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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ τών διαφόρων Αε
ροπορικών μέσων, εις δ προέ- 
βη ό Ανθρωπος προς κατανίκη- 
οιν τοϋ άέρος εστί πολυποίκι
λος. πολλών ειδών Αεροστάτων 
άνακαλυφθέντων μέχρι τοΰδε 
καί επιμελώς δοκιμασθίνκον'

'7'5'/ ομωςθα περιορισθώμεν είς την συμπερα
σματικήν κρίοιν, ίπεξηγοϋντες μόνον τα τρία 
κυριώτερα είδη : Τό σφαιρικόν άερόστατον, τό 
πηδάλιουχούμενον καί τό άερόπλανον. ίίδε d- 
ξία αύτών θά καταδειχθή ίκ τής μερικής εξε- 
τάσεως αυτών.

ΤΟ ΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ

Τό σφαιρικόν Αερόστατου, ώς γνωστόν είναι 
τό πολαιότερον όλων, άλλά καί τό ίπικινδυνω- 
δέστερου, καθόσον ενεκα του Αερίου δπερ 
περιέχει, καθίσταται λίαν εύφλεκτου καί άπα- 
γυρεύεται εν αύτώ πάσα πυρά τοϊς σννταξει- 
δεύουσιν, έκτος ηλεκτρικής τίνος λυχνίας, δι’ 
ής έν ώρα ννκτός ό άεροπλοηγός δνναται νά 
δδηγηθή εις τάς εργασίας του.

Δι’ αντοϋ ή πορεία καθίσταται αμφίβολος, 
ούδεμιάς Αεροπορικής προσυνθήκης δυναμέ- 
νης εκ τών προτέρων >ά λ.ηφθή ύπ’ οψιν. Δεν 
προγινώσκει τις ποϋ θά ύπάγη, είς ποιον ύψος 
θ’ άνυψωθή, ούδε με ποιαν ταχύτητα θά δια- 
τρέξη τάς αποστάσεις. Ό δέ άνεμος, ή βροχή, 
δ ήλιος είσί τά μόνα μυστηριώδη στοιχεία, ά- 
τιια όδηγοΰσι, φέρουσιν, άνυψοϋοιν ή και 
καταστρέη ουσι κατά βούλησιν τήν Αδιάκριτου 
ταύτην εί'άγωχυν σφαίραν. Αέάτην πολλοί, ώς 
καί ό κ· Χερβέ άπό τοϋ Ϊ885 κατέγειναν >ά
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ίφεύρωσι μέσα τής σιαθερας διαμονής κα! ώ- 
ρισμένης διενθύνοεως αυτών Ιν τώ Αέρι.

Τδ σφαιρικόν αερόστατον Εσεται πάντοτε 
Αερόστατον άστατον και τυχοδιωκτικόν ζαί Α
κριβώς Ενεκα τής τυχοδιωκτικής αυτού ίδιότη- 
τος ήγαπήθη τόσον ! 'Επειδή δε Αγνοείται Αφ’ 
ετέρου ό σκοπός πρός Sv τείνει νά φθάση, Α
παλλάσσεται τις εντελώς τοιαύτης φροντίδος 
και ευχαριστείται νά διατηρήται εις Ανεκτόν τι 
ΰψος διά τής Απορρίψεως μικρός ποοότητος 
έρματος. Άφίεταί τις τέλος είς τήν διάκρι- 
σιν τοΰ Ανέμου και περιορίζεται παρατηρών 
τά τροχάδην υπ’ αυτόν διαφεύγοντα χωρία καί 
τοπεΐα. ’Ενίοτε δέ νέφος τι πυκνόν περιβάλλει 
τό Αερόστατον και τό βλέμμα Εκτείνεται έντός 
νεφελώδους θαλάσσης, ήτις είτα διαλύεται, <5 
ήλιος θερμαίνει έκ νέου τό Αερόστατον, al πε
διάδες Αναφαίνονται καί μετ’ οΰ πολύ ό έκ ■ 
πληκτος κα! πεφοβισμένος έπιβάτης ευχαρι
στημένος κατέρχεται εις τήν γήν.

Πολλάκις όμως τό σφαιρικόν Αερόστατον 
καταλαμβάνεται υπό αιφνίδιας επερχομένης 
καταιγίδος, τά υδάτινα έν αυτή μόρια κα! η
λεκτρισμό! συμπιέζουοι καί παραλύουοι τό Α
ερώδες Εκείνο σφαιρικόν σώμα, δπερ άκαρι- 
αίως μεταβάλλεται είς ουντεθλιμμένον ράκος 
κα! μετά τοΰ Αμόρφου κα! πεπλατυσμένου κα- 
ταστάντος πλέον σώματος, τοΰ τέως εύθυμου 
Αεροπλοηγοΰ, κατευθύνεται βιαίως πρός τήν 
γήν.

Εσχάτως τό Αερόστατον τούτο κατέστη λίαν 
ευκολον κα! ευμεταχείριστου μικρόν κα! ελα
φρότατου ΰργανον μεταφοράς, προωρισμένον 
καί δι εν μόνον άτομον, ώς τό τοΰ Σάντος 
Δουμόν ή uΒραζιλία», τώ 1898, βάρους 50 
κοιλών καί 100 κυβικών μέτρων χωρητικό- 
τητος, όγκουμένου δι’ υδρογόνου κα! ζυγίζον- 
τος όλικώς ούχί περισσότερον τών 2S κοιλών!

“Αλλως τε Απηλλαγμένον έντελώς κινδύνου, 
θαλασσίων ταλαντώσεων, Αερίων ρευμάτων, 
διοχειριζόμενον δέ ύπό Επιτηδείου πλοηγού, 
κατέκτησε τήν συμπάθειαν κα! τής γυναικός, 
ώς έμφαίνεται έκ τής στατιστικής τοΰ έτους 
1907,κατά τό διάστημα τού όποιου έξετελέσθη- 
σαν -191 τοιαϋται Ανυψώσεις μετά 1,318 έπι- 
βατών, έξ ών 154 ήσαν γυναίκες.

Τοΰ σφαιρικού Αεροστάτου Εγένετο κα! γίνε
ται έτι χρήσις έν τφ στρατώ, έν δέ τή τελευ
ταία γαλλική Εκστρατεία Εν Μαρόκφ μετεχει- 
ρίοθησαν αυτό ώς κατοπτευτικόν ΰργανον τών 
κινήσεων τοΰ Εχθρού, ή δέ γενομένη σύμβα- 
σις, κατά πρόταοιν τοΰ MongC, τώ 1893, Α- 
πεδέξατο τήν χρήσιν τών Αεροστάτων έν τή 
στρατιωτική ύπηρεοίφ. Ωσαύτως al ύπηρεσίαι 
αυτού κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων τοΰ 
1870—1871 καί ή Αναχώρησις τοΰ Γιιμβέτα 
κα! τού Σπύλλερ, ώς καί ή διέλευσις αυτών 
άνωθι τών γερμανικών στρατειών πρός διορ-

γάνωσιν τής έπαρχιακής Αμϋνης, υπήρξαν δ- 
κρως Αξιοσημείωτοι.

Άφ’ ετέρου τό σφαιρικόν Αερόστατον πολυ
τίμους έκδουλεύσεις παρέσχε τή επιστήμη διά 
τής παρατηρήσεως καί μελέτης τών Ατμοσφαι
ρικών στρωμάτων, ώς κα! έν άλλοις μετεωρο- <ί
λογικούς ζητήμασιν. Έάν δέ τό ρεκόρ τής Ανυ- 
ψώσεως Ανθρώπων Ανήκει είς τόν Γερμανόν 
Μπεροών, δστις τή 31 ’Ιουλίου 1901 έξίκετα 
εις ύψος 10,000, τό ρεκόρ ΰμως τών Ελευθέ- 
ρων Αεροστάτων Ανήκει εις τήν μετεωρολογι
κήν ύπηρισίαν τοΰ Βελγίου, ήτις τή 5 Σε
πτεμβρίου 1907 Ανύψωσε εις 26,000 μέτρων 
ύφος βολιδοσκοπικόν Αερόστατον ('ballon- 
sonclej έξ ου Εσημειώθη, δτι ή βαρομετρική 
πίεσις έν τώ ΰψει τούτο μόλις έφθασεν εις 77 
χιλιοστόμετρα (760 εις τήν επιφάνειαν τής θα
λάσσης") ενώ ή θερμοκρασία ήτο—60°.

'II Ανακάλυψις τών κατοπτευτικών Αερο
στάτων Ανήκει είς τούς Γάλλους κυρίους Χερ- 
μίτην καί Βεζατσών, δπως καί ή Ανακάλυψις 
τοΰ σφαιρικού Αεροστάτου ανήκει εις τόν διά
σημοι· Γάλλον Μογγολφιέρον.

Ή μογγολφιέριος, σκληρά δσον κα! Απειρό- 
καλλος έτι Αερόσφαιρα, ύφ' ήν οί τότε θιασώ- 
ται κατακτηταί τοΰ Αέρος έκαιον δεμάτια βε- 
βρεγμένων Αχύρων, δπως Ανυψωθώσι μετά 
ταύτης έν τώ Αέρι, δέν έγκατελείφθη έτι τε
λείως, παρά τήν Ανακάλυψιν τοσούτων τελειο- 
τέρων άλλων Αεροβατικών μέσων. ι

Περαιοΰντες δέ ήδη τήν περί σφαιρικού Αε
ροστάτου πραγματείαν μας ταύτην, οημειοΰμεν 
επιπροσθέτως, χάριν Επιστημονικού καί ιστο
ρικού Ενδιαφέροντος, δτι ό κ. Γοδάρ παρέ- 
δωκεν Εσχάτως τή Βραζιλιανή Κυβερνήσει δύο· 
τοιαΰτα παλαιά Αερόστατα, περιέχοντα κα! πύ- 
ραυνον οινοπνεύματος, δι’ ο5 έσχηματίζετο 
φλόξ ενός μέτρου ύψους. “ Ηρκει ν' Ανοιξη τις 
πλέον ή έλαττον τόν στρόφιγγα τής τροφοδο- 
τήσεως τής πυράς, διά νά ΰψωθή ή κατέλθη ή 
μογγολλιέρα.

Είς τούτου καταφαίνεται πόσον ριψοκινδύ- 
νως ένήργουν οί έφευρέται είς τάς Αρχάς Ιδίως 
τής Απόπειρας των ταύτης.

ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΤΜΕΝΟΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ

Τό πηδαλιουχούμενον Αερόστατον, ώς γνω
στόν, Αποτελεΐται από τής έξ υδρογόνου πε- 
πληρωμένης, έν εΐδει σιγάρου Επιμήκους Αερο- 
σφαίρας του καί τής δι<ι κινητήρος περιοτρεφο- 
μένης έλικός του, ήτις διευθύνει αυτό τήδε ,
κακεϊσε. Παρουσιάζει ΰμως τοσαύτας κα! τη- 
λικαύτας δυσκολίας είς τήν διαχείρισίν του τό 
Αερόστατον τούτο, απαιτεί δέ τοσαύτην ποσότητα 
δαπανηρού Αερίου, υδρογόνου, ου Απαραιτήτως 
γίνεται χρήσις Ενταύθα, καί τήν μεσολάβησιν το- 
σούτου προσωπικού, ώστε δύσκολου είναι ν' ι
αποφανθή τις, δν τό είδος τούτο ι9ά Επικρατή- |

Ό κόρης Ζεηΐίελέν ό περιώνυμος Γερμανός εφευ
ρέτης τοΰ όμωνύρον άεροπίάνου

ση είς τό μέλλον. "Αλλως τε ή φοβερά Ανυψω
τική του δύναμις κα! ή ευχερής παραφορά του 
ύπό τών σφοδροτάτων Ανέμων κα! καταιγίδοιν 
καθιστώσιι αυτό ΰργανον δυσχερέστατου- Έν- 
θυμούμεθα δέ πάντες τήν ύπό τοΰ Ανέμου 
Απόσπασιν τού φοβερού τόν δγκον καί τήν δύ- 
ναμιν τοιούτού Αεροστάτου, τής αΙΙατρίδος» δ
περ είχε κατασκευοσθή διά τήν στρατιωτικήν 
υπηρεσίαν τής Γαλλίας, Από τών χειρών έκα- 
τοντάδος κα! πλέον στρατιωτών,οϊτινες έκράτουν 
αύτό άπό τών έξαρτήσεων. Δέον δέ πάντοτε τά 
ή πεπληρωμένον διά τοΰ δαπανηρού τούτου 
Αερίου καί νά φυλάσσεται έπιμελώς καί Ασφα
λώς. Έχει τεραστίας διαστάσεις, 3,000 κυ
βικών μέτρων χωρητικότητα καί δεϊται χώρου 
πολλοϋ κα! καταλλήλου πρός διατήρηοιν.

'H πηδαλιούχησις τοιούτού Αεροστάτου δέν 
είναι προσόν ευσταθές κα! διαρκές, Αφοΰ δύ- 
ναται άνεμος ισχυρότερος τής ταχύτητας αυ
τού νά έξουδετερώοη ταύτην. Διά νά δύναται 
νά χρησιμοποίηση τό πολύτιμον τούτο προσόν, 
τής κατά βούλησιν διευθύνσεώς του, δέον νά 
ή πεπροικισμένον δίά μεγίστης ταχύτητας."Οταν 
δέ λέγη τις ταχύτητα, δέον νά έννοή δύναμιν" 
έπομένως τό πηδαλιουχούμενον Αερόσταιον 
δέον νά ^έκτηται κινητήρα, οοω τό δυνατόν 
ισχυρόν.

*JAa0 τούτο είναι άπλοΰν θεώρημα, λέξις 
κενή πραγματικότητας καί πρός κατανόηοιν, 
καθοριζομεν τούτο δι Αριθμών Λκριβέοτε- 
ρον.'Υποθέσω μ εν.δτι έχομεν πηδαλιούχον μενόν 
τι Αερόστατον δυνάμενον νά διανύση 10 μέτρα 
κατά δευτερόλεπτον, ήτοι 36 χιλιόμετρα καθ 
ώραν, διά μέσου κινητήρος 25 ίππων δυνάμεως 
καί δτι ήδη ίπιθυμουμεν πρός κατανίκηοιν 
παντός ισχυρού ανέμου, ΐνα τό Αερόστατον /ιας 
εφεξής καθίσταται Ικανόν νά εχη διπλαοίαν 
ταχύτητα, ήτοι 20 μέτρων κατά δευτερόλεπτον 
ή 72 χιλιόμετρα καθ’ ώραν. Όποιαν δύναμιν 
δέον έν τοιαύτη περιστάοη ν' αναπτύξη ό κινη- 

τήρ;Διπλάσιάν; Ουχι, Αλλά πολύ περισσοτέραν, 
καθόσον τής προβαλλομένης ύπό τοΰ Αέρος τφ 
Αεροστάτφ Αντιστάσεως οΰσης Αναλόγον τώ τε- 
τραγώνω τής ταχύτητος καί τής πρός κατανί- 
κηοιν αυτής δυνάμεαις οΰσης ίσης τή Αντιστά- 
σει ταύτη,πολλαπλασιαζομένης διττ τής ταχύτη
τος, επεται δτι δέν Ιχομεν Ανάγκην διπλάσιάς 
δυνάμεως, αλλά δυνάμεως Ισης τώ κύβω τοΰ 
2, δηλ· δ κ τ άκις μ εγαλειτέρας! Επομέ
νης Αφοΰ μέ 36 ίχομεν 25 ίππων δύναμιν, 
μέ 72 θέλομεν εχει 200!

Έκ τούτου έννοει πάς τις, δτι τό βάρος τοϋ 
κινητήρος αυξάνεται σημαντικώς, ώς καί τό 
τών εξαρτημάτων αυτού και συναφών μερών, 
ατινα Απαιτοϋσι στερεώτερον υλικόν πρός συν- 
αρμολογήν συνόλου, Απαιτοϋντος Αντοχήν Ικα
νήν έναντι πιέσεως Αέρος πολύ σημαντικωτέ- 
ρας. Τί δέ δέον γενέσθαι ; Κατ' Ανάγκην πρέ
πει ν’ αύξήσωμεν τάς διαστάσεις τοΰ Αεροστά
του μας. Άλλά θεωρητικώς ούδέποτε Αερό- 
οφαιρόν τι δύναται νά λάβη τόσον ενρείας δια
στάσεις, συνεπεία τοΰ τόσον πολυτίμου φυσι
κού νόμου, τοΰ καθορίζοντος, δτι ό δγκος δύο 
σωμάτων αυξάνεται ταχύτερου τής ίπιφανείας 
των- Εξηγούμαι. Λάβετε σφαίραν 1,000 κυ
βικών μέτρων, ίχουσαν δέ διάμετρον 12 μέ- 
τρων, πρός κατασκευήν τής οποίας ίχρειάσθη 
Ιπιφάινεια 483 μέτρων υφάσματος καί ίτίραν 
100,000 κυβικών μέτρων, οϊαν έφαντάσθησαν 
νά κατασκευάσωσι διά τήν παγκόσμιον “Εκθε- 
σιν τοΰ 1889. Ή δεύτερα αΰτη Αερόσφαιρα 
δέον νά Ιχη δγκον έκατοντάκις μεγαλείτερυν 
τής πρώτης, διάμετρον σχεδόν πεντάκις μεγα- 
λειτέραν (57 μ.) επιφάνειαν δέπρός κατασκευήν 
τοΰ Απαιτουμένου υφάσματος 20κις μόνον με- 
γαλειτέραν, ήτοι 10,420 τετρ. μέτρων "Ωστε 
ή μεγάλη Αερόσφαιρα είναι σ χ ε τ ι κ ώ ς πολύ 
ήτταν εύρεΐα κα! πολύ ισχυρότερα τής πρώτης. 
'Αερόσφαιρα 100,000 κυβικΰίν μέτρων θά 
ήδννατο νά φέρη βάρο:, ώς ϊγγιστει 60—70 
γμλ. κοιλών περίπου, ήτοι τό φορτίυν ολοκλή
ρου εμπορικής σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας.

Άλλ’ όποιου είδους περικάλυμμα θά 
περιλάβη τό Απαιτούμενον Αέριον ; Όποιον 
δέρμα ή άλλο είδος υφάσματος εσεται κατάλ
ληλον διά τούτο ; Όποιον δέ οίκημα θά ξε
νίση τό πελώριον τούτο τέρας ; 45 μ. ύψους, 
ήτοι τρις Ανώιερον οικοδομής πενταωρόφου. 
Άφοΰ δέ 200 άνθρωποι δέν ήδυνήθησαν νά 
κρατήσωσι τήν ιιΠατρίδα». πόσοι θά συγκρα- 
τήσωσι τοΐτο ;

Άφήοωμεν λοιπόν τά Αδύνατα καί περιορισ- 
θώμεν είς τήν περιγραφήν τοΰ νέου γαλλικού 
πηδαλιουχουμένου Αεροστάτου, ή «Δημοκρατία» 
δπερ δχει 8,000 κυβ. /ι περίπου χωρητικότη
τα μήκος 100 μέτρων κα! διάμετρον 11, 50 
μ. Έμπροσθεν τοΰ άεροοτάτου εΰρίσκεται εν 
ζεύγος έλίκων, Ετερον όπισθεν, άμφότερα δέ
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120 ίππων δυνάμεως. "Ωστε τό στρατιωτικόν 
τοΰτο Αερόστατου θά έχη δύναμιν ίν όυνόλω 
240 ίππων, ϊνα δύναται να βαίνη μετά ταχν- 
τηιος 60 χιλ. καθ’ όδραν.

