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01 ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ

(Συνέχεια' ϊδε προηγ. τεΰχος)

νίοτε δέ Ακούονται νά κραυ
γάζουν θρηνωδώς καί δργί 
λως,συνηθέστερον <5έ αίκραυ- 
γαί των tive είδος Ασματος έν 
χορφ. κατά την πρωίαν ιδίως 
καί κατά τήν έσπέραν.'Ο Pi- 
aggia καί <5 Schweinfurlh δι

ηγούνται, οτι δ Χιμπανζής ευχαριστείται πολύ 
είς τάς αχηματιζομένας ύπό τών κορμών των 
δένδρων στοάς έν εϊδει προμαχώνος,ιδίως όπου 
σχηματίζονται σκοτεινά διαμερίσματα εις τά δ 
ποια καταφεύγει καίσχηματίζει την φωλεάν του.

Ό Χιμπωζής Αποφεύγει τήν παρουοίαν τοΰ 
Ανθρώπου, άλλ’ δπόταν Απειλείται. μάχεται ίπι 
κινδύνως κιθ δσον Αμύνεται Ανδρείως Ατά τών 
χειρών και των δδόνιων.

01 αύτόχθονες κυνηγοΰσιν αύτόν διά τών 
πυροβόλων δειλών και διά τών βελών καί εϊτα 
τόν θανατούσι διά τής λόγχης' πολλάκις δέ έν 
τοϊς πυκνοϊς δάσεσι τοποθετοϋα δίκτυα, δπου 
τόν συλλαμβάνουσι ζώντα. Εις τινα δέ μέρη τής 
’Αφρικής οί Ανθρωποι τρώγουσι τό κρέας τού 
Χιμπανζή.

Είναι δύσκολον νά καθορίση τις τόν χρόνον, 
καθ' δν δ Ανθρωπος ήρξατο νά λαμβάνη οί 
κειότητα μετά τοΰ πιθήκου τούτου, άλλό φαί
νεται, δτι τοΰτο άνάγϊΐαι εις τούς δρχαιοτάιους 
χρόνους. Εις τινα δέ μέρη δ Χιμπατζής συζή 
μετά τοΰ Γυρίλλα.

Τοιοΰτος πίθηκος μετακομισθείς είς Εύρώ- 
πην έθεάθη τό πρώτον είς' Ολλανδίαν πρό 800 
περίπου έτών.ώς περί αυτού γράφει και δ Γάλ
λος Buffon Ο δέ Άγγλος Ανατόμος κ. Ίϊζόν, 
παραβαλλών έπισταμένως αύτόν μετά τοΰ Αν 
θρώπου, εύρε 48 μέρη αύτών όμοια καί 25 
διάφορα.

Ό κ. Broderip Αναφέρει διά μακρών περί 
ένός Αρρενος Χιμπανζή, δστις έζη έν τφ ζφο- 
λογικφ κήπφ τού Λονδίνου κατά τό 1885· 
Εϊχεν ?xfi μβτακομισφη μόλις ένός έτους ήλι
κίας καί εϊχεν Αφοσιωθή πρός τινα γραίαν ήν 
ήγάπα πολύ καί ήρέσκετο νά κάθεται έπί τών 
γονάτων της' είχε δέ δψιν χαύνου γέροντος, 
ώσεί καταβληθέντος ύπό τών έτών Ό κ. Bro- 
derip έπεριποιειτο πολύ αύιόν. τώ έδιδε μέλι 
καί καρπούς συχνάκις, ήμέραν δέ τινα, δτε 
αίφνιδίως έθετο Απέναντι του δν κάτοπτρον, 
τό ζφον τούτο, δπερ κατά τήν στιγμήν έκείνην 
εύρίσκετο έν ταραχή, παρετήρει μετά προσοχής 
θαυμάζον τό περιεχόμενον εϊτα δέ διά μιας, 
ίνφ ΐστατο Ακίνητον, έστράφη πρός τόν κ 
Broderip, τόν παρετήρησεν Ασκαρδαμικτί, κα

τόπιν προσέβλεψεν έπί τού κατόπτρου, διήλθεν 
όπισθεν αύτοϋ, έφερε τάς χεϊρας πέριξ καί έπί 
τέλους μή εύρίοκον τόν δμοιόν του, έθετο τά 
χείλη του έπί τού κατόπτρου Έκοιμάτο καθή- 
μενον μΐ τό σώμα κεκλιμένου πρός τά έμπρός, 
τούς βραχίονας έστραμένους καί πολλάκις μέ 
τήν κεφαλήν μεταξύ τών χειρών. Ήμέραν τινά 
τφ έπληοίασαν έν κλωβίον, έντός τοΰ δποίου ύ· 
πήρχεν είς δφις, πόθων. Είναι Απερ'ιγραπος δ 
φόβος) δστις τόν κατέβαλλεν επί τή θία αύτοϋ. 
Κοτά τό 1878, έν τφ ένυδρ!φ τοΰ Βερολίνου 
ύπήρχεν Αρρην τις Χιμπανζής. δστις έθαυμά- 
ζετο διά τόν έκτακτον καί περιχαρή αύτοϋ χα
ρακτήρα- Τφ έδωκαν ώ. σύντροφον μίαν νέαν 
ούραγγουτάγκον. ήτις ήτο μάλλον σοβαρά καί 
φλεγματική καί διεσκέδαζον ηολύ τόν κόσμον. 
Πρός τά παιδία έδείκνυτο πολύ Αγαπητός. Ιδίως 
πρός τά τέκνα τοΰ δόκ-ορος Hertnis, δστις έ· 
πεσκέπτετο συνήθως αύτόν, μελετών τόν χαρα
κτήρα τού ζφου.

Ήμέραν τινά,ένφ ούτος μετά τών τέκνων του 
εύρίσκετο είς τόν ζωολογικόν κήπον έχων παρ’ 
αύτφ ταΰτα και τόν πίθηκον πρό μικρός τρα
πέζης μετά βιβλίων και διαφόρων Αντικειμένων, 
αϊφνης έρεθισθείς, διότι εϊς έκ τών υίών του 
δέν είχε καλώς έκπληρώσει διαταγήν του τινα, 
έπέπληξε σφοδρώς τούτον και συνάμα τφ κατέ 
φερε ράπισμα κατά πρόσωπον άλλα μόλις τού
του γενομένου, ήσθάνθη ίν ταυτφ εις τήν πα 
ρειάν Ισχυρόν κόλαφον, δν τό ζφον μετά θυμού 
Ανταπέδωκεν αντώ-Καί έν τούτοις τό ζώον τούτο 
μεγάλην συμπάθειαν καί Αγάπην έτρεφε πρός 
τόν δόκτορα καί πάντοτε προσεπάθει νά διασκε- 
δάζη καί έν ταυτφ νά χλενάζη αύτόν. Πολλά
κις δέ δπόταν ό δόκτωρ Hermes Απουσίαζεν 
έκ τής έν τφ ζωολογικφ κήπφ θέσεώς του, δ 
Χιμπανζής ούτος ετίθετο είς τήν θέσιν του, έ· 
λάμβανε τήν γραφίδα, τήν είσήγαγε είς τό με
λανοδοχείου καί έγραφεν έπί τού χάρτου.

Ό δέ κ. Charles Vogt έν τφ συγγράμματί 
του περί μαστοφόρων, τφ 1884 έκδοθέντι έν 
Μιλάνφ, λέγει ότι πλείονες ιών 100 Χιμπανζή 
δων εϊχον έως τότε μεταφερθή είς Εύρώ’ην. 
Μεταξύ τών Αλλων παρατηρηθέντων έπί τού 
ζώου τούτου, ώς καί έπί τών Ούράγγων έξηκρι- 
βώθη. δτι μεταχειρίζονται κατά προτΐμησιν τήν 
δεξιάν χεϊρα ένφ τούτο δέν παρατηρειται πο
σώς είς τούς Αλλους κατωτέρους πιθήκους.

Ο ΓΟΡΙΛΛΑΣ

Οί Καρχηδόνιοί κατά τήν εποχήν τής μεγά
λης αύτών δυνάμεως διωργάνωσαν μεγάλην θα
λασσοπόρον έκδρομήν πέραν τών Ηρακλείων 
Στηλών καί κατά μήκος τής δυτικής Ακτής τής
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Αφρικής,πρός 
ϊδρυσιν μεγά
λων πόλεων και 
Αποικιών, προ
αιρεσμένων νά 
καταστήσωσι 
ταύτας κέντρα 
έργασίας καί 
πλούτου'Ο στό 
λος των ουνέ- 
κειτο έξ έξή- 
κοντά πλοίων 
τής έποχής έ- 
κείνης, εχόντων 
πεντήκοντακώ ■ 
πας' ήκολούθη- 
σαν δέ 30,000 
Ατομα Αμφοτέ- 
ρων των φύ - 
λων. μετά τών 
Αναγκαιούντων 
αύτοΐς τροφών, 
Αποσκευών καί 
άλλων Απαραι 
τήτων Αντικεί- Σκελετός Ονραγγστάγκου 
μένων.

Έπι κεφαλής έτέθη δ Αντάξιος καί πεφημισμέ- 
νος στρατηγός “Αννών 1,δστις κατόπιν τής λαμ 
πράς ίπιτυχίας του κατεδικάσθη είς θάνατον 
ύπό τών συμπολιτών αύτοϋ, παρελθούοης τής 
εύνοίας τοΰ λαού, ώς συμβαίνει συνήθως τοϊς 
Ανθρώποις.

1 "Αννών,’περίφημος καρχηόόνιος θαλασοοπόρος, όκ- 
μάσας περί τήν πέμπτην ίκατονταετερίδα,εποιήσατο περί- 
πλουν είς τα δυτικά παράλια τής 'Αφρικής.

Τής περί τόν περίπλουν τούτον Ικθέσεως γραφείσης, 
<έί εικάζεται, είς φοινικικήν γλά>υσαν, σώζεται 'Ελληνική 
αννοφις ύπό τόν τίτλον >ΙΤερίπλους·, τνπωθεΤσα εν Βα- 
σιλείρ,τφ 15SS.

'Ο Πλίνιος όιατείνεται, δτι <5 "Αννών περιεπλευσβ 
κατά τήν ίποχήν Ικείνην άπασαν τήν ‘Αφρικήν. 'Αλλ' ό 
ΓοσελΧνος και μετ' αύτοϋ άλλοι τινες τών νεωτίρω* 
γεωγράφων φρονοΰσιν, δτι προύχώρησε μέχρι τοΰ άκρω- 
τηρίου Βογιάόορ.

“Οταν έξήλθον τών Ηρακλείων Στηλών, δ 
“Αννών ίδρυσε τήν πόλιν θυμιανήριον, εϊτα 
διήλθεν έμπροσθεν τής Σολόης, Ακρωτηρίου τής 
Λυδίας, πεπληρωμένης έκ πυκνών δένδρων 
καί φυτών, δπου Ανήγειρε ναόν είς τόν Ποσει- 
δώνα. Εϊτα συνήντησεν εύρεϊαν λίμνην, δλίγον 
μακράν τής θαλάσσης,πλήρη χονδρών σχοίνων, 
ένθα μέγας Αριθμός έλεφάντων έβοσκε μετά 
πολλών Αλλων Αγρίων ζτβων. Διελθών τό μέρος 
τούτο κατόπιν μιας ήμέρας θαλασσοπορίας Ανή - 
γειρεν έπί τής Ακτής τής θαλάσσης μερικός 
πόλεις, δς ώνόμασε Καρηνεντέριον, Γήτην, Ού· 
κρνι. Μελήταν καί Άραμπιν· Εϊτα Αφίκετο 
είς τόν ποταμόν Ειξονα. παρά τάς δχθας τού
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δποίου διητώντο Λίσηθόι, ποιμενικοί λαοί, οϊ· 
τινες έδείχθησαν φιλικοί πρός αύτούς,ένφ ύψη- 
λότερον έζων βάρβαροι αίθιοπικοί λαοί, έν μέ- 
σφ χώρας μεστής Αγρίων ζφων- Είς τό μέρος 
τούτο διητώντο έπίσης καί Ανθρωποι παραδόξου 
φυσιογνωμίαςι τρωγλοδϋται Ιδίως, έντός σπη
λαίων χαί κρημνών.

