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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο Τ3. ΠΟΛΟΣ
Άπό τής αρχής τής έκδόσεως τοΰ πε

ριοδικού μας, σχεδόν είς όλους τους τό
μους εΐνε έγκατεσπαρμέναι περιγραφαί 
τών ατρόμητων αποστολών, αϊηνες πρός 
ανακάλυψην τού πολικού σημείου τοσάκις 
έγένοντο.

Άπό τού 1596 ό Βαρέντζ έπιχειρήσας 
πολικόν ταξείδιον έφθασε τήν 79.10 μοί
ραν, άπέχων τού πόλου 713 δλα μίλλια. 
Τώ 1607 ό Χούδσων έφθασε τήν 80,23, ό 
Φίπς τώ 1700 μόλις έπροχώρησεν είς τήν 
80.18, ό Σκορέσβυ έγγίζει τήν 81.30 μ., 
τώ 1827 ό ΐίαίρυ απέχει 500 μίλλια άπό 
τού πολ- σημείου, φθάσας τήν 82.45 μ.τώ 

1876, ό Ναρές προχωρεί είς τήν 83.20,τώ 
1882 ό Γρύλεϋ μόλις ύπεοβαίνει και φθά
νει τήν 83.24, δτε τέλος ό περίφημος Νάν- 
σεν, ό Νορβηγός έξερευνητής τών αρ
κτικών θαλασσών φθάνει τήν 86 μοί
ραν. Ήτο τό έτος 1895 καί άπεϊχεν ό 
πόλος μόλις 260 μίλλια "Εμπλεως θάρ
ρους ό Άμπρούτζι τώ 1900 φθάνει όπου 
ό Νάνσεν καί ολίγον τι πλέον (86.33) καί 
τελευταίος ό ΓΙήρυ τώ 1906 προχωρεί είς 
τήν 87.06,δτε τή 2 Σεπτεμβρίου τρ. έτους 
τηλεγράφημα σταλέν έκ τών ιήσων Σχέτ- 
λανδ συνεκίνησε τόν κόσμον σύμπαντα. 
Ό Κούκ άνήγγειλεν οτι έστησε τήν Άμε-
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ρικανικήν σημαίαν έπί τοΰ πολικού ση
μείου, διασχίσας τά Απολειπόμενα 203 
μίλλια. ΙΙρίν η δέ ή κατάπληξις παρέλθη 
δεύτερον τηλεγράφημα έκ τοΰ Μπάτλ-Χάρ- 
βουρ (Δαβραδόρ) έζήτει τήν δόξαν τής 
άνακαλύφεως τοΰ Πόλου διά τόν γνωστόν 
έξερευνητήν πλοίαρχον Πήρυ.

Άλλ’ αρα γε κατεκτήθη ό Πόλος ; Τό 
πρόβλημα τό άπό τόσων αίώνων έν άγω- 
νίςι κρατούν τήν ανθρωπότητα έλύθη; Καί 
ύπό τίνος ; Είς ποιον ανήκει ή δόξα ώς 
πρώτου εΐσδύσαντος είς τά μυστήρια τοΰ 
πόλου ; Άν μή ό Πήρυ διέοιδεν δτι φευ- 
δώς ό Κούκ ανήγγειλε τήν δήθεν ανακά
λυψην τοΰ πόλου, ό κόσμος θά ήτο διατε
θειμένος νά πιστεύση άμφοτέρους. Ήδη 
αί γνώμαι έμερίσθησαν.

Τό φρονιμώτερον εϊνε νά περιμείνωμεν 
τάς έπιστημονικάς ένδείξεις άμφοτέρων 
διά νά κρίνωμεν.

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΙ ΣΓΧΕΙΙΕΙΑΙ ΚΓΝΗΓΙΟΓ ΑΡΚΤΩΝ·

Τήν 4 Ιουλίου 1907 ό δόκτωρ Κούκ> 
όνομα γνωστόν ήδη μεταξύ τών πολικών 
έξερευνητών, καθότι πολλάκις έριφοκινδύ- 
νευσεν είς τήν ’Αλάσκαν, έλαβε δέ μέρος 
είς τάς άποστολάς 1'κερλάχ καί Πήρυ. άνε- 
χώρησεν έκ τού Βορείου-Σίδνεϋ (Ήνωμ. 
Πολιτειών,' μετά τού φίλου του καί συμπα
τριώτου Βράδλεί.· διά κυνήγιον άρκτων, τό 
όποιον δμως κατέληξεν είς άρκτικήν έξε- 
ρεύνησιν. Αύτό δέ εϊνε τό περίεργον τής 
έπιτυχίας τοΰ Κούκ. δτι δέν είχεν έτοιμα- 
σθή δπως έπρεπεν, ϊν’ αντιμετώπιση τόν 
Πόλον. Μετά τό κυνήγιον λοιπών τών 
λευκών άγριμαίων ό Κούκ έκφράζει τήν 
έπιθυμίαν του «νά ρίξη μιά ματιά 
πρός τόν Πόλον» καί οΰτω ή γολέττα τοΰ 
Βράδλεί· είσέρχεται είς τόν λιμένα Άν- 
νατόκ τής Γροιλανδίας, δπου.άποβιβάσασα 
τόν ίδιότοοπον άμερικανόν, έπιστρέφει είς 
τάς Ήνωμ. Πολιτείας.

Ό Κούκ λοιπόν αρχίζει τήν έφαρμογήν 
τοΰ προγράμματος του, απλοϊκού καί πρω
τογενούς, άλλά πολύ άβεβαίου δι’ έπιτυ
χίας. Ούτε πλοία πολικά, ούτε άερόστατα 
ώςό’Ανδρέ μετεχειρίσθη, ούτε αύτοκίνητα 
τών πάγων ώς Σάκλετον. Καί ούτε τήν ά- 
νοιξιν τούλάχιστον άναμείνας, ρίπτεται 
έπί τών στερεών χειμερινών πάγων καί 
ότέ πεζή, ότέ δέ δι’ έλκύθρου ό Κούκ χω- 
ρεϊ πρός βορράν.

’Εξ Άννατόκ άνεχώρησε τήν 19 Φε
βρουάριου 1900 συνοδευόμενος ύπό 11 
έσκιμώων, 103 κυνών καί 11 έλκύθρων. 
Ένα μήνα κατόπιν στέλλει τηλεγράφημα 
έκ τού άκρωτηρίου Χούβαρ. Έκτοτε έπί δε
καοκτώ μήνας ούδέν περί αύτοΰ έγνώσθη.

Κατά τάς διηγήσεις του διήλθε τήν Ι'ήν 
Έλλεσμέρ καί τόν πορθμόν Νάνσεν εύκό- 
λως. Αί τροφαί ύπήρχον άφθονοι. Καθ’ ό- 
δόν έφόνευσαν 101 βόας, 7 άρκτους καί 
335 λαγωούς. Κατ’ ολίγον ή Θήρα έγένετο 
σπανιωτέρα καί κατά τά πολικά έθιμα έ- 
χρειάσθη νά φάγωσι καί τούς κΰνας. 
Πρός τούτοις τό φΰχος καθίστατο άνυπό- 
φορον, δτε τέλος ό Πήρυ εύρίσκεται τήν 
19 ’Απριλίου είς πλάτος 89°, 59' 46", 
δηλαδή 25 μόλις χιλιόμ. άπό τοΰ πολικού 
σημείου καί μόνον μέ 2 έσκιμώους. Μετά 
δύο ήμέρας τό τελευταϊον βήμα έγένετο 
καί ό Κούκ έμπήγει τόν κοντόν τής ’Αμε
ρικανικής σημαίας είς τόν «τράχηλον τής 
Γής».
ΕΝΤΓΠΩΣΕΙΣ ΤΟΓ ΠΡΩΤΟΓ ΚΑΤΟΙΚΟΓ ΤΟΓ ΠΟΛΟΓ

’Ιδού πώς ό πρώτος πολικός κάτοικος 
άφηγεϊται τάς έντυπώσεις του’

«Παντού δπου τό βλέμμα μου έστρέφετο 
πρός νότον έβλεπον. Δι’ ένός βήματος με- 
τέβαινον άπό τής μιας γής είς τήν άλλην, 
άπό τής μεσημβρίας είς τό μεσονύκτιον. 
Τό πλάτος ήτο μοιρών 90, τό δέ μήκος μία 
λέξις μόνον.

Παρ’ δλην τήν χαράν, ήτις μ’ έπλήρου, 
τό πνεύμα μου κατελήφθη ύπό τής άν- 
θρωπίνης αδυναμίας, 1 ήο ούδέν ίχνος, 
λευκόν χάος χιόνος. άποτυφλοΐσα λευκό- 
της όρίζοντος, παντού άπαστράπτουσα 
χιών καί ούδέν ον ζών, ούδέν ίχνος διά
φορον τού λευκού, μονοτονία θλιβερά. Αί
σθημα άπαίσιον έκ τής μονώσεως είσέδυ- 
σεν είς τήν καρδίαν μου καί έφυγα».

II ΚΑΤΑΚΤΙΙΣΙΣ ΤΟΓ ΠΙΙΡΓ.

Τό όνομα τού άτρομήτου πλοιάχου ήτο 
γνωστότερον τού Κούκ.Είς τό 12ον τεύχος 
τού ’Οκτωβρίου 1908 έν τή «Φύσει» έδημο- 
σιεύσαμεν τήν είκόνα τού έξερευνητού 
ένδεδυμένου τήν πολικήν του στολήν, καί 
τό πλοϊον του «Ρούζβελτ» έπί τή νέα άνα- 
χωρήσει του πρός τόν Πόλον, τή 17 Ιου
λίου 1907.

Περιττόν εϊνε λοιπόν νά άναδημοσιεύ- 
σωμεν τά προηγούμενα τοΰ Πήρυ, δστις 
φέρων έπί τής ράχεώς του 20ετή πείραν 
τών παγωμένων χωρών, έβαινε σταθερός 
καί βέβαιος πλέον περί τής έπιτυχίας του.

Ή δι’ έλκύθρων πορεία ήρχισε τήν 15 
Φεβρουάριου 1909, τοΰ «Ρούζβελτ» έγκα- 
ταλειφθέντος είς τό άκρωτήριον Σέριδαν. 
διήλθε τήν 89ην παράλληλον τήν 4 ’Α
πριλίου καί τέλος τήν 6ην έστησε τήν ση
μαίαν είς τόν Βόρειον Πόλον.

Όλα τά μέλη τής άποστο?ηις έπέστρε- 
φαν ύγιή, έκτος τού καθηγητού Μαρβέυ,

Ούτε ή φήμη,ούτε ή δό

ξα ήδυνή&ησαν rd προσ- 
φέρωσι τόσον εύδαίμονας 
στιγμάς είς τούς άτρομή- 

τους εξερευνητής, δσον 
αί πρώται οικογενειακοί 

τρυφερότητες.
Την στιγμήν καί) ήν ό 

Πήρυ άνύψου είς τούς 
βραχίονας του τδν Μπό- 

μπη του, δ άήρ έδονεϊτο 
απδ τάς φρενιτιώδεις ζη

τωκραυγής τοϋ έν&ουσι- 
ώντος πλή&ους. Αλλά 
την στιγμήν εκείνην <5 

Πήρυ έπλεεν είς άλλον 
ωκεανόν ευτυχίας. Αεν 

ηκουε, δέν έβλεπε τίποτε 
άλλο άπο τδ ξαν&ύ του 

μπεμπέ.ΜΕΤΑ ΤΟΓΣ ΚΙΝΔΓΝΟΥΣ ΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ
Ποσάκις οί δύο 

ηρωες έν τή ε

ξελίξει τοϋ μεγά

λου έργου των καί 

ταΐς περιπετείαις 

τών κινδύνων άντί 

νά σκεφ&ώσι τιμάς 

καί δόξας δεν &ά 

άνεπόλησαν τάς 

στιγμάς τής οικο

γενειακής εύτυ-

.........
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ΔΟΚΤΩΡ ΚΟΓΚ

Φωτογραφία! πρό
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΙΙΙΤ

τής αναχωρήσεώς των.

πντγέντος τήν 10 'Απριλίου βορειόθεν τού 
ακρωτηρίου Κολομβία.

ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΙ

Ό Κούκ λοιπόν η ό ΙΙήρυ; Ό σοφός 
κόσμος άνενδοιάστως ήκουσε τήν έπιτυ- 
χίαν τοϋ Πήρυ, ένώ πολλαί άμφιβολίαι 
ηγέρθησαν περί τών αφηγήσεων τοϋ Κούκ. 
Ή ταχεία πορεία του, προχωροϋντος μέ- 
χρις 24 χιλιομ. καθ’ ήμέραν — πράγμα 
ΰπέρμετρον διά τάς πολικάς χώρας, — αί 
λίαν «έπαναστατικαίη ανακοινώσεις, έγ- 
γίζουσαι αύτήν τήν γεωλογικήν φυσιν 
τοϋ Πόλου, ή πορφυρά χιών, ή θερμοκρα
σία, κ.τ.λ. πάντα ταΰτα είναι κάπως δυσ- 
παράδεκτα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΚΗΝΩΝ ΕΠΙ ΕΛΚϊΌΡΩΝ

Έν τούτοις ποσάκις αί «θεωρίαι» δέν 
ένικήθησαν! "Αλλως τε αύτός ό Πήρυ 
έξεφράσθη τώ 1907 περί τοΰ Κούκ, δτι 
«έχει δλην τήν ένεργητικότητα καί τήν 
έπιμονήν ϊνα κατακτήση τόν Πόλον».

