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ΟΙ ΙΧΘΥΣ

κλεΐον καί άνοχγον έναλλάξ, διά
νά έξέρχηται τ·

Ή θάλασσα, δπως
Α ξηρά καί ό άΑρ
δχεχ

ύδωρ, άφοΰ διέλθμ διά τών βράγ

τούς κατοί

χιων .
Ή καρδία τών
ιχθύων έχει μίαν
μόνην κοιλίαν καί
ένα κόλπον. Τβ

κους της,καί ίσως
τούς πολυαρτθμοτέρους καί ποικιλοτέρους, διότι
αύτη Αποτελεί τό

νευρικόν σύστημα
καί τά αισθητήρια
όργανά είσιν όλίγον Ανεπτυγμένα,
Α δέ άκουστικΑ

πλεΐστον
μέρος
της υδρογείου έπιφανείας καί δι
ότι ό άνθρωπος

δέν έδυνήθη έτχ
νά είσδύόμ μέχρι
τών βαθών αύτης,
νά γνωρίσμ τάς
συν&Ακας, τοΰ έν

συσκευή των συνίόταται μόνον έκ
τού έόωτερικού ώτός. δπερ καί στε
ρείται τού κο χλίον.

αύτοίς βίου καί
διερευνΑσμ
τά
κατ’ αύτούς.
Έν τούτοις θά
μεταδώόωμεν τοΐς

Οί όφθαλμοί δέν

φέρουσι βλέφαρα,
έχουσι τόν κερά-

Αμετέροις φιλαναγνώσταις σχετικά

τιον χιτώνα πεπιεσμένον καί τόν
κρυσταλλώδη φα

τινα περί αύτών.
OV ιχθύς εΐναι
ζφα ώοτόκα, άναπνέουόιδιά βράγ

κόν σφαιροειδή .
Ή δέ γλώόόα ούσα

πάντοτε Ακίνητος
καί
πολλάκις
σκληροτάτη, είνε

χιων καί τό οώμα
αύτών εΐναι Οχλη
ρόν καί όότεώδες
Α μαλακόν καί
χονδρώδες. δι’δ

άτελέστατον γευστήριον δργανον.
ΤΑν αύτήν Ατέ
λειαν έχει καί Α

περ καλούνται όστεάκανθοιΛ
χονδράκανθ ο ι. Φέρουόι δέ
δύο πρόσθια πτε

ματος,
αΐτινες
κεϊνταχ έπ’ άλλή-

ρύγια καί δύο ο
πίσθια,άτινα χρηόιμεύονΟιν αύτοίς \
ώς κώπαι, διά νά “

λωνώς αί κεραμί
δες στέγης.
Πάντες σχεδόν
οί ιχθύς είνε ζφ·

κινώντατ, ώς καί
πτερύγιον έπί τής
ούρΑς,χρησιμεΰον
ώς πηδάλιον.

σαρκοφάγα
καί
καταδιδρώσκουσιν
άλληλα, όλίγοι δέ

Αφή, ένεκα τών
λεπίδων τοϋ δέρ

μόνον τρέφονται
έκ φυτικών ούόιών,αί δέ σιαγόνες
αύτών καί ό ούρανίόκοςφέρουόιν
όδόντας, ών ό Α
ριθμός καί Α δύναμις παραλλάσει

Έπί τό πλεΐστον
τά βράγχια καλύπτονται^ύπο όστε-

ίνου

Α

χονδρώ-

δους έπτκαλύμματος, δπερ κεϊται
εκατέρωθεν
της
κεφαλής καί ένερ-

κατά τά

γεχ ώς έπιδτομίς.

είδη.

ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ
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CA πλεϊΟτοι αύτών fij-ovdi νευότικήν κύύτιν, πλήρη άέρος

ήτις ομοιάζει πρδς υδροστατικήν Ονσκενήν, έλαττοδοαν τό
ειδικόν βάρος αύτών «αί όπιτρέπον νά διατιιρήται τό ζώον
έν ίόορροπία έντός τού ύδατος καί νά άναδαίνχι ή καταόαίνη τήί βο^θεία τών πτερυγίων του- Ή νευότική αύτη
κήΟτις είναι ««πληρωμένη

h

άέρος

περιέχοντας πλεΐον άζωτον

ό ήηρ ό περιεχόμενος έν τώ ύδατι έν διαλυθεί
θ'- 'χθύς διαιρούνται είς έννέα τάξεις. Τούς άκανθοπτε-

