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Σννεργάταε eWi δεκτοί πάντες.» 

Δημοσιιύο.ται τα βγχρινόμβνα ϊργα,£, 
και αί βΐχόνβς συνεργατών χα'ι χαλ SL 
λιτεχνημάτωνζ Άγγβλίαι μετ’ βίχά-Ε 
νων. Συνδρομα’ι δεχταΐ βίε χαρτονόμι-ν 
σμα παντός έθνους, προπληρωτέα!

MET*  ΕΙΚΟΝΩΝ

ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝ1Α-ΕΠ1ΣΤΗΜΗ-ΦΙΑ0Α0Γ1Α

« "Εκαότον φύλλον λεπτά ι $. 
ο3Πώλησις ίίς τά χιέβχια χβΐ πραχτο- 
3ρβΓα. Τόμοι άπλ 8ρ 8, χρυσόδ. t0-e 
jj’Eiosv. φρ. 14 Οί συνδρομηταΐ λαμ 
γιβάνουσι μέρος δωρεάν ιίς τά λαχβϊ 
«χαέ χαλίιτςχνιχά βργα τής «Φύσβως».
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ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΛΥΚΟΦΩΖ

Λούεται ή πόλις έντός πλημμύρας ξανθού φωτός. Παρέ
χει έν μέσω χειμώνι μετριοφρόνως την Απολαυστικωτέραν 
χαρμονήν; αίθριο» ορίζοντα καί θέρμην ατμόσφαιραν εις τό 
πνεύμα, τό σώμα, την καρδίαν. θάλπεται ή σκέψις, ρων- 
νύιται ό χυμός, σφύζει τό αίσθημα. Μοί φαίνεται, ότε <ύ· 
τυχώ. Μακράν της ζάλης, Αμέριμνος παραδίνομαι είς τό ή- 
λιοφώτιστον ύπαιθρον, είς την εύρεΐαν εκτασι», έφ’ ή; δω- 
ροΰνται τήν χάριν ό ουρανός 
καί τήν ζωήν τής γης τα στέ
ρνα. Καί τρέπομαι έπί άπά- 
τητον λωρίδα χώματος καί 
σπεύδω πρός ήρεμον ακύμαν
του θαλάσσης αίγιαλόν, ή Α- 
νέρπω είς φαλακράν βράχου 
προβολήν, ή είς κήπου εόσκίου 
τό θρονίον πίπτω νωχελώς, 
ήμινάρκωμένος, προσηλών που 
τό βλέμμα άνευ ανάγκης, ά- 
νευ πόθου, ίνα αντλήσω έκτου 
σκοτεινοτέρου βάθους τής μνή
μης Αμυδράν, φεύγόυσαν άλλά 
γλυκεϊαν, ώς τό φώς τοΰ ή
λιου, άνάμνησιν. Αισθάνομαι 
σιδηράν υπέρ ποτέ, άφευκτον, 
άσειστον τήν Ανάγκην τής Α
γάπης, καί ζητώ ν’ αγαπήσω 
ό,τι με θέλγει, 3,Tt μέ κα
ταρρίπτει, δ,τι δέν δύναμαι 
ν’ αγαπήσω, ό,τι μ’ εμπνέει, 
ό,τι μέ Απογοητεύει καί θεω
ρώ τό πάν άξιον τής αγάπης 
μου, ήτις ζητεί έκ τής ψυχής τό φώς, ίνφ λούεται ακόμη 
ή πόλις έντός πλημμύρας ξανθού φωτός.

• ·
Πολύ έκυλίσθη έπί του αιθέριου πρανούς τό Ακτινοστεφές 

Αρμα τοΰ Κυριάρχου τοΰ ουρανίου θόλου. Σπεύδει και αύ- 
τός, ώς να ήτο θνητός τις, είς τό άγνωστον, είς τό σκότος, 
είς την άβυσσον τοΰ μυστηρίου. Τό αγαθόν τότε εϊνε πρά
γματι Αγαθόν, όταν δέν εινε μόνιμον. Εύτυχής ό ήλιος δύων. 
Οΰτω μόνον Ασφαλίζει τήν αθανασίαν. Έάν δέν εδυε ποτέ, 
αλλ’ άδιακόπως έφώτιζεν, ε, μά τό φώς του, θά ήμην ό 

μυριοστός, όστις πυρίνην θά έγραφον κατ’ αύτοΰ, πίκραν θά 
ήκόντιζον κατάραν.

.· ■ *
* *

Δύιΐ ό ήλιος. Ή πλημμύρα Ανακόπτεται, μειοΰται. Τό 
ξανθόν φώς υποχωρεί αίδήμον πρό τής μαύρης σκιάς, Έ- 
ριννύος τών ούρανών Αδυσωπήτου. Δύει τό θέλγητρον, ή 
αρμονία σβέννυται, ή σκέψις ζοφοΰται βαθμηδόν. Μόνον τό 
αίσθημα δέν ίλαττοΰται, δέν Ιπηρεάζεται, δέ» καταπίπτει. 
’Εξ εναντίας, γιγαντούται' τόσον έν τή καρδίς: μου ευρύ
νεται, ώστε μη εΰρίσκον διέξοδον, έκφεύγει καί Ανέρχεται 
υγρόν μέχρι τών οφθαλμών.

ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ
Κλείομεν ίντός μας όλοε εν μαγικόν Ανάκτορον. Οί άν

θρωποι κατά συνθήκην γλωσσικήν τό όνομάζουσι καρδίαν. 
Οίνόφθαλμοί εινε αί έξώθυραι τοΰ μαγικού, τοΰ αιματηρού 
αύτοΰ ανακτόρου· τό δάκρυ έκφεύγει τότε, όταν είσέλθη ίν 
έκείνφ ό πόνος.

Δύει δ’ήλιος, δύει ή χαρά 1
Τό στήθος μου είνε άνήσυχον. Πιέζεται, ίνφ κυλινδεϊται 

έπί τοΰ αιθέριου πρανούς τό ακτινοστεφές άρμα τοΰ Ηλίου. 
Αισθάνομαι ίν τή καρδίιγ εισερχόμενου τόν πόνον.

Οίμοι! Θά δακρύσω....
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Έφβασεν ήδη τα κράσπεδα τοϋ ούρανοϋ ό ήλιος, τήν τε- 

λευταίαν κατέσχε της κενής έκτάσεως ορατήν γραμμήν ό δί
σκος αύτοΰ. Έπί τδν έντεϋθεν δύο βαλών νεφιδρίω*,  τα ό
ποια νομίζει τις ότι αποτελούν—ώς νά ήσθάνετο χαί ό ου
ρανός—τήν καρδιακήν χώραν αύτοΰ, αντανακλάται ώς ό 
ύστατος τής χαράς χαιρετισμός, ώς φωτεινός παρηγοριάς 
κόσμος τό τεθλασμένο*,ίξ  άντίκατοπτρισμοϋ πυρετώδους, τής 
πρώτης ηλιακής άκτϊνος φως. Άλλά συγχρόνως έφβασε καί 
ό πόνος, κατέσχε τήν καρδίαν μου, απέραντο*  ώς ό ουρά
νιος βόλος, βολήν ώς τά δυο άνωθεν νεφίδρεα, πρίν ή φωτι- 
σθώσι, πρίν ή τά εύσπλαχνισθή ό μέγας μονοκράτωρ τοΰ 
φωτός, ό μεγαλόδωρος δυνάστης τοΰ αιθέριου κόσμου. Ή 
έκτεενομένη σκιά μέ έξεγείρει τής νάρκης, είς ήν είχε τήν 
καρδίαν μου δέσμευση τό πολύ φώς. Άπεσπασιν άπό τοΰ 
πνεύματος το μυστικόν κάί ή γλυκεία μορφή της βαθμηδόν 
έπανατέλλει έν τη καρδίβρ,διαγράφεται γλυκεία. Ροδόλευκος, 
κρίνου πέταλο*  καί ρόδου άμα, θάλλον, μυρόεν, γαλήνια, 
άφροντις, ίλευθερα, νομίζει τις ότι λαμβάνει ζωήν, έφ ’ όσον 
τό φώς άποσύρεται, ό μέγας ήλιος τοϋ ψυχικοΰ κόσμου: ό 
Έρως αφανίζεται. Τό απορροφά καί λαμβάνει δι’ αύτοΰ οί— 
ονεί παρακαταθήκην φωτός καί χάρετος. Πλήν, στοναχή 
άνεπίγνώστως τοΰ χείλους μου έκφεύγει. ‘Η μορφή της θο- 
λοΰται' ή άντίληψις μου γίνεται αμαυρά. Σχεδόν δέν βλέ
πω.

Τό άνέμενον. Ή καρδία μου είχε*  αίσθανθή τήν κυριαρ
χίαν τοΰ πόνου, τής άναμνήσεως ή θλϊψις τήν είχε βαρόνη.

Ε’χε πόνεση ή καρδία καί ίδάκρυσαν οΐ οφθαλμοί I
Μία απλή συνέπεια I
Δακρύω, ένφ ό ήλιος θωπεύει ακόμη τά κυανά τοΰ Ά

πειρου κράσπεδα
* *

Έδυσεν ίντελώς. ΉφανίσΘη καί δέν μένει ή ίλαφρά άν- 
τανάκλασις φωτός. ’Εκλύεται ή ψυχή εις έκστασιν καί ζητεί 
τό βλέμμα καταφΰγιον είς τήν Δύσιν καί τήν ποθεί δια
μονητήριο*,καλιάν,  σκεπήν] Γώρα ακριβώς αγαπώ τόν ήλιον 
καί τόν ποθώ. Δύσαντα. Μέχρι καταπονήσεως προσηλώ τόν 
Οφθαλμόν πρός τό μέρος τοΰ όρίζοντος, όθεν κυλινδηθείς ή- 
φανίσθν). Νομίζω, ότι μόλις έκεΐθεν άποσπάσω τό βλέμμα, 
θά σκοτισθή, δέν θά ΐδη πλέον τίποτε. Καί όσιρ ή καρδία 
αισθάνεται νυγμούς πόνου, τόσφ οί οφθαλμοί πειθήνιοι πάν
τοτε θολοΰνται. Κυττάζω γύρω μου. Άχαρις, πένθιμος ά— 
πλοΰται έκτασις. Λησμονώ καί τήν λωρίδα τοΰ χώματος 
καί αίγιαλόν καί βράχον καί τής δενδροστοιχίας τό έδρα
νο*  καί αναζητώ τον ήλιον, τδν δυνάστην τής καρδίαί μου 
τόν περιοδικώς άνατέλλοντα καί δύοντα, ίνα καί πάλιν άνα- 
τείλη καί προσηλώ τό βλέμμα ίπι τής ακρας τής Δύσεως, ί- 
πί τοϋ αϊμάσσοντος τής καρδίας μου τραύματος, τοΰ όποιου 
χίλια άστρα, χέλια φιλήματα δεν δύνανται ν’ αντικαταστή
σουν τό φώς, την βαθύτητα τοΰ αισθήματος.