Τί λοιπόν νά πιστεύσωμεν ; Ότι ό Κούκ 
διατριβών έπί δεκαοκτώ μήνας μεταξύ 
τών Έσκιμώων τής άρκτώας Γροιλανδίας 
καί μαθών τήν έπιτυχίαν τοϋ Πήρυ, κατ
ήλθε ταχύτερον είς τήν Εύρώπην ϊνα 
πρώτος διακηρύξη τήν ανακάλυψην τοϋ 
Πόλου;

Ή Γεωγραφική Εταιρία τής ’Αμερικής 
προύκάλεσεν άμφοτέρους νά παραδώσωσι 
τάς έπισήμους σημειώσεις των καί έπι- 
στημονικάς παρατηρήσεις.

Έν πάση περιπτώσει, έάν ό Πόλος άνε- 
καλύφθη μή νομίση τις, δτι απλώς ή πε
ριέργεια μόνον ίκανοποιήθη τοϋ κόσμου 
χάρις είς τήν ίδιοτροπίαν «περιηγητών» 
τινων. Όχι! ΤΙ γεωγραφία ένδιαφέρεται 
διά τόν άγνωστον μέχρι τοϋδε σχηματι
σμόν τοϋ μέρους τούτου τής γής, τήν 
γεωλογικήν του φύσιν, τήν ύπαρξιν μιας 
θαλάσσης, παγετώνων ή γής στερεός. Ή 
αστρονομία θά ζητήση τήν έξήγησιν έπί 
τής ύποθέσεωσ δτι ό άξων τής Γής μα
κράν του νά είνε ώρισμένος, μετατοπίζε
ται έν σχέσει πρός τό ζενίθ του. δηλαδΛ 
έν σχέσει πρός τόν ούρανόν. Τούτου δ’ 
έπεξηγουμένου δλοι οί άστρονομικοί ύπο- 
λογισμοί θά μεταβληθώσιν-

Οί έξερευνηταί θά μας ανακοινώσουν 
δ,τι πσρετήρησαν έπι τών ένδείξεων τής 
ζωικής ή φυτικής ζωής, ένεστώσης ή 
προϊστορικής.

Τέλος ή μετεωρολογία θά δυνηθή νά 
μελετήση μετά θετικότητος μείζονος πλέον 
τά τής διευθύνσεως τών ανέμων, τόν 
πλοϋν τών πάγων, τήν γένεσιν καί τόν 
έξαφανισμόν τών έκ χιόνος όρέων, δλων 
τέλος τών φαινομένων άτινα τήν βάσιν 
αύτής τής κλιματολογίας άποτελοϋσιν, ή 
κάλλιον είπεϊν τήν πρόννωσιν τοϋ καιροϋ.

Αύτά θά είνε ή αμοιβή τών τόσων κό
πων τού τρομερού κυριάρχου τής Γής, 
δστις δέν έφείσθη τόσων θυμάτων ϊνα 
πραγματοποιήση τήν άπό τόσων αίώνων 
ποθουμένην κατάκτησιν τοϋ Β. Πόλου, 
τήν μεγαλειτέραν τών χρόνων τούτων 
άνακάλυφιν.

Ό Συλλέκτης

*•$■028*3*·

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Δέν άοκεϊ οτι μέ τάς δυσθόμους καί πολύ

πλοκους κοινωνικάς συνθήκας τής συγχρόνου 
εποχής έχομεν την έξάπλωσιν τής άγαμίας είς 
ολας σχεδόν τάς τάξεις—δπερ τά μέγιστα 
έπιδρΧ έπί τής άληθοϋς προόδου καί άναπτύ- 
ξεως τών Κοινωνιών τοϋ 20 αίώνος, αίτινες ώς 
έκ τούτου τείνουσιν όλονέν μέ καταπληκτικήν 
ταχύτητα είς τόν έκφυλισμόν καί τόν μαρα
σμόν αύτών δυστυχώς —αλλά ΰαμβάνοντες ύπ' 
δύει τήν καθημερινήν πείραν, παρατηροΰμεν 
μετά λύπης οτι καί ό γάμος—δστις κατέστη 
σπάνιος—περιήλθεν εις τήν εμπορικήν τρο
χιάν, ήτις πού τοϋ χρυσίου συμπαρασύρει και 
εύγένειαν τρόπων, καί παιδείαν αληθή καί 
ηθικήν καί ιδανικά !. .. .

Έχω ύπ’ δψει μου απόσπασμα τής λαμ- 
πρ2ς πραγματείας «ή εύτυχία έν τώ γάμφ» 
του διασήιιου συγχρόνου ΊταλοΟ Κοινωνιολό
γου Μαντεγάστα, δστις γράφων σχετικά περί 
τοϋ θέματος τούτου, καταλήγει μέ τάς εξής 
λίαν χαρακτηριστικάς τοϋ συγχρόνου ύλισμοΰ, 
όστις κατέστησε δυστυχώς τόν γάμον κυβείαν, 
γραμμάς. ’Ιδού αύται:

β Επαίσχυντος καί επονείδιστος ίμπορικη 
συναλλαγή χρνσοϋ καί πλαδαρας γυναικείας 
σαρκός Αφ’ ενός, δλίγηζ Ανίας Λνδρότητος Λφ' 
’τέρου ! Σαρς καί τραπεζογραμμάτια·».

>—<
Άλλά ποϊον εΐνε τό αποτέλεσμα τών τοι- 

ούτων γάμων; Τό διαζύγιον ώς έπΐ τό πλεϊ ■ 
στον. Διότι πώς δύνανται νά άγαπώνται άλη - 
θώς καί νά έχωσιν άμοιβαίαν πίστιν σύζυγοι 
συνδεθέντες μόνον διά τοΰ χρυσοΰ καί άψυχου 
χρυσίου άνευ ούδενος άλλου ίεοοΰ καί άγνοϋ 
συνδέσμου; Πώς δύνανται ούτοι ν’ άποτελέ- 
σωσιν αληθή οικογένειαν, όταν δέν τηρώσι 
μεταξύ των, τήν συζυγικήν αρμονίαν καί δέν 
έγουσι ούδέν αι”σθημα εύγενές καί ύψηλόν; 
ΙΊώς θά συζήσωσιν ούτοι έπί μακρίν άφοΰ δν- 
τες άνερμάτιστοι ήθικώς, άνευ χριστιανικής 
μορφώσεως, είναι πλήρεις ήθικοΰ καί σωμα- 
τικοΰ μολυσμοΰ καί ήθικής σαπρίας; Εντεύ
θεν ή συζυγική απιστία, αΐ καθημεριναί δια- 
μάχαι καί διαπληκτισμοί, ώς καί τά λοιπά 
δυσάρεστα αποτελέσματα, ατινα καταλήγου- 
σιν είς τά διαζύγια !

Πόσον εύτυχείς οί σύζυγοι, οΐτινες συνδε
θέντες έν τώ γάμω διά τής πραγματικής αγά
πης καί τιμής, άπετέλεσαν αληθώς χριστια
νικήν οικογένειαν, έξ ής ώς άπό καλλικάρπου 
δένδρου, θά άναπτυχθώσι κατόπιν αληθώς με- 
μορφωμένα καί χρήσιμα εΓς τε τήν κοινωνίαν 
καί τό Έθνος τέκνα! Πόσον δέ τούναντίον δυ
στυχείς οί νομίσαντες τόν γάμον έμπόριον καί 
τυχηρόν παίγνιον, τό όποιον έν τή βεβαίγ 
αποτυχία, τούς καθιστα έκφύλους καί άσω
τους, φέρον αύτούς πολλάκις μέχρι τοΰ ση
μείου τής αυτοκτονίας !

Δέν είναι λοιπόν ό γάμος σάρζ καί τραπε
ζογραμμάτια, ατινα τάχιστα φθείρονται, 
άλλά τούναντίον άληθής ιερός δεσμός καί ά- 
γάπης δύο ψυχών, αίτινες διά τούτου θ’ άπο- 
τελέσωσι μίαν ψυχήν και δύο σώματα.

Έκ Πατρών

Γεώο. II- Ιϊαλλιοντζλς 

(δημοσιογράφος)
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Τελευταίως ό Ιταλός Άττο Ματσώνι, ΐβρενς 

σοφός επιστήμων εφεύρε οιιαμογράφο* προαχχελτγρα 
όστις διαφέρει τών λοιπών σεισμογράφων κατά τό 
σπουδαϊον ότι προαναγγέλλει τας σεισμιχσς δονή
σεις χαί κυμάνσεις άντΐ νά σημείο" αύτάς άπλώς,όταν 
ούται λαμβάνουν χώραν, ώς τάς σημειοϋν οΐ λοιποί 
σεισμογράφοι.

Πρός τδ παρόν ό χρόνος ό παρερχόμενος μεταξύ 

τής ύπό τοϋ nooayytltijpo; σημειουμένης προαγγε
λίας καί τής ώρας καθ’ ήν λαμβάνει χώοαν 4 σει- 
συός είνε σχετικός μικρός—4 λεπτά'— καί δέν θά 
ήδύναντο βεβαίως οί άνθρωποι νά προφυλαχθοϋν εις 
το διάστηαα αύτό’ άλλά τά πορίσματα είς τά οποία 
άγει ή τοιαύτη εφεύρεσις, είνε άνεκτιμήτου αξίας καί 
ύψίστης σημασίας διά τήν επιστήμην έν γένει καί 
τήν σειμολογίαν είδικώς. διότι προώοισται νά 
προλάβη καταστοοφάς όμοιας πρός τάς συμβάσας πρό 
μηνών έν Σικελίμ καί Καλαβρία, ώς έν τοϊς κατω
τέρω άποδεικνύεται.

Μετά τήν έφεύρεσιν τοϋ Ματσώνι τό δυνατόν τής 
προγνώσεως τών σεισμών εινε πλέον γεγονός τετελε- 

σμένον καί βέβαιον. Διά τοϋ προαγγιίτήρος τούτου 
έγνώριζον 4 λεπτά πριν τάς σεισμικός δονήσεις τάς 
συμβάσας κατά τήν 11ην Άπριλ. 1909 καί εχούσας 
ε.τΖκεντροκ 1 άπέχον 25 χιλιόμετρα τοϋ ’Αστεροσκο
πείου έν τώ όποιοι ησαν τοποθετημένοι οί προαγγελ- 
τήρες.

1 'Ορισμός τοΰ επικέντρου: Έπίκεντρον εινε τό 
σημεϊον έν ω εδρεύει ή σεισμογόνος αίτια' τό ση- 
μεϊον δέν νοείται μαθηματικόν σημεϊον άλλά χώρα 
πολλάκις εύρυτάτη χυκλοειϊής ή επιμήκης εις τό 
έσωτερικόν τής γής εύρισκομένη.

Ή νέα έφεύρεσις λύει κατά τόν άπλούστερον καί 
εύχολώτερον τρόπον έν ζήτημα εις τό όποιον ένομί- 
ζετο ότι δέν ήτο δυνατόν νά άπαντήση τις ή χατά 
προσέγγισιν, δικαίως δέ συγχινε" τους επιστημονικούς 
κύκλους.

Ό ίδιος Ματσώνι εύρε μηχανήν συμπληρωματικήν 
τρόπον τινά τής πρώτης δ’ ής θά εινε δυνατόν νά 
γνωρίζη τις άν ό μέλλων νά συμβή σεισμός θά εινε 
έλααρός, ισχυρός ή καταστρεπτικός.

Τώρα θά ζητήσωμεν νά κάμωμεν γνωστόν πώς ή 
νέα όοός, ή ύπό τοϋ Ματσώνι άνοιχθεΐσα, δύναται 

νά όδηγηση κατ’ ευθείαν είς τήν παρεμπόδισιν τοΰ 
σεισμού.

Ίνα τοΰτο άποδειχθή εΰκρινώς, ανάγκη νά γνωρί- 
ζωμεν πώς όΜατσώνι έφθασεν είς τήν έφεύρεσιν του. 
Ουτος άνεχώρησεν έκ τοϋ φαινομένου, τοϋ έπιστη- 
μονικώς χαί σΰστηρώιέπιβεβαιωθέντος,κατά τό όποιον 
τά ζώα καί ένίοτε ό άνθρωπος καταλαμβάνονται ύπό 
συγκινήσεώς τίνος καί ανησυχίας όταν πλησιάζη νά 
λάβη χώραν σεισμική δόνησις Εις αύτόν τόν ίδιον 
συνέβη ποτέ νά έξυπνήση είς όμοιας περιστάσεις.

