
Ο ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΧΥΜΠΑΝ

Κάμιλλος Φλαμμαριών, ό \α'ί- 
κώτερος τών διεθνών άστρονό- 
μων, διαρκώς παρακολουθών 
τάς κινήσεις τών ουρανίων σω
μάτων έστησε το ’Αστεροσκο
πείου του εις μίαν ιστορικήν 
έπαυλιν είς άπόστασιν είκο- 
σιτεσσάρων χιλιομέτρων άπό 

τών Παρισίων, δπου οί Βασιλείς τής Γαλλίας 
έστάθμευον οσάκις μετέβαινον είς τό Φο.ντε- 
ναιμπλώ.

Έπι τοΰ παρόντος ό μέγας έπιστημων κα
ταγίνεται μελετών τόν Δία, τόν μυστηριωδέ- 
στερον τών πλανητών.

—Ζώντα δντα —ειπεν είς δημοσιογράφον 
οστις τόν έπεσζέφθη είς τό έργαστήρόν του — 
θά εϊνε πολύ δύσκολον νά ζήσουνέπί τοΰ πλα
νήτου αύτοΰ, μολονότι έχει διάμετρον ένδεκα 
φοράς μεγάλειτέραν τής γηίνης και δύναται νά 
περιλάβγ είς τόν πελώριον όγκον του, δλους 
όμοΰ τούς άλλους πλανήτας.

Έάν ύποτεθή οτι κατορθώνομεν νά μεταβω- 
μεν είς τόν "Αρην, ή ζωή μας έκεϊ δέν δά δι- 
αφέρη καί τόσον άπό εκείνην την οποίαν διερ- 
χόμεθα έπί της γής.

Καθ’ δλας τάς πιθανότητας εινε πλανήτης 
υγρός είσετι, δστις όλονέν βαίνει στερεοποιού
μενος.

Ό Ζεύς διανύει ήδη περίοδον εξαιρετικής 
λάμψεως καί μετ’ δλίγας ημέρας, άν εξακο
λούθησή ή λάμψις του αύξάνουσα κατά την ι
δίαν άναλογ.ίαν, θά έχν) καταστή έπικίνδυνος 
άν τίπαλος τής ’Αφροδίτης.

♦
* *

Ή εύκαιρία διά νά τον σπουδάση κανείς εϊ
νε σπάνιά καί εννοείται δτι όλων τών άστερο- 
σκοπείων τά τηλεσκόπια κατευθύνονται πρός 
αύτόν.

Ό. ουρανός εϊνε πλήρης μυστηρίων καί έκ- 
πληξεων, τό αίνιγμα όμως τοΰ Διός εινε έξαι- 
ρετικώς ελκυστικόν, διότι δσοι τό παρακολου-
θοΰν παρίστανται είς τόν σχηματισμόν ένός 
νέου κόσμου.

Διά. νά έννοήση τις την μεταμόρφωσιν ήτις 
συντελεΐται, πρέπει νά λάβν) ύπ’ δψιν, δτι ό

Ζεύς έχει περί τόν ’Ισημερινόν του λωρίδας 
πολύχρωμους, αΐτινες ήδη άλλάσσουν διαρκώς 
μορφήν καί χρώμα.

Τό ρεύμα τοΰ ’Ισημερινού κάμνει έντός δι
αστήματος δέκα ωρών τήν γΰρόν του πέριξ τοΰ 
άξονος,τάδέάλλα ρεύματα χρησιμοποιούν χρο
νικόν διάστημα μεγαλείτερον διά τούς ίδικούς 
των γύρους.'

Πρόκειται περί περιδέραιου ποταμών οί ό
ποιοι κάμνουν άδιάκοπα τόν γΰρον τής μεγά
λης σφαίρας.

Καί είς τόν ίδικόν μας ’Ατλαντικόν, άλλως 
τε, ύπάρχει ρεΰμα—το Γκούλφ Στρήμ—τό 
οποίον ρέει έν μέσφ δύο άλλων ψυχροτέρων 
καί βραδύτερων.

’Εκτός όμως τών πολυαρίθμων λωρίδων, δύ- 
ναταί τις ν’ άντιληφθγ διά τοΰ τηλεσκοπίου 
καί άλλα χαρακτηριστικά σημεία.

Τά σημεία αυτά εϊνε κηλίδες φωτειναί ή 
σκοτειναί, διαρκείς, ή παροδικοί, τών οποί
ων οί άστρονόμοι σημειώνουν τήν άζριβή το
πογραφίαν.

Μεγαλειτέρα έξ όλων εϊνε ή «ερυθρά κηλις». 
ή οποία τελευταίως έχασε τό χρώμα της, τό
σον, ώστε νά φαίνεται σχεδόν λευκή.

Εϊνε γνωστή προ όγδοήκοντα έτών καί ή 
σπουδή της ήρχισεν άπό ένός τρίτου αίώνος.

"Οσον περισσότερον τήν σπουδάζει κανείς 
έπί τοσοΰτον πείθεται οτι δέν άποτελεΐται α
πλώς άπό συσπειρωμένους υδρατμούς.
. Τό ωοειδές σχήμα καί αί σχεδόν σταθεραί 
διαστάσεις άποδεικνύουν, οτι πρόκειται περί 
στερεοΰ όγκου.

Ό όγκος έν τούτοις αυτός δέν εϊνε άκίνη- 
τος, άλλά περιπλανάται έντός τοΰ ώκεανοΰ δ
πως ή μυστηριώδης νήσος .τοΰ μυθιστορήματος 
του ’Ιουλίου Βέρν.Ή δέ έκτόπισίς της άπότοΰ 
σημείου είς τό όποιον εϊχεν άρχικώς όραθή, 
έφθασε τούς τριάκοντα βαθμούς.

Διά νά λάβετε μίαν ιδέαν τής τοιαύτης.με- 
τατοπίσεως, πρέπει νά φα.ντασθήτε,π. χ. τήν 
Αυστραλίαν έγκαταλείπουσαν τήν έν.τώ Είρη- 
νικώ ωκεανφ θέσιν της καί μέταβαίνουσαν νά 
τοποθετηθή είς τόν ’Ατλαντικόν, ύπό τόν πορ
θμόν τοΰ 'Μαγγελάνου.

Σημειώσατε έτι, ότι ή έρυθρά κηλις έχει
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μήκος, τέσσαρας φοράς δσον ή διάμετρος τής 
Γής καί πλάτος δεκαπέντε και πλέον· χιλιομέ
τρων.

■ Διατι. τάχα νά μή παραδεχθώμεν δτι ό όγ
κος αυτός εΐνε "Ηπειρος, ευρισκόμενη Ακόμη 
έν τω σχηματισμω της;
Έκ τοΰ σχηματισμού τοΰ νέου αύτοΰ πλανή
του δυνάμεθα νά λάβωμεν ιδέαν τοΰ σχηματι
σμού τοΰ ίδικοΰ μας, διότι ή τύχη τής Γής 
εινε γεγραμμένη είς τδν ούρανδν, αρκεί νά γνω- 
ρίζ-fl κανείς νά την Αναγινώσκ-fl.

Δυνάμεθα νά ίδωμεν πως ή Γή έγεννήθη 
και πως εινε καταδικασμένη ν’ Αποθάνγ.

• »»
Ό Φλαμμαριών εΐνε τακτικός συνεργάτης 

τοΟ «Κήρυκος της.Νέας Ύόρκης» κκί συχνά 
συζητεί μέ τούς Αναγνώστκς του, κατά τήν 
Αμερικανικήν συνήθειαν.

Κάποιος αναγνώστης τοΰ έγραψε τελευταί
ως, ΐσχυριζόμενος, οτι ή θερμότης δέν μάς έρ
χεται ώπο τδν -ήλιον.αφοΰ ό ύδράγυρος τών θερ
μομέτρων τά οποία τοποθετούνται εΐς τά Αε
ρόστατα τά ύψούμενα ύπδ τών διαφόρων Αστε
ροσκοπείων, κατέρχεται, έφ’ δσον αί σφαϊραι 
Ανέρχονται.

—Εΐνε Αληθές—άπαντά ό Φλαμμαριών — 
δτι έξωθεν τής γηίνης έτμοσφαίρας άπικρατεϊΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Ή Αίγυπτος, ή γη τής έπαγγελείας ή χώρα 
τών φαραώ, τήν εύφορίαν της τήν χρεώστε! 
είς τόν ποταμόν Νείλον, δστις διασχίζων άπ’ 
άκρον είς άκρον αυτήν, τήν καθιστρ. εΰ- 
φορωτάτην, διά τών πολυπληθών αύτοΰ διακλα
δώσεων, και διά τών κατά τόπους άνεργεθέν- 
τω, Αρδευτικών έργων.

Τά κολοσσιαία ταΰτα έργα, άτινα <5 Αγγλικός 
έφευρετικός νους έπενόησε και κατασκεύασαν 
είσι πολλά' τά κυριώτερα δμως καί γιγαντειώτερα 
είσι τά έξής :

Αον. Φράκτης καί πλωτή διώρυξ έν Άσ- 
σόυάν, «αι Βον. Φράκτης και κλεισιάς έν Άσ- 
οιούτ.

Σκοπός τών Ανωτέρω έργον εΐνε ή άρδευσις 
ύψηλοτέρων γαιών τής επιφάνειας τον Νείλου, 
καί δπως κανονίζει τήν έν τή Κεντρική καί 

"Ανω Αίγύπτφ αίτησίαν πλημμύραν.

Φράκτης καί πλωτή διώρυξ Άσαουάν

Τόν Φεβρουάριον τον έτους 1898 συνήφθη 
συμβόλαιον μεταξύ τοΰ Χουσεϊν Φάχρη Πασοά 
Υπουργού τών δημοσίων έργων καί τής Ά- 
γλικής "Εταιρείας Messrs.Tohn Aird el Co Αντί 

χάος, έρεβος, καί ψΰχος δριμύτατον, έπί όλων 
αύτών δέ ούδεμίαν .έχουν έπίδρασίν αί ήλιακαί 
Ακτίνες-.

"Οταν όμως αύται είσδύσουν είς τήν γηίνην 
Ατμόσφαιραν, τότε καταφαίνεται ή ζωογόνος 
των δύναμις και θερμαίνουν τδ έδαφος μέχρις 
60, τδν Αέρα μέχρι 37.

*0 ’Αμερικανός Αναγνώστης επιμένει είς 
τδ δτι έξ όλων αυτών Αποόεικνύεται ότι ή θερ- 
μότης δέν προέρχεται έκτου ήλιου καί ό Φλαμ- 
μαοιών επιμένει, προσπαθών νά τοΰ απόδει
ξη, δτι έχει πέση θΰμα λογομαχείας.

Ή θεομότης, λέγει, εΐνε όπως τδ ράπισμα- 
πρέπει δηλαδή ν’ύπάρχν) έκεΐνος, οστις τδ 
λαμβάνει.

*0 Φλαμμαριών εΐνε, ώς γνωστόν, ύπέρο- 
γδοηκοντούτης καί έν τούτοις διατηρείται Αν
θηρότατος.

—Τδ μυστικόν τής αίωνίας νεότητος—λε- 
γει—έγκειται είς τδ να διατηρείται τις παν- 
νοτε ήρεμος και νά μέν-fl ευχαριστημένος Απδ 
τήν τύχην του.

Έγώ έργάζομαι, μελετώ, αγρυπνώ, κατα
πονούμαι.

Έν τούτοις διατηρούμαι πάντοτε Ανθηρός, 
διότι πρσπαθώ νά εΐμαι πάντοτε ευχαριστη
μένος Απδ τδν εαυτόν μου καί άπδ τούι άλ
λους. Π....

λιρών Αιγυπτιακών 2.00,0.0)0 πρός κατασκευήν 
τον φράκτου καί τής πλωτής διώρυγρς έν Άσ- 
σουάν, πληρωτέων είς 60 έξαμήνους δόσεις έκ 
λιρών Αίγνπτιακών 78, 613 Αρχομένας άπο 1 
’Ιουλίου 1903, ήμέρας όρισθείσης &ς προθε
σμίας τής περατώσεως τοΰ δλου έργου.

"Η κατάθεσις τον θεμελίου λίθου έγένετο πα ■ 
ρισταμένων τών Α. Μ. τοΰ άντιβασιλεως τής 
Αίγυπτου Άμπας Χέλμη, τοΰδονκός τοΰ Κον- 
νώτ τον Χονσεϊν Φάχρη Πασσά καί άλλων 
άνωτέρων λεπονργών τον κράτους, ήρξατο δέ 
ή διηνεκής έργασία πρός άποπεράτωσιν τον έρ
γου, ύπό τήν έπίβλεψιν ειδικών μηχανικών, 
κληθέντων έπί τούτφ έξ ’Αγγλίας, έπιτήρηοιν 
πρακτικών έργοδηγών καί μίσθωσιν χιλιάδων 
τεχνητών καΐέργατών. Είς τό κολοσσιαίου τούτο 
έργον άπησχολήθησαν πλέον τών 15.000 έρ- 
γατών έξ ών υπέρ τούς 1.000 ήσαν Ευρωπαίοι 
τό πλεϊστον ’Ιταλοί και "Ελληνες λιθοξόοι.

Πλέον τών 5.000 τόννων λιθοδομίας σννε- 
πληρονντο πολλάκις μόνον είς μίαν ήμερον και 
υπέρ τά 50.000 κυβικά μέτρα τοιχοποιίας έξε- 
τελοΰντο κατά τήν διάρκειαν ένός μηνάς.

