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'() πρόγονος τών έλεφάντων.— Ί1 ίξέλτξις <ιι·- 
τών. — Ιίαλαιοντολογικιϊ εάρήματα. — Οΐ 
ίλέφαντες τάς Σιβηρίας καί τάς’Ελλάδος.

Πολλάκις ϊσως ό αναγνώστης ημών κατά τήν 
μαθητικήν αυτού ηλικίαν διερχόμενος καί. άνα- 
φυλλίζων τά εγχειρίδια τή; ζωολογίας, έκ
πληκτος θά έστη πού τής είκόνος τής άπει- 
κονιζούσης το τερατωδέστερον τών τετραπό
δων, τον «μεγάλου άνθρωπον», ώς οΐ Ζουλοΰ 
άποκαλοΰσι τον έλέφαντα. Τό μέγα, ογκώδες, 
υψηλόν, βαρύ καί άκομψου αυτού σώμα, τά 
πλατέα, μακρά καί επικλινή αύτοΰ ώτα, ή προ- 
βοσκίς αυτού καί έν γένει έν συνόλω ή κατατομή 
τού σώματός του. πλειστάκις θά έκίνησαν τό 
ενδιαφέρον, έτι πλεΐον έςεγειρόμενον υπό τών 
περί τού ζώου τούτου αφηγήσεων καί περιγρα

φών. Μετά μεγάλης προσοχής καί ενδιαφέρον
τος θά παρηκολούθησεν ό αναγνώστης ήμών πε- 
ριγραφάς περιηγητών, τήν πατρίδα τών ελεφάν
των έπισκεφθέντιον καί διατριβάς περί τού βίου, 
τών έΐεων, τοΰ κυνηγίου κ.τ.λ. τοΰ ογκώδους 
τούτου καί ρωμαλεωτάτου παχύδερμου.

Καί δικαίως έζεγείρεται ή προσοχή προ τού 
μεγάλου τούτου ζώου, τοΰ διακρινομένου διά 
τήν μακράν αυτού ρίνα, την προβοσκίδα, τους 
δύο μάκρους προύχοντας χαυλιόδοντας εις τήν 
άνω σιαγόνα,τούς τετραδακτύλους ή πενταδακτύ
λους πόδας του καί ουτινος δύο μόνον είδη σή
μερον υπό ολίγων σχετικός Αντιπροσώπων αντι
προσωπευόμενα επί τής γηΐνης έπιφανείας, εί; 
τάς Ινδίας καί εν ’Αφρική άπέμειναν, έν αντι
θέσει προ; τήν πληθώραν τών ελεφάντων, τών 
εί; προϊστορικήν εποχήν τόν πλανήτην μας κα- 
τοικη-σάντων.

Ο ΜΑΣΤΟΔΟΥΣ, πρόγονος τον σημερινόν έλέφαντος, ό πρό 3,000 ετών 
κυρίαρχος τής δημιουργίας, ξήαας καί εν τή τότε Έλλάδι.
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Πληθύς τοιοΰτων ζώων, άτινα σήμερον εις 
τάς θερμός χώρας περιωρίσθησαν, έζων έπ'ι τή; 
γηΐνης έπιφανείας και εις αύτάς τάς εύκρατους 
και τάς κατεψυγμένας έτι ζώνας καί ή μικρά 
ήμών πατρίς, τό σμικρόν τοΰτο, ώς κόκκος άμ-

Κτ.γαλή τοΰ ποοβοοκιδοτιδονς *Aeiroih]o!oi· τον γιγατ- 
τιαίου» ΐςιλιχΰϊττο; κατόπιν rif τίττ/αντα.

μου έν συμπάση τή γηΐνη έπίφανείρ, τεμάχιον 
γής, έφιλοξένησεν εις προϊστορικήν έποχήν τύ 
ογκώδες άλλ’ ευφυές φυτοφάγον.

ΙΙρίν ή όμως ό τελευταίος ούτος τών προβο- 
σκιδοειδών αντιπρόσωπο; τό φώς έπ'ι τή; γή; 
ϊδη, προηγήθησαν, ώ; πρόγονοι οΰτω; εΐπεϊν 
αύτοΰ, τεράστια και έτι παραδοξότερα ζώα. με
γάλο»; έπί τή; γή; διαδοθέντα καί ύπό τής Ελ
λάδος έτι έπ’ αρκετόν φιλόξενη Οέντα.

Δέν είχεν έτι ό νΰν τιή; φύσεως καί τή; δημι
ουργία; κυρίαρχο;, υ άνθρωπο;, έπί τοΰ πλανή
του έμφατισθή καί οι ήσυχοι μονάρχαιτοΰ τότε 
κόσμου ήσαν τά πολυάριθμα προβοσκιδοειδή, 
κατοικοΰντα καί διαδεδομένα καί έπί τών δύο 
ηπείρων, ιδίως εί; τά πρό; Β. μέρη. Καί έπί 
τοΰ άρχεγόνου ανθρώπου έξηκολούθησαν ταΰτα 
τά σκήπτρα τή; μοναρχία; διατηροΰντα καί τόν 
σεβασμόν έπιβάλλοντα διά τοΰ όγκου των καί 
τοΰ μεγέθους των καί είς αύτά έτι τά άγρια άρ- 
πακτικά, τίγρεις δηλαδή καί λέοντας. Συνέζησαν 
μετά τοΰ πρώτου αγρίου καί απολίτιστου αν
θρώπου, ού τήν έκπληξιν καί τό ένδιαφέρον 
ΐσχυρώς έκίνησαν, ιός δύναται ασφαλώς νά έξα- 
χθή έκ τών πολυαρίθμων εικόνων καί σχεδίων 
έλεφάντων χαραχθέντων ύπό τοΰ άνθριόπου έπί 
τεμαχίων χαυλιοδόντων αύτοΰ.

Ό «τών ερπετών αιών» είχε ήδη παρέλθει, 
αί πελώριαι, τερατώδεις σαΰραι τοΰ μ.εσοζωϊ- 

κοΰ αίώνοςείχον έκλειψη, πλησιάζομεν νΰν είς 
τήν γεωλογίαν καί τήν ζωολογίαν τοΰ ήμετέρου 
πλανήτου, ώς είς τούς νΰν χρόνους αύται εύρί- 
σκονται καίεΐσήρχετο ήγή εις τήν [ζειόκαινον 
αύτής ήλικίαν, οτε τό πρώτον προβοσκιδοειδές 
έπάτησε τό έδαφος. Ήτο τοΰτο, τό έν τή επι
στήμη σήμερον μέ τό όνομα ΛετνοΟήριον, 
γνωστόν, ούτινος τό πρώτον λείψανον ήτο έν 
κρανίον μήκους 1μ. εύρεθέν είς τά γεωλογικά 
στριόματα τοΰ Eppelslieim, μικράν πολίχνην 
παρά τήν Δαρμστάτην, πόλιν τοΰ μεγ. δουκά
του τής "Εσσης. Τό ζώον τοΰτο είχε προβοσκίδα 
άρκετά άνεπτυγμένην, πιθανώς δλίγον βραχυτέ- 
ραν τής τών σημερινών έλεφάντων, έφερε 2 κο
πτήρας δδόντα; έπί τή; κάτω σιαγόνος, έξερχο- 
μένους πρό; τά έξω έν εϊδει δύο μεγάλων χαυ
λιοδόντων κεκαμμένων πρός τά δπίσω.’Ως πρός 
τήν κατασκευήν τοΰ λοιπού σκελετού τό Δεινο- 
θήριον ώμοίαζεν άρκετά πρός τού; έλέφαντας, 
ούς όμως άπαντα; κατά τό ύψος ύπερέβαλλε, 
καθότι κατά τόν Γάλλον ’Ακαδημαϊκόν παλαιον- 
τολόγον ( iauilry έν είδος τούτου, τό Δεινοθή- 
ριον τό ινδικόν είχεν ύψος 4,43 μ. είς τούς 
ώμους καί 4,9(5μ. είς τήν κορυφήν της κεφαλής. 
’Έζη είς τάς λίμνας καί τούς μεγάλους ποταμούς 
τής κεντρικής Ευρώπης κατά τήν μειόκαινον 
έποχήν ώς καί έν Ίνδίαις έτι κατά τήν έπακο- 
λουθήσασαν πλειόκαινοι·. Έτρέφετο έκ ριζών 
καί φυτών λιμναίων, άτινα διά τών χαυλιοδόντων 
του άπέσπα,ών πρός τούτοι; έποιήτο χρήσιν όπως 
στερειόνει έπί τής όχθη; τό τεράστιον σώμα του.

Τοιοΰτο; έν ολίγοι; ό πρώτο; παράξενο; άν- 
τιπρόσωπος τών πρόβοσκιδοειδών, δ προηγη- 
θεί; προπάτωρ τών σημερινών έλεφάντων.

Δευτέρα καί άρχέγονος μορφή, δι’ έξελίξεως 
όμως τοΰ πρώτου είς φώς έλθοΰσα, είναι ή τοϋ 
Μαστόδοντο;. Ούτος, σύγχρονος τοΰ νεω- 
τέρου Δεινοθηρίου, είχε γενικήν έλέφαντο; μορ
φήν, ολίγον τι ών μακρότερος καί {’ψηλότερο; 
αύτοΰ, καί ήν εφοδιασμένο; διά προβοσκίδο; 
δλίγον τι μακροτέρα;. Οί τραπεζϊται δδόντες αύ
τοΰ διαφέρουσι τών τών νΰν έλεφάντων, όμοιά- 
ζοντες μάλλον πρό; τού; τών Ταπείρων καί χοί
ρων, καίτοι εΐχον ήδη τήν επιμήκη μορφήν. 
’Εφερε τρεις γαλακτίτα; κατ’άρχά; τραπεζίτας, 
άντικαθ ισιωμένους εΐτα διά τών ψευδοτραπεζι- 
τών καί τών οπισθίων τραπεζιτών διαδοχικώς 
ώ; εις τού; έλέφαντας. Είχεν έπί τής άνω σιαγό- 
νο; δύο χαυλιόδοντα;, είδη τινα όμως έφερον, 
τούλάχιστον κατά τήν νεαράν ήλικίαν, καί δύο 
έπί τή; κάτω σιαγόνος.

Ή τοιαύτη διάτάξι; τών οδόντων δεικνύει 
ζώον, ού αί έξεις καί ύ βίο; έδει νά είναι διά- 
φοροι τών νΰν έλεφάντων. Ό Mastodon έζη 
εί; τά ίλη καί. εί; τά; άκτά; τών ποταμών, ών 
σχεδόν ούδέποτε άπεμακρύνετο καί έτρέφετο καί 
ούτο; διά ριζών καί φυτών τοΰ ύδατος, ώ; δ 
ιπποπόταμος.

Άναπαράστασίί τον />■ Σιβηρία νπό τοΐ·; πάγον; tvi_B?trro; 
αναλλοίωτοι.’ πτώματος τοΰ Μαμμονΰ.