Ζώ μέ μόνην τήν άνάμνησιν. Δέν μένει ή ελαφρά άν- 
τανάκλασις.

Μέ κατέβαλε σχεδόν ό βιωτικός αγών. Άλλ’ άκριβώς 
διά τοΰτο φέρομαι άκαταγωνίστως πρός τήν αύγήν τοϋ αι
σθήματος, πρός τήν πρώτην λάμψίν τοΰ βλέμματος της.

Μέ άρεσει τό λυκόφως. Τό λατρεύω.
Λυκόφως είνε ή άνάμνησίς τοΰ πρώτου έρωτός μου.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΝ ΜΟΝΤΕΦΕΛΤΡΟΥ

Ό χάβμος ΰχάρχεί &vtv τοϋ Θεόν' Κόβμοξ xal @εόβ Sv 

χαί τό αύτό. Ήΰλη ύπήρχεν αιωνίως μετά τοΰ &εοϋ.

Ή πρώτη τών ύποθέσεών τούτων συνελήφθη ύπό τών ύ- 
λιστών, οίτινες παραδέχονται άντί δημιουργίας έξέλιξι*  τής 
ύλης, ήν θεωροΰσιν αίωνίαν, καί είς ήν αυτομάτως.καί άνευ 

προνοίας καί καθωρισμένοι· σχεδίου ενεργούσαν, άποδίδουσι 
τήν παραγωγήν και έμφάνισιν τών όντων πάντων-, οργανι
κών καί ανόργανων. Ή άγια Γραφή λέγει δτι « Οκότοξ ήν 
ίχάνα τής άβνββου' » ή δέ διδασκαλία τών ύλιστών, 
δτε έυ «φχή τό κ&υ ήτο υλη. Άλλ’ ύποστηρίζοντις τοι
αύτην διδασκαλίαν οί ύλισταί, δεν σκέπτονται, ότι δεν δύ
ναται νά εινε ΰγιής φιλοσοφία ή μή παραδεχόμενη ώς αρχήν 
θεμελιώδη, δτι τό αποτέλεσμα δέον νά ή άνάλογον πρός τήν 
αιτίαν ; Έν τή υλιστική θεωρίφ έχομεν αιτίαν μόνην τήν 
τής τυφλής ύλης. Πώς είνε δμως δυνατόν μία ύλη τοιαύτη, 
ωθούμενη άσυνειδήτως ίν τφ σταδίφ τής όπάρξεως ύπό ζωι
κής τίνος δυνάμεως μή κεκανονισμένης μηδέ ώρισμένης, νά 
παραγάγη τό άποτέλεσμα τοσοΰτον 'θαυμάσιου έργου, οΐο» 
το Σόμπαν;

Ό λέγων ύλην, λέγει πράγμα λίαν περιωρισμένον' παν δ’ 
ό,τι εχει δριον, δεν δύναται νά η αιώνιον απεριόριστον καί 
άναρχον. Οί ύλισταί έπομένως άναχωροΰσιν άπό ύποθέσεως 
ψευδούς καί χιμαιρικής· καί διά νά πεισθή τις περί τής ψη
λαφητής ανεπάρκειας τής υλιστικής διδασκαλίας, άρκεϊ νά 
στρέψη τά βλέμματα έπί τε τό φυτικόν καί τό ζωικόν βα
σίλειο*  καί έπί τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν. Καί όντως,αν έξε· 
τάσωμεν τό φυτικόν βασίλειον, παρατηροΰμεν έν αύτφ διά
φορα δένδρα, μηλέας, πορτοκαλέας, συκάς, κτλ., τά οποία 
δίδουσι μεν πάντα καρπούς, πλήν καί γεύσει καί τύπφ καί 
σχήματι πρός άλλήλους διαφόρους, καίτοι έκ τής ίδιας γής 
παραχθέντας. Είπατε νΰν, τις έδειξε*  είς τά δένδρα εκείνα 
νά παράγωσι τά ώρισμένα έκεινα τών καρπών είδη, τίς έδω· 
κεν είς αύτά τήν ώρισμένην εκείνην γεΰσιν, τήν ειδικήν ίκεί— 
νην κατασκευήν καί σύνθεσιν ·, Καί πώς εινε δυνατόν νά 
έζηγήσωμεν τήν συνύπαρζιν τόσων ειδών φυτικών,παραχθέν- 
των μέν έκ τών αύτών υλικών στοιχείων, άλλά τόσον δια
φόρων μεταξύ αύτών, άν δέν άνακηρύξωμεν ύπέρτατον δη
μιουργόν, όστις έν τή άπείρφ αύτου διανοίφ καί δυνάμει 
παρήγαγε τοσαύτην ποικιλίαν, ήν μάτην οί ύλισταί ζητοΰσι 
νά έξηγήσωσι διά τής κενής καί αλογίστου αύτών διδασκα
λίας, προσκρουούσης άντικρυς είς τό μέγα καί άκαμπτον α
ξίωμα, καθ’ δ τό αποτέλεσμα δεν δύναται κατ’ ουδένα 
λόγον νά είνε μεγαλήτερον τής αίτιας ; Τί δέ νά είπη 
τις θεωρών τό βασίλειον τό ζωϊκόν ; Πώς δύναταί τις 
νά ίξηγήση τό γεγονός, ότι έκ τής τών αισθήσεων ένώ- 
σεω; προκύητουσιν όντα ανόργανα, πεπροικισμένα μέ κί- 
νησιν, μέ αίσθηκότητα, μέ κατασκευήν τόσον δύσκολον καί 
τόσον θαυμαστήν ; Τίς έκ τής απλής ύλης ήδυνήθη νά σχη- 
ματίση τόσα έκατομμύρια ειδών, τόσον διαφόρων, Ιάν μή 
παραδεχθή σοφίαν ένιαίαν καί άνωτάτην, ήτις έκ τής ύλης 
κατεσκεύασε τό αριστοτέχνημα τής δημιουργίας ; Ή μόνη, 
αύτη ή άψηλάφητος κόνις καί λεπτή ή έκχυθεϊσα έν τφ σύμ- 
παντι, ήδυνήθη άρά γε δι’ απλής καί μόνης έπισωρεύσεως 
μετ’ άλλων όμοιων μονάδων νά παραγάγη τά μέλη, τά νεΰ- 
ρα, τά φωνητικά όργανα καί παν ό,τι αρμονικόν καί ακριβές 
ένυπάρχιι έν τφ σώματι παντός ζφου, άπο τοΰ μάλλον αδιό
ρατου ίντόμου, τοΰ πεπροικισμένου μέ χιλιάδας οφθαλμών, 
εως τοϋ λέοντος, τοΰ ελέφαντας, τοΰ ίππου ; καί έδύνατο 
μετά ταΰτα ή μονάς αύτη, διά νόμου οίουδήποτε έξελίζεως, 
μεταμορφώσεως καί προόδου, νά παραγάγη τό*  άνθρωπον, τό 
αριστοτέχνημα τοΰτο τής φύσεως, όστις διά τής διανοίας 
αύτοΰ. τής θελήσεως καί τοΰ πνεύματος, δύναται νά κατα
νίκηση τήν λοιπήν φύσιν καί νά γείνη αύτής κύριος καί αγέ
ρωχος έξουσιαστής ; Πρέπει νά είνε πολύ {σκοτισμένη καί 
πολύ ταπεινή ή διάνοια τών υλιστών, ίνα τΟ ον τοΰτο, τό 
διά δώρων τόσον ανεκτίμητων τετιμημένον, το όλως έξαιρε- 
τικήν θέσιν κατεχον μεταξύ τών λοιπών ζφω*,  καταντήση 
είς τήν κοινήν ζωολογικήν κλίμακα καί άναγάγη τήν γενεαλο
γίαν αύτοΰ είς τον τύπον τών πιθηκοειδών.

'Ο άνθρωπος συγγενής τοΰ πιθήκου! Άλλά σπουδάσατε 
λοιπόν σείς οί τυφλοί καί χαμαίζηλοι λάτραι τής ύλης, σπου
δάσατε τόν πίθηκον, εξετάσατε τόν έγκέφαλον αύτοΰ καί τά 
κέντρα τών νεύρων του καί ίδετε, έάν έν τφ καθόλου αύτοΰ 

σώματι άνακαλύπτηταί τι, έξ ού νά δύναται νά προέλθη ό 
πρωτογενής σπενθήρ τής λογικότητος, ό καθιστών ύμάς Ικα
νούς νά όμιλώμεν, νά λογικευώμεθα, νά έφευρίσκωμεν, νά 
συζητώμεν, νά διατυπώμε*  νόμους καί κρίσεις καί κανόνας, 
νά έπινοώμεν τέχνας·, νά σχηματίζωμεν έπιστήμας καί νά 
δημίουργώμεν πολιτισμούς τόσον ένδιαφίροντας καί Ιστορίαν 
τόσον ποικίλην καί τόσον δραματικήν.

