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Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΤϋΥΣ ΑΙΩΝΑΣ

Ό αθύρματος τηλέγραφος·.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).

Ό άνθρωπος φύσει πλεονέκτης καί μη άρ- 
κούμενος ένεκα τούτου είς την μεταβίβασιν των 
Ιδεών του δια τών συνήθων μέσων τής τηλε
γραφικής άνταποκρίσεως, διά τών συρμάτων 
δηλ έσκέφθη νά χρησιμοποιήση έτι άπλούστε- 
ρον, ταχύτερου καί θαυμασιώτερον σύστημα, 
δηλ. τήν ανευ διαμέσου άγωγοΰ άνταπόκρισιν. 
Ουτω δέ μόλις προ δλίγων έτών δ νεαρός 'Ι
ταλός Μαρκόνι έξετέλεσε τά πρώτα αΰτοΰ έπι- 
τυχή πειράματα είς τήν ανευ σύρματος τηλε
γραφίαν.

Ή ανευ σύρματος τηλεγραφία ήδη άπέκτησε 
τήν Ιστορίαν της και περί ταύτης θ' άναφέρω- 
μεν ήδη έν σχετική συντομίφ μέ σκοπόν νά πα- 
ράσχωμεν πάσας τάς δυνατός πληροφορίας, 
πρός πλήρη κατανόηοιν τοΰ περιέργου τούτου 
τηλεγράφου.

Αλλά πρό τούτου και πρός καλειτέραν έξή- 
γηοιν τοΰ θέματος, χρήζει ή έξήγησις τοϋ μέ
σου, τό όποιον Αντικαθιστά τό σύρμα τοϋ κοι- 
τοΰ τηλεγράφου. Μετά τοϋτο θά άναφέρωμεν 
σχετικά τινα περί τών συσκευών, δι ’ ών επι
τυγχάνεται ή διά τής άτ μοσφαίσς μεταβίβασις 
τοΰ ήλεκρισμοϋ άπό τόπου είς τόπον καί ε’τα 
θά έκθέοωμεν τό ιστορικόν μέρος τής τηλε
γραφίας ταύτης.

"Οπως ό ήχος καί τό φως, ουτω καί <5 ηλε
κτρισμός είναι παλμική κίνησις, διαδιδόμενη 
διά μέσου τοΰ αίΰέρος. Είς τάς Αρχάς τοΰ πα
ρελθόντος αίώνος ό γάλλος φυσικός Βΐ’θδΠθΙ 
παρετήρηοεν, οτι τό φώς εϊνε δποτέλεομα κρα
δασμού. Τώ 1850 <5 Αγγλος Maxwell έξή- 
νεγκε τήν υπόθεσιν τής όμοιότητος τής κατα
γωγής τών φωτεινών και ήλεκτρ. εκδηλώσεων. 
Ό δέ γερμανός Χέρτζ μελετήσας έπισταμένως 

τό ζήτημα, άπέδειξεν ομοίως, οτι οΰ μόνος 
τά ηλεκτρικά κύματα διά τοΰ αίθέρος μεταδίς 
δονται, Αλλά και έζελίσσονιαι έγκαρσΐως, δπων 
και τά τοΰ φωτός.Βραδύτερου δέ δ γάλλος δόν 
κτωρ Brailly εΰρε τό μέσον διά τής Ανακαλύ- 
φεως τοΰ διά ρηνιμάτων οωλήνος του νά ση
μείωση τήν διάβασιν τοΰ ήλεκτρ. ρεύματος" καί 
τέλος <5 Μαρκόνι τω 1896 ίφεΰρε τήν κεραίαν, 
ήτις διά τής άυαπτύζεως τών αιθέριων κυμά
των επραγματοποίησε τήν τηλεγρ. συγκοινωνίαν. 
“Ωστε οί τέσσαρες ουτοι φυσιοδίφαι, Μάζβελ, 
Χέρτζ, Brailly καί Μαρκόνι συνετέλεοαν είς 
τήν Ανάπτυξιυ τής άνευ σύρματος νέας ηλεκτρι
κής τηλεγραφίας, όπως δ Βόλτας, ό Γαλβάνης, 
Άραγώ καί Μόρα συνετέλεοαν εις τήν μετά 
σύρματος Αγωγοΰ ήλεκτρικήν τηλεγραφίαν.

Διά τοΰ δμογενονς λοιπόν καί έλαστικοΰ τού
του διαμέσου, τό όποιον καλείται ιιαίθήρη Ανα
πτύσσεται ή ενέργεια αΰιη έν εΐδει κυμάναεων 
έκτάσεως καί συνεχείας, αΐτινες επιδρώ οιν έπί 
τών ήμετέρων συσκευών.

Εν Tfj κάτωθι είκόνι δείκνυται ό τρόπος τής 
Αναπτύζεως τών ηλεκτρικών αυτών διακυμάν-

Άνάπτυξτς τών Λλεκτρικών κυμάτων.

σεων καί δύναταί τις νά σχηματίση ιδέαν. Διάφο
ροι σοφοί κατόπιν μελετών έπί τής φύσεως 
τών διαφόρων κραδασμών, εΰρον τάς Ακολού
θους σχέσεις".

’Ηχητικοί κραδασμοί. Εΐσί σφαιρικοί δια-
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κυμάνοεις,Αναπτυσσόμενοι μετά ταχύιητος 340 
μ. κατά δευτερόλεπτου έν τφ Αέρι.

Φωτεινοί κραδασμοί. Είοί διακυμάνσεις 
εγκάρσιοι, διαδιδόμενοι μέ ταχύτητα 300,000 
χιλιομ. κατά δευτερόλεπτον.

Θερμαντικοί κραδασμοί. 'Ll θερμότης και 
τδ φώς ίχουσι την αυτήν ταχύτητα, ήτοι συν
ταυτίζονται με τούς τοΰ φωτός.

"Ηλεκτρικοί κραδασιιοί. ΕΜ σχεδόν οι 
αυτοί μέ τούς τοΰ φωτός· μέ την διαφοράν 
δτι εΜ ταχύτεροι τούτου.

Ηδη εύκολώτερον θά είσέλθωμεν εις τδ I

στορικδν μέρος τής ήλεκτρικής ταύτης τηλε
γραφίας. Ο Χέρτζ Απέδειξεν, ΰτι <5 έξ έπα- 
γωγής παραγόμενος σπινθήρ έχει τήν Ιδιότητα 
νά παράγη έναέρια ήλεκτρικά κύματα. Ο δε 
Φαραδάν Αγγλος φυσικός άνεκάλυψε τό ές υπα
γωγής φεΰμα, δπερ εχει ώς εξής : ‘Εάν έχω- 
μεν κύκλωμα περιλαμβάνον στήλην, παροπλεύ 
ρως δέ θέσω μεν έτερον κύκλωμα μετά γαλ 
βανομέτρου, παρατηροΰμεν τήν βελόνην παρε- 
κλίνουσαν, δπερ σημαίνει, δτι βεΰ/ια διέρχεται 
διά τοΰ δευτέρου κυκλώματος. Καί τδ μέν βεΰ- 
μα τής στήλης έκλήθη πρωτεύον, τδ δέ διαρ 
ρέον τδ παραπλιύρως τοΰ πρωτεύοντος κυκλώ
ματος σύρμα δευτερεΰον. Τοΰντεύθεν δ Rum- 
koi I έπενόησε τδ φερώνυμον έπαγωγικόν 
μηχάνημα,τδ όποίον ούγκειται εις δύο πηνίων, 
τδ έν είοερχόμενον εις τδ έτερον τδ μέν εΐ- 
σερχόμενον, δπερ είναι καί μικρότερον είναι 
περιελιγμένον διά παχέος χάλκινου σύρματος, 
μεμονωμένου διά μετάξης. Διά τοΰ σύρμα
τος τούτου διέρχεται τδ πρωτεύον ρεύμα. Είς 
τδ δεύτερον πηνίον είναι περιελιγμένον λεπτό
τατοι· χάλκινου σύρμα, επίσης μεμονωμένου διά 
μετάξης. Έπί τοΰ σύρματος δέ τούτου παρά
γεται τδ έξ έπαγωγής ρεΰμα.

Έάν νυν, διερχομένου τοΰ πρωτεύοντος 
ρεύματος διά τοΰ παχέως σύρματος, πλησιάσω- 
μεν τά άκρα τοΰ λεπτοΰ, ευθύς παράγεται 
σπιτθήρ. Επειδή δμως τδ εξ έπαγωγής ρεΰμα 
παράγεται μόνον κατά τήν διακοπήν καί τήν 
Αποκατάστασιν, διά τούτο έπενόησαν ιδιαίτερον 
μηχάνημα, δπερ διακόπτει και Αποκαθιστά τα
χέως τδ πρωτεύον ρεΰμα. Τδ μηχάνημα δέ 
τοϋτο καλείται βοητόμος.

Τό σύστημα τούτο τελειοποιήσας δ Χέρτζ, 
Απελάμβανεν ηλεκτρικά κύματα, τά όποια έπε- 
νήργουν είς μεταλλικός πλάκας, ας έθετ’ν Απέ

ναντι καί εις Απόστασιν έν τώ δωμαιίφ του. 
Κατόπιν δ ^άλλος φυσικός Βράνλυ Λνεκάλυψε 
τδν περίφημον σωλήνα, δι’ οΰ βραδύτερου <5 
Μαρκόνι έτελειοποίησε τδν ανευ σύρματος τη 
λέγραφόν του.

Ό σωλήν ουιος, ώς έμφαίνετυι, ουνίσταται 
εξ ΰάί.ου. Έν τώ σωλήνι τούτφ ΰπάρχουσι δύο 
μεταλλικά έμβολα εις Απόστασιν τριών χιλιο
στομέτρων περίπου, μεταξύ τών όποιων έγ- 
κλιίονται μεταλλικά ρηνίματα σιδήρου και νι
κελίου, ίχοντα τό ιδίωμα τά καθίστανται άγω 
γιμα εις ήλεκτρικδν κύκλωμα, άμα τή διελεύοει 
ηλεκτρικών κυμάτων Τούτο ΰπήρξεν ή βάσις 
τής Ιπινοίας τού Μαρκόνι, φαντασ&έντος τδν 
ανευ σύρματος τηλέγραφόν του Ωστε, έάν 
θέσωμεν τδν σωλήνα τοΰ Branly έντός κυ
κλώματος, έν ώ λειτουργεί ηλεκτρική στήλη, 
τδ ρεΰμα δέν διέρχεται, δ.ότι τά ψήγματα πα 
ρουσιάζουσιν Αντίστασιν, Έάν δμως ουμπεοη 
σπινθήρ ή αιθέριου ηλεκτρικόν κύμα, τότε τά 
ψήγματα καθίστανται αγώγιμα καί έπιιρέπουσι 
τήν διέλευσιν τοΰ ηλεκτρισμού τής στήλης.

Έάν δμως κρούοωμεν έλαφρώς τδν σω 
λήνα, τότε έπανακιά ουιος τήν προτέραν του 
δντίστασιν καί διακόπτεται τδ κύκλωμα. II
τού φαινομένου τούτου θεωρία είσέτι δέν έξη
γείται δηλ. διατί δταν διέρχεται ρεΰμα στήλης 
δέν καθίοται ται Αγώγιμα, έτώ τουναντίον συμ
βαίνει μέ τήν Ιπίδρασιν αιθέριων παλμώοεων. 
"Ωστε δ τηλ. Μαρκόνι έρείδεται έπί τών άνω 
θεωρημάτων καί πρός πλεϊονα σαφήνειαν έπα-
ναλαμβάνομεν:

A

Κεραία τοϋ Μαρκόνι
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•ο Γάλλος Fres
nel είς τάς άρχός τοΰ 
παρελθό· τος αίώνος 
παρετήρησεν, οτι τδ 
φώς είναι Αποτέλεσμα 
κραδασμού.
' Τώ 1850 δ "Αγ

γλος Maxwel έςήνεχ- 
κε τήν ΰπόθεσιν τής 
δμοιότητος τών φω
τεινών καί τηλεγρ. 
έκδηλώσεων.

Ό "Αγγλος Φαρα- 
δτίΰ Λνεκάλυψε τδ έξ 
υπαγωγής ρεΰμα. Ό 

δέ Γερμανός Χέρτζ Απέδειξε*,  δτι τά κύματα 
μεταδίδονται δια τοΰ αίθέρος καί έξελίσσονται

εγκαρσίως ώς και δτι ό έξ έπαγωγής παραγόμε
νος σπινθήρ παράγει ήλεκτρ. κύματα.

Βραδύτερου δ γάλλος Δόκιωρ Branly διά 
τής άνακαλύψεως τοΰ <5ιά βηνιμάτων σωλήνος 
του παρετήρησε τήυ διάβασιν ήλεκ. ρεύματος. 
Ό Illlinkorf έπενόησε τδ φερώνυμον επαγω
γικόν μηχάνημα έκ δύο πηνίων, το παράγον 
σπινθήρας

Και τέλος δ Μαρκόνι έφεύρε τήν κεραίαν, 
ήτις διά τής Αναπτύξεως τών αιθέριων κυμά
των ^πραγματοποίησε τήν Ασύρματον συγκοι
νωνίαν.