ρυγίους , τούς μαλακοπτερυγίους. έπιγαότρικούς, τούς μαλακοητερυγίους ύποδραγχιακούς. τούς μαλακοπτερυγίους
άποδας, τούε λοφοδραγχίους, τούς πλεκτογνάθούς, τούς

έλευθεροδραγχίους.τά οελαχώδη καί τούς κυκλοστόμους.
Οί κυρτότεροι ιχθύς είσιν
Ή πέρκη (μπαρμπούνι!, ό θύννος ιπαλαμύδα). ό ξιφίας,
ύ έρυθρϊνος (λιθρίνι), ό όκόμβρος (όκουμβρί),
όκόμδρος ό

γνηόιος
κολιός!, ό κυπρίνος Iχρυσόψαρο), ό κωδιός |γω6ιός), ό λάθραξ ιλαυράκι)
Λ Οίλουρος ιήλεκτρική γλανίς),
ήτις άπαντά είς τόν Νείλον καί Σενεγάλην, ή άόραμΐς, ό

λευκίόν.ος. δ άττακεύς (όολομός), ή οαοδίνη (όαρδέλλα)- ή
θρίόοα. ό τρώκτης (πέότροφα), ή μαινίς (ρέγκαΐ. ή έγγραυλ·ς ιχαψί>. ό έξώκοιτος (χελιδονόψαρο!, ή βελόνη (ζαργάνα)
ό γάδος (μπακαλάροςΙ.ή γλώόσα,ή ψήττα ή ρόμβος (Οιάκι),

ή έγχελυς ίχέλι. ή μάραινα {ΰμνρνα , ό γόγγρος (μουγκρί),
ό ιππόκαμπος (άλογάκι|, ό οστρακιών (κολαγούζος), ό όξύρυγχος, ό καρχαρίας («σκυλόψαρο|, ό οκύλαξ (όελάχι), ή
νάρκ«.

ή

ζΰγαινα, ή χίμαιρα,

ό πετρομύζων ιλάμπίνα), ή

φάλαινα, ό δελφίν, ήφώκαινα.

φ. π.

Ο ΜΛ.ΙΟ2:
και το τέλος του κοςμογ
(Συνέχεια καί τέλος.)

Ώς πρός τό Ενδεχόμενον γβνΕσθατ, εήκολώτερον
είναι νά φαντάζηταί τις τάς ΐτποθέσεις ήνά τάςάποδεικνόη Κατό συνέπειαν ζήτημα ήττον προβλημα
τικόν καϊ μάλλον Ενδιαφέρον θά ήτο, νά μάθωμεν.
εάν ΰπάρχη ποια τις οχέσις μεταξύ τών ατμοσφαι
ρικών κινήσεων δύο άστέρων.
Τό βέβαιον είναι ότι έν τή άνελίξε» τών κηλίδων
τής ήλιακής άτμοσ^αίρας ύπάρχει περιοδική τις
τακτική κίνησις, άνάλογος τής ύφισταμένης έν τή
ήμετέρα γηίνη ατμόσφαιρα, ένθα ό άήρ, θερμαινό
μενος Επ\ τής γραμμής τον {σημερινού, ύψοΰται έν
τή ζώνη ταιίτη,ένώ ό ψυχραινόμενος άήρ τών υψη
λών χωρών κατέρχεται πρός τήν γήν.είς Επιφάνειαν
τοΰ 3ϋ® βαθμού πλάτους.Ώστε, φαίνεται, ό'τι αί κυκλώδεις κινήσεις, οΰτω πως καθοριζόμενοι έν τινι
ζώνη τής γηίνης ατμόσφαιρας, παράγονται όμοιοτρόπως έπί τοΰ ήλιου, οΰτινος αί κηλΐδες δέν θά
είναι, ούτως είπεϊν, ή ήλκικαί θιίελλαι.
Έτέρα περίπτωσις ούχ ήττον περίεργος, ήν ό
Parville Εξάγει έτι Εκ τών Επιστημονικών παρατη
ρήσεων τον έπί τού ήλίον, είναι, δτι ούτος δέν θά
ητο δυνατόν νά ή κατωκημένος. Άναντιρρήτως ή
περί τής τοΰ κόσμου Εξελίξεως ίδέα τοΰ La
place διατελεΐ έτι Λ μάλλον πιθανή. Οί γεννηθέντες δηλ. αστέρες Εκ τής διαλνσεως τής άρχεγόνου
νεφέλης ψύχονται ταχύτερον, Εφ’δσον Λ μάζα αΰτών «{ναι μικρότερα. Έκαστος δέ τούτων διέρχεται
διαδοχικώς κατά διακεκριμένους καί διαφόρους καιρούς,διά τής αρχικής αύτοΰ άερόδονς καταστάσεις,
καί είτα διά τής προϊοΰσης συμπυκνώσεως μεταβαί
νει είς τάς λεγομέναςγεωλογικής περιόδους,τήνστερεοποίησιν δηλ.καί μετ’όλίγον τήν κατοίκησιν,μεθ'
έξακολουθοΰσης τής ψυχράνσεως, τά ΰδατα καί Λ
Ατμόσφαιρα συμπυκνοΰνται και αύτά κατά τήν
σειράν των,καί όάστήρ Επανέρχεται είς κατάστασιν
άκαταλληλότητος πρός διατήρησιν τής ζωής καί

