
<£<ΤΟΣ A*. - JEs^n S^ghnais th 2 ^επτεμβριοτ 1890 S%.pie. 21
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΛΟΣ ΠΜΣΜΤΟΠ ΑΡΙ9. 36
ΚΑΙ ΧΤΟΑ ΜΕΛΑ API®. 11

ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΓΛΑΟΝ Τ1ΜΑΤΑΙ
40 ΛΕΠΤΑ ΙΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Έν Έλλάδι, ίτηβία Αρ. β 
» » ίξάμ,ηνος » 4

Έξωτερικοϋ ίτηβία Φρ. ΙΟ 
» » ίξάμ-ηνος » 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

EBiOMAAIAION EΙΚΟΝΟΓΡΑΦΒΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ . ΕΚΔΙΔ0ΤΑ1

IATA ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νέα άναχάλυψις τοϋ Έδιβώνος,—Ό ήλεκτριαμ.θς tv Ιατρική 
(μετά eUcSvoi) Φ. Π. — ·Ο "Εδισων ηβν6εϊβτής,1ύ«ό Άστέρος. — Οι
κιακή Ιατρική ίν άειουβίιρ τοϋ Ιατροϋ, ύπό ’Δσκίηπιίδουε.—Ά- 
«όοβαβμα ίπιστολής γυναικός, (ιύριθείατχ έν τή δδω Σταδίου) ύηδ 
Ροϋ.—Ή Σωσάννα Ραμώ, (επιφυλλίς μετά εικόνων), ύπό Maurice de 

Fos.— Εϋτράπελα. — ΑΙνίγματα.—Επιστημονικόν παίγνιον.— 
'Ανταποκρίσεις. — Άγγβλίαι.

ΝΕΑ ΛΝΑΚΑΛΪΨΙΣ ΤΟΪ ΕΛII ΟΝΟΣ
Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΊ ΕΝ ΤΗ*  ΙΑΤΡΙΚΗ*

Συνεχίζοντες την περί Έδισώνος βιογραφικήν σκιαγραφίαν 
έπ’ εύκαιρία της νέα; άνακαλύψεώς του, περί ής κατωτέρω 
ποιοϋμεν λόγον, 
|ν σχετική λεπτο
μέρεια, δημοσιευ- 
ομεν ταύτοχρό- 
νως την εικόνα 
αύτοΰ, έν έτέρ^ 
περιόδφ του βίου 
του, ήτοι όπόταν 
έγκαταλείψας τό 
επάγγελματοϋ ε
φημεριδοπώλου έ
γένετο τό πρώτον 
υπηρέτης σιδη
ρουργείου. Τά α
μερικανικά φύλλα 
ού παύονται δη- 
μοσιεύοντα κάθε- 
κάστην άνά μίαν 
στάσιν τοϋ περι
πετειώδους στα
δίου του, καθι- 
στώνταοΰτ» αύ
τόν γνωστόν άνά 
την ύφήλιον, καί 
άποτίνοντα κατά 
καθήκον δημοσιο
γραφικόν φόρον 
ευγνωμοσύνης τω 
συμπατριώτη αύ
τών καί ευεργέτη) 
τής άνθρωπότη- 
τος.

Ό'Εδισων πα- 
ρίσταται ένταΰθα 
μικρός μέν τόσώ
μα, άλλ’έν τή 
άκμή τής γοργό- 
τητος τοΰ πνεύ
ματος πρός δρά- 
σιν έν τφ έλευθε- 
ριωτάτφ σταδίφ, Ό παΐς οίτος παι,διόθεν ητο πεπροικισμένος....

έν φ μετά ζήλου καί άφοσιώβεως έπεδόθη. Άντιπαραβάλλων 
δέ τις τήν.τελευΐαίαν εικόνα αύτοΰ, ήν έν τφ προηγόυμένφ 
ήμών φύλλφ έδημοσιεύσαμεν πρός τήν σημερινήν, άνακεφα- 
λαιών τάς άνακαλύψεις αύτοΰ, καί θαυμάζων έν τή παρακα- 
τιόν έκτιθεμε'νη νέα άνακαλύψει του,τό γόνιμον πνεύμα του, 
δέν πείθεται, ότι 0 παϊς ούτος παιδιόθεν ητο πεπροικισμένος, 
καί έκ τής αοράτου.πηγής έφωδιασμένος διά τών άνεξαντλή- 
των δώρων δι’ ών δαψιλώς εύεργετεϊ τήν ανθρωπότητα;

Ακούσατε ήδη τήν νεωτέράν άνακάλυψιν του κάί τήν πρός 
τήν ιατρικήν επιστήμην ευεργεσίαν του.

Ό 'Εδισων είναι ιατρός: Ούχί. Πώς σάς φαίνεται; παρά
δοξον; καί όμως είναι άληθές. Τόν τίτλον δέ τούτον δύναται 
νά διεκδίκηση ό περιώνυμος εφευρέτης τοϋ φωνογράφου,ούχί 
έπί τη βάσει ξηροϋ γράμματος πανεπιστημιακών περγαμη
νών, άλλά δυνάμει τών προσόντων τής γονίμου αύτοΰ μεγά- 
λοφυίας, ήτις μή άρκεσθεϊσα είς τό καθαρώς φυσικόν στά- 
διον, λίαν περιωρισμένον φανέν άΰτή ώςπρός τήν ιδίαν ευ
ρύτητα, είσήλασε καί είς τό ιατρικόν, έγκαινίσασα τό νέον 

τοΰτο είδος τής
δράσεως διά προϊ
όντος αύτήςόλως 
νέου καί περιέρ
γου. Ζ

Άντιθέτως πρός 
τάς προσπάθειας 
τών συμπατριω
τών αυτοϋ, οΐτι
νες πειρώνται νά 
έφαρμόσωσι τόν 
ηλεκτρισμόν ώς 
μέσον θανατώ- 
σεως, ό διάσημος 
άμερικανίς εφευ
ρέτης) προσπαθεΤ 
νά χρησιμοποίηση, 
αύτόν ώς ζωογό- 
νον καί παυσίνο- 
σον στοιχεϊον. ό
πως εύεργετήση 
κατ’ άλλον τρό
πον καί πολλώ 
κάλλιον τήν άν· 
θρωπότητα, έ- 
φήρμοσε δέ πρώ
τος τόν ηλεκτρι
σμόν είς τήν άρ- 
θρίτιδα κατά μέ
θοδον όλως νέάν, 
περί ής ύπέβαλεν 
ήδη εκθεσιν είς τό 
έν Βερολίνφ ι έπ’ 
εσχάτων συνέ- 
δριον. 'Ό Έδι- 
σων συνέλαβετήν 
ιδέαν νά ποίηση- 
ται χρήσιν τοϋ 
ήλεκτρικοΰ ρεύ
ματος, όπως θέση 
έξωθεν τό φάρ-
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μακον, τουτέστί τήν λιθίνην καί τά λιθόΰχα άλατα, εΐς άμε- 
«τον Ίπαφήν πρός τούς έπί τών αρθρώσεων τών έξ άρθρίτιδος 

• πασχόντων σχημ’ατιζομένους όζους, οιτινες αποτελούνται έξ 
όλης όμοιας προς την κιμωλίαν.

Τήν δλην ταύτην έχουσι τήν ιδιότητα νά διαλύωσι τά 
άλατα ταΰτα,άλλά μέχρι τοΰδε έγίνετο εσωτερική χρήσις αύ· 

’ τών πρός διευκόλυνσιν τήί έκκρίσεως τής ρηθεΐσης ύλης διά 
τών -ουρών. Έν τή,τοιάύτη έφαρμογή τοΰ ηλεκτρισμού ό 
άμερικανός έφευρέτης βασίζεται έπί τής αρχής, ότι ηλεκτρι
κόνρεΰμα διερχόμινον δια. πορώδους μεμβράνης τεθειμένης 
μεταξύ δύο αλατούχων διαλύσεων έχει τήν ιδιότητα νά έπι- 
φίρη τήν διά τής μεμβράνης διήθησιν τών διαλυόμενων υλών 
μεταφερομένων άπό τοΰ θετικού πόλου του ρεύματος πρός 
τόν αρνητικόν. Έν τφ πειράματι τοΰ Έδισώνος ώς πορώδης 
μεμβράνα θεωρείται τό σώμα τοΰ πάσχοντος. Βυθιζομένης 
τής. μέν μιας χειρός αύτοΰ έντός αγγείου περιέχοντος άλας 
λίθινης, τής δέ έτέρας εντός δευτέρου αγγείου περιέχοντος 
θαλάσσιον άλας, ή λιθίνη μεταφέρεται άπό του πρώτου αγ
γείου είς τό δεύτερον διά τοΰ σώματος τοΰ άσθενοΰς, όπερ 
όμως κρατεί μέρος αύτής. Έν.τη περιπτώσει ταύτη τό μεν 
σήεριέχον διάλυσιν άλατος λίθινης άγγεϊον παριστ^ τόν θετι
κόν πόλον, τό δέ έτερον τόν αρνητικόν.

Ό Έδισων έφήρμοσε τόν τρόπον τοΰτον τής θεραπείας εΐς 
αρθριτικόν ηλικίας έβδομήκοντα καί τριών έτών, ούτινος αί 
αρθρώσεις τών χειρών είχον περιέλθει σχεδόν είς παντελή ακι
νησίαν. Πρός ακριβή δε έκτίμησιν τοΰ αποτελέσματος τής 
διά τοΰ ηλεκτρισμού θεραπείας έφρόντισε προηγουμένως νά 

.μέτρηση τήν περιφέρειαν τοΰ μικροΰ δακτύλου τής αριστερά; 
χειρός τοΰ πάσχοντος,ήνεύρεν 8,6 ΰφεκατομέτρων. Εΐταθέ- 
σας τάς χεϊρας αύτοΰ έντός δύο αγγείων κατά τόν ανωτέρω 
ρηθέντα τρόπον έπί τέσσαρας ώρας καθ ’ έκάστην, παρετήρησε 
μετά έξ ήμέρας, ότι ή περιφέρεια τοΰ μικροΰ δακτύλου ειχεν 
έλαττωθή εις 8,2 ύφεκατόμετρα.

Ό Έδισων ύπελόγισεν ότι ή έλάττωσις τής περιφέρειας 
προήλθεν έξ έλαττώσεως τής βλαβεράς ύλης κατά τρία γραμ
μάρια εΐς μόνον τόν μικρόν δάκτυλον. Είναι αληθές, ότι τό 
αποτέλεσμα τοΰτο δέν είναι ίκανοποιητικώτατον, έάν λάβω- 
μεν ιδίως ύπ’ όψιν τόν πρός έπίτευξιν αύτοΰ καταναλωθέντα 
χρόνον, άλλ’ ούχ ήττον είναι άξιον νά κινήση τό ένδιαφέρον, 
διότι δέν είναι άπίθανον νά έπενεχθώσι τελειοποιήσεις είς 
τήνθεραπευτικήν ταύτηνμέθοδον. Δέν είναι ώσαύτως παρά
δοξον νά προβή έτι περαιτέρω έν ταΐς ιατρικαϊς έρεύναις τό 
τολμηρόν Εφευρετικόν πνεύμα τοΰ διάσημου άνδρός.

