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Ο ΜΟΖΑΡΤ
Τά πρώτα έτη τής παιδικής ήλικίας τοΰ Μόξαρτ παρήλΦον καί τό ύπερφυές παιδίον κατέστη μίγας καί 

διάσημος καλλιτέχνης. Έν ήλικία καθ’ ήν μόλις περατοΰνται αί σπουδαί, σίτος ήτο έν δλη τή δυνάμει τής 
μεγαλοφυίας τουπαρήγαγε δέ πλείστας συμφωνίας καί μελοδράματα, τήν «’Απαγωγήν τοΰ Σεραίου» τερπνό- 
τατον ποιητικόν έργον, τούς «Γόμους τοΰ Φυγαρώ" τόν «Δον Ζουάν» τό «Άπασαι ούτω πράττουσιν» 
έκτάκτου μουσικής χάριτος, τόν «Μαγευμένον αύλόν κτλ. Έκ τών συναυλιών του εΐνε θ-υμάσιαι αί τρεις 
μεγάλαι συμφωνίαι του καί έκ τών έκκλησιαστικών ή «Νεκρώσιμος άκολουθία».
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Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΤΑΣ

Ν και ό Santos Du
mont παρέσχε λαμ- 
πράν απόδειζιν τής 
πτήσεως διά σώματος 
βαρύτεροι*  τοΰ άέρος, 
καί ήάεροπλοία βαθμη- 
δόνκαθίστατο τόζητη- 
μα τής ήμέρας ένΓαλ- 
λία. 1'Ιρό τριών έτών 
έν τούτοις αύτη έθεω- 
ρεΐτο αδύνατος παρά 
τών πλείστων επιστη
μόνων και φυσιοδιφών, 
οίτινεςέξηκολούθουν νά 

. έκλαμβάνουν· ώς άφρο
νας τούς καταγινομε- 
νους εις την λυσιν τοΰ 
ζητήματος τουτου.

Ταύτοχρόνως δμως 
μέ τά πειράματα καί 
τούς ενδοιασμούς του 
κόσμου περί τοΰ βρα
ζιλιανού τουτου εφευ
ρέτου, πολύς έγίνετο 
λόγος έν Άμ.ερική πε
ρί ετέρων λαμπρώνπει- 

■του,τών i$tX<p£»vWri-ραμάτων τοΰ είδους τού 
ght, έμπορων ποδηλάτων, οΐτινες δπως καί ό 
Santos Dumont μετά πεποιθήσεως ώμίλουν · 
■περί τής μελλούσης βεβαιας κατακτήσεως τοΰ 
άέρος διά τοΰ μέσου τουτου.

Δέν παρήλθον δέ πολλοί μήνες, δτε πολλοί 
έτεροι σχετικοί άεροπόροι' προσετέθησαν' καί 
τούς ήκολούθησάν καί μετ’ ού πολύ διάφορα 
αεροδρομικά συστήματα έν Παρισίοις το πρώ
τον καί εϊτα Αλλαχόσε άνεφάνησαν, διεκδι- 
κοΰντα τό γέρας τής προτεραιότητος.

Καί είδομεν αυτούς καταγινομένους μετά 
σπουδής καί βαθμηδόν άνακύπτοντα έκ τοΰ 
είδους τούτου τρία συστήματα,τά όρνι&όητερα, 
τά ίλικόπτερα καί τά άκρόπλανα. Εϊνε ανάγκη 
νά έξηγήσωμεν πάντα ταΰτα,ϊνα κάλλιον κα
τανόησή τις τήν διά βαρυτέρου σώματος Αερο
πορίαν, ώς καί την πρόοδον, ήν τά Αεροπλάνα 
έπετέλεσαν εσχάτως.

Til *Ορνι&όητβρα

Οί οπαδοί τών Όρνιθοπτέρων ήσαν οί καταγι- 
νόμενοινά έφαρμώσωσιτήν δι’ έπιπέδων (plans) 
πτήσιν, ην έμελλε βραδύτερου νά πραγματοποί
ησή ό ”Οθων Λιλίενταλ, ώς προείπομεν, Αλλ’ 
ήγνόουν, οτι ή ύποστήριξις ενός Αεροπλάνου έν 
τφ αέρι άνευ κινητήρος, Απαιτεί άνεμον έναν- 

τίον, καί ιδίως άνεμον ανιόντα. ’Εκτός δέ 
τούτου οί πλεϊστοι δέν έσκέφθησαν τά. Ακί
νητα επίπεδα, (les plans fixes . ’Εμήκυναν 
μόνον τούς τεχνητούς πτεροειδεΐς.,βραχίονάς 
των, έχοντες τήν Αξίωσιν, προκαλουσαν τ^ 
άληθείο; νΰν τό μειδίαμα, ν’ Απομιμηθώσε Το 
πτηνόν, διά τής πλήξεως τοΰ Ανέμου διά τών 
τεχνητών τούτων προσθέτων πτερύγων των ή 
καί κωπηλατοΰντες. ώς έν τώ ΰδατι. Καί τού
του συνέπεια υπήρξαν θύματα οί εξής:

Σίμων ό μάγος, έν Ρώμβ, τφ 66.
Ό Σαραζϊνος, έν Κωνσταντινουπόλει, τον 

12ον αιώνα.
Ό Δάντης τήςΠερούσης, τόν 14ον αιώνα. 
Ό Παΰλος Γιδό της, τόν 16ον αιώνα.
Ό Θαυματοποιός Allard
Ό Μαρκήσιος δέ Βακεβίλ, τώ 1742. 
Ό Βρούκλιν, τφ 1863 καί άλλοι.
Θά Αναφέρωμεν καί τήν προσπάθειαν τοΰ 

στρατηγοΰ' Besnier, ήν οί γερμανοί έσατύρι- 
σαν έπί τφ κωμικώτερον.

Κατά τό 1800 οί γάλλοι έπιθυμοΰντες νά 
καταλάβωσι τήν ’Αγγλίαν, άνέθεσαντώ στρα- 
τηγω ταύτφ τόν σχηματισμόν ταγμάτων άν- 
θρωποπτηνών, διάτων οποίων, ώς διετείνετο 
ούτος, είχε το μυστικόν τής έφευρεσεως κατα
σκευής πτερύγων έκ χονδροΰ υφάσματος τετα- 
μένουέπίδικτύουέκσιδηροΟ σύρματος, δι’ώνθά 
κατώρθου τήν εισβολήν είςτό ξενικόν έδαφος καί 
τήν μετάδοσιν του τρόμου καί τής καταστρο
φής είς τόν εχθρόν. Ό εφευρέτης ούτος διε- 
τείνετό, δτι τή βοήθεια τών μυϊκών δυνάμεων 
θά έκινοΰντο ζωηρώς αί τεχνηταί πτέρυγες καί 
πλήττουσαι καταλλήλως τον Αέρα, θά ανύψουν 
τό σώμα κατά τήν διεύθυνσίν, ήν θά έπεθύμει 
ό Αεροπόρος. Κατά μίαν' δοκιμήν του δμως Α- 
φεθείς έκ τίνος οχυρώματος τής Άγγουλε- 
μης έπεσεν εις τόν ποταμόν, όπόθεν εύτυχώς 
περισυνελέγει ύπό τίνος λεμβούχου, έπίτηδες 
παραμονεύοντας ! Εις δευτέραν αποπειρών του, 
καθ’ ήν είχε τροποποιήσω τάς πτέρυγας, ώς 
έφαντάζετο, οτι θά έπετύγχανεν, έρρίφθη πά
λιν είς τό κενόν καί ώς λέγεται, αυτήν την 
φοράν κατώρθωσε νά διαβή την Charente, 
«λλ €ΐς τήν επιστροφήν κατεπεσε και συνε- 
τρίψε τήν κνήμην του.

Τοΰτο έπέρρωσεν έκ νέου τό Αδύνατον τής 
έπιτεύξεως τής Αεροπλοίας διά μέσου τεχνη
τών πτερύγων καί τής χρήσεως τών χειρών.

Άφ’ ετέρου τήν 15 Ιουνίου 1902 ό Leh- 
mutz άνήγγειλλεν, οτι θά έρρίπτετο διά τής 
στενής γέφυρας τής "Αβρής μεταξύ τοΰ Saint 
-Cloud καί τής Suresnes, ανωθι τοΰ Ση-

ΕΚ ΤΟΓ ΦΓΣΙΚΟΓ

Καί α,ύτοί οί νεοσσοί έχουν φαίνεται εγωισμόν καί ύπεςοχήν.

φέρων πτέρυγας κινουμένας διά τών 
ώς καί Αλεξίπτωτον διά πΑν ένδεχόμε-

κουάνα καί ότι θά έπέτα έκεϊθεν. Καί ό’ντως 
τήν ώρισθεΐσαν ήμέραν άνήλθεν είς τό μέρος 
αύτό, ' ............................—'....... *
μυών,
νον καί Αφοΰ έξεδύθη, άφήσας μόνον τό υπο
κάμισου καί τό έσώβρακον, ήτοιμάσθη πρός 
πτήσιν. Πλήθος κόσμου εϊχε συρρεύσει έκε?, 
κάτωθι δέ αύτοϋ πολλαί λέμβοι τόν άνέμενον, 
έν περιπτώσει Απευκταίου.

Μετά μικράν επισκόπησιν τών πέριξ, έκί- 
νησε τάς πτέρυγας, εϊτα τάς ήνοιζεν, ό κό
σμος ένεθουσιάσθη καί τέλος τάς έτίναξε καί 
έρρίφθη εις τό κενόν, Αλλ’ ώς ήν επόμενον 
καί ούτος ώς βαρύτερος τοΰ άέρος καί δή ώς 
μόλυβδος επεσεν είς τό ύδωρ, όπου βυθισθείς 
έγένετο άφαντος. Έπί δύο λεπτά τής ώρας, 
οί λεμβούχοι σπεύσαντές, δέν ήδυνήθησαν νά 
τόν εύρωσιν, δτεμετ’ ολίγον κατωρθώσαςφαί
νεται έν τφ ύδατι νά Απαλλαγή έκ τών εξαρ
τημάτων του καί ώς καλός κολυμβητής όπου 
ήτο, άνήλθεν όλίγον παραιτέρω είς τήν επιφά
νειαν του ύδατος, δτε · τό άσθμαΐνον έκ τής 
Αδημονίας καί συγκινήσεως πλήθος τόν έχειρο- 
κρότησε.

Παλαιόθενέπίστέυσαν, οτιή πτέρυξ στηρίζε
ται κανονικώς έπί τής έπιφανείας, δτι τό 
πτηνόν ύψοΰται διά. τής πλήξεως τών πτερύ

γων του έπί τοΰ άέρος, έκ τών άνω πρός τά 
κάτω και οτι ή ταχύτης αύτοϋ Ανεξαρτήτως 
τής ύποστηρίςεως, οφείλεται είς είδος κωπη
λασίας, ήν τό πτηνόν ποιείται έκ τών έμπροσ
θεν πρός τά όπισθεν.

’Εάν παραδεχθώμεν τήν θεωρίαν ταύτην, 
θά φθάσωμεν είς γελοίους Αριθμούς καί Απο
τελέσματα. Ό Borelli καί ό Navicr εύρον, 
δτι ή καταβαλλόμενη έργασία ύπό τής χελιδό- 
νος ίπταμένης έξικνεΐται είς τό ’/1Τ τοΰ άτ- 
μο-ϊππου ! Δηλαδή ή εργασία τών μυών τοΰ 
πτηνοΰ υπερβαίνει δεκάκις χιλιάκις τό βάρος 
του! Φαντασθώμεν πόσον τό βάρος τοΰ σώμα
τος του πτηνοΰ εϊναι μικρότερου τής καταβαλ
λόμενης ύπό τών μυών του έργασίας ! Τό πτη
νόν δηλαδή περικλείει έν έαυτω μεγάλην δύ- 
ναμιν ένεργείας, κινητήρα μεγάλης σχετικής 
δυνάμεως άπό τής έλκούσης πρός τήν γήν 
δυνάμεως τό σώμα του πτηνοΰ. Ό δέ La 
land© έξεφράσθη έτι έκπληκτικώτερον, δη- 
μοσιεύσας τώ 1782 έν τή «.Έφημερίδι ιών 
Σοφών», οτι 0ta νά ύψωθή και σγηριχθή εις 
Ανθρωπος έν τώ Αέρι, άπήτοΰντυ δύο παμμε- 
γήθεις πτέρυγες πελωρίων διαστάσεων.

Έπιστημονικώς, λέγει, άπεδείχθη παντοιο- 
τρόπως, δτι εϊναι αδύνατον ό άνθρωπος νά 
στηριχθΰί έν άέρι διά τοιούτων πτερύγων.
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,0 κ. Coulonb, τής ’Ακαδημίας τών Επι
στημών άνέγνωσε πρό ένός έτους έν τινι τών 
συνεδριάσεων υπόμνημα, δι' ου Υποδεικνύει 
διά τοΰ ύπολογισμοΰ τών Υνθρωπίνων δυνά
μεων, πειραματικώς βριζόμενων, δτι θ’ άπτ(- 
τοΰντο διά νά πετάξή, πτέρυγες 12—15 χιλ. 
ποδών, κινούμεναι μετά ταχυτητος τριών πο- 
δών κατά δευτερόλεπτον. "Ωστε μόνον οί α
μαθείς , δύναται νά προβαίνουν είς τοιούτου 
είδους έπιχειρήσεις.

'Ομοίως ό καθηγητής Marey διά μέσου 
τοΰ φωτοχρονογράφου του άνήρεσε πάσας τάς 
πλάνας ταύτας. Ό φωτοχρονογράφος του ο5- 
τος ήτο σχήματος τυφεκίου, οστις έλάμβανε 
πεντήκοντα εικόνας κατά δευτερόλεπτον τοΰ 
σκοπευομένου πτηνοΰ· ώστε ό Μάρεύ δύναται 
νά θεωρηθή ώς έφευρετης του κινηματοχρονο- 
γράφου. Αί ληφθεϊσαι ούτως εικόνες τού Υπέ
δειξαν, οτι ή πτέρυξ διαγράφει έλλειψιν έκ 
τών άνω πρδς τά κάτω, έκ τών δπισθεν πρδς 
τά έμπροσθεν. "Οτε χ^αμηλοΰται ή κατ,ωτέρω 
πλευρά, έλαφρώς στρέφεται πρδς τά όπίσω,- 
τουναντίον δέ πρδς τά εμπρός, δτε άνυώουται.

Αί εικόνες αύται έληφθησαν έν τή πρώτη 
αφετηρία: τής ’ πτήσεως καί ούχί έν ,πλήρει 
πτήσει και τά ανωτέρω δέν δύναται νά λη- 
φθώσι γενικώς ύπ’ δψει. *0  Degewiceki λέ
γει ωσαύτως περί τούτου :.

«Αί έπανειλημμέναι παρατηρήσεις παρέ- 
χουσιν ήμϊν ολόκληρόν σειράν έπιχειρημάτων 
είς άντίκρουσιν τής θεωρίας τής κανονικής ύπο- 
στηρίξεως τοΰ πτηνοΰ έν τφ άέρι. Έάν ή θε
ωρία αυτή, έξακολουθεϊ, ήτο Υκριβής, καί ή 
πτέρυξ έλάμβανε πρκγματικώς τήν κανονικήν 
στήριξίν της είς τόν άέρα, ώς συμβαίνει είς 
τήν κώπην έν τώ ύδατι, τότε θά έβλέπο- 
μεν πτηνά νά ύψώνται καθέτως έκ τής γής, 
ένώ ό άξων τοΰ σώματός των θά έμενεν ορι
ζόντιος. Άρα τά πτηνά μόνον βαθμιαίως δύ
ναται νά ύψώνται, έπι έπιπέδου κεκλιμένου, 
προχωροΰντα κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ άξονες 
τοΰ σοόματός των. "Αλλως τε ουδέποτε τδ 
πτηνδν ϊπταται όπισθοχωροΰν, οπερ κατά τήν 
θεωρίαν τών όρνιθοπτερων έόει νά τοϊς ήτο έπί
σης εύκολον. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην καί 
τήν τοΰ κ. R. Soreau, δστις παρέσχεν έπί
σης αναλόγους Υποδείξεις, τό όρνιθόπτερον 
ομοιάζει παρκδόξως πρδς τό χρησιμοποιούμε- 
νον έν τοίς αεροπλάνοις σύστημα, οπερ ευρί
σκει τήν ύποστήριξιν, ήτοι τδν μετεωρισμόν 
του έν τή άντιστάσει του άέρος. Ό δέ Mouil- 
lard πρό αύτών, οστις τδν βίον κατηνάλωσεν 
είς τήν σπουδήν τής πτησεως τών πτηνών έφ- 
θέγξατο: «"Ανευ ταχύτητας δεν υπάρχει πτήσις.»