"Η αιτία τοϋ τοςούτου φαινομένου άπεδόθη ύπό 
τινων εις ταχύν παλμόν τοϋ εδάφους καί οστις παλμός 
εινε ή αρχή αύτής τής άληθοϋς δονήσεως' ύπό άλ
λων άπεδόθη εις έντεταμένην άνάπτυξιν ηλεκτρισμού, 
ήτις άπιδρα άξιοσημειώτως έπί τοϋ νευρικοϋ συστήμα 
τος τών ζώων ώς καί τοΰ ανθρώπου.

‘Ο προαγγιλτήρ τού Ματσώνι, ένεκα τής φύσεώς 
του, άποδεικνύει οτι οΐ τελευταίοι ούτοι εχουσι τε
λείως δίκαιον, καί προσέτι άποδεικνύει σχεδόν όφθαλ- 
μοφανώς ότι ή παραγωγή ήλεκτοισμοΰ καί δή κατ’ 
άξιοσημείωτον ποσότητα, ποοηγεΐται τοΰ σεισμού.

Είνε πράγματι γνωστόν, ότι μεταξύ τών διαφόρων 
ύποθέσεων τών διατυπουμένων πρός προσδιορισμόν 
τής αιτίας τών σεισμών, ύπάρχει μία όφειλομένη, 
έάν δέν άπατώμαι, εις γάλλον επιστήμονα, τοΰ όποιου 
τό όνομα μοϋ διαφεύγει αύτήν τήν στιγμήν, ήτις βα
σίζεται έπί τών ηλ.εκτριχών ρευμάτων, τά όποια 
συνεχώς διατρέχουσι τήν επιφάνειαν τής γής. Πολλά 
έκ τών ρευμάτων τούτων κατά διαφόρους προσανατο- 
λιζόμενα τρόπους, ένεκα διαφόρων περιστάσεων ας 
άν άπηρίθμε·. τις θά έμακρηγόρει, ύπό τήν έπίδρασιν 
ώρισμένων αιτίων, μεταξύ τών όποιων εις ίδικάς πε
ριστάσεις ό ήλιος, προσηνατολίζοντο εις μίαν μέσην 
διεύθυνσιν, θά έσχημάτιζον έν ρεύμα μόνον, όπως 
πολλοί ρύαχες δύνανται νά συγχλίνωσι χαί σχηματί- 
σωσι εν μόνον ορμητικόν χείμαρον ή ένα ποταμόν ε
πιβλητικόν διά τόν όγκον τών ύδάτων του. Τό ηλεκ
τρικόν τοΰτο ρεύμα καθώς 'ο ποταμός καί ό χείμαρος 
ακολουθούν τήν κατωσέρειαν ή όποια εις αύτούς φαί
νεται πλησιεστέρα, θά ήκολούθει τό έδαφος εκείνο 
τό οποίον ενεκα τής συστάσεως του θά παρουσιάζετο 
εύχολώτεοον εις τήν διάβασίν του τό όποιον θά συνί- 
στα, ώς λέγεται έν τή φυσική, ένα καλόν αγωγόν. 
Καί καθώς τό ηλεκτρικόν ρεύμα όταν διατρένη αγω-

τά φριχτά δυστυχήματα τά οποία ακολουθούν τά γε

γονότα ταύτα.

(Έκ τού ιταλικού.)

Χρΐότος Γειοδέκας

ΤΗ ΑΙΤΗΣΕ!
τής λατρευτής μου φίλης..........

άντι επιστολής.

'Ώ, πόσον ήυ-ην εύτυχής προτού νά Σέ γνωρίσω, 

Προτού τό μάγον βλέμμα Σου μ’ άνοιξη μιάν πληγήν 

στά σπλάγχνα,μέσα σιήν καρδ'άν γιατί έγώ νά χλείσω 

προώρως έρωτα σκληρόν,"φίλη μου ζηλευτή.

Γιατί νά πάσχω νά θρηνώ τώρα χωρίς ελπίδα, 
Νά στερηθώ τό πίν γιά Σέ άχόμι και Θεούς, 

Ν’ αντιπαθώ τήν ΰπαρζιν τοΰ βίου τήν κρηπίδα 

Καί νά ποθώ τά μνήματα,νά ζώ μέ τού; νεκρούς.

Μέ ετοιμάζεται σκληρόν τό μέλλον μου, μακράν του 

νά ζήσω μ’ είναι αδύνατο» μίαν στιγμήν χαί μόνον, 
Μ’ έδώρησες Παράδεισον τήν Οείαν άγχαλιάν Σου, 

ΚΓ ώ; βάλσαμον σωτήριον τόν ίδικόν Σου πόνον

Πέραν τοΰ τάφου άν ζωή ύπάρχη εύτυχεστέρα. 

Καί πέραν τής ζωής ζωή, Σέ περιμένω φίλη, 

Σέ περιμένω ναί,... έκ'ϊ στόν μαγικόν άστέρα, 

Νά ένωθοΰν αιώνια τά θλιβερά μας χείλη.

Εκεί ένθα χρυσοφαής ό ήλιος άνατέλλει, 
Καί διαρκώς μεσουρανεί τό άστρον τής Αύγής,

Θα Σέ προσμέν’εί; δυστυχής πλήν πάντοτε θά στέλλει, 

Εύχάς γιά μιάν του αδελφήν ποΰ μέν’ έπί τής Γής.

Έν Καίριο τή 17(8 1909.

Φίλιππος Μ. ΜελχΜίΙς

γόν τινα παράγει διαφόρους έχδηλώσεις, οηλ. ματα- 
σχηματίζεται είς θερμότητα καί εις φώς όταν ό αγω
γός άντιτάσση δυσκολίαν τινα είς την διάβασίν του, 
τό άποσυνθέτει εις τά στοιχεία του ή τό μετασχη
ματίζει είς κίνησιν όταν εύρίσκη τάς πρός τούτο εύ- 
νοϊκάς περιστάσεις,ούτως ολα αύτά τά φαινόμενα, τά 
όποια έν σμικρώ λαμβάνουν χώρανέν τυΐςέπιστημονι- 
κς?ς έργαστηρίοις χαΐ έν μείζονι κλίμαχι έν τοϊς 
βιομηχανικοί; έργοστασίοις, θά ένεπτήσσοντο ε·'ς τό 
μέγιστον τής δυνάμεώς των είς τήν έπιφάνειαν τής 

γής.
Έπί τή βάσει τής τοιαύτης ύποθέσεως οί σεισμοί 

θά ώφείλοντο εις τήν σφοδράν διάχυσιν αερίων, άνα- 
πτυσσομένων άχριβώς ύπό τής διαλυτιχής ένεργείας 
τού ρεύματος, ή είς τούς παμμεγέθεις κρότους οΐτινες 
παράγονται έκ τής βίας μετά τής όποιας συντίθενται 
νέα σώματα άφ’ ού πρότερον ήχθησαν είς τήν λεγο- 

μένην Μιν&ίρα* xaraaiaoit.
Μέ τήν ύπόθεσιν ταύτην αί ήφαίστειοι εκρήξεις θά 

ώφείλοντο είς τήν βιαίαν έξώθησιν έκ τού έδάφους υ
λών, αί'τινες ήχθησαν ύπό τού ρεύματος είς κατάστα- 
σιν έρυθροπυρωσεως χαί είς βαθμόν έκρηξιγενή, όταν 
τοΐς άφίεται ή έξοδος. Μέ τήν ύπόθεσιν ταύτην θά 

εξηγείτο ώσαυτως ή παραγωγή τοϋ γχριζού (grisou) 
τό όποιον θερίζει τόσα θύματα έν τοϊς όρυχείοις τών 
όρυχτανθράχων χαί τό οποίον θά ήτο πάντοτε τό ά- 

ποτέλεσμα άποσυνθέσεως.
Καί χωρίς νά έπεχταθώ ινα έξηγήσω πόσα άλλα 

φαινόμενα θά έξηγοϋντο μέ τήν ύπόθεσιν ταύτην, εί- 
διχώς όσον άφορ? τά φαινόμενα τά οποία συνήθως 
συνοδεύουσιν ή ακολουθοϋσιν τούς σεισμούς, τάςέχρή- 
ξεις χαί τόν σχηματισμόν τού χχριςού, θά περιορισθώ 
είς τό νά κάμω γνωστόν ότι είς ταύτην δέν άντίχειν- 
ται αί άλλαι ύποθέσετς δηλ. τής έσωτερικής Οερμό- 
τητος τής γής, τήν ΰπαξιν ύλών έν έρυθροπυρώσει έν 

τώ χέντρω τής γής, τών διαφόρων σεισμικών και η
φαιστείων ζωνών ώφειλωμένων είς ίδικάς γεωλογικας 

περιστάσεις, χαί τών λεγομένων γραμμΰν ρηγμοΰ τοΰ 
στερεού φλοιού τής γής, τών χηλίδων τού ήλιου χτλ.

Εις τάς μαχράς συζητήσεις τάς γενομένας ύπό τών 
σκαπανέων τής έπιστήμης πρός ορισμόν τών αιτίων 
τών διαφόρων σεισμικών φαινομένων δέν προέχυψεν 
άνυποστήρικτος ή ύπόθεσις ή στηριζομένη έπί τοΰ ή- 
νεκτρισμοϋ περί τής όποιας εϊπομεν. Τώρα αΰτη έρ
χεται νά άποκτήση νέον ύποστήριγμα διά τής έφευ- 
ρέσεως τοϋ Ματσώνι, ή όποια άποδεικνύει τήν η
λεκτρικήν ενέργειαν, ήτις προηγείται τοΰ σεισμού. 
Ούδέν πιθανότερον λοιπόν, τοϋ ότι οι κατακλυσμοί 
οφείλονται εις τόν σχηματισμόν ίσχυρωτάτων ήλεκ- 

τρικών ρευμάτων.
Έάν ούτως έχωσι τά πράγματα, μέ τά μέσα τά ό- 

ποϊα κέκτηται νύν ή επιστήμη, δέν θά είνε δύσκολον 
νά προδίδηται ό σχηματισμός τοΰ απειλητικού ρεύ- 
μάτος είς ώρισμένον τόπον καί νά ζητηθώσι τά μέσα 
πρός παρεμπόδισιν τού σχηματισμού του ή νά εύρωσι 
μηχανάς τοιαύτας ώστε άαα τώ σχημχτισμώ του νά 
τό όιατέμνωσι παράγοντες άλλα μιχροτέρας εντάσεως 
όλιγώτερον επιβλαβή ή όλως άθλαβή.

Δέν γνωρίζω εάν έγένοντο ποτέ πειράματα όμοιας 
φύσεως, τά οποία όμως θά ησαν σπουδαιότατα όχι 
μόνον διά τό φώς τό όποιον ήδύνατο νά προκύψη έκ 
τούτων, άλλά καί ένεκα τού ποαχτικού και φιλάνθρω
που ένόιαφέροντος τό όποίον είνε άδιασπάστως συνδε- 
δεμένον μετ' αύτών. Διά τοιούτων πειραμάτων έάν 
έπετύγχανον, τρία διάφορα προβλήματα ύψίστης 
σπουδαιότατος θα έλύοντο διά μιας- τό τής παρεμ- 
ποδίσεως τών σεισμών' τό τής πορεμποδίσεως τών ή- 

φαιστείων έχρήξεων, καί τό τής παρεμποδισεως τε- 
λοε τής παραγωγής τού γκρίζου χαΐ θά άπεφεύγοντο
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II ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΙ ΤΗΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,,
Τίς ήλπιξεν δπ σήμερον δτε ή Αεροναυτικέ] 

έτελειοποιήθη έπί τοσοϋτον, ώστε καί έταιρείας 
ήγγέλθη Ικ Γερμανίας ή ούστασις, πρός έκ- 
μετάλλευσιν καί τοϋ άέρος, τις »9α έφαντάξετο 
κα'ι ι9ά έ μάντευε το φρικώδες τέλος ένδς πη- 
δαλιοχουμένου έκ τών τελειοτέρων, ίσως τοϋ 
τελειοτάτου, δπως κατά σατανικήν σύμπτωσιν 
τδ ώνόμασαν οί παρακολουθοϋντες την τελευ- 
ταίαν δραματικήν του πορείαν έν τώ Αέρι. 
Η καταστροφή τοϋ γαλλικού πηδαλιοχουμένου 

«Δημοκρατία» είνε πρωτοφανής είς τήν ’ιστο
ρίαν τής κατιικτήσεως τοϋ άέρος.

>—<
Μετά τινας έπισκευάς, τελείως σνντελεσθεί - 

σας ό άεροδρόμων ευρισκόμενος μεταξύ Παρι- 
σίων καί Λα-Παλίς ήτοιμάσθη πρδς έπιστρο- 
φήν είς τδ Chalais-Meudon. Πράγματι δέ δ 
εϋνους καιρός τής 25 Σεπτεμβρίου τφ έπέ- 
τρεφε ν άνυφωθή περί τήν έβδόμην πρωινήν. 
Έπι τοϋ καταστρώματος εύρίοκετο ό λοχαγός 
τοϋ μηχανικού Μαροάλ και ό ΰπολοχαγδς 
Σωρέ.βοηθούμενοι υπό τών δύο ΰπαξιωματικών 
Ρώ κα'ι Βινσενώ, Απεοπασμένων πάντων είς τήν 
υπηρεσίαν τής α Δημοκρατίας» έμπειρων ήδη 
αεροναυτών.

