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Ο ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΌΜΒΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨ1Σ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΑ
Έάν άναδράμωμεν εις γεγονότα πρό τετρακοσίων ετών 

συγκινήσαντα την ανθρωπότητα, καί διαταράξαντα καθ' 
ολοκληρίαν τόν 
χάρτην της γης, 
τοΰτο πράττομεν 
κατά καθήκον, 
καί διότι οσα θ’ 
άναφέρωμεν συ
σχετίζονται πρός 
τόν σκοπόν και 
την πορείαν της 
«Φύσεως», καί 
διότι η ανακά
λυψες Τοΰ Νέου 
Κόσμου είναι τό 
έξοχώτατον καί 
θαυμαστότατον 

γεγονός έξ όσων 
άνεγράφησαν έν 
τοϊςχρονικοΐςτής 
ανθρώπινης ΐξε- 
λίξεως. "Αλλως^ 
τε δέ ή αιφνίδια 
αύτη άποκάλυψις 
Τοιαύτης εκτετα
μένης καί λαμ
πρά; ΰπό πάσαν 1
επαψιν ηπείρου, ί
δένμετέβαλενάρ- I 
δην την έμπορι- I 
κήν οικονομίαν 
της ΰδρογείου 
σφαίρας, καί δέν 
προσείλκυσε την 
παραδοξοτάτην 
κίνησιν τοΰ παγ
κοσμίου πληθυ
σμού :

Ύπό τής τοι- 
αύτης λοιπόν εμ· |
πνεύσεως έμφο- <
ρουμενοί μεταφέ- , Ό Χρηστό^-^ος ΚοΛόμβοζ.

f;

ρομεν είς τάς ημετερας στήλας τό κολοσσιαΐον τοΰτο γεγονός,. 
εχοντες δι’ έλπίδος, ότι οίήμέτεροι άναγνώσται θέλουσι μα; 
παρακολουθήσει είς την αναγραφήν τών σπουδαίων εκείνων 
ιδεών καί γεγονότων, άτινα παρηκολούθησαν τόν μέγαν θα
λασσοπόρον καί ευεργέτην της άνθρωπότητος Κολόμβον,άπό 
τής αρχής τοΰ περιπετειώδους σταδίου τού μέχρι τοΰ οίκτροΰ 
καί ανέλπιστου θανάτου του.

Ό Κολόμβος, ούτινος την εικόνα παρατιθέμεθα φδε, πρώ
τος συνέλαβε τήν ιδέαν τής ΰπάρξεως κόσμου έκεϊθεν τοΰ 
’Ατλαντικού, καί μολονότι οί Καρθαγένιοι καί Νορβηγοί συ- 
χνάκις επιχειρούν πλους πρός τά μέρη ταΰτα, μόνος ό Κο- 
λόμβος έπεχείρησε τήν πραγματοποίησή παρακεκινδυνευμέ- 
νης καί αποτελεσματικής θαλασσίας εκδρομής, ήτις έπέφερε 
τά οΐα βλέπομεν αγαθά. Διά τοΰτο καί ή δόξα αύτοΰ δέν 
ήμαυρώθη. Ή επιχείρησες τοΰ Κολόμβου. έγένετο ύπό 
όλως είδικάς καί διαφορετικά; συνθήκας, και τή αληθείς, 
νομίζει τι;, ότι δι’ αύτου νέος τις κόσμος άνεδυθη έκ τοϋ 
κόλπου τών θαλασσών, καί ότι ό διάσημος ’Ιταλός είναι δν- 

«ξ τω; προσωποποί-
SH ησις μιας τών
|Β σημαντικωτάτων 
■Κ άκτίνων τής παγ-
SB κοσμίου ιστορίας.
Β Οί αληθείς, οί
Β αόνοι μεγάλοι άν-
Β' Αρε; είναι έκείνοι
Bl· οΐτινες ώς σκοπόν
Β καί ύπογραμμόν
S3 έχουσι τό κοινόν
Β' αγαθόν, καί οι-
Β τινες φθάνουσιν
Β έκεϊ διά τή; εύ-
ΒΒ θείας όδοΰ κα^
■ μέ τό μέτωπον 

υψηλά. Τοιοϋτο;
Β ήν καί ό ήμέτε-
Β ρος ήρως, ή δέ
Β άνθρωπότης, εί
Β καί βραδέως, άρ-
Β χίζει έν τούτοι;
Β ήδη ν ’ άναγνω-
Β ρίζη καί διακρίνη,
Β άληθεϊς αύ·
Β τήί «ύεργέτας·.
Β Χωρίς νά έν- 
Β- διατρίψωμεν είς
Β τά διαμφισβη-
Β τούμεναμέρη τή;
Β γεννήσεως καί
Β παιδικής αύτοΰ
Β — ηλικίας, θά προ- ,
■ ,χωρήσωμεν δί’
Β ςάλματος εις τήν
Β ^ούσίαν-τοΰ πράγ- .
5 ματός έπισφραγί- ,
g ζοντες μόνον έπί
g ^Τούτοις ότι, ή

"■ μεγάλη χρονολο-



η
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"λογία τοΰ Κολόμβοΰ ήτο καί είναι τό 1492 έτος,καί ή αλη
θής αύτοΰ πατρίς, ή χώρα ήν άνεκάλυψε, ό Νέος Κόσμος. 
. Ό Κολόμβος ήν πτωχός, πλήν υπερήφανος. Ήτο ξάν
της.’ Γινόμενος δέ κατόπιν ναυτικός’ έξ Ιρωτος, κατά το 
1477, ελαβε μέρος είς θαλασσοπλοΐαν τινά γενομένην πρός 
τάς βορείους θαλάσσας, βαθμηδόν δέ κατέστη είς τών. σοφο- 
τέρων καί ίκανοτέρων θαλασσοπόρων τοΰ καιρού έκείνου.

Χ Πεπροικιρμένος μέ διάνοιαν έγρηγοροΰσα*  καί διαυγή, φύ
σει δέ ών πολυμαθής, κατεγίνετό πάντοτε είς ζητήματα έπι- 
στημονικά, καί ανακαλύψεις μεγάλας, περί ών ήρέσκετο νά 
συζητή πρός τούς περί αύτόν. Συνανεστρέφετο δέ ένταυτω 
τούς κοσμογράφους τής εποχής εκείνης καί τούς μάλλον πε
παιδευμένους, παρ’ ών έμάνθανε μέν τά άγνωστα αύτφ, καί 
συνάμα διεφιλονείκει τάς έσφαλμένας ιδέας των.

Έν ήλικίμ τριάκοντα τριών ετών, καί έν έτει 1470 άφί- 
χθη είς Λεσαβώνα, επί τή έλπίδι ότί οί κάτοικοι τής πρω- 
τευούσης τής Πορτογαλίας, ό πρώτος θαλασσοπόρος λαός 
τοΰ κόσμου, θά ήσπάζετο τά σχέδιά του, πλήν πόσον ήπα» 
τήθη, ότε άνυπε'ρβλητοι δυσχέρειαι τφ παρουσιάζοντο βαθ
μηδόν !

Έν τούτοις δέν άπεθαρρύνθη καί μολονότι ή ύπαρξίς του 
κατέστη είς ξένον τόπον προβληματική, συνεπείς οικονομικών 
δυσχερειών, ό.'πτωχός μέγας άνήρ,ιχνογραφεί χάρτας, κατα
σκευάζει σφαίρας,τάς όποιας πωλεϊ, καί ούτως αντιμετωπίζει 
διά τής εργασίας καί επιμονής του καί τήν πενίαν καί τούς 
αλλεπαλλήλους σκοπέλους, οΐτινες παρεντίθενται πρό τών 
σχεδίων του.

Ό Κολόμβος είχε πεισθή περί τοΰ σφαιροειδούς τής γής, 
όπερ είχον παραδεχθή καί πάντες οι σοφοί τοΰ ΙΕ’ αίώνος· 

. άφήσαντες δέ κατά μέρος τάς περί ύπάρξεως φαντασιωδών
< κόσμων πεπλανημένας ιδέας τών προγενεστέρων κοσμογρά-

φων έπίστευον,ότι προβαίνω*  τις πρός δυσμάς, θά κατέληγεν 
άναμφιλέκτως είς τήν ’Ασίαν. Καί τό έλεγεν καί ό ίδιος.

• «θά ζητήσω τήν ’Ανατολήν διά τής Δύσεως». Ή δέ μεγί
στη αύτοΰ άπασχόλησις πρός αναζήτησε*  τοΰ άνατολικωτά- 
του τμήματος τής ’Ασίας ήπάτησε αύτόν,ώς πρός τήν ύπαρ- 
ξιν τοΰ εύρυτάτου τών Ωκεανών, τοΰ Ειρηνικού, δι’ όπερ 
καί μέχρι τού θανάτου του δέν ήδυνήθη άπό τού νά άπο· 
κρύψη τήν άγανάκτησίν του, επί τή σχη|εατισθείση έν αύτφ 
πεποιθήσει, ότι οί ανακαλυφθέντες.τόποι ησαν νήσοι γειτνιά- 
ζουσαι πρός τήν ’Ασίαν.

Μόνος είς σοφός τής εποχής εκείνης έξήσκησεν σπουδαία*  
επιρροήν έπί τοΰ Κολόμβοΰ, καί ούτος ήτο ό Toscanelli,διά
σημος κοσμογράφος έκ Φλωρεντίας, όστις άπέστειλεν αύτφ 
είς Λισαβώνα χάρτην τινά, έκΛονηθέντα έπί τή βάσει τών 
σημειώσεων τού Πτολεμαίου, καί έν μέρει έπί τή βάσει τής 
περιγραφής τοϋ Mavco Polo.