Φανερόν καθίσταται, οτι τδ Αερόστατου 
τούτο είναι Αδύνατον ν’ Αποβή τδ Αερόστατον 
τοΰ μέλλοντος, καθόσον ένεκα τοΰ μεγάλου 
αντοΰ όγκου και τών πελωρίων δ.αοτάοεών του 
δεν είνοι δυνατόν νά πληροί τάς συνθήκας της 
οικονομίας, ευκολίας κα'ι Απολύτου Ασφαλείας. 
Μολονότι δε φαίνεται, οτι βαδίζει κατά παντός 
ανέμου καί είς οίονδήποτε ύψος, 2,000 μέ
τρο»·, ώστε νά μή προσβάλλεται υπό σφαίρας 
πυροβόλου, ίν τούτοις τδ τελευταϊον πάθημα 
τής «Πατρίδας» μας δίδη νά ίννοήσωμεν, οτι 
πάνυ Απέχομεν έτι τοϋ νά γίιωμεν κύριοι τής 
Ατμόσφαιρας, ίν ή μολαταύτα ζώμεν. Δυστυ
χώς δέν τήν ίγνωρίσαμεν είσέτι.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ

Αεροπόρον μηχάνημα βαρύτερον τοΰ Αέρος 
δι1 εκτοπίζει, ίθεωρεϊτο πράγιια Αδύνατον μέ- 
χρις εσχάτων,ίνώ σήμερον ή μεγάλη πιθιινότης 
του Απασχολεί άπαντα τόν ίπιστημονικδν και 
Αεροδρομικόν κόσμον,ιδίως κατόπιν τών τόσων 
ίπιτυχιών του.

Ο χαρταετός ύπήρξεν ή Αφετηρία του. Τό 
Αερόπλαι ον θ' Αντικαταστήσω ώς φαίνεται αυ
τόν καί ίσως δεν εΰρισκόμεθα μακράν τής ή- 
μέρας καθ ήν διά τής μετατροπής τοΰ σχεδίου 
τοΰ νυν ίν χρήαει χαρταετού καί τής Αφαιρέ- 
οεως τοΰ συγκρατοΰντος αύτυν πρός τήν γήν 
νήματος, θά λυθή δριστικώς τό μέγα πρόβλη
μα τής Αεροπλοίας, τής μηχανικής αυτής λεγο- 
μένης πτήσεως τού Ανθρώπου καί τής κατα- 
κτήσεως υπ’ αυτού τοΰ κενού είς τδ μέλλον.

Τά Λερόπλανα, ώς έχουσι τήν σήμερον πα- 
ρουσιάζουσιν έτι ελαττώματα, τά όποια τότε 
μόνον θ' Αρθώσιν, όπόταν συμβληθή αύτοΐς 
και έτερον βαρύτερον τοΰ Αέρος ίπίσης μηχά
νημα, ΰπερ δεν γνωρίζομεν έτι. Τό Αερόπλανον 
ώς έχει, είναι καταδεδικασ μένον τή ταχύιητι, 
δέν δύναται νά βαίνη βραδέως ίν τώ Αέρι, 
πολύ δέ μάλλον να διατελή εν στάοει. Ή δέ 
υποοτήριξίς του αύτη ίν τώ Αέρι, ώς είπε, 
πάνυ φυοιολογικώς ό κ· 1'crber, ομοιάζει 
πρός άνθος, γεννώμενον εκ τής ταχύτητος 
αΰτοΰ, δηλαδή "να σταθή εν τω Αέρι καί βα· 
δίση. δέον νά τρέξη' αρα ίστάμενον πίπτει 
κατά γής και συντρίβεται-

Έκ τούτου επεται, οτι τό Αερόπλανον ίέν 
δύναται νά ίψωθή ή άμα Αρχίση κυλιόμενον 
έπί τοΰ εδάφους είς διάστημα?!)— 3U μέτρων, 
έν τιϊς καλλιτέραις σι νθήκαις καί επί εδάφους 
ομαλού οίον ίπί καλής δδυΰ. Καταγίνονται 
δέ όοημέραι, δπως κατανικήσωοι τό σπουδαίου 
τοΰτο πρόσκομμα, διά τής προσθήκης νέων 
λίκων όποοτηρίξεως, Αλλ’ ούδέν είσέτι σοβα

ρόν κατωρθώθη καί δυστυχώς εΰρισκόμεθα 
είσέτι ε[ς τδ στάδιον τών δοκιμών καί τών Α
πευκταίων.

Εντούτοις τά πλεονεκτήματα τοΰ νέου τού
του Αεροστάτου, Αεροπλάνου ίπικληθέντος, είοί 
πάμπολλα. Ή ίν τώ Αέρι στάσις του είναι Α
ξιοσημείωτος, ή πτήσις του θαυμασιωτάτη καί 
ή κάθοδός του, ίπί εδάφους όμολοΰ, Ακίνδυ
νος. Ομοιάζει μακρόθεν πρός πελώριον πτη- 
νδν μέ τάς μεγάλος Αναπεπταμένος πτέρυγας.

"Ηδη ίλπίζεται οτι θά κατορθωθή νά έλατ- 
τωθή ή μεγάλη αυτού έκτασις, μόλις ή δύνα- 
μις τών κινητήρων και ή ίπιφάνεια τών πτε
ρύγων ίπιτρέψωσι τοΰτο. Τό δέ βάρος του θά 
ίλαττωθή Αφ' έουτοΰ, μόλις τό ξύλον, τά ίξ- 
αρτήματα καί οί τέντονες δυνηθώοι ν’ Αντι- 
κατααταθώσι διά μετάλλινων λεπτότατων επι
φανειών καί άμα ώς ό Αριθμός τών θιασωτών 
τοϋ νέου τούτου Αεροδρόμωνος ή Αρκετός, 
δπως προσδιορισθή ή κατασκευή μεθοδικών 
μηχανημάτων.

Καί δή τότε τά πάντα θά μεταβληθώσιν εν 
ήμΐν, ήθη και έθιμα, μεταφορά καί Αναψυχής 
ταξείδια, ίξερευνήσεις καί κατοπτεύσεις τών 
πάντων, ίλευθερία προσωπική Απεριόριστος 
καί Ανεξέλεγκτος· ό μισάνθρωποςτότε θά δύνα
ται ν’ Απομακρύνεται εις τά όρη, τουναντίον 
δέ τά Απρόσιτα μέρη θά Αποβώοι κοινά κέν
τρα τοϊς ίδιοτρόποις κτλ.

Άλλά τοΰτο, άραγε Αποβήσεται πρός Οφελος 
τής Ανθρωπότητος καί ευτυχίαν αυτής, Αφού 
ή νέα αύτη περίοταοις τόν ευχαριστεί καί δια
σκεδάζει; Ή Ανθρωπότης βαθμηδόν ίξημεροΰ- 
ται καί ή πτήσις, τδ τηλεφωνον, ό κινηματο
γράφος, ό Ασύρματος τηλέγραφος, τά μεγάλα 
θαλάσσια σκάφη κτλ. ου μόνον τόν ίξημερούσι, 
τον ίξευγενίζουσι καί τόν εύδαιμονοΰσιν, Αλλά 
τόν φέρουσι πλησιέστερον πρός τόν ουρανόν. 
Δέν Απέχομεν δέ ίσως πολύ τής ημέρας, καθ’ 
ήν θ’Ακούσωμεν, δ,τι βλέπομεν, Ακούομεν καί 
αντιλαμβανόμεθα τί γίνεται είς τους πλανήτας. 
(·>ά μεταφερθώμεν άραγε ίν οώματι καί έως 
έκιϊ',

Φ. ΙΙρίντεζης·

1

<1

I

<

01 ΑΓΩΝΕΣ ΕΝ ΛΟΝΛΙΝΩ
Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΣ

οίο? ΙΙΟΜΧεΙχε κετωθή καί τό Σίτυ ήτο ve- 
κρόν. 'Εμπόρων, ίργασία, υποθέσεις, 

συμφέροντα, άλα Ισιαμάιησαν. Τό Λοιδϊνον 
ίκράτει τήν Αναπνοήν του εντός τοΰ Σταδίου, 
έκτδς τοΰ Σταδίου, Από τοϋ Σταδίου έως τδ 
Ούΐνδσιρ. Μέγα γεγονός, ύψωνε τδ άσθμα τής 
Ανησυχίας είς τήν πόλιν τής πράξεως.

The Marathon race.
Έπλησίαζεν ή ώρα, δπου ένας έινθρωπος 

θά ίγίνετο ένδοξος. Ποιος είνε ; Ποιος έρχε
ται, ξεδιπλώνων Από τό σώμά του ίρμαϊκά 
πτερά ; Είνε "Αγγλος ; Είνε 'Αμερικανός ; “Ω! 
εάν ήτο κανείς επάνω είς τό θολόν ύψος τού 
Λονδίνου νά ήμπορή νά τόν βλέπη ίρχόμενον.

Άλλά ή πόλις εΐνε τεράστιο. Έκατομμύ 
οια Ανθρώπων τόν Αγνοούν Και τόν περιμέ
νουν. ' 11 ίφημερίς, ή φήμη, τό τηλέφωνον, 
ό τηλέγραφος, πιεστήρια, χειριστήρια, σύρ
ματα περιμένουν τό ΰνομά του.

Αί πύλαι τοΰ Σταδίου έκλεισαν. Δέν χωρεϊ 
πλέον κανείς. Είς τήν κερκίδα μας, ο δημο
σιογράφος μόλις ευρίσκει θέσιν διά νά κινήση 
τδ μολύβι του. Τά Αγωνίσματα έπαυσαν. ’Ε- 
στομάτησαν ολα. Καί ή Αναπνοή Είς τήν 
χλόην τρέμουν μόνον οί κήρυκες καί οί δια
νομείς. 'Η φωνή καί τδ τηλεγράφημα.

'Π Αγγλική τάξις Αναπτυχθεΐσα είς τδ α- 
προχώρητον, ό πολιτισμός ουγκεντρώσας ολα 
τά ίφόδιά του, κοινοποιούν είς τάς 80 χιλιά
δας τών θεατών τοΰ Σταδίου τά Αποτελέ
σματα. "Ενα τηλ.εγράφημα πήδα μέσα είς τό 
Στιίδιον, ένα πρόγραμμα υψώνεται, ένας κή- 
ρυξ φωνάζει καί γνιορίζομεν τί, συμβαίνει 
είς κάθε δέκα λεπτά τής εόρας. Άπό τό τέρμα 
κάθε μιλίου ερχεται καί τό Αποτέλεσμα. Μαι- 
θάνομεν ποιος έρχεται πρώτος καί ποιος τόν 
Ακολουθεί. Εϊμεθα εις τό Στάδιον καί μέ τόν 
τηλέγραφον παρακολ.ουθοΰμεν τον δρόμον.

Ό κήρυξ μέτδ κόκκινο φράκο στρέφει ήδη 
τδ μεγάφωνου του πρός τήν Βασίλισσαν καί 
φωνάζει

«.Είς τά 16 μίλ'.α πρααος <5 Χέφηερον τής 
Χοτίου Αφρικής!»

Είτε "Αγγλος! Βροντή Αγγλικής αυταρέ
σκειας Ακούεται από τό τέρας Στάδιον. Οί 
"Αγγλοι ιίρπάζουν τήν εΐδησιν από τό /ιεγάφω- 
νον καί ησυχάζουν πλέον. 'Π νίκη είνε. ίδική 
των. Ξαπλώνονται δλίγον είς τά εδεόλιά των, 
ανάβουν τήν πίπα των, Αφίνουν καπνόν ησυ
χίας καί εύχαριστήσεως καί τόν περιμένουν 
νά έλθη. Είνε Άγγλος τής Νοτίου Αφρικής.

— Άλλά ίγεννήθη, ξεύρετε, είς τό -Ιονύΐ- 
νον, μας φωνάζει ένας "Αγγλος ’δημοσιογρά
φος. 

Οί πλησίον μας Αγγλοι Ακούουν,ϋτι ίγεν

νήθη εις τδ Λονδϊνον. Δέν ήξευραν τήν πολύ
τιμον αυτήν πληροφορίαν. Ή χαρά των αυ
ξάνει. Δέν Ανέχονται νά είνε ούτε "Αγγλος τών 
Αποικιών. Χαίρουν πολύ, άτι εΐνε "Αγγλος τής 
Αγγλίας.

Ό κΰρυξ τρέχει πάλιν πρός τήν Βασίλισσαν 
καί εκφωνεί τό δεύτερον τηλεγράφημα. Κα
τόπιν κατά σειράν: «Δεκαεπτά μίλια. Πρώτος 
“Αγγλος» «Δεκαοκτώ μίλια. Πρώτος Άγγλος.» 
Δεκοεννειά μίλια. «Πρώτος "Αγγλος.» Είκοσι 
μίλια. Πρώτος "Αγγλος, δεύτερος « Ιταλός!»

— Ιταλός !...
Ψιθυρίζει τό Στάδιον μέ δυσπιστίαν. *11 

Λατινική φυλή Ιθεωρεϊτο τόσον κουρασμένη! 
Μέχρι τής στιγμής αυτής δέν τέ/ν ύπώπτευε 
κανείς. Είνε λάθος τοΰ τηλεγραφήματος ;

— « Είκοσιένα μίλια. Πρώτος είνε Άγγλος, 
δεύτερος Ιταλός».

— Είκοοιδύο μίλλια. Πρώτος είνε 'Άγγλος, 
δεύτερος ’Ιταλός.

— Είκοσιτρία, είκοσιτέσοαρα μίλια... "Αγ
γλος. Ιταλός».

Άπό τής στιγμής αυτής οί "Αγγλοι Αρχί- 
γονν νά προσέχουν καί ν’ Ανησυχούν. "Υπάρ
χει κάποιος τής κουρασμένης καί τής Ισχνής 
’Ιταλίας,ό όποιος τόν παρακολουθεί.Παράδοξα 
καί φοβερά πράγματχ πρέπει νά συμβαίνουν 
είς αύτί/ν τήν θανάσιμου· πάλ.ην. Δύο μίλια 
μένουν Ακόμη ! Τί θά συμβή ;

Τά βλέμματα στρέφονται είς τόν κήρυκα, ό 
όποιος τρέχει Από τήν πύλην είς τήν βασιλι
κήν εξέδραν καί Από εκεϊ έως τήν πύλην, μέ 
τό μεγάφιυνον είς τάς χεϊρας. Ο κήρυξ αυτός 
είνε ’Άγγλος. Καί πρός τιμήν τής ’Αγγλικής 
ένότητος, άς τδ όμολογήσωμεν. Πριν γυρίση 
καί μάς εκφατνήση τό Αποτέλεσμα τοΰ 26 /ιι- 
λίου, πριν μάς είδοποιήση, ύτι δ ’Ιταλός έρχε
ται ήδη πρώτος, τδ εΐχαμεν ίννοήοει Από τάς 
κινήσεις του. "Οταν έτρεχε πρός τήν Βασίλισ
σαν τής Αγγλίας, διά νά φωνάξη,δτι “Αγγλος 
είνε πρώτος, έκαμνε φτερά Τώρα όμως ήρ- 
χετο διά ν’ Αναγγείλη τήν ήτταν τοΰ "Αγγλον, 
κουρασμένος, χαμένος, ίμβρόντητος. "II φοινή 
του έγεινε βραχνή, διότι Ανήγγελλεν εις τήν 
Βασίλισσαν τής ’Αγγλίας ’Αγγλικήν ήτταν.

— *0 ’Ιταλός Ντοράντο !
Καί <5 ί[ρως ίνεφανίσθη.
Τόν εϊδαμεν νά προβάλλη είς τήν πύλην τήν 

όποιαν εφρούρουν οί πόλισμαν.
"Οταν παρουσιάσθη, ίφάνη ώς νά εοτάθη 

μίαν στιγμήν κοί νά έκντταξε τό τεράστιον 
τείχος τών Ανθρώπων. Άλλά δέν ίοτάθη δι 
αυτό. * Ι.ίτο σταμάτημα Α,γωνίας. Ό θάνατος 
Από τήν στιγμήν εκείνην είχε βάλει χέρι εις 
τόν ώμον του.

Προχωρεί. Άλλά τά βήματά του εΐνε μικρά. 
Τρέχει καί δέν ήμπορεϊ νά προχωρήση. Τρέ
χει σχεδόν μέ βήμα οημειωτόν. Είνε δρομείς
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βαδίζων καί περιπατητής τρέχων.Είνε πληγω
μένος κοί κάμνει μερικά βήματα, ζητών 
κατάλληλον μέρος νά πέση. Άλλά τό Στάδιον 
βοώ 01 κριταί, οί βοηθοί, οί υπάλληλοι τόν 
περικυκλοϋν, τόν συνοδεύουν είς τό τέρμα. 
Καί ένφ παρακολουθούμε.)· τά βήματά του εις 
τόν στίβον, αίφνης δέν τόν βλέπομεν πλέον.

“Επεσε !
Σιωπή νοσοκομείου απλώνεται εις τό Στά

διον· Νοσοκόμοι κύπτουν έπάνω του. Τί γί
νεται έκεϊ', Αναπνέει; "Εσβυσε; Δέν τό είξεύ- 
ρει κανείς. Τόν σκεπάζουν πολλοί Άνθρωποι 
κα'ι δέν ήξεύρομεν αν αυτοί οί άνθρωποι βοη
θούν λιποθυμάν ί) παραλαμβάνουν πτώμα.

Μετά δύο λεπτά τόν βλέπομεν δρθιον. Ευ
δαιμονία έπνευσε τήν στιγμήν εκείνην είς τό 
Στάδιον ή εύδαιμονία δτι ζή. Τρέχει καί πά
λιν. “Δ ! θά φθάση ! Χειροκροτείται, ζητω
κραυγάζεται, συνοδεύεται, εύλογεΐται ώς Λά
ζαρος άναστάς. Καί άφοϋ εκαμεν είκοσι βή
ματα, αίφνης άπαλώς, δλισθηρώς, ώς υγρόν 
ποϋ καταρρέει, ώς σκιά ποϋ φεύγει άπό τόν 
τοίχον, έξαπλοϋται έπί γης. Τόν χάνομεν καί 
πάλιν σκεπασμένον άπό τους νοσοκόμους. 
Νέον ερώτημα, εάν τώρα θά σβύση δριστικώς, 
σχίζει 80 χιλιάδας καρδίας είς τό Στάδιον. 
Άλλά είνε πάλιν δρθιος. Διά δευιέραν φοράν 
Ιξέρχεται τοϋ τάφου. Μετά δλίγα βήματα 
δμως ξανα βυθίζεται. “Επεσεν ! Είνε ή τρίτη 
φορά δπου λιποθυμεΐ.