Σνϋτιιμα ΛΙτιρκόν,ι.
Ουιος έθετο μεταξύ τών δύο χάλκινων σφαι 

ρών τοΰ δευτερεύοντος κυκλώματος δύο έτερος 
τοιαύτας μεγαλειτέρου μεγέθους, ουνδέοας τδ 
εν τών άκρων τοΰ κυκλώματος προς τήν κε
ραίαν J, ΰψουμένην κατακορύφως καί ίχου- 
σαν περί τά 30 μέτρα ύψος, τό δέ ετερον ά
κρου α μετά τής γής. 7'ά κύματα ώς είκός, έξ- 
επέμποντο διά τής κεραίας, όσάκις παρήγοντο 
ηλεκτρικοί σπινθήρες, χρησιμοποιουμένου πρός 
τοϋτο ιοΰ χειριστηρίου. Ό Μαρκόνι βαθμη- 

Κεραία μετά κυλίνδρων

δον έπέφερε δια
φόρους μεταιρο- 
πάς, Λποδειχθέι- 
ττον πολλών ελατ
τωμάτων. Τώ δέ 
19()0 Αντικατέστη
σε τος μακράς 
κεραίας διά συγ
κεντρωτικών κι 
λίνδρων. ώς εμ - 
φαίι ετηι έν τώ οχή 
μάτι, έλάχιστον δι- 
αφερουσών κατά 
τήν διάμιτρον Αλ- 
λήλοιν. Ό\έοωτερικδς κύλινδρος έτΐθετο είς συγ
κοινωνίαν μετά τής γής επομένως τό σύστημα 
τών κυλίνδρων παρείχε μεγάλην χωρητικότητα.

Έν ετει 1901 δ Μαρκόνι συνεκοινώνησεν 
είς 175 χιλιομ. Απόστασιν μεταξύ τών πόλεων 
Biot τής Γαλλίας καί τής πόλεως C<‘llVI τής 
Κορσικής, χρησιμοποιήοας κεραίας έκ 4 αγω
γών, στηριζομένας έπι κοντών, έχόντων ύψος 
52 καί 54 μέτρα. Τδν Δεκέμβριον τοΰ 1901 
έλάμβανε τηλεγραφήματα 1,555 μιλιών, χρη- 
σιμοποιήσας κεραίαν σχήματος πυραμίδας di— 
εστραμμένης καί δύναμιν ήλεκτρο ■ έγερτικήν 40 
ίππων.

Έξηγήσαντες τήν σημασίαν τοΰ αίθέρος, δι’ 
ού διέρχονται τά ήλεκτρικά κύματα καί τήν ση
μασίαν τοΰ δευτέρου κυκλώματος.έν φ γεννΰ- 
ται τδ έξ έπαγωγής βεΰμα καί παράγεται ο 
σπυθήρ, ώς καί τήν σημασίαν τοΰ σωλήνος 
τού Brallly καί τοΰ πηνίου liuillkOlfl, προ-

I 1·^=^
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Σΰύτηηα Μαρκόνι

βαίνομεν είς τήν έςήγησιν τής λειτουργίας τοΰ 
άνευ σύρματος τηλεγράφου.

Λειτουργία τον ανευ «ίνρρατος.
Πάντες βεβαίως γνωρίζομεν, δτι διά τέμ1 λει 

τουργίαν παντός ηλεκτρικού τηλεγράφου, απαι 
τείται ηλεκτρική στήλη. Λοιπόν καί ένταΰθα 
έχομεν τοιαύτην, παριστανομένην διά τών μι 
κριόν γραμμών έπι τοΰ σημείου Ε ώς δείκνυιαι 
έν τώ σχήματι.

Κλείοντες ήδη διά 
τοϋ πομπού, χειρι 
στηρίου Κ, τδ πρω 
τεϋον κύκλωμα < 
παράγεται ρεΰμα.ά 
περ έπιδρών ίειί τοΰ 
δευτέρου κυκλώμα 
τος Αναπτύσσει είς 
τούτο §εΰμα έξ έ
παγωγής δπερ φθά
νει είς τά μεταλλικά 
σφαιρίδια ζΐ., ένθα 
κατά τήν θεωρίαν 
τοΰ ήλ-κτρισμοΰ 
πιιράγεται σπινθήρ, 
οστις διά τής κε
ραίες αναπτύσσεται 
εις κύματα ήλεκτρι
κά, ατινα μεταδιδόμενα διά τοΰ αίθέρος προά 
γονται εις τό διάστημα.

Οΰτω λοιπόν τά ήλεκτρικά ταΰτα κύματα προ- 
χωροϋντα έλευθέρως, συναντώσι τήν κεραίαν 
τοΰ άναμένοντος σταθμού VV, ήν διατρέχουσι 
διά τών άντενών μέχρι τοΰ σωλήνος τοΰ Braiily 
δστις κατά τήν ιδιότητα, ήν προε/ινηιιονεύαα 
μεν, γίνεται καλός Αγωγός διά τής ίνώσεως τών 
ρηνιμάτεον και επομένως επιτρέπει τήν κυκλο
φορίαν ιοΰ ήλεκτρ. γεύματος τής μεσολαβού 
σης στήλης είς τδ κύκλωμα τούτο LL, διερ- 
χόμενον διά τοΰ δέκτου, συστήματος Μόρο, ό 
όποιος γράρει ιό σημείον, δπερ εδύθη ΰπδ τοΰ 
χειριστηρίου τοΰ τηλεγραφήσαντος σταθμού 
Κατόπιν δίδεται άλλο σημείον διά τοΰ χειριστη
ρίου, οπερ όμοιοτρόπως φθάνει είς τδν δέκτην 
αυτόν καί οΰτω καθ' εξής.°Αμα όμως κλεισθή 
τδ κύκλωμα, μηχάνημά τι Αποτελονμενον έξ 
ήλεκτρο μαγνήτου καί τοΰ οπλισμού του, φέ 
ροντος είς τδ άκρον σφύραν,κρούει τόν σωλήνα 
καί διακόπτεται ή συγκοινωνία διά τής επανα
φοράς τών ρηνιμάτων είς’τήν προτέραν αυτών 
κατάστασιν.

(έπεται τό τέλος)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ

Τώ Σεβαστώ μοι διδασκάλφ 
κ. Εύαγ. Καλλιοντζμ καθη
γητή τοΰ Πανεπιστημίου καί 
διευθυντ») τοΰ Άρεταιείου Νο
σοκομείου,τήν δε τήν μελέτην 
μου άφιερόνω, τιμής καί Αγά
πης ενεκεν.

"Οτε 6 Χριστόφορος Κολόμβος καί οϊ δπα- 
δοι αΰτοΰ Απεβιβάσθησαν κατά τδ 1492 έν 
'Αμερική, εϊδον τους έν Αγριε/. τότε καταστά- 
αει ευρισκομένους κατοίκους αυτής καπνίζον
τας μεθ’ ήδύτητος φύλλα ξηρά καί τόν καπνόν 
τούτων Απορροφώντας.

Ζητήσαντες πληροφορίας παρά τούτων, έ- 
μαθον οιι τα φύλλα ταΰτα καλούνται TabaCO 
καί διι <5 καπνός τούτων κατοπινόμένος, έπι 
φέρει ευχάριστου αίσθημα εις τον ποιούμενου 
χρήσιν τούτου.

Ο! ερυθρόδερμοι τής ’Αμερικής Απέδιδαν 
μεγάλην σημασίαν είς τούτον. Ουτω πορεδέ- 
χοντο, οτι καπνίζοντες, έξιλέωνον τούς κατ’ 
αυτών έξωργισμένους Θεούς,διι παρέτεινον τόν 
βίον αυτών και τέλος διι έξιλέωνον τούςθεούς, 
και ώς πρός τούς Αποθανόντας οικείους αυτών.

’ Εθεωρείτο δ καπνός τότε ώς πολυτιμότατου 
δώρον, δι’ δ φέρεται, διι δ Φερνάνδος Καρτές 
έπιθυμών vd έξιλεώση τόν κατ’αΰτοΰ μηνϊονια 
Κάρολον τόν Ε.' Απέστειλεν αΰτώ τώ 1558, 
ώς έξιλαστήριου δώρον, Αρκετήν ποσότητα κα
πνού. 01 αΰτόχθονες 'Αμερικανοί έθεώρουν έν 
πολέμιο τόν καπνόν ώς σύμβολου τής ειρήνης, 
δι' δ ol rd τής ειρήνης διαπραγματευόμενοι 
ωφειλον έκ τής αυτής σύριγγος νά καπνίσωοι.

Τόν καπνόν μετέφερον έξ 'Αμερικής είς 
Ευρώπην, τώ 1560, ό Άνδρέας Θεβέ, καλ- 
λιεργήσας τό πρώτον αύτόν έν ’Ισπανία, έξ ής 
κατα τό 1556 είσήχθη είς Γαλλίαν.

Είς τήν Αγγλίαν είσήχθη τώ 1585 ύπό τοΰ 
Φραγκίσκου Αράκε και Κορόλου Τοαίημς, υπό 
δέ τής βασιλίσσης Ελισάβετ >; καλλιέργεια καί 
ή χρήοις τοΰ καπνού έφίκετο είς μεγάλην πε- 
ριωπήν, θεωρουμένου ώς τοΰ μάλλον προσο
δοφόρου και έπιλέκτου προϊόντος τής ’Αγ
γλίας.

Είσαχθείς δ καπνός είς τήν γηραιόν Ευρώ
πην διήρεσε τούς θιασώτας αυτού εις δύο άν- 
τιμαχόμενα στρατόπεδα,εις τούς υπέρ τοΰ κα
πνίσματος χαί κατά τού καπνίσματος.

01 ευγενεις Γαλάται τού 17 ου αίώνος, τό
σον ένθερμοι θιασώται ήσαν τού καπνίσμα
τος, ώστε καί στίχους όλους αφιέρωσαν εις 
τόν τόσον αύιοίς ήδύν καπνόν.

Ό βασιλεύς τής 'Αγγλίας 'Ιάκωβος Στού- 
ορτ δ Αος καί ούκ ολίγοι Σουλτάνοι τής 
Τουρκίας αυστηρότατα άπηγόρευσαν τό καπνί- 
ζειν, πας δέ συλλαμβανόμένος καπνίζων, έ- 
τιμωρείτο διά τής έσχάτης τών ποινών. Ό 
Σάχης τής Περσίας Άμπας, έπιθυμών νά έ- 
ξευτελίση τούς θιασώτας τοΰ καπνίσματος, έ- 
χορήγει κάπρον καμηλών καί ίππων είς τάς έν 
τή γυναικών ίτιδι αΰιοΰ συζύγους του, δπως 
τόν καπνίζωσι.

Κατά τό 1624 δ Πάπας Ούρβανός δ Ζ.' 
Αφώρισεν Αρκετούς Ιερείς, διότι έφωράθησαν 
καπνίζοντες.

Νΰν τό καπνίζειν δυστυχώς κατέλαβε τερά
στιος διατάξεις καί δ ή καί παρά τοΐς Άσιατι- 
κοΐς λαοΐς.

Είς νήσόν τοα τής Μάγχης διατελοΰσαν ύπό 
τό 'Αγγλικόν σκήπτρου, τόσον πολύ ή Απαι 
οία Εξις τοΰ εύγενοΰς τούτου δηλητηρίου, τοΰ 
καπνίσματος, διεδόθη μεταξύ τών παιδιών αυ
τής, ώστε οί 'Αγγλικοί ΑρχαΙ τής νήσου ταύ
της Αναγκάζονται εις τούς καπνίζοντας κάτω
θεν τού 18ου έτους τής ήλικίας των, νά έφαρ- 
μόοωοι τόν άπαίσιον βούρδουλαν , τόν Αντά
ξιον τών ζοφερών χρόνων τοΰ Μεσαίωνος.

Ό καλλίτερος καπνός τής ΰφηλίου παρά 
γεται εις τάς θερμός χώρας, ώς εϊνε αί τών 
τροπικών πλήν όμως τής θερμότητος, δέον δ 
Αήρ vd ε’νε καί υγρός, ώς τούτο συμβαίνει εις 
τάς νήσους Σουμάτραν καί Ιάβαν τοΰ ’Ινδι
κού Ωκεανού.

Εις τήν Άβάνναν τής νήσου Κούβας,είς τάς 
Άντίλλας νήσους παράγονται ενεκεν τοΰ κα
ταλλήλου κλίματος τα περίφημα πούρα τά άνά 
τήν ύφήλιον γνωστά.

Ό είς τάς θερμός χώρας, <Μλά μέ κλίμα 
ξηρόν παραγόμενος καπνός εϊνε μέτριας Αξίας, 
ένφ <5 είς τάς βορείους χώρας εϊνε οπωσδήποτε 
καλός.