Φ. Π.

Ο ΕΔΙΣΩΝ ΠΑΝΘΕΪΣΤΗΣ

Ερωτηθείς ό Εδισων περί τής άδρανείας τών σωμάτων 
άπεκρίθη.

Δέν παραδέχομαι, ότι ή ύλη είναι αδρανής, καί ότι δέν 
δύναταί νά κινηθή εΐμή ύπό τήν πίεσιν έξωτερικής δυνάμεως. 
Φρονώ μάλιστα ότι έκαστον άτομον είναι πεπροικισμένον διά 
σχετικών μορίων τής στοιχειώδους ύλης έξης συνίσταταί. 

"Ιδετε τούς απειραρίθμους τρόπους κατά τούς όποιους τά ά
τομα του ύδρογόνού ένοΰνται πρός τά άτομα τών άλλων 
απλών σωμάτων καί άποτελοΰσι τάς ποικιλωτάτας ούσίας. 
Δύνασθε.-νά ίσχυρισθήτε ότι ό νους δέν πρυτανεύει εΐς τούς 
διαφόρους αύτούς συνδυασμούς : Τά άτομα συνδυαζόμενα σύμ
φωνα πρός,τούς αρμόζοντας νόμους τήςφύσεως των, λαμβά- 
νουσι συμπαθείς ή εύειδεϊς μορφάς, καί διαχύνουσι εύώδη οσ
μήν, ώς άν έπροκειτο νά έκδηλώσωσι τήν εύαρίσκειάν των· 
Κατά τήν ασθένειαν δέ, τόν θάνατον, ή τήν άποσύνθεσιν, ή 

. οδύνη τήν όποιαν δοκιμάζουσι τά άτομα έκδηλοΰται τούναν- 
τίον δια δυσάρεστου οσμής. Συγκεντρούμ,ενα κατά τινας ώρι- 
σμένους τύπους, τά άτομα άποτελοΰσι τά ύποδεέστερα ζώα, 
επι κεφαλής τής κλιμακος τών όποιων ύπερέχει ό άνθρωπος,

όστις άντιπροσωπιύει τό σύνολον της νοημοσύνης όλων τών 
ατόμων. ,

— Άλλά ποία είναι ή πρώτη πηγή.τής νοημοσύνης αύτής; 
—-’Απορρέει έκ δυνάμεως ύπερτέρας ημών, λέγει ό Έδισων. 
—Καί πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει δημιουργός εχων 

συνείδησιν τοΰ Ιργου του, θεός εχων προσωπικότητα διάφο
ρον της δημιουργίας;

—Βεβαίως, φρονώ ότι η ύπαρξις τοΰ θεού άποδεικνύ-ιαι 
απολύτως ία της χημείας.

Ό Έδισσων άρα εΐνε πανθεϊστής—πανθεϊστής δέ έξ έν
στικτου, διότι λέγεται, ότι δέν ένέκυψεν εις την μελέτην τών 
φιλοσοφικών συστημάτων, καί την περίεργον θεωρίαν του διε- 
τύπωσεν έν ακαριαία έμπνεύσει.

Άστήρ.

ΟΙΚΙΑΚΕ ΙΑΤΡΙΚΕ ΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑ· ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

’Απαραίτητα καθήκοντα καί ιδίως τών γυναικών.

Ή ανατροφή τών γυναικών πάσης κοινωνικής τάξεως δέον 
νά συμπεριλαμβάνω τάς εΐς τούς νοσοΰντας άναγομένας περί· 
ποιήσεις, τάς κατεπειγούσας βοήθειας έν περιπτώσει δυστυ
χήματος τίνος απροόπτου, καί όρθάς τινας γνώσεις τής οικια
κής ’Ιατρικής.

Μολονότι δέ παραδέχονται δικαίως,ότι ή τής ιατρικής έξά- 
σκησις πρέπει νά άφεθή είς τούς ιατρούς, μολονότι οφείλει τις 
νά έπιφυλαχθή θέραπεύων αυτός ό ίδιος νοσοΰντά τινα 'ύπό 
βαρείας νόσου προσβληθέντα, καί ουδέποτε νά χορηγήση φάρ
μακα υπό έμπειρικών καί φλύαρων γυναίων συσταινόμενα, 
είναι τούλάχιστον είς πάντας χρήσιμον καί ιδίως είς τάς γυ
ναίκας νά γινώσκωσι τί πρέπει νά πράξωσιν είς κατεπείγου- 
σάν τινα περίστασιν άναμένουσαι τόν ιατρόν, καί προ πάν
των όταν παριστώνται πρό άπροόπτου τινός συμβεβηκότος.

ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ, ΣΥΓΚΟΠΗ

Όπόταν άτομόν τι διατίθηται κακώς, τουτέστιν όπόταν 
αίφνης τό πρόσωπον αύτοΰ ώχρι<£ καί ή αναπνοή σταματά, 
δέον νά έκτανθή όριζοντίως, είτε έπί γής,είτε έπί τίνος κλί
νης έχον τήν κεφαλήν ούχί πλειότερον τοΰ κορμού ΰψουμε’νην. 
Δύναταί τις έτι νά λύση τά περιεσφυγμένα ένδύματα τοΰ πά
σχοντος, νά ράνη διά ψυχροΰ ύδατος τό πρόσωπον αύτοΰ καί 
νά δώση πρός εισπνοήν οξος, ύδωρ τής Κολωνίας η αιθέρα. 
Έάν ή αίσθητικότης βραδύνη νά έπανέλθη, δέον νά έφαρ- 
μοσθώσι σιναπισμοί έπί τών κνημών, επιθέματα καταπραϋν
τικού υδατος έπί τοΰ μετώπου, τών κροτάφων καί πέριξτών 
καρπών τής χειρός.

ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΠΛΗΞ1Σ, ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ

Έπί αίματηράς τίνος πλήξεως, τό πρόσωπον έστίν ερυ
θρόν,ένφ ή αναπνοή εξακολουθεί. Έν τοιαύτη περιπτώσειπρέ
πει άναμένων τις τόν ιατρόν, νά τοποθέτηση τόν άρρωστον 
έπί δροσερού τίνος μέρους, έχοντα τήν κεφαλήν ύψηλά, τούς 
δέ πόδας λίαν χθαμαλά, νά λύση τά περιεσφυγμένα αύτοΰ 
ένδύματα καί νά θερμάνη τούς πόδας του. Επίσης νά κινη- 
τοποιή σιναπίσματα έπί τών κνημών καί αντιβραχίων, νά 
ενεργή ίσχυράς έντρίψεις έπί τοΰ στήθους καί τών άκρων δι 
δξους, ή δι’οΐνοπνεύμ.ατος, λίαν θερμού, καί νά θέτηέπί τών 
πλαγίων τοΰ λαιμού ψυχρά επιθέματα. Δέν πρέπει νά δοθή 
ούδέν ύγρόν φάρμακον, ούδέ νά είσπνεύση ό άρρωστος πτη
τικόν τι (πνευματώδες) τοιοϋτον, ίνα μή προκληθή πταρμός.

ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Δέον νά πλυθή τό τραύμα διά χλιαροΰ υδατος, ή διά ψυ
χρού, έάν αίμορραγη άφθόνως, καί δέον, νά βεβαιωθή τις μή
πως έναπέμεινε ξένον τι σώμα έν αύτφ.Άπαξ τήςπληγής κα- 
θαρισθείσης καί τής αιμορραγίας καταπαυσάσης,άπομάσ.σει τις 
διά τίνος λεπτής οθόνης καί πλησιάζει τα χείλη τοΰ τραύμα
τος, συγκρατών ταΰτα περιεσφυγμένα διά τίνος ταινίας κολ 
λητικοΰ εμπλάστρου (τσιρότου), δι ’ αγγλικού έξ ελαστικού 

κόμμεως, ή διά διαχύλου, φροντίζων πάντοτε νά συμπερι- 
λάβη διάστημά τι πλειότερον τής πληγής εκτεινόμενου. Έν 
κατεπειγούση περιστάσει συγκρατεϊτις τά μέρη δι’ άπλοΰ 
επιδέσμου· καί έάν ύπάρχη αιμορραγία επιπωματίζει τότραΰ- 
μα διά τίνος χειρομάκτρου-Σύν τούτοι; παρέχει είς τόν τραυ- 
ματισθέντα πρός είσπνευσιν ολίγον αιθέρα, ύδωρ Κολωνίας ή 
δξος. Έάν ή ωχρός ή λειπόψυχος δύναταί τις , νά χορηγήση 
αύτώ.τερπνόν τι καί διεγερτικόν ποτόν. Όπόταν, βραδύτε- 
ρον, τραΰμάτι φλεγμανθή, επιτίθενται μαλακτικά καταπλά
σματα, ή έπιπάσσεται διά στυπτηρίας, έάν καταντήσηώχροοι- 
δηματώδες.

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Ή τών εγκαυμάτων θεραπεία συνίσταταί είς τό νά κατα- 
ιρραϋνθή ή φλεγμονή διά δροσερών ουσιών, καί εΐς τό νά προ- 
φυλαχθή ή πληγή έκ τής τοΰ άέρος επαφής. Όπόταν τό έγ
καυμα ή έλαφρον, δύναταί τις έπί τινας ώρας νά άρκεσθή ψυ- 
χραίνων τό κεκαυμένον .μέρος δι' επιθεμάτων μεθ ’ υδατος 
ψυχροΰ, όπερ άνανεοϊ, έφ’όσον τό ύδωρ θερμαίνεται. Είτα δέ 
καλύπτεται τό νοσούν μέρος διά βάτης.

Έάν τό έγκαυμα σχηματίζη φλύκταινας, δέον διά τίνος 
καρφοβελώνης νά διατρυπηθώσιν αύται πρός έξαγωγήν τοΰ 
έμπεριεχομένου όρροΰ, χωρίς νά άφαιρεθή ή έπιδερμίς, ήν 
τουναντίον εφαρμόζει τις έπιμελως έπί τού δέρματος. Είτα 
καταπραυνεται ή φλεγμονή δι ’ επιθεμάτων δι ’υδατος ψυχροΰ 
καί έπιτίθεται βάτη. ’Ιατροί τινες συμβουλεύουσιν τήν έπί— 
δεσιν τών εγκαυμάτων διά τίνος μίγματος έξ ίσων μερών ά- 
σβεστίου υδατος καί έλαίου έλαιών. Έτεροι έφαρμόζουσιν 

. επί τής πληγής πυκτήν έκ φραγκοσταφύλων, άμυλλον όρύζης 
η γεωμήλων.