, Ό κόσμος ολος, ώς ήτο γνωστός τή εποχή έκείνη, έση-
μεεουτο εν μεγίστη λεπτομερείς. «Δι’ ίδιας μου χειρος έση- 
μείωσα, έλιγεν ό σοφός Φλωρεντινός, τάς νήσους καί τάς 
έπί τής όδοΰ ταύτης εύρισκομένας γνωστά; χώρας, ένθα δύ· 
ναταί τις νά σταματήση, έν περιπτώσει καθήν ενάντιοι άνε
μοι η απευκταΐόν τι ήνάγκαζο*  τον θαλασσοπόρον νά ζητήση 
άσυλο*,  όσοι δέ θαλασσοπλοήσωσι προς άνατολάς, θά εύρωσι 
πρός δυσμάς τούς αύτούς τόπους, ους οί πορευόμενοι διά ξη
ρά; κατά τήν διεύθυνσιν τής δύσεως συναντώσι πρός άνα
τολάς2.» ' '

Έν τούτοις ό καρδινάλιος. d’Ailly, ό Marlin Behaim καί 
ό Toscanelli πάντες ήπατήθησαν, διότι περιώριζον τήν εκ- 
τασιν τοΰ Ώκεανοΰ μεταξύ της Ευρώπης καί τών άνατολι-

4 Έρωτηθεί; itete περί τής γεν«αλογιχής του χβταγωγής «Ό πατήρ μου 
ε’πε δέν ητο ν«υ«ρχ_οί. *Λς  μέ Ονομάσουν βπω'ς θέλουν. Μήτοι δ Δαβίδ δέν 
ητο βοσκός;» Είχε δίχαιον, πριν γείνει ναύαρχος ητο ξάντης, ώ; δ Living- 
Stone δράντης. Καί δ Έδισων δέν ητο έρήμβριδοπώλης χαί σιδηρουργός;

2 Ή πολυτιμοτάτη αδτη σημβίωβις, ήτις ίναμφιδόλω; έχρηβίμτυσ*  τφ 
Κολόμδφ ός δδηνός »ατά τήν «ρώτην αύτοΰ θαλασσοπλοΐαν, έάν δέν άπω- 
λίσβη, 9ά περιεπλανήθη β.ββίως «ον.· Ή κατά τήν αύτήν έποχήν έκπο- 
νηθείσα ύδρόγειος σφαίρα ύπό τοΰ Martin Behaim, ής πανομοιδτατον ιύ· 
ρίσχτται νϋ·» έν τή. ’66νι*·ή  Βιδλιοδήχη τών Παρισίων, ομοιάζει οίς’ πολλά 
«ρδς τύ έν λόγω ίργον τον-Toscanelii· '

κωτάτων ακτών τής Ασίας, εάν δέ ό Κολόμβος έγνώριζεν,. 
ότι ή άπόστασις αύτη ήν ύπελόγιζον 1,100 λεύγας, ηρίθμεε- 
3,000,πιθανότατα νά μή έπεχείρει τοιαύτη*  θαλασσοπλοΐαν. 
Πλήν ίσως τούτο,ώς έκ τύχης γινόμενον, συνετέλεσε εις την· 
άνακάλυψιν τοΰ Νέου Κόσμου-

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ό Κολόμβος συνέλεγε· 
πληροφορίας καί σημειώσεις πανταχόθεν, όθεν ήδύνατο. Είς. 
ναυηγός ύπηρετών τόν βασιλέα τής Πορτογαλλίας .τφ άνέ- 
φερεν,ότι έν θαλασσοπλοΐα τινι 400 λεύγας πρός δυσμάς τοΰ· 
ακρωτηρίου τοΰ άγιου Βικεντίου, εύρε τεμάχιον ξύλου γε— 
γλυμμένου, όπερ άνάμφιλέκτως δέν έφαίνετο, ότι είχε*  έπε- 
ξεργασθή διά σιδηρού οργάνου. Ώμίλουν ωσαύτως περί παμ- 
μεγέθων καλάμων, περί κορμών πεύκων νέου είδους,φερομέ- 
νων ύπό τών άνεμων έξ άνατολών καί έκβρασσομένων ύπο· 
τής θαλάσσης έπί τών άκτών τής ’Αφρικής ή τών τής Εύ· 
ρώπης. ΙΙοός τούτοις δ’έλέγετο,.ότι είχον εύρεθή παρά τας. 
δχθαςτών Άζορών νήσων πτώρ/ατα άχ^ώπίχα,ών τά χαρα
κτηριστικά ούσιωδώς διέφερον τών Αφρικανών καί Ευρωπαίων.- 

Φ. Π.
("ΕΐΜτ«ι συνέχιιβ)

ΤΑ ΑΤΟ ΑΠΕΙΡΑ

Ό Σενέκος ειπεν: ttOculus ad vilarn nihil facit ad vi— 
tarn beatam nihil magisu, όπερ δηλοί, ότι έξ όλων τών- 
όργάνων τοΰ σώματος, ό οφθαλμός χρησιμεύει τό ελάχιστο*·  
εΐς την ζωήν, πλήν τό μέγιστο*  είς τήν ευτυχίαν αυτής-»

Ούδέν αληθέστερο*  τούτου, διότι άνευ τοΰ οφθαλμού,ή επι
στήμη, τό αρχικόν στοιχεΐον πάσης ευτυχίας, ηθελεν έκλίπει.

"Ανευ τής ίπιστήμης, άνευ τών πρός τό σόμπαν γνώσεων, 
ό άνθρωπος άπογυμνοΰται, μένει άξεστος, χτήνος, όν ουδέ
ποτε θ’άναπτερώσωσι μόνα, τό ακατανόητου μεγαλεϊον καε- 
ή έπιβάλλουσα λαμπρότης τών φυσικών καί αστρονομικών· 
νόμων. .

Άνευ τοΰ οφθαλμού, ουδέποτε θά άνεκαλύπτομεν τό μι
κροσκόπιο*  καί τηλεσκόπιον, τάς δύο ταύτας μαγικας εφευ
ρέσεις, αΐτινες άποσπώσι τόν άνθρωπον άπό τής γής, απο 
τής υλικής ζωής, καί φέρουσιν αύτόν εις φαντασιώδεις πλήν 
πραγματικούς κόσμους, ήτοι είς τό άπειρον μέγα, ώς καί εις 
τό άπειρον μικρόν.

Διά τόΰ τηλεσκοπίου είσχωροΰμεν είς τά βάθη τοΰ κενοϋ, 
καί εύρίσκομεν οτι, έν τή άπιράντφ έκτάσει^κολυμβώσιν ά- 
πειρίαι αρχιπελαγών άπό ήλιων άποτελουμένων καί νεφελω
μάτων κλη'θεντων, τά όποϊα άπέχούσιν άλλήλων δι’ άπεράν- 
των εκτάσεων.

Τό νεφέλωμα ούτινος ή γή, ό κόκκος ούτος τής άμμου, 
αποτελεί, μέρος, ώνομάσθη γαλαξίας κύκλος, ή δέ λευκή: 
γραμμή ήν παράγει έν τφ ήμετέρφ ούρανφ, έν αίθρίαις νυ- 
κταις, περιέχει έ*  έαυτή μόνη δεκαοκτώ έκατομμύρια ήλιων, 
Έν δλφ δέ τφ Γαλαξία υπολογίζεται ότι, ύπάρχουσι τεσσα
ράκοντα τρία έκατομμύρια τοιούτων ήλιων. Άν δέ προσθέ
σωμεν είς τούτους, τούς πλανήτας, τάς σελήνας, και περί
που δεκαεπτά έκατομμύρια καί ήμισυ κομητών, τί γινόμενον- 
Ιξομεν; , , _ \

Πλήν όλα ταΰτα μόνον ένα γαΛα&βΐ άποτελοΰσι, τοιοΰ». 
τοι δέ ύπάρχουσι*  άπειροι^ Ό δέ μάλλον ήμών πλησιέστε- 
ρος, είναι μολαταύτα τοσοΰτον άπομεμακρυσμένος άφ’ ήμών». 
ώστε άκτΐς φωτός διατρέχουσα 77,000 λεύγας κατά <Wre- 
fxiJemor, ήθελε χριιαβθή πέντε έκατομμύρια ενιαυτών ίνα. 
φθάσιρ έκεϊ-

Άς τόλμηση τις ήδη μετά τά άνωτέρω έκτεθέντα, *ά  
σκεφθή περί τών λοιπών νεφελωμάτων. Άς άφήση τήν διά
νοιαν αύτοΰ άστραπηδόν ίπταμένη*  έν τώ καταπληκτικέ^·· 
τούτφ άπείρφ, διατρέχουσαν δσφ ά» θέληση ταχέως διά μέ
σου τών πεπηγμένων μαύρων αβύσσων, καί σπεύδουσαν διά 
τής φρενητιώδους ταχύτητος τής διάνοιας! πανταχοΰ διά. 
μέσου τών άξιοθαυμάστω*  ^«ωιρορωχ καί τών γιγαντιαιω*'·

·■

«δγκων έν τοϊς ούρανίοίς δώμασι. Πανταχοΰ τό άπορον θά 
•εύρη, πανταχοΰ τό άβαθές, τό άτελεύτητον, τό άπέραντον I 

Καί μετά τοϋτο στρέψατε τό βλέμμα άπό τοΰ τηλεσκοπίου 
καί παρατηρήσατε έντός τοΰ μικροΰ έκείνου οργάνου, τοΰ 

-τόσου μικρού καί λεπτοφυούς, όπερ καλείται jtixpoaxoxtor. 
Τό άπειρον πάλιν θά έξελιχθή ένώπιό*  σας, έν μεγίστη ύαών 
κκπλήξει.

Τά άνθη, τά φύλλα, τά όργανα τών ζώων, πάν ό,τι πε
ριβάλλει ύμάς, χάρτης, υφάσματα, ξύλα, κόνις, άράχναι 
κτλ. λαμβάνουσι τοιαύτας κολοσιαίας διαστάσεις, ώστε έπι- 
τρεπουσιν ύμϊν νά λάβητε άνέτως άπάσας τάς λεπτομέρειας.

•Τά πάντα έχουσιν ιδίαν κατασκευήν, ίδια μυστήρια. Τά 
άόρατα άποκαθιστανται όρατά, τά δέ μόρια τών μορίων 
εξέρχονται βαθμηδόν έκ τοΰ χάους καί ερέβους τοΰ τέως 

-ύμΐν άγκώσιοο.
;■ Ή τρίξ - εις τό άκρο*  ποδός κώνωπος μεταβάλλεται είς 

-ψαινόμενον. ’Ελάχιστο*  τεμάχιον φλοιού τριανταφυλλιάς 
καταλαμβάνει εύρύ έργαστήριόν, ένθα ένεργούνται αί θαυ- 
•μαστότεραι χημικαί ίνέργειαι. Κλωνίον χόρτου βυθιζόμε- 
νον έντός ύδατος άποδίδει μετά.παρέλευσιν ώρών τινων μέ- 
-γιστον πληθυσμόν έκ μικροσκοπικών όντων, άτινά εισι πε
προικισμένα δι’όλων τών οργάνων αύτών, τών ώών, τής 
ανατομίας των, ώς ό έλέφας καί ή φάλαινα. Είς κυβικός δά
κτυλο; άφροΰ ζύθου περιέχει 1,152,000,000 ζώντων φυτι
κών όντων. Τό έδαφος τοΰ Βερολίνου έρείδεται έπί πάχους 
•ύΟ ποδών περίπου πρωτοφύτων 1,111,500,000 δέ τοιού- 
-των άπαιτεϊται πρός σχηματισμόν βάρους ένός γραμμαρίου. 
Πλησίον τής Τάγης, παρετηρήθη θαλασσία έκτασις 60 εκα
τομμυρίων τετραγωνικών μέτρων κεχρωματισμένη διά χρώ
ματος ερυθρού, όπερ προήρχετο έκ φυτού τίνος, ούτινος α
παιτούνται 40,000 άτομα ίνα καλυφθή εν τετραγωνικόν 
χιλιοστόν τού μέτρου.