Ό είς τά βόρεια κλίματα παραγόμενος κα
πνός πλήν τινων άλλων περιστάσεων χρησιμο
ποιείται και διά ταμπάκον, δίαν δέν ώριμάση 
τελείως ή διά πϊππαν,δταν ώριμάση δλοτελώς.

’Εκείνο δπερ τονίζω εϊνε οτι, δ καπνός, ό 
είν τά βόρεια κλίματα παραγόμενος, ώς καί δ 
είς τά τροπικά, δέν εϊνε χρήσιμος πρός παρα
γωγήν σιγαρέττων καθότι τυγχάνει μεγαλόφυλ- 
λος, πρός δέ διασχίζεται καί ύπό χονδρών νεύ
ρων.

Πρός κατασκευήν τών σιγαρέττων Απαιτείται, 
όπως δ καπνός ε’νε μικρόφυλλος, νά Αιασχί- 
ζηται ύπό λεπτοτάτων νεύρων καί τέλος νά έχη 
γεΰοιν έλαφράν.

Τοιαΰτα καπνά χρήσιμα πρός κατασκευήν 
σιγαρέττων παράγονται νΰν είς τάς περί τό Αι
γαίου πέλαγος χώρας, εις τά τής Μαύρης θα
λάσσης παράλια καί τέλος εις τήν 'Ελλάδα, εις 
μέρη ού πολύ μακράν τής θαλάσσης, καθότι 

πόρρω ταύτης, ή τοΰ θέρους αύχμηρότης πα
ρεμποδίζει τήν φυσιολογικήν Ανάπτυξίν τούτου.

Έξ όλων τών έν Έλλάδι παραγομένων κα
πνών άξιος μνείας εϊνε δ τού ’Αγρίνιου, εϊτα δ 
τού "Αργους, δ τής Θεσσαλίας, δ τής Φθιώτι- 
δος μαύρος καπνός, δστις φαίνεται, διι μετά 
τινα χρόνον θέλει έκλειψη, καθότι ή καλλειργία 
τούτου δέν θεωρείται προσοδοφόρος.

Ό μυρωδάτος καπνός παρήγετο ήδη έν Θεσ 
σαλίρ, προ τής προοοριήσεως ταύτης, κατά 
μέγα μέρος είς τήν μεταξύ Αλμυρού καί Φαρ
σάλων χώραν καί σήμερον δ' έιι παράγεται έν 
Έλλάδι οΰτος, Αλλ’ έν έλάσσονι μοίρα.

Ό καπνός δέν φυτεύεται Αμέσως είς τούς 
Αγρούς, άέέά κατόιιν· τά σπορεία αυτού σπεί- 
ρονται είς μέρη ειδικά διά τοιαύτην παραγω 
γήν, προφυλασσόμενα Από τούς παγερούς Α
νέμους είς έδαφος κοπρώδες καί τέλος ποτι- 
ζόμενα Από φρεάτειον ΰδωρ καί τούτο, καθότι 
δέν ε’νε τόσον ψυχρόν, όσον τό τών κρηνών. 
Εϊτα Αφού άναπτυχθή πως διά τής συντόνου 
ήιιών έπιμελείας, έντός τών ειδικών τούτων 
περιφράκτων μερών, μεταφυτεύεται εις τούς 
Αγρούς διά τά περαιτέρω.

Ή φύτευσις τοΰ καπνού γίνενοι κατά τόν 
’Απρίλιον είς ευθείας γραμμάς' μετά τινας δ' 
ήμέρας μετά τήν φΰτευσιν τούτου, δέον νά 
γίνηται τό σκόλισμα.

Ή συγκομιδή τών φύλλων τοΰ καπνού δέν 
γίνεται άφ’ άπαξ, άλέά καθ' εβδομάδα.

Ή πρώτη συγκομιδή καλείται πρώτον χέρι 
ή πρωτομάννα, ή δευτέρα δεύτερον χέρι ή δευ- 
τερομάννα κτλ. Είς τήν Μακεδονίαν τά έν λόγω 
χέρια καλούνται «μάννες» λέξις ‘Ιταλικής προ- 
ελεύσεως.

ΟΙ δέ Τούρκοι τήν λέξιν «μάννες» τήν Απο 
καλοΰσιν «άννα».

Ή ώρίμαοις τών φύλλων τοΰ καπνού ε
πέρχεται έκ τών κάτω πρός τά άνω, διό πρώ
τιστα πάντων κόπτομεν τά κατώφυλλα, άτινα 
ΐνα εοσιν έν ωριμάσει, δέον νά ώσι κίτρινα εις 
τό άκρον τυγχάνουσι δέ μικρός αξίας-

Μετά τά κατώφυλλα έχομεν τό πρώτον χέρι, 
εϊτα μετά μίαν εβδομάδα τό δεύτερον χέρι καί 
ούτως έφεξής'έχουσι δέ τά φύλλα τούτων κηλί- 
δας κιτρινωπός.

’Από τής συγκομιδής τοΰ <ιπρώτου χεριού» 
μέχρι τοΰ τελευταίου κορυφοφύλλου παρέρχε
ται χρονικόν διάστημα επτά εβδομάδων.

Έν θέρει τά μεταξύ τών συγκομιδών έβδο 
μαδιαία χρονικά διαστήματα έλαττοϋνται, έν δέ 
τώ φθινοπώρω, όταν βρέξη,τό μεταξύ έκαστης 
συγκομιδής διάστημα έπί μακράν παρατεινε- 
ται.

"Οταν οί έργάται κόψωσι τά φύλλα, τότε 
διά λεπτής· βελόνης καί σπόγγου λεπτού τρυ- 
πώσι ταΰτα χατά τό κοτσάνι χαί οΰτω διαπε - 
ρώοι ταΰτα είς σπόγγους, ών έκαστος έχει μή

κος 2 μέτρων. "Ολοι αΰτο! οι σπόγγοι οϊ πλή
ρεις φύλλων, τοποθετούνται κατά γής έντός 
σταύλου σκοτεινού, ένθα τούς έγκαταλείπομεν 
περί τάς τρεις ημέρας.

’Επωφελές Αποβαίνει, προτού θέσω μεν τούς 
τοιούτους σπόγγους είς τό σκοτεινόν μέρος, νά 
τούς έμβαπτίζωμεν είς καθαρόν ψυχρόν ΰδωρ, 
καθότι διά τούτου τά δλίγον τι μεμαραμμένα φύλ
λα καθίστανται δροσερά καί τέλος Αφαιρείται 
έξ αΰτών ουσία τις κολλώδης, μελίγγρχ καλου- 
μένη, ήτις πολύ κακώς έπιδρμ, ώς πρός τήν 
ποιότητα τοΰ καπνού.

'Π είς σκοτεινόν μέρος διαμονή τοΰ καπνού 
Αποβαίνει έπωφελής, καθότι διά τούτου τά 
μή είσέτι ώριμα φύλλα ώριμάζουν, καί τέλος 
ή ποιότης τοΰ καπνού βελτιοΰται κατά πολύ. 
Μετά τήν διήμερον είς τό σκοτεινόν μέρος δια
μονήν τοΰ καπνού, θέτομεν τούτον εις τόν ή
λιον πρός Αποξήρανοιν, κρεμώντες τάς αρμά
θας εις τοίχους, έν καιρώ δέ βροχής τοποθε- 
τοΰντες αϋτάς έντός τής οικίας.

Τούς έν θέρει ανέμους δέον νά πτοώμεθα, 
καθότι θρυμματίζουσι τόν καπνόν ένεκα τού
του φροντίζομεν πα»τΐ τρόπω διά διαφόρων 
μέσων rd έμποδίσωμεν τήν έπί τοΰ καπνού 
βλαβερόν έπίδρασιν τούιων. 'Επωφελές προ 
,σέτι αποβαίνει, δπως έν καιρώ υπερβολικού 
καύσωνος περιέχουοιν αί άρμάθαι πάρα πολλά 
φύλλα καπνού καί τοϋτο, δπως ή στέγνωσις 
τούτων γίνηται ούν τφ χρόνω, καθότι το τα/υ 
οτέγνωμα επιδρά δυσμενώς έπί τε τήν ποιό
τητα καί τό χρώμα αΰιοΰ.

Τό φθινόπωρον έγκαταλείπομεν τάς Αρμά
θάς τοΰ καπνού έν τιρ σκοτειτώ μέρει έλαττον 
τών 48 ωρών, τά δέ έπί τοΰ σπόγγου κρεμα
σμένα φύλλα νά εϊνε Αραιά καί τέλος κατά τήν 
νύκτα νά σκεπάζωμεν τάς αρμάθας, καθότι ή 
πρωϊνή καί νυκτερινή υγρασία κακώς έπιδρώ- 
σιν έπί τούτου.

Έ αποξήρανσις τών φύλλων τοΰ καπνού, 
τό μέν φθινόπωρον διαρκεί περί τόν ένα μήνα, 
τό δέ θέρος περί τάς 13 ήμέρας.

("Επεται συνέχεια)

Γεώργιος Άναότ. ΒεΟανόπονλος
Ίιτρός.—Διευθυντής τοδ Ίχτριχοΰ Περιοδικςΰ 
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ΑΙ ΚΑΤΑΚΟΜΒΛΙ

'Ημέράν τινα μειέβην δπως έπισκεφ&ώ την 
κρήνην Εύγερίαν. 'Ll τύξ μέ κατέλαβε. Δια νά 
έπανακάμψω τήν "Απιακήν οδόν διηυθύνδην 
προς τόν τάφον τοΰ Σεοίλια Μέτελα, αριστούρ
γημα τέχνης και κομψότητας.

Έν φ διήνυον τους ερήμους αγρούς, παρε- 
τήρηοα πρόσωπά τινα, id όποια διολύοθαινον 
έντός τής σκιάς καί έσταμάτουν εις τό ίδιον 
μέρος, οτε αίφνης έξηφα' ίζοντο. Ύπό τής Αν 
δρωπίνης περιέργειας κινούμενος. έπροχώρηοα 
βήματά τινα καί είσήλβον μετά θάρρους εις 
τό οπήλαιον, δπου προ ολίγου έξηφανίζοντο τό 
μυστηριώδη έκεΐνα φαντάσματα.

Μόλις εϊοήλθον καί είδον νά έπεκτείνωνται 
έμπροοθέν μου ΰπόγιοι οτοαϊ, μόλις φωτιζό
μενοι ΰπό τοϋ Ασθενούς φωτός τών κρεμμα - 
μένων λυχνιών, οί τοίχοι τών θανάσιμων δι
αδρόμων ήσαν στολισμένοι διά τριών σειρών 
φερέτρων τόπι θετήμένων τών μεν έπί τών δέ.

Τό κινούμενου φώς τών λυχνιών, ερπον έπί 
τών δόλων ούτως είπεΐν, έσκόρπιζε έπί τών 
οΐωιίως σκο ητονντων τούτων σωμάτων μίαν 
μυοτηρ ιόδη κίνηοιν Αδίκως προσεπάδουν νά 
Αποσπάσω ήχον τινα, δπως διεν&υν&ώ διά μέ
σου τοΰ σιωπηλού τούτον χάους. Δέν ήκουον 
παρά τόν μονότονον παλμόν τής καρδίας μου. 
"Ηθελον τά έπιστρέψω πρός τά δπίσω, άλλα 
δεν ήτο πλέον καιρός. Ήκολούθησα μίαν δι- 
ακλάδωσιν τοϋ ήμιφωτιζομένου διαδρόμου, καί 
di'iJ »ά έξέλδω έκ τοΰ δαιδάλου. περιεπλανή- 
θην έτι περισσότερον νέοι <5<5ο! παρουσιάζοντο 
έμπροοθέν μου. "Οσον προσεπάδουν νά ευρώ 
διέξοδόν τινα, τόσον περιεπλανώμην. Ότι μεν 
έβάδιζα άρ;ά, ότέ δέ ταχέως. ΟΙ ήχοι τών βη
μάτων μου πολλάκις μέ ήπάτησαν ένόμιζα δτι 
στρεφόμενος, θά διέκρινάτινα νά μέ Ακόλουθή. 
Ίό φαινόμινον τούτο ηΰξανε τόν φόβον μου.

’Αρκετή ά'ιρα είχε παρέλθη ήδη καί έ)·ώ εί- 
σέτι περιεπλανώμην' μή δυνάμενος πλέον νά 
Ανδέξω έκ τής κοπώσεως, έστην προ σταυρο
δρομιού άπομωνομένουτής ι εκροπόλεως τούτης, 
τήν κετ/αλήν έχων μεταξύ τών δύο χειρών 
μου.................'ζίλλά τί διΘ.ρινον ήδη 1 . . Τδ
φώς τών λυχνιών ήρχιοε νά τρεμσοβύνη. . . . 
Κατελήφθην ΐ'πό φρίκης καί θανατηφόρου <1 ■ 
πελπισίας !... Τί δά έγινόμην, Θεέ μου, έάν 
και ή τελευταία μου αΰιη ελπίς καί παρηγοριά 
έν τή ύπογείφ έκείι η στοά μέ έγκατέλλειπε ;

Τους ζοφώδεις μου τούιους διαλογισμούς 
διέκοψε αίφνης, Αρμονία δμοιάζουαα πρός έ 
κείνην τών Απο με μακρύ σ μένων Χερουβείμ. 
Αϋιη ήκούσδη έξερχσμένη έκ τών νεκρικών 
κατοικιών Οί ουράτιοι καί μεθυστικοί ουτοι ή

χοι έπσυον, ί'να έπαναρχίσωσιν πάλιν έτι δελ- 
κτικώτεροι.