χ:

ΔΗΛΗΤΗΡΓΑΣΙΣ

Έφ’όλων τών περιπτώσεων τής δηλητηριάσεως, δέον νά 
προκληθή ταχύτατος καί άφθονώτατος εμετός. Ούτω, καθ ’ 

■ήν στιγμήν άτομόν τι φρονεί, ότι έν τφ στομάχφ του ύπάρχει 
δηλητήριόν τι, δέον νά έπισπεύση τήν κατάποσιν ύδατος, 
όπως τοΰτο εύρίσκεται (χλιαρόν ή ψυχρόν) έν μεγίστη ποσό- 
τητι. Τό χλιαρόν ύδωρ έστί προτιμότερου, άλλά δέν πρέπει 
τις ν άναμένη. 'Άμα ώς ό στόμαχος πληρωθή, εισάγει τούς- 
δακτύλους του μέχρι τοΰ βάθους του λάρυγγος, ούτως ώστε 
νά προκαλέση ναυτίασιν, επαναλαμβάνει δέ τήν εισαγωγήν 
μ·έχρΐζ ου προκληθή έμετος. Είταπίνει εκ νέου ύδωρ καί έπα- 
ναλαμβάνει τρις ή τετράκις τοΰτο, μέχρις ού τέλος ό στό
μαχος έμ.έση τό ύγρόν, ώς τό έδέχθη.

Προς πρόκλησιν έμετόυ, δύναταί τις νά έμβάψη τήν άκραν 
πτεροΰ τίνος εντός έλαίου,καί νά τήν έμβυθίση όσον οίόν τε 
βαθύτερου εις τόν λάρυγγα τοΰ αρρώστου, ή νά χορηγήση 
είς τοΰτον πρός πόσιν ύδωρπεριέχον μικράν ποσότητα έλαίου. 
Όπόταν ό στόμαχος άπαλλαγή, χορηγούνται τάάντίδοτα, ή 
άντιδηλητηριώδη.

Ουτω, κατά τοΰ όζιιάίου τοΰ γαϊκοΰ, χορηγητέον το λεύ
κωμα τών ώών διάλελυμένον έν ύδατι, τοΰθ’ όπερ καλείται 
λευκωματοΰχον ύδωρ. Τίθενται πέντε ή εξ λευκώματα ώών 
έντός λίτρας ύδατος, καί έξ αύτοΰ πίνει ό άρρωστος μικρόν 
τινα κυαθίσκον κάθε λεπτόν τήςώρας, ή ποτήριόν τι κάθε τέ
ταρτον αύτής. Έν έλλείψει ώών γίνεται χρήσις τοΰ γάλα
κτος μεθ’ύδατος άναμεμιγμένου, ή διαλύεται μικρά ποσότης 
έντός λίτρας ύδατος.

Κατά τοΰ ^ωσ^όρου, δέον ευθύς νά χορηγηθή τό άκόλου- 
θον υγρόν. Διαλύονται λευκώματα ώών έντός ύδατος, καί 
τοΰτο άναμιγνύεται μετά μεγάλης ποσό.τητος μαγνησίας. Ό 
άρρωστος δύναταί νά πίη πολλάς λίτρας έκ τοΰ παρασκευά
σματος τούτου.

Κατά των μυκήτων (μανητύν). Χρήσις ύδατος ΐσχυρώς ό
ξινου δι’ δξους, ή διά χυμοΰ λεϊμονιών, ή απλώς αλατού
χου υδατος. Τίθενται οϋτω 40 γραμμάρια άλατος έντός λί
τρας ύδατος. Μετά τόν εμετόν, χορηγείται έγχυμα καφέ. ' 

Κατά των ναρκωτικών καί φυτικών δηλητηρίων, οίον τό 
δπιον, τό λαύδανου, ή μορφίνη, ή εύθάλεια (βελλαδόνα), τό 
πώνειον, μετά τήν άποβολήν άπό τοΰ στομάχου καί μετά | 

τήν τοΰ αλατούχου ύδατος πόσιν, γίνεται χρήσις ίσχυροΰ α
φεψήματος καφέ και έν μεγάλη ποσότητι.-Επίσης δράστη· , 
ρίώ>· έντρίψεων έφ ’ όλων τών τοΰ σώματος μελών, καί πα
ρεμποδίζεται ό άρρωστος άπό τοΰ νά κοιμηθή.'

Κατά τοΰ άρστνικοΰ. Δέον νά δοθή τό γάλα εν άφθόνφ πο· 
σότητι, ή μαγνήσια έντός ύδατος, καί νά έπιτραπήή βρώσις 
σακχάρεως όσον τό δυνατόν πλειοτέρας. ' -

Κατά τής δηλητηριάσεως Λ ’πρεάτα»·, 
δ/ωζ- (όοτράκΐύ^), γαρίδων κτλ., δοτέον, μετά τήν έκ τοΰ 
στομάχου αποβολήν αύτών, ύδωρ έλαφρώς δξινον πρός' 
πόσιν, ή κάλλιον κοχλιάριον τοΰ καφέ θειϊκοΰ αίθέρος έντός 
ποτηριού περιέχοντος κατά τό τέταρτον ύδωρ σακχάροΰχον 
καί επαναλαμβανόμενον κατά 20 λεπτά τής ώρας. Τό φάρ
μακον τοΰτο έστίν ύπέρτατον. ’Επίσης δοτέον έγχυμα τείου 
καί φιλλύρας.

Άβκληποάδης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
(Εΰρ&Οείσης. έν τή Σταδίου)

. . . μοΰ έκόστισε συζευχθεϊσα καλλιτέχνην. Άχ ?...... μου εκοστισε συςευχβεισα καλλιτέχνην. Αχ: 
φιλτάτη μου, έάν-τό έγνώριζον !... πλήν πόσον πάραδόξως 
σκεπτόμεθα πρό τών γάμων μας, καί τί άλλοκότους ιδέας 
αί νεάνιδες εχουσι πριν ή λάβωσι σύζυγον. Φαντάσθητι, όταν . 
ήλθον καί κατώκησα μετά τής μητρός μού καί τοΰ άδελφοΰ. 
μου είς Παρισιού;, δέν είχον ποσώς μεταβάλει τάς ιδέας, ας 
είχον καί είς ’Αθήνας. Ό,τι πολλάκις έλέγομεν περιπατοϋσαι 
είτε είς τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος, είτε είς Φάληρου, είτε 
είς τήν Έκθεσιν, είτε είς τάς οικίας μας, πώς δηλαδή ε’πεθυ- 
μοϋμεν νάήτο ό άνήρ,ον θά έλαμβάνομεν ώς σύζυγον, τά αύτά 
έφανταζόμην καί εδώ και ώνειροπώλουν. Ότε δε ημέραν τινα> 
περιειρχόμην τάώραϊαπεριγωρα τών Παρισίων, και εβλεπονέκ 
του πλησίον τόν φιλήσυχου, διασκεδαστικόν, καί πλήρη θελγή- 
τοων βίον, δν αί οΐκογένειαι διάγουσι .παρ αυτοΐς, έλεγον 
κατ’ έμαυτήν. «’Ιδού, ούτω ήθελον καί έγώ νά ?ζων, νά 
είχον σύζυγον καλλιτέχνην τινα, όστις νά είργάζετο ευρισκό
μενος πάντοτε πλησίον μου, αύτό; μέν τήν τέχνην του, εγώ 
δέ άνανινώσκουσα ή ράπτουσα πλησίον του, νά τόν. αίσθά- 
νωμαι, νά τον βλέπω, νά τόν ψαύω. Είς τάς ώρας δέ τοΰ 
φαγητοΰ νά συντρώγωμεν ώς άγαπημέναι περιστεραί, και το 
έσπέρας νά έπορευόμεθα είτε είς τό θέατρον, είτε είς τάς έξο
χά;, είτε είς τούς περιπάτους.» Ναί αύτά έσκεπτόμην αγα
πητή μου ’Αμαλία, καί ώνειροπώλουν καί έδώ, καί έπεθύ- 
μουν, πλήν πόσον ήπατήθην, καί πόσον, διαφορετικά φαντα-, 
ζόκ-ίθα τά πράγματα πριν ύπανδρευθώμεν, καί πόσον -ακάν
θινα τά εύρίσκομεν μετά ταΰτα. Ένόμιζον έμαυτήν εύτυχέ- 
στέραν σοΰ διττώς, ώς σοί προέγραφον, καί διότι ηλθον νά 
κατοικήσω είς τήν ώοαιοτάτην πόλιν τοΰ κόσμου, καί διότι 
ΰπανδρεύθην ένωρίτερον σοΰ, πλήν ήδη αισθάνομαι πόσον συ 
άγαπητή μου είσαι εύτνχ_εστέρα έμοΰ, δι’ άμφότερα ταΰτα, 
άτινα στερείσαι ακόμη. .

Δέν έγνώριζον τότε τί έστι καλλιτέχνης, ούτε τί σχέσεις 
συνδεουσιν αύτόν πρός1 τόν οικόν μου. Ουδέποτε δε θαυμά- 
ζουσα τά ώραΐα αγάλματα καί τάς λαμπράς εικόνας τοΰ 
μέλλοντος συζύγου μου, μοΰ ήλθε ποτέ η ιδέα, οτι θά υ- 
πήρχον γυναίκες, αιτινες θά είχον τήν τόλμην νά... καί ότι 
καί έγώ αύτη θά. . "Αχ! άν έγνώριζον τοΰτο, ’Αμαλία μόυ, 
όυτε Παριβίους ούτε καλλιτέχνην ήθελον, μέ όλα του τάπλού- 
τη, τό περίδοξον όνομά του καί τό ώραΐον μέγαρόν του. Ως 
γνωρίζεις, ούτε ή μήτηρ μου, ούτε ό αδελφός μου τον ήθελον, 
άλλ’ έγώ. νάί έγώ τόν έζήλευσα, έγώ τόν ήθέλησα καί τόν ; 
ύπανδρεύθην. Έγώ μόνη πταίω διά τήν τύχην μου.... Ητο 
πρός με τόσον εύγενής, τόσον πρόθυμος εις ολα, καί τοσον 
χαρίιις,ώστε δέν άντέσχον ειςτόν πειρασμόν. Άνεμιγνυετο.εις 
τόν στολισμόν μου, καί είς τήν κόμμωσΐν μου. «Κτενίσθητι 
ούτω μοΐ έλεγε, καί θέσον αύτό τό άνθος είς τήν δεϊνα θέσιν.»



164 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ ■ 165 -

Καί πραγματικώς είχε τοιαύτην πείραν χαί φιλοκαλίαν, ώστε 
■ Τ*'.  ίξεπληττι ή , φιλαρέσκειά του.

Έν τούτοι; ώφειλον νά δυσπιστώ, καί άκουσον, άγαπητή 
μου,τΐ συμβαίνει.