Καί άν μόνον βαθμολογικώς ημείς διαφέρωμεν τών πι
θήκων, καί άν τόσον εγγύς εινε τά όρια, διά τώ*  όποιων 
μετ’ αύτών συνδεόμεθα, ποιήσατε έκ τοϋ νοημονεστέρΟυ πι
θήκου ίνα οίονδήποτε φιλόσοφον, ίνα ιατρόν, ενα ακαδημαϊ
κόν, ίνα άπλοΰν μαθητήν δημοτικής σχολής καί έπιδείξατε 
ήμΐν τά έργα τής προόδου του καί τήν ιστορίαν, ήν έδη- 
μιούργησε διά τής θελήσεως αύτοΰ καί τής λογικότητος I

Δέ*  είμεθα φανατικοί, οΰδ’ άπαζιοΰμεν, ουδέ φεύγομε*  
τήν επιστημονικήν συζήτησιν, άλλά τήν θεωρίαν τής έξελί- 
ξεως, τήν οποίαν ή Ιπιστήμη απέδειξε φαντασιώδη καί 
ψευδή, σχεδόν δέν θεωροΰμεν αξίαν ανασκευής. Έσχάτη 
καταφρόνησις, ιδού παν ό,τι τή έμπρέπει. Λόγος καί Ελευ
θερία, δώρα ΰψιστα, τά οποία ό Δημιουργός είς τόν άν
θρωπον έδώρησε, χωρίζουσιν αύτόν δι’ αβύσσου άπό τών άλ
λων δημιουργημάτων και τόν διακρίνουσι δι’ ηθικής υπε
ροχής, ·ήν ούδεμία φυσική έξέλιξις δύναται νά έπεξηγήση. 
Καί ούδέν μέν ζφον είνε άξιον χλεύης καί έξευτελισμοϋ·άλλ’ 

s όταν τον άνθρωπον, όστις διά τών πνευματικών καί ηθικών 
αύτοΰ προσόντων δύναται μίχρις αύτοΰ τοΰ Θεού νά ΰψωβή, 
μετά επιμονής τυφλής, μή διασειομένης ούτε διά τών Επι
χειρημάτων τών έκ τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου, ούτε διά τών έκ 
τής εσωτερικής καί ψυχολογικής παρατηρήσεως, ζητώβι νά 
ύποβιβάσωσι μέχρι τοϋ πιθήκου, άρνούμενοι εις αύτόν ό,τι 
ύπέροχον ποιοτεκώς τόν διακρίνει, δέν δυνάμεθα παρά νά 
θεωρήσωμεν τοΰτο βέβηλον χαί κτηνώδη έξευτελισμόν, κατά 
τοΰ οποίου πάντες όσοι περισώζομεν σεβασμόν τινα προς τήν 

. ήμετεραν προσωπικότητα καί άζιοπρεπειαν,όφείλομεν νά δια- 
μαρτυρηθώμεν.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΡΟΔΕΛΑΙΟΝ—ΛΟΤΛΑΚί—ΤΟΓΜΠΕΚΙ

Καθ’ ά πρακτικώς άποδεικνύεται. τό έδαφος τής 'Ελλάδος 
είναι επιδεκτικόν πρός φυσικήν καλλιέργειαν πολλών άλλων 
χρησίμων και επωφελών ειδών, αγνώστων ηδη' η έλλειψις όμως 
πρακτικού καθοδηγητικοΰ κέντρου μεγάλως ζημιοΐ την εισαγω
γήν τής καλλιέργειας τών τέως αγνώστων ειδών. Άναγινώ- 
σκ°ντες άλλως τε καθεκάστην εις τάς εφημερίδας τήν ιδρυσιν 
παντοειδών Συλλόγων καί Σχολών έν τη Πρωτευούση τού έ
θνους, μηδεμίαν σχέσιν έχόντων πρός τάς πλουτοπαραγωγικάς 
δυνάμεις τοΰ τόπου, δι’ δπερ οι ξένοι βεβαίως θά νομίζω», ότι 
δ χρυσός άμερίμνως ρέει έν Έλλάδι, άφοΰ ποσώς περί αύτοΰ 
καταγινόμεθα, καί βλέποντες τήν Νέαν Γενεάν άσχολουμένην 
περί τόσα άλλα φροΰδα αντικείμενα καί νεωτερισμούς, οίον τήν 
χρήσιν τοΰ ποδηλάτου, ητις έκτος τής εισαγωγής αύτοΰ έν τη 
πρωτευούση πλησιάζει νά εισαχθη καί είς τάς 'Επαρχίας, κω- 
μοπόλεις και χωρία, έξιστάμεθα και τρίόοντες τούς οφθαλμούς 
έρωτώμεν, ποΰ άγομεν. Διά τήν γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, δεν- 
δροφυτείαν και βιομηχανίαν, ουδόλως καταγινόμεθα. Οΐ δέ άπό 
τρίποδος υποφαινόμενοι καί συμόουλεύοντες τούς γεωργοκτημα- 
τίας Πελοπόννησου, διά τί νά φωτουργήσωσιν ολας τάς γαϊάς 
των σταφίδάς και νά μή σπείρουν δημητριακούς καρπούς, ά- 
γνοοΰσι τέλεον τί λέγουσίν, ώς μή ,έγκύψαντες εις έλαχίστην 
ποτέ μελέτην έπί τών γεωργοκτηματικών ζητημάτων. Έν 
ΪΙελοποννήσφ, ή καλλιέργεια τών δημητριακών καρπών δεν ά- 
ποφέρει ωφελήματα, καταντά δέ επικίνδυνος έπιχείρησις. Έν δέ 
καλή εσοδεία, τό. μεγαλείτερον εισόδημα είναι άπό 25-30-40 
μέχρι 60 δρ. τό στρέμμα, και έκ τούτων δέον νά· άφαιρεθοΰν ό 
σπόρος και λοιπά καλλιέργειας έξοδα, ένφ· έκ τής σταφίδος ύ- 
περέόαινε πάντοτε καθαρόν εισόδημα 100 δρ. κατά στρέμμα. 
Τό επικίνδυνον όθεν και μικρόν εισόδημα τής καλλιέργειας τών 

δημητριακών καρπών ήνάγκασε τούς κτηματίας νά έπιδοθώσιν 
εις τήν υπερβολικήν τφ όντι φυτουργίαν τής σταφίδος. Εις τήν 
εισαγωγήν όθεν καί καλλιέργειαν νέων επωφελών ειδών, χρη
σίμων εϊς τε τήν έγχώριον κατανάλωσιν, βιομηχανίαν, και πρός 
έξαγωγήν, μέχρι τουδε συνέτειναν τυχαΤαι όλως περιστάσεις 
καί άνθρωποι, οίτινες τό πρώτον ώς εισαγωγείς καί καλλιερ- 
γηταί νέου είδους θεωρούνται ανόητοι, καί δχι μόνον είς άγνω
στα τέως είδη, άλλα καί εις γνωστά, όταν τό πρώτον καλλιερ- ■ 
γοΰνται εις τινα άλλην περιφέρειαν τοΰ Κράτους. Ίερεύς λ.χ. 
φυτουργών πρώτος σουλτανίναν, εις τήν περιφέρειαν τοΰ χωρίου 
του, έλοιδωρειτο κατ’ ιδίαν παρά τών συγχωρίων γειτόνων του. 
"Οτε δ ’ έπέτυχεν ή βλάστησις, προσήλθε είς τών γειτόνων του 
καί θέσας τας χεΤρας του έπί τής γής παρεκάλει τόν ιερέα να 
τοΰ πατήση αύτάς, ίνα έξιλεωθη τοΰ αμαρτήματος, διότι όταν 
έφυτούργει έκε’νος τήν άμπελόν του, ούτος τόν έλοιδώρει !

Ή περιφέρεια έκείνη έν τούτοις, έχει ήδη υπέρ τά τετρακό
σια στρέμματα σουλτανίνας, άν και ό πρωτοφυιουργήσας ίερεύς 
έθεωρεϊτο τότε ανόητος. Παρόμοια συμδαίνουσιν πάντοτε εις τήν 
εισαγωγήν τής καλλιέργειας νέου είδους. "Οταν όμως αποδει- 
χθη δυνατή ή καλλιέργεια καί ή έπιτυχία είδους τίνος, τότε 
πάντες θέλομεν νά μιμηθώμεν τόν άνόητον, ώς σΰνέόη άτυχώς 
καί είς την τέως άγνωστον καλλιέργειαν τοΰ τουμπεκίου.

Σημειωτέου δέ, οτι καταλήγομεν πάντοτε είς τά είδη έκεινα 
άτινα έχουσι μεν εύκολο*  την καλλιέργειαν,άλλ ’ ανωφελή πρό
σοδον, δύσκολο*  δέ τήν έξόδευσιν, ένεκα περιωρισμένης εγχω
ρίου καταναλώσεως καί εξαγωγής. Έκ τριών δέ νέων ειδών 
παρουσιασθέντων πρός λογικήν καλλιέργειαν, κατελήξαμεν εις 
το χειρότερον είδος, καθόσον πρό τεσσάρων ή πέντε ετών, ή 
Κυδέρνησις, συνεπεία βεόαίως τής μερίμνης φιλοπάτριδος προ
ξένου έν Φιλιππουπόλει, διεκήρυξε διά τοΰ τύπου, ότι έκόμισε 
σπόρον ροδεών (τριανταφυλλεών), μέ τάς άνα (καίας οδηγίας 
πρός καλλιέργειαν αύτών καί έξαγωγήν έν καιρφ ροδέλαιου, 
καθόσον έκ τής καλλιέργειας τοΰ είδους αύτοΰ έν Φιλιππου- 
πόλει, μεγάλως ώφελοΰνται οί καλλιεργηταί, άπολαμόάνοντες 
εισόδημα 10-15 λίρας κατά στρέμμα, ήτοι 300-450 δρ. περίπου 
όσας δέν αποδίδουν ηδη ούδ’ αύταί αί σουλτανίναι, δι' άς απαι
τούνται τόσαι δαπάναι. Έν τούτοις, μέ ολην τήν πομπώδη καί 
παραινετικήν εκείνην προκήρυξιν τής Κυόερνήσεως, δέν γινώ- 
σκομ:ν μέχρι τοΰδε «νά, όστις νά ήρξατο τής καλλιέργειας, τών 
ροδεών, έκτος άν ηνάι τίς πονηρός καί αποφεύγει φρονίμως.νά 
καταστήσει γνωστόν είς τήν δημοσιογραφίαν τών Αθηνών τά 
έργα του, παραδειγματισθείς έκ τών παθημάτων τών έν Χαϊ- 
δαρίφ Ναυπλίου καλλιεργητών τοΰ τουμπεκίου καί τών έν 
Τριπόλει χασισιστώνδιότι κατά τόν παρόντα χρόνον 3έν εινε μόνον 
αί σταφίδες, αίτινες ΰπέστησαν τοσοΰτον έξευτελισμόν, αλλ’ αΰ- 
ται συμπαρέσυραν καί πολλών άλλων προϊόντων τάς τιμάς, ώς 
τών σαρώθρων, πελτέδων και άλλων τινων προϊόντων του Αρ
γους, τών οποίων ή έξόδευσις θά έγίνετο, με ολην τήν μεγαλει- 
τέραν παραγωγήν των, έαν υπήρχε εμπορική κυκλοφορία, ητις 
πηγήν νά είχε πάντοτε τνρ επωφελή έξόδευσιντής σταφίδος·