Έλαβον πλέον δλον μου τό θάρρος τότε,καί 
έγερθείς διηυθύνδην πρός τό μέρος εκείνο. έκ 
τοΰ όποιου έξήροντο οί δεοπίσιοι φθόγγοι .' 
Τέλος Ανεκάλυψα αίθουσαν καλώς φωτιζομέ- 
νην. Έπί τάφου τίνος καλώς καλωπισμένου έκ 
φυσικών άνδέων, ό ίερεύς Μορσελέν έξετέλει 
τό μυστήριον τών πιστών νεάνιδες λευχειμο- 
νοΰσοι έψαλλον προ τοϋ θυσιαστηρίου Πολυ
πληθές καί ευσεβές άκροατήριον παρηκολούδει 
τήν δείαν μυσταγωγίαν μετά προσοχής καί κα- 
τανύξεως. Τότε μόλις Ανεγνώρισα ...τάς Κα- 
τακόμβας.

(έκ τοΰ Γαλλικόν)
Παναγ. Μ. ΜελιιΜιΐς

·* sseKsesa*·

Κ· ΚΡΓΓΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Τών Αρχαίων ‘Ελλήνων, είς ο'ύς σύμπασαή 

ευρωπαϊκή μόρφωοις όφείλει τήν δεμελίωοιν 
αυτής καί τήν καδορόιητα. κατέχομεν μεθ'ο- 
λας τάς Απώλειας, έξ ών πολλά τώ»’ έξοχωτά 
των έργων αύτών ήι/ατ ίοδησαν, φιλολογίαν, 
σχεδόν τετράκις πλουσιωτέραν τής διασωθείσης 
Ρωμαϊκής, περιλαμβάνουοαν δέ ούχ'ι δλιγωτέ 
ρας τών 2,000 συγγραφών. Μεταξύ αυτών 
εύρίοκεται Ικατώς σημαντικός Αριθμός έργων, 
ατινα καταλέγονται έν τοΐς σπουδαιοτάτοις, ά τό 
Ανθρώπινον πνεϋμα παρήγαγέ ποτέ. “Ιδίφ οί 
ποιηταΐ καί οί φιλόσοφοι, οί ρήτηρος καί οί 
ιστορικοί τών Ελλήνων ΐοτανται έν τοσοϋτον 
Ιδιάζον τι μεγαλεΐω, ώστε τά έργα των παρά 
πάσι τοΐς πιπολιτιομέτ οις λαοΐς πάντων τών 
χρόνων υπό τών πνευματοδεσιάιων καί κριτι
κό τάιων Ανδρών Ανεγνωρίσδησαν όμοθύμως 
ώ; πρότυπα-

'Ll Ελληνική γλώσσα είνε did ιοΰτο μεγί
στης οποδαιότητος, διότι αΰιη καδίστησιν ήμΐν 
προοιτας τάς συγγραφάς τοϋ μάλιστα πεπροικι- 
ομένου λαοΰ, δοτις ήνδησέ ποτέ. Άλλ' οί’χι 
μικρότερης σημασίας είνε ένεκα τών Ιδιαζόντεον 
πλεονεκτημάτων, δι’ ών διεκδικεΐ υπέρ πάσας 
τός γλώσσας τής πεπολιιισμέν ης Ευρώπης λίαν 
αναμφισβητήτως τά πρωτεία. Έκ μεμετρημέ- 
του Αριδμυΰ βιζών διά τόσον εΰοτρόφου δσον 
καί κανονικού εΰπλάσιου, τό μέν <5id παραγω
γής τό δέ διά ουτδέαεως πιιρήγαγε έπαρκέ- 
στατον πλήδος λέξεων, πλούσιον ίκανώς είς συ- 
νώνυμα, δπως παρέχη έπιτυχιΐς έκφράσεις καί 
διά τάς λεπτοτάτας διαηορός "11 Ελληνική 
γλώσσα παρέχει έν έπαρκεΐ πληδύϊ εύκάμ 
πτους τύπους καί χορακτηριστικώς διατετυ- 
πωμένους καί όξιως σημαντικούς, δπως παρι- 
στώσιν παοαν σχέσιν, πασαν Αναλογίαν,σαφώς 

καί ένεργώς. Πρός τούτοις Απολαύει ίκτάκτου ι 
πλούτου μορίων,τά όποΐα λεπτώς καί έμφατικώς 
έννοιας καί διανοήματα τιδέασι έν ταΐς πυικιλω 
τάτιιις Ανοφοραΐς. κατάλληλα δε καί δια τους 
λεπιοτάτους χρωματισμούς παρέχουσι τώ λόγω 
σχεδόν γραφικήν σαφήνειαν-Διάτοιουτουπληδους 
μέσων όπλισδεΐσχ είνε έξ ίσου έπιτηδεία πρός 
παράστασιν τών φαινομένων τοΰ αίσδητοΰ κό
σμου, ώς καί Ικανή νά καδίστησιν Αντιληπτάς 
καταστάσεις ψυχικός καί έκδηλώσεις τής καρδί- 
ος έχει δεξιότητα vd Αναοτρέφηται έν τοΐςαίδρί- 
οις χώροις τής φαντασίας ώς καί rd Ανυψώται 
πρός τάς τολμηροτάιας πτήσεις τών Ιδεών είνε 
ούχ ήττον έπιδεξία νά περιορίζεται έν οξεΐ 
μέτρω ώς καί rd έκτείνηιαι έν ιδίρ Αναπτύξει, 
νά προσαρμόζηται πρός έτδράν πυκνότητα, ώς 
καί νά όρμά έν ηχηρά, πληδύει. - Λεπτή καί 
χαρίεσσα, ι/χηρά καί μελωδική, ισχυρά διευ 
σκληρότητος καί όξεΐα Ανευ μονοτονίας δύνα
ται νά λυγίζηται μετά χάριτος καί προσαρμό 
ζηται μετά ένδοτικής εύχερείας πρός πά> αω 
δημα, πρός πάσαν ψυχικήν διάδεοιν, Αντηχού
σα δέ άρμονικώς πρός φαιδρόν έπιδυμϊαν καί 
πρός μεγαλόφρονα τιμήν,πρός ζωηρόν ευφρο
σύνην, ώς καί πρός μεγαλοπρεπή σεμνότητα, 
ποός τήκοντα πόδον ώς και πρός φλογέράν 
έμπνευαιν. Ή Έλλην γλώσσα έχουσα τοιαΰ a 
λάμποντα πλεονεκτήματα διαμένει Απαράμιλ
λος ώς τό δαυμασιώτατον δημιούργημα, τό 
Ύψιστον καί μεγαλοπρεπέστατον μνημεΐον 
τής δυνάμεως τοΰ Ανθρωπίνου πνεύματος.

Τήν Αρχήν καί τήν πρώτην Ανάπτυξιν τής 
Ελληνικής γλώσσης καλύπτει τό σκότος προϊ 
στορικών χρόνων. Έν τοΐς Λρχαιοτάτοις μνη- 
μείοις έμφανίζειαι αΰιη έν βαδμώ τελειότητος, 
δοτις ποϋρποτίθησιν ανάπτυξιν χιλιάδων έτών, 
μετά πλούτου καί Αφθονίας,ών ή γλώσσα βρα 
δύ.ερον έν μέρει δέν ίποιεΐιο χρήσιν, ούχί άνευ 
πολλών σημείων τών τά μέγιστα διαφόρων έπι 
δράσεων, ’ αΐτινες υπήρξαν αί προϋποθέσεις 
τής μορφώοεως και Αναπτύξεως αυτής- Προ 
παντός'ή φύσις κατέοτησεν Ισχυρά πάντα τά 
δικαιώματα αυτής. Α! χώραι, έν αίς ή ελληνική 
γλώσσα έπεκράτηοεν παρέχουσι ευπρεπή ποι
κιλίαν τοπικών καί κλιματολογικών φαινομένων 
Πολύπλοκοι παραλίαι καί οειραί όρέων μετά 
: οΜώχ διακλαδώσεων, τραχείς ορεινοί τόποι 
παρά Ανθούσας κοιλάδας,έδώ σκληρόν καί λιθώ 
δες έδαφος, έκεΐ εύφορος και πλουσία κατά Ρι 
ΰδατα πεδιάς, χώραι υπέρ ας ν, πολύ δμιχλώ ■ 
δη; ατμόσφαιρα αίωρεΐται, παρ' άλλος,Jv αΐς 
σπανίως νεφελούμενος ουρανός έν φαιδρή, εύδία 
λάμπει. Ύπό τοιαύτας διαφόρου είδους μετα- 
βολάς Ανέπτυξαν οί κάτοικοι Αναλόγους Ιδιότη
τας, αΐιινες διά τών ηθών καί συνηθειών, διά 
τών νόμων καί τών πολιτευμάτων ότε όξύτερα 
δια-.αχθέντων ,προοέδωκαν εϊςέκαστον τών λαών 

διάφορον καί χαρακτηριστικόν τύπον.

έπειδή έκαστον φΰλον επιβάλλει μάλλον ή ηττον 
καί είς τήν διάλεκτον αύτοΰ τήν σφραγίδα τών 
Ιδιοτήτων αύτοΰ καί Ιδίως ούδεμία γλώσσα 
περισσότερον ή ή Ελληνική διά τοϋ ευπλα 
στου καί τοΰ εύστρόφου καδίσταται επιτήδεια 
νά δημιουργή ποικίλας παραλλαγάς, Λέν πρέπει 
νά Απορρή τις, έάν έπί μικράς έκτάοεως τής 
χώρας ευρίοκομεν δτσανάλογον Αριθμόν δια
λέκτων, αΐιινες όμως καίπερ διακρινόμεναι 
Αλλήλων διά χαρακτηριστικών διαφορών, δέν 
Αποκλίνουοι περαιτέρω ουσιώδη 4π Αλληλων ώς 

κύριαι διάλεκτοι τής Γερμανικής.
(Έπεται σενέχειο)

(Έκ τοΰ Γερμανικού)
Ν ΦαραντΛτθς

αί

ΚΑΝΟΝΕΣ

- Πρός ον άποβλέπετ τό βάρος, πρός έκεΐ- 
νον δεϊ'άποδλέπειν καί την ώφέλειαν.
- Η έπτείκετα προκρίνεται του άκριδοόι- 

Καί2υΤ01}οϋτον Αδ.άθευις τιμωρείται, όσον καί

EDYOV.
— Τοΐς κακουμένοις ού προσθετέον θλΐψιν
_  Ot στοάττοντες καϊ ΰυναινοΰντες 

ποινή ττιιωροώνται.
— Ού δεί τινα εϋπορον γίνεόθαι έκ της του 

έτέρου ζημίας. _
— Ού δει τινα γενέσθαι κριτήν έν τμ ίοιμ 

ύποθέσει. _ ...
- "Αλλο έότΐν είνε τοιουτον καί άλλο νο-

ηίζεΟΟαι τοιοΰτον. ,
- Ό φανερών ίδίαν άσχημοΰυνην ουκ ά-

κουύτέος. ,
— Όφείλομεν ευ ποιειν τους ευ ποιησαν- 

ΧαΣ Τοΐς" εύ δοάσασι παρέχεύθαι δει βραδεία.
- Ή φιλανθρωποτέρα άπόφαίις προκριτέα

έΟτίν έν τμ άμφιδολίρ. . ,
- Αεί τόν άγαθόν κριτήν παυειν τας έριδας.
— Ή συνήθεια έιίτΐν άλλος νύμος.
— Τό τοΰ πατρός αμάρτημα ού βλάπτει τον 

υ'_ Έκ δυοΐν κακοΐν τό έλλατον προκριτέον.
- ·Π μαρτυρία ένός λέγεται μαρτυρία ου- 

^^'’'Πάς τις έότι κύριος καί κυβερνήτης έν 

τοΐς οίκείοις αύτοΰ πράγμασι.
— Λύο Αντικείμενα ού δύνανται συνυπάρ- 

νειν έν τώ αύτώ ύπον.ειμένφ.
_ Ή ζημία Αποβλέπει προς τον εχοντα 

τήν ωφέλειαν. , ,
— Έκείνου έστϊν τό θέλειν, ουτινός έστι 

καί τό μή θέλειν.
— ΤΑ παρά νόμον γινόμενα ως μη γινόμενα 

λ°2Ϊ'^Ού δει ζαραδείγμα.ίι κρίνειν Αλλά νόμοις

— Oil δει λαβεϊν τινα καρπόν έξ έκείνου, 
δπερ διϊόχυριζδμενος καταπολεμεί!

—' Γό γεγενημένον Αδύνατόν εότιν. μη είνε 
γεγενημένον.
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Τό κινούμενο? ποτήριον.