, Ηδη εισχωρήσατε διά τής διανοίας ύμών έν τφ άπεράντφ 
σορφ τών οργανισμών τούτω*,.καί  υπολογίσατε τόν άριθμόν 
τώ*  άρχιπελάγων τώ*  μικρών αύτών όν-ων, καί θά ίδήτε 
ότι όλα ταΰτα γεννώνται, τρέφονται, αυξάνονται καίάναγεν- 
-νώνται, καί ότι. εν έκ τούτων ένέχει κάτι τό πολύπλοκον.

Εάν δ ανοίξητε έτι πλείω'τούς οφθαλμούς τής φαντασίας 
σας, θά παρατηρησητε ό,τι τό μικροσκόπιόν σας δέν δύναται 
νά σας δείξη πλέον, ήτοι τήν τροφήν, έν παραδείγματι, τών 
μικρών αύτών ζωϊχωκ σηπίων......... καί τά συστατικά άκόμη
τής τροφής ταύτης... ώς καί τά μόρια τών μορίων αύτών...

Άλλά ποΰ θα φθάσωμεν τέλος ούτως; Είς τό άπειρον, 
διότι τό άπειρον, ώ; ύφίσταται είς τά μεγάλα σώματα τής 
φύσεως, ούτως ενυπάρχει καί είς τά μικρά, καί είς τά έλά- 

;χιστα. 'Εν μικροσκοπικόν τέλος ζωυφιον, είναι έπίσης αξιο
θαύμαστο*,  ώς καί ό γαλαξίας κύκλος.

Εύτυχεϊς οί βλέποντες είς τά άπειρα ταΰτα!

Ά,βτήρ.

Η ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΘΕΙΣΑ

Ό κ. Μπουλάρ, ό σοφός δόκτωρ Μπουλάρ, ώς τόν ώνό- 
-μαζον οί χωρικοί τής κωμοπόλεως Τ...... , έ*  ή ίξήσκιι τό
-επάγγελμα τοΰ ιατρού πρό τριακονταετίας, μετέβαινε κατ’ 
<τθς εις Παρισίους, εγκαταλείπω*  ούτως τήν άσθενή πελα
τείαν του, ύπό τό πρόσχημα νά λάβη μέρος είς τά σοφά 
συνέδρια διαφόρων’Επιστημονικών’Εταιρειών καί Συλλόγων, 
παρ ών έκάστοτε ώς μέλος αύτών προσεκαλεϊτο. Ούτω 
τουλάχιστον διεβεβαίου τούς πάντας, ή δέ σύζυγος αύτοΰ, ή 
πιστή Κυρίά Μπουλάρ, πεπεισμένη περί τούτου, διηγείτο πολ
λάκις είς τούς φίλους τοΰ άνδρός της, ότι ούτος ούδέποτε είχε 

• ψιυσθή, καί ότι τόν είχε δοκιμάσει μάλιστα πολλάκις άπό 
τής Ιεράς ε’κείνης κατ’ αύτήν ήμέρας, καθ’ήν τή ειχεν όρ- 

οασθή αιώνια*  πίστιν καί αγάπην.
Η Κυρία Μπουλάρ, ήτο*  άλλοτε πολύ ώραία, πλήν ήδη 

- γηράσκουσα, καί έγκαταλειπομένη βαθμηδόν ύπό τών^θελγή-

— -
τρω*  τής νεότητος, δι’ών άφθόνως; ήτό ποτέ κεκοσμημένή,' 
έπροικίζετο ήδη ύπό τών χαρακτηριστικών εκείνων, άτινα κα- 
θιστώσι τήν γυναίκα εις τό γήράς της σεβαστήν. Ή Κυρία 
Μπουλάρ φυσικός έγήρασκε προώρως, καί τούτο βεβαίως δέν 
διέλαθε τής προσοχής τού συζύγου της, όστις ήμέραν τινά 
τή έλιγεν έν συγκινήσει1 . , ;

— Γΰναι, ή νεότης μας πόσον ταχέως παρέρχεται!. ?
Αλλοτε συνόδευε τόν σύζυγόν της είς Παρισίους, πλήν 

τότε διήρκει έτι ή σελήνη τοΰ μέλιτος; ήτις έ*  ταϊς έπαρ- 
χίαις συνήθως παρατείνεται έπί.έτη· ήδη .όμως, ό δόκτωρ 
άγαπ<? νά ταξειδεύη μόνος.

Έκάστην πρωίαν ό γραμματοκομιστής έφερε .τετρασέλι
δο*  επιστολήν τή Κυρία Μπουλάρ, έν ή ό γηραιός· ταξιδιώ
της τή έξιστόρει έν λεπτομιρείγ τά τού ταξιιδίου κάί τών 
εργασιών του.

Εσπέρας τι, ένφ ό δόκτωρ έκάθητο μόνος παρά τινι·. τρα- 
πέζη έν τφ ξενοδοχείο», εν ψ διέμενε γράφων, αίφνης ή γρα.· 
φις του εσταμάτησι, συνεπείς τριών κτύπων ε’πί τής θύρας 
τού δωματίου του·

— ’Εμπρός!.... λέγει άμέσως.
Τρεϊς άνθρωποι έπεφάνησα*  πρό αύτοΰ, ό είς έφερε*  ύψη· 

λον πίλον καί μαύρήν ενδυμασίαν, οί δέ δύο έτεροι ήσα*  ά
τομα τής εξουσίας.

Ο κ. Μπουλάρ δεν έλαβε καιρόν νά άτινίση καλώς αύ
τούς, οτε ό φέρω*  τόν ύψηλόν πίλον άποκαλυφθείς:

— Είσθε ό κ. Μπουλάρ ;· τφ λέγει.
— Μάλιστα, κύριε.
— Είμαι ό άστυνάμος τής περιφέρειας, καί έν όνόματι 

τοΰ νόμου, σάς παρακαλώ νά μοΰ είπητέ ποΰ ιισθε χθες τό 
εσπέρας μεταξύ τής ένδεκάτης ώρας τής νυκτός καί τοΰ με
σονυκτίου ;

Ό κ. Μπουλάρ άνετινάχθη εκ τής θέσεώς του έν έκπλή- 
ξει, καί γινόμενος έν τώ άμα κύριος ίαυτοΰ ;

— Δέν δύναμαι νά σάς εϊπω! τφ λέγει.
— Τόσω τό χειρότερον δι’ύμας, έπανέλαβεν ό άστυνό- 

μος, ήμεϊς γνωρίζομιν έν τούτοις ποΰ είσθε. Μετέβητε εδώ, 
πλησίον τής κατοικίας σας, είς τό ξενοδοχεΐον Μπόν-Παστέρ, · 
όπου διαμένει ή δεσποινίς Άγγέλω Ριγώλ, καί έμείνατε έκεϊ 
σχεδόν μίαν ώρα*  μετ’αύτής....

— Κύριε....
— Τί Κύριε! ομολογήσατε τή*  άλήθειαν, πριν δυσχερά- 

νητε τήν θέσιν σας.
Ό δόκτωρ Δ. Μπουλάρ, άκαδημαϊκός, Ιππότης τοΰ κυα

νού Δράκου τής Σιάμ, άντεπιστέλλο*  μέλος διαφόρων έπι- 
στημονικών Συλλόγων και "Εταιρειών, έστεμμένος ύπό τής 
"Εταιρείας τών Φίλων τής Γεωργίας, καί άλλων Συλλόγων, 
συσπειρώσας τάς όφρεΐς, και ύψώσας τό μέτωπο*·

— Κύριε άστυ*όμε,  τφ ίπιτάσσει, σάς παρακαλώ ν’άλ· 
λάξητε ύφος, διότι άγνοεϊτε πρός τίνα άποτείνεσθε.

— Αποτείνομαι πρός δολοφόνον . ... Έθεάθητε τήν πα- 
ρελθοϋσα» νύκτα έν συναναστροφή μετά τής δεσποινίδος Ρι
γώλ. Τήν πρωίαν δέ ταύτην ή δυστυχής αύτη εύρέθη δο
λοφονημένη έν τφ δωματίφτης.... Πασα άρνησις έκ μέρους 
σας είναι περιττή ήδη, άφοΰ έχομεν ύλεκάς ένδείξεις.

Τότε ό δόκτωρ ολίγον Ιλειψε νά πέσγι έκ της θέσεώς του 
μείνας κεραυνόπληκτος, ώς πολυχρόνινιος δρΰς, ήν ό κεραυ
νός έπληξεν ·

Τή έπαύριον, τή δεκάτη ώρ^ τής πρωίας ό κ. Μπουλάρ 
ώδηγήθη άπο τής ειρκτής ένθα τή*  προτεραίαν είχε καθειρ- 
χθή, ένώπιον τού άνακριτοΰ.

-— Ύπάρχουσι καθ’ ύμών σοβαραί καταθέσεις, τφ λέγει, 
ό θυρωρός τού ξενοδοχείου Μπόν-Παστέρ σάς καταγγέλλει 
ώς δολοφόνον, διατεινόμενος ότι σάς άνεγνώρισεν. Είσήλ- 
θετε μετά τής δεσποινίδος Άγγέλως Ριγώλ τή ένδεκάτγι 
καί πέντε λεπτά της νυκτός, τό μεσονύκτιον κατήλθετε μό
νος....... Ήδη λαμβάνω τηλεγράφημα τοΰ είσαγγελέως τής
Τούλ, όστ.ς μοί λέγει ότι έκεϊσε θεωρεϊσθε ώς άνθρωπος
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ιδιόρρυθμος, φανταστικός..·· μέχρι δέ τώνεπιστημονικών 
απομνημονευμάτων σας άνιχνεύοντες, ευρίσκει τις ότι ίΐσ&ί 
φύσεως ανωμάλου, ύποπτου κάί....

—. Είναι πρωτάκουστα γεγονότα αυτά, έψιθύρισεν ό κ. 
Μπουλάρ·

__ Είναι καιρός θάρρους καί αλήθειας. Κύριε Μπουλάρ, 
αφήσατε τάς ύπεκφυγάς κάί είπέτε μου, τί έκάματε την κε- 
•φαλήν;

— Ποιαν κεφαλήν;
_ Της άτυχους Άγγέλως Ριγώλ, ήν ό δολοφόνος άπέ- 

•σπάσε τού-σώματος καί μετέφερε μεθ ’ εαυτού... Σείς γνω
ρίζετε κάλλιαν εμού, έσπουδάσατέ ποτέ την χειρουργικήν.... 
βλέπετε γνωρίζω...

Ό δόκτωρ, στενοχωρηθείς εκ τών έρωτήσεων τούτων έδή- 
λωσεν είς τον ανακριτήν, ότι δεν έννόει απολύτως τίποτε έξ 
•όλων τούτων, καί ότι τό λογικόν του είχε σκοτισθή πλέον.

— Έγενόμην θύμα άποτροπαίου απάτης, άνεφώνησε μετά 
στεναγμού...· Είμαι αθώος, καί ή αλήθεια θα φανεοωθή επί 
•τέλους. Κύριε άνακριτά, σκεφθήτε τά αθώα θύματα Λοζοϋρ- 
κον, Βορράν!...