’Μ στιγμή είνε κρίσιμος, δχι δι’ αυτόν 
πλέον, άλλά διά τοός θεατός. Κυρίαι κύπτουν 
είς τά καθίσματα των. Λιποθυμίαι μεγάλι ι, 
αί. όποιοι άπαιτοϋν Ιατρικός βοήθειας, λιποθυ- 
μίαι ελαφρότεροι, είς τάς όποιας σώζονται 
απλώς <ιϊ αισθήσεις, άλλά τό θάρρος οβύνει, 
λιποθυμίαι μικρότεροι ακόμη και λεπτότεροι 
αί όποιοι δέν άποτελοΰν ίπεισόδιον,τέλος άγω- 
νίαι τής ψυχής, σφρίγοι τών σφυγμών, θανά
σιμοι άπειλαί, καί λύ σιμόν τών μελών ίπικρα- 
τοΰν έπικινδύνως εις ύλην τήν πλημμύραν 
τών θεατών αύτών·

Ολων τών ειδών αί λιποθυμίαι έοημειώ- 
θησαν είς τό Απέραντου αύτό Στάδιον. Άλλά 
τό Στάδιον, ώς σύνολον, δέν έλαβε καμμίαν 
εϊδησιν τών δυστυχημάτων αύτών. Έάν χί
λιοι θεατοί επιπτον νεκροί τήν στιγμήν εκεί
νην, κανείς δέν θά είχε καιρόν νά γυρίση νά 
τους ΐδη . · . Ολοι έοτρέφονιο προς τόν μέ- 
γαν λιπόθυμου, τόν εςαπλωιιένον κατά γής. 
Άπέθανε ;

“Οχι δέν άπέθανεν. Είς τό κώμα τής λιπο
θυμίας του ήκουοε φωνήν δτι ένας Αμερικα
νός είσήλθεν ήδη εις τό Στάδιον, δτι έρχεται, 
δτι θά τόν φθάση, δτι θά πάρη εκείνος τήν 
νίκην. Καί τότε ό Ντοράντο έσηκώθη. 11 λι
ποθυμία ή οποία τοϋ είχε, νεκρώσει τά πάντα, 
τώ άφήκε μόνον ζωντανόν ένα κύτταρον, τό 

κύτταρον τοϋ θριάμβου—Άς μέ άφήσουν οί 
Ιατροί νά τό δνομάσω καί ας μήν ΰπάρχη. 
Ό κόκκος αυτός τής ζωής ποϋ τοϋ άπέμεινεν, 
ήρκεοε νά τόν άνασηκώση καί νά τόν φέρη 
μέχρι τών Βασιλέων. Έσηκώθη δρθιος, στη- 
ριχθείς εις τους νοσοκόμους. Καί είς τάς 
κραυγάς τοϋ Σταδίου, είς τόν θόρυβον έκεΐιον, 
είς τήν βοήν τήν φθάνουσαν, μέχρι τών ου
ρανών, είς τήν βοήν ή όποια τοϋ έλεγε' «.πρέ
πει νά ζήσης, πρέπει νά φθάοης! “Ερχεται <5 
Άλλος! έρχεται! πρόφθασε !τ> είς τό Άκουσμα 
τών σαλπισμάτων τούτων, ό λιπόθυμος ήρχισε 
νά τρέχη. Νά τρέχη κλονιζόμενος, τρικλίζων, 
άλλά προχωρών, άρνούμενος νά πέση, βλέπων 
μέ τους κλεισμένους έκ τής άγωνίας οφθαλμούς 
του τό τέρμα, τήν νίκην. Εις τήν ύψίοτην αυ
τήν προσπάθειαν, έπέρασεν έμπρός άπό τήν 
κερκίδα τών δημοσιογράφων. Τον είδα. Δέν 
θά τόν λησμονήσω. “Εκαμεν είκοσι βήματα 
ώς πνεύμα θανάτου χυθέν άργιλον άπό τάφου 
ίκδικητίκοΰ. Καί μετ' δλίγον έφθασεν ένώπιον 
τής βασιλίσσης, θάνατος στεφανηφόρος, φάν
τασμα, άπαιτοϋν άπό τάς βασιλικός χεΐρας 
ίκεΐνο τό όποιον τώ ανήκε.

Μετά τόν νεκρόν κατέφθασεν ετερς ζών. 
’ ΙΙτο ό ’Αμερικανός, ό κατόπιν κριθείς νικη
τής. Άλλά ποιος προσέχει πλέον εις αυτόν ; 
Αυτός ίνίκησε διά τών κανόνων. Εκείνος ίνί- 
κησε διά τοϋ τραγικού. Αυτός είνε ό νικήσας. 
’Εκείνος είνε ό μέγας. Αυτός μέν έστέφθη μέ 
κλάδου δρυός. Άλλ* έκεΐνος έστεφανώθη μέ 
Ασφόδελόν.

'11 Βασίλισσα τής Αγγλίας παρέστη είς 
Αγώνισμα, τό όποιον δέν θά εβλεπεν ούτε αυ
τός ό Νέρων, χωρίς νά λυπηθή. Αί τρεις λι- 
ποθυμίαι τοϋ Ντοράντο έδωσαν είς συγχρό
νους αγώνας άφάιταστον τραγικότητα, καί 
Αφορμήν νά τεθή δ Μαραθώνειος δρόμος υπό 
σκέψιν. Δέν ήξεύρω κατά πόσο'1 θά θελήσουν 
οί σημερινοί Βασιλείς νά στεφανώνουν νεκρούς 
είς τους Αγώνας. Άλλά τό τραγικόν είνε μέγα 
στοιχείου τοϋ ώραίου και ά>· ό πτωχός ’Ιτα
λός έπευφημήται σήμερον ώς νικητής, είνε 
διότι ίπλησίασε τόν Φειδιππίδην. “Ισως Μα- 
ραθώνειος δρόμος είς τό μέλλον δέν θά πα
ρουσίαση τοιαύτην σελίδα. Οσοι δέ ευρίσκοντο 
είς τό Στάδιον τοϋ Λονδίνου τήν 24 ’Ιουλίου 
δύνανται νά κλείσουν τό βιβλίον τής πείρας 
των. Είδαν τό άπροχώρητον !

II.

οι φακιραι

ΦΟΒΕΡΟΙ αυτοί οί φακίραι εκ τής τήξεως 
τών «Ζογκίλο τών όποιων ολίγα έκ τών 

περιέργων καί αιμοχαρών τάσεων των παρα- 
θέτομεν ώδε :

Γυμνοί έξ ολοκλήρου, ώς ίμη αίνεται εν τή 
Άνωθι παρατιθέμενη είκόνι καί βλοσυροί τήν 
θέαν καί τό βλέμμα μέ τήν έσαει απλυτον 
καί άτημέλητον κόμην καί γενειάδα τα»·, χο- 
ρεύουσιν ώς μαινόμενοι καί μέ (οπλισμένος 
δι' εγχειριδίου τάς χεΐρας, άνιλεώς τίπτουοι 
τά διάφορα μέλη τοϋ σώματός των ζωηρώς 
καί άγρίως.Ό χορός ούτος είναι άπαίοιος καί 
πρωτοφανής δι’ ήμας τους εύρωπαίους. Ούδέν 
Άσμα άλλόφρονος μέθης ή πάθους Ιξέρχεται 
άπό τά χείλη των, ουδέ ό έλάχιστος ψίθυρος 
παραπόνου. Χορεύουσι σιωπώντες καί υπο- 

μένουοιν άγογγΰστως τους ποιους, Άν ύφί- 
στανται τοιούτους, διότι μερικοί Ισχυρίζονται 
δτι πράττουσι τοϋτο έκ θρησκευτικής πεποι- 
θήσεως καί ούδέν κακόν αισθάνονται.

Χορεύουσι δέ μόνον διαρκώς, Άνευ πόνου 
καί καμάτου, ώς φαίνεται, πλήττοντες τά μέλη 
των καϊ βυθίζοντες τά έγχειρίδιά των είς τά 
στήθη, τάς χεΐρας καί τους πόδας, ώς νά 
έπρόκειτο περί ξένου σαρκίου. ΓΙολλάκις δέ 
τό αίμα ρέει πολλαχόϋεν καί τότε πίπτουοι 
κατά γής, κυλίονται είς τό χώμα, σφαδάζον- 
τες καί προσποιούμενοι εύγαρίστηοιν, είτα δέ 
φράζουσι τάς άνοιγομένας πληγάς τως διά τής 
κόνεως. Είς δέ έξ αύτών, όπόταν είς τάς Ασκή
σεις των ταύτας παρευρίσκονται εύρωπαΐοι 
φιλοπερίεργοι, περιέρχεται μέ δίσκον αυτους,
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ελεεινός, αΐμόφυρτος καί Αξιοδάκρυτος και 
/ιέ θέαν ίντελώς Απαιοίαν καί έκλιπαροΐ τόν 
φιλεύσπλαγχνον οβολόν των. δν μετ’ Αποτρο- 
πιάσεως τοϊς δίδουσιν.

“Αλλοι περιεργότεροι φακΐραι παίζουσιν έπι- 
κινδυνωδέστερα παιγνίδια. Ααμβάνουσιν Αυά 
χεϊρας μικρούς δφεις έκ τής συνομοταξίας 
ιών Ασπίδων, δι’ ών έπίσης τύπτουσι το σώμα 
των. Ούτοι δε ίξερεθιζύμενυι δάκνουσιν αυτούς 
εις ιό στήθος, τούς ατμούς, τάς χεΐρας και 
τούς πύδας.

Οί οι/ εις είναι δηλητηριώδεις, αλλ’ &ς λέ
γονταν, ίμβολιάζουσίν έαυτούς διά τοϋ ίου των 
κατά μικρόν καί καθίστανται Αβλαβείς.

Τούς φακίρης τούτους σέβεται πατροπορα- 
δϋιως υ λαός καί θεωρεί ύποχρέωσίν του να 
τούς διατρέφη. Ουδέποτε φακίρης κρούει θύ- 
ραν καί Αποπέμπεται χωρίς ν’ Αποκόμιση δ,τι 
δήποτε, Αρτον τουλάχιστον ή οπώρας- κρέατα 
δέ δεν τρώγει ποτέ καί λόγερ τών συνθηκών 
τοϋ κλίματος καί ένεκα θρησκευτικών Απαγο
ρεύσεων. Θεωρείται ιερόν πρόσωπον, ιδίως 
παρά τοϊς χωρικοΐς οί'ιινες εξ ίσου τούς σέβον
ται, όπως τους βραχμάνους ιερείς.

ΙΙολλά τά έκτροπα καί Απάδοντα ήδη ή ίσιό
ρια περί αυτών Αναφέρει, "μίνα δεν είναι 
τοϋ παρόντος ν’ άναδημοσιεύσωμεν ήδη 
ένταϋθυ. Πολύ ΰμως περίεργον φαίνεται ήμϊν 
μετά τοοαύτην πρόοδον τοϋ Ανθρώπου, νά 
επαναλαμβάνονται καί δή ίνώπιον εύρωπαίων, 
ΰλως άσκοποι καί Απάνθρωποι τοιαϋται οκη- 
ναί, τήν Αηδίαν καί τόν εμετόν προκαλοϋααι, 
ώς δήθεν περίεργα φυσιολογικά έθιμα τών 
τοιούτου είδους Ανθρώπων έκείνων.

ANA ΤΟΝ ΠΟΝΤΟΝ
(Εις Οανιιάιίεος γΡρος)

(—ννέχεια ix ιού προηγον/ιινυν φύλλου)
Καί ει-.α ήρώιτμα χύτίν:
— Καί πώς τα περνάτε κ. Γιαννόπουλε, διάγε

τε εν καλή όμονοία ενταύθα ci ομογενείς, πώς 
σάς φερεται ό πρόξενός μας,έχετε καλήν κοινότητα 
σχολεία κτλ. Εΐσθε εύχαριστημένοι έν τη ξένη 
τούτη μεταξύ τοσουτων άγριων καί άπαιδεύτων 
στοιχείων;

— Να σάς ε(πω κ. Πρίντεζη, μοί λέγει τότε εΰ- 
χαριτσημένος ό κ. Γιαννόπουλος φθας είς τό στοι- 
χείον του. Έργαζόμεθα πανυ έλληνοπρεπώς καί 
άνταξίως,έλπίζομεν δε να καταρτισθώμεν καλώς οί 
ενταύθα διαμένοντες Έλληνες- Χάρις όέ όμολογου- 
μένως είς τήν ευγένειαν, πολυμαθειαν, καλήν συμ
περιφοράν καί ελληνοπρέπειαν τοΰ καλοΰ μας προ
ξένου *. Μανωλοπούλου, δν πάντες άγαπώμεν, καί 
έκτιμώμεν, βαίνομεν έπι καλών σημείων κοίνωνι- 
κώς χα'ι έμπορικώς, κατηρτίσαμεν δέ ήδη ευπρό
σωπον σχολήν, ήν άν θέλετε, δυνάμεθα νά έπισκε- 
φθώμεν μετ' ολίγον.

— Ναι, θα ϋπαγωμεν και ε’σθε ευχαριστημένοι 

άπό τήν εφορίαν, δέν διαφωνείτε δέν καί διίστασθε, 
όπως αημβαίνει εις τάς πλείστας κοινότητάς μας 
πρός βλάβην πάντοτε τών χοινωτικών ;

— "Οχι, άν δέ διαφωνοϋμεν ενίοτε, εΐμεθα τόσον 
αφιερωμένο: εις το γενικόν καλόν καί τήν πρόοδον, 
ώστε ΰποχωρτϋμεν είς παν προσωπικόν ζήτημα. 
"Αλλως τε ένδιαφερομεθα ολοι δια τήν καλήν λει
τουργίαν τών κοινοτικών, διότι ίχομεν 8λοι βλα
στούς, τους οποίους πρέπει έλληνοπρεπώς καί πρε- 
ποντως νά άναθρεψωμεν καί άναπτύξωμεν.

— Εύγε, έχάρην πολύ κ Γιανόπουλε,δι' δσα μού 
λέγετε καί εύχομαι καθ’ δλην τήν γραμμήν νά 
προοδεΰσητε ενταύθα καί έπιχειρηματικώς, καί 
κοινωτικώς διότι μετ’ εύχαριστήσεως παρατηρώ είς 
τοιοΰτον άχαρι καί άπολίτιστον έτι μέρος νά κρατεί
τε σείς τα σκήπρα τοΰ πολιτισμού καί τής προόδου.

— Είπατε άπολίτιστον μέρος καί πού να εΐσχω · 
ρήσετε ενδότερον, να ΐδετε μεταξύ ποιων λοών εύ- 
ρισκόμεΟα. Εύτυχώς δμως φερόμεθα καλώς πρός 
δλους και ή συμπεριφορά των πρός ημάς είναι καλ- 
λίστη καί άρκετα ευπρεπής.

— Εύγε καί σάς συγχαίρω.Ήδη, άν θέλετε, δυ
νάμεθα να έπισκεφθώμεν τήν σχολήν, μολονότι βρέ
χει παί δ καιρός έπείγει, πλησιαζούσης τής ώρας 
τής άναχωρήσεως τοΰ άτμοπλοίου μας.

— Ναι, θά μεταίώμεν έκεΓ μέ τήν άμαξαν μου 
ήτις αναμένει ήδη έξω καί έκειθεν σάς συνοδεύω 
μέ αυτήν μέχρι τού πλοίου.

— "Εχει καλώς·
Καί άποχαιρετίσας τήν καλλίστην χαΐ φιλόξενον 

οικογένειαν τοϋ κ. Γιαννοποϋλ.ου, ήτις μέ προέ- 
τρεπε νά μείνω είσέτι παρ’ αυτή, άπήλθομεν? τότε 
είς τήν σχολήν τής κοινότητος, ήτις _ δέν άπεϊχε 
πολύ έκειθεν. Ή σχολή αύτη είχεν άρχίση λει
τουργούσα εσχάτως τη άκαματω πρωτοβουλία καί 
τή προθύμω συνδρομή πάντων έχεϊσε τών ομογε
νών μας, οϊτινες αμέσως κατέθεσαν είκοσι χιλιά
δας ρούβλια διά τήν σχολήν καί τδν ναόν. Τά απαι- 
τούμενα δέ 3,500 ρούβλια πρός συντήρησιν θά κα
τατίθενται έκαστοτε κοινφ έράνω μέχρις εύνοίχω- 
τέρας περιστασεως. Διευθυντής τής Σχολής ήτο ό 
χ. Πανογ Χαραλαμπίδης καί τών θηλέων ή Δίς 
’Αλεξάνδρα Παυλίδου, οί'τηες μάς ύπεδέχθησαν 
έκεϊ καί έπροθυμοποιήθησαν να μάς παρέξωσι τας 
καλειτέρας ϋπαρχούσας εύτυχώς πληροφορίας, 
διότι ώς προείπον, είχεν άρχίση λειτουργούσα ή 
σχολή ύπό τάς καλλίστας συνθήκας καί μέ διδα
σκάλους φιλότιμους καί εύπαιδεύτους.

Συγχαρείς δέ μετά τήν έξ-ττασιν τών τής σχολής 
τον κ. Χαραλαμπίδην καί την Δα Παυλίδου, ευχη
θείς αύτοϊς καλήν εΰδοκίμησιν καί διδασκαλίαν 
άπήλθομεν μετά τοΰ κ. Γιαννοπούλου μέχρι τοΰ 
λίμένος, ότε εΰχαριστήσας καί άποχαιρετήσας επί
σης καί αΰτον, παρεκαλεσα να διαβίβαση τήν λύ
πην μου τφ προξενώ μας κ. Μανωλοπούλω, έπί 
τή μή συναντήσει μας αυτόθι, παρά τήν επι
θυμίαν μου, διότι τόσα καλα και ευχάριστά έμαν- 
Οανον περί αυτοί, ώστε πολύ έπεθύμουν να τον 
γνωρίσω. Είναι δέ άνήρ ακραιφνών πατριωτικών 
αισθημάτων, εύγενοϋς συμπεριφοράς, καί καλής 
θελήσεως, μέ αισθήματα γενναιόφρονα καί φιλο
πρόοδα, φιλόκαλος δέ καί φίλεργος είς τό έπακρον.

Έπιβίβασθείς δε μετά τούτο τοΰ ετοιμαζόμενου 
πρός άναχώρησιν ήδη άτμοπλοίου μας, άπήραμεν 
μετ’ ολίγον καί μετά όλιγοωρον νυκτερινόν πλοΰν 
άφικόμεθα περί τήν ένδεκατην τής νυκτός είς Βα
τούμ, τελευταΐον ϊρίον τής Ρωσσικής αυτοκρατο
ρίας έν τφ Εόξείνφ.

Βροχή αρκετα ραγδαία κατέπιπτε καί νύξ σκο
τεινότατη έπεκρατει. Λαβών δέ άμαξαν, κατέφυγον 
έσπευσμένως είς τό Ξενοδοχεϊον τής Μόσχας, τό

καλείτερον σχετικώς τής πόλεως παρά τήν παρα- 
λίαν£δπου λαθών δωμάτιον ίξήλθον νάπίω ένα καφέ 
εις τι καφενεΐον ελληνικόν καί κατόπιν νά κατα- 
κλιθώ. Άλλ’ ίρημία καί σκότος έπεκρατει τά δέ 
συναντηθέντα τήδε κακεϊσε πρόσωπα τοΰ τόπου ώς 
και τό περιβάλλον τήν χειριστήν περί,, τής, πόλεως 
ιδέαν μοΰ προΰξένησαν. Σκότος σχεδόν απόλυτον 
διαρκής βρβχή> λάσπη οΰκ ολίγη,, παραλιακός δρό
μος έλεεινόςκαί καταστήματα πρόστιχα καί μικρο- 
μάγαζα ήσαν τά πρώτα εφόδια τής νυκτερινής^ ε
κείνης έπισκέψεως. 'Αλλά καί τά δύο μόνα /λλη- 
νικά καφενεία τής άκτής δέν προξενοΰσιν εύχαρι- 
στησιν ουδέ καλήν έντύπωσιν τοϊς ξένοις, μολο
νότι είναι τά μόνα συχναζόμενα παρά τών εντο
πίων ομογενών μας. %

Τήν επαύριον έγερθείς μετά λύπης μου ειδον, οτι 
ή βροχή έξηκολουθει πίπτουσα μετά τής,αυτής έν- 
τάσεω'ς καί έλυπήθην σφόδρα, ότι δέν θά ήδυνάμην 
άκωλΰτως νά έπισκεφθώ τήν πόλιν καί τούς συν- 
δρομητάς μου. Οΰχ ήττον μετ’ ολίγον έξήλθον δπως 
τίεταβώ είς τό καφενεΐον νά πιω καφέ καί άναγνώσω 
εφημερίδα τινα. Πολλοί 'ομογενείς ΰπήρχον έν αύτφ 
συζυτοΰντες κα' παίζοντες. άλλ' ιδίως τής έργατι· 
τής τάξεως καί τοΰ ναυτικού κόσμου. Ούδεΐς όμως 
γνωστός μου, κ»ΐ ούδεμία φυσιογνωμία μ·.ί προσ- 
είλκυε τήν προσοχήν. Άφοΰ δέ παρέμείνα έπαρκε- 
τόν καί ελαβα πληροφορίας διά διάφορα πρόσωπα 
καί περί τής νατοικίας τοΰ προξένου μας, ήθέλησα 
νά έξέλθω, άλλ’ άδυνατον, καθόσον ή βροχή καί 
ή ελεεινή κατάστασις τών οδών μέ άπήλπιζον.

