.

Μίαν ήμέραν βέλων νά έπιτύχη τοιού- 
τον ρεύμα έλαβε δύο γαλάς και ήνωσε τόν 
πόδα τής μιας μέ τόν πόδα τής άλλης, 
κατόπιν δέ έτριψε καί τάς δύο γαλας 
ίσχυρώς είς τήν ράχιν. Τό αποτέλεσμα 
υπήρξε θαυμαστόν.

’Επαναλαμβάνει πάλιν τήν έκδοσιν τής 
έφημερίδος του, μέ τήν όποιαν ήδη κα
τορθώνει νά κερδίζη πέντε φράγκα τήν 
ήμέραν.

Εϊς τινα σιδηροδρομικόν σταθμόν άρμα 
καί σώζει τό παιδίον τοΰ σταθμάρχου,κιν
δυνεύσου νά σκοτωθή άπό τό τραίνου. Ο 
σταθμάρχης άπό εύγνωμοσύνην τόν διο
ρίζει υπάλληλον είς τό τηλεγραφείου τοΰ 
σταθμού. Δέκα ήμέρας κατόπιν ό Έδεσ
σαν κάμνει έγκατάστασιν νέων ηλεκτρι
κών μηχανημάτων και ό μισθός του αύ- 
ξάνεται είς 25 δολλάρια τόν μήνα.

>—<
Είνε ήδη ηλικίας H· ετών. Τόν στέλ- 

λουν είς τήν Στρατφόρδην ώς νυκτερινόν 
ύπάλληλον τού τηλεγραφικού σταθμού. 
Διά νά απόδειξη δέ δτι δέν κοιμάται τήν 
νύκτα καί έπαγρυπνεΐ έτηλεγράφει κατά 
δέκα λεπτά τόν αριθμόν 6. Άλλ’ επειδή 
ήτο πολύ φίλος τού ύπνου, έσκέφθη νά 
εύρη τρόπον διά νά άπατά τους προϊστα
μένους του. 'Εφεύρε λοιπόν μικρόν μη
χανήν, ή όποια έτηλεγράφει αυτομάτως 
τόν αριθμόν 6 κατά δέκα λεπτά τής ώρας. 
Ούτως ή ευφυΐα του προσχωρεί.

Όταν δμως άνεκάλυψαν τήν πονηρόν 
μηχανήν του, τόν απέλυσαν καί έπί. τέσ- 
σαοα ήμερονύκτια ό Έδισσον έμεινεν είς 
τούς δοόμους τής Βοστώνης. Τέλος εγκα
θίσταται ώς ΰπάλληλος είς έν τηλεγρα
φικόν γραφεΐον δπερ έγεμεν άπό μεγάλα 
πτεοωτά έντομα, τεϊ όποια κατέστρεψε διά 
χημικού ‘υγρού, τό όποιον αυτός έπενό-

ησεν. Έν τώ μεταξύ κάμνει πειράματα 
διάφορα. Τόν βλέπουν νά κατεβαίνει είς 
τούς υπονόμους ναι νά προκαλίΐ εκρήξεις 
νιτρογλυκερίνης. Είς τούς έρωτώντας πε- 
οιέργους διατί δέν κάθεται ήσυχος, έλεγεν: 

"Εχω τόσα πράγματα νά κάμω ! Ή ζωή 
δμως είνε βραχεία καί πρέπει νά σπεύσω. 
Τό 1869 άνεκάλυφε μίαν μηχανήν ψηφο
φορίας, διά τήν όποιαν έβραβεύθη. Μόνον 
δέ έβραβεύθη, άλλά ούδέν έκέρδισε, καί 
"Εδισσον εΐχεν ανάγκην χρημάτων. Είς 
τήν Νέαν Τόρκην άνεκάλυψε μετ’ όλίγον 
τό μηχάνημα διά τού όποιου, διά τού αύ- 
τού σύρματος ήδύναντο νά διαβιβασθούν 
δύο διάφορα τηλεγραφήματα. ’Εξακολου
θεί δμως νά πένεται.

Άλλ’ έπί τέλους κατώρθωσε τήν πρώ
τη ν του προσοδοφόρον άνακάλνψιν. Έν 
νέον μηχάνημά του ήγοράσθη παρ’ έται- 
ρείας άντί 10,001) δολλαρίων. Άπό τήν 
στιγμήν δέ αύτήν ό Έδισσον έγένετο 
πλούσιος. Έγκαθιστα είς τήν Ν. Τόρκην 
τό έργαστήριόν του καί έργάζεται λυσσω- 
δώς, έχων καί βοηθούς. Μίαν φοράν έπει- 
γόμενος νά φέρη είς τέλος μίαν έργασίαν 
του, έκράτησε τους συνεργάτης του κε- 
κλεισμένους είς τό αύτό δωμάτιον έπί 60 
ώρας.

Κάποτε ή βοηθός του, δεσποινίς Στιλ- 
(5ελ, τού έφάνη κατάκοπος καί, μελαγχο
λική.

— Τί έχετε ; Τήν έρωτά. Δέν δύνασθε 
νά έργασθήτε ;

— Δέν έχω τίποτε... ή δεσποινίς τόν 
εΐχεν έρωτευθή). Άλλ’ έάν έχω κάτι ήμ- 
πορείτε νά μέ θεραπεύσατε. Μέ πέρνετε 
διά σύζυγόν σας ;

— 1'ιές !
Μετ’ όλίγας ήμέρας έγίνετο ύ γάμος. 

Είς φίλος του εισέρχεται αίφνης είς τό 
έργαστήριόν του καί τόν εύρίσκει βυθι
σμένου είς τήν έργασίαν.

— Τί ώρα είνε ; τόν έρωτά ό "Εδισσον.
— Περασμένα μεσάνυχτα,
— Τόσον άργά, διάβολε ! Και σήμερον, 

ξεύρετε, τώ λέγει, γίνεται ό γάμος μου.
Τό ασήμερα» είχε περάσει εννοείται καί 

ό γάμος έγειιε τήν άλλην Λμέραν. δταν ό 
’Έδισσον εΐχεν ιιδη τελειώσει τήν έργα
σίαν του.

*<ι γάμος τόν έκαμε τακτικόν- 11 σύζυ
γός του τόν έσυνήθισε νά κοιμάται και νά 
τρώγη είς όρισμένας ώρας, νά ένδύετηι 
δέ καλλίτερον, πράγμα δύσκολου έως τότε 
βιά του "Εδισσον.

Τό 187 ί κατόπιν διαφόρων τελειοποιή
σεων τού τηλεγράφου τός όποιας έκαμεν 
έπώλησε τό σύνολον αυτών 100.000 λίρας 

στερλίνας. Έρχονται κατόπιν ή μία μετά 
τήν άλλην, αί μεγάλαι του έφευρέσεις. 
Τό τηλεφώνου, τό φωνόγραφον, τό όποιον 
συνέλαβε κατά νούν είς τά 1878 καί, τό 
έτελειοποίησεν είς τά 1888. ΊΙ ηλεκτρική 
λυχνία, διά τήν τελειοποίησιν τής όποιας 
άνεζήτησεν αναγκαίας ΰλας μέχριςΙαπω
νίας καί Κίνας.

Τό 1881 έφθασεν είς Παρισίους και έξέ- 
Οεσεν είς τήν διεθνή Ηλεκτρικήν Έκ- 
θεσιν δλην του τήν συλλογήν έφευρέσεων, 
μεθόδων καί. μηχανημάτων. Το δέ 1889 
είς τήν Παρισινήν Ακαδημίαν τών 'Επι
στημών Λκούσθη διά πρώτην φοράν φω
νογράφος τοΰ Έδισσον, καί αυτό ύπήρξεν 
είς μέγας του θρίαμβος.

Άπεσύρθη κατόπιν είς τήν Όράγγην, 
δπου μετέφερε τό έργαστήριόν του, είς οί
κημα κεκλεισμένον έντός περιβόλου μέ 
πανύψηλους τοίχους.

Είς τήν θύραν έγραψε τά έξής: «Ό 
Έδισσον, διά. νά έργασθή, είνε ύποχρεω- 
ιιένος νιί άρνηθή. άπολύτως πάσαν συν- 
οιάλεξιν μέ όποίονδήποτε. Είς οΰδένα θά 
έπιτραπή ή είσοδος».

’Επακολούθησαν τόν άποκλεισμόν αύ- 
τόν αί έξης άνακαλύψεις· Ό Λλεκτροκι- 
νηματογράφος, τό μικρόφωνου, τό μεγά- 
φωνον, τό άερόφωνον, τό κινιιτοσκόπιον, 
τό φωνοκινητοσκόπιον. Απέκτησε δέ 3000 
βραβεία ευρεσιτεχνίας.

Τόσον απίστευτα κατέστησαν δσα άνε- 
κάλνψεν, ώστε ό "Εδισσον κατήντιισε μυ
θικός. Μερικοί ύπεστήριξαν δτι ό "Εδισσον 
δέν υπάρχει, άλλ’ είνε μύθος. ΊΙ φιλο
λογία δέν τον άφήκεν άνεκμετάλλευτον 
Ό "Εδισσον υπάρχει ακόμη καί ώς ίίρως 
ένός δράματος τού Βιλλιέ-ντελ’-ίλ-Αντάμ 
δπου ό συγγραφεΰς τόν παριστάνει οη- 
μιουργούντα μέ τάς χεϊράς του 
μίαν γυναίκα, καθ’δλα όμοίαν 
μέ τάς απογόνους τής· Εύας.

Πολλοί διεκδικοΰν τήν αίδέαν» τών έ
φευρέσεων τού Έδισσον.

Καί πράγματι τό τηλέφωνον εΐχεν έφευ- 
ρεθή άπό τόν Μπέλλ, τό μικρόφωνου άπό 
τόν Οϋγκ, τήν ιδέαν τού φωνογράφου τήν 
είχε συλλάβει ολίγους μήνας προ τού 
Έοισσον ό ποιητής Κάρολος Κρό, ή λυ
χνία ήτο γνωστή πριν τήν τελειοποιήση 
ό Έδισσον.

Τί έκαμε λοιπόν αύτός ·.
Τό παν ! Διότι αύτός κατέστησε τάς έ- 

φευρέσεις έκείνας ύπαρκτάς, πραγματικός 
καί κτήμα τής άνθρωπότητος.

“Είνε πολύ εύκολου—είπε κάποτε—νά 
κάμνη κανείς καταπληκτικός ανακαλύ
ψεις, άλλά ή δυσκολία είνε νά τάς τελειο- 
ποιήσιι καί νιί δώση είς αύτάς εμπορικήν 
αξίαν».

Είς τάς λέξεις αύτάς συνίσταται ό χα
ρακτηρισμός τού μεγάλου έφευρέτον. Αύ
τός ητο ό μόνος τελειοποιήσας τάς μεγά
λος έφευρέσεις, ό μόνος ό όποιος έδωκεν 
είς αύτάς πραγματικήν άξίαν, εμπορικήν 
αξίαν, καί τάς κατέστησε κτήμα τής άν
θρωπότητος. ως θεωρητικός έπιστήμων 
Οέν είνε καλλίτερος άπό πολλούς άλλους. 
Άλλ ’ ή άνθρωπότης δι*  αύτοΰ έγνώρισε 
τό πιθανόν καί τό δυνατόν τού έπιστημο- 
νικοϋ θαύματος. Δι’ αύτοΰ ήσθάνθη τό 
ύπέροχον ρίγος τής μεταβιβάσεως τού 
πρώτου τηλεγραφήματος άπό τού ένός ά
κρου είς τό άλλο τής γης. Χάρις είς αύ- 
τόν ή φωνή τού άνθρώπου μένει «χαρα
γμένη είς τόν κηρόν καί διαιωνίζεται. 
Χάρις είς τάς ίδικάς του μεγάλος τελειο
ποιήσεις υπάρχει τηλέγραφος.

Ό Έδισσον θά παοαμείνη ό μέγας ε
φευρέτης τής ποάξεως. ό μεγας πραγμα- 
τοποιός τής θεωρίας. Είνε τό επιστημονι

κόν θαΐμα,καί ή συμβολική εί- 
κώντού δέκατου ενάτου αΐώνος.

Ζ· Π·
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΙΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου φύλλου)

ΤΟ ΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ 

ύΤ λ >·ι·:ι'\ϊ φυσικός Κουλόμβ (Coulomb) 
ύπέβαλε τώ 1780 τή ’Ακαδημία τών 

’Επιστημών υπόμνημα, δι’ ού ύπεστήρι- 
ζεν, δτι ό άνθρωπος ούδέποτε ήθελεν έχει 
την νόμιμον άπαίτησιν ν' άνυφωθή έν 
τοΐς έναερίοις στρώμασιν «δτι ούδεμία 
τοΰ είδους τούτον απόπειρα θά έπετιίγ- 
χανε καί δτι μόνον αμαθείς θά ήδύναντο 
νά έπιχειρήσωσι τοιοΰτό τι». Δύο δέ τών 
συναδέλφων τον. οί Monge καί Condor · 
cel, έπιφορτισθέντες νά γνωμοδοτήσωσιν 
έπί τούτου, άπήντησαν τή 2 ί Μαίου, ότι 
«ή έναέριος μηχανική πτήσις είναι τόσον 
δυνατή, δσον είναι δυνατή, ή άνύφωσις 
τού σώματός μας διά τοΰ ειδικού αυτού 
βάρους» καί δτι τό ύπόμνημα τοΰ Κου
λόμβ, σκοπούν τήν αποφυγήν ματαίας καί 
έπικινδύνου έπιχειρήσεως, έδει νά περι- 
βληθή καί τού κύρους τής Ακαδημίας.

Μετά παρέλευσιν δμως ενός καί ήμί- 
σεως έτους άπό τής καταδίκης ταύτης, 
κατά Νοέμβριον τού 1782, κατασκευαστής 
τις χάρτου, ό ’Ιωσήφ Μογγολφιέρ, έν Άν- 
νοναί, ύφούτο μέχρι τής στέγης τού οω- 
ιιατίου του, διά μέσου μικρού έκ μεταξω
τού ύφάσματος κιβωτίου, έν τώ όποίω είχε 
περικλείσει θερμόν καπνόν τή δέ ό Ίου-' 
νίου 1873 έγένετο παρουσία επιτροπής, έν 
Βιβαραί. ή πρώτιι επίσημος άνύφωσις αε
ροστατικού μηχανήματος καί τή 9 ’Ιανου
άριου 1781 έτερον άερόστατον, κατασκευ- 
ασθέν έν Λυώνη, άνύφου έν τοΐς άέροις 
είς ύφος 1,000 μέτρων καί έπί πορείας ;> 
χιλιομέτρων, επτά άτομα, ήτοι τόν Μογ- 
γολφιέρον. τόν πρίγκηπα de Eigne, τόν 
Ιΐιλάτρον δέ Ι’οζιέ καί τέσσαρας φίλους 
των. Τό άερόστατον Τίτον άνάλογον προς 
τήν τόλιιην τών ποώτων έκείνων άεοοναυ- ν Κ> V
τών· είχε 12 μ. ύφος καί 33 μ. διάμετρον!

"Ωστε ή πρώτη αεροστατική έπιχείρη- 
σις, ήν έ'.ει νά σηιιειώση ή ίστοοία έπί 
τού προβλήματος τής κατοκτήσεως τού 
άέρος, είναι διά μηχανήματος έλαφροτέ- 
ρου τού άέρος.

Έλθωμεν ήδη εις τήν επιστημονικήν έ- 
ξήγησιν.