Ό Mastodon έ- 
ζησε διά πολυαρίθ
μων ειδών κατ ’ άρχάς 
έν Εύρώπη καί έν τή 
Β. Αμερική, κατά 
δέ τήν κατόπιν έπο
χήν, ώ; σύγχρονο.-, 
τοΰ πρώτου άνθρώ- 
που καί έν τή Ν. ’Α
μερική έπεξετάθη, έ- 
ξαφανισθεί; κατά τά 
τέλη τής διλουβιακή; 
έποχής, άφοΰ διά τής 
έξελίξεως γένος τι αύ
τοΰ παοήγαγε τό νεώ- 
τερον καί τελευταϊον 
τών προβοσκι δοειδών 
γένος, τό τών ’Ελε
φάντων.

Ό Ίίλέφαςένε- 
φανίσθη τό πρώτον 
κατά τήν μειόκαινον 
έποχήν. Αί Ίνδίαι,
φαίνεται, υπήρξαν ή πρώτη κοιτίς του, καθότι 
έκ.εΐθεν τουλάχιστον κατάγονται τά άρχαιότατα 
γένη έκ τών μέχρι σήμερον γνωστών. Εύνοϊκού; 
όρους ύπάρςεωςκαί άναπτύξεω; εύρόντε; έξηπλώ- 
θησαν κατόπιν κατά πολλά; διευθύνσεις καί συν- 
αντώμεν κατά τό τέλος τή; πλειόκαινου έποχής τόν 
Elephasjneridionalis,ύψους πλέον τών 4 μέ
τρων,έν τή'Κεντρική καί Β. Εύρώπη. Κατά τόν 
αύτόν χρόνον, έτερον είδος ό Elephas anl iqnus 
εμφανίζεται έν Εύρώπη, Β. ’Αμερική, ’Ασία καί 
’Αφρική, διατηρηθείς μέχρι τοΰ τέλους τή; δι- 
λουβίου έποχής. Ό Elephas antiquus ήν 
ισχυρόν ζώον, δμοιον μέ τόν Elephas llieri- 
dionalis και ώπλισμένον διιλ δύο ισχυρών χαυ
λιοδόντων κεκαμμένων πρό; τά εμπρός καί άνω.

Ό πλέον δμως έξ όλων τών έξαφανισθέντων 
έλεφάντων γνωστό; καί ύ μάλλον διαδεδομένο; 
είναι ό Elephas primigenius (Έλέφα; δ 
πρωτογενή;), ζώον τρομερόν μέ γι.γαντιαίου; 
χαυλιόδοντα;, ΐσχυρώς καμπτόμενου; πρό; τά 
άνω καί έξω, φθάνοντα; δέ σχεδόν τό μήκος 
τών 5 μέτρων. Τά λείψανα τούτου είναι διαδε
δομένα εΐ; τά διλουβιακκ στριόματα καί εις τά 
σπήλαια τών οστών άπάσης σχεδόν τή; Εύρώ
πη; πλήν τή; Σκανδίναυΐα; καί ’Φινλανδίας, 
ομοίως δέ καί έν τή Β. 'Αμερική, ’Αλάσκα ώ; 
καί έν αύτή έτι τή παγετώδει Σιβηρία, έν τοϊς 
πάγοι; τή; οποία; διετηρήθησαν έν άρίστη κα- 
ταστάσει, ού μόνον τά οστά, άλλά καί πτιύ- 
ματα τούτου,καί έν τοσαύτη πλησμονή, ώστε 
άπό αιώνων νά ύφίσταται έκεϊ έμπόριον «ορυ
κτού ελεφαντοστού», ύπό Κινέζων.

Τό έδαφος τής Σιβηρίας, πεπηγό; εις μέγα 
βάθος, έγκλείει άκέραια πτώματα έλεφάντων 
μαμμούθ, ώ; τού; ονόμασαν οί κάτοικοι τή; 

χώρα; ταύτης,έκλαμβάνοντες τούτους ώς ζώα βι- 
οΰντα ύπογείως, πτώματα άτινα φέρουσι τό 
δέρμα των καί τό τρίχωμα καί τά όποια άπό 
καιρού εΐ; καιρόν Εμφανίζονται. Κατά τό έτος 
1799 Τογκ.οΰσος τι; αλιεύ; άνεκάλυψε παρά τάς 
έκβολάς τοΰ ποταμού Λένα σώμα τοιούτου τινός 
Μαμμούθ, γιγάντειον καί τέλειον, έκχωσθέν διά 
τής διαβρωτικής τοΰ ύδατος ένεργείας, δπερ διε- 
τήρει έτι τάς σάρκας καί τό δέρμα. Ό αλιεύς 
ήρκέσθη νά άποσπάση τούς χαλιόδοντας, έγκα- 
ταλείψαςτό λοιπόν πτώμα, ΰπερ ήρχισε νά σή- 
πηται καί νά κατατρώγηται ύπό τών άρπακτικών 
τής Σιβηρίας ζώων. Γνωστού όμως τούτου γενο- 
μένου, έσπευσεν ή ρωσσική κυβέρνησις νά άπο- 
στείλη διαφόρου; επιστήμονα; καί κατωρθώθη 
νά διασωθή ό σκελετό; τού ζώου καί μέρος τοϋ 
δέρματός του μέ τά; τρίχα; του καί ύ στόμαχο;, 
φέρων εΐσέτι νωπά τά διάφορα καί νΰν ζώντα 
φυτά τή; Σιβηρίας. “Απαντα ταΰτα καί δή τόν 
σκελετόν κατέχει τό αύτοκρατορικόν τή; ΙΙετρου- 
πόλεω: Μουσεϊον. Πλεϊσται μετά ταΰτα έρευναι 
τοΰ εδάφους έγένοντο καί εί; φώς ήλθον ύπέρ 
τούς 100 σκελετούςτοΰ Elephas primigenius 
ή Maniniolll 11, έκ τή; μελέτη; τών οποίων 
συνήχθησαν τά ακόλουθα.

'< > Μαμμούί) ούτο; ήτο κεκαλυμμένο; ύπό 
μακρών τριχών, σχηματιζουσών είδος χαίτη; έπί 
τών νώτων του καί καλυπτουσών άλλας τρίχας 
μαλακωτέρας, ούτως ώστε ήδύνατο ούτο; νά ύπο- 
φέρη τά ψύχη τή; Β. ’Ασία; καί Εύρώπη;.

("Επεται τό τέλος)
ΔΟ Γ. Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ

Επιμελητής Όρυκτολ. καί Γεωλογίας
έν τφ Μ. Πολυτεχνείφ
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Από τής έποχής τών μύθων ό άνθρωπος 
ήρςατο καταγινόμενος εΐς τήν έφεύρεσιν τών 
μέσων τής πτήσεως.

Είς τούς πρωτογενείς ανθρώπους ή άπομί- 
μησις τής μυϊκής κινήσεως τών ιπταμένων 
πτηνών έφαίνετο ου μόνον δυνατή, άλλά καί 
φυσικωτάτη. Έφρόνουν δέ, δτι τό πτηνόν 
πέτα, μόνον διά τής μηχανικής εργασίας 
τών πτερύγων και διά τοΰτο προέβησαν είς 
τήν θεωρίαν, ότι διά τής μυϊκής άναπτύ- 
ξεως τών βραχιόνων καί τής κινήσεως τού
των καί ό άνθρωπος Οά ήδύνατο νά ί'πταται.

Αΐ τελευταϊαι έρευναι τής επιστήμης, 
όπως αί τοϋ πρώτου φυσιολόγου Έρμαν 
"Ελμολτς, μόλις κατά τόν παρελθόντα αι
ώνα απέδειξαν, ότι είναι άναγκαιοτάτη ή 
άνάπτυξις τών δυνάμεων τοΰ άνΟρώπου, δπως 
κατορΟωΟή ή ισορροπία του εΐς τόν ατμοσφαι
ρικόν άερα, ώς καί παντός πτητικού μηχα
νήματος ώρισμένου βάρους, κινούμενου ύπό 
πτερύγων. Περισσότερα·, δέ μελέτα: έπί τής 
πτήσεως τών πτηνών άπέδειξαν, ότι καί είς 
τον πτερωτόν κόσμον δέν συμβαίνει άλλοίως. 
Ταύτην τήν θεωρίαν ήκολούΟησαν καί άνέ- 
πτυςαν εΐς όλα τά νεωτεριστικά των ζαί πτη
τικά μηχανήματα καί πάντες οί νεώτεροι 
καταγινομενοι εΐς τήν μηχανηκήυπτήσιν. Δέν 
λησμονοϋμεν δέ, ότι ό μηχανικός Λιλίενταλ, 
οστις άνήγαγεν εΐς περιωπήν τήν θεωρίαν τής 
πτητικής τέχνης, έλαβεν ώς πρότυπον τήν 
πτήσιν τοϋ γυπός καί κατώρΟωσεν όσα οί 
νεώτεροι έλαβον ώς υπόδειγμα καί βάσιν τής 
μηχανικής πτήσεώς των. Οί δέ άδελφοί 
1’άϊτ, έν Αμερική, τήν αύτήν θεωρίαν άνα- 
πτύσσουσιν ήθη εΐς τάς έπιτυχεΐς άποπεί- 
ρας των.

ο-.ρ··«-6-ο
Κατά τον μεσαίωνα τό ζήτημα τής πτή

σεω ο/./ους ε
στήμονας καί

ϋ άνΟρώπου άπησχολει 
φυσιολόγους. Ό δέ μέγας 

φυσικός, άλλά και άστερολογος zt 
στής μοναχός καί καθηγητής Ι’ό 
ζήσας άπό τοϋ 1244—129 4, έν 

:ο Μπάκ 
Όξφόοδη

περιέγραψεν ήδη διά'πρώτην φοράν κατά τόν 
1Βον αιώνα τό Οαϋμα αύτό μιας πτητικής 
μηχ«'^·

ΊΙ ’Αναγέννησιςκατόπιν έστρεψετήνπρο
σοχήν της πρός το ζήτημα τοΰ άέρος καί τής 
περιγραφής τοιούτων δυνατών τεχνικών πτε
ρύγων. Μαθηματικός δέ τις έκ Περόνης ό 
Δάντε, κατεσκεύασε ούο πτέρυγας καί άπε- 
πειράΟη νά πετάξη, άλλά κατέπεσε καί έ- 
Οραυσε τά δύο σκέλη του. Παρομοίαν τύχην 
είχε καί άλλ ος τις μοναχός ό Όλιβέρ Μαίλ- 
μσπερο, δστις έφαντάσΟη. ότι τώ ήτο δυνατόν 
νά έφαρμόση τήν περιγραφήν τής πτήσεως, 
ήν δίδωσιν ήμϊν ό Οβίδιος εΐς τάς μεταμορ
φώσεις του περί τής πτήσεως τοϋ Δαιδάλου-

Κατεσκεύασε δηλονότι πτέρυγας, έκριβώς 
ώς τάς ύπό τοϋ Οβιδίου περιγραφομένας καί 
μέ πλήρη πεποίΟησιν εΐς τήν περιγραφήν 
ταύτην έρρίφΟη άπό τίνος πύργου, άλλά δυ
στυχώ:, κατά φυσικήν συνέπειαν, καταπεσών 
συλλήβδην κατά γής έΟραύσΟη τάς κνήμας 
καί έμεινεν ήκρωτηριασμένος καθ’ δλην του 
τήν ζωήν. Εν τούτοις ή μεγάλη του πίστις 
πρός τό ουτατόν τής πτήσεως τοϋ άνΟρώπου 
δέν τόν έγκατέ/ είπε καί άπέΟανε μέ τήν 
αδιάλειπτου λύπην, ότι δέν ήδυνήΟη νά έπι- 
χειρήση έκ νέου τό πείραμά του. “Ελεγε δέ 
κατά τό τέλος τής ζωής του, ότι Οά έχρησι- 
μοποίει όργανό ν τι, έχον σχήμα πρός ουράν 
πτηνών, διά τοΰ όποιου άσφα’/ ώς Οά ήδύνατο 
νά πετάςη.

