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(ιίυνέχ. ϊδε προηγ. ψύλλον)

'ά&Γ* ΜΟΝΙΜΟΤΙΙΣ τοΰ σχήματος ύπήρξεν ή 
υ πρώτη φροντΐς δλων τών κατασκευα

στών αεροστάτων, έξ ού έσχηματίσθη- 
σαν τρεις σχολαϊ πρός έπίλυσιν τοΰ ζητή
ματος. Ή πρώτη έπεκαλέσθη τήν συνδρο
μήν τοΰ μετάλλου,τό δέ πηδαλιοχούμενον 
γερμανικόν άερόστατον τοΰ κόμητος Ζεπ- 
πελέν, 126 μ. μήκους, αποτελεϊται έκ σει
ράς στεφάνων έξ αλουμινίου, έντός τών 
όποιων ύπάρχουσι 17 έτι μικρά αερόστατα. 
ΊΙ δεύτερα σχολή είναι Λ αποδεχόμενη 
τό Λμί-σκληρον άερόστατον, δπερ πρός 
αποφυγήν τοΰ μετασχηματισμού του φέρει 
είς τό μέσον μεταλλικόν πέλμα, ούτως εΐ
πεϊν, δπεο έμποδίζει τήν παραμόρφωσιν 
τοΰ σχήματός του. Ό τύπος τήςαΠατρίδος» 
ανήκεν εις τήν τάξιν ταύτην,τά δέήδηκα- 
τασκευαζόμενα έν Γαλλία liepu’dique καϊ 
Democrat ic είναι τοΰ αύτοΰ έπίσης τύπου.

ΊΙ δέ τρίτη σχολή,ή τοΰ διασήμου ίδρυ- 
τοΰ τής άεροναυτικής επιστήμης, έν Γαλ
λία,τοΰ συνταγματάρχου Ρενάρ, άποδημή- 
σαντος εΐς Κύριον, ή άνήκουσα εΐς πάν- 
τας ήδη τους άεροναύτας, μετά περιφρο- 
νήσεως αποκρούει τήν συμμετοχήν μετάλ
λου καϊ άεροστάτου.

ΊΙ σχολή αύτη αποδέχεται τήν χρήσιν 
σκληρών αεροστάτων, ών ύπόδειγμα λαμ
πρότατου ή ΙΙόλις τών Ιίαρισίων (Ville de 
Paris) δπερ άπεδέχθη και ό Υπουργός τών 
Στρατιωτικών.Πρόςάπόκτησιν τής άπαιτου- 
μένης σκληρότητας δένάπαιτεϊται Γι έλαφρά 
τις συμπύκνωσις τοΰ έν αύτώ άερίου.

‘Ήδη πώς κατωρθούται ή κίνησις τοΰ 
πηδαλιουχουμένου άεροστάτου; Διά τίνος 
μηχανικής ώθήσεως λεπτουργεϊ ό κινητήρ;

Πτέρυγες, κώπαι, τροχοί, ποικίλα είδη 
μηχανικών έξαρτημάτων έπροτάθησαν καϊ 
έτέθησαν εΐς δοκιμήν άπ’ αΐώνος ήδη, 

μόνος δέ ό έλιξ φαίνεται ύ άπλούστερος καϊ 
ό καλίτερος προωστήρ,κατακτών όσημέραι 
έδαφος. Τούτον άπό τοΰ 1792 ό στρατηγός 
Meusnier ΰπεδείκνυε καϊ πριν ήό Sauvage 
ποιήόηται τήν έν σκάφει έφαρμογήν του.

Ό έν χοήσει λοιπόν έλιξ τών αεροστά
των τούτων άποτελεϊται έκ λεπτού βιδω
τού έλάσματος, μεγάλης διαμέτρου, δστις 
ποοωρισμόν έχει νχι περιελίσσεται (βιδόνε- 
ται) έν τώ ύγρώ, δπου έργάζεται. Ώστε 
δυνάμεθα νά φαντασθώμεν, δτιό άήρ είνε 
φύραμα(πάστα) έν τώ όποίω ό έλιξ ύπό τήν 
έπίδρασιν τοΰ κινητήρος στρεφόμενος, κό
πτεται έν δσω προχωρεί έν τοϊς πτερυγί- 
οις, έν οίς έλίσσεται.Δέν δύναται νά περι
στροφή, χωρϊς νά προχωρήση· συνεπώς 
σύρει ή ώθεϊ τό άκάτιον, μεθ’ ου εύρίσκε- 
ται συνδεδεμένον καϊ τούντεύθεν τό άερό
στατον,δπερ φέρει δλον τόν μηχανισμόν.Αΐ 
πτέρυγες άνεμομύλου τινός είσϊ πιστόν ά- 
πεικόνισμαένός τοιούτου έλικος. Έάν δέ Α
δύνατό τις ν’άνυφώσηέντω άέριτόνάτμό- 
μυλον καϊ νά κινή έσωτερικώς τά πτερύγιά 
του, Οά μετεκίνει αύτόν οΰτω καθ * δλας 
τάς διεθύνσεις.

Το πηδαλιουχούμενον άερόστατον δέον 
ώσαύτως νά η στάσιμον, δηλαδή νά δύ
ναται νά ύφώται μέχρι σημείου τινός καϊ 
νά ϊσταται, καϊ τοΰτο, ώς εϊδομεν δέν κα- 
τορθούται διά τού σφαιρικού άεροστάτου.

Όταν δέ τό πηδαλιουχούμενον ύφώται, 
έάν ή ύύωτική του δύναμις είναι πολύ 
άσθενής, δέν είναι σχεδόν ή ολίγον έλα- 
φρότερον τοϋ έκτοπιζομένου όγκους τοΰ 
άέρος· ύφούμενον δέ, δέν μεταβάλλει ούτε 
βάρος, ούτε όγκον, άλλ’ έπειδή τούναν
τίον ό όγκος τού έκτοπιζομένου άέρος 
έλαττοΰται κατά βάρος έν δσω άνέρχεται 
εΐς ΰΰος, έπεται δτι τό άερόστατον θά συν- 
αντήση ζώνην τινά, ένθα τό βάρος του 
θά είνε ίσον πρός τό βάοος τοϋ έκτοπιζο- 
μένου άέρος. Τούντεύθεν θά σταματήση 
Έάν δέ ίστάμενον, δέν άπόλλυσιν άέριον, 
ούτε ή θερμότης τοΰ ήλιου προσβάλλη τό
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περικάλυμμά του, ούτε Α βροχλ δέν έλθη 
νά τό μουσχεύση,τότε τό πηδαλιουχούμε- 
νον θά πλέη πορευόμενον έν τω αύτώ ΰψει

Άλλά καϊ έτε'ρα στασιμότης είναι απα
ραίτητος τω πηδαλιουχουμέω άεροστάτω, 
Α επιμήκης, συνωδά τώ σχήματι αύτοΰ 
ήτις είναι Λ δυσκολωτάτη, καθ’ δσον ή 
μικρότερα ανισορροπία δύναται ν’ άνα- 
τρέψη την κάθετον αύτοΰ στάσιν. Τό 1857 
ό Ερρίκος Giffard, καθ’ ην στιγμήν έ- 
πλησίαζε τό έδαφος, αίφνης τό πηδαλιου- 
χούμενόν του άνετρέπεται καί. έλευθερω- 
θέν τοΰ δικτύου του, άπήλθεν εΐς τά 
ϋψη. Ό δέ συνταγματάρχης 1’ενόρ έση- 
μείωσεν, δτι διά πάντα τά τοιαϋτα πηδα- 
λιουχούμενα αερόστατα υπάρχει ταχύτης 
τις * κριτική» ύπεράνω τής όποιας δέν δύ
ναται ή ν’ανατροπή, ταχύτης έκτιμωμέιη 
8 11 μέτρα κακά δευτερόλεπτον, κατά
τό μέγεθος τοΰ άεροστάτου.

"Ώστε ανωφελές είνε νά έπιζητή τις 
ισχυρούς καί. ελαφρούς κινητήρας, πρός 
αύξησιν τής ταχύτητος τοΰ άεροστάτου, 
ενόσω ύπάρχει τό ελάττωμα τοΰτο.

Ή τρίτη άπιατουμένη έτι στασιμότης 
είναι ή μονιμότης τής πορείας. Έν τέλειον 
άεροδρομικόν σκάφος δέν πρέπει νά βαίνη 
έλικοειδώς, ώς ό όφις, άλλά ώς όβούζιον. 
Καί. διά πάντα ταΰτα καταγίνονται τό γε 
ιΰν έχον εΐς έπανειλημμένα πειράματα.

Τέλος ή έξάρτησις τοΰ σκαφιδιού, έφ’ 
ου θά έπιόαίνωσιν οί άεροναΰται καί άλλοι 
δέν φέρει τό σύνηθες σχήμα τοϊς σφαιρι- 
ν.οϊς άεροστάτοις, τοΰ κωμικού πλέον κα- 
ταστάντος κοφίνου, καθόσον ή πορεία τού 
πηδαλιουχουμένου θά ητον αντικανονική 
καϊ ανώμαλος. Δέν είναι δέ σταθερά καϊ 
αλύγιστος, ώς τό μέταλλον, άλλά. κινητή 
δσον πρέπιι καϊ αμετάβλητος τό σχήμα, 
ύπάρχοντος σχετικού μηχανήματος, δπερ 
ώθεϊ πάντοτε είς τό κέντοον το έκτοπιζό- 
μενον τμήμα τού σκαφιδιού- Πάσα ταλάν- 
τωσις τού άεροστάτου δέον νά παρασύρη 
τό σκαφίδιον, δπερ οΰτω κέκτηται τήν 
άπαιτουμένην μονιμότητα νά φέοη τό 
σκάφος είς· τήν κανονικήν του στάσιν.

Τό νΰν ύπαρχον έν Γαλλία στρατιωτι
κόν πηδαλιουχούμενον άερόστατον. τό 
Ville-de Paris παρέχει δλα τά άνωτέρω 
στοιχεία καλώς καταρτισμένου σκάφους 
δι’ εναερίους μηχανικός πτήσεις. Είναι 
έκτοπισμού 3,200 κυβικών μέτρων, πλιι- 
ρούται έκ τών όπισθεν δι’ ύδρογόνου, έξ 
ένός τών έν αύτώ μικρών αεροστάτων, ή 
δέ φέρουσα τόν κοινόν άέρα έν αύτώ επι
μήκης σφαίρα είναι 500 κυβικών μέτρων 
χωρητικότητος. Μήκος δέ έν συνόλω έχει 
(>0 μέτρα τό άερόστατον, 35 δέ τό μηχα
νικόν έξάρτημα.

Τό περικάλυμμα ένταΰθα δέν άποτελεϊ- 
ται ώς έν τοϊς σφαιρικοΐς άεροστάτοις έκ 
παραλληλογράμμων ορθογωνίων πλευρών, 
άλλά τούναντίον ή τρόπις (καρένα), ήτις 
έχει σχήμα περίπου δικώνου σφαιρικού 
ήνωαένου, σχηματίζεται διά κεκλιμένων 
έξ υφάσματος πλευρών, ών αί ραφαϊ συν- 
ενοΰνται καταλήγουσαι ύπό τό άερόστατον 
εΐς μέρος, ένθα όλιγωτέρα έργασία.

Ό πλοηγός (αεροναύτης) εύρίσκεται έν 
διαμερίσματι (cabinc),ένθα δύνανται νάτο- 
ποθετηθώσι καϊ έπιβάται.Έχειπρόοφθαλ
μών βορομετρικόν γνώμονα καϊ σταθμο- 
σκόπιον, ατινα δεικνύουσιν εκάστοτε τάς 
ανυψωτικός κινήσεις καϊ καταστάσεις, ως 
καϊ μανόμετοον συνδεδεμένον πρός τά 
όπισθεν διά σωλήνος έκ καουτσούκ, δπερ 
τώ δεικνύει τήν έντασιν τού αερίου..

Πλησίον αύτοΰ ό πλοηγός έχει έπίσης 
δύο σχοινιά, δι’ ών λειτουργούσι δύο έπι 
πώματα, έν περιπτώσει, καθ’ ήν τό, έν 
άστοχήση. ’Ενώπιον του δέ τρία πτερύγια 
ανάλογα "πρός τά τών αύτοκινήτων διοι- 
κοΐσι δι’ αύτοΰ τό όπισθεν κείμενον πηδά- 
λιον, δπερ προσδιορίζει τας πλευρικός 
κινήσεις τοΰ άεροπλοίου. Τό δέ έξ άμμου 
έρυα, κεϊται έν τώ σκαφίδια) τοΰ πλοη
γού ώς καϊ έπϊ τής στέγης τοΰ κινητήρος. 
Αί δέ διαταγαϊ δίδονται δι’ άπλοΰ φωνω- 
δότου εΐς τόν μηχανικόν, δστις είναι α
κριβώς Επιφορτισμένος νά έξασφαλίζη τήν 
καλήν λειτουργίαν τοΰ κινητήρος, δστις 
έν τώ πηδαλιόυχουμένω τούτω άποτε- 
λεΐται έκ τεσσάρων κυλίνδρων πεντήκοντα 
ίππων δυνάμεως, προσδιδονσης 000 στρο
φής κατά λεπτόν.

Ό κινητήρ κινεί πρός τά έμποός τόν 
έλικα διει πολλαπλασιαστικής φοράς, 
προσδιδούσης 180 στροφάς κατά λε
πτόν· όπισθεν δέ ό άνεμιστήρ διά μεταβι- 
βάσεως τής κινήσεως^διεϊ δερμάτινης 
ταινίας- Ό πλοηγός, δστις ακολουθεί τάς 
ένδείξεις τού μανομέτρου καϊ δστις άναγ- 
καίως εύθύνεται περί τών αποτελεσμά
των τού άνεμιστήρος, διά μέσου λαβϊ- 
δος εύρισκομένης παρ’ αύτώ ανοίγει ή 
κλείει τήν οπήν τού φυσητηρίου, δστις 
απωθεί ή ού τόν άνεμον έν τοϊς μικροϊς 
άεροστάτοις.

Ώς είκός, τύ πηδαλιουχούμενον άερό
στατον δέν περιέχει άπόκρυφα σημεία- 
’Αποτελεί σύνολον γνωστών οργάνων 
καϊ συνδυασμών, δτινα έκαστος-' δύναται 
νά χρησιμοποίηση· Προκαλεϊ δέ όντως 
τήν έκπληξιν διά τήν Οαυμασίαν αύτοΰ 
διάταξιν. 'Η Γαλλία ήδη {/περηφανεύεται 
διά τήν πρωτοβουίάαν.

Έχ τοΰ Γαλλιχοΰ <Ι>. Πρίντεζης.

