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ΕΠΙΠΕΔΟΣ καί ή Εν ίστίοις πτή- 
σις παρέχουσιν ήμΐν πάντα τά 
Αναγκαία στοιχεία, δπως κατα- 
νοήσωμεν σαφώς το τών <1 ε- 
ρ οπλάνων πρόβλημα, Ιίτιια 
τοοοΰτον σήμερον προκαλοΰσι 
τό Ενδιαφέρον τοϋ κόσμου καί 
τα όποια ΰποκρύπτονσιν, ώς 

φαίνεται, τό αίσιον μέλλον τής Αεροπλοίας.
Τό Αερόπλανον, συμπληρωματικώς είπεΐν, 

είναι μία ίστιοφόρος συσκευή κινουμένη δια 
κινητήρος, προοηρμωσμένου έπί τοΰ Ιδιου σώ
ματος, ουνιοταμένη, δι' επιπέδων Εντελώς Επι
φανειών και στηριζομένη άνωθεν τής γής δια 
τής Επιδράσεως τών Αερίων στρωμάτων, διό 
μέσου τών όποιων προβαίνει. Ομοιάζει δέ πρός 
αύτοκίνητον χαρταετόν.

Έάν εν τφ παιδικώ τούτφ Αθύρματι Ανα- 
ζητήοωμεν τήν Εξήγησιν τών αιτίων, ατινα τώ 
Επιτρέπουοι νά υψώται Εν τή ΑτμοσφαίρΛ, θέ- 
λομεν ωσαύτως Εννοήση πώς καί διατί τα Αε- 
ρόπλανα συγκροτούνται καί μετακινούνται Εν 
τώ κενό). Και Ιδού :

Έάν μέν δ καιρός είναι ήσυχος, ουδαμώς 
δυνάμεθα ν' Λνυψώσωμεν χαρταετόν καί τούτο 
φυσικώτατον, καθόσον θά ύπήκη εις τόν νό
μον τής βαρύτητος κα'ι θά ϊσταται Ακίνητος 
επί τοΰ Εδάφους. "Iva δέ Αντφωθή, δέον 
ετέρα της δύναμις νά καταστρέφω τήν Ενέρ
γειαν τής βαρύτητος· ή δύναμις δ' αΰτη εοε- 
ται ή δ άνεμος ή ήμεΐς.Ό μέν άνεμος πνέων, 
ημείς δέ ούροντες τόν αετόν Εν τώ Αέρι. Τό 
δ’ Αποτέλεσμα Εοεται τό αύτό Εν Αμφοτέρα,ς 
τής περιστάσεσιν.

Καί όντως, λάβωμεν τό νήμα χαρταετού 
άνά χεΐρας καί τρέζωμεν. Οά Εγερθή καί άνυ- 

ψωθή.Έάν δέ οταματήοωμεν, δ χαρταετός θά 
πέση, καθόσον ή δύναμις μας παύει παρέ- 
χουσα αύτώ κίνησιν, δ δέ άνεμος <5έν άντι- 
καθιστά αυτήν. Συνεπώς παρατηροΰμεν, δτι ή 
Ισόπεδος καί συμπαγής (σκληρά) Επιφάνεια, ήν 
παρουσιάζομεν τφ Αέρι, δέν δύναται ν’ Ανε- 
γερθή υπό τούτου ή εάν μεσολαβήση σχετική 
μετατόπισις τών δύο παραγόντων, Αέρος καί 
Αετοΰ, είτε δ Αήρ μετατοπισθή, σχετικώς πρός 
τόν χαρταετόν, διατελοΰντα Εν άδρανείρ, είτε ό 
χαρταετός μετατοπισθή, σχετικώς πρός τον 
Αέρα, διατελοΰντα Εν γαλήνη. Τούτέοτιν, άνευ 
κινήσεώς τίνος τοΰ Ενός ή τοΰ Ετέρου τών πα
ραγόντων τούτων ή και τών δύο δμοΰ δέν δύ
ναται νά Επέλθη Ανύφωσις τής Επιφάνειας. 
Έάν δ Αήρ δέν ελθ η πρός τόν χαρ
ταετόν, δέον ό χαρταετός νά έλθ>) 
πρός τόν Αέρα. 'H Αρχή αΰτη Αποτελεί τήν 
βάσιν αύτήν τοΰ Αεροπλάνου.

*

Ύποθέσωμεν, δτι πνέει Ισχυρός άνεμος, 
και δτι δ χαρταετός Ανυψώθη. Ή ουρά του 
αίωρείται μεγαλοπρεπώς και Εμποδίζει αύτόν 
νά ύπήκη πλαγίοις είς τάς αίφνηδίους τροπάς 
τοΰ ανέμου και νά μεταπηδά πλευρικώς, καθ 
δσον τό Εξάρτημα τούτο παρουσιάζει μεγάλην 
Αντίστασιν είς τήν διέλευσιν τοϋ Αέρος καί συ
νεπώς ό χαρταετός κατειλημμένος όντως Από 
τής ούρας διοτελεΐ ήσυχος.

"Ηδη αναλύσωμεν Εν τάχει τάς ΰφ’ ας διέ- 
πεται δυνάμεις, ί'να ίδωμεν διά τίνος Ενέργειας 
συγκροτείται Εν τώ Αέρι.

Ή πρώτη Επιβαλλόμενη δύναμις τω χορτα- 
ετώ είναι ή τής βαρύτητος και ώς είκός, τείνει 
οντος νά πέοη έπί τοΰ Εδάφους, συνεπείη τής 
βαρύτητάς του. Άλλ' Επί ποιου σημείου τοΰ 
χαρταετού Εφαρμόζεται ή δύναμις αΰτη ; έπί 
ίής κεφαλής ή τής ουράς ; Ώς γνωστόν, οί 
φυσιολόγοι γενικώς Αποδέχονται τήν συγκέν
τρωσα·, ήτοι τό οημείον τοϋ κέντρου τής 
βαρύτητος, ώς τό όνομάζουσι, οημείον 
Απαθών τών ΐλξεων, ας ή βαρύτης Εζαοκεί
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έπί τών μορίων ένός καί τον αύτοΰ σώματος. 
Κέντρον λοιπόν της βαρύτητος, ήτοι σημιΐον 
δλως είκονικόν καί τοΰ όποιου Αρκετά ευκό
λως δύναται τις νά όπολογίση την Αληθή θέ- 
οιν, είναι ίκεϊνο πέριξ τοΰ όποιου τό σώμα 
διατελεϊ ίν πλήρει ισορροπία. ίν οιαδήποτε θέ
σει και άν τοποθετηθή.

"Ωστε η έ’λξις τής βαρύτητας, ήτις ίφαρμό 
ζετσι είς τό κέντρον τής βαρύτητος τοΰ χαρ 
ταετοΰ καί ήτις τόν παρορμά πρός κάθοδον 
κατ εύθεΐαν ίκ τών άνω πρός τα κάτω είναι ή 
πρώτη δύναμις, ήν δ άνεμος έχει νά νικήση. 
Δλλ. <5 χαρταετός εύρίσκετοι περιπεπλεγμένος 

μετά δευτέρας τίνος δυνάμεως, τής τοΰ νήμα
τος, ήτις σύρει αυτόν πρός έαυτήν και τείνει

ΜΟΝΟΠΛΑΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

ώοαύτως νά τόν κατολίσθηση τής δδοΰ του.
Δλλ ίν τούτοις πρός ούδεμίαν τών δυνά

μεων τούτων θά ύπακονση Αμέσως δ δετός, 
άλλ’ εις τρίτην τινα δύναμιν, ήτις καλείται 
συνισταμένη, ώς Απορρέυυσα έκ τών δύο 
πρώτων καί ίντελώς άντικαθιστώσα αύτάς. 
Τούτέστι θά τε’.νη νά κατίλθη, λαμβάνων διά
μεσον τινα διεύθυνσίν μεταξύ τών δύο κα'ι 
ήτις ονδετέρα εοεται.

Ή συνισταμένη λοιπόν είναι ύ εχθρός τοΰ 
χαρταετού και ΐνα κατανικήοωμεν ταύτη:·, δέον 
ν' Αντιτάξωμεν τόν άνεμον, ΰοτις δέον νά 
ενεργή ευθέως κατ’ αυτής. Έάν δέ ή ίπενέρ- 
γεια τοΰ ανέμου είναι τόσον μεγάλη, δσον ή 
δύναμις τής συνισταμένης, προφανές εοτιν, 
ότι δ χαρταετός θά κρατηθή ίν τώ άέρι,καθό
σον δέν θά ΰφίσταται πλέον λόγος νά πέσε] 
έπί τοΰ ίδάφους, τοΰ ίχθροΰ τής στασιμότη
τάς του ευρισκομένου πλέον ίν τή Αδυναμία.

Κατά συνέπειαν ή αντενέργεια αΰτη δέον νά 
έχη δύο προσόντα. Νά ήναι επαρκώς Ισχυ
ρά, ΐνα ίξουδετερώνη τήν συνιοιαμένην και 
νά παράγεται Ακριβώς ίν τή Απαιτουμένη δι- 
ευθύνσει, ίν τή προεκτάσει τής συνισταμένης, 
Λ) λ’ εν Αν τιθ έτ φ διευθύνοει. ' II δύνα- 

μίς της όμως δέν ίξαρτάται Αφ' ήμών, Αλλ’ ίκ 
τής τοΰ Ανέμου μόνον.'Εάν δ άνεμος δέν πνέη 
Αρκετά ταχέως, δ χαρταετός θά πέση.

Αλλά, τήν διεύθυνσίν τής Αντενεργείας 
ταΰτης δυνάμεθα καλώς νά διευθετήσωμεν. 
ΓΤοραδεχόμεθα ότι καί ή ύπόθεσις αΰτη έπι- 
βεβαιονται ί·πό τής πρακτικής, ότι άπασαι αί 
υπό τοΰ Ανέμου καταβαλλόμενοι ίνέργειοι επί 
τοΰ χαρταετού συγκεντροΰνται είς σημειον τι, 
οπερ θά δνομάσωμεν σημειον τής ώθη
σε ω ς, τό δέ σημειον τοΰτο οφείλει νά κήται 
Ακριβώς ίπι τοΰ μέρους, ένθα Ακριβώς εύρί- 
οκεται ήδη ή συνισταμένη,ΐνα Αντιτίθεται αυτή 
κατ' ευθείαν και ίν εναντία διευθύνοει. Δέν 
θά δύναται δέ εντελώς νά Αντιστρατεύεται πρός 
αυτήν —καί ή παρατήρησις αΰτη είναι κεφα
λαιώδης διά τήν κατανόηση· τής παρούσης με
λέτης μας—ιΐμ'ι ίάν δ χαρταετός είναι όρ
μο δ ί ω ς κεκλιμένος σχετικώς πρός τά 
νήματα τοΰ Ανέμου, άτινα πλήττουοι αυτόν 
καί τά όποια θά υποθέσωμεν πάντοτε όριζόν- 
τεια.

Αρα πάσα τοΰ Ανέμου ίνέργεια ίπί τίνος 
ίπιπέδου, —σημειώσωμεν καλώς τήν Αρχήν 
ταύτην,—εχει ώς Αντιστάθμισμα Αντενέργειάν 
τινα πάντοτε κανονικήν τφ ίπιπέδφ τούτω, 
καί πάντοτε κάθετον αύιφ. ’Επομένως, εάν δ 
χαρταετός έχει κακήν κλίσιν, ή αντενέργεια 
τοΰ Ανέμου ίπ' αΰτοΰ θέλει διευθετηθή πολύ 
πρός τά δεξιά ή πολύ πρός τ' Αριστερά, "να 
εύρεθή ίν τή προεκτάσει τής συνισταμένης. 
"Επεται ίκ τούτου, ότι <5 χαρταετός θ’ Ανέλθη 
ή κατέλθη, θά τείνη νά πλησιάοη τό νήμα του 
καθέτως ή δριζοντεϊως, Αλλά δέν θά διαμείνη 
είς σταθερόν ύψος.

Οΰτω, παρατηροΰμεν Αμέσως τήν Απόλυτον 

/

ΔΙΠΛΑΝΟΣ 'Η Κ1ΨΕΛΛΩΔΗΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

σπουδαιότητα τής πλέον ή ήττον μεγάλης Απο- 
κλϊοεως τοΰ πλέοντος επιπέδου ίν τώ ιναερίω 
ρεύματι, διά τήν μεταβολήν τής δποίι ς μετα- 
χειριζόμεθα δύο μέσα. Δυνάμεθα εν πρώτοις 
νά ίπιβαρύνωμεν τόν χαρταετόν διά νέου 
προσθέτου βάρους εμπρός ή όπισθεν, κατά 
τήν ίπιθυμίαν μας, ίάν θέλω μεν νά τώ ύψώ-

οωμεν ή χαμηλώσωμεν τήν κεφαλήν, δηλ. 
δυνάμεθα νά μετατοπίσωμεν τό κέντρον τής 
βαρύτητος, ίν ενί λόγφ.

"Αλλοτε Αερόπλανά τινα ίφερον κινητόν τι 
βάρος,οπερ δ πλοηγός μετετόπιζε κατά βούλη
ση·, ΐνα μεταβάλη τήν γωνίαν τής συμπτώσεως. 
'Αξιοσημείωτου ίπίοης τυγχάνει, ότι δ Αιλίεν- 
ταλ ίν τοΐς περί Αεροπλάνου πειράμασιν αυτού, 
μετατόπιζεν οΰτω τούς πόδας του πρός τό 
εμπροοθη όν ή όπισθινόν μέρος τοΰ Αλεξι - 
πτώτου του, ΐνα ισορροπεΐται καλείτερον. Άλλα 
τό σύστημα τοΰτο τής μετατοπίοεως βάρους 
δέν είναι ζήτημα ΑεροπλοΊας, Αλλά μάλλον 
Αθλητισμού και γενικώς τό γε νυν εχον ίγκα- 
τελήφθη.