Ό ανακριτής έμειδίασεν ειρωνικώς.
Ό δε δόκτωρ κάλλιον θά έποίει νά ώμολόγει αμέσως τό 

•συγγνωστόν αμάρτημά του,όπιρ διέπραξεν, διότι αληθώς είχε 
•μεταβή παρά τη δεσποινίδι Άγγέλω, άλλα τό ότι διέλυσε 
τό μεταξύ αυτού καί εκείνης συμβόλαιον διά μαχαίρας, βε
βαίως ητο μακράν τοιαύτης .κατηγορίας.

Πλήν πώς νά όμολογήση τό αμάρτημά του; θά κατεστρέ- 
φετο. Άλλως τε ό προς την σύζυγόν του φόβος τον έκαμνε 

-νά προτίμηση ίσως μάλλον την λαιμητόμον, ή νά φανή ά
πιστος πρός σύμβιον, ή; ή αρετή καί ή ζηλοτυπία ήσαν ύπε- 
ράνω πάσης αμφιβολίας. Άτυχώς ό θυρωρός τού ξενοδο
χείου ήτο πολύ πειστικός, ή δέ δικαστική αρχή προέβη εις 
τήν αντιπαράσταση» τού πτώματος.

— ’Αναγνωρίζετε τό θύμα σας; ήρώτησεν ό ανακριτής δι’ 
ήχηράς φωνής.

Ό δόκτωρ τό πολύ πολύ ήδύνατο ν’ αναγνώριση τούς δύο 
στρογγυλούς καί παχιϊς λευκούς βραχίονας μεταξύ τών όποιων

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
. (Χννίχειβ)

— Νά ! κερ.....
Ό κ. Βουγάς έγέλασε μέχρε δακρύων, διότι αί ζωτραί 

καί σαγηνευτικά! εκφράσεις τής Γαλλίδος πάντοτε τόν έξέ- 
πλητον καί τόν διεσκέδαζον άλλως τε είχε συνιιθίσει καί 

:εΐς αύτάς τάς σοβαράς μεταξύ αύτού καί ταύτης συζητήσεις 
νά βλέπη είς τό τέλος αυτών άπδ μέρους τής παιδαγωγού 
νόστιμόν τινα μορφασμόν, ή πικράν τινα καί άστεϊαν παρα
τήρηση».

Τέλος, όπως έξαναγκάσωσι τον Φώτην νά δηλώση τούς 
σκοπούς του, καί προς έξίσωσιν τής τύχης τών δύο αντιπά
λων, ό κ. Βουγάς έπρότεινε προθεσμίαν οκτώ ημερών, ή 
•διδασκάλισσα τής Ραλλούς όμως έχορήγησε τριών,, πεπει
σμένη ότι αύται θά τή έπήρκουν πρός έπίρωσιν τής αμφιβό
λου σταθερότητος τής μαθήτριας αυτής.

Κατά τό έσ^έρας τής δευτέρας ημέρας, ό Κώστας Θεο- 
χάρης έφαίνετο ότι ειχεν έντελώς καί όριστικώς κατακτήσει 
τήν καρδίαν τής Ραλλούς, ή δέ Σωσάννα Ραμώ μή δυνη- 
θεΐσα νά συγκράτηση τά αισθήματα τής χαράς καί τής 
τρέλλας της, άτινα διεχύνοντο έπί τού προσώπου αυτής, 
■έδωκε νά ένοήση είς τον διπλωμάτην, ότι ή έκβασις τών 
ύποθέσεών του δεν έβαινε καλώς. Αύτη έχαίρετο διά τήν 
νίκην της, άνευ τής ελάχιστης γενναιότητος πρός τόν ήττη- 
θέντα, καί ίπείραζεν έν ταϋτφ αυτόν διά μυρ»'ων σαρκαστι
κών υπαινιγμών. 

πολλάκις έλησμόνει οΰχί μόνον τά συζυγικά αύτόύ καθήκον
τα, αλλά καί τά τής αξιοπρέπειας αΰτοϋ, ώς μέλος διαφό
ρων σοφών επιστημονικών έταιρειών, πλήν προσεποιήβη καί 
πάλιν απόλυτον άρνησιν.

—Ό άνθρωπος οΰτος πρέπει νά ηναι άπεσκληρυμένος κα
κούργος, έσκεφθη ό ανακριτής, οστις άντελαμβάνετο καλώς' 
τό καθήκον του.

Ή κυρία Μπουλάρ, είδοποιηθεϊσα εγκαίρως δε’ ανωνύμου 
επιστολής, έξ ανάγκης υπό τής άνακριτικής υπηρεσίας πιμ- 
φθεισης, άφίκετο τήν ίπιοϋσαν εις Παρισίους καί κατέφθασε 
δρομαίωί ώς βόμβα μεγάλων διαστάσεων εις τήν αίθουσαν 
τής άνακρίσεως.

Ό σύζυγός της τή διεμαρτύρετο διά τήν άθωότητά του. 
Έκάστην δέ πρωίαν μετέβαινε παρ’ αΰτφ, καί τή αληθείς 
βλέπων τις αυτούς δακρύοντας εν συγκινήσει, έπείθετο οτι ή 
εξουσία διέπραττε φοβερόν κακούργημα κατ αθώων πολιτών.

Πρωίαν τινά είς χωροφύλαξ ήλθε νά τούς ζητήση καί 
ώδήγησεν άμφοτέρους έν τώ δωματίφ τού άνακριτού.

Εισερχομένων έν αΰτφ, όκ. Μπουλάρ άφήκε κραυγήν έκ- 
πλήξεως.

Όρθια προ τής έστίας, ή Άγγέλω Ριγώ, ή ωραία ξανθή 
κόρη, ίστατο μειδεώσα.

.— ’Εγώ! ναι έγώ είμαι, λέγει αύτη πρός τόν δόκτο^α. 
Ή αστυνομία ήπατήθη. ’Εκείνη δέ ήτις άποκεφαλίσθη ητο 
μία φίλη μου, ήτις μοί ώμοίαζε καί καλείται Ευγενία ! . . . 
. . . Τήν άμοιρον τήν έξέλαβον άντ’ εμού καί τής άπέκοψαν 
τήν κεφαλήν... Τής είχον δέ δανείση τό δωμάτιόν μου, αφού 
άνεχώρησες, καί άπηλθον καί έγώ έκεΐθεν,διότι έπρόκειτο νά 
λάβω τό τραϊνον διά τό Λίκ-σίρ-Μέρ.

— Μάρτυς! λέγει τότε ό ανακριτής διά σοβαρού ύφους, 
τό μέρος σας έληξε, άπέλθετε.

Έκ τών οφθαλμών τής κυρίας Μπουλάρ έξήρχοντο πύρι- 
ναι φλόγες θυμού, καί φόβος έπέκεετο μη πάθη έξ αποπλη
ξίας. ;

— Γνωρίζετε λοιπόν τήν δεσποινίδα ταύτην; έρωτά τότε

— Κύριε πρεσβευτά, τφ έλεγε, επειδή διάφορα περιστα
τικά τού σταδίου σας δύνανται νά σάς άναγκάσωσιν ν ’ άλ- 
λάξητε τόπον διαμονής σας άπό στιγμής είς στιγμήν, θά 
μοΰ κάμητε τήν χάριν νά μοΰ γράψητε δύο λέξεις εις το 
λεύκωμά μου ;

Ή δεσποινίς Ραμώ είχε τήν ’Αγγλικήν ταύτην μανίαν, 
νά ζητή παρά τών διαφόρων γνωριμιών της πρός ένθύμησιν, 
στίχους τινας, εικόνα, μίαν υπογραφήν, μίαν έγγραφον σκέ- 
ψιν τέλος, κτλ.

Ό Φώτης Βέης, χωρίς ν απόδειξη ότι δίδει σημασίαν εις 
τούτο, έγραψε τήν παλαιάν παροιμίαν.

«Μεταξύ τού ποτηριού καί τών χειλέων υπάρχει ακόμη 
θέσις διά δυστύχημα».

Αφού δέ έγραψε τό παρηγορητικόν τούτο αξίωμα, σκο
πίμως ό φαναριώτης, έλαβε τήν άδειαν καί άπεσύρθη, ώς 
έπραξαν τό πάλαι οί Πάρθοι, οϊτινες έρριπτον τά βέλη αυ
τών φεύγοντες κατά τού έχθρού.

Ό Φώτης δέν έπορεύθη αμέσως είς τό μέγαρόν του, αλλά 
σκεφθείς ότι ή κατάλληλος στιγμή είχε φθάσει, ϊνα θέση τόν 
τύπον είς ενέργειαν, καί καταστήση ούτω γνωστόν είς τό 
μέγα xoiror την ΰπόθεσιν τού Βουγά — Θεοχάρη, μετέβη 
κατ’ευθείαν είς τά γραφεία τών έφημερίδων. ,

Άπό τής εποχής, καθ’ήν ή Ελλάς άπελευθερωθεϊσα 
έλαβε τό πρώτον τυπογραφικόν πιεστήριον άπό τής γενναιο- 
φροσύνης τού Διδότ, οί δημοσιογράφοι έπλήθυναν, ώς οί κώ- 
νωπες, παρά τάς όχθας τού Ίλισσού. Κατά τό 1866 δέ 
έτος, ήριθμούντο ήδη έβδομήκοντα έπτά φύλλα περιοδικά, 
τινά'έκ τών όποιων έξεδίδοντο έμμέτρως. Αί εφημερίδες αύ
ται μεταξύ τών άλλων αποτελεσματικών αυτών αρετών ,έχουσι 
καί τό προτέρημα νά ζωογονώσι τά πάθη, άτινα γεννώσι.

■ό ανακριτής τό άντεπιστέλλον μέλος τών διαφόρων επιστη
μονικών έταιρειών.

— Μάλιστα, άπεκρίθη τούτο διά ψυχορραγούσης φωνής.
— Καλά! άρκεί, άπέλθετε καί ύμείς κύριε, είσθε έλεύθε- 

,ρος, καί πιστεύω ότι, ή απρόοπτος αύτη περίστασις θά σάς 
-φέρη τού λοιπού μακράν τών κινδύνων, είς οΰς ή απερίσκε
πτος συζυγική απιστία δύναται νά σάς όδηγήση.

Κατερχόμενοι τής κλίμακος τού δικαστικού μεγάρου, ή 
κυρία Μπουλάρ άπαξ άναπνεύσασα ελεύθερον αέρα, έφερε 
τας πυγμάς της προ τής ρενός τού συζύγου της, καί άπει- 
λοΰσα έν ταύτφαύτόν
. —- Ξεύρω τώρα, τφ ειπεν, τάς σοφάς σχέσεις σου μέ τά 
επιστημονικά συνέδρια ’ποΰ μου έφούσκωνες κάθε λίγο τά 
έντερα... Ά! κακούργε! πηγαίνομεν είς τήν οικίαν καί λο· 
γαριαζόμεθα.......

Ρούς.

ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΝ ΤΟΓ ΕΡΩΤΟΣ

'Οπτικός τις φιλόσοφος, οστις έπιθυμεϊ νά φυλάξη το ανώ
νυμον εΙπεν «Ό έρως είναι θερμόμετρον, τό όποιον ανέρ
χεται ή κατέρχεται κατά τάς διαθέσεις τής καρδίας».

Ό οπτικός οΰτος έλεγε τήν αλήθειαν, ής ή άπόδειξις 
• έπεται.

Ή «υνάντησος.
Ή σκηνή συμβαίνει έν Tivt αιθούση.
Ό οικοδεσπότης πλησιάζει νεανίαν καθήμενον παρά τινι 

γωνίορ.
-—Κύριε Ευτύχιε, τφ λέγει, πώς σάς φαίνεται ή νεάνις 

έκείνη μέ τό ροδόχρουν φόρεμα ;
— ’Εξαίσια.
—Έχει προίκα εκατόν χιλιάδας φράγκων.
— θεέ μου! δέν είναι μόνον εξαίσιας καλλονής, τήν ευρί

σκω θελκτικωτάτην, εξαίρετο*,  ουρανίαν, καί.... Τέλος εί
ναι δυνατόν νά τήν νυμφευθώ ;

Οί έφημεριδογράφοι έν άπάσαις ταϊς χώραις γίνονται πρό
ξενοι πολλών απερισκεψιών καί ακριτομυθιών, και τούτο βε
βαίως είναι το έλάχιστον αυτών ελάττωμα· πλήν ουδαμού, 

■ίσως, ύπερβαίνουσι τά όρια τού· ιδιωτικού βίου μετά τοσαύ- 
της άφελείας, οιας εν Άθήναις. Τά ήθη καθιέρωσαν τό έθι- 
μον τούτο.

Πριν ή ΰπάγη λοιπόν νά κατακλιθή, ό άν
Υψηλής Πύλης έ~

• πεσκέψατο γραφεΐώ , 
τινα του τύπου, ά· 
τενα έπί τφ ανω
τέρω τίτλω του, 
τοΰ ήγγυώντο τήν

■'εχεμύθειαν ώς πρός 
τό άτομόν του,διότι 
πολλάκις, ώς έκ τής

■θέσεώς του, πάρει· ’ 
χεν αύτοίς ΰληνπρός ■

• δημοσίευσιν.
Τή επαύριον δέ 

παρουσίασε*  έν πλή-
■ ρει χαρφ, τφ κ- 
'Βουγφ, φύλλον σα
τυρικής τίνος έφη- 
μερίδος, έν ή έ-

• ξετίθετο έμμέτρως
■ καί διά σκωπτικών στίχων ή Ιστορία τών αρραβώνων κανα- 
τεμπόρου τίνος μετά τής θυγατρός τόύ βασιλέως τών αγχι- 
νούχων. Πρός πλείονα δέ διακωμφδησιν τοΰ πράγματος, εί-

_κών τις παρίστανε τόν Κώστα καί τήν Ραλλοϋ δεδεμένους κόσμος ένόησε τούτο· έκτος δ

τιπρόσωπος τής

διά ταινιών άπό τών χειρών των, τόν Φώτη Βέη, αναγνω
ριζόμενου διά τοΰ έρυθρού αύτού φεσιού, προσπαθούντα νά 
άποσύρη τήν εξαδέλφην του έκ τής άλλης χειρός, τήν δε
σποινίδα Ραμώ καταγινομένην είς τό αυτό έκ τού μέρους 
τού Κώστα, ον ήπείλει ταΰτοχρόνως διά φιαλίδος περιεχού- 
σης βιτριόλιον, έν τφ μέσφ δ’αυτών τόν γέροντα θεοχάρην 
ώπλισμένον διά τής άκινάκης αυτού, και φέροντα τό εξής 

γνωμικόν.
« Ό ’Αλέξανδρος

, έλυσε τόν γόρδιον 
δεσμόν, καί εγώ θά

■ κάμω τό ίδιον», 
ί Σοβαρωτέρα τις 

έφημερίς έδημοσίευ- 
σε τό έξης διάφο- 

, 1 ρον, πολύ άθωότε- 
ρον τού προηγου
μένου.
■ «Λέγεται ότι προ
σεχώς τελούνται οί 
γάμοι τής δεσποι- 
νίδος Ραλλούς Βου- 

yBWBW γά μετά τού' κυρ.
Κώστα θεοχάρη: 

Ηκουσθη κρότος, καί ή σφαίρα έφάκ-η πισουσα 3πισθικ τοϋ κ. βουγά. Έπληροφορήθημεν
ότι απρόοπτα πε

ριστατικά έκώλυον μέχρι τοϋδε τήν ενωσιν ταύτην, ή δέ 
ήμετέρα γνώμη, έπί τοιούτων υποθέσεων, είναι έκ τώνπρο- 
τε'ρων γνωστή, ίνα έκ νέου διατυπώσωμεν ταύτην. Όλος ό 

- ’•έ τούτου ή ήμετέρα νομοθεσία

—Ώ!’πιστεύω νά τό κατορθώσωμεν, διότι καί σείς άρέ- 
σκετε είς τήν οικογένειαν ταύτην.

— Καλά, τότε συστήσατε με παρακαλώ αμέσως, χωρίς 
νά χάνωμεν καιρόν.

Ό νέος Ευτύχιος εΰρίσκεται είς 50 βαθμούς θερμοκρασίας 
Κελσίου.

Ή ύηογραφή τών συμ.βόλαέων.
Ό Ευτύχιος έκαμε πρότασιν, ήτις έγένετο αμέσως δεκτή 

καί τά συμβόλαια ήτοιμάσθησαν.
—· Πόσα δίδετε είς τήν θυγατέρα σας; έρωτά ό μελλό

νυμφος.
— Πεντήκοντα χιλιάδας φράγκων, άπαντά ό πατήρ.
— Μέ συγχωρεΐτε, λέγει ό Ευτύχιος, μήπως άπατάσθε ;
— Ποσώς, σάς είπον ότι δίδω περισσότερα ;
— Ναι, έκατόν χιλιάδες.
— Είναι απάτη....
— Μέ νυμφεύεσθε λοιπόν διά τά χρήματά μου; έρωτα ή 

νεάνις μετά θυμού.
—“0! δχε, δεσποινίς μου, μή τό φαντάζεσθε ποτέ αυτό, 

αποκρίνεται ό Ευτύχιος- Συγκατανεύω διά νά μή σάς δυ- 
σαρεστήσω·

Καί βαθύς στεναγμός διαφεύγει εκ τών βυθών της καρ
δίας του.

Τό θερμόμετρον κατήλθε είς τούς 40 βαθμούς.

Οό γάμ.οε.
Μετά τήν τέλεσιν τών μυστηρίων,πάντες οί συγγενείς τής 

συζύγου περεκυκλούσι τόν Ευτύχιον.
— ’Αγαπητέ μου κύριε, τφ λέγει είς γέρων θείος τής νύμ

φης, χαίρομαι πολύ ότι αποτελείτε ήδη μέρος τής οικογέ
νειας μας. Θά έρχωμαι άπαξ ή δίς τής ίβδομάδος μόνον, νά 
τρώγω μεθ ’ ύμών.

— ’Αγαπητέ μου έξάδελφε, τφ λέγει νέος τις, διότι άπό 
σήμερον δύναμαι ούτω νά σάς ονομάζω,έμαθον ότι έχετε σχέ
σεις μέ τόν διευθυντήν τού σιδηροδρόμου, καί επειδή έπιθυμώ 
να μένω πλησίον σας, σάς παρακαλώ να τού ζητήσητε μίαν 

·. ' i . , I
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θέσιν καλήν Si*  έμέ είς το γραφεϊον του. Αύρων θά έλθω νά 
συνομιλήσωμεν περί τούτου. _

._— Παιδί μου, Εύτύχιε, τφ λέγει γραϊά τις θεϊα, άσπα- 
ζομένη αύτόν, νά μοϋ προσεχές τήν ανεψιάν μου, νά μοϋ 
τήν κάμης ευτυχή, να μοϋ τήν τρέφης όλο και κουκουνάρι, 
καί νά μοΰ τήν διασκεδάζης καλά, διότι έως αύτήν τήν στιγ
μήν ήτο κλεισμένη ή καϋμένη, καί δέν έγνώοιζε. τόν κόσμον.

— Τίέμου, γαμβρέ μου, τφ προσθέτει ή πενθερά του, 
■εϊξευρε ότι είμαι πολύ παράξενη καί νευρική, καί νά μήν 
κακομεταχειρίζεσαι τήν θυγατέρα μου, διότι άν τήν ΐδω πα- 
ράπονουμένην θά έχης νά κάμης μαζύ μ.ου.

Αί συνδιαλέξεις αύται έδρόσισαν ολίγον τήν ατμόσφαιραν. 
Τό δέ· θερμόμετρον κατήλθεν εις τούς 35 βαθμούς.

Ή σελήνή τοΰ μέλοτος.

Ό Εύτύχιος μόλις είσήλθεν έν τφ συζυγικφ θαλάμη, θαυ
μάζει τά κάλλη τής συζύγου του, καί κάμνει τάς ακολούθους 
-σκέψεις: ■

—“Ελαβον πεντήκοντα χιλιάδας φράγκων όλιγώτερον. Δέν 
τό έπιστευον τοΰτο.... Ή σύζυγός μου δέν είναι ωραία όσφ 
τήν ενόμιζον πριν τήν νυμφευθώ. Ή κόμη της ψευδής! Θεέ 
μου! όποια έπιτηδειότης τών κουρεών. Μοί φαίνεται δέ ανα
στήματος κοντού, ένφ ητο μάλλον υψηλή! Περίεργον, πώς 
μετεβλήθηταν πολλά πράγματα, τά όποϊα έβλεπον πολύ δια
φορετικά πριν ! Ήπατήθην! ναί ήπατήθην, καί δέν έσκέφθην 
καλώς. Δι’ αύτό φαίνεται έβιάσθησαν νά γίνη ό γάμος τα
χέως. Ναι έβιάσθησαν. Πόσον ανόητος υπήρξα....

Ό Ευτύχιος σκέπτεται.
Τό δέ θερμόμετρον σημειοϊ μόνον 28 βαθμούς θερμοκρα

σίαν. ,
Μετά ένός βτους γάμον.

— Εύτύχιε, τφ λέγει ή Ουρανία, ή κυρία Δ... δίδει αύ- 
ριον συναναστροφήν, πηγαίνομεν ;

. —“Οχι, δέν θα ύπάγωμεν, ό κόσμος μ’ενοχλεί.
— Ναί, άλλά είναι χρέος κοινωνικόν νά δεχθώμεν παρά- 

κλησιν, ήν καί αύτή άλλοτε ενθυμείσαι, δέν μάς ήρνήθη.

ψρονίμως καί προβλεπτικώς φερομένη, άρκουμένη μόνον είς 
τόν θρησκευτικόν γάμον, δέν δίδει εΐς ούδένα τό δικαίωμα 

■νά σταμ.ατήση δι’ άλλης άρχής τήν ύπό τοΰ ίερέως ΰψουμέ- 
νην πρός ευλογίαν χεϊρα».