ΠΩΣ X ΑΝΑΤΡΕΦΩΜΕΧ

(Σονίχτια καϊ τέλος).

— Διδάγματα έξ ’Αμερικής.
— Σχοΰ.ιιΐ κολυμβιιτικαί.
— "II καΟαριότης τοΰ δώματος κατά την μα

θητικήν ήλικίαν.
— Φροντίδες άναγκαϊαι.
— ΊΙ παιόικίι έβδομός ίν Όότάνδη.
— Τά καθήκοντα τών μητέρων.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ MAX

Τοιαϋτα διάφορα Ιδρύματα ύγιεινής υπάρ
ξουν και είς άλλα κράτη ήδη. Είς τήν 

'Αμερικήν, πρδ πάνταιν, κατάντησαν έπικερ- 
δής βιομηχανία καί μάλιστα προκειμένου 
περί πρακτικών σχολών. Μίαν ίδέαν τοιαύτης 
σχολής κολυμβητικής τών παίδων. δίδει Λ 
παρατιΟεμένη ήμετέρα είκών Πλήθος παι
διών στέλλονται έπί πληρωμμ είς τδ ίδρυμα 
τοΰτο, διότι οΐ πρακτικότατοι γονείς των 
σκέπτονται, ότι τδ κολύμβημα δέν είνε μόνον 
διασκέδασες, είνε γύμνασμα ώφελιμώτατον τών 
μυώνων καί έπιδοά θαυμασίως είς τήν ύγιίαν 
τοΰ σώματος καί τήν διαύγειαν τοΰ πνεύμα
τος. Έν Έλλάδι τοιαύτη σχολή άναμφιβόλως 
ήθελε ναυαγήσει, άφοΰ μόλις μετά πολυειδεΐς 
άγώνας κατώρθωσεν ό κ. Νάάτος νά διατηρμ 
τοιαύτην θερινήν έν Ν Φαλήρω.

Έν τούτοις οί γονείς καί παιδαγωγοί δέν θ’ 
άγνοοΰσι πόσων μεγάλων ωφελημάτων στε
ρούνται οί παΐδες, οί μή έθιζόμενοι είς τά τα
κτικά λουτρά. Όλαι δέ αί συνήθεις άσθένειαι 
είς τήν μαθητικήν ήλικίαν καί τδ άπαίσιον 
χρώμα τών χλωμών προσώπων των, άναμφι
βόλως είς τήν στέρηδιν ταύτην όφείλονται. 
Ώς έπί τό πλεϊότον τά τέκνα τής μεσαίας 
καί όλα άνεξαιρέτως τής πτωχής τάξεως, διέρ
χονται τό φθινόπωρον καί τδν χειμώνα ολό

ΚΟΛΤΜΒΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

κληρον χωρίς νά λούσωσι, σχεδόν ούδ' άπαξ, 
τό σώμα των I Μόλις δέ κατά τήν άνοιςιν καί 
τό θέρος άρκοΰνται είς ύλίγα θαλάσσια λουτρά. 
’Αλλά δέν σκέπτονται τί γίνεται ύπό τά έν- 
δύματά των ; *Λς συλλογισθοΰν, δτι όσάκις 
άλλάζουν τά έσώρρουχά των είς ποιαν κατά- 
σταάιν τά εύρίόκουν.Άναμφιβόλως δέν έξεμεΐ 
τάς ρυπαρότητας ταύτας Λ χιονώδης λευκό- 
της τοΰ ύποκαμίσου, ούτε είνε δυνατόν τό 
σώμα νά καΟαρισθή διά τής άλλαγής μόνον 
τών έσωροούχων. Τό άποτέλεσμα δέ είνε ότι οί 
πόροι τοΰ σώματος κλείνουν καί Λ άναπνοή— 
Λ λεγομένιι άδηλος—φυσικά δέν έκτελεΐται.Διά 
νά ένοήσητε δέ πόσον έμποδίζεται τό δέρμα 
τού άνθρωπίνου σώματος είς τήν κανονικήν 
λειτουργίαν του, έκ τής άμελείας τής καθα- 
ριότητος, πρέπει νά γνωρίζετε ποΐαι εϊνε αί 
λειτουργίαι του αύται. Εϊνε δέ τέσσα- 
ρες, αϊ εξής. Ή αισθητική, ή έκκριτική, Λ 
άπορροφητική καί Λ άναπνευστική. Διά τής 
έκκριτικής λειτουργίας έξάγονται τό σμήγμα 
καί ό Ιδοώς, άτινα έπικαθήμενα έπί τοΰ δέρ
ματος κλείουσι τούς πόρους καί έμποδίζεται 
ή άπορροφωτική καί ή άναπνευστική λειτουρ
γία, ήτις εϊνε άναγκαιοτάτη ώς άπορροφοΰσα 
τό χρησιμώτατον διά τό σώμα όξυγόνον καί τήν 
άπόκρουσιν τοΰ άνθρακικοΰ όξέος. Άλλ’ έκτος 

τής έμποδιστικήςαύ- 
τών έι εογείας, καΟι- 
ότώόι τό δέρμα καί 
μολυσματικήν έστί- 
αν, εύπαθέστατον, έ
πη ρεαζόμενον άπό 
τάς παραμικρός πα
ράλογός τής θερμο
κρασίας καί ύποκεί- 
μενον εύκόλως είς 
τάς προσβολάς τών 
κολλητικών λεγομέ
νων νοσημάτων.

Έπειτα τά σώματα, 
ών παραμελήται Λ 
τακτική πλΰσις.άνα- 
δίδουν όσμήν δυσά
ρεστον, ήτις προκα- 
λεΐ τήν άηδίαν τών 
πληόιαζόντων. Έν 
τούτοις δλα αύτό τά 
δυσάρεστα ήμποροΰν 
νά λήύουν μέ τήν εύ-
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1Έν μέσω τοΰ όχολικοΰ έτους έκτός τών τα

κτικών ΛμερΟν τοΰ περιπάτου, ίκδοομών καί 
έορτών καθιερώθη καί Λ λεγομένη «Παιδική 
έβδομός». Διά τούς μαβητάς τής Όστάνδηςαί 
δύο αύται λέξεις περιλαμβάνουν όλα των τά 
όνειρα καί τούς πόθους. Παιδική έβδομάς ση
μαίνει Λ άνακήρυξις τής άπολύτου έλευθερίας 
τής τρελλής αυτής Αλικίας, καί Λ έπί έφΟή
μερον μετατροπή είς φρενοκομεϊον όλων τών 
σχολείων. Είνε Α βασιλεία τών παίδων όπου 
δλα αύτά τά Ανάμικτα γένους διαβολάκια,με- 
ταφέροντα τήν έδραν τοΰ βασιλείου των έκ τής 
πόλεως είς τήν έξοχήν ,έπιδίδονται είς τά κλη- 
οονομηθέντα άπό γενεάς είς γενεάν παίγνια 
καί τέρψεις καί μή άρκούμενα είς ταΰτα έφευ- 
ρίσκουν καί νεώτερα. ’Εννοείται ότι δλα αύτά 
γίνονται ύπό τήν έποπτείαν τών διδασκάλων 
καί διδασκαλισσών,τή συνδρομμ των καί συμ
μετοχή των Ακόμη·

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟΝ ΚΤΙΖΟΥΝ ΦΡΟΥΡΙΑ 

εργετικήν (Ιυνήθειαν τώ» λουτρών. Τά, ΰώματα 
γίνονται Αλαφρότερα. καί ύ νοϋς έργάζεται ιιέ 
μεγαλητέραν διαύγειαν.

ΊΙ παιδική ΐβδοιιάς. 
Δια<Ικέδα<Ιις, υγεία.

έν είνε δέ μόνη ή Γερμανία Λ χώρα όπου 
γνωρίζουν πώς ν’ Ανατρέφουν τά παιδία 

μέ τοιαύτας Αρχάς.τόιίας φροντίδας καί ύγειϊ- 
νούς όρους. Όλα Οχεδόν τά βόρεια εύοωπαϊκά 
κράτη διέπονται ύπό τών αύτών παιδαγωγι
κών Αρχών, είς δλα έναάκεϊται μεγάλη προσ
πάθεια διά τΐιν όσον τό δυνατόν καλιτέραν 
διαπαιδαγώγησιν καί έπιμέλειαν της ύγείας 
τής παιδικής Αλικίας, διότι όλοι, ΐδιώται καί 
κυβερνήσεις έχουν ύπ’όψει τους, ότι τό μέλλον 
παντός έθνους έξαρταται άπό τήν έκάστοτε 
μέλλουσαν γενεάν καί έπομένως, όσαι περισ
σότεροι φροντίδες καταβάλλονται ύπέρ τών μι
κρών παιδίων, άποβλέποιιάι καί συντείνουσι 
διά τό μεγαλεΐον τοϋ έθνους καί της φυλής 
των.

’Ιδού δέ μερικοί λεπτομέρειαι τοϋ βίου καί 
τών έθίμων τής μαθητικής ζωής πόλεώς τίνος 
τοΰ Βελγίου, τής Όάτάνδης, ίίτις βεβαίως δέν 
Αποτελεί χαμμίαν έξαίρεσιν μεταξύ τών άλ
λων πόλεων τοϋ αΰτοϋ χαί τών Αλλων γειτο
νικών καί μή κρατών..

ΑΓΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΩΝ 
ΜΕ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑΣ

’Ιδού μερικά έκ τών παιγνιδίων τών μαθη
τών τής Όστάνδης. Έπί τίνος θρανίου εύρί· 
σκόντα, ποτήρια πλήρη ϋδατος- έναντι Ανα
μένουν έν παρατάξει παιδία, έδώ μέν κοράσια 
παρέχει δέ άγόρια καί δοΟέντος τοΰ συνθήμα
τος όρμώσι κατά τών ποτιιρίων λαμβάνει έκα
στον άνά έν καί έπανέρχονται είς τάς θέσεις 
των. Νικητής θεωρείται έκεΐνο τό παιδίον, δ- 
περ θά φθάΟμ ταχύτερον είς τήν θέσιν του μέ 
τό ποτήριον πλήρες. Φαντασθήτε λοιπόν τά

ΑΓΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ
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έπεισόδια καί τούς γέλωτας τών μακαρίων αύ
τών παιδίων.

Οΰτω πως άμιλλάται ή τέρψις μέ τήν γυμ
ναστικήν είς τό νά τά καταστήσωόιν Ακατά
βλητα καί ύγειά.

Είς άλλο μέρος γίνεται ό δρόμος ταχύτατος 
μεταξύ παίδων, φερόντων έπί τών νώτων αύ
τών άλλους συναδέλφους των. Ιίαρέκει κορά
σια τυλιγμένα είς είδος τι νυκτικών μέ τάς 
χεΐρας φυλακισμένος άμιλλώνται έπίσης είς 
τήν ταχύτητα δρόμου. Παρά τόν αίγιαλόν δέ 
άλλα κτίζουν φρούρια έπί τής άμμου μέ τούς 
πόδας γυμνούς έντός τών ύδάτων.

Τέλος περιττή είνε Α έπί πλέον περιγραφή 
τής παιδικής έβδομάδος τών μαθητών τής 
Όστάνδης.

Τά όλίγα ταΰτα Αρκοΰν διά νά έννοήσιι τις 
τήν διαφοράν τοΰ άντιλαμβάνεσθαι τάς ύπο- 
χρεώσεις πρός τήν παιδικήν Αλικίαν μεταξύ 
Αμών καί τών βορείων φυλών.

’Αλλά έκτός τών διδασκάλων,έκτός τοϋ σχο
λείου ή μαθητική ήλικία έχει Ανάγκην μεγά- 
λως καί τών φροντίδων τών γονέων, διότι κα
θώς εϊπομεν καί έν τώ προηγουμένω κεφαλαίω 
είνε Αναπόφευκτος καί ή συνδρομή αύτών.

Καί τοΰτο διότι τά παιδία μένουάι κατά τό 
πλεϊστον έν τμ οίκίμ- ‘Αν λοιπόν οί γονείς ά- 
φίσουν έλεύθεοα είς τάς όρμάς των τά τέκνα 
των ή ύποβάλωσι ταΰτα είς έργασίας βαρείας 
ΐι μελέτας ύπερβολικάς, άναμφιβόλως κατα- 
στρέφουσι τό έργον τών παιδαγωγών. Όπως 
είς τό σχολεΐον οΰτω καί είς τόν οίκον πρέπει 
ν’ άκολουθώσι τήν αύτήν τακτικήν. Μελέτη 
ή πρέπουσα, περίπατοι καί διασκεδάσεις Ανα
πόφευκτοι.

Έπειτα αί μητέρες τώρα έχουν καί άλλο 
καθήκον, τήν άμεσωτέραν καί έπιμελεστέοαν 
έπίβλεψιν έπί της καθαριότητάς των, διότι τά 
τέκνα των έφυγον πλέον έκ τής Αλικίας καθ’ 
ήν έλούοντο καί έκκαθαρίζοντο ύπό τής μα· 
μά ς ft τής νταντάς. ΊΙδη είνε Αναγκα
σμένα μόνα των νά φροντίζουν δι’ αύτά τά 
πράγματα- έπειδή όμως μέ τά παιγνίδια καί 
τάς διαφόρους τρέλλας των είνε έ.ιόμενον νά 
ρυπαίνωνται συνεχέστερον καί έπειδή τούς έξ 
αύτών κόπους παρακολουθεί ή τεμπελιά, είνε 
Απαραίτητον νά έπιβλέπουν παρακινούν καί 
έπιβάλλουν τήν καθαριότητα αί μητέρες διά 
νά μή Ουνειθίσουν τά τέκνα των είς τάς κακάς 
έξεις,αϊτινες βραδύτεοον 6‘άποβώσιν όλέθριαι. 
Άλλως τε έπαναλαμβΑνομεν ότι όπως συνει- 
θίσουν νά ζοϋν ώς παιδία, οΰτω καί καθ’ ϋλον 
αύτών τόν βίον θά ζήσουν.

ΤΕΛΟΣ

0 ΜΕΓΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ
(Συνέχεια καί τέλος)

ΩΣ ΙΙΝ ΕΠΟΜΕΝΟΝ ή νέα αυτή μεγάλη ήττα 
τοϋ Δαρείου ύπήοξε τό Οζνζσιμ,ώτερον τραύ

μα τοϋ ΙΙερσικοϋ κράτους. Ό μέγζς Βασιλεύς 
έχασε πλέον την εμπιστοσύνην τών γενναίων 
εκείνων Ιίερσών, οΐτινες τοσαυτην έπέδειξζν 
ανδρείαν εις τάς μετά τοϋ’Αλεξάνδρου μάγας, 
αϊτινες εινε αμφίβολον, άν 0* άπέδαινον ούτως 
αν μη έπεδείκνυεν ό Πέρσης μονάρχη; τοσζύ- 
την δειλίαν. Κζί τό αποτέλεσμα τής αΐσχρζ; 
διαγωγής τοϋ βζσιλέως ήτο ή γενομένη συνο 
μωτίζ τών άριστων Ιίερσών υπό τόν Βήσσον 
σατράπην τη; Βακτριανής.