Δυνάμεθα άλλως τε νά μετατρέψωμεν τήν 
κλίσιν τοΰ χαρταετού μετατοπίζοντες τό κέντρον 
τής ελξεως τού νήματος. Κατ' Αρχήν δ χαρτα
ετός ισορροπεΐται αύτομάτως έν τω άέρι και 
μετατοπίζει Αφ’ εαυτού τό κέντρον τούτο τής 
ελξεως κατά τά ρεύματα τοΰ Ανέμου, καθόσον 
τό νήμα συνδέεται πρός χαληνόν φέροντα τό 
σχήμα V καί πρός ώρισμένον σημειον, ώς 
δείκνυται ίν τοΐς σχήμασι.

*

ΟΙ χαρταετοί, οϊτινες ώς λέγεται, άνεκαλύ- 
φθησαν τό πρώτον έν τή Σιιϊκή, διακόσια ετη 
πρό Χριστού, φέρουσι συνήθως διάφορά πε
ρίεργα σχήματα. Έν δέ τή Ιαπωνίρ κα'ι .-Ι
μερική ιδίως, δ πολεμικός χαρταετός ύέν εηαι 
άγνωστος’ ουτος μάχεται ίρωμμένως πρός 
ομογενείς του, διαρρηγνύει τήν χάρτινοι· κοι
λίαν των ή κόπτει τό νήμα τής ζωής των 
δέν είναι δ’ ίπίοης άγνωστος ή μουσική ίδιό- 
της του διά τών συρικτικών και μελωδικών 
αύτοΰ τόνων. Άλλ’ ή ποικιλία τών σχημάτων 
του ίπιτρέπει νά κατατάξωμεν πάντας είς δύο 
κυρίως τύπους, τόν μονόπλανον χαρταε
τόν, δηλαδή τόν Αποτελούμενον ίκ μιας μόνης 
επιφάνειας, και ουτινος τό πτηνόν δίδωοιν 
ή/ιΐν τήν μάλλον χαριτωμένην παράσταση· και 
ιόν δ ί π λαν ο ν χαρταετόν ή κυψελοειδή, 
ουνιοτάμενον έκ δύο ή περισσοτέρων παραλ
λήλων ίπιφανειών, ουνδεδεμένων μεταξύ των 
διά συνδετήρων.

Οί μάλλον γνωστοί κυψελώδεις ουτοι τύποι 
είναι οί τοΰ Χαργράβη, Αποεελούμενοι ίκ δυο 
όρθογωνίαν παραλλήλων κυτίων, ίξ υφάσμα
τος, οχηματιζόντων Α,ιιοιβαΙαν Ισορροπίαν εις 
τά άκρα αύτών έξ Ινδοκαλάμου σκέλη καί οί 
τοΰ κ. Λεκορνύ, τοΰ είδικοΰ έν τοιούτοις ζη- 
τήμαοι σοφού, άτινα ώνομάσθησαν εν δ κ ρ ι- 
βαντι διά τήν ίντελή δμοιότητα αύτών πρός 
τό ίλαφρόν τοΰτο Ιπιπλον. ΟΙ κυψελώδεις χαρ
ταετοί ουδέποτε φέρουοιν ουράν, καθόσον δια- 
περώνται, ούτως είπεΐν, ύπό τοΰ άέρος, όστις 
συγκροτεί αυτούς έν σταοιμότητι ίν τώ κενώ.

Άνέφερα δέ μόνον τά δύο ταΰτα κυριώτερα

σχήματα τών χαρταετών ένεκα τής δλοσχεροΰς 
αύτών σχεδόν δμοιότητος, ήν Ιχουοι πρός τά 
Αερόπλανα.

Έάν δ χαρταετός και τό άερόπλανον είοίν 
ίπιφάνειαι σκληροί ί>αντι τού Ανέμου, ούχ’ 
ήττον δ σχηματισμός αύτών δέν έχει ήοοονα 
μεγάλην Αξίαν ίν τή διαχ ειρήσει τοΰ μη
χανήματος, τούτέστιν ίν «.μεταφορική του δυ
νάμει» σχετικώς πρός τήν ζωηρότητα τοΰ 
πλήττοντος ταΰτα Ανέμου. Αερόπλανα τινα, 
μολονό ι υποβαλλόμενα ε’ις τήν έπίδρασιν ζω
ηρού Ανέμου, δέν δύνανται ν' Ανεγείρωσιν ίκ 

ΐ^ς σχεδόν ούδέν βάρος ίπι πλέον τοΰ Ιδιου 
αύτών φορτίου, ίνώ άλλα τινα, υπό την επί
δραση· Απλής αύρας, δέχονται γενναιοφρόνως 
πρόσθετον βάρος.

Κατά τά π-ιράμματα τού Λάνχλβϋ καί τοΰ 
Μαξίμ Ιδίως δύο κεφαλαιώδεις νόμοι διέπουσι 
τάς είς τόν άέρα ύποβαλλομένας ίπιφανείας.

Ό είς είναι δ εξής : Πάσα επιφάνεια δέον 
νά υποβάλλεται είς τόν άέρα κατά τοιοΰτον τρό
πον, ώστε νά καταλαμβάνη οσω τό δυνατόν 
μεγαλείτερον κατ' ίκτασιν πλάτος. Ίό πλάτος 
νοείται ίνταΰθα ή χωρίζουοα Απόσταοις τά δύο 
Ανώτερα άκρα ίπιφανείας τίνος προβαλλομέ- 
νης τφ Αέρι’ είναι ή διήκουοα Απόσταοις άπό 
τοΰ ενός εις τό ’έτερον δκρον τών μακρών 
πτερών πτηνού τίνος, δπόταν αί πτέρυγές του 
εΐοίν εις τό ίπακρυν Αναπεπταμένοι. Εξάγεται 
οθεν ίκ τοΰ νόμου τούτου,δτι ίάν ίπιφάνειά τις 
είναι δρθογώνιος, δμοία, ίν παραδείγματι, 
ποός χάρτην ίπισκεπτηρίου, λίαν ίπιμηκους, 
δέον νά μή προβληθή αΰτη τώ Αέρι διά τής 
μικρός πλευράς του, άλλα τούναντίον διά τής 
μεγάλης. Ό δέ λόγος τής διευθετήσεως τού
της είναι, δτι ό πιεζόμενος διά τής ίπιφανείας 
Αήρ ίκφεύγει εκ τής περιθωρίου ζώνης, ήτοι 
διά τών πλευρών τής ίπιφανείας και οτι μέγα 
συμφέρον ίχομεν νά ίλατιώσωμεν τό μήκος 
τών πλευρών της· Έν τούτοις ή πεΐρα άπέδει- 
ξεν, δτι ούδέν πλεονέκτημα υπάρχει εν τή κα
τασκευή επιφανειών, ίχουσών πλάτος εξακις 
Ανώτερον τοΰ μήκους των.

* *
Ό δεύτερος νόμος είναι δ Ακόλουθος: H 

κυρτέ] επιφάνεια είναι μάλλον Αττοχικη τής 
επιπέδου, καθόσον ή Απλή κυρτότης μιας έπι- 
φανείας δύναται νά διπλαοιάοη καί σχεδόν τρι
πλασιάσω τήν φορτικήν δύναμίν τον κατά 
συνέπειαν ή καμπυλόγραμμος είναι δίς ή τρις 
ίλαφροτέρα τής εύθυγράμμου ίπιφανείας, άφ 
ου, ώς είκός, φέρει τό αύτό βάρος μέ διαστά
σεις δίς ή τρις μικροτέρας. Έπί πλέον η καμ
πυλόγραμμος Ιπιη άινεια κέκτηται και την έξής^ 
πολυτιμωτάτην διά τά Αερόπλανα Ιδιότητα, ν 
απαιτή, ΐνα είσδύοη έν τώ άέρι, δύναμιν πολύ 
όλιγωτέραν τής εύθυγράμμου ίπιφανείας. Τουν- 
τενθεν πάντα τά Αερόπλανα κατασκευάζονται
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Mei’ επιφανειών ελαφρώς καμπύλων. Καί 
αυτός δέ ό εναέριος ελιξ, σύνολον έκ δύο οχε- 
διών έπί τών Άκρων βραγϊονος ίκατέρας οτη- 
ριζομένων, έοχημάτιοται έκ δύο Επιφανειών, 
αϊτινες Λφ' Ενός μιν είοι μακραι καί στεναΐ 
πρός ΐκανοποίησιν τοΰ πρώτου νόμου, Λφ’ 
ετέρου δέ φέρουοι την άναγκαίαν κυριότητα 
πρός Ικανοποίηοιν τοΰ δευτέρου νόμου.

f’Entiai to tilo;) φ. rr.

Ο ΚΑΦΕΣ
καφές ούχι πρό πολλών εκατοντάδων ετών 
ήτο τελείως άγνωστος είς τήν Ευρώπην ολό

κληρον.
Ήτον όμως γνωστότατος καϊ μάλιστα έκ παν

αρχαίων γρόνων είς τήν Αιθιοπίαν, όπόθεν μέ τάς 
έπιδρομάς τών φυλών τής χώρας εκείνης έπέδραμε 
καί ό καφές, έγκαταστήσας κράτος δριστικόν καί 
ακλόνητον καθ’ άπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον.

Καί κατ’άρχάς μέν ήτο κατιτί, τό οποίον όχι 
μόνον δέν ήτο δυνατόν νά γευθή ό πολύς κόσμος, 
αλλ* ούτε νά τό άντικρύση ήδύνατο, ούτε νά σκε- 
φθή τοΰ έπετρέπετο’ ήτο τόσον πολύτιμος κα: τό
σον σπάνιος ό καφές,ώστε ήτο ό πρώτος αριστοκρά
της μεταξύ τών εύγενών τής Ευρώπης

Βαθμηδόν όμως δπως ολα τά πράγματα κα! δ 
καφές κατήλθε τών ηγεμονικών εδρών, τάς οποίας 
«νανούριζε καί «γένετο μάλλον προσιτός, τό δέ 
1652 ήνοιξε τό πρώτον καφενεΓον είς τό Λονδινον. 
Τοΰτο ήκολούθησε δεύτερον εις Παρισίους, τό 1670 
καί τρίτον έν Λειψία,τό 1094-

Ήδη ή αρχή έγένετο'κα! ολίγον κατ’ ολίγον εις 
δλα τάΕύρωπαϊκά κέντρα έξηπλώθη τό μιλάν βασι
λέων τοΰ καφέ.

Πότε ό καφές ήλθεν είς τήν 'Ελλάδα, δέν τό 
γνωρίζομεν- γνωρίζομεν όμως ότι έκαμε τοιαύτην 
κατάκτησιν, ώστε τήν σήμερον δύναται νά είπη κα
νείς, 8τι όλη ή πόλις τών Αθηνών εινε έ'να καφε
νείων’

Αύτή εινε ή διάδοσις τοΰ καφέ ώς ροφήματος.
Εις τό έμπορων όμως ό καφές φέρεται ώς σπέρ

ματα, ώς κοκίατά όποια έπίσης γνωρίζομεν.Τά κο
νία ταϋτα ε’νε τα σπέρματα τοΰ φυτού Cal'I'ea 
aravica ενός θάμνου αειθαλούς.

Ό θάμνος ούτος ζάμνει καρπούς ενέχοντας είς 
δύο ήμισφαιρικά σπέρματα έφαπτώμενα άλλήλων 
διά τών επιπέδων επιφανειών καί περιβιβλημένων 
διά σαρκώδους περιβλήματος.

Ό καρπό; ούτος είς μέν τήν ’Αραβίαν καί 
τάς ’Ανατολικός ’Ινδίας, άφοΰ συλλεχθή, ξηραί
νεται καί συμπιέζεται δια τών κυλίνδρων προς 
αποχωρισμόν τής σαρκός, είς δέ τάς Δυτικός ’Ιν
δίας συμπιέζονται οί πρόσφατοι καρποί, άπομακρύ- 
ν-ται τό σαρκώδες μέρος’ τα δέ σπέρματα άφοΰ ά- 
φεθώσιν ίπ’ αρκετόν εις τό ύδωρ, αποχωρίζονται 
έπειτα τών περιβλημάτων αυτών διά συιθλάσεως 
καί κοσκινίσματος.

Είς τήν Ιάβαν ύφίσταται πρώτον ζύμωσιν καί 
κατόπιν υποβάλλεται είς τήν κατεργασίαν τοΰ α
ποχωρισμού τής σαρκός.

'Υπάρχουν 40 είδη περίπου καφέ άναλόγως τής 
πο'.ότητος καί προελεύσεως αυτών, έξ όλων όμως ή 
καλλίστη ποιότης καλείται Μόκα καί καλλιερ
γείται έν 'Υεμένη, οπού καί έξοδεύεται σχεδόν, 
εξαγομένης έλαχιστης ποσότητες.

'Ο καφές διά μακράς αποθηκεύσεως καθίστα

ται άρωματωδέστερος καί γευστικώτερος, κατέχει 
δέ τοσοΰτον περισσότερον τάς άρετάς ταύτας όσον 
έλαορότερος εινε.

Ώς γνωστόν, ό καφές δέν χρησιμοποιείται ώς 
ίχει, άλλά άφοΰ καβουρδισθή, άφοΰ φριχθή.

Τό καδούρδισμα αυτό καλόν εινε να γίνηται εις 
θερμ- 2θΟ° όπότε ύφίσταται απώλειαν βάρους 15 
— SO^/no· Κατά τήν εργασίαν ταύτην τό μέν 
σάκχαρον γίνεται καραμέλλα, τό δέ ένεχόμενον 
λίπος καί αΐ λευκωματώδεις ούσίαι παράγουν δι
αφόρους αρωματικός ενώσεις, είς τάς οποίας ώ- 
φείλεται ή ίδιάζουσα οσμή τοΰ πεφρυγμένου καφέ. 
Αυτός εινε ό καφές ό αγνός καφές, ό αρωματικός 
καφές.

’Αλλά ό καφές λόγω τής αξίας του, δπως άλ
λως παν εμπόρευμα, ύφίσταται διαφόοουσ νοθεύ
σεις καί πολλάκις ροφώντβς καφέν, θά ήσθάνθη- 
μεν τήν οσμήν τής κριθής ή άλλων οσπρίων, τά 
όποια μάτην θα προσπαθούν διά τής άναμίξεως 
μετά τοΰ εύγενοϋς ξένου νά αφομοιωθούν προς 
αυτόν.