' Δύο μήνα; μετά τού; γάμου; μα;, ενφ αύτό; είχε φροντίσει 
νά μοΰ προμηθεύση τά πάντα, ό,τι έπιθύμουν πρό; στολισμόν 
των δωματίων μου καί τη; τουαλέτα; μου, μοί ειπεν ότι αύτό; 
θά κάτεγίνετο είς το έργαστήριόν του πρό; κατασκευήν άν- 
δριάντο; διά την καλλιτεχνικήν «κθεσιν, δι’ήν ειχεν έπισήμως 
προσκληθή, καί ότι ή ύπόθεσις τοΰ έργου, ήτο 'Ρωμαία γννη 
άναδυομΐνη τοΰ -ίουΓ»ίρο<.Μοίπροσέθηκι δέ, ότι θά άπέδιδεν εΐ; 
τό ψυχρόν μάρμαρδν τό μικρόν εκείνο ρίγος τοΰ δέρματο; 
τιθέμενου εί; επαφήν πρό; την ατμόσφαιραν, το μούσχευμα 
τοΰ επί τών ώμων τιθέμενου μετά την έξοδον τοΰ σώματος 
άπό τοΰ ύδατος λεπτοΰ ύφάσματο;, καί τόσα; άλλα; φυσικά; 
λεπτομερεία;, άς δέν ενθυμούμαι πλέον. Έγώ μη εννοούσα 
καλώς, παρεδεχόμην όλως άθώω; όλα ταΰτα, προσθεΐσα.

« Αί! ναί, πολύ ώραϊον θά ήναι» καί έφοϊνταζόμην μάλι
στα, ότι τό έβλεπον τελειωμένον, καί ότι ηκουον πέριξ εμού 
τούς θαυμαστά;.ψιθυρίζοντας εν τή Εκθέσει, «έξαίσιο» άγαλμα, 
περίφημο; καλλιτέχνης, ιδού καί η σύζυγό; του.»

Τέλος ημέραν τινα, θελήσάσα εκ περιεργεία; νά ϊδω την 
πρόοδον τοΰ έργου τη; Ρωμαίας γνναιχός, έπορεύθην μόνη 
είς τό έργαστήριόν του, το όποιον σχεδόν δέν έγνώριζον, 
διότι άπαξ μόνον είχον πλησιάσει αύτό ότι δέν εΐογάζοντο, 
καί είσηλθον διά τή; θύρα; τοΰ κήπου αίφνιδίω; εί; αυτό. 
Πλήν φαντάσθητι, ’Αμαλία μου, την άγανάκτησιν καί ορ
γήν μου,όταν εύρέθην άνελπίστω; έναντι σκηνής αίσχροτάτη;, 
καί ποταπωτάτης. Ό σύζυγος φέρων μακρύ λευκόν ύποκά- 
μισον,ώ; κτίστης, μέ την κόμην ήμελημένην, έχων τά; χεΐ- 
ρας.κατελασπωμένα;, καί τού; οφθαλμού; προσηλωμένου; 
έπί γυναικό; γυμνή; καί ζωντανής, ίσταιιένη; ακινήτου έπί 
-τραπέζης, κατεγίνετό' λαμβάνων μαθήματα παρά προπλάσμα
τος αισχρού καί ποταποΰ. Μόλις ίδοΰσα τήν άπαισίαν ταύτην 
σκηνήν εξήλθον έν τφ άμα,κλονιζόμενη· ό δέ Στέφανο; ήθέ- 
λησε νά μέ κρατήση, άλλά μετά φρίκης άποφυγοΰσα αύτόν, 
έτριξα παρά τή μητρί μου, καί τή διηγήθην τρέμουσα καί
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λοΰ θά γίνη τό θύμα τοΰ ΰποκριτοΰ αύτοΰ φαναριώτου, ένφ 
εγώ άνευ τή; Ραλλοϋς δέν δύναμαι νά ζήσω. Ή Ραλλοΰ δέν 
μόΐ ένέπνευσεν έρωτα κοινόν, ουδέ άπό τού; συνετισμένους, μέ 
,κατέκτησε σύσσωμον, ώστε μόνον άπ’ αύτής εξαρτάται ήδη ή 
•ευτυχία ή ή δυστυχία μου.

•— Ισα, ίσα, φίλε μου, τούτο είναι εί; ισχυρό; λόγος,διά 
νά μή τήν άφήσητε είς χεϊρα; άλλου, πρέπει νά άγωνισθώ- 
μεν, και θά σά; συντρέξω εί; τούτο.

— Εΐς μάτην όλα, πιστευτόν με. .
—- “Α! τόν κουτόν ! Αύτό εί; τήν πατρίδα μου, τό παρο- 

μοιάζομεν μέ τήν παροιμία .«toCT ’ρίξε τό στειλιάρι ύστερα 
απο το μπαλτά». Έγώ, σάς λέγω, ότι εάν ανακατωθώ....

— Θά καταστραφής χωρίς νά μέ σώσης. Ό Φώτη; Βέη; 
είναι άξιο; νά πράξη τά πάντα διά νά κάτόρθώση τον σκο
πόν του, μάλιστα δύναται νά άτιμάση καί τήν γυναίκα,ήτις 
θά τού έκώλυε τόν δρόμοντου.

—■ Κύριε Κώστα, ή τιμή μου είναι ύπό τήν φύλαξίν μου, 
καί δέν διατρέχει'ούδένα κίνδυνον. Μή φοβεϊσθε, αφήσατε 
την ύπόθεσιν είς χεϊρα; μου.
— Πόσον καλή «ίσθε ! Δεσποινίς.

—• Οχι, άλλα δέν θέλω ή Ράλλού νά συζευχθή μέ τόν 
τοϋρκον αύτόν διπλωμάτην... “Επειτα, ’ξεύρετε, ότι ό Κύ: 

κλαίουσα τά πάντα, τήν γυμνότητα τής γυναικό;, τήν θέσιν 
του άνδρό; μου, καί τήν απελπισίαν μου....

Ή μήτηρ ήθέλησε νά μέ παρηγορήση, λέγουσά μοι μετ’ 
άφελείας, ότι τούτο ητο πρότυπον, ύπόδειγμα κτλ.

— Πώς, τή είπον, είναι φ,οίκώδες, άποτρόπαιον! δέν μέ 
είπατε, ότι είχε τοιαύτας σχέσεις πριν ΰπανδρευθώ...

‘Α ! είναι φοβερόν πράγμα. Ύπόίεσον, αγαπητή μου, ότι 
έχεις σύζυγον ήθοποιόν, παριστάνοντα μετά ασέμνων καί γυ
μνών γυναικών,καί θέλει; εννοήσει τήν θέσιν τοΰ καλλιτέχνου !

Τότε καταφθάνει καί ό Στέφανο; όλως περίφοβο;, προσ
παθεί καί αύτό; νά μέ πείση, ότι τό υπόδειγμα δέν είναι γυνή 
ώ; ή φυσική γυνή, καί ότι οί γλύπται δέν δύνανται νά έρ- 
γασθώσιν άνευ τοιούτων προτύπων, πλήν εγώ, φιλτάτη μου, 
δέν ήδυνήθην νά πεισθώ, καί διαρρήδην έδήλωσα, ότι δέν 
είμπορώ νά ζήσω πλέον μέ σύζυγον,όστις διατρίβει ολοκλή
ρου; ημέρα; μέ τάς ώοαιωτάτας καί άσεμνοτάτα; τών γυναι
κών,καί εν τοιαύτη θέσει, χάριν έμπνευσεω; καλλαισθησίας !

Ά! άπηγοητεύθην πλέον, δέν δύναμαι, δέν δύναμαι....
Τότε έπεμβάσα ή μήτηρ μου διά νάσυμβιβάση τά πράγ

ματα.
—Μά νά σοΰ πώ, φίλε μου, τφ λέγει, δέν είναι δυνατόν, 

διά τήν αξιοπρέπειαν της συζύγου σου, νά άντικαταστήσης 
τά; ζωντανά; αύτά; γυναίκας, δι’άλλων πραγμάτων άψυ
χων τούλάχιστον, άπό χαρτονιού, παραδείγματος χάριν;

Ό Στέφανο; ιδακνε τότε πού; μύστακάς του άπό θυμόν, 
καί διά στροφή; τή; κεφαλής.

— Μά δέν είναι δυνατόν, τή άπαντά.
— Έν τούτοις, αγαπητέ μου, έξηκολούθησεν ή μήτηρ 

μου, μοί φαίνεται ότι αί μοδίσται έχουσι προτομάς καί κι- 
φαλάς άπό χαρτονιού, δέν δύνασθε νά προσθέσητε καί τάς 
κνήμας καί τού; πόδας, καί ούτω..··

Άλλ’ ό σύζυγό; μας διακόψας αυτήν μετ’ άγανακτήσεως 
τή; εξήγησε τό άδύνατον τοϋ πράγματος μεθ’ όλων τών 
τών λεπτομερεών και άπαιτουμένων τεχνικών φράσεων. 
Έφαίνετο δέ ό δυστυχής,ότιήσθάνετο μέγαν κόπον διάτούτο. 
Έγώ τόν παρετήοουν διά τή; άκρα; τών οφθαλμών μου, 
σπογγίζουσα συνάμα τά δάκρυα μου, καί έβλεπον, ότι ή 

ριο; Βουγας πρόκειται νά μέ στεφάνωση, καί συνεπώς νομί
ζω, ότι μία πενθερά δικαιούται είς τήν εκλογήν τοΰ γαμ
βρού της.

— Καί πώς δύναμαι νά πιστεύσω ότι,...
— Καλά, καλά, μή θέτετε τήν χεϊρα έπί τής καρδίας σας 

ούτω, Κύριε Θεοχάρη, καί μή ατενίζετε πρό; τον ουρανόν, 
διότι μα; παρατηρεί ό κ. Βουγας, καί θά νομίζη ότι μοί εκ
φράζετε αισθήματα... Καί εΐ; ποϊον σημεϊον εΰρίσκεσθε 'μέ 
τήν ύπόθεσίν σας, εΐς τά δικαστήρια ;

— Πάντοτε είς τό αύτό. σημεϊον. Ό δε πατήρ μου έδή- 
λωσε μόνον, ότι θά κατέστρεφε μάλλον τήν περιουσίαν τής 
μητρό; μου, ή θά μοί παρέδιδί ταύτην.

—— Δώσατε έν πέρα; επί τέλους μέ τά δικαστήριά σας· 
Έγώ μετ ’ ολίγα; ημέρα; θά ομιλήσω εΐ; τόν κ. Βουγάν,καί 
θά τόν κάμω νά ε’ννοήση, οτι ή κατάστασι; τών πραγμάτων 
είναι τοιαύτη, ώστε ή θέσι; όλων μα; απέναντι άλλήλων καί 
τή; κοινωνίας αποβαίνει δυσχερέστατη, καί ότι δέν είναι δυ
νατόν νά διαρκέση περισσότερον, άνευ απευκταίου τίνος. Έάν 
δε κατορθώσω τόν σκοπόν μ,ου, σείς θά φύγετε μετά τής συ
ζύγου σας είς Σύρον, επειδή δέ έγώ έπιθυμώ ό σύζυγός μου 
μόνον μέ εμέ νά καταγίνηται, θά σάς παραχώρηση ώ; προίκα 
τό γραφεϊον του μέ τάς υποθέσεις του. Τούτο δέν πιστεύω 
νά σας θίγη, διότι θά γίνετε καί σεΐ; χαβιάροχανίτης.