θ/σατε έπί μαρμάρινης τραπέζης δλίγον τι 
κεκλιμένης, Ατυψοΰντες τους δύο πόδος της 
δια τοποθετήσεως δύο μικρών ζυλαρίων, εν 
ποτήριον Ατεστραμμένον, τοΰ οποίου τά χείλη 
ηρογει εστέρως μουσχεύετε ίνιδς υδατος, είς 
τρόπον ώστε ταΰτα νά διατελώσιν υγρά

Το ποτήριον εν τοιαύτη περιπτώοει θα δια ■ 
τέλη Ακίνητον,Αφοΰ ή κλίσις τής τραπέζης, ώς 
εΐπομεν, θα ήνε Ανεπαίσθητος.

Πλησιάσετε τότε είς τδ ποτήριον κηρών τι

Ανημμένον, ώς παρίατησιν ή ήμετέρα εϊκών 
και θα ϊδητε αύτδ νά κινήται, ώσε'ι νά αυνε- 
δέετο πρδς μυστηριώδη μηχανισμόν.’Ιδού δέ τί 
συμβαίνει.

Ό ίνυπάρχων Αήρ Αρχήθεν έν τώ ποτηρίω 
διαστέλλεται ΰπδ τήν έπίρειαν τής θερμότητας 
και ανεγείρει αύτδ έλαφρώς, άζΐά τδ ΰδωρ δπερ 
διαβρέχει τα άκρα,εμποδίζει τόν Αέρα να έξέλθη 
κα'ι τδ ποτήριον επαναπαυόμενον ήδη ούχί πλέον 
έπί τοΰ μαρμάρου, άλλ’ έπί τοΰ λεπτού στρώ
ματος τοΰ υδατος, εκφενγει πάραυτα, Ακολου
θούν τήν κλ.ίσιν κατα μήκος τής μαρμάρινης 
πλακός. Φ. Π.

•♦ΕΟβΚβ®»····
ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Χρηϋπιότης της αμμωνίας.
Ή χρησιμότης τής αμμωνίας κατέστη πα

σιφανής καί ήδη πας τις έχει τοιαύτην έν τω 
οίκω του.

Όλίγαι σταγόνες έντός έλαφρώς χλιαρού υ
δατος, απαλυνουσι καί καθαριζουσι τό δέρμα.

11 εισπνοή ατμών αμμωνίας έπιφέρει κα- 
ταπράϋ/σιν καί ένίοτε θεραπείαν τής κεφαλαλ
γίας.

Αί έπί τών θυρών έπικεκολλημέναι μεταλ- 
λικαι πλάκες καθαρίζονται προστριβόμεναι δι*  
έριούχου έμπεποτισμέναυ δι’ αμμωνίας.

Συνιστάται ό καθαρισμός τών ταπήτων διά 
σπόγγου βεβρεγμένου έν άμμωνιούχφ ΰδατι,βπως 
ουτω καί οί χρωματισμοί αύτών γίνωσιν ζωη
ρότεροι. Αί ύελοι τών παραθύρων καθαρίζον
ται πολύ εύκολώτερον παρά διά σάπωνος, πλυ- 
νόμεναι δι’ ύδατος άμμωνιούχου.(Έντός 10 ο
κάδων ΰδατος ρίπτονται 3—4 κοχλιάρια αμ
μωνίας). Αί έπί των φορεμάτων κηλΐδες τών 
λιπών έξαλείφονται, έάν προστριβή πρώτον 
καλώς τό κηλιδωμένον μέρος διά λίαν ήραιω- 
μέ\ης αμμωνίας, έπιτεθή λεπτότατος χάρτης 
η ύφασμα μεταξωτόν καί στιλβωθώ κατόπιν 
δια τοΰ θερμού σίδηρου, όπως σιδηρώνονται 
τά άσπρόροουχα άνευ κόλλας.

Αί δέ δι’ οξέων κηλΐδες τών φορεμάτων εξα
λείφονται διά τής χρήσεως πυκνής αμμωνίας. 
Κατόπιν γίνεται χρή-ις χλωροφορμίου, δπως 
τό ύφασμα έπαναλάβρ τήν αρχικήν του χροιάν. 
Τά έξ αργύρου χρυσοΰ και νικελίου σκεύη προ- 
στριβόμενα μέ έριοΰχον βεβρεγμένον δι’ αμμω
νίας καθαρίζονται καί άναλαμβάνουσιν ολην 
αύτών την ζωηρότητα καί λάμψιν.—’Επίσης 
οί άδάμαντες.

Ό πεπαλαιωμένος χαλκός αναλαμβάνει τήν 
συνήθη αύτοϋ μεταλλικήν δψιν, έάν διαβρα/γ 
διά πυκνής αμμωνίας καί προστριβή ίσχυρώς 
διά ψήκτρας. Έκπλύνεται κατόπιν δι’ύδατος.

ΓΝΩΜ ΑΙ
Εύτράπελός τις ηλικιωμένος ήρώτητέ ποτέ 

έν συναναστροφή ποιον πράγμα είναι τό ταχύ- 
τερον καί έλαφρότερον καί έλαβε τάς εξής ά· 
παντήσεις :

Εις. *0  αιθήρ. 
"Ετερος. Τό ύδρογόνον.
Μία. Ό ήλεκτρισμός. 
Άλλη. ΊΙ ψυχή.
Έτερος. Ό ατμός. 
Άλλος. Ή γυνή.
Έτέρα. Τό πνεύμα. 
Άλλη. *Η  ταχότης.
Εις. Ή φωνή. 
“Ετερος. Ό κομήτης.
Άλλη. Ή πνοή. 
Άλλη. Ή φλόξ.
Είς γέρων. Ή ήλικία. 
Μία γραϊα. Ή ζωή.
Μία νεανις. Ή διασκέδασ.ς. 
Είς νέος. *0  νοΰς.
Ο ήλικιωμένος. Τίποτε, τίποτε άπό αύτά 

δέν είναι τό έλαφρότερον καί ταχύτερον πρά
γμα. Ούδείς τό ευρεν.

— Τί είναι λοιπόν; ανέκραξαν όλοι.
— 'Γό ταχύτερον καί έλαφρότερον πράγμα, 

άπήντησεν, είναι ή σκέψις, διότι δέν έ/ει όρια 
βάρους καί στάσεως,φεύγει χωρίς νά σταματ^.

Ό Μαθητής. Σπονδή Πατδδς τον Chardin. 
(Λώρον τής κ. Ροδοκινάκη είς τήν ΈΟν. Πινακοθήκην).

ΦΩΣ ΑΝΕΤΕΙΛΕ ΜΕΓΑ
Ούρατο#·? φως κατήλδιν, ίνα τον; θνητού; φωτίοη 
Καί πρό: Αθανάτου; τρίβου; τού; πιστόν; καθοδηγήοη. 
’.Ίζ.ίά καί ζωήν τοΐ; πίλοι νά παράσχη ίβουλήθη 
Και δικαίως ζωοδότη; παρά ιών πιοτών ϊκλήθη.
Καθηγίασι τά πάντα κ’ έςωράίσ· τά; πόλεις, 
Στηλιιιϋων τήν κακίαν καί διικνύων ιούς έζώλιις.

'Ο Χριστό; τυγχάνει of το;, ΐκ Θιον γιγιννημίνος 
Καί Υιός προαιωνίω; νπ’ Αϊτόν πιφιλημένο;.
“09ιν καί Σωτήρ καίτιται καί μεσίτη; κ’ ιΐεργίτης, 
Καί ζωή; τή; αιώνιον ποδηγός καί ΑρχηγΙιης.
θιόν ίια ώμολόγιι έν τρισί προοώποις όντα, 
"Ο; παρήγαγι τόν κόσμον, μίλλοντά τι καί παρόντα.

"Οθιν Ιγνωσαν οί πάνττ; τόν τών όλων βασιλέα, 
Κι' ώ; Θιόν {δοξολογούν κοί τοΰ κόσμου συνοχία. 
Παριδέξανιο τό ίΐιιϋμα, ώμολόγουν τι τόν Ρύσιην, 
Καί ίλάτριυον τόν μόνον ΙΙαντονργόν Αμα καί Κτίστην. 
"Ινα δε ονντόμω; ιϊπω, ελαμψε φώς μίνα πάσι, 
Καί ίφώιισε γνώρισαν, δτι ό Χριστό; Ανάσσιι.

“Ανακια τοίνυν τοιοΰτον καί φιλάνθρωπον Σωιήρα,
Κι' Αγαθών μορίων δοων παροχέα καί δοιήρα,
Άγαπήσωμιν ϊνθίρμω; καί πιιθιόμιθα προθύμως,
Εντολής αντοΰ τηρούντις σταθιρώ; καί πανινΰνμω;.
Ό τονς νόμον; τηρών τούτου καί διδάγματα τά θιΐα
Διιλιύσιται ιόν βίον ίν ειρήνη κ' ενπραγίφ.

X. Κ. Μαν.ρης
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Ε Ε I A Ε Q Σ I Σ

Όταν ή αύγή έπεφάνη, Άρχισαν έκ νέου οί 
χοροί καί αί όργιαστικαί λατρεΧαι περί την 
Δαμάριδα.

Άνεμος ισχυρότατος εϊχεν έγερθή,ώθών έπί 
τοΰ ζοφεροί» αίθέρος νέφη ογκώδη είς σχήματα 
τεράτων, ώς οί θεοί τούς οποίους έλάτρευον έν 
Χαλδαία. Ζώα μετά πτερύγων καί μετά κε
φαλών λεόντων η ιεράκων, έπί σωμάτων ταύ 
ρων καί ονάγρων μετά κεράτων καί ονύχων, 
ενώ οί μυκηθμοί τής καταιγίδος, δι’ ών έκα- 
λύπτοντο άπό καιρού εις καιρόν οί ούρλιασμοι 
τοϋ όχλου, έφαίνοντο ώς προερχόμενοι από τά 
τέρατα εκείνα τοϋ αίθέρος.

Ή λαϊλαψ έτάρασσε τών ύδάτων την επι
φάνειαν, ώς αόρατος τρίαινα πληττουσα ταΰτα, 
οί δέ κύκνοι έντρομοι καί κρύπτοντες την κε
φαλήν ύπό τάς πτέρυγάς των, έκρύπτοντο είς 
τούς μάλλον απροσίτους μυχούς τοϋ ποταμού.

Ή φύσις καί ό όχλος συνηνουν την λύσσαν 
των κατά τής Δαμάριδος.

Τήν προτεραίαν ή οχλαγωγία είχε λάβει 
τοιαύτας διαστάσεις, ώστε ό ανθύπατος ανη
σύχησε καί μάλιστα μετενόησε διότι άνεμίχθη 
εις τάς διενέξεις τών Έφεσίων.’Οταν δ*  έμα- 
θεν, ότι τοΰ πλήθους ή μανία κατηυνάζετο δι
ότι εύρέθη τό θϋμα, ήσθάνθη, ότι ήλαφούνετο 
άπό τρομερόν τινα έφιάλτην.

Έκολακεύετο μάλιστα νά πιστεύη, ότι ή 
στάσις είχεν άναχαιτισθή διά τής πυγμής του, 
οτε τω ανήγγειλαν, οτι ό άπόστολος έζήτει 
άκρόασιν. Τί έπεθύμει; “Ισως, ϊνα τόν εύχαρι- 
στήση, βεβαίως. Άλλ' όταν ό Παύλος έπεχει- 
ρησε νά διεγείρη τήν εϊσπλαγχνίαν του ύπερ 
τής μαρτυρούσης είς τάς χειρας τοϋ όχλου νεά- 
νιδος, ό ανθύπατο; άνέκραξεν έν οργή :

— Ευρίσκεις λοιπόν, οτι δέν έκαμα αρκετά 
διά σάς ; ’Ελπίζω,οτι ό Γάλλιο; θά εϊνε πολύ 
ευχαριστημένο; δι’ ο,τι έπραξα.

Καί προσέθηκε δΓ αΰστηροϋ καί σκληροϋ 
υφους, έξαλείφοντος πάσαν έλπίδα:

— Τί ένδιαφέρει τήν 1‘ώμη*  μια παιδίσκη;
Ούτως ή Δάμαρις έμεινε μόνη μέ τόν Θεόν 

της, καθ' όλων έκείνων τών μανιακών ανθρώ
πων. Έν τούτοι; ή ζωή της έξήρχετο ολίγον 
κατ’ ολίγον έκ τού ταλαιπωρουμένου σώματός 

της. Αί πληγαί ίσα; έλαβεν έπί τοΰ προσώ
που καί τού σώματος κατ’ άρχάς τήν έπό- 
νουν, ώς νά τη έπέθετον σίδηρον πεπυρακτω- 
μένον. Τό αίμα της είχε ρεύσει αφθόνως. “Ε
πειτα καθ’ δλην τήν νύκτα έπάγωσαν οί πό- 
δες καί αί χεΐρες της· ήδη δέ τό θανάσιμον 
ψύχος Άγγιζε τήν καρδίαν της.