οΰτω, συγκαταριθμεϊται είς τήν κατηγορίαν τών
νεκρών αστέρων.
Καί όντως, ώς πάνυ όρθώς άποφαίνεται ό κ. Co
chin, έν πολλοϊς μεταξύ τών περικυκλούντων ήμάς
αστέρων, τό ύδωρ είναι στερεοπεποιημένον, ώς οί
βράχοι έν έτέροις οΐ βράχοι ούτοι διαλυόμενοι ^έουσι είς ποταμούς καίΛ έτεροι αστέρες όμοιάζουσι
τώ ήλίφ ών τά Αέρια Εγένετο άτμώδη. συνέπεια τής
ύπερβθλικής θερμότητος, είο ήν ύπεβλήθησαν, ώς
οί άτμοί τοΰχρυσοΰ καί τής πλατίνης.
Ώστε, ό ήλιος εύρίσκεται τόγε ννν έχον είς τήν
περίοδον τής πλήρους πνρώσεως, Ό πλανήτης
Ζευς άρχεται σνμπνκνονμενος Ή Αφροδίτη καί
ό’Αρης πλησιάζουσι τήν περίοδον τοΰ κατοικισμοϋ,
ή Γη συγκροτείται έτι Λ δέΣελήνη τήν ύπερέόη.Έκ
τών διδόμενων τούτων δύνατχί τις νά Εξάγάγη
άλλα συμπεράσματα, περί της ύπάρξεως δηλ. ζωι
κών δντων έν τή Επιφάνεια Αστέρων εύρισκομένων
έν τή γεωλογική περιόδω,καί έν τοιαύτηπεριπτώ·
σει τούλάχιστον όμοίων πρό τά έπί τής γής ; Ούδαμώς θά έίύνατό τις ν’ άποφανθή διαφοροτρόπως.
Ό ήλιος άλλως’ τε δέν φαίνεται έτοιμος νά ψν~
χρανθή, διότι ή μαζά του είναι τοιαυτη. ώστε ή
θερμογόνος αύτοΰ προμήθεια δύναται νά διαρκέση
είσέτι έπί πολλάς χιλιάδας Ετών. "Ισως δέ ή μάζα
αυτή, αύξανομένη άπό καιρού είς καιρόν,τείνει είς
άνανέωσιν τών θερμαντικών της ούσιών. Τήν θεω
ρίαν ταύτην οί κκ. Meyer καί Thcompson Εφαντάσθκσαν καί Εξήγησαν συνεπεία τής αίτιας, δι ’ήν
ό ήλιος, έλκνων καθ’ έκάστην πρός Εαυτόν, δίκην
τροφής, πάντα τά μετέωρα τοΰ πέριξ διαστήματος,
διατελεΐ όντως άκαταπανστως έν βομόαρδισμώ ύπό
αστερισμών δια βολίδων πλέον Λ ήττον πλανωδών·
Αί βολίδες αύται πιθανώς είσι λείψανα Ετέρων
σόεοθέντων καί διαλνθέντων αστέρων, ών τά τε
μάχια πλανώνται έν τώ κενφ, μέχρις ού συναντήσωσι μάζαν έπαρκώς ίσχυράν. δπως Ελξή αύτά
πρός έαυτιίν. Πλήν, δέν ύπόκειται και αΰτη ή
y-άζα είς ψύγχρανσιν βαθμηδόν καί είς διάλυσιν;
Ώστε ό κόσμος δλος, έπί τή ύποθέσει ταύτη, θά
τελείωση, δπως ήρχισεν, ήτοι διά του μετασχημα
τισμού του είς κομητικόν νέφος τής κοσμικής κόνεως.
Άλλ’ Εν τούτοις κατά τήν Εποχήν ταύτην τών
τεχνικών βολίδων, βομβών καί Εκρηκτικών ύλών,
δύναταί τις νά συλλαβή καί έτέραν ίδέαν περί τού
τέλους τοΰ ήμετέρον άστέρος.Ήτοι κατά τήν περίπτωσιν, καθ’ήν,τον ήμετέρου ήλίου Εν πλήρει κα■ ταφλέξει καί πυρπολήσει διατελοΰντος, τυχαία τις
συνάντησις περιστάσεων,εύκόλως νοουμένη,ήθελεν
Επιφέρει τήν έκρηξιν έν αύτφ καί άνατίναξιν τών
γιγαντιαίων αύτοΰ τεμαχίων διά μέσον τοΰ σνστήματός μας,στερουμένον αίφνιδίως τοΰ θερμαντικού
καί φωτιστικού αύτοΰ κέντρον,ώς καί τών ώρισμένων καί κανονικών αύτοΰ κινήσεων. Τί θά Εγίνετο;
Θά έβλέπομεν τότε τούς πλανήτας ήμών έξεστηκότας, Εκσφενδονιζομένονς έν τφ σκότει τυχαίως Εκ
τής σχετικής αύτών κοινογενείας. προσκρούοντας
παταγωδώς είτε άλλήλοις είτε τοϊς μορίοις τής
ήλιακής μάζης, Εξ ών τό πέριξ κενόν ήθελεν τού
λάχιστον προσκαίρως καταληφθή.
Ποιος πελώριος νοΰς δύναταί ποτέ νά φαντασθή
παρόμοιον καταχθόνιον μηχάνημα; Άλλ'είς μάτην
τούτο προσπαθοΰμεν νά φαντασθώμεν· δυνάμεθα
νά κοιμηθώμεν ήσυχοι.Διότι τοΰήμετέρου ήλίου μή
περιέχοντος όξνγόνον, έκρηξις τοιούτου είδους
| τούλάχιστον, δέν δύναται νά ύποτεθή.