'Ομίλων περί τούτων δ “Αννών έν τή περί- 
γραφή τοΰ περίπλου αύτοϋ, λέγει, δτι οί παρά ■ 
δοξοι ούτοι τρωγλοδϋται, οΤτινες έσύχναζον τά 
μέρη ταΰτα, Ατινα κατφκοΰντο καί ύπό Αγρίων 
ζφων, εϊχον ταχύτητα περί τό τρέχειν Ανωτέ- 
ραν καί τών ίππων και δτι παραλαβών διερμη ■ 
νεϊς έξ αύτών προύχώρησεν περαιτέρω. Μετά 
δύο δέ ήμερών πλοΰν εύρεν είς τό βάθος ένός 
κόλπου μικράν νήσον, έτθα ϊδρνσε σταθμόν, 
δν ώνόμασε Τσέρνε Ύπολογίσας εύρεν, “τι έν- 
τεύθεν μέχρι τού στενού τού Γιβραλτάρ, εϊχε 
διανύο-η τόοον δρόμον, δσον είχε διατρέζ}) άπό 
τής Καρχηδόνος μέχρι τού στενού. Εϊτα διελ- 
θών μέγαν ποταμόν, 8ν ώνόμασε Κρεμέτην καί 
δ όποιος εϊνε δ Σενεγγάλης τών νεωτέρων, έ· 
φθασεν εις έλος τι θαλασσώδες,δπου εύρίσκοντο 
τρεις νήσοι.

Μετά δώδεκα έτι ήμερών θαλασσοπορίαν 
κατά μήκος τής αύτής Ακτής, ήτις Αποκλειστι
κούς κατφκειτο Από αϊθίοπας, οϊτινες Απέφευγον 

αύτούς καί οί διερμη 
νεϊς του δέν έγνώριζαν 
τήν ’γλώσσαν των, δ 
στόλος ήγκυροβόλησεν 
έναντι μεγάλων δρέων, 
έστεμμένων διά πολύ· 
φύλλων δένδρων. Τά 
δένδρα δέ ταΰτα ήσαν 
εύώδη μέ φλέβας καί 
μαρμαροχροιάς Μετά 
δύο ήμέρας εισήλθον 
έντός κόλπου μεγίστου, 
τής Γουινέας, δπου δι- 
αρκούσης τής νυν,τός οί 
καρχηδόνιοιέβλεπον με - 
γάλα φώτα, μετακινού
μενα. Ταΰτα δέ ήσανΑ- 
ναμφιβόλως τών κατοί ■ 
κων αύτών,μαύρων καί 
αϊθιόπων, οϊτινες κοι ■ 
μώμενοι καθ’ δλην τήν 
ήμέραν, ήναπτον ταΰ■ 
τα τήν νύκτα, ϊνα φο>· 
τίζωσι τάς δρχήσεις 
των.

Εντεύθεν, Αφού έ· Σκελετός όνύρώπου
προμηθεύθησαν ύδωρ, 
έπλευσαν έπί πέντε Αλλας ήμέρας μέχρι μεγάλου 
τίνος κόλπου, καλουμένου Δυτικόν Κέρας. 
‘Εντός τοΰ κόλπου τούτου ύπήρχε μεγάλη νήσος 
καί έντός αύτής μέγα έλος θαλασσώδες, δπου
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διεκρίνετο έτέρα νήσος ini της οποίας έφαίνετο 
μέγα δάσος. Την νύκτα διεκρίνοντο πολλά 
φώτα κάί ήκούετο δ ήχος αύλών, ώς καί με
γάλη βοή καί θορυβώδης κρότος κυμβάλων 
και τυμπατιων.

ο'Εφοβήθημεν λέγει, έν τη περιγραφή του δ 
"Αννών καί έγκατελείψαμεν τδ μέρος διελθόντες 
κατά μήκος χώρας- διατελούοης Απάοης ίν πυρς 
κάί Αναδιδούοης δομήν Αρωμάτων έκ λιβάνου. Έκ 
της Ακτής ταύτης έρρεον πρδς τήν θάλασσαν ρυ ■ 
άκια πυράς.Ηφαιστειώδους λάβας Αναμφιβόλως. 
Τδ μέρος φυσικώς ήτο Ανυπόφορου έκ τής ζέ
στης., Έπί τέσσαρας ήμέρας έταξειδεύομεν κατά 
μήκος τής Ακτής ταύτης και τήν νύκτα ή γή 
ήτο πλήρης φλογών. Είς δέ τά μέσον έφαίνετο 
ύψηλοτάτη τις πυρά, ήτις έπλησίαζε τους Αστέ
ρα;' τδ δέ δρος, έξ ού έξήρχετο αυτή έκαλείτο 
αΤδ Αμάξιον των Θεών».

Ύπελείποντο έτι τρεις ήμέραι θαλασσοπορίας 
διά μέσου τών φλεγομένων αύτών ρυακίων, ϊνα 
φθάσωοιν εΐς τδ Νότιον Χέρας.

Είς τδ βάθος τοΰ κόλπου τούτου έκειτο έπί' 
σης μία νήσος, δμοία πρδς τήν πρώτην, ήτις 
περιείχε λίμνην καί έν τφ μέσφ ταύτης εύρί- 
οκετο Αλλη νήσος, πλήρης έξ Αγρίων Ανθρώ
πων. Αίθήλεις ήσαν πολυαριθμότεραι καί τρι
χωτοί καθ' δλον τά σώμα, οί δέ διερμηνείς 
Ημών μάς έλεγον, Ατι καλούνται Γορίλλαι. Η
μείς τούς ήκολουθήσαμεν, Αλλά δέν ήδυνήθημεν 
ούδένα έξ αύτών νά συλλάβωμεν, διότι Απαντες 
έφευγον διά μεγάλης ευκινησίας, καθ*  δσον ήσαν 
κρημνοβάται. Έν τούτοις έπληγώσαμεν τρεις 
θήλεις, αίτινες έδακνον και προσέβαλλαν τους 
δδηγοΰντας αύτάς ήμετέρους Ανθρώπους καί 
κατ’ ούδένα τρόπον ήθελον νά τους Ακολουθή- 
σωσιν. Ήναγκάσθημεν δθεν νά τάς φονεύσω- 
μεν, νά τάς έκδάρωμεν και νά λάβωμεν τά δέρ
ματά των εις Καρχηδόνα, καθ’ δσον δέν ήδυ· 
νήθημεν νά προχωρήσωμεν πλέον, έλλείψει τρο 
φίμων*.

Ή διήγησις αύτη κατετέθη είς τήν Καρχη- 
δόνα, τά δέ δέρματα τών Γορίλλων δμοίως εν- 
ρίσκοντο έκέί μέχρι τής Αλώσεως αύτής ύπδ 
τών Ρωμαίων, 150 έτη πρδ τής ήμετέρας ε
ποχής.

Τδ γεγονός τοΰτο έδωκεν Αμορφήν εΐς συζη
τήσεις τοΰ Ακριβούς μέρους ένθα δ "Αννών 
ενρε τους πιθήκους τούτους, ώς κάί ποιον ύ
πήρξε τδ τελευταίον σημέϊον τοΰ ταξειδίου αύ ■ 
τοϋ, καθ' δσον ώς καί δ ίδιος διηγείται, έκ 
τοΰ σημείου τούτου,έλλείψει τροφών, έπέστρεψε 
διακόψας ούτω τήν περαιτέρω πορείαν του.

"Ως φαίνεται, έκ τοΰ τριχώδους σώματος 
τών Αγρίων αύτών Ανθρώπων, Αδιστάκτως έξά- 
γεται. δτι πρόκειται περί πιθήκων. Έπί μα
κράν δέ χρόνον έπιστεύετο, δτι έγνώριζον κάλ- 
λίστα τά είδος αύτών καί πάντες συνεφώνουν, 
δτι έπρόκειτο περί τοϋ είδους τών Χιμπανζή

’Αλλά Αφ’ δτου ήρχισαν νά γνωρίζουν τδν Γό· 
ρίλλαν, Αμφέβαλλαν, δτι ούτος ήτο δ περί ού 
έπρόκειτο πίθηκος..

Καί οί μάλλον ειδικοί φυσιολόγοι έκφράζουσι 
τήν Αμφιβολίαν, Αν οί ύπό τοΰ Καρχηδονίου 
ναυάρχου εύρεθέντες εΐς τάς Ακτάς τής Άφρι 
κής Αγριοι Ανθρωποι ήσαν Χιμπανζήδες ή Γο 
ρίλλαι

Ο Πλίνιος οστις είχε πλήρη γνώσιν τοΰ 
ταξειδίου τούτου τοΰ "Αννωνος,δμιλών περί τής 
Αγρίας ταύτης χώρας τής Αφρικής λέγει: «... 
τήν ήμέραν ούδείς κάτοικος τοΰ μέρους τούτου 
φαίνεται, τά πάντα δέ ύπνώζτουσιν ήσύγως,συ
νεπείς. τής φρίκης, τής δποίας ένδόμυχος θρη
σκεία εισδύει εΐς τάς ψυχάς. ... Ή νύξ είναι 
πλήρης φώτων καί Ακολασίας, παιγνίων, Σα- 
τύρων καί Έγιπάνων, ώς καί ήχων αύλών καί 
φλογέρας, τυμπάνων καί κυμβάλων*.

Τι έννοεϊ δ Πλίνιος διά τών Σατύρων καί 
Έγιπάνων δέν έξηγείται.

Παρήλθον μετά τήν ρωμαϊκήν Αρχαιότητα 
αιώνες τινές πριν ή διά σχεδίων καί περιγρα
φών Ανακινηθή τδ ζήτημα τών ζφων τούτων. 
Περί δέ τά τέλος τοΰ 1500 έτους διάφοροι ναυ
τικοί, ταξειδιώται, Ιατροί, Ανατόμοι κτλ. έδω- 
καν σχετικός πληροφορίας περί τοΰ Χιμπανζή.

(Έπεται συνέχεια)
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ΠΛΕΚΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Καράβι άνοίγει τά πανιά,
τήν άγκυρά σηκώνει, 

καραβοκύρη-; στέκεται
κρατώντας το τιμόνι. 

Καράβι, στα ταξείδια σου
θαύρης λιμάνια χίλια, 

θ’ άκούσης ·καλώς όρισες·
άπο χιλιάδες χείλια. 

Μην τά πιστίγης- άπιαστα
εύχες π ύγίρας παίρνει 

και τής σκορπρ στο δρόμο του
καί πίσω όίν τ/j; γέρνει. 

Τό μόνο · καλώς όρισες·
τή μόνη ευχή ποΰ ^πιάνει, 

ϋά τήν άκούση; στο φταχό
τοΰ τόπον σου λιμάνι.

Ιωάννης Πολέμης

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΆΕΡΟΠΛΟΊΑΣ

νέου άλυτον καί διά σωμάτων βαρυτέρων τοΰ 
άέρος.

Ούτως εϊχε τό πράγμα μέχρι τής άνακαλύ- 
ψεως τών δι’ έκρήξεως πετρελαίου κινητήρων, 
οϊτινες έξέπληξαν τούς άρμοδίους διά τά ευά
ρεστα άποτελέσματα αύτών.

Ή έφεύρεσις αδτη προσέδωσε νέαν ζωήν καί 
νέαν άφετηρίαν είς τήν άεροπλοΐαν.

Έκτοτε ή πρόοδος τής πτήσεως καί άνυψώ· 
σεως σωμάτων βαρύτερωντσΰ άέρος άνεζωπύ- 
ρωσε τόν ζήλον τών φυσιοδιφών καί μηχανικών 
καί άπό τής έποχής ταύτης άνέκυψε πληθώρα 
συστημάτων καί μηχανημάτων βαρυτέρων τοΰ 
άέρος.

’Ιδίως δμως τρία εΐαί τά είδη τών κυριωτέ- 
ρων άεροστάτων, άτινα διέπρεψκν μέχρι τοΰδε 
μεταξύ τών πολλών κατασκευκσθέντων καί πει· 
ραματισθέντων καί περί τούτων μόνον θά δια- 
λάδωμεν έν τφ ήμετέρω θίματι καί τήν περι
γραφήν τοΰ μηχανισμού τών οποίων θά δια- 
πραγματευθώμεν ένταϋθα, ήτοι περί τών σφαι
ρικών άεροστάτων, περί τών όποιων ώμιλήσα- 
μεν ήδη (περί τών πηΑαλιουχουμένων, di- 
rigeables) καί τών Αεροπλάνων, περί ών θά 
όμιλήσωμεν περαιτέρω. Τών πλείστων άλλων 
τήν περιγραφήν τοΰ μηχανικού μέρους, ώς άπο · 
τυχόντων έν τ$5 έφκρμογή καί έγκαταλειφθεντων, 
θά παραλείψωμεν.

άπό σφαιρικού εις έπίμηκες καί μετά προσθή- *ο  Αιλίενταλ καί Λ πτΟις τοίί άνθρωπον.

