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(Όπισθεν τοΰ Βαρβχχεϊου)

ΤΑ ΑΕΡΟ1ΙΑΑΝΑΚΑΙ Η ΜΙΜΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ
(Συνέχεια- ϊδε προηγ. φύ?.λον)

Α ΠΤΙ1ΝΑ δέ ού μόνον μετα
χειρίζονται ιπτάμενα, την Εν
αλλακτικήν πτήσιν, πλήτ- 
τοντα διάτων πτερύγων αύ- 
τών τόν αέρα, άλλά χρησι- 
μοποιοϋσιν άπαντα,έν τω εΐ- 
δει των άναλόγως,τήν έπίπε- 
δον, μετέωρόν πτησιν.

Δία ταύτης δέ έννοοΰσι τήν μεταφο
ράν τοΰ πτηνού, καθ’ ήν στιγμήν μέ τάς 
πτέρυγας άναπεπταμένας καί ακινήτους 
διολισθαίνει έν τω αέρι, έπωφελούμενον τή 
κτηθείση ταχύτητι αύτοΰ. Πτηνά τινα με
ταχειρίζονται τήν πτησιν ταύτην συν έ- 
τέρα,ίϊν μέλλομεν ν’άναφέρωμεν παρακα- 
τιόντες. Ή πτήσις δέ αϋηι έοωκεν αφορ
μήν πρός κατασκευήν τοΰ αεροπλάνου,ιδς 
και αύτή ή ονομασία του έκδηλοϊ τούτο.

Ύποθέσωμεν έν καλόν πτηνόν ευρισκό
μενον εις μέγα ύφος έπί άποκρήμνου κο

ρυφής καί άφιέμενον έκεϊθεν μέ τάς πτέ
ρυγας άναπεπταμένας καί ακινήτους. Θά 
φέρεται έλκόμενον ύπό τής βαρύτητος, ήν 
Οά έλαττοϊ ή άντίδρασις τοϋ άέρος, δν τό 
βάρος του πιέζει καί Οα κατέρχεται πρός 
τήν γην, ακολουθούν εύθεϊαν καί λίαν κε- 
κλιμένην γραμμήν.

Δύναται ώσαύτως οΰτω φερόμενον, νά 
διαγράφη έν τω αέρι Λμικύκλιον, ώς πράτ
τει ό ριπτόμενος άφ’ ϋφηλοΰ μέρους κο
λυμβητής έν τω ϋδατι καί νά μεταβή μα
κράν είς μέρος τοϋ αύτοΰ ύφους τής αφετη
ρίας του,χωρίς τό παράπαν νά κινήση τάς 
πτέρυγάς του. Άλλ’ έπίσης ριπτόμενον έν 
τω κενώ, δύναται όμοιοτοόπως νά άερο- 
πλεύση έλικοειδώς, νά άνυφωθή περισσό
τερον. έπωφελούμενον τής φοράς του, νά 
κατέλΟη έκ νέου στρεφόμενου καί νά κα- 
τέλθη είς τήν γήν μετά διαφόρους παιδιάς, 
άς ή φαντασία του ήθελεν ύποδείξει.

Έν ταΐς περιπτώσεσι ταύταις τό πτηνόν 
δέν πράττει άλλο ιί νά συγκρατή τάς πτέ
ρυγάς του έντελώς άναπεπταμένας καί νά 
διευθύνεται δθεν βούλεται διά μόνης τής 
μετατοπίσεως τοϋ κέντρου τής βαρύτητάς 
του. Ώς κινητήρ έντσϋθα χρησιμεύει άπο- 
κλειστικώς τό βάρος του· τό βάρος, δπερ
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χαλιναγωγεί, ούτως είπεϊν, ή άντίδρασις 
τοΰ αέρος·, άλλά καί τό όποιον διατελει έν 
σγνόλω τό. Ισχυρό τερον. Έάν δέ οΰδειιία 
κίνησις πτε'ρυγος, έάν οΰδειιία πνοή άνέ- 
Vου’, έστω και Λ έλαχίστη, ά,παρατήρητος, 
δέν ελθη να μεταβάλη την κατάστασιν τοΰ 
πτηνού, ή γενική αυτού διεύΟυνσις θά άγη 
οιαρκώς άπολλύουσα ύφος.

Ό Γερμανός Lilienthal έποιήσατο πρό 
δεκαπεντάδος έτών σοβαρότατα πειράματα 
έπί της επιπέδου ταύτης πτήσεως, προσ- 
παθήσας νά προσδιορίση τους διέποντας 
νόμους της Ισορροπίας τών έν τώ αέρι οΰτω 
κατερχομενων έπιπέδων. ώς καί τούς της 
άντιστάσεως τοΰ αέρος έν ταϊς διαφόροις 
ταχυτήταις, ϊίς έλάμβανον τ<· άερεπίπεδα 
ταϋτα. Τό δέ μηχάνημά του, βάρους 20 χι
λιόγραμμων, προσωμοίαζεν ολίγον πελω- 
ρύι νυκτερίδι, ής ό σκελετός άπετελεΐτο έκ 
χάλυβος καί αΐ μεμβράναι έξ υφάσματος.

Ο δέ αεροναύτης,πειραματιστής έκρέ- 
ματο κάτωθι, τάς δύο χεΐρας έχων έντός 
υδρορροής, τους δέ π.ίδας" αίωρουμένους, 
ώστε διά της μετατοπίσεως τοΰ βάρους των 
ν<ι. ποικίλλη τήν ισορροπίαν τοΰ συνόλου

Ο Λιλιεντάλ άνήοχετο είς τήν κορυφήν 
λοφου 30 μέτρων ύφους, μεμονωμένου έν- 
τος πεδιάδος καί έτρεχε βιαίως. συναπο- 
Φερων καί τό μηχάνημά του- είτα δέ,όπό- 
ταν ή ταχύτης ή τον έπαρκής, έρρίπτετο 
εις το κενόν. Διήνυσεν οΰτω αποστάσεις έκ 
•100 μέτρων μέ πτήσιν 5ί χιλιομ. καθ’ ώ
ραν καί κάθοδον 0,50 κατά δευτερόλεπτον 
μόνον. Ιφ συνέβη δέ νά ύψωθή ποτέ καί 
μέχρι τού ϋέ'ους σχεδόν της αφετηρίας του. 
Δυστυχώς όμως μετά εκατοστήν δοκιμών, 
τή !· Αΰγούστου 1896, έν τινι αεροπορία 
του σχετική, τής συσκευής του άπωλεσά- 
σης την Ισορροπίαν της, κατεθραύσθη ή 
σπονδυλική του στήλη καί ούτως ό Λιλι- 
εντάλ άπέθανεν.

Ια πειράματά του όμως ταϋτα έχοιισί- 
μευσαν εις προσοιορισμόν αρχών τινων τής 
άεροπτητικής, ώστε βραδύτερον ύ λοχαγός 
rerbcr, είς τών σημαντικωτέρων τής σή 
μερον θιασωτών τών αεροπλάνων, ό κ. Έο- 
νέστος Archdeacon, ό ακάματος άπόστο- 
Λος τοΰ νέου τούτου σπόρτ καί ό κ. Γεώο- 
γιος Voisin, ό μοναδικός αρμόδιος καί εν
θουσιώδης κατασκευαστής άΰτών κατώρ- 
θησαν έπί τη βάσει ταύτη νά συνεννοη- 
Οώσι καί κατασκευάσωσι πρό τινων έτών 
τελειότερα τοιαΰτα άερόπλανα έν ταϊς 
αμμώδεις έκτάσεσι τοΰ Berk-stir Mer.

Ί1 αρχή τής νέας ταύτης άεροπλοίας 
χρονολογείται άπό τής έποχής ταύτης.

Έν τοσούτω ή ώραιοτέρα πτήσις δέν εί

ναι είσέτι έκείνη, καθ’ ήν τό πτηνόν είναι 
ό κινητήρ, έν τήλεγομένη όρθοπτέρω έναλ- 
λακτική πτήσει. καθ’ ήν πλήττει τόν άνε
μον διά τών πτερύγων καί προχωρεί ιπτά
μενον! Δέν είνε έκείνη, καθ’ϊιν ή βαρύτης 
είναι κινητήρ. ή λεγομένη άεροπλάνος, 
άερεπίπεδος πτήσις! ’Αλλά είναι έκείνη, 
καθ’ ήν ό κινητήρ είναι ό άνεμος αΰτός, 
καί δστις φέρει ποός τό ίδιον ρεύμα του 
τό πτηνόν είναι ή λεγομένη ή δι ’ Ιστίων 
πτήσις. Είναι άλλως τε ή μάλλον συντε- 
ταραγμένιι τών πτήσεων καί ή οποία φαί
νεται μάλλον μυστηριώδης, καθόσον Ιδίως 
δέν κατωρθώθη έτι ή άνακάλυψις τής αι
τίας της.

Οί ορεσίβιοι πάντες έχουσι παρατηρήσει 
την συνήθειαν τών αετών, οίτινες έπί ολο
κλήρους ώρας περιφέρονται πέριξ κορυφής 
τίνος, χωρίς νά κινώσι ποσώς τάς πτέρυ
γάς των. ΙΙάς τις δέ, δστις έποιήσατο μα- 
κρυνήν τινα έκδρομήν Οαλασσίως, θά είδε 
καταρράκτας (θαλάσσια πτηνά) ν’ άκολου- 
Οώσι τό πλοΐον έπί ολοκλήρους ημέρας, 
ιπταμένας κατά τών ανέμων μέ πτέρυγας 
αναπεπταμένος καί ακινήτους. Διά τίνος 
μέσου τά πτηνά ταύτα δύνανται νά δια
τηρώντας έν τω αέρι καί νά προχωρούν, 
χωρίς τό παράπαν νά κινώσι τάς πτέρυγας;

Δύο παρατηρήσεις χωρούν έπί τού προ- 
κειμένου. Έν πρώτοις ό άνεμος, ώς άπέ- 
δειξεν όLangley δέν είνε ποτέ κανονικός· 
διά μέσου δέ ί.ίαν εΰαισθήτου ανεμομέτρου 
ό καθηγητής σίτος άνεκάλυύεν, "ότι τό 
σταθερότερον ρεύμα τού ανέμου φαινομε- 
νικώς άποτελεΐται άπό κλάσματα ρευμά
των, α'τινα κέκτηνται ταχύτητας άπείρως 
μεταβλητός, ών αΐ πορείαι δύνανται νά 
μεταβληθώσι έκατοντάκις σχεδόν κατά έν 
μόνον λεπτόν, 'ώστε ό άνεμος· συνίσταται 
λοιπόν πάντοτε έκ καταιγίδων λίαν εγγύς 
άλλήλλων καί άνίσως ταχέων.

Άφ’ ετέρου παρετηρήθη, δ:ι τά πτηνά 
ταϋτα ουδέποτε χωρούσιν κατ’ εύθεΐαν 
γραμμήν, άλλά κυματοειδώς καί κατά κά
θετον διεύθυνσιν,έν εϊδει ρωσσικών όοέων 
καί λίαν άτάκτως. Ή δέ ανωμαλία αύτη 
προέρχεται ακριβώς έκ τής· άστασίας τής 
«εσωτερικής ταύτης εργασίας- τού άνεμου» 
ώς έλεγεν ό Langley, έκ τών καταιγίδων 
εκείνων, αϊτινες άνεγείρουσι τό πτηνόν. 
πλήττον τάς εκτεταμένος αΰτοϋ πτέρυγας 
καί είτα τό άφίνουν νά κατέλθη καί νά 
προχωρήση. διολισϋαϊνον διά τής επιπέ
δου πτήσεώς του.

Γενικώς ένταΰθα έγκειται Οάυμασία τις 
καί ενεργετική πάλη τής δυνάιιεως τού 
αέρος καί τής άδρανείας τού πτηνού! 
Άπασαι αί παρατηρήσεις ιΐποδεικνύουσι 

τούτο. Όπόταν ό άνεμος δέν πνέη, τά 
πτηνά ταύτα δέν ί'πτανταν έν εΰρυχωρο- 
τάτω δέ, άλλά κεκλεισμένω χώρω, ώς έν 
τη Στοά τών συσκευών, έν ΙΙα^ισίοις, έν 
παραδείγματι, οΰδαμώς θά ήτο δυνατόν νά 
συντελεσθή ύπό πτηνού τίνος πτήσις έν 
Ιστίοις. Ουδέποτε δ ’ έπίσης τοιούτος μέγας 
άεροπέτης διαμένει ακίνητος έν τώ κενώ· 
τοΰναντίον δέ μεταβάλλει κατα στιγμήν 
τό ύφος του, έπωφελούμενος εναλλάξ διά 
τού έκτακτου αύτοΰ ένστικτου, τής έργα- 
σίας, ήν τώ παρέχει ή καταιγίς υΰώνουσα 
αυτόν μακράν τού ΰδατος καί τής προσ
πάθειας, ήν καταβάλλει ή βαρύτης, έπανα- 
φέρουσα αύτόν πρός τά κύματα.

(Ακολουθεί) Φ Π· 

ANA ΤΟΝ ΠΟΝΤΟΝ
(Εις Οανμάόεος γί’ρος)

Ευρισκόμενος τδν παρελθόντα Σεπτέμβριον εις 
"Οδησσόν, προχειμένου νά έπισχεφθώ χαί πά

λιν πόλεις τινάς τής Κριμαίας, ο!ον τήν Σεβαστού
πολή, τήν Ύάλταν, τήν θεοδοσίαν, τό Κέρτς, χτλ. 
άπεφάσισα νά συνεχίσω τδ άνά τδν Εΰξεινον Πόντον 
ταξείδιόν μου, νά έπισχεφθώ γύρωθεν χαί τάς άλ- 
λας παραλίους πόλεις τοΰ Εΰξείνοο χαί διά τοΰ 
Βατούμ χαΐ Τραπεζοΰντος νά έπιστρέψω είς Κων
σταντινούπολη» χαΐ ε’τα εις τήν "Ελλάδα.