Τό δλικόν τής δαπάνης πόσόν Ανήλθεν είς

Ί&αγενεϊς έργάταις άναμιγνύοντες τσιμέντον μετ’ 
άμμου, πράς παρασκευήν μίγματος άμμοκονίας-

3.340.000 λίρας Αίγυπτου, ήτοι 1.340.000 
περιπλέον τοΰ συμφωνηθέντος ποσοΰ, ένεκα 
τοΰ σκηροϋ γρανίτου τοΰ εύρεθέντος έν τή εκ
σκαφή τών θεμελίων, ποσόν δπερ κατέβαλεν ή 
Αίγυπτιακή Κυβέρνησις είς τήν όποιαν έδόθη 
έκ τοΰ ταμείου τής έπιτροπής τοΰ δημοσίου 
χρέους είς δύο ένιαυσίους δόσεις έκ λιρών αιγυ
πτιακών 670.000.

Περατωθέντος τοΰ δλου έργου τό 1902, δη
λαδή έν έτος πρό τής συμφωνηθείσης προθε
σμίας, προέκυψε γνώμη, δτι ένεκεν τοΰ δλοέν 
κατ’ έτος αύξάνοντος νδατος τοΰ Νείλου, ήτο 
άνάγκη ύψώσεως τοΰ έργου κατά 7 μέτρα και 
παχύνσεως έτέρων 3 μέτρων πρός περισσοτέραν 
άποθήκευσιν ϋδατος.

. Οΰτω λοιπόν τόν ΜάΧον τοΰ έτους 1905, 
συνεκροτήθη υπουργικόν συμβούλων, υπό τήν 
προεδρείαν τον Χουσειν Φάχρη Πασσα, Απεφα- 
φασίσθη πίστωσις υπό τής Αιγυπτιακής Κυβερ- 
νήσεως, καί συνήφθη έτερον συμβολαίου μετά 
τής Ιδίας 'Εταιρείας, έκ λιρών Αιγυπτιακών 2. 
500-000 πρός πάχυνσιν, και ΰψωσιν τον δλου 
έργου, συμπεριλαμβανομένης και τής διώρυγας, 
παραδοτέων δέ τήν 26ην ’Ιουλίου 1912.

Αί διαστάσεις τοΰ έργου μετά τήν άποπερά- 
τωσιν θά είναι αί έξης :

Συγκράτησις νδατος μέχρις ύψους 113 μέ
τρων υπέρ τήν μέσην επιφάνειαν τής θαλάσσης.

"Υψος 27 μέτρα τής κατωτάτης ίπιφανείας 
πρός βορράν οΰσης 93 μέτρα.

"Ογκος ταμιευομένου ΰδατος 1.565-000.000 
κ. μ.

Έν δλφ 180 καταρρακται θύρες έξ ών αί 
140 κατώτερα^ εΐνε έμβαδοΰ 13.40 τετραγωνι-

"Αποψις τοΰ έμπροοθίου ΰώρακος τοΰ Νειλοφρά- 
κτου Άσσουάν, έκ τοΰ ΰψους αύτοΰ.

κών μέτρων και αί 40 άπΐηεραι έμβαδοΰ 6.50 
τετραγ. μέτρα.

Έκαστη έκ τών μεγάλων θυρών ούσα δλο- 
τελώς άνοικτή ίξάγει κατά μέσον δρον άνά έκά- 
οτην ώραν 3.560.000 κυβικά μέτρα. !

Ό φράκτης εΐνε εΰθνς άπ άκρου είς άκρον 
έ.χων μήκος 2.111 μέτρα' τό πάχος του έν μέν 
τή κορυφή είναι 11 μέτρα (ύπεράνω τής επι
φάνειας τής θαλάσσης) ίν δέ τφ κατωτάτφ 
μέρει 30 μέτρα.

Τό δλον έργον είναι διηρημένον είς 18 τμή
ματα' έκαστον δέ τμήμα περικλείει 10 θυρίδας 
λεγόμενον καί τετμημένος φράκτης και Αγγλιστί 
Pierced dam και είς τόν στερεόν φράκτην Αγ
γλιστί Solid dam.

"Ανω τοΰ προσδιορισμένου σημείου τής συγ- 
νρατήσεως ΰδατος ύπαρχουν έτεραι 238 άψι- 
δωταίθΰραι έμβαδοΰ0.45Χ0.80Χ045'Χ2.00 
ούσαι άνευ φράκτου, δπως άφίνωσιν ελευθέρου 
δίοδον είς τό περιπλέον ΰδωρ έν καιρφ πλημ
μύρας, συμπιπτούσης κατά μήνα Δεκέμβριον 
Μάρτιον τή'ς δέ υφέσιως κατά τους μήνας 
Μάίον-’Ιούλιον.

Ή ίσωτερική τοιχε-ποία εΐνε έξ Ακατέργα
στου γρανίτου μετά κονιάματος 1 πρός 4 ή δέ 
έξωτερική πρόσοψις εΐνε κατεσκευασμένη έκ τε
τραγωνικόν έπεξειργασμένου γρανίτου μετά κο
νιάματος 1 πρός 1, αί δέ παρειαΐ τών καταρ
ρακτών Θυρών είναι έξ όγκώδους λελαξευμέντυ 
γρανίτου, μερικών οΰσών έκ χύτοΰ: σιδήρου.

Αί καταρρακταϊ θΰραι είναι πασαί'χαλνβδκαι 
κινούνται δέ διά χειρομηχανών μεμονεεμένων 
και ^στερεωμένων έν πλαισίοις. "

.Έν καιρφ. πλημμύρας, πρός .Αποφυγήν τής
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Ιπαισθητής Ελαττώσεως τής δρμής τοΰ ποταμού 
καί καταθέσεως τής ίλύος, at καταρρακται θύ- 
ραι Αφίνονται δλοτελώς Ανοικταί.

’Απεναντίας κλίνωνται βαθμηδόν και Αναι- 
παισθήτως μετά τήν πλημμύραν, δτε τδ ύδωρ 
εΐναι καθαρόν και ή δεξαμενή πληροϋται.

Πρός τήν Αριστερόν πλευράν τοϋ φράκτου 
κατεσκευάσθη πλωτή διώρυξ έχουοα μήκος περί 
τά 1.760 μέτρα καί ύψος δσον τδ τοϋ φράκ
του καί πλάτος 8 μέτρα.

Κατ’ Αποστάσεις Υπάρχουσι χαλύβδινοι νδα- 
τοφράκται, κλείοντες καί Ανοίγοντες πρδς διέ- 
λευσιν τών πλοίων, κινούμενοι δέ διά πεπιεσμέ
νου ϋδατος, ώσαύτως καί περιστροφική γέ
φυρα, κινούμενη έπίσης διά τής Ιδίας μεθόδου, 
και χρησιμεύουσα πρδς διέλευσιν έκ τής Αρι
στερός άχθης τοΰ ποταμού πρδς τδ δεξιάν άκρον 
τοϋ φράκτου.

Τοιουτοτρόπως έκεΐ ένθα ό πλοϋς άλλοτε 
μετά δυσκολίας ήτο δυνατός καί μόνον δταν δ 
Νείλος ήτο Υψωμένος. νϋν είναι διαρκώς,χάριν 
τής διώρυγας, δι’ δλον τδ έτος μέχρι τον Wa ly 
Haifa.

Μεθ'δλας τάς προφυλάξεις &ς έλαβεν ή "Εται
ρεία, έχουσα παγωφόρους σταθμούς καί διατη
ρούσα Ιδίαις δαπάναις κατ’ άποοτάσεις σταθμούς 
πρώτων βοηθειών, Απέθανον ίξ ήλιάσεως κατά 
μέσον δρον περί τά 50 άτομα, ών οί πλείστοι 
ήσαν ΕΥρωπαίοι, ήκρωτηριάσθησαν δέ περί τά 
500 άτομα τδ πλεϊστον Ιθαγενείς.

Τοιοντον είναι τδ έργον τοϋ οποίον ή κατ 
τάθεσις τοϋ θεμελίου λίθου έγένετο πρδ 13ε- 
τίας καί βαίνει πρδς Αποπεράτωσιν μετά έν 
έτος, τδ μεγελείτερον Αρδευτικόν έργον τής 
υφηλίου, τδ κατ’ έτος έπισκεπτόμενον ύπδ χιλι
άδων περιηγητών, καύχημα Αρχιτεκτονικής των 
Αγγλων, καί δ Επιτύμβιος τάφος πολλών Υπάρ
ξεων.

Φράκτης καί κλεισιάς Άασιούτ

Πρδς κανονικήν διανομήν τοϋ ϋδατος τοϋ 
Νειλοφράκτου έν Άσσουάν κατεσκενάσθη έτε
ρος Νειλοφράκτης έν Άσσιούτ, συνιστάμενος 

’ΐπιπρόσύετος θώραξ τον Νειλοφράκτου ’Ασσουάν. Άποψις Νειλοφράκτου Άσσουάν έ’ξ Ανατολών.

έκ γέφυρας ον τά μισόβαθρα συνδέονται δι’ 
Αψίδων,, υποβασταζουσών άμαξητδν πλάτος 
υπέρ τά 4 μέτρα, κινητήριους μηχανής, και 
Εξαρτήματα ρυθμιστικών Ουρών.

"Εκαστον άνοιγμα τής γέφυρας έχει δύο 
καταρρακτάς θύρας έκ χάλυβος (Ανωτέραν και 
κατωτέραν) ύψους 2.50 περίπου μέτρων, δυ- 
ναμένας δέ νά συγκρατήσωσιν ύδωρ κατά τους 
θερινούς μήνας 2,50—3,00 μέτρων ύψους.Τό 
μήκος τής γεφύρας εΐνε 830 μέτ'ρα, τδ δέ ύ
ψος μέχρι τής άμαξητον δδον εΐνε 12,50 μ.

’Εν τή δυτική πλευρά έχει κλεισιάδα 19 μ. 
μήκους και 16 πλάτους, πρδς διοχέτευσιν τών 
μεγαλειτέρων πλοίων τοΰ Νείλον.

Τοιοϋτον τυγχάνει καί τδ δεύτερον τοΰτο 
κολοσσιαίου Αρδευτικόν έργον, λαβών σπουδαι- 
οτάτην θέσιν μεταξύ τών μεγίστων υδραυλικών 
έργων τής Υφηλίου, καθότι πλέον τών 400.000 
φιδδανίων χθαμαλών γαιών κατέστησαν Αρδεύ· 
οιμοι καθ’ δλον τδ έτος.

«Barrage»

Τδ περίφημου τοΰτο έργον τδ όποιον ονομά
ζεται παρ’ δλων Βαρράζ (λαβών καί διατηρών 
τό όνομά του έκ τής γαλλικής λέξεως Barrage) 
σύγκειται έκ δύο μεγάλων φραγμάτων, έκαστον 
τών όποιων περιέχει 61 Αψίδας μέ μήκος 440 
μ. τ. ρ. Τά δύο φράγματα είναι ήνωμένα διά 
τείχους μήκους 1.000 μ·, είς τδ μέσον τοΰ 
όποιου εύρίσκεται άνοιγμα διά τήν διώρυγα 
Μενουφίας, τήν σπουδαιοτέραν διώρυγα τής 
χώρας τοΰ Αέλτα, μεταξύ τών δύο κλάδων τοΰ 
ποταμού.

Αεξιά και Αριστερά τοΰ Βαρράζ εύρίσκονται 
τά στόμια δύο άλλων διωρύγων τοΰ Αέλτα, 
τής διώρνγος Τεουφίκ διά τάς Ανατολικός επαρ
χίας, καί τής διώρνγος Βεχέραν διά τάς δυτι
κός έπαρχίας τοΰ Αέλτα.

Αιά νά κτισθή τό μέγιστον τοΰτο έργον μετά 
τών’τριών διωρύγων, Μενουφίας, Τεουφικίας, 
και Βεχέρας, έδαπανήθησαν πλέον τών 2,000 
000 λιρών Αίγύπτου, μή συμπεριλαμβανομέ-
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νης τής μισθώσεως τών χωρικών, Αγγαρείας 
Αναγκαστικής Υπό τής τότε Αιγυπτιακής Κυ- 
βερνήσεως.

Τό έργον τούτο ύπενοήθη μέν κατά πρώτον 
τω 1833 Υπδ τοΰ Μεχιιέτ Άλή, ήναγκάσθη 
δμως νά εγκατάλειψη τήν ιδέαν του ταύτην, 
ένεκα τών πολλών δυσκολιών άς έπέφερεν ό 
διηνεκής καθορισμός τών διωρύγων, καί μο- 
νον κατά τδ 1842 τή προτάσει τοΰ Έάλλου 
μηχανικόν Mouzaxil Bey ίπείσθη ν’ Αναλάβη 
εκ νέου τό έργον, έργον επίπονον ένεκα τής 
λασπώδους κοίτης τοΰ Νείλου.

Τοιαΰτα εΐνε τά έργα τοΰ συστήματος τής 
Αρδεύσεως εν Αίγύπτφ, ήτοι δεξαμενών, φρα
κτών, καί τεχνιτών, παρόχθιων προχωμάτων 
κατά μήκος τοϋ ποταμού, Εμποδίζοντας τά 
ύδατα νά κατακλύσουν τήν χώραν έν καιρφ 
πλημμύρας.