Έν τούτοις έλαβον άμαξαν και μετέβην είς τό 
ταχυδρομείου ώςκαί είς ίπίσκεψιν τοΰ προξένου μας 
κ Μομφερράτου, δν μή ευρών είς τά γραφεία του έ- 
πέστρεψα. , ....

Έπιστρέφων δέεις τό καφενεΐον εκιΐνο,ατομόν τι 
άνεγίνωσκεν εφημερίδα, προσηλωμένον είς τας Ά- 
θηναϊκας ειδήσεις καί μοί έφάνη φυσιογνωμίας γνω
στής, άλλά δέν ήδυνάμην νά τόν ένθυμηθώ. ’Επί
σης καί ό κύριος άπό καιρού είς καιρόν ρίπτων 
βλέμμα πρός εμέ, μέ παρετήρει περιέργως, χωρίς 
καί νά μοί δεικνύη σημεία ά/αγνωρήσεως Τόν πλη, 
σιάζω τέλος διότι οί τύποι είς τήν ξένην πρέπει να 
παραλείπονται καί τόν ερωτώ , μετ’ ενδιαφέροντος:

— Ε'.σθε νομίζω, άπό τήν έλευθέραν καί ή φυ· 
σιογμωμία σας, άν δέν άπατώμαι . .

Μέ παρατηρεί ήδη μάλλον έπισταμένως.
Ναι, μ°ί λέγί-.,Λικιαρδόπουλος καϊ σεις ; μά,δέν 

εισθε ό χ. Πρίντεζης, τής «Φύσεως», νομίζω.
— Ναί, όλόκληρος καί πώ; εδώ που εύρέθητε ;
— ’Εγώ j προ άρκετών ετών διαμένω είς Τυ- 

φλίδα και Τσιατοΰρι καταγινόμενος εις μεταλλεία 
καί άλλας έμπο-.ικας εργασίας.

— Καί σεϊφ εις τα μεταλλεία :
— Ναι, τί νά κάμωμεν, είναι ή καλλίτερα εμ

πορική έπιχείρησις είς τά μέρη ταΰτα. Καί βεις 
πώς έδώ ; f

— Ήμην είς Κριμαίαν πρός έπισκεψιν τών συν
δρομητών τής εΦύσεως» καί επειδή ,ηλθον εις 
Νοβορωσίσκη, άπεφάσισα νά έκθω έως έδώ, να ϊδω 
καί τό Βατούμ

— "Εχετε καϊ έδώ συνδρομητάς ;
— Ναί, μίαν δωδεκάδα.
— Θά κάμετε καί άλλους, καί άπ’ έδώ ;
— Θα εξακολουθήσω Τραπεζοΰντα, Σαμψοΰντα, 

Κωνταντινούπολιν. . , , >
— ’Αλλά, δέν γνωρίζετε, δτι τά ατμόπλοια έ

παυσαν νά λαμβάνουν εντεύθεν έπιβάταο, διότι τοϊς
επιβάλλεται έξαήμερος καθαρσις είς Σινώπην, έ-
νεκεν τής χολέρας·, ,

— Ναί, τό έμαθα άλλά μετά οκτώ ημέρας όπου
σκοπεύω νά φύγω,πιθανώς νά εχη παύση η έλατ-

τωθή ή νόσος ή καί νά παρουσιασθή άλλοτι πλοΐον, 
το όποιον νά λαμβάνη έπιβάτας διά Κωνσταντι
νούπολή, άλλως τε κα! είς εμέ δέν αρέσει τοι- 
αύτη κόθαρσ.ς είς Σινώπην, διότι και επικίνδυνος 
είναι καί χρονοτριβεί τις ώς έκ τής άποστάσεως.

— Και έγώ διά τόν αυτόν λόγον κατήλθον έδώ 
κα\ θ’ άναγκασθώ νά περιμένω- άν όμως, ώς λέ
γετε, παρουσιασθή έντός 8 ήμερων ευκαιρία, φεύ- 
γομεν μαζυ. Καί άν δέν παρουσιασθή,τί θά κάμετε 
κ. Πρίντεζη.

— That is the question, λέγει ό "Αγγλος. ,Έδώ 
είνε ό κόμβος, δπως λέγομεν ημείς καί, θά άναγ
κασθώ νά έπιστρέψω είς 'Οδησσόν καί έκειθεν διά 
τής Ρουμανίας είς Τουρκίαν.

— Ναί, άλλά γνωρίζετε 8τι είναι τά δύο τρίτα 
τής Μαύρης Θαλάσσης, δπου έχετε νά οιατρεξητε 
καί χρόνον καί έξοδα...

— Άφοΰ τά διήλθον, τί νά κάμω. Ανάγκη καί 
θεοί πείθονται. Καί πού μένετε, κύριε Λικιαρδό- 
πουλε ;

— Είς τό Εενοδοχειόν τής Μόσχας.
— Μπά, είς τό ίδιον μένω καί έγώ.
— ΙΙοϊον αριθμόν έχετε ;

— ’Ε5·— Έγώ 7. Ακριβώς ειχεθα άπέναντι. Τί καλά 
νά είμεθα συντροφιά, διότι μέ τήν αναρχίαν, ήτις 
επικρατεί ήδη είς Ρωσσίαν πρέπει νά προσέχωμεν,

— Πολύ καί τούς πάντας, κύριε Πρίντεζη καί 
νά πηγαίνετε ένωρίς εις τό Ξενοδοχεϊον, διότι, άπό 
τάς οχτώ 8λα τα καταστήματα κλείουν καί ό κό
σμος άποσύρεται ένωρίς.

— Ναί, μοΰ τά ε’πον καί οϊ όμογενεΐς έρχον
ται είς αύτα τά δύ; καφενεία.

— Ναί, τα μοναδικά;
— Καί οί ξένοι τρώγουν είς αυτό τό μικρόν, πα

ρακείμενον ξενοδοχεϊον κα: περιωρισμένοι,;
— Ναί, τ: νά καμωμεν. Έδώ καϊ έγώ τρώγω, 

ά/.λα καθ' έκαστην παραγγέλλω εις τόν ξενοδόχον 
μίαν όρνιθα, την όποιαν μοΰ μαγειρεύει χωριστό, 
βραστήν με σούπα, αύγολέμονον ή πιλάφι ή φρι
κασέ καί περνώ μεσημέρι βράδυ και οΰτω καθ' έκα
στην έχω καλόν καϊ τής ίιαθέσεώς μου φαγητόν.

— 'Ωραία, περίφημα κάμνετε.
— Έαν θέλετε, έλθετε να μοΰ κάμνετε συντρο - 

φιά καί αΰριον μάς κάμνει άλλην ψητήν.
— Ώραια, δέχομαι διά τήν συντροφιάν.
Καί ούτως έφ' όσον έμεινα είς Βατούμ, καθ’ έ

καστην έτρωγαμεν μαζί τήν μεσημβρίαν τήν όρ
νιθα καί τό εσπέρας μπριζόλες και οΰτω διηρχό- 
μεθα τάς ώρας τού φαγητού όμοΰ.

Ήτο ένδεκάτη ώρα χαί ή βροχή έξηκολούθει έτι.
— Άλλα τί, όλο βρέχει ένταΰθα, τον έρωτώ 

άνυπομονως.
— "Α, μά είναι άπελπισία έδώ μέ τήν βροχήν 

μοΰ άπαντα- είμπορεΐ νά βρέχη 20 καί 40 κα: 60 
ημέρας κατά συνέχειαν, όπως βλέπετε.

— Βεβαίως, δι’ αυτό δεν στειρεύει ή Μαύρη θά
λασσα δια τοΰ Βοσπόρου, έσαεί κατερχΟμένη. 'Ο 
Δούναβις, ό Βόλγας καί άλλοι ποταμοί καϊ ή βροχή 
τοϋ Βατούμ άφ' ετέρου άναπληροΰσι τό διαφεΰγον 
ύδωρ. Καϊ έτσι έδώ θά καθήμεθα.

— Ποΰ να πας μέ αυτήν τήν βροχ.ήν ; Παίζεις 
σχακι ή τάβλι;

— Παίζω άμφότερα.
— Παιδί, φέρε μας ένα σκάκι (ζατρίκιον).
Καί ουτω διηρχόμεθα τας έπικρατούσας βροχε

ρός ήμερας έν τφ καφενεία», παίζοντες ζατρίκιον 
και τάβλι καί τήν μεσημβρίαν καί τό εσπέρας τάς 
ώρας τοΰ φαγητού μέ την όρνιθα και τάς μπριζόλας.

(Ακόλουθε")
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ΠΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΙΑ

Π02Α2 ΦΟΡΑΣ δέν έχετε Ακούσει τους Ακο
λούθους λόγους : «ζΐέν είνε δύσκολον νάέχη 
τις γούστο,δταν έχειτό χρήμα». Καίδμωςτοΰτο 

είτε ψευδής καί ανόητος ιδέα. Ή καλαισθησία 
δεν έγ.ει τίποτε τδ 
κοινόν μέ την πε
ριουσίαν, τουλάχι
στον γενικώς.
' IIπεριουσία προ

έρχεται ή έκ τύχης 
ή εκ της εργασίας. 
’Ενώ ή καλαιοϋη
σία είνε μία ειδική 
Ανατροφή, είτε μία 
φυσική ελξις προς 
τό ώραϊον πράγμα.

Άλλά τά ώραϊα 
πράγματα δέν είνε 
πάντοτε Ακριβά.

Είνε βέβαιον,οτι 
έκεϊνα τα άτομα,τά 
όποια δεν βασανί

ζονται με την ιδέαν τής έπανριον, δια τήν 
έξασφάλισιν τής ζωής, έκ τής καθημερινής 
εργασίας των, διαθέτουν περισσότερον και
ρόν διό τήν τελειοποϊησιν τής καλαισθησίας
των καί τό τοιοΰτον συντείνει πολλάκις είς τόν 
σύνδεσμον μεταξύ τής καλαισθησίας καί τοϋ 
πλούτου.Άλλά τό τοιοΰτον μακράν Απέχει άπό 
τοϋ νά είνε κανών.

’Ιδού ίν παράδειγμα. Λεν λέγουν,οτι ή Πα
ρισινή έχει έμφυτον τήν καλαισθησίαν ; Τί 
εννοούν διά τούτου',Δέν έννοοΐν βεβαίως μόνον 
την πλούσιον Παρισινήν, άλλά γενικώς τήν 
γυναίκα τών Παρωίων έν σχέσει μέ τάς γυναί
κας όλου τού κόσμου.

Διέλθετε τήν οδόν τήςΕίρήνης, ίνΠαριοίοις, 
μόλις σημάνη ή μεσημβρία διε υλαι αί μοδι- 
σιροΰλαι εξέρχονται διά νά δειπνήσουν καί θά 
εόρεθήτε ενώπιον τοϋ ώραιοτέρου και τού πλέον 
αισθητικού συνδυασμού τής καλαισθησίας καί 
τής εύθηνίας.

’ Ενδεδυμένυι μέ τό τίποτε, άλλά έν τίποτε 
στολισμένο* μέ ώραίαν καί κομψήν κορδέλαν, 
μέ ένα καπελλάκι κατεσκευασμένον έν βία, 
Αλλά άπό χέρια έξυπνα. Τίποτε δέν είνε κτυ- 
πητόν εις τήν απλήν των ένδυμασίαν, άλλ’ 
επειδή οϋδέν λάθος ευρίσκετε, τό σύνολον φαί
νεται αρμονικόν■ Τί έχουν αί μικροί αύται έρ- 
γάτριαι ; Καλαισθησίαν, γούστον καί τίποτε 
άλλο. Τήν καλαισθησίαν δέ ταύτην απέκτησαν 
διά τής συνήθειας καί τής έκπαιδεύσεως. 
Άνήκουσαι υλαι είς οίκους ραπτικούς ή άλλα 
καταστήματα τής μόδας, οπού ή καλαισθησία 
είνε κληρονομική παράδυοις, έμαθαν καί ιδού 

τό παν. Καϊ πρό πάντων Απέφυγον τόν σκό
πελον, οστις έγκειται είς τήν Αντιγραφήν έκεί- 
νου, τό όποιον δέν ήμποροϋν ν' αποκτήσουν. 
'Έχουν μέσα τους έν είδος Ιδιαιτέρας καλαι
σθησίας, ήτις βάσιν έχει τήν απλότητα.

Τό αυτό πρέπει νά γίνεται καί έν τφ οίκτο 
καί έν τή πόλει καί έν τή έξοχή. "Αλλως τε 
λάβετε ύπ οψιν σας τήν καλήν ταύτην συμβου
λήν: «.Μή ζητήτε νά άπομιμήσθε τό πλού
σιον, άλλά πλάττετε τύπον άπλοΰν».

Έπεξηγούμεν τήν ιδέαν αυτήν.
Διά τούς πολλούς,μία αίθουσα,μία τραπεζα

ρία, εν δωμάτων τού ύπνου, παρίστανται πάν
τοτε υπό τρεις μορφάς. 'II πρώτη είνε ή κα
λούμενη Style Louis XIV. Ή δευτέρα Style 
Henry II. Καί ή τρίτη Style Louis XVI. 
Διατί αί τρεις αύται διακρίσεις ; Διότι ό μέν 
πρώτος τύπος είνε πομπώδης, δ δεύτερος αυ
στηρός και δ τρίτος άπλούστερος. Άπό γενεάς 
δέ είς γενεάν οί κατασκευασταί έπίπλων δια
τηρούν τάς ιδέας αύτάς είς τούς πελότας των. 
Ώς ό* έπί τό πλεϊστον έχουν πάντοτε έτοιμον 
καί εΰκολον προς έξόδευσιν μεγάλην προμή
θειαν τοιούτων έπίπλων, ατινα δ κόσμος ά- 
γοράζει έξ Ανάγκης, απλώς δπως καί ένα κα- 
πέλλο διά νά σκεπάση τήν κεφαλήν του, μίαν 
υμβρέλλ.αν διά νά πραφυλαχθή άπό τήν βρο
χήν καί έν έπανωφόριον διά νά μή κρυώνη.

Έν πρώτους διατί νά γυρεύωμεν παλαιούς 
συρμούς ; Δέν ευρίσκετε γελοϊον ένα κύριον 
μέ άπλοΰν σακάκι νά αναπαύεται έπί πολυ
θρόνας Μαρίας—Άντωανέτας;

Οί τύποι οδτοι είνε θαυμάσιοι—τό ομολο
γούμε*—καί άκαταπανστως τούς θαυμάζο- 
μεν, άλλά δέν έχουν εκείνο, δπερ άλλοτε είχον, 
δηλαδή τούς καταλλήλους Ανθρώπους ΐνα τούς 
ύπερετήσωσιν. Άνταποκρίνονται δηλαδή εις &· 
νάγκας ξένας τών σημερινών. _

"Επειτα έάν δέν θέλετε, ή μάλλον 'έάν δέν 
έχετε νά διαθέσετε Αρκετά χρήματα, θά Απο-

ΜΘΟΥΣΑ ΦΑΓΗΤΟΥ (τραιτιζ«ρξΐ«ν)

κτήσετε αν όχι χονδροειδή Λπομίμηοιν, πάντως 
όμως κακότεχνου τοιαύτην καί άκαλαίσθητον. 
"Αλλως τε ουλλογισθήτε πόσα πρέπει νά έξο- 
δεύσητε διά τά χρυσά κοσμήματα, τά ταπετσα- 
ρίσματα, τάπητας καί κομψοτεχνήματα, άν θέ
λετε νά έχετε τούς Αληθείς παλαιούς αυτούς 
συρμούς καί δχι τραγελαφικός Απομιμήσεις.

Άλλά, θά είπήτε, κατά τάς έποχάς εκείνος 
πώς έπιπλούντο οί μή πλούσιοι άνθρωποι ;

Μέ πολύ απλά πράγματα, καλαίσθητα. πάν
τοτε, άτινα δμως σήμερον δέν κατασκευάζον
ται, έκτος μερικών ώραίων Ιματιοθηκών καί 
καθεκλών-αΐτινες άπαντώνται συνήθως είς έξο- 
χικούς πύργους καί έπαύλεις. Ακριβώς δ έπΐ 
τοΰ σημείου τούτου ήθελα νά καταλήςω, οπερ 
άποτελεϊ τήν διαφοράν τού ένδύεσθαι τών μι
κρών εκείνων μοδιστρών, περί ων προηγου
μένως ώμίλησα.

Αί κομψαί έργάτριαι ένδύονται απλά, έν- 
θουσιαζόμεναι έκ τοϋ ωραίου, έν φ έν τή 
έπιπλώσει τίθεται εις έργον ή Αντιγραφή 
τοϋ ώραίου, χωρίς νά τό απλοποιούν. 

Καί δμως είνε πολύ εύκολον, αν θέλετε,
μέ ολίγον κόπον νά έπιπλώσετε εύθηνά τήν οι
κίαν σας μέ ωραιότητα, χάριν καί ρυθμόν νε-
τότερον, μέ ΰλα τά μέσα, τά οποία μας προσ
φέρει ή τέχνη τής εποχής μας, μίαν οικίαν

πρακτικήν, ομοιόμορφον, μέ τάς Ανάγκας μας 
καί τάς Απαιτήσεις δλος έν αρμονία καί τάξει 
καί μέ δλους τούς νόμους τής υγιεινής καί τής 
Αιέσεως. Επιπλώσατε τήν οικίαν σας /ιέ 
πράγματα σύγχρονα. "Οχι μέ ανιόν τόν Ανού
σιον ρυθμόν, ό όποιος μας έπεσκέφθη, δέν ει- 
ξεύρω πόθεν όρμηθείς και οστις έγκατελειφθη 
ήδη, Αλλά μέ τόν σύγχρονον ρυθμόν. Ό ρυθ
μός ούτος έχει βεβαίως βάσιν άλλους παλαιούς 
τοιούτους, Αλλά ΰποβληθέντας είς νέους νόμους 
διά τάς σημερινός Ανάγκας, μέ γραμμάς ω
ραίας, αλλ' άπλάς.