—<
Λάάωμεν μίαν μικράν έξ ελαστικού 

σφαίραν (φούσκαν), έκ τών έν χρήσει παι
δικών άθυοιιάτων καί Ίυθίσωιιεν τακτήν 
εντός βαθείας σκάφης, περιεχουσης ύόωο. 
άφίνοντες αυτήν εκεί ελεύθερον. Αμέσως 

0’ άνέλθη έπί τής έπιφανείας, καθόσον, 
κατά τήν αρχήν τού Άοχιμήδους, (δστις 
άνεκάλυφε ταύτην, ώς γνωστόν, ένώέλάμ- 
βανε τό λουτρόν του, δτε ένθουσιώδης α
νέκραξε τό πολυθρύλλιιτον «Εύρηκα!») 
παν σώμα βυθιζόμενον έν τώ ύδατι, ύπο- 
όάλλεται ύπό τούτου εις μίαν οιθησιν έκ 
τών κάτω προς τά άνω, άνάλογον προς τό 
βάρος τού έκτοπιζομένου ύδατος.

’Εάν, έν παραδείγματι, έκτοπίσωμεν 
μίαν λίτραν ύδατος, υποβάλλεται είς ώ- 
θησιν 1,000 γραμμαρίων, καθόσον μία λί
τρα ύδατος έχει βάρος 1.000 γραμμαρίων.

Ούτω λοιπόν τό άερόστατον κέκτηται 
μίαν δύναμιν αναδρομικήν, προερχομένην 
έκ τής έκτοπίσεως τοΰ ύδατος καί ή δύ- 
ναμις αύτη έξαρτάται μοναοικώς έκ τού 
βάρους τοΰ βυθιζομένου σώματος. ’Εάν 
βαρύνη άκριβώς 1,000 γραμμάρια, θά δια- 
μείνη είς ήν θέσιν τό τοποθετήσωσιν έν 
τώ ύδατι, καθόσον τό βάρος φέρει αύτό 
προς τά κάτω μέ δύναμιν 1,000 γραμμα
ρίων ένώ τό ύδωρ ταύτοχρόνως τό ωθεί 
προς τά άνω μέ δύναμιν επίσης 1,000 
γραμμαρίων. Δηλαδή διαμένει έν τελεία 
ισορροπία.

Τό άερόστατον έν τώ ύδατι δύναται νά 
παραβληθή προς πλάστιγγα, Τις τά δύο 
πινάκια είσί τό εν ή ανυψωτική δύναμις 
καί τό έτερον ή βαρύτης. Ήδη, έάν τό 
άερόστατον, υποκείμενον είς άνυφωτικήν 
δυναιιιν 1000 γραμμαρίων, βαρύνη 000 
γραμμάρια, έπέρχεται αναδρομική ανισορ
ροπία έκ 400 γραμμαρίων καί τότε τό άε
ρόστατον ύφοΰται. Εάν δέ τό έπιβαρύνω- 
μεν διά προσθέτου βάρους 300 γραμμαρίων 
ή αναδρομική ανισορροπία θά είναι μό
νον 100 γραμμαρίων καί τό άερόστατον 
θέι ύφοΰται πάντοτε, άλλ’ ήδη βραδέως.

’Εάν τούναντίον τό άερόστατον μέ δύ- 
ναμιν πάντοτε ύφωτικήν 1000 γραμμα
ρίων βαρύνη αίφνιδίως 1 ·>’>() γραμμάρια, 
θά έπέλθη άντιθέτως καταβατική άνισορ- 
ροπία :>0 γραμμαρίων καί τό άερόστατον 
θά κατέλθη είς τό βάθος τού ρευστού.

Έκ τής πσρατηρήσεως τού Άοχιμή- 
δους άγόμεθα είς τό συμπέρασμα, δτι έάν 
δι’ οίουδήποτε μέσου αύξήσωμεν τόν όγ
κον τού μικρού ήμών άεροστάτου, χωρίς 
ν’ αύξήσωμεν τό βάρος, διά φουσκώματος 
ιδίως, ήθέλομεν προικίσει αυτό διά μεγα- 
λειτέοας αίφνιδίως ανυψωτικής δννάμεως, 
καθόσον ή έκτοπισθησομένη ποσότης τού 
ύδατος ήθελε ν εΐοθαι μεγαλειτέρα, τό δέ 
άερόστατον μας θά ύφίσταται μεγαλειτέ- 
ραν ώθησιν τού ύδατος έκ τών κάτω. 
"Ωστε, ασω μάλλον τό σύνολον τού άερο
στάτου είναι έλαφρότερον, έν σχέσει πρός

τό σύνολον τού έκτοπιζομένου ρευστού, 
κατά τοσούτον τό άερόστατον εύκολώτερον 
καί τοχύτερον ύφοΰται έν τώ ρευστώ 
τούτω.

Ήδη, έάν πληρώσωμεν έν δμοιον άε
ρόστατον (σφαίραν έλαστικού, κοινώς φού
σκαν) δι’ άέρος κοινού, τό άερόστατον μας 
τούτο ούδεμίαν άνυφωτικήν δύναμιν ήθε- 
λεν αποκτήσει, άλλά τούναντίον θέλει δια
μένει έπί τοΰ δαπέδου όπως δλα τά βα
ρέα σώματα, μολονότι καί αύτό έκτοπίζει 
ϊσην ποσότητα άέρος, καθόσον ό έν αύτώ 
άήρ μετά τού περιβλήματος είναι βαρύτε
ρος τού έκτοπισθέντος άέρος. "Ινα άνυ- 
φωθή δέ, δέον κατά τόν νόμον τού Άρχι- 
μήδους, νά καταστήσωμεν αύτό έλαφρότε- 
ρον τούτου. "Ωστε φυσικώς δέον νά πλη
ρώσωμεν τό άερόστατον μας δι' άερίου 
έλαφροτέρου τοΰ άέρος καί προσδώσωμεν 
αύτώ τό άομόζον σχήμα· καί τότε θά 
ίδωμεν αύτό διευθυνόμενον έν τάχει πρός 
τά άνω. Ή δέ γεωμετρία ορίζει ήμϊν, δτι 
τό κατάλληλον πρός τούτο σχήμα, ϊνα πε- 
ριλαμβάνη ποσότητα άερίου μεγάλην καί 
έπιφάνειαν μικράν είναι ή σφαίρα, ήτις 
άφ ’ ετέρου ένέχει τά προσόντα πρός άντί- 
στασιν κατά τής πιέσεως. Είναι δ’ έν τέ- 
λει καί έλαφρόν καί στερεόν άερόστατον 
πρός τόν σκοπόν, όν προύτίθεται.

Κατ’ άρχάς έζήτησαν νά σχηματίσωσι 
πλήρες κενόν έν τή σφαίρα διά τής άφαι- 
ρέσεως τού έν αύτη ύπάρχοντος ατμοσφαι
ρικού άέρος, άλλά ταχέως παρητήθησαν 
τού σκοπού, καθόσον τό βάρος εκατοντά
δων χιλιομέτρων άέρος άπαιτουμένων πρός 
πλήρωσιν μεγάλου άεροστάτου θά κατε- 
συνέτριβε τό έλαφρόν άλλως τε περίβλημα 
αύτού πρίν ή δυνηθώσι ν’ άφαιρέσωσι τό” 
έν αύτώ άέρα. Ό Μογγολφιέρος, ό πατήρ 
θεωρούμενος τών αεροστάτων, συνέλαβεν, 
ώς λέγεται, τήν εύφυΰ ιδέαν, ένώ παρε- 
τήρει τόν άνερχόμενον πρός τόν ούοανόν 
καπνόν έν τινι καπνοδόχω, νά άραιώση 
διά. μέσου τής- θερμότητας τόν περιεχόμε
νο^ έν τινι άεροστάτω άέρα, ϊνα κατα · 
στήση αύτό έλαφρότερον καί ούτως άνυ
φωθή. Καί Οά γελάσουν ίσως μερικοί, έάν 
περιγοάφωμεν ώδε τό πρώτον ούτω κατα- 
σκευασθέν άερόστατον, ύπό τού Μογγολ- 
φιέρου, τήν καί μογγολφιέραν έκτοτε έπι- 
κληθεΐσαν.

ΊΙ μογγολφιέρα, είδος πελώριας καί 
στεοεάς έξ ύφάσματος ώοειδούς σφαίρας 
είχε προτερήματα, τά όποια τήν σήμερον 
μόνον είς παιδικά αθύρματα παρατηρούν
ται. Εύού πύοαυνον μέ άνοικτόν στόμιον 
είς τήν βάσιν έδέχετο τήν καύσιμον ύλην, 
ήν οί έπιόαίνοντες έρριπτον εντός αυτής· 

ήρκει δέ αύτοίς νά θέσωσι τοιαύτην κατά 
βούλησιν, πρός αύξησιν ή έλάττωσιν τής 
θερμοκρασίας τού έν τή μογγολφιέρα περι
εχομένου άέρος, έάν ήθελον νά κατέλθω- 
σιν εις τό έδαφος ή έιι ν’ άνέλθωσιν είς 
τά ύφη. Ή δέ δαπάνη αύτη ήτο ασήμαν
τος καί μετά τήν κατάβασιν ήδύναντο εύ- 
κόλως οί έπιόαίνοντες νά έπαναλάβωσι 
τήν έπαύριον τήν έκ νέου άνύφωσίν των- 
ήρκει δέ νά συμπεριλάβωσιν έκ νέου καύ
σιμον ύλην.

Ύπό πρακτικήν έποφιν ό τρόπος οντος 
τής άνυφώσεως ήτο λίαν έπικίνδυνος, ώς 
είκός, καθόσον ή πυρπόλήσις Απειλεί διαρ
κώς τό άερόστατον αύτών καί έδει πολύ 
νά προσέχωσιν άλλως τά σήμερον πολ
λαπλά έπιστημονικά μέσα ήσαν αύτοίς 
τότε άγνωστα· λέγεται δέ μετά βεβαιότα
τος, δτι ό Μογγολφιέρος έδοκίμασε ν’ άνυ
φωθή έπί χάρτινου άεροστάτου, πεοιέχον- 
τος νέον αέριον, ύδρόγόνον, δπερ μόλις 
τότε εΐχεν ανακαλύψει ό Κάβενδισχ, άλλά 
δέν έπέτυχε τού σκοπού του, καθόσον ή 
ειδική διαπιδυτικότης του έπιτρέπει αύτώ 
νά διαφεύγη διά μέσου τών στενοτέρων 
ίνών- Έν τούτοις ή ίστορία φαίνεται άπο- 
δεχομένη, δτι ό άληθής δράστης τού έξ 
ύδρογόνου πληρουμένου άεροστάτου είναι ό 
Charles, φυσιολόγος, σύγχρονος καί ολί
γον έχθρός τού Μογγολφιέρου.

>*-<

Ή άντικατάστασις τού θερμού άέρος 
διά τού ύδρογόνου ύπήρξεν έπιτυχής ύπό 
πολλάς έπόφεις, διότι παρελείπετο το πύ
οαυνον εφεξής καί πάσα κοπιώδης δια- 
χείοησις, ηύξάνετο δέ ή ανυψωτική δύνα- 
μις τού άεροστάτου. Ένώ έν κυβικόν με
τράν άέρος έζύγιζε 1,293 γραμμάρια, εν 
κυβικόν μέτρον ύδρογόνου καθαρού έζύ
γιζε 89 μόνον ! ήτοι δεκατετοάκις όλιγώ- 
τερον ! . . . Ένώ έν κυβικόν μέτρον θερ
μού άέρος 200 βαθμών άνύφου μόνον 493 
γραμμάρια βάρους, έν κυβικόν μέτρον ύ
δρογόνου άνύφου 1,200 γραμμάρια.

Ιίλήν τά ελαττώματα τού ύδρογόνου 
άφ’ έτέοου μετριάζουσι παραδόξως τά 
πόοτερήματα αύτού, καθόσον είναι άέριον 
δαπανηρότατον, δύσκολον είς την κατα
σκευήν του καί έγκατάστασιν πολύ ουσ- 
χερή. Άλλως τε έκφεύγει ταχέως καί δια- 
περά τοίχους καί εύδιάκριτα αντικείμενα. 
Έν έτει δέ 1878 τό γιγαντώδες άερόστα
τον τού ’Ερρίκου Giffard, δπερ εΐχεν ανυ
ψωτικήν δύναμιν 30,000 χιλιογράμμων, 
άπήτει καθ' έκάστην νά έπισκευάζωνται 
αί έκ τού άερίου προσγινόμεναι αύτώ όπαί 
Ένεκα λοιπόν τού δαπανηρού καί τής
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δυσχερείας του προτιιιώσι τλν χοιΐσιν έν 
τοΐς σφαιρικοΐς άεροστάτοις τοϋ κοινού 
φωταερίου, ώς μάλλον εΰχεοοΰς και εύώ- 
νου. Είναι όμως τούτο βαρύτερου τοΰ ύ- 
δρογόνου και έχει βάρος 700 γραμμαρίων 
περίπου κατά κυβικόν μέτρου (άντ\ 89.

(Έπεται ΰυνέχεια)
ΦΡ—ΠΡΙΝ

0 ΝΕΓΛί ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ
;Συνεχεία έκ τοϋ προηγουμένου τεύχους)

VI
ΠΕΡΙ 1UN ΙΣΣΟΝ μάχη ανέδειξε τόν 
μέγαν βασιλέα στρατηγόν ελάχιστης 

αξίας ζαΐ δειλίας ζίσχροτάτης. Ένώ είχε δύ- 
ναμιν άσυγζρίτως μεγαλειτερζν, ό στρζτό; του 
ήτο όπωσοϋν έξησκημένο; εΐ; τό πολεμεϊν 
ποός τήν ελληνικήν στρατειάν και τό πάντων 
σπουδαιότερου είχε περί χυτόν τρισμυριους ϊ'λ- 
ληνας όπλίτα:, έν τούτοι; Z*f li ε'-ί τήν δει
λίαν του ό αγών έ'λζβεν εκτάκτως οίζτρόν τέλος.

Ό Αλέξανδρο; ν./.-χ τήν συνήθειαν του πρώ
το: ήρξζτο προχωρών ζ.ζτά τοϋ εχθρού, άλλ’ 
ήδη βάδην χχ·. ούχί ερμητικώς, άνχμέ/ων ΐνζ 
ζζί ό αντίπαλος προχωρών διζίή τόν ποταμόν. 
Άλλ*  οί ΙΙέρσαι έ'μενον ακίνητοι όπισθεν ζύ- 
τοΰ, τούθ’ όπερ ήνάγζζσε τόν Αλέξανδρον νά 
έπιτεθή ώς κεραυνό; ζ.ζτζ τών Καρδάζ.ων τής 
άριστερχς πτέρυγας, ού; ζζί τρέπει άμέσως 
είς ακατάσχετου φυγήν. Τό δε περίεργον είνε 
οτι ενώ άζυμη τό πλεϊστον τοϋ στρατού διε- 
τήρει ζζ.έρζιον, ήτοι περί τά; GO χιλιάδας 
οπλιτών, 100,000 ιππέων ζ.ζί πολλά; μυριά
δας άλλων πεζών, ζ.ζί ένώ τό σύνολον τών έλ- 
λήνων δέν ύπερέβζινε τού; τρισμυριους, έν τού
τοι:, ζύτός ούτος ό Δζρεϊο;, άμα ίδών τού; 
Κάρδζζζ; φεύγοντας. στρέφει ζζί ζύτό; τά. 
νώτα έπονειδίστω; φεύγων τήν σκιάν τοϋ ’Αλε
ξάνδρου. Καί όμως έζ. τών Ελλήνων μόνον οί 
ήμίσεις ε’χον έπιτεθή. Ένώ ύέ τζϋτζ έπράτ- 
τοντο εις τό αριστερόν τών Ιίερσών, ή δεξιά 
ζ.ζί τό μέσον ένθζ οί "Ελληνες ζ.ζί τό χριστόν 
περσικόν ιππικόν, θαυμαστώ; ήγων.ζοντο προ; 
τήν ύπό τόν Κρζτερον ζ.ζί τόν ΙΙζρμενίονζ φά- 
λζγγζ. Άλλ" οτζν έπεπεσεν έζ. τών πλάγιων 
ζ.χΐ ό Άλέξζνδρος, έ'μζθον δέ ζ.ζί τήν φυγήν 
τοϋ βχσιλέως, χπώλεσκν πκσζν έλπιδζ ζ.ζί 
έτράπησζν όμοιω; εϊ; φυγήν.