Τό σύστημα τήςάρδεύσεως λειτουργεί ώς Εξής:
Έν καιρφ Υψώσεως τών ΰδάτων τοϋ Νεί

λου, οι κάτοικοι κόπτουν τά παρόχθια προ
χώματα, ή μάλλον Ανοίγουν τά επ’ αυτών θυ
ρώματα καί γεμίζουν τάς δεξαμενής' τότε ή 
Αίγυπτος παρουσιάζει θέαμα Αξιοπαρατήρητον. 
Ταξειδεύων τις μέσον σιδηροδρόμου, Από Κάτω 
Αίγυπτου ώς Άνφ, θά εύρεθή πρό Απεράντου 
θαλάσσης γλυκέων ΰδάτων, δεξιόθεν καί Αρι
στερόθεν τής γραμμής, έπί τεχνητών δέ, ή φυ
σικών Υψωμάτων αί πόλεις και χωρία δίκην 
μικρών νησιδίων. Τοιουτοτρόπως ποτίζονται 
αί γάΐαι έπί 40 ημέρας. Κατά τόν ’Οκτώβριον 
δε δταν χαμηλώσουν έπαρκώς τά ύδατα τοΰ 
ποταμού, κόπτονται εκ δευτέρου τά παρόχθια 
προχώματα, καί τδ ύδωρ Επιστρέφει Εκ δευ
τέρου εκ τών δεξαμενών είς τήν κοίτην του, 
Αφού έναπόθεσεν ήδη Επί τών γαιών, δσην 
ιλύν έφερε μαζύ του, τήν χρησιμεύουσαν ώς 
λίπασμα καί καθιστώσαν τήν Αίγυπτον εύφορο- 
τάτην.
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— Ό έρως εΐνε χαι νόσος καί φάρμακον- άλ
λοτε καθιστά τούς ύγιείς ασθενείς, άλλοτε τούς 
Ασθενείς ύγιεΐς.

— Μή λαμβάνεις μέτρα, διά νά φρουρήσης ηθι
κήν, μηδόλως κινδυνεύουσαν’ τήν προσβάλλεις σύ 
πρώτος

— Καί τό σκοτεινόν χάος διεπέρασεν ή άκτίς 
τοΰ ήλιου καί τοΰ άστρου ή μαρμαρυγή· τό σκότος 
όμως τής Ανθρώπινης ψυχής τίποτε δέν τό έφώτι- 
σεν άκόμη.

— Έξ δλων τών έπί γής μουσικών, ή Ανερχο- 
μένη καί είσχωροΰσα έντός τοΰ Ούρανοΰ ύψηλότερον 
είνε οί παλμοί άγαπώσης καρδίας.
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Είς τάς άγκάλας τής μυροέσσης Κέρκυρας, τήν 
28 Αΰγούστου Αφήκε τήν τελευταίαν του πνοήν, 
ένας γαλήνιος καί σεβαστός γέρων, μέ μορφήν πα
τριαρχικήν, πλαισιουμένην μέ τάς άργυράς τρίχας 
όγδοήκοντα πέντε φθινοπώρων.
’Απέθανεν οϋτω δ ποιητής Γεράσιμος Μαρκαρδς, 
φίλος και συνεχιστής τοΰ έργου τοΰ Σολωμοΰ, πι
στός άκο' ουθήσας τάς παραδόσεις τοΰ μεγάλου του 
διδασκάλου.

Ή «Φύσις» εύθύς έξ αρχής τής έκδόσεώς της, 
πρό είκοσαετίας, εύτύχησε νά συγκαταλέγη μεταξύ 
τών φίλων της καί συνεργατών,τόν φλογερόν τότε 
ποιητήν, καί ύαλλερόν κατ’ αύτάς πρεσβύτην,όστις 
τά τελευταία του έτη διήλθεν έν γαλήνη καί ήρεμίφ.

Ή πρώτη ποιητική έμφάνισις τοΰ Μαρκορδ έγέ
νετο τφ 1867 διά τοΰ «"Ορκου» καί οφείλεται είς 
τάς Αθανάτους φλόγας τοΰ Άρκαδίου, τής λαμπρό
τατης σελίδος τής Κρητικής έποποιΐας-

Έκτοτε τακτικότατα έδημοσίευετά ποιήματα του 
είς τά διάφορα περιοδικά, έξέδωκε δέ τφ 1890 τά 
«Ποιητικά έργα» καί ιφ 1898'τόν δεύτερον ποιητι
κόν του τόμον «Μικρά ταξείδια».

Ό Μαρκοράς κατήγετο έκ σημαντικής καί πλου- 
σιωτάτης οίκογενείας, έσπούδασε δέ είς τήν Κέρ
κυραν, είτα εις ’Ιταλίαν καί τήν Ίόνιον Ακαδημίαν. 
’Ιδίφ όμως κατεγίνετο είς φιλολογικός μελετάς.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΟΣ

Σιήν έξορία πού βρίσκομαι, 
στή θλϊψι δποΰμαι τώρα 
τ’ Αρμονικά μου δώρα 
θά δέχεσαι συχνά.

Έδώ ποΰ ξάφνου έρρίχτηκα 
Από τήν άγρια τύχη, 
μοΰ απόμειναν οί στίχοι 
άθλια παρηγοριά.

Καί πώς μίαν άλλη δύναται 
τώρα ή ψυχή μου ναΰρη;
Αέ σέ θωράω καί μαύρη 
μοΰ φαίνεται ή ζωή.

Στή νύχτα ποΰ μ’ έπλάκωσε 
τραγούδια νέα μαθαίνω, 
Αηδόνι τυφλωμένο 
τερπν τέρα λαλεϊ.

Γ. ΜΑΡΚ0ΡΑ2
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• Οί ασχολούμενοι είς τήν Ιστορίαν τών ιθα
γενών φυλών τής Κεντρψας καί τής Νοτίου 
’Αφρικής καταπλήσσονται πολλάκις πρό τών 
δμοιοτήτων χαί τών αναλογιών, τάς οποίας 
παρουσιάζουν τά λίθινα μνημεία, τά έθιμα 
καί ή γλώσσα τών άρχαίων εκείνων λαών πρδς 
τούς λαούς τής ’Ασίας.

Ούτως έπι παραδείγματι είς τά ένδότερα τον 
ΜεξικοΟ εύρίσχονται λίθινα πανάρχαια οικο
δομήματα, τά όποια φέρουν είς τήν μνήμην 
τήν Αρχιτεκτονικήν τών αρχαίων Αιγυπτίων, 
καί ή ένθύμησις αύτη κρατύνεται έτι περισσό
τερον εκ τής όμοιότητος μερικών γλυφών ευρι
σκομένων έπ’αύτών πρδς τά άρχαΐα Αιγυ
πτιακά ιερογλυφικά.

’Αλλά καί είς τήν Νότιον ’Αμερικήν Ιζησαν 
λαοί, έξαφανισθέντες σχεδόν σήμερον, οί ό
ποιοι σφήκαν ϊχνη τής διαβάσεώς των. Καί 
άπό τά ϊχνη ταΰτα οι Αρχαιολόγοι εξάγουν τδ 
συμπέρασμα, δτι υπήρχε φυλετική συγγένεια, 
ή τουλάχιστον συνάφεια μεταξύ τούτων καί 
τών Αρχαίων φυλών τής Κεντρψας ή Δυτικής 
’Ασίας..

Οί αρχαίοι κάτοικοι τής σημερινής νοτιοα- 
μερικανικής Δημοκρατίας τοΰ Περοΰ ήσαν οί 
Ίνκάς. Λαός πολεμικός καί ορεσίβιος, εΐχεν 
ίδιον πολιτισμόν καί έθιμα υπενθυμίζοντα κατά 
τ ιτά τών αρχαίων Σπαρτιατών. Πρό τών Ίν
κάς έν τούτοις εΐνε-ήδη έξηκριβωμένον ίστο- 
ρικώς, δτι τδ Περοΰ κατφκεΐτο άπό άλλον 
λαόν δνομαζόμενον Άϊμάρα καί ή φυλή αύτη 
πιστεύεται, δτι άνήγειρε τά σωζόμενα μέχρι 
τής σήμερον Ακόμη μνημεία, τά οποία χαρα
κτηρίζονται μέ εν όνομα ώς «πρό-Ίνκαϊκά».

Ό λαός αύτδς τών Άϊμάρα είχε γλώσσαν 
καί Αρχιτεκτονικήν καί ήθη προσομοιάζοντα 
πρός τά τών Σουμεριανών τής Μεσοποταμίας, 
οί.όποιοι είνε γνωστότεροι είς τήν Ιστορίαν 
ώς βαβνλώνιοι.
Έκ τήςόμοιότητος ταύτης ώρμήθησαν μερικοί 
εθνολόγοι ε’ς τήν διατύπωσιν τής ύποθέσεως, 
δτι οί λαοί τής Νοτίου καί τής Κεντρφας Α
μερικής είς έποχ;άς παλαιοτάτας μετφκησαν έκεΐ 
έκ τής Ασίας. Καί εύρέθησαν επιστήμονες ύ- 
ποστηρίζοντες τήν γνώμην, δτι οί Αιγύπτιοι, 
οί Βαβυλώνιοι, οί Ινδοί, οί κάτοικοι τής 
Πολυνησίας, αί Μαλαϊκαί φυλαί καί οί 'Ε
βραίοι άνήκον Αρχικώς είς μίαν καί τήν αύτήν 
μεγάλην άνθρωπίνην οικογένειαν, χωρισθέντες 
άργότερον συνεπείρ μεγάλων κοσμικών περιπε- 
πειών, έγκατασπαρέντες Ανά τά διάφορα ση
μεία τής υδρογείου.

ΟΙ επιστήμονες ούτοι κυρίως έβασίσΟησαν 
Ιπί τής δμοιότητο; τών γλωσσών, τήν όποιαν 
έχαρακτήρισαν ώς τό Ασφαλέστερου δείγμα τής 
συγγενείας τών φυλών.
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Άλλ’ άλλοι έθνολόγοι, στηριζόμενοι έπί 
τής Δαρβινείου θεωρίας διατείνονται, δτι ή ό- 
μοιότης, Ακόμη δέ καί ή κοινότης τής γλώσ- 
σης, ούδόλως άποδεικνύει τήν συγγένειαν ή 
τήν ταυτότητα τών όμιλουσών αυτήν φυλών.

Έχει παρατήρηθή, δτι ή ίδία γλώσσα δύ
ναται νάόμιλήται παρά λαών τούς οποίους τί
ποτε Απολύτως δέν συνδέει μεταξύ των, καί 
τήν θεωρίαν τοΰ Μάξ Μύλλερ, τήν συνοψιζο- 
μένην ε’ς τό δόγμα «κοινή γλώσσα, κοινή φυ
λή», έπολέμησαν επιστήμονες τοΰ αναστήματος 
τοΰ Πεύκα καί τοΰ Σοάδερ, οι όποιοι Απέδει- 
ίστορικώς δτι αί φυλαί, αί όποϊαι όμιλοΰν τάς 
Άριανάς γλώσσας ούδέν έχουσι τδ κοινόν.

’Έπειτα οί Ιπιστήμονες αύτοί φέρουν ώς 
πρόχειρον παράδειγμα τήν Αγγλίαν. Εις τήν 
χώραν αύτήν κατψκησαν διαδοχικώς οί Βρεττα- 
νοί, οί Ρωμαίοι, οί Άγγλοσάξωνες οί Νορ- 
μανδοί καί οί Γάλλοι, καί δμως ή σημερινή 
’Αγγλική γλώσσα είνε μία, αποτελουμένη έκ 
κράματος Άγγλοσαξωνικής καί Λατινικής.

Οί Λιθουανοί έφ’ ετέρου όμιλοΰν γλώσσαν 
όμοιάζουσαν κατά πολύ πρός τό ιδίωμα τών 
Αρχαίων Βάσκων, καί δμως είνε ίστορικώς Α
ποδεδειγμένου, δτι οΰδεμία συγγένεια αίματος 
ύφίσταται μεταξύ τών δύο λαών.

Δυνατόν έν τούτοις, νά μή ύπάρχη συγγέ
νεια φυλετική μεταξύ τών αρχαίων κατοίκων 
τής ’Αμερικής καί της Ασίας· πάντως δμως 
θεωρείται Αναμφισβήτητον, δτι υπήρχε συνά
φεια καί έπικοινωνία μεταξύ των.

Καί προβάλλεται τότε τδ έρώτημα : Πώς έ- 
πήλθεν ή επικοινωνία αΰτη, Αφοΰ ή ’Αμερική 
ανεκαλύφθη πολύ Αργότερον ;

Τήν έξήγησιν δίδουν δύο υποθέσεις. Ή μία 
είνε δτι οί κάτοικοι τής Ασίας, διαβάντες τήν 
βόρειον Ευρώπην κατά παναρχαίας έποχάς, 
διεπεραιώθησαν ε’ς τήν ’Αμερικήν διά τής 
Γροιλανδίας, ή οποία συνείχετο τότε πρός <ήν 
βόρειον Σκανδηναυϊκήν Χερσόνησον.