Λόγου δέ γενομένου περί τοΰ μετεωρίσμα- 
τος τών πτηνών, καλόν είνε νά γνωρίζωμεν 
τίνι τρόπφ κατορθοΰται τοΰτο, βαρυτέρω*  τοΰ 
άέρος δντων, παρά τόν φυσικόν νόμον.

ΓΙολλάκις συμβαίνει ν’ άκινητή πτηνδν 
εν τώ άερι ή καί νά· ένισχύεται έν τή στάσει 
ταύτη έξ όπισθοδρομικής. κινησεως, άρκεϊ ή 
ταχύτης τοΰ άνεμου νά ίσοφαρίζν; ή ύπερβαίνη 
τήν κανονικήν πτήσιν. Άλλ’ύπάρχει καί έτε
ρος τρόπος τοΰ μετεωρισμού και τής στασιμό- 
νητος τών πτηνών έν τώ άέρι καί ή πτήσις 
αυτή λεγεται ή πτήσις τοΰ Άγιον .Πνεύματος 
έν τή κοινή διαλέκτφ. Τοΰτο ίδίως γίνεται 
ύπό τών μικρών άρπακτικών πτηνών, ώς καί 
ύπδ τοΰ κορυδαλου, ώς εξής :

Άφοΰ τό πτηνδν ύψωθή είς τι ύψος, . συνή
θως όλίγον σημαντικόν, εως 15 μ. σταματά, 
στρεφει τήν κεφαλήν πρδς τον άνεμον, του ά
ξονος του σώματός του σχηματίζοντος μετά 
τοΰ όρίζοντος γωνίαν 30° περίπου, μέ τάς 
πτέρυγας οσον τό δυνατόν άνεπτυγμένας καί 
την ούράν άνεωγμένην, δίκην ριπιδίου, καί μέ 
τά άκρα τών πτερύγων οσον τδ δυνατόν πρός 
τα εμπρός, «ζωογονούμενα οια ταχείας κινή- 
σεως, σχεδόν παλμικής· τοσουντονοί πτερυγι- 
σμοί είσί συνεχείς καί μικροί.

Ή κεφαλή δέν φέρεται πρός τά έμπρός άλλά 
τουναντίον βυθίζεται έν τώ λαιμφ· τδ δέ ράμ
φος διευθύνεται πρδς .τήν γήν.

Έν τή χαρακτηριστική ταύτη στάσει τδ 
πτηνόν διαμένει στάσιμου έπί έν ή δύο περί
που λεπτά, σπανίως περισσότερον καί ουδέποτε 
έπί πολύν χρόνον, καθόσον ή άσκησις αυτή 
καθιστάμενη διά τδ πτηνδνΎληθής ακροβασία 
κοπιάζει αύτό περισσότερον ή ή συνήθης του 
πτήσις. "Ωστε δέν δυνάμεθα .ν’ άπομιμηθώμεν 
τά πτηνά, διότι άναλόγως τοΰ βάρους τοΰ σώ
ματός μ.ας θ’ άπγτοΰντο κολοσιαΐαι πτέρυγες, 
οπερ είναι άδύνατον, σχετικώς τώ βάρει τοΰ 
πτηνοΰ. Άλλως τε μέ τί ύλικόν θά κατασκευ- 
ασθώσιν αί πτέρυγες διά νά δύνανται ν’ άπο- 
μιμώνται τάς παλμώδεις κινήσεις τών πτηνών; 
Έν τούτοις ό άνθρώπινος νους είναιμέγας. Τήν 
Υλλεπάλληλον ζίνησιν τών πτερών άντεκατέ- 
στησε διά τής κυκλικής κινήσεως, ώς θά ίδω
μεν παρακατιόντες.

*0 τροχός άντικατέστησεν έπωφελώς τήν 
κνημην. Καλλίτερα δέ είναι ή κίνησις τής έλι- 
κος Υπό τής πλήξεως τής πτέρυγας.

Άλλ’ όλοι όσοι κατέηιναν έπί του πεδίου 
τούτου Υπέ τυχόν. .

Τά έλικάπτερα

Έάν τήν σήμ.ερον τό πεδίον των λεγομένων 
δβΗ^οητέρων κατέστη έρημον σχεδόν, τό τών 
οπαδών όμως τών ελικοπτέρων παρέχει έτι ελ
πίδας έπιτυχίας.Θά ήτο προτιμώτερον, έάν οί 
θιασώται ούτοι τής άεροπλοίας έπεχείρουν νά κα
τασκευάζουν μ2λλον·πειθήνια άερόπλανα, έλεγε 
τότεό Λιλιεντάλ, διότι ή κάθετος δυναμική δνύ- 
ψωσις του ελικοπτέρου, είναι τόσον δυσκόλως 
πραγματοποιήσιμος παρατφ άνθρωπφ,όσφ παρά 

τοϊς μεγάλοίς πτηνοϊς, καθόσον άπαιτοΰνται 
όλως άντικανονικαί προσπάθειαι. Ούτοι, ώς οί 
πρώτοι, δέν παραδέχονται τδ ελάττωμα τοΰ 
άεροπλάνου, δηλαδή τήν πλαγίαν ο'ρμήν, τήν 
άφετηρίαν, δι’ ής έγκαταλείπουσι τό έδαφος 
άνυψούμενα, άφοΰ διατρέξωσιν άπόστασίν τινα 
έπί τοΰ εδάφους· και κατακρίνουσι μέχρις ύπερ- 
βολής ταΰτα, νομίζοντες, δτι πρέπει τδ πτητι
κόν μηχάνημα ν’ άνυψώται καθέτως, ένώ ουδέ 
τά πτηνά δύνανται τούτο.

Οί οπαδοί λοιπόν τών ελικοπτέρων φρονοΰ- 
σιν, ότι άφοΰ κατωρθώσωσι τήν κάθετον Υνύ- 
ψωσιν αύτών, θά άναζητήσωσι τήν μετατόπι- 
σιν εϊτα διά τής προωστικής έλικος. Τό πρό
βλημα όμως τοΰτο παρά τοίς θιασωταις τών α
εροπλάνων θεωρείται δύσλυτον.

Τά ελικόπτερα άποτελουνται άπό ένα ή δύο 
έλικας κείμενους κατακορ;φως και στρεφόμε
νους άντιθέτως πρδς καταστροφήν τής διπλής 
φοράς, διά μέσου τής τότε γνωστής δυνάμεως 
τοΰ άτμοΰ.

Ό συνταγματάρχης Renard τώ 1904 έν 
τινι ύπομνήματι αύτοΰ, άνακοινωθέντι έν τή 
Άκαδημίφ τών Έπιστημ.ών άπέδειξεν, ότι 
τό έλικόπτερον Υπαιτεϊ δι’ έν καί τό αύτό βά
ρος, δύναμιν πολύ σημαντικωτέραν τοΰ αερο
πλάνου, έν παραδείγματι, σχετικώς τή κινη- 
τηρίφ δυνάμ.ει, κινητήρα έλαφρότερον, οπερ 
δηλοϊ, ότι μία οίαδήποτε κινητήριος δύναμις 
ύψώνουσα μόλις έν έλικόπτερον, βαστάζει καί 
προωθεί θαυμασίως έν άεροπλάνον κατά πολύ 
βαρύτερον. Τδ μ.έλλον έδικαίωσε πληρέστατα 
τόν σοφόν τούτον μαθημ.ατικόν, διότι πάσα 
σχετική άνύψωσις άπεδείχθη κοπιώδης καί 
βραχεία ! Συνεπείς τήςάληθείας ταύτης, έ- 
πειδή άπγ,τοΰντο μηχαναί οσφ τδ δυνατόν έ- 
λαφραί, κατεσκεύαζον τόν λέβητα ούτως ώστε 
ή άπόδοσις νά γ μεγίστη. "Ινα δέ τοΰτο κα
θίσταται έφικτόν-, κατεσκεύαζον τδν λέβητα έκ 
σπειροειδοϋς σωλήνος θερμαινόμενου ή διά φλο- 
γδς ύδρογόνου πεπιεσμένου έντός ιδιαιτέρας σι
δηράς άεραποθήκης ή διά πετρελαίου.

Καί έτερος διάσημος μηχανικός, ό Ροδόλφος 
Σορώ έλεγεν : «Τό έλικόπτερον είναι πολύ κα
τώτερον τοΰ άεροπλάνου. Έάν οί έλικες εϊσί 
κάθετοι, μόλις θά κατορθώσωσι νά βαστάξωσι, 
χωρίς νά τούς μετατοπίσωσιν όριζοντίως έν τφ 
άερίω ρεύματι· ένφ συνήθως άερόσφαιραάπείρως 
θά ήτο'άπλουστέρα καί όλιγώτερον επικίνδυνος 
Έάν τουναντίον αί έλικες ήσαν κεκλιμέναι, οί 
έπιβαίνοντες καί ή ασφάλεια θά εύρίσκοντο έν 
διλήμματι.

Ό δέ La Landelle είς έκ τών Οερμοτέρων 
θιασωτών τών ελικοπτέρων έγραφεν: «Ούδεμίαν 
περί τών ελικοπτέρων δύναμαι νά ποιήσω πρόρ- 
ρησιν. Ύπήρξεν ή άφετερία .τών ενεργειών 
μου καί έπροτίμησα τήν εύκολίαν τής καθέτου 
άνυψώσεως, ήτις θά διηυκόλυνε τήν μεταγενε-

στέραν έξέλιξιν αύτών, άλλ’άπαιτεϊται δύνα- 
μις άνωτέ^α τής ύπδ τής πλαγίας άνυψώσεως 
άπαιτουμένης.

. Πρώτος ό όποιος έμελέτησε καί έγκατέλενπε 
διάφορα σχέδια τών ελικοπτέρων είναι ό Λεο- 
ναρδος Ντά—Βίντσι, τοΰτον δέ κατόπιν κατά 
τήν 28ην ’Απριλίου 1784 έμιμήθησαν οί γάλ- 
λοι Launoy καί Bienvenu, οί όποιοι παρου
σίασαν τά ελικόπτερά των ένώπιον τής Ακα
δημίας τώ Τεχνών. Τά ελικόπτερά των ταΰτα 
άπετελοΰντο έξ ολίγων πτερών, τά οποία έ- 
στρέφοντο δυνάμει έλαστικοΰ. ’Αλλά ταΰτα έ- 
χρησίμευσαν ώς άθύρματα. Κατόπιν ό άγγλος 
bit GeoageS Cayley τφ 1796, κατεσκεύα- 
σεν έλικα έκ χαρτονιού, ίστις έστρέφετο τα
χέως δυνάμει τής έκτυλίξεως λεπτού ίμάντος. 
έκ βάμβακος. Καθώς δέ άναφέρει ό Balinet έν 
τούτοις δπερέβη κατά τό ύψος τον θόλον τής 
μητροπόλεως τής Amiens.

Ό δέ κόμης Q. de Ponton d’ Amecourt 
κατευθουσιασθείς έκ τής έπιτυχίας τών μικρών 
τούτων ελικόπτερων κατεσκεύασεν έν κινούμε- 
νον δι’ άτμοΰ. Τό έλικόπτερον τοΰτο, άντί ένός 
έφερε δύο έλικας, έζύγιζε δέ τρία χιλιόγραμμα. 
Έλειτούργησε τή 21 Μαίου καί 6 Αύγούστου 
1863.Δυστυχώς όμως ή μηχανή δέν ήτο τόσον 
ίσχυρά καί διά τοΰτο μόλις κατώρθωσε νά τό 
μετατοπίζη ολίγον.

Κατόπιν καί τής Υποτυχίας ταύτης δέν ά- 
πηλπίσθησαν· οί περί ταΰτα άσχολούμενοι, 
ούτω δέ βλέπομεν τόν ’Ιταλόν συνταγματάρ
χην Ερρίκον Φορλανίνην, έν έτει 1877, κατα- 
σκευάζοντα κινητήρα δι’ άτμοΰ, έΐαφρόν καί 
δυνάμ.εως */ 4 τοΰ ίππου. Τό έλικόπτερον τοΰτο 
ύψώθη είς ύψος Ιδ μ.ύπδ πίεσιν 12 άτμοσφαι- 
ρών. Έν έτει 1905 ό έκ Γενεύης Άρμάνδος 
Δυφώ, χάρις είς κινητήρα έλαφρόν, έφευρεθέντα 
ύπ’ αύτοΰ, κατώρθωσε νά ύψώσ'ρ βάρος 6 κοι- 
λών έκτος τών άρχικών 17. Έκ τής έπιτυ
χίας ταύτης ώρμήθησαν νά κατασκευάσωσι και 
ελικόπτερα, έπί τών οποίων νά δύνανται νά έ- 
πιβώσι καί άνθρωποι. Τοιάΰτα εϊνε τοΰ Coru 
καί Brequet*  καί τοΰ μέν πρώτου ύψώθη 70 
εκατοστά έκ τής γής, τοΰ δέ δευτέρου έποιή- 
σατο άλμα 20 μ.

Ταυτα περί τών ελικοπτέρων καί ήδη είσερ- 
χόμεθα είς τά κυρίως άερόπλανα. Άλλά π^ό 
τούτου θ ’άφηγηθώμεν καί τήν περί τούτων γνώ
μην τοΰ μεγάΰ.ου Ναπολεοντος, χαρακτηρισθει- 
σαν ώς χυδαίαν καί κοινήν.«Ή εναέριος ναυσι
πλοΐα, έλεγε, είνε άδύνατος, έλλείψει σημείου 
τινός στηρίξεως.»

Ό δέ Ronton d ' Amecourt διε,μαρτύρετο 
ούτως : « Ό άήρ είνε φευκτέον σημεϊον στηρί
ξεως, άλλά τόσον πραγματικόν,, ώς ή στερεά 
ουσία, άρκεΐ νά τόν έμποδίσγ, τις νά φύγ*{)  ή νά 
τόν καταλαμβάνγ πριν ή φεύγή· είνε σημεϊον 
στηρίξεως ελαστικόν, άσφαλέστερον καί αύτής



π -
τ^ς στερεδίς ούσίας, άφοΰ δέν παρουσιάζει κιν
δύνους προστριβές». Καί είχεν ούτος δίκαιον. 
Άνέφερε δέ τήν δύναμιν τοΰ άνεμου έν ώριγ 
τρικυμίας, οδτινος ή ταχύτης έζικνεϊτο εΐς 45μ. 
κατά δέυτερόλεπτον, και προσέθετο :

«Έπι στήλης άνεμου άνερχομένης καθέτως 
μετά ταχυτητος 45 μ. κατά δευτερόλεπτον, 
άνθρωπο’ς τις βάρους 70 χιλιόγραμμων θά ήδύ- 
νατο νά βαδίση έπί ταύτης, έάν έκαστον πέλμα 
τοΰ υποδήματος του είχεν επιφάνειαν ενός όγ- 
δο'ου του μέτρου. Δηλαδή, ή άντίστασίς τοΰ

Η ΦΥΣΙΣ
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ΠΙΘΗΚΟΙ ΜΕ ΟΥΡΑΝ

(Συν έχεια)

Πάντες οί πίθηκοι, Εκτός τών προηγηθέν- 
των, φέρουσιν ουράν, ήτις τή άληθεία παρου
σιάζει μεγάλος διαφοράς, δτέ μεν ένεκα τών 
διαστάσεων αύτής, ότέ δέ ένεκα τής χρήσεώς 
της. ΕΙς τους πιθήκους τής Αμερικής εΐνε δρ- 
γανον συλλήψεως ώς και Αφής, δπερ δίν συμ
βαίνει είς τούς πιθήκους τής παλαιός ’Ηπείρου, 
εΐς τους όποιους χρησιμεύει μόνον δια τήν διεύ- 
θυνσιν τών κνήσεών των καί προ πάντων τών 
πηδημάτων. Είς τινας δέ πιθήκους τής Αρχαίας 
’Ηπείρου ή ουρά των εΐνε τόσον μακρά, ώστε 
τδ μήκος αύτής υπερβαίνει τδ μήκος τοΰ σώ
ματος' Ινώ είς άλλους εΐνε τόσον βραχεία, ώστε 
μόλις διακρίνεται. Άλλα εις τούς τελευταίους 
τούτους πιθήκους οί Ανατόμοι παρετήρησαν, δτι 
είς τούς σπονδύλους, οΐτινες παριστώσιν αύτήν, 
ύπάρχει διάφορά τοΰ κοκκυγικοΰ δστοΰ μεταξύ 
τών άνθρωπομόρφων πιθήκων ' καί τοΰ Αν
θρώπου.