Ή καλλιέργεια όθεν τών ροδεών πρός έξαγωγήν ροδέλαιου 
τιμωμένου άπό 1000 μέχρι 2000 φράγκων κατ’ δκαν, θά ήτο 
μία έπιτυχής νέου είδους εισαγωγή επωφελούς παραγωγής, 
καταλλήλου διά τήν 'Ελλάδα, καθόσον έχομεν παραδείγματα 
όπόσον ευδοκιμούν αίπερί τούς κήπους τών ορεινών μερών τής 
Ελλάδος σποραδικώς εύρισκόμεναι τριανταφυλλέαι, ποιαν ζωη
ρότητα καί μύρον τά τριαντάφυλλα έκεινα έχουσι, καί πόσην 
άφθόνίαν τοιούτων κατά τούς μήνας Απρίλιον καί Μάϊον παρά
γουν άλλά καίτοι τοσαΰται εύέλπιδες ένδείξεις παρέχουν τήν 
πεποίθησιν περί τής έπιτυχοΰς καί επωφελούς καλλιέργειας είς 
τά ορεινά μέρη, ούδεμία έν τούτοις δείκνυται διάθεσις, εκτός 
άν εύρεθή τις απλοϊκός, έάν μέχρι τοΰδε δέν εΰρέθη καί έμ- 
πράκτως άποδείξη τ’ αποτελέσματα. Ένφ λοιπόν έχουσι πα
ραδείγματα οί έν τόϊς όρεινοΐς χωρίοις, δχι μόνον δέν έννοοΰν 
όύδέ πέριξ τών άμπέλων των νά φυτονργήσωσι τριανταφυ- 
λέας, καθ’ ά έγώ αυτός συνέστησα είς πολλούς, άλλ’ ουδέ έν 
τοϊς κήποις των νά διπλασιάσωσι τάς ύπαρχούσας· άγνοοΰσι 
δέ τέλεον — ένφ ητο ευκολον — τί έστί Τ ριανταφυλ έ
λαιο*  —■ δια τήν σπάνιν τοΰ οποίου ακούει τις. καί μέχρι 
σήμερον όταν συμπίπτη νά φιλονικήσουν ιδίως γυναίκες, <Μω- 
ρ ή, γ t ά ν ά μ ι λ η σ η ς σ ύ γ ι ά μ έ ν α, π ρ έ π ε ι ν ά 
πλύνης τ ό στόμασουμέ Γκι ο ύ λ σ» — (λέξις 
Τουρκική, άντί τοΰ ροδέλαιο», ή τριανταφυλελαίου) — Εύελ- 
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πιστοΰμεν δέ, οτι και τό είδος τοδτο, συν τφ χρδνφ, θά καθέξη 
θέσιν, occcm *αί  τά -χασίσια καί τουμπεκία, ώς πρός την παρα
γωγήν, μέ την διαφοράν οτι το ροδέλαιου δέν θά Ιχη την τύχην 
τοΰ δεσμευτικοΰ εμπορίου, ώς τ’ άναφερόμενα ει3η.~ Το έδα
φος δθεν της 'Ελλάδος είναι επιδεκτικόν καλλιέργειας παιδί’ 
είδη νΑλλιερρνρΑνα είς τα βόρεια ψυχρά κλήματα, ώς τό της 
Φιλπιουπόλεως διά τάς ροδεάς και εις θερμά κλήματα, ώς τό 
της Αίγυπτου, της Περσίας, τών ’Ινδιών, οπού καλλιεργούντο 
τέως άγνωστον έν Έλλάδι τουμπεκί, και τό ' άγνωστον 
λουλά κι, όπως είναι δυνατόν νά καλλιεργηθώ, λαμβάνοντες 
ύπ’ δψιν τήν έ-ομένην πληροφορία/ περί τοΰ είδους τούτου.

"Οπως τό λουλάκι, οϋτω καί τό τουμπεκί ητο πρό 3—4 
ετών άγνωστον" έν τούτοι; οί σπόροι καί τών δύο τούτων ειδών, 
έστάλησαν συγχρόνως έξ ’Ινδιών παρά τίνος φιλότιμου νέου, εκ 
τίνος χωρίου παρά τό Ναύπλιον,αποκαταστημένου δέ έν Βομβάη 
ή Καλκούτα. Οί σπόροι ουτοι τοΰ λουλσκίου καί τουμπεκίου, 
σταλέντες είς τι,να Κύριον είς Ναύπλιον, διενεμήθησαν παρ ’ αύ
τοΰ εις τινας φίλους του γεωργοκτηματίαζ- Είς έκ τούτων μοι 
άφηγήθη τά έξης. «Έσπειρα τόν σπόρον τοΰ λουλακίου καθ’ 
» ας οδηγίας έλαδον, «φύτρωσε και άνεπτύχθη χόρτον, όπερ ε- 
» κοψα καί έθεσα εις δοχείου πλήρες υδατος. Μετά τινας ήμέ- 
» ρας σηπόμενον, έσχηματίζετο άφρός, όστις κατά τάς οδηγίας 
» μεταγγιζόμενος καί ξηραινόμενος, θά παρήγετο τό γνωστόν 
» λουλάκι. Άλ.λά κατά την εποχήν έκ-.ίνην τοΰ θέρους, ίχων 
» άλλα; κατεπειγούσας ασχολίας δέν ήδυνάμην ν’ ακολουθήσω 
» τάς οδηγίας, λαβών δέ συγχρόνως ανάγκην τοΰ δοχείου, έχυ- 
» σα τα έν αύτω, ουδόλως μεριμνήσας πλέον, αν καί τό φυτόν 
ϊ> έκ νέου άνεπτύχθη μετά την πρώτην θέρισιν ζωηρότερον, 
ϊ> ουδέ τόν σπόρον αύτοΰ συλλέξας. Εις δέ τό μέρος ένθα έχυσα 
» την σχηματισθεΐσαν ύλην, ή βαφή τοΰ λουλακίου ήτο έκτά- 
ϊ> κτως ζωηρά, διατηρηθεϊσα δια καιρόν έπί τοΰ εδάφους καί τι· 
ϊ> νος έκεϊ τυχούσης πλακός». Έξ όλης τής άφηγήσεως ταύ- 
της εξάγεται, 'ότι και ή καλλιέργεια τοΰ λουλακίου, τοΰ τόσον 
αναγκαίου καί χρησίμου είς τήν βιομηχανίαν, δύναται νά καλ
λιεργηθώ έν τΦ Άργολικφ πεδίφ, παρέχουσα σχετικώς Ικανά 
ωφελήματα. Άλλ ’ άφοΰ άπέτυχεν είς τήν πρώτην του δοκιμήν 
έκ τής δλως αδαούς ένεργείας τοΰ φυτουργήσαντος αύτό, εύελ- 
πιστοΰμεν,δτι 0ά τύχη νέα ευκαιρία πρός επιτυχή καλλιέργειαν.

Όσον δέ άτυχής ύπήρξεν ή εισαγωγή τής καλλιέργειας τοΰ 
λουλακίου, τοσοΰτον επιτυχής απεόη ή τοΰ ίτουμπε- 
κ.ί ο υ», καθόσον οί λαδόντες παρά τοϊς χωρίοις του Ναυπλίου 
τόν σπόρον τούτον, έκαλλιέργησαν άνωφελώς έπί τό δεύτερον 
και τρίτον έτος, αλλα τό τέταρτον έπεδόθησαν είς μεγαλλιτέραν 
μεταξύ τών χωρίων εκείνων φυτουργίαν, βοηθηθίντες έκ της 
ατμοσφαιρικής καταστάσεως τών μηνών της άνοίξεως, έξησφά- 
λισαν πλουσίαν έσοδίαν καί λόγφ ποσότητος καί λόγω τής κυ
μαινόμενης τοΰ είδους τιμής, ούτως ώστε έγεινε μέγας λόγος 
καί διά τοΰ τύπου, καί ολοι οί κάτοικοι τής Ελλάδος δέν έσκέ- 
πτοντο— τόσον ασκέπτω ς— πότε νά έλθη ή εποχή τής 
φυτουργίας τοΰ τουμπεκίου διά νά πλουτίσωσιν όλοι, ώς οί παρά 
τό Ναύπλιον γεωργοί, «άλλ’ άνθρακες ό θησαυρός» 
καθόσον ένφ ή τιμή αύτοΰ έκυμαίνετο περί τάς 8—10 δρ. ή 
όκα καί δέν έφηρμόζοντο τοσοΰτον αύστηρώς οί τύποι τοΰ Νό
μου, έγίνετο δέ απολύτως έμίτορικη κυκλοφορία, ανετιμήθη τό 
είδος" άλλ ’ βτε έπήλθεν ή αύστηρά εφαρμογή τών Κυβερνητι
κών διατάξεων, ήτις έκώλυε πάσαν έμπορικήν έλευθέραν ενέρ
γειαν καί μεταφοράν, έπαυσε παντελώς πάσα ώς πρότερον εμπο
ρική συναλλαγή, έξέπεσε ή τιμή άπό 8—10 δρ. είς 6—5—3 
— άπώλεσαν δέ δυστυχώς οί καλλιεργηταί ευνοϊκήν εύκαιρίαν, 
μή δυνηθέντες ν’ απολαύσωσιν τα προσδοκόμενα κέρδη. Ούτως 
υποδεικνύεται όποιον ένδιαφέρον έχουν αί Κυβερνήσεις πρός τούς 
παραγωγούς, άφαιροΰντες αύτοϊς ούτως ή άλλως τόν άρτον, τόν 
δι ’ ίδρώτοςκαίάγώνων αποκτώμενου. Ένφ δέ υπήρχε ετι,ή πρώτη 
-έντύπωσις περί τών πλουσίων κερδών τοΰ τουμπεκίου,· πάντες 
οί κάτοικοι τής Ελλάδος προπαρεσκεύασαν γαϊας πρός φυ
τουργίαν τοΰ τουμπεκίου, ούδόλως ίσχυσασών τών παραινετικών 
συμβουλών εκείνων, οί’τινες έγίνωσκον τ’ αποτελέσματα ώς έκ 
τοΰ έξευτελισμοΰ τών τιμών, έκτος τών κινδύνων τής αγωνίας 
-τ.ρός τήν καλλιέργειαν κώτών ατμοσφαιρικών επιρροών. Έξδ- 
λων τούτων κατέληξεν ή εσοδεία ελάχιστη, σχετικώς μέ τήν υ
περβολικήν φυτουργίαν, αί δέ τιμαί εις μηδαμηνόν σημεΐον, ήτοι 
60 λεπτά μέχρι 1. δρ. κατ’όκάν.Εντεύθεν δύναται νάσυμπε- 
ράνη τις όποιας ζημίας ΰπέστησανοί καλλιεργηταί, αν καί πολ
λοί τούτων ήδυναντο ν’ άποφύγωσιν αύτάς, λαβόντες εγκαίρως 