Ή δευτέρα καί πιθανότερα ε'νε, δτι οί Ά- 
σιάται διήλθον ε’ς τήν ’Αμερικήν διά τής ’Ω
κεανίας, ή όποια συνείχετο μετά τής ’Ασίας 
καί τής Αμερικής, πριν ή τήν χωρίση καί 
άπό τάς δύο κάποια τρομερά γεωλογική μετα
βολή, έκ τής όποιας έγεννήόη ό Ειρηνικός 
’Ωκεανός, έν μέσφ τοΰ οποίου ανακύπτουν, 
ώς ΰψηλότερα σημεία τοΰ καταποντισθέντος 
τμήματος τής ’Ηπείρου έκείνης αί σημερινοί 
νήσοι τής Πολυνησίας. Κ.Δ.Σ.
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ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΙΣ ΒΩΛΟΝ.—II ΑΙΔΗΨΟΣ

*
Άπό πρώτης άπόψεως ή Χαλκίς παρουσιά

ζει εύχάριστον εντύπωσιν είς τόν ταξειδιώτην 
Ή έξαισίως φυσική καλλονή της, αί λαμπραι 
Θάλασσαί της εκατέρωθεν τοΰ πορθμού,ή ωραία 
έπ’ αύτοΰ σιδηρό? γέφυρα, ιδίως δταν Ανοίγε
ται και διέρχονται τά Ατμόπλοια, ό σχεδόν 
διαρκώς πνέων δροσερός άήρ, ένεκα τών εκα
τέρωθεν λο'φων καί κοιλοτήτων, αί λαμπραί 
οίκοδομαι -τί?ς πόλεως και ή ωραία της Ακτή 
μετά της δενδροφύτου πλατείας καθιστώσι τό 
με'ρος τοΰτο εύάρεστον καί απολαυστικόν, ιδία 
εις τούς θέλοντας νά διέλθωσιν έν ήρεμίφ ψυ
χής καί σώματος, άνευ πόνου καί ταραχής, 
στενοχώριας καί Αδημονίας ωραίας στιγμάς τοΰ 
βίου των. Μολονότι δέ τοιαΰτα τοσοΰτον λαμ- 
πρώς πεπροικισμένα ύπό της φύσεως τοπεϊα 
δένέχουσιν Ανάγκην περισσοτέρων ώραιοτήτων 
έν τούτοις και αί εξαίρετοι γενόμεναιζαί έκά- 
στοτε προστιθέμεναι οίκοδομαι καί δημόσια 
μέγαρα κατέστησαν τό μέρος μοναδικόν ύπό 
έποψιν Ανθρωπισμού και πολιτισμού τής νεω- 
τέραςπροόδου.*Η  πόλιςάρκετά ωραία με πλα
τείας καί καθαράς οδούς,καφενεία καί ξενοδο
χεία, φωτισμόν ηλεκτρικόν,καί άκτήν εκτάκτως 
ώραίαν και θαυμασίαν. Έξοχάς καί Αγροτικάς 
τοποθεσίας δέν στερείται, τοπικόν πληθυσμόν 
έχει κάλλιστον καί Ανεπτυγμένων, διαβατικόν 
δέ καί παραθερίζοντα έκ τών άνωτέρων τά
ξεων. Άπό δέ τής εποχής τής οικοδομής 
τοΰ μεγάλου ξενοδοχείου τής «Παλίρροιας» οι
κοδομής όντως σοβαράς, λαμπράς καί ωραίας 
μέ εύρύτατον έστιατόριον ύπ’ αυτό καί έκτε- 
ταμένον καφε-ζυθο-ζαχαροπλαστεϊον έπίσης 
κάτωθι αύτοΰ, ή Χαλκίς προσέλαβε καί δψιν 
Αριστοκρατικήν συχναζομένην ήδη καί ύπό τών 
πλουτοκρατικών καί πριγκηπικών τάξεων.

Κατελθών τοΰ ξενοδοχείου αμέσως πα- 
ρετήρησα πάντα ταΰτα· πλήθος δέ κόσμου 
κατέκλυζε τήν ακτήν, $νθα πολλοί έβάδιζον 
κατά μήκος αύτής, άλλοι έκάθηντο εξωθι τών 
παρά τήν γέφυραν καφενείων, Αλλοι παρά τοϊς 
τής πλατείας καί πλείστοι Αλλοι μέχρις Α
σφυξίας παράτωκαφείφ έξωθι τοΰ ξενοδοχείου 
τής «Παλίρροιας» μέ ωραίας περιβολάς οι άν- 
δρες καί πολυτίμους Αμφιέσεις αί γυναίκες.

— Έδώ, είπον κατ’ έμαυτόν, είναι ή Αρι

στοκρατία τής πόλεως, άνάμικτος μέ τήν πα- 
ραθερίζουσ^ν ξένην και δέν έβράδυνα ν’ Ανα
γνωρίσω έξ άμφοτέρων τών μερίδων πολλά μοι 
γνωτά πρόσωπα.

*0 κινηματογράφος καί ή μουσική ήσαν έν 
τΐί ήμερησία διατάξει τό δέ παγωτόν τό τερ
ψιλαρύγγιον τής στιγμής άναψυκτικόν.

Μέχρι τού μεσονυκτίου σχεδόν ελλείψει πά- 
σης άλλης Ασχολίας παρηζολούθησα τήν Χαλ- 
κιδικήν θερινήν ταύτην Απόλαυσιν, ήτις είρή- 
σθω έν παρο’δω, Αποτελεί τήν χριστιανικωτά- 
την καί μακαριωτάτην έν ώρφ σχολής διατρι
βήν τών φιλήσυχων, καί έναρέτων πολιτών έν 
ήσυχί^ καί ειρήνη διαβιούντων. Ένταΰθα ώς 
καί άπανταχοΟ τής Ελλάδος αί Ανώτεραι 
ιδίως κοινωνικαί τάξεις τάς ώρας τής άναπαυ- 
σεως των θερινών νυκτών ώ; καί τάς ήμερα? 
των εορτών διάγουσιν ουτω συναστρεφόμενοι 
έπι πολλάς ώρας,διαμένοντες έν ύπαίθρφ παρά 
τοϊς καφενείοις, ζαχαροπλαστείου και ζυθο- 
πωλείόις.

Τήν έπαύριον πρωίαν ωραία Ατμοσφαιρική 
άπόλαυσις, ή γλυκυτάτη δρόσος, σάς καλεϊ νά 
πίετε τόν. καφέ σας παρά τήν Ακτήν. Καί ένώ 
βλέπετε τά ατμόπλοια Ανκμένοντα είς τήν 
Αριστερόθεν τοΰ' πορθμοΰ θάλασσαν τήν έπι- 
στροφήν τών ύδάτων, ινα τοϊς άνοιχθ·»5 ή γέ
φυρα καί διέλθουν αύτήν, μετά περιεργείας 
παρατηρείτε τά υδατα δεξιόθεν όρμητίκώς 
ρέοντα πρός τό Αριστερόν μέρος καί διερωτά- 
σθε διατι άνά έξ ώρας επέρχεται ή άμπωτις 
αύτη ένταΰθα. Τινές Απέδωκαν τοΰτο είς τήν 
έπίδρασιν τής Σελήνης, άλλοι, είς τήν κίνησιν 
τής γής και έτεροι είς άλλας Ανεξήγητους αι
τίας. Ή έπιστήμη όμως καί φυσιολογία Αδυ
νατεί όλοτελώς νά έξηγήση τοΰτο.

Πολλά φυσιολογικά φαινόμενα έζφεύγουν 
τής Ανθρώπινης Ιδιοφυίας, τό γε νΰν έχον, κα
θόσον ή έξήγησις τών φυσικών νόμων δέν συ- 
ν^ίδει πρός τάς δεδομένας εξηγήσεις αυτών. 
"Έτεροι δέ νέοι νόμοι έπιβάλλοντες άνατρέ- 
πουσι τούς υπάρχοντας. Είναι δέ.πολύ τολμη
ρόν ν’ άποδεχθή τις, ότι ή Σελήνη συντελεί 
είς τήν ροήν τών ύδάτων, πότε εντεύθεν καί 
πότε έκεΐθεν, χωρίς νά καθορίζονται, οί λόγοι 
ή οτι ή περιστροφή τής γής επιδρά είς τήν
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τοιαύτην ροήν αύτών. Μάλλον θά ήδυνάμεθα 
ν’ άποδεχθώμεν έτεραν φυσικωτέραν και Ανε
ξήγητου, ήτοι τήν Ατμοσφαιρικήν πίεσιν.

Λύτη ώς γνωστόν έκ πολλών φυσικών αι
τίων πραγματικώς έξασκεϊτα.ι έφ’ όλων τών 
σωμάτων τής γής. Διατ'ι άρα καί ενταύθα νά 
μή συμβαίνει J όπόταν πιεζομένης τής μιάς 
λεκάνης, έξασκουμενη; δηλονότι τής πιεσεως 
έπί τής'δεξιόΟεν θαλάσσης, ένεκα τής μεγα- 
λειτέρας αυτής έντάσεως, φυσικώς ρέει διά τοΰ 
στενοί! πορθμ.οϋ το πιεζόμενον ύδωρ πρός τά 
δεξιά, δτε έπανέρχονται τά υδατα έκτής φυ
σικής Αμ.πώτιδος, μετά Αρκετήν πλυμμύραν 
τής Αριστερά; λεκάνης πρός τά δεξιά καί ού
τω καθεξής; .

Τό πράγμα εξηγείται έμφαντικώτερον εάν 
φαντάσθώμεν δύο λεκάνας Ανίσους πεπληρω- 
μένας έξ υδατος, τήν μίαν όμως δεκαπλασίας 
έκτάσεως τής άλλης, ’Εάν πιέσωμεν ταύτας 
άνωθι δι’ ίσχυράς τινας δυνάμεως, φυσικώς 
ή μεγαλειτέρα ποσότης τοΰ υδατος θά ρεύσγ 
πρός τήν μικροτέραν λεκάνην, οτε τό ύδωρ θά 
έπανέλθγ είς τήν πρώτην λεκάνην, συνεπείς 
τής άμπώτιδος. , .

ΓΙαρέμεινα επ’ Αρκετόν, είς τήν, ακτήν πα- 
ρακολουθών ολην τήν κίνησιν τής θαλάσσης 
τών πλοίων καί τών Ανθρώπων. ""Οτε δέ τέ
λος ύποχωρησάντων τών ΰδάτων ή γέφυρα 
ήνεώχθη πάνυ ταχέως καί ευκόλως διά τής 
εκατέρωθεν μετακινήσεως τών δύο βραχιόνων 
αυτής δι’ ελαφρά; στροφής τροχαλιών έπί τή; 
βάσεως αύτών κειμένων καί τά Αναμένοντά 
πλοία διήλθον συρίζοντα, μετά ταχύτητος καί 
ναυτικής ούτως είπεΐν μεγαλοπρεπείας, οί δύο 
βραχίονες μετετοπίσθησαν δι’Αντιστρόφου κι- 
νήσεως είς τάς θέσεις το>ν, καί αμέσως έπα- 
νελήφθη ή συγκοινωνία τής γε^ύρας.Τότε διά- 
φορι λέμβοι ήρξαντο μεταφερουσαι είς τήν 
έναντιάκτήν τούς λουομένους εις τούς έκεϊ ευ
ρισκομένους λουτήρας ένεκα τής ύπαρχούση; 
ένταΰθα Αμμώδους καί καθαρωτέρας θαλάσσης.

Τό γυναικείου φύλου έπλεόναζε κατά πολύ, 
καθόσον οί Ανδρε; ασχολούνται κατά τήν στιγ
μήν αυτήν είς τάς έργασία; των.

’Αφοΰ δέ είδον καί τήν κίνησιν ταύτην 
τών λουσμένων, ήγερθην καί έξεκίνησα πρός 
έπίσκεψιν τής πόλεως, ήν μολονότι δέν εΐχον 
πολύν καιρόν νά έπισκεφθώ, έπεθύμουν έν 
τούτοις νά ίδω, Αν είχε κάμει προόδους εκτοτε. 
. Και όντως παρακτίως καί Αλλαι μεγαλο
πρεπείς οίκόδομαί Ανηγέρθησαν, όλίγον δ’ 

άπωτέρω τής Ακτής, έπι τή; μεγάλη; κεν
τρικής όδοΰ ώραϊον ^,ονόροφον καλλιριάρμαρον 
Αρχαϊκόν κτίριον μέ προστύλιον μοί' είλκυσε 
τήν προσοχήν. Έπλησίασα και εισήλθον είς 
ευρύ προαύλιον, και είτα είς αυλήν ώραίαν 
μέ κηπάριον και εκατέρωθεν διαδρόμους· έναντι 
δέεις εύρεϊαν ’ αΐ’θόυσαν διακεχωρισμένην κα
ταλλήλως με έδρας και εδώλια, κιγκλιδώ
ματα καί εικόνας Ανωθι αύτών τοΟ εσταυρω
μένου και του βασιλέως. Είναι τό νεόκτιστον 
μέγαρον τών δικαστηρίων μετά τής μεγάλης, 
αιθούσης τών συνεδριάσεων. Περιήλθογ τά 
πάντα καί ηύχήθην, ίνα τό ταχύτερου ή πρω
τεύουσα · και πάσαι αί μεγαλαι πόλεις τής 
Ελλάδος άποκτήσωσι παρο'μοια καί καλείτερα 
δικαστικά μέγαρα.