Ή σχέψις μου αύτη δέν ήτον άμοιρος χαλής 
φαντασίας χαΐ πραχτιχής ώφελείας χαί όταν είχα 
οθάση είς Ταϊγάνιον,όριστιχώς πλέον άπεφάσισα διά 
τοΰ "Ροστοβίον νά χατέλθω είς Έχατερινονδαρ χαί 
Κρίμσχαγια χαι έχεϊΟεν νά προχωρήσω είς Σου- 
χούμ, Πότι χτλ. ,
’ "Ο Εύξεινος Πόντος έν ώρα,θέρους είναι θαυμά
σιος χαί λίαν ενδιαφέρων, ΰφ’ 8λας τάς συνθήχας’ 
περιπλέων δέ τις αύτόν μέ τα νέα καινουργή ρωσ- 
σιχά ατμόπλοια,άτινα ένέχουσι περιποιησιν χαι ευ
μάρειαν,αισθάνεται άπόλαυσιν ου τήν τυχοΰσαν χαι 
εύχαρίστησιν άρχετά έγχάρδιον. ,

’Εν Ταϊγανίω, πόλιν ώραίαν, εμποριχώς εγχατα- 
ληφθιίσαν γάριν τοΰ Ροστοβίου,δπόθιν διά τοΰ πο
ταμοί! αύτοΰ εύχολώτερον τανΰν γίνεται ή εξαγωγή 
τού σίτου ή διά τής Άζοφιχής,έχοστοτε πηγνυομέ- 
νης, ψυχιχώς δέ έρημοθε'σαν σχεδόν,τών χατοίχων 
αύτής τραπέντων πρός αλλας ιύτυχεστερας χαι αν
θηρότερος πόλεις, έμεινα έπί τριήμερον, χαταλυσας 
έν τφ χαλλίστω χαι μοναδινφ ξενοδοχειω τής πο 
λεως,τοϋ ρέχτου χ. Κωστάλα χαι 1 ιών, ένθα συγ· 
χεντροϋντα: πάντες οί διαβατιχοι δμογενε-ς χαι 
πλοίαρχοι, χαθόσον χάτωθι αύτοΰ υπάρχει χαι με 
γάλον ώραΐον χαφενεΐον χαί εύπρόσωπον έστιαιο- 
ριον "Ο διευθυντής αύτοΰ ήδη παρήλιζ χ.Κωστα/.ας 
είναι ή άπήχησις πεντηχονταετοΰς ιστορίας χαί μο- 
νον παρ’ αύτοΰ ίσως δόναταί τις να μαθη ουτην, 
ήτοι τήν αρχήν, άχμήν χαί παραχμήν τοΰ Ε',/,η- 
νίχωτάτου τούτου μέρους, χαθόσον το Ταϊγανιον 
ύπήρξεν ίσως ή μάλλον εύδαίμων χαι ευτυχής ρωσι- 
χή έμποριχή πόλις, διά τήν άνάπττυξιν έχληνι- 
χής άποιχίας έχείσε,έμποριχής χαι χρήμαιιστιχής 
προοδου χαί βασις πλουτολογιχοΰ μέλλοντος..

Ήδη 8μως άπονέχρωσις, έρήμωσις ναι αφασία 
τελεία. ’Εχ τών πολλών δέ έαποριχών οιχων μας.

μόνον ήδη ολίγοι άριθμοΰνται, έναπομεινάντων τών 
χ χ. Δ Νεγρεπόντη.Π.ΣυνοδινοΟ,Κ.Σβορώνου, Λογο
θέτου χαί τινων άλλων...Καί μία ωραία συναναστρο
φή έχεΐ, έν ?, άπροσδοχήτως ετυχον.

Ττ.ν τελευταίαν χμέραν είχον προσχληθή,εις έ- 
σπερίδα παρά τή Χήρα Κυρία Νομιχοϋ. Αιθουσαι 
ώοαΐαι χαί μεγαλοπρεπείς, προσχεχλημένοι αρ- 
χετοί. υιοί χαί θυγατέρες πέντε. Ή ζωηρότης,χαρα 
χαί έλληνοπρέπεια εις τί. χαταχόουφον. Ήμην εν
θουσιασμένος χαί διότι έγώ μέν εβλεπον,παρ’ αυ- 
τοΐς δλον τον έξω Ελληνισμόν, αύτοί δέ εβλεπον 
παο’ έμοί δλην τήν "Ελλάδα- Καί μοί διηγούντο χαί 
τοΐς διηγιύαην τόσα ευχάριστα πράγματα χαι επη- 
χολούθουν ή μία μετά τήν άλλην τόσον ενδιαφέρου
σα! συζητήσεις, ώστε ή δεύτερα μεσονύχτιος ώρα 
έσήμαινε χαΐ ή συναναστροφή ήχυαζε προσπαθούντων 
νά μέ χοατήσωσι πλειότεοον. Και ήθΐλον χαι πνευ- 
ματιστιχά πειοάματα χαί παίγνια συναναστροφών 
έπεγείρουν χαΐ έχινήσαυεν τό τραπεζάχι χαι άλλοι 
έπϊστευον χαι άλλοι άμφέβαλλον, δτι πνευματώδης 
τις χαί λίαν εΰφραδής χαί εύφυολόγος πολύ Κυρία 
ήτις δέν έπίστευσεν είςτά μυστηριώδη χαί τήν αυ
τόματον χίνησιν τών αψύχων, χατει,ρωνεΰετο xaj 
έγέλα. μέχρισ ού άπωλέσαντος τήν υπομονήν του 
πνεύματος.τή άπήντησεν είς πειραχτιχήν έρώτησιν 
της πρός έχπληξιν πάντων. 8τι ε’νε Ζώον δίπουν 
’Ενώ εις έτέραν εύγενή Κυρίαν είπεν, οτι εχει 
μόρφωσίν χαι συμπεριφοράν εύγενοΰς Κυρίας. Τούτο 
δέ μόνον ήρχεσε νά χλονισθή ή απιστία της χαι ν 
άοχίση νά πιστεύη εις τόν πνευματισμόν.

Τό "Ρουτόβιον απέχει ήμίσειαν ώραν τοΰ Ταϊγα- 
νίου σιδηροδρομιχώς. Έδώ ή χίνησις χαΐ τό εμπό
ρων εόρίσχονται είς άχμήν ήδη. "Ομογενείς μας δε 
πολλοί χαΐ χάλλιστοι. Πρόεδρος δ χ. Άσλανίδης. 
γενναιόφρων χαΐ μέ χρίσιν άρτίαν, έπιχειρηματιας 
χαΐ χάτογος μεγάλου έργοστασίου σιγαρέτων, Μαθ. 
Μαυρογορδάτος, Διευθυν. Τραπέζης, εύγενέστατος, 
πολυμαθής, χάλλιστα μεμορφωμένος, πατριώτης 
άριστος, άχούραστος είς τήν εργασίαν, αχούραστος 
είς ένδιαφερούσας συζητήσεις ρέχτης παντός χαλου 
χαι γενναίου φρονήματος. Έπεσχέφθην αυτόν εν τφ 
γραφε'ω του χαΐ ηύχαριστήθην πολύ έχ τής ευπρο- 
σηγορίας χαί συναναστροφής του, συζητήσαντες επ 
άσχετόν περί τής γενεαλογίας τών Μαορογορδατών. 
Έγνώρισα ομοίως χαί τον έχατομμυριοΰχον χ Μαυ- 
poxepBScov, άλλου χλάδου, δστις τυγχάνει μέγας 
κτηματίας, έπιχειρηματιας, τοκιστής χαι σιτέμπο
ρος, μεθ’ ού συνηντήθην παρα τφ συμπατριώτη 
μου χ. Ίω. Καλουτα, τώ χαλλίστω τών έν "Ροσ- 
τοβίφ ομογενών μας χαί δστις μέ προσεχάλεσεν εις 
τό γραφεΐον του νά πίωμεν μαζύ τόν χαφέ, ωο,μ1' 
έλεγεν τ, μάλλον νά μοΰ τον ψήση ό ίδιος, δια να 
ίδω τήν ιδιοτροπίαν χαί τήν αθλιότητα τοΰ ριου του 
χαί νά τά δημοσιεύσω, ώς μοί έλεγεν, εν τη Φύσει, 
χαθόσον εύχαριστεϊται νά μή χολαχεύεται χαι απο
στρέφεται τούς επαίνους.

Μετέβην όντως τήν έπιοΰσαν, διότι πολλά ηχουον 
περί αύτοΰ χαΐ διά τήν ίδιοτροτίαν χαι μισανθρω- 
πίαν του. ’Ενώ έχει μεγάλτ,ν ώραίαν οιχίαν παρα 
τώ Μεγ. Ξενοδοχείφ τής Μόσχας.έν τή χαλλιτέρφ 
οδώ τοΰ "Ρουτοβίου χαΐ ετερα άλλα χτήματα χαι 
περιουσίαν.ένδιαιτϊται έντός δύο μιχρών δωματίων 
έν τή αύλή τής οΐχίας του ταύτης, ενδε-υμενος 
άπλοΰστάτην περιβολήν. σχεδόν χωριχήν. προτιμων 
τήν μοναξιάν χαι τήν ησυχίαν χαι τό έγώ τοΰ παν
τός άλλου. Είχεν έν τούτοις χαί σύζυγον πολυτα- 
λαντον,τό γένοςΝ'εγρεπόντη μεθ’ής διείγε βίον αρι- 
στοχρατιχόν χαί μέ χλιδήν, νυν δμως διάγει μονη- 
ρως χαί άπλοϊχώς,τά πάντα άποσχοραχίσας.

Ό κόσμος τόν άπε/θάνεται άλλ’αυτός αδιαφορεί.



24 Η Φ Υ Σ I Σ
Η Φ Υ Σ I Σ 23

Αίσθημα,. νομίζω, δέν αΐσθάνεναι οΰϊέν,παρά μόνον 
τό τής αύ.τσσυντηρήσεως. Έν τούτοις λογικός καί 
μεμετρημένσς φαίνεται είς τάς ιδέας xai τάς πρά- 
ξεις του. 'Ως ήνέησα, αποφεύγει νά μή τόν γελούν 
χα: ΪΓ ούτό_μισεΐ χαί φοβείται ·,ό άνθρώχινον γέ
νος. Πριν σας σμιλήση, σας παρατηρεί καλώς με 
τούς μικρούς χαμμΰοντας οφθαλμούς, σας βολιϊο- 
σκοπεί χαί άμα οΰτω χαλώς σάς φυλλομετρήση, σϊς 
όμιλε* τότε χα! σάς μεταχειρίζεται όπως θέλει. 
Τόν παρωμςίωσα ώς άλώπεχα έν τή μονή της.

Εΰρίσχετο παρ’ αϋτφ ο χ. Δούσμανης, μεθ’ ού 
συνειθίζει νά παίζη μίαν παρτίϊα ϊομίνου ή χοντοί- 
νας, διά νά πέραση ή ώρα χ αί εϊπουν χαμμίαν εμ
πορικήν ή μή ομιλίαν. Φαντασθήτε, είναι ό άλλος 
εύγενής, ό όποιος μέ ύπεϊέχθη πέρισυ μέ τάς φω- 
νάς, δι* ών ήπείλει τόν υπάλληλόν του. ’Αλλά 
έοώ ό χ. Μαυροχορϊάτος φωνάζει χαί ό χ. Δού
σμανης σιωπά.

— Περίεργον,είπον, έϊώ εύρίσχεσθε χ. Δούσμανη: 
— Ναί,έϊώ τόν εχω πάντοτε, π. Πρίντεζη.
— Χαίρω χαί πώς έχει ή υγεία σας χ. Δούσμανη;
— Είναι χαλά, δπως τόν βλέπετε, χ. Πρίντεζη, 

έρχεται έϊώ χαθ’ήμέραν χαί πίνομεν χαφέδες.
, — Καλά, μά δέν όμιλεΓ ό χ. Δούσμανης; όλο σείς 
απαντάτε, *. Μαυροχορίϊτε.

— Ναί, είς τό σπητι μου δέν ομιλεί σχεδόν ό χ. 
Δούσμανης.

~ Χαίρω ναί είπατε, οτι όλο χαςέϊες πίνετε χαί 
θα μοΰ χάμετε χα: έμενα.

— Ό,τι λέγω γίνεται,ιδού, αμέσως, πώς τόν πί
νετε ;

— Βαρύν χαί γλυχύν.
— ’Αμέσως, βαρύν χαί γλυχύν!
Κραχ, χράχ,χσμινέτο, νερό,σπίρτο,χαφές χαΐ ζά- 

χαρις χαί έν τφ άμα ό χαφές ήτοιμάσθη.
— Έχετε ϊίχαιον, είπον,ευχαριστώ χαί ένω έπι- 

νον τόν χαφέ μου,_ μέ ποϋρον. άλλά δέν ένθεμοΰμαι 
αν ό κ.Μαυροχορϊάτος μοί τό είχε προσφέρει ή άλλος 
διότι είναι πολύ φιλάργυρος έξήταζον τό μέρος,ένθα 
εύρισχόμην. f
, Ούτε γραφείον, ούτε αποθήκη, ούτε χοιτών, οΰτ. 
εστιατέριον,οδτε τραπεζιχόν γραφείον,άλλ’οΰτε παν^ 
τοπωλείον'έν τούτοις ολίγον άπ’ όλα αυτά είναι τ. 
μέρος αύτό, οπερ μεταχειρίζεται ώς ημερήσιον δια 
μονασττριον ό χ. Μαυροχορδάτος.
_—Αί,πώς σάς φαίνεται τό γραφείον μου, μ’ έρω

τά αίφνης, διότι αντιλαμβάνεται τά πάντα.
— ’Ελεεινόν χαί άξιοδάχρυτον.
— 'Έτσι μοΰ αρέσει έμένα.
— Χαίρω πολύ χαί τί ιδέαν *
— Καμμίαν,μή μ’ έρωτάτε 

δι’ δλα χα: όλους.
— Άναγινώσχετε εφημερίδας;

t — Διόλου, δέν είμαι πουθενά συνδρομητής, μόνον 
είς τό Κράτος μ’ έγέλασαν μια φορά.