Λοιπόν άς έπιπλώσωμεν μοζύ μίαν τραπε
ζαρίαν. Θέλετε ; Είς τούς τοίχους βαφή ή μάλ
λον χάρτης φιστική, τοϋ ώραίου τούτον χρώ- 
ιιατος, τό όποιον δέν Ανταποδίδει θα/ιβότητα 
τό εσπέρας, Αλλά τουναντίον καί μέ τό έλάχι- 
στον φώς λαμπρύνει τό δωμάτων. Κατά μή
κος τής στεφάνης υπό τό φάτνωμα ταινία χάρ
τινη μέ ώραϊα κοσμή/ιι τα, άιθη έπί παραδείγ- 
ματι, τοπεΐα ή θαλασσίας απόψεις. ΟΙ τοίχοι 
σας οντω θά σιολωθώαιν ώραϊα καί εύθηνά.

Σκευοθήκην fbuffetj έκλέξατε χαμηλήν 
καί διπλήν,άποφεύγοντες τάς παλαιός ογκώδεις 
αί όποΐαι νομίζει τις,δτι άπό στιγμής εις στιγ
μήν θά κρημνιοθονν.

Νά είνε δέ από δρΰν Ανοικτού χρώματος ή
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έλαφρώς βαθέως, Αλλ' Ιδίως ανευ ίξωφλοίων 
καρύων.

Μία τράπεζα καί εξ ή οκτώ καθέκλαι έκ 
τοΰ ίδιου ξύλου.

ΔΙ καθέκλαι δύνανται νά έχουν ψάθαν λευ
κήν καί πρασίνην, πράγμα δπερ τάς καθιστά 
ωραίας ή άν προτιμάτε δέρμα χρώματος πρα ■ 
αίνου, έν Αρμονία προς τόν χάρτην τών τοίχων.

’ ΙΙμπορεϊτε νά προσθέσητε και δύο πολύ 
θρόνος της αυτής κατασκευής, διά νά ΰπάρχη 
ούτως έν τή τραπεζαρία σας καί ζεύγος Ανα- 
παυτικωτέρων καθισμάτων.

Γίρός Αποφυγήν άλλων έπίπλων φροντίζετε 
ή σκευοθήκη σας νά έχη Αρκετόν πλάτος. 
Εΐνε δέ μεγάλη ευκολία νά υπάρχουν δ λα τά 
πράγματα δοα χρειάζονται είς έν μέρος πυρά 
νά ενρίσκωνται έσκορπισμένα εδώ και έκεϊ.

Έπί τών παραθύρων Αποφύγετε τά Ασυ
νήθη και άσχημα παραπετάσματα, τά όποια 
λερώνονται ευκόλως. Απλά δαντελωτά στάρια 
τιθέμενα είς το άνάλογον ύψος, δίδουν ώραϊον 
φωτισμόν εις τό δωμάτιον.

Εις τά μεγάλα δέ παραπειάσματα, Ανάλογα 
πρός τήν διακόσμου μένην οΰτω τραπεζαρίαν, 
προτιμήσατε ηνωμένα τοιαΰτα έκ βαμβακερού 
βελούδου, τά όποια κάμνουν καλήν έντύπωσιν.

Ό χρωματισμός των νά εΐνε ή βαθυπράσι- 
νος ή γλυκύτατος ερυθρούς- Άπό τοΰ ίδίο-j δέ 
υφάσματος κάμετε μίαν λωρίδα, ώς κάλυμμα 
τής τραπέζης, τό όποιον θά σκεπάζη μόλις τό 
τρίτον τής επιφάνειας τοΰ ξύλου. Ο τάπης 
οντος δύναται νά στολισθή καί μέ μικράν γιρ
λάνταν γύρωθεν.

Οσον Αφορά τάς εικόνας επί τών τοίχων,νά

Ο ΚΟΙΤΩΝ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΝΟΥ

εϊμεθα έγκρατεϊς. Καί τά μέν κάδρα κρατή
σατε διά τους κοιτώνας, τάς δ ελαιογραφίας 
διά τήν αίθουσαν. Είς τήν τραπεζαρίαν θέσατε 
μόνον, αν έχετε, δλίγας χρωμογραφίας. Μή 
τάς τοποθετήσετε πολύ υψηλά καί μή έχετε 
τήν μανίαν νά τάς κλίνετε υπερβολικά. Έπί 
τών έξωτερικών θέσεων τής σκευοθήκης θέ
σατε μερικά κοσμήματα ή Αγγεία χάλκινα, ή 
έκ πορσελάνης,τά όποια κάμνουν ώραϊον θέαν 
γούραν, όταν μάλιστα θέσωμεν άνθη έν αυτούς.

Ο τάπης δέν εΐνε Αναγκαίος,άν τό πάτωμα 
εΐνε παρκέ ή έλαιοχρωματισ μένον. Έν τούτοις 
άν θέλετε, προτιμήσατε τοιοΰτου χρώματος Α
νοικτότερου τής διακοσμήσεως.

"ΙΙδη ή τραπεζαρία σας είναι έτοιμος. Θά 
ίδήτε όποιαν έντνπωσιν θά σας προξενήση 
ένφ δέν σας έστοίχισεν Αναλόγως τίποτε, και 
μόνην Απαίτησιν από σάς θά έχη όλίγην προ
σοχήν.

Οΰτω θά μείνετε ευχαριστημένοι έκ τής ώ- 
ραίας τρατεζαρίας σας, περιποιημένης ήδη μέ 
πολλήν Απλότητα καί πολύ καλλιτέραν άπό εκεί
νος, αΐτινες καλούμενοι ρυθμοϋ Ερρίκου II, 
έχουν μόνον τό άνομα.

'Ήδη άς δοκιμάσω μεν >ά στολίσωμεν τήν αέ- 
θουσαν,πάντοτε μέ τήν ιδίαν καλαισθησίαν. Τοΰ 
δωματίου τούτου ή έπίπλωσις εΐνε πολύπλοκος 
διότι <5 Αριθμός τών επίπλων ν-αί τό είδος των 
ποικλλει Αναλόγως τής ύρέξεως καί τής επι
θυμίας τών Ατόμων.

Οί μέν, ώς έρασταί τών βιβλίων Αρέσκονται 
>ά βλέπουν καί μικράν τινα βιβλιοθήκην. Αλ
λοι προτιμούν έταζέρας, έφ’ ών Αναπαύονται 
Αντικείμενα προσφιλή καί αναμνηστικά.

Άλλά είς οίανδήποτε περίστασιν νά προτι
μήσομε πάντως χαμηλά έπιπλα, καί τοΰτο εΐνε 
Αναπόφευκτοι·, άν θέλετε νά διατηρήσετε κά
ποιαν αρμονίαν προς τό μέγεθος τών δωμα
τίων. Διότι ήμεύς όμιλοΰμεν περί τών μέτριων 
οικιών, καθότι οί δυνάμενοι νά διατηρήρουν 
μεγάλος οικίας, δέν έχουν Ανάγκην τών συμ
βουλών μας,Αλλά μεγάλου τίνος οίκου έπιπλώ- 

σεως.Τό ζήτημα τοΰτο τών επίπλων μας φαίνε
ται τόσον λογικόν,ώστε θεωροΰμεν περιττόν νά 
έπιμείνωμεν.

Τό σπουδαιότερου πράγμα διά τήν έν τή 
επιπλώσει καλαισθησίαν εΐνε ή Αρμονία καί ή 
Αναλογία. "Οπως είς άνθρωπος φαίνεται γε
λοίος μέ ένδυμα δυσανάλογον πρός τό αώμά 
του, οΰτω συμβαίνει καί μέ έν δωμάτιον μέ 
δυσανάλογον έπίπλωσιν.

Λοιπόν μικρά έπιπλα είς τό σαλόνι και μι
κρά! πολυθρόναι,δχι βέβαια πολύ έλαφραί καί 
επομένως ολίγον Αιαπαυτικαί. ’Εκτός τών με
τακινούμενων έλαφρών εδρών πρέπει νά υπάρ
χουν εν καλόν Ανάκλιντρου καί δυο πολυθρό- 
ναις τή; τελευταίας κατασκευής, αΐτινες εΐνε 
πολύ Αναπαυτικοί.

Τά χρι <σά έπιπλα άς λείπουν, dtori ταΰτα 
τότε μόνον εΐνε καλά, όταν εΐνε έπίχρυοα καί 
ενταύθα δέν γίνεται λόγος περί πραγμάτων Α
κριβών.

Τά υφάσματα τών καθισμάτων καλόν εΐνε 
νά διαφέρουν. Δηλαδή διά μέν τά έλαφρά κα
θίσματα Άς έκλέξωμεν σινικόν μετάξινου ύφα
σμα, διά δέ τά βαρέα βελοΰδον γλυκέως κυα 
νοΰ χρώματος.

Έπί τών τοίχων δέον νά προτιμηθή χάρ
της σινικόν ρυθμού, δστις ε'ινε χαριέοτατυς. 
Έάν έπιθυμήτε καί βιβλιοθήκην προσέξατε νά 
εΐνε μικρά καί σχήματος κομψού. Έάν δέ 
έχη καί ύαλους, καλόν εΐνε νά σκεπασθώσιν 
έσωθεν δι’ υφάσματος, όμοιου πρός τό τών 
εδράνων.

Διά τά παράθυρα προτιμήσατε τά Απλά πα
ραπετάσματα, δπως Χαί είς τήν τραπεζαρίαν, 
καταλήγοντα κάτωθι είς κομψας δαντέλας.

Τά μεγάλα δέ παραπετάσματα νά εΐνε έκ 
κυανής μετάξης καί έστολισμένα διά μικράς 
γιρλάντας. Έκτος τής βιβλιοθήκης χρειάζεται 
καί μικρά στρογγυλή τράπεζα και οΰτω τό 
σαλόνι οας εΐνε έτοιμον. Λάβετε δέ τήν πρό
νοιαν ϊνα τά έπιπλα έχουν χρώμα κερασί, 
Αποφεύγοντες ίδια ιό κίτρινον. Άν δέ θέλετε 
καί τάπητα, νά προτιμήσετε χρώμα Ανοικτό
τερου τής έν-γένει διακοσμήσεως.

Ώς θά παρετηρήσατε, ή περιγραφή ημών 
συνισιφ όλίγα έπιπλα, μόνον τά χρήσιμα, ένφ 
ώς θά έχετε ίδεϊ είς πολλάς οικίας, υπάρχει 
πλήθος επίπλων, τά όποια είς τίποτε δέν χρη
σιμεύουν. Τράπεζαι τοποθετημένοι είς σκο
τεινός γωνίας κτλ. Είς τί χρηαιμεύουσιν δλα 
αΰτά; Είς τίποτε άλλο παρά ή διά νά κατα
στήσουν δάσκαλον τήν ελευθερίαν τοΰ δωμα
τίου καί δώσουν είς αυτό τό Ανούσιον καί παμ
πάλαιου ύφος.

ΙΙδη ας έπιπλώσωμεν καί τόν κοιτώνα μας. 
Τό δωμάτιον τοΰτο, τό όποιον εΐνε ένδόμυχόν 
καί προσιτόν μόνον είς τό ζεύγος τών οικοδε
σποτών, ας τό σεβασθώμεν καί μή θελήσωμεν 

νά έπιβάλωμεν τάς ίδικάς μας ορέξεις. Μό
νον Απλός τινας γραμμάς τής έπιπλώσεως καί 
τού χρωματισμού θά δώσωμεν. Καί δσον μέν 
Αφορά τό δεύτερον σάς συνιστώμεν νά περιορί
σιμη ή εκλογή σας μεταξύ τού υποκίτρινου,τοϋ 
μόιβ, τοΰ ώχρώς πρασίνου, τού στακτοχρώου 
καί έλαφρώς κυαιοΰ. ”Δς ίδωμεν τώρα τήν 
έπίπλωσιν. Καί έν πρώτοις ή κλίνη, "dv προ
τιμάτε χαλκίνην τοιαύτην,τόσον τό καλλίτερου, 
Μέ ώροΐα και σύγχρονα στολίσματα εΐνε θαυ- 
μεοία Οχι παραπετάσματα έπί τής κλίνης. 
Εΐνε άχρηστα και επιβλαβή, έναιτία τής υγιει
νής καί κατεπολεμοΰνται ΰπό τής νεωτέρας 
Ιατρικής επιστήμης. Ό Αήρ, δστις υπάρχει έν 
δλφ τώ κοιτοινι δέν έπαρκεΐ καί ήμεΐς ζητού- 
μεν νά Αρκεοθώμεν είς όλιγώτερον Ακόμη;

Έπίτών τοίχων νά προτιμήσητε χάρτην μο- 
νόχρουν μέ ιάραίαν κορνίζαν ύπό τό φάτνωμα, 
ούτως ώστε τό πνεύμα σας νά διατίθεται ευ
χαρίστως, δταν τήν πρωίαν έξυπνήσαντες, 
προσηλώσητε έπί τής οροφής τους οφθαλ
μούς οας.

Διά παραπετάσματα προτιμήσατε έκ μουσε
λίνας τοιαΰτα, ανευ πολλών στολισμάτων καί 
τεντωμένα καλώς έκ τών κάτω πρός τά άνω 
διά σιδηράς ράβδου. Είς τό μέσον δύνασθε νά 
τά ποικίλετε μέ μίαν κορδέλαν.

Διά τά μεγάλα παραπετάσματα νά προτιμή
σετε πάντοτε τά έκ βαμβακερού βελούδου μέ 
στερεόν χρωματισμόν.

Τήν έπίπλωσιν οας συμπληρώσατε μέ μίαν 
συνήθη καθέκλαν, ένα χαμηλόν ανάκλιντρου 
καί μίαν καλήν πολυθρόναν, Απαντα έκ τού 
αυτού, ώς τά παραπετάσματα βελούδου.

Μικρά τράπεζα καί έπ’ αυτής ωραίος κα- 
θρέπτης εΐνε αναπόφευκτα. ’Ιματιοθήκην έκλέ- 
ξατε μικράν τοιαύτην, ρυθμού Λουδοβίκου 
ΛΙ I’ πιστεύσατε δέ, οτι ή Ανάμιξις αί'τη δέν 
εΐνε καθόλου παράλογος' δίδει πολλήν ποικι
λίαν και αποσοβεί τήν μονοτονίαν τοΰ δωμα
τίου οας.

'II περιγραφή αϋτη διά τήν έπίπλωσιν τών 
τριών δωματίων αρκεί νομίζομεν. Άλλως τε 
ό σκοπός ήμών δέν ήτο ιά Αντικαταστήσω μ εν 
δλοσχερώς τήν πρωτοβουλίαν οας.

'Δπλήν ιδέαν έδώσαμεν διά τήν οικονομι
κήν καί εύχάριστον διάταξιν τών μετρίοον 
προσόδων οικιών, ή μάλλον ό σκοπός ήμών 
τείνει είς τήν ένίοχυσιν τοΰ μεταρρύθμισεικοΰ 
πνεύματος οικοδεσποτών τινων, οΐτινες νομί
ζουν, διι εΐνε Αναγκασμένοι ν’ Ακολουθήσουν 
ώριο ιιένον ρυθμόν καί τάςιν διά τήν έπίπλω- 
σίν των, Αδιά'/οοον άν έξοδεύσουν Αναλόγως 
πολλά καί δέν μένουν ευχαριστημένοι ποτέ.

Δεσποινίς Κρ··.
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ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΣ ΕΚ ΧΑΡΤΟΥ

Έξακολουθοΰμεν τήν σειράν των ηλεκτρι
κών φαινομένων.

Λάβετε φύλλον χάρτου Ιχνογραφίας μεγάλου 
σχήματος καί στερεόν,δπερ θερμαίνετε ίσχυρώς 
καί προσαρμόζετε έπί ξυλίνης τραπέζης. 
Τότε τρίβετε αυτόν διά της χειρός ίι διά μάλ
λινου ύφάσματος καί τοποθετείτε είς τό μέσον 
τοϋ χάρτου μικρόν όρμαθόν κλειδίων. ’Εάν 
τότε πλησιάσατε τόν δάκτυλον πρός τάς 
κλείδας, θά παραχθμ ηλεκτρικός σπινθήρ άρ- 
κετά λαμπερός. Καθόσον ό ηλεκτρισμός άπό

τοϋ χάρτου μετεπήδηόεν εις τάς κλείδας καί 
έντεΟΟεν είς τόν δάκτυλόνσας.Έάν δέ ό καιρός 
είνε ξηρός, ό σπινθήρ δύναται νά μεταπη- 
δήση καί είς δύο έκατοότομέτρων άπόστασιν.

Ήδη καθιστώμεν τό πείραμα σοβαρώτερον, 
έάν λάβωμεν δίσκον έκ κασσιτέρου 30—40 
έκατοστομέτρων μήκους, όν τοποθετοΰμεν έπί 
δύο ποτηρίων, ώς δείκνυδι τό άνωθι σχήμα. 
Λαμβάνομεν δέ τότε τεμάχιον χονδρού χάρτου 
περιτυλίγματος στερεόν, μεγέθους τοϋ έμβα- 
δοϋ τού δίσκου,είς τά πλάγια μέρη τού οποίου 
προΰκολλώμεν δι’ Ισπανικού κηρού δύο ται
νίας, όπως έγείρωμεν αυτόν διά τών χειρών 
μας εύκόλως.

Ούτως έχόντων, θερμαίνομεν τόν χάρτην 
άνωθι ζωηρας πυράς, άνθρακιάς καλείτερον 
καί έπί πολλήν ώραν έπανειλημμένως, ούτως 
ώστε ό χάρτης νά καταστμ ξηρότατος και ή 
θερμοκρασία αύτού ύψωθμ όσον τό δυνατόν 
περισσότερον. Τούτου γενομένου Οέτομεν αυ
τόν τάχιστα,ϊνα μή ψυχρανθμ, έπί τραπέζης, 
ώς προείπομεν ξυλίνης καί τρίβομεν ένεργη- 
τικώς διά ψήκτρας ξηρός καί σκληρός. Τοπο- 
θετοΰμεν τότε τόν χάρτην έπί τού δίσκου, 
έγγίζομεν διά τού δακτύλου τόν δίσκον και 
έγείρομεν τόν χάρτην διά τών χειρών. Έάν 
τίιν στιγμήν ταύτην άτομόν τι πλησιάσι,ι τόν 
δάκτυλον είς τό άκρον τού δίσκου θά παραχθζϊ 
ωραίος σπινθήρ.

Δυνάμεθα νά Οέσωμεν έκ νέου τόν χάρτην 

έπί τού δίσκου καί νά έγγίσωμεν καί πάλιν 
τό άκρον διά τού δακτύλου καί νά έγείρωμεν 
τόν χάρτην. Πάλιν θά παραχθμ ό σπινθήρ.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μεταξωτοί κάλτόαι.

Πολλοί, έξ άγνοίας πλύνουσιν αΰτάς ώς 
πλύνουόι συνήθως όλα τά άλλα είδη, καί 
δι’ αύτό μετά μικρόν τάς καταότρέφουόιν. 
Χρειάζεται είδική προσοχή διά τό πλύσιμον 
τών μεταξωτών καλτσών.

Είς έν λεπτόν καί διαφανές ύφασμα βάζετε 
μερικός δράκας πιτύρου, έπειτα δένετε καλά 
τό ύφασμα καί άκολούθως μετ' αύτού έντός 
τού ίδίου δοχείου πλήρους ύδατος βράζετε 
τάς κάλτβας. Μετά μίαν ώραν ή μάλλον μετά 
δύο βράσεις, τρίβετε είς μίαν λεκάνην, όπου 
έχετε ζεστόν νερόν καί πίτυρον 'Έπειτα τάς 
στεγνώνετε, χωρίς νά μεταχειριόθΰτε διόλου 
καθαρόν ύδωρ.