. Ό βουλευτής Άργολιδο-Κορινθίας έλαβε ταχυδρομικώς 
το περιέχον τό ανωτέρω άρθρου φύλλου, κατά τήν αύτήν 
ώραν περίπου, καθ ήν και ό Φώτης Βέης άπέτινε τόν φόρον 
τής πρός του κ. Βουγάν προσπεποιημένης άγανακτήσεώς του.

— ’Επιτρέψατε’ μοε νά ξεκολλήσω τά ώτα αύτών τών 
δημοσιογράφων... θε'λετε ;... νά άνακαλύψω τόν άθλιον έκεϊ· 
νον, όστις έδωκε πρός δημοσίευσιν......  ’Αλλά, 0 κ. Βουγάς
δέν τόν άφήκεν,άρκεσθείς είς τό νά ύψωση τούς ώμους, θεώ- 
μενος έν ταύτφ τάς γελοιογραφίας, αιτινες άφεώρων τήν οί- 

. κογένειάν του. Έν τοσούτφ λεπτομέρειά τις ίν αύταϊς τόν 
έπείραξε πολύ, μολονότι προσεπάθει έν περιφρονητική φιλο
σοφία νά περικαλύψη έάυτόν. Αύτη δέ ητο ή απρεπής στάσις 
τής δεσποινίδος ‘Ραμώ, ήν τη ειχον δώσ«.

Ό Φώτης Βέη τότε, διάνα άπομακρύνη τάςδυσαρέστους 
ταύτας ιδέας αιτινες κατεΐχον τό πνεύμα τοϋ έξαδέλφου του 
συνεπείφ τοΰ νέου τούτου γεγονότος, έπρότεινεν αύτώ νά κκ- 
μωσι ένα γΰρον είς τήν αγοράν.

Ή άχομά ή κοινώς.τό παζάρι είναι είδος πανηγύρεως έκ- 
τελουμένης καθ’ έκάστην είς τό κέντρον τής πόλεως ’Αθηνών. 
Ενταύθα έκάστην πρωίαν, πάντες οί κάτοικοι, οίασδήποτε 
τάξεως,. προσέρχονται μόνοι των νά ψωνήσωσι τά άναγ- 
καιοΰντα αυτοΐς τρόφιμα, εκτός τών γυναικών, αιτινες θά 
έσυρίζοντο έάν έτόλμών νά πλησιάσωσι. Συνεπείς δέ τούτου 
δέν βλέπει τις ενταύθα τάς ήμετέρας ώραίας ίχθυοπώλιδας, 
αιτινες έπιχαρίτως καί μέ γυμνούς βραχίονας έξαπλοΰσι τούς 
πρός πώλησιν ίχθεϊς των, ούτε τάς εύσάρκους καί μέ ποικίλο-

— Δέν γνωρίζω κανέν χρέος κοινωνικόν.
Τό θερμόμετρον κατήλθε είς τούς 14 βαθμούς.

Μβτά πέντε έτών γάμον.
Ή τροφός κινεϊ βρέφος, όπερ κλαίει γοερώς.
‘Η μικρά κόρη συντρίβει πολυτελές πινάκων, παίζουσά 

μετά τής πλαγγόνος της.
Κακότροπου τριετές παιδίον ολίγου διϊν νά θέση πϋρ εν τή 

οικία θλϊβον κυτίον φωσφόρων έπί τοΰ πατώματος.
— Κατηραμένα τέκνα! άνακράζει ό Ευτύχιος θυμώδης, 

άνασπώμενος τάς τρίχας τής κεφαλής του, θά μέ καταντή- 
«ωσι τριλλόν !

— Βλέπω,αναφωνεί ή μήτηροτι δέν αγαπάς τά τέκνα μας.
— Τά λατρεύω όταν δέν τά αισθάνομαι.
Ή μήτηρ κλαίει....
*0 Εύτύχιος σκέπτεται περιπατών....
— Φίλε μου, αίφνης τφ λέγει ή Ούρανία, μοϋ έρχεται 

μία ιδέα... έπιθύμώ νά φάγω πεπόνι.
— Πεπόνι;... τώρα τόν Φεβρουάριον! βεβαίως μοΰ έτοε- 

μάζεις καί τέταρτον κληρονόμον. Θεέ μου! είμαι ό δυστυχέ- 
στατος τών ανθρώπων.,,.

Ό Εύτύχιος λαμβάνει τόν πϊλόν του καί ανέρχεται είς 
τον έξώστην, τό δέ θερμόμετρον κατέρχεται είς τό μηδενι
κόν. Ψύχος άνυπόφορον.

Μετά δέχα έτών γάμον.
— Ούρανία, δέν θά έλθω νά φάγω.
— Ποΰ θά ύπάγης ;
— Μέ προσεκάλεσεν είς φίλος μου εις τήν εξοχήν.
— Πρό τριών εβδομάδων σέ προσεκάλεσεν είς παλαιός σου 

συμμαθητής. Πρό δύο εβδομάδων σέ προσκαλεϊ έτερος συμ
μαθητής. Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν είς παλαιός φίλος, σή
μερον άλλος. Τί γεύματα είναι αύτά Εύτύχιε ;

— Γεύματα φυσικά. Έν τή νεότητί μου είχα πολλούς 
φίλους.

Ή Ούρανία θυμόνει.
Ό Εύτύχιος παρατηρεί τόώρολόγιόν του. ■ 

χρόους ενδυμασίας κρεοπώλας αιτινες κόπτωσι μετά τοσαύτης 
καθαριότητος τό κρέας,άφκιροΰσι τόσον έπιτηδείως τά όστά, 
καί σας δίδουσι ό,τι δήποτε μέρος θελήσητε, περιτετυλιγμέ- 
νον κομψώς έν λευκοτάτφ χάρτη. Ένταΰθα ουδόλως φρον- 
τίζουσί νά περιποιώνται τό έμπόρευμα, συνήθως δέ τά ζώα 
σφάζονται πρό τών κρεοπωλείων, έν ταΐς όδοϊς, αί δέ σάρκες 
αυτών άποσπώνται ούτως, ώστε έκαστος αγοραστής ν’ άγο- 
ράζη άναγκαστικώς έξ όλων τών μελών τοΰ ζώου. Οί δέ κΰ- 
νεςλείχουσιν ούτως το αίμα, όπερ ρέει πρό τών πεζοδρομίων.

Έν τή άγορ^ί πωλοΰνται τά πάντα, καρποί καί καπνός, 
μεταξωτά υφάσματα καί δέρματα, όπλα καί πέδιλα, σύκα 
καί χαβιάρια κτλ.... έν ταύτφ δέ μυριάδες μυϊαι κυαναϊ πε· 
ριβομβοϋσιν άκαταπαύστως. Τά δέ παντοπωλεία των είσί 
τοσούτφ μικρά καί πλησίον άλλήλων κατεσκευασμένα, ώστε 
τή αληθείς πνίγεται τις έν αύτοϊς έλλείψει άέρος.

Ό κ. Βουγάς μετά τοΰ έξαδέλφου αύτοΰ μόλις είχον προ
χωρήσει πεντήκοντα βήματα έν τή άγορ£, εύοέθησαν άπροσ? 
δοκήτως κατέναντι τοΰ βουλευτοϋ θεοχάρη. Έσκέφθησαν 
άμέσως νά όπισθοχωρήσωσιν, άλλ’ήτο αργά.

Ό Φώτης Βέης έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς, όπως μή α
πόδειξη τήν χαράν, ήν ή συνάντησες αύτη τφ έπροξένει, ό 
δέ κ. Βουγάς πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων προσεποιεϊτο ότι 
έξήταζϊ μετά προσοχής τάς παμμεγέθεις έγχέλεις, άς ιχ
θυοπώλης τις έπώλει, καί τάς οποίας μόνη ή λίμνη Κωπαις 
παράγει.

Ό Θεοχάρης ήδύνατο νά διέλθη έκεϊθεν χωρίς νά είπη. 
τίποτε, άλλ’ ή πολλή ΰπερηφάνειά του τφ έπεβαλε κακήν 
τινα σκέψιν, ής άνευ έφοβεϊτο μή τόν εκλάβωσι διά δειλόν. 
Έσταμάτησε ύπό τό πρόσχημα νά άγοράση τι, ελαβε στά
σιν έντελώς προκλητικήν, καί ζητήσας παρά τοΰ παντοπώ*

— Διάβολε, άνακράζει. Παρήλθεν ήμίσεια ώρα καί θά μέ 
περιμένουν.

Τό θερμόμετρον δεικνύει 12 βαθμούς ύπό to μηδενικόν.
Πήξις γάλακτος, μέλιτος, οίνου, δξους καί συζύγων.

■Έκτοτε οί σύζυγοί μας εΐσήλθον είς τήν Σιβηρίαν καί 
αδυνατώ νά τούς ακολουθήσω, διότι τό ψΰχος είναι δριμύ- 
τατον.....

Ααϊς.

ΟΙΚΙΑΚΗ lATPiKH ΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑ1 ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

■Απαραίτητα καθήκοντα καί Ιδίως τών γυναικών.

(Συνέχεια χαί τέλος.)

Ασφυξία έστίν ή παΰσις τής άναπνοής, τής αίσθήσεως καί 
τής κινήσεως. Έχουσα δέ διαφόρους αιτίας, διάφορα έντεΰ- 
θεν προκύπτουσιν είδη άσφυξιών.

Ιον. ’Ασφυξία έκ καταποντισμού.
Δέον ο καταποντισθείς νά μεταφερθή είς τήν μάλλον πλη- 

σιεστέραν οικίαν, άλλ’ έν πάση περιπτώσει, πρέπει νά έξαχ- 
θώσι ταχε’ως τά ενδύματα του καί νά περιβληθή διά τίνος 
λινοΰ χιτώνος, ή διά τίνος θερμού σκεπάσματος, ΰπτίως κα- 
τακλινσμενος καί έπί τοΰ δεξιού πλευρού έγερμένος. Δέον 
επίσης ν’ άπαλλάξη τις τό στόμα αυτού έκ τών βλεννωδών 
υλών, αιτινες δυνατόν νά ΰπάρχωσιν έντός αύτοΰ, καί νά 
κλίνη ολίγον τι τήν κεφαλήν καί τόν κορμόν επί τινα δεύτε 

. ρόλεπτα, όπως διευκολύνη τήν έξώθησιν, ή τήν έξοδον τοΰ 
εντός τών αεροφόρων οδών περιεχομένου ΰδατος. ’Ανάγκη 
επίσης νά θερμάνη ολίγον κατ’ ολίγον καί κατά βαθμούς, 
ολα τά μέρη τοΰ σώματός του διά τίνος θερμαντήρος, ή διά 
τών συνήθων πρός σιδήρωσιν υποκαμίσων σιδήρων, εν ελαφρά 
θερμοκρασία:. Εν έλλείψει τοιούτων σιδήρων,ποιιϊται τις χρή
σιν πλακών (τούβ)ων), ή φια)ών πληρών ΰδατος θερμοΰ, άς 
τίθησιν εις τους ποδας καί έπί τών πλευρών τοΰ καταποντι- 

λου πυράν διά τήν καπνοσύριγγά του, έφύσησε τόν καπνόν 
πρός τό μέρος τοϋ κ. Βουγα.