Η ΦΙΤΖΙ S

ΠΕΡΙ ΓΕΤΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ
Άν τις έξιτάση — έστω και χατ’ ίπιπολην — τόν ζωϊχόν
οργανισμόν, ΕυΧόλως θα τάζιρ τάς ιδιότητα; της γεύσιως καί
της όσφρησίως μεταξύ τών έπιφανεστερων έκδηλώπών του.
Πίριβαλλόμενοι ύπό τών ποικίλων φαινομένων τοΰ καθ’
ημέραν βίου, δέν οιακρίνομίν άμ.έσως θαυμάσιάν τι ίν ταΐς
αίσθήσίσι ταύταις, άπλη όμως σκέψις άρ«ΐ, ίνα πρόδηλον
άποδίίξη την έξοχον ευαισθησίαν των.
Γνωστόν ειν’ εν γένίΐ ότι πολλοί άνθρωποι κέκτηνται ίζαιρετικώς εύαίσθητον τήν γεΰοιν.Οΐ έμποροι τοΰ Titov, Si
* ού
χυκλοφοροΰσιν ίτησίως πολλά Εκατομμύρια, άφίενται ίν τή
ίχλογή τοΰ ΐαπορεύματος αύτών «ί; τήν κρίσιν ολίγων τινών
τεϊογνωστών, οιτινις in τής γεύτεως τών προβαλλόμενων
αύτοΐς δειγμάτων όρίζουσι την τιμήν τοΰ τείου. Άλλά χαί
άν<υ συστηματική; άσκησεω;, ή ευαισθησία τή; γιύσεως είναι
μεγάλη. 'Ηδη ίν ττ) πρώτη παιδική ήλικι^, ό άνθρωπος
διακρίνει εΰχερώς τό γάλα τής αΐγός, τοΰ τής άγελάδος,
καί τδ άβραστον άπό τοΰ βεβρασμένου γάλακτος, ανακαλύ
πτει δ’ ευθύς τό μ<τά τής τροφής του μεμιγμίνον φάρμακον,
χαί άν άκόμη τοΰτο ασθενέστατα διεγείρει καθ’έαυτό τό γευ
στικόν αίσθημα. Ταΰτα δ’ ίν ήλικιφ, κφθ’ ήν b εγκέφαλος,
ύπο^πάσαν άλλην έποψιν, είναι σχεδόν αδρανής.
Άλλ’ άσυγκρίτως εύαισθητοτέρα τής γιύσεως είναι ή
δσφρησις ήμών. Δι’ αυτής άνευοίσκομεν ίχνη ουσιών τόσφ
ανεπαίσθητα, ώστε άντί οίασδήποτε άλλης χημικής αντιδράσεως ή ίκ τής οσμής άντίδρασις άποδείκνυται προτιμητέα.
Δέκα χιλιόγραμμα ρόδων παρίχουσι δι’ άποστάξεως μόλις
εν γράμμον ροδέλαιου, έπειδή δ’ έκαστον ρόδον δεν βαρύνει
πλέο'ι τών δύο γραμμών, περιέχει το 5,000στόν τοΰ γράμ—
μου, δηλαδή δύο δεκάκις χιλιοστά (γρ. 0,0002) τοΰ αιθέριου
έλαίου, τα όποια έν τούτοις διηνεκώς εξατμίζονται έπιδρώντα
επί τής βλεννομεμβράνης τής ^ινός ήμών. Άν ύποθέσωμεν
ότι ίν ρόδον αποβάλλει μετά 50 ώρας, ήτοι μετά 3,000
πρώτα λεπτά, τήν οσμήν του, επεται ότε καθ' έκαστον
πρώτον λεπτόν τής ώρας εξατμίζονται γρ. 0,000000067,
ποσότης έλαχίστη, ροδέλαιου. Έν τούτοις πάντες γινώσκο-μεν, ότι ίν άσυγκρίτως βραχυτεριρ δεαστήματι διακρίνεται
τό ρόδον ίκ τής όσαής καί, τό θαυμασιώτερον, διακρίνονται
παρβλλαγαί £όδων άπ’ άλλήλων. διά τών όαμωδών αντι
δράσεων όλως έλαχίστως αρωματικών ούσιών, προσμεμιγμένων τφ κοινφ ροδολαίφ. Δυνάμεθα να παραβάλωμεν χημι