Δέν ήσθάνετο τίποτε, δέν έβλεπε τίποτε. 
Οί δήμιοί της άντιληφθέντες τό έγγίζον τέλος 
τη; ήθέλησαν νά τήν κρατήσουν ακόμη έν τή 
ζωή, διότι ό θάνατός τη; θά έσήμαινε τό τέ
λος τών όργίων του.

Νϋν έζη μόνη ή ψυχή της. Καί είς μίαν 
στιγμήν διαλάμψεως τοΰ πνεύματός της, όλη 
ή παιδική ζωή τη; διήλθεν ώς έν οπτασία. 
Έτανεϊδε τήν αγοράν, τήν οικίαν της εις τάς 
'Αθήνας καί τήν Άκρόπολιν έν βλη τή αίγλη 
της. Έπειτα άνεμνήσθη τούς προφητικούς λό
γους τής γραίας μακεδόνος : «Δύο όντα ύπάρ- 
χουν έν σοί, δύο όντα καί δύο καλλοναί, έξ 
ών ή μία όφείλει ν’ άπωλεσθή έκ τής άλλης».

Ή οπτασία αυτή ελάχιστα διήρκεσεν.’Ήρ- 
χισε νά προσεύχηται καί έξαίφνης τό πρόσω- 
πόν της έλαμψεν έξ άγαλλιάτεως, ώσεί έπρό- 
κειτο νά δρέψη τήν μεγαλειτέραν τοΰ κόσμου 
χαράν.

Έν τή άπείρω ταύτη ειρήνη, μία θλΐψις έ- 
πήλθεν έκ μιάς σκέψεω; : Ποϋ ήτο ό Άπολ- 
λωνίδης ; ΤΩ ! καί νά ήτο δυνατόν τό μαρτύ
ρων τούτο τής μνηστής του νά ώδήγει τήν ψυ
χήν του τέλος πρός τό θειον φώς ! Καί μέ τάς 
όλίγα; δυνάμει;,αί όποΐαι τής έμενον προσηύ- 
χετο δΓ έκεΐνον.

Όχι, ό Άπολλωνίδη; δέν τήν είχεν έγκα- 
ταλείψη. Καθ’ ον χρόνον ό λαός έσυρε τήν Δά- 
μαριν είς τού; δρόμους τής Εφέσου, ή δυστυ
χής δέν ήτο δυνατόν νά τόν άντιληφθή, ότι 
λυσσωδώς προσεπάθει νά φθάση μέχρι; αύτής 
καί τήν έλευθερώση, κινδυνεύων νά καταξε- 
σχισθή καί αύτός ύπό τής μανία; τοΰ όχλου. 
Καί έχρειάσθη ή δύναμις πέντε όλων αθλητών 
διά νά τόν άπομακρύνουν.

Ό Εύρυβάτης, μαινόμενος έκ τής αδυναμίας 
του νά βοηθήση τόν φίλον του, έμίσει τόν λαόν 
καί τούς θεούς του.

«Λοιπόν ί "Ελεγε μονολογών, ένω έβάδιζε, 
Λοιπόν ! 'Εκείνο τό οποίον λατρεύουν δέν εϊνε 
τό Ώραΐον, διότι ένω έχουν αυτό τό έμψυχον 
Κάλλος, τό λακτίζουν καί τό φονεύουν 1 Τί 

εί'δους λατρεία εϊνε λοιπόν αύτή ή θρησκεία 
των, άφοϋ μεταβάλλει τούς ανθρώπους είς κτή
νη άγρια ; Τί εί'δους θεότητες εϊνε αύταί, αί 
εύχαριστούμεναι μέ τοιαΰτα θύματα ;»

Άφ’ έτέρου ό ηρωισμός τής Δαμάριδος τόν 
έπλήρου έκπλήξεως καί θαυμασμού. Καί άκα 
ταπαύστως ή σκέψις αυτή έβασάνιζε τόν νοΰν 
του.

«Υπάρχει λοιπόν θεός τόν όποιον ν’ άγαπή 
τις τόσον ώστε νά άποθνήσκη δι’ αύτόν

Ένω δ’ έβάδιζεν ουτω, ώς τρελλός, συνήν- 
τησε τον Γά'ίον καί τόν Άοίσταρχον, έρχομέ 
νους έξ άντιθέτου μετά πολλών άλλων.

Ό Εύρυβάτης τούς άνεγνώρισε καί άμέσως 
έφώναξεν :

— Έ ! λοιπόν ! Άφίνετε ουτω νά σκοτώ
νουν μίαν κόρην τής θρησκείας σας ; .. Τόσον 
δειλοί εϊσθε σείς οί χριστιανοί ;

—"Αν έρχεσαι μαζύ μας, 6ά Ιδης, οτι δέν 
εΓμεθα δειλοί.

— "Ερχομαι ! άπήντησεν ό Εύρυβάτης.Εϊνε 
βέβαιον, ότι είς μάτην θά άπολακτισθώμεν έκ 
τής ζωής ταύτης, αλλά μήπως καί οί σύντροφοι 
τοϋ Όδυσέως, οί πρόγονοί μου, δέ» διεκινδύ- 
νευσαν τήν ζωήν των χάριν μια; γυναικός, ή 
οποία δέν Άζ'ζεν, όπως ή Δάμαρις',

Έπειτα δέ σιωπηλώς τούς ήκολούθει, καί 
ή σιγή του αυτή έμαρτύρει, ότι πολλά πράγ
ματα συνέβαινον είς τήν ψυχήν τοΰ φιλοσόφου. 
Ένω διήρχοντο πλησίον τοΰ ναοϋ, Ακόυσαν 
κραυγάς ανθρώπου τινός, καλοΰντος είς βοή
θειαν. THro ό Άπολλωνίδη; δεδεμένος, διά 
σχοινιών καί έρριμμένος είς σκοτεινήν τινα 
γωναν.

— Έλθετε νά τόν λύσιήμεν, άνεφώνησεν ό 
Εύρυβάτης.

Τόν άπηλευθέρωσαν έκ τών δεσμών του καί 
μετ’ ολίγον ή συνοδεία έπανέλαβε τόν δρόμον 
της, οτε συνήντησαν τόν Παύλον.

— Που πηγαίνει; Γάίε καί σύ Άρίσταρχε; 
Ποϋ πηγαίνετε σείς όλοι, ώπλισμένοι μέ ξύλα 
καί μέ ράβδου; ;

— ΙΙηγαίνομεν έκβϊ, όπου σύ ώφειλες νά 
ήσο ! Έβόησεν ό Εύρυβάτης καί έξηκολούθησε 
τήν πορείαν του μετά τού γλύπτου.

— Σας απαγορεύω νά έκτελέσετε τόν σκο
πόν σας. Σάς τό απαγορεύω, έν όνόματι τοϋ 
Κύριο , όστις εϊπεν ! «Μάχαιραν έδωσας, μά- 
χαιραν θά λαβής».

— Ώστε ν’ άφίσωμεν νά υβρίζουν καί νά 
σφάζουν τήν αδελφήν μας ;

— Φεϋ 1 Καί τις θά ήδύνατο νά κατισχύση 
αύτού τοϋ μανιώδους όχλου ; Μόνος έγώ οφεί
λω νά έπέμβω καί μέ τά όπλα, τά όποια ό 
θεός έ'επιστεύθη είς χειρας μου.

Οί νέοι προσεπάθησαν νά έπιμείνουν, αλλά 
ποό τής έπιβλητικής θελήσεως τού Παύλου 
ύπηκουσαν.

Όταν ό Άπολλωνίδης εύρέθη πρό τοΰ λευ
κού σώματος τής Δαμάριδος, άπελπις άνεβόησε:

— Κατείάσατέ την, δώσατέ μου αύτήν ! 
Παύσατε πλέον, χαμερπεΐς σκύλλοι!

— Τί ζητείς, τού άπήντησαν αύστηρώς αί 
ίέρειαι. Θέλεις νά πλησιάσγ,ς, διά νά προσφε- 
ρης'τήν λατρείαν σου, όπως καί οί άλλοι ; . . 
Αρπάξατε τόν τρελλόν αύτόν καί φέρατέ τον 
πλησίον τοΰ βάθρου τής θεάς, άφοΰ μέ τόσον 
ένθουσιασμόν εκδηλώνει τό σέβας του !

Αλλά, καθ’ ήν στιγμήν εις ίερεύς έθηκε 
τήν χεΐρα του έπ*  αύτού, ό Άπολλωνίδης τοΰ 
κατέφερε τοιοΰτον κτύπημα, ώστε έπεσεν έπί 
τοΰ έδάφου; μέ τήν κεφαλήν αίματωμενην.

Τότε τό πλήθος άκάθεκτον έφώρμησεν.
— Έκτύπησε τόν ιερέα τής Μεγάλης Θεάς 1 

Νά τόν σχίσωμεν άμέσως !
Ό Εύρυβάτης ματαίως προσεπάθει νά τον 

υπεράσπιση.
— Έφέσιοι, άνέκραξεν, αύτός ό άνθρωπος, 

τόν όποιον θέλετε νά φονεύσετε, εϊνε ό Πάριος 
Άπολλωνίδης. Ό βέβηλος ούτος εϊνε αύτός ό 
δημιουργός τών θεών, τούς όποιους λατρεύετε. 
Ένθυμηθήτε τό έξοχον έκείνο άγαλμα, τό ο
ποίον κατεστράφη ! Αύτός εϊνε ό γλύπτης και 
μόνος αύτός δύναται νά σάς τό άντικαταστηση !

Άλλ’ ό Άπολλωνίδης τόν διέκοψε :
— Τούς θεούς σας τούς άπεχθάνομαι 

τούς μισώ . . Τό άγαλμά μου θά τό είχα κα
ταστρέψει έγώ, άν δέν μ’ έπρολάμβανεν ή Δά- 
μαρις !..

Τότε παρενέβη ό Παΰλος έπιζητών νά στρέ
ψη καθ’ έαυτου τήν μανίαν τοΰ όχλου.

— Είς μόνος, ώ Έφέσιοι, εϊνε ό αίτιος τής 
όργής σας. Έγώ αύτός !..

Άλλ’ οί μαθηταί του διά τής βίας παρα- 
σύροντες αύτόν, δέν άφησαν νά τελείωση την 
φοάσιν του, ητις έληξεν ουτω; είς άδιόρατον 
σημεϊον εύλογίας, τό όποιον μόνη ή Δάμαρις 
διέκρινεν.

Έν τούτοις ό’Λπολλωνίδης έφώναζεν ακόμη:
— Τώρα πλέον δέν λατρεύω ή ένα μόνον 

Θεόν, ώ Δάμαρις, τόν Θεόν σας !
Θειον τότε μειδίαμα περιέβαλε δΓ αίγλη; 

τό πρόσωπον τής ώ/ράς κόρης, γαλήνη δ' επι
βλητική διεχύθη είς τά χαρακτηριστικά της 
καί μία πνοή έξώγκωσε τά στήθη της.Έπει
τα ή κεφαλή της έκλινεν ακίνητος επι τών 
ώμων της.

Μία φωνή πανταχόθεν ηκούσθη :
— Εϊνε νεκρά 1
Καί τό πλήθος έσκίασε μακρά σιγή καί εί

δος τι συγκινήσεως.
Ή ΙΙαννυχΙς κάτωχρο; έκ τρόμου καί κα-

τατρυχομένη ύπό τής συνειδήσεώς της, μα-
κρόθεν παρετήρει τό θέαμα. Έζήτει συγχώ-
ρησιν, άπηύθυνε προς τήν θνήσκουσαν φίλην

καί
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Ή Μαθήτρια 
(Δώριν επίσης της κ Ροδοχανάχη).

Ο ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΦΑΣ
Ή άνωθι περίεργος είκών άναπαριάτά την ά- 

πελευθέρωάιν ένός έλεφαντος πεσόντος είς 
παγίδα στηθεϊσαν ύπά τών μαύρων τοΰ 
μέρους έκείνου, κατά τήν περιγραφήν τοϋ 
διασήμου έξερευνητοΰ τής ’Αφρικής Η. John
ston. 01 μαύροι θηρευταί τής ’Αφρικής Ουνη- 
Οείζουν νά κατασκευάζωΟι λάκκους, οϋς κα·

λύπτουδι διά κλάδων,έν οίς συλλαμδάνουάι πί
πτοντας τούς έκεΐσε διερχομένους έλέφαντας. 
’Αλλά καί οί συνάδελφοι τούτων, ώς φαίνεται, 
φροντίζουΟι καί έλευθερώνουΰιν αυτούς, όπότε 
τοΐς δίδεται εύκαιρία καί μίαν τοιαύτην σκη
νήν άναπαριστμ Λ προκειμένη άνωθι είκών.

της λόγους γλυκυτάτους αποχαιρετισμού, άλλ’ 
ό Τρυφαίνης τί! έφώναζε :

— Τί ήμποροΰμεν νά της κάνωμεν ; “Ελα, 
Ιΐαννυχίς. Προσπάθησε νά ευρωμεν πελάτας. 
Διότι εξάπαντος θ’ άποθάνω καί εγώ έκ τής 
πείνης.