ΊΙ νοθεία τοΰ καφέ είνε νοθεία έπι τοΰ άφρυ
κτου εμπορεύματος καί νοθεία έπί τοΰ καβουρδι
σμένου καφέ.

Κα! πρώτον φυσικωτέρα κάπως νοθεία εινε ή ά- 
νάμιξις καφέ κακής ποιίτττος, κακού χρώματος, 
κατόπιν χρωματισμού, μετά καφέ καλλιτέρας ποι- 
ότητος.

Ό χρωματισμός ούτος γίνεται είτε διά κυανού 
τοΰ Βερολίνου ή διά ’Ινδικού μετά κροκκορρίζης 
μεμιγμένου.

’Επίσης γίνεται χρήσις κυανού τοΰ Βερολίνου 
μετά θειίκοΰ χαλκού καί κίτρινου τοΰ χρωμίου και 
άλλων παρομοίων χρωμάτων ή συνδ.ασμοΰ χρω
μάτων.

Άλλά όχι μόνον τό χρώμα καί ή δε’ εμπο
ρεύματος κακής ποιότητες νοθεία εινε έν χρήσει, 
αλλά και ή διά μίξεως μετά δλως ξένων ουσιών 
ούδεμίαν πρός τόν καφέν έχουσών σχέσιν.

Οΰτω πλάτεται ζύυη εις κοκκία σχήματος καφέ 
καί ταϋτα μιγνύονται μετά τού καφέ τοΰ εμπορίου. 
Ή νοθεία δμως α·ύτη πολύ ευκόλως ανακαλύπτε
ται, διότι έαν τεθή ό ύποπτος καφές έντός ΰδατος 
τότε ή ζύμη αύτη καθίσταται γλυώδης καί μαλακή.

’Εκεί δμως, οπού ή νοθεία οργιάζει άπό μικρας 
προσθήκης μέχρι καί τελείας άντικαταστάσεως 
είνε ό καβουρδισμένος καφές.

Καί ή μέν συνηθεστέρ» νοθεία τοΰ μή κονιο · 
ποιηθέντος καφέ είνε ή λεγομένη σιίλβωσις, ήτις 
σκοπόν έχει τήν τε στίλβωσιν τής κύκνου καί 
τήν αυξησιν τής υγρασίας. ΊΙ νοθεία αΰιη γίνε
ται δια όιαίροχής τών κόκκων πρό τής φρύξεως 
διά διαλύματος σόδας καί μετά τήν φρύςιν διά 
ραντίσεως αυτού διά σιροπιού σακχάρου 5—20°/ο· 
Τάς πλείστας δμως νοθείας επιδέχεται ό κονιο- 
ποιηθείς καφές. Ούτος δύναται να νοθευθή ή δι* 
υπολειμμάτων βραοθέντος καφφέ ή καί δι’ άνα- 
πληρωματικών τοΰ καφέ είς μέρος ή καί καθ' 
ολοκληρίαν Τά αναπληρωματικά αύτά τοΰ καφέ 
τά κατατάσσομεν είς τάς εξής τέσσαρας κατη
γορίας.

1) Τ ά έκ ριζών.
Τοιοΰτος ψευδοκαφές εινε ό κυχωριοκαφές, δστις 

έν Γερμανία είχε άναπτυχθή εις βιομηχανίαν ιδιαι
τέραν, καθόσον κατά τό 1890 ϋπήρχον 150 εργο
στάσια παρασκευάζοντα τοιοΰτον καφέν.

Πρός παρασκευήν τοΰ κυχωριοκαφέ «λύνονται αΐ 
ρίζα: τοΰ Cichorium iuribus καί άφοΰ φρυχθώσι 
μετ’ ολίγου λίπους μιγνύονται μετ’ ΰδατος ή καί 
σιροπιού και πιέζονται είς τύπον. Όμοιος καφές 

παρασκευάζεται καί έκ τών τεύτλων Οί τοτοΰτοι 
καφέδες είτε χρησιμοποιούνται μόνοι,είτε μιγνύον- 
ται μετά γνησίου καφέ.

2) ’Εξ ουσιών πλουσίων είς σάκχαρον καθώς τά 
σύκα, τά ξυλοχέρατα κλπ-

Ό συκοκαφές καί πσραλλήλως πρός αυτόν όξυ- 
λοκερατοκαφές παρασκευάζεται διά φρίξεως σύκων 
ξυρών ή ΰγράνσεως τής μαζης δΓ ΰδατος κα: μορ- 
φώσεως εις τύπους·

Ό συκοκαοές εις τήν Γερμανίαν καί Αυστρίαν 
είναι ίσως περισσότερον αγαπητός τοΰ γνησίίυ καφέ 
κα! θεωρείται ώς σπάνιόν τι διά τοΰτο συνήθως κα: 
αυτός νοθεύεται. _ ,

3) Οί δημητριακά! καρποί’ αραβόσιτος, σίτος, 
κριθή, πίτυρα, έπειτα τα φασόλια, τά κουκιά, τά 
ρεβίθια καί αΐ βάλανοι άκόμη χρησιμοποιούνται 
πρός παρασκευήν καφέδων, χρησιμοποιουμένων είτε 
μόνων, είτε κα! δια νοθείας. Έξ όλων τών παρα- 
ποιήσεων τούτων εκείνος δστις έχει μεγαλειτέραν 
αξίαν είναι ό έκ κριθής καί βρίζης.

Κα: ό μέν έκ κριθής παρασκευάζεται, αοοΰ πρό- 
νερον ή κριθή μεταβληθή είς βύνην, καί εΰρε διά- 
οοσιν, ώς θεραπευτικόν μέσον. Πολλά, Γερμανικά 
έργοστάσια παρασκευάζουν τοιοΰτον, δίδοντα είς 
αύτόν διάφορα πομπώδη ονόματα, καί διαφόρους 
πολυτίμους ιδιότητας. _

Αύτά καί πλεϊστα άλλα είναι τά άναπληρωμα · 
τικά τοΰ καφέ, τά όποια άλλοτε μέν άντικαθιστώσι 
μέρος αυτού, άλλοτε δέ καί μόνα των χρησιμο
ποιούνται πρός παρασκευήν ίδίιυ ροφήματος παραλ
λήλου πρός τόν καφέ.

Τα «ροχειρότερα μέσα διά τήν διάγνωσιν τοΰ 
καφέ είναι τα έςής ·.

ά'.) Έαν μία κουταλιά άλεσθέντος καφέ ριφθή 
έντός ΰδατος αΰτη έπιπλέε: έπί μικρόν καί κατόπιν 
βυθίζεται ύπότό ύδωρ, τό όποιον βαοεται κίτρινον.

Ένφ οί ψευδοκαφέδες καθιζάνουν ταχύτερον και 
χρωματίζουν τό ΰδωρ καστανόν.

6'.) Έαν βρεξωμεν γνήσιον καφέν άλεσμίνον δέν 
δυνάμεθα να τόν μεταβάλλωμεν είς σφοΐραν, έ'ώ 
οί παραποιήσεις τοΰ καφέ μεταβάλλονται. (

γ'.) Τό έκχύλισμα τού καφέ δέν πρέπει να γί
νεται κυανοΰν τη προσθήκη ιωδίου, ό δέ ΰπερχλω- 
ριοΰχος σίδηρος νά μή μελανώνη αύτό.

Έν εναντία περιπτώσει κατα μέν τήν πρώ-.ην 
φοράν καταγγελεται ή νοθεία διά δημητριακών 
καρπών κατα δέ τήν δευτέραν διά βαλανοκαφέ.

X. Κον. 

ANA ΤΟΝ ΠΟΝΤΟΝ
(Είς υανκάεΐιος γύρος)

(Συνέχεια ίκ ·οϋ πμοηχοΐ’/ιι’νου yWiovJ

Ειτα μετέβην εις έπισκεψιν τήςΚυρίας Ζαφείρως
Ζουβαλτζή, μετά τοΰ_ άςιολόγου υιού της, 

όν εγνώρισα είς τό καφενεϊον. Είναι πλούσια κα: 
απλουστατη καί έργάζεται διαμένουσα είς τό εμπο
ρικόν κατάστημα τοΰ άνδρός της, έπιβλίπουσα τας 
εργασίας άφ* Βίου πρό διετίας έτελεύτησε. Δέν κα
ταγίνεται είς μελέτας καί άναγνώσεις, αλλ’ επιμε
λείται τήν μορφωσιν καί διαπαιϊαγώγησιν τών 
τέκνων της παση θυσία.

— Σάς συγχαίρω, τη έλεγον,διότι έχετε πατριω- 
τικώτατα κα! ελληνοπρεπέστατα αισθήματα κα! κα- 
μνετε πολλά καλά είς τήν κοινότητα, συντελέσαν- 
τες καί είς τήν οικοδομήν τής ώραίας σχολής.

— Ό σύζυγός μου, κ. Πρίντεζη. ητο καλός πα
τριώτης κα: έγώ ακολουθώ τά αισθήματά του και

κάμνω 8,τι είμπορώ. Άλλά μέ βλέπετε,πώς εργά
ζομαι δια τά τέκνα μου, πρέπει νά επιβλέπω τά 
πάντα.

— ’Αξιόλογα, Κυρία Ζουβαλτζή. εΐιθε αξιέπαινος 
κα! ακριβώς πρέπει νά δείξετε εις τά παιδιά σας 
τό καλόν παράδειγμα τής φιλαργείας, τοΰ καθή
κοντος κα! τοΰ άνθρωπισμοΰ, άτινα πάντες οί Έλ
ληνες δέον νά μή άμελώμεν.

Άποχαιρετήσας δέ τήν άκούραστον καί γενναιό 
φρονα ταύτην γυναίκα, ήτις έν πλείστοις δύναται 
παράδειγμα νά ή είς πολλούς, μετέβην παρά τώ 
κ Δολτοπούλω, άλευροπώλη, άπλφ μέν κα! τα- 
πεινφ Έρμώω σκαπανεΐ και έλευθερόφρονι όμογε- 
νεί, άλλά καί έχέφρον. καί κριτικοτάτω. Ήπόρησα 
δια τάς παραδόξους αύτοΰ έθνικάς ερωτήσεις καί 
απαντήσεις άλλα καί τόν συνεχάρην διά τα πατριω
τικά του αισθήματα ώς καί διά τόν Ενθερμον ύπέρ 
πάντων ζήλον του.

Μετά τοΰτο έπεσκέφθην κα! τόν παοαπλεύρως 
εχοντα τό κατάστημά του, έπίσης εκ τών συνδρο
μητών τής «Φύσεως» κ. Έπ. Καρτάσην, λόγιον 
καί άρκετα άνεπτυγμένον ομογενή μας, δστις μετά 
τοΰ αξιολόγου αδελφού του ανέπτυξαν εις ευρύτα
του κύκλον τό έμπόριόν των καί άφοΰ εΐπομεν άρ
κετα κα! έπιομεν άπό έ’να καφέ, άπεχαιρέτησα αυ
τούς καί μετεβην παρά τώ κ. Π. ΙΙαπαδοπεύλω 
ξυλεμπόρω. ... .

Ούτος μολονότι εινεευγενης και καλός πατριώ
της, μοί εφάνη ολίγον δύστροπος κα: δύσκολος είς 
τάς συναλλαγάς του, έκλαβών με ώς συνήθη έκ- 
μεταλλευτήν τών τύπων καί ούσιών, ά/.λ’ άφοΰ 
συνεζητήσαμεν ολίγον μ’ έξετίμησεν άλλως καί μέ 
προσεκάλεσεν οίκοι δπως πίωμεν εν» καφεδάκι, ώς 
μο: έλεγεν,δπου έγνωρισα τήν καλλίστην κυρίαν του 
καί τας άςιολόγους θυγατέρας του, αίτινες μο! 
έπεδαψίλευσαν τας καλειτέρας των φιλοφρονήσεων 
καί έμεινα ευχαριστημένος διά τήν άναπτυξιν αύτών, 
τας φιλολογικά; προοδους και γνώσεις των.

— ’Εκδίδετε λαμπρόν έργονζ μοί έλεγον, καί 
όχι μόνον ήμεϊς άναγινώσκομεν άπλήστως τά γρα- 
φόμενά σας, αλλά και ή διδασχάλισσα και άλλα: 
τινές κόραι, είς τάς όποιας διδομεν τά φυλλάδια, κ. 
Πρίντεζη καί τά άναγινώσκουν.

— 'Al "A I δι’ αύτό δέν τά βλέπω έγώ, έπεΐπε 
τότε ό κ. ΙΙαπαδόπουλο;, τά δίδετε είς άλλους ;

— Καί τί ιδίως σάς προκαλοΰν τό ενδιαφέρον 
της «Φύσεως», δεσποινίδες;

— Όλα κ. Πρίντεζη, μοί άπαντά ενθουσιώδης 
ή μεγαλειτέρα, άλλά πρό πάντων τά ταξείδιά σας 
καί τα πνευματιστικά πειράματα είς τά όποια έπι- 
διδόμεθα καί ήμεϊς.

- Ά, έπιδιδεσθε καί σεις κα! είς ποιον είδος 
συνενοεϊσθε ;

— Είμεθα άκόμη άρχάριαι κ. Πρίντεζη. καί α
κριβώς έειθυμοΰμεν νά μά; δωσητε μερικά; οδη
γίας. Καμνομεν τό τραπεζάκι κα! μία φίλη μας 
καταγίνεται είς τήν γραφήν.

— Εύγε, ό πνευματισμό; είνε εύγενέστατον, ήθ^ 
κώτατον καί πρακ-.ικώτατον μέσον πνευματικής 
προοδου και άναπτυξ-ως. ΔΓ αύτοΰ πείθεσθε άκρα- 
δαντως περ! τής ΰπάρξεως άλλου κόσμου «αλειτέ- 
ρου και τής αθανασίας τής ψυχής’ μανθάνετε δέ 
παρα τών πνευμάτων τόσα ευχάριστά πράγματα 
καί συγκοινωνείτε μέ τάς ψυχάς τών άποθανον- 
των συγγενών σας κα: φίλων.