Πριν ή προχωρήσωμεν δμως είς τήν περι
γραφήν καί άφήγησιν τών ετηδαλιονχουμένων 
αεροστάτων καί των Αεροπλάνων ή άερεπι- 
πέδων, ανάγκη νά όμιλήσωμεν περί τών πτη
τικών συσκευών, ήτοι τοΟ μέσου διά τού οποίου 
εΐς τήν ήμετέραν έποχήν έδοκιμάσθη ή πτήσις 
τοΰ άνθρώπου ϊνα ίδωμεν κατά πόσον τοΰτο 
ύπήρξε δυνατόν καί διότι ό τρόπος ούτος έχει 
συνάφειαν πρός τά άεροπλάνα καί δή ή βάσις 

. αύτοΰ έχρησίμευσεν ώς άφετηρία είς τήν πρόο
δον καί άνάπτυξιν τών αεροπλάνων.

*0 Λιλιεντάλ είναι ό πρώτος, ό οποίος έσκέ- 
φθη νά χρησιμοποιήσή έν τ$) πτησει τον άν
θρώπου άερεπίπεδαέξ ύφάσματος κηρωτού, θέ- 
λων δι’ αύτών ν’ άντικαταστήσ·ρ τάς πτέρυ
γας τών πτηνών.

Ουτος έγεννήθη - τήν 24ην Μα'ίου 1848 έν 
Autklam τής Γερμανίας, άπέθανε δέ τήν 10 
Αύγούστου 1896 έν μέσω φρικτών άλγηδόνων, 
συνεπείφ πτώσεώς του. Έν παιδική ήλικί^ ό 
μέγας ούτος άνήρ ώνειρεύετο ν’άπομιμηθή τήν 
πτήσιν τών πτηνών καί ο5τω λύσή’ τό δυσκο- 
λώτατον πρόβλημα. Αί παιδικαί δ’αύτόΰ έρεν

(Συ<έχεια)

Νέο*  έφενρέτα*  καί νέα Αερόστατα.—Άνα- 
κάλνψις τ&ν δ* ’ έκρΑξεως κινητήρων.

Και τότε φυσικώς παρουσικοθησαν καί άλ- 
“λο*  νέοι έφευρέται, οί Launois καί Βΐοηνβ- 
nus, ό.Ponton d’ Amecour, ό Δαλανδέλης 
και άλλοι.

Κατεσκευάσθησαν ομοίως καί κεκλιμένα άε- 
ρόπλανα ή άερεπίπεδα, ώς τά τοΰ Ένσωνος, 
Βελεγκίνου, Σιαρδάνη κτλ. βασιζόμενα έπί τής 
θεωρίας τις κινήσεως καί ύψωσεως τών χαρτί- 
νων αετών, ώς καί άλλαι διάφοροί πτητικαί 
συσκευαί, ατελείς και άβάσιμοι θετικώς, εΐς 
τάς δοκιμάς τών οποίων πολλοί εδρον πλέον ή 
ήττον οίκτρώς τόν θάνατον.

Οί όπαδοί καί θιασώται τών σφαιρικών άε- 
ροστάτων, δηλ. τών έλαφροτέρων τοΰ άέρος 
σωμάτων, στηριζόμενοι έπί τή; ευκολίας, μεθ’ 
ής ύψοΰντο καί δή κατακορύφως αί σφαΐραι 
των καί λαμβάνοντες ύπ’ δψει καί ώ; ύπόδει- 
γμα τήν κίνησιν τών πλοίων, άτινα ώς ελα
φρότερα κινούνται έπι μέσον βαρύτερου, ενόμι- 
ζον πάντοτε, 5τι διά τούτων θά έγινοντο κύ
ριοι τοΟ άέρος καί παντί σθένει κατεγίνοντο 
προσπαθοδντες νά κερδίσωσι τό ζήτημα. Έν 
τούτοις ό Ερρίκος Γεφφάρδος άπελπισθείς έκ 
τής άστασίας τών σφαιρικών τούτων άεροστά· 
των, μεταβάλλει τό «χήμ« του άεροστάτου 

κης έλικος προωσπκώς κινούμενης δι’ άτμοΰ, 
προσπαθεί καί αυτός νά προαγάγν) τό ζήτημα, 
άλλά μάτην.

Είτα οί Τισσανδιέροι άντικαθιστώσι τόν άτ- 
μόν διά τοΰ ήλεκτρισμοΰ, ον παρεί^ον αίήλε- 
κτρικαί συστοιχίαν, άλλ*  ή προσθήκη τοιούτου 
βάρους καί σχετική άδυναμία τής μηχανής μα- 
ταιόνει τήν έπιτυχίαν. Διά τής κινητήριου ταύ
της δυνάμεως κατωρθώθη μέν νά παραχθή τα- 
χύτης 4—5 μ. κατά δευτερόλεπτον, άλλά 
τοιαύτη μικρά ταχύτης καί έν σώματι βαρυ- 
τέρφ δέν ήτο έπαρκής καί τό άερόστατον πα- 
ρεσύρετο ευκόλως ύπό έναντίας φορά; τοΰ άνέ- 
μου ούχί μεγάλης ταχύτητος.

Κατόπιν οί λοχαγοί Krebs καί Renard μι- 
τώρθωσαν διά νέας κινητήριου δυνάμεως ν*  άνα- 
πτύξωσι ταχύτητα μέχρι; όκτώ μέτρων κατά 
δευτερόλεπτον, άρκετήν ϊνα καταβχλγ μόνον 
πνοήν μικράς έντάσεως.

Αί αύταί κινητήριοι δυνάμεις έχρησιμοπόιή- 
θησαν καί είς ίπταμένας μηχανάς, πλην δμως 
καί τούτων τά άποτελέσματα υπήρξαν άσή- 
μαντα. Επομένως τό ζήτημα έθεωρήθη έκ
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ναι υπήρξαν ο πρόδρομος τών σπουδαίων πει
ραμάτων, τά οποία κατόπιν έφήρμωσεν έν τή 
Ανδρική αύτοϋ ήλικί^:.

Πριν ή κατασκευάσει τδ πρώτον αύτοϋ μο
νοπλάνο?, μετέβαινεν εις μέρη υψηλά καί Α
πρόσιτα, δπου καθημενος έπί ώρας, περιειργά- 
ζετο την πτήσιν καί τούς διαφόρους ελιγμούς 
τδν έκεϊθεν διερχομένων και Ιπταμένων Αετών 
καί πελαργών.

Τά πρώτα δ’ αύτοϋ πειράματα έξετέλεσεν 
έν τφ κήπφ τής οικίας του, όπου κατεσχεύασε 
τεχνητόν ύψωμα, τδ όποϊον εϊχεν ώς Αφετη
ρίαν τών πτήσεων του.

*Ινα δέ έκτελή τά πειράματά του έν εύρέϊ 
κύκλφ,ήγόρασεν έν GrossLichter Felde,πλη
σίον τοϋ Βερολίνου, διάφορα γήπεδα, είς τά ό
ποια κατεσκεύασε τεχνητόν λόφον, ύψους 15 
μ. καί βάσεως 70, έπί τής κορυφής τοϋ οποίου 
έτοποθέτησεν ύποστεγον σχήματος πύργου, έξ 
ου έξετέλει τά πειράματα του. Ό Λιλίενταλ 
διέτρεξε διά τοϋ άεροπλάνου του Απόστασιν 
200 — 300 μέτρων, έκκινών έξ ύψους 30 μ. 
Προσέτι δέ κατόρθωσε νά στρέφηται δεξιά ή 
Αριστερά διά τής στροφής πηδαλίου, ευρισκομέ
νου έν τφ όπισθίφ μέρει τής συσκευής του.

Τό πηδάλιον τοϋτο έστρεφε διά τών κνημών 
του. Τοϋ άεροπλάνου του ό μόνος κινητήρ ήτο 
τδ βάρος του σώματος, τδ όποιον ένεκα τοϋ 
διέποντος τά πάντα νόμου τής βαρύτητος έτεινε 
νά κατέλθγ είς τήν γήν. ’Επειδή όμως ύτήρ 
χον αί πτέρυγες, αί όποϊαι έξετοπιζον μεγάλα 
ποσά άερος καί έπέφερον Αντίστασιν είς τήν 
ίλξιν τής γής, Ανελύετο ή έξασκουμένη είξις 
είς δυο δυνάμεις, τών όποιων ή μία ήτο ή έλξις 
τής γή;,ή έτέρα δέ ή Αντίστασις τών πτερύγων.

Επειδή δέ γνωρίζομεν έκ τής μηχανικής, 
δτι δύο δυνάμεις ένεργοϋσαι κατά γωνίαν έπί 

σώματος τίνος, τδ σώμα τοϋτο φέρεται κατά 
τήν διαγώνιον τοϋ τετραγώνου, τοϋ σχηματιζο- 
μενου ύπδ τών δύο δυνάμεων, φυσικώς λοιπδν 
ό Λιλιεντάλ μετά τοϋ άεροπλάνου του έφέρετο 
κατά τήν διαγώνιον τών δυνάμεων τής βαρύ- 
τητος καί τής Αντιστάσεως."Ινα δέ ή διαγώνιος 
αυτή καταστή μεγαλειτέρκ καί συνεπώς και ή 
άπόστασις, τήν όποιαν θά διέτρεχε μεγαλειτέ- 
ρα έδει ν’αύξησή τήν δύναμιν τής Αντιστάσεως 
καί νά έλαττώσ») τήν δύναμιν τής βαρύτητος. 
*Ινα έπιτυχ^) τοϋτο, ηύ’ξησε τήν έπιφάνειαν 
τών πτερύγων καί ουτω κατώρθωσε νά πί- 
πτγ μακρότερον. ’Επειδή δμως ή Αντίστα
σις θά ήρχετο ώρα, καθ’ήν θά έξεμηδενίζετο, 
ενικά'τούτου έσκέφθη, οτι Αν ύπήρχεν £λιξ, ή 
οποία νά ώθει *τδ  άερόπλανον πρδς τά έμπρός, 
θά ήδύνατο να κάμρ ώστε νά μέ-ρ διαρκής ή 
Αντίστασις καί ούτω νά μή πίπτγ, Αλλά δυσ-

Ή διαγώνιο; τ&ν δννάμειαν

ΑΓ, Βύναμις τής βιρύτητος. ΑΒ, δύναμις τής άντι- 
οτάσεως. ΑΙ, διαγώνιος.

τυχώς κατά τά πρώτα αύτοϋ ταϋτα πειράματα, 
προσπαθών νά έφαρμώση κινητήρα διά γκαζο- 
λίνης, δυνάμεως δύο ίππων, έπεσεν έξ ύψους 
10 μ. μέτρων και έφονεύθη.

Τά πειράματα τοϋ Λιλίενταλ γιωσθέντα έν 
τφ έπιστημονικφ κόσμφ, ό όποιος ένεκα τών 
διαφόρων αποτυχιών είχεν άπογοητευθή διά 
τήν εδρεσιν τοϋ πηδαλίου τοϋ Αεροστάτου, ευ
θύ; ήσπάσθη τάς άρχάς τοϋ Λιλίενταλ καί πολ
λοί ήρξαντο κατασκευάζοντες διάφορα είδη τε
λειότερων και ίσχυροτέρων Αεροστάτων, έρει-

δόμενοι έπί νέων βάσεων, ώς θά ίδωμεν παρα- 
κατιόντες.

Ό Αμερικανός Όκτάβιος Σανούτ Απομι
μούμενος τδν Λιλίενταλ καί όπως προσδώσρ 
μεγαλειτέραν Αντίστασιν είς· τδν άνεμον,κατε- 
σκεύασε πολλαπλοϋν Αεροπλάνου, δηλ. ώερο- 
πλάνον μέ πέντε πτέρυγας, δι’ ών έπεχείρησε 
τήν πτήσιν,άλλά δέν άπήλαυσεν ικανοποιητικά 
Αποτελέσματα ή δτε περιώρισε τήν συσκευήν 
του είς δύο έπιφανείας ή πτέρυγας.

Ό Σανοντ μετά τον πολυπλάνον τον

Τοΰτον Απεμιμήθησαν ό Πίλχερ, ό Χέριγγ 
καί ό Άβερύ, Αλλά ό μέν Πίλχερ έν τή τε
λευταία του πτήσει, συντριβείσης τής όριζον- 
τείου ουράς καί άπωλέσας τήν ισορροπίαν κα
τέπεσε καί κατεσυνετρίβη, οί δέ δύο τελευ
ταίοι μάλλον ευτυχείς είς τά πειράματά των, 
προήγαγον κάπως τδ ζήτημα.