Οί Ελληνες εάν έξηκολούθουν τήν δίωξιν 
θά ζ.ατέστρεφον όλοσχερώ: τήν περσίζ.ήν στρα
τιάν, ζ.κτεχομένην ήδη ύπό δ.ιλίζς ζ/.χτζ- 
σχέτου.

Αφού ό Δζρεϊο; κζτήλθε τοϋ ζρμζτος έ
νεκα τών συνζντων.ένων οζ;ζ· -ων ζ.ζί άλλων 

κωλυμάτων, ρίψας τήν ασπίδα τό τδξον 
καί τόν μανδύαν, έφιππο; έξηκολούθει καί 
άσθμαίνων τήν φυγήν. Άλλ ’ ή νύξ έπήλθε 
ταχέως ζζί τό Ελληνικόν στράτευμα έπεδόθη 
εις τήν σφαγήν ζζί τήν λείαν.

Ή μήτηρ, ή σύζυγο:, ή αδελφή, ό υιός ζζί 
δύο θυγατέρες τοϋ Αχρείου, μεθ’ ολοκλήρου τοϋ 
στρατοπέδου του έ'πεσζν εις χεΐρα; τών νικη
τών. Εκτός δέ τών απείρων πολυτίμων σκευών, 
άλλων πραγμάτων ζ.χΐ αιχμαλώτων εύρον ζζί 
τρισχίλια τάλαντζ χρυσοϋ.

Έζ. τών Περσών οί πεσόντε; ζνήλθον τού; 
δεζζκισμυρίους, έσώθησζν δέ μόλις περί τούς 
4,000 άνδρες, διζπεράσαντε; τύν Ευφράτην 
μετά τοϋ Δζρείου ζ.χΐ 8,000 μισθοφόροι "Ελ
ληνες διζπεράσαντε; είς Αίγυπτον. Ό ’Αλέ
ξανδρος μόλις άπώλεσε περί τούς 500 άνδρας.

Εί’πομεν ήδη οτι ζ'πζσζ ή οικογένεια τοϋ 
Δζρείου εύοίσζετο αιχμάλωτο; τών Ελλήνων, 
αλλά δέν πρέπει νά. φαντζσθή τις, οτι είς τά; 
χεϊρα; τοϋ ’Αλέξανδρου ύπέφερον. Έξ εναντίας 
οτε ό βασιλεύς έπιστρέύζς έζ. τής διώξεως είσ- 
ήλθεν είς τήν σκηνήν του ν’ άναπαυθή, ήζουσε 
θρήνους καί κοπετούς έκ τών πλησίων βασιλι
κών αιχμαλώτων. Μαθών δ’ οτι έθρήνουν τήν 
απώλειαν τοϋ Δζρείου. πέμπει τόν Λεοννάτον, 
ΐνζ τού; βεβζιώσή οτι έζη καί ότι ή επιθυμία 
του ήτο νάθεωρώσι έαυτάς πάντοτε βασίλισσας.

Τήν έπομένην ημέραν ο' ’Αλέξανδρος, ώς συ
νήθως, έπεδόθη εϊ; τήν έπίσκεψιν τών τραυμα
τιών ένθζοιύνων ζζί βραβεύων χυτούς, αν κζί 
κύτος ούτο; ήτο διά ξίφους πληγωμένο; είς τόν 
μηρόν. Μετά, τζϋτζ έπορεύθη πρό; τήν Φοινι
κικήν παραλίαν, έγένετο κύριο; τής Δαμασκού 
διά τοϋ 1 Ιχρμενίωνο:, ευρισκόμενο: δέ εί; Μά
ραθον λαμβάνει διά πρέσβεων επιστολήν τοϋ 
Δζρείου. ζητούντο; τήν μητέρζ, τήν σύζυγον 
καί τά τέκνα αντί τή; φιλίας του ζ.ζί συμμκ- 
χίκς καί ύπομιμνήσζ.ων οτι πρώτος ο Φίλιππο; 
ήρξζτο τών αδικημάτων ζ.ζτζ τών Ιίερσών, 
ενώ ζύτό: απλώς ήμυνετο.

Είς τζϋτζ ό ’Αλέξανδρος έδωζ.ε θαυμαστήν 
χπάντησιν.

Ύπέμνησεν εί; τόν μέγζν βασιλέα, οτι οί 
πρόγονοί του άνευ τινός αιτία; ζκτελθόντες εί; 
τήν Μακεδονίαν ζ.ζί εί; τήν λοιπήν Ελλάδα 
έζ.ζ.ζοποίησζ.ν αύτού; κζί οτι ήδη γινόμενος 
ήγεμών τών Ελλήνων έπήλθεν είς τιμωρίαν 
τών Ιίερσών. Απαριθμεί ε’τα τάς εχθροπρα
ξία; τών Ιίερσών, ότε έβοήθησαν τού; ΙΙεριν- 
θίου: ζ.ζτζ τών Μαζεδονων, την ύπό τον 
’έέχον πεμφθεϊσζν στρκτειάν κατά τή; <-)ρά- 
ζ.η;, τήν δολοφονίαν τοϋ πζτρό; του, ήν ζομ- 
πορρημόνω: ό Δζρεϊο; εί; έζυτόν απέδιδε ζζί 
πλεϊστζ άλλα αδικήματα. ’Ήδη δε ότε διά. 
τών όπλων έγένετο κύριο; παρήγγειλεν αύτώ 
ν’ αποτείνεται πρός τόν ’Αλέξανδρον, ώς τύν 
βασιλέα κζί κύριον τής ’Α,σίζς ζ.ζί τύν συνε-

βούλευε νά έλθν) παρ’ αύτώ καί έπζνκλζβη 
τήν αιχμάλωτον οικογένειαν του κζί ο,τι ήθελε 
ζητήσει. ’Εάν δ’ είς ταΰτα δέν συνήνει ήπεί- 
λησεν οτι αύτός ό ’Αλέξανδρος 0’ άπεφάσιζε 
περί τοϋ Δζρείου, κατέληξε δέ διά τής ώρζίζς 
ταύτης φράσεως. «Εί δέ αντιλέγει; περί τή; 
βασιλείας, ύπομείνζς έ'τι ζγώνισζι περί ζύτής 
κζί μή φεδγε· ώς έγώ έπί σε πορεύσομζι, ου 
ζν ής».

11 επιστολή αΰτη είνε χαρακτηριστική διά. 
τό θάρρος τοϋ ’Αλεξάνδρου. Ένώ ό Δζρεϊο: 
ήτο ακόμη κύριος όλη; τή; Αΐγύπτου καί τών 
πρός άνζτολάς τής Συρίας καί τής Μικρά; Ά- 
σιας μέχρι τής Ινδικής αχανών χωρών, έν 
τούτοις ό ’Αλέξανδρο; ούδεμίζν σημασίαν τώ 
έδιδε, θεωρών έζυτόν κυρίαρχον όλου τοϋ κρά
τους τοϋ ΙΙέρσου μονάρχου, όστι; διά. τών α
μύθητων θησαυρών τών Σούσων ζ.ζί τής ΙΙερ- 
σεπόλεως ήδύνατο νά. συγκροτήση νέαν στρζ- 
τειά.ν 200 μ.υριζδων.

ητησε παρά τοϋ ’ 
πόλει. Άλλ ’ ό Άλέξζνδρος 

.,.το 0- 
ζζΐ άπεφάσισε

Οΰτω δεινή 
διζρζ.έσζσζ, 
ζνδρείζν ζ.ζί 
άλλο μεγχ- 

έπιδείξη.
; της

έτι

ύπερηφζνΐζ δέν έδεχε

Τό βέβαιον είνε, οτι τό έργον τοϋ Αλεξάν
δρου καθίστατο ήδη εύχερέστερον.

Αί ύποτελεϊς τώ Δζρείιο πόλεις εύχζρίστω; 
ζπεζηρυττον τήν περσικήν ζυριζρχίζν ζ.ζί ζί 
μέν Έλληνίδες μετά χζρας ύπεδέχοντο τόν 
λυτρωτήν των Αλέξανδρον, ζί δέ λο'.πζΐ αλ
λόφυλοι δέν έπεχείρουν νά διακινδυνεύσωσι 
προζειμενου απλώς ν’άλλζξωσι κυριάρχην. 
Οΰτω ζί πόλει; τή; Ί’οινίζ.η; άνζιμζκτί τώ 
πζρεδιδοντω, ή μητρόπολι; Σιδών ζ.ζί ή πλου- 
σιωτάτη ναυτική Τύρο; ήτι; πολυτελή πέμ- 
ψζσα δώρζ έζήτησε παρά τοϋ Αλεξάνδρου νά 
μή είσέλθ·/] έν τή 
έν τή δικζία του .........
ρους εί; τάς κατακτήσει; του 
διά τής βία; νά τήν κζτζλάβγ,. 
πολιορκία ήρξζτο, επτά μήνα; 
περιβόητος διά τήν εκατέρωθεν 
τέχνην. II άρχζίζ ίστοείζ ούδέν 
λείτερον έργον πολιορκητικόν έ’χεινά
Η Γύρο; άφ’ ενός, ώ; έζ. τής οχυρά 

σεως, ήν τά τεχνητά έ'ργζ κατέστησαν 
δυσπρόσιτου καί δυσπορθητον, βοηθουμένη έζ. 
θαλασσή; ζ.ζί ύπό τοϋ λζμπροτζτου αύτή; 
στόλου άντεϊχμ διά. πκσζν προσ! 
ίκζνοτέρου στρατού. Άν δέ

οϋ ...
... έπειρχετο είς 

,ς τά έν Άσία 
ήτο άξιο; τή;

·?, πέμύζ.

.οτζτου 
τροσβολήν ζ.ζί 

κχί ό μικρύνους 
ροσζ.ομζτος τού- 

; επικουρίαν 
πράγματα 
τύχης του 

'-ας καί έζ. 
όν μεγζν κα

ταχτητήν νά άρκεσθή εί: τήν εντός τοϋ Εύ- 
φράτου χώραν μέχρι τή; ελληνική: θζλάσσης, 
λζμβάνων δ’ ώ; σύζυγον τήν θυγατέρζ τοϋ 
Δζρείου νά άποδώση αύτώ τήν μητέρζ. σύζυ
γον και πζϊδας αντί μυρίων ταλάντων ζ.ζί έπί 
μονω τώ όρω νά διζ.τελή φ:λο; ζζί σύμμαχος.

οϋ
στρατού.

Δζρεϊο; επωφελούμενο; 
του τοϋ ’Αλεξάνδρου έ 
τής Γυρου, ώρισμένω 
θά ήλλζζον. Αλλ' 
καί μόνον δι’εικασίας ικανό 
δεύτερου πρεσβείαν, έζ.λιπζρών

"Οταν δ’ έν τώ συλλόγω τών έτζίρων, συ- 
ζητουμένων τών προτάσεων τούτων, ό ΙΙζρμε- 
νίων εΐπε «έγώ μέν, εί Άλέξζνδρος ήμ.ην, έ'λζ- 
βον αν τζϋτζ» ό Αλέξανδρος άπεζρίθη τό 
άμίμ.ητον, «κζγώ, νή Δία, εί ΙΙαρμενίων». 
ΓΙρός δέ τον Δζρείον άπήντησεν ότι «τών μέν 
χρημάτων του ούδόλω; είχε χρείαν» τής δε 
χώρας του ούδόλω: συνήνει νά λάβή τό μέρος 
αντί τού όλου, αντί δέ τή; επιστροφής τών 
βασιλικών αίχμζλιότων προσεκάλει ζ.ζί «ύτόν 
τον Δζρείον, ύποσχομενος πάσαν φιλάνθρωπον 
δεξίωσιν· άλλως αύτός θά έπορεύετο πρός συ- 
νά.ντησίν του. Τέλος δ’ έγένετο κύριος κζί τή; 
'Γύρου διά τής συνδρομή: τών Φοινικικών πό
λεων ζζί τοΰ στόλου τών Κυποίων ζζί μετά, 
τήν έζ.πολιόρζησιν ζ.ζί τή; Γζζης έστράφη 
πλέον πρό: τήν χωράν τοϋ Νείλου.

VII
Οί Αιγύπτιοι ασμένως εϊδον τήν έν τή χ.ώρα 

των είσοδον τοΰ ’Αλεξάνδρου, καθότι βαρέω; 
φέροντε; τόν περσικόν ζυγόν κζί έπζνειλημμέ- 
νω; στζσιάσζντες, πρό μικρού έ'τι ήνζγζχσθη- 
σζν ζαΐ αύθις νά ύτοζύψωσι. Αλλά ζ.ζί ό Μζ- 
ζάζ.ης, ΙΙέρση; σατράπης, δεν ήτο είς θεσινν’ 
ζντιτζχθή ζ.ζτζ τή; Έλ.ληνιζ.ή; στρζτιζ; κζί 
οΰτω ό Αλέξανδρο; είσελθών εϊ; τό Λίγυπτιζ- 
ζ.ον έδαφος πορεύεται ζκτά πρώτον εί; ΙΙηλού- 
σιον ζζί έζ.εϊθεν εί; Μέμφην, όπου πζρεδόθη 
αύτώ ό Μζ.ζάζ.η; μεθ’ ολου τοϋ θησαυρού του, 
εί: 800 τάλχντζ συμποσουμένου. Μετά, μιζράν 
δ’ άνάπαυσιν εκεί, τελέσζς θυσία; τοΐς Αιγύ
πτιοι; θεοί; ζ.ζί ζγώνζς λαμπρούς προύχώρησε 
πρός τήν λίμνην Μζ.ρεώτην ένθα ζ.ζί χπεφά- 
σισε νά κτίση πόλιν, ή; έμάντευσε τό εύρύτζ- 
τον μέλλον, ώ; έζ. τή; καταλλήλου θέσεω; διά 
τήν νζυτιλίζν ζζί τήν εμπορίαν. Ή πόλις 
αΰνη, είνε ή σημερινή περίφημο; Αλεξάνδρεια 
ήτι; έ’ζ.τοτε μεγίστη.πολυζνθρωποτάτη ζ.ζί ζζ. - 
μζιοτάτη ζζτεστη.ζέντρον τοΰ παγκοσμίου εμ
πορίου, δικζιώσζσζ τά; προσδοκία; τοΰ ύπερό· 
χου εκείνου νοΰ, όστι; έγνώριζε μεν νά κατα
κτά ζ.ζί ζ.ζτζλύν, ούχ’ ή:τον όμως έγίνωσζε 
κ.ζλλιστα ζ.ζί νά δημιουργή. Είς τάς έφορου; 
ταύτας έιτζσει; τά; ύπό τού Νείλου διαρρεο- 
μένα: πζ.ρέμεινεν ό Άλέξζνδρος περί τού; πέντε 
μήνας, τζζ.τοποιών τά τής διοικήσεως Ειτζ 
δέ λαβών ζζί τινζ; έπιζουρίας έξ Ελλάδος 
ήλθεν εί; Φοινίκην, ένθα έρρύθμισε τά πράγ
ματα κζί τής χώρας τζύτης καί τής Συρίας 
καί Ελλάδος καθόσον έσζ.όπευεν ήδη νά χω- 
οηση είς τά ενδότερα τή: Άσίζς, επειγόμενο; 
νά συντέλεση τήν ολικήν τοΰ Ιίερσιζ.οΰ κράτους 
κατάκτησιν άφοΰ ήδη έντό; τών τριών διζο- 
ςευσάντων ετών ζζτεκτησεν δλας τάς παρα
λίους χωσζ; αύτοϋ, τζ; προς τά; Ελληνικά; 
θζλάσσζ; κ’ΐυ.ένζς.