— Μαλιστα, πολύ περίεργον φαινόμενου, Κύριε 
Πρίντεζη, άλλά τί προσόντα πρέπει να έχη ό έπι · 
καλούμενος τάς ψυχάς ;

— Πρωτίστως νά είναι άνθρωπος κα! άνθρωπος
τέλειος είς τόν σκοπόν, όν έπιδιώχει. Μη γελάτε
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διότι σήμερον βλοι είμεθα δαίμονες, κλίνομε» πρός 
το κοσμικά κα! τό πονηρόν, είμεθα έγωϊσταί πρώ
του βαθμοΰ χοί αύτοΐ οί κληρικοί μις δυστυχώς, 
περιφρονοΰντες τά θειο ευαγγελικά ρητά καί μό
λις τοις όμιλήσητε περί πνευματισμοί», θείων πραγ
μάτων χαί υπερκόσμιων, άμέσως χαί ταϋτα θέλουν 
νά μεταχειριστούν πρός κοσμικούς ίδιοτελείς σκο
πούς... Λοιπόν άπαντώ ήδη εϊς τό ερώτημά σας. Ό 
άνθρωπος δύναται νά έπικαλεσθή χαΐ συγκοινω
νήσω) χαΐ μέ χαλά πνεύματα χαί μέ πονηρά, άτινα 
ό σύγχρόνος (κληρικός) αιών μας, μετεχάλεσε 
δαίμονας, (μέ άλλην σημασίαν) άποχωρήσας,χωρίς 
νά τό γνωρίζη, άπό τήν τάξιν τών πονηρών πνευ
μάτων δύναται λοιπόν νά έπικαλεσθή καί συνομι- 
λήση μέ τά καλά ή κακά πνεύματα τοΰ άοράτου 
κοσμου, άπαραλλάκτως δπως δυναται νά προσκα- 
λέση χαΐ συνενοηθή μέ τούς καλούς καί πονηρούς 
άνθρωπους τοΰ κοσμου τούτου. Καί δπως ενταύθα 
εϊς τόν ορατόν κόσμον ζητείτε τό καλόν από τούς 
καλούς άνθρώπους καί τό κακόν καί πονηρόν άπό 
τούς κακούς καί πονηρούς άνθρώπους, ουτω καί 
έκεΓ εις τόν αόρατον κόσμον τό αύτό περίπου συμ
βαίνει καί δόνασθε νά καλέσητε καί συνενοηθήτε 
καί μέ καλά καί μέ πονηρά πνεύματα. ’Επειδή δέ 
ό άνθρωπος φύσει σχεδόν πονηρός, ρέπει πρός τό 
πονηρόν, επόμενον είναι νά θέλη νά συγκ«νωνή μέ 
τά πονηρά ιδίως πνεύματα.

— θεός φυλάξοι, έξορκίσμένα νά είναι τά πονηρά 
πνεύματα, μέ διίκοψεν ή Κυρία Παπαδοπούλου.

— Ναί, έξορκίσμένα νά είναι, άλλά δέν είμπορώ 
νά μή γελάσω μέ τήν απλοϊκότητα τών γραιών 
καί ένίων κληρικών μας, οίτινες ούτω συμίουλεύον- 
τες, αύτοΐ πρώτοι δέν παύουσι συναναστρεφόμενοι 
καί συναλλασσόμενοι με πονηρούς, κακούς καί επι
κινδύνους άνθρωπους, ποΰ μέν έν γνώσει, ποΰ δέ έν 
άγνοια έν τω κοσμφ τούτω καί πλανώντες χαΐ πλα
κωμένοι συμδουλεύουσιν ήμάς τάχα νά άποφεύγω- 
μεν τήν μετά τών πνευμάτων συγκοινωνίαν ώς επι
κίνδυνον διά τήν ψυχήν μας. Ό θεός βεβαίως,άγα- 
πητοϊ, έπλασεν άμφοτέρους τούς κόσμους καί τόν 
ορατόν καί τόν άόρατον. Έδωκε δέ άπασιν ήμΐν τό 
πνεύμα,δπερ κρίνον δύναται νά προίδη τό καλόν έν 
άμφοτέροις τοίς κόσμοις καί δπως ένταΰθα δέον ν’ 

άποφεύγωμεν τούς κακούς καί πονηρούς ανθρώπους, 
ουτω καί εις τόν άόρατον πνευματικόν κόσμον δέον 
ν’άποφεύγωμεν τά κακά καί πονηρά πνεύματα, δαί
μονας κερασφόρους καί μαυροφορεμένους κατ’ αυ
τούς καλουμένους, χωρίς ποτέ ούδεΐς έξ αυτών νά 
τούς είδε καί να μή φαντάζονται,δτι είς τον πνευ
ματικόν κόσμον τα πνεύματα δέν ε’ναι δυνατόν νά 
έχωσι μορφήν καί σώματα,δπως καί ίν τή γή.

Καί έτοιμασθέντος τεΐου μετά γάλακττς καί βου
τήματος ήμποδίσθην οΰτω ν’ άποχωρισθφ τής ωραίας 
αυτής διδακτικής συντροφιάς άμέσως, δταν τή. συ
νοδεία τοΰ κ. ΙΙαπαδοπούλου πρός τό εσπέρας άπο- 
χαιρετήοας,άπήλθον εις τό καφενείον,όπου μέ άνέ
μενον ήδη, ώς προεΐπον, οί άνωτέρω προύχοντες 
ομογενείς μας.

Ένταΰθα καί πάλιν συνεζήτησαμεν τά ατελεύ
τητα καί άνοικονόμητα ’Εθνικά μας ζητήματα μέ
χρι βαθείας νυκτός, εύχαριστηθείς πολύ καί έκ τοΰ 
ζωηροΰ των ενδιαφέροντος καί τής εύαρέστου συν
τροφιάς των. Τήν δ’ έπιοΰσαν πρωίαν έπισκεφθείς 
καί ετέρους έκ τών συνδρομητών τής«Φύσεως» τήν 
Κυρίαν ΙΙρωτομά, άξιόλογον, πεπαιδευμένην καί 
εύγενεστάτην Κυρίαν, μητέρα άξιολόγων έπίσης 
ά.πογόνων, ώς καί τούς Κυρίους Γ. Μαυροφρίδην, 
εΰγενέστατον μορφωμένον νέον, φιλόμουσον λίαν καί 
φιλοτιμον πατοιώτην, προθυμοποιοΰμενον έκάστοτε 
να παρέχη τας φιλοξένους έκδουλεύσεις του εις 
πάντα ξένον καί φιλόμουσον σκοπόν καί Γ. Καλια- 
νίδην, αντάξιον άνεψιόν τοΰ προέδρου τής κοινότη- 
τος κ Καλιανίδου, διαμένοντος έν Έκατερινουδάρ, 
καλλιστον έμπορον καί πολύτιμον έπίσης πατριώ
την, μεθ' ών εΐπομεν αρκετά, άνεχώρησα τήν με
σημβρία» δια τό Νοβοροσίσκ σιδηροδρομικούς, δπου 
και άφίχβην μετά δίωρον σχεδόν ευάρεστο» καί έ»- 
διαφέρουσαν πορείαν.

Το Νοβοροσίσκ ώς καί άλλοτε περιέγραψα, είναι 
άρκετα ρωμαντικόν μέρος,διαιρούμενο» είς δύο έπί
σης διακεκριμένα μέρη καί πόλεις διά τού θαυμά
σιου κόλπου του, ευρέως εΐσχωροΰντος έν τή ξηρά. 
Δεξιοθεν κείται ή μεγάλη πόλις, ή πόλις τών αρ
χών και τοϋ εμπορίου, άριστεροθεν ή εργατική πό
λις, τοΰ λιμένος καί τής φορτώσεως και είς τό μέ
σον ό νέος λίμήν, μετά τών πελωρίων αύτοΰ φορ
τωτικών καί μεταφορικών έργων. Ένταΰθα σημαν 
τικα σχετικά έργα έγένοντο διά τήν μεταφοράν τών 
σιτηρών άπό τοΰ ‘Εσωτερικού τής 'Ρωσσίας μέχρι 
τών ατμόπλοιων, ένεκα τής πήξεως τής Άζοφικής 
έν ώρφ χειμώνος καί είναι θαύμα ίδέσθαι έν ώρα 
ιδίως εργασίας ή πελώρια καί Οαυμασία κίνησις 
όλου τοΰ μηχανικού εκείνου όγκου μετά τού πολυ
ποίκιλου σμήνους τών έργατών του μετακινούμενου 
άκαταπαύστως τήδε κακείσε.

’Ενταύθα υπάρχουν πολλοί καί καλοί ομογενείς 
μας μέ κα/.λίστας διαθέσεις καί αισθήματα. ΙΙαρα- 
μεινας δε έπί τριήμερον σχεδόν, καθ’ έκαστη» όιέ- 
μενον παρα τφ Χρ. Άσλανιδη, προϋχοντι ομογενεί 
μας, ούτινος ο πατήρ έκ τών καλλίστων ομογενών 
μας, πρόεδρος τής κοινδτητος καί φίλος πολύτιμος 
είχε» αποθανει έσχάτως άφήσας λύπην απαρηγόρη
το» πάσι συγγενείς καί φίλοις. Ό αντάξιος δε υιός 
του Χριστόφορος, νέος μέ άρτίαν μορφωσιν, γλωσ
σομαθής και φιλόμουσος, έπομενος τή εκτιμήσει, ήν 
έτυγχανον παρά τφ άγαπητφ μοι πατρί του καί 
μονος τυγχάνω» κατά τήν εποχήν τούτην, τής οι
κογένειας του διαμενούσης τότε είς ‘Ροστοδιον, δέν 
ήννόει νά μέ άφήση μόνον καί καθ’ έκάστην συνε- 
τρωγομεν έν τή μεγαλόπρεπε! οίκ α του μόνοι ή 
καί μετ’ άλλων διερχόμενοι τας έσπερος έν φιλο- 
λογικαίς και πνευματικαίς συνεδριάσεσι μετά τών 
έπίσης φιλοπροόδων οικογενειών Άρκάκη Σαμου- 
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ρίδου, Δ. Παπαδοπούλου Λ. Σαμλίδου χαί άλλων 
'Ομοίως ώραίαν συναναστροφήν μετά πολυτελούς 
γεύματος Ιδωκεν ήμϊν καί δ κάλλιστος γαμβρός του 
χαί άριστος ομογενής κ. Άρ. Σαμουρίδης, ευφυέ
στατος, λαμπρότατος, διασχεδαστικώτατος καί φι
λότιμος ομογενής, δστις τυγχάνει έκ τών καλει- 
τέρων τοΰ τόπου μεγαλεμπόρων καί μεγαλοβιομη- 
χάνων. Ή δέ εύγενεστάτη Κυρία του, τό γένος Άσ- 
κανίδου,έφανη άνταξία τών περιποιήσεων τοΰ συζύ
γου της καί διήλθομεν εσπερίδα έκ τών σπανιότα
των, έν μέσω φιλολογικών συζητήσεων, πνευματι- 
στικών πειραμάτων, άπαγγελίας ποιημάτων, καθ’ 
ά ό κ. Χρηστόφορος έδείχθη δεινός καλλιτέχνης, 
θαυμάσιος ερασιτέχνης τής μουσικής καί άρι
στος λογοπαίγμων. Έν τέλει έπιχειρήσαντες καί 
παίγνια συναναστροφών, έγενόμεθα θεαταί έκτά 
κτου παιγνιδιού, ίπερ ό κ. Σαμουρίδης μετά τοΰ κ. 
ΙΙαπαδοπούλου έξετέλεσαν θαυμάσια, οπερ καί ώνό- 
μασα τών «Πρέσβεων» προκαλέσαντες άτελεύτητα 
χειροκροτήματα καί γέλωτας άδιακόπους. Τέλος 
διήλθομεν ώραιοτατην έκ τών σπανίων καί μοναδι
κήν διά τήν επιτυχίαν καί τήν άπόλαυσιν έσπε- 
ρΐδα, μέ αλησμόνητους έντυπώσεις.

Την επαύριον έπεσκέφθην καί ετέρους έκτων συν 
δρομητών τής «Φύσεως»· τούς Αδελφούς χ.κ Κό- 
καλη, άξιολόγους σιτεμπόρους καί εύγενεστάτους 
νέους, μεθ’ ών εΐπομεν άρκετά, τόν Κ.Τσέρτον,λίαν 
φιλόκαλον οίνέμπορο», φιλοπρόοδον καί αντιπρόσω
πον διαφόρων οίνοποιητικών οίκων μέ πολύ ώραΐον 
κατάστημα, τόν κ.Σαμλίδην λαμπρότατον νέον, αν
τιπρόσωπον τοΰ κ. Εύμενίδου, τούς κ.κ. Καλιβα- 
τζήν,Γραμματιχόπουλον καί άλλους τινάς

Έν Νοβοροσίσκ ύπάρχουν καί διάφορα άλλα 
ώραϊα ελληνικά καταστήματα καί κέντρα, Καφφε- 
νεία καί έστιατόρια Ξενοδοχεία καί Ζαχαροπλαστεία. 
Οεαματα καί παντοπωλεία, καλλωπίζοντα έλληνο- 
πρεπώς τήν πόλιν.

Τό καφενειον τοΰ κ. Σ. Χαντζάκη ε'νε έκ τών 
χαλειτέρων παλαιών κέντρων, μέ αναγνωστήριο» 
καί σφαιριστήριο» καί σχετικώς τό άξιοπρεπέστε- 
οον έντευκτήριον τής πολεως, όπου καθ’ έκάστην 
συνέρχονται οί καλείτεροι τών ομογενών μας. Τό 
Μέγα Ξενοδοχε!ον τοΰ κ. Άθ. Κουρούκλη τυγχάνει 
έπίσης τό μεγαλείτερον καί καλείτερον τής πολεως 
έν τή κεντρικωτέρα όδφ, μέ ώραΐον εστιατόριο» 
καί χαλλίστην υπηρεσίαν. Είνε τό άξιοπρεπέστε 
ρον καί άξιολογώτατον, συχναζόμενον άπό τήν κα- 
λιτέραν ταξιν. 'Επίσης καί τό ζαχαροπλαστείο» 
τοΰ κ. Ίγνα»τιάδου καί τό έδωδιμοπωλείο» τοΰ κ 
Ν. Σεραφείμ εί»αι καταστήματα αξιόλογα, περι- 
ποιοΰντα τιμήν τφ Έλληνισμφ έν.τή ξένη.