ουσιώδεις παρατηρήσεις. -Καίτοι έν ζημίαις, έν τούτοις είσήχθη 
καί κατέστη γνωστή ή καλλιέργεια ένός τέως αγνώστου είδους, 
καί θά παρουσιασθοΰν εύνοϊκαί περιστάσεις εις τό μέλλον, δυνά- 
μεναινά ίκανοποιήσωσι καί καλλιεργητάς. Προβλέπομεν μόνον, 
ότι ένώ τό παρελθόν έτος πάντες έπεζήτουν νά φυτουργήσωσιν, 
τό παρόν ιώδεις ένδιαφέρεταΓ θά παύση δέ έπί έτος η έτη η φυ- 
τουργία έως ού καταναλωθή τό ύπαρχον καί έκ τής ανατιμήσεως 
έπιζητηθή πυρετωδώς νέα πάλιν μεγάλη φυτουργία. Άλλ’ 
ώ καλλιεργηταί, μή χάσητε τόν σπόρον καί τήν φυτουργίαν 
είς ψυχρά, αλλ’ εις τά παραχειμασια θερμά μέρη, οπού η γή 
νά είναι λιπώδης (παχεια), νά έχή άφθονα ίίδατα πρός ποτισ- 
μόν, καί κόπρου ποιμνίων, καί τότε δύνασθε νά έχητε βεβαίαν 
εσοδείαν, έπι ολίγων πάντοτε στρεμμάτων, διότι ο,τι δύναται νά 
παραγη εν στρέμμα προι’μως φυτουργημένον καί καλώς καλ
λιεργημένου, ποτισμένον και κοπρισμένου, δέν δΰνανται νά παρά- 
ξουν πέντε στρέμματα άτελώς καλλιεργημένα, ώς άπεδείχθη 
έκ τής φυτουργίας τοΰ παρελθόντος έτους, καθ’ο, έφυτούργησαν 
10—20—30—40—50 στρέμματα έκαστος καί 5χί μόνον έ
χασαν άσκόπως τά έξοδα τής καλλιέργειας, ύποστάντες μεγά- 
λας σχετικώς ζημίας, αλλά καί τό ολίγον εκείνο συλλεχθέν πο
σού μένει άζήτητον, τιμώμενον είς ευτελείς τιμάς, ώς προανε- 
φέραμεν.

Έξ "Αργού; i Κ. "Βλιόπουλος

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΤ ΚΑΤΑΡΡΟΪ
Πάντοτε κατά τήν έποχήν του ψύχους μετά, υγρασίας 

ίπισυμβαίνει έκ προσβολής ψύχους κατάρρους τής fat· 
νό$ κατ’ άρχάς, κατόπιν ό έκ τούτου έρεθισμός τής βλι- 
νομεμβράνη; διαδίδεται εΐς τόν φάρυγγα, είς τόν λάρυγγα, 
είς τούς βρόγχους καί έπί τέλους απολήγει εΐς τήν πνευμο
νίαν, έάν έξ άπροφυλαξίας ύποστή ό πάσχων νέας περιψύξεις.

’Ενίοτε όμως κατ’ ατμοσφαιρικήν διάθεσιν, ή κατ’άρ
χάς ελαφρά αυτή νόσος καθίσταται βαρεία και έπί τέλους 
θανατηφόρος. Τοιαύτη έπιδημική. καταρροή ίνέσκηψεν έν 
Έλλάδι τφ 1847, ότ< πλεϊστοι άπίθανον καταρροΐκώς εκ 
πνευμ-ονίσιφ.

Ό νΰν ίνσκήψας παρ’ήμΐν κατάρρους ύπήρξεν καταστρεπτι
κός ιδίως είς τού; καρδιακούς καί ασθματικούς, έλαβεν έπίτα- 
σινκατά τά μέσα τοΰ λ.μ. οΰτω έν μι£ ήμέρφ: άπέθανον 75.

Ή νόσος είς τούς πολύ πάσχοντας έπιφέρει ροήν βλένης 
έκ ρινός, είτα βήχα, διότι ό έρεθισμός διαδίδεται είς τόν 
φάρυγγα, είς τόν λάρυγγα καί είς τούς βρόγχους.

Συμπτώματα κυριώτερα έχει, ροήν έκ τής ρινός κατ’ άρ
χάς υλών πυκνών, είτα ύδατωδών, κεφαλαλγίαν, πόνους έπί 
τοΰ θώρακος, κόπωσιν, ένίοτε άνορεξίαν καί δυσκοιλιότητα.

Ή νόσος αΰτη απαιτεί θερμότητα έφ’ όλου τοΰ σώματος, 
πόδας καί κεφαλήν θερμούς, ποτά θερμαντικά, πυρωτικά" 
μέλανα οίνον πρός πόσιν θερμόν μετά μαύρης σταφίδος, καί 
αρωματικά, μοσχοκάρυον, μοσχοπίπερον, κανέλλαν κλπ.

Έάν ύπάρχη δρεξις πρός φαγητόν, δοτέον τροφήν έκ ρο
φήματος μετά πιπίρεως. Έάν ύπάρχη δίψα,, δοτέον πορτο- 
καλλάδαν.

Κατά τής βηχός δοτέον 5 έως 10 στάγματα Λαυδάνου 
Σίδεναμ· καί δΐς ή τρις τής ημέρας .τεμάχιον όγκου φουν
τουκιού τοΰ στερεού Ιλαίου τών μοσχοκαρύων, το όποιον ό 
πάσχων μασσφ καί καταπίνει. Κατά τής βηχός όφελεΐ καί 
ή λήψις τετριμμένου πιπέρεως εν κοχλιάριον τοΰ γλυκοϋ με
τά ένος ρακοποτηρίου ρακής ή κονιάκ.

’Εάν ό πάσχων ύφΐσταται δυσκοιλιότητα, ληπτέον Ιν δρ. 
ρεβεντίου τετριμμένου είς έγχυμα, λαμβανόμενον λίαν πρωί 
κατά τήν δευτέραν ημέραν διότι τούτο εινι τονικόν, καθαρ- 
κτικόν, πάν άλλο καθάρσιον, μάλλον βλάπτει, διότι, έξασθε— 
νεΐ τάς σωματικά; δυνάμεις. Δοτέον κατά τήν τρίτην ή Τε
τάρτην ημέραν 10 κόκ. θ. κινίνης καί κατόπιν άνά 5 έπί 
τρεις ημέρας.

Ή νόσο; διαρκεΐ συνήθως 7 ή 12 ημέρας.
Ευτυχώς όμως ή νόσος αυίη εύρίσκεται ήδη είς μεγάλην 

ΰφεσιν. *Ιπ.

Η ΦΎΪ1Σ

Ε. ANGERSTEIN KAI J. ECKLER

Β- ΣτήνηΜετάψραόΐζ

ΰώματν ύγιεΐ» παλαιόν άπόφθεγμα,

•σμένη αύτοΰ

Τοΰ περισπουδάστου*τούτου  έργου τον έξελληνισμόν έφι· 
λοδωρήσατο ήμΐν προσφάτως ό φιλόκαλος καί φιλόπατρις 
ημών συμπολίτης καί φίλος κ. Β. Στήνης, όστις έν τή Εγνω
σμένη αύτοΰ δραβτηριότητι εγνω νχ προικίση τήν ύπο τής 
άδρανείας μαραινομένην παρ’ ήμΐν νεολαίαν μέ όδηγον άμεμ
πτον καί άναμφίρηστον τής πνευματικής αύτοΰ «αί σωμα
τικής (πιρρώσεως. *Η  γυμναστική ',άρχαιόθεν ύπήρξενπτον καί άν< 
τικής έπιρρώσεως. 
ή βάσις τής ΰγιείας τοΰ ανθρώπου, 
δι’ όπερ οέν θά άπασχολήσωμεν 
τούς ήμετέρους άναγνώστα; είς ζή
τημα τοσοΰτον τοϊς πάσι γνωστόν, 
άλλά άναδημοσιεύοντις παρακα- 
τιόν απόσπασμα τής χρησιμότητος 
τής γυμναστικής ΐν τώ δωματίφ, 
θά άναμνήσωμεν αύτοϊς.μόνον, οτι 
διά τής γυμναστικής ού μόνον οί 
ασθενείς καί ύγιεϊς, άλλά καί οι 
,χρονίως πάσχοντες ύπο φθοροποιών 
νοσημάτων ταχέως οιά ταύτης α
πέκτησαν πλήρη υγείαν, εις πλεί- 
στας δε περιστάσεις έβελτιώθησαν 
καί έθεραπεύθησαν νοσηραί κατα
στάσεις, otov άδυναμίαι τών ανα
πνευστικών οργάνων, κοιλιακού 
συμφορήσεις, πολυσαρκίαι κ.τ.λ. 
Άλλά καί ό εργάτης τοΰ έξελλη- 
νισμοϋ τοΰ ανωτέρω έργου κ.Β. Στήνγ}4ι είς τήν γυμναστικήν 
οφείλει τήν ύγιειαν του καί άνάρρω^ του άπό χρονίου νοσή- 
ματος’οτε δε πρό τίνος ηρωτων αυτόν διά ποιον σκοπόν προέ-

βαινε είς τήν μετάφρασιν τοΰ ίργου τούτου καί ούχί άλλου'. ' 
—Ά,φίλε μου μοΐ άπήντησεν,είς τήν γυμναστικήν οφείλω την 
βελτίωσίν τής ύγιεία; μου, ίσως δε καί τήν παράτασιν τής 
ζωής μου, διότι κατόπι πολλών ανωφελών είς την συνήθη 
ιατρικήν θεραπευτικήν προσφυγών μου,μόνον είς τήν γυμνα
στικήν εύρον σωτηρίαν,καί ευγνωμοσύνης ϊνεκα προς ταύτην 
άπεφάβισα νά μεταφράσω καί αφιερώσω τή πατρίδι μου 
τόν άλάνθαστον τοΰτον οδηγόν καί σωτήρα. Καί δέν είχε 
άδικον ό κ. Στήνης, διότι δι άπλοΰ έπί τοΰ πονήματος 
βλέμματος, έννοεϊ πας τις, ότι δέν πρόκειται περί γυμνα
στικής κοπιώδους καί συνήθους, άλλά περί εύμεθόδου καί 
απλής έν τώ οΓκφ έξασκουμένης υγιεινής γυμναστικής, ήτις 
προώρισται δι' άπάσας τάς ήλικίας καί άπάσας τάς τάξε»; 
καί φΰλα, έν γλώσστι γλαφυρωτώτη καί καθαρ?·

«Mens sana in corpora sano, ήτοι νγεήδ ev
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| τερον καί ταχύτερου καί να

. , ούτενος ή αλήθεια ου
δέποτε διεψεύσθη. ‘Ο άνθρωπος δέν δύναται ν’ άποκτήση 
πλήρη άνάπτυξιν καί τελείαν ύγιείαν, είμή άσκών κανονεκώς 
τάς ποικίλας αύτοΰ δυνάμεις, είς τρόπον συντελοϋντα ε’ις τήν 
κανονικήν τοΰ οργανισμού αύτοΰ λειτουργίαν. Οΰτω, διά τής 
δράσεως καί τής άσκήσεω; πασαι αί δυνάμεις αύτόΰ ανα
πτύσσονται, αυξάνονται καί βελτιβϋνται, τουναντίον δέ αί 

δυνάμεις, αίτινες άφίενται έν α
δρανείς, έζασθενοΰσι καί τέλος έζα- 
φανίζονται.