(Ακολουθεί)
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ΠΩΣ Ν' ΑΝΑΤΡΕΦΩΜΕΧ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΑΣ

—Τό ζήτημα τών ένδυμάτων.
— ΊΙ ποιότιις καί τό νρώρά των.
— ΊΙ Λ«οφνγίι τών κρυολογημάτων.
—Λΐ Ιόέαι τοΰ Χπένιίερ.
—Τ«ί παιδιά τών ηάλεων·
—Αί ψυχοθεραπεία ι.

-οφτ-

Τό ζήτημα 
τών ένδυμάτων.

Προφυλάσσοντες τόν πεπτικόν σωλήνα 
τοϋ μικρού παιδιού έν όσω δέν είναι Α

νεπτυγμένος καί συνειθίζοντες τόν στόμαχον 
είς τήν χωνευτικήν έργασίαν προοδευτικώς 
και κανονικώς άναλόγως τών δυνάμεων του, 
Ιδού ό μόνος τρόπος νά τά καταστήσωμεν Ι
σχυρά καί σληραγωγημένα.

Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τά ένδύματα. 
Πΰάαν στιγμήν άποροϋν οί γονείς μήπως τά 
παιδία των είναι έλαφρά ένδεδυμένα, έάν 
πρέπει νά τούς φορέσουν φλανέλλαν ή νά τά 
άφήόουν νά έξέλθουν μέ τόν λαιμόν καί τούς 
ποδας γυμνούς, έάν είναι καλλίτερον νά κυ- 
λίωνται έπί μαλθακής κλίνης ίι νά τά σκε
πάζουν μέ μίαν μόνον μάλλινην κουβέρταν.

ΙΙοσάκις δέ αί έρωτήσεις αύιαι δέν Αποτεί
νονται είς τόν Ιατρόν. "Ας ίδωμεν λοιπόν 
τί πρέπει νά πράττωμεν.

Ό προορισμός τών ένδυμάτων είναινά δια- 
τηρώσι τήν θερμότητα τοΰ Ανθρωπίνου σώ
ματος. *0  Liebig, διάσημος Γερμανός χημικός 
λογικωτατα είπεν ότι το ένδυμα, σχετικώς μέ 
τήν θερμότητα, αναλογεί μέ Αρκετήν ποσό
τητα τροφής. Άπόδειξις τούτου είναι τό έ- 
ξής ιίπλούοτατον πείραμα. Λανωός κουρευμέ- 
νος, ήτοι έστεριιμένος τοϋ γουναρικού 
του, δηλαδή τού ένδύματός του, τρώγει τρεις 
φοράς περισσότερον τοϋ συνήθους. "Αλλως τε 
έκτος τοϋ ότι ό Λμέτερος οργανισμός είναι 
μία μηχανή, είναι έπίσης καί μία θερμάστρα 
και μάλιστα θερμάστρα Ιδιότροπος θερμαινο- 
μένη πάντοτε είς 37 βαθμούς. Άλλ’ έάν θέ- 
σωμεν ένα γυμνόν άνθρωπον, δηλαδή μίαν 
ζωντανήν θερμάστραν, έντός ένός δωματίου 
ψυχρού. θά λειτουργήσει ώς μία κοινή θερμά
στρα, ής Λ θερμότης έκφεύγουάα τοϋ 
Ανθρωπίνου σώματος θά Οερμάνμ τόν άέρα 
τού δωματίου.

Περικλείοντες τό σώμά μας ώς έντός θή
κης διά τών ένδυμάτων, έμποοίζομεν τήν 
διάχυση’ τής θερμότητος, ήτις παράγεται ύπό 
τοϋ άργανιάμοΰ μας. Ύπό τήν έποψιν δέ τού
την μόνον, όλα τά υφάσματα δέν φέρουν τό 
αύτό Αποτέλεσμα, Ιατροί δε πειραματιόθέν- 
τες ενρον ότι τά μάλλινα ύφάόματα άφίνουν 
νά διέλθιι όλιγωτέρα, θερμότης Από τά βαμ
βακερά καί τούτα όλιγωτέοαν άπό τά λινά,

καί τέλος ταϋτα όλιγωτέρα άπό τά μετάξινα. 
Ό δέ Ιατρός Βεργονιέ έκ Βορδώ έόχε τήν 
ιδέαν νά κατασκευάσει κενόν άνδρείκελον έκ 
χαλκού, όπερ γεμίσας μέ ύδωρ 37" έτοποθέ- 
τιισεν είς δωμάτιον θερμοκρασίας 12 βαθμών. 
Ένδϋων δέ κατόπιν αύτό διαφοροτρόπως ήδυ- 
νήθιι νά μελετήσμ τόν τρόπον καθ’ δν τό άν- 
δρείκελόν του έψυχραίνετο. Ούτω κατέληξεν 
είς τό συμπέρασμα δτι τό καλλίτερον προφυ- 
λάσσον τήν θερμότητα τοϋ σώματος ένδυμα 
είνε ό μάλλινος χιτών τών ΓΙυρριιναίων. Είτα 
έρχεται Λ βαμβακερή φλανέλλα, Λτι; ύπό τήν 
δποψιν ταύτην ένεργεί καλλίτερον τού συνή
θους μάλλινου χιτώνος.

"Ωστε τόν μέν χειμώνα πρέπει νά ένδύωμεν 
τά τέκνα μας μέ μάλλινα, το δέ θέρος μέ λινά 
ίι μετάξινα.

’Αλλά διά τά θερινά ένδύματα προβάλλει 
καί άλλη τις απορία, διά τούς χρωματισμούς. 
Διότι πρέπει να έχωμεν ύπ’ ϋψει μας ότι ή 
άπορρόφηόις τής θερμότητας δέν έξαρταται 
μόνον έκ τής ποιότητας Αλλά καί έκ τοϋ χρω
ματισμού. Οϋτωςένφ τό λευκόν Απορροφά !θ 
μέρη θερμότητος, το κίτρινον Απορροφά 14, τό 
πράσινον 15, τό κόκκινον Ιιΐ, τό κυανόϋν 19 
καί τό μαύρον 20.

Διά τόν λόγον δέ τούτον ή ύγιεινή μάς έπι- 
τάσσει νά ένδιώμεβα έν καιρώ μέν χειμώνος 
—οπότε πρέπει νά προφυλάόσωμεν τήν θερμό- 
τητά μας —διι μάλλινων αμαυρών, ένώ τό θέ
ρος διά νά προφυλασσώμεθα Από τήν θερμό
τητα πρέπει νά προτιμώμεν τά λινά Ανοικτού 
χρώματος.
ΙΙώς ν’ άπο&εϋγωμεν 
τήν καταρροήν :

ΠαρακΟλουθοϋντες τήν έξέλιξιν τής ’Αγ
γλικής διαπαιδαγωγήσεως πειθόμεθα 

ότι το καλλίτερον είνε να ένδύωμεν καί ημείς 
τά παιδία με έλαφρά ένδύματα είς όλας τάς 
έποχάς. Έν τοϋτοις ό Έρόέρτος Σπένάερ, είς 
τών μεγαλειτέρων Αγγλων σοφών άπεφάνθη 
ότι ή συνήθεια αΰτη είναι Αθλιεστάτη καί ότι 
τά παιδία, ώς και τά ζώα. τά όποια όκληρα- 
γωγοϋσιν, έκθέτοντες άπερισκέπτως είς τό 
ψύχος, ύποφέρουσιν έν καιρψ τής άναπτύ- 
ξεώς των.

Και πρός Απόδειξιν τούτου αναφέρει είς τό 
περί Ανατροφής σύγγραμμά του ότι οί πόνεοι

Η ΜΟΔΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΩΝ ΠΟΔΩΝ

Α’,,ί ιιΐ·τύ ιό i10oq τνβ σχ.ίηραγωγίσιωι: τώ>-πιχρόή- .· 
άι-το/ν,»· τνν ■/vyoi'C φο, οΐί ι- lie. αντά χαθ’ ό.?ο τό i'roc " 

Buuic ιατροί τα θ'.ωροϋι

— μικρόσωμοι ίπποι της νήσου Shetland— ύ 
ποφέρουν τό ψύχος περισσότερον άπό τούς 
μεσημβρινούς ίππους τής ’Αγγλίας, άλλά εί 
ναι νάνοι. ’Επίσης ή φυλή Λ κατοικούσα τάς 
άρκτικάς χώρας είναι νάνος σχεδόν. 01 Λά- 
πωνες καί οί Έόκιμώοι είναι μικροί τό Ανά
στημα· έπίόης καί οι ιθαγενείς τής Γιίς τού 
Πυρός είναι τόσον άσχημοι καί διαότρεμμένοι 
ώστε δυάκόλως δυνάμεθα νά πιστεύόωμεν ότι 
είναι ϋμοιοί μας. Και τούτο Αποδίδεται είς τό 
ότι ζώόι γυμνοί έν κλίμα τι ψυχρώ.

Ώστε είναι άποδεδειγμένον ότι τό ψύχος 
επιδρά όλεθρίως έπί τοϋ όργανιόμού μας. Εί
ναι λοιπόν λογικόν ότι έάν θέλωμεν νά όκ/.η- 
ραγωγήσωμεν τά παιδία έναντίον τού ψύχους, 
πρέπει νά έ-έοχεται ό μπεμπές καθημερινώς 
είς περίπατον έπί τοΰ άμαξιδίου του ή πεζή 
τζι συνοδείμ τής τροφοϋ του καί έν καιρώ 
ψύχους κατά τόν χειμώνα, άλλά πρέπει νά 
είναι καλά ένδεδυμένος καί σκεπασμένος. 
Κατά τό τέταρτον καί πέμπτον έτος τής Λλι- 
κίας του πρέπει νά προσπαθήόωμεν άπό τοΰ 
φθινοπώρου, νά συνηθίόμ μέ γυμνόν λαιμόν 
καί τούς πόδας νά έξέοχεται. Έάν δέ διατη- 
ρήται καλά, έξακολουθώμεν τό ίδιον καί είς 
τάς άρχάς τοϋ χειμώνος καί καθ’ ύλην τήν 
διάρκειαν τού ψύχους.

Τό ίδιον θά πράξωμεν καί μέ τά λοιπά έν- 
δύματά του. Ένώ έφόρει μικρόν φλανέλλαν 
ύπό τό ύποκάμιόάκι του, θά τήν άντικατα- 
στήΰωμεν μέ ένα λεπτόν τρικό μάλινον ή 
βαμβακερόν άνοικτοπλεγμένον. Τό δ’ έπόμε- 
νον έτος θά τοϋ τό άφαιρέσωμεν τελείως ’Ε
πίσης θ’ άντικαταότήσωμεν τό έκ φλανέλλας 
παντελονάκι του με βαμβακερόν τό όποιον 
Λμέραν τινά θά λάβι.ι τήν τύχην τοϋ τρικοϋ.

Άλλά αυτή ή εργασία άπαιτεΐ μεγάληνπρο-

Άγγ-ή"?· Δκί >·« γ« συνιιθίσονν lie. τ,',ν 
.■τ.Κ! σανόά.Ιια χατά τό ovnztiim των αρχαίων. ΙΙο.Ι.Ιιά 
■ ό.Ιίγον χινόυνώΛιι.

σοχήν έκ μέρους μας. Πρέπει έν καιηώ τών 
μεταβολών αυτών τών ένδυμάτων — αΐτινες 
πόντος πρός τό τέλος τοϋ θέρους νά γίνων- 
ται — νά παρακολουθώμεν έκ τοΰ πλησίον τό 
παιδίον διά νά Αντιληφθώμεν Αμέσως μήπως έν 
τή πρός σκληραγωγίαν έργαβία μας, έναντίον 
τοϋ ψύχους,τώ προξενηθζΐ περισσότερον κακόν 
ή καλόν

Άλλ’ Αφ’ έτέρου μάς λέγουν,πώς τό μικρόν 
χωριατόπουλον, όπου τρέχει μέ κάθε καιρόν, 
σχεδόν γυμνόν, πώς αύτό δέν γνωρίζει τί θά 
είπμ Ασθένεια, οΰδέ συνάχι: Πολύ καλά, άλλά 
πρέπει νά προσέξωμεν είς τί όφείλει αύτός ό 
μικρός διαβολάκος τήν περιφρόνησίν του πρός 
τάς άσθενείας.

Άπό τό τρυφερώτερον αύτοΰ έτος καθ’όλην 
τήν Λμέραν ζή ύπαιθρίως, Αναζωογονείται ύπό 
τοΰ ύγιεινοϋ έξοχικοΰ άέρος, δυναμοϋται και 
σκληραγωγεϊται Ώς δέ ό Σπένσερ όρθότατα 
λέγει, τό μικρόν χωριατόπουλον δέν συνηθίζε
ται είς τήν σκληραγωγίαν διά τοϋ έλαφροϋ έν- 
δύματος, άλλ’ ότι είνε γερόν καί ύγειές μολο
νότι φορεϊ τοιαϋτα ένδύματα.

Τουναντίον όμως συμβαίνει μέ τά μικρά τών 
πόλεων. Άναπνέοντα άέρα μολυόμένον κοί 
κουραζόμενα ύπό τής έγκεφαλικής έργαόίας 
μένουν κλεισμένα τό πλεϊστον τοΰ χρόνου έν 
τοΐς θερμοϊς δωματίοις. Λοιπόν έκεϊνο τό 
όποιον έπιδρά όλεθρίως καί προξενεί τά κρυο
λογήματα, δέν είνε τό ψύχος. άλλ’ Λ Απότομος 
έκ τής θερμότητος μετάβασις είς τό ψϋχος.

Άρα πρέπει νά βυνβιθίόωμεν τόν οργανισμόν
μας νά ύποφέρμ αύτίιν τήν μεταλλαγήν καί
καταότμ δόω τό δυνατόν Αλιγώτερον αναίσθη
τος εις τήν απότομον ένέργειαν τοϋ ψύχους.
Άλλά τοϋτο εις τά μικρά παιδία πρέπει νά
γίνμ Λσύχως καί προοδευτικώς.
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’Εκείνο όμως είς τό όποιον πρέπει νά du- 
νειΟΙΰωμεν τά παιδία έγκαίρως είνε νά κοι
μούνται μέ τό παράθυρον ανοικτόν χειμώνα 
καί. θέρος Μέ τήν λέξιν έγκαίρως δέν έννοοϋ- 
μεν ίίμα τίί γεννήσει του, άλλ’ άπό τοΰ 5 — 6 
έτους.

’Εννοείται δέ ότι καί Λ πραξις αΰτη άπαι- 
τεϊ τάς προφυλάξεις της. Τόν χειμώνα δέν 
πρέπει νά είνε τελείως Ανοικτόν καί νά φρον- 
τίζωμεν νά καταόιόάζωμεν πρό αύτοϋ τά πα- 
ραπατάάματα, διάνά έμποδίζωμιν τήν είΰδο- 
λήν τοΰ πολλοϋ καί αποτόμου άέ.ος.

'Αλλά Λ καλλιτέρα εύκαιρία διά τήν σκλιι- 
ραγώγηιίιν τών μικρών μας είνε τό διάστημα 
τών διακοπών τών σχολείων.

Μετοικοΰντες είς παραθαλάσσιόν τι μέρος 
ϊι Εξοχήν τερπνήν,δροσιζομένην ύπό τών ύδά- 
των ποταμού τίνος δέν Οά πράξωμεν Ατοπόν 
τι, αν έπιτρέψωμεν είς τά παιδία νά παίζουν 
παρά τήν θάλασσαν,ένδεδυμένα μέ κοντό παν- 
τελονάκι, καί μέ γυμνούς τούς πόδας,τρέχον
τα έντός τών ύδάτων.

Αυτά τά λουτρά τοΰ άέρος καί τοΰ φωτός 
ΰκοπόν έχουν νά καλύψουν τό δέρμα των μέ 
προστατευτικήν καί ώφέλιμον ούσίαν, ούτως 
ώστε άμα τή ένάρξει τοΰ σχολείου Οά δυνάμε- 
Οά άφόβως νά ένεργήσωμεν τήν μεταλλαγήν 
τών Ενδυμάτων περί ιίς προείπ.ιμεν.