— Είς τήν «Φύσιν»;
— Νά τήν έχετε σείς, έμέ δέν μιΰ χριάζεται.
— Έν τούτοις τήν παίρνετε άνεγτώτατε τά; περυ- 

σινάς εντυπώσεις μου.
— Ναί, τότε μόνον τήν έπιασα, μοΰ τήν έδωσε ό 

χ. Καλουτάς.
— Χαίρω, καί ό χ. Δούσμανης, δέν ομιλεί.
— Σάς ειπον άφοΰ ομιλώ έγώ.
Τέλος άπεχαιρέτησα χαί έφυγα έχείθεν, πλήρης 

λαμπρότατων ! ! ! εντυπώσεων ! ! !
— Να έρχεσθε χ.Πρίντεζη νά πίνετε τόν χαφέ σας! 

_ Την επαύριον μετά μεσημβρίαν,ΐνφ διεόαινον τήν 
όπισθεν τής οικίας ταύτης οδδν,άχούω τινάχαλοΰντα 
με, εχ τοΰ ύψους δίτροχου κοινού χωρικού άμαξίιυ.

— Κύριε Πρίντεζη, έϊώ με, μέ βλέπετε;

1 έχετε περί. .. . 
διά τίποτε,είμαι ξένος

— Ναί, σάς βλέπω, ε’σθε δ χ. Μαυροχορδάτος. 
Περίφηυα, χαλλιστά, έξαίοετα. Ποΰ πηγαίνετε;

— 'Εξω είς τά χτήματά μου. Έρχεσαι.
— Ευχαριστώ, χαλήν διασχέδασιν I
Καί μετέδην είς έπίσχεψιν τοΰ χ. Μαρχαντωνά- 

του., Λαμπρότατος, εΰγενέστατος, φιλοχαλώτατος 
χαί αξιοπρεπέστατος χαραχτήρ- Τί άντίθεσις !

Εισήχθην έν τοΐς μεγαλοπρεπέστατοι; γραφείοις 
του, .εις τό βάθος άνωγείου διαμερίσματος,ένθα δε- 
χας υπαλλήλων είργάζοντο έν μοναδιχή τάξει χαί 
εύπρεπεία.

— Πότε ήλθατε,χ. Πρίντεζη ;
— Πρόχθές έχ Ταϊγανίου:
— Κι’ εισθε ευχαριστημένος; Λαμπρόν τό περιο- 

δι-όν σας. Μάς αρέσει πολύ.
— Σάς ευχαριστώ.’Εφέτος ή 'Ρωσσία είναι ανώ

μαλος χαί έν τρέμω.
— Ναί.μέ αυτούς τούς άναρχιχούς, άλλά θά πα- 

ρέλθη χαί τό χαχόν τοΰτο.
— Καί αί έργασίαι σας ;
— Τώ Θεώ δόξα, άρχετά χαλά. Είμεθα ευχαρι

στημένοι. Καί παραχαλώ, ένα χαφέ, έν σιγάρον, χ, 
Πρίντεζη.

— Ευχαρίστως,διότι ή συντροφιά σας χ. Μαρχαν- 
τωνάτε, είναι τοιαύτη, ώστε δέν μοΰ επιτρέπεται νά 
άρνηθώ τίποτε.

— Καί ή ίδιχή σας, ήχουσα πολλάχις περί υμών. 
, Καί συστήσας μοι έν ταυτφ τόν χάλλιστον χαΐ 

εύγενέστατον σύντροφόν του, συνωμιλήσαμεν έπ’ 
αρχετόν έτι χαί άποχαιρετήσας ε’τα. άπήλθον.

Άφοΰ δέ παρέμεινα έν τφ ώραίφ οπωσδήποτε 
'Ροσοοθιφ έπί έφθήμερον χαί έπεσχέφθην τούς χυ- 
ριω.τέρους τών ομογενών μας χαί συνδρομητών τής 
"Φύσεως· χαΐ πάλιν, άξιολόγους Κυρίους Όθωνα 
Κορφιάτην, εύγενέστατσν χαΐ άξιότιμον ομογενή 
μας, τόν χ. Μ. Δ. Τσελέντην,λαμπρότατον χαί ζω- 
ηρότατον σιτέμπορον, τούς Κυρίους Γερ. Καμήλον, 
Άθ. Θεο,φάνην,άξιόλογον νέον χαί άλλους, διελθών 
χαί ωραίας έσπερίϊας μετά λαμπρών γευμάτων έν 
τή οικίμ τοΰ άγαπητοτάτου συμπατριώτου μου χ. 
Καλουτά, ούτινος ή άξιόλογος Κυρία υπήρξε χαί 
εφέτος προσηνεστάτη χαί εΰγενεστάτη, άνεχώρησα 
σιδη^οδρομιχώς διά τό Έχατερινοδσρ ένθα άφωόμην 
μετά οχτάωρον.

Τ5 '®'*8τεΡ,*6'|ϊόρ είναι, άρχετά μεγάλη έμπο* 
ριχή πόλις, χατοιχουμένη άπό πολλούς ομογενείς 
μας,, μεταξύ τών όποιων διαπρέπουν οί χ. Δ. 
Σισμάχωφ, πρόεδρος τής κοινότητάς μας χα! εξαι
ρετικών πατριωτικών αισθημάτων άνήρ, οί ’Αδελ
φό: Άσόεοτόπουλοι, λαμπρότατοι, εύγενέστατοι χαί 
φιλοξενώτατοι ομογενείς ό χ. ’Αβραάμ Άνράτας, 
έμποροθιομήχανος χαί φιλοπρόοδος μέ φιλογενε- 
στατα . αισθήματα, ό χ. Χρ. Φωτιάδηο, ό χ Ίω. 
Όφριδόπουλος χαί άλλοι. Έφιλοξενήθημεν δί αρ
κούντως χαλά παρά τφ διδασχά) φ χ. Βασ. Ίαχου- 
μάχτ, όστις έχει άρίστας διπλωματούχους θυγατέ
ρας, σύζυγον άξιόλογον καί γαμβρόν διδαστιχόν 
χαλλιστα μεμορφωμένον.

Τήν επαύριον άνεχώρησα επίσης σιδηροδρομιχώς 
δια τό δΐωρον άπέχον έχεϊθεν χωρίον Κρίμσχαγα.

Τό Κρίμσχαγια είναι μικρά μεσόγειος πόλις, τής 
Καυχάσου, ήτις χυβερναται διαφοροτρόπως τοΰ λοι
πού Κράτους χαί στρατοχρατεΐται ύπό τών Κοζά
κων,έχόντων προνόμια έπί τοΰ τόπου των. Είναι δέ 
πλούσιον είς γαιας χα! χαλήν παραγωγήν δημητρια
κών καρπών. Ή έλλειψις όμως χολών χαί εύπρεπών 
οδών, πλουσίων μεγάρων χαί καταλλήλου ευπρε
πούς ξενοδοχείου ή χεντρων διά τους ξένους, χαθι- 
στώσι τήν πόλιν τούτην ούχί τόσον περίφημον χαί 
ζηλευτήν εις τούς διερχομένους. Έν τούτοις ύπάρ- 

χουσιν ενταύθα χαλλίστη έλληνιχή, χοινοτης, άπο 
λίαν φιλότιμους χαί φιλοπροόδους ομογενείς απαρ- 
τιζομένη, άπό τής Τραπεζοΰννος χαΐ τών πέοιξ εκεί 
μερών χαταγομένη, ώραία νεόδμητος Σχολή τών 
παίδων, δαπάναις τών συζύγων Ζουβαλτζή ιδία οιχο- 
δομηθεΐσα, άξιόλογος ναός χαΐ μιχρόν Ελληνικόν 
καφφενεϊον καί έστιατόριον. ένθα συγχεντροΰνται οι 
ήμέτεροι καί άλλοι τών κατοίκων κα'ι ξένων, κα
θόσον είναι τό οπωσδήποτε άξιολογώτερον.

Άφίχθην έχει τήν πρωίαν χαί μετά μεσημβρίαν 
έπεσκέφθην τόν χ. Χρ. Μαχρίδην, σιτέμπορον ίκ 
τών καλλίστων τοΰ τόπου. Εύρον, αυτόν εν τοΐς 
γραφείοις του εργαζόμενόν, είναι α»,ηρ πεντηκοντού
της χαί πλέον χαί διαπνέεται ύπό άγαθωτάτων αισ
θημάτων θερμώς πατριωτιχών.

— Ά, χαίρω πολύ, χ. Πρίντεζη, όπου ήλθατε 
χαί έως έδ’ώ, μοί λέγει μετ’ εύχαριστήσεως, τί νέα 
μα; φέρετε έξ Έλλαδος- πώς πηγαίνουν τα έθνιχά 
ζητήματα, αί προπαρασχευαΐ, τά πλοΐα^ Καί μολο
νότι έλειπον αρκετόν χρόνον έξ ’Αθηνών, ώφειλον

νά τφ είπω τά πάντα καί ηύχαριστήθη τόσον, ωστ6 
μέ παρεπάλεσε νά έλθω τό εσπέρας εις τό καφενεΓον 
όπου θα είναι χαί οί άλλοι πρόκριτοι ομογενείς μας, 
ΐνα τοΐς μεταδώσω ευχάριστα νέα.

Ε’τα μετέβην παρά τώ π. Γ. Μαυροϊδή, έγγραμ- 
μάτφ χαΐ μεμορφωμένφ ομογενεΐ άλευροπώλτ, παρ’ 
φ έμεινα έπί πολθ συζητών, διότι χαί ουτος είναι 
έχ τών χαλλιτέρων όμογενών μας χαί ήπόρησα διά 
τήν άνάπτυξιν τοΰ πατριωτικού αισθήματος είς τοι- 
αΰτα μέρη τής Έωσσίας, όπου μάλλον έπεριμενέ 
τις τήν συγχώνευσή, έ’νεχα τοΰ όμοθρήσχου μετά 
τοΰ λαού, δν συγχρωτίζονται.

— ’Απορώ χ. Μαυροϊδή, τφ έλεγον, διά την με- 
γάλην σας προς τήν πατρίδα αγάπην. ,

— Καί όταν συλλογισθήτε, ότι πολλοί εξ ημών 
ουδέποτε είδον τήν 'Ελλάδα.,

— Έγώ πάντα; παρακινώ νά έπισχβφθοΰν,αυτήν, 
διότι ώς παρατήρώ, μόνον τότε θα παραβάλλουν τά 
άχαρι χαί άνούσιαταΰτα μέρη μέ τά ϊδικά μας.

(Έπεται συνέχεια)

Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΧ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ

(Συνέχεια κα\ τέλος)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ βιόλίζ πρέπει νά πληρώσιν 
ζρου; τινάς, ίνχ μή ώφελώσι μέν τήν 

διάνοιαν, βλάπτωσι δέ τούς οφθαλμούς.
Τό βιδλίον πρέπει νά γ, εύζνάγνωστον. Έν 

τφ περί μυωπία; ζεφαλαίφ εϊπομεν κατά τίνα 
τοόπον ορίζεται τό εύζνάγνωστον βιβλίου τίνος.

’Ενταύθα έζετώζομεν λεπτομερέστερου τό 
ζήτημα τοΰτο, εί; δ παρ’ ήμϊν δέν ζπεδόθη 
ή προσήκουσα σημασία, ώς μζρτυροϋσι τά δι
δακτικά ημών βιβλία.