Φασον^.άκια.
Είνε τό χορταρικόν τής έποχής, το όποιον 

μαζή μέ τά πιζέλια έχει καί θρεπτικός Ιδιό
τητας. Μόνον, ότι πρέπει νά γίνεται μέτρια 
χρήσις αυτών άπό τούς άρθριτικούς. Ώς σα
λάτα, ώς όωτέ, ώς γιαχνί, ώς νιτράδα μέ κρέας 
είνε νοστιμώτατα, εύπεπτα καί μαλακτικά, 
άρκεΐ όμως νά καθαρίζωνται καλά καί νά 
κόπτωνται λεπτότατα· Διά νά μή χάνουν τό 
χρώμά των, όταν βράζωνται, πρέπει νά έχουν 
πολύ νερόν καί νά βράζουν μέ πολλήν πυράν. 
Μερικοί τους ρίπτουν καί ύλίγην σόδαν.'

Έν γένει πρέπει νά προτιμιόνται ώς σαλάτα 
καί μέ κρέας- τούς θερινούς μήνας τά κρέατα 
πρέπει κατά προτίμησιν νά τρώγωνται μαγει- 
ρευμένα μέ χορταρικά. Γίνονται ούτως έλα- 
φρότερα καί δροσιότικώτερα διά κλίματα Ιδίως 
θερμά, ώς τό ίδικόν μας. Μέ φασολάκια σωτέ, 
γίνονται καί πολύ νόστιμες ύμελέτες. Είς τό 
βραστόν κρέας, προστιθέμενα μαζή μέ κολο
κυθάκια και μέ άλλα χορταρικά, καταστρέφουν 
τά οϋρικά άλατα, νοστιμίζουν τό ζουμί και δί
δουν μίαν χορτόσουπαν νόστιμην. Ώς σαλάτα, 
όταν βρασΟούν καλά καί μείνουν πράσινα, 
σερβίρονται ώραΐα είς κύκλον άπό φέτες ντο
μάτες καί μέ πηκτά αυγά κομμένα είς ώραΐα 
σχήματα. Επίσης τά φασόλια μέ πουλιά πη
γαίνουν ώραΐα. Καί μέ κρέας κρύον ή βραστόν 
ή μέ αύγά, όπόταν σκεπάζονται μέ άσπρην 
σάλτσα. Όλα αύτά είνε έλαφρά, ορεκτικά καί 
πολύ κατάλληλα δι’άδυνάτους.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
Ή θρησκεία ένος λαού,άποτελούσα τιιν πλη- 

ρεότέραν τής άτομικότητός του έκφρασιν είνε, 
ύπό τινα έννοιαν, πλέον διδακτική καί άπό 
τήν ίστορίαν. Henan

>♦<
Δεν ύπάρχει γυνή όσονδήποτε πιστή ήτις 

νά μή έπαυσε νά μναι τουλάχιστον νοερώς.
Diderot

Τι έστί φιλόσοφος;
Φιλόσοφος είναι άνθρωπος άντιτάσσων τήν 

φύύιν κατά τού νόμου τό λογικόν κατά τού 
έθους, τήν συνείδησίν του κατά τής κοινής 
γνώμης καί τίιν κρίθιν του κατά τής πλάνης.

Cliamfort

ΚΑΤΑ ΤΟΪ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ

04ΛΚΟΟΑΙΣΜΟΣ, ήέπάρατος αυτή ασθένεια
Α όποια ύπούλως κατατρύχει τάς πε- 

πολιτισμένας κοινωνίας, εύρε προ πολλού 
τούς πολεμίους. Είνε οί φιλάνθρωποι,οί ό
ποιοι όργανωθέντες είς συλλόγους καί σω
ματεία, πολεμούν αύτόν λυσσωδώς. ΙΙρο- 
κηρύξεις, βιβλία καί περιοδικά κατά χιλι
άδας κυκλοφορούν καταδεικνυοντα τάς συ
νέπειας τής έπαράτου νόσου καί συνιστών- 
τα έπομένως τήν αποχήν άπό παντός οι
νοπνευματώδους ποτού.

Ιδού μία τών πολλών αυτών προκηρύ
ξεων, τήν όποιαν έξέδωκε τελευταίως ό 
Γαλλικός Σύνδεσμος κατά τού ’Αλκοολι
σμού-

1) Ό αλκοολισμός είνε χρόνιος δηλη
τηρίασή, προερχόμενη άπό τήν συνεχή 
χρήσιν πνευματούχων ποτών, ώς είνε παν 
ποτόν' περιέχον απόσταγμα τεχνητόν ή 
φυσικόν καίδυνάμενον νά έπιφέρη μέθην.

2) Ιίολύ άπατώνται Οί νομίζοντες, δτι 
ή χειρωνακτική έργασία απαιτεί ώς ένδυ- 
ναμωτικόν πνευματιούχόν τι ποτόν, καθό
σον άπεδείχθη,δτι τό αλκοόλ κοινώς λεγό
μενον σπίρτον είς οίανδήποτε ποσότητα 
καί άν εύρίσκεται έντός ύδατος είνε μάλ
λον έπι6λα6ΐς ή τονωτικόν.

3) Τό αλκοόλ είνε ναρκωτικόν άναισθη- 
τούν τά νεύρα περισσότερον τού λαόδάνου 
ή τού οπίου, άλλ’ είνε καί τών τελευταί
ων τούτων έπικινδυνωδέστερον, ώςέκ τού 
άμεσου καί προσωρινού έξερεθισμού τών 
νεύρων, δστις καλείται μέθη καί καθιστά 
τόν άνθρωπον άνίκανον ν’αύτοκυδερνηθή, 
ύπυθάλπτον τά πάθη του και γενόμειον 
πρόξενον τού μεγάλου άριθμοϋ τών έγκλη- 
|ΐάτων, δτινα έκτελούνται ύπό τήν έπί- 
ορασίν του.

-ί) Τά πνευματώδη ποτά πινόμενα τακ- 
τικώς καί είς συνήθεις μάλιστα δόσεις 
έπιφέρουσι τάχιστα τόν άλκοολισμόν, ένώ 
άλλα πνευματούχα ποτά θεωρούμενα ώς 
ακίνδυνα, καθώς ό ζύθος, ό οίνος ή ό μη- 
λίτης, πινόμενα καθημερινώς, προξενούσι 
ιιετά τινα χρόνον άφευκτον αλκοολικήν 
όηλητηρίασιν.

5) Ή συνήθεια τού πίνειν καταστρέφει 
τάς οίκογενείας. αΐτινες είνε τό στήριγμα 
τής κοινωνίας, ποοκαλούσα άηδίαν πρός 
τήν έργασίαν, άθλιότητα, κλεπτορανίαν 
καί πάν έγκλημα· Άνεγνωρίσθη οέ προ 
πολλού έν τοϊς νοσοκομείοις, δτι άπό τό 
αλκοόλ προέρχονται αΐ πλέον ποικίλαι καί 
πλέον άνίατοι άσθένειαι συμπεριλαμόανο- 
μένηςκαίτής παραλυσίας, φρενοβλαόείας, 
τών άσθενειών τού στομάχου, τού ήπατος

καί τών έντέρων, καθόσον άπεδείχθη, δτι 
οί θαμώνες τών οίνοπνευματοπωλείων καί 
ζυθοπωλείων προσφέρουσι τόν μεγαλείτε- 
ρον αριθμόν τών θυμάτων είς τάς ασθέ
νειας ταύτας. ’Επίσης ή συνήθεια τού πί
νειν περιπλέκει καί έπιδεινώνει δλας τάς 
άσθενείας. Ό τυφοειδής πυρετός, ή πνευ
μονία καί τό έρυσίπελας ταχέως γίνονται 
άνίατοι άσθένειαι όδηγοϋσαι είς τών άδην 
πάντα ύποκείμενον είς τόν αλκοολισμόν.

6) Τά άμαρτήματα τών άλκοολικών γο
νέων μεταβιβάζονται είς τά τέκνα διά τής 
κληοονομικότητος. Τά άποζώντα δέ τέκνα 
των πάσχουσι ή έξ ήλιθιότητος ή έξ έπι- 
ληφίας καί πλεϊστα δσα στέλλονται είς 
τόν' άδην ύπό τής φυματιώσεως ή μηνΐγ- 
γίτιδος, άσθενειών τών όποιων φέοουσιν 
έκ κληρονομικότητος τά σπέρματα.

7) Έν όλίγοις, ό άλκοολισμός είνε ό 
φοβερώτατος έχθρός τής ατομικής ύγείας, 
τής οίκονογενειακής εύδαιμονίας καί τής 
έθνικής εύημερίας.

Ή φύσις είναι ό μοναδικός οδηγός 
πρός συντήοησιν καί διαφύλαξιν τής ^αν
θρώπινης ζωής. Έπομένως έν ταύτη δέον 
ν’ άναζητώμεν τά μέσα τής εύδαιμονίας 
καί εύζωίας καί ούχί είς τά τεχνικά προ
ϊόντα. Π...

ΟΙ ΛΟΥΤΗΡΕΣ
Βαλανεΐον ώνόμαζον οί αρχαίοι τούς λουτή

ρας καί κατάχρηόιν αυτών δέν έποίουν, όπως 
γίνεται τήν σήμερον, ούτε τόπος διαόκεδά- 
Οεως μετέβαλον οΰτοι τήν μετάβαόιν έκεΐσε. 
Τά βαλανεΐα έθεωροΰντο άποκλειστικώς τόποι 
ύγιεινοΰ ένδιαφέροντος. Δι’ οπερ οόοι μετέ- 
βαινΟν είς ταϋτα έλούοντο καθ’ όλους τούς 
κανόνας τής ύγιεινής καί έπροφυλάσσοντο έ- 
πιμελώς άπό τε τού ψύχους καί πάσης σωμα
τικής καταχρήσεως, έπενεγκούσης μεταβολήν 
τής θερμοκρασίας καί συνεπώς άπότομον κυ
κλοφορίαν τού αίματος.

Τήν δέ κατάχρηση· τών λουτρών έθεώρουν 
ώς έκλύονσαν καί έκθηλίνουθαν «Κάκιστόν 
έστι καί δειλόν ποιεί τόν άνδρα·, λέγει ό ’Α
ριστοφάνης. Έπί Ρωμαίων ή χρήσις τών βα- 
λανείων έξέπεσεν είς κατάχρηόιν ήδυπαΟείας 
καί πολυτελείας, Λ δέ σύγχρονος έποχή μας 
τά μετέβαλεν είς γενικά κέντρα διασκεδάσεως 
καί άπολαύσεως.
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IVETA
ΙΑΤΡΟΣ Παύλος Μαρέστ, έτελείωνε τήν επι
στημονικήν του έπιθεώρησιν, ότε αγγελθέντος 

υπό τοϋ ύπηοέτου, τοϋ Κλαυδίου Βρεζιέ, εΐσερχεται 
ούτος χαρωπός, έκτείνων τάς χεΐρας :

— Μή σέ απασχολήσω : λέγει, εργάζεσαι;
— ’Ακόμη τρεις τέσσαρας γραμμάς, μοί επιτρέπεις ; 

Και είμαι ίδιζός σου ..
Ό Βρεζιέ έκάθησεν έπΐ καθέδρας όπισθεν τοϋ φί

λου του, περιφερών τούς οφθαλμούς του εις το Οωμά- 

τιον, έστρωμμένον μ'ε τάπητα; χαί παραπετάσματα, εν 
ε’ιδος θαλάμου εργασίας κχΐ επισκέψεων. Σιωπηλη 
σκιά μυστηρίου καί σιωπής,πνοή τις χνησυ/'.ας, μια 
άνάμνησις έν ταΰτω γλυκεία και θλιβερά ελπίδος καί 
άνακουφίσεως έβασίλευεν εις το δωμάτιον τοϋ ιατροϋ.

*Λν καί ολίγον σοβαρά ή έπίπλωσις δεν έπρόδιδε τό 
επάγγελμα τοϋ ένοιχοϋντος, ούδεμία λεπτομέρεια ηδύ- 

νατο νά αφύπνιση τήν φρικίασιν.
Ό Μαρέστ. άφησε τήν γραφίδα του καί στρεφόμενος 

έπί τοϋ καθίσματος του : t
— ’Αρκετά διά σήμερον, λέγει. Τώρα εμίχι όλος ει; 

τούς ασθενείς μου. . . έάν έλθουν . . . Δέν λέγω τούτο 
δι’ έσέ, διότι υποθέτω, ότι ή έπίσχεψίς σου δέν έχει νά 

κάμη τίποτε μέ τήν ιατρικήν.
— ’Απολύτως τ’ποτε. "Αλλως επιστρέφω άπό τής 

Κυρίας Ρεβερσώ. καί γνωρίζεις, οτι δέν θά έριψοκινδυ- 
νευον έάν δέν ήμην έξχισίως υγιής σωματικώ; καί πνευ- 
ματικώς. Έχω συνήθειαν νά μή παρουσιάζομαι ενώ
πιον των γυναικών καί μάλιστα ενώπιον αυτής ιόιω; 
οτχν δέν δύναμαι νά παρουσιάσω καλήν οψιν.

Ό ιατρός συνοφρυώθη έπί ολίγον.
— Τότε λοιπόν, ειπεν. είμαι όλω; διολου εςησφαλι- 

σμένος περί τής υγείας σου. διότι νομίζω,οτι πολλάκις 
συχνάζεις εις τής Κυρίας Ρεβερσώ !

— Μέ επιπλήττεις διά τοϋτο ;
— Σέ επιπλήττω ! Τί ιδέα ;
— Καθόλου παράξενου! Διότι, έάν δέν εισα·. ενάντιον 

μου διά τάς συχνός επισκέψεις μου εις τής κ. Ρεβερσώ^ 
εξομολογήσου, οτι είσαι κάπως έναντιόν της, διότι μοϋ 
ήνοιξε τάς θύρχς τοϋ σαλονιού της !

Καί διότι Ο Μαρέστ διεμαρτύρετο μετά τίνος ανησυ
χία; '· , ...

— Άλλα ναι, ναι. επιλέγει ό Βρεζ-.έ, υπάρχει κάτι! 
Διατί δέν σέ συναντώ έχε",όπως πριν ; Εινε μόλις τςεΐς 
μήνες μόλις έπέστρεψχ έξ ’Αλγεριού, έρχεσαι πλησίον 
μου εν απόγευμα, δέν μοϋ δίδεις δε τόν -αιρόν νχ κατα
θέσω τον /ρωστήρά μου. «’Αγαπητέ μου. λεγ-ις, είμαι 
προσκεκλημένος τό εσπέρα; εί; μίαν Οελκτικωτάτην γυ
ναίκα. μίαν χήραν τοϋ κχλλιτέρου κόσμου, νεωτατην α
κόμη καί ή ’οποία θέλει νά μέ κχτχλέςη μεταξύ τών 
φίλων της. Σέ γνωρίζει έξ ακοής. έάν δέν εχης τι καλ- 
λίτερον νά κάμης,συνόδευσόν με, έχω τήν άδειαν να σε 

συστήσω ·.
Σέ ήκολούθησχ.ειχα τήν εύχαρίστησιν νά ϊδω οτι δεν 

μέ ήπάτις καί κατόπιν έλαβα από τήν κ Ρεβερσώ 
τήν χαριεστάτην ύποδοχήν.

Έπΐ τή απαιτήσει Της δέ καί προς μεγάλην μου εύ- 
χαρϊστησιν, δέν τό κρύπτω, επανέρχομαι καί γίνομαι εί; 

τών οΐκειοτέοων τής"οίκίας. Τότε, δέ, εις άντϊκρου- 
σιν. και διά λόγους ακόμη άνεξηγήτους, σύ έγένεσο ά
φαντο; Κρύπτεσαι, εύρίσκειςπροφάσεις. προσχήματα... 
Δέν φαίνεσαι πα:ά σπαν ως καί τότε ποεπει να σε πν- 
ρακαλέσουν νά σέ ικετεύσουν,διά νά σε ιδουν μίαν ώραν 

μόνον.
— ’Αλλά δέν ι’μαι ελεύθερος, διέκοψεν ό Μαρέστ. τό 

γνωρίζει: καλώ:. Σύ είσαι ζωγράφος, εργάζεσαι εις τάς 
ώρσς σου. μεταβαίνεις εις ’Αλγερίαν, θά «πήγαινες καί 
εις ’Ιαπωνίαν έάν σοϋ ήρεσκεν. Ά'λ’ έγώ, εγώ είμαι 
εις τάς διατνγά: τής πελατείας μου.

— Πάντοτε ά μεγάλη ήττα. Αλλά, τσο ολιγωτε- 
ρον ελεύθερος πρ'ο τριών μηνών : ή κ. Ρεβερσώ κάτοι
κε" ε’ς πέντε λεπτών άπόστασιν απ’ εδώ’ ποιος εμπο
δίζει ττν ύπηρέτριάν σου νά έλθη νά σέ ειδοποίηση έν 

ώρα ανάγκης:
— Φοβείται τις πάντοτε νά ένοχλήση τινα, νά τόν 

ψυχοάνη Πώς είνε εΰχάοιστον διά τόν έαυ’όν του κσί 
τούς άλλους νά σέ ζητή έν μέσω έσπερίδος κάποιος όστι: 
έσπασε τόν πόδα του ή κάποια ή ’οποία ύποφέρει άπό τά 

νΐϋρά της 1
— "Ελα.δέν λέγεις ό.τι σκέπτεσαι, ή δέν σκέπτεσαι 

τί λέγεις Πσώτον. δέν σοϋ ζητούν τήν ασθένειαν διά 
νά σέ ελευθερώσουν, καί ώς έπΐ τό πλείστον δεν 
τήν γνωρίζει: έκ τών πεοτέρων αυτήν την ασθένειαν— 
κατόπιν λαμβάνεις ύπ’ δψιν σου, ότι ό κύριος οστις εγ
καταλείπει φίλους του ή μέρος εις τό όποιον διεσκέδαζεν. 
διά νά πράξη εν καθήκον—διότι ή ίδ·κή σου περιουσία 
άποτρίπει πάσαν ιδέαν κέρδους—λαμβάνει; τελείως ύπ’ 
όψιν σου, οτι αυτός ό κύριος γίνεται απ’αυτό καί μόνον 
έπιζήτητο; ιδίως εις τούς γυναικείους οφθαλμού;,εις τού: 
όποιου; όπως τό ειπεν ό Άμποϋ ύπάρχει πάντοτε ολί
γον τι τής αδελφή: τοϋ ελέους. "Οχι σ·Λ επαναλαμ
βάνω ότι ύπάρχει κάτι, και δέν είμαι ό μόνος τής ιδέας 
αυτή; ΊΙ Κυρία Ρεβερσώ . . .

— Σοϋ ώμίλησεν δι’ έμέ ; ήρώτησεν ό Μαρέστ ζω- 

ηρώς. e , _ ...
—Ναι. ώμιλήσαμεν δι’ έσέ πρό ολίγου Καί αύτη εκ

πλήττεται διάταν έγκατάλειψίν σου. είνε τεθλιμμένη .. 
καί ιδίως προσβεβλημένη : σέ ύπερασπίσθην ύποθέτων 
τάς αίτιας, ας μοί κατέθεσες πρό ολίγου, την ερνασϊαν. 
τήν πελατείαν, τάς όποια; όπως καί έγώ τά; άπέοριψε' 
έχει ώς έκ τούτου θαυμασία; αποδείξεις. "Οχι μόνον δεν 
πηγαίνεις πλέον εις τήν οικίαν της. αλλά τήν αποφεύ

γεις
— . τί λέγει; !
— Παρακαλώ 1 Πρό ολίγων ήμερων. συνηντήθητΓ 

εκείνη ’το εις "ό έν πεζοδρόμιου,σύ ει; τό ά'λο εις την 
όδόνΦαβάρυυ; Βλέπεις, ορίζω τήν οδόν, προσεποιήθη;, 
ότι δέν τήν άνεγνώρισε; καϊ έστρεψες την κεφαλήν . . .