«Κατά τάς άπλάς καί αρχετύ
πους τοΰ βίου συνθήκας, αί άνάγ- 
και τής ύπάρξεως συντελοΰσιν είς 
ισορροπίαν τινά έν τή ασκήσει τών 
σωματικών καί ψυχικών δυνάμεων. 
Οί ποιμενικοΐ καί γεωργικοί λαοί, 
μή ύποκείμενοι ούτε είς τάς συ
χνά; συγκινήσεις, ούτε ε’ις τούς έ- 
ξαντλητικούς αγώνας τοΰ πνεύμα
τος, εύρίσκουσιν έν ταΐς διαφόροις 
αύτών άσχολίαιί επαρκή προς έξά- 
σκησιν τών σωματικών αυτών δυ
νάμεων εύκαιρίαν.

Άλλως όμως συμβαίνει έν τοϊς 
εργοις ένός εργάτου, αναγκαζόμενου 
νά παραγάγγι όσον ενέστιν εΰκοπώ- 

ά άναπτύξη ειδικήν σωματικήν 
δεξιότητα· τόσφ δε μάλλον ειδικήν, όσον ό καταμερισμός 
τής έργασίας αυξάνεται επί μάλλον. Ό εργάτης ούτος όφεί- 

V
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λει νά προσεχή κατά την εργασίαν, όπως περιστέλλη την 
δαπάνην τδν σωματικών αύτοΰ δννά|Μων, καί πΐριορίζυ 
τόν αριθμόν τδν Ενεργητικών αύτοΰ οργάνων, ίνα δύνηται νά 
ίργάζηται 4πί μακρότερον χρόνον καί. άποφεύγη όσφ τό δυ
νατόν τόν έρ<Θ«τμόν, ον ή ζωηρά ίνέργεια μέρος τών μυώ
νων αύτοΰ παράγει, κατ’ ανάγκην έπί τοϋ συνόλου τοϋ όρ-. 
γανισμοΰ. Ίδίως δέ ίν’ αποφυγή τήν ύπερβολικήν διέγιρσιν 
τής καρδίας καί τών πνίυμόνων, ώς καί τήν πέραν τοϋ δέ
οντος ίνεργειαν τών πεπτικών οργάνων διότι ή αΰξησις 
αυτή τής δαπάνηο τών δυνάμεων έπιφέρει κόπωσιν ταχυτέ- 
ραν, χωρίς ν.ά. κερδαίνη τι ή προμηβευομίνη έργασία. Του
ναντίον δέ ό έρεθίσμός τής καρδίας καί τών πνευμόνων, έχει 
ώς αποτέλεσμα εξαψίν τινα επιζήμιου εις τήν έργασίαν· ή 
αΰξησι; δέ τής πείνης ή τής δίψης έχει αποτέλεσμα άντι- 
κείμενον πρός τήν οικονομίαν ή λίαν δέ συχνή πλήρωσις 
τδν δύο τούτων αισθημάτων, αποτελεί επίσης αιτίαν διίατα- 
ράζεως διά τήν έργασίαν.

Ας παρατήρηση τις προσέτι, ότι αί άσχολίαι ένός έμπο
ρου, ίνός βιομηχάνου, κτλ, άπαντώσι ταχεΐαν διανοητικήν 
ενέργειαν καί προσοχήν λίαν σύντονον, προκαλοΰσι δ’ ενίοτε 
σφοδράς συγκινήσεις’ ότι τά καθήκοντα ίνός ύπαλλήλου 
έπάγονται πολλάκις ίξαντλητικήν δφασιν' ότι ό έπιδιδόμενος 
είς μελετάς έπιστημονικάς ύποβάλλει τό πνιϋμα αύτοΰ είς 
καταπόνησιν ύπερμετρον καί θά Ιδη, ότι κατά τάς περι
στάσεις ταύτας, ίνώ αί νοεραί δυνάμεις ασκούνται μιθ’ υ
περβολικής ζωηρότητος, αί δυνάμεις τοϋ σώματος διαμέ- 
νουσι κατά τό μάλλον ή ήττον εν αδρανείς. *Η  οργανι
κή ζωή, όταν παραμελεΐται τό σώμα, άτονεΐ καί ίκφυλί- 
ζεται κ*ί  ή άτονία αύτη βαθμηδόν έξαπλοΰται έπί τοΰ 
βίου τής ψυχή; «αί τής ένεργείας τής σκέψεως. Ή άτακτος 
ένεργητικότης τών μυώνων, ό καθιστικός βίος, . αποτελέ
σματα τών καθημερινών ασχολιών, έλαττοδσιν έπίσης ίν 
μεγάλφ βαθμφ, ίνεκεν ανεπαρκούς έρεθισμοΰ, τήν ίνεργη- 
τικότητα τής καρδίας, καθώς καί τών αναπνευστικών καί 
πεπτικών οργάνων. ’Εντεύθεν δέ, ώ; άμεσος συνέπεια, καί 
πτωχεία τοϋ αίματος, αί διαταράξεις τής αναπνοής, ή βρα- 
δύτης τών ίντερικών κενώσεων καί αί συμφορήσεις έν τοϊς 
άγγείοις τοΰ υπογαστρίου (αίμοροίδες). Αί αταξίαι αύται 
άσκοΰσιν επιρροήν ίκτάκτως δυσάρεστου ίπι τοΰ νευρικού συ
στήματος’ ίκδηλοϋνται δέ οιά καταστάσεω; λίαν έντονου 
νευρικής αδυναμίας, ψυχικών διαταράξεων, καταστρεφουσών 
πάσαν ζωηρότητα, πάσαν ηδονήν καί καθιστώσι τόν άν
θρωπον ανίκανον νά χαρή τήν ζωήν και έπιδοθή είς έπω- 
φελή δρασιν. Ένταϋθα έπιβάλλεται ώς ανάγκη τής έπί τοΰ 
σώματος έπαγρυπνήσεως διά τών αρμοδίων ασκήσεων» κτλ.

Ή «.Γυμναστική κατ’ οίκον» φιλοκάλως έκτετυπωμένη καί 
δεδεμένη μετά 60 εικόνων καί λαμπρού εικονογραφημένου 
πίνακος, πωλείται είς άπαντα τά βιβλιοπωλεία, αντί δρ. 4

ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΎ ΤΡΕΛΛΑΪΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

I
"Εχεις· δίκαιο μικρή μου ξανθοΰλα, 
Μάυραμμάτα ωραία μου ού, 
'Νά τή λές τή Σελήνη—Ψυχούλα 

‘Άμαλάμπέι τή νύχτα χρυσή.

Έχεις, δίκαιο ποΰ κάθεσαι μόνη 
’Κεϊχαντά c’ τά καΒαρια νερά, 
Καί-«υττάζεις αύτά πού νρυσώνει 
tit V 'Λ·/ ’ · ··/”'η ϋελήνη με τοση χαρα.

II
Κ’ εγώ, κ’ έγύ τρελλαίνομαι ρά τή χρυσή Σελήνη 
Π’ όττανΊψα^ς’ τόν ούρανό-σλατ’^άοτέργια οόυυει

Καί κρέμεται περιφανή kj’ όλη τή γή φωτίζει.
Χρυσώνει θάλασσες, βουνά, και έρημχές στολίζει.

Μή τάχα συ, μικρούλα μου, δέ μοιάζεις τής Σελήνης; 
Μέ τήν άπλή σου ώμορφιά καθ’ ώμορφιά δέ σβύνειί, 
Και κάθε νειοΰ τή σκοτεινή ψυχή του δέ φωτίζεις 
Καί οπού πας κι’όπου σταθής τά πάντα δέ στολίζεις»

Μεσολόγγιον Χτ· Μηράνιας.

ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ
Άπό τοϋ παραθύρου μου
Τόν ουρανόν προσβλέπω
Πλήν έκ τοΰ μυστηρίου του 
Μονάχα, πόνον δρέπω.

Βαρυκτυπά τοϋ στήθους μου
Ή κρύα μου καρδία

- Και θρηνωδεί τό χείλος μου
’Εν μαύρη μονωδία.

Τάς δακρυδόχους κρήνας του 
Τό ομμά μου άφίνει 
Κι’ είς τόν βωμόν τών θλίψεων, 
Σποδόν τό δάκρυ χύνει.

’Ερείπιου παράκαιρου
Τόν βίον διατρέφω
Κ’ έκαστον βήμα μου βαρύ 
Μ’ άπελπισμόν τό βρέχω.

Νυκτόνει καί άνάπτονται 
Τοΰ ούρανοΰ οί λύχνοι 
Πλήν διακρίνω καί αύτοΰ 
Τών θλίψεων τά ϊχνη.

ΆστΛρ λαμπρός μοι μειδι^ 
©ωπειαν νά έμφαίνη;
*Η σαρκασμόν άπαίσιον
Και τούτο νά σημαίνη ;

‘Ο ουρανός αλύπητος 
Κωφεύει στά δεινά μου
Κι ’ ό κόσμος jjou συνέτριψε 
Τά τόσα όνειρα μου

Ά! συμφορά! περίλυπος
Παντού τόν πόνον βλέπω
Καί κλαίω·/ είς τό μνήμά μου 
Τά βήματά μου τρέπω.

Λ. ΜιχΑλης.

ΕΠΙΤΑΓΑΙ
Φσδοΰ τήν γλώσσαν τού τρβλλοΰ, διότι .δεν οταματ 

πρό ουδενός κωλύματος.

Άπίστει πρός φαντασίαν άκρως ζωηρόν, διότι ή»λο
γική άδινατοΰσα ν’ άκολουθήση αυτήν, ΰποδουλοϋται 
ταύτη.

Βραδέως μέν λάμβανε συμβουλήν, π. 
τέλει αύτήν.

Τ,

Έάν τυχόν ύψωσης τήν χεϊρά σου, ράπισον ή τόν 
αντίπαλον η τήν κεφαλήν σου. Ουδέποτε όμως τόν ά
νεμον.