Καί έν πρώτοι;, όποιον δέον νά γ τό χρώμα 
τοΰ χάρτου τών βιβλίων ;

Έπί τούτου αί γνώμαι διχάζονται.
Οΰτω τό Ίατροσυνέδριον τή: Αύστρ'.ας προΰ- 

τεινεν ΐνα τά διδακτικά βιβλία έκτυπώντζι 
έπί χάρτου πζλλεύκου. ’Λλλ’ ζρά γε. λε- 
γουσι τινές τών ύγιεινολόγων, ή μεταςυ τοΰ 
λευκοΰ χρώματος τοΰ χάρτου καί τοΰ μελανός 
τών χαρακτήρων άντίθεσις δέν καθίσταται αι
τία οφθαλμικού καμάτου ; Ο Javal, ου έπι 
τοιούτων ζητημάτων ή γνώμη έχει μεγα κύ
ρος, προΰτεινε νά γίνηται χρήσι; κίτρινου χάρ
του. «Τοΰ οφθαλμού μή δντος άχρωματικοΰ, 
λέγει ό Javal, ή όρασις δέον νά ή σαφέστερα, 
εισερχομένου τοΰ ετέρου τών άκρων, τοΰ υπο 
χρώματος τοΰ χάρτου παρεχόμενου φάσματος^. 
Μη οντος δυνατού νά επισχεθή το ερυθρόν, ες 
ού θά προέκυπτε χροιά βαθεΐα πράσινη, ήτις 
θά ήν αφόρητος, ύπό τό φώς μάλιστα του 
φωταερίου, δέον νά καταφύγωμεν εί; χάρτην 
άντζνακλώντα τό κυανοΰν καί ίόχρουν άσθϊ- 
νέστερον τών άλλων χρωμάτων». Το ζήτημα

ίμως τοΰτο μόνον ή πείρα .δυνατόν νά λύση 
Τά βιβλία πρέπει νά ώσιν έκτετυπωμένα διά 

χαρακτήρων εύμεγεθων τών 12 στιγμών ή 
μειζόνων διά τά μικρά παιδία, ή τών 11 
στιγμών διά τούς μ.αθητα; τών ανώτερων τα-

ΠΛΗΜΜΕΛΗΧ ΘΕΣΙΣ

ξεων τή; στοιχειώδους έκπαιδεύσεως. Τό μή
κος τών στίχων δέν πρέπει νά η μείζον τών
8 ή 9 όφεκ’ατομέτρων, ϊνζ ούτως οί όφθαλ-
αοί μή ύποβάλλωνται εις έκτενεϊ; κινήσεις·
εΐνε δέ αποδεδειγμένου, οτι ή άνάγνωσις έπί
βιβλίων μετά στίχων λίαν μακρών καθίσταται
αιτία έπιδεινώσεω; τής μυωπίας. Έν ένϊ δε
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ΚΑΛΗ ΘΕΣΙΣ 

έκζτοστομετρω δέον νά μή ύπάρχωσι πλέον 
των 7 γραμμάτων. Τέλος τό μεταξύ τών στί
χων διάστημα έστω 3 ύποχιλιομέτρων τού- 
λαχιστον.

Έπί τοιούτων βιβλίων ή άνάγνωσι; καθί
σταται εύχερή; άπό τή; προσηκούση; άποστά- 
σεως, ουτω δε ό μαθητής δέν αναγκάζεται 
νά φέργ, τόβιβλίον εγγύς το’ς οφθαλμοί; αύ
τοΰ, οπερ τά μάλα βλάπτει τήν οοασιν.

Ώς πρός δε τήν γραφήν παρκτηρητέον τά 
έξής,τά μάλα σημαντικά.

Ό μαθητής γραφών τείνει,ΐνα κύπτγ -υπερ
βαλλόντως πρό: τά πρόσω καί κλίνει τήν κε
φαλήν^ πρός τά αριστερά, Ινζ πζρζζ.ολουθή τήν 
γραφίδα. '(· τοιοΰτο; σχηματισμός είναι τά 
μάλα έπιβλαβής, διά τοΰ χρόνου δε άπερ··άζε- 
τζι δυσμορφία; τής σπονδυλικής στήλη:.* Ή 
εις τήν γραφήν διδόμένη κλίσις είνε βεβαίως ή 
αίτια, ές ών τά παιδία λαμβάνουσιν ένστίκτω; 
τον πλημμελή σχηματισμόν. Διό συνιστζται, 
ώς εΐπομεν άλλως κζί έν τώ περί μυωπίας κε- 
φζλζίω, ίνζ τό πζιδίον εθίζεται νά γράφγ, ευ
θέως έπί χάρτου ευθέος, τοΰ σώματός τηρού
μενου εύθέος. Τοΰ χρόνου προϊόντος, ό μαθητής 
άφίετζι ελεύθερος, ίνζ κλίνη τόν χάρτην πρός 
τζριστερά.

ΙΙαιδίζ τινα παρ’ ολας τάς προσπάθειας καί 
τας νουθεσίας κλινουσιν έπιμόνως τήν κεφαλήν 
γράφοντζ.

Ιίρος διορθωσιν τοΰ τοιούτου σχηματισμού 

έπενόησαν ούκ όλίγα μηχανήματα· 
έκ τούτων τό τοΰ Kallmann είναι 
λίαν πρόσφορον.

Η ΕΠΙΠΛΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τό ζήτημα τής κατασκευής τών 

θρανίων είναι έκ τών σημζντικωτέ- 
ρων, πολλάκις δ ’ έκ τής πλημμε
λούς τούτων κατασκευής αναγκά
ζεται ό μαθητής νά λαμβάνη στά
σιν απρόσφορου κα'ι δημιουργούσαν 
δυσμορφίας τοΰ σώματος και βλάβην 
τής όρασεως.

Τά έδρανα τών θρανίων πρέπει 
νά ώσιν οΰτως ώς πρός τήν άπόστα- 
σιν κζτεσκευζσμένζ, ώστε τό χεί
λος αύτών νά ύπερβζίνη τήν έκ τής 
τραπέζης τοΰ θρανίου πίπτουσαν 
κάθετον. Τοιουτοτρόπως ό μαθητής 
λαμβάνει τήν προσήκουσζν πρός γρα
φήν στάσιν,στηρίζων τό μέν άντι- 
βράχιον έπί τής τραπέζης, τήν δέ 
ράχιν έπί τοΰ έρεισινώτου. Ί1 τρά
πεζα πρέπει νά έχη κλίσιν 15 βαθ
μών, έπίσης δέαναλόγως κεκλιμένα 
δέον νά ώσι καί τά έρεισίνωτα. Ώς 
πρός δε τήν άπόστασιν μεταξύ τής 
τραπέζης καί τοΰ εδράνου,αΰτη πρέ

πει νά ή ίση ώς έγγιστά πρός τό */8 τοΰ μή
κους τοΰ σώματος· ή δέ άπόστασις άπό τοΰ 
έδράνου μέχρι τοΰ δαπέδου έστω ίση ώς έγγιστα 
πρό; τά 2/Τ τοΰ μήκους τοΰ σώματος.

Δέον ετι τά θρανία νά έχωσι σανίδας πρός 
στηριςιν τών ποδών, οΰτως όμως διατεθειμένα:, 
ώστε ό μαθητής να ή εύθύς, έχων τούς ώμου; 
παραλλήλους τώ χείλει τής τρκπέζης. “Εκα
στον τέλος θρζνίον πρέπει νά ή, διά δύο μαθη- 
τάς ή τό πολύ τρεις.

ΥΓΙΕΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Γο ανωτέρω περί σχολείων εΐρημένα δεικνύου-

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ TOY KALLMANN

σιν οϊζν σημασίαν έχει τό σχολείον διά τήν 
ορζσιν. Μήτοι δέ διά τόν οργανισμόν σΰμπαντα

ΠΑΡΑΜΟΡΦΟΣΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

τό σχολείου δέν είναι παράγων εύεξίζς ή του
ναντίον έκπτώσεως καί φθοράς ;

Διό πάντα τά πεπολιτισμένα έθνη έμερίμνη- 
σαν κα'ι μεριμνώσι περί καταρτισμού σχολείων 
πληρούντων τού; υπό τής ύγιεινής έπιβζλλομέ- 
νου; όρους, οΰτω δέ όλονέν τά σχολεία τελειο
ποιούνται ύπό τήν έπούιν ταύτην.

Δέν θά ληφθη ζρζ γε κζί παρ’ ήμΐν ή περί 
σχολείων αναγκαία μέριμνα; Δέν θά κζτανοη- 
σωσιν οί άρμ.όδιοι, ότι τό Σχολείον εν Ιυλλάδι 
είναι εί; τών κυριωτέρων παραγόντων τή; δια- 
πλάσεω; ασθενικών καί άναίμων καί μυώπων 
έλληνοπκίδων; Έάν τις ύπολογίση τόν χρόνον, 
ον ό παίς καί ό νεανίας διέρχονται έν τω σχο
λείο», θέλει κατανοήσει τήν επιτακτικήν ανάγ
κην τοΰ καταρτισμού σχολείων άρτιων ύπό υγιει

νήν έποφιν.
Φαντάσθητε παίδα ή νεανίαν διερχόμενον 

επτά ή όκτώ καθ’ημέραν ώρα; έν σχολείω ύγρω 
ή άνηλίω ή άτελώς φωτιζομένω ή άνεπαρκώ; 
άεριζομένω καί τούτο έπί εννέα ή δέκα κατ 
έτος μήνας, καί εϊπζτέ μοι, είναι δυνατόν ό 
πζι; ή ό νεανία; ουτος νά διζπλκσθϊί τελεον 
υγιής καί ρωμαλέος, άφοΰ στερείται έπί τοσοϋ
τον χρόνον τών ύπό τής φύσεω; παρεχόμενων 
μέσων πρό; έδρζιωσιν ύγιοΰς σώματος; Βεβαίως 
ούχί. Κζί οί μζθηταί τών σχολείων είνε κυριώ- 
τζτοι παράγοντες τή; προαγωγή; έθνους τινό;, 
μαλιστα δε’έθνους προωρισμενου νά δράση, έν 

τώ μέλλοντι, οίον τό ήμετερον.

ΧΠ. ΧΑΡΑΜΗΣ
Υφηγητή; τής οφθαλμολογίας κτλ.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Ή κρύφια έκδήλωσις, οτι περισυλλέγει τις 

είναι αία τών μεγζλειτέρων μας εύχζριστη- 

σεων.
ΒολταΤοος

Θέλετε νά μάθετε τά έλζττώμζτά σας. 
ακούσατε τούς εχθρού; σας.

Ράλλνε
Οί πτωχοί ώλολύζουσι μέ τού; λύκους κζί 

γκζοίζουσι μέ τά πρόβατα.
1 ' ΒονΛιΙτ

Τό ποώτον ποός τό καλόν βήμα είναι νά μή 

πράττη τι; τό κακόν
• ¥

*11 ση-Λζσίζ τών σφαλμάτων ημών παρα
βάλλεται μέ τήν τάξιν κζι τήν οικογένειαν, 

εί; ήν άνήκομεν.
Πιγονΰν

Ί1 πολυτέλεια τά πάντα καταστρέφει.
I. Ρονιίώ

Τό μυστικόν τή; ευτυχία; συνίσταται μάλ
λον εί; τό πζρέχειν αύτήν ή εί; το άνκμένειν 

ταύτζν. Α
¥ ¥

“Οσον όλ-.γωτεραν θεσιν κζτεχει τι;, τόσον 

περισσότερον είναι εύτυχης.

ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
Κοινούς τους. ΙΙρκγμα, τό όποιον έχομεν 

όλοι μζζύ καί χωριστά ούδείς.

Ό /}ίος· Φορτίον,τοΰ όποιου τό βάρος ζύςά- 
νει μέ τήν ηλικίαν.

Χωρίο»·. Εΰχαρις κατοικία, ή όποια φερε·. 
τόν τίτλον τή; ευτυχίας.

Έχιύια· Ζώον τετράπουν, τριπουν, διπουν 
ή έρπετόν καί τό όποιον αγαπά νά κόπτη τήν 
ζωήν τών άλλων.

Φανοποιός. Ό μόνο; έργάτης,οστις σκάπτει 
μέ ζδάμαντζ.

Λεκρο^όπτι/ς. "Ανθρωπος, ον έκλαμβάνομεν 

ίσως ώς νεκρόν/
Κοιιοβούλιο»·. Χαμηλό; πύργο; τοΰ Βαβέλ.

Χήρα. Γυνή, ήτι; θέλει νά μή είναι πλέον 
γυνή, άλλά δεν δύναται.

ΤπιπΛοι·. Άντικείμενον, οπερ έγέννησεν ή 
φζντζ.σίζ του πνεύματος διά τήν ισορροπίαν 
τοΰ σώματος.

Σώ/ια. Σκωληκοειδές κτήνος, οπερ δέν δύ- 
νκτζι νά. εΰρη τήν ισορροπίαν του έπί τή; γή;

Γή. Σφαίρα, οχι τόσον στρογγύλη,διά νά μή 
δύναται ούδέν έπ' ζύτή; οζ νά στζθή. έν άνε- 

σει.
Ροί?ς·
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Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ
Τό παίγν ον τοΰτο είναι ιδίως περίεργον καί 

άνεξήγητον είς τούς απλοϊκούς καί ώς έκ τού 
του έκλήθη Διάβολος, καθώς πάντα τά ακα
τάληπτα ζητήματα, δέν είξεύρω ποϊος διάβο
λος,ζωικούς διαβόλους μετεκάλεσεν.

’Απαρτίζεται άπό φλύκται/αν (φούσκαν ύ- 
αλινην) έντός τή» οποίας ύψοΰται σωλή,ν ύάλι- 
νος,'κεκλεισμένος άνωθι. Τό ήμισυ δέ τοΰ όλου

—αν είδαν τή μανοΰλα τους 
τά δυύ όρφανεμένα, 

Ποϋ σήκωνε τά δίχτυα της 
μέ ψάρια φορτωμένα,

Μεσ’ ’ς τό γιαλό πηδήσανε 
για νά τής δώσουν χέρι...

Ι-'οαις πολλαΐς την ηρόσμεναν 
τής είχανε καρτέρι

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΟΡΦΑΝΑ

Αχ μάνα, μάνα δύστυχη, 
ή φτώχεια τί δέν κάνει !

Μια μάνα για τά ορφανά 
καΐ τή ζωή της χάνει !

Τάχα Οά δώσουν τά παιδιά 
πάλι ’ς τή μάνα χέρι;

Σ τά γερατειά της στήριγμα ; 
θά δώσουν ; Ποιος τό ξέρει!

Γ. Α. Πολίτης

περιαλείφεται έ’σωθι διά μελανού βερνικιού, 
έντός τοΰ όποιου έναποτίθεται μικρά πλαγγών 
έξ ύάλου έμπεφησυμένης (δηλ. κενής), ήτις 
καλείται «διάβολοςηκκί φέρει, ώς έγγιστα,τήν 
μορφήν αύτοΰ, διότι τοικύτη,ν ήθέλησε μορφήν 
να δώση τώ Διαβόλω ό πρωτοϊδών αύτόν ! καί 
ας μή,ν τον είδε.Έντός τοΰ κενοΰ τίθεται ολί
γον ρευστόν, οίονδήποτε,δύο—τριών δακτύλων.