Τήν έπιοΰσαν διερχομένου τοΰ άτμοπλοίου τής 
γραμμής τής Ρωσσικής Εταιρίας, έπεβιβάσθην αύ
τοΰ δια τόν γΰρον τοΰ Πόντου, ώς προεΐπον, καθό
σον τό Νοβοροσίσκ άποτελεί τό κέντρον τοΰ κύ
κλου δια τούς κατερχομένους έκ Ταίγανίου, Ροστο
βίου, Έκατερινονδαρ καί Κρίμσκαγα έπιδάτας. 
Και όσοι μέν θέλουσι» επιβιβάζονται είς τά διά τή» 
Σεβαστούπολιν καί ‘Οδησσόν άτμόπλοια, όσοι δέ 
τούναντίον λαμβάνουσι τήν γραμμήν "Αλτερ, Σου- 
χούμ· Πότι-Βατούμ, τελευταίου ορίου τής ’Ασιατι
κής Ρωσσίας, δπερ επραξα καί έγώ.

’Απόλυτός ησυχία έπεκράτε: έν τω διαμερίσματι 
τώ» επιβατών, όπου κατα τό σΰνηθες άλλοι μέ» ά 
νεγίνωσχον έφημερίδας. άλλοι έφη.σύχαζον άγρυ- 
πνοϋντες καί άλλοι παρετήρουν τάς κινήσεις τών 
εισερχομένων καί έξερχομένων,διότι κατά τήν έπο- 
χήν ταυτην ή Ρωσσία παρουσίαζε» όψιν έντελώς 
τρομοκρατικήν, ένεκα τών συχνών έπιθετίκώ» 
κρουσμάτων τών αναρχικών στοιχείων καί ίν πλή- 
ρ*ι μεσημβρία καί ίν βαθείφ νυκτϊ κατά τών φίλη 

σύχων πολιτών καί καθ’ήν επιθέσεις καί χρηματι
κοί άφαιμάξϊΐς έγένοντο ού μόνον είς τά τραπεζι
κά γραφεία καί καταστήματα, ού μόνον είς τάς τα
χυδρομικός συνοδίας καί τά τραίνα, άλλά καί έντός 
τών ατμόπλοιων καϊ αδιακρίτως κατά παντός ατό
μου, δπουδήποτε ό άναρχιπός ένόμιζε τήν ευκαι
ρίαν κατάλληλον νά ίπιτεθή.

Καί τουντεΰθεν καθ' έκάστην συγκρούσεις καί 
φόνοι χαί άφαιμάζεις και κλοπαί καί παράπονα καί 
συλλήψεις.

Ρούκι-βέρ ! ήτο τό σύνθημα τής έπιθέσεως, δηλ. 
«"Α·ω τάς χείρας·καί ό δεχόμενος τήν έπίθεσιν ώ- 
φειλε νά έγείρη άμέσως τάς χεϊρας καί νά ύπο- 
στή έρευναν σωματικήν καί άφαίρεσι ν παντός α
ξίας πράγματος καί χρημάτων καί έν άντιστάσει 
νά λάβη σφαίραν πολύκροτου έν τώ στήθει,δπερ τώ 
έπροβάλλετο. Καί ώς έκ τούτου παντού σχεδόν έ- 
ξωθι 8που υπήρχε τοιοΰτος φόβος, θλίψις καί κα
τήφεια κατείχε τούς πάντας.

Μετά τάς συνήθεις φορτωτικός καί έκφορτωτι- 
κάς εργασίας τών ατμόπλοιων, άπήραμεν έκ Νο
βοροσίσκ καί άφοΰ παρέμεινα έπ’ άρκετόν άνωθι 
έπί τοϋ καταστρώματος και παρηκολούθουν τάς 
κινήσεις τοϋ άτμοπλοίου, βαίνοντος ήρέμα παρά 
τας άποτόμους πλήν ήρεμους ήδη άκτάς τοΰ Καυ- 
κάσου, αϊτινες άλλου μέν πανύψηλοι, άλλοθι δέ 
χαμηλαι εκτείνονται προβάδην, καί έβεβαιώθην 
οτι είμεθα τουλάχιστον άσφαλείς διά τήν νύκτα έ- 
κείνην, έν τφ ΰ,τνφ, άν μή άνατίναξίς τις άπρόο- 
πτος τών λεβήτων τοΰ σκάφους μας έπήρχετο, 
κατήλθον εις τήν καμπίναν μου καί παρεδόθην είς 
τάς άγκάλας του Μορφέως, άρκετά κεκοπιακώς 
τό τε σώμα καί τόν νοΰν, μολονότι πλέον εικοσά
δας ρώσσων έκοιμώντο, τινών μάλιστα κάπως ροχ- 
χαλιστικώς έν τφ αύτφ ϊωματίω, καθόσον τά ρωσ- 
σικά ταϋτα σκάφη έχουσι τούς κοιτώνας οΰτω κοι
νούς καί ούχ! όπως τά ίδικά μας κατά μικράς καμ
πίνας διά 2—4 άτομα.

(’Ακολουθεί)

ΛΑΙΙΘΕΙΛΙ
Το ψεύδος είναι τκπεινοτικόν. 11 

Ουμοΰμεν να εϊπωμεν, οτι ούδεποτε 
μεν καί τοϋτο λέγοντες ύευίόμεΟκ.

»-<

Τό χόρτον φοβείται τον 
γετός τόν ήλιον οΰτω και 
εύρίσκει πάντοτε άλλον χειρότερον, 
αποδίδει τά ίσια.

παγετόν
ό ζ.κκΰς

ήτο ή τή; ίστο 
σελίς, είς ήν θ 

καί φ-.οΰδκ 
.ΰ βίου πράξεων.

Ιΐϋσον λυπηρά Οά 
ανθρώπινης καοδίας 
Οεντο πάντα τά υ.άτζικ 
τών σπουδαιότερων τοΰ βτ

>—<

Τά ελαττώματα καί ζί γελοιότητες έκά-
στου ανθρώπου είναι τό θήραμα, τό κτήμα
καί ή περιουσία τών άλλων.



Η ΦΥΣΙΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΝΑΛΤΟΜΕΝΟΓ ΠΑΓΟΓ

ΚΑΤΩΘΙ σχήμα δίδει την διάταξιν άξιο- 
σημειώτου πειράματος έπί τής κναλύ- 

σεως τοΰ πάγου :
θέτομεν τεμάχιον πάγου έπί τών άκρων δύο 

σιδηρών καθισμάτων καί περιβάλλομεν αύτόν 
διά σίδηρου σύρματος, έφ ’ ού κρεμώμεν βάρος 
πέντε χιλιόγραμμων. Τό σύρμα φυσικώς κατ’ 
ολίγον θά εισδύστ) έν τώ πάγω, έως ού μετά 

τινζ χρονικόν διάστημα διελθρ εντελώς αύτό, 
τό δέ βάρος θά πέσγ έπί τοΰ έδάφους,χωρίς έν 
τούτοις ό πάγος νά διζιρεθή.

Τί συμβαίνει έπί τοΰ προκειμένου ; Διατί 
δέν διεσπάσθη ό πάγος ; Άπλούστατον, διότι 
έφ’ οσον τό σύρμα είσέδυεν εντός τοΰ πάγου, ή 
χατασκευζζομένη σχισμή έπζνεκλείετο άνωθι 
έκ τοΰ διαλυόμενου πάγου, οστις μετεβάλλετο 
είς έςαίτερον κολλητικόν ρευστόν.

Σχετικόν ιΐνιιπέοαιίμη.
‘II χιών καί ο πάγος έν ώρα χειμώνας δύναν- 

τζι νά χρησιμεόσωσίν εις πολλά σχετικά πει
ράματα. Ιδού έν ; Λάβετε δύο τεμάχια υφά
σματος τοΰ αύτοϋ μεγέθους, μκΰρον καί λευ
κόν καί θέσατε ταϋτα έπί τής χιόνος, όπο'ταν 
έτι αί ακτίνες τοΰ ήλιου έκπέμποντζι έπί τής 
γής. Μετά τινα χρονικόν διάστημα αρκετά 
βραχύ, θά παρζτηρησητε, οτι ή ύπό τό μζΰρον 
ύφασμα χιών θά έχει λυωτν) πολύ άφθονώτεοον 
τής εύρισκομένη; κάτωθι τοΰ λευκοΰ όφάσμζ- 
τος. Διότι τό μέλζν χρώμα απορροφά περισσο- 
τερζν θερμότητα τοΰ λευκοΰ. Έάν δε έγγίςητε 

τά δύο υφάσματα, θά παρζτηρήση τε τήν δια
φοράν τής θερμοκρασίας.

Τούντεΰθεν εξηγείται διατί προτιμώντχι τά 
λευκά ενδύματα έν τοΐς θερμοϊς κλίμασι.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μον,Ιακΰς μελιτζάνες.

Κόπτομεν 10 μελιτζάνες είς ψιλαϊς φέτζις. 
Τάς τηγανίζομεν μέ πάχος καί βούτυρον. ΙΙζίρ- 
νομεν κατόπιν ένα ταψί, τό άλείφομεν μέ βού
τυρον, ρίπτομεν γαλέτα ψιλή. Θΐτομεν ένα 
στρώμα μελιτζάνες τηγανισμένζις, ένα στρώμα 
τυρί τριμμένον (κεφαλοτύρι), έπειτα πάλιν με
λιτζάνες καί τυρί,εως νά φθάσωμεν εις τό μέ
σον. ’’Εχομεν έτοιμον κιμάν βωδινόν,ώς έζής : 
Ψιλοκόπτομεν κρέζς, ρίπτομεν έντός αύτοϋ 
βούτυρον καί κτηπημένα ζυγά καί τό βάζομεν 
νά βράσ'ρ,έως οτου μαλακώσν) καλά. Στρώνο · 
μεν έπειτα εις τό ταψί αύτόν τόν κιμά κζί έ
πειτα άρχίζομεν πάλιν μελιτζάνες καί τυρί, 
μεχρις οτου τελειώσουν.

“Εχομεν κτυπημένα 2 ή 3 αύγά μαζύ μέ 
ολίγον άλεϋρι Τεργέστης, άλευρόνομεν μέ αύτά 
καλώς τόν μουσακά, ρίπτομεν βούτυρον αρκε
τόν καί τό στελλομεν εις τόν φούρνον.

Φαά&λια φοέόκα ui ανγά τηγανητά.
ΙΙζίρνομεν τά φασόλια, τά κζθαρίζομεν κα

λώς, τά κόπτομεν είς μικρά τεμάχια, Βάζομεν 
εις μίαν κατσαρόλαν νερόν καί άλας, άμζ δέ 
βράζν) ρίπτομεν αύτά έντός. Μόλις έτοιμασθοΰν, 
τά στραγγίζομεν καί εχομεν έτοιμον βούτυρον 
ή φρέσκο ή κοινόν καί τά σωτάρομεν.

Τηγανίζομεν ψαμάκιζ καί αύγά, βάζομεν 
τά φασολάκια είς τό μέσον καί τά αύγά τρι
γύρω.

Τά προσφέρομεν ως πρώτον φαγητόν.

ΠΙΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 

Νενρολογία·
Κάποτε, άλλά σπανίως πιάνεται τις εις τά νεΰρχ, 

είς τά μέρη τών χλειδώσιων τών όττών, μέ πόνους 
άνυποφόρους, χωρίς νχ δύνχτχι νά χινηΟή χχί οΰδέν 
μέσον ϊχτριχόν ή γυνχιχεΐον συντελεί πρδς άμεσ»ν 
βεραπιίαν. Τί είναι ;

Νευροχχβχλίχευμχ, βγάλσιμο τής χειρός ή τοΰ 
ποοός, χατεβχσιά χχί διάφορα άλλα ύποΐετουν, χω
ρίς τδ πχράπχν νχ είναι έν τοιοΰτον τι. Είναι απλώς 
νευραλγία ήτοι άποσχλήρωσις ή ψύχρανσις τοΰ νεύρου 
μετά μεγάλην βερμότητα έξ ΰπερχοπώσεως ή στενο
χώριας, ήν χειροτερεύομε! όιά βλαβερών εντριβών ή 
φαρμάκων χλπ

’Ενταϋδα χρειάζεται απόλυτος ησυχία τοΰ πάσχον· 
τος μέρους μετά ελαφρών έντρίψεων διά θερμχσ- 
μένου ελαίου άπό ώρας εις ώραν.

’Ενίοτε δύνχτχι χχί 2 χαί 3 χχί 4 ημέρας νά δ;- 
αρχέση ό πόνος.

Ό ιατρός <Ιας »

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ THS ΚΗΦΗΣΙΑ2
Κεΐται πληδίον τ.ις Κηφηΰίας, τού Οαυμαόιωτέρου τών ’Αθηνών «^αύτείον ένθα

χρότερον καί διαυγέστερου ύδωρ τής Αττικής.
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Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ
ΛΗ’ΟΑΟΝ τό διάστημα,οπού έτρωγον είς 
τό σύνηθες έστιατοριον, είς παράδοξο; 

άνθρωπος, τόν όποιον είχαν παρατηρήσει οτι μέ 
έξήταζε διά τοΰ βλέμματός του μετά προτο- 
χΖς, δέν έπαυε πράττων ταΰτα έξζκολουθητι- 
χώς. Κατά τύχην δέ αί τράπεζαι καί τά κα
θίσματα μας ήσαν οΰτω πως διατεθειμένα, 
ώστε μάς έπέτρεπον νά βλεπώμεθζ άνετως. 
Ήτα πρόσωπον μέ ύφος ανήσυχαν, άλλόκοτον, 
αλλά καί μελαγχολικόν, οπερ μοί έπροξένει 
κάπως φόβον καί πρό πάντων οίκτον. ’Ητο γέ
ρων; ήτο νέος; δέν ήδυνάμην νά τό εννοήσω· έν 
τούτοις αί ίσχναί χείρες του ενίοτε έτρεμον 
σπασμοδικώς, ή κόμη του έφζίνετο σχεδόν 
λευκή καί οί κρόταφο; του έρητιδωμένοι; άλλά 
ή γενική φυσιογνωμία του δέν έδεικνύετο γε
ροντική Οί οφθαλμοί του όμως, οφθαλμοί ίσχυ- 
ρογνώμονες, βαθεΐς, πλήρεις θλιβερά; περιέρ
γειας μέ προσείλκυον πρός αύτόν παρά τήν θε- 
λησίν μου.