Κατά τό τέλος τοϋ μεσαίωνος ή πίστις 
περί τοϋ δυνατού τής ανθρώπινης πτήσεως 
είχεν ώσαύτως έπιταΟή, ό δέ εύσεβής επί
σκοπος τοϋ Τσέστερ,Τζών Οϋϊλκινς, δίδωσιν 
ήμϊν ιδέαν τής τότε πεποιΟήσεως έντωέργω 
αύτοϋ «Πραγματεία περί μηχανικών κινή
σεων. 1682» ένή τό πρόβλημα τής πτήσεως 
λύεται κατά τούς εξής τέσσαρας τρόπους.

Ιον ΊΙ πτήσις είναι δυνατή κατά κύριου 
λόγον τή βοήθεια τοϋ θεού ή τοϋ διάβολου, 
διότι ό άγγελος ή ό διάβολος υποστηρίζουν 
εΐς τούτο τόν άσΟενή καίάμαρτωλόν άνθρωπον.

2ον Δύναταί τις ν’ άνέλΟη εΐς τόν άέρα 
άν άνεγερΟή υπό μεγάλων πτηνών,ώς άυαφέ- 
ρεται εΐς παλαιά καί νεώτερα συγγράμματα.

Βον Τρίτη μέθοδος είναι ήέφαρμογή πτε
ρύγων έπί τοϋ σώματος.

4ον Δέ όμιλεϊ ό έπίσκοπος περί «ιπταμέ
νων αμαξών» οιά τάς όποιας οίοει φαντασιω- 
δεστάτην περιγραφήν. Πολύ πριν όμως τής 
φαντασιώδους ταύτης περιγραφής ή ’Αναγέν
νησις είχεν έπιληφΟή ύπό έπιστημονικήν δλως 
έποψιν τοϋ προβλήματος τής πτήσεως τών 
πτηνών ώς καί τής ίπταμένης μηχανής.

Αί έρευναι τοϋ Λ εουάρδο δέ Βίυτσις περί 
τής πτήσεως τών πτηνών καί τών ΐσχυόν- 
των έπ’ αύτής μηχανικών νομών άποτελοϋν 
τήν βάσιν τών εργασιών τών σημερινών νεω- 
τεριστών τών ιπταμένων μηχανημάτων. 
”1Ιδη δέν Οά εΐσέλΟωμεν εΐς τάς λεπτομέρειας 
τών επιστημονικών έρευνών καί ορισμών τοΰ 
δαιμόνιου ζωγράφου τής άναγεννήσεως, άφοΰ 
άρκετά είπομεν έν τοϊς προγενεστέροις φυλ- 
λαδίοις τής «Φύσεως», άλλάΟά άναφέρωμεν 
μόνον τόν ορισμόν τοϋ ιπταμένου μηχανή
ματος τοϋ δέ Βίυτσις. « ΈνΟυμοΰ, γράφει ό 
μέγας έρευνητής καί ζωγράφος τής φύσεως 
καί παντός έξοχου καί ώραίου, «ότι τό άε- 
ρόπλοιόν σου ούοέν άλλο πρέπει νά μιμηΟή 
ή τήν νυκτερίδα αύτήν, καθόσον αϋτη μόνον 
έχει το επιβοήθημα τοϋ πτητικού οέρματος 
δπερ άποτελεϊ τέλειου έξοπλισμόν ή μάλλον 
τον σύνδεσμον τοϋ έξοπλισμόΰ, δηλαδή τό 
κύριον ιστίου τών πτερών.»

Ό άγγλος Πίλστερ τήν ιδέαν ταύτην τοϋ 
δέ Βίυτσις έφήρμοσεν έκ νέου έσχάτως. 
"Ετεροι δέ σοφοί, ώς ό Βερέλλη καί ό Νο- 
βιέ τήν θεωρίαν ταύτην τού πτηνού άνέ- 
πτυξαν εύρύτερον, ϊ).\ όμως.

Αί Οεωρίαι αύται διετέλεσσν άνεφάρμο- 
στοί έν τή πράξει καί ήρχισαν εΐτα νεώτερα 
τολμηρά έπιχειρήματα πτήσεωςπαρ’ ανθρώ
πων μή πιστευόντων ε·ς τήν έπιστημονικήν 
βάσιν τής πτήσεως τοϋ άνΟρώπου. Εΐς τήν 
εποχήν Λουδοβίκου ΙΔ' ό γάλλος σχοινοβά
της Άλλάρ έπεχείρησε νά πετάςη καί κα- 
τετραυματίσΟη. ΠαιοιοΟεν κατεγίνετο εΐς 
διαφόρους άνακαλύψεις καί κατεσκεύασε δύο 
πτέρυγας ξυλίνας έκ λεπτού ύφάσματος πε- 
ριβαλλομένας καί συνδεομένας, αί όποϊαι ήδύ- 
ναντο ν' άυοιγοκλείουυ καί τάς όποιας έφήρ— 
μοζεν είς τούς ώμους του.

Τό μηχάνημά του κινούμενου διά τών 

χειρών καί ποδών μεθ’ ών ήτο συνδεδεμένον, 
έπέτυχε πϋ.ηρέστατα καί κατώρΟωσε κατ 
άρχάς νά π-ηδήση άπό τίνος καθίσματος, εΐτα 
άπό τίνος τραπέζης καί βαθμηδόν άπό τοϋ 
πρώτου καί δευτέρου πατώματος τής οικίας 
του, ώστε τέλος έπέταξε καί άπό τής στέ
γης καί ύπερέβη τον ποταμόν.

Τά πειράματα ταϋτα διήγειρον μέγαν θό
ρυβον, άλλά περί όλων αύτών σήμερον δέν 
υπάρχουν σαφείς καί ώρισμέναι πληροφο
ρία·..

Ταϋτα συνέβησαν κατά τό 1679. Κατά 
δετό 1 7 42 ό Μαρκήσιος Μπέκεβαλλ συν- 
ήΟροισε κόσμου πολύυ εΐς Παρισίους, δηλώ- 
σας ότι έπρόκειτο νά πετάξη έκ τής οικίας 
του ύπέρ τον Σηκουάναυ. Καί πραγματι
κώς έπέταξεν, άλλ' άτυχώς μετ'όλίγονκα
τέπεσε καί έΟραυσε μίαν κνήμην έπί τίνος 
λέμβου.

Τήν αύτήν τύχην έσχε καί ό ίερεύς Δε- 
φόρζ, οστις όμως άνέπτυξε μεγάλην ταχύ ■ 
τηταείςτάς τεχνικά: του πτέρυγας.

Τέλος όπόταν κατά τά τέλη τοϋ 18ου 
αΐώνος έφευρέΟη το άερόστατον, οΐ άνθρωποι 
ήρχισαν π-άλιν νά έλπίζουν εΐς τήν πτήσιν. 
Τό δέ 1784 ό Φρειδερίκος Μερβάδετ έδημο- 
σίευσε πονημάτιον, έπιγραφόμενον « 11 τέχνη 
τοΰ πετάν κατά τήν μέθοδον τών πτηνών. »

Επίσης ό Φάλσιερμ κατέγινεν εΐς τήν κα
τασκευήν ιπταμένων μηχανών. Ό δέ Βιεν- 
ναϊος ώρολογοποιός Ιάκωβος Δέγεν έφεϋρε 
μηχάνημαπρός πτήσιν. συνδεόμενου μέ μι
κρόν άερόστατον, άλλ' ημέραν τινά τόπλή
θος έςαγριωΟέν κατόπιν άποτυχίας, του έκα- 
κοποίησε καί κατέστρεψε τό μηχάνημά του. 
Εΐτα δέ έχασε τήν έργασίαν του καί άπέΟα- 
νεν έυδεής καίάφανής.

Κατόπιν άλλοι μάρτυρες έπηκολούΟησαν. 
Ό τολμηρός Κόκκιγγ ύψώΟη είς ύψος 1800 
μ. καί καταπεσιον κατασυνετρίβη. Οι δέ 
Αετώρ καί Γκρούφ ομοίως έφονεύΟησαυ τρα- 
γικώς.

Κάποιαν όμως έπιτυχίανήρατο ό μηχα
νικός ΌΟων Λιλίενταλ, οστις θεωρείται ό 
πραγματικός πρόδρομος τών άεροπλάνων, ά- 
κολουΟήσας πιστώς τήν πτήσιν τών πτη
νών. ’Α7.λά καί ούτος τόν Αύγουστον τοϋ 
1896 παρά τό Βερολϊνον κατέπεσε καί άπέ
Οανε μετ' όλίγον. Ό θάνατός του έδωσεν 
άφορμήν νά τον μιμηΟοϋνπο/.λοί άλλοι και 
σήμερον ή άνΟρωπότης πολλά έλπίζει έκ 
τούτων.

Φ. Πρίντεζης
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0 ΨΙΤΤΑΚΟΣ ΕΝΝΟΕΙ ΟΣΑ ΛΕΓΕΙ;

συναναστροφή ενο; 
είνε πλέον εύχάρι- 

πάντων άπηλλαγ-

Τό αριστοκρατικόν αυτό ποικιλόχρουν πτη
νόν είνε άναντιρρητως τό υ.όνον ζενικόν. όπερ 
πλεονάζει είς τήν Εύρώπην. Ό δέ λόγο: είνε. 
οτι ή συντροφιά του είνε ευχάριστο: κζι ή φιλία 
του περιζήτητος. Καί άλλα ζώα. όπως ό κύων, 
ή γαλή, τό καναρίνιον, έχουν τούς φίλους των.

’Αλλά, νομίζομε·/. οτι ή 
όμιλοϋντος παπαγάλου θα 
στος κζί ποικίλη, κζϊ πρό 
μένη μονοτονία.;.

Συγχρόνως όμως τό εύχάριστον ζύτό λάλον 
πτηνόν αποτελεί διά τήν επιστήμην αίνιγμα.

Εννοεί ζρζ γε οσζ λέγει :
Δ'.ζτί δέ κατέχει τό προτέρημα τοΰ όμιλε!·/ 

τοΰ οποίου στερούνται ολζ τά. μαστοφόρα. έξζι- 
ρέσει τοϋ άνΟρώπου ;

'Ιδού δύο έρωτήμζτζ μεγάλου ενδιαφέροντος, 
τά όποια είς μάτην αναμένουν σαφή άπάντησιν.

Καθ' ημάς ή φράσις «όμιλεϊ σαν παπαγάλος» 
είνε ύπερβολική ή μάλλον ψευδής.

Διότι πζρετηρήσζμεν πλειστάκις,οτι ζύτό τό 
φλύζρον προσκολλά ακριβή τινζ έννοιαν εις 
τζς λέξεις ζζι φράσεις, ζ: λέγει’

Ιδού περίεργον επεισόδιο·/, κατ' ζφήγησιν 
Γάλλου διατρίψαντος έν Αμερική.