"Ηδη, έάν συλλάβωμεν διά τής χειρός, ώς 
δείκνυσι τό σχήμα,τό δοχεϊον αύτό, ό έν αύτω 
άή,ρ θερμαίνεται, διαστέλλεται καί τό υγρόν 
αρχίζει νά κοχλαζϊ), συνάμα δέ ό Διάβολος 
τέως άφανή,ς έντός τοΰ σκοτεινοΰ μέρους, ύψοΰ- 
ται ήδη πρός τά άνω, πρός έκπληξιν πάντων. 
Έάν δέ άποβάλωμεν τή,ν χείρκ έκεΐθεν καί 
συλλάβωμεν τό δοχεϊον έκ τών άνω, ή θερμό- 
της έλαττοΰται, ή κίνησις του ύγροΰ σταματκ 
και ό Διάβολος κατέρχεται είς τήν θεσιν του.

Έξήγηοις. "Ολα τά άέρια διαστελλονται 
ύπό τήν έπη,ρ εικν τής Οερμότητος. Έντκΰθκ 
ό ανώτερος σωλήν καταλήγει είς τριχοειδή, σω
λήνα, βυθιζόμενου έν τγ φλυκτκίνγ, ένθα υπάρ
χει τις άέρος, ζστις θερμαινόμενος
διά τής χειρός διαστέλλεται, ωθεί τό ρευστόν 
πρός τόν τριχοειδή σωλήνα, οπερ καί αναβιβά
ζει πρός τόν μεγάλον σωλήνα, συμπκρασύρων 
καί τόν κολυμβητήν Διάβολον, οστις Ούτως ά- 

προόπτως καί άζαταλτ,πτως έμφανίζεται τώ 
άπλοϊκω παρατηρητή· Όπόταν ολον τό ύγρόν 
εξέρχεται τής φλυκταίνης, εισέρχεται καί ό 
άήρ έν τώ μεγάλω σωλήνι καί έπειδή διέρχε
ται έκ τοΰ ύγροΰ, φαίνεται ώσεί νά κοχλαζν) 
τοΰτο.

Φ Π-

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Διατίιοηιίις τών γλυκιόιιάτων»

Μήν άφίνετε ποτέ τά γλυκύσματά σας είς 
τή,ν έπήρεια.ν τής άτμοσφαίρας έπί τινας ημέ
ρας, καθόσον θά χαλάσουν.

Θέσατε ταΰτα άσκέπαστα μέ τά κυτία των 
έντός τοΰ φούρνου τοΰ μαγειρείου σας,μετά τό 
γεΰμκ ιδίως, όπόταν ή πυρά είναι η,λαττωμένη, 
σχεδόν έσβεμμένη καί ό φοΰρνος ζεστός. ’Αφή
σατε τα μέχρι τής πρωίας, κλείσατέ τα μέ 
τά κκλύμματά των καί τοποθετήσατε είς μέ
ρος ξηρόν καί δροσερόν.

Τό άλας είς τά κτήνη.

Τό άλας μεγάλως επιδρά είς τήν ύγείαν τών 
ζώων.

Είναι έξαίρετον άντιφάρμακον κατά τής λε- 
γομένης σαπρίας (σήψεως) ή καχεξίας τών προ
βάτων, επενεργεί δέ έπί τής άναπτύξεως καί 
ποιότητας τοΰ έριου.

'Ομοίως άπεδείχθη έκ τής πείρας, ότι έπι- 
δρά ιδιαιτέρως έπί τών σιαλωδών αδένων καί 
τών βλενωδών πεπτικών οργάνων τών ζώων, 
διευκολύνον τή,ν πέψιν, καί αύξάνον τή,ν όρεξιν 
αύτών.

Εννοείται, οτι επιφέρει έξαίρετα αποτελέ
σματα είς τά βοσκήσιμα κτήνη, όπόταν ύπο- 
βαλλονται είς άφθονον καί πλουσίαν διατροφήν 
διευκολΰνον τόν πολλαπλασιασμόν.

Τά ύποβζλλόμενα είς τοιαύτην δίαιταν 
κτήνη πίνουσι πολύ ύδωρ, έξ ου ή άνάπτυξις 
τών μαστών καί ή αΰξησις τοΰ γάλακτος, οπερ 
είναι πλούσιον είς βούτυρον καί τυρόν.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Ό Αήρ τών πόλεων

Ό αήρ τώ» μεγάλων πόλεων είναι ιδίως σκληρός 
χαί^λαΰερός εις τους όσθενιχού; η αδυνάτους,εις τού; 
ασθματικούς ή φθισικούς, είς τούς υποχονδριακούς, 
νευρικούς καί ύστερικούς. Όσο·, δέν δύνανται νά μετοι- 
χήσωσιν εις τάς έξοχάς πρός θεραπείαν δέον νά εξέρ
χονται δ:ω τό δυνατόν cu/νότερον εις τόν ανοιχτόν 
άέρα, νά άερίζωαι τήν κατοικίαν των καί να διατη- 
ρώσι τήν μεγαλειτέραν καθαριότητα έν αϋταΓς. Έν 
δέ *οΓς δωματίοις τών ασθενών είναι γενικώς προτι· 
μώτερον νά είσάγεται νέος αηρ δια τών παρακειμέ
νων δωματίων καί ουχΐ απ’ ευθείας, ιδίως όπόταν ό 
πάσχων είναι προσβεβλημένος έ* δυνατοί κρυολογή
ματος. Έν τέλει έριστώμεν προσοχήν μεγίστων ε·'ς 
τόν έκάστοτε άναπνεόμενιν άέρα ύπό τοΰ άοθενοΰς.

Ό ιατρός <ίας
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1 SirxTOJXT

ΧΛΝΧ ΚΟΡΒΑΧ ήτο εί; τών πλουσιωτέ- 
ρων έμπορων τής Νυρεμβε'ργης.

, 3Ιε '^,,V του^'τ·<ν ^.μαντικήν περιουσίαν, 
ο λανς δεν ένυμφεύθη ποτέ. Τόν έλεγον οιλάο- 
γυρον, εγωιστήν καί ιδίως ίδιότροπον, είς τόν 
υπερτατον βαθμόν. Έμενεν ήμερα;, καί εβδομά
δας ολοκλήρους κεκλεισμένο; είς τήν οικίαν του 
μετρών , τόν θησαυρόν του, ώς έλεγον οί μέν’ 
ε; αγριότατος, και ώς έβεβζίουν οί όλιγώτεοον 
δυσμενείς. ’

Εκτός μιας άδελφής πολύ νεωτέρα; του καί 
ενός ανεψιού,υίοΰ της,ό Κόρβαχ είχε καί μεμ«- 
κρυσμενου; συγγενείς. Ό Χάνς, άλλως τε δέν έ
βλεπε συχνάκις αυτήν τήν αδελφήν του, χήραν 
γενομεν-αν πρό ολίγων ετών καί ονομαζομέάην 
Ανναν Ιίοσε.Δεν ήτο όμως πλουσίζ καί όλί-η 

^ozkta θα τής έκζμνε μέγα καλόν. '
ε’φαίνετο, ότι ήγνόει τοΰτο καί όταν 
χετο πρός έπίσκεψίν του μετά τοΰ 
τοΰ μικροΰ Δανιήλ, '·■··' 
τοΰ ανεψιού του, ι
μ1*?'·''' τζι νόμισμα, γλύκισμα ή παίν 

Εσπέραν τινά ό Χάνς ι.ν-β—ί 
αίφνηδίως. Ή "Αννα 
σαν. Οί άλλοι όμως 

τήν χαράν των 
τήν ένζρξιν

φανερώσουν 
ανυπομονώ; 
διαθήκης.

, ·
Ο γέρων 
αυτή ήρ- 

. - - υΙοΟ τη;,
εθζυμζ,ε μεν τήν χαράν 

αλλά ποτέ δέν τού έδιδε 

πζιγνιόν τι.
Κόρβαχ άπέθζνεν 

και ό Δανιήλ τόν έκλαυ- 
συγγενεϊ; ήρκέσθησαν νά 

*αι έπερίμενον 
“ή; έκτελέσεως τής

II τόσον επιθυμητή ήμέρα έφθζσεν. Εις τό 
γραφεΐον τοΰ συμβολαιογράφου κ. Τρόλοπ, είς 
τον οποίον ό Χάνς είχεν αναθέσει τάς τελευ
ταίας του θελήσεις, πζρευρίσκοντο ολοι οί συγ
γενείς ή υποτιθέμενοι ουτοι. ’Εν μέσω άκρα; 
τιωπ-Ζς ο συμβολαιογράφος άνέγνωσε τήν εισα
γωγήν τή; διαθήκης. "Οταν όμως έφθασεν εις 
τους όρους αύτή; ή αναπνοή πάντων έστη,διότι 
Ζ συγκίνησι; είχε κορυφωθή.

«Δίδω καί κληροδοτώ,έξηκολούθειόάναγνώ- 
’τη;, Ιον είς τόν αγαπητόν μου έξάδελφον 
1 ουλιελμον λως, τοΰ όποιου εκτιμώ τό μουσι
κόν ταλαντον καί είς τόν όποιον έπιθυαω νά 
κφζσω μιαν εύχάριστον ε'νθύμησιν,τήν παλαιάν 
μου κιθκραν, κρεμαμενην είς τό σαλόνιον τής 
οικίας,. . βσζύτω; κληροδοτώ είς τόν ΦράντΓ 
λορνερ, μιαν έκδοσιν τοΰ Βιργιλίου, έκτυπο/ 
μενην υπο τοΰ Φάουστ,έκδοσιν τήν όποιαν πολ 

λζκις έθζύμαζεν είς χείρζ; μου Ωσαύτως 
ει; την Κατερίναν Βλέημαν, τήν καλλίστην 
συγγενήν μου. τόν ώραΐον μου μαΰρον γάτον, 
με τας λεύκάς γραμμάς του».

Καίτοι δε ή σημειωσι; τών ύποτιθεμένων κλη
ρονόμων ήτο μεγάλη έν τούτοις ό Χάνς δέν είχε 
λησμονήσει ούδένα, αί δέ ιδιότροποι προΟυ 
μίαι τοΰ άποθζνοντο; ίξηκολούθουν έπι εν τέ
ταρτον τής ώρας είς έπήκοον κζί πρός ε’κπλη- 
ζιν πάντων.

Ια γελοία ταΰτκ κληροδοτήματα όλως α
σήμαντα,τοίς έφάνησαν ώς είοωνείαι. ΊΙ δια
θήκη έτελείωνεν ούτως; «Εί; τήν αδελφήν 
μου Ανναν, άιδω τήν ρόκα τής μητρός μας, 
φυλαττομενην εύσεβώς είς τήν οικίαν μου, καί 
ει; τον υίόν της Δανιήλ, ανεψιόν μου, τόν 
πράσινον γουνοτόν έπενδύτην μου, τόν οποίον 
ελπι,ω να κρατήσζ, εί; άνάμνησίν μου.»

Εκτο; της "Αννας καί τοΰ Δανιήλ, ολοι οί 
κληρονόμοι σφ,οδρώ; έπετέθησαν κατά τής δια- 
ίηκη; ταύτης. Ό συμβολαιογράφο; όμως τοΰ; 
εσταμάτησε δι' ένό; κινήματα;, λέγων:

«Κυρίαι και Κύριοι, είμαι ό εκτελεστής τής 
διζθηκη; τοΰ Χάνς Κόρβζχ, είς μυστικό; όρος 
μου προσδιορίζει τήν διζθεσιν τών χρημάτων 
του. Πηγαίνετε έν είρήνν), τά κληροδοτήαατά 
σα; θα σας δοθούν αμέσως.

Νεε, επροφερεν ό συμβολαιογράφο; υ.έ 
τινζ σκοπόν, δίδων εί; τόν Δανιήλ τό ποάσινον 
ένδυμα τοΰ θείου του, νά περιποιήσαι καλώς τά 
ένδυμα τούτο:Μά σοΰ είνε πολύτιμον διά πολ
λά; αίτια;.

II

Ό Δανιήλ ήτο γλύπτη; εργάτη; εί; τινα 
χρυσοχοον τή; Νυρεμβέργης. "Αν κζί ήτο κα
λός και αφιλοκερδής, είχεν όμως κζί έλζττώ- 
μκτα. Εν τούτοι; είχε καί μέγα κακόν πάθος, 
την χαρτοπαιςίαν.

"Εν Χζββζτον ό Δανιήλ πζρεσύρθη μέ φί
λου; του εί; τήν ταβέρναν τό σφάλμα τοΰ 
εργάτου την φοράν αυτήν υπήρξε βαιύτατον 
παρα ποτέ. ’Αντί νά άπολέση έν ή δύο φιορί
νια, ποσόν άρκετά μεγάλον, συγκρινόμενον υ.έ 
την εργασίαν του, είδεν όλα του τά χοήματα 
να περιελθουν εί; τά; χείρζ; τών συ’ντρόφων 
• ου. Οταν δε ο Δζνιήλ ήδυνήθη νά σκεφθή,

Ό Δανιήλ έσπευσε νά εύχαριστήση τόν 

συμβολαιογράφον.
__  ’Ενθυμείσαι, τόν έρωτά ούτος, όταν ευ- 

ρέθησαν μόνοι, τί σοΰ εϊπον,^ πρό ενός έτους, 
όταν σου* πκρέδωσζ τό κληροδότημα τοΰ θειου

μέ ησυχίαν τήν κατάστασίν του, έξεπλζγη 

σοβκρώς. t „
Ουδέ έν φιορίνιον εί; τήν τσέπην του . άρτο; 

δέν ύπήρχεν είς τήν οικίαν διά τήν έπομενην.
Τί θά εϊπ·/| εί; τήν μητέρα του ; 
Έντροπιάσαένο; διά τόν εαυτόν του, λυ

πημένο; δέ δ'ιά τήν λύπην, τήν οποίαν θά ε- 
προξένει εί; τήν μητέρα του, έπειδή έμισει το 
ύεΰδος,άπεφάσισενά τή;αποκάλυψη τάπαντα. 