Δύο στρατιωτικά αυτοκίνητα ήκολούθουν. 
Τρίτον δέ τής έφημερίδος «Πρωία» φέρον συν ■ 
εργάτας μετά μηχανών, είχεν Αποστολήν να 
παρακολουϋή καί φωτογραφή τάς ένδεχομέ- 
νας βλάβας καί τήν πορείαν του.

Τήν 8 ώρ. καί 80' ή «Δημοκρατία» πρου ■ 
χώρει μέ ταχύτητα 35—40 χιλιομ. τήν ώραν 
άτωθι τών Μύλων' 8 δέ χιλιόμετρα άπωτέρω 
έπήλθεν ή καταστροφή.

Ό μόνος αύτόπτης δημοσιογράφος κ. Ι'κε- 
ρέν, παρακολουθούμένος ύπό τοϋ συνεργάτου 
του φωτογράφου, οΰτω περιγράφει τό φοβερόν 
δράμα.

«Ό άεροδρόμων διήρχετο άνωθι τής ιδιο
κτησίας τοΰ κόμητος Δέ Σαβανέ Λα Παλίς 
έν Δύριλή όταν αίφνης κλίνει πρδς τήν άρΙατε- 
ράν πλευράν καί έπειτα έπανήλθεν είς τήν t.ioQ ' 
ροπίαν δι' άποτόμου κινήσεως τοΰ πηδαλίου.

Ολίγα δέ δευτερόλεπτα κατόπιν βλέπομεν 
κάτι νά πηδά άπό τοϋ σκαφιδιού καί μετά 
οτιγμιαίαν λάμφιν είς τδν ήλιον νά προσκολ- 
ληθφ έπί τοϋ περικαλύμματος' μία πτέρυξ τής 
δεξιάς έλικος είχεν άποσπασθή καί ά)ς ξυρά- 

φιον έδιχοτόμησε τδ περίβλημα. Τό περιεχό
μενο)· έν αύτώ ύδρογόνον, υπό τήν φοβέραν 
πίεσιν εύρδν διέξοδον έν τώ προξενηθέντι ρήγ ■ 
ιιατι έξεχύθη δλο δι’ αύτοΰ, μεγαλυθέντι ήδη.

Μέ ίλιγγιώδη τότε ταχύτητα δ άεροδρόμων 
εκρημνίσθη κατ’ εύθείαν είς τδ έδαφος.

Εΰρισκόμην 300 μέτρα μακράν τοΰ δυστυ
χήματος καί δέν άντελήφθην είς μίαν στιγμήν 
Αγωνίας καί τρόμου, δτι ή Απροσδόκητος και 
φανταστική πτώοις τοϋ σκαφιδιού, παρέσυρε 
καί τό ρακώδες περίβλημα. Καί έφθασεν είς τά 
ώτα μου ό φρικώδης κρότος τής πρδς τδ έδα
φος συγκρούσεως τοϋ σκελετού τοΰ πηδάλιο- 
χουμένου, ένώ σύννεφον κονιορτοϋ έξηγέρθη 
καλύφαν τδν σκελετόν τής «Δημοκρατίας» ώς 
πένθιμου σάβανον.

Τίποτε άλλο δέν είδα.
Έν τούτοις μάρτυρες άλλοι διηγούνται δτι 

διέκριναν τδν ύπολοχαγόν Σωρέ προοπαθοΰντα 
νά πηδήση άπο τοΰ σκαφιδιού καί διι έρίγησαν 
έκ τοΰ τρόμου,βλέποντες τούς δύο μηχανικούς 
έναγκαλιζομένους πρδ τοΰ θανάτου, δν έβλεπον 
έμπρός των, είς τό χαϊνον βάραθρον, εις τό 
κενόν ! "Ισως.

Τοϋ πρώτου στρατιωτικού αύτοκινήτου οί 
σκαπανείς τρέξαντες ήρχισαν νά κόπτουν τά 
σχοινιά, διά ν' άφαιρέσουν τό περίβλημα. Ταύ- 
τοχρόνως έσπευοαν ό κόμης Δέ Σαβανέ μετά 
πολλών έργατών. Τύ δεύτερον στρατιωτικόν αύ- 
τοκίνητον έφθαοε μετά ήμϊσειαν ώραν, διότι 
είχε αργοπορία/] ΐνα οτείλη τηλεγράφημα— 
ώ ! τής είριονίας—περί τής επιτυχούς πορείας 
τής «Δημοκρατίας».

Μετά σπουδής άφαιροΰν τήν άερόσφαιραν. 
Συρφετός δ ’ Αποκαλύπτεται σωλήνων χαλύ
βδινων, συρμάτων, σχοινιών, κάλων καί συν- 
τριμάτων τοϋ σκαφιδιού. Ιδού, ο,τι έκ τού 
μεγαλοπρεπούς άεροδρόμωνος άπέμεινε.

II «Δημοκρατία», χωρητικότηιος 3,000 
κυβ. μέτρων είχε μήκος 01 μέτρων καί μέγι- 
οτον ύφος 10,3®. Ήδύνατο δέ νά ΰφώση 
4,000 κοίλα.

Δέν είνε λοιπόν δύσκολον νά φανταοθή τις 
είς ποιαν κατάστασιν Οά εύρίσκοντο οί δυστυ
χείς έπιβάται, άφοΰ ό δγκώδης άεροδρόμων 
κατήντησεν οΰτω.

Καί υ μέν λοχαγός Μαροάλ εΰρέθη εκτάδην 
μέ τάς χεΐρας εσταυρωμένος μέ τά ίχνη τού 

τρόμου καταφανή έπί τοΰ προσώπου του. Ό 
ΰπολοχαγδς Σωρέ έφερε τραύμα βαθύ είς τό 
δφρυακδν τόξον καί πληγήν χαίνουσαν είς τήν 
βουβώνα. ΟΙ δύο βοηθοί ήσαν κατασυντετριμ- 
μένοι ύπό τδν κινητήρα, δν διά βαρούλκου 
έχρειάσθη νά ύφώσουν. ’ Αμφότεροι εΰρέθησαν 
μέ τεθλασμένος τάς κνήμας. Έπί πλέον ό Ρώ 
είχε καί τήν οιαγώνα θρυματισμένην.

Τά θύματα μετεφέρθηοαν είς τδ στρατιωτι
κόν νοσοκομεϊον τών Μύλων, δπου κατέφθασαν 
οί δυστυχείς γονείς τών δύο άξιωματικών καί 
ό στρατηγός Ρώκ, έπιφορτισμένος ύπό τοΰ 
υπουργού τών στρατιωτικών νά κρεμάση εις τδ 
στήθος τοϋ Μαροάλ τόν σταυρόν τής Λιγεώνος

ΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ
Μεταξύ τών θαυμαΣίων ζωικών μορφών, 

άς τά βάθη τών θαλασσών φέρουΣι, πρωτεύου- 
Σιν άναμφιβόλως αί γιγαντιώδεις Σηπίαι. Αί 
Σηπίαι ή ώς έπιΣτημονικώς αϋτάς όνομάζουν, 
τά κεφαλόποδα, Σχηματίζουν μίαν μεγάλην 
οίκογένεταν καϊ άντιπροΣωπεύουΣι τήν έξό- 
χως άνεπτυγμένην όμοταξίαν έκ τών μαλα
κίων ζώων. Κατά κανόνα τό μέγεθος τοϋ σώ
ματός των είναι μέτριον, έν τούτοις δμως είς 
τάς βαθείας ΘαλάΣΣας άποκτώΣιν ένίοτε αλη
θώς τερατώδες μέγεθος. Τοιαύτας γιγαντώ- 
δεις σηπίας, αίτινες είς τήν έπιφάνειαν της 
Οαλάσσηςήλθον καϊέξώκειλαν έπανειλημμένως 
άνεϋρον είς τάς άκτας τής Σουηδίας. ’Ιρλαν
δίας, Ισλανδίας καϊ ’Ιαπωνίας. Σχετικώς 
συχνάκις συνάντησαν τοιαύτας είς τάς άκτάς 
τής Νέας Γής. *Η μεγαλειτέρα τών έκεϊ εύρε- 
Οειόών είχε μήκος πέντε μέτρων έκαστος τών 
δέκα βραχιόνων της είχε μήκος δώδεκα μέ
τρων’ αί έπϊ τών βραχιόνων θηλαϊ είχον διά
μετρον μέχρι δέκα πέντε έκατοδτομέτοων καϊ 
το βάρος τοϋ ζφου έφθανε τά χίλια χιλιό
γραμμα. Παρόμοια τέρατα εύρέθηδαν καϊ παρά 
τόν Άγιον Παύλον καϊ τήν ’Αλάσκαν. Φανε
ρόν είναι δτι τοιοΰτοι κολοσσοί καθίστανται 
έξαιρετικώς κινδυνώδεις άντίπαλοι, καϊ δν- 
τως πολλάκις ήδη δϋται, οΐτινες ύσχολοϋντο 
έργαζόμενοι έπϊ καταδυθιόθέντων πλοίων καί 
ύπό τοιούτων σηπιών προσεόλήθιισαν συνή
ψαν μετ’ αύτών τόν περί ζωής καϊ θανάτου 
άγώνα. Έν τοιοϋτον συμβάν άναπαριστμ ή 
Λμετέρα είκών.

Έργάτης τις έπϊ τοΰ θαλασσίου πυθμένος 
έργαζόμενος παρατηρεί έξαίφνης μίαν σκοτει
νήν, έν είδει φάσματος, σκιάν καϊ μετ’ δλίγον 
Αναφαίνεται πρό αύτοΰ μία δύσμορφος κε
φαλή μέ έν Ισχυρόν κερατώδες στόμα, καίμε 
άτενώς προσατενίζοντας καί λάμποντας ό- 
φθαλμούς.Ρίγος διέτρεξε τό σώμα τού έργάτου 
διότι άνεγνώριδεν δτι μία Σηπία θέλει κατ’ 
αύτοΰ νά έπιπέΣχι. Ταχύς Σύρει τό Σχοινίον 
τοϋ κινδύνου ΐνα τούς Συντρόφους του είς 
βοήθειαν καλέδμ.Μόλις τοΰτο έγένετο καϊ Ιδού 
τό τερατώδες μαλάκιον τούς Συλληπτηρίους 
βραχίονάς του εκτείνει καϊ διά τούτων έναγ -
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καί τόν τοϋ Ιππότου έπί τών τριών συντρό
φων του.

Τήν έπιοϋσαν τής καταστροφής ό «Χρόνος» 
τών Παρ ίσιων ήνοιξεν έρανον διά τους γονείς 
τών δύο ΰπαξιωματικών καί πρός ένίσχυσιν 
τοΰ γαλλικού στρατού διά νέων πηδαλιοχ θυμέ
νων καί άεροπλάνων.

Συγχρόνως οί κ. κ. Παύλος καί Πέτρος 
Λεβωδύ έγραφαν εις τόν υπουργόν τών Σρα - 
τιωτικών δτι προσφέρωοινέν πηδαλιουχούμενον 
είς άντικατάστασιν τής «Δημοκρατίας».

Γνωστόν δ' είνε δτι ή δίδυμος Αδελφή τής 
«Δημοκρατίας», ή «Πατρίς», τό έτερον στρα
τιωτικόν άερόστατον, κατασκευής Λεβωδύ, 
άνηρπάγη πρό τινων μηνών υπό θυέλλης.

ΜΙΑΣ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ2 ΣΗΠΙΑΣ
καλίζεται τόν έργάτην. Εύτυχώς κρατεί ούτος 
τόν Σιδηροΰν μοχλόν δι’ ου είργάζετο είς τήν 
έλευθέραν άκόμη χεΐρα καϊ καταφέρει δι’ αύ
τοΰ ίΣχυρόν κτύπημα κατά τοΰ τέρατος. Πρδς 
Στιγμήν έκπλήΣΣεται "ό τέρας, άλλ’ έπειτα 
όμως άγρίως οι ύποπράΣινοι όφθαλμοί του 
άναλάμπουΣι καϊ οί βραχίονές του άρπάζουΣι 
τόν μοχλόν καϊ τό χάλκινον κράνος τοΰ δύ
του. Ό έργάτης άμύνεται μέ τό θάρρος, δπερ 
Λ άπόγνωΣις τοΰ έμπνέει άλλά ματαίως. Ήδη 
τό τέρας τόν ένα τών βραχιόνων του περί τό 
Σώμα τοΰ έργάτου περιπλέκει καϊ Συνθλίβει 
τάς πλευράς του ούτως ώΣτε ούτος άπειλεΐ- 
ται νά χάΣμ τάς αίΣθήΣεις ύπό τοΰ πόνου. 
Τότε τέλος έρχεται είς αύτόν βοήθεια. Ό διά 
τοΰ Σημείου τοΰ κινδύνου ειδοποιηθείς Σύν
τροφος αύτοΰ έμφανίζεται μέ τήν μεγάλην 
μάχαιραν τών δυτών καϊ έπιπίπτεί παρευθύς 
κατά τοΰ τέρατος’ άλλά καϊ νΰν τοΰτο δέν 
παραιτεϊται τής έπιθέΣεώς του καί έκτείνει 
ένα τών βραχιόνων του. Έν τούτοις έν δρμη- 
τικόν κτύπημα μέ τήν μάχαιραν άποκόπτει 
τό Ισχυρόν συλληπτήριον τοΰ ζώου ΰργανον 
δι’ ένός δευτέρου κτυπήματος έλευθεροΰται 
καί ό κατ’ άρχάς Συλληφθεϊς δύτης τοΰ περι
βάλλοντος αύτόν βραχίονος καϊ δύναται έκ 
νέου τόν άγώνα νά άναλάβη. Βραχίων πρός 
βραχίονα άπό τοΰ τέρατος άποκόπτεται και 
έπιτυγχάνουδι τέλος οί δύο άνδρες τόν κολοσ
σόν άοπλον νά καταΣτήΣωΣι καϊ τούτον τε
λείως νά καταόάλωΣι, ένώ πέριξ αύτοΰ έν 
κυανέρυθρον νέφος έξ αίματος έκτείνεται.