'Ο δέ ’Αλέξανδρος μέγα; ζζί τρομερός ήδη, 
κυρίζρχο; όλου τοϋ ΙΙερσικοϋ κράτους θεωρού
μενος, έτράπη άμεσω; πρός ζλωσιν τών δύο 
μεγάλων πρωτευουσών τή; Περσία;, τής Βα
βυλώνα; κζί τών Σουσών. Κζί τήν μέν πρώτην 
κζτέλζβεν ζύτό; αμαχητί, τά δέ Σοϋσα ό Φι
λόξενος. Δ'-ά τή; άλώσεως δέ τή; Βαβυλώνα; ό 
’Αλέξανδρο; έγένετο κύριο; αμύθητων Ουσαυρών 
δι' ών ζπένειμε μέγιστα; δωρεάς εί; τόν στρα
τόν του. Άλλ ’ έ'τι περισσοτέρους θησαυρούς 
εύρεν εις τά Σοϋσζ ένθα εύρε κζί επικουρίαν έκ 
15,000 άνδρών έκ Μακεδονία; έλθόντων.

Κατόπιν έτράπη πρός τά; Περσίδας πύ- 
λζς μετά δέ τήν έκπόρΟησιν αύτών έπήλΟε κατά 
τή; ίερωτάτης τών πρωτευουσών τοϋ ΙΙερσικοϋ 
κράτους, τή; Περσεπόλεω;, οπού ύπήρχον κζτά 
τά; βεβαιώσει; ιστορικών τινων 120,000 ταλάν
των χρυσοϋ κζί αργύρου,ήτοι περί τά 720 εκα
τομμύρια αρχαίων αττικών δραχμών. Άφοϋ δ’ 
άνέπαυσεν τόν στρατόν του καί διώρισε σα
τράπην τή; Περσεπόλεω; τόν Τριδάτην, οστι; 
τώ πζρέδωκε τήν πόλιν ταύτην, κζί κζτζλι- 
πών έν ζύτγ φρουράν τρισχιλίων Μζκεδόνων, 
έτράπη πρό; τήν Μηδίαν, πρό; κκταδίωξιν τοϋ 
Δαρείου.

Εϊπομεν ήδη οτι συνωμοσία είχε γείνγ ύπό 
τόν σατράπην Βήσσον, ή; μετεϊχον απζντε; οί 
περιστοιχίζοντες τόνΔζρεΐον μεγιστάνες,εύζζι- 
ρίζν δ’ έπεζήτουν ίνζ τόν Οάνζτώσωσ'.ν."( )τζν 
λοιπόν έμζΟον,ότι ό ’Αλέξανδρο; κζτά Μάρτιον 
τοϋ 330 έβαινε πρό; τά Έκβζτανζ τή; Μηδίζ; 
διά νά συλλαβή τό Δζρεϊον,τϋν έφόνευσζν.

'() ’Αλέξανδρο; παραλαβών τόν νεκιόν τοϋ 
βζσιλέω; τόν έθαψε πολυτελώ; εί; τού; βασι
λικού; τάφους. Έπειτα άνευ κόπου κζί αιμα
τοχυσία; έγένετο κύριο; τή; Μηδίζ;, τή; Παρ
θική;, τή; Δρζγγιζνής, τή; Γεδρωσίας, τή; 
Άρζχωσίζ; καί τών 1 Ιζρομισζδών. Εί; τά; α
πώτατα; τζυτα; χώρα; ό μεγαλοφυής νοϋ; τοϋ 
νεαροϋ ζατακτητοϋ συνέλαβε τό μέγα σχέδιον, 
νά έμφυσήση τόν Έλλην, πολιτισμόν. "Εκτισε 
τρεις πόλεις συνωνύμου; του, έν αί; οί πρώτοι
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κάτοικοι υπήρξαν στρατιώται,καΐ άποσπάσματα 
τής ένδοξου αύτοΰ στρατιάς, γρησιμεύοντε; ώ; 
φρουροί καί ίδρυταί. Προϊόντος δέ τοϋ χρόνου 
περί τόν έλληνικόν αυτόν πυρήνα συνήρχοντο 
καί άφομοιοΰντο ιθαγενείς, επιτυγχανόμενου 
οΰτω τοϋ συνδυασμού των δύο φυλών Ασιανή;, 
καί Ελληνικής, ώς τό έφαντάζετο ό μέγας 
όντως ’Αλέξανδρος. Αί τρεις αύται πόλεις ήσαν 
’Αλεξάνδρεια ή έν Άρείοις,ένθα σήμερον τό Χε- 
ράτ, ου οί κάτοικοι καί τήν σήμερον άνάγουσι 
τήν κτίσιν τή; πόλεώς των εις τόν μέγαν έκεί- 
νον άνδρζ. ’Αλεξάνδρεια ή έν Άραχώτοις, ή 
σημερινή πόλις Κανδαχάρ κζΐ ’Αλεξάνδρειά ή 
έν Καυκάσω.

οστις
μεταξύ των

Δυστυχώς τόν άνέφελον ούρανόν τής εύτυ- 
χοϋ; εκείνης στρατιάς βαρύ νέφος έσκιασε.

*11 αντιζηλία, ό κακός ούτος δαίμων, 
παντζχοΰ εισδύει, είσεχώρησε ρ 
στρατηγών τοϋ ’Αλεξάνδρου καί τό αποτέλε
σμα, θλιβερότατου όντως, ύπήρξεν ό θάνατος 
τοϋ έβδομηκονταετοϋς γέροντος ΙΙαρμενίωνος 
καί τοϋ ανδρείου υίοΰ του Φιλώτα.

Τό άπζίσιον τοϋτο γεγονός συνέβη υπό τάς 
έξή; περιστάσεις. Εις τόν Φιλιόταν, τον μόνον 
άπομείναντα υιόν τοϋ γέροντος σοφοϋ στρατη
γού, δστις είχε τό μέγιστον αξίωμα τοϋ στρα
τηγού τών έταίρων,κατεμηνύθη στρατιώτης τις 
ώς συνωμότης. Ό Φιλώτας όμως ούδεμίαν 
προσοχήν έδωσε καί ή ύπόθεσι; έφθασε μέχρι 
τοϋ Αλεξάνδρου. ’Ενώ δε κατ’ άρχάς ουτος 
ήρκεσθη εις την απολογίαν τοϋ στρατηγοϋ του, 
ότι δέν έκρινε το πράγμα σπουδαίων, έν τού- 
τοις στρατηγοί τινες, δια τοϋ Κρατεροϋ, παρέ
στησαν τόν Φιλιόταν μετά τοϋ πατρός του ώς 
αρχηγούς συνωμοσίας. Ό ’Αλέξανδρος πολλά- 
κις είχε χολωθγ, δια τό αγέρωχο·/ τοϋ Φιλώτα 
καί το σαρκαστικόν αύτοϋ ιδίωμα, δι ’ ου πο- 
λάκις κατειρωνεύετο τοϋ ’Αλεξάνδρου διά πολ- 
λάς πράξεις του, έπειδή δε καϊ συνέπεσε νά 
έκφράσν) τελευταίως τήν δυσαρέσκειάν του διά 
τάς τιμάς, άς ό βασιλεύς απενειμεν εις τούς 
ΙΙέρσας μεγιστάνας, ό Αλέξανδρος έν στιγμή 
οργή; διέταξε τήν σύλληψιν καί θανάτωσιν 
αύτοϋ καί τοϋ πατρός του ΙΙαρμενίωνος.

IX

"Ηδη έστρζφη πρό; τά; άνατολικωτέρας 
τής Μεσογείου ’Ασίας χώρας, τήν Βακτριανή·/ 
καί τήν Σογδιανήν, όπου πολλάς δυσχερείας 
συνήντησε διά τό δύσβατον τοϋ τύπου κζΐ τήν 
πεισματώδη άντίστασιν τών κατοίκων, οϊτινε; 
πολλάκις ήνάγκζσζν τόν ’Αλέξανδρον νά έ- 
πέλθν) πρό; τιμωρίαν των. Παρά τόν Ίαξάρ- 
την ποταμόν έκτισε νέζν ’Αλεξάνδρειαν, 
παρ’ αυτήν δέ συνέλαβε καί τόν σατράπην 
Βήσσον, τόν δολοφόνον τοϋ Δαρείου, όστι; έ- 
τόλμησε ν ’ άντεπεξέλθη κατά τοϋ νικητοϋ τοϋ 
Γοανικοϋ, τής’ίσσοΰ καί τών Γαυγαμήλων με- 

τωνομασθείς Άρτζξέρξης,περιβληθείς τήν περ
σικήν στολήν καί τήν τιάραν, λέγων δ ’ έαυτόν 
Βασιλέα της Περσίας.

Νέον όμως συμβάν θλιβερόν έπεσκότισε τήν 
ευτυχίαν τοϋ κατακτητοϋ. Ό κάλλιστο; στρα
τηγός του Κλεϊτος, έκεϊνο; όστις έσωσε·/ άλ
λοτε τήν ζωήν τοϋ 'Αλεξάνδρου, έπεπρωτο νά 
φονευθγ υπό τής ίδιας αύτοϋ χειρός. Τοϋτο 
συνέβη έν τινι εύωχια, κατόπιν θυσίας εί; τι
μήν τών Διοσκούρων έν τή Μοιοάκανδα, όπου 
οί κόλακες μετά τόν πότον έξύμνουν τά κα
τορθώματα τοϋ ’Αλεξάνδρου ύπερβολικω τω 
τρόπω, έξ ου ό Κλεϊτος πειραχθείς ειπεν, οτι 
τά κατωρθώματα τοϋ ’Αλεξάνδρου οφείλονται 
εις τήν συνεργασίαν τών στρατηγών του. Τότε 
δεινή άνεφύει έρις,καθ’ ήν έξαγριωθείς ώρμησε 
κατ’ αύτοΰ ό ’Αλέξανδρος καί διά τής σαρί
σης έρριψε νεκρόν τόν στρατηγόν του. Τά δά
κρυα καί ή μετάνοια, φυσικω τφ λόγω, εις ού- 
δέν ωφελούν. Τό δυστύχημα ήτο, ότι οί τε
λευταίοι χρόνοι τής ένδοξου ταύτη; εκστρα
τείας ήσαν πλήρεις διενέξεων, λυπηρών καί 
αγρίων τραγωδιών.

Βραδύτερον έπίσης κατά τούς γάμου; του 
μετά τής Ιίερσίδο; Ρωξάνης, νέα λυπηρά συμ
βάντα άνεφύησαν. ‘Ο ’Αλέξανδρο; άπγ,τησε νά 
νά προσκυνηθή ώς μέγας βασιλεύς. ’Αλλά πολ
λοί τών Ελλήνων ήρνήθησαν νά υπακούσουν, 
διότι πζρά τοίς "Ελλησιν ή τιμή αυτή μόνον 
τοί; θεοί; άπεδίδετο. Έκ τούτου ό Καλλισθέ
νης, άνεψιό; τοϋ Άριστοτέλου; περιπεσών εις 
δυσμένειαν, έφονεύθη βραδύτερον ώ; λαβών δή
θεν μέρος εί; τήν συνωμοσίαν τών παίδων. (*)

Μ ’ όλα ταΰτα ό ’Αλέξανδρος έξηκολούθει τό 
έργον του. Τό έαρ τοϋ 326 διέβη τόν ’Ινδόν, 
κατατροπώνει τόν ηγεμόνα ΙΙΰρον καί «ορεύεται 
πρό; τό τελευταίον ρεϋμζ τοϋ Ινδικού πεντα- 
ποτάμου, τόν “Ιφασιν. Άλλ’ό στρατός άπζυ- 
δύσζ; έζήτησε νά οπισθοχώρηση.

Πράγματι δέ ό ’Αλέξανδρος ένέκρινε τοϋτο 
καί άφοϋ εις άνάμνησιν τοϋ άπωτάτου σημείου 
τή; προς άνατολάς πορείας του έκτισε δώδεκα 
πζμμεγίστου; βωμούς, ήρςζτο τή; επιστροφής, 
άκολουθών τόν ροϋν τοϋ Ίνδοϋ. Έν τή πορεία 
του ταύτη κτίζε·, νεζ; Άλεξανδρουπόλεις, κα
τασκευάζει εί; Πζτζλζ, οπού σχίζεται ό Ινδό;, 
τείχη ναυστάθμου καί νεώσοικους κζΐ διατάσ- 
σει τόν Νέαρχον νζ έξακριβώσν) τόν διάπλουν 
τοϋ Ωκεανού από τοϋ Ίνδοϋ μέχρι τοϋ Εύφρά- 
του,χζριν τής έμπορικής συνάφειας τής Ινδική; 
καί τή; Δύσεως.

Τέλος διά νέων χωρών ώδεύσας νέα; κτίσα; 
πόλεις καί κατακτήσεις, φθάνει εί; Σοΰσα. 
’Αλλά τό άχανέ; αύτοΰ κράτος δυσκόλω; ήδύ- 

"νατο νά έπιβλέπγ, έξ ου πολλοί τών διορισθέν-

>■

(') Ούτως εκαλούντο οί αριστοκρατικών οικογενειών 
μϊίρικες,οί ώς ακόλουθοι τοϋ βχσιλεως όιχτελοΰντες.
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έζήτησαν

των σατραπών παρεξετράπησαν εί; ακολασία; 
παντοίας, διαοπαγάς, συλήσεις καί εί; συγκρό
τησήν μισθοφορικών στρατευμάτων. Καί ταΰτα 
διότι εί; ούδένα έλεγχον ύποβαλλόμενοι, έφαν- 
τάζοντο τόν ’Αλέξανδρον λησμονοΰντα τάς πα- 
λζιάς κτήσεις καί εις νέα; τοιζύτα; έπιδιδό- 
μενον.

“Οταν δ ’ έμαθον τήν άφιξίν του, μεγάλως 
φοβηθέντε;, πολλοί διά τή; φυγή; 
σωτηρίαν.