Είς τούς πιθήκους τούς φέροντας ούρόν δεν 
παρατηρεΐται ή μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ τών 
άνωτέρων καί κατωτέρων άκρων, ήτις παρα
τηρείται εις τούς Ανθρωπομόρφους πιθήκους. 
Σχετικώς πρδς τοΰτο τινές τών πιθήκων τού
των, οΐτινες Εκτός τοΰ δτι ίχουσι τα τέσσαρα 
άκρα μακρότερα, έχουσιν ώσαύτως τδ σώμα 
στερεόν κα'ι πλατύ, ΐστανται ευχαρίστως έπί τοΰ 
Εδάφους, βαδίζουσι μετά τών τεσσάρων ποδών 
και μέ τήν ράχιν είς όριζοντίαν γραμμήν και 
μέ όλόκληρον τδ πέλμα τοΰ ποδδς Επί τοΰ Εδά- 
φους. Είς τούς πιθήκους τούτους τα δοτά τοΰ 
προσώπου Εκτείνονται, Ενφ τδ μέτωπόν όπι- 
σθοχωρεΐ, είς τρόπον ώστε πόσα μετά τοΰ Αν
θρώπου όμοιότης εξαφανίζεται καταλήγουσα είς 
πρόσωπον έντελώς ζωικόν. Είς δλους τούς πι
θήκους τούς φέροντας ουράν, ή κιβωτός τοΰ 
στήθους εΐνε πάντοτε πεπιεσμένη Επί τών πλευ

άέρος αΰζάνει ώς το τετράγωνον τίς ταχύτα
τος, έζ ού έπεται,στι διπλασιαζόμενης τές τα
χύτατος, ή άντίστασίς τετραπλασιαζόμενης. 
"Ώστε, έπί στήλης άνιούσης 90 μέτρα κατά δευ- 
τερόλεπτον, ό αυτός άνθρωπος θά ήδύνατο 
νά βαδίσγ άνυπόδυτος έν τω άέ^ι!» Αυτό άρα 
μδ!ς επιφυλάσσει τό άπωτερον μέλλον Είναι 
ή πεποίθησις τών νέων καταχτητών τις τα
χύτητας και τοΰ διαστήματος.

(”Επεται συνέχεια)

ρών και ουδέποτε εύρεϊα, έγκαρσίως, δπως είς 
τούς Ανθρωπομόρφους πιθήκους.

Ο! Σεμνοπίθηκοι

Σεμνοπίθηκοι.

Τδ δνομα τοΰ Σεμνοπιθήκου, δπερ συνήθως 
δίδεται είς τι είδος πιθήκων τής Ασίας, Ελή-

1 φθη έκ τής ’Ελληνικής καί σημαίνει πίθηκος
I σεβαστός.
Jt Έν ταϊς άνατολικαϊς ’Ινδίαις, ένθα δριθ-
ft μουντοί τριάκοντα Εκατομμύρια περίπου θεο-
I ‘ τήτων, Αρχαία τις παράδοσις λέγει, δτι εΐς γίγας

ήγεμων τής νήσου Κεϋλάνης, δ γίγας Ραβαν 
ί ήρπασεν ήμέραν τινα’ τήν Σίτον, σύζυγον τοΰ

Ράμα, ήν μετέφερεν είς τα Ανάκτορά του. Πίθη
κός τις τότε διέπραξε Εκείνο, δπερ δέν ήξευρε 

! τα πράξη ό σύζυγος. Δηλαδή ίλαβεν έκ τών
Ανακτόρων τοΰ αρπαγος τήν Σίταν και τήν 

ι έπανέφερεν είς τόν Ράμαν, Έπ'ιτή ευκαιρία
δέ ταύτη ό έξοχος ούτος πίθηκος, ήρπασεν ε
πίσης έκ τοΰ κήπου τοΰ Ραβαν καρπόν τινα 
Εξαίρετου γεύσεως, τόν όποιον Εφαγεν, ώστε έν 
τάϊς Ίνδίαις έπολλαπλασιάσθη ούτος κάλλιστα. 

ί Διό τήν κλοπήν ταύτην κατεδικάσθη ό άρπαξ
1 (δέν λέγεται ύπδ τίνος) εις θάνατον Εν τή πυρφ.
ί Έν τφ μεταξύ δμως κατώρθωσε να.σωθή,
* άλλα ήμικεκαυμένος εις τας χεΐρας καί τδ πρό ■

σωπον, αίτινες έμενον Εσαέι μελανοί. Είς Αντα
μοιβήν δμως δλων τούτων, ό πίθηκος ούτος 
Ετιμήθη δια θείων τιμών. Ούτος Ακριβώς εΐνε, 
δ σεμνοπίθηκος, εκ τοΰ είδους τών σεμνοπι- 
θήκων, τών καλουμένων Έντέλλων και περί 
τών όποιων θά όμιλήσωμεν κατωτέρω.

01 σεμνοπίθηκοι όμοιάζουσι πρδς τούς ύλη- 
βάτας' διακρίνονται δέ έκ τής μάκρος ούρός 
των, ήτις ύπερβαίνει τδ μήκος τοΰ σώματός 
των. Ή ούρά των καταλήγει είς θύσανον, 
έχουσι δέ λαρυγγώδη διαστολήν καί στερούνται 
σάκκων είς τας παρειάς.

ΕίσΙ πάντοτε μικρότεροι τών ύληβατών, τδ .δέ 
μήκος τοΰ σώματός των Εκτός τής ούράς, δέν 
φθάνει τδ μέτρον. Ώς φαίνεται δέ οί πίθηκοι 
ούτοι είσί προωρισμένοι να τρώγωσι φυτικός 
ούσίας καί ούδέ είς Εξαιρετικός περιπτώσεις 

β τρέφονται άπδ ζωϊκός ούσίας και τοΰτο συνετέ-
| λεσεν είς τόν σχηματισμόν τοΰ στομάχου αύ-
i τών. Τό πολυάριθμα είδη αύτών, εύρίσκονται

διεσπαρμένα κατά ποικιλίας Εν ταϊς μεγάλαις 
νήσοις τής Κεϋλάνης, τής Σουμάτρας, τοΰ Βο
ρνέο, τής Γιάβας καί τής Βάνκας' Επίσης έν τή 
χερσονήοφ τής Μαλάκας, έν μέρει τής Ινδι
κής ’Ηπείρου καί Εν τοϊς βασιλείοις τοΰ Σιάμ 
κάί τής Κοχινκίνης. Είνε δέ οί μόνοι έκ παρα- 
δόσεως άπδ γενεάς είς γενεάν, οΐτινες Απέκτη
σαν τήν βεβαιότητα να μή φοβώνται ποσώς τον 
άνθρωπον και χρώμενοι τής έλευθεριότητος 
τούτης, Αντί να καταφεύγωσιν είς σκοτεινό και 
έρημα μέρη, εν τοϊς παλαιούς δάσεσι, καταφεύ- 
γουσιν είς τούς καλλιεργημένους Αγρούς καί μέ
χρι τών κήπων, δπου Εγκαθίστανται ύπδ τό 

( δμματα τών καλλιεργητών, ένθα τρώγουσι καί
τούς καρπούς, προξενοΰντες σκηνός καί θορύ
βους. ’Ενίοτε δέ φαίνονται έν ταϊς πόλεσιν αύ
τών, &ς καί έν τοϊς χωρίοις καί δή εισέρχονται 
κ«β Εν τάϊς οίκίαις των καί έκ τών ύπολειπο-
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μένων τροφών των λαμβάνουσι μετ’ Ελευθεριό- 
τητος δ,τι τοϊς άρέσκει' Ενφ οί Απειρόκαλοι ’Ιν
δοί τούς Αφίνουσι νό πράττωσιν δ,τι θέλουν και 
μάλιστα εύφροσύνως σεμνήνονται έκ τών Επι
σκέψεων αύτών καί τών ευσεβών αύτών διαρ ■ 
παγών.

Περί τοΰ πιθήκου Έντέλλου ό κ. Duvaucel 
Αναφέρει τάδε; Ό πίθηκος ούτος εΐνε σεβαστός 
παρό τοϊς Βεγγαλίοις, οΐτινες τδν εθεοποίησαν 
και ώρισαν αύτφ μίαν τών πρώτων θέσεων τών 
πολυαρίθμων αύτών θεοτήτων. Εΐνε ζφον με- 
ταναστικόν, Ερχόμενον είς τήν κάτω Βεγγάλην 
κατό τό τέλη τοΰ χειμώνας μέχρι τέλους τής 
Επανόδου τής έποχής αύτής' διαμένει κατό 
στίφη είς τήν έφορον καί εύδαίμονα ταύτην 
χώραν. ΆΜά δ σεβασμός τδν δποίον οί κάτοι
κοι τρέφουν πρδς τόν πίθηκον τούτον και ή 
αύστηρα άπαγόρευσις νό φονεύουν αύτδν μέχρι' 
καταδίκης είς θάνατον τοΰ δράστου, παρεκώ- 
λυσαν τόν Duvaucel νό μελετήση καλώς τα τοΰ 
ζώου τούτου. Ούτος διέμεινε πλέον τοΰ μηνός 
έν Chandernogor, δπου πολλοί τών πιθήκων 
τούτων είσήρχοντο καθ’ Εκάστην καί έκλεπτον 
τούς καρπούς έκ τοΰ κήπου του. Άπίστευτον 
δέ,δτι πολλοί τών Ιερέων τοΰ Βράχμα είχον 
καθ’ δλην τήν έποχήν ταύτην, τήν ύπομονήν 
νό φυλάττωσι πέριξ τοΰ κήπου, Ετοιμοι νό προ- 
στατεύσωσι . καί δια τής ζωής των αύτής τδν 
θεόν πίθηκον, έφ’ δσον Εκλεπτε τούς καρπούς. 
Ό σεβασμός ούτος καί ή μεγάλη εύλάβεια πρός 
τδ ζώον τοΰτο προήρχοντο έκ τής πίστεως, ην 
είχον οί Βεγγάλιοι, δτι εις τδν πίθηκον τούτον 
είχε μεταβή ή ψυχή τοΰ Χουλμάρα, ήρωος δια- 
σήμου, φημιζομένου διό τήν δύναμιν αύτοΰ, 
τήν εύφυίαν καί ευκινησίαν και περί αύτοΰ Ανα
φέρεται είς Εκάστην σελίδα τών Ιερών βιβλίων 
τοΰ Βράχμα. Ό κ. Duvaucel μεταβός ήμέραν 
τινα είς τό Γουπτιπάρα, ιερόν τόπον κατοικού- 
μενον ύπδ τών Βραχμάνων και κατάμεστου Απο 
παγόδας, παρετήρησεν έπί τών δένδρων πλήθος 
Έντέλλων πιθήκων. 01 δέ κάτοικοι προσήλθον 
και ειδοποίησαν αύτδν περί τοΰ κινδύνου, δν 
θό διέτρεχεν, &ν ήθελε τολμήση νό βλάψη τινα 
έκ τών Ιερών τούτων ζώων.

Τδ τρίχωμα τοΰ έντέλλου εΐνε λευκο-κιτρι- 
νωπόν, τδ δέ πρόσωπον, οί μυκτήρες και αί 
δασείς αύτοΰ δφρεϊς είσί μελανοί. 01 πίθηκοι 
ούτοι ενεκα τής Ανοχής αύτών παρό τφ άν- 
θρώπφ, είσίν άφοσιωμένοι. μεταξύ άλλήλών, 
πηδώσι θαυμασίως Αποστάσεις μεγάλος, Ανέρ
χονται και κατέρχονται μετ’ Απιστεύτου ταχύτη- 
τος έπί τών δένδρων, θραύουσι χονδρούς κλά
δους, πηδώσι μετ' εύστροφίας Από δένδρου είς 
δένδρον καί τέλος πόσοι αί κινήσεις των είσί 
λίαν ευχάριστοι και διασκεδαστικαί. Μεταξύ τών 
πιθήκων τών ’Ινδιών οί έντέλλοι είσίν οί κοινό
τεροι καί Επειδή προστατεύονται ύπδ τοΰ Αν
θρώπου, πολλαπλασιάζονται μεγάλως.
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διακρίνεται μεταξύ δλων τών πιΑήκεαν τον 
είδους τον, 'ένεκα της ζωηρότητος, τής ευκινη
σίας καί τής ποικιλίας τών χρωμάτων τον, δ 

■ ένδεδυμένος Σεμνοπίϋηκος, δν οί γάλλοι κα- 
λονοι Δοϋκα. Τό Ανώτερον μέρος τον σώματός 
τον, τής κεφαλής ώς καί τών βραχιόνων εϊσι 
χρώματος στακτεροΰ, πεποικιλμένου διά μελα
νόν· Οί μηροί είσίν μελανοί, αί δέ κνήμες ζωη- 
ρώς έρυθραί. Οί Αντιβραχίονες, <5 λαιμός, οί 
γλουτοί καί ή ούρά έχουσι χρώμα καδαροΰ 
λευ*οΰ,  6 δε λαιμάς έπίσης λεύκάς περιβάλλε- 
λεται έκ τριχών ζωηρόν έρυδροϋ. Ζή έν Κο- 
χινκίνη και ούχι είς αλλας χώρας, ώς νομίζεται. 
Περιοδεύει δέ κατά Αγέλας έντός μεγάλων δα
σών καί ενίοτε επισκέπτεται τά πέριξ χωρία. 
Εϊνε ζώον δειλάν και ύποπτον καί φεύγει μόλις 
νομίζει, δτι Απειλείται.

Ο Ν(ΐ»β ι*β{
?Ετερος Αξιοπαρατήρητος πίθηκος ένεκα τοΰ 

περιέργου αίτοϋ χαρακτήρας εΐνε καί δ καλού
μενος Ναυσικας, δστις ζή έν τή νήσφ Βορνέο. 
"Εχει ρίνα μακράν, δμοιάζονσαν πρός Αν&ρω- 
πίνην καί ήν δύναται νά κινή κατά βούλησιν. Τό 
τρίχωμά τον εϊνε ποικίλου χρωματισμόν καί αί 
τρίχες μακραί. Έπί τής ράχεως Ιδίως φέρει 
ζωηρόν έρυ&ροΰν χρώμα' έπί δέ τοΰ στήδους 
και ανωδεν τής γαστρός έχει χρώμα άνοικτο- 
έρυδρονν χρυσοειδές.

Προ Ακατόν Ατών εϊχον έλδη είς Παρισίους 
έκ τοΰ Ίνδοστάν Απεσταλμένοι τινές έκ μέρους 
τον Τίππον Σαχίβ, πρός τόν βασιλέα τής Γαλ
λίας. Ούτοι έπισκεφΑέντες μεταξύ Αλλων καί 
τόν ζωολογικόν κήπον, συνήντησαν έκεΐ ένα 
Ναυσικάν καί ηύχαριστήδησαν πολύ, ώς Ανα
φέρει ό .Στέφανος Gtoffroy St- Hilaire, διότι 
έβλεπον ένα πίδηκον τον τόπον των. Έλεγον 
δέ ούτοι, δτι τό πλάσμα τούτο εϊναι εύφυέστατον 
και. κα&’ ξαντό Ανδρωπος, δστις Απεσύρδη νά 
ζή είς τούς δρνμώνας, δπως προστατεύση τήν 
Ιδίαν ίλευδερίαν του κβί δώ νά Αποφύγη τήν 
πληρωμήν τών φόρων. Έν τόύτοις 'έξ δσων 

είναι γνωστόν μέχρι σήμερον, δ πίδηκος ούτος 
δέν εύρίσκεται είς ούδέν μέρος τής ‘Ηπείρου 
τών ‘Ανατολικών ’Ινδιών. Οί αύτόχδονες τής 
νήσου £ορνέο, ζνδα ζή δ πίδηκος οντος, δη~ 
ρεύουσιν ένίοτε αύτόν, διότι Αγαπώσι τό κρέας 
του, δπερ εύρίσκουσιν έξαίρετον.

Πολλά εϊναι έτι τά είδη τών πιδήκων, περί 
έκάστον τών όποιων δέν ύπσρχει χώρος έν- 
ταΰδα έν λεπτομερείς, θά Αναφέρωμεν τά κυ- 
ριώτερα.