— Τί άστειότης, έγώ τό νομίζω προαγωγήν μου, άφοΰ
ήδη είμαι κανατέμπορος. *

— Μετά ταΰτα, ό Κύριος ιδιότροπο; πατήρ σας, τί θά 
κάμη; θά παράδεχθή τά γινόμενα. Θά τόν καλέσητε μά
λιστα καί ώ; άνάδοχον τοΰ νεογέννητου... θά κλαύσητε, θά 
έναγκαλισθήτε, καί ουτω τά πάντα θά λησμονηθώσιν. Έάν 
δέ, σάς έλειπεν ή ματαία ύπερηφάνειά σας καί άκαιρος φιλο- 

■θλίψε; μου τόν έλύπει πολύ.
Τέλος μετά άτελεύτητον συζήτησιν, συνεφωνήθη, άφοΰ το 

ύπόδειγμα έθεωρείτο απαραίτητον,νά παρευρίσκωμαι καί έγώ 
έκεϊ, οσάκις τοιαΰται γυναίκες παρίστανται εί; τήν έργασίαν 
τοΰ συζύγου μου, καί μάλιστα, τή προτάσει αύτοΰ, νά δύ
ναμαι νά κρύπτωμαι εί; μέρο; τι ιδιαίτερον, βλε’πουσα τά 
πάντα χωρίς νά φαίνωμαι.

«Είναι αίσχος, βεβαίως θά διανοήσαι αυτήν τήν στιγμήν 
αγαπητή μου, νά ήμαι ζυλότυπο; τών τοιούτων γυναίων, 
καί μ.άλιστα νά διικνύωμαι τοιαύτη, πλήν φυσικώ; έάν δέν 

■ είχον τά; συγκινήσεις ταύτας δέν θά σοί τά; εγραφον.
Τήν έπαύριον τό υπόδειγμα εαελλε νά ελθη. Έγώ δέ έγ- 

-καίρως έτοποθετήθην εί; τό ύπο&ειχθέν μέρος, έπί τή συμφω- 
-νίιρ,ινα εί; τόν ελάχιστου κρότον ό σύζυγός μου σπεύση παρ 
έμοί. Μόλιςτούτο έγένετο, τό αισχρόν υπόδειγμα τή; προ- 

-τεραίας προαήλθε, μετά τοιαύτη; άθλιότητος, ώστε αληθώς 
έσκέφθην διατίνά ζηλοτυπώ πρός γυναίκα, ήτις έστίρεϊτο καί 
αύτών. τών ενδυμάτων της άκόμη κτλ. κτλ.Λοιπόν, φιλτάτη, 

• ότε είδον τό άθλιον αύτό πλάσμα, νά άποβάλη άνευ αίδούς εν 
πρό;'έν τά φορέματά του, νά τά ρίπτη τήδε κακεϊσε έν τή 
αιθούση τοΰ εργαστηρίου, ώς νά εύρίσκετο έν τφ δωματίφ 
αύτοΰ μόνον,καί νά άποκαλύπτη τά ελεεινά αύτοΰ μέλη κατ’ 
ολίγον μοί έκαμε τοιαύτην κακήν έντύπωσιν, ώστε δέν δύνα
μαι νά σοί τό έκφρασθώ. Ό θυμός μέ κατέλαβεν έκ νέου καί 
άμέσως κτυπώ.... Ό Στέφανο; τότε προσέρχεται... Έτρε- 
μον όλη καί είχον γείνει κάτωχρος.,.Μέ ειρωνεύεται, μέ κα

θησυχάζει, καί επανέρχεται είς τήν εργασίαν του... “Ηδη ή 
-γυνή αυτή ήτο όρθια ήμίγυμνος, έχουσα τήν κόμην λελυ- 
μένην καί πίπτουσαν μετά χάριτος έπί.τών ώμων της. 
Δέν ητο πλέον ή αύτή γυνή, άλλ’ άγαλμα ακίνητον καί 
ψυχρόν. Ή καρδία μου περιεσφίχθη, καί έν τούτοι; δέν ώ- 
μίλουν. Αίφνης ακούω τόν σύζυγόν μου άναφωνοΰντα: «Τήν 
άριστεράν κνήμην... προχώρησον τήν άριστεράν κνήμην.» 
Καί έπιιδή τό υπόδειγμα δεν άντιλήφθη καλώς, έπροχώρη- 
σεν εκείνο; πρό; ταύτην, καί...· “Αχ, δέν έβάσταξα πλέον, 
φιλτάτη μου,... εκρουσα, άλλά δέν μέ ήκουσε, ήτο προσης 
λωμένος,... εκρουσα δυνατώτερα, μεθ’ οργής τέλος καί δυνά- 

τίμια σα; τά πάντα θά είχον τελειώση ήδη, ή δέ Αύτοΰ 
Έςοχότη; ό Πασσά; θά εμενεν εί; τά χρνα ίον Λοντροϋ, 

•κατά τήν παροιμίαν.... Έν τούτοις, μή χάνωμεν καιρόν, 
καί θά τοΰ δείξωμεν πώ; επεμβαίνουν είς ξένου; έρωτα;!...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'ύ

Άπό τής' άφί- 
ξιώς του είς Αθή

νας, ό Φώτης Βέη; 
διήρχετο κατά μέγα 
μέρος τά; ήμέρας 
του παρά τφ κ. 

. Βουγφ, καί τή θυ· 
γατρί του, καί μετά 
παρελευσινοΰχΐ πολ- 
λόϋ χρόνου είχε 
προσκτήσιι τήν εύ
νοιαν τοΰ πατρός, ή 
δέ Ραλλοΰ έφέρετο 
πρός αύτόν μετ’ ί- 
διαζούσή; συμπά
θειας, μή άπομα- 

: κρυνομένη όμως τών 
ορίων τή; φυσική; 
αγάπη;, ήν πάντε; 
οί συγγενείς πρό; 
άλλήλου; τρέφουσι. 'Οχ. Φώτης Βέης.

' Συνεπώς ό Κώστα; δέν ήδύνατο εντεύθεν ν’ άντλήση άφορ- 
μήν δυσαρέσκειας, άλλ’ άφ’ετέρου τό άτελεύτητον μειδίαμα

μεως, έως ότου τόν έκαμα καί έτριξε πρό; έμέ; Είχε τούς 
οφθαλμούς πεπλανημένους καί γλυκείς ώς' έκ τής ζέσεώ; καί 
του περί τήν έργασίαν του μεγάλου ζήλου....

«Μά, αγαπητή μου, έσο τέλος πάντων λογικωτέργ έσο 
φρόνιμος, μοί έλεγε τρυφερώ; άσπαζόμενός με». Έγώ δέ έν 
λυγμοί; καί δακρύοι; έστήριζον τήν κεφαλήν έπί τών ώμων 
του καί τού έλεγον : «Δέν ήμπορώ πλέον άχ! δέν ήμπο'ρώ, 
Στέφανε....» .Τότε αύτό; χωρίς νά μοί άποκριθή, είσηλθεχ 
αύθωρεί εΐ; τό έργαστήριόν του, καί διέταξε τό γύναιον ί- 
κεϊνο νά ένδυθή καί άναχωρήση, όπερ καί· ίγένετο άμέσως.

Έπί τινα; ήμέρας ό Στέφανο; δέν είργάσθη. είς τό έργα
στήριόν του, άλλ’ έμενε πλησίον μου, δέν έξήρχετο,. ούδ’ έ· 
δέχετο τού; φίλου; του, ήτο δέ πολύ μελαγχολικός·. Τέλος 
ήρώτησα αύτόν.

— Δέν θά ίργασθής πλέον.;
— Δέν εργάζονται, Κυρία, άνευ ύποδείγματος, μοί άπήν- 

τησε πικρώς. Δέν έτόλμησα νά έπιμείνω, διότι ήσθάνόμην 
τήν ένοχήν μου, καί διότι έφοβούμην έκδίκησιν άπό μέρους 
του. Έν τούτοι; διά παρακλήσεων καί θωπειών τόν έπεισα 
νά έπανέλθη είς τό έργαστήριόν του, καί προσπαθήση .νά τε
λειώση τό άγαλμά του, πλήν φαίνεται OTt ΰπέφερε πολύ. Τό 
έσπέρα; έπανήρχετο καταβεβλημένος καί άποτεθαρημένος, 
σχεδόν άσθενής. Διά νά τόν ενθαρρύνω’ τόν έπεσκεπτόμην 
,πολλάκι; καί τοΰ έλεγον «Ά. ! λαμπρόν είναι» άλλ’έβλεπον 
οτι τό έργον του δέν προύχώρει ποσώς, μάλιστα νομίζω οτι 
προσεποιεϊτο,ότι είργάζετο. Όσάκι; έπανειοχόμην εί; τό ε’ρ- 
γαστήριόν του, εύρισκον αύτόν καπνίζοντα πάντοτε καί κα- 
τακικλιμένον έπί διβανίου, ή ρεμβάζοντα, ή παίζοντα...

Ημέραν τινα, ενφ παρετήρουν τήν άμοιρον Ρωμαίαχ γν- 
ratxa, ήμιτελή, βραδύνουσαν έπί τοσούτψ νά άναδυθή τοΰ 
λουτήρος της, φανταστική τις ιδέα κατέλαβε τό πνεΰμά μου. ’ 
Ή Ρωμαία είχε σχεδόν τό ανάστημά μου, ώστε ήδυνάμην 1 
ίσως νά......

— Τί καλοΰσι εΐ; τήν τέχνην σας, ώραίαχ κνήμην;ήρώ
τησα αίφνη; τόν σύζυγόν μου ;

Μοί έξήγησεν άμέσως εν λεπτομερεία τούτο, δεικνύων μοι 
συνάμα καί τό άγαλμά του, όπερ έστερεϊτο έτι τή; κνήμης 

καί ή ύπό τού αντιπάλου αύτο·' προτεινομένη παλάμη, όν 
συνήντα πάντοτε εκεί, όσάκι; ποοσήρχετο νά ίδη τήν ερωμέ
νην του, τοΰ μετέβαλον άμέσως όψιν.

Ή Δεσποινίς Ραμώ εξ ενστίκτου άπήχθάνετο τόν Φώτη 
Βέη, καί μύρια μέσα μετεχειρίζετο ΐνα τόν κάμη νά έννοήσήλ 
τούτο καλώς, πλήν ό πονηρός διπλωμάτης άντέτασσε πάν- · 
τότε είς τήν περιφρόνησιν αύτής, τά ατελεύτητα μειδιάματά 
του καί τήν άπειρον αύτοΰ αγαθότητα.

“Αλλως τε', ούδέν τφ διέφιυγε, κύριος δέ τοΰ πεδίου γινό
μενος, έκαραδόκει τήν στιγμήν τοϋ θριάμβου του, καί έλεγε 
καθ’ εαυτόν:

— Ή έκδίκησις είναι φαγητόν, τό όποιον μόνον όταν κρυώ- 
ση είναι καλόν.