Ό ’Αλέξανδρο; τζκτοποιήσζς καί ταΰτα 
έθεσεν εί; πράξιν άλλο σχέδιον, τήν σύναψιν 
γάμων Μζκεδόνων καί Ελλήνων μετά Πέρσι - 
δων, δού; αυτός τό παράδειγμα καί διά πλου
σιότατων δώρων παρζινέσζς πλείστους φίλου; 
του. Άλλ ’ έκ τών φιλοπερσικών αύτών δια
θέσεων του ό στρατός ήρχισε νά γογγύζγ καί 
μάλιστα όταν ό ’Αλέξανδρος συνέτζξε στρα
τόν 30,000 νέων ίθζγεών καί κατέταξε πολ
λούς ΙΙέρσας αξιωματικού; εί; τόν στρατόν τών 
εταίρων. Άλλ’ αί διαμαρτυρία·. κζΐ αί στάσεις 
κατεπαυσαν διά μιζ; διά τινων τιμωριών καί 
καταλλήλων περιποιήσεων.

’Αλλά κατά τόν Αύγουστον τοϋ 324 δια
τριβών εί; Έκβάτζνζ, έχασε τόν φίλτατόν του 
στρατηγόν Ηφαιστίωνα, θζνόντα έκ νόσου, ήν 
διά τών ακολασιών άπέκτησεν. Ούδέποτε άν - 
θρωπο; άποθζνων άφήκε τοιοϋτο πένθος καί λύ
πην εί; φίλον ή συγγενή του. Ή έκφορά τοϋ 
νεκροϋ έγένετο μυθώδης, δαπζνηθεντων κατ’ 
αύτήν υπέρ τών έξήκοντζ εκατομμυρίων δραχ.

Καταβεβλημένος δέ έπορεύετο πρό; τήν 
Βαβυλώνα, οτε καθ' οδόν συνήντησε πλείστους 
πρέσβεις άπάση; τή; γνωστής τότε οικουμένης, 
ΐνα συγχαρώσι τω βζσιλεί διά τά λαμπρά κζ- 
τωρθώμζτά του. Άπό τήν Λιβύην, τήν Κζρ- 
χηδόνα, τήν Σικελίαν, τά; Σάρδεις, τήν Ιλ
λυρίαν, Θράκην, τήν ’Ιταλικήν Βρεττίαν, τήν 

καί τήν Ρώμην 
πρέσβεις καί 
Σκϋθζι, Γζ-

Λευκανίαν, τήν Τυρρηνίζν ι 
ακόμη. Πρό; τούτοι; δέ ήλθον 
τών ζπωτάτων χωρών, Αίθίοπε; 
λζται κζΐ “Ιβηρες.

Άλλ’ ήτο πεπρωμένον τών

φθαρτόν σώμα τοϋ ύπερόχου άνδρό; ι 
εί; τά δεινά τοϋ πολέμου, έν οί; έ 
έκυλίσθη. Λΐ κζκουχίαι τών φοβερώ·

• > / » - · ■ ■ “■

Χαλδαίων σο
φών αί προφητεΐαΐ νά πραγματοποιηθώ». Τό 

ύπέκυπτε 
ένωρίτατα 

...... ,____ >ν ποοειών
και οι υπερβολικοί κόποι και φροντίδες οικ την 
διοίκησιν τοϋ άχανοΰς έκείνου κράτους, μετά 
τής ακολάστου ζωής, εις ήν κατά τά τελευ
ταία έτη παρεδόθη, συνέτριψε τήν ύγειά κρά- 
σιν του καί ό μέγας άνήρ ύπέκυψε προώρως 
εις τό πεπρωμένον.

Αί πύλαι τών ανακτόρων ήνοίχθησαν εις τόν 
άκράτητον στρατόν του, ποθοϋντα διά τελευ- 
ταίαν φοράν νά ϊδγ, λάμποντζ; τού; οφθαλμούς 
τοϋ βασιλέω; των.

Ώρισμένως ό πάσχων έκεϊνος παντοδύναμος 

κυρίαρχο; θνητό;, ό άφώνω; προβλέπων τά έν 
παρατάξει τάγματα, διερχόμενα πρό τή; κλί
νη; του, μετά κόπου δέ τήν κεφαλήν έπαίρων 
τις οίδε τί άναλογιζόμενος, ώρισμένω; θά γ,σθά- 
νετο τήν μεγίστην ηδονήν καί συγχρόνως τήν 
μεγίστην θλίύιν, ήν άνθρωπος έδοκίμασεν έπΐ 
τής γής.

X
»0ύ zidriixcr ΆΛίζανύρος
ωζι γαο άν ή οΐχουιιίη/ τοϋ rexpoV·

Τάς λέξεις τζύτα; άνεφώνησεν ό Δημάδης 
ποός τού; ’Αθηναίου; όταν κατέφθκσε τό άπί- 
στευτον άγγελμα. Ή οικουμένη σύμπασα έτζ- 
ράχθη. Τί θά έγίνετο ; Ούδείς ποτέ βασιλεύ; 
κζτέλιπε βζσίλειον τόσον μέγα,ού τά όρια τόσον 
δυσκόλω; συνεκρζτοΰντο εί; έν Κράτο;. Άπί- 
στευτον δέ φαίνεται, οτι τό κολοσσαϊον τοϋτο 
έργον έντός δώδεκα ετών συνετελέσθη καί ύπ’ 
άνδρός μύλι; τριακοντζδύο έτών ηλικίαν συμ- 
πληρώσαντο;, ηλικίαν καθ’ ήν, ό μέν ’Ιούλιος 
Κζίσαρ ήτο άγνωστο;, ό δέ Ναπολέων μόλις 
έθετεν εις έφαρμογήν τά σχέδιά του. ’Εάν ό 
Αλέξανδρο; δέν άπέθνησκε τόσω προώρω;, 
ούδεμία αμφιβολία χωρεί, οτι ήθελε διζπράξει 
τήν κζτάκτησιν άπάση; τή; οικουμένης.

Τρεις ή ιστορία αναφέρει μεγάλου; κατακτη- 
τά;. Τόν Αλέξανδρον, τόν Καίσαρζ καί τόν 
Ναπολέοντα. Οί δύο τελευταίοι ού μόνον έλα- 
χίστα; χώρας έν συγκρίσει πρός τόν Αλέξαν
δρον κατέκτησαν, άλλά πρός τούτοι; ό μέν μέ
γας Ναπολέων έκλζυσε πικρώς τήν πτώσιν του, 
ό δέ Καΐσζρ άφήκε κράτος εύκόλω; διοικούμε- 
νον καί διαδόχους έπιτηδείους. Ένώ ό Αλέ
ξανδρος ώκοδόμησε έργον τοιοϋτο·/ καί τόσον 
μέγα, ώστε αδύνατον ήτο νά διατηρηθεί σώον 
καί ακέραιον, όταν ή μεγαλουργό; διάνοιά του 
έξέλιπε.

«’Εάν ποτέ άνθρωπο; ώμοίασε θεόν, ό άν
θρωπο; ουτο; εΐνε ό ’Αλέξανδρος». Οί λόγοι 
ούτοι έξήλθον άπό τοϋ στόματος τοϋ περιωνύ
μου Γαλάτου Σζτωβριάνδου κζτζπλζγέντο; έκ 
τών κατωρθωμάτων τοϋ Μ. Αλεξάνδρου, ό δέ 
φιλόσοφο; Γερμανό; Έγελος τόν ώνόμασε «ιδε
ώδη τύπον τής άνθρωπότητο; έν τή νεότητι 
αύτής».

Έάν δέ μερικοί σημερινοί σοφώτατοι, κρί- 
νοντε; τά πράγματα ψυχραιμότερων λέγουν 
οτι, ούχ'ι διότι ή άνθρωπότη; στερείται μεγά
λων διανοιών, άλλά διότι ή έκτέλεσι; τοιού- 
των κατωρθωμάτων όσημέρζι καθίσταται φύσει 
άδύνατος, καί μόνον διά τόν λόγον τοϋτο·/ δέν 
άναφαίνονται πλέον έν τω κόσμω τοιαύται δι- 
άνοιαι, άς πιστεύσωσιν οί κύριοι ουτοι, οτι άρ- 
κούμεθζ νά μας ύποδείξωσι καί άλλα; τοιαύ- 
τα; πζρομοίας τώ Άλεξάνδρω διζνοίας, κατά 
τήν αύτήν έκείνην έποχήν, ότε τά μεγάλα αύτά 
κατωρθώματα ήσαν εύκολα.

ΤΕΛΟΣ
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λους τών μεγάλων Δυνάμεων 
προτιμαται ότέ μέν τό έν, ότέ 
δέ τό έτερον. Καθ’ αύτό ύπο- 
βρύχα είναι τά νέα τοΰ άμε- 
ρικανχκοϋ στόλου καταόκευα- 
σθέντα κατά τόν Uliollaud-τύ- 
πον. Δύνανται νά βυθίζωνται 
μέχρις 2(1 μ. βάθους, έχουσι 
δέ έκτόπιόμα 200-300 τόννων 
καί μήκος 33 περίπου μέτρων. 
Τά πλοία ταΰτα είναι έν εΐδει 
τορπίλλης καί χρησιμοποιοΰσι 
πρόςκίνησιν ύπεράνω μέν τοΰ 
ϋδατος κινητήρας δι’ έκρή-j 
ξεων, κάτω δέ αύτοΰ ήλεκ- 
τροκινητήρας. Ή μεγίστη τα- , 
χύτης των φθάνει τά |0 ναυ
τικά μίλλια 'If είκών μας πα
ρέχει τοιοϋτον ύποβρύχιον 
κατά τήν έκτέλεόιν γυμνα
σίων, τελουμένων, δπως οί 
ναϋται όυνειθίόωσι καλώς τόν
χειρισμόν των.

Λ Ο ΖΗΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ.—Έπ’εύκαι- 
iL ρία τού έξεγερΟέντος πατάγου κατ’ αύ- 

τάς διά'τήν ύπό τής ’Ελληνικής Κυβερνήσεως 
άποδοχήν τοΰ προγράμματος τοΰ ναυάρχου 
Φουρνιέ, δημοδιεύομεν τόν τύπον τών γαλ
λικών ύποβρυχίων,άτινα συμβουλεύει ήμϊν νά 
κατασκευάσωμεν.

Πρός τούτοις παραθέτομεν 
καί τόν τύπον τών ’Αμερικα
νικών τοιούτων τά όποια έ- 
Οχάτως, ώς έγράφη είς τάς έ- 
φΓιμερίδας, άπεκήρυξεν ό έ
φευρέτης των Χόλλανδ.

'II μεγάλη διάδοόις τών ύ
ποβρυχίων έπιόύρει νΰν ζωη- 
οάν τήν προσοχήν τών μεγά
λων έθνών. ΎπάρχονΟι δύο 
διάφοροι τύποι τών νέων τού
των πολεμικών όκοφών. Βυθι
ζόμενα πλοία καί καθ’ αύτό 
ύποβρύχια. Τά πρώτα κατα- 
βαίνουσι μόλις μόνον ύπό τήν 
έπιφάνειαν τοϋ ϋδατος, ύπέρ 
τήν όποίαν προεκβάλλουσι, 
δίκην κεραιών, τάς όπτικάς 
αύτών συσκευής πρός καλλί- 
τεοον χειρισμόν. Τούναντίον 
δέ'τό καθ’ αύτό ύποβρύχιον, 
τό όποιον έλευθέρως θέλει είς 
μείζονα τής θαλάσσης βάθη 
νά ταξειδεύσμ, βυθίζεται μετά 
τών όπτικών αύτοΰ συσκευών,

Άμφότερα τά συστήματα έ- 
χουσι τά πλεονεκτήματά των 
καί τά έλαττώματά των, ώς έκ 
τούτου δέ είς διαφόρους ότό-

ΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝ ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ.
Άπό πολλού χρόνου ήτο άπεδεδειγμένον 

διά τών περαμάτων τοϋ Ροβέρτου Κώχ, δστις 
πρός σπονδήν τής πανώλους έπεόκέφθη τάς ’Ιν
δίας, δτι οί ποντικοί, δσον άφορμ τήν μεταφο-

ΑΜΕΡ1ΚΑΝΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ

ράν τής πανώλους, παίζουσι σοβαρόν μέρος. 
Τό τοιοϋτον είναι πιθανώτατον, καθότι τά μι
κρά έπί τών ποντικών ζώντα ζοιύφια, έν έαυ- 
τοϊς λαμβάνουσι τά βακτήρια τής πανώλους 
κατά τήν άπομύζηόιν τοϋ αίματος, καί άν 
έπί τοϋ άνθρώπου μετοικήσωάι, διά κεντημά
των μεταδιβάζουσι ταΰτα είς τό αίμα τούτου. 
Ώς έκ τούτου τό σώμα τών νοσοκόμων είς τάς 
Ίνοίας, προσπαθεί νά παρακινήσει τούς Ιθα
γενείς είς πόλεμον έξοντωτικόν κατά τών πον
τικών, είς δέ τούς εύρωπα'ικούς λιμένας γε
νικώς είς τά καταπλέοντα πλοία ύπόπτου 
προελεύσεως εισάγουν άτμούς θειούχου άν- 
θρακος, δηλητηριώδους άερίου, δπερ πάντας 
τούς έν τφ πλοίφ ποντικούς φονεύει. ‘Αλλ’ 
έκτος τούτου οί ποντικοί μεσολαβοϋόι πρός 
μεταφοράν καί άλλης νόσου τής τοιχινιάσεως, 
ύφ’ής προσβάλλονται. Άν τοιούτους προσ- 
βληθέντας ποντικούς φάγωσι χοίροι, προσ
βάλλονται καί οΰτοι καί διά τής βρώσεως χοι- 
ρείου προσβεβλημένου κρέατος προξενεϊται 
τφ άνθρώπφ ή τριχινίαόις. 
Εσχάτως έν Κοπεγχάγη οί 
ποντικοί σημαντικώς ύπερε- 
πληθύνβησαν καί καθώς είς 
στατιστικός έκεϊ άπέδειξεν, 
οί ποντικοί,ένεκα τού άνωτέ
ρω λόγου,έτηόίως προξενοϋσι 
ζημίαν 8 έκατομμυρίων μάρ
κων. ’Ll Κυβέρνησις άπεφά- 
σισε τότε νά προκηρύξμ ά- 
μοιβήν 6-12 λεπτών δι’ έκα
στον φονευύμενον ποντικόν. 
Τούτο παρεκίνηόε τήν νεό
τητα τής Κοπεγχάγης είς α
μείλικτοι· κυνήγιον κατά τών 
ποντικών, καί ή είκών μας 
δεικνύει μίαν σκηνήν καθ’ 
ήν τά παιδία φέρουόι είς τόν 
ύπάλληλον 1 ή 2 ποντικούς 
έκαστον. Ούτος πληρώνων 
τούς παραδιδομένους ποντι
κούς, τούς άποκόπτει τήν 
ούράν, ΐνα μή είναι δυνα
τόν νά τούς παρουσιάσωσιν 
έκ νέου πρός άμοιβίιν. ΟΙ 
ποντικοί συλλέγονται έν <ι- 
βωτίοις έκ λεύκοάιδήρου καί 
είτα καίονται.

ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑι ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΨΗΦΟΥ. —Ό όμιλος τών Άγ- 

γλίδων όωφραζετών, ώς ώνομάόΟηόαν έν τμ 
πατρίδι των αί ζιιτοϋσαι τό δικαίοιμα ζηίφου 
γυναίκες, έχει άπό πολλοϋ χρόνου τήν δημο
σίαν προσοχήν κινήσει διά τών ότέ μέν κω
μικής, ότέ δέ λίαν αηδούς μορφής ένερ- 
γειών των. Δίς άπεπειράθηόαν α! Σωφραζέτ- 
τες νά έφορμήάωσι κατά τοΰ ’Αγγλικού κοινο
βουλίου, καί προύκάλεδαν πρός τούτοις ύπό 
τούς άλλαλαγμούς τοΰ θεωμένου πλήθους έν 
τμ δημοσίμ πλατείμ άηδεϊς σκηνάς, αίτινες 
ύπενθύμησαν τας άκολάστους καί άγριας τοι- 
αύτας, ας αί Γαλλίδες γυναίκες τής άγοράς 
«άί γυναίκες τής στοάς, κατά τήν γαλλικήν 
έπανάστασιν,ήρέσκοντο νά κάμνωόιν. Αΐ μαι- 
νόμεναι σωφραζέττες έπολέμηόαν κατά τής 
ύπεραόπιζούσης τό Κοινοβούλιον αστυνομικής 
δυνάμεως, ού μόνον μέ ύβριότικάς λέξεις,

ΑΙ ΓΓΝΑΙΚΕΧ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑι
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άλλ’ έπίάης μέ άλεξιόρόχια, καρφιά, μέ ξυσί
ματα, δαγκόιματα και πατήματα, καί παρά 
τήν άπαραδειγμάτκίτον φιλοφροσύνην, μεθ' 
ής οι αστυνομικοί έκοπίαζον τάς κυρίας νά μή 
βλάψωόιν, έν τούτοις πολλαί έξ αύτών έκ τοϋ 
τόπου της συμπλοκής μέ μαδημένα μαλλιά 
καί ξεσχισμένα ένδύματα έφευγον.

ΛΙ πρωταίτιοι άντέστησαν κατά τής συλλή- 
ψεώς των πάσμ δυνάμει, καί πρό τών δικα
στών όδηγηθεΐσαι. οΐτινες έπιεικώς φερόμενοι 
κατεδίκασαν είς μικρόν χρηματικόν πρόστι- 
μον, διακήρυξαν, οτι δέν Οά πληρώσωΟι, άλλά 
Οά προτιμήσαισιν είς τάς φυλακάς νά ύπάγωάιν 
ώς μάρτυρες ύπέρ τής Ιδέας των. Παρ’ ύλην 
τήν άποτυχίαν τών δύο κατά τοΰ κοινοβου
λίου έπιθέσεών των καί παρ’ δλην τήν γενι
κήν κατάκρισιν τών πράξεών των έκ μέρους 
τοϋ κοινού, δέν ήλλαξαν τήν τακτικήν των 
καί προόρισαν δι’ έπίΟεσιν τάς οίκίας τών 
Υπουργών. Οΰτω τήν 17 Ίανουαρίου, οτε έν 
τμ οίκία τοΰ Πρωθυπουργού έν τή όδώ Duwnig 
10 'Υπουργικόν συμδούλιον είχε συγκροτηθμ 
ήθέλιισαν αϊ σωφραζέττες, νά είσδάλλωάι 
3ιαίως έν τμ αύλμ, καί ότε τοΰτο δέν έπε- 
τεύχίίη δύο έξ αύτών μέ άλυσίδας είς τάς σι
δηράς κιγκλίδας προάεδέθησαν, όπως μή δύ- 
νανται οί κλητήρες αύτά; έξω νά φέρωάι. 
Άλλ’ ουτοι κατόρθωσαν ευκόλως τάς άλύσ- 
σους να διαρρήξωσι, καί αί «άγριοι γυναίκες» 
έν ΰλω πέντε συνελήφθηάαν καί άπεστάλησαν 
πραγματικώς τήν φοράν ταύτην είς τάς φυλα
κής Ή παρατιθέμενη είκών μας δίδει ιδέαν 
τής πρωτοφανούς ταύτιις σκηνής.

Η ΕΠΗΡΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ

Τις Οά εφα-τάζετο οτι τά λαχανικά, τά όποια τρώ
γομε» έπιδρώσιν ού μόνον έπί τ·ΰ στομάχου μας, σλ> ά 

χαί έπί του χαρακτήρες.
Όλα τά κατωτέρω αξιώματα ίγράφησαν σοβαρώς 

ύπό εγκρίτου παρισινού ιατρού.
Λοιπόν οί άναγνίσται ημών ας άναγνώσωσι τά επό

μενα χωρίς νά γελάσουν.
=π 7'ό σπανάκι τρωγόμενον συντελεί εις την αΰξη* 

σιν τή; φ·.λοδοξ·'ας,τής ένεργείας καί τήν σταθερότητα 
τή; θελήσεώς λέγουν δέ οτι ό Μ. Ναπολέων ητο πολύ 

φίλος τοΰ λα/αν.κοΰ τούτου.

=Ή ύςαλί; (ξυν.',Ορα) επιφέρει μελαγχολίαν.
= 7α κποοιιοί’ συνίστϊται είς τούς όξυχόλους καί 

θυμώδεις.
= 715 ποάσι>·α φασόλια συντείνουν διά καλλιτεχνι

κού; ρεμβασμούς.

= Τι Χινκά φαοόϊ.ια εί ε κατάλληλα διά τούς πνευ
ματικός καταπονούμενους.

= 7α -σι,έλια δέν είναι σοβαρά. Είνε τροφή φρού
δος ώθοΰσα ε’ςτήν κουφότητα, τήν κοκεταρίαν καί 

έρωτοτροπία».
= Το λάχανο»· εινε αρεστόν παρά τοις έγαϊσταΐς 

7α ;.εώμ>;λα προκαλούν είς τοΰ; Οι ασιώτας των 
τήν ηρεμίαν σκέψεως, διανοητικήν ισορροπίαν, άλλ’ 
έξασθενοΰ» τήν ευαισθησίαν.

Ταΰτα λοιπόν επί τοΰ παρόντος, επιφυλασσόμενοι 
νά έξαχολουθήσωμεν τών χαρακτηρισμόν καί τών 

επίλοιπων λαχανικών.

ΕΙΣ ΛΕΓΚΩΜΑ ΝΕΑΝΙΔΟΣ
KATQSEN ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΑΝΟΥΣΗΣ

ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΗΣ

• Rioc καλιΐιαι τό /ιη’έ» κ>’ ύ ΰάναιο; ζωή·.

"Ητανε ψυχοσάββατο», ημέρα πικραμμένη 

όποΰ στόν “Αδη είχαμε γ’ορτή οΐ πεθαμμένοι, 
δταν μ’ έφανη στεναγμό πώ; ήκουσα πρός τ’άνω 

χΐ’ εν δάκρυο πώς εορευσε στό μνήμά μου επάνω. 
Έ:ύπνησ’ άπ’ τόν ύπνο μου κι’ είδα γονατισμένσι 

Σέ, προσφιλής μου αδελφή, νά χλαίη; τεθλιμμένη.

-=>Se-

”Ε I τότε δέν ύπέ/εινα νά βλέπω νά θρηνούνε 

τά προσφιλή σου όμματχ καί αδίκως νά πενθούνε, 

δι’ο καί άπεφάσισα δυό λέξεις νά χαράξω 

στό λεύκωμά σου, άόελφή, χ> άπό ψυχής νά κράξω.

«Μή κλαίεται στά μνήματα τά προφιλή σας μέλη' 

δυσαρεστειτε τόν Θεόν τά δάκρυα δέν θέλει' 
τά δάκρυ’ άνακούφισιν άν φέρουν είς τοΰ; ζώντας 

βάρος πολύ καί στεναγμούς παρέχουν στού; θανόντας.

-=»£<■--

Εινε βαρύ’ πολύ βαρύ τοΰ τάφου μας τό χώμα 

καί νά κράτη αδυνατεί τό ασθενές μας σώμα 
Όταν τό βρέχουν δά<ρυα τών προσφιλών μας δντων, 

γΥ αύτό καί με"ς βρισκόμιθα συχνά μετά τών ζώντων.

Όταν θυμασθε τ.ύς νεκρούς, γιατί θρηνείτε ; 
’Αν ή ψυχή σας ή δειλή τόν θάνατον φοβείται, 

ε’ιπέτε με παρακαλώ τί ή ζωή άξιζε·., 
όπόταν ζή χωρίς νά ζή χωρίς καν νά έλπίζη ;

Άν ό θνητός έγνώριζεν ό θάνατος τί εινε 

καί νά έστάθμιζε καλώς τί εινε ή ζωή, 
δέ» θά τόν έτερπον ποσώς Παρίσιοι Άθήναι 

μόνον τών νεκροπόλεων ή χλόη xj ή σιγή.

Δέν Οά έτόλμ’ ό δείλαιος κακό ποτέ νά χάμη 

ούτε νά βλάπτη ομοιον, Θεόν δυσαρεστών' 

θάχε φτερά σαν άγγελος πετών ώς ν’ άποκάμη 

στό τέρμα τής πορείας του νά φθίση ευελπιστώ»

Τάφος καλεϊτ ·. τής ζωής ή ζωηφόρος Πύλη. 

Θύρα αιωνιότητας' Αυλαία Παραδείσου 

’Αθανασίας γέφυρα, μεμυρωμένη ύλη, 

Κηπάριον κατάφυτου έκ βόδων χχί ναρκίσσου. 
Καί θάνατος ; 'Α ! θάνατο; καλε'τ’ Αΐωνιότης. 

όπως στόν κόσμο σας ζωή καλείται Ματαιότης.

Έν Καιρω τή 10 Δεκ. 19OG.

Ίωειννης Λ· Οίν.ονοιιίόης

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΥΑΙΝ TOY MONTE-ΧΡΙΣΤΟ
ερίεργον συνεδρίασιν πνευματικήν Οά διηγηθώ- 
μεν, γραφεΐσαν ύπό τοΰ διασήαου Αλεξάνδρου 

Δουμά καί γενομένην είς τήν περίφημου έ.ταυλιν τοΰ
Μόντε Χρήστου, εν Άγΐω Γερμανω.

Διάσημος υπνοβάτης τής εποχής παίζει τό κυριώ- 
τερον μέρος. Ήτο Κυριακή. Διάφοροι φίλοι τοΰ Δου- 
μα εύρίσκοντο εις τήν έπαυλιν, έν οίς ό Λουδοβίκος, 
Βουλανζέρ, ό δέ Σεσάν, ό Δελανούε, ό Βερνάρδος, ό 
Κολλέν, ό Διετέρλ, ό ’Ιούλιος δέ Λεσσέπς χχί άλλοι.

Άνήλθον έν τή αιθούση.
Ό ύπνωτιζόμενος ’Αλέξιος — ού'τω τόν άποχαλεΐ 

έν τώ γειρογράφω του — παρεχαλείτο έπιμόνως νά 
εκτελέση τι άπό τα θχυμάσια πειράυατά του. . Έπί 
τέλους ένέδωχε χαΐ εΐπεν οτι έάν τις έκ τής συντροφιάς 
ήθελε τόν άποχοιμήσε·. θά έχαμνε πολλά πράγματα.

Ό εί; έβλεπε τόν άλλον χαί οΰδεΐς (τόλμα νά έκ- 
τελέση τό πείραμα. Τέλος μέ πλησιάζει ό Βερνάρδος 
χαί μοί λέγει σιγαλώς:

— Κοίμησέ τον, σύ.
— Έγώ ; Καί μήπως εΐξεύρω ν’ άποχοιμίζω τούς 

άλλους έκτός τοΰ Θεάτρου; Είμπορώ νά χάμω τάς με
ταβάσεις σας, να έγχυματίσω τό ρευστό» καί μετα
βιβάσω τήν συμπάθειαν;

— Δέν θά κάμετε τίποτε έξ αύτών ’Απλώς θά τόν 
κοιμίσετε μέ μόνην τήν δύναμιν τής θελήσεώς σας.

— Καί τί πρέπει νά χάμω;
— Νά είπήτε καθ’ έαυτόν ούτως : «Θέλω νά χοι- 

μηθή ό ’Αλέξιος»
— Καί θά χοιμηθή;
— Μά βιβχίως. Άλλά πρέπει νά έχετε τήν Οέλη- 

σιν όλων τών διαβόλων.
— Πολύ πιθανόν. Άλλ’ ήδη όμιλε? μέ τήν γυναΓ-.α 

του χαΐ τόν χ. Δελανούε.
— Τοΰτο δέν σημαίνει τίποτε.
— Ναι, άλλά θά με εϊρωνευθοΰν, άν δέν έπιτύχω.
— Καί ποΓος θά τό εΐξεύρη, άφοΰ δέν θά είπης λέ- 

ξιν, ϊέν θά χινηθής άπό τήν θεσιν σου καί θά τόν 
άποχοιμίσης άπ’ έδώ προσποιούμενος τάχα, οτι όμι- 
λεΐς μαζύ μου.

— Ά! τότε πολύ χαλά!
Έαταύρωσα τάς χείρας μου, συνήθροισα ολας τάς 

δυνάμεις τής θελήσεώς μου, έχύττσξχ τόν Αλέξιον, 
χαί είπα καθ’ έαυτόν:

— Θέλω νά χοιμηθή ί
Ό Αλέξιος έχλονίσθη, ώς διά σφαίρας χτυπηθείς 

χαί έπεσεν ανάσκελα έπί τοΰ ανακλίντρου Δεν υπήρχε 
πλέον άμφιβολία, τουλάχιστον δι* έμέ: Ή δύναμις 
τοΰ μαγνητισμού ένήργησε μέ τήν στιγμιαία·» σφοδρό 
τητα τοΰ κιραυνοΰ.

Κατ’ άρχάς μέ κατέλαβε τρόμο;. Καθ’ ή» στιγμήν 

ό Αλέξιος άνετρέπετο, καταληφθείς ύπό τοΰ ρινιού 
άπροόπτως, άφήκε κραυγήν τινα Είχε χυριευθή ύπό 
σφοδρού, νευρικού ρίγους, οί δέ οφθΧ'μοί του ήσαν 
σχεδόν άνεστραμένοι είς τάς χόγχας των.