κήν τινα άντίδρασιν πρός τοιαύτα; αντιδράσεις;
Άλλά καί ζφα κατωτέρου οργανισμού ίχουσι λίαν εύαί
σθητον τήν γεΰσιν’καί τήν όσφρησίν.Αί μελισσαι ποιούνται,
ώς γνωστόν, διάκρισιν τών διαφόρων άνθεων, προσελχύονται
δ’έκ μεγάλης άποστάσεως διά μόνης τής οσμής καί πρός άνθη
μάλλον δυσδιάκριτα, όποια τά άνθη τή; φιλύρας. Ούχ ήτ
τον όμως χαΐ ή γεΰσις άπεδείχθη ύπάρχουσα παρά τοΐςεντόμοις, διά προτύπου τινθ; πειράματος τοΰ διδάκτορος Rabow
έν Ποτοδάμη. Ούτος έξέθηκεν εν νινί ζαχαροπλαστείφ, ΐνφ
πλεϊσται μυΐαι συνηρχοντο, πλακούντα έμπεπασμίνον ούχί
διά σακ/άρεως, άλλά διά του γλυΧυτάτου παράγοντο; τοϋ
βενζοϊκοϋ οξέος, τής σακχαρίνης· ενώ πάντες οί άλλοι πλα
κούντες προσείλκυον τάς μυίας, μόνον ό πλακοϋς τήρ σακ
χαρίνης ϊμεινε τελείως άθικτο; Διε'κρινον λοιπόν αί μυΐαι τό
σάκχαρον άπό τής σακχαρίνης !
‘Ac προσθέσωμεν βες ταΰτα σπουδαιοτάτην τινά παρατηρησιν. γενομένην υπό τοΰ Αιμίλιου Fisher.'O έξοχο; ούτος
επιστήμων κατώρθωσε διά χημικής συνθεσεως νά παρασκευάση διαφόρους παραλλαγής σακχάρου, πρός νίον θρίαμβον
τής χημικής έρεύνης, δι’ ής ίγνώσθησαν εϊοη σακχάρου περιέχοντα κατ' άνιοΰσαν πρόοδον άπό τριών έως εννέα ατό
μων άνθρακος ίν τφ μορίφ αύτών. Τών ειδών δι τούτων τοϋ
σακχάρου άλλα μεν είναι ζυμώσιμα, αποσυντιθέμενα διά
ής (νεργεΐας μυκήτων (thorula cervisiae) είς οινόπνευμα
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κχί είς άνθρακικόν όξύ, άλλα δέ Είναι ύπό τών οργανισμών
τούτων άπρόβλητα- ίγινώσχομεν τούτο, άλλ' δ Αίμ. Fis
cher άπέδειξεν, ότι ή ζύμωσις ίξαρτδται έκ τού άριθμοΰ τώ
*
ατόμων τοΰ άνθρακος τών έν τφ μορίιρ ύπαρχόντων. Έκ
τών άλλως προσομοιοτάτων άλλήλοις ειδών σακγάρου, πρβσβάλλουσιν ot μύκητας έκΕΐνα μόνον,άτινα πίρύχουσιν αριθμόν
ατόμων άν&ρακος πολλαπλάσιον τοδ 3, καί ουδόλως άντιδρώσΕ κατά σακχάρου ένέχυντος αριθμόν ατόμων του
ανθρακος πολλαπλάσιον τοΰ 2. Ή διάχρισις αδτνι αιτίαν
ίχα αναμφισβήτητος ώρισμίνον τινά και μέχρι τοΰ νΰν
άγνωστον χημικόν νόμον έκπληξιν έν τούτοις προξιν<1 η
ίύφυέα κατωτάτου οργανισμού, 5ι’ης διακρίν» σαφώς άπ
*
άλλήλων ουσίας σχιδόν όμοιας καθ’ 8λας τάς ιδιότητας,
καί τών όποιων ό διαχωρισμός δίν δύναται νά έπιτίυχθη άμη
δι’ αΰστηρας χημικης δοκιμασίας.
(Κατά τδ Γερμανικόν).