Τούτο δέ ούδόλω; τόν ήμπόδιζε νά τό προετοιμάζη βρα
δέως μέν, πλήν έν ασφαλείς. Ό Φώτης Βέης, άνήρ πρα
κτικός, δέν ήτό εξ εκείνων οΐτινε; εργάζονται μόνον διά τήν 
ήδονήν, καί θά περιεφρόνει τάς ανωφελείς αντιδράσεις τής 
Σωσάννα; Ραμώ, έάν δέν τήν έθεώρει ώς. τόν μόνον σκόπε
λον καθ’ ον προσέκρουον τά σχέδιά του. Έν τφ παρόντι τόν 
ήνώχλει, άλλ’έν τφ μέλλοντι θά'τόν έβλαπτε, διότι άφοΰ ό 
κ. Βουγά; έσκόπει νά τήν λάβη ώ; σύζυγον, μολονότι έτή- 
ρουν τοϋτο μυστικόν άμφότιροι, τί θ’άπεγίνετο η περιουσία 
τοΰ πατρός τή; Ραλλοϋς; Τί; οίδιν; αφού δέ ηδη η γαλ.λί; 
παιδαγωγός έσπατάλα τούς μισθούς τη; τήδε κάκεϊσε, τί· θά 
συνέβαινεν, έάν ό κ. Βουγας τή; έπέτρεπε χρηματικήν διά- 
χείρησιν ; έάν δέ άπέκτων τέκνα τί θά έγίνετο ; < '

Μάτην ό διπλωμάτη; εζήτΐι ένοχήν είς το παρελθόν τή; 
νέας, όπως έκθεση αύτήν καί καταστρέψη, ή δέ αναζητησι; 
τοιαύτη; είς τ.ά; έπιγραφάς τών πολυαρίθμων επιστολών άς 
πανταχόθεν έλάμβανεν, ένεκα τών, κοσ.μοπολιτικών αύτής
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του, μη δυνάμενος νά τφ την δώση, άνευ τοΰ κατηραμένου 
ύποδείγμάτος.... Δυστυχής σύζυγος! πόσον έπιπόνως μοί εξε- 
φράσθη τούτο !·...

3εύρεις λοιπόν, τί έκαμα έγώ τότε, αγαπητή μου ’Αμα
λία Χωρίς να τοϋ εϊπω τίποτε, -καί ένφ αύτός κατεγίνετο 
ξέων μέρος τι τοΰ άγάλματός του, άπεσύρθην έπιτηδείως πρός 
στιγμήν, καί χωρίς νά μ’ έννοήση είς τό παρακείμενον δω
ματίου, κάί άφου άπεκδύθην τών φορεμάτων μου, εΐσήλθον 
ακροποδητί και έτοποθετήθην, ένώ αύτός έξηκολούθει εργα
ζόμενος απέναντι αύτοΰ, έν τή θέσει καί στάσει, οΐα είχον 
εδεΐ τό αποτρόπαιου ύπόδειγμα... "Αχ! άγγελέ μου, μοί λέ
γει τότε, έν άπλήστω συγκινήσει καί χαρ?, άτενίσας πρός με, 
μ’ έσωσες, στήθι, μήν κινείσαι, καί ελαβεν αύθωρεί θέσιν έμ'- 
πνευσμένου καλλιτέχνου ! Έγώ δέ μόλις έκράτήθην έκ της 
•επιβλητικής τοΰ διδασκάλου επιταγής, καί τής σοβαράς φυ
σιογνωμίας του, διότι τή άληθείγ. μοϋ ήλθεν επιθυμία νά γε
λάσω καί νά κλαύσω εν ταύτφ.... Οϊα έπιβλητικότης όμως, 
καί οΐα απάτη αίσθήσεως!.... ούδέποτε έφανταζόμην τό ύψος 
τής τέχνης καθ ’ ήμάς, έπιστήμης κατ ’ αύτούς!... Ή ζυλο- 
τυπία μου !... Χίμαιρα ποταπή, βάσκανος άπατη! δυνα- 
μένη μέχρις έγκλήματος νά μέ ώθηση, έσώθην άπό τής έμ· 
πνεύσεως καί τοϋ πρός τήν επιστήμην έρωτος τοΰ συζύγου 
καί τοΰ διδασκάλου μου, όστις έπιπόνως μέν πλήν άξιοπρε- 
πώς καί φρονίμως μοί έδίδαξεν,ότι μόνον διά τής προόδου τής 
τέχνης, τής έπιστήμης, τών φώτων τέλος, καταβάλλονται 
τά ποταπά πάθη,άτινα παλαιόθεν καταβιβρώσκουσι τήν καρ
δίαν μας!

"Ηδη δέ, αγαπητή μου ’Αμαλία, άν ήδύνασο νά έλθης 
είς Παρισίους, θά σοί έδείκνυον τό έν τή καλλιτεχνική έκθέσιι 

\ άγαλμα της Ρωμαίας γυναϊκός άναδυομένης τού Λουτηρος, 
τοΰ συζύγου μου, ένφ διά τής προόδου τής τέχνης, τήςά- 

‘ ναπαραστάσεως τών μελών αντιθέτου χαρακτήρων γυναικών, 
καί τής άφομοιώσεως παραδόξων καί αλλοεθνών φύσεων, 
εξαφανίζονται μοχθηρά καί ποταπά πάθη, καί άποθεοΰ- 
ται ή συζυγική· ομόνοια, καί ή τελειότης τής καλλιτεχνίας !

Έρρωσο.
Παρίσιοι τή..,.. Αύγούστου 1890. Μ.............

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

• Έν τφ οίνοπωλείφ του Κυρίου Π.... είς στρατιώτης συνά· . 
πτει πολιτικήν συζήτησιν μετά δύο κεκοπιακότων τεχνητών 
φίλων τοϋ Βάκχου καί τοΰ Μορφέως, οΐτινες βαρύνονται ν α- 
παντώσι.

Έπί τέλους ό είς τούτων ε’ρωτδ τον φίλον του Άρεως.
— Καί έάν ποτέ έπαναστατήση ό πτωχός λαός, θά πυρο

βόλησης σύ κατ ’ αύτοΰ ;
— Έγώ; ποτέ.
— Μπράβο ! είσαι πιστός πολίτης. Φέρε μας παιδί, μισύ 

όκά ’ς τά τρία. ·
Ο οίνοπώλης φέρει τόν οίνον. Οί τρεϊς πίνουσιν ώς αδελ

φοί, καί ό στρατιώτης εξακολουθεί μετά πλείονος όρέξεως 
τόν περί πολιτικών μονόλογόν του.

Τότε ό έτερος τών τεχνητών έρωτφ αύτόν.
— Καί είναι πολλοί οί σύντροφοί σου, ,στρατιώτα, οί ό

ποιοι φρονοΰσιν ώς καί σύ, περί λαού;
— Πώς, άπαντφ ούτος άμέσως, όλοι οί μουσικοί τήν αύ

τήν ιδέαν έχομεν. Έγώ ώς τυμπανοκρούστης πρώτος, ούτω- 
φρονώ.

■HllllillHr

Φλύαρος τις έλεγε πρός τόν φίλον του.
— Χίλιαις φοραΐς ήλθες είς τήν οικίαν μου. Σύ δέ, ούδέ· 

μίαν φοράν μ' έπροσκάλεσες άκόμη. Τί συμβαίνει; είπε μου 
μου το έλευθέρως.

— Άφοΰ τό θέλεις, νά σοι τό εΐπω. ’Ιδού άπλούστατον. 
"Οταν έρχωμαι είς τήν οικίαν σου κάθημαι όσον θέλω,καί μό
λις καταλάβω πώς βαρύνομαι, καί μέ ζαλίζεις, άναχωρώ 
άμέσως έλευθέρως, ένφ άν σέ προσκαλώ είς τήν ίδικήν μου 
οικίαν, θά μέ σκοτίζης έκάστοτε, καί δεν θά δύναμαι νά σέ 
διώξω.

χιιιιιι:^
Ή Κυρία Τ...... διεπραγματεύετο προχθές εν κλειδοκύμ

βαλων δια τήν θυγατέρα της.

— Πόσον κοστίζει αύτό τό κλειδοκύμβαλου; έρωτ?.
■— Τριακόσια φράγκα.
— Καίέκεϊνο;
— 'Εξακόσια πεντήκοντα.
Ή Κυρία Τ.... απορεί διά τήν διαφοράν, καί νομίζουσα 

ότε ό αριθμός τών πλήκτρων ποικίλλει τήν άξίαν τών κλειδο
κύμβαλων.

— Θέλω, λέγει, εν κλειδοκύμβαλον μέ πολύ όλιγώτερα
πλήκτρα......

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Λ,ύβος τοΰ 14 ιατρικού προβλήματος.
Ό ιατρός εδωκε τήν εξής συνταγήν.

Λάδε δύο κόκκους αδιαφορίας 
Καί τοσούτους άποιράσεως, 
Άνάμιζον όμού 
Μετά χυμού υπομονής.
"Ανευ δικών οντ' Ιρίδων 
ΦιΛοδοζίας η ψευδούς ζη2ου.
’Α22α ήμισειας Μτρας ευθυμίας
Αύω ούγγιων άγνης φιλίας 
£ύν τοσαύτης εύρωστίας.
Μακράν πάσης φιΑαργυρίας 
Κάμε μίγμα γενικόν. 

-Και μοΰσχευσον εάν εχιις 
Μετά δακτύλων δύω οίνου καΛού.
Λάμδανε έκάστην πρωίαν 
Άνά δράμα δέκα καί θά ίδής 
° Οτι των άσθενειων θ’ άπα22αγής.
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Άροβμήτοκύν πρόβλημα.

Είς φίλος μοί άπέστειλε 32 φιάλας οίνου Τεγέας ούς έτο-

ποθέτησα έν τφ ύπογείφ μου, κατά τήν άκόλουθον διάταξιν

τούτων. Καλέσας δέ

ωαννην, οστις ■ ηγαπα 
τόν οίνον, τφ είποννά

ή διάταξις αΰτη. δέν

πρός άσφάλειαν αύτών.
"Ητοι εθεσα άνά εν

νέα φιάλας έν έκάστη 
πλευρά τοΰ τετραγώ
νου, πρός εύκολωτέραν 
έξέλεγξιν έν περιπτώ- 
σει άφαιρέσεώς τίνος’ 
έπιτρέπει κλοπήν. Πλήν μετά τινας μήνας άντελήφθηυ ότι 
μοί άφηρέθησαν, πρώτον 4 φιάλαι, καί έκάστηπλευράήρίθμει 
άνά 9 τοιαύτας, δεύτερον μοί άφηρέθησαν 8 φιάλαι, καί αί 
πλευραί ήρίθμουν πάλιν άνά 9, καί τρίτον, .ότι μοί είχον ά- 
φαιρεθή 12 φιάλαι καί πάλιν αί πλευραί δλαι ήρίθμουν άνά 
9 φιάλας?