Ήτοιμάζετο διά τήν δύσκολον αύτην εκ- 
μυστήρευσιν, όταν φωνή τι; ήκουσθη έκ του 

δρόμου.
— Παληά ρούχα 1 παληά παπούτσια . πα

ληά καπέλ’αγοράζω! έφώναζεν ή φωνή αυτή.
Ό Δανιήλ εξέβαλε φωνήν χαρά;.
— "Ε! φωνάζει τοΰ άγοραστοΰ, άνεβα. 
Εί; τρία πηδήματα ό αγοραστή; ήτο εί; το 

δωμάτιον. ,
___ Έχετε τίποτε πράγμα νά πουλήσετε;

— Ναί, αύτό.
Καί αναστέναξα; μέ θλίψιν, ό Δανιήλ εςε- 

κρέμασεντό παλαιόν έπζνωφόριον του θειου 

Κόοβζχ. , , ,
1__ ϊίόσον θέλετε δι’ αύτό ; λεγει ο αγορα

στή; περιφρονητικά»;. , .
'Ο Δανιήλ έκέρδιζε 10 φιορίνια την εβδο

μάδα καί τό αύτό ποσόν έζήτησεν. .
__  Άστειεύεσθε, εύγενέστατε, επειπεν ει- 

εωνικώς ό μεταπωλητή;· Αύτό αξίζει β φιορί
νια, ούδέ λεπτόν περισσότερον. ,

__ "Α; βάλωμεν 8 καί τελειωνομεν,επιλέ
γει ό έογάτη;, φοβούμενο; μήπω; έλθη ή μη- 
τηρ τοό έν τώ μέσω τοΰ συμβιβασμού.

ΊΙ άγο;ά έτελείωσεν. Ό παλαιοπωλη; πε- 
ριεαάζευσε τό πράσινον ένδυμα, τό ερριψεν 
έπί τοΰ ώμου του, έπληρωσε και εςήλθεν

Ό Δανιήλ ήρυθρίασε δια την βεβηλωσιν, 
ήν έκαυ.εν. Οί οφθαλμοί του έκκρφωθησα.ν με 
φόβον είς τό καρφίον, οπού έκρεματο άλλοτε 

τό παλαιόν ένδυμα. _ , , .
Ή άνάμνησι; τοΰ θείου του^ ή οποία την 

παραμονήν* άκόμη έπλήρου τό δωμάτιον του, 

έφαίνετο 6τ·. είχε φύγη κζ· αυτή με το επα
νωφοριού. ’Αλλά έάν ο Δανιήλ διετελει μ.- 
λζγ/ολικό; καί στενοχωρημένο;, η Αννα ομω; 
ήτον εύχαριστημένη. Τά όκτω ωραία, φιορίνια 
έλαμπον έμπροσθεν τη; επι τή; δρύινη; τρζ- 

πέ>'η;. . .
Τούτο ακριβώς συνέβκινεν έν έτος μετζ τον 

θάνατον τοΰ Χανς Κόρβαχ. Τό εσπέρας, η 
"Αννα καί ό Δανιήλ, ένώ έδειπνουν ομου, δυο 
επιφυλακτικοί κτύποι ήκούσθησαν ει; την θυ- 
εαν* τή; οικία; των καί είσερχετζι αμέσως 
ποόσωπόν τι, τό οποίον ούτε ό Δανιήλ, ούτε η 
μητηρ του έπερίμενον νά ϊδουν. Ιΐτον ο συμ
βολαιογράφος κ. Τρόλοπ. (

___ Νέε, λέγει, έχω να σου ομιλητω. Α, 
είσέλθωμεν μίαν στιγμήν εί; τό δωμάτιον σου 

σου;
— Βεβαίως, Κύριε. ( (
— Ιίολύ καλά Λοιπόν αύτήν την παλαιαν 

ένθύμησιν, τό πράσινον ένδυμα τό έκράτησε; 

εύσεβώς ;
— Ναί,.. . δηλαδή... άπηντησεν τετκραγ- 

μένος καί διστάζων. r
— Ιίολύ καλά, έπαναλαμβανει ο 1 ρολοπ 

ζωηρώ; καί χωρίς ν’ άντιλήφθίί τήν περιστο
λήν‘τού Δανιήλ. Δέν έχω πλέον είμη να σου 
έκφράσω τά; ιδιαιτέρα; θελήσει; τοΰ πολυπό
θητου μα; Χάνς Χόρβαχ.

Ήτο παράξενο; πελάτη; ό θείο; σου,^φιλε 
μου, έπιλέγει ό Τρόλοπ. 'Οταν μοϋ βδωσεν 
τήν διαθήκην του, μοΰ ώμίλησεν σχεδόν με 
αύτά; τά; λέξεις:

— Κύριε Τρόλοπ, ίδου η διαθηκη μου· 
άλλά σέ προειδοποιώ, οτι ύπάρχει μια άλλη, 

ή όποια συμπληροϊ αύτην.
— Μία άλλη; καί ποΰ εΚε,ερωτώ.
__  Μάντευσον,πΟϋ ήτον αύτή, ή άλλη δια

θήκη, νέε μου; λέγει χαρωπώ; ό συμβολαιο- 

γοάφος. ,
— ΙΙοΰ; δέν είξεύρω· απαντά ό Δανιήλ.
— Είς τό πράσινον ένδυμα, αγαπητέ μου 

φίλε, είς τό πράσινον ένδυμα, δπερ ο Χαν; 

σοί έκληροδοτησεν.
Ό Δανιήλ ώχρίασεν.
— Καί... αύτή ή διαθήκη; ήρώτησεν μέ 

οωνήν όλως διόλου διαφορετικήν.
' — Αύτή ή διαθήκη, τή; οποία; ιδού το 

διπλοϋν, έλεγεν :
«Έπιθυμών νά δοκιμάσω τήν αγάπην του 

άνεψιοϋ μου Δανιήλ καί νά γνωρίσω πώς 
θά έκτιυ.ήση τήν ένθύμησίν μου, τοΰ άφινω δια 

δημοσιά; πράξεως τό παλαιόν μου επανωφο
ριού άπό τσόχινην γούναν. _ , (

»Έπιθυυ.ώ δέ νά μή γιννι λογο; περί τουτου 
είς τόν άνεψιόν μου, ώς πρός τό κληροδοτητα 

τούτο, προσθέτω :
»Έν έτος μετά τόν θάνατόν μου μόνον ο κ. 

Τιόλοπ θά ύπάγη εί; τήν οικίαν του καί θα 
πληιοφοοηθή, έάν τό ένδυμα αύτό είνε ακόμη 

ε;. γεϊαχς του. Έάν ο ζ.νεφιο; μου εχη
διαφυλάξη χ'ριστιανικώ; αύτό τό λείψανον τοΰ 
νηοαιοΰ θείο'υ του, ό κ. Τρόλοπ θα τοΰ ανακοι- 
νώση,δτι ύπό την φόδραν τοΰ ένουμκτο; υπάρ
χει άπόδειξι;, δυνάμει τή; όποια; ολα μου τα 
καλά, άνήκουν έκτοτε εί; τον Δανιήλ Κοπελ.

»Έν έναντίζ περιπτώσει, δ'ηλαδη, εαν ο 
Δανιήλ έγκατέλειψεν ή έπώλησε το κληρο
δότημα τούτο, τότε ολόκληρο; η περιουσία θα
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διανεμηθώ μεταξύ των πέντε πτωχότερων οι
κογενειών τής Νυρεμβέργης.

— ’Ιδού πλούσιος, μικρέ μου Δζνιήλ, λέ
γει τότε ό συμβολαιογράφος· δέν περιφρόνησες 
τό ζπλοΰν δώρον τοϋ θείου σου· πολύ καλά· 
άς ξεράψωμεν ήδη τδ πράσινον ένδυμα και άς 
φερωμεν είς φως την επίσημον άπόδειξιν.

— Συγχωρήσατε με, έψέλλισεν ό Δανιήλ 
κατατεθλιμενος, δεν τδ έχω έδώ αύτό τό έν
δυμα.

— Δέν τό έχεις; ποΰ είναι λοιπόν;
— 'Εδώ πλησίον, θά τό επαναφέρω αμέσως. 

Περιμένετε με όλίγας στιγμάς.
— "Ω ! δέν βιαζόμεθα ! θά μοΰ φέρετε τήν 

άπόδειξιν κύριον εϊς τήν οικίαν μου.
Ό Δανιήλ άνέπνευσε μέ ησυχίαν, βλέπων 

τόν συμβολαιογράφον φεύγοντα.
«”Αχ ! ό δυστυχής ! έσκέπτετο κατόπιν, τ’ι 

έκαμα· διά 8 φιορίνια έπώλησα μίαν περιου
σίαν.

« Άλλά ολα δέν έχάθη σαν ίσως. Θά έπα- 
νεύρω τόν αγοραστήν μου. Θά τοϋ δώσω τά 
χρήματά του καί θά πάρω όπίσω τήν περιου
σίαν μου. Ο κ. Τρόλοπ δεν θά γνωρίζη τι 
συνέβη εδώ.

III

Τό χαραυγές, ό Δανιήλ είχεν ήδη έγερθή. 
“Ετρεξεν ολας τάς οδούς τής Νυρεμβέργης, 
όπως άνακαλύψη τό κατάλυμμα τοϋ παλαιο- 
πώλου. Τά διαβήματα του έμειναν έπί πολύ 
άνευ αποτελέσματος.

’Επί τέλους εις μικράν τινα άπόκεντρον ο
δόν ήκουσε νά άντηχήή περιπόθητος φωνή του; 
«ΙΙαληά ροΰχα, παληά παπούτσια, αγοράζω·» 
Καί άνεγνώρισε τήν ρινόφθογγον φωνήν τής 
προτεραίας.« ’Εκείνος είναι», λέγει. Καί έτρεξε 
πρός τήν διεύθησιν,ένθα ή φωνή ήκούετο.

— ΙΙοϋ είναι ; έφώναξεν ό Δανιήλ, σχεδόν 
ύπό τήν ρίνα τοϋ γηρχιοϋ άγοραστοϋ ενδυμάτων.

— Ποιος; τί ; εκείνη;
— Τό πράσινον έπανωφόριον!
— Ά ! σέ γνωρίζω,λέγει. Τί έχεις καί φω

νάζεις έτσι ; Είσαι τρελλός;
— Άπάντησον, σοΰ έπώλησα χθές ένα πα

λαιόν ποάσινον ένδυυ.α.
— Ναί.
— "Ε ! λοιπόν, τί άπέγεινεν ; ήθελα νά τό 

ξαναγοράσω.
— Ήθελες νά τό ξζναγοράσνις ; αδύνατον.
— Αδύνατον ; διατί ;
— Διότι τό έπώλησα εις ένα τεχνήτην, 

εις τήν πλατείαν τής Μεγάλης ’Αγοράς.
— Τό όνομα τοϋ τεχνήτου αύτοΰ ; ήρώτη- 

σεν ό Δανιήλ άπηλπισμένος.
— Τό αγνοώ : είναι είς παχύσαρκος, πολύ

χρωμος, μέ κόμην στακτόχρουν, χλαινοποιός, 
νομίζω.

— Πλατεία τής Μεγάλης ’Αγοράς! έπανέ- 
λαβεν ό Δανιήλ, τρέχω.

— Δύο βήματα άπ ’ έδώ, λέγει φιλοσοφι- 
κώς ό αγοραστής, χωρίς πλέον νά άνησυχή, διά 
τήν βιαίαν αιτίαν τοϋ διαβήματος τοϋ έργά- 
του.

Εις τήν πλατείαν τής Μεγάλης ’Αγοράς 
ό Δανιήλ έμέτρισε τεσσαρα μκγαζεία χλαινο- 
ποιών. Είσήλθε δέ είς τό πλησιέστερον.

— Έάν ήτο έδώ, έσκέφθη.
Ή τύχη τόν ηύνόησεν. Νέα τις κόρη, μόνη 

τότε είς τό κατάστημα, ήκουσε τήν αιτίαν 
τής έπισκεύεως τοϋ Δανιήλ, οστις πρός στιγ
μήν ήτο πολύ στενοχωρημένος. Διετύπωσεν, 
όπως όπως ήδυνήθη τήν αιτησίν του καί έμα- 
Οεν οτι ό πατήρ τής νέας, Φρίτς Κλέμ, ήτον ό 
κάτοχος τοϋ πολυτίμου επανωφοριού καί ότι ήδη 
τό έφορει.

— Καί ποΰ εύρίσκεται ό πατήρ σας;
— Έπήγεν είς τήν έκκλησίαν.
Ό Δανιήλ έτρεξεν είς τήν έκκλησίαν. Ήτο 

πλήρης κόσμου.
’Ο εργάτη; διήλθεν έντός ήσύχως καί άνκ- 

βάς είς τό ΰπόβαθρον μιής στήλης, δι’ ένός 
βλέματο; παρετήρησε τό πλήθος.