Άναμφιβόλως δέ οϋται ποις τό παιδίον ούτε 
Οά αίσΟανΟμ ποσώς τήν Ελλειψιν της φλανέλ- 
λας του.

Άπό τον χλιαρού λουτρού

είς τό ψυχρόν ντούς.

Οπως είς όλα τά πράγματα,οϋτω καί έν τμ 
ύγιεινμ ύπάρχουν οι βιαστικοί άνθρωποι. 
Θέλετε νά σκληραγωγήσετε ϊ·ν παιδίον, λέ

γουν, δέν υπάρχει ανάγκη νά ότενοχωρήσΟε 
μέ όλας αΰτάς τάς περίπλοκός τής προοδευ
τικής άσκήόεως. Έχομεν τό ψυχρόν ύδωρ καί 
επομένως διά τήν κατά τοΰ ψύχους σκληοα- 
γωγίαν τίποτε δεν Αξίζει καλλίτεροι· τοΰ λου
τρού ίι τοΰ ντους. Μακράν ή προφυλακτικό- 
της. 'Τποβάλλοντες είς λουτρά ίι ντους τοΐ’ς 
μπεμπέδες φΟάνομεν κατ’ εύθεϊαν είς τόν σκο
πόν μας ένεργηιικώς καί άνευ έξασΟενήσεως.

Καί τά Αποτελέσματα τής μέθοδον ταύτης; 
Θά τα ίδωμεν μετ' ολίγον είς τήν κατωτέρω 
μικρόν ιστορίαν, ήτις προέρχεται έκ τοϋ Μο
νάχου.

Ό βαυαρός Ιατρός κ. Χέκερ έσχε τήν ίδέαν 
νά ύποβάλμ είς τούς πελάτας του λεπτομε
ρείς έρωτήόεις,άκοπών νά μάθμ, έκ τών Απαν
τήσεων ΰς θά έλάμΰανε,ι ατά πόσον θά διέφε- 
ρον καί αν Οά ήσαν υγιέστερα τά παιδία, τά 
υποβαλλόμενα έγκαίρως είς τάς πρακτικός 
αυστηρός ύδροθεραπείας. άπό τά σκληραγω- 
γούμενα διά πρεπούόης καί μέτριας ύδροθε- 
ραπείας.

ΙΙολλαί μητέρες απάντησαν είς τό ζήτημα 
τούτο καί τό Αποτέλεσμα τής Ανακρίσεως ταύ
της υπήρξε κριόιμώτατον. Ή Απότομος υδρο
θεραπεία είναι μάλλον βλάβης ϊι ώφελείας 
πρόξενος. Οΰτω έκ τών μικρών παιδιών τών 
ύποόληθέντων είς τήν απότομον καί πρόωρον 
υδροθεραπείαν 73 τοΐς 100 έκρυολόγουν κάθε 
στιγμήν καί μέ τό τίποτε καί 81 τοΐς 100 ήσ- 
Οένουν άπαξ καί πλέον πρό τοΰ τετάρτου 
Ετους. Έξ Εναντίας δέ έκ τών παιδίων τών 
ύποίίληθέντων είς τήν μετρίαν καί προοδευτι

κήν υδροθεραπείαν μόνον 38 έπί τοΐς 100 εύ- 
ρέθησαν ευαίσθητα είς τό ψύχος καί 4 7 υπο
κείμενα είς άσΟενείας.

Πράγματι δέ τό ψυχρόν ύδωρ Ενεργεί δρα- 
ότηριώτερον είς τό νευρικόν σύστημα παρά 
είς τό δέρμα Τό ρίγος ϋπερ αίσΟανώμεΟα κατά 
τό ψυχρόν ντούς, τό τρεμούλιασμα τών μυώ
νων, ή όκλήρυνόις ίίν λαμβάνει τό σώμα,όλα 
ταΰτα προέρχονται έκ τοϋ νευρικού συστήμα
τος, καταλσμβανωμένου άπό τήν αίφνήδιον 
αΐσθηάιν τοϋ ψύχους, ίίν τά νεύρα τώ μεταδί- 
δουάι. "Ολα αυτά είνε άνταπόδοσις,άπάντησις 
οΰτως είπεΐν, τοΰ Εγκεφάλου, αίφνηδΐως τα- 
ρασσομένου έν τζι λειτουργία του ύπό προσβι - 
λής Απροσδόκητου.

Τό ψυχρόν ντούς δέν είνε καλόν καί σωτή- 
ή ύπό τόν όρον νά γίνι,ι εϊτα άρμοδίως ή άντί- 
δραάις του. ίίτις κυρίως συνίάταται είς τήν 
καλήν λειτουργίαν τοΰ νευρικού συστήματος. 
’Αλλά δέν πρέπει νά φοδούμεΟα μήπως τά 
βρέφη, τών όποιων τό νευρικόν σύστημα είνε 
άκόμιι Ατελές, πάθουν τι έκ τών τοιούτων 
ψυχροΟεραπειών ;

Δέν πρέπει λοίπόν νά έκπλαγίί ό άναγινώάκων 
τάς πρός τόν ιατρόν Χέκελ Απαντήσεις τών 
μητέρων, ότι τό τάδε παιδίον. ύποδλιιΟέν Από 
μικρής Λλικίας είς τήν ψυχρολουσίαν έπαάχεν 
Από Αϋπνίαν, άλλο άπό έφιάλτας. Ετερον άπό 
σπασμούς τό τέταρτον ότι ποτέ δέν ήδύνατο νά 
κοιμηθιϊ, καί άλλα ύλην τήν Λμέραν εϊχον 
κακάς διαθέσεις έκρίνιαξον καί έκλαιον.

’Αλλά πάλιν πρέπει ν’ άτιοφανθώμεν ότι δέν 
πρέπει νά έΦαρμόωμεν έπί τών μικρών παι
δίων τά σύστημα τής ψυχρολουσίας; ‘Οχι βε
βαίως Διότι καλλίτερον παντί ς άλλου πράγ
ματος σκληραγωγεί ταΰτα κατά τοΰ ψύχους 
καί Ενδυναμώνει ταυτοχρόνως τό νευρικόν 
τους σύστημα. 'Αλλά πρέπει νά ένεργώμεν 
μετά πόλης προφυλάξεως καί άνευ βίας.

Μόλις γεννιιθμ τό μπεμπέ πρέπει τά ύπο- 
δληθζί είς χλιαρόν λουτρόν, καί εϊτα καθημε
ρινώς χάριν της καθαριότητας, βράδι τερον δέ 
κατά δύο ήμέρας. Όταν Θά είιε 8 ϊι 9 μηνών 
δυνάμεθα νά τοΰ πλί νωμεν τάς χεϊρας καί τό 
πρόόωπον μέ δροσερόν ύδωρ. Κατόπιν γινόμε- 
0α Οαρραλεόιτεροι καί μέ τό δροσερόν ύδωρ 
πλένομεν τούς βραχίονας, τούς ώμους, τόν 
λαιμόν καί τάς κνήμας. .Τέλος Λμέραν τινά 0ά 
άλλάξωμεν τό φρέσκον ύδωρ διά ψυχρού τοι- 
ούτου. τό όποιον όμως άπό τό βράδυ εχομεν 
άφίσει είς τό μαγειρεΐον. Τέλος μεταχειριζό- 
μεΟα καί ψυχρόν ρέον ύδωρ

(’Ακολουθεί)

ΥΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΜΗΤΡΟΣ ΟΔΥΝΑΙ
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ΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
111 TUX ΕΙΧΟΛΟΓ τοΰ κόλπου τής Κέρκυ
ρας, το ’Αχίλλειου, ή θαυμασία έπαυ- 

λις, ήτις Ιδιαιτέρως ίπροτιμήθη ώς κατοικία 
υπό τής αύιοκρατείρας τής Αυστρίας ύψοΰται 
λευκή και Αρμονική σιλουέττα, ίν μέσω τής 
πυκνής πρασινάδας τών πεύκων.

Ή βασιλική φυγάς ίταξείδευε διότι δέν ί/δύ- 
νατο νά ΰποφέρη τάς Αναμνήσεις,Ατινας άφν- 
πνιζον εις τήν ψυχήν της δλα τα άλλα μέρη. 
«.Δέν Αξίζει τόν κόπον, έλεγεν αΰτη. νά έπι 
θυμώμεν νά ταξειόεύωμεν μόνον και μόνον 
διότι τό ταξείδιον τίθεται μεταξύ ήμών και 
τής ίπιθυμίας μας.... ΊΙ σκέψις μόνη, δτι 
μέλλω νά ίγκαταλείψω εϊφ τόπον. μέ συγκι- 
νεϊ καί μέ κάμει νά ιόν Αγαπώ περισσότερον. 
Και τοιουτοτρόπως, κάθε φοράν ποΰ ταξει- 
δεύω, θάπτω Από έν δνειρον τό όποιον πολύ 
ταχέως ίτελείωοε, δια νά στενάξω ενώπιον άλ
λου τό όποιον δέν ίτελείωσεν ακόμη».

Τό Άχίλλειον είχε καταστή δι’ αυτήν τό κα
ταλληλότερου πλαισίου τής Ανιάτου μελαγχο
λίας της. Καί ίκεΐ, Ακόμη, θά Ανεκάλεσε τας 
σκιάς έκείνων οΐτινες δέν τήν εγκατέλιπον 
πλέον : Τόν Μαξιμιλιανόν 1 τουφεκισθέντα,τήν 
Καρλότταν παράφρονα, τόν υιόν της Ροδόλ
φον, τόν Λουδοβίκον Β' πνιγέντα καί τέλος, 
τήν Αδελφήν της δονκισσαν του Άλανοών, 
κιιιΐσιιν ζώσαν. Άλλ’ εν τοι'τοις, έλεγαν, δτι 
εκεί ή λύπη Της υπήρξε δλιγώτερον βαθεία, 
οτι κατηυνάσθη, δτι ίθέ.λχθη ακόμη ίκ τής 
λαμπρότητας τοΰ σχεδόν μυθώδους εκείνου 
τοπείου τό όποιον τόσον ή φύσις δσον καί ή 
καλλιτεχνική Της ψυχή είχε διασκευάσει.

Ανθη.' Ιίανιοΰ ΰπήρχον άνθη! Άπό τα 
παραδοξώτερα, τά σπαι κότερα, τά ωραιότερα ! 
Ή βασίλισσα τοΰ /ιαγεν/ιένου έκείιου <1να- 
κτόρου τά έφερε Από δλα τά μέρη τοΰ κόσμου. 
Καί μεταξύ τών άνθέων αυτών ΰπήρχον ρόδα 
πρό πάντων. ρόδα τών όποιων τό άρωμα ε- 
πνεεν υπό τάς χρυσάς τοΰ ήλιου Ακτίνας ή 
υπό τό ωχρόν τής σελήνης φώς, διότι ή ήγε- 
μονίς ήγάπιι νά περιφέρηται. μόνη, τήν νύκτα 
>ίς τους κήπους της: Δέν ήθελε μάλιστα νά 
συναντά οι’δένα. ΊΙ απαγόρευσις. ώς προς 
τούτο, ήτο αΰστηροτάτη.

U λευκή αΰτη έπαυλις ό απαράμιλλος αι- 
ιός κήπος δέν εινε πλέον Ιδιοκτησία τοΰ Φραγ
κίσκου ’Ιωσήφ- τά ήγόραοεν ό Γουλιέλμος Β’.

' ά'.γιόοέί Μιιξιμι ίαινύι; άδιΔτγύι: τοϋ ανιοχρά- 
•■,.,ος Φραγκίσκου Ίωι'ήφ, .;·>>■/?. γ,·> 1S65 uizoxp'i- 
ι ··.» τυΐ!ΛΙιξιΧΟΐ·,χατ''~ιΔτμ(ΐίψεΐ'ος δί <·.τύ rev κλειστοί- 
ι οΐχ rub- ι'·.τ>(χόω>· Γΐ>ι·, ■ ■«>·,.χ«ί ε'τοι-φικϊυώι 

IJiici'etiu-ii.
7/ σόςι>)·<< roll KxpJocr.i π-η.ιγγύνηοε και ζή ιϊς 

.·■ >■ .·τί·|<)·ο>· ruil Ho<"'l<oi‘le.

Οί κάτοικοι τής Κέρκυρας οΐτινες ίλάτρευον 
τήν αΰτοκράτειραν ’Ελισάβετ, διότι ώ- 
μίλει τήν γλώσσαν των, διότι ήτο Απείρατς 
καλή προς τους ταπεινούς, μετ’ ίκπλήξεως 
έμαθον τήν ειόησιν. Και μετέβησαν δλοι, Ιν 
σώματι, είς ευσεβές προσκύνημα ίν τώ Ά - 
■χιλλείω.

ΊΙ προσεχής τοΰ Κάϊζερ άφιξις είς τό’Αχίλ
λειου, θά συντελέση νά Αναζήση περισσότερον 
ή θλιβερά Ανάμνηοις, ή βαθεία στοργή, τήν 
όποιαν οί "Ελληνες διετήρησαν διά τό ατυχές 
«βόδον τής Βαυαρίας» δι” Εκείνην τής όποιας 
τό ΰνο/ιιι ώς άρωμα ϊπτατο έπί τών αλαϊκών 
παραμυθιών» καί ήτις έπεσε ΰπό τό πλήγμα 
τοΰ ίγχειριδίου ενός Αναρχικού.

Παν δ,τι δύναται νά Ανομασθή τραγικόν ή 
όωμαντικόν, περιεστοίχιοε τήν σκοτεινήν και 
σχεδόν μυθικήν αυτήν ΰπαρξιν.

II νεανικέ/ ήλικία τής Ατυχούς αύτοκρα ■ 
τείριις ΰπήρζεν ώς ΰνειρον παραμυθιού. Διέρ- 
ρευσεν αΰτη είς τόν μεγαλοπρεπή πύργον τοΰ 
Fosschoftn ίπί τών Ανθισμένων οχθών τής 
λίμνης Staiioberg, καί τά πρώτα της έτη ε- 
οτόλισαν καί έθέρμαναν ή βαθεία στοργτ/ τής 
οικογένειας της καί ό ζωηρός φετιγισμός τοΰ 
λαού.

Κατά τό δέκατον έκτον τής ηλικίας 7'ης έ- 
μνηστεύθη μετά τοΰ αυτοκράιορος Φραγκί
σκου ’Ιωον/φ. Μετά Fv έτος οί γάμοι Της 
εωρτάοθηααν καί υπήρξαν Αληθής άποθέωσις 
δι’ Αυτήν. ’ Εξ όλων τών μερών οί υπήκοοί 
της ίν θαυμασμφ συνέρρεον·..."Εβρεχε ρόδα. 
ΊΙ Βιέννη δέν Λνέμενε τό έαρ διά νά ΰποδε- 
χθή τήν νε.αρ ίν της Ανασσαν, καί ή πρωτεύ
ουσα. τήν ήμέραν εκείνην Ισπαρμένη μέέινθη 
ευωδίαζε ώς απέραντος κήπος.

"Επειτα, ίπί ολόκληρα έτη, έορταί, χοροί, 
κυνήγια, λαμπροί συναθροίσεις εγένοιτο πρός 
τιμήν Της. καί τό μειδίαμά Της ήκτινοβόλι ι 
ίκ τής ευτυχίας, ήτις Τήν περιεοτοίχιζε. Άλλ' 
έξαίφνης αί σελίδες τοΰ τερπνού τούτου βι
βλίου διακόπτονται....'Ο θάνατος Αποσπά ίκ 
τής Αγκάλης της τήν Αρχιδούκισοαν Στερ α
νίαν. Ίί πένθιμος συνέχεια έπεται.

Ξανθός, ευλύγιστος, μέ ανάστημα άνωθεν 
τοΰ μέτριου, τους οφθαλμούς γλυκύτατους 
κυανού χρώματος έ-χων, μέ τόν ίιπαλόν μύ- 
στακα, τόν σκιάζοντα τό χείλος τέϋν Άψβούρ- 
γων, ό όρχιόοίς 'Ροδόλφος ήτο τό εΐδοολον 
τής μητρός του καί άπάσης τής Βιέννης. Κατά 
το λέγειν δλων, είς άπαν τό βασιλέων δέν ΰ- 
π ήρχεν άλλος 'Ροδόλφος.