Πώς έγένετο τοΰτο έν έπάστη άφαιρεσε.ι;

1 | 7 | 1 τόν ύπηρέτην μου Ί-
7 I I 7 ' " ""

1 1 7 ί 1 προσέξη καλφς, διότι
■ I ' Ο. ..."_  »'...

Τί> ανωτέρω πρόβλημα άπέστειλεν ήμίν ό έκ Βουκουρεστίου 
συνδρομητής μας κ. Άλ. Σταυρίδου, οστις προσφέρει τω πρώτφ 
λυτήρι δώρον άξί«ί μέχρ1 δραχμών δύω, τής λύσεως οΰ'σης πολύ ' 
ευκόλοο.
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‘Απλούς ποιμήν, κατήντησα κριτής θεών νά γιίνω. 
Κριτής άνθέων γίγνομαι, ό ήμισυς άν μείνω.

Τί είμαι ;
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Τό έν δέν είναι 1, άλλά δύω.
Τά δύω δέν είναι 2, άλλά τρία.
Πώς είναι δυνατόν;

Άμφότερα τά δύω τελευταία αινίγματα άπέστειλεν ήμϊν 
ό φίλος ιατρός κ. Κ............όστις δωρεϊται τώ πρώτφ λυ-
τήρι, άν μέν η είς ’Αθήνας, δύο ίατρικάς έπισκέψεις(άν λάβη 
άνάγκην), άν δέν έν ταΐς έπαρχίαις έγγραφον συμβουλήν. _

σχέσεων, ούδέν παρέσχρν αύτφ έπικίνδυνον όπλον.
'Ώστε τφ άπέμεινε τό ψεύδος.
Μεταξύ αλήθειας καί ψεύδους, έσκέφθη, ολίγη ή διαφορά 

υπάρχει, καί πολλάκις ούδεμία, όπόταν φέρωσιν είς τό αύτό 
αποτέλεσμα. Εντούτοις είναι μέσον έπικίνδυνον, ενίοτε όταν 
δέν γνωρίζει νά μεταχειρισθή τό ψεύδος έπετηδείως, καί πε
ριορίζεται μόνον, είς χονδράς ύπερφυσικάς καί σκανδαλώδεις 
παραστάσεις.

Ό ήμέτερος διπλωμάτης όμως ήτο πρός τοΰτο έπιτήδιιος, 
καί ήρξατο άμέσως νά σπείρη έν τφ πνεύματι τών άλλων 
άπό τούς πικρούς έκείνους σπόρους, οΐτινες φύονται όπου καί 
άν πέσωσιν. · .

—Είπέ μοι, άγαπητέ μοι Μανώλη, ήρώτα έσπέραν τινα 
τόν κ. Βουγάν,μετά τό δείπνου, έξηπλωμένοι όντες άμφότε- 
ροι έπί δύο άναπαυτικωτάτων αμερικανικών εδρών, καί ένφ 
μέ τά ευώδη σιγάρα είς τά χείλη, άπελάμβανΟν τήν δρόσον, 
•έν τφ ίξώστη τοϋ μεγάρου τής πρεσβείας, άμυδρώς φωτιζο- 
μένφ ύπό τοϋ φέγγους τής σελήνης, πότε θά στεφανώσητε 
τήν Ραλλοΰ τέλος; ■
'·■—Ναί, άλλά συνωμώσατε πάντες, ώς καί ή Δεσποινίς 
Ραμώ, νά μ’ ένοχλήτι περί τούτου.

— Μπά ! έν σοβαρότητι όμιλεϊτε; καί αύτή σάς ενοχλεί; 
περίεργον πράγμα.

— Διατί περίεργον ;
—- Μή προσποιεϊσθε τόν άθώον, ’ξεύρετε πολύ καλώς νά 

προσποιήσθε.
— Διάβολε! δέν εννοώ αληθώς τίποτε, τί θέλετε νά εί- 

πήτε; ·
— ’Αληθώς, τότε, ώμίλησα πολύ, καί θάκάμω ίσως καλά 

νά σιωπήσω.

— Μά τέλος πάντων τί συμβαίνει;
— "Οταν τις είναι παιδαγωγός, δέν είναι καί γυνή; ώς 

μέγας τις ποιητής είπεν ;
— Κύρεε, ή Δεσποινίς Ραμώ είναι τιμία κόρη.
— Καί πολύ θελκτική, άμα δέ διασκεδάζει τήν έκ τής 

βραδύτητος έπιβαλλομένην άναβολήν τών μετά τοϋ γαμβρού 
σας . . ..

— Αδίκως συκοφαντείτε. Ό Κώστας Θεοχάρης αγαπά 
μέχρι λατρείας τήν Ραλλοΰ.

— Ναί, άλλά καί ή Σωσάννα Ραμώ άγαπ£ τόν Κώστα 
θεοχάρην.

— ’Αποδείξατε το, ναί, άμέσως νά μοί άποδεΐξητε, ότι. 
αΰτη είναι ερωμένη του.

— "Ε ! καλέ μοι.φίλε, σείς τό λέγετε, ίσα ίσα. Πώς θέ- 
λετεέγώ νά γνωρίζω ότι είναι ερωμένη του;... “Α! ίσως, δχι 
άκόμη. Πλήν αύτη προκαταρκτικώς τοΰ δίδει προκαταβολής 
τινας, αύτό έγώήννόουν, αύτό ήθελον νά εΐπω. "Αλλως, τί 
μέ μέλλει, μοϋ είναι άδιάφορον. "Επειτα υποθέσατε οτι άπα- 
τώμαι. ’Εντούτοις Κύριε Θεοχάρη, δέν είσθε συγγενής καί. 
φίλος μου ; άκούσατέ με, μη δίδετε πίστιν είς αύτάς τάς Γα2· 
.Ιίδας.

— Είσθε πολύ νέος, φίλε και συγγενή μου, διά νά κάμνετε 
τόν σκεπτικόν.

— "Οχιδά, άλλά δέν επιθυμώ νά εχη άπό τοΰδε θλίψεις 
ή Δεσποινίς Ραλλοΰ, ίδού τό παν, άφοΰ είσθε διατεθειμένος 
νά τήν δώσητε είς τόν Κώσταν αύτόν....

— Ή Δεσποινίς Ραλλοΰ, αμέμπτου διαγωγής....
— "Οταν όμιλή τις περί τοϋ ήλιου, βλέπει άμα καί 

τάς άκτϊνας. "A! ιδού ή Ραμώ ... . Δεσποινίς! έλθετε είς 
βοήθε»άν μου. Πρό μιάς ώρας κατηχώ τόν κ. Βουγάν, άλλά 

ι

παρατηρώ ότι έχω νά κάμω μέ άνθρωπον άποσκληρυνθέντα 
έν ταΐς άμαρτίαις.

— Δέν άμφιβάλλω, διότι ή διδαχή σας δέν θά άξίζη τί
ποτε, άπεκρίνατο ή παιδαγωγός.

— Άπ’εναντίας, τήν έδανείσθην έκ τής ύμετέρας ευφυΐας, 
ώς φαίνεται.

— Πολύ τούτο μ’έκπλήττει, διότι ούδέποτε έγώ κα
κολογώ ούδένα.

— Καί έγώ, έπαινώ πολύ τόν Κώστα Θεοχάρη. "Α!... 
τώρα είσθε ύπόχρεως νά ζητήσητε συγγνώμην διά τήν τολ- 
μηράν σας εκφρασιν.

—-Τόν Θεοχάρην επαινείτε; άλλοίμονον είς αύτόν τότε, 
θά τού παρασκευάζητε καμμίαν δυσάρεστου πλεκτάνην.

— Είναι ποτέ δυνατόν τοΰτο ; ίσα ίσα έγώ έλεγον, επιει
κώς μάλιστα, πρός τόν έξάδελφον μου έδώ, νά τόν στεφανώ- 
ση. Δέν σάς φαίνεται τούτο γενναίου άπό μέρους παλαιού 
άντιπάλου;

. Ή Δεσποινίς Ραμώ δέν άπεκρίθη', άλλά μόνον έρριψεν 
ανήσυχου βλέμμα πρός τόν ποιήσαντα αύτή τοιαύτην έρώ- 
τησιν*  όπερ έπιτηδείως παρετήρησεν ό κ. Βουγάς, καί ενόησε 

• τήν αληθή αυτού έννοιαν. Ή άμφιβολία ομοιάζει προς σκλη
ρόν καί ενίοτε άδικον ξενιζόμενου, καί όσοι μέν δέν έννοοΰσι 
τόν έρωτα θεωρούσιν έαυτούς προσβεβλημένους ώς ύβρισθέν- 
τας, οί άλλοι δέ άναγνωρίζουσιν έν αύτή τήν ΰπαρξιν βε
βαίου καί ζωηρού πάθους, τής ζηλοτυπίας.

Πιστή είς τάς υποσχέσεις αύτής ή Σωσάννα Ραμώ, έπα- 
νήρχετο συχνότατα πρός ύπεράσπισιν τοΰ Κώστα, πλήν μετά 
τόσου ζήλου, ώστε πολλάκις μάλλον έβλαπτεν αύτόν, αντί 
νά ώφελή.

---- Διάβολε; έλέγεν ό κ. Βουγάς, παρατηρώ ότι έχεις μέ- 

s
γαν ζήλον, πλήν έγώ δέν βεάζομαι.

— Διατί δέν όμιλεΐτέ μεγαλοφώνως; φαίνεται περιμένετε 
τόν Φώτην Βέη.

— "Ισως νά το ίμάντευσες. Πλήν μοϋ φαίνεται ότι είναι 
προτιμότερος τοΰ άλλου.

— Πλήν φρονώ, είναι μεγάλη άπιστία τοΰτο.
— Ποσώς, διότι δέν εννοώ νά βιάσω τάς διαθέσεις τής θυ- 

γατρός μου. Άς έκλέξη μεταξύ τών δύο άργότερα.
— θύχί άργότερα, άλλ’ άμέσως, καί πριν λάβητε καιρόν 

νά τήν κάμητε νά λησμονήση τάς πρώτας αύτής ύποχρεώ- 
σεις. Άλλως είσθε πολύ άδικος.

— Καί θά παραδεχθής όποιον έκλέξη ;
— Μάλιστα, έάν ηναι ελεύθερος.
— Καί έν τοιαύτή περιπτώσει... θά μέ άγαπήοης;
— θά γείνω σύζυγός σας.
— Τότε, ά,ς τελιιόνωμεν, τούλάχιστον θά ίκανοποιθώμεν 

άπαλλαττόμενοι περιστατικού, λίαν επιπόνου τή αληθείς είς 
όλους μας, καί τό όποιον δέν μέ -άφίνει ήσυχον πρό εβδο
μάδων.

— Ναί, πηγαίνω ν’ άναγγείλλω τήν καλήν αύτήν εΐδη- 
σιν είς τόν Κώσταν Θεοχάρην.