«Είχον, ότε έκαΟήμην είς τήν Β. 'Αμερικήν, 
ένζ ψιττακόν, δστις είχε τήν ιδιοτροπίαν νά μή 
ύποφέρη τά ρεύματα. 'Οσάκις λοιπόν ό υπηρέ
της άφινεν ανοικτήν τήν Ούρζν τοϋ δωματίου 
όπου εύρίσκετο ό παπαγάλο:, αμέσως ήρχιζε 
τάς φωνάς.

— «Cierr.l la pUCI’ta 1 Κλείσε τήν πόρτα '.»
Και πρός τούτοις έξεστόμιζε κζϊ όβριν. ήν 

δέν τολμώ νά γράψω ούτε ίσπζ.νιστί.
Είχε φιλίας μέ μίαν γαλήν, ζ; όμως διέκοψε 

λόγω τοϋ έξη: επεισοδίου. Γνωρίζετε βέβαια 
πόσον ύπουλος κζϊ έπιρρεπή: είνε είς τήν προ
δοσία.·/ ή οικογένεια τών αιλουροειδών. ΊΙμέρζν 
τινκ λοιπόν ή γαλή τοϋ έκλεψε τεμάχιον γλυ
κίσματος. Ό ψιττακός προσεποιήΟη ότι δέν άν- 
τελήφΟη τήν κλοπήν κκϊ t/.ετά παοέλευσιν δύο 

/ **.·**··*/, » fωζων εφωνζςε υ.ε Μωττευτ’.ζχν οωντ,ν :
«Gato! Gato! Qlieridi)Γάτε, αγαπη

μένε μου, Γάτε '.
Και ένώ ή γαλή ζνευ δυσπιστίας 

δεχόμενη τήν φιλικήν πρόσκλησιν, 
όρμζ κζϊ τή; δζγζάνη σκληρότατα

ΤΙ δυστυχής μιαουλίζουσζ τότε 
φυγήν, ένώ τό πονηρόν πτερωτόν 
γέλωτζς.

«Χά '. χζ! χζ! Bien heelin'. Bien liecliu! 
Καλά σου τήν κζτέφερζ.»

Κζϊ δεν τήν έπωνόμασε πλέον αγαπητήν.»
Άλλ’ έκτο: ζύτοϋ κζϊ άλλοι σοφοί κζϊ —/ω- 

στοι ωμο/.ογησζν οτι ο ψιττακός πο/./.ακι; εν
νοεί οσζ λέγει. Μεταξύ αύτών είνε ό μεγάλη: 

, - > ν

τό πτηνό·/ 
το ιϋτίον. 

έτράπη είς 
έξέσπζ είς

φήμης γερμανός φυσιολόγος, ό ιατρός Κάρολος 
Ι’οϋς. οστις υ.έ πολλήν επιτυχίαν έκκλλιέργησε 
τήν μνημοσύνην τών παπαγάλων του.

Κζϊ έν πρώτοι; ούδεϊ: έξ αύτών έσφζλλεν, οσά
κις έπρόκειτο καθ'έκάστην πρωίαν νά προσφω- 
νήση τόν κύριον του δια τοϋ gllten Μ<il’gen ,έπι- 
φυλλάσσων δια τήν εσπέραν τήν καλησπέραν. 'Εξ 
όλων τών ψιττακών του εύφυέστερος ήτο εις 
ονομαζόμενος ’./ακώ/ζ οστις έμαθε νά μετρά 
μέχρι τοϋ 8. "Οταν ό ιατρό: τοϋ προσέφερε κζ- 
ρύδια κζϊ τόν ήρώτζ πόσα έκράτει είς τήν ανοι
κτήν χεΐρζ του. τό πτηνόν άπήντζ χωρίς ποτέ 
νά κάμν; λάθος ένός αριθμού.

Αλλά τό περίεργότερον είνε, ότι ό 'Ιακώβ 
έμαθε πολλά: λέξεις είς τρεις γλώσσας, τήν 
γερμανικήν. αγγλικήν κζϊ γαλλικήν. 'Από τάς 
πρώτα: λέζει: αναγνωρίζει τήν εθνικότητα τοϋ 
επισκέπτου κζί τον προσφωνεί καταλλήλως.

— Wie gel its ϊ
— 1 low do you do ?
— Comment allcs vous ?
'Ολίγον δέ κατ’ ολίγον τό μνημονικόν τοϋ 

'Ιακώβ άνεπτύχΟη τοσοϋτον ώστε νά δύναται 
ν’ ζπζγγείλγ, μεγάλα ποιήματα, καί νά μάΟη 
φράσεις έκ πεντήκοντα λέξεων.

’Επίσης ό άγγλος φυσιολόγος Γεώργιος Ρο- 
μόμ. διηγείται, ότι ψιττακός τις δέν παρέλιπε 
τήν ευκαιρίαν,οσάκις έβλεπε κυρίαν σηκώνουσζν 
τήν φούσταν της. νά τή; λέγει’

— "Αφησε την νά σύρεται. ΤΙ υπηρέτρια 
Οά τήν ξεσκονίσγ.

'Εάν δέ κάνει: έπιπλήξη ενώπιον του κόρα- 
zry υπεοζσπ’.,ετκ·. /.εγων :

— Μή κακοκκρδίζγ,ς τό παιδί, (-)ά τό κάμ.ν·,; 
νά κλζ.ύσγ,.

Αλλά. νομίζομεν, δέν είνε ανάγκη νά παρα- 
Οέσωμεν και άλλα τοιζϋτζ παραδείγματα, δΓ 
ών άποδεικνύετζι οτι εννοούν οί ψιττακοί 
οσζ λέγουν καθότι κζϊ τών αναγνωστών μας 
οί πλείστοι Οά. γνωρίζουν τοιζϋτζ.

Τό ακατανόητο·/ ομω: είνε διατί, ένώ ό παπα
γάλο; δύναται νά μά.Οη νά όμιλή, ό πίθηκο; κζϊ 
ό κύων κυριολεκτικό»; είνε ανάξιοι νά μιμηΟοΰν 
τήν ανθρώπινη·/ ομιλίαν.

Μερικοί φιλόσοφοι λέγουν ότι ό έγζέφαλος 
τοϋ παπαγάλου είνε αναλόγω; ογκώδης ώς τοϋ 
ανθρώπου,έμπεριέχων έλικας ανάλογους μέ εκεί
να:. ζίτινε; παρ' ήμϊν θεωρούνται ώ; τά. κέντρα 
τή: μνήμης, τής λαλιά; κζϊ τή: μ.ιμήσεως.

Άλλ’ ολζ τζ.ϋτζ είνε ύποΟέσεις μόνον.
•1'ρονιμ.ώτερον λοιπόν είνε νά πζραδεχΟώμεν 

τό τοϋ Κζλινώ.
— Δ'.ζτί ό ψιττακός όμιλεϊ :
— Διότι έχει τό χάρισμα τοϋ όμιλεΐν.
Καί ιδού τό παν.

Ό Συλλέκτης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΤΟ ΠΡΑΞΙΝΟΣΚΟΠΙΟΝ

ΊΙ ενρωπαϊκη Ιδιοφνΐα διά της παοατηρή- 
σεως των προηγον/ιένίος Ικτεΐϊζντων εηιπτηιιονι- 
κών παιγνίων εν .τρογενεοτέροις φνλλαδίοις της 
«Φύσεως» άνεκάλνψε και ΐτερα .τολλά τοιαΰτα, 
ίξ ών ^αρατίδεμεν και τό έξί}ς .’

’Εσωτερικώς στρογγυλόν κντίου ττροσκολ/.ατε 
κυκλικόν χάρτην, ίιρ' οι’ απεικονίζονται σειραι 
εικόνων ώρισμένης τίνος ποάζεως, ώς προγενε-

στέρως επίσης περιεγράψαμεν Ιν άλλο) παιγνίω. 
“Εναντι δε είς τό κέντρου δέσατε πρίσμα εκ κα- 
δρεπτών διαμέτρου ακριβώς κατά τό η/ιισυ τοϋ 
κυτίον. cΕκαστη εικ<ον δέον ν’ άντικρόζη μίαν 
πλευράν τοΰ πρίσματος.

“Ήδη έάν μετρίως πέριστρέψητε τόν έξωτερι- 
κόν κύκλον διά τής περιστροφικής στρόφιγγος,ήν 
κάτωδι προσαρμόζετε, ώς έμφαίνεται έν τώ σχή- 
ματι, δά έχετε ώραίαν άναπαράστασιν κινουμέ
να»· προσώπων έν τα) κατόπτρω μετ' άςιοση- 
μειώτου έπιτυχίας.

Καί τό φαινόμενου τοϋτο ά.τοδοτέου είς τ'ηυ 
ταγυτέραυ κίνηση· τών εικόνων, άντανακλωιιέ- 
νων έπί τοϋ κατόπτρου, άς εικόνας τό βλέμμα 
μή δυνάμενον νά ιδη κεχωρισ/ιένως, ώς έκ τής 
ταχύτητος, βλέπει ό/ιοΰ έν σειρά ώρισμένο»· 
πράξεων.

Φ. Π.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

' νγεεε'/ή τ«»·ΰ εγκεφάλου
Έν τή «ΙΙανελ.λ.ηνίω Έπιδεωρήσει» ό γνω

στός παρ' ήμΐν παδολόγος κ. Νικολούδης δημο
σιεύει κοινωνικωτάτην μελέτην περί υγιεινής 
τήςδιανοίας καί διαίτης τοϋ ι·οϋ, δέμα έξ ού άπο- 
σπώμεν γάριν τών αναγνωστών /«/,- περικοπσς 
τινας.

Κατά τόν διακεκριμένου έπιστήμονα α πας άν- 
δρωπος έχει δεδομένην ποσότητα διανοητικής 
δυνάμεως, άποτόκου τών διαφόρων λειτουργιών 
τοϋ άνδρωπίνου λογικού καί ή υγιεινή τοϋ νοΰ 
συνεπώς συνίσταται πρωτίστως εις τό γνώναι 
κατά βάδος τάς δυνάμεις τοϋ οργανισμού έκαστου 
έγκεφάλου. Δέονϋδεν. έξακολουδεί ό κ. Νικολού- 
δης, νά σπουδάσωμεν καλώς τόν έγκέφαλον είς 
δν πρόκειται νά διαγράψωμεν δεδομένην τινά 
καί πάντοτε άνάλογον δίαιταν, τήν ν.αλουμέ.νην 
διανοητικήν καί συνίσταμένην είς τό άδροισμα 
τής καταλλήλου καί ι'ιναλόγου πρός έκαστον έγ- 
κέφαλον άσκήσεως καί άναπαύσεως τών Ιδεών 
και κρίσεων, τών ιμ'Ιικών, διεγερτικών καί πρα
ϋντικών τοιούτων. ΊΙ παράβασις τοϋ υγιεινού 
τούτου κανόνος τόν όποιον μετά πολλής σαφή
νειας <5 έγκριτος έπιστήμων περιγράφει, έπιφέρει 
τήν διανοητικήν υπερκόπωσιν καί τάς έκ ταύτης 
σοβαράς συνέπειας διά τους έογαζομένους δια- 
νοητικΐος. Έξ άντιδέτου έν άλλη περικοπή τοΰ 
έπιστημονικοϋ άρδρου ι'ιναφέρει ότι ή άδράνεια 
τοΰ έγκεφάλου είνε λίαν κινδυνώδης διά τήν ζωήν 
τού έγκεφάλου και ό άρχόμενος τών σπουδών 
του έν προκεχωρημένη ηλικία ευρίσκει ήττον 
εύκαμπτα τά όργανα τής νοήσεως. Πρός τοϋτο 
κατάλληλος διανοητική γυμναστική είνε άναγ- 
καία, διότι ό άφείς έπί μακρόν χρόνον αδρανή 
τήν μνήμην καί παραμελώ»· τής χρήσιν τοΰ 
γράφειν ή άναγινα’ισκειν ή μανδάνειν, εδρίκει 
κατόπιν δυσχερεστάτους τους διαφόρους τρό
πους τής τοϋ έγκεφάλου έργασϊας.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΛΑΙΣ;

(TovtdOiv ύπό τοΰ κ. I'· ΧωοαόΛ)

Γιατί νά κλαΐς, άγά.τη μου, γιατί; 
τής σκοτεινιάς μου ήλιε, γιατί;

Πές μου δέν είνε άοκετί) ή δόλια μου ψυχή 
ποΰ σ’ αγαπά περήφανα ά! ναί!