Ο θάνατος τόν Λφήρπασε νεώτατον είς τό 
τριακοστόν έτος, θάνατος τοΰ όποιου δέν Ανε- 
σύρθη ποτέ ό μυστηριώδης πέπλος.

’Απ' εκείνης τής στιγμής ή θαρραλέα ά
νασσα. ή ίοτεμμένη Άρτεμις, ώς τήν εκάλουν 
τότε, δέν Απεξεδύθη πλέον τά πένθιμα ενδύ-

ματά Της. “ΙΙργισε νά διάγη ΰπαρξιν περι- 
πλανωμένης, ΰπαρξιν ψυχής, ήτις αποφεύγει 
τέ/ν Απελπισίαν καί τήν όποίαν έ/ Απελπισία ή- 
κολούθει πανταχοϋ. Καί διήλθε δι’ δλων τών 
όδών, ή διαβάτις, άνευ συνοδείας, άνευ πι
στού ιινος συντρόφου, τους οφθαλμούς είς τήν 
γην προσηλωμένους, ονειροπολούσα..........

Τό Άχίλλειον, ή κατοικία τήν όποιαν είχε 
περισσότερον Αγαπήσει, εΰρίσκεται τώρα είς 
ξένας χείρας. Καί τό μνημείον τό όποιον Ανή - 
γειρεν ίν τώ κήπω της, είς έίνάμνησιν τοΰ 
Ερρίκου "Αίνε, ποιητοΰ δοτις τόσον υψηλήν 

καί εΰγενή έπιρροήν Ιξήοκησεν επ’ Αυτής, 
πρόκειται νά καταστροφή.

ΊΙ βασίλισσα εκείνη, ή ίονγκρίτεος Αγαθή, 
ή τόσον νοήμων, τόσον καλλιτέχνις. Αλλά καί 
μελαγχολική καί παράδοξος, είχε βαθύ τό αί
σθημα τής αίωνίας Της θλίψεως. "Εγραφε, 
μίαν ημέραν :

«■'Οσάκις ίπιθυ/ιία τις αποθνήσκει ίν ήμΐν.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΑΙ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Τό νναμα τών νεαοών αυτών καλλιτεχνών είνε άναπύΰπαότον άπό τά προγράμματα υλών 
αγεδον τών ,ΐυνάυλιών. Κίς τάς πρωινός δοκιμαστικός τοΰ Οοείου, είς τας έπιόπμους 

του. είς τάς συναυλίας τού .Παρνασσού., εις τάς εύεργετικάς και φιλανθρωπικός παραστά
σεις, παντού τέλος αν μύ άμφότεροι, είς τούλάχισ:ον έκ της δυάδος θά υπαρχη, θριαμβευων 
καί γοητεύων. Άφίνομεν πλέον τάς έκδοομάς,δπου δια της ?ιας σχεοον σύρονται. _

•Από έτών μαθηταί τού 'Ωδείου, ήδη μετά δυσκολίας παρακολουθούν τά τελευταία μαθη- 
ιιατα καθότι, ό ηέν Γεώργιος είνε τελειόφοιτος τών φυό. έπιότημών, ό οε Φιλοκτήτης της Νο- 
ηικΰς. Καί ό μί ν πρώτος έπιδοθείς έκτος τού τετραχόρδου καί είς τήν βιόλαν τυγχάνει ιης 
δλως έξαιρετικης τιμής νά λαμβάν.ι μέρος εις έπισήμους τών καθηγητών του Ωδείου συναυ
λίας ό δέ δεύτερος κατ’ έπιτυχή έμπνευσιν του κ. Σπ. Καίάαρη, διηνθυνεν έσχάτως εις τινα 
ποωινήν τού ’Ωδείου τήν έκ μικρών μαθητών τάξιν τής ένοργωάεως έκ πνευστών καί 
κοουστών δργάνων, άποσπάσας άκράτητον ένθουσιασμον των άκροατων. Είς την ιλζ.όγιμον 
ιιητέοαν των, κυρίαν Σοφίαν Οίκονομίδου, τήν γνωστήν τοϊς άναγνωσταις_ Λμων ποιητμιαν 
καί συνεργάτην τής -Φύσεως. εύχόμεθα νά ίδη τήν καλλιτεχνικήν ταυτην ουάοα εις τον κο- 
λοφώνα τής δόξης.

συναποθνήσκει καί μέρος τής ΰπάρξεώς μας, 
και γεννώμεθα μέ νέας επιθυμίας,δπως ή Αν- 
θρωπότης γενναται σύμπασα είς νέα πάθη. 
Άλλ ’ οΰδέ.ποτε θά παύσεομεν ιά ίπιθυμώμεν 
καί νά πάοχωμεν.

Οΐμοι! Δέν έπαυσε ποτέ Από τοΰ νά πάσχη 
καί διήλθε τόν βϊον της.ιυς βασίλισσα μυθώδης, 
ΰποκύψασα, δπως τόσοι Άψβονργοι, είς τό 
όλεθριεότερον καί τρομερώτερον πεπρωμένου. 
Τό μικρόν τής Κερκύρας άνάκτορόν Της, ό μα
γικός κήπός Της, ή ονειρώδης καί ρωμαντικί/ 
ίκείνη κατοικία Ανήκει ήδη είς άλλον.

Καί τά υποδήματα τοΰ Γιριιανοΰ Αύτοκρά- 
τορος θά πατήσουν τή>· άμμον τών δρομιοκων. 
δπου ό ιιικρός ποΰς τής τεθλιμμένης Αλλ ω
ραίας ίκείνης ήγεμονίδος, ώλίσθαινεν,ίλαφρός 
ώς σκιά κατά τάς σεληνοφωτίστονς νύκτας. . .

Henry Fricliet

Μίτάφρτσις Κιίτης Δ. Πχπιχωχστχ'/τίνου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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^QjjxNA ΝΕθΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΝ έφεύρεν ύ έν Sti- 
'■** —'· glitz παρά τό Βερολ.ΐνον διαμένων Γου- 
σταϋος Έρτζάνα, δότις είς πάσαν Απόστασιν 
Αποδίδει χειρόγραφα, χειρούχεδιάσεις κτλ. 
συνδεόμενος άπλώς μέ συνυπάρχουΰαν τη
λεφωνικήν συσκευήν, ήτις διευθύνει ούτως 
είπεΐν τό δλον σύστημα. Δύναταί τις συγχρό
νως δι’ αύτοϋ νά γράφι,ι καί νά όμιλμ, τούθ’ 
όπερ είναι μεγάλης ώφελείας δι’ έμπηρικούς 
σκοπούς, καθ’ ότι αυξάνει καθ’ υπερβολήντήν 
Ασφάλειαν τής έμπορικής συγκοινωνίας. Συ
χνά Λ διά τού στόματος συνεννόηόις είναι δύ
σκολος καί έλλιπής Αλλά αί συγχρόνως γρα
φόμενοι λέξεις δέν άφίνονσι καμμίαν παρα- 
νόηάιν. Καί έπιταγάς δύναταί τις κατ’ αϊτόν 
τόν τρόπον άνευ κινδύνου είς μεγάλην Από
στασην νά άποστείλη, διότι τό άποδιδόμενον 
διά τού τηλεγράφου πανόμοιοι· χειρόγραφον ά- 
ποκλείει τάς παραποιήσεις’ έκτος τούτου δέ ύ 
άποστολεϋς καί ύ παραλήπτης συγχρόνως δύ- 
ναται μετ’ άλλήλων νά όμιλώσιν.

Τό νέον τούτο τιιλεγρ. σύστημα έάν τελειο
ποιηθώ καί έπιτύχμ έν τμ έφαρμογ$ του θ’ 
άντικαταστήσιι όλα τά ύπάρχοντα συστήματα 
καί τά λειτουργοΰντα διά συμβολικών σημείων 
ώς κιί τά ύπάρχοντα πολύπλοκα τυπωτικά, 
λόγο» της άπλουότέοας καί τελειοτέρας αύτοϋ 
λειτουργίας.

TC NEON ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΓΥΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Πρό 
όζ,ίγων μηνών περιοδικόν τι φύλλον τοΰ 

Σικάγου τ< «Chicago Tribune» διωργάνωόε δια
γωνισμόν τής καλλονής μεταξύ τών γυναικών 
τής ’Αμερικής, Αποτέλεσμα ούτινος ύπήρξεν 
ή άνακήρυξις τής Μις Φρέύ ώς ώραιοτέρας 
γυναίκες τού κόσμου καί προεκάλεσε τα 
άλλα κάνη νά έπιδείξωόιν ώροιοτέραν ταύτιις. 
ΟΙ Άγγλοι όμως δέν ΰδύναντο νά παραδε- 
χθώδιν, ότι δέν έχουν ώραιότερον τύπον γυ
ναίκας καί όντως κατόπιν διαγωνισμού προ- 
κληΟέντος ύπό τοΰ περιοδικού «Daily Miror· 
τού Λονδίνου, καθ’ δν Ιή,ΟοΟ Φωτογραφιών 
συνηγαινίσθησαν εύρον τόν Ιδεώδη τής καλ
λονής τύπον είς τό πρόσωπον νεαρός Άγγλί- 
δος ύπερεχούσης τής μέχρι τοϋδε δαφνηφό- 
ρου ’Λμερικανίδος. Τό όνομά της ϊιθέληόε νά 
άποκρύφη έπιτρέφαόα μόνον είς τήν Ανώνυ
μον φωτογραφίαν της νά κάμμ Oti ιμβευτικώς 
τόν γύρον τού κόσμου. Είνε πολύ μετριόφρων 
άλλως τε Λ δεσποινίς μ’ όλα τά κάλλη της 
καί τά 18 έτη της. Κατά τό λέγειν δέ τής μη- 
τρός της «πάντοτε ύπήρξεν έν άξιέραότον 
παιδί».

Άγαπίϊ πολύ τό τέϊον, τόν καφέ, τήν σοκο
λάταν καί τάς Ιστορίας τοΰ Σέρλοκ Χόλμες 
καί άπό καιρού ιίς καιρόν έν ποτήριον clarel. 
Πρός τούτοις Αγαπά τούς Αστακούς, τά άγ-

Η Μίί ΦΡΕ’Υ’
>1 ώραιοτόιπ ΆμεριχαέΙς

γουράκια, τήν ποδηλασίαν καί τό κυλύμβημα 
καί σύν τούτοις' Αρέσκεται είς τάς Ασχολίας 
τής κουζίνας.

Αύτά διαβεδαιοϊ Λ Αγαθή μήτηρ της έν τμ 
άφελεία της, μή ύποπτεύονσα ίσως, ότι Λ Α
ναιδής δημοσιογραφία θά διέδιδε κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον τάς έπιθυμίας τής ώραιοτέρας 
’Αγγλίδος.

Είνε όμως πολύ άμφίόο · 
λον ύν ή ’Αμερικανική φυλή 
δεχθώ ν’ Αναγνώριση τήν ύ- 
περοχήν τής Μις X. Απέναν
τι τής Μις Φρέί’. Τό βέβαιον 
όμως ιίνε. ότι οί ξένοι καί 
πρός τάς δύο ταύτας φυλάς. 
Απεριφράστως δίδουν τήν 
ζηΊφον των ύπέρ τής συμ- 
παϋεστέρας τών δύο εικόνων 
καί αύτη είνε άναμφιδόλως 
ϊι τής Ανωνύμου ’Αγγλίδος.

ΑΗΟΤΟΜΩΤΕΡΟΣ ΣΙΔΗ-
POAFOMOS. Μέχρι πρό 

ολίγου χρόνου ό θέλων ν' ά- 
πολαύόμ τήν λαμπρήν θέαν 
άπό τήν σκοπιάν τοΰ Virgl 
παρά τό Buzen είς τό Νότιον 
τής πόλεως καί τής κοιλά
δας τοΰ ElseΙι, ώφειλε νά ά- 
νέλθη τό όρος lialvarien καί 
άπό έκίΐ άλλον ένα Ανήφο
ρον 20 λεπτών, μέχρίς ου 
ΦΟάόη είς τό σηηιΐον έξ ού 
Λ μεγαλοπρεπής θέα φαίνε
ται. Διά τίίς κατασκευής ό
μως νέου σιδηροδρόμου, δύ
ναταί τις νΐν είς όλίγα λε
πτά νά φθάόη είς αυτό. Ό 
σιδηρόδρομος ούτος είιαι ό 
άποτομωτατος όλων τών μέ
χρι τοΰδε όιδηροδρόμων'τών

Η Μις X.
ή ώ <ric>rrj;ii

όρέων, καί τούτου ένεκα κατά τήν κατα
σκευήν πολλαί δυάκολίαι έπρεπε νά ύπερ- 
νικηθωόι, καί πολλά τεχνικά έργα νά κατα- 
σκευαόΟώόιν. Έκ τών μάλλον Αξιοόημειώτων 
έργων είναι Λ όδογέΦυρα ήν Λ Λμετέρα είκών 
παριστμ. Έχει μήκος 80 μέτρων, στηρίζεται 
δέ έπί λιθόκτιστων στύλων ύ·φους 30 μ. Ή 
έλξις γίνεται δι’ ήλεκτρισμού. Έν τώ μέσφ

δέ τής γραμμής εύρίόκεται καί 
άλλη γραμμή διά τήν διαόταύ- 
ρωόιν τών κατερχομένων καί Α

μαξών Αυται είναι έν 
εϊδει βαθμιδών περι- 

λάμί’άνουόι 32 — 36 
πρόσωπα.

Ο ΑΗΟΤΟΜΩΤΕΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
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ALPHONSE DAUDET

ΤΟ
Ά.Ισατινοί)

μάθημά
(Διύγησις μιχγοΰ

Σήμερον τό πρωί ε'ιχα nolb Αργήσει άπό τό 
σχολεϊον καί ίφοβούμην πολύ μήπως με 

μαλώσουν, άφ’ον μάλιστα ό κύριος Αμέλ 
μάς εΐχεν εΐπεΐ δτι θά μάς εξήταζε εις τάς 
μετοχής, και ίγώ δέν ήξευρα ούτε μία λέξι. 
Αίφνης μοϋ ήλθε ή ιδία νά τό σκαστό άπο το 
σχολεϊον καί νάτραβήξω κατά τά χωράφια.

Εκομνε μια λιακάδα !
“ΙΙκονε κάνεις νά κελαδονν τά κοσούφια 

γύρτο-γύρω είς τό δάσος, και είς τό λειβάδι 
Ριππέρ, όπισθεν τοΰ πριοτοστασίου, τούς 
ΓΙρώσσους οί όποιοι εκαμνον γυμνάσια. Ολα 
αυτά μέ ηύχαρίστουν πολύ περισσότερον άπο 
τόν κανόνα τών μετοχών άλλα συνεκρατηθητ 
και έτρεξα γρήγορα-γρήγορα είς τό σχολεϊον. 

Διερχόμενος προ τοϋ δημαρχείου, είδα κό
σμον πολυν νά στέκεται πλησίον τοϋ κιγκλι
δώματος τών τοιχοκολλημάτων. Επί δυο έτη 
μάς είχον έλθει άπ’ εκεί, όλ.αι αί κακαι ειδή
σεις, αί μάχαι τάς όποιας εϊχομεν χάσει, αί 
άγγαρίαι, τά διατάγματα τοϋ αρχηγείου- και 
έοκεπτόμην χωρίς >·ά σταματήσω.

«Τί άραγε νά σιψβαίνη πάλι ;τ>
Τότε ίνώ διέχιζα τήν πλατείαν τρέχων, ό 

σιδηρουργός Βάλτερ, <5 όποιος εόρϊσκιτο εκεί 
μέ τόν μαθητήν του άναγινώσκων το τοιχο
κόλλημα, μοϋ ίφώναξε :

— Μή τρέχεις τόσο πολύ, μικρέ. Θάφθά- 
σης πάντοτε άρκετά ενωρίς είς τό σχολεϊον σου.