Τότε οί Αδελφοί Ράιτ κατασκευασταί ποδη
λάτων έν Δάϋτον τής ’Αμερικής, παρακολουθή
σανε; μετά προσοχής τά πειράματα τοϋ Σα
νούτ, λύουσι τδ ζήτημα τής πτήσεως διά σω
μάτων βαουτέρων τοϋ άέρος, κατεσκευάσαντες 
έπιτυχή διπλάνα καί έπιτυχώς πειραματισθέν- 
τες· ό δέ Σάντος Δυμών έξετέλεσε τδ πρώτον 
σπουδαίον πείραμα έν ΙΙαρισίοις, . κερδίσας και 
τδ βραβείου τοϋ Δάϊτσε,διελθών τον Πϋογον τοϋ 
"Αϊφελ καί έπιστρεψα; είς τδ σημείον τής Αφε
τηρίας του.

"Εκτοτε τδ ζήτημα τής έπιτεύξεως τής Αε
ρόπλοια; διά σωμάτων βαρύτερων τοϋ Αερος 
έθεωρήθη λελυμένον καί ή κατάκτησις τοϋ Αέ- 
ρος βαίνει έπιτυχώς χωρούσα διά τών κατορθω
μάτων τοϋ Λιλιεντάλ, Σανούτ, Αδελφών ΡάΧτ 
καί Σάντος Δυμών.

Τά πηδαλτον^ούμενα.
Έπί πολλά έτη Από τής Ανακαλόψεως τών 

σφαιρικών άροστάτων ύπδ τών Μογγολφιέρων, 
ήτοι Απδ τοϋ 1873 τά σφαιρικά καί ωοειδή πε
ρίπου Αερόστατα ταϋτα, τά ύψούμενα Αφ’ 
εαυτών Απδ τής έπιφανείας τής γής εις άνά- 

λογον ύψος τής Ατμόσφαιρας, σχετικώς μέ τδ 
περιεχόμενον έν αυτοί; πλέον ή ήττον έλαφρδν 
Αέριον, ύπέστησαν μέχρι Τών ήμερών μας Αρ- 
κετάς τροποποιήσεις, δπως τελεωποιη&&σιν, 
Αλλ’υπήρξε τοϋτο Αδύνατον, έκτδ; μόνον τής 
στερεότερα; έξ Αδιάβροχου ύφάσματος κατα
σκευής των καί τής Αντικαταστάσεω; τοϋ χρη
σιμοποιούμενου έν αύτοΧς Αερίου δι ’ ετέρου μάλ
λον έλαφροϋ καί εύώνου καί διαχειριζομένου εύ- 
χερέστερον καί πρακτικώτερον.

'Η περίοδος αύτη τής έρεύνης καί τελειο- 
ποιήσεώς του ύπήρξεν όμολογουμένως μακρά 
καί τοϋτο δέν τιμ$ τήν έπιστήμην, ήτις το- 
σοϋτον Αργά κατενόησεν, βτι άλλοθι έδει νά 
στρέψγ τήν προσοχήν της, άφοϋ μάλιστα πρδ 
όφθαλμών είχε τούς Αετούς τών παίδων, οϊτι- 
νες σήμερον είναι τδ καλλίτερου υπόδειγμα τής 
άνυψώσεως έν τή Ατμόσφαιρα μα; Αντικειμέ
νων βαρυτέρων τοϋ ύπ’ αυτών έκτοπιζομένου 
άέρος. .

Ούτω μόλι; πρδ δεκαεξαετίας κατενοήθη τδ 
νέον έδαφος, έφ’ ου καλείται σήμερον ή έπί- 
στήμη νά έργασθφ. ’Αλλά τοϋτο ακριβώς, πί 
άλλο δηλοϊ ή δτι ή έπιστήμη είναι έτι πολύ, 
όπίσω ώ; πρδς τήν κατανοησιν τών διεπόν.τωί 
τήν φύσιν νόμων καί δτι πολύ βραδέως, Αν δχι . 
Αμελώ; προβαίνει είς τήν έξιχνίασιν καί έξή.· 
γησιν τών φυσικών φαινομένων. Και παραδόξως 
μετά 80 έτη καί μετά Αδικαιολόγητον, δια- . 
τυμπάνισιν τών Ακαδημαϊκών, 5τι Αντικείμενου . 
βαρύτερου τοϋ Αέρος είναι φύσει Αδύνατον νά 
ύψωθή άνω τής γής, ήδη κύπτουσί "τδν αυχένα 
πρδ τής πραγματοποιήσεις; τοιαύτης Αρνητική; 
των γνώμης, ήτις πραγματικότης άποδείκνυσιν 
ήμίν πειρχματικώ; πλέον, δτι πάν σώμα κινού
μενου καί μετατοπιζόμενου έν τή Ατμόσφαιρα 
κέκτηται φυσικήν, λογικήν καί . ............ ........
πειαν έν αύτ$ί, ήτοι νά κινήται, 
καί νά καταπίπτιρ.

Τά Αερόστατα, ώς γνωστόν, Από τής άνα- 
καλύψεως τής Μογγολφιέρας μέχρι τών ήμερών 
μας έλαβον διαφόρους τροπάς, τρεις βμως είναι 
οί ουσιώδεις τύποι, ώς καί προγενεστέρω;· εϊπο- 
μεν, οΐτινες άπετέλεσαν τήν τριάδα τών Αερο
στάτων, τά σφαιρικά Αερόστατα, μογγολφώραι 
έπικληθέντα, τά πηδαλιονχούμενα ή σιγαροειδή 
ή ίπιμήκη, ένεκα τοϋ σχήματός των έπι 
κληθέντα, καί τά Αερόπλανα ή ΑερεπίπεΑα.

Ή έξέλιξις τής μετατροπής αύτών άπδ 
σφαιρικών Αεροστάτων εί; Αεροπλάνων έγένετο 
μόλις, έσχάτως έν μιχρφ χρονικώ διαστήματι, 
Από δεκαεξαετίας καί εντεύθεν. Έπί τών 
σφαιρικών Αεροστάτων ή πρόοδος δέν ήτο δυνα 
τόν, ώς προείπομεν, νά έξακολουθήσρ, διότι ό 
Αήρ έπέφεοε μεγάλην Αντίστασιν είς τήν άνύ· 
ψωσίν των, ή δέ παρακολουθούσα κάτωθι λέμ
βος ί σκαφιδιού ήΐο ώσαύτως έμπόδιον είς τήν 
πρδς τά πρόσω κίνησιν τοϋ Αεροστάτου. Έχτδς

νομικήν συνε- 
νά προβαίνρ
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δέ τούτου καί τό έρμα (ί άμμος), οπερ έθεω- 
ρεΐτο Απαραίτητον διά την περαιτέρω άνοδόν 
του, μεγίστην δυσκολίαν ίψερεν είς την έν γέ- 
νει χίνησίν του.

Πάντα ταΰτα τά έμπόδια προστιθέμενα είς 
την Αντίστασιν χα'ι την όρμην τών Ανέμων, 
χαθίστων την χρίσιν τών Αεροστάτων τούτων 
έν Ανάγκη προβληματικήν χαί Αδύνατον.

Μέχρι τοΟ σημείου τούτου εΐχον τά πράγ
ματα, δτε η πολιορχία τών Παρισίων, ίτις -ή- 
νάγκασε τόν Γαμβέταν μέ κίνδυνον τίς ζωίς 
του νά έξέλθη διά ,τοιούτου Αεροστάτου τίς 
πρωτευούσης διά νά συγχοινωνηση μέτόνέξωθι 
ευρισκόμενον στρατόν χτλ. έξηγειρε τόν πατρι
ωτισμόν χαί τό αίσθημα τΰν γάλλων,οπως πά- 
ση θυσία: έξεύρωσι τον τρόπον και τελεοποιη- 

01 ΓιρμανοΙ σατνρίζονττι τους Ι'άλλονί.

σωσι καί χρησιμοποιησωσιν έν μελλούση πόλε· 
μικ$ δράσει τά Αερόστατα. Καί έχόντες άκον- 
τες κατέληξαν τότε είς τά πηδαΖιονχούμεκα Α
ερόστατα.

Τά πηδαλιονχούμενα Αερόστατα Αποτελοϋν- 
ται Απδ καταχεκλυμένοι έν σχηματι σιγάρου, 
παμμεγέθους Αεροστάτου, κάτωθι ’τοΰ οποίου 
προσαρμόζονται επίπεδα όρθογώνια έξ υφάσμα
τος ί μετάλλου, λεγόμενα χαί πηδάλια ισορ
ροπίας, τά όποια συνδέονται δι’ Αρθρώσεων 
μετά τίς λέμβου, παραλληλως πρός τόν κύριον 
Αξονα αύτίς. Ή δέ λέμβος φέρει χαλαθοειδές 
σχίμα καί χρησιμεύει, ώς είκός, διά την με
ταφοράν τοΰ παραχολοθοΰντος τό πηδαλιουχού- 
μενον προσωπικού»

Τά πηδάλια τίς ισορροπίας έτέθησαν προς 
Αντιχατάστασιν τοΰ έρματος καί δύνανται νά 
λαμβάνωσιν οίανδηποτε κλίσιν πρός τόν ορίζον
τα. Κατά συνέπειαν ό Ανεμος ί τό κατά την 
κίνησιν τοΰ Αεροστάτου παραγόμενον ρεΰμα τοΰ 
Αέρος δύναται νά ένεργβ κατά βούλησιν, είτε 
Ανωθι, είτε κάτωθι.

(Έπεται συνέχεια)

EmsTDomos παιγπιοκ

Τά ρ<<ΜΜνκά $£η
Έάν βίψητε μίαν σιαγόνα ύδατος Επί τίνος 

φύλλου χάρτου, φυσικώς &ά Εξαπλω&ή είς με
γάλοι κύκλον. ’Αλλά Εάν μοσχεύσητε δι’ Ε

λαίου τδν χάρτην τούτον ή τδνάλείφητε διά κα
πνιάς ή άλλης ουσίας μή Επιδεχομένης ύδωρ, 
ή ύδατίνη σταγών σας &ά κυλήση φυσικώς έπί 
τον χάρτου σας, δίκην σφαιριδίου Ελαφρώς έπι- 
μήκους.

“Ηδη &ά χρησιμοποιήσω μεν τήν ιδιότητα 
ταύτην είς τδ προκείμβνον πείραμα.

Λάβετε ταινίαν ισχυρού κάπως χάρτου καί 
δσφ το δυνατόν μακροτέραν.'Εν Ανάγκη κολλή
σατε δύο τρία τεμάχια καί περάσατε τδν χάρτην 
σας τούτον άνω&ι καπνοφόρου λυχνίας (φλογδς 
κηρίου)ήπρδς Αποφυγήν τής κακής δομής,περια- 
λείψατε διά καπνιάς τήν μίαν Επιφάνειαν αύτοϋ.

θέσατε τότε δρ9ίως έπί τής τραπέζης μεγά
λας τινάς βίβλους,ώς δείκνυται Εν τή εϊκόνι καί 
καρφώσατε ΕπΙτής ράχεως αύτών τήν ταινίαν 
τού χάρτου είς τρόπον ώστε νά σχηματίζη κοι
λότητας καί Ανωφερείας Απδ ι τον μεγαλειτέρου 
βιβλίου πρδς τά μικρότερον, με&’ δ Απο&έσατε 
τδ άκρον αυτής Εντός πινακίου·

"Ηδη Επί τής ράχεως τής πρώτης βίβλου,Εφ' 
ής ή ετέρα άκρα τής ταινίας, χύσατε κατά στα - 
γόνας ύδωρ. Al σταγόνες αυται -δά κυλύσωσιν 
έπί τής Επικλινούς έπιφανείας, Εφ’άσον προχω· 
ροΰσι και εϊτα δυνάμει τής κτηϋείσης ταχύτητος 

Ανέρχωνται Εκ τοΰ δπισ&εν μέρους τής βί
βλου κμΐ Εκ νέου &ά κατέρχωνται και ούτω κα· 
^είής,μέχρις δτου καταλήξωσιν Εν τφ πινακίφ.

Τδ&έαμαεϊνε περίεργον καί ώραΐον τών ά· 
νωκατερχομένων τούτων σταγόνων, ώσεϊ να πα· 
λαίωσι πρδς τήν ταχύτητά των.

Φ. H.
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A. CONAN DOTTLE!
Άπό τάς πβρεπετίέας το ft Σέρλοκ-Χδλμς

TO SMPmiHOH ΛΙΑΛΗΟ

(Συνέχεια)

— Σάς εύχαριστώ. Βύνοήθημεν εκτάκτως ύπδ τής 
τύχης έν ολη τή θλιβερά αύτή ίστορίμ καί θά τ,το 
(δικόν μας τδ σφάλμα, άν δέν φέρωμεν είς φώς 8λην 
τήν αλήθειαν. Μέ τήν άδειαν σας συνεχίζω τάς έρευ
νας μου έξω.