Χίλιες φορές γιατί;...

Γιατί νά κ/.αΐς, μικρούλα μου, γιατί
τά γα/.αν<< σου μάτια νά θρηνούν ;

Πές μου ή δόλια μου καρδιά δέν σού αρκεί;
πές μου γλυκεία παρηγοριά, αγάπη μου χρυσή 

μέ αγαπάς ή όχι, γιατί νά κλαΐς γιατί;

Σ. Κ. 01Κ0Ν0ΜΙΔ0Τ
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Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΕΝ ΩΡΑ. ΘΕΡΟΥΣ

(Συνέχεια, ϊόε προηγ. φύλλον)

ΙΙά- 

τούς 

έπι- 
τχς λέμβου, διεπερκι- 

κζϊ έκεΐϋεν άυ.έσως 

'Λγγλίζς τοΰ κζλοΰ 

φίλου κυρίου Κοτζιζ. 

'πιζκτν,ν νκ 

οΰ ·Λθνκ· ■ » 
τοΰ συγκκτκβζτι- 

ιςτου. ΙΙολλάκις υ.ετέβν,ν εις Ιΐά- 

άντοτε διψεινκ πζρ’ κύτω. εύχζρι 

έκ τών κζΟζρών κζι κν.έχ.πτων δω- 

ξενοδοχείου κζι τών κζλλίστων κζϊ 

περιποιήσεων, 
έρου: ζποτελο

Μόλις έφΟάσζαεν εις 

τρκς άπεχ κιρετήσκροεν 

συντκξειδιώτκς μ,χς κζϊ 
βάντες 

ήν ξζ,ράν 

..εΐοντής

τε ρι π ο ΐ'ζ,τικ ω τ α του 
δέν εννοεί νά υ.ή άνζγκάσζ

•Ο ζ!
/

τό ξενοδόχε'
ώΟζ.ριεν εις 

ε;, ϊ-..-

κκϊ
Λ» δστ ' Γ · ι
έπζνέλΟν) εις τό ξενοδοχείο·/ του. διά 

δικού του μειλιχίου ύφους κζϊ 

κού χζρζκτέρο 
τρζς κζϊ π:’ '

στν.Οεϊς ώς 

[/.ζτίων τοΰ 

εξαίσιων φζγν,τών κζ'ι

Αί Πάτρζι έν ώρκ θέρου: ζποτελο·'.'σι διζρκέ 

νυκτερινήν άπόλκυσιν διά τούς δυνκυ.ενους νκ 

πζρκυ.ένωσιν έπ’ άρκετόν εις τήν πζρκλίκν ή 
τους τκξειδεύοντας έκεΐΟεν ή δι' έκεΐ. ιδία έν ώρκ 

πκνσελχνου. Ο ιιώλος. ένθα ό φάρο: ;χετά τοΰ 

κάτωθι αύτοΰ καφενείου. ή παραλία κζϊ ή ακτή 

εϊσϊ κατάυ.εστοι σχεδόν Οζ>λώνων. οΐτινες ζπο- 

λζυ.ζάνουσιν άπλετου δεοσου. ι/.ζ-.-ικωτάτν,: Οέκς 

κζϊ ώρζ.ίκς ν.ουσικές, ένω τζύτοχρόνω: πού κζϊ 

που ά.τυ.όπλοιόν τι γοργώς εξέρχεται άπό τές 

αριστερές είσ’δου τοΰ γραφικού κκΐ άρκετά 

ωραίου λιχ.ενος. ένω ετερον χρειιως είσερχεται 
άπό τοΰ δεζιοΰ αερους ή κζϊ τζνάπκλιν. ες ών 

οί ποικ'.λόχ.ορφο’. έπιΒζτζι ήρ.ιδζποϊ κζϊ ξέ

νοι έν τζχει διζσκορπιζοντζι ένΟζ κζκεΐσε.

Κζτά τοι.-.ύτ.',ν λοιπόν νύκτκ ζφιχΟεντες κζϊ 

ζυ.εϊς έκεϊσ-. ζφοΰ πζρεν-είνζυ.εν επί τινζ ώρ;:ν 

έν τ-75 πλκτείζ. κορεσΟέντες αρ
κετές δρόσου κζι εύκρέστου Οέκς 

κζϊ νυκτερινές κπολκύσεως, υ.ε- 

τέβ/,ριεν πρός ύπνον κζϊ τήν έ- 
παύριον άπήλΟοχ.εν διά ώρζίου 

άτρ.οπλοίου τές ’Αχαϊκές εις

Ζάκυνθον, όπου έφΟζσζυ.εν ικετά ώρκιύτκτον κζι 
όιζσκεδκστικώτζτον τκξείδιον, κκί»- οσον ή δικ- 

περκίωσις κύτη, οτκν γίνετκι κζτ’ εύΟεΐζν κζι 

κνευ προσεγγίσεων εις Μεσολόγγιον κζι Κυλλζ- 

νν,ν, έν ώρκ θέρους, εϊνζι εύχάριστος υ.ετκ καλές 

ρίώλιστζ συνζνζστροφές κζι εύρυχώρου πλοίου. 

Κζι όντως ή Οέζ τών έκκτέρωΟεν ορεινών ακτών 

τές Στερεά: κζι I Ιελοπονήσου κζι τές Ζκκύν- 

0ου έναντι, κάτωθι ουρανού διαυγούς κζϊ όρί- 

ζοντος κζτκλήγοντος εις χρυσίζοντζ νέφχ. άπό 

σκάφους πλέοντο: έν Οκλάσσγ, κυανέ,ολίγον τζ- 

ρκσσορ-.έν/) ύπό ν.ικρζ: πνοές άνέυ.ου, κζϊ ότζν τις 
κάΟζ,τζι νωχελώς έπι αναπαυτικών έδρών ή κζϊ 

συνδιαλέγεται ν.ετζ συκπζΟών προσώπων, κζ- 

Οίστχσι τό τκξειδιον τούτο πολύ απολαυστικόν 

κζϊ διζσκεδζστικόν.

Ήδζ έ'υ.προσΟέν [ζκς ώρκίκ άπούις οροσειράς 

υ.έ 'όάΟος βουνώδες. κάτωθι τές όποιας διζκρί- 

νετζι ώρκίκ πόλις κζ’ι έυ.προσΟεν χ.κγευτικός 
τεχνικός λΐυ.ήν, ύποαιανήσκει οτι πλχσιάξου.εν 

εις τήν ώρζίκν νχσον κζϊ έτοιααζόιιεΟκ τότε 

πάντες οί δ·.' έκεΐ προωρισσ.ένοι. περισυλλέγον- 

τε: τά: άποσκευζ; υ.κς. νά εϊν.εΟκ έτοιαοι διά 

τήν ζποβιόζσιν.

— Πόντισον ! ακούεται ζιφνν,ς ή ζόκρεΐκ φωνή 

τοΰ πλοιάρχου κζϊ έν τζύτω λεχ.βοϋχοι ιζζς κκ- 

τζκλύζουσιν, έξ ών εις χ.οΐ λεγει :

— Κύριε ΙΙρίντεξχ. ή λέυ.βος εινε εις τήν διά- 

Οεσ.ν σζς· τω:ζ έφΟζσε κζϊ ό Γιαγκο:.

— ΙΙ·.~'.ς ι> ο: : ό ζνεύιός γ.ου :

— Νά τ , ' I.. .νυν τζ κοράσια' νά κζϊ ό 

.\ά..·..·ς κζι ·.·. ·χ . .ισχοϊ χκροποιώς έπκκολου- 

Οο’σιν.

ν.

/.

Ή ί'παυλις τοΰ χ. Α· Λούντξη.
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Ό κ. .4. -loi'vrZi/;

— Ό πχτερχ' χχϊ ή μητέρα περιμένουν έξω 
"Αν θέλετε πηγαίνομεν.

Καί έξερχόμεθα εί; τήν ώρζίαν .Ζάκυνθον κζί 
χζιρετίζομεν συγγενείς καί φίλους. Τό 8έ έσπέ- 
ρχς κζτερχόμεθζ εις τήν ώρζίαν ιστορικήν πλζ- 
τεΐζν τής προκυμαίας, οπού οί Ζζκύνθιοι καθ’ 
έκάστην σχεδόν πζντες κατέρχονται πρός δια- 
σκέδασιν, περίπατον ή αναψυχήν. Τό παράλιον 
τούτο μέρος τής νήσου εϊνε τό μάλλον ώραΐον. 
περιποιημενον. εΰγχ^’.στ^ν κζί ρωμαντικόν, 
εκτός βεβαίωςτών εσωτερικών φυτειών, λζμπρο- 
τάτων κζΐ μαγευτικωτάτων τοπείων. τζ όποια 
πάντεςέθαύμζσαν κζί έξύμνησζν. Ιΐζρζ τοΐς 
κζφενείοις πολύς κόσμος εϊνζι μέχρις ασφυξίας. 
Είνε δια τό ζήτημα τής ημέρας. ένα κινημα- 
τογράφον. τοϋ οποίου τά; σκηνικά; εξελίξεις πζν
τες προθυμοποιούνται κζΐ δή ζσχζλλοντζι μετζ 
πολλή; προσοχή; να ϊδωσι, καθ’ οσον απομι
μείται έντελώς σκηνάς περιέργους τοϋ καθ' ημάς 
βίου. Μετ’ ού πολύ ου.ως ό κινηματογράφος θά 
ύποχωρήστ) εις. τίς οϊδε όποίζς νεωτέρζς ανακα
λύψεις και ούδόλω; παράδοξον προσεχώς λίαν νά 
συναθροιζόμεθζ πέριξ πλαγγόνων όμιλουσών κζΐ 
ζδουσών. Κζί βεβαίως τότε ό κινηματογράφος 
θζ έχη, παλαιώση κζί περιπέση εις αχρηστίαν. 
ΙΊδη όμως εϊνζι ή^μονζδική διζσκέδασις όλων 

τών μικρών πόλεων, ως κζί τών στερουμένων 
θεατρικών κζί διασκεδαστιΖών μέσων.