Ένόμιοα δτι μέ περιέπεζε, και είσήλθον 
καταλαχανιασ μένος εις την μικρόν αυλήν τοΰ 
σχολείου μας.

Συνήθως εις την αρχήν τοϋ μαθήματος έ- 
γίνετο ε> ας ,ιιέγας θόρβος ό όποιος ήκούετο 
εως έ£ω είς ιόν δρόμο, άπο τά άνοιγοκλειό- 
μενα Αναλόγια, τά μαθήματα τά όποια ίπανε- 
λάμβανον μεγαλοφώνως όλοι μαζί-, κλείοντες 
τά αυτιά διά νά τά μανθάνουν καλλίτερα, και 
τόν χονδρόν χάρακα τοϋ διδασκάλου <5 οποίος 
έκτύπα είς τόν πίνακα :

« Σιωπή τ>.
’ Ελογάριαζα ολον αυτόν τόν θόρυβον, έως 

οτου φθάσω είς τά θρανίο μου, χωρίς νά με 
παρατηρήσουν. Αλλά Ακριβώς σήμερα ησαν

ήσυχα όπως την Κυριακήν τό πρωί. ’ Εκ τοϋ 
Ανοικτού παραθύρου έβλεπα τους συμμαθητής 
μου καθησμένους είς τάς θέσεις καί τόν κ. 
Άμέλ, ό όποιος έπήγαινε καί ήρχετο μέ τόν 
φοβερόν σιδηροΰν χάρακα^υπό την μασχάλην. 
Ήτο Ανάγκη νά Ανοίξω τήν Αύραν καί νά 
είσέλθω έν μέσω τής μεγάλης αυτής σιωπής. 
Φαντάζεσθε πώς είχα κοκκινήσει και πώς έφο- 
βονμην !

Άλλ’ όχι. Ό κύριος Άμέλ μέ παρετήρη- 
σεν χωρίς οργήν και μοϋ είπεν ήούχως :

«Πήγαινε γρήγορα εις τήν θέσιν σου, μι
κρέ μου Φράντς. θά ήρχΐζαμε χωρίς εσέ.-λ

Διεοκέλισα τό θρανίο μου καί εκαθησα γρή
γορα. γρήγορα εμπρός είς τό Αναλόγιό μου. 
Τότε μόνον, Αφ’ ού Ανέλαβα ολίγον εκ τοϋ 
φόβου μου, παρετήρηοα δτι δ διδάσκαλός 
μου Ιφύρει τήν ωραία πράσινη του ρεδιγκ.ότιι 
με τόν διπλομένον εις τήν άκραν φραμπαλά 
της, καί τό μαΰρον μεταξωτόν πηλίκων τό ό
ποιον δέν έφόρει, παρά μόνον τήν ημέραν τής 
έπιθεωρήσεως. ή τής διανομής τών βραβείων. 
Έξ άλλου ολη ή τάξις είχε κατά τι τό έκτακτον, 
τό πανηγυρικόν. Άλλ’ εκείνο τό όποιον μ'ε 
ίξέπληξε περισσότερον, ήτο τό ΰτι είδα εις τό 
βάθος τής αιθούσης. επί τών θρανίων τά ό
ποια έμενον συνήθως κενά, τούς Ανθρώπους 
τοΰ χωριού, καθισμένους καί σιωπηλούς όπως 
καί ήμεϊς. τόν γέροντα Ώζέρ, μέ τό τρίκορ- 
νόν του, τόν παλαιόν δήμαρχον, τόν παλαιόν 
διανομέα καί πολλά άλλα πρόσωπα ακόμη. 
"Ολοι τους έφαίνοντο λυπημένοι. Ό Ώζέρ 
είχε φέρει μαζύ του ένα παλαιόν άλφαβητά- 
ριον καταφαγωμένον εις τάς άκριις. τό όποιον 
έκράτει όλοάνοικτο έπί τών γονάτων του μέ 
τά χονδρά γυαλιά του άκουμβισμένα ανάμεσα 
εις τάς σελίδας.

Καθ’ δν χρόνον ίκπεπληγμένος πάρει ήρου-ι 
δλ’ αυτά, <5 κύριος Άμέλ εΐχεν αναβεί επ'ι 
τής έδρας του, καί μέ τήν ίδιαν γλυκείαν καί 
σοβαρόν φωνήν μέ τήν όποιαν μέ είχε δεχθη 
μάς είπε :

υ.Παιδιά μου, είναι η τελευταία φορά που 
σάς κάμνω μάθημα. Διαταγή ήλθεν άπο τό 

A

Βερολΐνον, νά μή διδάσκηται άλλη γλώσσα 
Λπό τήν Γερμανικήν εις τόι σχολεία τής ’Αλ
σατίας καί τής Λωρραίνης... Ό νέος διδά
σκαλος φθάνει αύρων. Σήμερον είναι τό τε
λευταίοι· γαλλικόν σας μάθημα. Σάς παρα
καλώ να εΐσθε πολύ προσεκτικοί. »

Ji τελευτιιίαι αύτα'ι λέξεις μ’ έκαμαν άνω 
κάτω. 'Α! τους άθλιους ! Ίδου τί είχον τοι- 
χοκολλήσει είς τό δημαρχείου :

Τό τελευταίου γαλλικόν μου μάθημα!
Καί εγε'ο δ όποιος μόλις έγνώριζα νά γράφω! 

Αέν θά έ/ιάνθανα λοιπόν ποτέ! "Επρεπε λοι
πόν νά σταματήσω εδώ ! Πόσον έκτυποΰσα 
τιάρα τό κεφάλι μου διά τόν χαμένον χρόνον 
όταν έκυνηγοΰσα φωλη'ες ή όταν έκαμνα γλυ- 
στρήματα είς τόν Σάρον ! Τά βιβλία μου τά 
οποία προ όλίγου εϋρισκα τόσον ένοχλητικά, 
τόσον βαρετά, τήν γραμματικήν μου, τήν ιε
ρόν ιστορίαν μου, μοϋ έφαίνοντο τώρα πα
λαιοί φίλοι τούς όποιους πολλοί θά μοϋ ίστοί- 
χιζε νά τούς έγκαταλείφω.

Ούτα) καί ό κύριος Άμέλ. 'Η ιδέα τοΰ δτι 
έμελε ν’ άνοχωρήση μέ έκαμνε νά λησμονώ) 
τάς τιμωρίας καί τά κτυπήματα τοΰ χάρακος.

Τόν κανμένο !
Προς τιμήν τοΰ τελευταίου αύτοΰ μαθήμα

τος είχε φορέσει τά ώραΐα κυριακάτικα του 
ίνδύματα, καί τώρα ήννόουν διατί αυτοί οί 
γέροντες τοΰ χωρίου ήλθαν καί έκάθησαν είς 
τήν άκραν τής αιθούσης. Αύτό ήτο ώς άν νά 
έδείκνυον τήν λύπην των, δτι δεν είχον έλθει 
συχνότερα είς τό σχολεϊον. ’Επίσης ήτο είς 
τρόπος διά τοΰ όποιου ηύχαρίστων τόν διδά
σκαλόν μας διά τά τεσσαράκοντα έιη τής κα
λής του υπηρεσίας καί διά νά εκπληρώσουν 
τά καθήκοντά των προς τήν πατρίδα ή όποια 
έφευγε.

Αυτά εσκεπτόμουν όταν ηκουσα νά προφέ- 
ρεται τό όνομά μου. ’ Πτο ή σειρά μου νά διη- 
γηθώ. Τί δεν θά έδιδα διά νά κατώρϋωνα νά 
ιϊπω άπό αρχής μέχρι τέλους τόν περίφημου 
αυτόν κανόνα τών μετο-χών. ύφηλοφώνως, κα
θαρά καθαρά, χωρίς κανέν λάθος. ’Αλλά τά 
έχασα είς τάς ποώτας λέξεις, καί έμεινα Ορ
θιος κλονιζόμενος είς τό θρανίου μου, μέ βα- 
ρειι'ι καρδιά, χωρίς νά τολμήσω νά ύφώσω 
τήν κεφαλήν μου.

"ΙΊκονσα τόν κύριον Άμέλ νά μοϋ λέγη :
«ζΐέυ θά οέ μολ.ώσω, μικρέ μου Φράντς, 

διότι φαίνεσαι δτι μ'ε αυτό έτιμεορήθης άρ- 
κετά. Ίδου τι συμβαίνει- Πάντοτε λέγομεν : 
Μπα! έχω καιρόν! <-)ά μάθω αύρων. Καί 
έπειτα βλέπομεν τί συμβαίνει.·.. A ! αύτό 
υπήρξε τό μέγα δυστύχημα τής Αλσατίας, τό 
ΐ'ά άναθέτωμεν πάντοτε τήν ίκπαίδενσίν ιιας 
διά τήν αέριον. Τιάρα αυτοί οί άνθρωποι έ
χουν τό δικαίωμα νά μάς λέγουν : ΙΙώς! ’!- 
σχυρίζεσθε ίίτι είοθε Γάλλοι και δέν γνωρίζετε 

ούτε νά όμιλήτε, ούτε νά γράφετε !... Είς όλα 
αυτά, μικρέ μου Φράντς,δέν είσαι σύ ό περισ
σότερον ένοχος. "Ολοι μας εϊ/ιεθα άξιοι τών 
μομφών τάς όποια; θά μάς Ιπιρρίφουν.

ν.Οί γονείς σας δέν ίπέμειναν όπως έπρεπε 
εις τό νά σάς Ιδοΰν πεπαιδευμένους. Έπροτί- 
μων νά σάς στέλλουν νά έργάζεσθε τήν γην, 
ή είς τά κλωστήρια διά νά κερδίζουν κανέν 
οολδίον περισσότερον. Άλλα μήπως καί Ιγό) 
δ ίδιος δέν έχω νά μεμφθώ τον ίαυτόν μου ; 
Μήπως πολλάκις δέν σάς έοτελλα νά ποτίζετε 
τόν κήπον μου ά>τί νά έργάζεσθε ; Καί οσάκις 
ήθελα νά ψαρέψω μήπως μέ ήιιπόδιζε τίποτε 
άπό τοΰ νά σάς άποπέμφτο

Τότε άπό τό έι· ζήτημα είς τό άλλο, δ κύ
ριος Άμέλ ήρχισε νά μάς όμιλή περί τής γαλ
λικής γλώοσης, λέγων δτι ήτο ή (υραωτέρα 
γλώσσα τοΰ κόσμου, ή καθαρότερα, ή σαφε- 
στέρα, τήν όποιαν έπρεπε νά φυλάττωμεν με
ταξύ μα:, καί ποτέ, νά μή λησμονώμεν, διότι 
όταν ένας λαός υποδουλ.οΰται έν ίίσοι γνωρίζει 
καλά τήν γλαισσαν του είτε τάς εάν ίκράτει τήν 
κλείδα τής φυλακής του. “Επειτα έλαβε μίαν 
γραμματικήν καί μάς άνέγνωσε τό μάθημά 
μας. Πάν δ,τι έλεγε μοϋ έφαίνετο εύκολο»·, 
εύκολοι·. Νομίζω, δτι ποτέ δέν είχα δώση τό
σην προσοχήν, και δτι ποτέ έκεϊνος δέν είχε 
άναπτύξει τόσην έπιμονιμ· είς τάς εξηγήσεις 
του. Θά έλεγε κανείς, δτι πριν φύγη, ό πτω
χός άνθρωπος, ήθελε νά μας μάθη υλα δσα 
ήξευρε, νά μάς τά έμβάλη είς τόν νοΰν μ'ε ε»· 
μόνον κτύπημα.

Άφ' ού έιελείωοε τό μάθημα, ήρχίσαμεν 
τό γράψιμον. Τήν ήμέραν εκείνην, δ κύριος 
'.Ιμέλ μάς είχε προετοιμάσει δλιος νέα παρα
δείγματα επί τών οποίων ήσαν γραμμένα με 
ώοαΐον χαρακτήρα: Γαλλία. ’Αλσατία. Γαλλία, 
Αλσατία. Αύτό εσχημάτιζε τρόπον τινά μικρός 
σημαίας αί όποϊαι εκυμάτιζον ολόγυρα είς τήν 
τάςιν κρεμασμένοι επί τών άναλογίων μας. 
“Επρεπε νά ίδψε πόσον έπεμελεϊτο έκαστος 
καί μέ πόσην σιτοπήν ! Δέν ήκούετο παρά 
μόνον δ τριγμός τόν οποίον έκαμναν αί πένναι 
επί τοΰ χάρτου. Μίαν στιγμίμ· είσήλθον χρν- 
συκάνθαροι, άλλτι κανείς δέν τους έπρόσεξεν. 
ούδέ. αυτοί οί μικροί οί όποιοι προσεπάθουν 
νά χαράξουν τάς ιώτας των μέ μιά καρδιά, 
μχά ουναίσθησίν, τοοάν καί αυτό ακόμη νά 
ήτο γαλλικόν...’Επί τής στέγης τοϋ σχολείου, 
τά περιστέρια έτριζαν σιγά σιγά, καί είπα μέσα 
μου :

ν. Μήπως δεν θά τά αναγκάσουν >ά τραγου
δούν γερμανικά καί αυτά ;τ>

*.·1π0 καιρού εις καιρόν οσάκις ύψωνα τούς
όφθαλμούς μου ύπεράνω τής σελίδος μου,
έβλεπα τόν κύριον 'J/ιέλ ακίνητον είς τήν
έδραν του. καί προσηλωμένον είς τά τριγύρω
του Αντικείμενα, ώς αν νά ήθελε νά χαράξη
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μέσα είς τό βλέμμα του δλο τό σπητάκι τον 
σχολείου ...· Σκεφθήτε ! Έπϊ τεσσαράκοντα 
έτη ευρίοκετο Ικεϊ, είς την ίδιαν θέσιν, μέ τήν 
Απέναντι αί'λήν τον, καί μέ την καθ' υλα 
όμοίον παράδοσίν του. Μόνον τα θρανία, τα 
Αναλόγια. ζο<··>· γυαλιστερά, τετριμμένα Από 
την πολ.λ.ήν χρήσιν. ' II καρυδιές της αυλής 
είχαν μεγαλώσει, καί ή περικοκλάδα την όποιαν 
αυτός ό ίδιος είχε φυτεύσει εοτεφάνωνε τώρα 
τα παράθυρα μέχρι τής στέγης. Είς τί πικρόν 
στενοχώριαν θα ευρίσκετο ο πτωχός αυτός Αν
θρωπο:, έγκαταλείπων 'όλα αυτό, τα πράγματα, 
και Ακούων τήτ Αδελφήν του ή οποία Ιπηγαι- 
νοήρχειο είς τό ίπάνω δωμάτων, προετοιμά- 
ζουοα τας Αποσκευάς των/ Αιότι έπρεπε αυ
ρών ν’ Αναχωρήσοί'ν, vft φύγουν Από την 
χώρα δια παντός.

’Εν τούτοι: είχε τό θάρρος να μάς κάμη 
μέχρι τέλους τό μάθημα Μετά τό γράψιμυν 
ίκίμαμεν τό μάθημα τής Ιστορίας. "Επειτα οί 
μικροί Ιουλλάβιοαν τό μπά. μπέ. μπί, μπό, 
μποϋ. ’Εκεί κάτω, είς τό βάθος τής αιθούσης 
δ γέρω Ώζέρ είχε βάλη τα γυαλιά του και 
κρατών τό Αλφοβιμάρων με τα δύο του χέρια, 
έσυλλάβιζε τα γράμματα μαζύ των. Έφαίνειο 
ότι καί αυτός επροσπάθει.ΊΙ φωνή του έτρεμε 
Από την συγκίνηση·, καί ήτο τόσον Λστεϊι.ν. νΐι 
τον Ακούη κανείς ώστε είς ΐίλους μάς ήυχετο 
ι ά γελάσωμεν καί να κλάφωμεν. Ά ! πώς θα 
τό ένθυμοΰμαι. αυτό τό τελευταίοι· μάθημα.