Όλοι έφοβήθησαν. Άλλ’ έγώ ήσθάνθην διπ'οΰν 
τόν φόβον, ώς γνωρίζω» καί τό αίτιον τοΰ συμβάντος.

Αισθανθείς τήν χεΓρα μου, ό ’Αλέξιος μέ έγνώρισε.
■ — ’A I μοΰ λέγει, ποτέ μή μοΰ κάμετε παρόμοιον 

πράγμα, χωρίς νά μέ προειδοποιήσετε. Θά μέ φο- 
νεύσετε !

— θεέ μου, τώ είπα, τί αισθάνεσαι λοιπόν ;
— Μεγάλη» νευρική» ταραχήν. Άλλά θά ησυ

χάσω, ιδίως αν μοΰ άφαιρέσης τό ρευστόν οπού μοΰ 
πιέζει τόν στόμαχον.

— Άλλα πώς ; Δέν εννοώ τίποτε άπ’ αυτά τά 
πράγματα.

— Άπομακρύνατέ το μέ τάς δύο χείρας σας.
Πράγματι έκαμα όπως ήδυνήθη» καλλίτερον καί 

μετά τινα δευτερόλεπτα ό Άλέςιος άνίπνεεν εϋχο- 
λώτερον.

— "Αχ I αισθάνομαι τόν έαυτόν μου καλλίτερα.
— Αρκετά χαλά διά νά μάς δώσης μία» συνε- 

δρίασιν ;
— Ναι, μόνον μή μέ κάμετε νά άναγνώσω. Μοΰ 

έπροξενήσατε τοσαύτην ταραχήν, ώστε 5λα τά πράγ
ματα χορεύουν πρό τών οφθαλμών μου.

— Θά πχίξης χαρτιά ;
— Ναι, θαυμάσια 1
— Δύνασα: ν’ αναγνώρισης τά άντικείμενα, νά 

μας ειπη; πόθε» προέρχονται ;
— Μάλιστα.
— Δύνασαι να ταςειδεύης καί να βλέπης έξ άπο- 

στάσεως ;
— Τελείως ! Αισθάνομαι τόν έαυτόν μου φαεινό», 

όσο» ποτέ άλλοτε.
— "Ε I λοιπό», παίξε χαρτιά μέ το» Σεσάν, 

είνε ό πλέον άπιστος τών παρευρισκομένων.
— Άδιάφορον.
— Έπλησίασε τόν ’Αλέξιον ό Σεσάν χαί τοΰεδε- 

σεν ό ίδιος τούς οφθαλμούς μέ βαμβάκι καί τρία μαν ■ 
δήλεα. ’Αδύνατον ήτο νά ιόη ό ύπνοβάτης. "Επαιξεν 
οΰτω ό Αλέξιος δύο παρτίδας, χωρίς ουδέ άπαξ νά 
ΐίη τά χαρτιά Τά ίπερνε έκ τής τραπέζης άλαν- 
θάστως.

Άμα έτελείωνε τό δεύτερον μέρος, έζήτησαν νά 
παύση τό παιγνίδιον, αν καί ητο παράδοξον χαί ά- 
σύνηθες, χαθόσον έβιάζοντο νά "δουν καί άλλα πράγ
ματα σοβαρώτερα.

>—<

Καί πρώτος τόν πλησιάζει ό Κολέν, άποσπχ έκ 
τοΰ δακτύλου του έν δαχτυλίδιον χαί λέγετ εις τόν 
Αλέξιον δεικνύων αύτό :

— ΉμπορεΤς νά μοΰ είπης τήν ιστορίαν του ;
—Εξαίρετα !
— Λέγε λοιπόν.
— Σοΰ έδωσαν τό δακτυλίδι αύτό τό 1814, δη

λαδή μόνον τήν πέτραν.
— Μάλιστα Εινε αληθές.
— Μετά ενα μήνα κατεσχευάσατε τό δακτυλίδι.
— Καί αυτό άληθϊς.
— Σας τό έδωχε γυνή τριάκοντα πέντε έτών.
— Ακριβώς. Και δύνασθε νά μοΰ είπήτε ποΰ εύρι- 

σήετχι τώρα αΰτη ;
— Ναι.
Έσχέφθη ολίγα; στιγμάς χαί έξηχολούθησε
— Συνενοηθήτε πρώτον μέ τόν κ Δουμάν, διότι 

δέν ήμπορώ νά εξακολουθήσω. Αυτός μέ όδηγε? εί; 
τήν Αμερικήν, ένώ σε?ς μέ κρατείτε είς Παρ σίους. 
Πράγματι τό 1815 είχα ίδή πολλάχις μίαν Αμερι
κανίδα είς τόν βραχίονα τοϋ Κολέν. Υπέθεσα λοι
πόν ότι τό δαχτυλίδιον θά προήρχετο έκ ταύτης. Κ’ 
ένώ έγώ έσχεπτόμην, ότι θά ητο έν Ν. Ύόρχη. άφ’ 
έτερου αί σκέψεις τοϋ Κολέν έχράτουν τόν Αλέξιον 
είς Παρισιού;.

Τότε έπεράσαμεν μετά τοΰ Κολέν εις παρακείμε
νον δωμάτιον

— Λοιπόν δέν εινε ή ’Αμεριχανίς, τώ λέγω ;
— "Οχι αληθώς. Είνε προσωπον άγνωστον είς σέ.
— Καί ποΰ κατοικεί ;
— Εις τήν οδόν Άγιας Άπολίνης.
—"Α, πολύ χαλά 1
Είσήλθομεν έ’χοντες ήδη άμφότεροι τάς αΰτάς 

σχέψεκ·
— Λοιπόν, λέγω εις τόν ’Αλέξιον, έρεύνησε τώρα. 

Εϊμεθα τής αυτής γνώμης.
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— Ιδού εύρίσχομαι είς τινα πάροδον τής λεωφό
ρου. Άλλά δέν τήν γνωρίζω.

— Καλά, διάδασε εις τήν πινακίδα έπί τής γωνίας.
— Προτιμώ νά διαβάσω εις τάς σκέψεις σας.
Μόλις έτελείωνε τήν τελευταία·» λέξιν, μοΰ ανήγ

γειλαν. οτι μέ έζήτει κάποιος κάτω είς τήν θύραν.
Κατήλθον χαί εύρίσκω ένα παλαιόν φίλον μου. 

ιερέα του Σαίν-Σύρ.
— Ά 1 τοϋ λέγω, αγαπητέ μουάββα, φθάνετε είς 

τήν ώραν τών θαυμάτων. Τήν στιγμήν ταύτην χά- 
μνω πειράματα έπΐ τής ψυχής.Ήθελον νά καταλήξω 
είς τήν άπόδειξιν τής άΐανασϊας τής ψυχής, ήν καί 

σείς κηρύσσετε.
— Καί οιά τίνος τρόπου πειραματίζεσαι ;
—Άνέλθετε καί θα ΐΐήτε.
Ό ΐερεύς έφόρει ρεδιγκόταν καί δέν έδείκνυε πο

σώς τό επάγγελμά του.
— Ήμπορεΐς νά μου είπης, ποιος εΐνε ό κύριος καί 

τί κάμνει ; ήρώτησα τόν μεσάζοντα.
— Ό κύριος εΐνε άφωσιομένος είς τήν πίστιν. Εΐνε 

πρότυπον χριστιανού.
— Άλλά τό επάγγελμά του ;
— Εΐνε ιατρός.
— ΆπατασΟε, Αλέξιε . . .
— Δέν ένοήσατε. 'Γπάρ-χουοιν '.ατροί του σώμα- 

τςς καί ιατροί τής ψυχής, ώς ί κύριος. Εΐνε ΐερεύς.
'U έκπληξις τών παρισταμένο'ν ητο βαθεΐα.
— Τώρα τόν ήρώτησα, είμπορεΐς νά μας είπης 

ποΰ έξασχεί τάς ύπηρ.'.σίας του ;
— Μάλιστα, δέν εί ε μακράν. Εις μίαν μεγάλη·» 

οικίαν, τρεις τέσσαρας λεύγας, άπ’ έδώ. ’Ιδού Βλέπω 
νέους μέ στολήν ομοιόμορφον, χουμβομένους άπό τόν 
λαιμόν μέχρι τής ζώνης.

— Εΐνε πολλοί ;
— Ναι πολλοί. "Ο κύριος είναι ΐερεύς είς στρατιω

τικήν σχολήν.
— Ήμπορεΐς νά μας εϊπης είς ποιαν ;
— Άδιστάχτως. Τό όνομα τής σχολής εΐνε γραμ

μένου έπί τών χομβιων.
Ήρώτησα διά τοϋ βλέμματος τόν χ. Βιλλέτ καί 

μοί ενευσε χαταφατιχώς.
- ’Εμπρός, Αλέξιε, διάβασε.

Έστήριξε τό βλέμμα του είς έν μέρος του δωμα
τίου καί λέγει :

— Σχολή του Σαίν-Σύρ.
Ή δεύτερα αύ’τη άπςκάλυψις ήτο ίσως περισσότε

ρον θαυμαστή τής πρώτης.

>*<

Κατόπιν ό Διετέρλ παρουσίασεν αύτώ μικρόν τι δέμα 
πανταχόβεν χεχλεισμένον.

— Τί περιέχει, τώ λέγει.
— Μα/Λιά δυο διαφόρων προσώ'ων, δύο παιδιών.
— Μάλιστα. "Άνοιξε τό δέμα καί είπέ μας τό 

γένος αυτών καί τήν ηλικίαν.
— Εΐνε μαλλιά μικρού παιδός χα! μιχράς κόρης. 

Τήν Βλέπω κακώς, ίέν ήξεύρω διατί. Άλλά νομίζω, 
οτι εΐνε 4 ετών σχεδόν.

— Τά ονόματα των,
— Νομίζω οτι τό άγοράχι ονομάζεται Ιούλιος.
— ΙίαΙ ή χορασίς;
— Σας είπα, δέν τήν είδα καλά.
— Εισθε κουρασμένος;
— Ναι. Τα νεύρα μου είνε ακόμη ταραγμένα.
— Τί επιθυμείς νά κάμης;
— Νά τςξειδεύσω.
— Είς ποιον μέρος.
— Μοϋ εΐνε αδιάφορου. Όπου θέλετε.

"Εκαμα τότε νόημα εις τον χ, Δέ Λισσέπς, βστις 
καί ίπλησίασε.

— Πηγαίνομεν έκεΐ πέρα; Τόν ερωτώ.
— Ναι, άπαντά. _ *
"Π σκέψις εμού χαί του κ. Λεσσέπς ήτο έπί τής 

Τύνιδος, έ.θα ούτος είχε κατοικήσει περί τά είκοσι 
έτη, υποθέτω.

"Εδωσε ςήν χεΐρα του είς τόν Αλέξιον.
— Φεύγομεν, λέγει
— Ά! χαλά, άπαντα. ’Ιδού ημείς εις τόν λιμένα. 

Θαυμάσια! Εισερχόμενα είς τήν λέμβον.Ώ! Ώ! πη
γαίνομεν εις τήν Αφρικήν, ώς φαίνεται. Κάμνει δε 
ζέστην.

Πραγματιχώς άγκυροβολοϋμεν.
— Βλέπεις τόν λιμένα ;
— Ώραΐα I Σχηματίζει έν μέγκ πέταλον άλόγου, 

μέ έν άχρωτήριον είς τήν ακραν δεξιάν. Δέν εΐνε τό 
Άλγέοιον, δέν εΐνε ή Βόνη, εΐνε πόλις τής όποιας 
δέν εΐξεύρω τό δνομα.

— Τί βλέπεις άλλο ;
— "'Εν φρούριον δεξιά, μίαν πόλιν αριστερά. Ακο- 

λουθούμεν μίαν διώρυγα’ ιδού καί μία γέφυρα.
Ό Βουλανζέ κ’ έγώ παρετηρήθημεν Εϊμεβα είς τό 

ά’κρον άωτον τής έχπλήξεως. Τά τόξα τής γεφύρας 
ύπό τήν όποιαν ό Αλέξιος μάς προσεκάλει νά διέλ- 
θωμεν, σκύπςοντες, ησαν πράγματι τόσον χαμηλά, 
ώστε παρ’ ολίγον νά σχ'-τωθώμεν διαβαίνοντας.

— Ακριβώς. Δίκαιον έχεις Άς έξακ-.λουθήσωμεν, 
είιομεν, ό Λέ Λεσσέπς, ό Βουλανζέ καί έγώ.

— Άλλά δέν έφΟάσαμεν ακόμη, λέγει ό Αλέξιο:. 
Έβαρκο ρίσθημεν Ή πόλις απέχει ακόμη δυο, τρεις 
λεύγας. Ά! "Ιδού ή πόλις.

— Νά είσέλθωμεν είς τήν πόλιν ή νά έκδράμωμεν 
είς τά περίχωρα;

— "Όπως θέλετε.
— Είς το Βάρδο, είπα σιγά εις τόν κ. Δέ Λεσσέπς.
— Ώ! τί σκόνη.
Μου έκαμε νεύμα οτι έκεΐ ήθελε νά όδηγήση τόν 

Αλέξιον. Ί ό Βράδο είνε τό άνάκτορον τού Βεύ.
— Άφίνουεν τήν πόλιν άριστερά χαϊ έξαχολουθου· 

μεν τόν δρόμον μας. λέγει ό κ. -Ιέ Λεσσέπς.
— ΏΙ τί σκόνη' Κάμνομεν μίαν λεύγαν,μίαν λεύ

γαν καί μισήν. Μοϋ φαίνεται, ότι διερχόμεθα υπό 
μίαν καμάραν. Ά! βλέπω εν χτίριον. Τί παράδοξος 
άρχιτεκτονιχή. Ώς μέγα μνημεΐνν είναι.

— Είσέλ'/ετε
— Δέν είμπορώ. Εΐνε είς μαύρος φρουρός καί μου 

εμποδίζει τήν είσοδον.
— Είπέ του, ότι είσαι μαζύ μου, τώ λέγει ό κ. Δέ 

Λεσσέπς.
—Ά' ιδού, ήδη μάς επιτρέπει.
—Εϊμεθα είς τήν αυλήν,άνεβαινομίν πολλές σκάλες.