Όταν βλέπης χρυσόν, σπεΰσον πλησίον άνευ απώλειας 
χρόνου, διότι ή τελευταία ερχόμενη κάμηλος είς τήν 
πηγήν δέν ευρίσκει ύδωρ.

Όταν κρούης τόν κώδωνα, αδύνατον νά άκονσης τ® 
εύαγγελιον.

Ό φυσών δέν καπνίζει.

Όταν εργάζεσαι πρός ένα σκοπόν, μή πρόσεχε είς 
άλλον, έστω καί καλήτερον, διότι χάνεις άμφοτέρους.

Πρόσεχε, ό,τι έξέρχεται τοΰ στόματός σου είναι καρ
πός, όστις τρώγεται παρ’ άλλου, άλλά δεν έπιστρέφει 
είς τήν θέσιν του.

Μυστικόν όπερ έκμυστηρεύεσαι, μή παραπονεϊσαι άν 
άλλοι δέν διεφύλαξαν.

Μή μαγαρίζεις τό ρυάκιον, όπερ σέ έπότισε, διότι 
ουτω βλασφημεΐς τήν μητέρα σου.

Άπόφευγε τάς δίκας- όμοιάζουσι πρός πυρκαϊάν, ήν 
δέν δύνασαι νά σβύσ/|ς, όπόταν καί δπως θέλης, καί ήτις 
πολλάκις πυρπολεί τας οικίας άμφοτέρων τών διαδίκων.

Άβτήρ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΙΝΟΣ TNQMON

θέλετε νά διαγράψητε κάθετον γραμμήν, νά έξακριβώ— 
σητι τό κανονικόν ορθογωνίου τινό;, ή νκ έξελεγξητε γιω-

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΤΕΛΠΝΗΣ

Άπό τής έμψανίσεώς σου είς τόν κόσμον έως τώρα ή κα 
κία σου δέν έχει όρια- είσαι τό καταπληκτικώτερον στοι 
χεΐσν, δπερ αναφύεται μεταξύ τών ανθρώπων, διότι άδι 
κείς πάντας καί μικρούς καί μεγάλους μέ τήν δια 
βολικήν σου έφεσιν καί τήν φυσικήν σου κλίσιν περί 
πάζεις καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς’ Α ύπό 
κρισίς σου δέ άμίμητος καί περίφημος’ προσέτι περί 
παίζεις τά θεία καί είσαι ό πρώτος κανών τής ά 
σπλαχνιάς όλα σου τά έργα καμμίαν έχουσιν έν 
νοιαν· φαίνεσαι δέ μάλλον, ώς μετά σπουδής τρε 
λός’ άφοΰ δέ σέ έγέννησεν ό πατήρ σου ό διά 
βολος καί σ’ άνέθρεψεν 6 περίφημος εκείνος ό σα 
τάν, έδιδάχθης άπό τόν διδάσκαλόν σου βε
ελζεβούλ καί έμαθες νά κάμνης παν είδος κα
αίας, άναμφισβητήτως είσαι σύνοψις έργων παρα 
νόμων· είσαι ομολογώ έν απάνθισμα πάσης ά
νομίας καί ,σέ υπολαμβάνω, ώς αληθώς έναν ά
θεόν καί κατ’ ακολουθίαν τήν μόνην ουσίαν του κα 
ικοϋ- έν τέλει δέ ίνα μη πολυλογώ, έχεις άπο 
λέση τόν ουρανόν. 

,Σημ. Άνάγνωτε την πρώτην στήλην ιδιαιτέρως, καί βίτα τάς δύο -όμοϋ κατά σειράν.

μιτρικήν τινα έργασίαν, προχιίρω; καί δεν έχετε τό άπαι- 
τούμινον έργαλίϊον ή τεκτονικόν γνώμονα.

Τί δέον γενίσθάι ;
Λάβετε φύλλον χάρτου, ταχέος ιί δυνατόν, διπλώσατε 

αύτόν ίίς τέσσαρα ακριβώς καί οΰτω θά σχηματίσητι γνώ
μονα, όστις κατ’ ούδέν διαφέρει είς τήν μαθηματικήν άκρί- 
βειαν άπό τούς συνήθεις τελείους μάλιστα τεκτονικούς γνώ
μονας.

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΠΟΝ

Τό βαρόμετρον τοΰτο δέν είνε άλλο ή ή άράχνη, έξ ής 
δύναταί τις δι’ άπλοϋ βλέμματος νά προίδη τήν μέλλουσαν 
κατάστάσιν τοϋ καιρού.

’Οσάκις μέλλει νά έπελθη βροχή ί άνεμος, ή αράχνη 
περιελίσσιι τάς τελευταίας κλωστάς τής φωλιάς της καί 
διατελεΐ ούτως ίφ’ όσον ό καιρός είνε άστατος.

Όπόταν δέ τό ζωύφιο*  τοΰτο άπλόνει τάς κλωστάς του 
είναι σημιΐον καλοκαιρίας ή γαλήνης, καί δύναταί τις ί- 
λανθάστω; νά βεβαιώται περί τής διαρκεία; ταύτης κατά το 
μήκος, οπιρ λαμβάνουσι*  αί κλωσται αύται.

Έάν ή άράχνη διατελεΐ ακίνητος, είναι σημιΐον, ότι θά 
βρέξρ. Έάν δέ τουναντίον κινείται καί έργάζεται, έστω και 
έν ώροι βροχής, σημιΐον ότι αύτη θά διαρκίση όλίγον καί ότι 
θά έπακολουθήση καλό; καιρό;.

Άφ’ έτέρου παρετηρήθη, δτι ή άράχνη μεταβάλλει τήν 
οικίαν τη; άνά 24. ώρας, καί όπόταν τούτο γίνεται τήν ί- 
σπέραν, όλίγον πρό τή; δύσεως τοϋ ήλιου, έπακολουθεΐ νύξ 
ήρεμος καί διαυγής.

ΠΩΣ ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΑΙ ΚΗΛίΔΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

Ιδού άπλούστατον καί ιύκολώτατον μέσον πρός άρσιν 
τών κηλίδων τούτων έκ τών λευκών υφασμάτων, τό όποιον 
ίπιτυγχάνιι κάλλιστα καί δέν άλλοιοΐ ούτε καίει τό ύφα
σμα.

Στύψατε τό όξύ λεμονιού έπί τών κηλίδων καί έκθέσατε 
τό ύφασμα εις τόν ήλιον. Τό όξύ θ’ απορρόφηση τήν μελά
νην καί τότε δέν έχετε άλλο νά πράξητε ή νά τρίψητε όλί
γον διά σάπωνο; καί ιίτα άποπλύνετε τό μέρος ίκιΐνο διά 
καθαρού υδατος.

Φ. Π.

ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ

λοκαγαθία σου είναι θαυμασιωτάτη καί ή άνεξικα— 
χείον τής δικαιοσύνης, κατορθών νά σταθμίζης τό άρ- 
κίας φήμη δέν χωρεί είς τήν σφαίραν σου· διοι- 
νοιαν, τήν αγάπην καί τήν πρός τήν αρετήν ύπερ- 
φέρεις τόν σταυρόν, και μέ τήν γενναιότητά σου σκε- 
μονή σου είναι άπειρος καί αξιοζήλευτος· ή δια
ποιείσαι τούς ιερωμένους καί τούς ενδεείς· δέν έμ- 
ρετής, καί τό περιφημότερον παράδειγμα τής εύ- 
δειξιν όπισθοβουλίας, άλλά τά καθοδηγείς μέ διά— 
χων διά νά άπολαύσης τό βραβείον, ώς άμαρτω- 
τήν αρετήν περίφημος, τοϋ όποιου είσαι υιός άναμφί- 
φέστατος κήρυξ τής αλήθειας, καί συνεπώς όπό- 
βαιωθεΐς ότι βαδίζεις είς τήν άρετήν, ένίκησας τόν βε- 
λοκαγαθίας είς τόν κόσμον, ώς μέγας εχθρός τής άδι- 
δόξων καί ακριβής έκτελεστής και άγιος φύλαξ τών 
ρετής καί όμολογοΰνται αί πράξεις σου πράξεις οίκο- 
πό εκείνους, οίτινες όντως είναι πλησίον είς τόν 
λοΰ, προερχομένην έκ προτερήματος αληθώς φυσι- 
καρδίας πλησίον τήν άρετήν καί τήν ελεημοσύνην, καί κα-
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΒΑΤΡΑΧΩΝ

Άφοΰ 5) καταλήψια και ή άπονάρκωσις των ζώων είναι 
εΐς τήν ήμερησίαν όιάταξίν μαε, άς έπιτρέψωοιν οΐ ήμέ- 
τεροι άναγνωσται νά τοΐς ύποδείίωμεν καί τίνι τρόπω 
δύνανται νά ύπνωτίοωοι βάτραχον, ή οχετικόν τοιού- 
τον ζώον, χωρίς νά τώ προξενήοωσι τό έλάχιοτον 
κακόν.

Γενικώς δυοχερές καθίσταται νά στα^ατήση τις βά
τραχόν τινα έπι τής τραπείς, χωρίς ούτος νά μή πη- 
δήση αμέσως, είτε δεξιά είτε αριστερά. Τοΰτο κατορ- 
θοΰται ταχέως καί ευκόλως, ως εξής.

Κρατήσατε όσον δύνασθε διά τής άριατεράς χειρός 
σας τόν βάτραχον, τόν όποιον θέλετε νά υπνωτίσατε, 
τοποθετήσατε αυτόν έπί τίνος τραπέζης καί τρίψατε τό 
άνωθι τών οφθαλμών του μέρος διά του δείκτου καί τοΰ 
μεγάλου δακτύλου σας, διαγράφοντες μικρούς κύκλους 
πλέον ή ήττον ίσχυρώς έπί τοΰ μέρους εκείνου καί όσον 
επιτρέπει τούτο τό μέγεθος τής κεφαλής τοΰ ζώου.

'ό βάτραχος συνέπεια αποτελέσματος έπιδράσεως υ
πνωτίζεται καί διατελεΐ έντελώς ακίνητος. Τό πείραμα 
δύναται. νά έκτελεσθή καί έπί πολλών συγχρόνως βα
τράχων.