Γ. Κ. Γ.
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κίνδυνος ιΐνι ικανό; ν’ άναχαιιίαρ ιΐ/ν axbjotov δομήν ιοΰ ανθρώπου προς καιάκτηοιν ιοΰ χρυ-
οίου. Τό πΛν ίκμιιαλίινιιαι. Kai οι ζοφεροί βυθοί ιήε ϋαίάοαης ματαίως νομίσαχκ δνι ιΐ; ιού; όπαιαίους
κόλπους των όπίκρυι/αν άσφαλως λιίφανα καί ναυάγια, ίκπίηκιοι βλίπουν καί ίδΒ δκύμη παλαίοντα καί
ΰπιριοχνοννα ιόν άνθρωπον.
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Αι φιλίαι όμοιάζουσι τοΐς συνοικεσίοις" δέκα 
έπί τοΐς έκατόν προέρχονται έξ αληθούς Αγάπης.

Ή έκλογή, πρώτον παντός πράγματος, δεν 
εΐνε έντελώς έλευθέρα μέρος τών φίλων ήιιών 
εΐνε κληρονομιά τών σχολείων, μέρος έδωρήθη 
ήμϊν ύπό άλλων φίλων, μέρος υπό τοΰ έπαγ- 
γέλματος ήμών. Μικρόν Αριθμόν έζητήσαμεν 
ημείς αυτοί, είνε Αληθές" άλλ' έάν θέλωμεν νά 
ήμεθα ειλικρινείς, πόσον είοί σπάνιοι έκεΐνοι 
πρός οϋς ώθησεν ήμάς Αληθές συμπάθειας αΓ- 
οθημα! Ήθέλομεν έρυθριάσει μέχρις όφθαλμών 
σχεδόν πάντες, άν εκείνοι, ών έζητήσαμεν την 
φιλίαν, δεικνύοντες δτι ΰπακούομεν εις εύγενή 
τής καρδίας ώθησιν, ήθελον ανακαλύψει υπό 
τίνος Αληθώς πράγματος παρεκινήθημεν πρός 
τοϋτο. Έχομεν ζητήσει τόν μέν ϊνα προλάβω - 
μεν έχθραν έναντίον τής όποιας δέν ήθέλομεν 
τολμήσει νά πολεμήσωμεν εκείνον δέ διότι, 
φθονοΰντες αυτόν ήλπίζομεν, γνωρίζοντες, και 
κολακεύοντες τό μέρος τοϋ πρός αύτόν φθόνου 
μας,νά Ανακουφίσω μεν τήν δδύνην ημών έν ώ 
μέρει έφθανεν ή φαντασία άλλον μέν ϊνα φέρω ■ 
μεν τήν φιλίαν αύτοΰ έπί τής κεφαλής ώς πτε- 
ρόν, άλλον δέ ϊνα, μεταχειρισθέντες ώς άναβα 
τήρα, Αν έλθω μεν είς φιλίαν ύψηλοτέραν- τοϋιον, 
ϊνα διασκεδάζωμεν ένδομύχως έκ γελοίων τινών 
διαβόητων αυτού πράξεων, έκεΐνον, ϊνα άφαιρέση 
γεννωμένην αντιπάθειαν,μεταξύ δύο Ανθρώπων 
δηλουμένην πάντοτε, οϊτινες συναντώμενοι ου 
χνάκις δέν ύποχωροΰσι ποτέ, έπειδή ουδέτερος 
αύτών θέλει νά κάμη τό πρώτον βήμα- Αντι
πάθεια γεννωμένη από άμοιβαίαν υπόνοιαν αμέ
λειας. II πηγή όλων τών φιλιών, καί τών 
προοφιλεοτέρων σχεδόν άκόμη είνε Ανάγκη τις 
ή ένδιαφέρον καί τό πλεϊστον μέρος έχει Αρ- 
χίοει μέ τάς τετριμμένος έκεΐνας φράσεις — 
λογίζομαι εύτυχής έπί τή γνωριμίφ υμών — 
καί — ή ευτυχία είνε Ιδική μου. — 'Ολίγιστοι 
μόνον είοί φίλοι έκ ουμπτώσεως, θέτοντες όλί- 
γην τινα βωμαντικότητα έν τή όμοσχήμονι τών 
άλλων ιστορία- φίλοι τυχόντες άπροόπτως έν 
τή ζωή ήμών, ταξειδεύονιες, εί; άθλιόν τινα καί 
έλεεινόν τόπον έν κινδύτω τινι, πρό μεγαλοπρε
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πούς τινός ή τρομερού ή ύπερβαλλόντος κωμι
κού θεάματος, έν μια τών στιγμών έκείνων κα
θ' ας αι καρδίαι Ανοίγονται άλλήλαις τάς πύλας 
αύτών, θεωρούνται άμοιβαίως καί συνδέονταιέπί 
τής πράξεως. Καί έκτός τούτων, εέσίρινες 
μεθ' ών δέν ήξεύρομεν Αληθώς ούτε πότε^ούτε 
πώς ουνεδέσαμεν φιλίαν- δέν ένθυμούμεθα ούτε 
τόν τόπον, ούτε τούς παρουσιαστάς, ούτε τήν 
έντύπωσιν" τούς εύρίσκομεν έκεΐ μεταξύ τών 
άλλων ήμών φίλων, άνευ Ιστορίας, άνιυ χρο
νολογίας, άνευ διακριτικού σημείου, ώσπερ φά 
οματα έξελθόντα τής γής.• *

•
Πώς όμως ήρχισαν αί αληθώς ειλικρινείς 

φιλίαι, καί τινι τρόπω έβλάσιησαν καθ' αύτό 
έν τοΐς μυχοΐς τής καρδίας, είνε πολύ δύσκολοι- 
νά λεχθή. ’Ενταύθα ή ποικιλία τών περιστά
σεων εινε Αληθώς θαυμασία. Ό μηχανισμός 
τών αισθημάτων ημών είνε τόσω περίπλοκος 
άμα δέ καί λεπτός, έκτεθειμένος εις τοσαύτας 
περιπέτειας καί υποκείμενος είς τοσαύτας μετά 
βολάς, ώστε δλίγισται είσίν αί φιλίαι έκεΐναι αί 
πηγάζουσαι έξ αληθούς καί Απλής πηγής. Ι'εν- 
νώνται άπό διαφόρους παθών Ιδιοτροπίας, άπό 
συμβάντα φαινομενικώς έπουσιώδη, άπό περι
στάσεις αίτινες θά ώρειλον νά παραγάγωσιν 
αποτελέσματα δλως Αντίθετα, άπό Ιδιοτροπίας 
τής φαντασίας, από χιλίας εκτάκτους καί άπρο 
όπτους αιτίας, όπως γενναται ό έρως. Ολίγος 
χρόνος άρκεΐ δπως εύρωμεν παραδείγματα 
περίεργα.

Μέ τόν μέν εύρέθητε τό πρώτον έν τινι οΐκίφ, 
έν κύκλω κοινών γνωρίμων, ή έν οίωδήποτε 
τόπω, έν καταστάσει ζηλοτυπίας Αορίστου, ώς 
είνε ούι ηθες παρά τοϊς νέοις οϊτινες έλκύουοι 
τήν κοινήν προσοχήν καί έχετε Αρχίσει μισού
μενοι Αγρίως- Εισθε δμως τόσον φιλόδοξοι καί 
οιηματίαι καί οί δύο, ώστε ό φόβος μή προσ - 
βληθήιε ήτο Ισχυρότερος τής Απληστίας τοΰ νά 
πρωτεύσητε, καί έχετε συνθηκολογήσει, έχετε 
κάμει σιγηνήν συμφωνίαν νά σέβηαθε καί ούχί 
νά πόλε μήτε Αλλήλους, Αποποιούμενοι άμφότε- 
ροι τά πρωτεία" καί πλησιάζοντες καί σπουδά-

ζοντες Αλλήλους, ού μόνον αί έχθαίρουσαι ύμάς 
ποιότητεν σας συνέδεσαν, άλλ' ή Ανάμνησις τής 
μισαράς εκείνης Αντιζηλίας έχει μείνει έν ύμΐν 
ώσπερ ή δομή συντηρητικής τίνος καί ζωογόνου 
τής φιλίας υμών ουσίας.

Παρατηρήσατε έκεΐνον τόν άλλον. Καθ' ίκά- 
στήν συνηνταοθε καθ' οδόν- ήτο υπερβαλλόντως 
ύμΐν Αντιπαθητικός, τό ήνόει καί σας Απέδιδε 
τά ϊσα" καθ' έκάοτην στιγμήν εύρίσκεσθε ό είς 
κατά πρόσωπον τοΰ άλλου, πρός μεγίστην άμφο- 
τέρων δυσαρέσκειαν, και Αντηλλάσσετε βλέμματα 
θηριώδη" έβλάψατέ ποτέ Αλλήλους έμμέσως καί 
έπεθυμεΐτε περίστασιν έκδικήσεως" έπροτίθεσθε, 
όταν κοινός τις γνώριμος ήθελε θέσει υμάς 
στήθος μέ στήθος, νά κάμητε φιλοφρόνησίν τινα 
έπί τοϋ προσώπου" καί ημέραν τινά, έπί τέλους, 
έγένετο ή παρουσίασις, καί ήλλάξετε τέοσαρας 
λέξεις . . . .; Θαύμα τών θαυμάτων ! Έκάτερος 
έχει εΰρει έν τώ άλλω, πρώτον μειδίαμα, φω
νήν, συμπεριφοράν, εϊτα τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι 
καί νοεΐν, ού μόνον έντελώς διάφορα, άλλά τε
λείως άνιικείμενα έκείνοις Ατινα έπί τοσοΰτον 
καιρόν έφαντάζετο, έγένετο Αμοιβαία χρηστή 
μεταμόρφωσις σχεδόν Ακαριαία- έχετε μείνει 
άμφότεροι πρώτον έκπληκτοι, είτα ευχαριστη
μένοι, εύγνώμονες ό εις τώ άλλω διό τήν έκ- 
πληξιν ήνοήσατε δτι οφείλετε Αμοιβαίως έπα- 
νόρθωσιν. καί συνεδέσατε φιλίαν τόσω μάλλον 
ειλικρινή, δσω Ισχυροτέρα ήν ή Αντιπάθεια.

Είς έτερος. Δέν τόν γνωρίζετε, ήξεύρετε δτι 
δέν σάς υπολήπτεται καί μιοεϊσθε θαναοίμως" 
Αλλ' ή Ανάγκη τοΰ νά άρητε Από τής καρδίχς 
τήν γάγγραιναν τής περιφρονήοεως έκείνης, είνε 
Ισχυροτέρα τοΰ μίσους, καί ώθεΐ υμάς πρός αύ 
τόν προσπαθείτε νά τόν κερδίοητε- προοποιεϊσθε 
καλλίτερον άφ' δτι είσθε, καί ή προσποίησις 
αΰτη Αποβαίνει ύμΐν ωφέλιμος- Αποκτάτε έπι- 
μόχθως τήν ύπόληψιν καί φιλίαν αύτοΰ" καί 
πράξαντες τούτο μέ τήν άφεστηκυίαν άπόφα- 
σιν νά έκδικηθήτε, καίτοι έχηιε τήν έκδίκηοιν 
Ανά χεΐρας, συναισθάνεσθε διι εΐνε πολύ άργά, 
οφείλειε χάριτας τώ άνθρώπω έκείνω ένεκα 
τοϋ όποιου έπράξαιε δ,τι έπράξατε, καί Αγα
πάτε αύτόν, καί τόν προτιμάτε παντός άλλου. 