— Αλλά, αγαπητέ, έβιχζόμην.
— Εί; χαιρετισμός καί έν μειδίαμα δέν άργοποροϋν 

τινά, ούτε άνθρωπον τών μεγάλων ύποθέσεων.
Ό ιατρό: έλαβε τό κομβΐον καί ϊκρουσε διά νά αλ

λάξουν ομιλίαν;
— Δέν άγχπχς τούς μεγάλους ανδρα; !
’Αλλά ό Βρεζιέ δέν τόν άφήζε.

— Δέν πρόκειται περί έμοϋ, τώ λέγει και άς μή λο- 
ςοδρομώμεν. ‘Η έχεις εναντίον τής κ. Ρεβερσώ τίποτε 
παράπονα ... ή τότε επανέρχομαι εις οτι έλεγα εις τάς 
άρχάς, εις έμέ πρέπει νά αποδώσω τήν ύποχώρησιν.

— Πώς αυτό ;
— Μάλιστα ! όταν άποτόμως παύση τις νά συχνάζη 

εις τι πρόσωπον είναι ή διότι ούτος προσείλκυσε τήν α
πέχθειαν ή διότι εις τό μέρος αυτό προσέρχεται κάποιος 
όστι; τϋϊ απαρέσκει' ώστε επειδή είμαι ό τελευταίο; 
κχ’ι ό μόνος ό νεωστί ελ.θών . . . Συνεπέρχνα μόνος. . . .

Ό Μαρέστ, οστις ήγέρθη καί έβάδιζε κατά μήκος 
καί πλάτος τοϋ δωματίου, εστάθη ενώπιον τοϋ φίλου του.

— Δέν εννοώ τί ζητε"ς νά μοϋ ειπής.
— Πώς; τί δέν εύρίσκεις σωστόν; μήπως ή οίκειότης 

μου μέ τήν κ. Ρεβερσώ σοϋ φέρει ύπονοίας ; Βεβαίως 
αυτά όλα κάτι ύποκρύπτουν.

— Ό έτερος ανύψωσε τούς ώμους. Άλλ’ έγερθεϊς 
τότε καί παρατηρών χύτου χαλά !

— "Α ! λέγει ό Βρεζιέ, μήπως είσαι ζηλότυπο; ;
Ή έρώτησις αϋτη εύρευ ανέτοιμου τόν Μχρέστ, ά- 

προσδοκήτως καί τόν έτάραξεν.
’Αλλά συνελθών σχεδόν αμέσως :
— Εις τί παράξενου κατάστασιν πνεύματος εύρίσκε- 

oat λοιπόν σήμερον; τώ λέγει. Είμαι άπλούστχτα άγα 
θό; καί ζητώ τεχνάσματα καί πανουργίας ή κυρία Ρε
βερσώ μοϋ έγένετο αντιπαθητική, τήν μισώ, τήν απε- 
χθανομαι. Καί ιδού με ήδη ζηλό υπον κατά σε !

’Εμπρός, άς όμιλήσωμεν λογικώτερον φίλε μου ! Τί 
διάβολόν ! Διά νά είναι τις ζηλότυπος, πρεπει νά είναι 
ερωτευμένος, καί ή συμπεριφορά μου, ό τρόπος μου, 
απέναντι τής κυρίας Ρεβερσώ διήλθε ποτέ τά όρια μιάς 
φιλικής καί σεβαστής έκτιμήσεως ; "Οχι ' οεν ειν’ έτσι;

Τότε, ποϋ σύ έβασίσθης διά νά μοϋ παρουσιάσης το- 
σαϋτα αισθήματα καί νά έκφρασης ^ίαν ύπόθεσιν, ή ό
ποια δέν δύναται νά συγκρατηθή εις τίποτε, ούτε ει; 
φαινομενικήν έκφρασιν, ούτε εις οίονδήποτε πρόσχημα

Ή κυρία Ρεβερσώ είνε θαυμασία γυνή, λατρευτή, 
είμαι τής αυτή; γνώμης, τ'ο [Ιεβα'ώ, τό πιστοποιώ . . . 
Είναι άξια παντός σεβασμοϋ, άξια νά έμπνεύση εις τινα 
πάθος' άλλα τό να είμαι εί; τοιοϋτο;, ούτε αύτη. ούτε 
σύ, ούτε άλλος τις δύναται νά τό πιστοποιήση, ακού
εις ; κανείς ! Καί έάν έγώ ήμουν τοιοϋτό; τι;, θά ήμουν 
πολύ δ.στυχής, διότι θά έχανον τόν καιρόν μου καί τόν 
κόπον μου.

Συνήλθεν έπ’ ολίγον καϊ είτα έρωτα μέ περιέργειαν:
— ’Αλλά είπε μοι λοιπόν, παραδεχόμενο; ότι at ύπο 

θέσεις σου είναι ακριβείς καί οτι ή φιλία μου είναι τρυ- 
φερότη; καί ή άφοσίωσίς μου αγάπη,είπέρου εΐλικρινώ; 
αύτη σοϋ έχει δώση τοιαύτας έλπίδας, ανέλαβες πλη
σίον τη; θέσιν, δια τήν οποίαν θά ηδυνάμην — εάν εσκε- 
πτόμην,επαναλαμβάνω,νά παρηγορήσω τήν χηρείαν της 
— νά σέ αναγνωρίσω ώς αντίπαλον ;

Ό Βρεζιέ έλαβεν ύφος σοβαρόν.
— Ειλικρινώ; ή απάντησίς μου, οποία καί άν είναι, 

δέν θά φέρη ούδεμίαν ταραχήν, ούδεμίαν δυσαρέσκειαν 
εις τάς σχέσεις μα; ;

Ό Μαρέστ λαμβάνων καί σφιγγών τήν χε"ρά του.
— ’Ιδού δύο φοράς ήδη σήμερον, οπού άυ.φιβάλλεις 

’ ’ ' τω λέγει χαμηλώς. σοϊ ορκίζομαι δέ ότι ποτέ
” ’ ’ έμέ προερχόμενου τουλάχιστον, δέν

—’ / παρούσαν πιρίστασιν' ημπορεΐ;
. ...| £π1-ετραμένον

Οι εμε, · 
ουδεν εμπόδιου απ’ ι 
θα μάς χωρίση εί; τήν 
νά όμιλής μέ ανοικην καρδ’αν ; μοί 
ν’ χκούσω τά πάντα.

— ’Αληθώς.
— Σέ ακούω !
Ό Βρεζιέ έδίστασε, κατόπιν δέ 

σέθηκεν .·
— Λοιπόν, άγαπη· 

βερσώ,

έμπιστευτικώ; προ ·

’Αγαπώ τήν κ. Ρε- 
οπού χάριν σοΰ 

> περί

μοι φιλί
οερσω. την αγαπώ απο την ημέραν, ι 
τήν «γνώρισα, καί ανευ ένδείξεω;, χωρίς νά έχω 
τοϋ έαυτοϋ μου ιδέαν πλεονεξίας, ελπίζω δέ ότι δέν 

είμαι καθόλου άδιάφορος ! Λέγω δέ ελπίζω, διότι δέν 
τής εξωμολογήθην έτι.

— "A ! καί ποιος σέ έκράτησεν :
— Ή συστολή ! Δέν τολμώ ! . . . φοβούμαι I
— Σύ !
— Ναι έγώ ! είναι γελοίου άλλόκοτον, άλλά έτσι 

είναι. Περί τά; είκοσι φοράς εύρέθην εις τό σημείου νά 
τή; έξομολογηθώ, νά τής ανοίξω τήν καοδίαν μου. άλλά 
δέν εύρον λέξιν : τά χείλη μου έ’μενον κλειστά. Ήθί- 
λησα νά τής γράψω, άλλά όλα ήσαν άνοησίαι, τάς 
όποια; έρριψα εις τό κάνιστρον τών αχρήστων, οΐκτή- 
ρων την πτωχείαν τών εμπνεύσεων μου. Καί ιδού ποϋ 
είμχι ήδη βωβός καί άνάξιο; νά κρατήσω πίναν. Αυτό 
ήμπορε" νά διαρκέση πολύ . . . πάντοτε.

Καί ήδη αύτός διέτρεχε νευρικώς τ'ο μήκος, τοϋ δω
ματίου. ένώ στηριζ'μενο; έπί τής θερμάστρας ό Παύ
λο; Μαρέστ, έσκέπτετο. Αίφνης, ό Βρεζιέ ίκάθησεν καί 
σταυρόνων τάς χείρας του :

— Φίλε μου, λέγει, ώσεί ώθώμενος από βιαίαν από- 
φασιν μέ ένεθάρυνε; προ ολίγου .Βεβαιών με οτι δέν έβά- 
Οιζον έπί τά ίχνη σου ' λοιπόν αυτό τό όποιον δέν δύ
ναμαι νά πράξω έγώ, αύτ’ο τό όποιον είμαι άνάξιος νά 
διατυπώσω, αυτήν τήν έπιστολήν, αύτάς τάς ολίγα; 
γραμμάς. αΐτινες θά άποφασίσουν τήν τύχην μου. ε'ιπέ 
μου, Παύλε, θά ησο αρκετά καλός, αρκετά έλεήμων νά 
μέ βοηθήσης νά τάς γράψω ;

— Έγώ ;
— Ναι, σύ ! Σύ όστι; είσαι χρονογράφος, οστις δια

χειρίζεσαι τόν κάλαμον ώς διδάσκαλος, σύ εις τόν όποιον 
η φυσιολογία όπως καί ή ψυχολογία δεν έχει απόκρυφα, 
σύ οστις είσαι αΐσθηματίας καί σχεδόν αισθηματικός, 

θά τά κατάφερες θαυμασίως, ένώ έγώ . . . "Α ' είς ζω
γράφος . . εις ζωγράφος τής ιστορίας ακόμη. . . μεγά
λων εικόνων, ώς οί τοίχοι σου ... δέν έχω έ'νπνευσιν, 
παρά εις τόν χρωστήρα μου.

— Άλλά εΐνε. οτι . . . έψέλλισεν ό Μχρέστ
— Έλα, μια έκδήλώσις εις μίαν σελίδα I θά τήν αν

τιγράψω έγώ. "Ολα τά μέσα συγχωροΰνται διά τήν εύ- 
τυχίαν I "Α ! θά μέ άπαλλάξης άπό μεγαν χόπ ν . . . 
άρνήσχι;

— "Οχι. . . μόνον . .
— Λοιπόν, κάθησαι εκε", εις τό γραφειον σου, καί 

δημιούργησε μου αυτό
—Μά να:.' Βιάζομαι έγώ περισσότερον άπό σέ εις 

την οδόν Φαβάρου
Καί τόν ώθει πρύς τούτο, τόν εγκαθίστα ει; τό γρχ- 

φεΐον τ<’.> έδιδε χάρτην επιστολών . . .
— ’Εκεί, καί διά νά μήν σέ άπασχολώ θά άναγι- 

νώσκω.
Ό Μαρέστ απεφάσισε πλέον νά εμβρέξη τήν πέναν 

του εί; τό μελανοδοχεϊον, ένώ ό φίλος του κατεβύθιζε 
τήν ρίνα του εϊ; τινα εφημερίδα . . .

— Έξαίφνη; λέγει ό ιατρός,τοϋ όποιου τό πρόσωπον 
έσχυθρώπασεν, γράφω ανευ υπεκφυγών. Έάν σοΰ αρέσγ, 
καλώς, έάν οχι. . .

— Ναι, ναι, έλεύθερα. Γράφε μίνον μέ τήν καρδίαν 
σου καί θά έπιτύχγ,ς !

Δέκα λεπτά είχον περάση' καί
— Ιδού, λεγει ό Μαρέστ, δίδων τό δικίμιον εί; τόν 

Βρεζιέ. Κύταξε καί εάν δέν σοϋ κάμη, C-χίσε το.
Προσέθεσεν δέ χαμηλοφώνως :
— Έκαμα ώς έάν ήμην έγώ είς τήν θέσιν σου.
— Καί σέ εύχαριστώ I επιλέγει ό Βρεζιέ χαροπώ;. 

Σε ευχαριστώ μυριάκις. Δέν θά τό άναγνώσω κάν <ίά 
τό άντιγράψω λέξιν πρός λέξιν καί ό άστήρ μου ά; μέ 
προστατεύση.

Έδιπλωσε τήν έπιστολήν καί μέ προφύλαξ-ν τήν 
έκρυψεν εις τό χφηματοφυλάκιον.

— Μάλιστα, είπε καί τώρα σέ εγκαταλείπω, διότι 
βιάζομαι νά το άντιγράψω ! εις τό έπανιδιϊν ! 6α έλθω 
νά σοϋ ανακοινώσω τό άποτελεσμα.
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— Εις τό έπαν<δε“ν του άπχντϊ ό ΐχτεδς συνοδΐύων 
αυτόν ... καί καλήν τύχην !

II

Τήν μ'θϊπομένην κατά τά; τρεις ώρας ό Βρεζιέ εύ- 
ρίσκεκο εις τό εργαστηρών του απησχολημενος νά κρέμα 
σχεδιαγραφίας, οτε κτυποϋν την θ ραν.

— Εμπρός, λέγει κατερχόμενος της καθίχλα; επί 
της όποιας ητον άνεδασμένος. Μπα, σύ. Μπα σΰ είσαι, 
τω επιλέγει, βλε'πων νά εισέρχεται ό Παυλός Μαρέστ. 
Τί εχεις λοιπόν : Φίλε μου, έχεις ύφος ολως έκτακτον

Ό ιατρός δστις είχε προχωρήση, κρατών τον πίλον 
του εΐ: την μίαν χεϊρα καί βπογγίζων τόν ίδρωτα διά 
της έτέρας ητο φανεεά εις μεγάλην συγκίνησιν.

Άπηντησεν έν όλίγαις λέξεσιν ε’ς τάς εύγενείς φρά
σεις τοΰ Βρεζιέ, καί αμέσως μέ ύφους άμι-ερωτικόν, 
έρωτϊ :

— Δέν έλαβες άκόυ,η τίποτε άπό την κ. Ρεβερσώ ;
— Όχι !
— Αυτό δέν μέ εκπλήττει ! Είναι ίσως βέβαιον, οτι 

δεν θά λάβης τίποτε !
— Πώς αυτό ! επιλέγει ό ζωγράφος, τοϋ όποιου ή 

φυσιογνωμία εδείκνυε ζωγ,ραν ανησυχίαν.
Ό Παύλος Μαρέστ έχίνησε την κεφαλήν :
— "A I είξεύρει; λοιπόν νά κάμης φάρσες, τω λέ

γει “Ετσι κάμης τής δουλειές σου ■
— Τί φάρσες ; Δέν εννοώ ! ’Εξηγήσου.
Ό· ιατρός επροχώρησε πρδς τόν φίλον του καί μέ 

ύφος αύστηρόν :
— Έκράτησες τδ πρωτότυπον τής επιστολής μου ;
— Όχι, όχι ! Τδ έκαυσα I
— Είσαι βέβαιος [
— Βεβαιότατος I
— "Ε ! λοιπόν άπατασαι !
— Πώς άπατώμαι! Είσαι περίεργος. Έάν τούλά- 

χ ιστόν εκράτουν τεμάχια . . .
— ’Ανωφελές. Δέν θ’ άπεκατέστας τίποτε ' Καί ή 

άπόδειξις . . . είναι ότι τό πρωτότυπόν μου εύρίσκεται 
εις τάς χεϊρας τής κ. Ρεβερσώ.

— Τό πρωτότυπόν σου ! εις τάς χεϊρας τής κ. Ρε
βερσώ. Είναι τρέλλα !

— Ούδαμώς I Αυτό, τό όποιον εκρυψες, πτωχέ μου 
φίλε, ητο ή ίδική σου επιστολή ' Καί έθεσες εις τόν 
φάκελλον τό πρωτότυπόν μου,τό οποίον καί άπέστειλες.

— Τί μοϋ ψάλλεις έχει ;
— Τήν αλήθειαν ! ’Ιδού I έάν δέν πείθεσαι . . . ΐοέ 

ό ίδιος !
“Εβγαλεν μίαν επιστολή - έκ τοϋ θυλακίου του :
— Λάβε, λάβε γνώσιν λέγει, δίδων αύτην εις τάς 

χεϊρα; του ζωγράφου οσιις ανέγνωσε μεγαλοφώνως :
«Αγαπητέ μου φίλε.

«’Εάν ήμην αδιάφορο; ή φιλάρεσκος, ή έάν ακατά
δεκτος τής τιμής, τήν όποιαν μου κάμνετε. προσφέρον- 
τές μοι τό όνομά σας, ήθελον διαφυλάξει δι’ άργότερον 
τό ενδεχόμενον τής άναζητήσεως τής φιλίας σας—καί 
μόνης τής φιλίας σας—θά μοί ητο δε εύ’κολρν νά μήν α
παντήσω εις επιστολήν, τής οποίας ή γραφή μό.η μοί 
άπεκάλυψε τόν εργάτην. Έάν δέν έγνώριζον τήν τι
μιότητά σας. καί έάν δέν εϊχομεν διέλθη άμφότεροι τήν 
ηλικίαν, εις την όποιαν θυσιάζουν μίαν τύχην εύτυχ-'α; 
εις παιδαριώδεις συμπεριφοράς καί φιλ'.τ μίας, ίσως ή 
λήθη τής ύπογραφής σας εις τό τέλος τών ολίγων αυ
τών γραμμών μοί έπέβαλε τήν σιωπήν, άλλά είναι πο
λύς καιρός όπου έχω έννοήση τα αισθήματα σας, όπως 
τό λάθος αύτδ δέν μοϋ γίνη νέα άπόδειξις τής ε’.λικρι- 
νίας σας καί τής ταραχής σας—πολύ γλυκείας δι’ εμέ 
—άς σας έπροξένησεν ή έξωμολόγησί; σας. Τήν ομολο
γίαν ταύτην, τήν ήλπιζον. Δέν δύναμαι ανευ συστο
λής νά σας εϊπω ήδη περισσότερα, άλλά σάς αναμένω.

«Βιβιά.να Ρεβερσώ»

— Βιβιάνα Ρεβερσώ ; επαναλαμβάνει ό Βρεζιέ.
Έφαίνετο στενοχωρημένος.
— Λοιπόν ! Λέγει ό Μαρέστ.
— Λοιπόν, είναι άκατανόητον, εκπληκτικόν .' Λυτό 

τό λάθος ' Ό Βρεζιέ έλαβεν ύφος τεθλιμένης αδυνα
μίας.

— Σέ περιμένει καί πρέπει νά υπάγης !
— Νά ύπάγω !
— Βεβαίως ΊΤ κ Ρεβερσώ είναι εξαίσια γυνή, αξιο

λάτρευτος; είναι αί ίδιαί σου εκφράσεις, άξια νά έμ
πνευση πάθος. Νυμφεύσου την !