Ποσώς όμως δέν ήδυνήθη νά άνζκαλύψν; καί 
διακρίντ; τό ένδυμα, τό όποιον τοσοϋτον άγω- 
νιωδώς έζήτει.

Τό πλήθος δέν ήργησε νά διέλθη έμπροσθεν 
του.

Οί οφθαλμοί του ήρεύνων τούς πάντας. Άλλά 
τίποτε, ούδαμοϋ ίχνος !

Ό έργάτης έπανήλθεν, είς τήν πλατείαν τής 
Μεγάλης Αγοράς.

— Λοιπόν,κύριε, ήρώτησεν ή νέα κόρη, δέν 
είδατε λοιπόν τόν πατέρα μου ;

— "Οχι, έπέστρεόεν; ήρώτησεν εκείνος.
— Έπέστρεύεν.Τοϋ ώμίλησα διά σάς,άλλά 

επειδή έβιάζετο κζί δέν ήδύνζτο νά περιμένη 
σάς παρακαλεί νά έλθετε μετά δύο ημέρας.

— Μετά δύο ημέρας! "Εφυγε λοιπόν;
— Ναί, θά έπήγεν είς τό χωρίον.
— Μακράν, άπ’ έδώ;
— Έξ λεύγας άπό τής Νυρεμβέργης, είς τήν 

έπαυλίν του, τοϋ Σβάτεμβεργ.
— "Εξ! λεύγας! έπιλέγει ό Δανιήλ είμαι χα

μένος ! . ..

IV

Μεσημβρία ήτο περίπου: ό Δανιήλ ύπελό- 
γισεν, ότι βζδίζων καλώς, θά έφθανεν είς τό 
Σβάτεμβεργ κατά τάς 5 τό έσπέρας, καί ότι 
θά έπανείρχετο πρό τής νυκτός.

Συνεπώς έξήλθε τής πολεως καί διηυθύνθη 
πρός τήν οδόν τήν άγουσαν κζτ ’ ευθείαν είς τήν 
έπαυλιν τοΰ Φρίτς Κλέμ.

"Οπως είχεν προίδει, έφθασεν όντως μετά 
τάς 5, καταβεβλημένος έκ τοϋ κόπου.

νιήλ περιέφερε τούς οφθαλμού; πέριξ αύτοΰ 

καί αίφνη; έξέβαλε φωνήν χαρά;.
Περισυλλέγοντε; τόν πληγωμένου, οί ταςει- 

διώτζι, ώ; προείπομεν, τώ άφησαν γενναιοψύ- 
χω; μερικά ένδύματζ. Μεταξύ αύτών, ό Δα
νιήλ άνεγνώρισε τό πράσινον ένδυμα τοϋ θειου 
του Χάν; Κόρβαχ., όπερ ό Μαρτέν Χάγγεν. ό 
μηχανικό:, ό άγνωστό; του εύεργέτης,φιλοφρο
νώ; τοϋ είχε δωρησν).

Τό έκράτει! τό ήσθάνετο, ήτο τό ίόικόν του.
Ό Ουσαυρός τοϋΧάν; τώ άνήκε πλέον,ό θη

σαυρό;, τόν οποίον, ή βία του, ή άτ,αξία. και 
ή πρώτη έλαφρότης του τόν εϊχον χάσει."Ηδη 
ή ελεημοσύνη τοϋ τό έπανέδιδεν.

Ό Δανιήλ τότε λέγει πρός τόν ιατρόν.· 
—Έσώθην ήδη ! ,
Τόν έξέλαβον ώ; τρελλόν. Με ολας δε τάς 

παρακλήεει; του ό Δανιήλ έπέμενε νά έγερθή 
καί έζήτησεν ίππον, όπως έπανέλθν) τό ταχυ- 
τερον είς Βυτεμβέργην.

Έκεϊεύρε τήν μητέρα του έν συντροφιά μετά 

τοϋ κ. Τρόλοπ. , r
— Λοιπόν, πόθεν έρχεσαι, τώ λεγει ουτος, 

εί; τοιαύτην κατάστασιν;..
Παρουσιάζει; τό κληροδώτημά σου εις την 

άπαιτουμένην προθεσμίαν καί επομένως η κλη
ρονομιά είναι ίδική σου. Χαιρετώ λοιπόν ήδη 
τόν Δανιήλ Κοπέλ, τόν νέον μου πελάτην!

Ούτως έτελείωσε πρός ίκανοποίησιν τοϋ Δα
νιήλ, ή ιστορία τοϋ πρασίνου ενδύματος τοϋ 
ίδιοτρόπου Χάνς Κόρβαχ.

(Μετάφρασις) ’Αντιγόνης II..............

Ό Φρίτς Κλέμ, εύρίσκετο είς τό κατώφλιον 
τή; οικίας- άλλά έκεϊ νέα άποτυχία έπερίμε- 
νε καί πάλιν τόν επίδοξον κληρονόμον τοϋ 
Χάνς Κόρβαχ.

Μόλις έφθασε καί ώμίλησε διά την ύποθε- 
σίν του είς τόν Φρίτς, ό έντιμος έμπορος έλαβεν 
ΰφος τεθλιμένον.

— Δυστυχώς, φίλε μου, λέγει, δέν έχω 
πλέον αύτό τό ένδυμα· είς πελάτης μου τό ευ- 
ρε τοϋ γούστου του, καί επειδή μοϋ έχει κάμει 
πολλά; άγοράς, ένόμισα καθήκον νά τοϋ τό 
προσφέρω. Μόλον τοϋτο αί έλπιδες δεν εχαθη- 

σαν άκόμη.
Ό άνθρωπο; περί τοϋ οποίου σά; ομιλώ έφυ- 

γεν άπ’ έδώ πρό μιας ώρας περίπου. Είναι μη
χανικός όνόματι Μαρτέν Χάγγεν.· Έφυγεν έφ
ιππος διά τής όδοϋ Βυτεμβέργης.Έξελθετε τής 
πόλεως, πηγαίνετε διά μέσου τών χωραφιων, 
όπως άποφύγητε τήν μεγάλην περιφέρειαν τής 
όδοϋ· πιθανόν νά τόν συναντήσητε είς τήν πρώ- 

την στάσιν.
Ό Δανιήλ μόλις έλαβε τόν καιρόν νά χαιρε- 

τήσν) τόν έμπορον....Μετά πέντε δέ λεπτά είχεν 
άφήση πολύ όπισθεν του τάς τελευταίας οικίας 

τής πόλεως.
Ακολουθών τήν συμβουλήν τοϋ Φρίτς Κλεμ, 

μετά ύμίσειαν λεύγην έγκατέλειπε τήν μεγά
λην οδόν καί είσήρχετο είς έν πέρασμα. 
Κατήλθε δέ μίαν ορμητικήν κατωφέρειαν, δτε 
ό καταβεβλημένος ποϋς του προσέκρουσεν εις 

λίθον. *
Ό Δανιήλ τότε έπεσε, έπληγώθη βαρέω; 

έπί τίνος βράχου, καί μή δυνάμενος έκ τοϋ πό
νου καί τής ζάλη; νά κρατηθή. έλυποθήμησεν, 
άφοϋ έκυλίσθη μέχρι; τών προπόδων τοϋ λόφου.

Μίαν σχεδόν ώραν έμενεν έκεΐ άνευ αισθή
σεων, οτε’ μερικοί ταξειδιώται έξερχόμενοι έκ 
τίνος καπηλειού τόν άντελήφθησαν είς άποστα- 
σιν όχι μακράν των.

Έξ εύσπ'λαχνίας τόν έπλησίασαν άμέσως. 
—Δύστυχον’παιδίον! λέγει ό είς, άπέθανεν! 
—"Οχι, άπήντησεν ό άλλος, άφοϋ έθεσεν 

τήν χε’.ρα έπί τής καρδ’.ας τοϋ εργάτου· πρέπει 
νά τον θερμάνωμεν καί τόν περιποιηθώμεν;

Οί ταξειδιώται τότε, άποβαλλόντε; ένός 
τών πλεοναζόντων αύτοΐ; θερμών ένόυμ.ατων, 
όπως θειμάνωσι τόν πληγωμένου, τόν ένέδυσαν 
καί μετέφερον εί; τό εκεί πλησίον πανδοχείου, 
καί δέν άπήλθον, χωρίς νά άφήσουν επαρκή 
χήματα όπως προσλάβν; ιατρόν και φάρμακα.^

Ό Δανιήλ, πάντοτε λυπόθυμος έτέθη έπί 
τίνος κλίνης. Δένάνέλαβε δε τά; αισθήσεις του 

ή όταν έφθασεν ό ιατρός.
— Ποΰ είμαι ; έρωτά ερχόμενος εί; την 

ζωήν.
— Μήν όμιλε».;,τώ λέγει ύ ίατεός, ή πίν,γνι 

σου είναι βαρεία, άλλ’ έγγυώμζι δι' έσέ..
Μ’ όλα; τάς παραγγελίας τοϋ ίκτροϋ, ο Δζ-

Η ΚΑΡΔΙΑ
Όλα τριγύρω μου άνθοϋνε 
οί κάμποι πρασινίζουν,_ τά βουνά, 

χαρούμενα πουλιά πετοϋνε 
* νά ζή δ,τ’ είχε σδύσει, άρχινμ.

>♦<
1<ι’ έγώ στά στήθεια μέσα νοιώθω 

μέσ’ τήν κλεισμένη μου ψυχρή καρδιά 
πόνο γλυκό, καινούργιο πόθο

μέ τ’ Ανθισμένα δένδρα, τά κλαδιά-

Ξαπόστασε στά ύστερνά του 
κ’ έφύλαξε άνάμνηάι γλυκεία 

ή ώμορφ’ά, τά όνειρά σου 
καρδιά' μου δύστυχη, δέν ζοϋνε π’ά.

Πίσω τά νιάτα δέν γυρνούνε 
καί δταν κατάλευκα Οά βγουν μαλλ>α 

τή χείλη ·άγαπώ· θά πούνε 
νεκρή όμως Οά μένμ Λ καρδιά.

>·<
Πολύ βαθει’ άπ’ τά σωθικά μου 
καί μέ φωνή γλυκεία, άποάταμένη 

μοΰ είπε τότε Λ καρδιά μου :
—πώς ύστερνή αύτή πεθαίνει.

Μίλτων Βιτάλης
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ΘΗΡΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ 
(ΓΙαοΰ τόν Νείλον)

Ή Ανωτέρω είκών παρίότηόι άκηνήν πε
ρίεργον πλήν συνήθη, Θήρας κροκοδείλου, 
άνή τής διαφόρους διακλαδώσεις τοΰ Νεί
λου, οπού οί ευφάνταστοι καί αιμοχαρείς κυ
νηγοί εύρωπαϊοι άναζητοΰίι διαόκέδασιν καί 
άθλα, καταδιώκοντες καί φονεύοντες δι’ όλων 
τών σατανικών μέσων τά άοπλα καί δλως Α
κίνδυνα δι’ αυτούς τοιαϋτα θηρία.

Ό κροκόδειλος τοΰΝείλου ή ύ λεγόμενος ήδη 
κοινός δότις φθάνει είς μήκος καί 10 μ. φέρει 
δέρμα άδιαπέραότον ύπό τών σφαιρών και διά 
τοΰτο τόν πυροβολούν κατ’ εύθεΐαν είς τό 
στόμα.

Εύρίσκεται καθ’ ύλην τήν ’Αφρικήν, άλλ’είς 
όλιγότεοον πλέον Αριθμόν καί μήκος,διότι τόν 
έξολοθρεύουν άδιακόκως καί δέν ευρίσκει καί 
αυτός πλέον Λσιχίαν Από τόν Ανθρωπον. Είς 
τό Δέλτα δέ τοΰ Νείλου,δπου κατά’τήν Αρχαι
ότητα ύπήρχε κατά σμήνη έντελώς έξωλο- 
Ορεύθη.

01 Αρχαίοι Αίγΰπτιοι έθεώρουν αύτόν Ιερόν 
καί άνέτρεφον τοιοϋτους Λμιτιθασσευμένοί'ς 
έν τοΐς ναοϊς μετά στοργής' μέγα δέ πλήθος 

τεταριχευμένων κροκοδείλων εΰρηται έν ταΐς 
κατακόμδαις αύτών πλήν οί Αίγΰπτιοι τής 
σήμερον συλλαμβάνουν αύτούς μικρούς καί 
τούς μεταπωλοΰν Αδιακρίτως εις τούς Ευ
ρωπαίους ίι τούς φονεύουσιν. "Αφθονοι έπί- 
σης οΐ κροκόδειλοι ύπάρχουν είς Μαδαγα
σκάρην, άλλα δέ είδη αύτών εϋρηνται έν 
ταΐς Άντίλλαις, έν ταΐς Σουνδαϊκαΐς νή- 
όοις κτλ.

Έν μικρά Λλικία τό ζώον τοΰτο φέρει ώ- 
ραΐον πράσινον χρώμα καί ευκόλως έξημε- 
ροϋται.

Ό κροκόδειλος προσβαλλόμενος έκ τοΰ πλη
σίον καί μόλις πληγωθμ καί αίσθανθμ πόνον, 
έπιτίΟεται καί κατά τοΰ Ανθρώπου. Αλλά σπα- 
νίως, φευδές όμως είναι τό Απ’ Αρχαιοτήτων 
χρόνων πιστευόμενον, κατά τήν παράδοσιν,δτι 
τά θύματά του ελκύει πλησίον του κεκουμ- 
μένος καί θρηνωδών, ώς μικρόν παιδίον, έξ 
ού προήλθεν Λ παροιμία «Κροκοδείλου δά
κρυα».