Έπήγε δέ μόνος, διότι, ώς είπε, τά πολλά βή- 
,ματα θά του χατέστρεφον τά καταζητούμενα ίχνη. 
Μετά πάροδον ώρας επανήλθε πλήοης χιόνος χάί μέ 
τδ πρόσωπον μάλλον κρυψίνουν τοΰ συνήθους.

—Πιστεύω, οτι είδα πλέον παν ο,τι έπρεπε. Τώρα 
είνε ανάγκη νά επιστρέφω είς τήν οικίαν μου.

— ’Αλλά τά σμαράγδια, κύριε Χόλμς, που είνε ;
— Δέν ήμπορώ νά σάς είπώ.
Ό τραπεζίτης συνέπλεξεν άπελπις τάς χειρας του.
— Δέν θά τούς έπανεύρω πλέον !' Καί τδ παιδί 

μου ; Μοΰ δίδετε έλπίδας ;

Πάλη ουνήφ&η, προσπα&οΰντος τοΰ Άρ&ρΰρον 
ν’ ίποσπάση rg διάδημα

— Ή ιδέα μου δεν μετεβλήθη καθόλου.
— Άλλά τότε, Θεέ μου, ποια είνε ή λύσις τής 

χθεσινής τραγωδίας ;
— Άν θέλετε νά έλθετε μέχρι τής κατοικίας μου 

έν τή δδψ Μπαικε^, αυριον τήν πρωίαν μεταξύ τών 
ένιέα—δέκα, θά είμαι ευτυχής νά σάς εξηγήσω τά 
πάντα.. Υποθέτω δτι μοΰ δίδετε πλήρη τήν έλευθε· 
ρίαν, δσον άφορά τάς δαπάνας, προκειμένου νά έπα- 
νακτήσωμεν τούς λίθους.

-· Δίδω τήν περιουσίαν μου, δ·ά νά τούς ευρώ.
— Πολύ καλά. Είς τδ έπανιδείν. "Ισως έπανέλθω 

ένταϋθα πρδ τής νυκτός.
Ήτο δι’ έμέ προφανές, οτι δ σύντροφός μου είχε 

πλέον έσχηματισμένην τήν πεποίθησιν του, καίτοι 
έγώ δέν ήδυνάμην νά εισέλθω είς τήν λύσιν τοΰ μυ
στηρίου. Πολλάς φοράς καθ’δδδν προοεπάθησα νά 
ιρέρω εκεί τδν λόγον άλλά μοΰ ήλλαζε τδ θέμα, εως 
ότου ύπε^ώρησα. Περί τήν τρίτην ώραν έιρθάσαμεν 
είς τήν οικίαν μας. Έπήγε κατ’ ευθείαν είς τδ δω
μάτιόν του και έξήλθεν ένδεδυμένος ώς κοινός αλήτης.

— Πιστεύω, οτι είμαι καλά μετεμφιεσμένος. Άν 
καί θά ήθελα τήν συντροφιά σου, Οΰάτσον, έν τού- 
τοις μείνε, διότι ”σω; μου είσαι επιβλαβής. Άρά γε 
εύρίσκομαι εΐς τήν αληθή λύσιν ; Θά τδ μάθω μετ’ 
ολίγον ’Ελπίζω νά έπιστρέψω έντδς ολίγου

Έπήγεν είς τδ όψοφυλάχιον, έκοψε τεμάχιον κρέ
ατος, τδ έθεσεν ώς σάνδουϊτς μεταξύ δυο τεμαχίων 

άρτου καί ανεχώρησε τοποθετών τδ λιτόν πρόγευμα, 
είς τδ θυλάκιόν του,

"Οταν κατά τάς πέντε έλαμβανα τδ τέϊόν μου ε
πανήλθε πολύ εύθυμος, κρατών διά τών άκρων τών. 
δακτύλων του ύπόδην.α ριετά ελαστικών οπερ έρριψεν- 
εις μίαν γωνίαν καί ερρόφησεν ενα κύαθον τείου.

— 3εύρεις,είμαι περαστικός.Άκόμη δέν έτελείωσα.
• — Άκόμη I

— θά απουσιάσω έπ’ ολίγον. Άλλά μά κάθεσαι 
καί μέ περιμένεις.

—■ Και πώς πηγαίνουν ίως τώρα αί έρευναί σου :
— Δέν έχω καιρδν νά φλυαρώ. Πρέπει νά εγχα- 

ταλείψω αύτδ τδ ύποπτον εξωτερικόν μου καί νά γίνω, 
πάλιν δ άληθινδς εαυτός μου.

"Εβλεπα άπδ τούς τρόπους του, δτι ήτο πολύ εύ·; 
χαριστημένος εκ τών αποτελεσμάτων του. Οΐ όφθαλ-Τ 
μοί του.έλαμπον καί αί παρειαί του, ώχραί συνήθως,: 
ειχον ελαφρώς χρωματισθή. Άνήλθε ταχέως είς τδ: 
δωμάτιόν του, καί μετ’ολίγα λεπτά ήκουσα νά κλείη· 
δυνατά τήν θύραν τοϋ δρόμου.

Τδν έπερίμενα μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί άφοΰ 
είδον, οτι άργεί, έκλείσθην είς τδ δωμάτιόν μου. Άλ
λως τε συχνά συνέβαινε νά φεύγη καί οργή έπί πολ
λάς ήμέρας καί νύκτας κατά συνέχειαν, 8ταν εύρί- 
σκετο έπι τών ιχνών σπουδαίας τινδς ύποθέσεως. Δέν 

ένόησα δέ πότε έπέστρεψε, άλλά τήν έπο- 
μένην τδ πρωί, όταν χατέβην διά τδ πρόγευ
μα, ητο έχεί τόσον άνθηρδς οσον χαί ενδιάθε
τος, κυαθον καφέ έπί τής μιάς χειρδς καί 
τήν εφημερίδα έπί τής άλλης.

— Μή μοΰ παραπονεθής, δτι δέν έπερίμε
να μαζή σου νά πάρω τδν καφέ, Ούάτσων, 
διότι πρέπει νά ένθυμηθής,δτι δ πελάτης μας 
πρόκειται νά έλθη πολύ ένωρίς, σήμερον τήν 
πρωίαν.

— ’Αλήθεια. Ε’νε περασμένη ή έννάτη 
ώρα, τοΰ άπήντησα. Νομίζω μάλιστα, οτι 
αύτδς θά ttvai. Κτυπούν.

Πράγματι είσήλθεν δ φίλος μας τραπεζί
της. Εξεπλάγην δέ έκ τής τόσον άλλοιωθεί- 
σης μορφής του, άπδ τής χθεσινής ήμέρας, 
διότι ή φυσικώς πλατεία χαί ογκώδης κε
φαλή του, ητο συνεσταλμένη, χαί επι

μήκης χαί τά μαλλιά του υπόλευκα- Είσήρχετο δέ 
μέ ραθυμίαν καί άδυναμίαν μεγαλειτέραν τής προτε
ραίας καί έπεσε βαρύς έπί τής πολυθρόνας που ίου 
προσέφερα.

— Δέν ήξεύρω τί έχω κάμη διά νά ταλαιπωρού
μαι τόσον σκληρά, λιόλις πρδ δύο ήμερων ήμουν ευ
τυχής άνθρωπος χωρίς καμμίαν μέριμναν είς τον κό
σμον. Σήμερα δέν μοΰ απομένει παρά γεράματα, μο
ναξιά, χαί άτίμωσις. "Επεσαν σΐς τδ κεφάλη μου αΐ 
δυστυχίαι σωρηδών- Ή ανεψιά μου ή Μαίρη μέ έγ- 
κατέλειψε καί αύτή.

— Σάς έγχατέλειψε ;
— Μάλιστα. Τδ χρεββάτι της έμεινεν απείραχτου 

χθες τήν νύκτα Ή κάμαρά της ητο έρημος σήμερα 
τδ πρωί καί εύρήκα αύτήν τήν έπιστολήν είς τδ 
τραπέζι της. Λυπημένος τής είχα είπεί χθες, 8τι άν 
ήθελε νά νυμρευθή τό παιδί μου, ολα αύτά τά δυστυ 
χήματα δέν θά έγίνοντο. Ήτο άχαχος δ λόγος μου. 
Καί αύτή χύτταξε τί μοΰ έγραψε :

• Αγαπημένε μου ϋειε

Έννοιΰ δτι εγώ είμαι ή αιτία τής δυστυχίας σας καί 
δτι &ν έσκεπτδμην διαφορετικά, δία αυτά δεν δά συ- 
νέβαινον. Δεν ήμπορώ πλέον είς τδ μέλλον μέ αυτήν την 
τύιμιν, νά ζΰ ευτυχής ύπό την στέγην σας καί πρέπει 
διά παντδς νά σάς άφήσω. Μη ανησυχείτε διά τδ μέλλον 
μου, είνε έξηοφαλισμένον, καί πρδ πάντα-ν μή μέ ύνα- 

ζητήσετε, θά είνε χαμένος δ καιρός σας καί δεν με 
ευχαριστήσετε. Νεκρά ή ζ&σα δά είμαι πάντα ή άφοσι- 
ωμένη σας.

Μαίρη·

— Τί φρονείτε, κύριε Χολμς....μήπως πρόκειται 
περί αύτοχΟνίας ;

— Όχι I δχι 1 Καθόλου. Καί μάλιστα αύτδ εινε 
μια καλή λύσις. Εΐμπορώ μάλιστα, κύριε Χόλδερ, 
νά είπω, οτι τά δεινά σας ετελείωσαν

— Τί λέγετε ; έμάθετε τίποτε ; Ήξεύρετε ποΰ 
εινε ή πέτρες ;

— Θά έδίδετε χίλιες δραχμές δι’ έκάστην ;
— Δέκα δίδω I
— Ανωφελές Τρείς χιλιάδες άρχουν. "Εχετε μα- 

ζύ σας τδ βιβλίου τών τραβηχτικών σας ; ’Ιδού μία 
πέννα. Καθήσατε καί ετοιμάσατε μίαν συναλλαγματι
κήν έχ τεσσάρων χιλιάδων. Ή τέταρτη, ώς εννοείτε 
ε’ινε μία μικρά άμδιβή.

Ό τραπεζίτης κατάπληκτος τήν ήτοίμασεν, ενό5 
δ Χδλμς διευθυνθείς είς τό γραφείόν του έσυρε μικρόν 
τεμάχιον χρυσού, έφ’ ού ύπήρχον οί τρείς λίθοι, καί 
τό έρριψεν έπί τής τραπέζης.

Μέ κραυγήν δέ χαράς δ πελάτης μας τδ ένηγχα · 
λίσθη.

— Έσώθην I Έσώθην, έφώναζεν άσθμαΐνων.
Ή χαρά του ήτο τόσον μεγάλη, ίσον ή προτέρα 

λύπη του. 'Ο δυστυχής έθλιβε τούς έπανευρεθέντας 
λίθους έπί τοΰ στήθους του.

— "Εχετε καί μίαν άλλην οφειλήν,κύριε Χόλδερ, 
ε’ιπεν δ Χδλμς σοβαρώς.

— Μίαν οφειλήν. Καίήρπασε τήν πένναν. Λέγετε 
τδ ποσδν καί πληρωνω.

— "Οχι εΐς έμέ 1 ’Οφείλετε τήν ταπεινήν σας 
συγγνώμην είς τδ εύγενές αύτδ παιδί σας, τδν άξιέ- 
ραστον Αρθούρον, ό οποίος έφυλακίσθη αδίκως χαί μέ 
τρόπον οστις θά μέ έκαμνεν υπερήφανου, άν συνέβαινεν 
είς τδν υιόν μου, άν είχα τοιοΰτον.

— Αλήθεια λοιπόν, δέν είχε πάρει τής πέτρες δ 
Αρθούρος ;

— Σάς τδ είπα χθες, σάς τδ επαναλαμβάνω καί 
σήμερον, δτι δέν ήτο αύτδς δ κλέπτης.

— Μά εισθε βέβαιος ; Πρέπει λοιπόν αμέσως νά 
τρέξωμεν νά τοΰ είποϋμεν, ίτι άνεκαλύφθη 8λη ή α
λήθεια.