— Ά ! φαΰλε ! ’Εδώ είσαι και σύ, έγρύλ- 
λισεν ό Εύρυβάτης.

Καί πανευτυχής, διότι ευρεν έν θΰμα νά εκ
δικηθώ τόν Άπολλωνίδην, έπέπεσε κατ’αύτοΰ 
καταφέρων λυσσώδη κτυπήματα διά τής ρά
βδου του.

Ή ΓΙαννυχίς άναίσθητος και άλλα όραμα- 
τιζομένη, ούδέν έκ τούτων έβλεπεν.

— Ωραία μου Δάμαρις, έψιθύριζε, μόνη μου 
φίλη,'σΰ τώρα^εΐσαι έλευθέρα, ένφ εγώ τοΰ

ρυθμώ συνοδευόμενον υπό τοΰ άρμονικοΰ πα
φλασμού τών κωπών έπί τών κυανών ύδάτων.

Ο ΑΝΤΑΡΤΙ1Σ
Α/άνα, που η; καρδιά, α'ΐν λιονταριού μεγάλη 
γονατιστή προσεύχεται, εμπρός οτί; Παναγία
‘Ενα τής έμειεε παιδί .... χωρίς ελπίδα άλλη 
Κι’ αυτό άντάρτης ιίέ νά βγή ζητώντας λευθερία . . . 
Τά δυό η;ς μάτια πού $εριά, καί κείνα τά φοβίζουν 
μάτια πού τόσο εύκολα ατό πόνο το"ς δέν κλαΐνε 
τά νειάτα καί τή λεβεντιά, τον γνού σάν Λντικρύζουν 
τί πικραμένα χιίλι; η;ς, αυτά τά λόγια λένε . . .
■ Παιδί μου έτοΰτο τό σπαθί, ποΰ τής Γραβιάς τό χάνι 
τό ‘Αγιο χέρι έκράταγε τον δολίου σου πατέρα 
3ταν άτι' αιμα τουρκικό ή κόψη του μουδιάσει 
τότε μονάχα θά μπορής νά μέ καλής μητέρα .... 
Πέρααε τό λεπίδι τον σ' δσαις καρδιαϊς μπορέοης 
Είναι πιατό σέ δποιονε ξέρει καί τό βαστάει 
πάρ’ το παιδί μον ή Μάνα σου ατό δίνει καί θυμήσου 
δπως καί γώ έτσι κ' αυτό, πιστά ύά σ’ άγαπάη . . . . 
Σύρε παιδί μον ατό καλό, ποτέ μή λησμονήοης 
δπως τ' άδέλφια σου τά δυό αοΰ τάχονν σκοτωμένα 
Ώ 1 ! Άς μον δύση Λ θεός έκδίκησι ν* * άκονσω 
κ' άς είναι ‘κείνη ή ύστερη μέρα μου γιά μένα. 
Σύρε παιδί μου ατό καλό, αοΰ δίνω τήν ευχή μον 
είς τΰ καλό, λεβέντη καλό παιΑΖ μου» . . .

λοιπού θά είμαι έρμαιον τής άθλιότητος καί 
τοΰ μίσους !

Ό όχλος συνελθών πλέον έκ της συγκινη- 
σεως, έπέπεσε κατά τοΰ νέου θύματος καί έζέ- 
σπα τό μίσος του κατά τοΰ Άπολλωνίδη. · ·

*

"II καταιγις είχε κοπάσει. "Εκ τοΰ λιμένος 
μία τριηρης άπέπλεε διά τάς ’Αθήνας καί ή- 
κούετο τό άσμα τών εύθύμων ναυτηλατών, έν

ΤΕΛΟΣ

(Κατά τ'ο γαλλικόν τοΰ Έρ. Γκερλαΐν)

ΑΝ-ΠΡΙΝ. Ζάκυνθος "Αγγελος Χαλούτάης

ΙΙΡΩΤΙΙ ΑΓΑΠΗ
Πόθον γλυκά σ’ ήνάπησα καί πίστεψα σέ σένα ! 

μά δέν ίσυλλογίαθηκα πώς "ιν ιό χύμα πάλλη 
πώς “ιν ψιλή μέ έρωτα τή: αμμουδιάς τά κάλλη 

τάφίνη καί ξανακ υλά τάχη λησμονημένα ’■

Πόσον γλυκά σ' ήγάπησα δσον καί τά λουλούδια ! 
μά δέν ίσνλλογίσθηκα πώς "ιν τό άνθος θάλλη 

θαρδή καιρός νά μαρανθή καί τό πουλί ποϋ ψάλλη 
ο' άλλο λουλούδι τραγούδα σ’ άλλο λέει τραδονδια!

ν-Κ
Σ’ ήγάπηαα τόσον πολύ σάν τό χρυσό άστέρι 

πού ρίχνει τήν άχτϊδα του σέ ρόδο μνρομμένο
μά σάν περάση σύννεφο καί σκίαση το καϋμενο 

μέ άλλο τώρα θά γελλά, άλλο θά εύρη ταίρι.

>~x

Όλα. περνούν καί φεύγουνε κάθε χαρά ξεχνιέται 
τά δνειρα ουντρίβωνταί καί αί ελπίδες σβννονν

οί πόθοι μας νεκρώνονται δέν ήμποροΰν νά μείνουν 
μά ν; πρώτη άγάπη δέν πετί} ποτέ δέν λησμονιέται.

Κλεάνθη Ροάτάνου
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ΜΑΡ1ΑΝΘΗ 1ΗΛΙΟΠΟΪΛΟΥ
( Έκί τΛ όν(ΐκληρώβει έξαιιήνου Ληδ τοϋ 

θανάτου της).

Γυνή ύηέροχος, προχκιόθεΐσα μέ έξαχρετχ- 
κάς άρετάς ήθους καί πνεύματος.Θυγάτηρ τοϋ 
έκ τών πρώτων οίκχότών της Νεαπόλεως καί 
κτήτορος τοΰ ναόν της Ζωοδόχού Πηγής, Νχκ. 
Έξωμερίτου. Σύζυγος τοϋ άειμνήότου’Αλεξίου 
Ήλχοπούλον, διευθυντοΰ τών Ανακτορικών 
άργυροφυλακείων, έπί έξήκοντα τρία συνεχή 
έτη ύπηρετήΰαντος τόν Βασιλικόν οίκον, δέν 
έμεχνεν Αμέτοχος καί τοΰ μεταπολιτευτικού 
σάλου, ύπερασπίσασα τό γόητρον τοϋ οίκου 
τούτου’ ένεκα δέ καί τών έπιάήμων Ανδαώ'·, 
Οϊτινες κατφκηόαν έν τμ Αρχαία τοϋ συζύγου 
της οίκια, μή ύστερήσαόα είς τά πολιτικά καί 
φιλολογικά συνέδρια, ίίτχνα έκεί συνεκροτούν- 
το, έθαυμάσθη διά τά πλούσια τοϋ πνεύματος 
χαρίσματα, δι’ ών έπεόάλλετο είς βνδρας, οίοι 
ό Ζα'ίμης καί ό Βούλγαρης, ό Λόντος καί ό 
Χαραλάμπης, ό Βερναυδάκης καί ό Κυπρια
νός, ό Λυκούργος καί ό Λιβαδάς, ύ Καλόγερός 
καί ύ Λάκων, ό Καρυστίας καί ό Κοντογόνης’ 
καί κατόπιν οί Γεωργιάδης καί Οίκονομίδης, 
οί Μητροπολΐταχ, ό Κόντος καί ό Ζολώτας κ.λ
II ’Αμαλία Ιδιαζόντως Αγαπώσα προδεκάλει 

είς τόν πύργον τας νά παραθερίζω, ποικίλα 
δώρα αντμ προσφέρουόα. 'Οπότε δέ κατά τήν 
μεταπολίτευόιν ό σύζυγός της Ανδραγαϋήσας 
έσωσε τό άνακτορικόν Αργυροφυλακεΐόν μετά 
τών πολυτίμων έκεί κειμηλίων καί πολλών 
έγγράφων, τυχών τοϋ πρώτου (Αριστείου καί 
έκτενών έγκωμίων καί έν τώ Βαυαρικώ τύπω 
διά τήν Ιδανικήν τιμιότητα, Λ ΜαριΑνθη άπό 
τοΰ έξώότου τής πολιορκηθείδης οίκίας της, 
ήν δίς καί ό Όθων έτίμηόε δι’ έπιόκέφεως, 
ήπείλει διά μιας καραδίνας τούς κάτωθεν γαυ- 
ριώντας, προάπαθοϋντας νά είσελάσωΐι καί 
θραύόωσι τάς μεγάλας τών Βασιλέων είκόνας.

Διά τήν έκτακτον πνευματικήν της ΑνΑ- 
πτυξιν,σώζεται έτι θαυμάσιος πίναξ (ύπό διά
σημου τότε καλλιτέχνου έπεξειργαόμένος, έν 
τω μέσω τοΰ οποίου Αναγράφεται ποίημα πρός 
αυτήν έθνικοϋ ποιητοϋ), ον τή προσήνεγκον 
ποτέ είς άνάμνησιν τών άλησμονήτων φιλο
λογικών έσπερίδων.

Άρτίας παιδεύσεως, ύπερόχου ιίδικής δια- 
πλάσεως καί διακρινομένη δι’ έπίζηλα προ
τερήματα, Λ ώραία δέσποινα διήγαγε τόν βίον 
σεμνοπρεπέστατα, άφοΟιωθεΐσα είς μέν τήν 
Οίκογένειαν, ώς μήτηρ όπανίας στοργής, είς 
δέ τήν κοινωνίαν ώς φιλάνθρωπος καί έν παντί 
πρόθυμος έργάτις έν τίΐ εύπραγία.

’Απίθανε, κηδευθεϊσα μεγαλοπρεπέστατα, 
είς Λλικίαν 76 έτών, άφήσαόα τόν μόνον ιιϊόν 
της,τόν Αγαπητόν φιλόλογον κλ.κ.Χρ Α.Ήλιό- 
πουλον, άντάξιον γόνον τής Αλησμόνητου 
ταύτης μητρός.

•«’"«S-l·-

ΔΕΚΑΕΤΜ Ρ1Σ “ ΠΙΝ ΑΚΟΘΙ1 ΚΙ 1Σ,,

Μετ ’ επισημόιητος εωρτάσθη εν τώ Συλλόγω 
«. Παρτ ασσώ» υπό τών ουτεργατών της «.Πι
νακοθήκης» ή δεκαετηρ'ις αυτής.

Παρισταμενου τοϋ ΤΙρίγκηπος Νικολάου, 
τοϋ υπουργού τών ’Εξωτερικών, δημοσιογρά
φων, λογιών, καλλιτεχνών καί εκλεκτού κό-

Δηιι. Κιιλογερόττοχ'λ.ος

σμου ('ομίλησαν περί τοΰ περιοδικού τύπου και 
είδικώτερον περί τής «Πινακοθήκης» ή Δ'ις 
Ευγενία Ζωγράφου καί οι κ. κ Θ. Τζαβίλλας. 
Πολ. Δημητρακόπουλος καί Δημ. Καλόγερό ■ 
πουλος, διευθυντής τής α Πινακοθήκης·», πρός 
ών ζωηρότατοι ίξεδήλώθησαν συμπάθειαι-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ
Φρούδος καί άστατος Λ άνθρωπίνη καρδία. 

Τώρα μέν όργίζεσαι καί δμνύεις έκδίκηόιν, 
τώρα δέ γαλήνιας καί κατευγάζεται Λ Αρ
γή σου. Τήν πρωίαν ήγάπηόας περχπαθώς καί 
διαπύρως, τό έόπέρας δέ έλησμόνησες τό άμε- 
τρον πάθος σου ! ΙΙρό μικρού έθρήνεις καί ό- 
δήρεσο άπαρηγορήτος, ζητούσα έν τώ θανάτφ 
τήν λήθην, ήδη γελάς καί χαίρεις Οκεπτομένη 
πώς νά μακρύνης τήν έπί τής γής ζωήν σου 
Ω ! άστατος Ανθρώπινος καρδία, μέ ούδέν δύ- 
νακαί τις νά Οεπαρομοιάσμ !

ΟΙ ποιηταί σέ ώνόμαόαν ρόδον. Otuoi I Τό 
ρόδον μαραίνεται πλήν τά ώχρά πέταλά του 
διατηροϋσιν είσέτι γλυκεϊαν τινά ευωδίαν. Σέ 
όμως μαραίνουσι καί άφαιρούσι τήν καλλονήν 
σου τά πάθη, τά όποια βαΟιλεύουόιν έν Σοί. 
Ώθουμένη ύπό Αγνώστου δυνάμεως πρός άγ- 
νώστουςάκτάς πρός πικράς ή γλυκείας έκπλή- 
ξεις, λησμονείς τά πρώτα άγνά 0ου αισθήματα 
τών Αφελών παιδικών Οου χρόνων.