Τούτο ήρκει, καί μάλιστα ήτο πολύ διά τόν πατέρα τής 
Ραλλοΰς, δστις έξοργιοθείς είς τό έπακρον, ελαβε άμέσως 
μίαν εγχελυν καί έκτύπησε δι’ αύτοΰ είς τό πρόσωπον τοΰ 
βουλευτοϋ,είτα δέ μή άρκισθείς είς τοΰτο, τοΰ εδωκε έτ*ρους  
τριάκοντα περίπου κτύπους είς διάφορα μέρη τοΰ σώματός 
του πριν ή δυνηθώσι νά τον άπομακρύνωσι.

Οτε ο κ. Βουγάς άνέλαβι τήν συνήθη αύτφ ψυχραιμίαν, 
αί συνέπειαι τής παραφοράς του ήρχισαν νά άναφαίνωνται, 
διότι ό γέρων Θεοχάρης δέν ήτο έξ έκείνων, οίτινες δέχονται 
προσβολάς χωρίς νά λάβωσι έκδικησιν.

Άλλ ’ οποίαν ;
Ο αρχαίος αρχηγός τών εΰζώνων έδήλωσεν άμέσως οτι 

δέν θά ήδύνατο νά φάγη γλυκόν άρτον, ένόσφ δέν έκοπτε 
αύτόν διά σπάθης, ήτις πρότερον ήθελε βαφεϊ είς τό αίμα 

τοΰ Βουγά.
Μονομαχία, μετά μονόχειρος θά ήτο πράγμα μισαρόν, καί 

γελοίου. Έν τούτοις, έάν αί περιστάσεις θά τό άπήτουν, ή 
εκλογή τής επανορθώσεως άνήκεν είς τόν προσβληθέντα.

Ό κ. Βουγάς ύπέκυψε διότι δέν είχεν έπιχειρήματα.
Προς συγκερασμόν δέ τής φυσικής έλλείψεως τοΰ κ. Θεο- 

χαρους,και έξίσωσιν τών δικαιωμάτων άμφοτερων, άπεφασί- 
σθη ομοφώνως ύπο τών μαρτύρων νά μονομαχήσωσι διά 
πιστολιού.

Επί τή αιτήσει τοΰ κ. Βουγά επιθυμοΰντος, ΐνα ή ύπό- 
θεσις λάβη ταχύ πέρας, καί μή δ.τόκειται πλέον ή θυγάτηρ 
-του εις συγκινήσεις, συνεφωνήθη ή συνάντησις νά γίνη αυθη
μερόν, καί πρός τό εσπέρας μάλιστα, ένφ αί διαπραγμα

t

σθέντος. ‘Ωσαύτως έξασκοΰνται έντρίψεις“έπί τών' κνημών, 
τών μηρών, τών βραχιόνων καί έπί τών πλευρών τοΰ κορμού 
διά φλανελών βεβρεγμένων διά ρακής, ή διά τοίαύτης καν- 
φουρούχου. Προτιμότερου ήθελεν είσθαι, έν τοιάύτή πέριπτώ- 
σει, τό εξ 60 γραμμαρίων ελαίου έλαιών καί 8 γραμμαρίων 
αμμωνίας συνιστάμενον χρίσμα. Έάν τό δέρμα, μετά λε
πτών τινων έντρίψεις, μένη ψυχρόν καί μάρμαραειδές, δέον 
νά μεταφερθή ό καταποντισθείς εν τινι χλιαρφ λουτρφ, θερ
μοκρασίας 32°, άλλά τότε μόνον, άφοΰ άρχίση ν’ άναπνέη. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει, ωφέλιμόν έστι νά τεθή σφογγος διά 
χλιαρού ΰδατος βεβρεγμένος, έπί τής κεφαλής του, πρός πρό- 
ληψιν τής εγκεφαλικής συμφορήσεως. ·

Έν έλλείψει λουτρού, δέον νά πιεσθώσιν έναλλάξ αί τε- 
λευταϊαι πλευραί τοΰ παθόντος, όπως ούτω ε’πέλθη άπόμί- 
μησις, όσον τό δυνατόν τών κινήσεων τής ύψώσεως καί τά-, 
πεινώσεως, τάς όποιας τά όστά ταΰτα εκτελοΰσιν, όπόταν 
τ’ άτομα άναπνέωσι φυσικώς.

Δέον ώσαύτως νά είσαχθώσιν αί άκραι πτεροΰ τίνος έν τφ 
βάθει τοϋ φάρυγγος πρός πρόκλησιν εμετών, καί είς τούς μυ· 
κτήρας πρός έπέλευσιν πταρμών τινων, νά όσφρανθή δέ πτη
τικόν τι άλκαλι, ΰδωρ Κολωνίας, οξος κλπ.

Ό ιατρός, άμα τή άφίξει του, έμφυσ? αέρα είς τούς πνεύ
μονας τοϋ πάσχοντος, εισάγει δηλονότι αρκούντως πρόσθεν 
σωλήνα τινα έπί τής γλώσοης,καί τή βοηθεί^ι τοΰ στόματός 
του, ή τίνος έμφυσητηρίου οργάνου, ωθεί βραδέως καί μετά 
πολλής έπιτηδειότητος αέρα.

‘Ωσαύτως δύναται τις νά εΐσαγάγη έν τοϊς πνεύμοσιν αέρα 
διά τής εισαγωγής έντός ένός τών μυκτήρων σωλήνος τίνος, 
άφοΰ κλείση τον έτερον μυκτήρα καθώς καί τό στόμα.

’Ενίοτε άπαιτοΰνται πολίών ώρών επίμονοι προσπάθειαι, 
όπως έπαναφέρη τις είς τήν ζωήν καταποτισθέντα τινά. Ευ
θύς όμως ώς ούτος παρίξη στμεϊά τινα αίσθητικότητος,πλα
γιάζει τις αύτόν έπί τίνος τεθερμασμένης κλίνης,καί χορηγεί 
αύτφ κοχλιάριά τινα ζεστοΰ οίνου σακχαρούχου, ή ρακής. 
Άλλ' εν περιπτώσει καθ’ήν τό πρόσωπον αύτοΰ εστιν ερυ
θρόν, συμπιφορτμένον, χορηγεί τις αύτφ πρός πόσιν λειμό- 

τεύσεις τής μονομαχίας δέν ειχον έτι περατωθή. “Εμενε μό
νον ή έκλογή τοΰ έδάφους.

Έν Έλλάδι, ή μονομαχία ομοιάζει πρός κοινήν ανθρω
ποκτονίαν, έξ ού οι μάρτυρες προσπαθοΰσι νά κρύπτωσιν 
έαυτούς καί τούς πελάτας των. Άφοΰ δέ ό διευθυντής τής 
Αστυνομίας καθ’ έκάστην έπαιζε ζατρίκιον είς τό καφενείου 
Γιαννοπούλου μετά τού Θεοχάρους καί τοΰ διοικητοΰ τής 
Εθνικής Τραπέζης, καί οι ενδιαφερόμενοι έφοβούντο μή έμ- 
ποδισθώσι,έλήφθησαν αί δέουσαι προφυλάξεις, καί ώρισθησαυ 
μάρτυρες, ό μέν διοικητής τής Τραπέζης διά τόν κ. Θεοχά
ρην, ό δέ Φώτης βέης διά τόν κ. Βουγάν, οΐτινες ώρισαν νά 
γίνη ή μονομαχία πέραν τής θαλάσσης.

Οί δύο αντίπαλοι συνοδευόμενοι ΰπό τών μαρτύρων άφΐ- 
κοντο πρό τοΰ Τιτανείου κήπου ακριβώς οτε έσήμανεν τό ώ- 
ρολόγιον τής Λέσχης τήν προσδιορισθείσαν ώραν.

Έχαιρετίσθησαν, καί άφοΰ άπέπεμψαν τάς άμάξας κατέ- 
γειναν είς άναζήτησιν λέμβων.

Οί λεμβούχοι κατά πρώτον ήρνήθησαν ένεκα τής ύφιστα- 
μένης έτι μικράς τρικυμίας νά έξέλθωσι τοΰ λιμένος, ώς καί 
ν’ άναμιχθώσιν είς τοιαύτην ύπόθεσιν, πλήν μετά ταΰτα συγ- . 
κατένιυσαν, άφοΰ τοϊς ύπεσχέθησαν ότι θά πληρωθώσΐ-δι- 
πλασίως.

Αλλως τε οί μάρτυρες άνελάμβανον πάσαν εύθύνην.
Είσελθόντες δέ πάντες έν τρισ.ί λέμβοις, καί άφοΰ οί λεμ

βούχοι έβύθισαν τήν δεξιάν χεΐρά των είς τήν θζλασσαν καε 
έποίησαν τρις τό σημεϊον τοΰ σταυρού, διά βιαίας κινήσεως . 
απεσπάοθησαν τοΰ λιμένος καί ήρχισαν νά κωπήλατώσιν.

Ούδέν έν τφ λιμένι έδικαιολόγει τόν .φόβον τών ναυτικών. 
Αί λέμβοι, τά καίκια, καί λοιπά μικρά πλοιάρια ήσαν έν 

τάξει ήγκυροβολημένα πρό τοΰ τελωνείου αί δέ πρύμναε
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νάδα κα.1 οΰχί πνευματώδη ποτά καί εφαρμόζει έπί τών κνη
μών του σιναπισμούς.

2) Ασφυξία έξάνθράκων (οζιδίου τοΰ άνθρακος).
Δέον ί πάσχων νά έκτεθή εις τον ελεύθερον άέρα, ειτα δε 

να τεθή έπί της κλίνης του ίχων τήν κεφαλήν ύψωμενην.
’Ανάγκη ωσαύτως να ραντίση τις το πρόσωπον δι ’ ύδα- 

τος, δι οξους καινά ποιήσηται έντρίψεις, ιδίως έπί τοΰ στή
θους, $ιά τίνος φλανέλλας βεβρεγμένης μετά ράχης, η ύδατος 
Κολωνίας, επί δε τών μυχτήρων να πλησεάση αμμωνίαν δι’ 
ύδατος ήραιωμένην,. όζος ή πυρεϊόν τι θειούχου (θειαφοκέρι) 
άνημμένου. Δέον επίσης νά έρεθίση τούς μυκτήρας τοΰ πά- 
σχοντος δεά τών άκρων πτερού τίνος, καί νά μιμηθή τάς κι
νήσεις της αναπνοής. Τέλος, όπόταν η περίπτωσις η βαρεία 
δέον νά ένεργήση την εμφύσησιν, ώς ήδη,διά τούς καταπον- 
τισίέντας, περιεγράφη.