“Ηδη ή Χαλκίς παρηκολουθοΰσα τήν πρόο
δον τών ’Αθηνών καί παραλαβοΟσα τά ίδια 
Αστυνομικά καί δημοτικά μέτρα παρουσιάζει 
πόλιν καθαράν καί ευπρεπή, τακτοποιηθέντων 
ήδη καί έδώ τών παντοπωλείων, κρεοπω
λείων, όψοπωλείων επί τό άξιοπρεπέστερον 
καί τών οδών έπί τό ώραιο'τερόν καί καλεί- 
τερον. Ή Χαλκίς όσημέραι προοδεύει καί εξω
ραΐζεται καί μετά παρελευσιν όλίγου χρόνου · 
όσεται μοναδική Απόλαυσες διά τούς έρχομέ- 
νους ένταΰθα νά παραθερίσωσι. Θάλασσα καί 
αποψις μοναδικαί, κλίμα θεσπέσιόν, ,ήσυχία 
καί τάξις Απόλυτος, ξενοδοχεία, ίδί^ι τής Πα
λίρροιας τέλειον ύφ’ όλας τάς επόψεις, τρό
φιμα δέ,κυρίως ίχθεϊς, δι’ ούς πάντες οι ερχό
μενοι εκφράζονται κολακευτιάώτατα, καρποί 
και οίνοι εξαίρετοι.

Ώς είκύς, έπεσκέφθην καί διαφόρους φίλους, 
γνωρίμους καί- συνδρομητής τής «Φύσεωςβ, 
μεθ’ ών άντηλλάξαμεν διαφόρους ομιλίας έπί 
τών ζητημάτων τής ήμέρας. Πάντες διαφλέ
γονται ύπό τού πόθου τής Ανορθώσεως τών 
κακώς έχόντων συντελοΰντες κατά τό εφι
κτόν υπέρ τής βελτιώσεως τών πραγμάτων 
τής Πολιτείας μας.

Ή Χαλκίς ένεκα τής καλής καί μεγάλης 
οινοπαραγωγής της κέκτηται κάλλιστα πνευ- 
ματοποιεΐα, /-··-'»■»-''......- —λ- π-
ραιώς· είναι δέ σ 
σάρα, ~~.............
λιστον

Αμειλλόμενα πρός τά τοΰ Πει- 
τών φιλότιμων αδελφών Φου- 

τών κ. κ. Κιαπέκου καί Σα τό κάλ- 
τών κ. κ. Κιαπέκου καί Γεωργιάδου, 

τών κ. Γ. Άθανασιάδου, κ. Ν. Κοσόνα κτλ. 
Τήν έπαύριον Απήλθον άτμοπλοϊκώς είς 

Βώλον.
("Επεται συνέχεια)

ΙΊΩΣ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΤΤΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΝ

ω

ομίζομεν ότι εΐνε Α
παραίτητον πας Αν
θρωπος νά γνωρίζρ όλα; 
εκείνα; τάς στοιχει- 
δέις γνώσεις, αί όποΐζι 
τοΰ εΐνε χρήσιμοι διά 
νά προφυλάσσεται Από 
τούς ποικίλλους κιν
δύνου; είς τούς οποίους 
εκτίθεται. Διότι Λεν 
επιτρέπεται πλέον είς 
τόν σημερινόν αιώνα

μας Αγνοια πραγμάτων χρησίμων καί τόσον 
Απλών. Πρό δεκαπέντε περίπου ημερών ένας 
Αξιωματικός έτραυματίσθη είς τήν Θεσσαλίαν 
Από κεραυνόν. "Αν ._______ < /
όμως ήξευρε καλά
τί έστί· κεραυνός, Β^Β^ΒΒ^ΗΗ|Ει·|
πότε συνήθως εΐνε Η^β£Β·Β·Εκ||Ν·Ϊ 
κίνδυνος νά εύρεθώ- ' 
μεν είς τήν διάκρισιν
τοΰ τρομερού τούτου ^BB^B^^BBBS 
ούρανίου/πυρρς καί ' Η^Κ^ΒΒ^^Β|^ΒΒ 
πώς ήμποροΰμεν νά 
προφυλαχθώμεν έκ

ωρισμε'νως
.δυστυχής 

Αμαθής δέν θά έπι-' 
πτε θΰμα μιας A- BliBBI^^^^B^Bre 
πλουστάτηςάγνοίας. ■

Αύτή ή έ'λλειψις ,| 
τών ελληνικών σχο
λείων εΐνε τρομερά 
όπισθοδρομική. Σή
μερον ό Ανθρωπο; ' 
περιστοίχιζε μ εν ο ς 
ύπό πλείστων κιν
δύνων, ώ; έκ τής άκατασχέτου προόδου τών 
επιστημών τών τεχνών καί τής έν γένει βιο
μηχανίας, έχει Ανάγκην πρό παντός νά ή 
έφωδικσμένος δι’ όλων εκείνων τών πρακτι
κών γνώσεων, δι’ ών θά γνωρ ζη πώς νά 
προφυλάσσεται καί ν’ Αποφεύγη τούς κινδύ
νους.

Είς το δεύτερον τεΰχος τοΰ 20ου τόμου τής 
(ιΦυσεω;·» ,έκτενώς έγράψαμεν περί τών ιδιο
τήτων τών κεραυνών καί τής καταστρεπτικής 
ένεργείαε των. Ιδού καί αί Απαραίτητοι γνώ
σεις διά νά προφυλασσώμεθα άπό τούτου.

Ό κεραυνός ιδία συνοδεύει τάς πρώτα; 
βροχάς τοΰ φθινοπώρου, οπότε μάς επισκέ
πτονται αί έζαφνικαί θύελλαι. ’Ακριβώς δέ 
κατά τήν έποχήν ταύτην συμβαίνει πολλαί

οίκογένειαι νά εύρίσκωνται είς τάς έξοχάς 
Ακόμη, πολλαί έκδρομαί γίνονται διά νά άπο- 
^αιρετισθή ή θερινή εξοχική ζωή τών διασκε
δάσεων, . καί πολύ πιθανόν τόν ώραϊον καί 
διαφανή γαλανόν ουρανόν νά καλύψουν έξαφνα 
μολ.υβδόχροα νέφη καί Αστραπαί αίφνιδίως νά 
διασχίσουν τήν Ατμόσφαιραν.
“Οταν ξεσπάσ·/) ή καταιγίς κκί ευρεθή κανείς 
έξω τή; πόλεως, είς περίπατον, Αν αί Αστρα- 
παί εινε συχναί καί ή ατμόσφαιρα πλήρης ήλε- 
κτρισμοΰ, ό κίνδυνος εινε Αρκετά σοβαρός. 
Πρέπει νά έχωμεν πάντοτε ύπ5 οψιν, οτι 
στεγνά 
ήλεκτρικού ρεύματος, 
σταματήσουν αύτό κατά

τα 
τοΰ
νά
νά

ά φορέματα εΐνε κακός Αγωγός 
, συνεπώς ήμποροΰν 

τήν δίοδόν του, 
προκαλεσουν πύκ- 
νωσιν καί έκκένω- 
σιν. Τό αυτό συμ
βαίνει και μέ τά ξη
ρά δένδρα, τά σπί
τια, όταν δέν διε- 
βράχησαν Ακόμη 
οί τοΐχοί των άπό 
τήν βροχήν, καί έν 
γένει μέ πάν στε
γνόν άντικείμενον. 

Διά τοϋτο εΐνε 
πολύ επικίνδυνον νά 
καταφεύγγ κανείς 
κάτω άπό δένδ ρον 
μόλις Αρχίσγ ή βρο
χή· διά τόν αύτόν 
λόγον εΐνε κακόν νά 
καταφεύγγ κανείς 
πλησίον τοίχου, δια 
νά προφύλαξη τά 

' ροΰχά του Από τό 
ποΰ έχει νά κάμτι, 
σύδενδρον, νά δια- 

τά δένδρα, έ- 
έν μέ τό Αλλο 

δτε ό κίνδυνος εΐνε 
οδοιπόρος εύρίσκεται

νερό. Τό καλλίτερου 
έάν μέν τό μέρος εΐνε 
τηρή κάποιαν απόστασιν Από 
κτός έάν εΐνε πολύ πυκνά τό 
καί έχουν πλέον βραχή, 
έλάχιστος. “Αν δέ ό 
είς άδενδρον κοιλάδα ή πεδιάδα, τότε δέν 
πρέπει νά λησμσνή, οτι Αποτελεί μόνος 
του κίνδυνον διά τόν εαυτόν του, ιδίως 
δταν ή πεδιάς εινε γυμνή καί Από θάμ.νους. 
Καί τό καλλίτερον ποΰ έχει νά κάμγ, Αν θέ- 
λγ νά εινε Ασφαλής, εΐνε νά έξαπλωθή κατά 
γής, μέχρι; ού περάση ή μανία τής καται- 
γίδος.

Πρέπει έπίσης ν’ άποφεύγωμεν, όταν κα- 
ταφεύγωμεν κάτω Από δέν'δρα, νά μένωμεν μα-
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κράν τοΟ κορμού των, σκεπασμένοι άπό τούς 
οριζοντίους του. κλάδους Διότι και ό Ελάχιστος 
άκόμη σπινθήρ, άν διέλθτ) άπό τούς κλάδους, 
&ά εδρη πρόχειρον άγωγόν προς την γήν τό 
σώμά μας.

’Εάν έχν) κανείς μαζ·?| του ποδηλατον, ο
φείλει νά τό τοπόδετήση είς άρκετην άπό- 
στασιν· έπίσης μία όμβρέλλα είνε μέγας κίν
δυνος διά τόν γέροντα.Οί κυνηγοί καταλαμβα
νόμενοι άπό ηλεκτροφόρον καταιγίδα πρέπει ν ’ 
άποδέτουν τά όπλα των καί κάθε μετάλλινον 
πράγμα, τό οποίον φέρουν μαζ^'των, είς άρ- 
κετήν άπόστασιν.

Τό αύτοκίνητον είνε καί αυτό μέγας κίνδυ
νος, καί είνε προτιμότερον νά τό άφηση κά
νεις είς την μέσην του δρόμου, παρά νά μεί- 
νγ κεραυνόπληκτος.

Οί στύλοι τών τηλεγράφων, είιε κίνδυνος 
καί αυτοί.

'"Οσον διά τούς κυνηγούς, οί όποιοι κατα
σκηνώνουν ύπό σκηνάς, είνε καλόν νά έχουν 
πάντοτε τοποθετήσει όρειχάλκινον σύρμα ’άπό 
την κορυφήν τοΟ πασσάλου, πού βαστ^ την 
σκηνήν των, έως είς την γήν. Άλλ’ ή πρός 
την γ·ήν άκρα πρέπει νά εϊνε δεμένη πρός βα
ρύ μετάλλινον άντικείμενον καί αυτό πάλιν 
βαθειά χωμένον είς την γήν, ώστε νά δια- 
τηρήτα; ύγρόν. Διαφορετικά τό όρειχάλκινον 
σύρμα ήμπορεϊ νά έπιφέρη καταστροφήν διά 
τούς ένοικους τής σκηνής.

• ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΠΩΣ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΝΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ- - 
Άφοΰ τά βουτήσετε είς σαπουνάδα περιέχονσαν 
μερικά κρύσταλλα σόδας "τινάζετέ τα άπλώς, ξεπλύ- 
νατέ τα, χωρίς νά τά στίβετε καί περνάτε τα αμέ
σως άπό θειάφι.

Πρέπει νά τά πλύνετε καί δευτέραν φοράν μέ 
νερόν περιέχον’

Savon t kilogramme
Ammouiaquc 150 grammes

Στραγγίζετε τα καί βουρτσίζετε τα μέ βούρτσαν 
οπό άγρωστιν.

Τά άφίνετα νά στεγνώσουν είς τόν άέρα.

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑ-
ΤΑΡΡΟΥ·-" θ Von Alder συνίστησι τήν χρήσιν
τής έξη: κόνεως' 

Sous-nitrate de bismuth 
Naphtolale de bismuth 
Phosphate de chaux 
Carbonate de chaux 
Hesorcine

j aa 8.0 

j aa 5.0

0.45
Λαβεϊν κατά τρίω.ρον ποσότητα δσην δύναται νά 

φέρη έφ’ έαυτοΰ πεντάλεπτον νικέλιον νόμισμα. 
Χορηγείται δέ κατά πενθήμερον έλαφράν Υπακτικόν 
φάρμακον.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΠΙΔΑΞ ΥΔΑΤΟΣ

Λάβετε έν φχαλίδιον κα\ γεμίσειτέ το 
κατά τά τρία τέταρτα δι’ ύδατος. Τρυπή- 
σατε δέ τόν φελλόν του καλ έφαρρώσατε 
καλώς σωλήνα τινα στενόν Λ ύάλινον άν 
έχετε ft έξ άχυρου. Τέλος κλείσατε την 
φιάλην ερμητικώς διά τού φελλού, ό ύέ 
σωλην προσέξατε νά. φθάνη σχεδόν "μέχρι 
τού πνθμένος της φιάλης.

“Ηδη λαμβάνετε ένα μεγάλο ύάλινον 
δοχεΐον καί αφού θερμάνετε τό έσωτερικόν 
του "καλά έπί τινας στιγμάς άνωθι της 
φλογός κηρίου, καλύπτετε τό φιαλίδιον σας. 
Διά ν’ άποτρέφετε δέ τάν είσοδον τού άέ~ 
οος, τοποθετήτε τλν μικράν φιάλην έπί 
πολλών φύλλων στυποχάρτων μουσχευμέ- 
νων καί τοποθετημένων έπί πινακίου.Ούτω 
πιέζοντες διά της παλάμης σας τόν πυθ
μένα τού δοχείου, είσθε βέβαιοι δτι ό έξω- 
[ερικός άηρ δέν δύναται νά εΐσέλθη έν 
αύτώ. Τό δέ κενόν (ούχί βεβαίως έντελώς) 
τό σχηματιζόμενον έκ τής συστολής τού 
φυχομένου άέρος αρκεί, ί'να τό έν τ<5 φια- 
λιοίω ύδωρ άναπηδήση έξω καί πολλάκις 
φθάνει μέχρι τού πυθμένος τού δοχείου, 
δπου έκσπα είς μυρίας μικράς σταγόνας.