Αίφνης τό εορολόγιον τής ’Εκκλησίας Ισή- 
μανε την μεσημβρίαν, καί έπειτα ή προσευχή 
του ’Αγγέλου. Τήν ίδιαν στιγμήν αί σάλπιγγες 
των Πρώσσων οι οποίοι Ιπέστρεφαν Από τά 
γυμνάσια ήχησαν κάτω από τά παράθυρά μας. 
........... ‘Ο κύριος Άμέλ εσηκώθη, κάτωχρος. 
εις τήν έδραν του. Ποτέ δεν μου είχε ηανή 
τόσον μεγάλος.

«.Φίλοι μου, είπε, φίλοι μου. έ... ι·.·« 
’Αλλα κάτι τόν έπνιγε. Ji>· ι’/όιυαεο να Απο- 

τελειώο]] τήν φράσιν του
Τότε. Ιοτράφη προς τον πίνακα, ίλομι την 

κιμωλίαν καί πιέζων μέ ύλην του ι ήν δνναμιν. 
έγραφε δσον χονδρά ήδιίατυ.

ιιΖήτω ή Γαλλία*.
"Επειτα, έμεινε έκεΐ με τήν κεφαλήν οτηρι- 

γμένην έπί τού τοίχου, καί χωρίς νά όμιλήοη, 
μάς έντυσε μέ τό χέρι του.

α’Ειελείιυσε.. .· πηγαίνετε !"

ΓΝ ΩΜΙΚΑ

Οί ζαιοοί είναι οί άλάνθζστοι ημών διδά- ί 1
σκαλοι.

>—<

"Οστις νυμφεύεται, άπόλλυσι τόν ημισυ αυ
τού εγκέφαλον ή μάλλον τόν δωρεϊ είς τήν σύ
ζυγόν του.

>♦*

Ό παραδιδομενος είς θυμόν, χάνει τόσον και
ρό», οσον διαρκεϊ ό θυμό; του.

<

Τό /yr.'i.y. ύ.στγ/εςλ·. εί; τόν οίκον των χρη
στών διά τής οδού τής αρετής.

Ηοηνοΰντες τήν νεότητά μζς, λυπούμεθζ τήν 
στέρζ,σιν τής ακμή; Ζ-ζ.ι έπιθυμούμεν τήν ζνζ- 
κτησιν.

>♦-<
11 ώραιότης είναι επαγωγός, πλήν φευ! ό 

καρπός αύτής πικρός.

(τίελετε ακμήν, αποφεύγετε τήν κοπωσιν. 
'Pour.

ΤΟ ΦΥΛΑΚΤΟ ΜΟΥ

1’ΐά ’*1ά  κιΐυύιά π άγάπιιάα 
ό κύόμος έιΠίμώΟιΙ 
γιά μ'ά ήιυχίι ποΰ ΐπόΟιιιΜ 
ι’ι ψύιΗς ένεκρώθη

Ι’ιά yi'i Οτιγμιϊ κρυφής χαράς 
atiima Οά κλαίω 
άγάπιις θάματα νεκρά 
νεκρΰς καρδιάς Οά λέω

1'14 ’να γλυκό μεκ ίαμα 
ποΰ τιάρα ς’ τίι ϊωά μ»ι
1 ιά 'να παλμό ποΰ Εχυσα 
γλυκά από τίιν ^υχιϊν μου

Αιώνιο μυρολόγι μου 
Οά έχω φυλακτό μου 
αϊτό ποΰ λένε έρωτα 
γΐά ΰένανι-, Χΐ'ΐάό μου !

Χοφία Οίκονομΐόου

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΠΟΜΑΚΙΧ είς τάς στήλζ; τλ.ς αΦύσεως» έ- 
δζαοσιεύΟζ,σζν διάφορα, τοιζΰτα. διασκεδα- 

στικζ πειράαζτζ ισορροπίας διά ποικίλων οι
κιακών σκευών, προχείρων καί προσιτών τοΐς 
πζσι. ”Ηδν) παραΟέτοαεν εικόνα διαφόρων θέ
σεων ποτζ,ρίων καί φιαλών, άτινα μ.ετά πολ- 
λοΰ 'όείαίως κόπου οί άναγνώστζι ζαών Οά όυ- 
νζΟώσι ν-ζ έφζραόσωσιν έν ταΐς ύποδε'.κνυομέναις

έν τζ εϊκόνι Οέσεσιν. Έν τούτοι: αέ ύπου.ονζ,ν 
πειρζυ.ζτιζο'λενοι Οά κατορΟώσωσι τούτο προς 
ιζέγιστον φόβον των μ.ζ,τέρων, φζντζζοριένων. 
οτι άπό στιγ;ζ7,:εϊς στιγίλζ.ν δύνατζι νζ ζ.ζτζρ- 
ρεύσει ο ύζ> ινος ζΰτό: πύργος, πρός υ.ε ιστζν 
Υ ' των.

Ο κ ΜΩΡΑ Ι ΤΗΣ
Ό έίίτιαός έκ Βερολίνου συνεργάτης μας 

ίζτοός, κ. Ν. 1- Μωρζίτης, έμμισθος εσωτε
ρικό; βοηθό; ιατρός τή: έν Βερολίνο Χειρουργι
κή; κζί 'Ορθοπεδικής Κλινικής, τού σοφού δι- 
ευθυντού κζθητού χειρουργού κ. I Ioffe, έκλι- 
πόντο:, παραιτηθείς έκεϊθεν. θά πζρζμε'.νη 
πζρ’ήμϊν εί; τήν ίδιζιτέρζν του πατρίδα Βό
λον καθ' ολον τό θέρο:.

ΤΟ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ,,

ΕΞΙ ΔΟΗΙΙ τό .’>—6 τεύχος τού νέου τούτου 
πεοιοδικοΰ ιλζ:. έκδιδομένου έπί πολυτε

λούς /άρτου, ζνευ κείμενου κζί μόνον εικόνας 
κζλλ ιτε/νικζ: περιέχοντος.

Τό διπλοϋν τοϋτο τεύχος περιέχει ώοαίαν 
θαλασσογραφίαν τού Φάληρου, αεγάλζ,ν εικόνα 
τλς Άναστζσεως τού Σωτζ,ρος, τήν Θεοτόκον 
λιποθυμούσαν επί τή θέα τού διερχομένου υιού 
της με τόν σταυρόν επί τών ώμων, τό έσωτε · 
ρικόν τού Ιΐανζγίου Τάφου καί εικόνας τού 
Κάϊζερ κζί της ζύτοκρατείρας, τό φρούριον τής 
Κερκύρζς, εξοχον εικόνα της ωραιότατης αυτή; 
νήσου, τούς βασιλείς ήμών έν Κερκύρα μετα- 
όζίνοντας πεζή είς τ’ άνάκτορζ, τήν άποβί- 
βζσιν τού Κάϊζερ ον υποδέχονται οί έπίσημοι 
είς τό ώραΐον περίπτερον, ώρζίαν εικόνα τής 
ζύτοκρατορικής έπζύλεως ’Αχίλλειου, τζ: ρω- 
μαντικάς τοποθεσίας τής Σαλάμϊνος, τής μονής 
Φανερωμένης κζί τού Ναυστάθμου, είζ.όνα τού 
κ. Νεστωρο: Τσανακλή κζί τό αριστούργημα 
τής ελληνικής τέχνης, τόν έφηβον τών ’Αντι
κυθήρων.

Κατά μήνα έκδίδονται δύο τεύχη τού «11ζ- 
νοράματος» άτινα ετησιως όμού δεδεμένα απο
τελούν είαιρετον λεύκωμα, αναμνηστικόν τών 
έπισήμων γεγονότων τού έτους μέ πολλούς 
καλλιτεχνικούς πίνακας καί έλληνικά; τοπο
θεσία:.

Εκδόται : ΆΓιεί'.όοί ΙΙοίντεζιι

Ά θ ή ν α ι

Η ΦΟΡΜΙΓΞ,,
!·νε ή μόνη καθ’ ίπασζν τήν ’Ανατολήν μουσική έρη- 
μερΐς, έκδιόομίνη άπό έπτΐ!·.··ϊ; έν ΆΟήνϊις, ζνζλορο- 
ροΰσχ πζντζ/οϋ τής ’Ελλάδος καί τού έξω Ίόλληνι- 
σμού ως κζ: εν τή Δύσει, ώς προσφιλές έγκόλπιον μο
ναδικόν καί άπζρζίτητον εις πάντχ μουσικόν ζχ: εις 
πχντχ λόγων φιλόμουσον.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Έςαετή; μικρός διαβολζκο; πονών τόν ό- 
δοντα και φοβούμενος τούς πόνους δέν συ··κα · 
τετιθετο νά μετζβή είς τόν όδοντοϊτεόν. Τέλος 
μετά πολλά έπείσθη καί μέ τήν ύπόσ/εσιν, 
ότι ο οδοντοίζτρό; θά τού επλήρωνε τόν όδόντζ 
αντί μιας δραχμής. Κζί η μζμμα του διά νά. 
τόν πείση προσεποιήθη, ότι πονεϊ και αυτή; 
τρομερά ένα δόντι, αλλά δέν τό βγαζη, διότι 
οί μεγάλοι όχι μόνον δέν πλ.ηρώνοντζι ζλλζ 
πληρώνουν,

’< > δε φιλόστοργο; υιός της πίπτων εί; τάς 
ζγκζλας -η; αναφωνεί :

— Μή -ε μέλλει μαμά μου κζί την δραχ
μήν πού θά μού δώσζ. σού την δίδω, διά νά
ργζλ ζς ζαΐ συ τό δόντι σου
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Ο Κύριος καί ό υπηρέτης του :
Ό Κύριος. Μά, Βατίστε, φίλε μου, εγώ 

δεν κάμνω τόσην ώραν νά ένδυθώ, δπως σύ.
Ο ύηηρέτης. Τό πιστεύω, Κύριε, διότι εγώ 

δέν έχω καμαριέρην νά μέ βοηθήσγ.

>·<
11 Κυρία πενθερά καί ή μικρά νεκ ύπηρέ- 

τρικ της.
11 πενϋερά. Α, τώρα θέλω νά μου κζμης 

μιαν χάριν Γιαννιώ. Νά τρέξης εις τό χασζ- 
πην μας, νά ίδής αν έχη πόδια καί νά έλθης 
να μοΰ ’-·7,ζ αμέσως.

Ή νεκ υπηρέτρια έςετέλεσε τήν παραγγε
λίαν κατά γράμμα καί έπέστρεψε γελώσσα.

II πενθερά. Αϊ, τί γελάς, μπρέ, έχει πόδια;
Ή υπηρέτρια (γελώσζ ςωηρότερον). Καλέ 

κερά, έχει πόδια, πώς χωρίς πόδια είναι ό άν
θρωπος ;

Η πενθερά (έκπλητομένη). Σέ καλό σου, 
ανόητη, μπρε πόδια γιά πατσά ήθελα -

>·-«

Είς ταξιδιώτης πρός τύν υπάλληλον κρα
τούντα τον λογαριασμόν ;

— “Εχεις λάθος, παιδί, δέκα φράγκα εις 
την πρόσθεσιν.

Ό δε ύπάλληλος αφού έίεδα.ιώθη περί τού 
λάθους

— “Εχετε δίκαιον, Κύριε, αλλά είναι πάλιν 
δίκαιον νά τα χάσω έγω ;

Μεταξύ δύο κυριών :
— 1 νωςίζετε τύν κύοιον, κυειζ Ελένη :
— Οχι. κυρία Μελπόμενη, πώς σας φαί

νεται ;
— ΙΙολϋ ειλικρινή;, διότι άκριίώ: μο’ι έλεγε, 

πώς σας γνωρίζει πρό καιρού.
— I Ιε:;ε;··ον. ενώ ένώ τύν εΐνζ λησυ.ονηση.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
36. Αΐνογμα

Εϊς τό Αίγαΐον πέλαγος 
κείμαι, καί τό ήξεύρεις 
ΙΙλην στην μυθολογίαν σου 
κι’ ώς νυμ.φην θά μ.ε εΰρης 
"Αν πειραθης το σώμα μου 
έντέχνως νά χωρίσης, 
Δύο τού λόγου τμήματα 
εύκόλως θ’ απάντησης 
’Εάν δ*  αναγραμματισμόν 
άπλοΰν τινα ποίησης, 
Κζ* 1. έν στοιχεϊον πζρευθΰς 
θέλησης νά ζφήσης 
Ζώον μικρόν καί ευτελές 
εμπρός σου θά προκύύη. 
"Αλλο δέ ζώον γίνομαι 
ή νέα κζρ*  Sv λειψή.

Ε. Κ Ά ργ ο σ τό λ ι ο ν. "Εχει καλώς. fc‘x 
πράςωμεν ώς γράφετε.— Γ. Σ. Κ ζ c £ ι τ σ ζ ν. Κζ- 
τεσκευάσΟη cliche κζ1. εστάλη. Άντίαον έλήφθη.—
I. Α. Κ = ρ ζ 'j ν τ ζ. Δεϊγμχτζ έστάλησΖν Ά- 
νζμένομεν νεωτέρζν.—Γ. II. Σ ύ ρ ο ν. Πληροφορία! 
εκτενείς τχχυδρ. έστείλχμεν. — Μ. Σ Ά λ ε ς χ ν- 
σ ρ ε ι ζ ν. Τεύχη έστάλησζν, πιστεύομε·» ελάβχτε.
Γ. Π., Δ. Μ., Ε. Π. Σύρον. Σύνδρομα· σζς έλή- 
φβησζν, εύχζριστοΰμεν πολύ.—Μ. Υ. Φ x ν x ν ιο ν.
Εχει καλώς, έν'γρζψχμίν μόνον έν τη «Φύσει». — Ε. 

Μ. *Α ρ γ ο σ τ ό λ ·. ο ν. Δεν Βιεγράψζμεν. Τό φύλ- 
λον στέλλομεν τζκτικύίς. Άναμένομεν έμξχσμί σζς.— 
Ε Α. Π λ ω μ ζ ρ ι ο ν Έσύρζμεν τραβηχτικήν S? 
φρ. Άνζμένομεν. — Δ. Κ. Π ε ι : ζ ι ζ. Ένεγράψχ- 
μεν είς «Πανόραμα .

37. Αίνιγμα

Ώς τροφός καλή σε τρέφω, 
όλονέν καί σέ παχύνω. 
Με γνωρίζεις, φίλε λύτκ, 
πλήν νά σκοτισθής σ ’ άφινω. 
Είμαι δέ καί επιστήμων 
αληθής επί τής γής 
Άνκπνέων τήν τε αύραν 
καί τήν δρόσον τής αυγής. 
"Αν τά τρία μου τά πρώτα 
άποδάλλης με καιρόν, 
Τότε αν μέ ζποκτήσης 
σπεϋσον πρός τον ιατρόν. 
Τήν δέ νέζν κεφαλήν μου 
αν ζσπλά/νως έκτοπισης 
Ζώον χρήσιμον θά εύρη: 
καί έπιυ.ονον έπ'.σης.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
14 ΤΕΥΧΟΥΣ

40 I απών—ε’Ιζπων.— ίΐ Η διαταγή είνε 
επαχθείς.— 42 "Ολοι άγζπώμεν.— ίο Χρήμα 
προσφιλές.

Λντειι. Ιίερικλής Οικονόμου, έκ Κέρκυρα: I . 
—X. Κζρίούνης, έκ Ιίειραιώς 2.—II. Θωμό- 
πουλος, έκ Σύρου 4. — Κ. Μηλιδης, έζ. ΙΙει- 
ραιώς, 2.—Σπ. Λευκίδης. έξ ’Αθηνών 2.