— Τδ γνωρίζει ήδη- Όταν έμαθα καταλεπτώς τά 
γεγονότα, έσπευσα νά τδν εύρω καί έπειδή δέν ήθελε 
τίποτε νά μοΰ είπεί, ήναγκάσθην νά τοΰ διηγηθώ εγώ 
τά πάντα. Τότε πλέον μοΰ είπεν, οτι είχα δίκαιον 
καί μοΰ έξιστόρισε μερικάς λεπτομέρειας ποΰ μοΰ έ- 
λειπον. Λοιπόν μάθετε, βτι υπήρχε συνεννόησις με
ταξύ τοΰ κυρίου Τζώρτς Βώρνουελ καί τής ανεψιάς 
σας Μαίρης. Τώρα έχουν φύγει μαζύ.

— Ή Μαίρη μου ; Αδύνατον !
— Δυστυχώς είνε πλέον ή δυνατόν. Ε’ινε βέβαιον. 

Ούτε σείς, ούτε δ υιός σας έγνωρίσατε τδν αληθή χα
ρακτήρα αύτοΰ τοΰ άνθρώπου, τδν δποίον έδέχεσθε είς 
τήν οικίαν σας φιλικώς. Είνε είς τών έπικινδυνωδε- 
στέρων άνθρώπων τής Αγγλίας, είς κατεστραμένος 
παίκτης, εις πανάθλιος έντελώς, άπηλπισμένος, άτο- 
μον άνευ καρδίας χαί συνειδήσεως. Ή άνεψιά σας 
δέν «γνώριζε τί είνε οί άνθρωποι αύτοί. Όταν δέ ή- 
χουσε νά τής ψιθυρίζη τούς έρωιίχους λόγους, τούς 
αύτούς,οΰς έπανελάμβανεν εΐς τόσας άλλας πρδ αύτής 
έπίστευσεν, δτι ήτο αύτή ή πρώτη καί μόνη, ή δποία 
εγκατεστάθη είς τήν καρδίαν του. Καί ή δυστυχής 
κατήν.τησεν έν τελεί παίγνιον τών χειρών του. Καθ 
έκάστην έσπέραν είχε συνετεύξεις μαζό του.

— Δέν ήμπορώ, δέν θέλω νά πιστεύσω αυτά τά 
πράγματα, άνέκραξεν δ τραπεζίτης, μέ τδ πρόσωπό*  
του κάτωχρον έκ τής συγχινήσεως.

Ό Σέρλοκ Χδλμ μετημφιεσμένος 
είς άλήτην, κατεσκύπευε... .

— Λοιπόν, ακούσατε, κύριε Χόλδερ, τί ακριβώς 
συνέβη τήν παρελθ^ΰσαν νύκτα είς τήν οίκίαν σας. Ή 
άνεψιά σας, δταν σάς είδε νά είσέλθετε είς τδ δωμά
τιόν σας, κατήλθε σιγά-σιγά, κάί έπήγε νά συνομι
λήσω μέ τδν εραστήν της άπδ τοΰ παραθύρου τοΰ 
δρομίσκου. Τά ίχνη τών υποδημάτων του φαίνονται 
τελείως άποτυπωθέντα έπί τής χιόνος καί τούτο μάς 
δίδει νά έννοήσωμεν 8τι έμεινεν έπί πολύ. Έχείνη 
τοΰ άνέφερε τήν ιστορίαν τοΰ διαδήματος. Αύτδς δέ, 
τοΰ όποιου τδ πάθος πρδς τά χρήματα έξήφθη, έκαμ
ψε τήν άνεψιάν σας, τήν τυφλώς ύπακούουσαν εις 
τάς θελήσεις του. Δέν αμφιβάλλω, οτι σάς άγαπ?, 
άλλ*  εινε γυναίκες τών ίποίων δ έρως κυριαρχεί τό
σον, ώστε λησμονούν τάς ύποχρεώσεις των πρδς άλ
λους. Μόλις δέ είχεν άκούσει τάς παρακλήσεις του, 
σείς κατήλθατε. Τότε έκλεισε τδ παράθυρου γρήγορα 
καί σάς διηγήθη τδ έπεισόδιον τής ερωτικής συνετεύ- 
ξεως μιας θαλαμηπόλου σας μέ τδν λαχανοπώλην, 
8στις έχει μία» κνήμην ξυλίνην. Γεγονός άληθές, 
πράγματι.

> Ό υιός σας μετά τήν συνδιάλεξιν έν τφδωματίω 
σας έπήγε νά χοιμηθή. Ό ύπνος του δμως ήτο τε- 
ταραγμενος έκ τών σκέψεων τών οφειλών του. Τά με
σάνυχτα ήκουσεν έλαφρδν θόρυβον πρδ τής θύοας, έ- 
σηκώθη καί παρατηρήσας είς τδν διάδρομον έξεπλάγη 
ίδών τήν άνεψιάν σας βαδίζουσαν προφυλαχτικώς καί 
είσερχομένην εΐς .τδ χαλλωπιστήριόν σας. Άπόλιθω- 
μένος έχ τής έχπλήξεως έπέρασε τάχιστα έν ένδυμα 
καί χρυφθείς είς τδ σχότος άνέμενε τδ άποτέλεσμα 
τής παραδόξου αύτής περιπέτειας. Μετ’ ολίγον ή α
νεψιά σας έξήλθε καί ύπδ τήν λάμψιν τής λυχνίας 
τοΰ διαδρόμου ό υιός σας τήν είδε φέρουσαν τδ διά
δημα είς τάς χειρας της. ’Εκείνη κατήλθεν.Ό ’Αρ
θούρος δέ τρέμων έχ τού τρόμου τήν ακολουθεί καί 
κρυφθείς δπισθεν ένδς παραπετάσματος ε’δεν, δτι ή 
Μαίρη ήνοιξε σιγά τδ παράθυρου, έδωσε τδ διάδημα 
εΐς χάποιον, περιμένοντα εις τδ σχότος, έπανέχλεισε 
καί είσήλθεν είς τδ δωμάτιόν της.
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* Ό υιός σας έντρομος άχόμη χαί ριγών, ενόσω 
ητο -έχείνη «χεΓ, δέν ήδύνατο τίποτε νά πράξη, ίνευ 
φόβου νά χάση διά παντός την χάρην, τήν δποίαν ή- 
γάπα. Όταν ίμως έφυγ«ν, ήννόησ*  ποια δυστονία 
τρομερά σάς «π«ρίμ«ν« χαΐ δεν «δίστασ«ν, όπως .ητο 
ν’ ανοίξη τδ παραθύρον χαί γυμνόπους νά πηδήση «πί 
της χιόνος. Ύπδ τδ φώς δέ τής σελήνης διέχρινβ 
μίαν σκιάν χαί δρομαίως ήρχισε νά τήν χαταδιώχη. 
Ό σίρ Τ ζώρτζ προβεπάθησε διά τής φυγής νά σωθή, 
άλλ’ δ ’Αρθοϋρος «πρόλαβε χα>. τδν ήρπασίν. ’Αγών 
τότε μεταξύ των συνήφθη καί ό μέν ’Αρθούρος έσυρβ 
τδ διάδημα έχ -tod ένδς μέρους δ δε αντίπαλός του έκ 
τοϋ ετέρου. Έν τή πάλη «χτύπησε τδν σίρ Τζώρτζ 
χαί τδν «πλήγωσε κάτωθι τοϋ ώτός του. Αίφνης «· 
χωρίσθησαν καί δ υίός σας χρατών τδ διάδημα επα
νήλθε τρέχων, έκλεισε τδ παράθυρον χαί είσήλθεν είς 
τδ χαλλωπιστήριόν σας, οπού προσεπάθει νά δ.ορθώση 
τδ διάδημα, διαστραφέν χατά τήν πάλην. Τήν στιγ
μήν «κείνην τδν είδατε σεΐς.

— Ειν« δυνατόν ; έμορμύρισεν δ τραπεζίτης.
. — Έ οργή σας «ξέσπασεν «π’αύτοϋ άχοιβώς χαθ’ 

ην στιγμήν έχ«ΐνος προσεπάθει νά σάς «ΰχαριστήση 
χαΐ άποτρέψη τδν κίνδυνον. Δέν ήδύνατο δε να δμι- 
λίση, διότι έπρεπε νά χαταγγείλη πρόσωπον προσφι
λές. Καί ώς τέλειος ιππότης «φύλαξε τδ μυστικόν 
του.

— *0  I τδ δυστυσμένο μου τδ παιδί, πάτον σχλη- 
ρώς τοϋ εφέρθην. Διά τοϋτο μοϋ έζήτησε πέντε λε
πτών προθεσμίαν. Ήθελε νά χυττάξη μήπω- εύρη 
τδ άλλο τεμάχιον τοϋ διαδήματος.

— Όταν ήλθα «ίς τήν οικίαν σας, «ξηχολούθησεν 
δ Χόλμς, έκαμα τδν γϋρον με πολλήν προσοχήν, ε
ρευνών άπδ τής χιόνος τά Ιχνη· Ήξευρα, ότι δέν 
«Ιχε χιονίσει ίχ νέου χαί δτι ή παγωνιά έπρεπε 
νά διατηρήση χαλά τά ίχνη τής' προτεραίας. Ό δέ 
διάδρομος τής υπηρεσίας ητό δλόχληρο; πλήρης πα
τημάτων συγκεχυμένων. ’Εν τουτοις ολίγον μαχράν 
τής θύ'ρας τοϋ μαγειριού, γυναιχδς πόδες «Ιχον σταθή. 
Παραπλευρως ησαν άποτυπωμένα ίχνη ξυλίνου ποδός. 
Ήτο ή ερωτική συνέντευξις τής θαλαμηπόλου σας 
μέ τδν λαχανοπώλην, Τά λοιπά ίχνη ησαν εντελώς 
άσχ«τα, δυνάμενα νά περιπλέξουν τήν αστυνομίαν. 
Άλλ’«ίς τδν δρομίσκον τών σταύλων, μαχρά χαί 
πλήρης ιστορία ήτο γραμμένη επί τής χιόνος.

» ’Εκεί ύπήρχον διπλά πατήματα ανθρώπου διω- 
χομένου χαί «ξ άλλου Στερα διπλά πατήματα διά 
γυμνών ποδών. Αμέσως «πείσθ^ν, 8τι ησαν τοϋ υίοϋ 
σας. ’Ο πρώτος επαινετό, 8τι «ιχε βαδίσει «ρχόμ«νος 
χαί έπιστρέφων, ενφ δ δεύτερος, 5τι είχε τρίξει τα
χέως. Τά δε ϊχντ; του χαλύπτοντα «ίς πολλά σημεία 
τά τοϋ πρώτου, «δβίκνυον, οτι τδν είχε καταδιώξει. 
Τά πατήματα ταϋτα έφθανον μέχρι τοϋ παραθύρου 
τοϋ διαδρόμου, οπού δ άνθρωπος μέ τά υποδήματα 

καταπατήσω τήν χώνα, τδ οποίον έσήμαινεν, 
8τι έμ«ιν«ν «πί πολύ, ’ΐίπειτα ήχολοόθησα τά βή
ματα τής επιστροφής καί παρετήρησα, οτι «ίς από- 
στάσιν ίχατδ μέτρων «στ^άρη χαί άντιμετώπησε 
τδν «χθρόν. Έχεΐ τά ίχνη εδείχνυον τήν πάλην. Πα
τήματα συγκεχυμένα υποδημάτων καί γυμνών πο
δών, ώς καί μιριχαί σταγόνες αίματος. Έπειτα τά 
ίχνη των υποδημάτων καί άραιαί σταγόνες αίματος 
μοϋ άπεχάλυπτον, oat δ πληγωθείς ήτο δ κλέπτης, 
δστις «προχώρησε πρδς τδ πεζοδρόμιου τοϋ μεγάλου 
δρόμου. ΈχεΓ τά ίχνη τον «ξηφανίσθησαν, διότι ει- 
χον χαθαρίση τδ πεζοδρόμων.
: · Όταν ήλθα εις τδ σπήτι σας, «ξήτασα, ώς θά 
ενθυμεΐ’σθε, τδ παράθυρον μέ τδν φακόν. Έκεΐ*  δέ 
διέχρινα πράγματι- τδ πάτημα γυμνοϋ ποδός, όγροϋ. 
Έχτοτε είχα σχηματίσει τήν γνώμην μου. Άνθρω
πος παρεφυλαττεν'ύπδ τδ τδ παράθυρον. Κάποιος τοϋ 
έδωχεν εξ αΰτοϋ τδ διάδημα*  δ υίός ΐδών τά γενόμενα 

«πήδησε χαί ήχολούθησε τδν κλέπτην. Έπάλευσαν, 
προσπαθοϋντες Σκαστός νά σύρη πρδς μέρος του τδ 
διάδημα, έως 8του αυτό έσπασε. Τά πράγματα ή
σαν φωτεινότατα. Έμεινε νά μάθωμεν ποιος ήτο δ 
κλέπτης.