Κολοβοί, Κερκοηί&ηκοι, Λουκομύ- 

ται, Μανδρίλλοι

Μεταξύ, τών πιδήκων ώραιότατον εϊναι τό 
γένος, δπερ δ κ. Huppel έκαμε γνωστόν είς 
τήν Ευρώπην Από τό δνομα Γκερέτσα, δπως 
καλονσιν αυτούς οί Άβισυνοί και ούς παρίστη- 
σιν δ κάτωδι τύπος. Φέρουσι χρώμα μελανόλευ- 
κον μέ συνδυασμούς ώραιοτάτονς, τρίχωμα 
λεπτόν καί κανονικόν και σχήμα πολύ Αστεϊον. 
"Ενεκα δέ .τον σχηματισμόν τοΰ προσώπου των 
δμοιάζουσι πρός τούς βεδουινους, φέροντας, 
ώς γνωστόν, πέριξ είς τό πρόσωπον τό λευκόν 
μανδήλιον.

Ή Γκερέτσα Ιδίως διαμένει έπί τών Αψηλών 
δρέων τής Άβυσσινίας, δυο χιλιάδας μέτρα 
Ανωδεν τής έπιφανείας τής δαλάσσης. Οί Αβυσ- 
σινοι δηρεύουσι πολύ αντάς, καδ’ δσον κο- 
σμοΰσι τάς Ασπίδας αύτών διά τούς δέρματός 
των καί κατασκευάζουσιν δμοίως σημαίας και 
ποικίλα αλλα Αντικείμενα.

"Αλλα είδη τοΰ γένους τούτου, τών πιδήκων 
εύρίσκονται και έν τή Ανατολική ’Αφρική.

Δύο έκ τούτων παρίστησιν ή επομένη είκών,

Ή Γκερέτσα 
ήτοι τόν Αρκτειον Κολοβόν και τόν Σαταναν 
Κολοβόν. Ό πρώτος έχει τήν ούράν λευκήν 
καί δέν φέρει χαίτην κανονικήν λευκήν, ύπο- 
καδιοταμέέην Από Ανωμάλων τριχών, μακρών, 
κυματοειδών, Αγροίκων καί Ανάμικτων έξ έρυ- 
δρον ξανδού καϊμελανού χρώματρς.Ό δεύτερος 

εϊνε έντελώς μελανός, εύρίσκονται δέ κυρίως έν 
Σιέρα Λεόνε καί έν Γουινέα' ώνομάσδησαν κο
λοβοί, δηλαδή Ακρωτηριασμένοι, διότι τοϊς έλ- 
λείπει δ Αντίχειρ τών χειρών. Οι πίδηκοι ούτοι 
δμοιάζουσι πρός τούς σεμνοπιδήκους, ένεκα τής 
δενδρώδους αύτών διαβιώσεως, τής Ιδίας δια

τροφής, ώς έχοντες τόν αύτόν ειρμόν τών δδόν- 
των καί τήν αύτήν κατάστασιν τοΰ στομάχου.

Οί Κορκοηίδηκοι έκλήδησαν ούτως , ύπό 
τών φυσικών ώς φέροντες ουράν, έιτίσης' δέ 
παλαιόδεν ούτως ώνομάζοντο καί οί σεμνό- 
πίδηκοι καί οί κολοβοί, μέ τήν διαφοράν δτι 
οί πρώτοι έ'χουσι τήν ούράν μικροτέραν τοΰ σώ
ματος καί δέν καταλήγει αύτη εις τολύπην.‘Επί
σης έχουσι τόν έναν Αντίχειρα πολύ Ανεπτυγμέ-

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΧΟΥ

Τά μάτια σου «Ιναι θάλασσα 
μ^ κύματα άφρισμένα 

πού μές τή δόλια μου καρδιά 
κτυποΰνε ένα, ένα..··

>*<

Τί» κάθε κύμα ποΰ γλυκά 
μές τή καρδιά μου σκάει 

αντί νά σβύσ^ τή φωτιά 
άλλη φωτιά μου πάει

>*<

Φωτιά, πού άνάβει άπ’ τή φωτιά 
ποΰ βγαίνει άπ’ τή καρδιά σου 

καί στάχτη κάνει δσαις καρδιαΐς 
πέσουνε στή ματιά σου ! '··· 

Ζάκυνθος
ΑΓάΕΛ. ΣΑΛΟΤΤΣΗΣ 

νον, διαφέρουσι καί είς τούς δδόντας, διότι οί 
μυλόδοντες αυτών δέν φέρουσιν ή τέσσαρα φύ
ματα, ένώ δ τελευταίος κατώτερος φέρει πέντε. 
Έχσυσι δέ τόν στόμαχον Απλούν καί ένφ εϊναι 
ούσιαστικώς χορτοφάγοι, έν τούτοίς δέν κατα- 
φρονοϋσι και τάς ζωικός ούσίας.

Οί κερκοπίδηκοι εύρίσκονται εις Αλα τά μέρη 
τής ’Αφρικής, όπου ύπάρχουσι μεγάλα δάση, 
οί δέ παρατηρούμενοι έν τοϊς ζωολογικιϊς κή- 
ποις τής Εύρώπης προέρχονται έκ τής Άβυο- 
σινίας και τών Ανω μερών τοΰ Νείλου.

Παρά τοϊς πι&ήκοις τούτοις παρατηρεϊται 
ποιά τις δμοιότης πρός τήν γαλήν. Έν ’Ιταλία 
ούτοι καλούνται Μαημόνη ύ καί γαλή μαη- 
μόνη. Οί γερμανο’ι καλοΰσιν αύτάς μελανός 
γαλάς. Τήν σήμερον παρατηρούνται περί τά 
τεσσαράκοντα εϊδη κερκοπι^ήκων.

'Υπάρχει έν είδος έρυ&ροειδές, δπερ φέρει 
κεχρυσωμένα μέρη έπί τής ράχεως, τά δέ κα
τώτερα μέρη αύτοϋ εισιν λευκά, ένώ τά ώτα 
αί χεϊρες καί τό πρόσωπον εϊσί μελανά' Αφ’ 
ετέρου τά πέριξ τών ώτων είσι χρώματος ζωη
ρού έρυΑροΰ. "Ισως εϊνε τό εϊδος τούτο, δπερ 
περιγράφει δ Πλίνιος και τό όποιον ώνόμασε 
καλλίτριχον, Αντιπροσωπεύ(.ται δέ έν τοϊς Αίγυ- 
πτιακοϊς μνημείοις καί εύρέΑη τεταριχευμένον 
«ις τάς πυραμίδας τής Σαχάρας.

/’Ακολουθεί)

ΤΟ ΝΑΙ ΣΟΥ

’Αν ϊσως τ’ νΟχι σου ποτέ, μπορούσε Ναι νά γένη 
γέλειο ή καρδιά μου ώς ποΰ ζώ ποτέ άς μή χαρή 
καί ή ψυχή μου άπ’ τί» Θεό αφορεσμούς άς πέρνη. 
στό θανατά μου ένας παπάς γιά μέ άς μή βρεθή·..

Τδ παγωμένο χώμα μου καί κείνο ας μή μέ θέλη 
δλος ό κόσμος μία φωνή δς μέ κατάρασθη 
καί δς ψηθώ στή κόλασι, καθόλου δέ μ έ μέλλει 
φθάνει ένα Ναι τό στόμα σου ®εά μου νά μοΰ πή

Ζάκυνθος
ΑΓΓΕΛ. ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ



EUISTHMOHIKOH ΠΑΙΓΠΙΟΗ

Η ΦΤΣΙΧ

Πειράματα άδρανείας 
και (3αρύτητος.

Πληρώσατε έντελώς δύο κύπελλα τον αύτοΰ 
μεγέθους, τό μέν εν έξ ϋδατος, τό ό’ έτερον έξ 
οίνον έρνθροΰ και eha θέσατε έπι τον περιέχον7 
τος τδ ύδωρ κύπελλον τεμάχιον λί.πτοϋ υφά
σματος, τουλίου λεγόμενόν, δπερ προηγουμένως 
μουσχεύετε, ώς φαίνεται έν τή είκόνι. Τότε Α
ναστρέφετε τδ περιττεύον ύφασμα πέριξ τον

κυπέλλου, καλύπτετε δια τής παλάμης τούτο και 
κρατούντες αύτδ άπδ τής βάσεως δια τής άλλης 
χειρός, Αναστρέφετε διά μιας Αποτόμως τδ κύ- 

' πελλον,πρδςπαρεμπόδισιντήςείσχωρήσεως. άέρος 
έν αύτφ. Μετά τοΰτο Αφαιρεϊτε τήν χεΐρα σας, 
δριζοντίως μετακινοΰντες αύτήν καί μετ’ Απο
ρίας θα ΐδητε, δτι τό ύφασμα έξακολου$«ΐ πα- 
ραμενον καί συγκροτούν τό ύδωρ.

Τώρα έρχόμεθα εΐς τδ δεύτερον πείραμα, 
θέσατε τδ ούτως Ανεστραμμένου κύπελλόν σας 
έπι τοΰ περιέχοντος τδν οίνον κυπέλλου και $ά 
Ιδήτε Αμέσως λεπτδς γραμμας διαπερώσας τας 
Απας τοΰύφάσματος. Είναι δ οίνος, δστις Ανέρ
χεται βαθμηδόν έ\ τφ ανωθι κειμένφ κυπέλλφ 
και Αντικαθιστά κατ’ δλίγον τδ ύδωρ, δπερ 
τούναντίον θα κατέθη έν τφ κάτωθι κυπέλλφ.

. Μετά 10 λεπτά τής ώρας περίπου ή μετά- 
οτασις τών Αγρών θα συυτελεσθή, δτε μετ’ έκ- 
πλήξεως θα Ιδήτε, δτι τδ μεν κατώτερον κυ
πέλλου θα περιέχη έντελώς καθαρόν ύδωρ, τδ 
δέ Ανώτερου έντελώς καθαρόν οίνον.

Φ. Π.

•ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τό ρόδιον καί Α ζωΰ
Ό ΟύιλλιδμΡάμσαύ, ό Ανακαλύφας διάφορα 

Ατμοσφαιρικά Αέρια, δήμοσιεύει τας παρατηρή
σεις του έπί τής έπιδράσεως τοΰ ραδίου έπί 
τής ζωής. Ό καθηγητής Petit έν Παρισίοις 
εύρεν,δτι ήλικιωμένος ίππος δεχθείς ενεσιν ρα
δίου, Ανεζωογονήθη σημαντικώς. Τδ '-πείραμα 
έπανελήφθη πολλάκις έΛί ζφων καί Ανθρώπων, 
χωρίς δμως Οφθαλμοφανή Αποτελέσματα. Έ~ 
δοκίμάσθησαν ένέσέις ραδίου έπί γαλών, αί ό
ποιοι Απέθανον. Άπδ δκτώ πρόσωπα πάσχοντα 
έκ καρκίνου ϊάθη τδ έν μόνον μετά τήν ενεσιν, 
ένφ τα λοιπά δέν έδειξαν σημεία βελτιώσεως. 
‘Η έξωτερική χρήσις τοΰ ραδίου εις ώρισμένας 
περιπτώσεις καρκίνου έπέφερεν Αναμφιβόλως 
βελτίωσιν, είς άλλας πάλιν τδ Αποτέλεσμα ήτο 
Αμφίβολλον.

Εικόνες, έλαιοτυπίας
Αί εικόνες έλαιοτυπίας καθαρίζονται μέ τε

μάχιον βάμβακος βρεγμένον μέ γάλα καί κατό
πιν στεγνώνονται μέ μεταξωτόν ύφασμα.

Ή όαπωνοποίηόις το® πετρελαίου
Είναι γνωστόν, δτι μέχρι τοΰδε έγένοντο πολλά 

πειράματα, δπως Αναμιχθή τδ πετρέλαιον μέ 
διαφόρους σάπωνας Ιδίως, ένεκα τής διαλυτικής 
του Ιδιότητος τοΰ λίπους καί Αλλων Ακαθαρ
σιών. ’Εν τούτοις τδ πετρέλαιον ώς ύδρογονάν- 
θραξ μένει ασαπωνοποίητον. Ή δέ Industria 
Saponaria τοΰ Μιλάνου προεκήρυξεν δμως 
έσχάτως βραβεΐον δια τήν σαπωνοποίησιν τού 
πετρελαίου πρδς κατασκευήν εύθυνού σάπωνος 
τοΰ λαού. Φαίνεται δέ δτι μία μέθοδος σταλε'ίσα 
είς τήν ελλανόδικον επιτροπήν ελυσε τδ ζήτημα 
ϊκανοποιητικώς, τή βοήθεια τού σπέρματος 
κήτους.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΪΙΒΒΟΤΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Ατά τοίτς καπνιβτάς

Κατά τήν έπανάσταβιν ό ήρωϊχδς Κΐνσος έστρατο- 
πεδευεν έ'ξωθεν τής "Αρτας, ένφ μαχρότερον αύτοΰ έ- 
στρατοπέδευεν ό Τσόγχας, άλλος ήρως τίτι.

Ό Κΐτσος δέν είχε καπνόν χαι έατενοχωρεΐτο, 
νομίζων όμως, οτι ό Τσόγγας είχε στέλλει πρδς αΰ- 
εν άπδ τά παλληχάρια του, δπερ φβάνει εΐς τδ στρα· 
τόπεδον του Ταόγγα, εισέρχεται εις τήν χαλύβην χαι 
χαιρέτα! μετά σεβασμοΰ.

— Τί θέλεις, όρε ; τδν έρωτα δ Τσόγγας, μέ τήν 
άφε'λειαν τώνήρωων της έποχης έχείνης.

— Μ’ έστειλ’δ χαπετάν Κιτβος, νά μοΰ δώβης 
λίγο χαπνδ νά τοΰ πάω.

Καί δ Τσόγγας προσβλέψας αυτόν, άποχρίνεται :
— Καπνό I πάνε πες του, όρε, πώς δέν είμαι 

ζουρλός έγώ, να βάλω φωτιά σιό βιύ μου καί να τδ 
βλέπω υίι κμίγεται,....

k Η ΨΤΧΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

(γΛ. σ«λ. 85)
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AWmiOTOS ΠΕΡΙΠΤΟΣίΙΖ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

(Συνέχεια)

17ον. Eire. 6 ώρα και '/i, κομίζω τό γεύμα 
καί κάθημαι δεξιόθεν τοΰ Ραϋμόνδου και Ενφ 
τρώγομεν, τδ φως σβέννυται, Ενφ τό τοΰ κοι- 
τώνος Ανάπτεται.

Σβύνω τό δεύτερον φως, ϊνα Ανάψω τό πρώ
τον, πλήν τό αύτό φαινόμενου Επαναλαμβάνεται 
δεκάκις τουλάχιστον, είς τρόπον ώστε, ϊνα μή 
διαρκώς Εγειρόμεθα, Απεφαοίσαμεν νά μένωμεν 
εν τφ ίοτιβτορίφ Εν ήμίφωτι, φωτιζόμενοι μό
νον ύπό τοΰ στομίου τοΰ φωταερίου τοΰ μα
γειριού.

19ον. Μή Αναφανέντων ποσώς των Υποδη
μάτων τοΰ Ραϋμόνδου, Απεφαοίσαμεν ν’ άνα- 
χώρήσωμεν μέ τά σανδάλια, ατινα Εφερε καί 
τά άποΐά δέν τώ ήρμοζον ποσώς. Είς Παρι- 
σίόνς ήναγκάσθην νά τφ Αγοράσω ετερα Υπο
δήματα άπαραιτήτως Αναγκαία διά νά Εξέρχεται. 
Είς Παρισίους διεμείναμεν Εφ' δλόκληρον Εβδο
μάδα, χωρίς ν’ Αναφανή τίποτε' τό δ' Επόμε
νον Σάββατον Απερχόμεθα Εκ νέου είς τό Moo ί 
morensy μέ Απόφασιν καί διατεθειμένος νά μή 
Εκπλήσσωμαι πλέον, ούδέ νά συγκινοϋμαι έκ 
φαινομένων τοιαύτης φύσεως.