Δεν πρέπει νά καταπονηθή τις ποιούμενος επί μακρόν έν- 
τρίψεις, καθόσον άτομά Ttva δέν επανέρχονται εις την ζωήν, 
εΐμή μετά τέσσαρας ώρας εξακολουθητικών περιποιήσεων.

Ή διά τον <r ζνμύσιι dtate^ovrroc oirov ασφυξία, θερα
πεύεται καθάπερ ή διά τοΰ οξειδίου τοΰ άνθρακος.

Είς τήν ασφυξίαν Αά τωχ ex wr Λάκχων z&r άφοόίντη- 
ρίωχ e(ep%ofiir<t>r aepiur, έκτος τής χρήσιως τών αυτών ώς 
άνω μέσων, δέον αμέσως νά είσπνεύση ό άρρωστος χλώριον, 
ή χλωριοδχον ύδωρ.

Ωφέλιμος έστίν ώσαύτως ή χορήγησις κλύσματος δι*  ΰ- 
-δατος σαπωνούχου, ώς έξης, 8 γραμμάρια σάπωνος τής Μασ· 

σαλίος έντος λίτρας ύδατος.
Κατά τής διά τοΰ κεραυνού άσφνζίας, ό άρρωστος δέον 

νά μιταφερθή είςτινα τόπον αερώδη, ν’απαλλαγή τών εν
δυμάτων, άτινα δύνανται νά τον ένοχλώσι, καί νά καθίση 
έπί τίνος καθίσματος έχων τήν κεφαλήν ακριβώς κατ’ ευ
θείαν. Κατά τά λο^τά, καθάπερ' καί είς τάς λοιπάς περι
πτώσεις.

Άσφνζία erexa της ίερμότητος. Όπόταν εργάτης τις, ώς 
παραδ : χάριν, είς .θεριστής , επαθεν έξ ασφυξίας ένεκα τής 
θερμότητος, δέον νά μεταφερθή είς. δροσερόν τι μέρος καίάπο 
τοΰ ήλιου προφυλαγμένον καί ·νά άφαιρεθώσι απ’ αύτοΰ πάν
τα τά ενδύματα, άτινα δύνανται νά περισφύγγωσιν οίον- 
δήποτε μέρος τοΰ σώματός του. Πρός τούτοις, ανάγκη νά 
ποιήσηται αμέσως ποδόλουτρου λίαν’θερμόν, καί διά τινός 
δράκος κοινού άλατος, ή ποτηριού οξους, ερεθιστικόν κάθι· 
στάμενον. Έν τφ λουτρφ τόύτφ δέον νά μείνη ό ασφυξιών 
έπί τέταρτον ώρας.. ’Ανάγκη ώσαύτως νά έπιτεθώσιν έπί 
τής κεφαλής παχεϊαι όθόναι- βεβρεγμένατ δι’ ύδατος ψύχρού, 
νάκαθαρισθή τό πρόσωπον καί ιδίως οί οφθαλμοί διά δροσε
ρού ύδατος, καί νάχορήγηθή είς τόν. άρρωστον? ώς 'ποτόν 
ψυχρόν δι’ οξους ύδωρ, τόύτέστιν ίντόςτετάρτου τής λίτρας 
ύδατος νά προστεθώσι. 16’γραμμάριά όζους.

Τό ποτόν τούτο δοτέον συχνάκις καί εις μικράν, έφάπαξ, 
ποσότητα. ’Εάν ό ιατρός βράδύνη νά φθάση, επιτίθενται, 
όπισθεν έκαστου ώτός τοΰ αρρώστου, άνά πέντε βδέλλαί. 
Φευκτέα ή πρός έμψύχωσιν τοΰ αρρώστου, χορήγησες - Οίνου 
ή ποτών. Πρός αποφυγήν τής ασφυξίας, οί έν τοϊς άγροϊς 
έργάται δέον, έν καιρώ θέρους, νά προφυλάττωσι τήν κεφα
λήν αυτών διά τινός .πλατέος καλύμματος εξ άχυρου (σκι
αδιού) καί νά ποιώνται χρήσιν ποτού τινός συνισταμένόυ έκ 
σακχαρούχου ύδατος καί μελιτόύχου, έν φ νάπροστίθηται έλα- 
φρά ποσότής οξους. Έξ άλλου όφειλού'σι ν’ άπέχωσι άπό 
τάς έρεθιστικάς τροφάς καί από πνευματώδη ποτά.

Άοφυζία Ιχ ψύχους. Δίον ό πάσχων να μεταφερθή είς 
τινα αίθουσαν άνευ ίστίας. ’Εάν τά μέλη αύτοΰ · είσίν έτι 

•εύκαμπτα, ανάγκη ν,ά έκδυθή τά έαυτοΰ ένδύμα'τα, τό δε; 
σώμά του νά καλυφθή διά σινδονών βεβρεγμένών έντός ύδα- 
τος διά μικράς πρσότητος πάγου ψυχρανθέντος. Είς τάς πε-. 
ριπτώσεις, καθ' άς τά μέλη άπώλεσάν τήν εύκαμψίαν των,, 
τίθεται ό πασχών εντός λουτρού, όσον τό δυνατόν ψυχρού, 
τό όποιον ολίγον κατ’ ολίγον, καθ' έκαστον τέταρτον ώρας, 
θερμαίνεται- Καί έν ταϊς δυσί περιπτώσεσίν, όπόταν τά μέλη 
άρχίσωσι νά καθίστανται εύκαμπτα, ποιούνται έντρίψεις έπί 

τών μελών, έν αρχή μετά πάγου, εάν τοιοϋτος ύπάρχη, 
δι’ όθονίων βεβρεγμένών διά ψυχρού ύδατος, τό όποιον ολί
γον κατ’ ολίγον δέον νά θερμαίνηται, έφ 'όσον προσπαθεί τις. 
νά μιμηθή, έπί τών πλευρών, τάς κινήσεις τής αναπνοής. 
Όπόταν δ’ή αναπνοή, ή κυκλοφορία καί ή θερμότης επ’ ολί
γον εγκατασταθώσι, μεταφέρεται ό πάσχων είς τινα άλλην- 
κλίνην, θερμοκρασίας όμοιας με έκείνην τοΰ σώματος. Ειτα. 
καλύπτεται δι’ ελαφρών σκεπασμάτων καί απέχει τις τοΰ νά 
άνάψη έν τφ δωματίφ πυράν. Έάν ό πάσχων δύναται νά 
καταπίη, χορηγούνται αΰτφ κοχλιάριά τινα ψυχρού ύδατος. 
περιέχοντος σταγόνας τινάς αποστάγματος μελίσσης, ρακής 
ή ύδατος Κολωνίας.

Μί#η. Κατά τής παρουσιαζούσης βαρέα φαινόμενα μέθης, 
ανάγκη, άφ’ ού προκληθή έμετος, νά χορηγηθώσιν είτα 5----
10 σταγόνες ύγρϊς αμμωνίας, έν ποτηρίφ ύδατος σακχαρού— 
χου ή έν κυάθφ τείου.

•Ασκληπιάδης

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Ή αλήθεια ουδέποτε πνίγεται. Μάτην θά θελήσης νά τήν· 
βυθίσης, πάντοτε θά έπιπλέη.

♦
Έάν ή φίλη σας γελ$, είς ταύτην έναπόκειται νά σάς: 

δηλώση τό αίτιον τής χαράς της. Έάν δέ κλαίη, είς ύμάς, 
ν' άποκαλύψητε τό αίτιον τής θλίψεώς της.

*
Τό φαντάζεσθαι άμόλυντον ευτυχίαν, ταΰτό εστιν τού 

έπιθυμείν Ουρανόν άνευ νέφους.
■ *

Ό πτωχός έστιν ό άνθρωπος έν τή πραγματική αύτοΰ- 
άξια, ό δέ πλούσιος τό κέληφος.αδήλου ψυχής.

* ■
Τοΰ χρόνου φείδεσθε διότι ούτος είναι τόύφασμα, δι’ ού ό 

βίος ΰφαίνεται. ·
Φόσις

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦϊΣΕΩΣ,

Α. Α. 0. Τήνον. Ζητηθέν φύλλον άποστέλλεται σΰν παρόντι.— Κ- 
Ν·. "Ανδρον. Έΰχαρισίώ διά.συμμετοχήν χαράς έπί προόδφ της «Φύ· 
σεως». Διαγωνίσματα :θά γείνουν, ώς καί πολλά άλλα βαθμηδόν, άφοΰ 
ταχτοποιηθή ?τι τό φύλλον. Νέος συνδρομητής ένεγράφη καί άπιστάλη 
σειρά. Άπόδειξις σύν παρόντι φύ>λφι—Α· S- Π. Χΰρον. Σύνδρομα! 

έλήφθησχν εύχάρ'.στούμεν. Ζητήσατε κάί λοιπών.—Κ. Ν. Β· Αχαίαν. 
Συνδρομή έλήφθη, σάς ίνεγράψαμεν και άπεστείλαμεν όλόκληρον- 
σειράν.—Π. Γ. Κ. Λάρισσαν. Ένεγράψαμεν κύριον I. Α. Δ. καί ά- 

πεστείλαμεν σειράν «Φύσεως», εύχαριστοΟμεν, γράψωμεν προσεχώς.— 
I. Α. Λ· Ζάκυνθον. Άπόδειζις έκ παραδρομής λησμονηθεϊσα, άπε- 
στάλη με παρελθόν φύλλον. — Ν. Λ. Κ. Άντίτυπον άποδείξεως σάς 

άποστέλλομεν έν παρόντι φύλλώ.—Φ. I. Σ. ’Αθήνας. Διατριβή σας· 

έλήφβη, πλήν δέον ν,ά ϊχωμεν ύπ’ δψει τό σύνολον, πρό τοδγείνη έναρ- 
ξις, ίνα κρίνωμεν, άλλως τε καί ιό σταλέν πάρα πολύ όλίγον διά νά 
μείνη συνέχεια. —I. Δ. Β. Βόλον. Συνδρομή σας έλήφθη, άπόδειξίς 

σας άποστέλλεται συν παρόντι. φύλλφ, εύχαριστοΰμεν. — Σ. Σ. Δ. 
Φουρνά. Συνδρομή σας έλήφθη, άπόδειξις στέλλεται ταχυδρομικως, 
γράφοντες ύμΐν καί περί λοιπών. — Δ. Δ. Ζάκυνθον. Συνδρομαί σας: 
έλήφθησαν καί σάς εύχαριστοΰμεν πολύ. 'Υπομονή καί άς είναι καί 

βραδύτερου.—Π. Γ.-Κ. Πάτρας.' Σειραί άπεστάλησαν έγκαίρως, πι
στεύω νά έλάβατε ήδη «ύτάς. — Μ. Μ. Μεσολόγγιον. Βεβαίως είς τάς 
κληρώσεις θά συμπεριληφθοΰν μόνον όί πληρώσαντες συνδρομηταί, 

περί δν κράτοΰμεν άκριβή σημϊείωσιν.

Εκ Tor Τγπογραφβιογ Παραεκβλ Λεονη