» Άπδ πολλοϋ έχω ώς αρχήν, δτι όταν αποκλείε
ται άπδ μίαν ύπόθ«σιν τδ αδύνατον, εκείνο τδ όποιον 
απομένει ώς παραδεκτόν, 8σω άπίθανον καί άν φαί
νεται, αύτδ «1ν« έν τοσούτω τδ αληθές. Ήξευρα, δτι 
σ««, δέν «ίχατ« πάρει τδ διάδημα άπδ τδ γραφείου 
σας. Έμενον λοιπόν ύποπτοι ή^Μαίρη χαί α: ύπηρέ- 
τριαι Άλλ’ δ υίός σας δέν είχε λόγους νά κρύπτη 
τάς δευτέοας*  ώστε, άφοϋ είμεθα έν γνώσει τοϋ έ
ρωτός του πρδς την ανεψιάν σας, έπρεπε καί νά συμ- 
περάνωμεν δτι ύπήρχς σοβαρότατος λόγος νά μή θε- 
λήση νά τήν θέρη εις άπόγνωσιν,άποχαλύπτων τήν ά· 
τιμίαν της. Ένθυμηθείς 5’ δτι τήν είδατε νά κλεινή 
τρομαγμένη τδ παοοθυρον, έσχημάτησα τ«λείαν πε- 
ποίθησιν περί τν|ς ενοχής της.

» Καί ποιος ητο δυνατόν νά «ινε δ συνένοχός της; 
Φυσικά μόνον είς εραστής είμποροϋσε νά τήν φέρη 
εις τοιοϋτον σημεΐδν αγνωμοσύνης πρδς ήμίς. Έγνώ- 
ριζα, δτι δέν «ξέρχεσθε καθόλου, καί δτι ό κύκλο; 
τών επισκεπτών σας ητο στενότατος. Μεταξύ αυτών 
ητο χαί δ Γεώργιος Βώρνουελ. Περί αΰτοϋ ήκουσα 
πολλά καχά. Όρισμένως οί λίθοι έπρεπε νά «ινε εις 
χεΓρας του. ’Επήγα λοιπόν, μετημφιεσμένος είς άν
θρωπον τοϋ δρόμου, είς τήν οίχίαν του, εγνωρίσθην 
μέ τδν θαλαμηπόλον του, έμαθα, βτι ε’χε πληγωθή 
τήν νύκτα είς τδ αύτι του χαί χατώρθωσα νά αγο
ράσω εν ζεϋγος παλαιών ύποδημάτων του- Αμέσως 
έπέστρεψα είς τδ σπήτι σας καί είδα οτι έφηρμόζοντο 
τ«λ«ίως «ίς τά πατήματα τοϋ κλέπτου. Ασφαλής δέ 
πλέον,δτι δ άνθρωπός μας εύρέθη, «πήγα «ίς τήν οι
κίαν μου καί ήλλαξα ένδύματα. Άπέμενεν δμως τδ 
δυσκολώτερον μέρος τής ύποθέσεως. Έπρ«π« νά άπο- 
φύγωμεν τάς καταδιώξεις, διά νά μή γνωσθή “ τδ 
σκάνδαλον. Έμάντευσαν δέ, 8τι δ πανούργος αυτός 
άθλιος, ήξευρβν 8τι εϊχομεν τάς χεΐρας δ«σμευμ«νας. 
Έπήγα λοιπόν πρδς συνάντησίν του. Φυσικά κατ’ 
άρχάς ήρνήθη. Όταν όμως καταλεπτώς τοϋ διηγή- 
θην τά πάντα, ήθελησεν δ άνθρωπος νά άτακτήση 
καί άπέσπασεν έν «γχειρίδιον. Άλλ’ ή κάνη τοϋ 
πιστολιού μου ύπδ τήν £?νά του χατηύνασετά νεϋρά 
του*  τοϋ επρότεινα τότ« νά τάς άγοράσωμεν άντί χι- 
λίων φράγκων έκάστην πέτραν.

— Ό διάβολος νά μέ πάρη ! άνέκραξεν. Έδώσχ 
καί τάς τρεΓς γιά «ξακόσια φράγκα I

— Ευκόλως τότε τοϋ απίσπασα τήν διίύθυνσιν 
τοϋ χλίπταποδόχου χαί τοϋ ύπεσχεθην νά μήν τδν 
καταδιώξω. Ευθύς αμέσως «πήγα είς τδν αγοραστήν 
τών λίθων καί μετά πολλούς δισταγμούς τον τδν έπ«ι- 
σα νά μοϋ τούς δώση άντί τριών χιλιάδων φράγκων. 
Δέν έμεινε πλέον παρά νά ίδώ τδν υίόν σας χαί μόλις 
εις τάς δύο επέστρεψα τελείως ικανοποιημένος καί «- 
κοιμήθην, μετά μίαν «καλήν μου ήμέραν» όπως συ
νηθίζω τά τάς ένομάζω.’

—Μίαν καλήν ήμέραν πράγματι,άφοϋ «σώσατε τήν 
’Αγγλίαν άπδ έν μέγα πολιτικόν σκάνδαλον, «ίπεν δ 
τραπεζίτης εγειρόμενος. Τώρα πρέπει νά τρέξω είς 
τδν πτωχόν μου Άρθοϋρον, διά νά τοϋ ζητήσω συγ
γνώμην. Όσω διά τήν δυστυχισμένη Μαίρη 1............
Όλη ή επιστήμη σας δέν είμπορεΐ νά μάς έξακρι- 
βώση ποϋ εύρίσκεται τώρα ;

— Νομίζω,8τι ήμποροΰμεν νά «ϊπωμεν μετά βεβαι- 
όσητος, ότι «ύρισκεται έκεί, οπού «ίν« καί δ σίρ 
Τζώρτζ Βώρνουιλ. Καί οίαδήποτε χαί άν «ίν$ τά 
σφάλματά της, θά εύρη μβτ" ολίγον τιμωρίαν, πλέον 
ή αρκετήν.

ΤΕΛ02
ΑΝ-ΠΡΙΝ

Ο ΓΑΛΛΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ GIBERT ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΤΠΟ ΑΕΤΩΝ

ΤΟΛΜΗΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ—ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Γνωστή εϊνε ή Ιηιχειρηΰεΐσα εσχάτως τολμηρά αεροπορία μεταξύ ΓΙαρισίων-Μαδρίτης είς 

τρεις ήμερος μέ διακοπήν προσεγγίσεως εις ’Αγκουλέμην καί "Αγιον Σεβαστιανόν. Ή αεροπο
ρία αΰτη, ώς γνωστόν, ένεκαινιάσΰη μέ τον τραγικόν θάνατον τοϋ υπουργού τών Στρατιωτι
κών τής Γαλλίας καί τού σοβαρού τραυματισμού τού πρωθυπουργού καί άλλων, ούτως ώστε έκ 
τών εϊκοσιν,οϊτινες έπρόκειτο νά λάβωσι μίρος είς ταύτην,τρεΐς μόνον άνεχώρησαν,ήτοι δ Ver- 
drines, δ Garros καί δ Gibert. Ό πρώτος άφίκετο αίσίως είς Μαδρίτην, διανύσας έπιτυχώς 
τήν αεροπορίαν τών 1,500 χιλιομ., τυχών τού δρισθέντος βραβείου καί πορασημοφορηθείς ύπδ 
τού Βασιλέως ’Αλιρόνσου.

Είς τον αεροπόρον δμως Gibert συνέβη περίεργον καί μοναδικόν μέχρι τούδε γεγονός. 
Κατά τήν τελευταίαν αύτού κατάβασιν πρδς προμήθειαν τροφών, καθ’ ήν ή κακοκαιρία είμπό- 
δησεν αύτδν νά τήν εκπλήρωσή, ένφ εύρίσκετο είς ύψος 2,000 μέτρων καί διήρχετο τήν δρο- 
σειράν Guadarama, προσεβλήθη αίφνης ύπδ δύο φοβερών δετών, προσπαθούντων νά διατρυ- 
πήσωσι διά τού ράμφους των τό δερμάτινον κράνος. Προφανώς ούτοι ούδέποτε έν τφ βασιλείφ 
των ε’χον είδεΐ τοιαύτην καί μεγαλειτέραν έαυτών ΐπταμένην καί δή πτητικήν συσκευήν.
’Επί τέλους δμως δ γενναίος αεροπόρος κατόρθωσε δι’ έπανειλημένων δκπυρσοκροτήσεών τού 
περιστρόφου του ν’ άπομακρύνη τά θρασέα καί δεινά ταΰτα πτηνά.



Η ΦΥΣίΣ 51Η ΦΥΣΠΣSO

ΚΙΤΡΙΝΑ ΦΥΛΛΑ

Κίτρινα φύλλα τοΰ Βορρηά 
πού φτύγετβ χαΐ πάτε ; 
εϊοδε nil σείς ποτέ λαμπρά 
εισδε ώραΐα ζωηρά 
πλήν τώρα έμαράνδητε 
είς άγνωστον πετ&τε.

Σάς είχα ίδει πράσινα 
τους κλάδους νά κοσμήτε 
Αλλ' ήτο τότε τί καιρός ! 
ητο χρυσούς ήτο λαμπροί 
ητο το έαρ τής ζωής 
δ τώρα Ιπιδνμείτε.

Σας είχα ΐδει ζωηρά 
<ϋ! πόσον ηυφραινόμην 
γλυκεία αύρα έλαφρά 
σίς περιέλουε δέρμα 
μαγευτικώς συρίζουσα 
π" έγώ Απεκοιμώμην.

Άλλά τό εαρ τό χρυσούν 
ώς δνειρον διάρκεσαν 
τάς πτέρυγάς του ήπλωσεν

καί μετ’ αύτοϋ αφήρπασεν 
τήν ευτυχίαν τής ζωής 
μακράν υμών καλέσανί

Κι' Ιδού έξαίφνης όΒορρηάς 
Αγρίως νά συρίζη 
τά χρώματά σας τά λαμπρά 
τά πράσινα τά δροσερά 
δανάτου χρώμα ίλαβον 
τίς πλέον τά γνωρίζει ;

Τό εαρ έφυγε μακράν 
τίς τώρα δεν λνπείται 
ήδη Αρχίζει δ χειμών 
τό στάδιον τών πικριών 
είς δ ταλαίπωρα πτωχά 
ματαίως δ’ Αντιστήτε.

Είς μανιώδη στρόβιλον 
Αγρίως σάς Αρπάζει 
διά τελενταίαν δε φοράν 
χαίρετ <5 φύλλα τον Βορρά 
πόσον δ βίος μας με σάς 
πτωχά μου δμοιάζει.

Κλεάνθη ΡοότΑνον

ΤΗΝ ΘΥΜΑΜΑΙ

Τήν θυμάμαι τήν δψι της, τήν ωραία ματιά της, 
τά γλυχά της τά λόγια, τήν άθ&α καρδιά της

Τήν θυμάμαι μέ τ’ώμορφο χαμογέλιο ’ς τά χιίλη, 
όπου άνθιζε πάνιοτε σαν τό άνθος τ’ ’Απρίλη.

Τήν θυμάμαι κι’ ή δύστυχη ώΐμένα καρδιά μου, 
παρηγόρια δέν ’βρίσκει ’ςτή δεινή συμφορά μου.

Τήν θυμάμαι καί πάντα βαρειά Αναστενάζω, 
κι’ ένα ίάκρυ δλόπικρο άπδ μέσα μου βγάζω,

Γιατί τώρα ή άμοιρη εκεί βαθειά ησυχάζει, 
μέσ”ςτό μαΰρό της μνήμα ποΰ βαρειά τήν σκεπάζει...

Άθήναι

Χαράλ. Α· ΚοντΑφαρης

ΔΙ’ ΕΣΕ

Ήμερα νύκτα δι ’ εσέ δακρύζω 
ήμερα νύκτα δι' εσέ θρηνώ

’Ακόμη αγάπη μου καί ε’ς τό μνήμα 
δι’ εσέ θά κλαίω, δι’έσέ θά πονώ.

ΤΩ I αιωνίως θά σέ λατρεύω
εις τόν άλλο κόσμο καί τόν έδώ

τό όνομά σου τραγούδι θά έχω
τό όνομά σου ώς επωδό.

Τό όνομά σου παντού γραμμένο 
στή μαύρη πλάκα μου καί στήν καρδιά μου

Χρυσά τρεχούμενα μαργαριτάρια
δι’ έσέ θά γίνουν τά δάκρυά μου.