Π.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΜΙΚΡΑ ΤΑΕΕΙΔΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝ ΧΡΗΣΤΟΗΙΑΝΟΝ

Έγείρου γέρο γεραρέ νά ’δής καπνό καί σκόνι 
Τους πόθους σου μετέβαλλε ή πυρκα'νά είς.·. κόνι! 
Έγείρου μέγα άνθρωπε, τής έπιστήμης βόθρον 
Μαζίι μ’ εσέ τό έργον σου διάττον ήτο άστρον

“Έφυγες σύ I καί έμεινε τό εργον σου τό θειον 
Καί τώρα κόνις καί καπνός έγινε τό χημεΐον 
ΙΙοΙος ώς σύ ! θά δυνηθή σαράντα χρόνια ακόμη 
Μαύρα ν’ άρχίση τά μαλλιά καί εις τό μέγα έργοντου 

(λευκός νά βγή τήν κόμη.

Έγείρου, γέρο γεραρέ, βόθρον νά γείνης θειον 
Άπό τήν τέφρα καί καπνούς
Καί άπ’ τούς 'δικούς σου στεναγμούς
Νά γεννηθή ώς φοίνικας καί πάλιν τό χημείου

’£’>· Ά&ήναις τί) 16 Αύγουστον 1911

ΣΟΦΙΑ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΘΑ ΖΗΣΩ

Χωρίς νά τό γνωρίζω ποΰ πηγαίνω 
^τράβηξα ενα δρόμο μακρυνό 

για ν άποφύγω τό θόρυβο τοΰ κόσμου 
τή μεγάλη σκοτούρα καί κακό...

Καί βρέθηκα χωρίς νά καταλάβω 
σέ μιας καθάριας λίμνης τά νερά

τό πόνο μου άρχήνισα νά λέω 
στή ήσυχη καί αίθέρια σιγαλιά...

Γιά μιά στιγμή έσώπασε δλη ή φύσις 
τό θρήνο μου ν’ άκούση τό πικρό, 

τό άγεράκι πλειά δέν έφυσοΰσε
καί τό άηδονάκι έσώπασε κι’ αύτό...

Ό ούρανός σκοτίνιασε κ’ εκείνος 
έφέγγανε τ’ άστέρια θαμπερά 

ή φύσις όλη έκλαιγε μέ μένα
κ’ έθόλωσαν τής λίμνης τά νερά I ...

Μέσα σ’ αύτή τήν έρημη ήσυχία 
φτερούγισμα άκούσθη βιαστικό 

ίνας κύκνος σταμάτησε ν’ άκούση 
τής καρδιάς τόν πόνο τόν πικρό.··

Κι’ δταν τόν πόνο μον έτελείωσα νά λέω 
ό κύκνος ξαναφεύγει βιαστικός

καί είπε «θά ζήσω“ βρίσκεται στό κόσμο 
άπ’ τό δικό μου πόνο, ποιο πικρός !!....

Ζάκυνθος ·
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

ΑΘΩΟΙ ΦΟΒΟΙ
(Παιδί και πατέρας)

— τη μάννα.
— ’Επέταξε καί στ’ άστρα πάει νά ζήση
— Πώς τόσο μάκρος άρρωστη δυνήθηκε νά σχίση;
— Εχουν φτεροΰγες ή ψυχές...
— Γιατί δέν τής Απλώνει τότε ή δική μας, μήν

., [αύτή τρέξη στά άστέρια. μόνη ;
Δεν εινε μόνη, γύρω της φτεροκοπούν άγγελοι.

— Τον άγγελό της μ’ έλεγε κοντά της θά μέ θέλη.
— Ω ! δίχως κάλεσμα Θεοΰ ψηλά κανείς δέν πάει.

... (Κοιμήσου τώρα’ ,ήσύχασέ.
— Και ποιόε μοΰ τραγουδάει ;
— Έγώ πουλάκι μου.
— ’Εσύ κλαϊς.

Οχι σ έμέ άπιθώσου, «Ζάχαρη νάνε’ δ ύπνος 
, [σον καί μέλι τ’ όνειρό σου··

— Νυστάζω. Άπό τό πλάγι μου καθόλου μή σπα-
Ιραξης. Αός μου τό χέρι... σκιάζομαι μήπως 

[κ’ έσύ πετάξης-
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ

ΕΙν’ άγρια νύχτα I Σκάφτοντας έδώ στον έρμο τόπο 
τοΰ κάκου άφίνετε, παιδιά, τόν ύπνο γιά τόν κόπο. 
Πίστεψατέ μου' ακούσετε τό γέρο πού σάς κρένει" 
οί θησαυροί τ’ Άλήπασσα δέν εΐν’ έδώ θαμμένοι. 
Σάς λέω μεγάλο μυστικό' μοΰ τφπε μίαν ημέρα 
ένας φτωχός καλόγερος ποΰ κατοικούσε πέρα' 
άγια ψυχή, πού διάβαζε σέ άθάνατα βιβλία · 
πολλά τ’άνθρώπου άπόκρυφα, πολλά μυστήρια θεϊα. 
Ήμουν άγώρι σάν εσάς καί έπήγα νά τοΰ μιλήσω, 
τάδικο βιό ποΰ βρίσκεται ποθώντας νά γνωρίσω. 
Ό σεβαστός—άδιάκοπα στή μνήμη μου τόν έχω— 
σάν είπε πώς κολάζομαι τά μάτια νά ξετρέχω, 
μακρυά θυμούμαι πώρριξε τό βλέμμα του τριγύρου 
στά περιγάλια, στά βουνά, στά δάση τής Ηπείρου, 
καί θλιβερά τά μάτια του γυρνώντας καί σέ μένα, 
κατόπι άρχίνησε νά πή μέ χείλη πυρωμένα: 
Μύθος δέν είνε" δ τύραννος άμέτρητο λογάρι 
έθαψε κάπου, τρέμοντας μήπως έχθρός τό πάρη. 
Μόν ή κατάρα τοΰ Θεοΰ τ’ άστροπελέκι άνάφτει 
καί τά κρυμμένα πλούτη του λαβρίζει «αί ξεθάφτει. 
Μέ μιάς παντού στήν Ήπειρο, σά φύλλα μαραμμένα· 
σφοδρός άνεμοστρόβιλος πετάει τ’ άσβολωμένα.
Αχ 1 δέν θά πάρουν τή μορφή καί τό λαμπρό τους 
, , Ιζβώμ»,
οσο τρεμαμενος ραγιάς θά τά μολύνη ακόμα- 
άλλ’ ώς βροντήση έπάνω τους έλεύθερο ποδάρι, 
έδώ θά γένουν μάλαμα κ’ έκεΐ μαργαριτάρι.
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Εις πτωχός έργάτης τυχαίως εύρεν έσχάτως 
δέσμην ■χαρτονομισμάτων έκ 3 000 περίπου 
δρ. έν τφ σιδηροδρομικώ σταθμω, αίτινες βε
βαίως θά έπεσαν άπδ κάποιον επιβάτην. Καί 
ό πτωχός έργάτης άναμετρών κατ' Ιδίαν και έν 
τάχειτά χρήματα ταΰτα ήσθάνετο χαράν απε
ρίγραπτου, διότι μβγάλω? θ' άνακουφίζετο ή 
στενόχωρος οικονομική του θέσις έκ της πενίας, 
ήτις τον κατέτρεχεν. τΗτο δε καί οίκογενειάρ 
χης και el? έπίμετρον τής καταστάσεων αυτής 
άνεμενεν άπδ ημέρας el? ημέραν κα'ι νέον τόκε 
τον της συζύγου τον.

—"Α, τέλος πάντων! ανέκραξε περιχαρής 
θά άνακουφισθώ, τρεις χιλιάδες δραχμαί είναι 
κάτι rf θά πάρω κρεβάτια των παιδιών ρούχα, 
παπούτσια, πιάτα που τά σπάσανε όλα. ένα 
ντουλάπι, φορτσέρι, τόσα πράγματα δπου δέν 
εχομεν.

Καί ώς έξ άπίνης ύπδ βαρείας σκέφεως κα
ταληφθείς. αίφνης φωνή τις τφ έλεγεν εις το 
δεξιόν ούς:

Ή ‘Αρετή. Τί θά κάμης, άθλιε; καταστρέ
φεις τή ζωή σου" και άν τά χρήματα έχάθησαν 
άπδ πτωχόν ; Καί ή αμαρτία !

Έταράχθη και εστη άφωνος,ότε ετερα φωνή 
τφ λέγει αριστερόθεν : .

Ή Κακία. Μή τήν άκους, πάρε τά λεπτά 
καί φύγε' τδ καλό πού σοΰ θέλω. Ό έργάτης ' 
άνεθάρρυνε καί είπε καθ' εαυτόν ;

— ΐίερίεργον ποίαν ν’ ακούσω Α, ξεύρω, 
είναι ή Αρετή και . ή Κακία, αί όποίαι,μέ συ 
νέλαβον. Έδιάβασα δι' αυτά? πολλά, Ας 
είδομεν ποιον θ’ ακούσω. “Οπως δε συ
νέβη είς τδν ϊίρακλήν, οτε δύο γυναίκες τον 
κατεστενοχώρουν μέχρι σπαραγμού, ποία έξ 
αυτών νά κατορθώση νά τδν λάβη προς τδ μέ
ρος της, άμφότεραι έτέθησαν δεξιόθεν και αρι
στερόθεν και τφ έλεγον εναλλάξ :

Ή 'Αρετή. Θά χάσης τήν ΰπόληφίν σου 
και τά χρήματα άκόμη, άν ανακαλυφθής, τήν 
δέ βασιλείαν τών ουρανών αν μένης έν τώ 
κρυπτφ

Ή Κακία. "Αν τά έπιστρέφης, θά χάσης 
τάς 3.000 δρ. κα'ι μαζή μ’ αυτά τά κρεβάτια, 
τά ρούχα τά παπούτσια, τά πιάτα και τά κα
λάθια. Κράτησε τα τδ καλό πού σου θέλω.

Ή ’Αρετή. Μια καλή πράξις άνταμοίβεται 
χιλιοπλασίως.

Ή Κακία. Τρεις χιλιάδες δραχμαί σήμε 
ρον αξίζουν περισσότερον άπδ μίαν καλήν πρά- 
ξιν, αίτινες δλαι είναι κουταΐ el? τδν κόσμον 
αυτόν.

Ή Αρετή. Είσαι χριστιανός καί ό χρι
στιανός ζή με μίαν ηθικήν, ήτις αποτελεί και 
τήν τιμήν του.

Ή Κακία. Είσαι πτωχός καί ή ηθική δεν 
προάγει τδν πτωχόν ούτε τρώγεται.

Ή Άρειή. Ή ηθική συνίσταται νά ΰπο 
φέρρε διά ν’ άποκτήσης τήν μελλουσαν ζωήν.

Ή Κακία. Ή0ι·«όυ δεν είναι τίποτε, επομέ
νως δέν υπάρχει. Άνηθικότης και βλακία είναι 
νά ύποφέρρς άφοΰ έδώ υπάρχουν ολα τα καλα 
και οστις είναι έξυπνότερος και ικανώτερος ζή 
καλείτερα

Ή‘Αρετή. Είναι καθερά κλοπή έάν δέν 
έπιστρέφρς τά χρήματα, τά οποία δέν είναι 
Ιδ«ίά σου.

Ή Κακία. Έάν τά έπιστρέφρς, θά ήναι σαν 
νά τά πετάξης, άφοΰ ή τύχη σου τάεδωσεν,

Ή 'Αρετή. "Οχι, ανήκουν el? .άλλον, σοΰ 
λέγω.

Η Κακία ’Ανήκουν είς εκείνον πού τά εχει. 
Μακάριοι οι κρατούντες.

Ή 'Αρετή . 01 πλούσιοι έάν ήναι κακοί θά 
ευρουν τήν τιμωρίαν των είς τον άλλον κοσμον.

Ή Κακία. Τό έναντίον, όλοι ευρίσκουν εδώ 
τήν ανταπόδοση τών πράξεων των.

'Κ Άρει ή. Ή τάξις τού κόσμου τούτου εί
ναι νά εύχαριστήται τις ei? ο,τι έχει και εις 
ό τι δέν εχει.

Ή Κακία. Θά βάλωμεν μίαν ημέραν πε 
τρέλαιον είς τοιαύτην ανισόρροπου τάξιν. Ό 
θεός έκαμε δι' ολους όλα τά καλά. Μά? δι
καιολογείς πάντοτε ούτω του? πλουσίους και 
μάς έσερβίρισες τήν Ηθικήν, τήν Χρηστομά
θειαν, τδν τρόεον τού φέρεσθαι καί τα τοι- 
αύτα, διά νά μάς βούλώσης τα μάτια- Είσαι 
ό υπηρέτης τών πλουσίων.

Ή 'Αρετή. Καί σύ είσαι ή καταστροφή 
τών ανθρώπων.

Ή Κακία. Όχι έγώ τούς ανακουφίζω. Καί 
Ιδού, θέλω νά δώσω τρεις χιλιάδας δραχμάς 
el? αύτδν τόν πτωχόν και συ θελεις να τοΰ τα 
στέρησης.