Έτέρα περίστασις επίσης πολύ ωραία' είς 
κοινός άνθρωπος, είς καλλιτέχνης γνωστός δέν 
τόν είδετε ποτέ, άπαιχθάνεσθε δμως τάς Ιδέας, 
αύτοΰ, ιάς ορέξεις, τόν χαρακτήρα-—εύρίσκε- 
οθε δμού- — ή πρώτη υμών κίνησις φαίνεται 
δτι έπρεπε νά ήνε ιό νά τόν άποφύγητε, ϊνα μή 
άναγκαοθήτε ή νά τόν Αποθήοητε ή νά ψευ- 

• οθήτε άλλά τόσφ κακώς έχετε μεταχειριοθή
καί χλευάσει αύτόν, έχετε καταφάγει τοσαύτην 
λύσσαν νά καταβάλητε τούς ύπερασπισιάς αύτοΰ, 
έζήοατε τοσοΰτον χρόνον μετ' αύτοΰ, έπ' αύτοΰ, 
άναλύοντες δι' δλων τών μέσων, καί περιοτρέ- 
φοντες έφ ' δλων τών μερών, ώστε νομίζετε δτι 
έπαναβλέπετε πρόσωπον ο'ικεϊον, καί άπαν τό

Αρχαϊον έκεϊνο μΐσος μετατρέπεται αίφνης είς 
συμπάθειαν, δι'ήν καί υμείς αυτοί έκπλήττεσθε. 
είς ταύτην δέ προστιθεμένη καί έλαφρά τοΰ 
συνειδότος τύψις, ήν έγείρουσιν ύμΐν οί εύγενεϊς 
τοΰ θύματος τρόποι- γεννάται έκ τούτου φιλία 
ζωηρά καί διαρκέσουσα.

Έτερος- είς δκνηρός καί δοϊ,ομανής- ήμέρα-J 
δμως τινά βλέπετε αύτόν νά κάμνη έν συνανα- 
ναστροφή, έπί παρουσίφ κυριών, Αχουοίως, έξ 
έκείνων τών τρομερών καί γελοίων προσώπων, 
άιινα χάμνουσι τήν συναναστροφήν νά ύπομει- 
διή- υμείς είσθε έξ έκείνων οϊτινες αισθάνονται 
έντροπήν έπί τή έντροπή τών άλλων ό Ατυχής 
έκεΐνος έγείρει έν ύμΐν εύσπλαγχνίαν τοσούτω 
βχθεΐαν, καί έν τω άποτελέοματι τής εύσπλαγ- 
χνίας συμπάθειαν τοσούτω ζωηράν, ώστε, φλε- 
χθέντες έπίσης δλίγον καί ύπό τοΰ αισθήματος 
τής υπερηφάνειας προελθοόοης έκ τής ταπεινώ- 
σεως αύτοϋ, δράττετε τήν πρώτην ευνοϊκήν πε
ρίστασήν νά πιέσητε αύτόν διά φιλοφροσυνών 
καί φιλικών ένδείξεων είλικρινεσιάτων, αίτινες 
φέρουσιν ύμΐν ώς καρπόν τήν φιλίαν αύτοΰ καί 
εύγνώμοούνην-Ιξ ού γεννάται φιλία, έπιζήσουσα 
πάντοτε έν τή καρδίφ ήμών, καί μετά πάροδον 
πολλών έτών, έκάστοτε δτε θέλετε έπικαλεΐσθαι 
τήν εικόνα τοΰ προσώπου έκεΐνον, δπως εϊδετε 
αυτό τήν στιγμήν έκείνην, φλεχθέν καί άλλοι- 
ωθέν έκ τής έντροπής.

Καί Ακόμ-τι, τοΰ πώς έγεννήθησαν αί φιλίαι 
αύται δυνάμεθα νά δώσωμεν λόγον πόσχι άλ
λοι προήλθον έκ συγχύοεως αισθημάτων, ατινα 
ούδέποτε τ/δυνήθημεν νά έρμηνεύοωμεν !

’Εκπλήττεται τις, τή Αληθείφ, ουλλογιζόμε- 
νος άπαν τούτο τό έργον τό λαμβάνον χώραν 
έν τφ κόομω, έπί τών άναρριθμήτων Ανθρωπί
νων πλασμάτων ύποχρεωμένων νά έντείνωσι 
καί ουνδέωοι διηνεκοτς,εΐς μυριάδας μυριάδων, 
τάς άλύσεις τής φιλίας. Φαντάσθητε τούς πτωχούς 
οϊτινες άνταλλάοσουοι τόν πρώτον χαιρετισμόν 
έπί τών στεγών, άπό τών παραθύρων τών υπε
ρώων' τούς Ασθενείς γέροντας οϊτινες συνδέ- 
ουσι φιλίαν δλίγω κατ ’ δλίγον, συναντώμενοι 
καθ' έκάστην έν τώ δημοσίω κήπω, ένθα ά- 
πολαύουοι τοϋ ήλιακοΰ φωτός" τούς έμπορους 
οί’τινες συναντώνται έκαστον έτος έν τώ αύιίβ 
ξενοδοχείο) μεμακρυομένης τινός πόλεως, τούς 
χωρικούς οϊτινες έπανενρίοκουσιν Αλλήλους 
παρά τά δωμάτια τών στρατώνων, τούς πανιός 
είδους ίδιοτρόπους οϊτινες γνωρίζουσι μακρόθεν 
τήν συγγένειαν τών εαυτών εγκεφάλων ένάνοήτφ 
τινι πονηματίω, καί γράφουσιν άλλήλοις καί 
συνδέονται- δλην έκείνην τήν ταραχήν ήν παρά- 
γουοιν είς τάς φιλίας εκάστης πόλεως αί άλλα- 
γαί τών οέκιών δλα εκείνα τά πρόσωπα ατινα 
πληοιάζονται καί μοιράζονται έξακολουθητικώς 
τάς δυστυχίας, τάς έορτάς, τά συνοικέσια, τάς 
δημοσίας χαράς, τήν ταλαιπωρίαν,τήν εργασίαν, 
τό αμάρτημα,τό έγκλημα. (Έπειται συνέχεια).



123
122 Η ΦΥΣΙΣΕΠΙΕΤΗΜΟΠΙΚΟΚ ΠΑΙΓΠΙΟΠ

Ίδοί> έν έπιστημονικόν παίγνιον, δπερ είνε 
καί ταχυδακτυλουργικόν.

Θέλετε rd παραχθή καπνός έντός ποτηριού 
κενού. προλέγοντες εις το άκροατήριόν σας, διι 
δύνασθε τόν καπνόν τοΰ σιγαρέττου, δπερ κα
πνίζετε, νά τόν διατάξητε »'ά μεταβή εντός τοϋ 
ποτηριού ;

Λάβετε ποτήριον εντελώς διαφανές καί θέ
σατε αυτό έπί τραπέζης, άφοΰ προηγουμένως 
χνσητε εντός αύτοΰ, χωρίς νά σάς Ιδούν, δύο 
τρεις σιαγόνας χλωρυδρικοΰ δξέος. Μετά τοΰτο 
λαμβάνετε μικρόν πιατάκιον τοΰ καφέ), τοΰ 
όποιου περιαλείφετε τό μέρος, δι' ου t?d κα- 
λύφητε τό ποτήριον, μέ σταγόνας τινάς αμμω
νίας. Τότε λέγετε δτι #ά ϋέοητε τό κάλυμμα, 
Οά καπνίσητε καί δ καπνός θά είσέλθη εντός.

Καί πραγματικώς τοΰτο Οά συμβή πρός με- 
γίστην έκπληξιν πάντων.

Τό παίγνιον είναι είκολώτατον, καί συνήθως 
οί ταχυδακτυλουργοί τό έκτελοΐσιν είς τά 
θέατρα.

Φ. Π.ΝΕΑ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ
'Υπάρχουν καί οί άνιιδραστικοί τοΰ γνω- 

στοτάτου διεθνούς γλωσσικού ιδιώματος «.’Ε
σπεράντο* οΐτινες καί έφεΰρον νέον τοιοϋ- 
τον «“Ιντο* καλούμενου, Αποτελούμενον <5έ 
Ί.τό λέξεις δλων τών όμιλον μένων γλωσ
σών και είνε, ώς λέγουν, εΰκολον, γοητευτικόν 
καί Αρμονικόν. Τό βέβαιον δμως είνε διι ή 
γραία Εσπεράντο έχει βαθείας τάς ρίζας της 

έξαπλώσει. Έν τούτοις — πάλιν ώς λέγουν — 
μερικοί πρώην φανατικοί οπαδοί της τήν Λπε- 
κήρυξαν ώς νέκραν πλέον γλώσσαν, όπως ή 
μακαρίτιοσα Βελαπούκ.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Ό άμφιταλαντευόμένος είς τάς σκέψεις του 
οφείλει νά ΰποκύπιη πρωτίστως εις τας υπο
χρεώσεις του.

Δι' δσα κατακρίνεταί τις δέον Αμέσως νά 
δϊδη λόγον, όπως μή διασύρεται ή υπόληψίς 
του.

Οσάκις σοί ζηιεΐιαι γνώμη περί Αντικειμέ
νου τινός, δίδε ταύτην άνευ αναβολής, έστω 
καί έσφαλμένη άν ή αΰτη.

Ή διαυγής έκφρασις είναι ή είλικρινεστέρα 
Ικδήλωσις τής καρδίας.

Ή κρίαις τής κοινής γνώμης είναι ή καλη- 
τέρα άπόφασις δι' ένα κυβερνήτην.

Ή φωνή τοΰ λαού είναι καί γνώμη τοΰ 
έθνους. Ή δέ γνώμη τού έθνους ουδέποτε 
είναι σφαλερά, έάν έκδηλοΰται μετά βοής καί 
θορύβου.

ΙΪΙΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΙΑΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Κατά τών άκιιών τοΰ προιίώπον

"Επιχρίεται καθ'έκάστην εσπέραν τό πρόσ
ωπον δια γραφίδας έμβεβρεγμένης έν τώ έξ-ης 
μίγματι :

Soufre precipile 25.0
Glycerine 20.0
M6ler et ajouter 
Slcool camplire 30.0

Κατά τών «Μιγμάτων τών κωνώπων.

"Ως έζαίρετον κατευναστικόν κατά τών 
δηγμάτων τών κωνώπων συνιστάται διάλυσις 
ύποχλωριώδους άσβεστίου 10)0. ΙΙρό; τούτοι; 
συντελεί καί κατά τών δηγμάτων καί άλλων 
εντομών.

(Εις τά Βελγικά σύνορα. Τό τραϊνον έκ 
Βρυξελλών φθάνει είς Φενί. 'Υπάλληλοι τε · 
λωνιακοί εισέρχονται εί; τά βαγόνια. Είς τό 
διαμέρισμα δευτέρα; θέσεως εδρίσ/.ονται πέντε 
άτομα· δύο κυρίαι, τρεις κύριοι).

Πρώτος υπάλληλος.—Κυρίαι, κύριοι τίποτε 
έχετε πρός δήλωσιν;

Δεύτερος υπάλληλος.—Δέν έχετε σιγαοέττα, 
σπίρτα, δαντέλλας;

Πρώτος ταξειδιώτης, άνοίγων ολίγον μίαν 
βαλίζαν.—"Εχω τριάκοντα σιγαρέτα. Μοΰ εί- 
πον εί; Βρυξέλλας, οτι επιτρέπονται τριάκοντα.

Πρώτος υπάλληλος.—Λαμπρά κύριε! Έπι - 
τρέπομεν μάλλιστα πεντήκοντα.

Πρώτος ταξειδιώτης.—Έάν τό ήξευρα!
Δεύτερος υπάλληλος απευθυνόμενος είς μίαν 

τών κυριών.—Και σείς, κυρία, δέν φέρετε τί
ποτε είς αύτόν τόν σάκκον;

Ή κυρία, μικρά κα'ι λεπτή.—’Απολύτως 
τίποτε!.... ίδέτε.

Ή άλλη κυρία, παχύσαρκος, έπισπεύδουσα 
εί; την έρώτησιν.—Κ" έγώ επίσης!

(Οί υπάλληλοι εξέρχονται.)
Οί ταξειδιώται.—Ούφ!

(Σιωπή μέχρις οτου τό τραΐνον άνεχώρησε).
Ή παχεΐα κυρία —"Ας είνε, δέν ησαν ένο- 

χλητικοί οί τελώναι!
Η μικρά κυρία.—ΙΙολϋ καλά έκαμαν.
Ή παχεΐα κυρία έν ριπή οφθαλμού.—Καλέ 

τί λέγετε; Τί ιδέαν έχετε δι’ αύτήν τήν δαν- 
τέλλαν; (Καί έκβαλλούσα έκ τοϋ θυλακίου 
της έν δέμα δαντέλλας έπιδεικτικώς τήν έδεί- 
κνυε).

Ή μικρά κυρία.—Βλέπω ... βλέπω ότι 
εινε ωραία όπως καί ή {δική μου! (Καί δει
κνύει μέ τήν σειράν της άλλο δέμα).

Ή παχεΐα κυρία.—”Α! λαμπρά!
'Π μικρά κυρία.—"Εχω τριάκοντα μέτρα 

τυλιγμένα γύρο εί; τό σώμα μου!
Δεύτερος ταξειδιώτης.—Έάν σάς συνελάμ- 

βανον!
Ή μικρά κυρία. Ώ! θά μοΰ έκόστιζεν 

ακριβά!
Τρίτος ταξειδιώτης — Είνε αμείλικτοι διά 

τόν φόρον της δαντέλλας.
Ή παχεΐα κυρία.—Φαίνεται οτι διά τά σι- 

γάρα....