Τήν επαύριον έπεσκέφθην υ.ερικούς έκ τών 

προκρίτων τής νήσου, ώς καί τινζς τών συνδρο
μητών τής «Φύσεως» τούς κυρίους I. Αεοντζρά- 
κην μεγζλέμπορον, Ήλ. Λογοθέτην ταμίαν, 
Δ. Ίγγλέσην διευθυντήν τοΰ ταχυδρ. κζί τη
λεγραφείου, τούς κ. κ. Πάστραν κζί Ζζβερδι- 
νόν έμπορους, κ. Κοργιαννίτην, Μασούραν κτλ. 
μεθ’ ών ζντηλλάξαμεν διαφόρους περί ποι
κίλων άντικειυ.ένων, ώς συνήθως, όμ.ιλίας.

'Ο κ. Λεονταράκης έκ τών κυριωτέρων κζί 
ζωτικωτέρων, κζί εύγενεστέρων της Ζακύν
θου παραγόντων, ύπό έποψ'.ν νοημοσύνης, έκ- 
πζιδεύσεως εμπορικής προαγωγής καί μορ- 
φώσεως είναι υπόδειγμα καί τύπος τριακον
ταετούς κζί πλέον, τοπικής έξελίξεως, καθ’ οσον 
από παιδικής ηλικίας κατελθών εις την νήσον 
καί έπιδοθείς εις τό έμ.πόριον ιδίως τής στζφί- 
δος. διέτρεξεν ολα τα στάδια αύτής, φάσεις κζί 
κινδύνους καί πρό παντός άλλου γνωρίζει την 
ιστορίαν κζί εμπορικήν αύτής έξέλιξιν. Είνε άνήρ 
μέ σθένος καί Οέλησιν, ικανότητα κζί άντίληψιν, 
συνδέεται δέ πολύ μέ τήν επικρατούσαν τΰ-fyi 
τής στζφίδος τού τόπου, άκολουθήσζς τάς δια
κυμάνσεις αύτής καί σπουδζίως ζημιωθεί; ωσαύ
τως κζτζ τζς τελευταίας υποτιμήσεις. ΓΙλήν 
έκ φύσεως επιχειρηματίας καί εργαζόμενος κατ’ 
εύθεΐζν μετά τής 'Αγγλίας, έπίσταται καλώς 
τού εμπορίου, γνωρίζων ν' αντικαθιστά τζς ζη
μίας δι* έτέρου αντισταθμίσματος, δι' όπερ με
γάλης έν τώ τόπω φήμης καί ύπολήψεως τυγ
χάνει. "Οπως δέ ό φίλος μας κ. Λεονταράκης, 
ουτω καί οί κ.κ. Δ. Στουπάθης πλούσιος γαιο- 
κτήμων κζί μεγζλέμπορος κζί ο κ. Ιω. Δζμι- 
ρζς τραπεζίτης, κτηματίας κζί επιχειρηματίας 
μεγάλω; συντελοϋσιν εις τήν προαγωγήν κζί 
βελτίωσιν τής εμπορικής κινήσεω; έν τήνήσω, 
ήτις από τινων έτών μεγάλως έζημίωσε τούς 
κεφαλαιούχου; κζί παραγωγέ?;.

Τον κ. Λεοντζράκην εύρον ώ; συνήθως έν τοϊς 
γραφείοις του παρά τήν παραλίαν καί μεταξύ 
τών πολλών ζύτού κζί ευγενιών περιποιήσεων, 
είπομεν πολλά περί τή; έπικρζτούση; κζχεκτι- 
κής κζτζστάσεως τού τόπου.

— 'Αλλά, νομίζω, τώ έλεγον. οτι πλούσιοι 
κζί κεφάλζιζ ύπάρχουσιν αρκετά έν τή νησω, 
δι' ών ήδύνζτο ή Ζάκυνθος βιομηχζνικώς νζ 
προοδεύσγ.

— Βεβαίως υπάρχουν, μοί ζπήντησεν. ώς καί 
θέλησι; από τινζς παρατηρεΐτζι κζί τάσις πρός 
έπιχειρήσεις.

— Εις τήν Εύρώπην, τώ προσέθεσα, ακριβώς 
εις τά πτωχά κζΐ νεκρά μέρη κζταφεύγουσιν οί 
κεφαλαιούχοι καί έπιχειρηματίζι, οπού ιδίως 
αί γζΐζι κζί τά ημερομίσθια είναι εύθηνζ κζΐ 
ίδρύουσι καταστήματα, εργοστάσια κζί βιομη
χανικά ιδρύματα.

Ουτω οέ κζί ουτοι κερδίζουσιν έκ τού συν
αγωνισμού κζί τόν τόπον ώφελοΰσιν.

— Δέν υπάρχει αμφιβολία. κζί τούτο πρέπε- 

νά γίνεται οπού υπάρχει κζχεξίζ. Έλπίζομεν 
δέ κ. ΙΊρίντεζη ή έπίδοσις εις επωφελείς επιχει
ρήσεις νά βελτιώσ·/) πολύ τόν τύπον τούτον, 
διότι ήδη έ'χομεν τήν αρχήν πρό ημών.

Τήν επαύριον θεζ.ήσζ; νά έπισκεφθώ τόν κ. 
Λ. Λούντζην κόμητα, πρώην πολιτευτήν και 
δήμαρχον, πρόκριτον δέ τής νήσου κζί συνδρομη
τήν ανέκαθεν τής «Φύσεως» κζί πληροφορηθεί; 
παρά τοϋ έν τή πόλει αντιπροσώπου του, ότι 
παραθερίζει εις τήν έν τή έξοχή έ'πζυλίν του. 
πζρεκάλεσζ τούτον νά τόν εΐδοποιήσγ, οτι θζ 
έπισκεπτόμην αυτόν μετά μεσημβρίαν έκεΐσε.

Καί όντως μισθώσζ; ζμζξζ.ν μετεβην μετζ 
τών θυγατέρων μου κζί μιας ανεψιάς μου εί; 
τήν έ'πζυλίν, λζβόντες ουτω; αφορμήν νζ ι'δω- 
μεν καί τάς έξοχάς τής Ζακύνθου.

’Επί τρεις περίπου ώρας ζνηρχόμεθζ νοτιοδυ- 
τικώς, άνζ μέσου βουνών κζί κλιτύων ώοζιοτά- 
τας κζτζφύτου; τοποθεσία; ές έλαιών κζί αμ
πέλων, πετρωδών κζί γαιωδών μερών, ένθα έδώ 
μέν, μοί έ'λεγον. εϊνζι ή ιδιοκτησία. τοΰ δείνα, 
έκεΐ ή έπαυλι; τοϋ άλλου, δεξιόθεν τό κτήν.ζ 
τού τρίτου κζί αριστερόθεν ή θερινή έξοχική 
διαμονή τού τετάρτου. Κζί ουτω; άνερχύμενοι 
έθζυμάζομεν τά λαμπρά τζύτζ εξοχικά τοπεΐζ 
τή; θελκτικωτάτης Ζακύνθου, έω; Οτου φθά- 
σζντε; πρό ύψηλού θεαματικού μέρους, όπισθεν 
τού οποίου βεβαίως θά έκρύπτετο θζυμάσιόν τι 
τοπεΐον, μοί εϊπον :

— Ιδού, ήρχισε νά φαίνεται τό παλάτι τού 
κοντέ.

Κζί όντως έπί κορυφής βουνού, διά μέσου πυ- 
κνοφύλλων δένδρων, εύθύγραμμος στέγη ώρζίας 
αρχοντικής, συμμετρική; οικοδομής έφζίνετο, δε
σπόζουσα τοΰ ολου εκείνου πρό ήυ.ών άνελισσο- 
μένου μέρους καί μετ’ ολίγον, αρκετά προχω- 
ρήσαντες, κατάφυτα πέριξ θζυμζσίζς μεγάλης 
διωρόφου οικοδομής μέρη, κατωφέρεια άμζξοπρε- 
πής κζί κζτζπράσινος πεδινή έ’κτζσις. δίκην 
μεγάλης ωοειδούς όάσεως. έναντι δέ επιμήκης 
καλλιθέζτος οροσειρά κλείουσζ κυκλοτερώ; τήν 
ολην έπζυλιζκήν ταύτην ιδιοκτησίαν έπεφά- 
νησζν. θαμβούντζ τούς δλως έκπλήκτου; οφθαλ
μού; μας.

— Ωραία τοποθεσία, λαμπρά περιοχή, εϊπον
— Θζυμ.άσιζ !
— ’Αριστούργημα !
Έπανέλαβον πζντες.
Κζΐ ώσεί καταληφθέντες εξαπίνης υπό θαυ

μάσιου τινο; φυσικού φαινομένου, σιωπηλώ; 
πζρέτηρούμεν τζ πέριξ ημών εξελισσόμενα, το- 
πεϊζ καί έμακάριζον τόν εύτυχή ζύτών κτήτορα 
ον έμέλλομεν νά ίδωμεν έν τή εύτυχίζ του μετ' 
ολίγον. Καί πάντε; βεβαίως ένδον.ύχως θά έλε
γον :

— Νά ειχον τήν έπζ.υλιν ταύτην 1 
Έγώ^όμω; ζνεπολουν συγχρόνως :

— Κζί τί δέν ήδύνζτο τι; νζ έμπνευσθή εν
ταύθα γράφων ;

'Γούτο δέ ένζργώ; μετ’ ολίγον μοί άπέδειξεν 
ό κ. Λούντζης, άμζ τώ εϊπον τήν ιδέαν μου 
ταύτην και μοί έπέδειξε τά έ'ργζ τοΰ πζτρός 
του μετζ τής εϊκόνο; του, ήν παρζτίθεμεν ώδε. 
ζτινζ έγρζύεν, έμπνευσθεΐ; έκ τής θέσεω; έκεί-

Ό .τατί/ρ τοϋ κ. .1. Λοίντ^η

νης. ήν έδημιούργησεν ό ίδιος, κζτζσκευάσζς τό 
μέγζρον τούτο, θαυμάσιου δέ ύπό έ'πούιν λαμ- 
πρύτητος. εύμζρείζ; κζί μεγζλοπρεπείζς.

— Ένφ δέ έκεΐθεν πζρετηροϋμεν πάσαν τήν 
περιοχήν, ό δέ αμαξηλάτης προύχώρει πρός τήν 
μεγάλην θύρζν τοΰ εξοχικού τούτου οϊ'κου όιά 
τής ιδιαιτέρας μικρζς όδοΰ :

— ’Όχι. τώ επιτάσσει ή ανεψιά μου ’Ελπίς, 
δέν πηγαίνουν απ' έκεΐ. αλλά νά κάμή; τόν γύ- 
ρον τής ακτής, κζΐ νά εΐσέλθγ; έκ τής κάτω θύρα.ς 
τοϋ κτήματος διά νά ίδωμεν έκεΐθεν ολο τό 
ώραΐον θέαμα τή; ολη; περιοχή; καί ιδιοκτησίας 
τού Κόντε Αούντζη, ώ; πατροπζρζδότω; καλεί
ται. καθόσον ολοι ουτω πράττουν, θζυμάζοντε; 
έκ τών κάτω τό μέγεθος κζί μεγαλείου τής 
έπζύλεως.