Ή 'Αρετή. Θά τού γεμίσης τδ κεφάλι μέ 
τύφεις καί μετάνοιας.

Ή Κακία. Θά τδν κάμω ευχαριστημένου 
και ηθικόν. "Οταν ό άνθρωπος δεν υποφέρη, 
τότε και τδ ηθικόν του καί ο χαρακτηρ του 
προάγωνται

Ή Αρετή. Δέν ξεύρεις πΐ λέγεις, τοΰ κα
ταστρέφεις τδ ηθικόν.

Β Κακία. Σύ δέν ξεύρεις τ! κάμεις τδν 
αφίνεις αιωνίως νά πεϊνξί και νά ύποφέρρ.

Β Αρετή. Tore πρέπει ό άπωλέσας τά 
χρήματα αυτά νά μή τά εύρη ;

Κ Κακία. Ναί, διότι πρέπει «ατά πάσαν 
πιθανότητα νά ήναι πλούσιος.

Κ ‘Αρετή. "Ολο τά ίδια επαναλαμβάνεις. 
Δέν έχεις άλλο νά πρόσθεσης;

Η Κακία. Είπα τό παν. Ο πλούσιο? 
γδερνει κάθε στιγμήν τδν πτωχόν καί μίαν πεν 
τάραν αυτός άν εύρισκε, δεν θά τήν εδιδεν 
όπίσω

Β 'Αρετή. Καταντάς αηδία. Φύγε άπ’ έδώ, 
μοχθηρά!

“Β Κακία. Καί σύ καταντάς πειναλέα χε· 
λωνη, συ νά φύγης, οχληρά!

Β ‘Αρετή. Μά? έζάλισες τόσηυ ώραν δεν 

φεύγω.
*Β Κακία. Μά? έσκότισες γιά πάντα, δέν 

το κουνάω άπ’ έδώ.
Ο έργάτης. θεέ μου ! Τί νά κάμω ; μ’ έζά- 

λισα» τόσην ώραν και δέν ξέρω τί ν’ άπο 
φασίσω.

ΒΚακία, Απλούστατον. "Οταν έπείνασες, 
όταν έπόνεσες, όταν ΰπέφερες, όταν έστερήθης, 
όταν κατεδιώχθης σ' έσυλλογίσθη κανείς, σ’ 
εβοήθησε κανείς ;

Ο έργάτης. Δέν είδα κανένα

Β Αρετή. Τό Ευαγγελίου, ή ίίατήχησις, 
ή Σύνοφις, ι,ί "Αγιοι, ό Εσταυρωμένος καί ή 
Προσευχή δέν σε έβοήθησαν ποτέ ;

Ο Εργάτης. "Α, ναί, μ' έβοήθησαν πολύ·
Β Κακία. Λοιπόν κράτησέ τα.
'Β ‘Αρετή. Λοιπόν, δόσε τα πίσω.

Ο Έργάτης. (Έξαλλος φεύγει ή μετ' ολί
γον επιστρέφει περιχαρής.

Ή Κακία. Τί

'Β Άρττή. Έσώθης ;

Ό ’Εργάτης, (πίπτων εις τήν αγκάλην τής 
Αρετής) Τά έδωσα όπίσω

'Β ‘Αρετή. Ή πράξις αΰτη έγράφη μέ 
χρυσά γράμματα el? τού? ουρανούς

‘Β Κακία. Καί έλαβες el? ανταμοιβήν τής 
άνυήτου αυτής πράξεώς σου ;

Ό ’Εργάτης. (Δεικνύει κενάς τάς χείοας).

'Β 'Αρετή, (φέρουσα βρ'φος), ιδού ή πί- 
στις σου σέ έσωσεν. eO θεός σοι στελλει καί 
αύτδ τδ παιδίον. Η σύζυγός σου έτεκε αυτήν 
τήν στιγμήν.

'Β Κακία. (είρωνικώς). Ιδού ή αμοιβή σου' 
καί άλλο βάρος.

Ό 'Εργάτης. (Μετά χαράς άσπαζόμενος 
αυτό). Δόξα νά έχη ό θεός!

'Β 'Αρετή. Ό Παντοδύι αμος δίδει παιδία 
καί βάρη εις τούς πτωχού;, χρήματα δέ καί 
διασκβδάσβι? el? τού? πλουσίου?. Άλλα ή μέν 
πενία καί εργασία φέρει τήν αληθή εύδαιμο 
νίαν ό δέ πλούτος καί αί διασκεδάσεις τδν 
πραγματικόν όλεθρον.

'Β Κακία. Τί πλάνη! νά νομίζουν τήν δυ 
στυχίαν ευτυχίαν.

■ 'Β Αρετή. Έρώτησον ήδη τήν συνείδησιν 
τοΰ πτωχού αύτοΰ.

Ό ‘Εργάτης. Είμαι ήσυχώτερος ή ότε είχον 
χεΐρα$ Ι^ου τά ξένα χρήματα

Π....
««:8a11

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Είς ’Αγγλίαν επικρατεί παρώδοσίς τις 
καθ’ ήν έποταν εις δφις δηξη μίνν άγελάδα 
και άφησουν είτα τό γάλα της νά πηίγ ολί
γον, Οά ίδουν |Λετά τοΟτο έντός τοΟ γάλακτος 
τόν δφιν αυτόν.

*Η παράδοσις αΰτν) επικρατούσα πρό πολ- 
λου είς τό Δεμποσάϊρ, έπιστευΟη έσχάτως 
5που πέντε πρόσωπα καί ένας κτηνίατρος είς 
τό Γκόλτρπρον όριολογοΟν ρ.ετ’ αυθεντικότα
τος, οτι εΐδον τό παράδοξον αύτό <ρκινό[κενον.

'Η άγελάς αΰτη ανήκει είς τήν γνωστήν 
κυρίαν Χίλ τ^ς πόλεως ταύτης. Εσπέρας τι 
έσχάτως τήν ευρον ριε έξο'γκω;ζα είς τόν μηρόν 
καί άμέσως ένόησαν, ότι κάποιος δφις θά 
τήν είχε δαγκάσγ, πιθανώς δέ ή εχιδνα, ήτις 
έκεΐ πλησιάζει.

Είχον άλμέξει τό γάλα τής άγελάδος καί 
ήσαν έτοιμοι νά τό χύσουν, δταν έπενέβη χω
ρική τις γραία, λέγουσα : «Μή τό χύνετε 
άκόμη, διότι έάν τήν έδάγκασε τό φεΐδι, θά 
φανή αύτδ μέσα στδ γάλα.»

Καί δντως μετά τρεις ήμέρας παρετήρησαν 
έντός του γάλακτος, καί είδον εύκριν&ς τδ 
σχήμα τοϋ δφεως είς τήν κρέμαν, μετά' τής 
κεφαλής, τών οφθαλμών, τής γλώσοης έξε- 
χούσης, κτλ. Διά δέ τοϋ μικροσκοπίου κατόρ
θωσαν νά διακρίνουν καί τά λέπια του δέρμα
τος. Πάντα δέ ταϋτα είδεν ή κυρία Χίλ, ώς 
καί αί δύο θυγατέρες της, ή χωρική καί ό 
βοσκός.

Τήν άλλην ήμέραν ή μορφή του δφεως δέν 
έφαίνετο τόσον εύκρινώς. Είχε κόψει η κρέμα 
καί παρεμορφώθη τδ σώμ.α. Έν τούτοις πάν
τοτε διεκρίνετο καί όταν ήλθεν ό κτηνίατρος 
ώμολόγησε καί ούτος οτι πραγματικώς ήτο ή 

είκών τοΰ δφεωί.
Δ. Κ.
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ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ή ανωτέρω ίϊκών έκ πρώτης όψέως πα- 
ρ·,στί£ ψιλόν οικογενειών έν έκδρομ.ή διασκε- 
δαζόντων. Και όμως ολα αυτά τά [/.έλη άνη- 
κουν είς μίαν καί την αυτήν οικογένειαν τοΰ 
90τιδος Παπαναστώση Άντωνοπούλου έκ 
τοΰ Όζυλίθου, τοΰ οποίου την εικόνα έδημο- 
σιεύσαμεν άλλοτε έν τγΐ «Φύσειυ, μετά τών 
σχετικών περιέργων λεπτομερειών περί τής 
πολυπληθούς οικογένειας του’

Έκ τών 14 τέκνων του ζώσιν ήδη τά 
10, ήλικίας άπό 35 μέχρις 60 ετών. Έκ 
τών υιών του εις είνε ίερεύς, 1 ιατρός, 2 δη- 
μ.οδιδώσκαλοι καί 2 γεωργοί.

Οί έγγονοί του ήδη ανέρχονται είς 57, οί-
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Ε Ρ Η Μ Ο

Θλιμμένο ένα πουλάκι φτερουγίζει 
και τρέμει καταμόναχο ’στήν ερημιά, 

περίλυπο τό βλέμμα του γυρίζει 
συχνά ’στή χαλασμένη του φωληά.

Κάποιου Ανθρώπου άσπλαγχνο χέρι 
έχει Αρπάξει τή φαμηλιά του, 
βουβό γυρίζει καί μόνο βλέπει 
τή χαλασμένη ζεστή φωληά του.

Σφυρίζει μανιωμένος ό βορη&ς 
δέ φαίιεται ’στοάς δρόμους π·ιά ψυχή, 

τά ξερι κλάδία μιας ’ψηλής ροδιάς 
σπρώχνει δ αγέρας ’δώ κι’ έκεϊ·

’Απελπισμένο τ’ ορφανό πουλάκι 
μακρυά ’πό τούς ανθρώπους φεύγει 
ένα έρημικό ’βρίσκει εκκλησάκι 

καί άσι λο έκεϊ γυρεύει.

’Στόν άσπρο του σταυρό καθίζει, 
Ακόμα δ βορη&ς φυσάει, 

τρέμει τό έρημο, δακρύζει, 
καί κάπονκάπου τό χωριό κυττάει.

ΦΟΙΒΟΣ ΑΔΡΙΑΣ 

δέ δισέγγονοι του είς 46. Έκ τών έγγόνων 
του οί 16 εινε έγγαμοι, ώστε προσετέθησαν 
είς τήν οικογενειών του γαμβροί καί νόμιμοι 
σύζυγοι υιών, θυγατέρων καί έγγόνων του, έν 
όλω 25, άναβιβώσαντες οΰτω τά έν τή ζωή 
μέλγ τ^ς οίκογενείας του είς 140.

Τώ μεγαλείτερα τών δισέγγονων του εΐνε 
ήλικίας 17 ετών καί επομένως ύπαρχουν ελ
πίδες ν’ αύξηθή κατά πολύ ή οικογένεια τοΰ 
Παπαναστώση.

Έν τή άνω δέ φωτογραφία σημειώσατε οτι 
ελλείπουν περί τά 30 μέλη, εργαζόμενα είς 
’Αμερικήν καί άλλαχοΰ.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΣΕΤΕ

— Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ live δι’ δίους
hvoiKtii.

— ΠΡΕΠΕΙ να μάθης, π&ς θά βαδίο^ς «<’ί τόν δρό
μον ανιόν.

— ΟΣΟΙ εβάδισαν τόν δρόμον τοΰ πλούτου σε οδηγούν'
δέν τό ίκράτησαν μυστυκόν.

— ΔΙΑΒΑΣΕ καί Ακολούθησε ιας συμβουλές τον
— ΟΥΤΩ ΠΩΣ θά ζν,οι/ς εότυχητ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΕ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

λούσιον ή πτωχόν δέν σέ κάμνει τό τί κερ
δίζεις, Αλλά τό τί έξοδεύεις μέ φρόνησιν,

(Αγγλική παροιμία)

— Τδ νά οΐκονομήσης, δια τα σωρεύσης 
χρήματα, εΐνε γελοίου' τδ νά οΐκονομήσης δια 
έχης τήν Ανεξαρτησίαν σου είναι δίκαιον και 
Ανδρικόν.

(Τζών Λιοϋμποκ)

— Ή οικονομία εΐνε πηγή τής Ανεξαρτη
σίας και τής έλευθερίας.

(Κυρία Ζωφρέν)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ώΆ® πάντοτε χρήματα εΐς τήν τσέπην σου 

έαν Ακόλουθης Απαράβατα τούς δύο αυτούς 
κανόνας μόνον : Ιον σύντροφοί σου Αχώριστοι 
να εΐνε ή τιμιότης καί ή εργασία' 2ον νά έξο- 
δεύης καθημέραν μίαν πεντάραν όλιγώτερον 
Απδ τδ καθαρόν σου εισόδημα. Ούτωπώς ή 
τσέπη σου θά φουσκώνη καί δέν θά σέ κυνη
γήσουν ποτέ δανεισταί, ούτε ή δυστυχία θά σέ 
γονατίση.

(Βενιαμίν Φραγκλΐνος}

Κράτει πάντοτε βιβλίον εξόδων' δέν χρειά
ζεται να γράφωνται εΐς αυτό και Ασήμαντα 
ποοα καί λεπτομέρειαι, Αλλα πάντοτε να εΐξεύ- 
ρης εις τί έδαπάνησες τά χρήματα σου καί πό
σον Αγόρασες τδ κάθε τι. "Οποιος είξεύρει 
πάντοτε, τί εχει εΐς τήν τσέπην του και πόσον 
τοΰ εστοίχισε τοϋτο και πόσο εκείνο, ποτέ δέν 
θά κάμη τρελλά έξοδα.