Σάββατον 4 Φεβρουαρίου

Φθάνομεν τήν βην ώραν τής Εσπέρας. Ό 
Ραϋμόνδος τακτοποιεί τά έν Αταξία καί τήδε κα- 
κεϊοε ευρισκόμενα Επί τοΰ έδάφους Αντικείμενα, 
ενώ Εγώ Ετοιμάζω τό γεΰμα. Καθήμιθα καί 
τρώγομεν ήσύχως' τήν δέ 9ην ώραν κατακλι- 
νόμεθα. ‘Η νύξ αϋτη διήλθεν έν μεγίστη 
γαλήνη,

20ον. Τή 7η καιι/^ ώρα τής πρωίας κτύποι 
τινές Ακούονται Υπό τήν κλίνην τοΰ Ραϋμόνδου, 
εϊτα έν τφ τοίχφ όπισθεν αύτοΰ. Τή 7η και i/i 
Επτά φυλλάδια εκσφενδονίζονται έκ τής Εταζέ
ρας προς τήν θυρίδα, διερχόμενα άνωθι τής 
κλίνης μου.

Έκ τοΰ θορύβου τούτου δ Ρανμόνδος Αφυ
πνίζεται και Αποφασίζομεν Αμφότεροι νά Εγερ- 
θώμεν.

22ον. Μετά τινας στιγμάς, ενφ παρετήρουν 
πρός τήν θυρίδα, βλέπω Εν Εκ τών έξαφαίΊσΦέν- 
τών Υποδημάτων τήν πρωίαν τής Δευτέρας νά 
κατέρχεται πολύ βραδέως κατά μήκος τής θυ- 
ρίδος καί νά σταθή επί τοΰ έδάφους.

23ον. Ζωηροί κτύποι Ακούονται πλήττοντες 
τους ώμους τοΰ Ραϋμόνδου, έξ ού καί ζωηρώς 
ώθεϊτοι έξαύτών, κλίνας τό σώμα πρός τά όπι-

σθεν.Τόν παρακαλώ νά κατέλθη τής κλίνης του 
και να Ελθη έπί τής Ιδικής μου. Τίθεμαι Εκ τοΰ 
δεξιού μέρους και τόν συγκρατώ, θέτων τήν 
μίαν χεϊρα μου έπι τών ώμων αύτοΰ. Εξακο
λουθεί νά Υφίσταται τούς αύτούς κτύπους, Εγώ 
δέ αισθάνομαι, ότι οί κτύποι ουτοι έρχονται Εκ 
τίνος σημείου τής πλάτης του, άλλά δέν Ακούω 
πλέον ούδένα κρότον.

Έν δεδομένη στιγμή, θέτω τήν Αριστερόν 
χεΐρα μου έπι τοΰ μετώπου του, οτε οί κτύποι 
παΰουσιν Αμέσως. Ουτος δέ κουρασθείς Εκοι- 
μήθη.

25ον. Παρακαλώ τόν Ρανμόνδόν νά έγερθή. 
Εγείρεται και Ενδύέται παρά τή κλίνη μου.και 
εϊτα προχωρεί πρός τό Εοτιατόριον. Μόλις δμως 
έποιήσατο τρία βήματά, ποσότης τέφρας, ήν Υπο
λογίζω είς μίαν λίτραν, εκσφενδονίζεται Εκ τής 
θερμάστρας Επ’ αύτοΰ και επί τής κλίνης μου. 
Ή τέφρα διεχύθη Επι τοΰ Εδάφους έν σχήματί 
Ανεμιστηρίου.

28ον. Τήν 2αν ώραν καί 47 λεπτά, ένφ δ 
Ραϋμόνδος κατεγίνετο πρό τής τραπέζης γρα
φών, Εγώ δέ εύριοκόμην παρά τήν θυρίδα, πα
ρατηρώ Εν κυτίον μετά χρωμάτων, ευρισκόμε
νον έπί τοΰ Υποστηρίγματος παρά τφ ώρολο- 
γίφ νά έκσφενδονισθή έκ τής θέσεως ταύτης, 
νά διέλθη άνω τής κεφαλής τοΰ Ραϋμόνδου καί 
νά πέση ήνεωγμένον πρό εμοΰ Επι τον Εδά
φους, τά δέ χρώματα διασκορπίζονται· τήδε 

- κακεϊσε.
Φαινόμενα τοιαΰτα παραγόμενα και επανα

λαμβανόμενα Αδιακόπως Εν Αμφισβητήτφ Αλη- 
θείρ καί μή παραλλάσοντα τών άνωθι περιγρα- 
φέντων, άνευ σπουδαίου ετέρου Επεισοδίου, δέν 
θά Αναφέρφ.

36ον. Τή 6η ώρα καί 20 μικρός τις λίθος, 
εϊτα δεύτερος καί κατόπιν τρίτος πίπτουσιν έν 
τφ μαγειρείφ. Κύπτω και τούς λαμβάνω, Ε>φ 
ό Ραϋμόνδος ϊστατοι όρθιος πρός τήν τράπεζαν. 
Πρός στιγμήν εσκέφθην μήπως ουτος είχε λάβει 
αύτούς εν ώρα τον περιπάτου καί ήθελε ν'Αστει- 
ευθή. Τόν παρακαλώ νά μοί δείξη τάς χεϊρας 
καί τά θηλάκιά του, άλλά δέν εΥρίσκω τίποτε. 
Δσιρκούοης όμως τής έξετάσεως ταύτης κάι 
εϊτα Εν διαστήματι ένός λεπτού περίπου πίπτουν 
τρεις Ετεροι λίθοι Ανάλογοι και τρία μικρά-τε
μάχια σακχάρεως.

37ον. "Ωρα 6η καί 30· Ένώ γευματίζομε^, 
Ακούομεν κρότον εν τώ κοιτώνι. Εγειρόμεθα 
καί παρατηροΰμεν τό στρώμα τής κλίνης Επί

ε

τοΰ εδάφους. Αμέσως δέ ή λυχνία τοΰ κοιτώ- 
νος Ανάπτεται και ή τοΰ εστιατορίου σβέννυται.

40ον. "Ο πίλος μου εξαφανισθείς τήν προ
τεραίαν τό Εσπέρας εύρέθη πεπλατυμένος Επί τής 
κλίνης μου, Ενφ δέ τόν εξετάζω, παρατηρώ ότι 
καλύπτεται υπό κόνεως καί Αραχνών.

Τόν τινάζω καί τόν Επαναθέτω Επί τής κλί
νης’ μεταβαίνω είς τό Εοτιατόριον καί Επανέρ
χομαι, όπως λάβω τό ρινόμακτρόν μου Επί τής 
κλίνης καί παρατηρώ, ότι δ πίλος εξηφανίσθη 
Εκ νέου.

"Ο Ραϋμόνδος εισέρχεται καϊ Εξετάζει καί 
αύτός, άλλ’ ό πϊλος ούδαμοΰ Ανευρίσκεται. Περί 
τήν 8ην όμως ώραν δ πίλος Αναφαίνεται πε- 
πλατημένοςίπϊ τοΰ Εδάφους παρά τή κλίνη μου, 
δν λαμβάνω καί θέτω. Επ’ αύτής.

42ον. Ένφ προγευματίζομεν έν σπουδή, 
διάφορα Αντικείμενα πίπτουσιν Εξ όλων τών με
ρών έτοιμαζόμεθα νά Εξέλθωμεν, ότε παρατη
ροΰμεν τήν ρ ίβδον μου, εξαφανισθεϊσαν τήν 
προτεραίαν, νά πίπτη όπισθέν του μετά κρότου, 
ώς νά επιπτεν εξ ύφοϋς τεσσάρων μέτρων. Ό 
Ραϋμόνδος Εξέρχεται.-

Αποπειρώμαι νά λάβω άπό τής κλίνης τόν 
πίλον μου. Είς Ενός μέτρου δπόστασιν Από τής 
θύρας τόΰ δωματίου βλέπω τό στρώμα άνατρε- 
πομενον Επί τοΰ εδάφους μετά τοΰ πίλου μου. 
Έπαναθέτω τό στρώμα είς τήν θέσιν του, λαμ
βάνω τόν πίλον μου, όπως Εχει καί τόν φορώ. 
Άφοΰ δέ ερριφα βλέμμα πανταχόσε λαμβάνω 
βιαίως καί τήν ράβδον μου καί Εγκαταλείπω τήν 
στοιχειωμέν ην αυτήν οικίαν.

—Έπανακάμπτομεν είς Παρισίους, όπου ού
δέν φαινόμενον παράγεται' τό δέ Σάββατον 11η 
Φεβρουάριου,Εν τή Εταιρεία τοΰ Μαγνητισμού 
τής Γαλλίας εποιησάμην Ανακοίνωσιν τών περί- μεγίστη, 
έργων αύτών φαινομένων, μετ’ Αναγγελίας, ότι ~'
τήν Επαύριον Κυριακήν θά εξηκολούθουν τά 
πειράματα ταΰτα Εν Monlmoreniy. όπου θα με- 
τέβαινον μετάτοΰ Ραϋμόνδου καί τής Κας Cor- 
nilie όπως συμετάσχη καί αΰτη διά τής διορατη- 
κότητός της είς ταΰτα ώς καϊ τών κ. κ. Girod, 
Girly, καί ΗαυάηεοαΠ,οϊτινες μοί Εξέφρασαν 
τήν Επιθυμίαν, ϊνα μέ συνοδεύσωσιν, όπερ και 
εδέχθην.

Κυριακή, 12 ΦιβρουαρΙου.

Αναχωρώ μετά τοΰ Ραϋμόνδου καϊ φθά- 
νομεν είς.τάς 10 καί 50. Ό κ. καί ή Κα Cor 
nille Ερχονται είς τάς 11 καί */ι  ϊνα γευματι- 
σωμεν καθήμεθα είς τήν τράπεζαν Εν σπουδή 
καί οί προσκεκλημένοι προσέρχονται τήν Ιην 
ώραν.

—Λαμβμνοντες τόν καφέν περιμένομεν ήσύ
χως τάς Εκδηλώσεις, άλλ’ ούδέν παράγεται. Οί 
προσκεκλημένοι Απεσύρ θήσαν τήν 4ην ώραν φρο- 
νοΰντες, ότι αί Απαιτούμεναι συνθήκαι τής ήρε- 
μίας καί ήσυχίας δέν ήσαν Αρκεται καί πιθανώς

επίσης, ότι ή σχέσις τοΰ Ραϋμόνδου μετά τοΰ 
περιβάλλοντος δέν εϊχενΕπαρκώςΑπσκατασταθ^.

Και όντως, κατά τάς δύο προηγούμενος περι
πτώσεις, δς προανέφερα, αί Εκδηλώσεις παρή- 
χθησαν τήν Επαύριον 10 Εως 12 ώρας μετά τήν 
άφιξίν μας.

45ον. Τήν επαύριον, τήν 7ην και ι/2 ώραν 
κτύποι ζωηρότατοι ήκούσθησαν Υπό τήν κλίνην 
τοΰ Ραϋμόνδου, όπισθέν του και μετά τοΰτο 
εις άλλα μέρη. Μετ' όλίγον δέ κρότος καταπι- 
πτόντων Αντικειμένων έν τφ έοτιατορϊφ Ακού
εται, προαναγέλλων ήμϊν Εκτακτον ταραχώδη 
σκηνήν. Εγείρομαι, όπως ϊδω.

46ον. Ό Ραϋμόνδος κεϊται Ακίνητος Εν τή 
κλίνη του μέ τά νώταεστραμμένα πρός τόν τοί
χον. Διέρχομαι τό Εοτιατόριον καί μόλις, φθάνω 
είς τήν θύραν,τό στρώμα μου μετά τών καλυμ
μάτων κ.τ.λ. πίπτει είς τό Εδαφος.

47ον. Λαμβάνω σχοινίον καί δένώ τό στρώ
μα και τό προσκεφάλαιον μετά τών σκεπασμά
των και Αποσύρομαι. Δέν είχον Ετι φθάση είς 
τό εοτιατόριον και Ακούω κρότον όπισθέν μου. 
Στρεφόμενος βλέπω τά πάντα έπι τοΰ Εδάφους.

48ον. Πολύ ήσυχος, άλλά και πολύ Εκπλη
κτος επαναθέτω τά πάντα εις τήν θέσιν των 
και βλξπω, ότι ό κόμβος τοΰ σχοινιού είχε λυθή. 
Δένω Εκ νέου τά πάντα καί κάμνω αύτήν τήν 
φοράν 5—6 κόμβους, τόν Ενα επί τον άλλου 
καί Αποσύρομαι. Άλλά μόλις πάλιν εισέρχομαι 
είς τό άλλο δωμάτιον καί τά πάντα λελυμένα 
καταπίατουσιν Επι τοΰ Εδάφους, μία δέ άκρα 
τοΰ σχοινιού φθάνει μέχρι τών ποδών μου.Έκ 
τών κόμβων μόνον εΐς Υπήρχεν Ετι, τό δέ σχοι
νίον ήτο· συντετριμμένον εις τό μέσον,Εξ ου φαί
νεται, ότι ή τάσις πρός διαστολήν αύτοΰ ήτο

Τα φαινόμενα ταΰτα διήρκεσαν 8·~~10 λεπτά, 
$ δέ Ραϋμόνδος δέν διέκρινεν άλλο ή τό Απο
τέλεσμα.. Μετ' ολίγον προγευματίζομεν έν σπου
δή καί δπως-όπως, οτε φοβερός βόμβος μάς 
κατέλαβε συσσώμως. Φυλλάδια, βίβλοι, εργαλεία 
και Αντικείμενα τοΰ μαγειρείου έξεσφενδονί- 
ζοντο πανταχόσε. Τά φαινόμενα δέ ταΰτα, το- 
σοΰτον ταχέως διεδέχοντο άλληλα, ώστε μοί 
ιμο Αδύνατον νά τά παρακολουθήσω Εν λεπτο

μέρεια.
50ον; Άπεφασίσαμεν νά Εξέλθωμεν Αμέσως 

και ενώ Ετειναν τήν χεΐρα, ϊνα λάβω τόν πίλον 
μου καί τήν ράβδον μου, δ Ραϋμόνδος μοί λέ
γει: «Παρατηρήσατε, παρατηρήσατε, φεύγει 
φεύγει» δεικννων μοι τόν πϊλον μου, δν δέν 
βλέπω πλέον' είχεν έξαφανισθη, χεορίς ούδα- 
μώς νά φαίνεται πλέον Επι τής οροφής.

βίον. Επιμένω νά Εξέλθωμεν τό ταχύτερον, 
όπως εϊχομεν καϊ μόλις έϊμεθα είς τόν μικρόν 
διάδρομόν, ή ράβδος μου, ήν.εϊχόν Αφήση Εκ 
φόβου ή έξ Απελπησίας, όπως θέλετε Εκλάβετε, 
βιαίως Εκσφεδονθζεται όπισθεν τοΰ Ραϋμόνδου
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και πίπτει μετά πολλοΰ κρότου πλησίον αύτοϋ. 
Κατέρχομαι και κλείω δπισθέν μου την θυραν 
ταχέως και συναντώ τόν Ραϋμόνδον, δστις με 
Ανέμενεν είς την δδόν.Άναχωροϋμεν δέ διά ίΤα- 
ρισίσυς την 9η>· ώραν. (’Ο πίλος μου Ανευρέθη 
τήν Κυριακήν 19ην Από τοΰ υΐοΰ μου Άν- 
δρέου Εντός σωρείας παλαιών Εφημερίδων, Από 
τήν εταζέραν τοΰ εστιατορίου.)

Κυριακή 19 Φεβρουάριου
Προτίθεμαι νά τελειώσω τήν μελέτην ταύτην. 

Ό υ'ιός βου Άνδρέας θ' Ανεχώρει τό Σάββατον 
Εσπέρας μετά τοΰ Ρανμόνδου, ενφ εγώ Ανεχώ- 
ρησα τήν ίπωΰσαν είς τά 10, καί ίφθασα είς 
τάς 10 και 50'. Ό κ. Haiidricourl φθάνει 
μίαν ώραν βραδντερον, Προγευματίζομεν ήσυ- 
χότατα, περιμένοντες, ϊνα Εκδηλωθώσι τά φαι
νόμενα καλ μόλον οτι ή Επιθυμία. πάντων είναι 
μεγάλη, τίποτε δέν παράγεται.

Ό κ. Haudn'eourt Αποφασίζει νά διέλθη 
τήν νύκτα πλησίον μας. Άφοϋ δέ Εδείπνησε 
τήν ·9ην καί SO', κατεκλίθη είς τήν θέσιν μου. 
Καί επειδή έχω μόνον δύο μικρός κλίνας, Εγώ 
μετέβην νά κοιμηθώ, Επί τή σκέψει, 8τι ήθελον 
παραχθή κατά τό σύνηθες φαινόμενά τινα.

ΕΓΙΝΕΣ ΤΕΛΟΣ··..