ΙΙοϋ πρεπει νά ύπάγωμεν τώρα;
— Είς τήν αίθουσαν τής υποδοχής.
— Έχει ειμιθα.
— ΙΙερίγραψέ την.
— 'Υπάρχουν καμάρα·, χαί είνε γεγλυμένα όπως ή 

αραβική αίθουσα τοϋ Κ. Δουμά. Μόνον, οτι α! γλυφαί 
είς τινα μέρη είνε ζωγραφιστχί-

— Σήκωσε τήν κεφαλήν σου είς τήν οροφήν Τί 
βλέπεις;

— 'Οροφήν γεγλυμμένην. Φαίνεται έχ ξύλου.
— Είνε ζωγραφισμένη ;
— Μάλιστα.
— Τίνος χρώματος ;
— ’Ερυθρά χαί κυανή.
— Δέν βι.επεςς τίποτε τό παράδοξον;
— Βεβαίως Νρυσάς αχτίνας, αί'τινες φεϋγουσαι άπό 

τό χέντρον διευθύνομαι πανταχ.ΰ.
— Ακριβώς ού'τωό είνε, λέγει ό χ. Λεσσεπς.

-—<
Εΐνεί άούνατον νά περιγράψωμεν λεπτομερώς τόν 

λιμένα τής Τύνιδος, τήν διώρυγα τής Γουλέτης καί 
τήν αίθουσαν τού Βει».

Ό Δελανούε έπλησίασε.
— Μίαν στιγμήν, μίαν στιγμήν λέγει ή χ. Λ. IT. 

Εΐνε ή σειρά τών κυριών,θέλετε νά είπήτε καί είς εμέ 

κάτι κ. Αλέξιε;
— "Ό, τι επιθυμείτε
— Λοιπόν, είπέτε μου, πόΟεν προέρχεται αυτό τό 

μετάλλιον.
Ίΐ χ. Λ II . έβγχλεν έκ τού κόλπου της μικρόν 

μετάλλιον κρεμμάμενον έκ χρυσής άλόσσου.
Ό ’Αλέξιος τό έθεσεν έπί τού μετώπου του.
— Αυτό είνε εύλογημένον, ειπεν.
— Μάλιστα.
— Άπό τόν μήνα Αύγουστον.
— ΙΙραγματιχώς, μοϋ τό προσέφερον τήν ημέραν 

τής εορτής μου ’Ονομάζομαι Λουιζα.’Λλλά καί ποιος 
μου τήν έδωχε;

— Σάς τήν έδωσαν είς τάς 4 τό άπόγευμα
— Ποιος ;
— Εις κύριος ένδεδυμένος μαύρα. Είπέτε τό όνομά 

μά του σιγά είί τόν χ. Δουμάν καί θά σάς τό εΐπω.
Έπί,γαμεν είς τό παράθυρον.
— Κάρολος, μοϋ ειπεν ή κ. II.
— Εΐξεύρω τό 3 ομα, λέγω εις τόν Αλέξιο·’.
— Ό Αλέξιος ελοβι έν μολύβιον χαί έγραψε τήν 

λέξιν “Κάρολος».
Ό Αλέξιος έκαμε τήν εσπέραν εκείνην τό μέρος 

του λαμπρά, ή δέ ώρα είχε προχωρήσει.
—’Εμπρός Αλέξιε, τώ λέγω τότε, είνε καιρός νά 

σ’ έςυπνήσω.
— Καλά, Ξύπνησέ με.
— Άλλά πώς! Δέν έ/ω ιδέαν.
— Πώς μ’ εχοίμησες;
— Μέ τήν δύναμιν τής θελήσεώς μου.
— Ξύπνησέ με λοιπόν ομοίως.
"Ελαβα τήν χεΐρα του, έπρόφερα βραδέως καί 

σταθερώς «Ξύπνησε» καί ό Αλέξιος ή οιξε τούς οφ
θαλμούς του.

’Αλέξανδρος Δουηίίς.

Η ΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ “ΦΓΣΕΩΣ,,
Γενομένης προχθές, κατίι τα είαιθότα. τής 

έκκυβεύσεως τών λαχείων τής <ιΦύσεα>ςν τής 
εφετινής περιόδου, ένώπιον επιτροπής, Αποτε- 
λουμένης έκ τριών συνδρομητών μεταξύ ιών 
προσελθόντων, έλ.σχον οι Ακόλουθοι αριθμοί, 
οϊτινες κερδίξουσι τα κάτωθι Ανογερόμενα 
Αντικείμενα.

Ο πρώτος Αριθμός 3671 τοΰ έν ΙΙά- 
τροις κ. -!>//<. Φορέστη έκέρδισε τό χρυσοΰν 
ώρολόγιον.

Ό δεύτερος Αριθμός 2974 τοΰ έν 
Άθήναις κ· II. Άγαλλοπούλου εκέρδιοε τό 
οπισθογεμές δπλον.

' Ο τ ρ ί ι ο ς αριθμός 3680 τοΰ έν Μεσο- 
λογγίω κ. Δ. Μέντοικα εκέρδιοε τήν ραπτο
μηχανήν.

Ό τέταρτος Αριθμός 3155 τοΰ έν 
Μασαλία κ. Περ. Αοντοπούλου εκέρδιοε τήν 
πιτραπέζιον συσκευήν.

Ό πέμπτος Αριθμός 2693 τοϋ έν Άλε- 
ξενδρεία κ. Βασιλ. Γόνατα έκέρδισε τό Αργυ- 
ροΰν Ανθοδοχειον.

Ό έκτος Αριθμός 2272 τοϋ έν Πετρουπό- 
λει κ. Πέτρου Στρατήγη έκέρδισε τήν ελαιο
γραφίαν.

Ό έβδομος Αριθμός 31-15 τοϋ έν Πορτ- 
Σάϊδ κ. Γεώρ. ΙΙαρλά/ιη έκέρδισε τα δίοπτρα 
τοΰ θεάτρου.

Ό όγδοος Αριθμός 3399 τοϋ έν "Αθή- 
ναις κ. Γ. Μητροπούλου έκέρδισε τό βορόμε- 
τρον.

Ό έ ν ν α τ ο ς αριθμός 3740 τοΰ έν Σύ- 
ρω κ. Περ. Δενδρινοϋ τό Album.

Ό δ έ κ α τος Αριθμός 3025 τοϋ έν Πόροι 
κ. Παύλου Άκριβοπούλου τό μαρμάρινοι· ά- 
γαλμάτίον.

Ό έν δ έ κ α τ ο ς ιιριθμός 2278 τοϋ έν 
’Αλεξάνδρειά κ. Σ. Ματθοπούλου τό κομγο- 
τέχνημα.

Ό δ αι δ έ κ α τ ο ς Αριθμός 3651 τοϋ έν 
Βομβάΰ κ. Νικ. Άσήκη τό έναριιόνιον.

Ό δέκατος τρίτος 3089 τον έν 
Καιροί κ. Βασιλ. ΓΙαπαβασιλείου τό κεντητόν 
κομψοτέχνη μο.

'Ο δέκατος τέταρτος 3088 τής έν 
Βραΐλα Κυρίας Ελένης Μαλταροΰ τό μικρόν 
επιπλον.

Ό δέκατος πέμπτος 23S3 τοΰ έν 
Κορίνθρι κ. Κ,υνστ. Δαραλέξη τό χαρτοφυλα- 
κέϊον.

Ό δέκατος έκτος 2411 τοΰ έν Χέα 
Ύόρκη κ. Μενελάου Άγαλοπούλον τα έργα 
τοΰ ’Ιουλίου Βέρν.

Ό δέκατος έβδομος 2267 τοϋ έν 
Χαλκίδι κ. Σπυρ. Κονταράτου τόν Έρμήν 
τοϋ Πραξιτέλυυς.

Ό δέκατος ο γ δ ο ο ς 3591 τοϋ έν Καϊ- 
οφ κ. Διον· Λάμπρου τήν φωτογραφίαν τοΰ 
Παρθενώνας έν πλαισίτρ.

Ό δ έ κ α τ ο ς έν ν ατ ο ς 2307 τοϋ έν 
Βιέννη κ. Άγ. Βενετσάνου τήν Ιστορίαν τής 
Ελλάδος.

Ό εικοστός, τοϋ έν (θήορ κ· Π. Άνταινο- 
πούλου τήν λυχι ίων.

Οί δ έ κ α Ακόλουθοι Αριθμοί 2967, 3435, 
2397, 3506, 3-176.2976 '2974, 2625, 2268, 
2671, λαμβάνουσιν ανά εν ιοραΐον αντικείμε- 
νον.

Οί δέκα Ακόλουθοι Αριθμοί 3019, 2629, 
3248. 2634, 3255, 2378, 2642,3534, 2395,
2968. ΘΑ λάβουν Ανα εν κρυοτάλλινον μελα- 
νοδοχεΐο ν.

'Άλλοι δ έ κ α επόμενοι Αριθμοί 2623, 3234, 
2426, 3210, 2636, 3229,2661, 3296,2968
2969, θά λάβουν Ανα εν χρυσόδετον ιστορικόν 
βιβλίον.

Πρός τούτοις οί κάτοχοι τών επομένων
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πεντήκοντα άριθμαιν 2649, 3016, 2621,
2432, 3012, 3470, 2359, 2638, 3353,
2631, 2384, 3227, 2695. 2673, 3467,
2674, 2624, 2970, 2648, 3491, 3238,
2667, 2993, 2660, 3437, 2637, 3218,
3434, 3402, 3236, 2650, 3204, 2694,
3487, 3408, 3425, 3214, 3246, 3488,
2396, 2638. 8086, 2654, 3083, 2971,
2662, 2431, 2398, 2059, 2400, θά 
άνά μίαν μεγάλην φωτογραφίαν.

λάβουν

“Οσοι ίκ τών ήμετέρων συνδρομητών (κέρ
δισαν παρακαλοΰνται νά μάς άποστείλωοι τήν 
άπόδειξιν τής συνδρομής των. ΐιο λάβουν τό 
/αχόν αύτοίς άντικείμένον.

Ή Διεύθυνάις.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Παραγωγή ωραίων ροδάκινων

Ιίρός άπόκτηοιν ωραίο»· και καλών ροδά
κινων, δέον πρώτον >ά περιορίοωμεν τήν ά
φθονοι· παραγωγήν, άφίνοντες ίπι τοΰ δέν
δρου τόν λογικόν άριθμόν ροδάκινων, (κείνων 
Ιδίως, άτινα εις καλάς θέσεις ευρίσκονται και 
εύμέγεθά εισι. Τοΰτο πράξαντες, ποτίζετε τό 
δένδρον τό έσπερος μεθ' ϋδατος, χλιανθέντος 
έν τώ ήλΐιο, εΐς δλην τήν ρίζαν αύτοΰ καί κα
λύπτετε τήν γην δι άχνροοτοιβής ή άλλων 
οίονδήποτε χορταρικών, ΐνα δτατηρήται ή δρο
σερόν ης τοΰ '/ιάματος. ’Επίσης κατά τό έσπε
ρος ραντίζετε τό φύλλωμα τοΰ δένδρου μετά 
οίφωνος αντλίας ή άλλως δι’ ϋδατος καθαρού. 
Τότε τά ροδάκινά οας θά γίνωσι ταχέως με
γάλα και παχέα και άν άπομακρννετε δλίγον 
τό φύλλωμα, ιόοτε νά τά βλέπη κάποτε 
ό ήλιος, θά λ.άβωαι κα! χρώμα ίξαίρετον και 
Οά γίνουν εν ταύτώ καθ' δλα εξαίσια.

ΊΙ εις τόν ήλιον εκθεαις δέν πρέπει νά γινη 
άποτόμως και έν πλήρει μεσημβρία, διότι έν 
τοιαύτη περιπτώοτι ό καρπός σκληρύνεται.

Μ ύαλοι μόσχου ψητοί.

-Ιενκαίιετε εντός ζέοντος ϋδατος δύο ΐ) 
τρεις μυαλους μόσχοι·, οϋς πρότερον ιΊπυκα- 
Οοίρετε ίπιμελώς έκ πάσης ξένης ουσίας- δέ
σατε δε τότε έντός χύτρας (κατσαρόλας) τεμα
χίου λίπους χωρίου (/.αρδίου), ϊν ποτήριον 
λευκόν οίνου, δύο δαυκία (καρότιι), μερικά 
κρόμμυα εΐς λεπτά τεμάχια, άλας, πέπερι, 
δλίγην και έλλαν ή γαρύφαλλων κα! μετά τοΰτο 
φήσατε με ύλίγην πυράν και η άγετε-

Λ Ε 1 V A Ν Α

Μόλις άκτίς Ήλιου ΰποάκάζει : 
ψυχορραγεί τό άστρον τής ήμέρας. 
Ό θάνατος Ακάματος πλησιάζει, 
είνε Εγγύς τό φάσμα τής Εσπέρας.

Στιγμαί όλΐγαι καί άπειρος χρόνος:
Έδώ ή ζωή, ύ τάφος παρέχει.
Αρχή χαί τέρμα οδεύουν συγχρόνως 
χαί μοίρα ρικνή τήν τύχην μας πλέκει.

>—■
τά λείψανα τοϋ παρελθόντος βίου 
φέρουν άνάμνηΰιν είς έπιζώντας 
καθώς άκτίς μάς θερμαίνουν Ήλίου 
καί έγγύς μάς φέρουν πρός τούς Οανόντας

>—<
Πένθος βαρύ τήν ζωήν θά κάλυψη 
καί Οά μείνμ ώς άνάμνηόις μόνη 
άμα ό θάνατος αίφνης ένΟκϋψη 
τό άγνόν άνθος τοΰ «μή μέ λησμόνει·

Άλλ’ άμα ό χρόνος καί τοΰτο διαλΰάη 
κοί μεταόάλη εΐς κύνιν καί χώμα 
άνάμνηιίιν μίαν βεβαίαν θ'άφήσι,ι 
τής λήθιις μόνον τό άταφον πτώμα-

Μέ πάλλουόαν καρδίαν. σκυθρωπός, 
πρός τήν ένθύμησιν φέρω τό βήμα, 
τό γόνυ κλίνω καί ψαύων, ωχρός, 
σεπτών λειψάνων άνοίγω τό μνήμα.

>—<
ΙΙρό τής είκόνος σον, τής φίλης μορφής 
πρό τών ποικίλων σου νεκρών άνθέων 
αισθάνομαι ρίγος, έν άλγος ψυχής 
καί μένω άπελπις, θρήνων καί κλαίων

>—
Φίλη συγχώρει τόν θνητόν, ματαίως 
τά λείψανα ταράσσω τής ζωής σου. 
ΙΙρίν έτι σόΰσουν καί αύτά μοιραίως 
νά ιτλαύσω ήλθον άπαξ. Σύ κοιμήσου.

>—<

Φριχτή είκών ο! τάφοι, άπαιάία ! 
τό παρελθόν καί μέλλον μορτυροϋόι. 
Ζώντες έκεΐ θανόντας ληόμονοΰσι 
Τί είμεθα ; Σκωλήκων πανδαισία!.-.