A. X. XKINTZOnorAOS

ΠΕΡΙ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ
ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ
Έν τοϊς τελευταίοι; φύλλοις τής εβδομαδιαίας γερμα
νικής «’Ιατρικής Έφημερίδος» τοΰ Βερολίνου γίνεται λόγος
πολύς περί τών αποτελεσμάτων τών έν ταϊς διαφόροις κλινικαϊς τών παίδων γινομένων πειραμάτων διά τοΰ άντιδι—
φθερικοΰ ορρού τοΰ Behring. Λεγομεν Behring, καθότι ivταΰθα ονομάζεται ούτος ίσφαλμενως toORouX· Είνε έχτός
πάσης αμφιβολίας, ότι ή προτεραιότης τής άνακαλύψεως
τής άντιτοξίνης—ούτως ονομάζεται ό όρρός αύτός—ανήκει
εί; τόν ίν τφ πρωσσικφ πανεπιστημίφ τής Χάλλης καθηγη
τήν Behring, αν Χαί εινε άληθες, ότι οί έν Παρισίοις ιατροί
Roux καί Tersin, όπως χαί>ΐ γερμανοί ιατροί Ehrlich,
Wassermannxxl άλλοι, συνειργάσθησαν μετά ταΰτα άπαντες τόσον είς τήν έπιτυγή’κκτάσκιυήν τοΰ ορροϋ τούτου,
δσον καί είς τήν έρευναν τής θεραπευτικής αύτοΰ ίδιότητος.
3υμφωνοϋσι δέ άπαντες, ουχί μόνον ot όνομαστί άναφε—
ρόμενοε ιατροί, άλλά καί άλλοι πολλοί, καί μεταξύ αύτών
διάσημοι κλινικοί διδάσκαλοι ίν Άγγλίιγ, Γερμανίο-,Γαλλί^ι
καί καθ’ έξής, ότι ή άντιτοξίνη φαίνεται πραγματικώς ει
δικόν σωτήριον άντιφάρμακον κατά τής διφθερίτιδος, οσάκις
τό προκαλοΰν αύτήν βακτηρίδιον δεν εύρίσκεται ρυνυπάρχον
μετ’ άλλων τινών μικροβίων, ιδίως δέ μέ τό παθογενές τής
σήψεως, όπερ συμβαίνει, ώς έπί τό πλεΐστον, είς έπιδημίας
κακοήθους φύσεως. ’Επειδή δέ Χατά τήν εισβολήν τής νό
σου ό σηπτικός χαρακτήρ αύτής παρατηρεΐται σπανίως, δέν
φαίνεται απίθανος ή τήν σήμερον παρά διάσημων ιατρών
παραδεδεγμένη γνώμη, ότι διά τής εγκαίρου εφαρμογής τής
νέας ταύτης μεθόδου, έντός τών πρώτων 24 ή 48 ώρών,
θεραπεύεται σχεδόν ασφαλώς ή μέχρι τοΰδε τόσον επικίν
δυνο; καί πολλάκις θανατηφόρος αύτη άσθένεια.