"Οπως στδν κάμπο τό πουλί 
παίζει μέ τό κλαδάκι

"Οπως τό κΰμα τό τρελλό 
παίζει μέ τ’ Αεράκι,

"Ετσι κ’ έβΰ Αγάπη μου 
παίζεις μέ τήν καρδιά μου

κ’ Εγινες πλέον εις αυτήν 
θεός καί μάγισσά μου.

"Οπως τδ τριαντάφυλλο 
τ’ ανοίγει ή πρωία

όπως τ’ Αηδόνι τραγουδεϊ 
στοδ δάσους τά σκοτία,

“Ετσι κ’ εσύ αγάπη μου 
άνοιξες τήν καρδιά μου 

κ’ έγινες δρόσος μυστική 
πηγή στά δάκρυα μου.

"Εγινες τέλος, έγινες 
τόρανος και χαρά μου

Ελπίς, απελπισία μου 
μέλλον καί συμφορά μου I

ΣΟΦ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τήν επαύριον ό Ραΰμόνδος κόπτει διά νά 
λάβη τόν πίλον του, δν είχε θέσει τήν προτε
ραίαν Επί τινων φυλλαδίων,πρόςτήν θυρίδα’ κει
μένων, <?έλ’ ό πιλός του Εξαφανίζεται. Είπα 
τότε είς τόν Ρανμόνδον νά φορέση παλαιόν τι 
πιλίκιον ποδηλατιοτοΰ, δπερ Εκειτο Επί τοΰ ί- 
ματιοστάτου, άλλά μόλις Εκτείνει ■ τήν χέΐρά του 
Εξαφανίζεται και τοϋτο.

— Είναι αρά γε τοΰτο ειρωνεία τοΰ πεπρω
μένου ; ή Ενεργούσα αυτή δύναμις έίνε Άρα ει
ρωνική ή Αποτάσσεται είς νόμους, οΰς δέν ύπο- 
πτευόμεθα ; Ή τελευταία αυτή Απόθεσις μοϊ 
φαίνεται, Αν όχι βεβαία, τοΑλάχιστον πιθανή. 
Καί εν τοιαντη περιπτώσει δυνάμεθα νά παρα- 
δεχθώμεν τοΑλάχιστον, δτι πρόσωπα τινά υπο- 
βοηθοΰσίτάς Εκδηλώσεις, ταύτας, Ενφ ετερα τάς 
εμποδίζουσι.

Jsr διακόπτω τό ζήτημα, δπερ μοϊ φαίνεται 
δλυτον Ιν τή πορονοη καταστάοει των γνώ- 
σεών μας, άλλά τεταραγμένος Απότών φαινομέ
νων, ών Εγενόμην Εκούσιος μάρτυς, Αναστέλλω 
άπλώς τήν περαιτέρω Απαρίθμησιν αυτών περι- 
οριζόμενος μόνον είς τάς παρατηρήσεις καί συμ
πτώσεις μου. (‘Έπεται τό τέλος)

ΑΙΜΙΛΙΑ Μ1ΧΑΛΟΝΑΚΟΤ f Εκ τ&ν έλλην, καλλυναίν τοΰ Κάιρου]

Η ΚΑΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

Έπιστρέφουσα έκ τοΰ κήπου, τάς χεΐρας 
πλήρεις μέ άνθη ορτανσίας, ή Ροζαλία εί- 
σήλθεν είς τήν τραπεζαρίαν παλαιός τίνος .οι
κίας τής μάμμ-ης της, ο'πο’τε το θέρος ήρχετο 
νά διέλθγ ολίγους μήνας μετ’ αυτής.

Μόλις είσελθοϋσα, είς τό κατώφλιον τής 
μεγάλης αιθούσης έξεπλάγη τόσον, ώστε παρ’ 
όλίγον τά άνθη έπιπτον τών χειρών της. 
Είς τό κλεΐθρον τής σκευοθήκης, τοΰ μυστη
ριώδους και πολυτίμου έπίπλου ή μάμμη είχε 
ςεχάσγ τήν κλείδα !........

’Απίστευτου ! Και όμως άπό τόν σύρτην 
τοΰ σεβαστού κάρυνου έπίπλου, έκρέμαντο ήδη 
ύπερηφάνως αί κλείδες δλαι τής κυρίας Δι- 
βερνοά.

Δέκα οκτώ ολόκληρα έτη ή Ροζαλία ήρχετο 
εις τήν έπαυλιν, καί δσον μακράν καί αν έ
βαινε τό μνημονικόν της, ουδέποτε ένεθυμεΐτο 
τοιαύτην λήθην. "Οπως ο' άγρυπνος τραπεζί
της προσέχει τήν κλείδα του θησαυροφυλα
κίου του, οπερ περιεχει τήν περιουσίαν του 
ουτω καί ή μάμμη, διά νά μη θέσγ είς πει
ρασμόν τήν λαιμαργίαν τής έγγονής της, 
ουδέποτε έλησμόνει νά κλειδώσγ τήν σκευο
θήκην, τήν έγκλείουσαν τόσα καλά πράγματα.

Δι’ ενός πηδήματος—άφοΰ επέταξε τά 
άνθη έπί τής τραπέζης, διασκορπισθέντα τήδε 
κ<κνεΐσε—ή Ροζαλία διηυθύνθη. μέχρι τής μυ
στικής παρακαταθήκης τής μάμμης. Ζαλι
σμένη, ήνοιξε τά δύο φύλλα καί παρετήρησε μέ 
τούς μεγάλους γαλανούς Οφθαλμούς, δπως εύ-, 
χαριστήση τέλος τήν περιέργειαν της, καρα
δοκούσα άπό τόσα έτη μίαν τοιαύτην ευκαι
ρίαν.

Ματαιότης ! Ή περίφημος κρύπτη δέν πε
ριείχε τίποτε τό θαυμάσιου. Τά μεγαλείτερα 
διαμερίσματα ήσαν κατειλημμένα υπό σειράς 
δοχείων γλυκυσμάτων, σακιδίων εκ καρύων, 
κανίστρων άμυγδάλων, ενώ είς τά κάτοο δια
μερίσματα παρετάσσετο ολόκληρος σειρά φια- 
λιαδίων καί φιαλών. Τά μέν ήσαν ωοειδή, τά 
δέ επιμήκη, άλλα κομψά, άλλα κρυστάλινα, 
διάφορα κοινά, και ολα θά ειχον ποτά κατε- 
σκευασμένα άπό τήν καλήν μάμμην,· κατά 
τάς έσπερας τοΰ χειμώνας.

Ή νεάνις παρετήρησε τήν μικράν αύτήν 
σειράν τών δοχείων καί φιαλών άνευ ενθου
σιασμοί. Έφκντάζετο δέ οτι ή σκευοθήκη 
αύτη περιείχε μεταξωτά αξίας, άδάμαντας 
τοΰ στέμματος, τό σκήπτρον του πάπα καί τίς 
οΐδε τί άλλο! Άλλα νά είναι τόσον προφυ- 
λακτικώς και τόσον ερμητικώς κε.κλεισμένη, 
όπως κρύπτη μερικάς προχείρους προμήθειας, 
άληθώς τούτο ήτο ιδέα γραίας, τήν οποίαν τά 
έτη καθιστώσι ολίγον μανιακήν.

Μηχανικώς ή Ροζαλία λαμβάνουσα μίαν 
φιάλην τής οποίας ή επιγραφή δέν έφαίνετο έκ’ 
τής κόνεως, έξεκένωσεν έκ τοΰ περιεχομένου 
είς μικρόν κύπελλον, δπερ ,εύρίσκετο πλησίον. 
Καί αΰτόδχι έκ λαιμαργίας μόλις ενα δακτυ
λάκι chartreuse άλλά μή κρίνουσα καλώς τήν 
πράξιν της, καί θέλουτα νά έπωφεληθ^ τής 
εξαιρετικής περιστάσεως, τής καλής τύχης, 
νά λάβγ κάτι άπό τήν σκευοθήκην αυτήν τής 
μάμμης, ήτις ήτο τόσον καλώς πραφυλαγ- 
μένη.

Τό ποτόν αύτό ·μή έχουσα και πολλήν ο- 
ρεζιν νά τό πίγι, τό παρετήρει καλώς είς τό 
φώς· δέν ήτο διαυγές. Μή σκανδαλισθεΐσα πο
σώς, ήτοιμάζετο νά τό χυσγ είς τήν φιάλην, 
οτε ήκουσε θόρυβον. Τρομάξασα τότε καί φο
βούμενη τάς επιπλήξεις, έπιεν αύτό άμέσως, 
άλλά έμόρφασεν έκ τής άηδοΰς γεύσεως.

— ΓΙούφ ! Τί φρικτόν ποτόν ! εΐπεν.
Καί βιαίως, κλείουσα τήν σκευοθήκην, οπι- 

σθοχώρισε.
Καιρός ήτο.
Σιγαλώς ή κ. Διβερνοά είσήρχετο. Άντε- 

λήφθη τήν άπώλειαν τών κλειδών της καί εΐρ- 
χετο πρός άναζήτησιν.

—ΤΑ ! ιδού τα, έφύνησεν αύτη χαρούμενη. 
Φαντάσου μικρούλα μου, ήμην καταστενοχο>- 
ρημενη..........

Άλλ’ έσιώπησεν έκπληκτος, διότι ή έγγονή . 
της ϊστατο ενώπιον της κάτωχρος, με τους 
οφθαλμούς ήνεωγμένους, τά χείλη ωχρά.

— "Αρρωστη είσαι, παιδί μου, ήρώτησεν.
— Υποφέρω, έψέλλισεν ή νε^νις, πίπτουσα 

έπί τοΰ καναπέ.
*Ως μήτηρ ή γραία μάμμη τή» έλαόεν εις 

τούς βραχίονας της.
— Άχ ! Θεέ μου, τί έχεις ΙΙοΰ πονεΐς^ 

; — Έκεϊ, λέγει ή Ροζαλία, δεικνύουσα τον 
στόμαχόν της........Καίομαι.......... κκίόμαι !........

— Έπιες τίποτε ;
Ή ασθενής ένευσε τήν κεφαλήν.
— Άπό τήν σκευοθήκην J
Καί τρέχουσα ή κ. Διβερνοα έλαβε την 

έσκονισμένην φιάλην.
— Άπό αύτό;
‘Ωσαύτως ή χαρίεσσα ξανθή κεφαλή/κλινε. 
Τότε τάς χεϊρας ύψώνδυσα πρός τόν ούρα- 

νόν ή γραία μάμμη έφύνησεν :
— Δυστυχής, έπιες τό δηλητήριον τών πον

τικών !
ΙΙέριξ τής κλίνης τής Ροζαλίας, άφοΰ πάς 

φόβος παρήλθε, χάρις εις τά εμετικά και προ
φυλάξεις ή μήτηρ της καί ή μάμμη την ήρω- 
των :

— Κακό παιδί, νά πίγ'ς τό δηλητηριον που 
δίδώμεν είς τούς ποντικούς ! ήθελες λοιπόν 
νά άποθάνης J

"Οπως'ό^ πνιγόμενος ευρίσκει σανίδα καί
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σώζεται, οΰτω και ή Ροζαλία, τήν οποίαν ή 
τιμωρία τής περιεργείας έξηυτέλιζεν έξ έντρο- 
πής, £λαβ« προθύμως τήν άνέλπιστον ταύτην 
πρόφασιν. της σωτηρίας και μέ ύπόκωφον φω
νήν έψέλλισεν :

— ΜαΤ,ιστπ, μα^ιστα...
— Πώς 1 έφώνησεν η μάμμη, σκοπίμως τδ 

έκαμες;
— Μάλιστα, μαλιστα........
— ΤΗσο λοιπόν δυστυχής ;
-— Μάλιστα, μάλιστα........
— Είς τήν ήλικίαν σου, τής λέγει ή μήτηρ 

της δακρύουσα, μέ το'σας περιποιήσεις, χαϊδε
μένη, τι λύπην δυνασαι σύ νά έχγς ;

Ή Ροζαλία, ήτις και αυτή ήρώτα τον ε
αυτόν της, ποια λύπη δύναται νά τήν άπελ- 
πίση το'σον. έσιώπα, και ή μάμμη της σκε- 
φΟεϊσα, είπεν :

— Εΐς ήλικίαν δέκα οκτώ έτων, διατί θέ
λουν ν’άποθάνουν, παρά άπδ έρωτα !;... Ά, 
δέν είναι φοβερόν τοΰτο, παιδίον ;

Συγκεχυμένη διά τδ ψευδός της και κατα- 
πδρφυρος, έπεβεβαίωσε.

—· Μάλιστα, Μάλιστα........
— Άλλά ποιος J Όνο’μασέ μας αύτο'ν, τδν 

όποϊον άγαπάς εΐς τοιοΰτον σημεϊον ;
Τήν φοράν αύτήν ή νε-ϊνις τά έχασεν.
Ούδέν όνομα τής ήρχετο εΐς τά χείλη. Έ- 

σκέφΟη πρδς στιγμήν τδν καθηγητήν τοΰ 
κλειδοκυμβάλου, άλλ’ είχεν ουτος επτά τέ
κνα ! Τδν γραμματέα τοϋ πατρο'ς της; άλλ’ 
ήτο και ούτος μύωψ και φαλακρός· τόν έξαδελ- 
φον της Γλάδστονα, άλλ’ εΐς ολας των τάς 
συνδιαλέξεις, δέν έκαμνον άλλο παρά νά φιλο- 
νεικοΰν κα’ι νά δέρωνται........ *θΖ 1’ °ύδένα
εΰρισκε και τδ έσκοτισμένον μνημονικόν της 
ΰ®ν ένεθυμεϊτο όνομά τι.

Α,ί δύο όμως γυναίκες έπιμένουσαι ήρώτων :
— Εΐπε μας ποιον j..... Σοΰ ύποσχόμεθα, 

ότι θά τδν νυμφευθής.
Ώς πληγωθέν πτηνόν κινεί τάς πτέρυγάς 

του, ούτως οί ωραίοι λευκοί βραχίονες της ά- 
νεγείροντο καί έπιπτον έπι τών σκεπασμάτων 
τής κλίνης της, νωρίς άπδ τά γείλη τηο νά 
έξέλθγ όνομα.

Τότε ή κ. Διβερνοά, εΐς τήν έπίμονον αυ
τήν σιωπήν, λεγει θριαμβευτικώς :

— ”Δ ! εννοώ· τόν Ιάκωβον Νιλσόν !
Οί βραχίονες της έκινήθησαν έκ νέου, ώς νά 

έβεβαίουν τούς λόγους τής μάμμης.
— ’Αδύνατον, είπεν ή μήτηρ. ‘Η Ροζα-

λία μόνον μίαν φοράν τόν εΐδεν........Και τόσον
ολίγον........Τόν συναντήσαμεν είς τήν κλίμακα !

— Αύτδ άρκεΐ όπως τδν έρωτευθγ, έπείπεν 
ή μάμμη. Προσθέτω 100,000 φρ. είς -τήν 
προίκα σου, μετά τρεις μήνας θά νυμφευθής !

Ή έκπληξις του ’Ιακώβου Νιλσδν ύπήρξε 
μεγάλη, βταν τώ είπον, ότι ή δεσποινίς Ρο

ζαλία Διβερνοά, τής όποιας μόλις ένεθυμεΐτο 
τά χαρακτηριστικά, ήθέλησε ν ’ αύτοκτονήση 
δι’αυτόν. "Οπως όμως πάς ώραΐος νέος έχει 
τήν συνήθειαν τής επιτυχίας, δέν έσκέφθη 
κδν ν’ άμφιβάλλη περί τοΰ γεγονότος. Καί 
έθαύμασε τόν εαυτόν του είς τδν καθρέπτην, 
άνεσήκωσε τδν μυστακά του καί έδιώρθωσε 
τόν λαιμοδέτην, ώμολογήσας, οτι ή νεδνις 
αύτη είχε καλήν εκλογήν.

— Κ’ έπειτα, έσκέφθη, ή μονότονος· ζωή 
άρχίζει νά μέ βαρύνγ. Ή μικρά αυτή εΐνε ω
ραία, καλής οικογένειας, μέ καλήν προίκα, καί 
άφοΰ αποθνήσκει ές έρωτος δι’ έμέ, διατί νά 
μή τήν καταστήσω ευτυχή ;

Καί προθύμως έζήτησε τήν χεΐρα τής κλη
ρονόμου, ήτις καί τώ έδόθη, χωρίς οί γονείς 
νά έρωτήσουν τήν νεάνιδα.