Πειράματα τοιαΰτα ευκόλως καί προχείρως έκτελοϋν- 
ται έν Ιταλία, Γαλλία καί Γερμανία, οπού ή χρήοιε 
βατράχων έν τή μαγειρική είναι συνηθεστάτη. Παρ’ ήμΤν 
όμως, ένθα καί ή απλή έτι θέα τοιούτων ζώων επι
φέρει, αηδίαν καί άνατριχίασιν, βεόαίως ή έκτέλεσις αυ
τών είναι αδύνατος. Έν τούτοις έδημοσιεύσαμεν αυτά 
χάριν περιέργειας καί πνευματικής άσκήσεως.

Φ. Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
277. Αϊνεγμα

Τό σύνολόν μου εμποδίζει 
'Ό,τι τό δεύτερον ενεργεί 
Τό δε πρώτον μου, «ν σέ σχοτίζη, 
Μάθε ειν’ μόριον, τί τόση σιγή

278. Αίνιγμα
Σχεδόν πάντα_θνητόν κατέχω 
Τον μέν ολίγον, τόν δε πολύ- 
Είς τήν άρμην μου δέν προσέχω 
Κι’ αυτή πολλάχις κακά προχαλει. 
Πλήν ίν τ’6λον, μου θελήσης 
Κατ’ ολίγον ν’ αύξηβή 
Κ’ εις εν μέρος μου ζητήοης 
Σίγμα taS νά προστεθή, 
Στους ανθρώπους τότε πάλιν 
Ζήτησόν με, θά μ’ εύρής, 
Μ’ ίδιότητ’ δμως άλλην 
*Ην ’στά φϋλα σου τηρείς.

279. Αίνιγμα.

Μέ διπλήν μέσην ε’μ’άγία 
Καί μέ μονήν, πρόβεσις μία.

Βραίλψ. Έ. ’Ελευθερέον.

Ό πρώτος λύτης χαί τών τριών, θά λάβη έν βιβλίου.

Λ4β«ες τών έν τφ 33 φύλλω «ένςγμάτων.
271 Αίνιγμα. ’Λφροδέτη-ι-βοδίτης—βίδι—τής—δωρητής.

Έλυσαν αυτό ή δεσποινίς Εύγενεία Πιερώνη^ δ χ. Φ. Σταλούνης, 
δ χ. X. Καρατζάς, χαί δ χ Κ. Οικονόμου έξ ’Αθηνών, & χ. Π*  
Τραχάχης έχ Πειραιώς, δ χ. Εϋάγ. Μιχαήλ έξ ’Αθηνών, ή Δεσποινίς 

'Ελένη ’Αργυρίου έξ "Αθηνών, δ χ. Μ. Ν. Βουτυράς εχ Πειραιώς, ή 
Δεσποινίς ’Αγαθονίχη Μαρή έχ Λαυρίου, δχ.Κ. Άναγνωστόπουλος. 
έχ Μεσολογγίου, b χ, Μ. Χαρίτος εχ ΙΙατρών, δ χ. Γ. Τσίμας έχ 
Καλαβρύτων, δ χ. ΓΙ. Βλαστός έχ Σύρου, ή Δεσποινίς ’Ελένη Γ. 
Μισίου έχ Λαμίας, ή Δεσποινίς ’Αντιόπη Κοτοπούλη, ή Δεσποινίς 
Βασιλιχή Ν. Μετερνίχου χαί δ χ. Εύστρ. Μανίχας έξ ’Αθηνών, δ 
χ. Γ. Λαζαράχης έξ ’Λμαλιάδος, ή Δεσποινίς Βιργινία Σιμοπούλον 
ΐξ ’Αθηνών, ή χ. Δέσποινα Κ. Γχλαβάνη έχ Βόλου, δ χ Γ. Λ. Μα- 
ρούλης έχ Σύρου, δ χ. Ά. Ρέντζος έχ Καρδίτσης, δ χ. Ά. Πρΐν- 
τεζης έχ Σύρου, ό χ. Μ. Κοχινάχης έχ Φαρσάλων, b χ. Ν. ΚαΧ- 
χαβας έχ Φενεου. χαί δ χ. Β. Πουρναρας έχ Δημητσάνηςί

272. Αίνιγμα. ’Αμφιτρίτη —δμφια—τρίτη 
—Οίτη—οί — τή—ποί τη —Κρήτη

Έλυσαν αύτό ή Δεσποινίς Ευγενία Πιιρώνη, 6 χ, Φ. Σταλούνης, 
δχ. X. Καρατζάς χαί δ χ. Κ.Οίχονόμου έξ ’Αθηνών, δ χ. Π- Τρα
χάχης έχ Πειραιώς, δ χ. Εύάγ. Μιχαήλ χαι ή Δεσποινίς ’Ελένη 
’Αργυρίου έξ Αθηνών,δ X. Μ. Ν. Βουτυράς έχ Πειραιώς, ή δεσποινίς 
’Αγαθονίχη Μαρή έχ Λαυρίου, δ χ. Κ. Άναγνωστόπουλος Ιχ Μεσο
λογγίου, δ χ. Μ. Χαρίτος έχ Πατρών, δ χ. ,Γ Τσίμας έχ Καλαβρύ
των, δ χ. Π Βλαστός έχ Σύρου, ή Δεσποινίς Ελένη Γ-' Μισίου εχ 
Λαμίας, ή Δεσποινίς ’Αντιόπη Κοτοπούλη, ή Δεσποινίς Βασιλιχή Ν. 
Μετερνίχου, χαί δ Εύστρ. Μανίχας έξ ’Αθηνών, δ χ. Γ. Λαζαράχης 
έξ Άμαλιάδος, ή Δεσποινίς Βιργινία Σιμοπούλου έξ ’Αθηνών, ή 
Δέσποινα Κ. Γχλαβάνη έχ Βόλου, δ χ. Γ. Λ. Μαρούλης έχ Σύρου, 
δ χ. Ά- Ρέντζος έχ Καρδίτσης, δ χ. Ά· Πρίντεζης έχ Σύρου, δ 
χ. Μ. Κοχινάχης έχ Φαρσάλων, χαί δ χ. Ν. Καχχαβας έχ Φενεοϋ.

Πρώτος λύτης άνεδείχθη η Δεσποινίς Ευγενία Πιερώνη εξ ’Αθη
νών, ήτκ θά λάβη τήν Σωσάννα 'Ραμώ.
♦·♦·♦♦♦·♦·♦♦♦·♦· ♦♦♦·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·♦♦♦·♦♦♦♦

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS ΦΥΣΕΩΣ.

Ά. Σ. Μανιμίασίαν. Συνεστημένην έλάβομεν. Στελέχη άπε- 
στείλαμεν ταχυορουιχώς μέ σειράν ζητούμενων φύλλων.— 7. Β. 
Βραΐλα. ’Επιστολή μέ τοκομερίδια έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν. Γρά
φομεν.— Ά. Ά. Ααίριον. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν.— 
IV. Κ. Σθροτ. Ζητούμενον ψύλλον σάς άπεστείλαμεν προχθές.— 
«Φωνήν» Α’Ζρχνραν. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν.— Α. 
Φ. Π. θβσσαΛονίχην. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν.’Ανα
μένομεν τήν συνδρομήν σας.— Γ. Τ. Πιιραια,. Έλήφθη. Δημο- 
σιευθήσεται έάν εγχριθή.— Σ. Δ. Σμύρνην. Έχει χαλώς. Ήσυ- 
χεΐτε.— Σ. Δ. "Αργοί. Λαχιίον άποστέλλεται προσεχώς.— Σ. Κ. 
Ke'pxvpar.. Δελτάριο*  έλήφθη. Έπιστρέψατε διαγράψω. Διεύθυνσις 
διωρθώθη.— Κ. 0. Φανάριον. Συνδρομαί έλήφθήσαν. ’Αποδείξεις 
άποστέλλομεν έν παρό-τι φύλλω.— A. Α. Μαγνησίαν. Έπιστολ·ή 
έλήφθη. Ζητήσατε συνδρομάς χαί άποστείλατε. Γράφομεν.— Κ. Β. 
Μερσίναν. Προσεχώς γράφομεν εν έχτάσει. Συνδρομητής ένεγρά- 
φη.— Σ θ. ΜίασΛόγγιον. Δώρον άποστέλλεται. ΉσυχεΓτε.— Π. 
Σ. Χ/ρχνραν. Επιστολή έλήφθη. Συνδρομηταί ένεγράφησαν. Εύ- 
χαρίστως, ap«it νά ηναι χατάλληλον.— A. Κ. Σόφιαν. Σάς έγρά- 
ψαμεν έχτενώς. -Φύλλα συνδρομητών θ’ άποστέλλωνται ταχτιχώς. 
ΗσυχεΓτε. Νέος συνδρομητής ένεγράφη.— Σ. Μ. Γιούργιβον. ’Ε

πιστολή μέ τοχομερίδια έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν.— ’Ι.’Ι. Σμύρ
νην. Σάς εγράψαμεν ταχυδρομιχώς χαί άπεστείλαμεν φαχέλλους 
χαί αποδείξεις.Γ·» Τ» »'Τ V V V“T Τ'"Τ TVVt'VVVVVVVVVTVVl ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ

Κ· ΔΗΜΗΤΡΙΟΓ

Όδ<>ς Σταδίου, άρεϋ. S Αθήνας.

Έκτελοϋνται παντός είδους φωτογραφικής έργασίας είς τήν 
έντέλειαν. Τέχνη αμίμητος, φυσικωτάτη καί καλλετεχνικώς 
επεξεργασμένη. Ανάπτυξες καί παρασκευή φωτογραφικών 
πλακών. Μεγάλη συλλογή φωτογραφιών αρχαιοτήτων, νέων 
κτιρίων καί ένδιαφερόντων τοπείων παλαιών τε καί νέων, καί 
διαφόρων θέσεων καί αρχαίων λειψάνων της Πιλοπονήσου 
καί 'Ολυμπίας, ώς καί έθνικών ένδυμασιών. Λάμβάνονται 
οίαιδήποτε προσωπικαί στάσεις καί θέσεις προσώπων καί το- 
πείων εις πάσαν ώραν καί θέσιν στιγμιαίως καί στατικώς.

Τεμαέ μβτροώταται 
Φωτογραφική έντέλαια

ΟΑΡαΚΑΛΟΥΗΤΑΙ οί δίδοντες παραγγελίας είς τό γραφείο» τής 
«Φύσεως» δι’ αγοράν τίτλων, βιβλίων καί άλλων αντικειμένων ν’ 
αποστέλλωσι ταύτοχρόνως καί τό άντιτιμον, διότι εκτός τοΰ 5τι 
πρέπει νά εχωμεν διαθέσιμα παλλά πρός τοΰτο κεφάλαια, ύποχεί- 
μεθα χαί είς ζημίας ίνεχα τής αύξομειώσεως του φράγκου.

’Εκ του Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