(Τζών Λιοϋμποκ)

ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ
\ΐτήν Αταβάλλης δι' αύριον ο,τι εΐμπορεΐς νά 

κόμης σήμερα.
2. Μήν έξοδενης ποτέ χρήμα πριν τδ κερ

δίσης.
3. Μήν Αγοράσης τίποτε άχρηστον, μέ τήν 

πρόφασιν δτι τό εύρήκες έφθηνόν.
4. Μήν λυπηθής ποτέ, δτι δέν έφαγες Αρ

κετά.
5. ”Οποιος εργάζεται μέ καρδιά, δέν κουρά

ζεται ποτέ.
6. Μήν Αναθέτης εΐς άλλον εργασίαν, που 

εΐμπορεΤς νά κόμης μόνος.
7. Ή ματαιότης καί ή ύπερηφάνει μας στοι

χίζουν Ακριβώτερα Απδ τήν πείναν μας καί τήν 
δίφαν μας.

8. “Αρχιζε πάντοτε Από τήν Αρχήν.
9. Φυλάξου Απδ φροντίδας καί πόνους, ποΰ 

μόνον εΐς τδν στοχασμόν σου ύπαρχουν καί 
ποτέ δέν έρχονται.

10. Μέτρησε. έως τά δέκα πριν δμιλήσης, 
δταν είσαι δυσαρεστημένος, καί έως τά εκατόν, 
δταν είσαι θυμωμένος.

(Τζέφερσεν)

ΑΙ ΣΥΜΒΟΥΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΤΖΗ
ΆΤα γεννηθής Απένταρος. 2· Νά έργάζεσαι 
■1· ’ Αδιάκοπα καί ν’ Αποταμιεύης Αμέσως Απ’ 
Αρχής. .3. Νά έξετάζης τά βιβλία σου καί νά 
κάμνης καΟημέρα Ισολογισμόν των ισάδων κ’ 
έξόδων σου. 4· Νά ενεργής γρήγορα καί Απο
φασιστικά. 5· Νά εΐξεύρεις πάντοτε τί ζητείς.

(Κάρνετζη)

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΤ ΦΕΡΕΣΘΑΙ
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΩΜΕΝ

Ό χαιρετισμός είναι τδ στοιχειωδέστερου 
τών εξωτερικών σημείων τής εύγενείας.

Δέν πρέπει νά είναι τις φειδωλός εΐς τούς 
χαιρετισμούς του, Αλλά νά δεικνύη πάντοτε τήν 
καλήν Ανατροφήν τού χαιρετώντος.

Τδ είδος τον χαιρετισμού ποικίλει Αναλόγως 
τής ΐδιότητος τών προσώπων, τον τόπου οπού 
εύρίσκεται, καί πρδς τά πρόσωπα πρός α Απο
τείνεται.

Παρ’ ήμΐν, γενικώς δ χαιρετισμός συνίστα- 
ται διά τε τάς κυρίας καί τούς κυρίους είς κλί- 
σιν τής κεφαλής ή τού κορμού. Ή κλίσις άντη 
παρά τοΐς κυρίοις θέλει εΐσθαι πλέον έμφανής 
ή παρά ταΐς κυρίαις, αΐτινες ώς έκ τής Αμφιέ- 
σεως αύτών δέν έχουσιν ελευθερίαν κινήσεων. 
Δι' αύτό ό χαιρετισμός κυρίας συναντωμένης 
καθ' οδόν δύναται πολλάκις νά μή γείνη κατα
ληπτός. Μή Αμφιβάλλετε ποτέ, Αλλ’ Ιστέ πάν
τοτε βέβαιοι δτι μία κυρία ούδέποτε παραλεί
πει Από του νά Αποδώοη τόν χαιρετισμόν.

Ό χαιρετισμός παρά τοΐς κυρίοις συνίσταται 
εΐς άφαίρεσιν τον πίλου έκ τής κεφαλής. Ό 
υποχρεωτικός ούτος χαιρετισμός τών κυρίων 
δέον νά έκτελήται Ανευ βίας ή δισταγμού, Αλλά 
μετά λεπτότητος, χάριτος και φυσικότητος.

Ό θέλων νά Αποδώση κανονικόν χαιρετισμόν 
οφείλει νά φέρη τδν πίλον του μέχρι τον ύφους 
τών ώμων. "Οταν δι’ αιτίαν τινα ό χεραιτι- 
ομός διακόπτεται, λόγου χάριν προκειμένου νά 
κάμη τις Ιρώτησιν τινα είς πρόσωπον διερχό- 
μενον, όπότε ύποχρεούμεθα νά κρατώμεν τόν 
πίλον μας Ανά χεΐρας τότε ό πίλος δέον νά 
κρατήται μέχρι τού ύφους τών δφθαλμών, εΐς 
έπανάληφιν δέ ούδέποτε κάτω τού ύφους τών 
ώμων. Έν ούδεμια περιπτώσει κατά τόν χε- 
ραιτισμόν, έπιτρέπεται νά φαίνηται τό έσωτε- 
ρικόν κάλυμμα τού πίλου. Οι στρατιωτικοί χε- 
ραιτώσι φέροντες τήν δεξιάν χεΐρα εΐς τδ 
άκρον τού πηλικίου, όσάκις δέ συναντώσι κυ
ρίας όφείλουσι νά ύφώσι τό πηλίκιόν των. Ό 
διά τού πίλου χαιρετισμός δέν θέλει είναι ή 
κοινή τις χειρονομία αν δέν συνοδεύεται καί 
διά μιας πλέον έμφαντικής έπιδείξεως.· Καί 
αύτη είναι ή κλίσις τής κεφαλής ή τού κορμού, 
Έάν δ χαιρετισμός κυρίας συνίσταται εΐς κλίσιν 
τής κεφαλής, πρός Απόδοσιν αυτού, ό κύριος 
οφείλει νά κάμη μικρόν τινα κλίσιν τοΰ κορ
μού. "Αμα τή εΐσόδφ εΐς οικίαν τινα ό κύριος 
οφείλει νά κάμη βαθεΐαν ύπόκλισιν ενώπιον τής 
οΐκοδεσποίνης. θά έκτελέση δέ τδν χαιρετισμόν 
έν καί ήμισυ βήμα πρό αυτής, ούτως ώστε αν 
αύτη ήθελε τείνει τήν χεΐρα νά μή εύρεθή εις 
Ανάγκην νά κάμη βήματά τινα. Ύποκλίνεσθε
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πρό εκάστης κυρίας τήν όποιαν ή&έλατε συναν
τήσει εισερχόμενος είς αϊ&ουσαν υποδοχής.

Οι νεώτεροι όφείλουσι πάντοτε πρώτοι να 
χαιρετώσι τους καθ’ ηλικίαν μεγαλειτέρους των, 
δσάκις δμως δ νεώτερος συνοδεύει μίαν κυ
ρίαν ό κα&’ ήλικίαν μεγαλείτερος δφείλει νά 
χαιρετίση πρώτος.

Ό Απσδο&εΙς εις τινα χαιρετισμός δεν Επα
ναλαμβάνεται καί πάλιν μετά παρέλευσιν μι
κρού τίνος χρονικού διαστήματος. Μή χαιρε
τάτε άν δεν είσ&ε, βέβαιος δτι σάς Αντελήφάη- 
σαν, ίν Αμφιβολία χαιρετήσατε μέν, Αλλά μή 
δυσφορήτε άν δεν σάς Αποδώσωσι τόν χαιρε
τισμόν.

Οταν συναντώμεν γνώριμόν τινα καθ’ δδόν 
Εν ούδεμιφ περιπτώσει είναι επιτετραμμένον 
νά τού διακόφωμεν τόν δρόμον του Άν δέν εί
ναι μόνος. Ή εώγένεια επιβάλλει είς πάντα &έ- 
λοντα νά Αποδώση χαιρετισμόν εις κυρίαν νά 
μή καπνίζει κατά τό διάστημα τούτο.

Εις περίπτωσιν κα·&’ ήν βαδίζοντες μετ’ 
Άλλων ήδέλομεν συνάντησή μετά προσώπων 
Αγνώστων είς ήμάς καί οϊτινες ήΆελον χαιρε
τίσει τούς μεϋ·’ ήμών βαδίζοντας, δφείλομεν νά 
Αποδώσωμεν τόν χαιρετισμόν.

Comtesse De Cene£. 
ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μία. Κύριε άνθυπολοχαγέ, δέν ξέρετε τί 
Ιπαθα άπόψε. Σάς είδα είς τό δνειρόν μου.

'Εκείνος. Μπά, έγώ δέν έ'παθα τίποτε. Μή
πως έκάματε λάθος;

Αύτή. (μετανοούσα) Τότε δέν θά σάς ίδώ 
πλέον.

Ή Φίλη. Ό μνηστήρ σου έμαθα τό έσκασε 
άπό τό γραφεΐον μαζή μέ τό ταμεΐον. Τότε 
βέβαια θά χαλάσουν οί αρραβώνες σας. Δέν 
μ’ άφίνεις νά τόν πάρω εγώ, τώρα ;

JT Πιστή. "Αν τόν πιάσουν, ευχαρίστως 
σοΟ τόν άφίνω.

ΕΙς σύζυγος. Σύ εγεννήθης βεβαίως διά 
νά ήσαι γυναίκα κανενός βλακός.

Ή συμβία. Ώς φαίνεται, έτσι έγεινε, άν 
δρούλη μου.

Μία ήλικιωμένη σύζυγος, (άπελπισθεϊσα) 
Καί νομίζεις, καΰμένε, αν θέλω, δέν ευρίσκω 
κανένα καλείτερο άπό σένα ;

'Εκείνος. "Αν σέ φιλήσω, μον κάνεις τήν 
χάριν νά τόν εύρης ;

Αύτή. "Α, τότε βέβαια, δχι, δέν τό κάμνω.

Ό Ιατρός. “Όταν, λοιπόν, φίλε μου ξανα- 
λίποθυμήσΐ| ή γυναίκα σου, νά της ρίξης αμέ
σως είς τό κεφάλι κρύο νερό, πολύ μάλιστα, 
καί ύστερα........

'Ο πελάτης. Καί ύστερα....
‘Ο ιατρός. Καί ύστερα νά τό βάλης καϋ- 

μένε, στά τέσσαρα, γιατί άλοίμονό σου.

·—Γιατί λυπημένος σήμερον, Γιάννη;
•—Κάποιος μοΰ ύπεσχέθη νά μοΰ δανείση 

έκατό δραχμάς καί τό μετενόησε.

— Δέν μοΰ Ιξηγεΐς μίαν άπορίαν Πέτρε. 
Ή τελευταία ώρα τοΰ ανθρώπου είναι άμα 
άποθάνη, ή πρώτη δμως ώρα του ποία είναι; 
Ιγώ δέν είδα έως τώρα καμμία πρώτη.

—"Α, κουτέ, Γιάννη, ή πρώτη ώρα τοΰ 
άνθρώπου είναι δμα περάση ή τελευταία του. 
Τότε θά τήν ίδης καί σύ.

W/M/WM/YW

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
14. Αίνιγμα

Άν μ’ αγαπάς δλόκληρον 
Τάς φρένας σου ταράσσω 
Ταράσσω τήν καρδίαν σου 
Τήν μέσην μου Άν χάσω.

15 Αίνιγμα

Τό πρώτον μου έν τή όργή 
τόν "Ολυμπον έκίνει

Τό δεύτερον έθαύμαζον 
χυδαίου όχλου σμήνη 

Τό δλον μου ήτο υιός 
άνδρότ έν τοϊς άρχαϊοις 

περιζητήτου Ιατρού 
παρά τοϊς Άθηναίοις.

16 Έλλειποσύφωνον

η “ο*  *η*  *α**ι*α  α*α*η  ου’ε*ο*ε

ΛΥΣΕΙΣ 5·6ου ΤΕΥΧΟΥΣ
6. Πελατεϊα=Πλατεϊα
7. Μωρός, Ρώμος, ’Ωμός.'
8. Ό έρως δέν κρύπτεται.
9. Παππούς—’Αγαθός.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΓΣΕίϊΣ,,
II. X. Λαμίαν. Έλήφθησαν, Έχει, καλώς.— 

A Β, Σϊ’ρον. Επιστολή καί επιταγή έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν.—Α Β. Ιίάϊρον. ’Επι
ταγή έλήφθη. ’Έχει καλώς.—A. S. Σθρον. Σάς 
άπηντήσαμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σας.—Κ. Δ 
Πάτρας. Συνδρομή έλήφθη. Σάς ένεγράψαμεν καί 
έστείλαμεν φυλλάδια.—Γ. Μ. "Ανδρον Συνδρομή 
έλήφθη. Εύλαριστοϋμεν. — A X. ’Αλεξάνδρεια. 
Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν έπί 
πνευμ. απορίας σας.—Α. Σ ΖάκυΌον Δελτά
ριον έλήφθη. Εύχαριστούμεν. Δέν άποφασίζομεν 
διά φυλλαδίων. Ή χατανάλωσις ούκ έσεται ικανο
ποιητική. Προτιμήσατε συνδρΟμητάς. — A’· .Κ. 
Aisni. ’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν.' Προ
σεχώς γράφομεν. Εύχαριστοΰμεν. — S. Κ. ’Αλε
ξάνδρειαν. Τόμοι έστάλησαν. Χρήματα έλήφθη
σαν-—Δ. Κ. Πόρτ*Σαΐτ.  Πανόραμα καί φυλλά
δια έστάλησαν άμέσως.—Π. Π- Κέρκυραν Άνα
μένομεν έμβασμά σας καί όδηγίας.