ΙΙαρετηρήθημεν τοσοΰτον πολύ καί καλώς 
καθ’ όλον τό διάστημα τοΰ γεύματος, ώστε 
δεν μοΰ έφάνη παράδοξον, τό εσπέρας έν τή 
αιθούση τοΰ σιδηροδρόμου νά έλθή πλησίον μου 
ό παράδοξος της μεσημβρίας άνθρωπος ουτος.

Έκάθησε πλησίον μου καί μέ ήρώτησεν εύ- 
γενώς, έάν τώ έπέτρεπον τοΰτο. Μετά μικράν 
δέ σιωπήν, μοί ώμίλησε περί τοΰ κζιρόΰ, τοΰ 
ανέμου καί τής βροχής, οϊτινες δέν έπαυαν άπό 
τινων ημερών. Ειτζ έψέλλισεν; α Ο ξενοδόχος 
μου νομίζει, ότι αΰριον θά έχωμεν ώραϊον και
ρόν, αΰριον. . . μάλιστα, αλλά ποιος είξεύοει. 
εινκι ουνατον ποτέ

Καί χαμηλώσας τήν κεφαλήν, έπεσεν έκ 
“ή; τρεμούσης χειρο; του τό σιγάρον του.

— Φοβούμαι, μήπως σάς γίνομαι ένοχλητι- 
κός, μοί λεγει τότε αίφνης με οϊκειότερον τρό
πον, αλλά, τί νά σάς είπώ, Κορία, ομοιάζετε 
πρός τινζ νέζν γυναίκα, τήν οποίαν έχασα. . . 
ναί, πραγματικώς τήν έχασα. . . έν’τή κα
θαρά έννοια τής λέξεως . . . Τής ομοιάζετε ο
λίγον . . . τήν ζητώ πάντοτε, Ήτο σύζυγός 
μου. Μέ νομίζουν χήραν, αλλά εγώ δέν είμαι 
διόλου βέβαιος, οτι ή σύζυγός μου απέθανεν'.

Καί παρετήρει πέριξ αύτοΰ μέ ύφος παρά
φοραν.

— Ο άνθρωπος αύτός, έσκέφθην θά ήναι είς 
άτυχης τρελλος. Και η πρώτη μου αύτοματος 
κίνησις υπήρξε νά μεταχειρισθώ πρόσχημά τι, 
ινα απομακρυνθώ άπό τοΰ ανθρώπου τούτου τό 
ταχύτερον.

’Αλλά τό επιβλητικόν αύτοΰ βλέμμα μέ έ- 
σταμάτησεν αύθωρεί καί έμεινα έκεϊ καρφωμένη.

Αυτός έξηκολούθησεν;
— Έπιτρέψατέ μοι, Κυρία, νά σάς διηγηθω 

τήν ιστορίαν μου. ’Επιτρέψατε μοι όμως καί 
νά σάς παρατηρώ, διότι μοΰ ενθυμίζετε τήν 
νεαν έκείνην γυναίκα έκ τών ωραίων στάσεων 
σας καί άπό τήν χάριν τών κινήσεων σας. "Ο
μως ειχεν οφθαλμούς κυανοΰς. Ώνο'ζάζετο δέ... 
αλλά διατίνά σάς είπω τό όνομα της! ’Εγώ 
τήν ώνόμαζον Δικήν μου. ΤΙ|το όνομα άποκλει- 
στικώς ίδικόν της, διότι τής ήρμοζεν.

’Ητο γλυκεία, ύποτακτική καί τρυφερά, 
καλή καί άφωσιωμένη. Ούδεμία γυνή θά ήδύ- 
νατο κάλλιον αύτής νά προξενήση εις άνθρωπον 
τήν έντύπωσιν, ότι ητο ιδική του, καί' μόνη 
ΐδική του. Ήτο πράγματι ιδική μου..."Οπως 
τό ύδωρ, όπως ό οίνος εντός τοΰ δοχείου, οπερ 
τα περιεχει. Δέν έκαμνεν άλλο, εΐμή νά μέ κα
θιστά εύτυχή καί νά μοΰ άρέσκη· ό δέ χαοα- 
κτήρ της ητο γλυκύς καί θαυμάσιος. Χωρίς’νά 
είναι κατηφής, ήγάπα τήν σιωπήν, τάς όνειρο- 
πωλησεις, ή ύε άφωνος αΰτη παρουσία της μ’ 
ένέπλησσεν χαράς καί ηδονής. ’’Εάν ευρισκον 
ποτέ νά τής κάμω παρατηρήσεις,θά ήτοέντε- 
λώς ούτιδανύν ζήτημα. Τήν έκρινον δέ πάν
τοτε μετά έλαφράς λύπης καί πάντοτε μετε- 
νόουν, διότι πάντοτε είχε δίκαιον. ’Αλλά τέ
λος ητο καί ωραία, μέ ήγάπα, τήν έλάτρευον 
καί ήμην ευτυχής.

«'Ημέραν τινά, Κυρία, έξήλθεν, όπως πάν
τοτε. Έξήλθεν . . . έφερε φόρεμα βραχύ, κυα- 
νοΰν, λευκόν ύποκαμισάκι, ύποδήαατα υπό
ξανθα, περικνημίδας τοΰ αύτοΰ χρώματος, αέ- 

γαν ύάθινον πίλον κυανοΰν μέ μαζράς πτέρυ- 
γζς, όπως τάς έσυνήθιζον ή δέ κόμη της ξαν- 
θόχρωμος, τή βοήθεια όξυγονικοΰ υδ’ζτος, έξωγ- 
κοΰτο έπιχαρίτως ύπό τόν πίλον τοΰτον καί τή 
προσέδιδε μορφήν γλυκυτάτην, ώς άνθος άνοί- 
ξεως. ’Αναχωρούσα μέ ήσπάσθη, ήτο δέ όλως 
ήσυχος καί χαρίεσσζ. Αυτή λοιπόν ήτον ή Δική 
μου, ή χαρά μου, ή εύτυχία μου, τό πάν μου.

«Μετά τήν άναχώρησίν της, παοετήρησα, 
περιερχόμενος τό δωμάτιόν της, οτι είχε' λη- 
σμονήσν; είς τό κύπελλον τά δακτυλίδια της, 
τό ωρολόγιόν της και τήν καρφίδζ της, μέ την 

ε^·ε Τ’ιν ,υν75θεικ* καρφώνή έπί τοΰ 
ένδύματός της μικράν άνθοδέσμην.

ί.·ρα όέν είχε παρέλθη, όπου έκτύπησαν είς 
την έςώθυρζν. 'Ήμην είς τό πλησίον δωμάτιόν 
καί ήτοιμαζόμην καί έγώ νά έξέλθω. Έζήτουν 
τά χειρόκτιά μου. Ό ύπηρέτης δέν μετέβη α
μέσως νά άνοιξη καί έπανέκρουσαν τήν θύραν.

Άνυπομονών δέ ήνοιξα ό ίδιος καί ειδον κατ’ 
άρχάς χωρίς νά έννοησω, κατόπιν με άπεριγρα - 
πτον φρίκην, ανθρώπους, οϊτινες έκράτρυν φο
ρείου, σκεπασμένον μέ σινδόνην».

Ό δυστυχής αυτός άνθρωπος έστάθη πρός 
στιγμήν. Παρετήρησε καλώς τούς οφθαλμούς 
μου, τήν ρίνα μου, τό στόμα μου, ολον μου τό 
ζών πρόσωπον, κατόπιν δέ τρέμων, έξηκολού- 
θησε :

—Φαίνεται, οτι ήτον εκείνη. ’Εκείνη ! ΙΙρό 
μιας ώρας υγιής καί ωραία ! Τό πρόσωπον της 
ήτο άγνώριστον. Δέν γνωρίζω τί φριχτόν πράγμα 
συνέτριψε τήν κεφαλήν της, τόν λαιμόν της. 
Τό λοιπόν μέρος τοΰ σώματος ήτον αβλαβές. 
Αλλά δέν θέλω νά σάς προξενήσω φρίκην, 
περιγράφω/ τό τι είχε γίνη.θέλω νά σας είπω 
άλλο πράγμα ακόμη.

«Αυτό έγεινεν πλησίον τής οικίας μας. Δι- 
ήρχετο όγλιγωρα τήν οδόν καί διευθύνετο πρός 
τό ταχυδρομεΐον. Είς τήν συνοικίαν τήν είδον, 
μία οίκοφύλαξ, μία άνθοπώλις καί μετά τό γε
γονός, είπον, ότι τήν έγνώριζον όλοι καί έδωσαν 
τήν διεύθυνσίν μου καί τό όνομά μου.

« Ό ιατρός ήθέλησεν (πράγμα ανωφελές) νά 
έκδύσουν τήν δύστυχον μικράν άποθαμένην ! ! 
Ήμην έκεϊ ώς άγριος καί τρελλός. “Εβγαλα ό 
ίδιος μίαν έπιστολήν, τήν οποίαν εύρον μεταξύ 
τοΰ κορσέ καϊ τοΰ φορέματος της. Μίαν έπι
στολήν . . . Τήν οποίαν άνέγνωσα. . . .

«Δέν ήτο ακόμη τελειωμένη. Ήτο ό χάρτης 
τής Δικής μου. Ναι, αλλά τόσοι άνθρωποι με
ταχειρίζονται τό ίδιον σχήμα, προτιμούν όλοι 
σχεδόν αύτό τό κυανοΰν χρώμα. Δέν μοί ήτο 
εύκολου νά άναγνώσω τήν διεύθυνσίν τής έπι- 
στολής, διότι τό αίμα έρρεεν έπί τοΰ φακέλ- 
λου. ’Αλλά έσωθεν, ό χάρτης δέν ήτο στιγ
ματισμένος. Ητο επιστολή, τήν όποιαν ή Δίκη 
μου, άνευ αμφιβολίας, είχε γράψη καί τήν ο
ποίαν αΰτη έστελλεν. Ήτο.. τό γράύιμόν της. 
’Αλλά ολαι αί γυναίκες τώρα, έχουν τήν ιδίαν 
γραφήν, λεπτήν καί όξείζν, μέ μεγάλας τακτι
κής γραμμάς. Ή έπιστολη αΰτη ήρχιζεν ούτως: 
«Φίλιππε, αγαπητέ μου».

«Καί έςηκολούθει μέ τάς πλέον τρελλάς 
φράσεις, τάς πλέον φλογέράς, τάς πλέον παρα
λόγους καί περιπαθείς, ά; μία γυνή δύναται νά 
νράψγ είς άνθρωπον, τόν όποιον λατρεύει· φρά
σεις φλογεροτάτας, συνάμα καί λυπηράς, όπως 
πάν ο,τι έμπνέεται άπό δυνατόν καί ειλικρινές 
αίσθημα : πράγματα τόσον κρυφίως βασανιζό
μενα, τόσον λαμπρώς περιπαθέστατα, οπού αί 
σελίδες, είς τάς οποίας ήσαν γράμμέναι,έτρε
μον είς τάς χείράς μου, όπως τό σιγάρον μου, 
προ ολίγου ϊδατε. Αί χείρες μου τρέμουν πάν
τοτε, Κυρία, άπό τής στιγμής έκείνη; !

« Ή έπιστολή αΰτη δέν ήτον υπογεγραμμένη
...όχι, δέν ήτο! Καί ώς έκ τούτου ούδέν άπε-
δείκνυεν ένοχήν—ό χάρτης, ό χαρζκτήρ είναι

αποδείξεις ;—οτι ή Δίκη μου τήν είχε γράψή ;
«Τίποτε λοιπόν δέν έδείκνυεν,δτι ήτο ή Δική 

μου, ή δυστυχής αΰτη κατάκειτος σάρξ, ένο
χος. Καί ήνόησα τότε, Κυρία, ότι ή γυνή, ή 
οποία εύρίσκετο εκεί, ή γυνή αΰτη, ήτις είχε 
γράψη τήν έπιστολήν, δέν τήν έγνώριζον, όπως 
δέν έγνώριζον καί αυτόν τόν Φίλιππον, πρός τόν 
όποιον άπευθύνοντο αί έρωτικαί αύται φράσεις. 
Δέν ήτον ή Δική μου . . . Τό δέ γράψιμον ; 
’Επαναλαμβάνω άκόμη, ότι δέν ήτο αρκετή ά- 
πόδειξις. Τό κυανοΰν αύτό φόρεμα, τό ύποκα
μισάκι, τά κίτρινα ύποδήματα, αί χείρες της 
άνευ δακτυλιδίων ; . . . Μήπως άπειροι νέαι 

.γυναίκες, είς ΙΙαρισίους, δέν φοροΰν ιδίαν ενδυ
μασίαν, χιτώνα, ύποδήματα, δέν δύνανται νά 
έχουν καί χείράς άνευ κοσμημάτων ; Είς δια
φόρους έποχάς, κατά διαφόρους βροχεράς ημέ
ρας, αί γυναίκες δέν ένδύονται σχεδόν ομοίως, 
κατά τόν συρμόν, τήν εποχήν, όπως ό καιρός 
τοΐς έπιβάλλει ; Δέν ήδυνήθησαν να εΰρουν τό 
σακκίδιον, έντός τοΰ οποίου ή Δική μου έθετε 
τά έπισκεπτήριά της, τό κυτίον τής πούδρας, 
τά χρήματά της. Δέν έτόλμησαν μ ’ ολον τοΰτο 
νά μοΰ βεβαιώσουν, ότι ήτο πραγματικώς έ - 
κείνη ! Ή θαλαμηπόλος της έγνώρισε τά έσώρ- 
ρουχά της, τήν κόμην της . . .