— Ιίολ.ύ καλά, άλλα θά βρζδύνωμεν, ά
παντα ό αμαξηλάτης.
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Γυναίκες δικηγόροι, --''■'«ίο· <<ζ>ύ- 
οεως». — Λ/.'λζχ,'/ετε εσωκλειστώ; τήν φωτο

γραφίαν τής 
πρώτη; έν τοΐς 
Αιγυπτιακοί; 
όικζστηρίοι; 

γενοχ.ένη; δε
κτή: γυνζικό; 
δικηγόρου.τή; 
Κζ; ' 
lie 
"ε?1 
λο; 
έγένετο 
λζ 
τζ 
έκδιδομένα; έ- 
φςμεοίδα; κζί 

επειδή 
αίγυπτιζ- 
ο.ζζσ 
δέν 
νά τ 

/Λ’*· 
ήττον 
δ·.ζ τή, 
;ζοσιο·

’ !!Λ ' ’ Cζζι ε/.ζσ;
γγελ’ζζ

Ή πρώτη cr Αιγύπτιο δικηγόρος

γορου.τη;
Natlia- 
Micliel, 
ή; ;ζεγζ- 
πάτζγο; 

είς 5- 
έν γένει 
έντζΰΟα

TO’JTO 
τζ 
7.7.
1·.Ζ 
συν

Υποβρύχιοι λαμπτήρες προς κατα-
ΔΕΙΞΙΝ Τ2Ν ΠΔ2ΣΙΜ2Ν ΥΔΑΤ2Ν. — llzp’ 
όλα τά ιζέσζ, ζτινζ έπενοήΟησζν οπω; κατα- 
στή οσω τό δυνατόν εύκολο; κζί ακίνδυνος

στόμια
ζ·ζων

ζνζενων.

ακόμη
νουσιν

(:

κζτωρΟωσε κζί έγενετο 
άδειαν τοΰ έξζσκεΐν τό 
τήν 25 Μκίου.

Έκ Κάιρου

δεκτή
δικηγορικόν έπά·

ί.”
7.VV'.’- 

·<ν όε- 
(> ,χ 

07.(0; 
δη- 

γ^ζφίκς. 
...οε ττ.ν

·.·..’·,·/ πλοΐον έν 
ζ κι - ώ ό;.·.·.χλω<) ε ·. 
ζζι Ουΐΰ ΰ ώδΐΐ τό

συμξζ.ί

7’ό πλοΐον εισέρχεται δια μέσου τών λαμπτήρων.

■/.ζτχτ/.ειίΧε,, ο- 
στι; πρό 2 ετών 
ζνεγνωρίσΟη ύπό 
τής επιτροπής 
τοΰ κράτους ώ; 
χρήσιμο; πρό; α
ποστολήν πραγ
μάτων ζζι «μέ
σω; είς χρήσιν 
έτέΟη. Έκτοτε 
έλειτούργει α
νελλιπώς. Εις 
τόν κατασκευα
στήν 0|ζως ύπε- 
λείπετο, νζ κά- 
[ΖΤι τοΰτον κα
τάλληλον πρός 
μεταφοράν προ
σώπων διά το- 
ποΟετησεω; εξα
σφαλιστικών μη
χανημάτων. Τοΰ 
το δε κατόρ
θωσε κατόπιν 
πολυδάπανων

σον ζκρ.βώ;. ώστε νά μή συμβώσι πλάναι. Νΰν ό 
μηχανικό; Λέων Διόν. έσκέφΟη δ·.' ηλεκτρικών 
υποβρυχίων λζυ.πτήοων νά κατζδεικνύγ, ;ζετ’ 
ασφαλεία; τόν δρόμον είς τά κατζπλέοντζ κζί 
είς τά ζνζχωιοΰντζ πλοία. Ή είζων μα; πζρι- 
στζ τό σύστημα τοΰ Διόν.

ΙΙ.χρά την . είσοδον τών λιμένων τοποθε
τούνται εις τά

Γ. Κ. ΓοίΑιις

Φωτεινοί οδοί δια τόν εί'σπλουν τών λιμένων.

πλωτά υ.έρη, τοΰ 
*4υ*)οΰ κζλώδιζ 
έο' ών κζΟέτως 
στερεό" νται ήλε-
κτεικοί προβολείς.
^είκ. 2 ν Των το
Ο(·>Σ 5’.77 τετζι πρό;
τζ ζνω εί; τήν ε-
πιοάνειζν τοΰ ύ-
δζτος. ΕύΟύ; <·>;
οί προβολείς ζνά- 
πτωντ/.ι ττ/·ι:^Λ- 
■τΧ'.'ΐ-ν.·. έπί τής 
έπιφζνείζ; τοΰ υ- 
δζτο: μεγάλα φω
τεινά σ/,;ζεΐζ. ζτι- 
νζ δεικνύουσι τόν 
δρόμον διά τόν είσ- 
πλουν τών πλοίων.

Κρεμαστός σιδηρόδρομος. - na; μ 
τήν αιωνίως αύξζνο;ζένην συνάφειαν ;ζέ τού; 
ςένους έςεγείρεται κζί πάντοτε αυξάνει ή 
επιθυμία τή; διασκεδάσεω; κζί τή; ανα
ψυχή;, ζποδειζνύίΐ ό ζήλο;, μέ τόν όποιον 
εσχάτως άφιεροΰντζι είς τήν κατασκευήν σι
δηροδρόμων δια τά δρη. Ιδίως εις τό νότιον 
Τυρόλον, εί; τά γνωστά λουτρά τοΰ I» >ΖιΊ). 
άπζντΧ τις λαμπρόν παράδειγμα. Τό Bozeil 
βαδίζει ώς πρός τήν επούιν τζύτην έπί κεφα
λής. καθότι έκεΐΟεν έκκινοΰσιν νΰν τέσσζρε; 
σιδηροδρομικά! γρζμιζζί διά τά περίχωρα 
ορεινά μέρη. Την αρχήν έ’κζμεν ό διά σύρμζ- 
το; σιδηρόδρομος πρός τό M'ndel. έιτζ ο 
δ;ζοιο; πρό; τό λ il’gl, ό οδοντωτό; πρός τό 
Iiitteil κζί νΰν επίσης ό διά σχοινιού ή κρε
μαστός σιδηρόδρομο; τοΰ Knllei’ll. ’Ανέρχε
ται τις κατ’ άρχά; πζρά τόν κρημνόν τοΰ 
νοτίω; τοΰ Bozeil άνυύουυ.ένου όρου; τοΰ 
Kollei’Il καί φθάνει ύπερΟεν ενός ωραίου δά
σους εί; δύο περιζήτητου: θερινά: δροσερά; 
διαυ.ονά; τών κατοίκων τοΰ Bozen καί εί; 
δύος ύπέρ τά I 100 μ. κείμενα;. τά; κώ;ζζ; 
Bauern Kollern ζζί Herren Κ dlern. 
Μέχρι τοΰδε έλιπε μίκ αναπαυτική. ταχεία 
ζζί οικονομική συγκοινωνία’ νΰν έπετεϋχΟη 
το'.κυτη ό'.κ του ζ’.ωοουυ.ενου σ.ύ rsodcov.ou. 
ίστ'.ς ί·.κ τί; ένε^γχτ'.ζότητο; ζ,κί έτνζοΓ/.ς 
ένό; ςενοόύχου του Β ·Ζ“Ι1 του ζ. Ιωσχφ 
Στάφφλερ κζτεσ.'.ουάσΟη. '() ρέκτη; ούτο; 
ζνήρ πρό ετών ήρχισε τή, βοήθεια πεπειρα
μένων τεχνιτών τόν σιδηρόδρομον τοΰτον νά

προσπαθειών.οΰ- 
τω; ώστε έπετεύΟη πρό ολίγου καί ή μεταφορά 
ζνΟριόπων μεταξύ τοΰ Bozen καί τοΰ 990 μέ-

Κρεμαστός Σιδηρόδρομος.
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τρζ ύψηλότερον κειμένου ορούς Kollcrer. Ή 
είκών ι>.κς δίδει ν.χτζοζνή πζράστζσιν τοΰ σχε
δίου τοΰ σιδηροδρόμου τούτου κζί τοΰ τρόπου 
της λειτουργίζς αύτοΰ, ώς κζί της διευΟετή- 
σεως τών μικρών έκ τροχαλιών κρεμκμενων ζμζ- 
ξών. Αί τροχζΛΐζ’. τρέχουσιν ύπέρ έν κζλώδιον 
πετάμενον και στηριζόμενον έπϊ σιδηρών στηλο- 
βζτών. Τό καλώδιον είναι μεγάλου πάγους

, . , X. , _ - ί-και συνεκτικοτητος, η os πορεία των ζμκςων 
κανονίζεται δι’ ασθενέστερων συρμάτων.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Έκ τοΐ? κυνηγίον.
ΊΙ σύζυγος. Mi πώς άνδρα μου, σύ ό καλλί

τερος κυνηγός, νά μή φέρης σήμερον κανένα όρτύκ:;
Ό σύζυγος. Μά ξέρει:, κιλέ γυναίκα, μέ τήν 

ιδέαν πώς Οά ευρώ τά ορτύκια ώ; πάντοτε εΐς τύν 
λόγκον, αύτά τραβήξανε ώς φαίνετα τήν ακρογιαλιά 
καϊ τήν έπαΟα.

·»·

— Τί σοϋ συνέβη καλέ μαμά;
— Νά τά νεύρα μου, παιδί μου, τά νεύρα μου, 

οσάκις βλέπω νά έρχεται αύτύς ό πσ/.ΐ|άνΟρωπος ό 
δικαστικός κλητήρ-.

— Τότε νά τοΰ είπώ νά μήν έρχεται πλέον μαμά.
— ’Αδύνατον, παιδί μου, διότι καί αύτόν τόν πιά

νουν τά νεύρα του καϊ έρχεται χωρίς να Οέλη.

Δύο νεόνυμφοι έπιστρέφοντες έκ τοϋ γαμήλιου 
αύτών τάξε ίδιου.

Έκείνη. Ξέρεις Μήμη, όλοι Οά μ’ έρωτοΰν τί 
είδα είς τό ταξείδι, καϊ δέν Οά ξέρω, τί νά τούς 'πώ.

Εκείνος. Πώς Φωφώ μου, είδες τόσα πράγματα 
καϊ δέν ξεύρεις τί Οά τούς πής.

Έκείνη. Καλά, αύτά τά ξέρω, άλλά θέλω νά 
τούς διηγούμαι καί εκείνα ποΰ δέν είδα.

■-*·

Είς τόν Βασιλικόν κήπον.
'Ο φύλαξ. Κυρία, έκόψατε έν άνθος καϊ γνωρί

ζετε, απαγορεύεται τοΰτο.
Ή κ υ ρ ί α. Ναί, μά έγώ δέν τό έκοψα κρυφά.

Ό ιατρός πρός ύπηρέτην.
— ΊΙ κυρία είναι επάνω ;
— Μάλιστα, άλλά κοιμάται.
— Είπέ της, δτι ήλθον.
— Σάς είπον δτι κοιμάται.
— Μά λοιπόν τί μ’ έκάλεσεν!
— Μά τό ε δέν έκοιμάτο.