Σοφία Κ. Οέκονομΐοον

ΣΟΥ MOI A ZE I

Βλέπω σ’ Αρέσει τό ρόδο ποΰ βαστας 
γιατί παράπολυ σαν μοιάζει 
τό βλέμμα σου καύ ’ ώρα καί στιγμή 
τό παρακαμαρώνει καί θαυμάζει ·' ·' ·. ■ ■

Καί πότε μές τό οτή·9ος τό φορείς 
καί πότε τό καρφώνεις στα μαλλιά σου 
είς τό καθρέφτη στέκεις και κυττ&ς 
πώς μοιάζει μέ τό ρόδο ή δμορφιά οον

Κρίμα ! ! που δέν μοιάζεις στη μοσκ’ά 
δποΰ καί την δγνωστη φανερώνει 
παρά στό ρόδο ποΰ 'ναι άγκαδερό 
καί μέ τ' δγκά&ια τον Λγκιλώνει 1 ! ! ■

Ζάκνν&ος
Άγγελος ΣαλοντΘης

Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

Τήν παρασιτικήν θεωρίαν τών μολυσματικών 
νόσων διεϊδον καί ΰπεστήριξαν σοφοί, προ τών 
νεωτέρων άναζητήσεων*  κκθημερινώς δέ άνχκκ- 
λύπτομεν νέους τοΰ Pasteur προδρόμους.

Ό τελευταίος άνακκλυφθεις καί ύπό του 
καθηγητού Siloa, του Πανεπιστημίου τοΰ Του- 
ρίνου, άγγελλόμενος, ως άληθής ιδρυτής τής 
μικροβιακής Θεωρίας εϊνε ό Bassi, γεννηθείς έν 
Lodi, τφ 1773. Ό Bassi εϊνε προ πάντων 
γνωστός διά τάς Αναζητήσεις του έπί τής 
«muscardine» δηλαδή τής άσθενείας τών 
μεταξοσκωλήκων, ήτις μεγάλας βλάβας έπέ- 
φερε κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αίώνος· 
τό δέ όνομά του «BotrytiS Bassi» δοθέν εις 
τόν μήκητα, δν έθεώρει ώς αιτίαν τής νόσου 
ταύτης, καθιέρωσε τήν σπουδαιότητα τών έρ
γων του. Τά πρώτα αΰτοΰ ύπομνήματα έπί 
τοΰ θέματος χρονολογούνται άπό τοΰ 1835, 
καθ’ ήν έποχήν έπίστευον άκόμη εις τήν αυτό
ματον παραγωγήν τής μονοκαρδίνης*  ό BaSSl 
κατέδειξε διά τών πειραμάτων, οτι έπρόκειτο 
περί μολυσματικής νόσου, μεταδιδόμενης, είτε 
διά τής ένοφθαλμιάσεως, είτε διά τής επαφής 
τών μεμιασμένων άντικειμένων έν ταίς πλεί- 
σταις τών περιστάσεων, &ν μή έν πάσαις*  κα
ταδεικνύει, 8τι αί μυϊαι εϊνε έπιβατικός μολυ
σματικός τής έν λόγφ νόσου παράγωνέξετέλεσε 
διά τής muscardine δ,τι βραδύτερον ό Pa
steur δι*  άλλας παρασιτικάς τών μεταξοσκω
λήκων νόσους.

Ό παρασιτικάς παράγων, κατά τόν Bassi, 
ήτο κρυπτόγαμόν τι, δπερ προσεπάθησε νά καλ
λιεργήσει*  έπέμενε πρό πάντων έπί τής έξυ 
γιάνσεως τών περικυκλούντων άντικειμένων, ώς 
προφυλακτικόν μέσον, και μεταξύ τών άπολυ- 
μαντικών αναφέρει τόν ήλιον, τήν θερμότητα, 
τόν καθαρόν αέρα, τόν ήλεκτρ-.σμόν, τό ζέον 
ύδωρ, τό χλωριοΰχον νάτριον, τήν πάτασσαν, 
τά όρυκτά όξέα, τό κρεώζωτον, τό ίόδιον, τήν 
κινίνην, τήν νικοτίνην, τήν κάμφοραν ώς συμ
πέρασμα δέ τών έρευνών του ένοχοποίησε φυ
σικά παράσιτα ή ζωικά τοιαΰτα, ώς δράστας 
πασών τών μολύνσεων. Δοκιμαστικώς δ’ έφήρ- 
μωσε μέν έπί τής άνθρωπίνης παθολογίας τά 
έπιτευχθέντα, κατά τάς έπί τής muscardine 
έρευνας άποτελέσματα, άλλά μοί φαίνεται, δτι 
δέν έπεδόθη είς ειδικήν έπί τοΰ θέματος έρευ
ναν. Συνιστφ ούχ ήττον τήν διά φλογός έξυ · 
γίανσιν τής σμίλης, πρό τής ένοφθαλμιάσεως 
τής δαμαλίδος.

Ό Siloa προστίθησιν, οτι τό όνομα τοΰ 
Bassi εϊνε ήδη έξίτηλον, μόνον δ ’ επιτύμβιος

Τό μεγαλείτερον πηδαλιουχούμενον άερόστατον τοΰ Αγ
γλικού ναυτικού, κατερχόμενον ήρεμα είς τά ναυπη
γεία τοΰ Vickers, έν Barrow.

έπιγραφή άνακκλεΐ τόν σοφόν ’Ιταλόν είς τήν 
μνήμην τών συγχρόνων του. Λησμονεί δμως την 
Botridis Basaloma,zri; εϊνε άνεξιτηλοτέρα.

Π. Ν. Διβάρης

ΓΝΩΜΑΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ό πόλεμος εϊνε δ μιαρώτερος δαίμων, δν έ· 
ξήμεσε τά στόμα τον ”^δον Τό νά δ,ντιπράττη 
τις είς τήν ειρήνην, εϊνε άμαρτία.

Ρονόθώ

“Ε&νος έχον ΰφηλόν πολιτισμόν, πρέπει νά 
πολεμή μόνον,δπως ΰπερασπίση τήν θρησκείαν 
ή τήν ϋπσρξιν αύτοϋ.

Κικέρων

Τιμωρονμεν τούς φόνους καί τάς σφαγάς 
παρά τοϊς ίδιώταις' τί πράττομεν ώς πρός τόν 
πόλεμον και τό ένδοξον έγκλημα τής αφαγής 
δλοκλήρων ί&νών ;

Σενέκας

Δέν εϊνε νόμιμον δίκαιος άνήρ νά πολεμήση, 
διότι κα&' έαυτό τό πολεμάν εϊνε άδικία.

Λακτάντιος

Οί πρεσβεύοντες τόν χριστιανισμόν άμαρτά- 
νουσι πλειότερον τών άλλων, δταν πολεμώσι.

Μαρτίνος

Έάν δπάρχη τι έν τώ βίφ τών θνητών, δ 
περ πρέπει νά κατάλυσή και πάντες ν’ άποφεύ- 
γωοι, τούτο εϊνε ό πόλεμος.

Λούθηρος

Ό πόλεμος εϊνε ή ματαιότερα καί δγριωτέρα 
τών άν&ρωπίνων μωριών, λέγει δ συνταγμα
τάρχης.

Hay



52. Η ΦΥΧΙΧ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Αίτεάζ» Ώρα καλή, συνάδελφε,"δια πο5 τό ffcWei; 
*Επε1νη· (άδιαφόρω:). Δεν είναι δική σου δουλειά... 

'Οπου τύχει, πηγαίνω.
Αύτός· Καλά, σ' &κολου9ώ.Κ’έγώ τύχη γυρεύω.

Νεοσύλλεκτο; «/ί τήν θεωρίαν περί χαιρειισμού, έρω- 
τίται ύπδ τοΰ διδάσκοντος λοχίου, τί δφείλει νά κάμη 
εί; τδν λοχαγόν.

Άφηρημένο; ύ στρατιώτη; δεν Ιιπαντή. θυμωμένο: δ 
λοχίαςτοΰ φωνάζει :

— Τί δφείλει;, μωρέ, νά κόμης στδ λοχαγό ;
Καί. δ δυστυχή; στρατιώτη; λντρομος:
— Έμείναμε σύμφωνοι, κύρ λοχία, με τδν κύριο λο

χαγό. Πέντε ίξ δκάδε; βούτυρο ύά τοΰ πάω.

Μεταξύ δύο νέων.
— Δεν.μοΰ λες, τά χάλασε; μέ τή Σοφία; 
—Ναί, άλλά τ&φτειαξα μ’ άλλη Σοφία.
— Βρε άδελφέ, σύ γίνης τότε πάνσοφο;.

Ευχή εί; γάμον.
Νά αύξάνουν νά πληδύνωνται 
σαν τά κουκιά τή; άμμου 
καί νδν’ δλαι; ή ’μέραι; των 
σάν πρώτη ‘μέρα γάμου.

Λεξιλόγιον. 
θερινίι $ροχή« Παραξενειά τ’ ουρανού.
Xciytptvil ^ροχΑ. Τροφοδότησι; τήί,γή;.
Κεραννός· Μεγάλη φωτιά με πολύ θόρυβο καί 

λίγο κακό.
ΆίτραπΑ· Τδ γέλοιο τ’ ούρανοΰ. 
Ούρύνιον τόζον· Άγάπη τοΰ θεού. 
Vt^n. Στρώμα τή; βροχής.
Άδτίρες. Φώτα τών Αγγέλων. 
Κο^ιΛτης. Ό περιπλανώμενο; 'Ιουδαίο;

Ανάποδα.
Ό πατήρ.— Είς τήν νεότητά μου ήμην έντελώς διάφο

ρο; άπδ σένα. Έπλάγιαζα είς τά; δώδεκα καί έξυπνοϋσα 
εί; τά; τέσσαρα; τδ πρωί.

Ό υίδ;.— Καί.έγώ τό Ιδιο κάμνω άνάποδα, κοιμού
μαι εί; τά; τέσσαρα; καί ξυπνώ εΐ; τάς.δώδεκα.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΕΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

mrara mam
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΤΟΥ ΕΞΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Προσεχώς έκδοθησεται ύπδ τές Διευθύνσεως 
τής «Φύσεως» Καλλιτεχνικόν Λεύκωμα τών 
έν τφ Εζωτερικώ διαμενόντων Ελλήνων, έν 
ώ έκτος τών σημειώσεων και πληροφοριών τών 
ποικίλων κέντρων της ύφηλίου, έν'φείσιν έγ- 
κατεστημένοι ημέτεροι ομογενείς, θά περιε- 
χωνται καί αί εικόνες τών διαπρεπών τοιούτων 
μετά τοΟ είδους τού έπαγγέλμ.ατος καί κατα
γωγές αύτών.

ΠαρακαλοΟνται δθεν δσοι λάβουν σχετικήν 
άγγελίαν, ευαρεστούμενοι, νά μας άπαντησω- 
σι ταχέως.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Έν τοϊς ημετέροις γραφείοις εύρίσκονται 

ολίγα έτι σώματα τοΟ «Πανοράματος» χρυσό
δετου, έν ώ περιέχονται καλλιτεχνικά! εικόνες 
τών Βασιλέων και Πριγκίπων, ύπουργών και 
έπισημων άνδρών τές 'Ελλάδος, ώς καί πλεί- 
στων πόλεων καί ωραίων τοπείων.

Στέλλεται άντι δρ. 10 παντ! προαποστέλ- 
λοντι τδ τίμημα.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ “ΦΓΣΕΩΣ»
Τόμοι τές «Φύσεως» χρυσόδετοι τών πα

ρελθόντων έτών ύπάρχουσιν έπίσης εν τοϊς ί- 
μετέροις γραφείοις, ώς και παρά τοϊς κεντρι- 
κώτέροις βιδλιοπωλείοις τών ’Αθηνώνάντι δρ. 
12 έκαστος έλεόθερος ταχυδρ. τελών.

ΦΩΊΌΖΙΓΚΟ-ΓΡΑΦΕ1ΟΝ

ΤΗΣ “ΦΓΣΕΩΣ,,

Έκτελοΰιται πάσαι σχετικαί παραγμΧίαι 
ώς καί έπαρχιών καί εξωτερικού eif τιμάς ή- 
λαττωμίνας. Πωλοΰνται κά! μισθούνται κλισέ 
μεταχειρισμένα προσώπων, πόλεω?’, τοπείων 
και διαφόρων επιστημονικών παραστάσεων 
Έιετελεσκ δελταρίων εικονογραφημένων κτλ.