Μήπως χίλιαι άλλαι νέαι δέν έχουν τήν 
ιδίαν όξυγονικήν κόμην ; έσώρρουχα λινά ρόζ ; 
τής Δικής μου δέν ειχον μάρκαν. Ό ιατρός μοΰ 
ειπεν : «Είναι οί βραχίονές της, αί χεϊρές της, 
τήν έξήτασα . . . αί κνήμαι της . . . τήν ένε- 
βολίασα έκεϊ τό παρελθόν έτος» . . .

’Αλλά οί ιατροί, οί όποιοι βλέπουν καί έξε- 
τάζουν καθημερινώς τόσα καί τόσα διάφορα 
πρόσωπα, δύνανται νά ένθυμώνται ;

>·<
Έγώ, γνωρίζω, Κυρία,γνωρίζω ότι δέν ήτον 

ή Δική μου. . . ή Δική μου είναι τόσον ραθύ- 
μως, τόσον τελείως άγνή, ή Δική μου δέν ήτο 
δυνατόν νά γράψϊ) τήν έπιστολήν αύτήν. ΊΙ 
Δική μου δέν ήδύνατο ν’ άγαπήσν; ούδένα τοι
ουτοτρόπως. Ή Δική μου, ήτις άπήντα μέ τό
σην ήρεμον τρυφερότητα είς τόν μεγάλον έρωτά 
μου, ή Δική μου ή τόσον λεπτή, ώς κοΰκλα, 
ή τόσον άφελώς πλασμένη, διά νά έννοή καί 
δοκιμάζή τάς βασανους τής καρδίας, ή Δική 
μου, αυτή λέγω, ήτον ανίκανος ν’ άγαπήσζ, 
τινά, τοιουτοτρόπως. Καί έάν, όπερ άδύνζτον, 
τοΰτο έγένετο, δέν θά ήδύνατο νά έκφράση 
τόσον ίσχυρώς, τόσον βαθεως, τήν αγάπην της, 
τήν επιθυμίαν της, τήν ήδυπάθειαν της, ώς καί 
τόν ύπουλο·/ καί μυστηριώδη πόνον, δστις δη
λητηριάζει τάς ώρκιοτέρας μέθας. Ή γυνή 
αύτη δέν ήτο ή Δική μου. Μοΰ έπζνέφεραν είς 
τήν οικίαν μου μιαν άγνωστον άποθαμμένην, 
ενώ ή Δική μου έξηφζνίσθη. ..Αύτό είναι άλη- 
θές . . . καί έκείνη ίσως νά έχ ρ άποθάνη . . , 
’Αλλά δέν ήτον αύτή ή άποθαμμένη.
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«Μέ έξέλαβον ώς τρελλόν—έξηκολούθησε— 
διότι ήρνήθην νά άναγνωρίσω ώς τό σώμα τής 
γυναικός μου εκείνο τή; παραδόξου έρωτοτρο- 
που. Μέ έξέλαβον ώς τρελλόν, διότι έστειλα 
πρός άνακάλυψιν τή; Δικής μου όλα; τάς ’Α
στυνομίας καί δλα τά πρακτορεία, άλλά μέχρι 
σήμερον φεΰ! άκάρπως.

— Μέ εκλαμβάνουν ώς τρελλόν, διότι τήν 
αναζητώ ό ίδιος άνά μέσον τοΰ κόσμου. Διατί 
άνεχώρησε,θά μ’ έρωτήσετε ; (καί μέ ύφος έμ- 
πιστευτικόν, προσεθηκε) ! «"Ισως νά μοϋ τήν 
έκλεψαν, όπως κλέπτουν έν παιδίον.. .διότι ήτο 
τόσον μικρά, τόσον αδύνατος... ή ίσως τή 
συνέβη άτύχημά τι ... δέν είξεύρω πότε, δέν 
είξεύρω ποΰ.

Άλλά βεβαίως δέν έκρυπτεν είς τό στήθος 
της τοιαύτην επιστολήν, ώς ή επιστολή, τήν 
οποίαν άνέγνωσα και έπί τής οποίας είχε χυθν! 
αίμα.

Άλλά θά έπανεύρω τήν Δικήν μου, ίσως... 
έάν ζή... Και διατί δέν θά έζη ; Διότι ή κυχ- 
νόχρους αυτή γυνή, ή οποία δέν είχε πλέον 
πρόσωπον καί ή όποια έφερεν έπί τής καρ
διάς της τό μυστικόν τής άγάπης, ή γυνή 
αυτή δέν ήτο εκείνη, τήν οποίαν ήγάπων καί 
ή οποία μέ ήγάπα». ..

"Επειδή δέ έσιώπων, μέ ήρώτησε μέ τρέ- 
μουσαν φωνήν, αίφνηδίως δειλήν, μέ βλέμ.μα 
όμως διαφορετικόν, πλέον διαπεραστικόν, άλλά 
και λυπηρότατου;

— Διατί . . . πολλάκις αμφιβάλλω ! Τότε 
είμαι άκριβώς τρελλός, δέν ειν ’ έτσι; τρελλός! 
τρελλός! “Α '. κυρία, σείς, ή όποια ομοιάζετε 
ολίγον μέ τήν Δικήν μου, απαντήσατε ! Πι
στεύετε, πιστεύετε λοιπόν,οτι ή επιστολή αΰτη 
έγράφη ύπό τής γυναικός μου, τής ίδικής μου 
γυναικός; Πιστεύετε, 0τ·. ή άποθαμμένη αΰτη 
ήτον ή Δική μ.ου, ή λατρευτή Δική μου, ή 
Δική μου, ήτις μέ ήγάπα

Καί ήγέρθη· τό πρόσωπόν του έδείκνυε τό
σην τραγικήν αγωνίαν, ώστε οί οφθαλμοί μου 
έδάκρυσαν.

— Όχι! Κύριε, όχι, τώ λέγω τότε και 
σχεδόν, χωρίς νά θέλω; όχι . . . Ήτο μία 
άλλη, δέν ήτο ή γυνή αΰτη ή Δική σας !

(Έ· του γαλλικοί?} ’Αντιγόνη II....

Οί άσωτοι καί οί φιλάργυροι όμοιάζουσ 

κατά τοϋτο: οί μεν πρώτοι φονευουτι τό άρ- 
γύριον, οί δέ δεύτεροι τό κφίνουσι νά κήται 

νεκοόν.ί

ΕΓΔΟΞΙΑ Ν- ΠΑΛΑΜΑΡΗ
Είναι ή τόσον πανηγυρικός σιαμ^ηφεϊ ΰφ’ 

όλου τοΰ δικαστηρίου τών συνέδρων άΟωω- 
Οεΐσα κόρη Εύδοξία Παλαμάρη, έκ Μανσούρας 
ήτις έπυροδόλησε τόν δρπαγα τής τιμής της 
Κ. Ιίαρακατσάνην, τμ II Σεπτεπδρίου 1900, 
£ξωθι τοΰ Δημοτικού Θεάτρου "Αθηνών. Κατά 
τήν δίκην, γενομένην τμ 4 ’Απριλίου 1907, 
έπεδείξανο τοσαύτην ευγλωττίαν, εύΟυκρισίαν 
καί έτοιμότητα είς τάς Απαντήσεις της, ώ
στε ήναγκάσθη ό είσαγγελεύς κ. Τσίλλος νά 
τμ παοατηρήσμ :

— Και πώς σύ οΰτω Ανεπτυγμένη παρέ- 
δωκες ο,τι πολύτιμον είχες ;

— Ή γυνή, κύριε είσαγγελεΰ, τώ άπήντη- 
σεν, έχει τήν καοδίαν καί δ άνήρ τόν νοϋν I 

Φ. II.

Ό σταθερός άνθρωπος ομοιάζει μέ λαμ

πάδα άνημμένην.Στρέψου αύτήν πρός τά κάτω 

ή φλόξ πρός τά άνω θά στραφή.

>♦-<

11 θύρα τοϋ μέν ιατρού δέν πρέπει ποτέ 

νά είναι κλειστή, τοΰ δέ ίερέως οφείλει νά 

εύρίσκεται πάντοτε άνοικτή..

>-<

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ό δικαστής. Καί διατι,κατηγορούμενε, βταν 
σέ συνέλαβον έπ’ αύτοφορω, κλέπτοντα, έκρυ
ψες τό άληθές σου όνομα ;

Ό κλτ.ιτης· Βέβαια, κ. Πρόεδρε, δέν ήθελα 
νά εκθέσω τό άληθές μου όνομα μέ τόσο μικρο- 
δουλειά.

Κατά τάς διακοπάς τής Βουλής είς βουλευ
τής Επισκέπτεται τό Μενίδι.

— Τί ώραΐο χωριό, όπου έχετε, έλεγεν εις 
τούς προύχοντας, λαμπρά χωράφια, ώραϊον 
κλίμα, τίποτε δέν άλλαξε.

Καί είς τών χωρικών έπεμβαίνων :
— Μά ξεύρετε, κ. βουλευτά, ημείς συνει- 

θίζομεν μόνον κατά τάς παραμονάς τών εκλο
γών νά άλλάζουμε.

ί
Μετά τήν επιστροφήν τοΰ Δημάρχου, έξ 

Ευρώπης.
— Λϊ, Κύριε Δήμαρχε, τί μάς έφερες άπό 

τό Παρίσι καί τή Λόντρα, δέν αμφιβάλλω, οτι 
θά μάς έφερες πολλά δώρα.

Καί ό Δήμαρχος διολισθαίνων;

— "Ω πολλά, πολλά, άλλά πρέπει νά έχω 
καιρόν νά σάς τά εϊπω, πολλά νέα πράγματα 
έχω νά σάς ειπω.

— Μά αυτά τά βλέπομε·/ καί εις τά; εφη
μερίδας, τώ άπαντά ό Σύμβουλος κ. Κ... έπα- 
ναθέτων τόν πίλον έπί τής κεφαλής.

Πρόκειται περί κκταργήσεως τής θανατικής 
έκτελέσεως.

— Ξέρεις, Γιάννη, ό βουλευτής μας έλεγε 
χθές, ότι θά ζητήση άπό τήν Βουλήν τήν κα- 
τάργησιν τής λαιμητόμου, διά τού; Αθηναί
ους καί Κερκυραίους μόνον, όχι όμως καί διά 
τούς έπαρχιώτας.

— Καλά είπες, ποτέ δέν ήκουσα "Αθηναίου 
ή Κερκυραίον έπί τής λαιμητόμου.

— Άφοΰ αύτοίπρέπει νά μάς σκοτώνουν, έ
πρεπε δι" αυτούς νά καταργηθν!.

— Είδες, Γιάννη, έβγήκαν τά νέα εκατον
τάδραχμα....

— Μωρέ έγώ δέν είδα, αδελφέ, ούτε τά 
παλαιά άκόμη !

Μεταξύ πτωχών νεανίδων :
— Καλέ ξέρεις, τώρα μάς πέρνουν γιά τη

λεφωνήτριες, 50 δρ. τόν μήνα...
—Κακό χρόνο νά ’χουνε ποΰ μάς πήρανε γιά 

ξεβγαλμένες. Σάν ήτανε νά έργκζόμεθα μέ 
άνδρας, δέν πηγαίναμε είς τά καταστήματα 
νά πέρνουμαι 100 καί 200 ; Ή Έλληνίδες 
είναι βουνήσιες καί όχι πεδίατίοες.

Μεταξύ δύο χωρικών.
— Αλήθεια, τόσον καιρόν, οπού δέν ήτανε 

τελέφωνα, πώς έκκνεν ό κόσμος ;
— Νά, όπως μιλάμε στά μακρυά, έφώναζον 

δυνκτώτερα ή στέλλνανε γράμματα.
— Τί σοΰνε αύτή ή μόδα !

Είς πρίγκηψ έρωτάται είς τάς εξετάσεις 

παρά τοΰ καθηγητοΰ του :
— Ή Ύψηλότης σας, ύψηλότατε, δύναται 

νά μάς εΐπη, τί είνε ή γή μας. ή όποια περι
στρέφεται, ούχι όπως τήν καθορίζει ή Γεωγρα
φία, άλλά όπως τήν Εννοείτε σεις ;

— Μαλιστα, ή γή είναι μία σφαίρα στρογ- 
γύλη, άπό πέτρα, νερό καί χώμα, τήν όποιαν 
πατοΰμεν μέ τοΰς πόδας, όταν εύρίσκεται κά
τωθι ημών καί ή όποια μά; πατεί, όταν εύρί- 
σκεται ανωθι ημών.

Ό καθηγητή; σκέπτεται! τό ακροατήριου 

χειροκροτεί.

"Ετερος πρίγκηψ έρωτηθείς άλλοτε περί τοΰ 
αύτοΰ αντικειμένου παρά τίνος κυρίας,άπήντη- 
σεν εΰχαρις !

— ΤΙ γή είναι κοιλάς δακρύων διά τούς πτω
χούς καί κοιλάς εύτυχιας διά τούς πλουσίους.
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’Εκμεταλλευόμενα μικρή παιδία, διαότρεδλοϋόι ταϋτα και καθιότώόι’κατάλληλα 
πρός έπαιτείαν. "Γπό τό ένδυμα τοϋ δυότυχοϋς ΔναπΑρου... Κρύπτεται δ ψευδής έπαίτης.