Πρώτος ταξειδιώτης.—Είνε αρκετά επιει
κείς'...

Ή παχεΐα κυρία.— Μά τήν αλήθεια!... Τά 
σιγάρα! Είνε διά τούς άνδρας. Καί οί άνδρες 
ύποστηρίζονται μεταξύ των!

Δεύτερος ταξειδιώτης.—Ώ! οί τελώναι,... 
δέν είνε άνθρωποι!

Ή παχεΐα κυρία.—Τί είνε;
Δεύτερος ταξειδιώτης (μέ ύφος Ουυ,ώδες). — 

Είνε....
Πρώτος ταξειδιώτης άστειζόμενος.—Φαίνε- 

σθε, ?Tt δέν τούς αγαπάτε!
Λεύτερος ταξειδιώτης.—ΤΑ! μά τήν αλή

θεια, οχι!
Τρίτος ταξειδιώτης.— Θά σάς έπιασαν ί'σως;
Δεύτερος ταξειδιώτης.—Ναί!... είς Παρι- 

σίους!... Προσεπάθησα νά περάσω ήσύχως ένα 
λίτρον τσίπουρα τά όποια μοΰ είχε δώσει ένας 
αμπελουργό;!... Ά! τήν έπαθα στά γερά! 
Ένα; ύπάλληλο; μέ συνέλαβε!

Ή μικρά κυρία-—Καί θά σάς έκόστησεν 
ούκ ολίγον.

Λεύτερος ταξειδιώτης. — Έκτόν πεντήκοντα 
φράγκα!

Πρώτος ταξειδιώτης.—Μπράβο!
Τρίτος ταξειδιώτης.—Θά ήσαν αύτοκρατο- 

ρικά αύτά τά τσίπουρα.
Δεύτερος ταξειδιώτης.—"Α ναί! δύνασθε νά 

γελάσετε!.,.. Έάν ποτέ σάς συμβή, σάς βε- 
βαιώ ότι θά πικοαθήτε αρκετά!

Ή παχεΐα κυρία.—Άναμφιβόλως.

(Σιωπή έπ’ ολίγον)
Λεύτερος ταξειδιώτης.—Μ’ όλα ταΰτα! έξε- 

δικήθην!
ΙΙαγ_εϊα κυρία ένδιαφερομένη.—"Α ! ά !·.. 

Πώς;
Λεύτερος ταξειδιώτης.—Έρχομαι δύο φοράς 

τό έτος είς Βέλγιον, καί κάθε φοράν...Οΰ !... 
τά έκέρδησα τά 150 φρ..

Η παχεΐα κυρία.—"Ισως μέ σιγαοέττα καί 
σπίρτα...

Λεύτερος ταξειδιώτης.—"Οχι, μή νομίζετε 
ότι περνώ λαθρεμπςρικώς σιγάρα. Δέν πίνω ! 
Όχι ! Φέρνω δαντέλλας....καί δαντέλλας ω
ραίας ώ; αί ίδικαί σας αγαπητή κυρία !

Ή παχεΐα κυρία.— Γί λέτε ;
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(Μικρά σιωπή).
Πρώτος ταξειδιώτης.—Όταν θέλετε νά μή 

φοβεΐσθε τούς έκτελωνιστάς, πρέπει νά φέρε- 
σθε τολμηρώς ! Πρό ολίγου, δέν άφήκα νά μ ’ 
έρωτήσουν αύτοί....Ώμίλησα πρώτος.... Έλα
βον ύφος άθώον διά νά δηλώσω βτι είχα τριά
κοντα σιγάρα...είς τήν βαλίτζα μου!... Μόνον 
κατά λάθος έλησμόνησα νά τούς δηλώσω οτι 
είς τά θυλάκιά μου, είχα τ’ άλλα....

Ή μικρά κυρία.—Ά ! είσθε πονηρός/
Πρώτος ταξειδιώτης.—Χρειάζεται, κυρία 

μου, πάντοτε κα'ι ολίγη πονηράδα !

(Μικρά σιωπή).

Τρίτος ταξειδιώτης. Έγώ, όταν πηγαίνω είς 
τάς Βρυζέλλας, ποτέ δέν φέρω παρά μερικά 
κουτιά σπίρτα....Ευχαριστώ τήν σύζυγόν μου! 
Έάν εξετάσετε καλά είνε ολίγον βλακώδες ! 
Κινδυνεύω ποόστιμον, συνήθως μέγα, διά μη
δαμινόν κέρδος....Μόνον, ή σύζυγός μου είνε 
τόσον ενθουσιασμένη διότι έγέλασα τό τελω- 
νεΐον καί !....

Ή παχεΐα κυρία.—Αύτό τό εννοώ ! και έγώ!
(Μικρά σιωπή).

Πρώτος ταξειδιώτης.—Μήπως σάς ενοχλεί 
ό καπνός κυρία ;

Ή παχεΐα κυρία—Όχι....όταν έρχετε άπό 
λαθρεμπορικόν σιγάρον....
(Ή μικρά κυρία διά κινήματος τής κεφαλής 

συμμερίζεται).
Πρώτος ταξειδιώτης.—Τότε άνάπτω !

(Μικρά διακοπή)
Ή μικρά κυρία.—Έν τούτοις αρχίζω νά 

πιστεύω ότι οί έκτελωνισταϊ δέν είνε καί τό
σον δύσπιστοι καί πονηροί ώς τούς νομίζουν.

Πρώτος ταξειδιώτης. — Δηλαδή, ύπάρχουν 
πολλάκις πονηρότεροι αύτών !

Δεύτερος ταξειδιώτης.—Οί λαθρέμποροι παί
ζουν άρκετά κόλπα.

‘Π παγ.εΐα κυρία.—Καθώς καί οί έκτελω 
νισταί /

Ή μικρά κυρία.—Συμβαίνει πολλάκις. μοϋ 
είπον, οί ύπάλληλοι νά ακολουθούν, άπό τά 
σύνορα μέχρι ΙΙαρισίων. εκείνους όπου νομίζουν 
ύποπτους !

Ή παχεΐα κυρία. - Είνε πολύ σωστόν. Πολ
λοί λαθρέμποροι νομίζουν εαυτούς ασφαλείς, 
διότι διήλθον άνευ εμποδίων τά σύνορα.... 
έχουν άδικον όμως !

Πρώτος ταξειδιώτης.—Μήπως είς τό παρα 
κείμενον διαμέρισμα είνε κανείς υπάλληλος 
καί ήκουσε τή. συνομηλίαν μας ;

Δεύτερος ταξειδιώτης.— Μέ κάμετε καί φο· 
βοΰμε !

Ή μικρά κυρία άνήσυχος παρατηρεί είς τήν 
κλειδαριά.

— Δέν ύπάρχει φόβος.

Πρώτος ταξειδιώτης.—Δέν είνε κανείς ;
Ή μικρά κυρία.—Κανείς διά νά φοβηθούμε... 

"Ένας καλόγηρος κοιμάται.
Πρώτος ταξειδιώτης —Έ ! έ ! ..ποιος ήξεύ- 

ρει μήπως....
Τρίτος ταξειδιώτης.— Έν τούτοις, δταν ό- 

μιλή τις περί κινδυνωδών ύποθέσεων πρέπει 
νά χαμηλών/] τήν φωνή. του.

'Π παχεΐα κυρία. — Είμαι τής αύτής γνώμης.
(Τό τραίνον σταματά είς Σαίν-Κεντέ !.... 

Σταθμός πέντε λεπτών. Ή παχεΐα κυρία κα
τέρχεται, λέγουσα ότι θά άγοράση τρόφιμα).

Πρώτος ταξειδιώτης.—Φοβήται μήπως άδυ· 
νατίση !

Ή μικρά κυρία.—Θά ήτο κρίμα !
Τρίτος ταξειδιώτης φιλοφρόνως. — Ά ! δέν 

έχει τό σώμα σας !
Πρώτος ταξειδιώτης.—Είνε φλύαρος άρκετά 

άστεϊα.
Τρίτος ταξειδιώτης.—Φέρει τήν ειλικρίνειαν 

έπί τοϋ προσώπου.
Δεύτερος ταξειδιώτης, είοωνικώς.—Τής ευ

ρίσκω έγώ κάτι τι τό γρουσούζικο !
(Γελούν ότε ή παχεΐα κυρία έπιστρέφει).
Πρώτος ταξειδιώτης.—Λοιπόν, δέν ηυρατε 

τίποτε τοϋ γούστου σας ζ
ΊΙ παχεΐα κυρία- — Συγγνώμην !...Έπήρα 

δύο σάνδουιτς καί ένα ποτηράκι άσπρον κρα- 
σάκι.

Πρώτος ταξειδιώτης. — Δέν έχάσατε τόν 
καιρόν σας !

ΊΙ παχεΐα κυρία. — Έπήρα διπλές μερίδες... 
Δέν μοΰ αρέσει νά τρώγω είς τό βαγόνι. ..ιδίως 
όταν οί άλλοι ταξειδιώται δέν τρώγουν.

ΊΙ μικρά κυρία. — Σάς χαλά τήν δρεξιν 
τοΰτο ;

Ή παχεΐα κυρία.—Όχι ! δέν έχω τό θάρ
ρος (μειδιώσα). Άλλως τε δέν γνωρίζω τί δύ- 
ται νά μοϋ κόψη τήν όρεξιν !

Δεύτερος ταξειδιώτης.— Ό φόβος τών έκτε- 
λωνιστών ·

Ή παχεΐα κυρία, γελώσα.—Ά ! λά ! λά ! 
(σοβαρά). Γελώ !....Καί όμως είς τό βάθος,δέν 
ύπάρχει τί τό γελοίου....Σάς είπον πρό ολίγου 
βτι οί έκτελωνισταϊ έχουν άρκετά κόλπα αύ
τοί οί διάβολοι. "Ημην παρούσα είς έν έπεισό- 
διον καί έκτοτε τούς έμαθα ...και τούς φο 
βοΰμαι !

’Η μικρά κυρία—Διηγηθήτέ μας αύτό τό 
έπε.σόδιον.

"Π παχεΐα κυρία — Αύτό συνέβη πρό δύο 
έτών...είχομεν διέλθει τά σύνορα καί οί τελών, 
υπάλληλοι έφέρθησκν εύγενεΐς.,.ζλοι έφάνησαν 
ευχαριστημένοι, διότι έκτές έμοΰ, είχον κου- 
μένα πράγματα, είς δαντέλλαν,άλλοι σιγάρα... 
Είς κύριος, καλοενδεδυμένος φίφτυ του, έάν 
αγαπάτε, έδήλου έξαιρετικώς τόν ένθουσια- 
σμόν του, κκί εξέβαλε κουτιά σπίρτων, άτινα 

μή ύποκείμενα είς φόρους δέν τοΰ έκόστιζαν 
τίποτε...Φυσικά, καθείς έξεμυστερεύθη καί 
άπό κάτι.,.Ό κύριος αύτός έξεφράζετο χαριέν- 
ως, λέγων πόσον έγελάσθη τό τελωνείου.... 
Άλλ’ ιδού ! μόλις φθάσαντες είς Παρισίους, 
εύρισκόμεθα ένώπιον τελών, ύπαλλήλων, οίτι- 
νες μάς άναγκάζουν νά διέλθωμεν όπως μάς 
έξετάσωσιν...ολοκλήρους ! παρακαλώ !

Ή μικρά κυρία.—Ό κύριος φίφτυ-τοΰ ήτο 
έκτελωνιστής !

Π παχεΐα κυρία. — Μάλιστα !... Εύτυχώς 
οπού (διά πρώτην φοράν είξεύρετε) δέν είχον 
τίποτε !... Άλλ’ οί συνταξειδιώται μου έπα- 
Οαν φοβερά πρόστιμα !...

(Διακοπή. Ή διήγησις αυτή έφεοε ταραχήν 
μεγάλην. Οί ταξειδιώται παρετηροΰντο άλλη 
λοδιαδόχως ύπόπτως). ‘Η παχεΐα κυρία πα · 
ρατηροΰσα τήν αέσθησιν ήν έπροξένησεν ή διή- 
γησίς της.—Έ ! λοιπόν ; είσθε συγκεκινημέ- 
νοι βλέπω ώσάν γυναικούλες... Δέν θά ύπο- 
πτευθήτε μοϋ φαίνεται μεταξύ σας

Πρώτος ταξειδιώτης.—Κυρία !...μάς προξε- 
νήτε φόβον !... (είς τούς άλλους ταξειδιώτας). 
Νομίζω κύριοι, βτι πρώτος έγώ έδειξα τά. σι
γάρα μου, άλλά σάς λέγω λόγω τιμής βτι δέν 
είμαι έκτελωνιστής.

Λεύτερος ταξειδιώτης.—Έάν είσθε έκτελω- 
νιστής δέν θά τό έλέγατε !

Πρώτος ταξειδιώτης.—Άναμφιβόλως ! . . . 
Άλλά θέλω σάς δείξει ποιος είμαι.

(Ζητεί είς τά θυλάκεια του)

Τρίτος ταξειδιώτης. — Σάς παρακαλώ !
Ή μικρά κυρία, τρομάζουσα αί'φνης.—"Αχ!