Μίλτων Βιτάλης

*

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

I

I

I

Μεταξύ νεο-νύμφων :
Ή σύζυγος· Λοιπόν, Αγαπητέ μου, 

ευρίσκεις ότι Εχω τόόα προτερήματα καί άτι 
ότεροΰμαι μόνον ένός ! Ποίου s
‘Ο σ ύ ζ υ γ ο ς. Δυστυχώς ναί, δέν γνω 

ρίξεις νά μαγειρεύης.
‘II σ ϋ ζ υ γ ο ς Είναι Αληθές φίλε μου, 

δέν Εφανταζόμην, ότι ΰπανδρευομάνη 0<ί Ε- 
ξέπιπτον Εως έκεΐ.

>—<
’Ομοίως μετάξι' νεόνυμφων·
— Αί, πώς τά πέρασες, ’Ελπινίκη, είς τό 

ταξείδιον σου, δέν Αμφιβάλλω θά διιόκέδα 
«ϊες καλά.

— 'Αν, Αγαπητή μου, ό σύζυγός μου πι
στεύω νά ίπέρασε καλά, έγώ όμως όχι

— ΙΙώς, διατί ;
— ΦαντάσΟητι, είχε τήν Απαίτηάιν νά 

οίκουρώμεν πάντοτε «ώάάν δύο περιστερά
κια· ώς μοί έλεγεν,ένφ έγώ, ώς γνωρίζιις, 
Αγαπώ τά έξω....

>—<
'Ομοίως.
‘Ο σ ΰ ζ u γ ο ς. Περίεργον, Ίρμα, πάν

τοτε ή πρώτη σου λέξις, όταν σέ πλησιάζω, 
είναι τό χρήμα !

ΊΙ σ ύ ζυγός. Ά, ναί ι αΐ σύ, πονηρέ· 
πάντοτετόώραΐον. Δέν διαφωνοΰμεν βλέπω, 
Σύ Αγαπάς τήν ώραιότητέι μου καί έγώ τό 
χρήμα σου. Άμφότερα ώραία. Δίν είναι α
ληθές ;

>—<
Πρό τής λαιμητόμοι'·
‘Ο δήμιος πρός τόν κατάδικον όλολύζοντα
— ’Οχ, καΐ-μένε, σάν παιδί κάνεις, μιά 

ζωή είναι αύτή καί τήν φοβάσαι ;
— Καλέ δέν μί μέλλει τόσον, άλλά λυ

πούμαι πού άφίνω δύο παιδιά καί τήν γυ
ναίκα μου.

— Ά, μή σέ μέλλει, αυτοί πήραν Από 
τώρα τήν Απόφασι,πώς είσαι χαμένος....

>—<
Δικαιολόγησες δικαότού.
•Ο δ ι κ α σ τ ίι ς. Κατηγορούμενε, ό κ. 

Είσαγγιλεΐ-ς ίπρότεινε δέκα χρόνια φυλάκι- 
σιν· Έχεις σύ νά ποοσΟέσης τίποτε :

Κ α τ ηγ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς. Νά πρ«σθί<ίω, 
όχι, κύριε πρόεδρε. Αλλά νά άόαιρέόω Εχω 
τούλάχιστον τά μιάΰ, άφοΰ τοΰ λόγου σου 
δίν Εχεις τό θάρρος.

Δώοκυρίαι συναντώνται όλως Εκπληκτοι·
— Μπά, πώς τρομαγμένη ‘Ελένη, τί ; έπα- 

Οες τίποτε σάν καί μένα ;
— Ναί, καϋμένη, κόντεψα μέ τήν όμπρέλ- 

λα μου νά βγάλω τό μάτι ένός κυρίου, δπου 
έπεθα άάν στραβή Επάνω τοι·.

Μπά καί έγώ τά ίδια, έκύτταζα μιά βι- 
τρίνα καί μόλις Εκανα νά προχωρήσω, ί— 
σκόνταψα είς ένα Κύριον, καί τού έπειίεν ίι 
πίπα καί Εσπαβε.

— Χά. χά, χά. καλά νά πάθουν, δίν πρέ
πει νά μάς συνερίζοντοι.

>*-<
Είς έπί<ίκεψιν ιατρού.
‘Ο ί α τ ρ ό ς. Κύριε Ποινέλη, σάς είπα

ήδη, νομίζω πολλάκις, ότι πρέπει νά προ- 
φΐ'λάττεσθε άπό συγκινήσεις καί Εκπλήξεις.
‘Ο ά σ 0 ε ν ή ς. .Μά μήπως μάς Αφήνετε 

καί σεϊς ήσύχους, ιατρέ μου. φανταόθήτε 
μόλις ήνοιξα τόν λογαριασμό·- σας, έταρά- 
χθην τοόον ..

Μεταξύ δύο λαιμάογων έν τφ ίάτιατορίω.
— Σάς συμβουλεύω νά πάρετε καί μακαρό

νια τοΰ φούρνοι·, είναι περίφημα, βούτυρο 
πρώτης, κιμάς έκτακος

— θά πάρω κοί <ίεΐς νά πάρετε Αστακό μα
γιονέζα, φρεσκότατος, μυρίζει θάλασσα, καί 
μαγειρεμένος Εκτακτα.

— θά σάς Ακούσω, παρατηρώ Εχει καί ορ
τύκια Εξαίσια.

— Ναί, είναι τής έποχής, parnrtn μή λη- 
σμονήόης νά μάς κρατήάης καί όρτύκια.

Τό garcon. Μακαρόνια φούρνοι', μαγιονέ
ζα Αστακό καί δύο όρτύκια.

— θέλομεν καί κεφτέδες καί Επιδόρπια.
— Τό (garpon). Τώρα κατάλαβα πώς όλα τά 

χθεσινά ζητούν.

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΖΩΝ ΠΙΛΟΣ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αζ; έρχεται ές Εΰρώπζ; ζζί 
ίσως νά τ,νζι χριεριζζνιζζ. ΙΙρόζειτζι νζ μ.'ή 

ζοπιάζωμεν πλέον χζιρετώντε; τού; φίλο·>; ιλζ: 
έςζγοντε; τόν πίλον ιχζς, 5ιο'τ·. ούτο; άφ* έζυ- 
τοΰ του δ·.χ ν.ζχζν’.ζοΰ (ζέσου Οζ έγείοετζι τ·7,; 
θέσεώ;του,Οχ /ζιοετζ ζζί Οζ έπιζζΟητζι είτζ 
πάλιν έπί τζς ζεοζλζς αζς.

Ό νέος ούτο; πίλο; φέοει υ.ιζοόν άόοζτον 
u7,yzvv,u.z χοοί’.στ'.ζόν ζζί στζο'.ζετζ·. έπί τ·7,ς 
ζεφζλ’ζ; ί·.ζ τινο; έλζτζοίου.

Ιΐιίν ζ έςέλΟ·/] τζ; οίζίζ; του ό φέ:ων τοιοϋ
τον πίλον, ίέν έχει ζ νά χορ^ίσγ, τό υ.ζχζνζυ.ζ, 
ζπζρζλλζζτω; ώ; πράττει εΐ; υ.ιζρόν ώρολό- 
γιον. Μεθ’ ό φοιεΐ ζύτόν ζζί έςερχετζι. Όπ'ί- 
τζν θελζσν; νά χζιρΐτζσζ τινά. ίέν έχει πλέον 
νά έγείρν; τον πίλον ίιά τζ; χειρός, ζλλζ ί·.ζ 
υ.ιζρζ; ζλίσεως τζ; ζεφζλζς, ούτο; έγείρετζι 
ζφ’ έζυτοϋ, ύπε'.ζων εί; ελζτζριον, τιθει/.ενον 
οΰτω; εί; ένεργειζν ζζί έπιχζρίτω; προσζλ·.- 
νει ζζί έπζνερχετζι ζσυχω; εί; την Οεσιν του.

J.2; φζίνετζι ζ άπλζ ζλίσι; τζ; ζεφζλζ; θέτει 
εί; ζ'.νζσιν ώντίβζρόν τι, οπερ αετζ^ιίει τζν 
λειτουργίζν εί; τό χορ'ϊιστιζόν az/zvzy.z- τοΰτο 
ίέ προσί'^ει στροφζν ··'; πτερό·, ιυν,οπερ έν τ7. 
πορεία του έγγίζει τό !ίζύο; τοΰ πίλου, όν ύπε- 
γείρει ζζί είτζ ζφίνει ζύτόν νζ ζζτζπεσν; έπί 
τζ: Οέσεώ; του. Ώραία !
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ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Κατά τον Βρόγχου (βραγχνάδας)
Γζργζοισθήτε πολλά»; τής ήιζέρζ; αετά 

έγχύσεως χαμαίμηλον, έν τνϊ οποίος ρίπτετε 
χυμόν λεμονιού. Τήν δέ νύκτζ μετζβζίνοντες 
εις ύπνον,πίνετε έν κύπελλον έκ τοΰ ακολούθου 
μίγματος.

Έ γ χ υ [λ ζ χ ζ μ ζ ι μ ήλων
Ρούμιον ολίγον 
Λεμονιον ολίγον 
Σάκχζρις κρυσταλλωμένη

Ή βραχνάδα Οά παύση αμέσως, πολύ μά
λιστα ταχέως, έάν ύποίληθήτε ζζι εϊς περια- 
λοιφήν βάμματος ΐοδίου.

Ό Ιατρός »ίας

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Μετά μακράν χαί πολυώδυνου νόσον μετέστη είς 

τάς αιωνίους Μονάς ό γνωστός χαί προσφιλής τοις 

πασι Δημοσθένης Σ. Μαριόάκης άποβιώσας έν 

τή ΐδιαιτέρφ πάτριοι του, Λάρναχι τής Κύπρου, ένθα 

ό τάλας είχε χαταφύγει μετά τής συζύγου του εσχά

τως προϊδών το προσέγγιζαν τέλος του
Ό Δημοσθένης Μσριδάχης είναι ό μόνος άνυψώ- 

σας είς περιωπήν τήν τέχνην τοϋ άπομιμεΐσθαι τάς 

φωνάς ολοκλήρου θτάσου έν παραστάσει. Οϋτω ίέ 

πολλάχις εΐδομεν αυτόν χαί έθαυμάσαμεν χαί έν 

Ελλάοι χαί έν Τουρχίφ χαί έν Βουλγαρία χαί Αι

γύπτιο, υποδύονται μετά πλήρους επιτυχίας όλόχλη- 

ρον θίασον χαί διδάσκοντα έν συρροή πάντοτε χόσμου 

πλήρες δραμα μετά τών θαυμάσιων αύτοΰ πλαγγόνων.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έξεδόθη Ό Β' τόμος τών απομνημονευμάτων 

Άνόρέον Σνγγροί4, Τιμή αύτοΰ έχ σελ. 238 

μόνον δρ. 1,50, διά τάς επαρχία·, δρ. 1.80. διά τδ 

έςωτεριχδν φρ. χρ. 2. *0 τρίτος χαΐ τελευταίος τόμος 

έχδοθήσεται έντός τοϋ ’Ιουλίου μηνάς.

Άπευδυντέον, Βιβλιοπωλείων < Εστίας· Ίωάννου 

Κολλάρου. οδός Σταδίου 44, ’Αθήνα·..

ΈζεδόΟη τό δεύτερον τεύχος τής μεγάλης συγ

χρόνου Ψυχολογίας Guido Villa έξελληνισθείσης 

ύπό Γεωρ Γρατσιάτου, επιθεωρήσου τής μέσης έχ- 

παιδεοσεως, εις 3 τεύχη έκαστον δρ. 3. Επί προ

πληρωμή δρ 8
ΙΙασα αΐτησις απευθύνεται προς τόν έχδότην χ 

Ίωάννειν Ιΐολλόρον» διευθυντήν τοΰ βιβλιοπω · 

λείου τής «'Εστίας· είς ’Αθήνας.

Πρακτικός 'Οδηγός τών οικογενειών πρός δια- 

τήρησιν τών τροφίμων. Τό πραχτιχώτατον τοΰτο βι- 
βλίον τοϋ χ Φ. Στεφανάκου συνιστώμεν ώς χρησι

μότατο* διά τάς οιχογενίας. Κοσμείται άπο πολλών 

εικόνων και τιμαται 2 μόνον δραχ.

"Εχδοσις «Έπιστ. Ήχοϋς·.

ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Λί έρωτήσει; προδίδουν τήν πνευματικήν ζνά- 

πτυξιν, αί δέ απαντήσεις τήν κρίσιν.

*0 ζπλοΰς β:ο; κζ·. αί ωφέλιμοι άσχολίαι 
προξενούν άνζκούφισιν, έ ώ αί διασκεδάσεις 
ζμζυρόνουν τόν βίον.

'Ο μεταμφιεσμένος χορός ομοιάζει πρός κό
σμον αντίρροπου, καί ένθζ αί ποιμενίδες προσ
τατεύονται ύπό τών λύκων.

Ή έσωτεριζή εύχαρίστησις, ήν δοκιμάζει 
τις πράττων τό καλόν,είναι αμοιβή τής ψυχής, 
ήν ο κόσμος δέν δύναται άλλως νά τή δώσγ.

Τά μή εξευγενισμένα κράτη καί μή γνωρί- 
ζοντα τήν αξίαν τής έλευθερίαςτων, ομοιάζουν 
πρός αγρίου:, ο'ίτινες μεταχειρίζονται πυρίτιδα 
καί πληγόνονται.

Πτωχός δέν είναι ό γνωρίζων νά ώφελήται 
τών δώρων τής φύσεως.

Τό μειδίαμα τοΰ πζίδός είναι θεία δύναμις.

Τελευταίου χαϊρε ούδαμοϋ ύπαρχε·. ! Άπό- 
δειξις τής αίωνιότητος.

Ι’ονς

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
19 καί 20 ΤΕΥΧΟΥΣ

53 "Ανωθι τοΰ φράκτου, μεταξύ τών δέν
δρων καί τών κορυφών τών βουνών.—54 Τάς 
μητέρας. — 55 Ό Μωϋσής. — 5G Τόν νοΰν 
έ'ίλκύε <·> βουλεύεται.

Λύιίεις 2Ιον 22ον
5(> Σίμη—μΰς—ύ:.— 52 Γεωπόνος — πό

νος — όνος.
Λύται:
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δευτος, μέ συστάσεις άρίστας, διζτελέσασζ 
διδασκάλισσα μέχρι τοΰδε, ζητεί θέσιν παρά 
τινι οικογένεια, ώς οικονόμος ή dame de 
compagnie κ.τ.λ.ένταΰθα, είς έπζρχίζν ή καί 
τό εξωτερικόν. Ιίληροφορίζι παρ’ ήμ’.ν.
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