— Καί διατί οχι είς τόν Φώτην Βέη ;
— Γιοϋχα ! . . · .
Ή Δεσποινίς Ραμώ πρός περισσοτέραν εμφασιν καί έκφρα- 

σιν τοΰ θυμού καί τής άγανακτήσεώς της, ούχί μόνον μετ’ 
άποστροφής καί δυνάμεως φωνής έπρόφερε τήν λέξιν ταύ
την, άλλά καί συνώδευσεν αύτήν δι’άρρήτου κινήσεως τής 
χειρός, συνισταμένης είςτήν προβολήν τής παλάμης τήςχει· 
ρός της έχούσης τούς δακτύλους προτεταμένους, ήν κίνησιν 
έπηκολούθησεν ή τών χειλέων φοβερωτέρα έκστόμισις·



Η ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝ1ΟΝ
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΙΤΛΙΣΤΗΡΙΟΝ (ΦΙΛΤΡΟΝ)

Καθ’ ήν εποχήν τό ζήτημα τοΰ καθαρισμού τοΰ υδατος 
εΰρίσκεται είς ττίν ήμερησίαν διάταξιν, δεν ήθελεν εισθαι ά- 
σκοπον νά γνωρίσωμεν τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις άπλού- 
σταϊόν τινα τρόπον,τήςκαταακευής'δηλονότι διϋλιστηρος προ
χείρου, τό όποιον δύναταί τις μόνος νά κατασκευάση. Λαμ
βάνετε μίαν πηλίνην καπνοσύριγκα (πίπαν) ής ή εστία (έπη 
τοΰ καπνού) νά ήναι όσφ τό δυνατόν εύρεϊα, πληροίτε ταύ
την διά πολύ μικρών συντριμμάτων ελαφρών ξυλανθράκων, 
καί καλύπτετε τά μεταξύ τούτων κενά διά κόνεως τοΰ αύ
τοΰ άνθρακος. Μετά τοΰτο έπιφράζιτε διά τεμαχίου στρογ
γυλού φελοΰ την καπνοσύριγγα, ΐνα μη διαφεύγωσι τά τεμά
χια τοΰ άνθρακος. Πριν όμως έκτελέσητε τ’ άνωτέρω,δέον νά 
θέσητε.μικρόν πώμα έκ βάτης είς τό βάθος της έστίας.

Τότε τοποθετείτε εΐς τό άκρον της καπνοσύριγγος μικρόν 
τεμάχιον σ.ωληνος έκ καουτσούκ, ώς παρίστησι ή είκών, καί 
ούτως έχετε ενα πιρίφημον διϋλιστήρα ή σίφωνα όστις λει

τουργεί τοποθετού
μενος έν δοχείφ πε· 
ριέχόντϊ τό πρός 
κάθαρσιν ύδωρ. Διά 
νά λειτουργήσει ό
μως δέον νά εισ- 
πνεύσητε ίσχυρώς 
τόν σίφωνα διά μέ
σου τοΰ έκ καου
τσούκ σωλήνος, καί 
τό ύδωρ τότε θά 
ρέη έν τή φιάλη ή 
άλλω τινι δοχείιρ, 
έν ώ έπιθυμεϊτε νά 

J περισυλλέξητε αύτό 
διϋλισμένον ώς έμ· 
φαίνεται έν τή εί- 
κόνι.

Είναι απαραίτη
τό άκρον τοΰ σωλήνος νά φθάνη εΐς έπί- 

Έάν
τως αναγκαίου 
πεδον χαμηλότερον. τής εστίας τής καπνοσύριγγος.
δέ επιθυμητέ νά σταματήσητε τήν έκροήν τοΰ ύδατος, άρ
χει νά θέσητε εΐς τό άκρον τοΰ σωλήνος μικρόν σφιγκτή- 
ριον, ώς ένδείκνυσι τό αριστερόν σχήμα, δπερ κατασκευά
ζετε διά καρφίδος τίνος τής κόμης, συστρέφοντες αύτήν ώς 
ένδείκνυσιτό αριστερόθεν σχήμα A, Β, Γ. Εισάγετε τό καου
τσούκ μέχρι τοΰ δακτυλίου Γ, καί όταν επιθυμητέ νά έπανα- 
ληφθή ή έκροή τοΰ ύδατος δέν έχετε άλλο νά πράξητε η νά 
πιέσητε τά άκρα Α καί Β' ή προσέγγισες τούτων διανοίγει 
τό δακτύλιον Γ.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΪΣΕίίΣ,,

Α. Κ.|Ν. Ψαρρά. Συστημένη έλήφθη καί εΰχαριστοϋμεν. Άπό- 
δειξίς σας καί ζητούμενοι αριθμοί άποστέλλονταισύνπαρόντι φύλλω. 
Τήν άπδδειξιν δέον φυλάξητε διά κληρώσεις. —Κ. Ε. Κ. Μακρυρρά- 
χην. Συστημένη έλήφθη και σας εύχαριστοϋμεν. Άπδδειξίς σας φέ
ρει άριθμδν 559 και άποστέλλεται σύν παρόντι φύλλω----- Α· Σ.
Βουκουρέστιον. Συστημένη έλήφθη. Αίνιγμα έτέθη sv2t φύλλω. 
Ευχαριστούμε*  διά συμπραξίν σας. Αναμένομε*  δώρον.—Κ. Α· Δ. 
Αίγιον συνδρομή έλήφθη^ άπόδειξις παρεδόθη τφ άποτίσαντι ταύ
την.__ Γ. Π- Ζ. Θήραν. Έλήφθη σημείωσις διευθύνσεώς σας. καί
συμμορφωθησόμεθα. — Α. 3. Π. Σύρον, αναμένω αποτέλεσμα ενερ
γειών σας έπί επιστολής πρδ μηνδς σταλείσης μέ αποδείξεις.— Κ. 
Δ. Λάρισσαν. Μάλιστα, συνδρομή έλήφθη καί άπόδειξις παρεδόθη. 
—I. Μ. Πάτρας. Γραφεία. Φύσέως μετεκομίσθησαν έν τή όοφ Κυ- 
νοσέργους άριθ. 36, καί έν τή Στο? Μελά, άριθ. 11, ένθα τοΰ λοι
πού διευθύνετε έπιστολάς σας.—Μ. Ν. Πείραια. Λάβετε ύπ’ίίψιν 
νέαν ίιεόθυνσιν γ'ραφείων μας. — Γ. Δ.Βόλον. Συνδρομή σας δέν ελή. 
φθη, επομένως δέν δυνάμεθα άποστείλωμεν άριθμδν λαχείων σας.

Πρός τούς βυνδρομητάς τής « Φύσεως »
Λήγοντος όσον ούπω τοΰ τετάρτου μηνός άπό τής έκδό- 

σεως τής «Φύσεως», λαμβάνομεν τήν τιμήν ν’ άπευθύνωμεν 
τάς άπειρους ήμών εύχαριστίας πρός τούς μετά πάσης προ-· 
θυμίας ύποστηρίζοντας, ένθαρρύνοντας καί κολακεύοντας το- 
έργον ήμών τοΰτο, καί έν ταύτώ νά γνωστοποιήσωμεν τοΐς 
άξιοτίμοις συνδρομηταίς ήμών, οιτινες εΐσέτι δέν άπέσάειλαν 
τήν συνδρομήν των, όπως εύαρεστούμενοι μάς άποστείλωσι. 
ταύτην, διότι είναι καιρός νά κανονίσωμεν'τάς κληρώσεις τών - 
λαχείων καί τοΐς άποστείλωμεν τούς άριθμούς αύτών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΙΙΟΝ ΕΙΪΙΠΛΟΝ
(Έκτος τον φιΛακθρωπικον καταστήματος 

τον Όρφακοτροφιίοι Χατζηκώστα.}

"Οσοι έχετε άνάγκην νέων επίπλων, όμοιων ώς τά Ευρω
παϊκά, καί εύθηνοτέρων κατά 20 τοΐς °/0 τών εΐς τήν ά— 
γοράν πωλουμένων, μεταβήτε εις τό φιλανθρωπικόν κατά—- 
στημα τοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, καί έκεί θά εύρητε 
πρός πώλησιν, ό,τι έπιπλα θέλετε, ήτοι, γραφεία, τραπέζια, 
δουλάπια, μπουφέδες, βιβλιοθήκας, καναπέδες ταπετζαρίας, 
καί λοιπά έπιπλα ταπετζαρίας, άρμάριά, καθέκλας αιθου
σών, ώς καί τραπεζαρίας,νιπτήρας, κονσόλας, καί έν γίνει ά
παντα τά είδη τής επιπλοποιίας. Πάντα ταΰτα κατασκευά 
ζονται ύπό τών ορφανών ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ ρέκτου λε- - 
πτουργοΰ κ. Κωνσταντ. Νταβίου.

EIAOIIOIHSIS
Άπό 1ης προσεχούς Σεπτεμβρίου τά γραφεία τής 

«Φύσεως» μετηνέχθησαν ώς άκολούθως, πρός ευκολίαν 
τής όσημέραι αύξανομένης έργασίας.

Ή Διεύόυνσις καί Σύνταξις τοΰ φύλλου μετηνέχθη , 
έν τή όδφ Κυνοσάργους, άριθ. 36, άνωθι τής πλατείας. 
Κολονακίου, ήδέ Διεκπεραίωσις έν τϊ| Στοά Μελά άριθ,. 
11, καί ταΰτα πρός γνώσιν τών ήμετέρων άξιοτίμων- 
συνδρομητών καί τών μεθ’ ήμών άνταποκρινομένων.

Ή Αεεύθυνσις

Ή ΦΥΣΙΣ λαμβάνει τήν τιμήν νά ειδοποίηση τούς έν τ$ 
’Εξωτερικφ άξιοτίμους αύτής Συνδρομητάς, ότι χάριν εύκο- 
λίας δύνανται νά πέμπωσιν αύτη τάς συνδρομάς είς ελληνικά, 
τραπεζογραμμάτια, χάρτινα ιταλικά φράγκα, χάρτινα αύ-- 
στριακά φιορίνια, τραπεζικά συναλλάγματα έπί Παρισίων,. 
μάρκας, καί γραμματόσημα έλληνικά, γαλλικά, αύστριακά,. 
αμερικανικά καί ιταλικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ : Δι ίτος φρ. 10 
» » Δι’ 8ζ μήκας φρ. 6

Οί προπληρόνοντες έτησίαν συνδρομήν δικαιούνται είς τά. 
ύπό τής «Φύσεως» παρεχόμενα δώρα καί τάς έτησίας κλη
ρώσεις τών λαχείων.

ΓΧίίϊΤΟΠΟΙΗΧΙΪ
Παρακαλοΰνται δσοι τών συνδρομητών άποτείνονται. 

έγγράφως πρός τήν Διευθυνσιν τής «Φύσεως», ώς και 
οί άποστέλλοντες πρός αύτήν τήν συνδρομήν των, καί 
οί αίτοΰντες παντοειδείς παρ’ αύτής πληροφορίας, νά άνα- 
γινώσκωσι τάς Ανταποκρίσεις τής Φύσεως, ένθα.-, 
θά εύρίσκωσι τήν σχετικήν άπάντησιν.

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓ ΠΑΡΑΣΚΕΓΑ AEQNR