Θεέ μου!... Καί ό καλόγηρος μας;
Ή παχεΐα κυρία.—Δέν ήτο έκτελωνιστής... 

Κατήλθεν είς Σαίν-Κεντέ. (Μέχρι ΙΙαρισίων, 
ή συνομιλεΐα έξακολουθεΐ, διά τήν έπιδεξιό- 
τητα τών έκτελωνιστών... Τέλος τό τραίνον 
σταματά είς τόν βορεινόν σταθμόν).

Η παχεΐα κυρία.—Εμπρός! έφθάσαμεν
Ή μικρά κυρία, ήτις παρατηρεί διά τής

είς

θυρίδος.—Άχ! Θεέ μου!
Ή παχεΐα κυρία,—Τί συμβαίνει;
Ή μικρά κυρία.—Είνε έκτελωνισταϊ 

τήν παραλίαν.
Πρώτος ταξειδιώτης.—Όγι είς τήν παρα 

λίαν!... Συνήθως περιμένουν είς τήν έξοδον!
Δεύτερος ταξειδιώτης, υποπτευόμενος.— 

Μήπως’,...
Ή παχεΐα κυρία.—Θεέ μου! Φοβεΐσθε;... 

συνοδεύσκτέ με.... διέρχομαι πρώτη.... Θά 
ίδήτε έάν φοβοΰμαι έγώ τούς έκτελωνιστάς· 
διευθύνεται πρός αύτούς καί δεικνύει τούς συν- 
ταξειδιώτας της παραζαλισμένους.

Ή παχεΐα κυρία.—Αύτός έχει δαντέλλα... 
Ό άλλος σπίρτα καϊ έκεΐνος σιγάρα. Όσον 
άφορά τήν μικράν κυρίαν κυρίαν, θά ευρητε 

τριάκοντα μέτρα δαντέλλα τυλιγμένην είς τό 
λεπτόν σωματάκι της.

Είς Ικτελωνιοτής, πολύ εύγενής.— Λάβετε 
τόν κόπον νά μάς συνοδεύσητε κυρία καί 
κύριοι.

Πρώτος ταξειδιώτης έκθαμβος. — Έ!
Τρίτος ταξειδιώτης είς τόν δεύτερον.—Σείς 

όστις έλέγατε είοωνικώς βτι ήτο γρουσούζα 
γυναίκα, τί λέτε τώρα; Είνε άρχιγρουσοΰζα!

Δεύτερος ταξειδιώτης λυσώδώς.—Ά ! ή 
άθλια!...

ΊΙ μικρά κυρία. — Αύτό εϊνε άπαίτιον! είνε 
φρικώδες!

Εΐς ίκτελωνιστής.—Μήν φωνάζετε, κυρία, 
καί δέν δύνασθε τίποτε νά κάμετε. Καί ά- 
ποτεινόμενος πρός τήν παχεΐαν κυρίαν.

Έλάβομεν μόλις πρό πέντε λεπτών, τό τη - 
λεγράφημα σας...

(Μετάφρασις) ’Αντιγόνη Π.

’Σ ΕΚΕΙΝΗΝ

’Σ τοΰ στήθους σου τά κύματα άς πέσω 
ποΰ μέ ζαλίζουν, δταν τά ίδώ, 
πολλάκις ’θέλησα τήν δίψαν νά κορέσω, 
μά δέν μ' άψίν’ ό ψόθος κι’ ή αιδώ.

Μήπως πολλάκιςδέν έμάντευσες πώς θέλω, 
νά ’ζιχνιάσω, άν κ’ έσύ μέ αγαπάς 
ή μήπως νόμισες ό δύστηνος πώς μέλλω 
νά λησμονήσω τάς χρυσός σου καλλονάς;

>~<

Τί νά τήν 'πώ τήν ώρα πού σέ είδα, 
νά βλαστημήσω ή νά ευχηθώ 
τοϋ έρώτος τήν άγρια παγίδα, 
άν άποί,αύσω έκεϊνο ποΰ ποθώ ;

>—<

θά θεωρώ ώς Ούραν Παραδείσου 
επίγειον Παράδεισον ξανθό μου 
κι’ έσέ θά θεωρώ έξ ίσου 
καί θά περνώ ώοαϊα τόν καιρό μου.

Φ<ι ναογιώτης
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— Τιποτένιες δουλειές !
— Καί πώς περνάς τόν καιρόν σου ;

— Νά, δέν βλέπεις ; Μετρώ της ώρες ποΰ 
περνούν.

— Πάλι καλά. Φαίνεται έχεις ύπ’ δψιν 
σου ότι «ό χρόνος είνε χρνίμα».

— Κύτταξε τί σόμπτωσις !
Κάθε φορά ποΰ έρχομαι σέ ’βρίσκω άρ

ρωστο. Τί πρέπει νά γίνγ>·
— Άπλούστατον.
Νά μην έρχεσαι καθόλου.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Πλανόδιος βιβλιοπώλης κτυπβ εις την 
Ούραν γνωστής κυρίας ουγγραφούσης. Ή δέ 
υπηρέτρια ανοίγει καί <5 βιβλιοπώλης τή παρου
σιάζει βιβλία πρδς πώλησιν.

— Βιβλία κάνουμε μόνοι μας έδώ, τώ πα
ρατηρεί ή υπηρέτρια καί κλείει άμέσως τήν 
Ούραν.

Τί λαμπρός γάμος !
Ό γαμβρός έχει περιουσίαν 400 χιλιάδων 

δραχμών καί ή νύμφη προίκα 395 χιλιάδων !
— Άλλ’ αύτό σήμερον λέγεται έπιχείρησις 

καί όχι γάμος, άπήιτησέ τις.
— Πρός έκμετάλλευσιν τοΰ βορείου πόλου, 

πρροέΟηιεν άλλος.

Ευγνωμοσύνη.
— “Α, Ιατρέ μου, ουδέποτε 9ά λησμονήσω, 

ότι σας χρεωστώ τήν ζωήν μου.

— “Οχι, Κυρία μου, δέν μοϋ χρειαστείτε 
τήν ζωήν σας. Μοΰ χρεωοτεΐτε μόνον τεσσαρά
κοντα έπισκέψεις πρός πείτε φράγκα έκάστην.

Μεταζύ δύο φίλων.
— Αύτός, ΜατΟίλΟη, ξεύρεις, τρις φοράς έ- 

νυμφεύΟη ■
— Ναί, έφ' όσον είναι νέος, άλλως τε...
— "Αλλως τε ;
— “Αλλως τε Οά έχήρευε !

Είς μίαν συναναστροφήν.
Μία χήρα. "Αχ! τόν έφαγαν τά βιβλία 

τό μακαρίτη. "Ολο στή μελέτη ριγμένος καί 
στά χαρτιά.

Μία άλλη χήρα. Άμέ καί 'μένα ό προ- 
κομένος άπό τά χαρτιά έπήγε.

— Ήτανε λόγιος ;
— "Οχι καλέ, χαρτοπαίκτης και ηύτοκιό- 

νησε.

Τί ρωτάς άν μ’ άρέσαι τό χιόνι 
’ς τά βουνά ποΰ περνούμε έμεϊς 
είναι σύνθημα, άσπρη σινδόνη. 
είναι ώρα ανακωχής.

>*<

'Εορτή γιά ολ τάρτας μεγάλη 
πού φορούμε λευκά φουστανέλλα 
εορτή ποΰ δέν έχουνε άλλοι 
εορτή ποΰ μάς λέει «Χαΐρε, γέλα».

ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΙΟΝΙ
Ναί! τό γελοίο σπανίως τό βλέπουν 
’ς έκείνους πώχουν πάντα τόν Άρη 
συντροφιά, κι’ αρχηγό καί καμάρι 
μόν ’ ’ς τό χιόνι άνάπαυσι δρέπουν.

>*<

Τότε κάθε ’ς έμάς παλληκάρι 
’ς τή σπηλιά μέσ’ τήν κάπα χωμένο 
πάντα δμως τό ξίφος ζωσμένο 
μ’ άνθη Μουσης στέκει τόν “Αρη.

Φαναργιώτικ;

*

I

1

— Τήν καϋμένη τή γυναίκα μου. Θά είνε 
πιστεύω ευχαριστημένη γιατί έπί τέλους τ$)ς 
έκαμα ένα δώρον υστέρα άπο τόσων έτών 
συμβίωσιν.

— ‘Αγάπη μου, δέν φαίνεσαι καθόλου γιά 
έπαρχιώτισα. Άν θέλγς μάλιστα νά είσαι τε
λεία Άγγλίς περιηγητρι α νά μή ζητάς τίποτε 
νά σοΰ αγοράζω.
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31. Αίνιγμα·
Βις πενταγράμματον ποτβμόν 
τήν μέσην άν άλλάξν,ς, 
θά σχημάτισες εθνικόν, 
τά άλλα άν φύλαξης.

32. ’Ρόμβος.

4-
+
4- +

• 4- + +
■ · + 4- +

• + + +
+ + 4-

Νά τεθώσιν όριζοντίω
+

ie
α') γράμμα, β') θεά, γ') πτηνόν, 0') υιός του Άμφι- 
τρΰωνος, ε') είς τών κενταύρων, C') σκώληξ, ζ') 
γράμμα
ούτως, ώστε νά άνσγινώσκωνται καθέτως, ώς δεικνύ- 
ουσ-.ν ο! σταυροί
α') υιός τοϋ Ύπερίονος, 6') αρχαίος ήρως, γ') μου
σικόν ό’ργανον.

33. Φωνηεντόλιπον·
ρ ■ γ · · φ · λ · ν · · ν · ν

3ο. Φνοδην ιιίγδην.
πυρητικός θραύετο

δίί. Γρίφος·

π
π π

εΐμί θ
π π

π

3G. Διπλή άκροότιχίς.

+ ■·■■ + 
+ ··-·+· 
Α- .... 4-
+...................................+
+ · · · + 
+ ··■· +

Νά τεθώσιν όριζοντίως
α') μία τών θυγατέρων τοϋ Υακίνθου, β*) υιός τοϋ 
Χοϋς θεμελιωτής αρχαίας πόλεως, γ') γνωστόν όνομα 
έκ τής Παλαιας Διαθήκης, δ') θυγίτηρ τοϋ ©εσπίου, 
μητηρ τοϋ Λυγκαίως, ε') όνομα τής ουρανίας ’Α
φροδίτης παρά τοΐς άρχαίοις 'Αραψιν, ς') θυγάτηρ 
τοϋ Κάδμου
ούτως, ώστε νά άναγινώσκωνται καθέτως έν μέν τή 
αρχή ονομα περίφημου άγαλματοποιοϋ συγχρόνου τοϋ 
Φειίίου, έν δέ τφ τέλει μία τών θυγατέρων τοϋ Ώ- 

κεανοϋ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ
Μεγάλην έκδούλευάτν θέλομεν παρέχει έφε- 

ξής τοΐς Λμετέροις συνδρομηταΐς διά της ά- 
ποκαλύτ^εως παντί βουλομένω της προσωπι
κής Ιδιότητάς του, ήτοι τοΰ χαρακτήρος τον, 
προσόντων καί έλαττωμάτων του. πρός μελέ
την καί όδηγίαν τών πράξεών του έν τώ πα
ρόντα καί έν τώ μέλλοντι έπί τμ βάσει προσ
φάτου, εί δυνατόν, φωτογραφίας, άποστελλο- 
μένης ήμϊν μετά σημειώσεως άκριδοϋς όπι
σθεν αυτής τοϋ ονόματος, έπαγγέλματος, Λ- 
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής-

Πάσα άποότολή φοιτογραφίας θέλει όυνο- 
δεύεσθαι καί ύπό 5 δραχμών, δι' έξοδα τής 
σχετικής ύπηρεόίας-

Έξήγηόις παντός ονείρου δρ. 8.
Ή ΔιεύΟννόις

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΣ 

.9 όόός Παπαρυη- 
γοπούλου 

("Εναν·:·. Κήπου 

Ύποργ.Οίκονομ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΚΑΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

’Οδός Εύριπίδον
καί Σωκράτου; 2 

ΑΘΙΕΧΑΙ

Κατασκευή τυπογραφικών cliches St' εφημερίδας, περιοδικά, συγγράμματα, καταλόγους κτλ. 
PllOtO-Reportage. Ειδική φωτογραφική υπηρεσία δι’ εφημερίδας καί περιοδικά. 
'Εκδόσεις Περιοδικών, βιβλίων, δελταρίων, ρεκλαμών, τιμοκαταλόγων κτλ.
Πώληαις καί μίσ&ωσις ετοίμων cliches.
Πλάκες προβολέων διά διαλέξεις καί μαθήματα σχολείων, λυκείων, συλλόγων κτλ. 
Προμή&εια βιβλίων κκί διαφόρων αντικειμένων.
Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφικών πλακών.
Εΐσπραζις αποδείξεων καί λογαριασμών.
Έγγραφη συνδρομητών εί: τάς εφημερίδας καί περιοδικά.
Αποστολή ταχυδρ. δεμάτων καί διαφόρων παραγγελιών εΐς Αίγυπτον.