·«-·

— Καϊ πιστεύετε σείς εΐς τήν μειεμψύχωσιν ; Τι 
νομίζετε λοιπόν, δτι είσΟεπρϊν γεννηΟήιε ;

— Μά νομίζω ονος διότι ενθυμούμαι οτι μ’ έ<| όρ- 
τωνον ξύλα και ότι μέ έδερναν.

— Τό ήξευρα, καϊ εΐς ποιαν έποχήν ένΟυμεϊσΟε 
δτι είσΟε δνος ;

— Μιι ακριβώς οτε εϊσΟεσεΐς μουλάρι.
— Πώς τί ; καϊ νομίζετε λοιπόν σείς, οτι ήμην 

έγό> ήμίονος ;
— Βεβαίως, άφοΰ λέγετε δτι γνωριζιόμείία πρό 

πολλοΰ.!

Μεταξύ υπουργού καί διδασκάλου.
— ΕίσΟε νυμφευμένος, νομίζω.
— Μάλιστα μετά μιας διδασκάλου.
— ’Ώστε καϊ οί δύο ήδη διδάσκετε;
— Αύτός ήτο ό λόγος τής υπανδρείας μας κύριε 

υπουργέ.
— Χαίρω, χαίρω.

ΤΗ- ΦΙΛΗ: ΜΟΥ ΔΒ·. ΚΟΡΑΛΙΑ·

Σαν το κοράλι τής θαλάσσης
Εϋμορφή μου κρητικίά,
Καϊ τήν καρδιά μου άν χαλάσης
Δέν θά σού ’πώ πώς είσαι καζίά.

£
Ποτέ το γέλοιο δέν θά λείπη
’Απ’ τό μικρό σου στοματάκι, 
Γι’ αυτό καϊ τήν καρδιά σου λύπη 
Δέν θά ποτίση μέ φαμάκι.

♦AMAFIQTHS

ΞΩΘΙΕΣ!
Έβάδιζα μονάχος χθες το βράδυ.

Κακή νυχτιά. ’Αέρας είχε πάρει 
καϊ ενα ωχρό στον ουρανό σημάδι 

μαζή μου περπατούσε : τό φεγγάρι.

Λυπητερή καί άγρια ψαλμουδιά
στό πλάι μου κάθε δενδρϊ σκορπίζει 

καϊ κάτω στή στοιχχωμένη λαγκαδιά 
χαλίκια τό ποτάμι ροβολίζει

Μεσάνυχτα ! Ξωθιές μ’ ακολουθούνε....
Τό στήθος σφίγγουνε καϊ τήν καρδιά μου. 

Αρχίζουν υστέρα νά τραγουδούνε
αγάλι, γάλι, μοΰ περνούν τήν μιλιά μου.

’Από τό χέρι σαν παιδί μέ σέρνουν.
Πώς μοϋ τραβούσε μιά κοντούλα τά μαλλιά ’. 

Χίλια φιλιά άλλαις κρυφά μού πέρνουν 
κΓ άλλαις άφράτη μοΰ δείχνουν αγκαλιά!>

Άνάφτουν πυρκαϊά στά σωθικά μου
τής κάθε μιας τά μάτια φλογισμένα 

κΓ δλόγυμναις πλησιάζουνε σιμά μου
καϊ μέ φιλούν μέ χείλη διψασμένα.

Παρέλυσαν σέ λίγο τό κορμί μου . . .
Τά μάτια καί τό λογικό μου χάνω. 

Νά σβΰνη έννοιωσα ή ΰπαρξί μου
καϊ έστέναξα: «Δέν θέλω ν’ άποθάνω! > 

’Ανάλαφρα πετοΰσε ή ψυχή μου.. .
Ξυπνώ 1 ’-Ορνίθι άκουσα νά κράζη. 

ζΙέν ήτανε ή ϋστερνή στιγμή μου
’ και είδα τήν αύγούλα νά χαράζη.

ΜΙΛΤΩΝ ΒΙΤΑΛΗΣ

ΤΙ ΑΕΓΟΤΝ ΤΑ QTA :

= 'Όπως ή διάφορος κατασκευή τών οφθαλ
μών. τών χειλέων τής ρινός κ.τ.λ. δίδουν τόν 
χαρακτηρισμόν έκαστου ατόμου, οΰτω καϊ τά 
ωτα χαρακτηρίζουν κάλζιστα τύν ιδιοκτήτην 
αυτών.

— Λεπτά λοιπόν ώτα καϊ γωνιώδη προδί
δουν χαρακτήρα σχεδόν πάντοτε κακόν καϊ 
σκληρόν.

= Έάν οί λοβοϊ εινε λεπτοί καί μικροί, 
κατά πάσαν πιθανότητα ό Ιδιοκτήτης το ιόντων 
ιστίων έχει λεπτόν πνεύμα καϊ ορέξεις λεπτο
λόγους.

= Οί έχοντες μουσικάς διαθέσεις, έχουν ώτα 
πλατέως ηυξημένα καϊ προέχοντα.

= Οί έχοντες παχέα ώτα καϊ άκανονίστως 
χονδρά, είνε άνθρωποι χονδροπρεπών αισθη
μάτων καϊ φιλήδονοι.

= Εινε παρατηρημένου δτι δλαι αί μεγάλαι 
διάνοιαι φιλόσοφοι, διπλωμάται, συγγραφείς 
έχουν ώτα πολύ ανοικτά μετά λοβών στρογγυ- 
λουμένων.

= Γυνή ής τά ώτα ευκόλως πορφυροΰνται, 
προδίδουν χαρακτήρα αξιέραστου γλυκόν και 
μετριόφρονα.

— Ώτα δέ μέ λεπτόν λοβόν, στρογγυλόν και 
λευκότητος σταθερός, είνε σημεΐον παθητικού 
χαρακτήρος.

—"Ώ! Θεέ μου! Έπιασε βροχή καϊδέν έχω όμβρέλλα.. 
Ά ! ένας κύριος έρχεται:

— "Αν εΐσθε εύγενής, κύριε, Οά μοΰ έδίδατε το 
ήμισυ τής όμβρέλλας σας....

Ό_κύριος άδημονών:

— Είμαι πολύ εύγενής καϊ:
— ’Ιδού, κυρία μου, σάς προσφέρω τδ ήμισυ τής 

όμβρέλλας μου!
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Κέρατα μ' έδωζεν ή φύσις
Γ.ά νά ϋπερασπισΟώ
Ι<’ οϊζ.ημα μ' έδωζεν επίσης 
"Οταν θέλω νά κρυφθώ.

Τά κέρατα αού τϊδωχιν
Μόνον δι’ ασχήμιαν 
Καί τόν ώρχιον οιχόν μου
Μόνον δ'.' είρωνίαν.

>
Γιατί με πιάνουν μετ' αύτών 
Καί γίνομαι βυρρά αύτών.

Φαναριώτης
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Ν' άντιζατασταΟώσιν οί αστέρες διά γραμμάτων, ού
τως ώστε ν' άνχγινώσζ.εται είς τό α' τετράγωνον άνω 
οργχνον φωτισμού, ζ.άτω i/Ούς κοινός, δεξιά άθροισμα 
πλοίων χαί αριστερά είδος φόρου.

Είς τό G’ τετράγωνον άνω, μέρος τής χτιρός. ζ.άτω 
σώμχ ιερόν, δεξιά αρχαία ποιήτςια ζ.αί αριστερά ϊρνς 
τής 'Ελλάδος. Είς τό γ' τετράγωνον ί’κω μέρος τού 
οφθαλμού, ζ.άτ» νήσος τού Λίγ. πέλαγους, δεξιά μέ
ρος κορμού ζ.αί αριστερά είδος καλύμματος.

Ϊ6Ι. Έρώτ^βςς
Ποια λέξις προτιμά νά γράφηται πάντοτε διά τού 

γράμματος «, πνίχ διά τού Ο ζ.αί ποια διά τού <J ι

It £. Λ.6«θ'5ύ]χφωΉί’>

Kili-ov
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·υ«*η
I. Γ. Εΰ.ς

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
7 ου ΤΕΓΧΟΓΣ

22. Ί'όεος-δ.-ος-ι.ς-'ές.—2.1. Ί'ο επί έντίμω πε<ίιε 
αίτχύνεσΟχι αί;/ρόν.— 21. 'Λοιδ'ος (άεί-όό;Ι.— 2·>. 
Λ -γή- ϊς-Άγιος.

ΆζΛή έζ Πειραιώς 2, II. Νιζολαίδης έζ Πειραιώς 3, 

Άπ. Ζάχος έζ. Σμύρνης 4, ΆΟ. Κνήμης έχ Κων)πό- 
λεως 2, ζ.αί ’Ελπίς Ζ.ίφου έχ Τήνου 4.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

II. Κ. Κέρκνραν. ’Επιστολή ζ.αί δελτάρια ίλή- 

οΟησαν. Ταχυδρομικής γράφομεν.—Ν. A. Β. Ιίάΐ· 

ρον. Τόμος Α’. τής 1 περιόδου εξηντλήΟη. Ένεγρά- 

ύαμεν συνδρομητήν. 'Λναμένομεν έμβασμα.— Ο- Κ. 

Ιίων)πολιν. ΈλήφΟη επιστολή σας μετά οορτωτι- 

ζής. Ταχυδρομικής γράφομεν.—Μ. X. Πάτρας. Τά 

ζητούμενα τεύχη έστίλησαν. 'Λναμένομεν διά ταχ. 

επιταγής συνδρομήν σας. — Δ. Τ. ’Αλεξάνδρειαν. 
Συνδρομαί έλήφΟησαν. Παραγγελία·, σας έζ.τελεσΟήσον- 

ταΐ.—"Γ. Μ. Χιινρνιιν. ΈλήφΟη έμβασμά σας. Εύ- 

χαριστούμεν. — Κ. *Ελ· Θεάάαλονέκην. Βιβλία 

σάς έστάλησαν. Επίσης ζ.αί αί αποδείξεις. — Β. II. 

Κέρκυραν, Γ.Α. Καβάλλαν, I’. II. Ν.Ύόρ» 

ν.ιιν, Μ. Κ. Χικάγον, λ'· Δ. Μαιΐόαλίαν χαί 

Ν. X. Πρέβεζαν συνδρομαί έλήφΟησαν, ευχαριστού

με·,. — II. I. Χϋρον. Παραγγελία σας έξετελέσΟη. 

'Λναμένομεν νεωτέραν.

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕ ΙΟΝ 4- 
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Κζτζσζ.ευή ζ.ζ/.Λ’.τεχν.ζ.ών τυπογρκφιζών έζ- 

•Λζνείων C I ΐ c 11 ' s διά τήν είζονο··;ζομσιν 

εφη·Λ:;ίδων. περιοδικών. 'οιξ/.ίων, επιστημονι

κών συγγραμμάτων. τιμοζ.ζτζ/.όγων εμπορι

κών Ζ..Τ.Λ.

ΙΓ/.ιυσιωτάτζ, συλλογή εύρίσκετζι πζρ' ήμ.ΐν. 

κοσμημάτων. τίτλων. συμβόλων εργοστασίων, 

προσωπογραφιών κιι'ι πζ.λζιζ clicll.'S Ocassion 

διαφόρων ειδών.
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