"Εγινες έγωΐάτρια. Έγινες φιλόδοξος. "Ω I 
ποτέ δέν έσκέφθης ίσως ότι Λ ήμέρα ήτις διά 
■ψυχρής πλακός θά σε καλύψμ δέν είνε πολύ 
μακράν Ουδέποτε έσκέφθης τόν θάνατον, τόν 
φοβερόν καί άπαίάιον θάνατον δστις Αμείλι
κτος θά σέ άοπάση φέρων σε είς τό τρομερόν 
άγνωστον. Διατήρηόον ώ I ναί ! διατήρησον 
τήν Αγνότητά σου·.—Μχ-τενόηΟεν—

Άλλ' Ιδού τώρα γελάς I 01 λόγοι μου λοι
πόν ήσαν πτίλα, άτινα ό Αήρ ήρπαόε καί 
έσπόρπισε μακράν. Ήθέληάες πρός στιγμήν 
νά Οωθμς, ν’ Αντιΰτζις, Αλλ’ Ιδού ύπέκυψες 
καί Αλησμόνησες.

Τρελλή άνθρωπίνη καρδία ! Ό ούρανός ό 
γλαυλός αίφνηδίως καλυπτόμενος ύπό μελα
νών νεφών, Λ θάλασσα Λ γαλανή Λ πάραυτα 
ύύουμένη Απειλητική καί λυσσαλέα. Λ αύρα 
ή ίιδέως συρίζουσα μεταδαλλομένιι είς άπαί- 
σιον (Ιοΐζοντα βορράν, μόλις .. . μόλις......  δύ-
νανται νά παραΟτήσωΟι τήν άΟτασίαν σου I

Κλ. Ροίίτάνου

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

Τά μάιια οου είναι θάλασσα 
με κύματα Λφρισμένα

ποΰ μις τή δόλια μου καρδιά 
χτυπούνε ενα ε·α....

Τό κάθε κύμα ποΰ γλυκά 
μες τή καρδιά μου σκάει 

αντί νά σβνση τή φωτιά 
άλλου φωτιά μοϋ πάει.

Φωτιά, πού άναβη απ’ τή φοιτώ 
ποΰ βγαίνει in τήν καρδιά σου 

καί στάχτη κάνει οσαις καρδιαϊς 
πέσουνε οτή Ματιά σου!!..

Ζάκυνθος "Αγγελος Σιίλοντόης

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Αιγυπτιακή τις έφημερίς έδημοσίευσεν εσχάτως τό 
άκόλουθον εύτράπελον :

«Κάποιος τοϋ οποίου άπέθανεν έν Χαρτούμ πιστός 
Αδελφικός του φίλος, εύρισκόμενος δέ είς Κά'ίρον καί 
μή δυνάμενος νά πορευρεθή είς τήν κηδείαν του, 
παρήγγειλε τηλεγραφικώς νά κατατεθή στέφανος έπί 
τής σωρού του και έπί τών ταινιών νά τιθή έκτος τοϋ 
όνόαατός του ή έξης φράσις «Καλήν έντάμωσιν»’ Τό 
πρώτον τηλεγράφημα ήκολούθησιν αμέσως καί δεύτε
ρον διά τοϋ όποιου παρηγγέλλετο ό ανθοπώλης νά 
προσθετή καί τήν φράσιν: «Είς τούς ουρανούς· έάν 

ύπάρχη χώρος.
Όανθοπώλης μή έννοησας τό τηλεγράφημα, _έ- 

γραψεν έπί τών ταινιών τοΰ στεφάνου μέ μεγάλα, έν- 

νοεϊται,χρυσά γράμματα:
«Καλήν ένάμωσιν είς τούς ουρανούς, έάν ύτάρχη 

χώρος».

Ό Τάκης χασμώμενος έν ώοα διαλείματος, επί 

τίνος θρανίου:
‘Ο ϊιΛίοκαΙοί. Διατί,παιδί μου, δέν παίζεις καί σύ 

ώς οί ά,λοι συμμαθηταί σου;
Ό Τάκηι. Διότι τό διάλειμα είνε πολύ μικρόν.
Ό ώέάσχαλος. ’Αλλά τότε διατί κοιμασα: ; 
*0 Τάκης. Διά νά μή βλέπω τό σ"δικον αυτό.

ETt ηλίθιοι πατήρ. Παιδί μου, μή βασανίζεις τά 
ζφα, διότι ποιός γνωρίζει, τί θά γεινης καϊ σύ.,.μίαν

.............................
Ό παϊι. "Α, εγώ πχτεοχ θα σου ομοιάσω.

Έκιίνη (λυπημένη δήθεν).,.Οϋφ I καϋμένί, έκα
ψες τό χαλί μέ τό σιγάρον σου... ’Αλήθεια, θά μοϋ 

πάρης τό φόρεμα ; ,
’Εκείνος..."Ω βέβαια, ή ζημία αυτή θά πληρωθί? 

μέ έν φόρεμα...

Ό διδάσκαλοι (πρός τόν μικρόν μαθητήν του)— 
Δύνασαι,παιδί μου, νά μέ εϋ·ης λέξιν συνώνυμον τοΰ 
εμπόρου ;

Ό μαθητής (προθυμότατος). Μάλιστα, ό κλέπτης.
Ό διδάσκαλοι. Πώς τό κατάλαβες ;
Ό μρΰηιήι. Εύκολα, είς τό σημερινόν μάθημα τής 

ιστορίας, μας είπατε οί πρόγονοί μας είχον τόν αυτόν 
©εόν καί διά τούς κλέπτας,ώ; καί διά τούς έμπόρουε.

Φίλοι πιός ςίλον. Καύμένε I Τά χάλασες λοιπόν μέ 
τήν Όκτ.βίαν, κόρην τήν όποιαν ολος ό κόσμος ήγάπα;

•Ο Άλλοι. Μά ακριβώς καί έγώ δι’ αυτό τά χάλασα.

Ιΐιρίιργος χαιρετισμός. Δύο τυφλοί έπ’ αρκετόν 
συνκμιλήσαντες, άπεχωρ'.σθησαν λεγοντις πρό; άλλη- 

λους «Au revoir· φίλε μου.
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΓΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
20οϋ τεύχους.

55. Έρμησίλεως

'Ερμής—ίλεως

"Έρως—Σελήμ.
56. Είς ύπό'ιχος ΰβρίσθη

57. ’Ατμός—Σφαίρα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ατνιγιια 62- 
Με κεφαλήν τών ποιητών 
Αί χεφαλαί μ’ ΐξαίρουν 

Καί μίνον καϋφιι χεφαλαί 

Αχέφαλον μέ ξέρουν.

Αίνιγμα 63.
Πόλις ε'μ’ ελληνική, 

ά’μ' ύπάρχ’ ή κεφαλή 

“Ανευ ταύτης δέ τ: είμαι ; 

Σύντροφος τοϋ νέφους κείμαι’ 
Τήν μέν πρώτην κεφαλήν 

Ν’ άνταλλάςγ,ς αν θελήσης 

Δυσαναχετών τδ πλείστον 

θά δεχθής καί 6’ απότισης 

Την αθώαν μου καί πάλιν 
άν άλλάςης κεφαλήν 

Τέρψιν μ’ εχουσιν ο*  νέο: 

χαί άθώιν καί καλήν

64. Φί'ροην-Μάγόην 
I' λ ε σ ι χ ο=Σ υ σ λ ι

■· Dcreiw»·»

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κ. A. Β ά ρ ν α ν. ’Επιστολή έλήφθη. Άναμενο- 
μεν, ώς γράφετε. —A. Ν. Θεοδόσιαν Σάς ά- 
πηντήσαμεν σχετ χώς, άναμένομεν νεωτέραν σας. —Α. 
Σ. Ζάκυνθον Δελτάριον έλήφθη. Σας άπαντή- 
σαμεν —I. Ζ. Τ ο υ ρ ν ο-Σ εδερΐνον. Συν · 
δρομή έλήφθη. Γράφομεν.— Α. Π. Προϋσσαν. 
’Επιστολή έχήφθη. Σας άπίντήσαμεν. Εΰχαριστοϋμεν 
καί έλπίζομεν άποδεχθήτε πρότασίν μας. — Τ. Τ. Μ υ- 
τ ι λ ή ν η ν ’Επιστολή χχί έπιταγή έαήφθησαν. 
Εΰχαριστοϋμεν. Άπηντήσαμεν.—Δ. Τ. Π α ζ α ρ ά- 
κ ι ο ν. Άπηντήσαμεν καί έστειλαμεν. —Α. Δ. Κ ά- 
ϊρ ο ν. 'Επιστολή έ/ήφθη. Γράφομεν.—Δ.11. Ά λ ε- 
ξ ά ν δ ρ ε ι αν. Σύνδρομα! έλήφθησαν. Εύχαριστοϋ- 
μεν.—Λ.Ο. Νεα Γ 6 ρ κη. Χρυσόδετο·, τόμαι σας 
άπεστάλησαν. Χρήματα έλήφθησαν.—X. Κ. Κ ω ν- 
σταντινουπολιν. ’Επιστολή έλήφθη, έχει 
καλώς. Γράφω εις φίλον. — II. Σ. Φ α x ο ύ ς. Φυλ
λάδια έστάλησαν. Γαχυδρομιχώς γράφομεν. — Φ. Μ. 
Κ ί Γ ρον. 'Επιστολή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. 
Γράφομεν. — Π. Δ. Κ ά ϊ ρ ο ν. Άναμένομεν ώς 
γράφετε.—Π. Φ. Κωνσταντινοϋπόλιν. 
’Επιστολή έλήφθη Σας άναμένομεν. — Κ. Δ. Κ έ ρ- 
κυρα ν. Συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. — Κ. Λ. 
Τ α f γ ά νιον. Τόμος σίς έστάλη. Χρήματα έλήφ ·

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΥΞΗΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τής Τραπέζης 
άποβλέπον είς τήν δρευκόλυνσιν τών μικρών 
μετόχων κατά τήν διενεργουμένην κατ’ αύτάς 
έγγραφήν έπί τών 50.000 νέων μετοχών τής 
Τραπέζης ’Αθηνών, άπεφάσισεν 5τι, μετά τήν 
καταβολήν τής α' δόσεως, ήτις πάντως κατα- 
βληθήσεται τοΐς μετρητοΐς,ή δεύτερα καί τρίτη 
δόσεις θά δύνανται νά καταβληθώτι καί τμη- 
ματικώς παρά τών βουλομένων, υποδιαιρούμε
νοι είς ίσας μηνιαίας δόσεις πληρωτέας κατά 
τά έν σφ μεταξύ τών όριζομέ ων διά τήν κα
ταβολήν, διαστήματα.

Ή εύχολία αυτή παρασχεθήσεται μόνον 
διά τάς έγγραφάς μικρού άριθμοΰ μετοχών, 
ήτοι μέχρι 25 τοιούτων.

Έπί τή αύτή εύκαιρία γνωστοποιοϋμεν τοΐς 
κ.κ. μετόχοις, οτι έκ τοϋ αύτοϋ πνεύματος χ- 
γόμενον τό Συμβούλων, άπεφάσισε νά δεχθή 
καί έγγραφάς έκ μέρους κατόχων παλαιών 
μετοχών τής Τραπέζης άριθμοΰ όλιγωτέρου 
τών δέκα, άλλ’ ώς είχός, είς τούτους έ- 
πιτραπήσονται μόνον έγγραφαί επιδεκτικά! 
μειώσεως, χωρίς δηλονότι ή Τράπεζα ν’ ανα
λαμβάνει έκ τώνπροτέρων εύθύνην τινά περί τοϋ 
άν θά χορηγηθώσιν έν άλω ή έν μέρει είς τούς 
ουτω έγγραφησομένους αί μετοχα’ι,δι’ άς ήθε - 
λον έγγραφή.

Άν Άθήναις 18)31 Μαρτίου 1911 

Ό Γενικός Διευθυντής
Ζ. Κ. Μάτϋας

Υ. Γ. Ούδεμία απολύτως άπιδειξις πλη
ρωμής έφημερίδος διά τήν άνω δημοσίευσιν α
ναγνωρίζεται, ανευ προηγοημένως έξουσωδο- 
τήσεως τής Τραπέζης πρός τοιαύτην δημο- 
σίευσιν.

ΤΟΜΟΙ ΧΡΤΣΟΔΕΤΟΙ
«ΦΥΣΕΩΣ» ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ »

Χρυσόδετοι τόμοι της «.Φύσεως»*  ποοηγου - 
μενών ετών ώς και τοϋ is. Πανοράματος» δε
δεμένου μετά 280 εικόνων, υπάρχουν έν τοΐς 
ΓραφεΙοις ήμών καί άποστέλλονται ελεύθεροι 
ταχυδρομικών τελών παντί προαποστέλλοντι to 
άντιτιμον, ήτοι φρ. 15 δι' έκαστον τόμον της 
α,Φύσεως» καί φρ. 12 διά τό «Πανόραμα».

Διεύθυνσις Κύριον

Φ. ΙΙρίνχεζην
Διευθυντήν τής αΦύσεως»

Είς Αθήνας