‘Η Ροζαλία λοιπόν έγένετο Κυρία ’Ιακώβου 
Νιλσόν. Άλλά, ήγαπημένη καί ευτυχής, οΰ- 
δέπότε ώμολόγησεν είς τόν σύζυγόν της, οτι ή 
σοβαρά πράξις, ήτις ήνωσε τήν ζωήν των καί 
άπεφάσισε τήν ευτυχίαν των, προήρχετο έξ 
άπροσεξίας τής μάμμης καί άπερισκεψίας τής 
έγγονής !........

■(’Εκ τοϋ Γαλλικόν)
ΑΝΤΙΓΟΝΗ Π.

►•ΦββΣββΦ·-'
ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΝΑΨΓΧΗΣ

ΕΙΣ ΜΕΘΑΝΑ

Τό θέρος εΐνε, ώς γνωστόν, ή κατ’ έξοχήν 
προσφόρος έποχή τών ταξειδίων, τά όποια έπιχειρεΐ 
τις, άν ούχί δι’ άλλον σκοπόν, τούλάχιστον χάριν 
Αναψυχής.

Εν λοιπόν τοιοΰτον ταξείδιον άπεφάσισα νά ε
πιχειρήσω και έγώ, μεταβαίνων είς Μέθανα, μέρος 
διά τό ύποϊον είχον ακούσει πολλά, παρά πολλών, 
Αξιόλογα πράγματα, ήτοι διά τό εύάρεστον τής έν 
αύτφ διαμονής καί συνάμα διά τάς θεσπεσίας αύ
τοΰ φυσικάς καλλονάς.

Τό άτμόπλοιον, οδτινος επέβην, άπήρε τοΰ Πει· 
ραϊκοΰ λιμένος περί τήν έβδόμην καί ήμίσειαν πρω
ινήν μιάς ήμέρας, μέ θάλασσαν γαληνιαΐαν, τής 
δποίας τήν σαπφειρόχρουν έπιφάνειαν έρυτίδουν 
μόνον μικρά μόλις κύματα, σχηματίζοντα έπ’ αύτής 
μικράς Αφρώδους ταινίας.

Κατά τόν πλοΰν έγνωρίσθην-τυχαίως μέ τινα 
καλόν κάί ιύγενή κύριον έκ τοΰ εξωτερικού κατα- 
γόμενον καί συνοδεύοντα τήν σύζυγόν του. Μετέ*  
βαινον κατά σύμπτωσιν καί οδτοι είς Μέθανα, διά 
τά έκεΐ ύπάρχοντα Ιαματικά λουτρά.

Τό ταξείδιόν μας ύπήρξε μικρόν μέν, άλλ’ ίπό 
πάσαν έποψιν τερπνόν καί πλήρες φαιδρών επεισο
δίων. Περί τήν έσπέραν—τής αύτής ήμέρας—εί- 
σήλθομεν μέ τό άργυρόχρουν φέγγος τής σελήνης 
είς τόν μικρόν ?δρμον τών Μεθάνων.

Τά Μέθανα Αποτελοΰσιν ώς γνωστόν, μέρος, τοΰ 
νομοΰ Άργολιδο-Κορινθίας’κεΐνται είς νησίδα συν- 
δεδεμένην διά στενής λωρίδος μετά τής ξηρός καί 
μεταξύ βουνοΰ καί θαλάσσης. Κατοικοΰνται ύπό 

κατοίκων λίαν εύγενών, φιλοπροόδων καί Ανεπτυγ
μένων. έχουσι δέ οικίας ωραίας, ξενοδοχεία, διά
φορα καταστήματα κ.τ.λ.

Έκ πρώτης δψεως καταπλήσσεταί τις ύπό τής 
μάγου καί πλήρους άφαντάστου μεγαλείου είκόνος, 
τής διαγραφομένης γύρωθεν ύπό τής φύσεως δι’ 
ασυλήπτου ώραιότητος γραμμών καί ύπό τών ώ- 
ραιοτάτων καί μαγευτικών τοπείων, έφ’ ών τό 
βλέμμα ριπτόμενον προσκολλάται άπλήστως, ένφ ή 
ψυχή μεθύσκεται καί αιχμαλωτίζεται ύπό τής γοη
τείας.

Βράχοι έξ άλλου άγριας καλλονής ύπάρχόυσιν 
έκεΐ παρά τήν θάλασσαν, έπί τών δποίων τό κΰμα 
κυλιόμενον τερψιθύμως παράγει ένα ήδύτατον πάν
τοτε καί αρμονικόν φλοίσβον.

Τήν ήμέραν καί ίδίφ κατά τήν ώραν, καθ’ ήν ό 
δ ήλιος δύει πορφυρώνων διά τών τελευταίων λει
ψάνων τών άκτίνων του τά κράσπεδα γύρω τοΰ δ- 
ρίζοντος, βλέπει τις βυθίζων τό βλέμμά του μέ
χρι τοΰ πυθμένος τής θαλάσσης, ώραϊα καί ποι
κίλα όστρακα καί μικρά φυτά λικνιζόμενα μέ ίδιά- 
ζουσάν τινα χάριν ύπό τών ήρέμως κινούμενων δι
αυγών αύτής ΰδάτων.

Τήν νύκτα πάλιν ή σελήνη μαρμαίρουσα έν τφ 
στερεώματι τοΰ ούρανοΰ μεταβάλλει τήν θάλασσαν 
δλην εις έν απέραντου κάτοπτρον. Λέμβοι τότε 
διαφόρου μεγέθους μέ τάς κώπας των καί πλοιάρια 
με τά ιστία *ων  τήν διασχίζουσι γοργώς, ένφ κά
ποτε Ακούει τις τό Ιδιόρρυθμον άσμα τών έν αύτοΐς 
έπιβαινόντων.

Είς Μέθανα πλεΐστοι δσοι έξ ’Αθηνών καταφεύ- 
γουσιν, άλλοι μέν διά νά άπαλλαγώσι τοΰ καύσω- 
νος καί τοΰ κονιορτοΰ αύτών καί διέλθωσνν έκεΐ τό 
θέρος δλον, άπολαμβάνοντες ούτω τών όσων εί- 
πομεν Αγαθών καί Αναζωογονούμενοι, άλλοι δέ 
διά τά μικρόν άπέχοντα έκεΐθεν λουτρά, άτινα, 
ώς λέγουσι, συντελοΰσι κατά τό μάλλον καί ήττον 
είς τήν θεραπείαν πολλών νοσημάτων.

Χα£>άλ. Δ. ΚουτΑψαρης

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

/Έχ τοϋ ποιήμαιοι tov Hamerling)

Λαμπρόν έορτήν πρός τήν θεάν τοΰ Έρωτος, 
Άφροδίτην, έτέλουν έν μουσική καί χοροΐς εις τήν 
Πάρον τής Κύπρου καί ένφ δλαι αί ώραΐαι παρθένοι 
έλάμπρυνον ταύτην, μία μόνη, ή νεωτάτη θε- 
σπεσία θυγάτηρ τοΰ άρχοντος ίερέως, ή ώραιο- 
τάτη πασών Ψυχή ήτο άποΰσα. Άλλ’ δ πατήρ της 
έπιμένει καί φέρει τήν θεόμορφον Ψυχήν, πρό τής 
,έκπάγλου δέ ταύτης κόρης ό λαός ένθουσι§, έκ- 
πλήσσεται, τήν αποκαλεΐ νέαν Άφροδίτην καί τήν 
τιμή, ώς θεάν Άνθη ρίπτονται π.ό αύ.ής, νέοι 
καί ν,άνιδες τήν συνοδεύουν παντού παίζοντες 
αύλούς καί τύμπανα, ή φήμη της Ψυχής διατρέχιι 
σύμπασαν τήν νήσον καί οί μνηστήρες πανταχόθεν 
συρρέουσι, οθς δμως πάντας περιφρονεΐ έπαιρομένη 
ή παρθένος διά τάς θείας τιμάς.

Άλλά ή ’Αφροδίτη ζηλοτυποΰσα μισεί τήν Ψυ
χήν καί πρός έξευτελισμόν διατάσσει τόν υιόν της 
"Ερωτα νά πλήξη τήν καρδίαν της δι’ έρωτος πρός 
δύσμορφον γέροντα έπαίτην. Ό πονηρός υιός της 
προθύμως άναρριχάται έπί δένδρου καί ρίπτει τό 
βέλος του κατά τοΰ διερχομένον έπαίτου. Άλλ’ Α

ποτυγχάνει και διά τού βέλους τραυματισθείς αύτός 
δ "Ερως, αισθάνεται αίφνης φλογέράν πρός τήν 
Ψυχήν Αγάπην. Ή ’Αφροδίτη τότε έξαλλος κατορ
θώνει διά τοΰ έν Μιλήτφ χρησμοΰ νά θέση τήν 
Ψυχήν δ πατήρ της έπί ερήμου βράχου, ϊνα έκεΐθεν 
Αρπαγή υπό πτερωτού τέρατος. Άλλ’ Αντ αύτοΰ 
σπεύδει δ "Ερχς καί τήν παρασύρει εις τόν κήπον 
του, δπου έζει εύδαιμόνως, έχουσα παρ αύτη 
καί τάς άδελφάς της, αίτινες δμως έκ φθόνου καί μί
σους πρός τήν αγαθήν Ψυχήν τή παριστάνουσι, 
τόν έραστήν της ώς τέρας φρικώδ^ς καί τήν συμ
βουλεύουν νά τόν φονεύση. Ή δυστυχής πείθεται 
καί εύρίσκουσα τόν "Ερωτα κοιμώμενον πλησιάζει 
δι’ εγχειριδίου ώπλισμένη καί κρατούσα λυχνίαν. 
Άλλά σταγυ ν θερμού έλαίου πίπτει έπί τοΰ ώμου 
του, δ "Ερως έξυπνφ καί έννοήσος τόν σκοπόν της, 
φεύγει, λέγων: «Χαϊρε, Ψυχή ! Σέήγάπησα, ώς τό 
άνθος τοϋ λωτοΰ άγαπρ. τόν ποταμόν, ώς ή μυρ- 
σίιηάγαπφ τήι άκιήν νής κυανής θαλάσση^. Ώς 
κατοικίαν μου εξέλεξα τήν καρδίαν σου. "Ηδη δμως 
σέ μισώ καί πρέπει νά τιμωρηθής αύστηρώς·.

Ή Ψυχή λειποθυμεΐ καί δταν συνέρχεται εύρίσηε- 
ται είς έρημον, τόπον. Αί ψθονεραί άδελφαί της 
τιμωρούνται διά θανάτου καί αύτή ποθούσα τήν 
αίωνίαν άνάπαυσιν κρημνίζεται Από ύψηλοΰ βράχου. 
Άλλά είς σάτυρος τήν σώζει καί τήν φέρει πρός 
γραίαν μάντισσαν, ή όποια τής άπαντά εΐς έρώτη· 
σιν της, &ν θ’ άνεύρη τόν έραστήν της. « Υπάρχει 
πόθος θερμός είς δν καί οίθεοί ύποτάσσονται·.

Τότε Αρχίζουν αί περιπέτειας τής Ψυχής. Ζητεί 
τήν βοήθειαν τής Αήμητρος, τής "Ηρας, τοΰ ’Απόλ
λωνος, Αλλά παρ’ δλων Αποπέμπεπαι καί τέλος δια
ταγή τής ’Αφροδίτης όδηγεΐται ύπό τοΰ Έρμοΰ εΐς 
έρημον δάσος. Έκεΐ άποφασίζει ή Ψυχήνά ύπηρε- 
τήση τήν θεάν ώς δούλη, πρός έξιλέωσιν.

Τήν στιγμήν ταύτην παριστφ καί ή ήμετέρα el- 
κών. Υπερήφανος έν όλη τή άμαράντφ καλλονή 
της Χσταται ή θεά καί παρ’ αύτή γονυπετής καί 
καταβεβλημέγη ή ώραϊα τής Πάφου κόρη· Ή ’Α
φροδίτη τής έπιβάλλει τά δυσκολότερα τών έργων’ 
νά έπιχειρήση διαλογήν σίτου, ν' άνεύρη χρυσούς 
βοστρύχους Αγρίων κριών, ν’ Αντλήση ύδωρ τής 
Σιυγόςκαί τέλος νά μεταβή εις τόν "£δην καί διά 
τής Περσεφόνης νά πληρώση πυξίδα μύρου κ.ιλλω- 
πιστηρίου. Ή Ψυχή άμα έξήλθε τοΰ 'ά,δου ανοίγει 
τήν μυροφόρον πυξίδα, άλλ’ Ατμοί νεκρικοί έξέρ- 
χονται έξ αύτοΰ καί ή καταβεβλημένη κόρη βυθί
ζεται είς λήθαργον. Εύτυχώς έγκαίρως έρχεται καί 
τήν έγείρει δ Έρως.

ΟΙ καιροί τών δοκιμασιών παρήλθον πλέον.- δίδει 
δ Ζεύς τήν άδειαν τοΰ γάμου καί τό εΰδαιμον ζεύ
γος καταφεύγει είς τό μέγαρον τών Ούρανίων.

Γ Ν Α Μ A I ι°)ΐ°]ί°ι
Ή έργασία είναι Ασχολία, ήτις άμοίβεται θάτ- 

τον ή βράδιον, ούδέποτε δέ διαγράφεται έκ τής βί
βλου τών πιστώσεων.

Ό άνθρωπος έπλάσθη διά νά έργασθή, έν δέ τή 
έργασίφ περιλαμβάνεται τό ύποφέρειν καί Ανταμεί- 
βεσθαι.

Ό άνθρωπος εύρίσκεται έντός επαγωγού καί έκ- 
τενοΰς ήμιφωτεινοΰ λαβυρίνθου, ή έξοδος τοΰ οποίου 
φράσσεται ύπό άκανθων, ας δέον έπιμελώς ν’ άφαι- 
ρέση, διά νά άναπαυθή έν τφ παρακειμένφ μεγάλφ 
κήπφ τών μακαριοτήτων-
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ΙΙΙΤ1ΦΙΙ1 UM W REKMY
TOY ΠΡΟΣΦΙΛΟΥΣ Ν. ΔΕΛΕΝΔΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

Ύπό Φ ΠΡΙΝΤΕΖΗ, Διευθ. τής “Φύσεως,,

Οίκ έστι θάνατος !

Ή άνθρωπότης έν τή ε^ελί^ει αύτής e»> τώ 
προσκαίρω τούτω βίω παρουσιάζει ήμϊν έκά·. 
στοτε τό θλιβερόν καϊ σκληρόν - ετι ίε καϊ τό 
θεαματικόν τέλος αύτής, άμα τη καταπτώσει 
των σωματικών δυνάμεων τον άνθρωπον καϊ 
παριστάμεθά προ αύτοΰ τεθλιμμένοι, απογοη
τευμένοι, έστιν δτε δε και άπηλπισμένοι, προ-

Ν. ΔΕΛΕΝΔΑΣ

κειμένου νά άποχαιρετήσωμεν και έγκαταλεί- 
ψωμεν προσφιλές άν, έκτάδην νεκρόν, ένώπιον 
τοΰ άπαισίως χαίνοντος, δίκην αδου, τάφου-

Άλλά ή θρησκεία και πάσα θετική φιλοσο
φία δέν άποθαρρύνουσιν ημάς ούτως, ούτε πρε 
σβεύουσιν, δτι τό παν άπόλλυται μετά θάνατον, 
ούτε ότι ό βίος ούτος τίθησι τέρμα οριστικόν 
βίς την ύπαρξιν ταυ έκ πνεύματος καϊ ύλης άπο- 
τελουμένυυ ανθρώπου, διά της ταφής τοΰ υλι
κού στοιχείου του, έν τή γή ταύτη Χαβόντος τό 

γέννημα, καϊ κατά φυσικήν συνέπειαν «Ις τήν 
γήν ομοίως ταύτην έπιστρέφοντος.

Ό άνθρωπος λοιπόν υπάρχει και μετά θά
νατον, άφοΰ θάνατον έξακολουθοΰμεν. νά καλώ - 
μεν τήν μετάστασιν ήμών άπό τής ζωής ταύτης 
εις τήν ίτέραν — καϊ συνεπώς ή ψυχή τοΰ άρτι 
άφ*  ήμών ΰλικως άποχωρισθέντος προσφιλούς 
και αγαπητού συζύγου, πατρός, θείου, αδελφού 
και φίλου δεν συναπώλλετο τφ εκτάδην ήδη 
κειμένφ σώματί του, οΰτ’ ίσως μακράν ήμών 
εύρίσκεται, ινά θρηνώυ,εν αύτόν ούτω πικρώς.