— Νά τήν νυμφευθώ ! Μίαν γυναίκα, τήν όποιαν 

αγαπάς :
— "Ω ! τήν όποιαν αγαπώ I Ήδυνάμην νά τήν α

γαπήσω . . Θά τήν ήγάπων . . .
— ’Αλλά έπι τέλους, προχθές μοί είπες...
— Προχθές . . . ναι . . . αλήθεια ! Σοϋ έπαναλάμ- 

βά ω,δτι θά την ήγάπων . . . εαν . . . εάν συγκατάνευε· 
Άλλά σήνερον δλα ήλαξαν. δέν πρόκειται περί έμου. 
Έσέ αγαπά, έσέ. Δέχεται τό όνομα σου. δέν έχω είνή 
νά υποχωρήσω. Ωραία, πλούσια, χαρίεσσα I “Ανευ 
ελαττωμάτων. άλλά προτερημάτων. Τί όνειρον I Δέν 
θά εύ'ρισκες ούδαμοϋ καλλιτέραν. Νυμφεύσου, δέν έχεις 
τίποτε νά διστάσης !

Είχε προφέρει τήν άπαστροφήν ταύτην ανευ ορ
γής, ά’νευ άγανακτήσεως, μέ φωνήν ήρεμον βεβαιω
τικήν, ούδαμώς σαρκαστικήν.

—Τοιουτοτρόπως, έρωτά ό ιατρός, λαμβάνεις τήν 
άπόφασίν σου ;

Ό Βρεζιέ ύψωσε τήν κεφαλήν καί άντιμετώπως πα- 

ρατηρών τόν φίλον του’
— Καί σύ ·. έρωτα.
— Έγώ, έγώ έψέλησεν ό Μαρέστ
— Ναι, σύ; Διότι επί τέλους, εις τών δύο μας πρέ

πει νά λάβη μίαν άπόφασίν. Δι’ έμέ ολα έκανονίσθη- 
σαν Δέν θά ύπάγω νά μωλωπ:σω τά οστά μου εις θύ- 
ρ’ν, ή όποια δέν θά άνο:ξη. Δέν έχω εΐμή νά καθήσω 
εις τήν θέσιν μου καί νά κάμνω τόν νεκρόν. Ένω σύ. 
πρόκειται περί τής ύπάρξεως, ολοκλήρου τής ζωής ! 
Παραιτούμαι προς χάριν σου Είναι αδελφική πειθαρ
χία Δέχεσαι;λοιπόν όμϊλει !

Και έ-ειδή ό Μαρέστ τδν πκοετήρει, άπολιθωμένος, 
μέ τούς β αχίονας xp-μαμένους. ψελλίζων άχατανοή- 
τους λέξεις έπανέλαβε γελών.

— Άλλά ναι, δέχεσαι, ειπέ το λοιπόν, φώναξε το, 
ξεφώνησέ το, τραγούδησε το ! Ξεχουμβόσου λοιπόν, ά- 
-οησε νά έκραγή ή καρδία σου, θά σέ πνίξη. Βεβαίως, 
θά νυμφευθής τήν κ. Ρεβερσώ. θά στεφανωθή; μαζύ 
της, διότι τήν αγαπάς καί διότι σέ αγαπά Ή ίδική 
μου άγάπη ήτο παίγνιον ! Τό πάθος μου κλέφ-ικον ! 
Πώς, δέν ένόησες. οτι έπαιξα τόν ρόλον τοϋ πατρός, 
οστις θέλει νά ύπανδρεύση τά παιδιά του, του συμβι- 
βκστοϋ,τοϋ άπό μηχανή; Θεοΰ: Πώς, καλέ μου Πχϋλε 
δέν ήνόησες, οτι σέ ήπάτων, δέν έκατάλχβει, ότι, ά- 
πχυδήσα; πλέον νά σάς βλέπω νά παίζετε ψευδώ;, τήν 
κ. Ρεβερσώ ώς καί σέ, απεφάσισα νά βάλω τδ όργανα 
εις συμφων αν ; Ένόμησας, οτι ήμην τόσον βλάξ. τό- 
eov μωρός, τόσον αγροίκος, ώστε διά νά λατρεύω μίαν 
γυ-αϊκα, νά αποταθώ εις τρίτον, αυτό δέ τδ τρίτον ό 
καλλϊτερ ; μου, δ πιστότερος μου φίλος, όπως έμπι- 
στευθώ τήν έξομολόγησίν μου I Ά I βεβαίως, έάν δέν 
ύπήρχεν ή απολογία τής ταραχής σου, τής συγκινή- 
σεως σου, θα εσκεπτόμην, ότι έχεις περί εμοϋ ευτελή 
ιδέαν !...

'Άλλως τε μικρού δεϊν νά προκαλέσω καταστρο
φήν, πραγματικώς καταστροφήν. Είναι τρεις μήνες, 
αφ’ ότου μέ “παρουσίασες εϊς τήν κ. Ρεβεράν- δέν ύπώ- 
πτευον τά; διαθέσεις σου."Ολως άθώος, άπό οικειότητα 
καί συνήθειαν, τής έκαμα ολίγον έρωτα, ήμην περιποι
ητικός,πρόθυμος καί έάν δέν μέ έπεριφρόνησε, τό έκαμε 

διά νά μήψυχράνη τήν πιλαιάν μας φιλίαν. Τότε, άντί 
νά μέ είδοποιήσης, καί μόνον δι* αυτό τδ σφάλμα έχω 
νά σοϋ έπιπλήξω νά χάμης τό» βαρϋν,τόν σκυθρωπόν δέν 
παρουσιάζεσαι πλέον έκεϊ,τόσον ώστε έπίστευσε πλέον, 
οτι διεσκέδασες εις βάρος της. ’Ολίγον ακόμη, καί έάν 
δέν έβλεπα καθαρά, έάν ύπό τήν - ροσωπίδα τής ψυ
χρότητάς σου δέν είχα έννοήσει τήν κοινήν σας στενό 
χωρίαν. τό κακόν θά ητο ανεπανόρθωτο·· : θά έμενε 
αυτή χήρα καί τεθλημένη. καί σύ όχι όλιγώτερον θά 
έπέρνας τδ ύπόλοιπον τής ζωής σου απομιμούμενος τό 
σοννέτον τοϋ Anvers. Προχθές έξερχόυενο; τής οικίας 
της καί ίδών πόσον ητο τεθλιμμένη διά τήν αποστα
σίαν σου. μοϋ ήλθεν ή ιδέα αύτοϋ τοϋ στρατηγήματος: 
ίοέα όχι περίφημος βεβαίως, καί ή όποια παρουσίαζε, 
τούς κινδύνους της ; αλλά ήθελον νά επισπεύσω τά 
συμβάντα, νά χτυπήσω διά μιας τό κακόν. Έν περί- 
πτώσει δέ άποτυχίας, ήμην έξ άλλου έδώ^ θά ώμολό- 
γουν τά πάντα καί τδ άποτέλεσμα θά ητο, όπως τό 
επεθύμουν ! Είσαι εναντίον μου :

— Ώ! φίλε μου,λέγει ο Παϋλος λαμβάνων τάς χεϊρας 
τοϋ Βρεζιε, πώς νά σ’ ευχαριστήσω !

— Μπα ! λέγει ούτος δεικνύων τδ ώρολόγιον. ΙΙη- 

γαίνομεν.. · εμπρός...
Σέ περιμένουν ά·υπομύνως. Δέν θά κάμης νά σέ 

έπιθυμοϋν περισσότερον, πιστεύω ;
— θΖ1· τΡ®Ζ.ω κι1 επιστρέφω νά σοϋ φέρω τά νέα.
— Άνωφελώς ! Μην επανέρχεσαι Θά δειπνήσης 

μαζύ της, καί έγώ θά έλθω τδ έσπερας νά ενοχλήσω 
ολίγον τούς αρραβώνας σας.

— Τό έσπερας λοιπόν, ανευ αναβολής ;
— "Ανευ αναβολής !
Μετά έξ έβδομαδας έτελοϋντο οί γάμοι τής χήρας κ. 

Ρεβερσώ μετά τοϋ ϊατροϋ κ. Παύλου Μαρέστ. καί μή
νας τινάς αργότερα, έγένετο ύπόσχεσις γάμου μεταξύ 
τοϋ ζωγράφου κ Γάστωνος Βρεζιέ καί τής Δος Λουκίας 
Βιλτιέ, άνεψιαςτής νεόνυμφου. Άπόδειξις 8τι ή ευτυ
χία τών μέν. έπιφέρει πολλάχις τήν ευτυχίαν τών άλ
λων καί ότι ή παροιμία δέν είναι πάντοτε ειρωνική 
κατά τήν όποιαν πάσα ώραϊα εορτή έχει καί τήν επαύ
ριον της

(Μετάφρασις)
’Αντιγόνη Π-··

WIA lYfflBOYAH ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Πώς ν’ άποδενγη τις τήν χλεύην 

τών άνοήτων.
’Αδύνατον νά μή συνέβη ποτέ εις τινα νά χλευασθή 

παρ’ άλλου. Άφοΰ καί αύτοί οί βασιλείς καί οί ύπουρ- 
γοί ακόμη πολλάχις χλευάζονται. Φαίνεται είναι ίδιον 
τών ανθρώπων καί δή τών άνοήτων Λοιπόν ιδού εις 
τρόπος, πώς άποφεύγοντες τήν χλεύην, χλευάζητε σείς 
τόν χλευάζοντά σας.

Δραματικός τις ποιητής, δστις, φαίνεται, δέν είχε 
καί τόσον καλόν παρουσιαστικόν, (φυσιογνωμίαν), εύρί- 
σκετο ημέραν τινά εϊς τι καφενεϊον, οτε παραπλεύρως 
δύο κύριοι συνομιλοϋντες, εγέλων διά λογαριασμόν του, 
χλευάζοντες χαί λογοπαίζοντες. ’Εκείνος όμως μή χά 
νων καιρόν καί ψυχραιμίαν, έννοήσας αμέσως, οτι διε- 
σκέδιζον εις βάρος του. έγείρεται έκ τοϋ καθίσματος 
του καί κάθηται μεταξύ αυτών, λέγων :

— Γελάτε μ’ εμένα, τό βλέπω, αλλά σηαειώσατε 
καλώς, δέν είμαι όπως νομίζετε ούτε κουτός, ούτε βλάξ. 
Είμαι μεταξύ τών δύο σας, ώ; β-έπετε. Καί έσκασε 
νά γελ.α ενώ οί ά’-λοι τόν παρετή·.·.υν χάσκοντες.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΝΩΜΑΙ
Έν τΰ όδώ τής έπιΰτήμης τά ρόδα βί<5ί σπα- 

νιώτερα ή έν τφ πολιτική.
>—<

Ούδέν δύναται νά ίάοψΰρίΰγι τήν μητρικήν 
χαράν, όπως καί ούδέν δύναται νά άντιμετω- 
πίάμ τήν μητρικήν λύπην.

Όάω άγαπητοτερον καί προάψιλέότερον 
είναι τό πρόΰωπον, πρός δ όμιλοΰμεν, τόόον 
ιύραιότερον είναι εις Λμάς καί τό μειδίαμά του·

Ούχί Λ ηλικία, τό χρήμα, ή ώραιότης καί Λ 
ότάόις τοϋ άνδρός άρέοουν είς τήν γυναίκα, 
άλλά τό λεκτικόν, οΐ τρόποι καί ή εύγένεια 
τής ι^υχης του σαγηνεύουν πραγματικώς ταύ
την.

'Οποία άντίθεόις I Ό μέν άνήρ τιθαόόεύε- 
ται καί ερπει πρό τής σωματικής καλλονής 
τής γυναικός, Λ δέ γυνή ύποδουλοΰται, ύπο- 
κύπτει καί τάσσεται ύπό τό σκήπτρον τής 
πνευματικής ύπεροχής καί άναπτύξεως τοϋ 
άνδρός. Ό μέν ζητεί τήν ύλην, ή δέ τό πνεΰμα!

Ό άληθής γενναιόψρων δέν ζητεί τήν τιμήν 
καί ζωήν τοϋ έχθροΰ του, άλλά τήν φιλίαν 
καί σύμπραξίν του είς παν γενναΐον καί φι
λάνθρωπον.

ΊΙ γυνή δέν έπλάσθη, όπως ό άνήρ ν’ ά- 
γαπμ, άλλά νά έκτιμμ ! Ροϋς

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Ό μικρός Τοτός κατασκευάζει πλοιάρια έκ 

χάρτου είς τό Φάληρον. Ό δέ πατήρ του τόν 
έρωτά :

— Διατί κατασκευάζεις αύτά τά καραόάκια ; 
Καί ό Τοτός :
— Διά νά φέρω τή μαμμά, ποΰ είναι στό 

Λουτράκι.
>—<

Ό πατήρ έρωτμ τήν μικράν Μαρίαν :
— Διατί, ένφ πηγαίνομεν μέ τόν σιδηρό

δρομον, τά πράγματα, τά όποια βλέπομεν φεύ
γουν άπό έμπρός μας ;

Καί ή μικρά Μαρία :
— Εεύρεις, μπαμπά, φοόοϋνται, όπου βλέ

πουν τόν σιδηρόδρομον νά τρέχμ, δι’ αύτό 
φεύγουν.

>—<
Διαβάτης τις. λέγει πρός τόν όδηγόν τοϋ 

τοάμ :
— Καϋμένε, δέν πηγαίνης, ένφ μέ βλέπεις, 

παρέκει, διά νά περάσω ;
Καί δ όγηγός τοϋ τράμ :
— Καί πώς. είμπορώ ένφ είμαι έπάνω είς 

τήν γραμμήν ;
Ό κύριος έξηκολούθησε :
— Μά δέν πειράζει, πήγαινε-

Ό μικρός Νίκος σκεπτικός, έλεγε :
— Περίεργον πράγμα, όταν κάνωμεν κάθε 

χρόνο παύσεις από τό σχολεΐον, νά είναι πάν
τοτε καί.οραΐρι.
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18. Μαγική είκών

— Πώ! πώ 1 Δέν βλέπεις δύο άσπρους ανθρώπους ;

— “Οχι Δεν βλέπω τίποτε. ΙΙοϋ εΐνε ;

στ όλ ιο ν. Συνδρομή σας έλήρθη. Δη
μοσίευμα έγένετο.—Γ. Ε. Ό δ η σ σ ό ν. 
’Αποροΰμεν, 8τι τόσον πολύ μας ένθυμεΓαθϊ. 
Περιμένετε ίσως 8σα έχετε νά μας τα ε’ι- 
πήτε προφοριχώς.— Α. Φ. 'Αλμυρόν. 
’Αντίτιμον τόμου έλήφθη. Εύχαριστουμεν’ 
Α. Μ. Σ ΰ ρ ο ν. Σύνδρομα! έλήφθησαν. 
Εύχαριστουμεν πολύ Γ. Ζ. Μασάουαν. 
Διατι οέν μας γράφετε ώς μας ϋπεσχέθετε ; 
I. Ο. Κ ά ϊ ρ ο ν. Περιμένομεν άνυπομόνως 
δημοσίευμα. Ε.Σ. Σο έζ Τόμοι έστάλησαν 
μετ’ επιστολής μας.’Αναμένομεν ήδη εμβά

σματα. Γ. X. Άργοστόλιον. Έ- 
λάβατε άπόοειξίν σας; ’Απαιτήσατε.— Π· 
Λ. Μ α σ α Λ ί αν. Διατ! σιωπάτε ; Περι
μένομεν ταχεΓαν απάντησίν σας. — Σ Κ. 
Μ αν σούραν Διατι βραδύνετε εις τάς 
απαντήσεις σας ; Περιμένοαεν άποτέσματα 
νά γνωρίζωμεν. Μην αναβάλλετε.— Μ Φ. 
Ζάκυνθον. ’Εφθάσαμεν πολύ χαλά, 
χαί διασκεδάζουν πολύ ώραϊα. — Γ. Π. 
Σ ϋ ρ ο ν. Παραγγελίαι σας έξετελέσθησαν 
Περιμένομεν γράμμα σας. — Κ Π. Κ ω ν)-

π ο λ ι ν. Χρήματα έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στοΰμεν. Γράφομεν.—Μ. Ν. Τ ρ ί π ο λ ι ν. Σύν
δρομα! ελήφθησαν, εϋχαριστοϋμεν.

19. Αίνιγμα.
Πτηνόν μιχρ'ον 

εις δύο χωρίζεται 

ευθύς δ’ οργίζεται 

και λέγει : λοιπόν 

Δέν είμαι θαρραλεον 

ερωτιχώ; αγαπών 
θεές έχ των αρχαίων ;

20. Γρϊόος

Ω-| 
μχ

21. Λιστοόύμόωνον
4-0+4- F + ε: η +“+η +α+α

Κάϊρον ΙΓΕ/.ς

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
3ου ΤΕΥΧΟΥΣ

9 Μεταςύ δύο παιδιών —10 Α“ς — ές.— It Ό χρό
νος πέρνα τάχιστα.—12 Ο! κλέπται ε'ινε πονησοι. 
—13 Κλίμα- τεθραυσμένη.

Λΰται : Μαΰρ ς Κόχνος ές ’Αθηνών 5, Λόλα 11. 
έ; ’Αθηνών 5 Κούλα Κ.έ; ’Αθηνών θ,Θ.Παρασχευΐς 
ί ’Αθηνών 2, Μιλτ.Ν. Νιχολαίδής έχ Σύρου 4, Δέ- 

σποιναΒοΟτ έχ Πειραιώς 3,Μ Ζαρείριος έχΣύροο I. 
Π.Βουτσινάς έχ Πειραιώς 4,’Απ.Ζάχος έχΣμύρνης 3.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δ. Γ1. Θήβα ς. Συ/όρομή σας έλήφθη. Εύχαρι- 

στοΰμεν. Γράφομεν.—Ν. Κ. Γ’ ο σ τ ο β ι ο ν. Πα
ραγγελία σας εστάλη ταχυιρομ-χώς—Ν Γ. Κ α a- 
τ ο υ μ. ’Επιστολή μετά περιεχομένου έλήφθη. “Ε
χει καλώς. Έγράψαμεν' επίσης.—X. Κ. Ά ρ γ ο-

-α©ο·

Παρακαλοΰνται πάντες οί κα&υστεοοΰν· 
τες τάς συνδρομάς των, ως και οί κατά 
τόπους άνταποκριταί μας, όπως, ευαρε
στούμενοι, άποστείλωσιν ήμΐν το ταχύτε
ρου ταύτας, προς τακτοποίησιν πόσης ο
φειλής των.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Εικονογραφημένη ’Επιθεώρησες 

Έκδίδεται κατά ιιϋνα
Τό καλλιτεχνικωτερον καί ΓΙρωτοτυπώτερον 

όλων των εικονογραφημένων τής ’Ανατολής.
Δημοσιεύονται πόλεις, τοπεϊα, έξέχοντα 

πρόσωπα, έξοχα:, γεγονότα, σκηναί κτλ. κατά 
προτίμησιν ελληνικής φύσεως.

Έκδδται ’Αδελφοί Πρίντεζη
Συνδρομή Εσωτερικού δρ. 10 

ι> ’Εξωτερικού φρ. ΙΟ
'(I άποστέλλων την συνδρομήν, έγγρζφεται 

καί λαμβάνει άπαντα τά έκδο^έντα μέχρι 
'χ'λΧ \ V · *·»

τοϋδε φυλλάδια καί τεύχη.
ΔιεύΟυνσις; Εις ’Αθήνας
’Οδός Σωκοτάτονς άριθ. 2

ΙΙοοόεχώς έκδίδεται εις τόμον
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΔΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΓΠΒΑΛΟΗ ΚΑΙ ΑΣΓΠΑ 

"Εκόοιίις καλλιτεχνικά
15 έν ολω άσματα μετά τής μουσικής των. 
"Εκαστος το'μος δραχ. 3.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