αληθές: μ ψετδεςζ ανάπηρος

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ συνέλευσις αναπήρων έγένετο έ- 
σχάτως έν Μασσαλία, έξ άφορμήι 

περπλεονασμοΰ τών ψευδών καί προσπεποιζ,με
νών άναπήοων. Ε'νζι ζληθές, ότι έσχάτως αί 
τέχναι τής έξζπζτήσεως, δι’ ών πολλοί ψευ
δείς έπαϊται, όπως 
παντός είδους 
αληθείς έπιστήμας

ίς του « υ-

ον οίκτον κινώσιν, έαυτοϊς 
ελαττώματα προσθέτουσιν, είς 

έξίκοντο. Έν έκάστγι με- 
γαλουπολει ύπάρχουσι μέρη, έν οίς κάποτε είς 
έκπεσών γρχφεύς δικηγορικός ή ύπάλληλος δι
καστικός άντί μικρζς άμοιβής εις έξ επαγγέλ
ματος έπαίτας αποδείξεις εκδίδει, έν αίς πι
στοποιείται, ότι ούτοι είσίν άλζλλοι ή κωφοί. 
Άλλά δέν σταματώσιν εως έδώ. Διά ευφυών 
μηχανημάτων δύνανται νά προσποιώνται, ότι 
είναι μονόχειρες ύ, μονόκνημοι ή καί κυφοΰπρός 
τούτοις δέ, μαλιστα δέν φοβούνται ποσώς, εϊς 
παιδία, ατινα μέλλουσι νά. έξαποστείλωσι πρός 
έπαιτείαν, νά έπιφέρωσι τεχνητώς διάφορα 
ελαττώματα. < )υτω π. χ. ύπάρχουσιν έν Γωσ- 
σίζ ολόκληρα χωρία, ών οί κάτοικοι εξέρχονται 
τόν χειμώνα πςός έπαιτείαν. Δεν είναι δε σπά
νιον πράγμα έν τοϊς χωριοις τουτοις, οί γονείς 
έξεπίτηδες νά πηρώσι τό έν ή τό άλλο τών 
τέκνων των, όπως πλουσιότερα κέρδη προσρέ- 
ωσιν εις τάς δυστυχείς τζύτας ύπάρξεις, κατά 
τά ταξείδια τής επαιτείας των. ‘Ομοίως έν 
αναλογία τοιαΰτζ συμβζίνουσι και εις άλλας 

χώρας. ’Ιδίως έν Γαλλία οί ψευδείς ανάπηροι, 
οίτινες έκ τής επαιτείας ζώσιν, έπληθύνθησαν 
πολύ. Τούτου ένεκα συνήλθεν ή έν αρχή μνη- 
μονευθείσα Συνέλευσις έξ άληθών αναπήρων, 
οίτινες, έπειδή συντηρούνται μο'νον δι’ ελεη
μοσύνης, θελουσι νά σταματήσωσι τήν αΰζη- 
σιν τών ψευδών συναδέλφων των καί νά παοα- 
κωλύσωσι τήν έκμετάλλευσιν τοΰ κοινού διά 
τοιούτων απατών. Ό ιδρυτής καί διευθυντής 
τής Συνελεύσεως είναι ό κ. FrangOlS Rosin, 
δστις έχει χάσει τήν αριστερήν κνημην, άλλ’ 
έν τούτοις πολλάς μακράς πεοιοδείας άνά 
τήν Γαλλίαν, ’Ολλανδίαν καί Ισπανίαν έχει 
κάμει, μετζχειριζόμενος ξυλίνην κνήμην. Έκ 
τών ορών, οΰς ό Ροζέν προέτεινε κατά τάς συν
εδριάσεις, ό σπουδαιότατος είναι ό εξής : 11αν 
μέλος είναι ύποχρεωμένον νά άνζφέρζ, εΐ; τόν 
πρόεδρον όλους τούς έπαίτας τοΰ τόπου τής 
διαμονής του, αϊτινες διάφορα ελαττώματα 
σωματικά προσποιούνται, δπως κύτος καταγ- 
γειλγ τουτους είς την αστυνομικήν άοχήν καί 
δυνη'θή είς αυτούς τιμωρίαν νά έπιβζλη.

II συνελευσις συνήρχετο κανονικώς καί έ- 
καμνε πολ.λάς συνεδριάσεις, καθ’ άς συνεζη- 
τούντο αί υποθέσεις, αί άφορώσαι τόν σκοπόν 
καί τόν προορισμόν τοϋ συλλόγου πρό ένός πο
τηριού οίνου.

ΊΙ ενδιαφέρουσα είκών πζριστά μίαν τών 
συνεδριάσεων τούτων.

’Εκτός τούτων όλων ό Ροζέν ζητεί, όπως 

“ιαφωτίστ) τό κοινόν έπί τών διαφόρων προσ
ποιήσεων και απατών διά διαφόρων διαλέξεων. 
Δεικνύει π. χ. πώς είς νέος άνθρωπος διά τα- 
ταλλήλου τοποθετήσεως τής κνήμης ΰπό τόν 
μηρόν δύναται νά λάβη εξωτερικήν οψιν αναπή
ρου. Επίσης πώς είναι δυνατόν τις νά προσποι- 
ηθή τόν μονόχειρα, προσκολλών καταλλήλως 
είς τόν ώμον έν τεμάχιον ξύλου καί περικαλύ- 
πτων τόν ύγιά βραχίονά του δι’ ένός μεγάλου 
μανδύου.

Τοιζΰτζι αί εργασίας τοϋ περιέργου τούτου 
Σωματείου.Κατά πόσον θά έπιτύχωσιτοΰ σκο
πού των,είναι άδηλον. Γ.Κ.Γ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑ1ΓΝΙΑ
'Ο ίιλεκτοιόιιένος χάρτιις.

Λάβετε τεμάχιον λευκού χάρτου, θερμήνατε 
αύτόν ανωθι πυρά; κζί θέσατε έπί βερνικωμέ 
νης τραπέζης. Ειτζ τρίψατε τόν χάρτην διά 
τής παλάμης σζς, πάντοτε κατά τήν αύτήν 
διεύθυνσιν.

Ηδη αν Οελήσετε ν' αποσύρετε τόν χάρτην 
έκ τή; τρζπεζης, θζ εΰρητε μικράν αντίστζσιν, 
εϊς τρόπον ώστε θά νομίσητε, ότι έκόλλησεν 
ούτο; έπί τής τραπέζης.

Έάν δέ τόν επιθέσετε έπί τίνος τοίχου, θά 
κόλληση καί έπ’ αύτοΰ. Κζί έάν θέσητε έπί 

τής τραπέζης ελαφρά τινα αντικείμενα, τεμά
χια άχύρου, πτύλα κτλ. τζΰτζ ηλεκτριζόμενα 
θ’ αρχίσουν νά πηδοΰν.

'Άν τέλος κλείσητε τά παράθυρα καί έπέλθη 
σκότος είς τό δωμκτιον, ένθα πειραματίζεσθε 
καϊ περάσετε ανωθι καί πλησίον τοϋ χάρτου 
όξεϊζν αιχμήν μετάλλου τίνος, θά σχημζτισθή 
ηλεκτρικός σπινθήρ.

‘Ο χορός τών πιτνρων.

Γριψατε τεμάχιον ύάλου διά τίνος τσόχας 
καί τοποθετήσατε αύτό έπί δύο βιβλίων, άπε- 
χο'ντων άλλήλων, ώστε νά σχηματίζη γέφυραν, 
άφοΰ προηγουμένως θέσητε μεταξύ τών βιβλίων 
μιαν δράκα πιτύρων. Τότε θά ΐδητε ταϋτα 
νά έκτελώσι χορόν διζσκεδζστικώτζτον.

Ό ιιαγικός χάρτης.

Ηερμάνχτε τεμάχιον χάρτου έπί τή; λυχνίας, 
άφοΰ διπλώσετε αύτόν είς δύο καί μετά τούτο 
διά μέσου τών δακτύλων τής αριστερά; χειρος 
σας περνάτε αύτόν, ώς έχει δύν-τρεϊς φοράς, 
δηλ- έντρίβοντες αύτόν.

"11δη ό χάρτη: σας ε'νζι ηλεκτρισμέ/ος, 
έλκει έλαφρά αντικείμενα κζί έάν όπισθεν πα
ρουσιάστε ελαφρά χαρτίδια, χορεύουν.

Φρΐκ*
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9. Μαγική εικών.
ΙΙού ε’νε ό σύντροφό; του- ;

10. Αίνιγμα.
Στους δεινού; τών άσκήσεωνλύτας
κ’ έγώ θέτω έρώχησι μία 
μέ πολλά; παρακλήσεις βεβαίως 
γιά νά λύσουν τήν έξη; απορία.

>♦<
Πώς συμβαίνει ώστε ένώ
εΐς τούς βράχους πηδά κάποιο πράγμα 
νά τό βρίσκεις εΐς τά βιβλία 
τής άριςμητικής σου συνάμα ;

11. Γρίφος
"<>χ 1’Ν ώσπερ ΝΑ ΓΧ 1Τ

12. Έλλειποάύρφωνον
Πι —|-ε-|—)-«'· ει—J—ε ο-j-ηοι

13. φύρδην—Μίγδην
Μιλξζ — 1’εσταμνευθη

—ΑΝ—
-=^=-

ΑΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
1ου ΤΕΥΧΟΥΣ

I. Ιίρεπει ν’ άνεγείρητε τό κυτίον διά 
νά τάς ίδήτε. — 2 Ύπό τήν δεξιάν μα
σχάλην του σχηματίζεται ό προϊστάμενός του. 
3 Χρόνος—Κρόνο:—Όνος. 4 Δει σέ έπιμελεΐ- 
σθζι τής διζνοία:. Εύμάθειζν, μέ ευπάθειαν 
θήρευε.

Λνταΐ. ’Ιωάννα ’Ακαβάλλου,έκ Κάιρου I, 
Δ. Μ'.χζηλιδης, έκ ΙΙειραιώς 3, Μ. Ζαφείριο; 
έκ Σύρου 2, Μαρίκζ Φιλιππίδου έκ ΙΙειραιώς 2, 
Μαύρος Κύκνος,έξ Αθηνών Θ. ΙΙζρζσκευζς 
ές ’Αθηνών 4 καί ’Ελένη Στεφανάκου, έξ 
Αθηνών 4.

Β. Π. ’Οδησσόν. Έπισ’ολή καί συνδρομή 
σας έλήφθη. Εΰχαοιστούμεν. Άπόδειξις εστάλη ύ- 
μϊν ταχ.—Ν. Π. Κ ο ρ ά β ι α ν. Σάς ένεγρσψαμεν 
εΐ; εΦύσιν» χαΐ «Πανόραμα». Έγράψαμεν χαί ά
ναμένομεν έμβασμα. — Γ. S. Κ ά V ρ ο ν. ’Επιστολή 
χαί /ρήματα ελήφθησαν. Ευγαριστοΰμεν. Γράφομεν- 
— Γ. Π. ’Αλεξάνδρειαν. Κάρτα σας έλήιθη 
χαί σας άπηντήσαμεν αμέσως αποστείλαντες ο,τι εδει. 
Σας ένθυμούμεθα πολύ...πολύ .. — Π. Κ- Κ ά ϊρον. 
’Επιστολή έλήφθη. "Έχει καλώς. Άναμένομεν τας 
ένεργείας σας τόν Ιβριον, άλλά φοβούμεθα μήπως 
καί τότε άνθρακες αποβοΰν ό θησαυρός σας,— Π. Δ, 
Π α ρ ι σ ί ο υ ς. Έχει καλώς Διεύθυνσις ήλλάγη, 
άλλά έπεοιμέναμεν μάλλον εκτενείς καί ευχάριστους 
ειδήσεις ύμών. Γράψιτέ μας — Κ. Ν. Τ α ϊ γ α
νιόν. Έγελάσαμεν πολύ μέ τά γραφόμενά σας χαί 
έρώτησί< σας, άν είμεθα πάντοτε εύθυμοι χαί νεά- 
ζοντες. Ναί ..Ώς φαίνεται τδ περαιτέρω γήρας μάς 
φοβείται καί ίσως προσεχώς μάς ίδήτε.— Α.Κ. δου
λάκι ο ν. Καπνός ην χαί διελύθη, πομφόλυγες δέ 
χαί διερράγησαν.—I. I. Κ α ρ υ ά ς. Έπιστελή έ- 
λήφδη καί εύχαριστοϋμεν. Σάς άπηντήσαμεν καί ά
ναμένομεν ένεργείας σας. — Δ Μ. Λ α ύ ρ ι ο ν. 
Συνδρομή σας έλήφλη, εύ/αειστοΰμεν πολύ.— Κ. Δ. 
Λαμίαν. Άναμένομεν όφειλομένας συνδρομάς.

ΓΤαρακαλοϋνται πάντες at καθυστερούν- 
τες τάς σννδρομάς των, ώς καί, οί κατά 
τόπους άνταποκριταί μας, όπως, ευαρε
στούμενοι, άποστείλωσιν ήμΐν το ταχύτε
ρου ταύτας, πρός τακτοποίησιν πάσης <5- 
φειλης των.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Εικονογραφημένη ΈπεΟεώρηιίκ; 

Έκδίδεται κατά μήνα
Ί’ό καλλιτεχνικότερου κζί IΙρωτοτυπωτερον 

όλων τών εικονογραφημένων τή; ’Ανατολή;.
Δημοσιεύονται πόλεις, τοπεϊα, έξέχοντα 

πρόσωπα, έξοχαί, γεγονότα, σκηναΐ κτλ. κατά 
προτίμησιν ελληνική; φύσεως.

Έκδοται ’Αδελφοί Πρίντεζη
Συνδρομή ’Εσωτερικού δρ. 10

τ> ’Εξωτερικού φρ. 10
Ό άποστέλλων τήν συνδρομήν, έγγράφεται 

και λαμβάνει άπαντα τά έκδοθέντζ μέχρι 
τούδε φυλλάδια κζί τεύχη.

Διεύθυνσι;; Εΐ; ’Αθήνα;

’Οδός· Σωκοτάτους άριΟ. 2

Ι·\\ΙΙ\Ίϊ διδζσκάλισσζ διπλωματούχο; τού 
’Αρσάκειου ζητεί θέσιν έντζΰθα εί; οικίαν ώς 
εσωτερική διδασκάλισσα ή ώς ήμισύσσιτος. 
ΙΙληροφορίαι εί; τό Μυροπωλείου τή; κυρία; Κ. 
Στίνη, οδός ‘Ερμου, ’Αθήνας.