Ο άγαπητόςΝικολ Δελένδας πραγματικώς 
μέν απέστη άφ*  ήμών, δηλ. άπό των ορατών 
υλικών στοιχείων τοΰ κόσμου τούτου, πνευμα- 
τικώς δμως εύρίσκεται πλησίον ήμών. Η κυρία 
του όντότης φυσικώς και ούσιαστικώς ούδαμόσε 
άπόλλυται καϊ άναποδράστως δέον νά κρίνωμεν 
ούτως.

Ο Νικόλαος Δελένδας ύπήρξεν ένταΰθα τύ
πος άρετής και καθήκοντος. Κοινωνικής δέ, 
οϊκογενειακής, φιλικής καϊ θρησκευτικής αγω
γής και συμπεριφοράς άριστ.ος παράγων.

Ό Νκόλαος Δελένδας ήτο μοναδικόν υπό
δειγμα καί αγάπης καϊ πίστεως.

Ο Νικόλ. Δελένδας ύπήρξεν ού μόνον οπα
δός, άλλά καϊ διαπρύσιος κήρυξ τών θείων εν
τολών, ας έπρέσβευεν, εαυτόν δογματίζων και 
τήν νεολαίαν καθοδηγών άπό τής.ύψηλής θέ- 
σεως, ήν έπαξίως κατείχε πρός δ,τι αγαθόν, 
ψυχωφελές καϊ θεάρεστου', ΐϊροσηνεστατος πάν
τοτε, αγαθότατος διαρκώς,- όμιλιτικώτατος έν 
περιστάσεσι, μειλίχιος έσαε'ι και ήρεμος κατά 
χαρακτήρα, ακολουθών άπαρεγκλίτως τήν θείαν 
διδασκαλίαν τοΰ θεανθρώπου, ώς χριστιανικό) ■ 
τατος συμπολίτης μετά πίστεως και άφοσιώ- 
σεως συμπεριεφερετο πρός πάντας, άντλών 
έκείθεν τό σθένος τής θείας αλήθειας, Κατε- 

’φρόνει τών έν τώ κόσμφ τούτω προστριβών 
και άτυχημάτων, άδιαφορών πρός τ*  ανθρώπινα 
πράγματα και τάς συμπαρομαρτούσας συμφο
ράς και ευτυχήματα, δν μόνον εχων κατά νοΰν 
και ώς κύριον σκοπόν, νά βαδίζρ πρός τήν ευ
θείαν οδόν, τήν άρέσκουσαν είς τόν θεόν, πρός 
δν διακαώς έπόθει νά έπανέλθρ, άμεμπτος, 
άκήρατος, άψογος και πανεύδιος.

Και τό κατώρθωσεν.
Ως φαίνεται δμως, ένδομύχως ε*ιχε  τήν 

προαίσθησιν τής ώρας του, καθ' δσον ό τε
λευταίος του βίος ύπήρξεν ένδελεχής μέριμνα 
τών πίραν τής ζωής ταύτης μακαριοτήτων και 
διαρκώς προσεπάθει. ταχύτερου και εγγύτερον 
μα πλησιαζρ τό θειον.

Καί ιδού πεποιθότως αυτός! ·.
Καί ήδη. αοίδιμε και αλησμόνητε Νικόλαε, 

ψυχή αγνή και λατρευτή, γενναίως καταβα- 
λοΐσα τά εγκόσμια καί σθεναρώς τόν εχθρόν 
πολεμήσασα μέ τήν άγάπην καϊ άρετήν αιτι 
νες σέ έκόσμουν καϊ ήδη σέ συνοδεύουσιν εΐς 

τάς αιωνίους μονάς, μέ τήν πεποίθησιν, ήν 
πάντοτε είχες ένταΰθα πρός τήν άγάπην και 
τό ελεος τοΰ θεοΰ, αποχαιρετίζοντες νύν τήν 
θεάρεστου ένταΰθα δράσιν σου διά τοΰ τελευ
ταίου ιΧαΐρεκ δπερ άποτείνομεν εύλαβώς εις 
τήν σωρόν σου, δι’ ή, μάς έδειξες τάς τόσος 
άρετάς και ροπάς σου καϊ τήν αγάπην σου 
προς τήν οικογένειαν σου και τόν πλησίον σου, 
άκολούθησου εύλαβώς και άπαρεγκλίτως και 
έκεΐ τό θειον παράγγελμα, μέ τήν άκράδαντον 
χαράν και πεποίθησιν, δτι δέν άφήκες ένταΰθα 
απογόνους αναξίους σου, ούτε φίλους και συγ
γενείς άπαξιοΰντας έπαεϊ νά γεραίρωσι τό έπί- 
ζήλον δνομά σου καί ν άκολουθώσι πιστώς τα 
παραγγέλματα σου.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Η. ΧΑΛΚΙΟ- 
ΠΟΓΛΟ2 (θεά
τρου Κυβέλης,Είς 
των δημοφιλέστε
ρων κωμικών τοΰ 
θιάσου τής κ. Κυ
βέλης, διαπλάσ- 
σων ιδίως τελείους 
στρατιωτικούς ρό
λους και έπιτυγ- 
χάνων βξαισίως.

Δ. ΒΕΝΙΕΡΗΣ. — Πρωταγωνιστής τοΰ «’Αθηναίου». Πάντοτε μελετημένος καί θριαμβεύων είς 
τά δύσκολα παλαιά έργα, ό μόνος σχεδόν τών σημερινών ήθοποιών ό άγωνιζόμενος είς τήν τραγωδίαν.

Ιΐαντεε θά <τε τιμώσι καί πάντες εύλαβώς 
καί δεδοξάσμένως θά σου μνημονεύονται.

Αλλ*  ώς είκός, δέν άποχαιρετώ σέ, άλη- 
σμόνητε Νικόλαε, διότι δέν σέ θεωρώ άπόλλω- 
λότα ή έπαεϊ αφ ημών έξαφανισθέντα καθό
σον ψυχής θάνατος δέν υπάρχει, άλλά ζωή και 
ζωή αιωνία

Καί έπί τή πεποιθήσει τούτη διά τοΰ άπο - 
χαιρετισμού τής σωρού σου. μακαρίζομέν σε, 
αοίδιμε Νικόλαε, ως ευρισκόμενον πλέον έν 
τοίς ούρανίαις μοναΐς, όπόθεν και οί οικείοι σου 
καί οι φίλοι σου θά προσδοκώμεν πάντοτε τήν 
δέουσαν μέριμναν καί άγάπην σου.

■ ■itacaaa·»

Δ.ΜΗΤΣΟΥ- 
ΡΑΣ. Βαρύ
της Ελληνι
κής Όπερέτ- 
τας, Μελπο
μένης Κολυ- 
βάς. ’Εργα
στείς δέ κ«ί 
άρκετά έτη 
είςτό’Ελλην. 
Μελλόδραμα- 
Θριαμβεύσας 
εις πολλά έρ- 
γατής 'Οπε
ρέτας, ιδίως 
ώςίπποκόμης 
Κασκάδες είς 
την Εΰθυμον 
Χήραν, καί 
. εΐς άλλα 
πολλά.

ΚΥΒΕΛΗΣ. Τό «Ψυχοσάββατον» τοΰ κ. Ξενο- 
πούλου έπαίχθη μέ πολλήν έπιτυχίαν, καθώς καί
• Ή παληαίς άγάπαις» τοΰ κ- Τσοκοπούλου, καί αί 
γαλλικοί κωμωδίαν. «τό Καθαρκτικόν τοΰ μπεπέ» 
καί τό «"Αγαρμπο Αστείο».“Ηδη ετοιμάζεται ή νέα 
κωμωδία τοΰ κ. Σενοπούλου "Χερουβείμ." έργον 
πολύ Ανώτερον, ώς λέγεται, τοΰ ‘'Πειρασμού" καί 
εις τήν ύποίαν ή υβέλη θάδιαπλάση νέους ρόλους.

Ν. ΣΚΗΝΗ. Τό σπουδαιότερου θεατρικόν γεγο
νός τοΰ μηνάς είνε ή έπιτυχία τών έφετεινών «Πα- 
ναθηναίων» δπου θριαμβεύει ολόκληρος ό θίασος 
τής Ν. Σκηνής. Σκηνικός πλοΰτος. έξυπνα έπεισό- 
δια, Απομιμήσεις εύφυέσταται. σάτυραι έπιτυχώς 
παρελαύνουν Αδιακόπως είς τρεις έξόχους πράξεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ. Διαρκείς έπιτυχίας 
παρουσιάζει έφέτος ό τέλειος θίασος τής Δος Κο- 
λυβα. Ό «κόμης τοΰ Λουξεμβούργου» ιδίως είνε ή 
δημοφιλεστέρα δπερέττα προσελκύουσα πάντοτε 
πολυπληθέστατον άκροατήριον. “Ηδη ετοιμάζεται
• ή δολλαριοΰχος πριγκήπισσα».

ΑΘΗΝΑΙΟΝ. Εΐς τό έξοχικόν Θεατρίδιον τής 
δδού Πατησίων, συνεχίζεται καί έφέτος ή διδασκα
λία τών παλαιών ρομαντικών έργων. Καί ό συνω
στισμός είνε Απερίγραπτος διά τούς «’Αθλίους» 
καί τόν «Άμλετον·. Προσεχώς θά παιχθή ή 
«Πάργα» τοΰ κ. Περσιάδου κπί τό «Τζιότικο ρα
βαΐσι» τοΰ κ. Τίμου Δεπάστα.
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ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

■ν 6. Αίνιγ[ΛΖ.

Τό δλον μου παντοίοις τρόποις . 
προσπαθεί να άποκτήση 
έπιστήμων ή τεχνήτης.

Χωρίς τράχηλο υπάρχω 
έν ύπαίθρφ καί εύρείρ. 
καί είς πόλεις καί χωρία.

7. Αίνιγμα.

Εύήθης καί άνόητος
δπως ύπάρχω είμαι, 

Χαμαιπετής, χαμαίζηλος.
καί έρπων πανια κείμαι 

Ίήν κεφαλήν μου ήλλαξας
άντί μωρ&ς καρδίας : 

Υιόν θεοΰ μ' έποίησας
γενάρχην μοναρχίας 

*0 άδελφός μ*  ίφόνευσε
τήν κεφαλήν μου πλήξας 

’Ωμός πλήν άνεβλάστησα
τόν φόνον μ*  έκδικήσας.

8 Γςΐφος

Ωέ ΡΣΔ 1-ΚΡ θπ’ r t

9. Φίρδην-Μήγ&ην

Π σ υ π α ο π—Θ ο α σ γ α

ΠΟΙΚΙΛΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ· Παρουσίφ έκλεκτοΰ κύ
κλου συγγενών καί φίλων έτελέσθησαν πρό έβδο- 
μάδος οί γάμον τής πολυθελγήτρου καί μευορφω- 
μένης κόρης ’Ιφιγένειας Καραλοπούλου μεά τού 
έπίσης έπιλέκτου νέου ’Ιωάν. Θεοφανοπούλου, 
καθηγητοΰ τοΰ Πολυτεχνείου. Τούς στεφάνους άν- 
τηλλαζεν δ κ. ‘Βλίας Καραλόπουλος, άδελφός τής 
μνηστευθείσης.

Ή «Φύση»*·  εύχεται τοΐς νεονύμφοις βίον όλβιον 
καί έτη Μαθουσάλια.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ· Ό ήμέτερος έν Παρισίοις 
συνεργάτης κ. Π. Ν. Διβάρης, ιατρός, δημοσιεύει 
περισπούδαστον πραγματείαν έν τφ τελευταίφ τεύ- 
χει, (άριθ, 3) τής δεκαπενθημέρου Παρισινής Ια
τρικής Έπιθεωρήσεως περί τυφοειδούς πυρετού, 
παβονσιαζομίνον θπό μορφήν γρίππης- Συνιστ&ται ή 
άνάγνωσίς της ώς λίαν ενδιαφέρουσα.

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ· Μετά μικράν άλλά άδυσώπι- 
στον νόσον άπέπτη είς τάς ουρανίους μονάς ό μι
κρός έζαετής άγγελος, δ χαριτωμένος Μάριος τοΰ 
έν Ζακύνθφ ήμετέρου συνεργάτου κ· ’Αγγέλου Σα- 
λούτση, δν συλλτπούμεθα άπό καρδίας, εύχόμενοι 
αύτφ ύπομονήν καί έγκαρτέρησιν έν τή σκληρά 
ταύτη δοκιμασίφ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Έξεδόθη τό νέον πρόγραμμα τής 
Εμπορικής καί λογιστικής Σχολής Πειραιώς τοΰ 
κ. Κ. Παναγιωτοπούλου, 8ι*  οδ έγκαινίζεται νέον 
καί πρωτότυπον διά τήν Ελλάδα ούστημα λογικής 
διδασκαλίας, βασιζομένης έπί τής άτομικότη.τος 
έκάστου μαθητου, δημιουργοϋνται δέ διά πρώτην 
φοράν διπλώματα Λογιστοΰ, Επιστολογράφου καί 
άνωτέρων ’Εμπορικών Σπουδών.

Τό σύστημα τούτο μοναδικόν διά τήν Ελλάδα 
συνίστησι. τήν φιλοπονίαν καί τό φιλοπρόοδον τού 
ρέκτου Διευθυντοΰ κ, Παναγιωτοπούλου, δστις ού 
παύει καθιστών δσημέραι τήν Σχολήν τελείαν θφ’ 
δλας τάς επόψεις.

ΒΟΗβΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ κάλλιστα κατηρτισμέ- 
νος καί μέ άρίσται συστάσεις ζητεί θέσιν ένταύθα 
ή έν ταίς έπαρχίαις. Πληροφο^ίαι παρ’ ήμΐν.

ΔΩΡΕΑ ΕΛΛΗΝΟΣ. Ό έν Παρισίοις διαπρεπής 
Κεφαλλήν κ. Π. Ν. Διβάρης έδώρησεν εις^τήν βι
βλιοθήκην Κεφαλληνίας τήν βιβλιοθήκην ήν έκλη- 
ρονόμησεν παρά τού κ. Γενναδίου άποτελουμένην 
έκ 1000 περίπου σπανιωτάτων βιβλίων.

■ · ■,

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΓΣΒΩΣ,,

Φ. Μ. Κάϊρον. Έπιστολαΐ έλήφ ησαν Άναμένο
μεν νεωτέραν· Εύχόμεθα περαστικά. Διά λοιπά 
έχει καλώς.—Kwpioiit. Ό έγγράψας ύμας είναι 
ό ένταΰθα θείος σας.—Π. J. Πα&αίονς. ’Επιστολή 
καί δελτάριον έλήφΰησαν 1 Αγγελίαν έστάλησαν.— 
1· Φ. Σνρον. Βραχεία έλήφθη. Σας-άπηντήσαμεν 
σχετικώς. — Γ. Κ. Johanne*bowg.  ’Επιστολή 
καί επιταγή έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Τρά- 
φομεν. — Ε. Δ. Σ. Ηράκλειον. ’Επιστολή έλή
φθη. Διειθυνσις ήλλάγη. Έγράψαμεν. Άναμένομεν 
νεωτέραν.—Μ. Δ. ’Αστακόν. Συνδρομή έλήφθη Εύ- 
χαριστούμεν.—IV- Σ. Θεσσαλονίκην. Συνίρομαί έλή
φθησαν. Τόμοι έστάλησαν. — Κ. Ο. Πάτρας. Ζητού
μενα φυλλάδια σδς έστάλησαν.— Μ. Μ. Αΐγιον. 2ά, 
ένεγράψαμεν, Άπόδειξις έστάλη.—Β. X Λαμίαν 
Επιστολή έλήφθη. Άπηντήσαμεν καί άναμένομεν 

νεωτέραν μετά φωτογραφίας καί σημειώσεων.— 
AS. Β. Τράπίίοδντβ. Συνεστημένη μέ περιεχόμενα 

έλήφθη. Άπηντήσαμεν. — Κ X. Βαεούμ. Παραγγε
λία σας καί τόμοι έστάλησαν.

ί ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
I

Τα γραφεία τής «Φύσεως» δέχονται και πα
ραγγελίας διαφόρους των συνδρομητών αυτής τοΰ 
’Εσωτερικοί «αί Εξωτερικοί μέ μικράν προμή
θειαν αρκεί νά προκαταβάλλονται ή αξία και τά 
τέλη. Έκτέλεσις ταχεία καί ακριβής. ’Αναλαμ
βάνουνε δέ και τήν αποστολήν Εφημερίδων, 
ΤΙεριοδικων, ϋιβλίων κτλ.