Φ.Π.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Κλοπή ενδιαφέρουσα :
— Ξεύρετε, Κύριε είσαγγελεϋ, μοΰ έκλεψαν 

τά πάντα, ο,τι είχον, ολον τό δωμάτιόν μου.
— Καλώς, καλώς,θά ϊδωιαεν*
— Ξεύρετε, έπήραν κα'ι τήν βαλίτσαν σας 

μαζύ.
— Τ:, πώς, ποιος ; ’Εμπρός νά τον συλλά- 

βωμεν, αμέσως'...

>—<

"Ακρον άωτον άφηρημάδας, μεταξύ άκροατοΰ 
καί ηθοποιού.

Είς τό Πανελλήνιον θεζτρον έκάθητο είς τό 
πρώτον κάθισμα ό ύπάλληλο; τοΰ Υπουργείου 
κ. Δ. .. δτε είς τήν πρώτην πράξιν ακούεται 
τόσον ζωηρώς ό ηλεκτρικός κώδων, ώστε νομί- 
σας, ίτ> εύρισκεται είς τό ύπουργεΐον, άνεκραξε:

— "Αφησε με αδελφέ, δέν ευκαιρώ τώρα νά 
σέ ακούσω καί εγείρεται.

Ό δε ηθοποιό; κ. 13. . . νομίσα:, οτι άπε- 
τείνετο πρό; αύτόν, διακοπτόμενος:

— ’Εμέ τό λέγετε αύτό: έρωτά.

— Είδατε τήν έκαμε κομάτια τήν Μικράν.
— Τήν καύμένην καί διατ:;
— Διά νά τήν παίζη καλείτερον.
— Καλέ ποιαν,τήν Μικράν;
— Βεβαίως, διότι είναι καλείτερον νά τήν 

φάγη κατά τεμάχια ή ολην μαζύ.
— Τί λέγετε, Κύριε, μέ τρομάζετε καί είναι 

άνθρωποφάγος :
— Μάλιστα, δηλαδή γυναικοφάγος, διότι τό 

δράμα είναι γυνζικεϊον.
— Ναι γυναίκα είναΐ'Ζαί τώρα;
— Αΐ, τώρα θά τήν μάθγι κάλλιστα καί θά 

τήν παίζγ, θαυμάσια.
— Αρχίζω νά φοβούμαι κα’ι νά μή εννοώ. 

Καί ή αστυνομία:
— Θά είναι παρούσα.
Λαμπρά συνεννόησις! ’Επρόκειτο περί τοΰ 

μελοδράματος « Ή Μικρά».

>—<

Κύριός τις διερχομενο; έξωθι τοΰ νεκροτα
φείου, παρατηρεί τινα σφίγγοντα, ζωηρώς τόν 
λαιμόν του.

— Τί κάμνεις εκεί, τώ λέγει.
— Νά, αύτοκτονώ άπό ανέχειαν
— Στάσου, άδελέ, πήγαινε νά ζητήσγ,ς άπό 

κανένα....
— Δώσατε μου σεϊ; Κύριε έλεος !
— Μά έγώ σου έδωσα τήν συμβουλήν.

>—

Γαμβρός τις συχνάκι; παρεπονεΐτο είς τόν 
πενθερόν του διά διάφορα ελαττώματα τή; 
κόρη; του.

— Ό δέ πενθερός θέλων νά δ.ακόψη τήν 
συνεχή α.ύτήν ένόχλησιν .·

— Νά τής.είπής έκ μέρους μου, τώ λέγει 
θυμώδης, οτι δέν θά μέ κληρονομήσω,, άν εξα
κολούθησε να διίστασθε.

Καί ό γαμβρός δέν παρεπονέθη πλέον.

>—<
'() παντοπώλης έξετάζει νόμισμά τι, οπερ 

εί: κύριος τώ έδωσε πρός άλλαγήν καί θυμω- 
θείς ουτος :

— Δέν σοϋ έπιτρεπω, τώ λέγει, νά έξετά- 
ζν,ς τά νομίσματα,δπου σοΰ δίδω.

— Ναι, άλλ ’ άν είναι κίβδυλα. ;
— ’Ακριβώς δι’ αύτό δέν θέλω νά τά έξε- 

τάζνις,διότι πιθανώς νά μέ ήπάτησαν.

Κουτό; ή έξυπνος.
— Ό Ηρόεύρος. Κατηγορούμενε σ’ ερωτώ, 

κατεδικάσθης ποτέ ;
— Ό κατηγορούμενος. Ναί, κύριε πρόεδρε, 

δύο συμβούλια ιατρών δύο φοράς μέ κατεδί- 
κασαν εί; θάνατον καί έσώθην.

— Καλά, δέν σ ’ ερωτώ αύτό, κατεδιώ- 
χθη; ποτέ ;

— Ναί, δύο άλλα; φοράς άπό ληστά; εί; 
τόν "Ολυμπον.

— Καλά καί αύτό. Κάμνει;, οτι δέν εννο
είς. Κύτταςε με καλά καί άπάντησον τώρα. 
Σέ συνέλαβε ποτέ ή έξουσία ;

— 11ώς ; πολλαΐς φοραΐς, άλλά ολο κατά 
λάθος καί μέ άφηνε.

— Καλά, άφοϋ δέν θέλγ,ς νά μζ; είπής, νά 
διαφωτίσω έγώ τό δικαστήριον περί τοΰ άτό- 
μου σου. Τρεις φοράς συνελήφθει; ώ; κλέπτη; 
καί τρείς φορά; κζτεδικάσθη;.

— Λάθος, Κύριε Πρόεδρε, δέν είμαι έγώ 
ζητώ τήν άναθεώρησιν όλων τών δικών.

— Ώστε άρνεϊσαι, οτι είσαι σύ;
— Να:, διαρρήδην κ. πρόεδρε.
— Τότε σέ καταδικάζομε·/ διά τετάρτην 

φοράν διά νά μή σέ άθωώσωμεν καί φύγη; 
καί ζήτησον τήν άναθεώρησιν καί τών τεσσά
ρων τότ αποφάσεων.

’Ακούω αγαπητέ Ιωάννη έλεγέ τις πρό; 
τινζ φίλον του, οτι προτίθεται νά νυμφευθή; 
είνε άληθες ;

— Μάλιστα.
— Πρέπει λοιπόν νά σοί δώσω μιαν συμ

βουλήν, νά μή νυμφευθή;, φίλε μου, ^γυναίκαν 
ζνωτέρζν τής άςίας σου."Οταν ένυμφευθην έγω, 
ήξιζον άκριβώς πενήντα σελήνια, ή δέ σύζυγός 
μου εξήκοντα δύο, οσάκις δε συνέβαινε νά έλ- 
θωμεν εί: λόγου; καί φιλονικειας, τά περισσεύ- 
οντα δώδεκα σελήνια έδιδον καί έπερνον ’ς τό 
στόμα της.

-age-



3(5 Η ΦΥΣΙΣΠΝΕΓΜΑΊΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
6. Αίνιγμα.

Τήν πράσινον στολήν μου άπεβλήθην 
Χλωμ.ήν τήν οψιν έχω πρό τ.ΆΤ,'Λ 
Άλλά δέν δύναμαι νά ζήσω εϊ; τήν λήθην 
Κι ’ ακολουθώ τήν θέλησιν τοΰ ανθρωπίνου νοΰ.

>♦<
Τή; βιομηχανία; είμαι τό όεξί τό χέρι 
και τών πραγμάτων ή μορφή θά ήτο άλλη 
εάν ό πλάστης δέν με είχε φέρει 
εάν τόν σπόρομου στή γή δέν είχε βάλλει.

Καί ό'μω; άν άλλάξ’ ή κεφαλή μου 
θά φυγή ή χλωμή μου δψις
Τήν πράσινη ξανζφορώ στολή μου 
άλλο κεοάλι ζν μοϋ δόσης.

-ΑΝ—
1. Γρϊάος

τόνοι
οί οί —— ζ

τυχ-fl

8. Έλλειποϋύμφωνον
• · ε · · υ ■ α · ο ■ · ω · ο · · ω · · εο · 
Κά'ίρον ΙΓΕλςΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

θ. Κ. Αλεξάνδρειαν Συνδρομή σος έ- 
λήφ6η. Εΰχιριστοϋμιν δι’ ευμενείς χρίσεις σας.—Δ. 
Μ. Μ α σ σ χ λ ί α ν. Τό ·Πα όραμα τών Κυριών* 
ήτο άσχετον πρδς τδ ήμέτερον · Πανόραμα* άλλου 
έχδότ-.υ τδ οποίον χαί έπαυσε» έχδιδόυενον —Δ Μ. 
Ν ε ά π ο λ ι ν. Οί δύο τόμοι σας έστχλησαν. Χρή
ματα ίλήφβησαν. Εύ/αριστοΰμεν. — Ν. Τ. II ε ·.- 
ραία. Διά τήν ϋπο&εσϊν σας ϊποταβήτε εις τήν

Γεωργιχήν 'Εταιρείαν.— Ε. Π. Π ε ι ρ α ι S. Περί 
τών χαταποτϊων αυτών γνωρίζομεν τοΰτο μό ον, δτι 
ρεχλαμάρονται γενναιότατα, άλλ’ άγνοοΰμεν τάς Οε- 
ραπευτιχάς δυνάμεις των. — Π. Κ. Χανιά, Λ. Δ 
Χανιά, I I Ζάχυνβον. Συνδρομαί σας ε- 
λήφόγ,σαν. Εΰ/αρ·.στοδμεν. — I. Α Άγιον Ο
ρος. Έλήφίη νεωτίρα σσς. Έχει καλώς βά στεί- 
λωμεν άπόδειξιν. — β. Β. Κ ά ϊ ρ ο ν. Μέχρι τουδε 
συνεπληρώβησαν 1^ τόμο·, ττ,ς «Φύσεως». Ήδη 
ή ξατο ό 19ος.—Ε. X. Π ό ρ τ-Σ α ί δ ’Επιστολή 
χιΐ χρήματα έλήφόησαν. Εύχαριστοϋμεν. — I. Δ. 
Πάτρας. Λαχέν άντιχείμενον σάς άπεστάλη. 
Εΰ/όμεΟα άλλοτε ναλείτε,ον. — I. Ε. Κ α ρ π ε νή- 
σ ι ο ν. Συνδρομή σας έλήςδη. Εύ/αριστοίμεν.—
I Β. Λ ά ρ ι σ σ α ν. “Εχε: χαλώς. Άναμένομεν 
άφεύχτως. — Μ. Κ. Φ α ν ά ρ ι ο ν. Δελτάριον έ- 
λήιΟη. Φύσεις έστάλησαν. Δ'.εύθυνσις διωρθώθη.— Β.
II ’Οδησσόν. 'Επιστολή καί συνδρομή έλή- 

οθησαν. Εύ/αοιστοΟμεν Γράφομε».

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
Εικονογραφημένη ΈπιθεώοηΠις 

Έκδίδεται κατά μήνα
Τό καλλιτεχνικότερου κζί [Ιρωτοτυπωτερον 

όλων τών εικονογραφημένων τη; Άνζτολ?,;.
Δημοσιεύονται πόλεις, τοπεϊζ, έςέχοντα 

πρόσωπα, έξοχα:, γεγονότα, σκηνα’ι κτλ. κατά 
προτίμησιν ελληνικής φύσεως.

Έκδότζι ’Αδελφοί Πρίντεζη
Συνδρομή ’Εσωτερικοί* δρ. 10

» ’Εξωτερικοί* φρ. 10
Ο άποστέλλων τήν συνδρομήν έγγρζφετζι 

κζί λαμβάνει άπαντα τά έκδοθέντα μ*χ?1 
τοΰ δε τεύχη.

Διεύθυνσις:
Όδδς Σωκρτάτους άριθ. 2

ΛΑΧΕίΟΝΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΑΟΤ ΚΛΙΤΩΝ^ΑΡΧΑΙΟΤΗΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ ΤΟΤ 1908
Κληρώνεις : 29 Ιουνίου, 26 ’Οκτωβρίου καί 31 Δεκεμβρίου

ΜΙΑ ΔΡΑΧΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΓΡΑΜΝΙΑΤΙΟΝ 1ΣΧΥ0Ν &ΙΚ ΜΙΑβ ΚΛΗΡΩΣΙΝ

Κέοδη έκάό-:ης κληηώε/εως
1 Μέγα κέρδος εκ 3ραχμ. ΐϋΟ,ΟΟϋ
1 Κέρδος έκ 25,000
1 Κέρδος εκ ϊ> 10,000
3 Κέρδη Ικ Ί) 5,000
5 Κέρδη ίκ Τ» 1,000

111 Κέρδη ίκ η 100
578 Κέρδη 9 ε* » 50

1OU0 εν δλω κέρδη άξίας δραχμών 225,000

Γραμμάτια πωλοννται: Εις τά δημόσια ταμεία κζι λοιπά; δημοσία; ζρχάς, εϊ; τά; 
Τρζπέζζς, εί; τού; στζθμάρχζς κζι στασιάρχζ; τών σιδηροδρόμων, τού; διζχειριστάς τών μονο
πωλίων κζι τά πρακτορεία τών εφημερίδων πρό; δοαχ. μίαν έκαστον γραμμάτιο·/ ισχϋον διά 

μίαν έκ τών τριών τελευταίων κληρώσεων.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον εϊ; τό Γραόεϊον τον Εθνι

κοί? Στόλου καί τών αρχαιοτήτων, νπουογεϊον Οικονομικών, εις ’Αθήνας.
'Ο Διευθύνων Τμηματάρχης: Γ· Ν- ΚΟΦΙΝΑΣ