Ταΰτα πάντα ίχουσι καλώς, άλλ' έπειδή έγνώοθη,καί
έπεβεβαιώθη δια τής πείρας,©τι ή άντιτοξίνη είναι ανίσχυρος
απέναντι τών παθογενών μικροβίων (πρό πάντων τοΰ στρε
πτόκοκκου), άτινα άπαντώνται όμοΰ μέ τό βακτηριδίου τής
διφθερίτιδος ή τοΰ Lofflet εις τήν κοιλότητα τοΰ στόματος,
αδυνατώ νά θεωρήσω τήν γνώμην ταύτην ώς κΰρος έχουσαν,
εν όσφ δέν έπιτευχθ^ ό χωρισμός τοΰ καθ’ αύτό βακτηριδίου
τής διφθερίτιδος άπό τών συνυπαρχόντων αύτφ ίτέρων μικροβίων.
Πρό του λύση ή επιστήμη τό πρόβλημα τοΰτο, θεωρώ
λογικόν καί απαραίτητον καθήκον ιατρικόν, νά γείνη χρή—
σις ίν μέν τή Ιάιωτιχ^ πφάξίΐ καί τών δύο ειδών θεραπείας,
ήγουν τής γνωστής τοπικής Loffler καί τών ίνεσεων τής
άντιτοξίνη;, s’r
ταϊς χλιντχαϊς τβ>ν διαφόρων εύρωπαϊχ&ν πατεπιβζημίωυ νά έξακολουθήσωσι τά μετά μό-
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ivtirotyryi πειράματα της μέχρι; ότου ίπιτιυχθή ό
χωρισμό; τδν ίν λόγφ μικροβίων. Ό δι υποφαινόμενος δέν
έδίστασα νά ίκθέσω την γνώμ-πν μου ταύτην tv τή άνω είρημένη «Ίατοιχ^ Έφημιρίίι» τοΰ Βιρολίνού, έν τφ φύλλφ
αΰτη; τή; 29 9)βρίου ν. ε. άριθ. 48, και προσθέσω περαίνων, ότι συμφέριι ό ορρός ούτος νά ληφθή ίκ τοΰ ίν Βιρολίνφ εργαστηρίου τοΰ Βίριγγ, έχοντός αρκετόν {φόδιον
τοιούτου, ώ; σχετικώς εΰθηνότερος τοΰ τών Παρισίων,
ίν περιπτώσει καθ’ήν πρόκειται νά προμηθιυθώμιν διά τούς
παρ’ ήμΐν παϊδας τών άπορων,
Βερνάρδος ’'ορνσταϊν.

Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
*Ώ, οΰρανία μουσική !
Τώ δντι γλώσσα τών θεών δέν είναι τών μακάρων,
Ή γλώσσα ή Ελληνική ;
Καί άμιλλάται προς αύτήν καμμια τών βαρβάρων ;

Διανοιών κα\ καρδιών διερμηνεύς Σύ ποιων,
"Ω γλώσσα της μητρός μου ! . . .
Δέν είσαι ώς και τοϋ λαμπρού χορού τών’Ολυμπίων
’Αξία γλώσσα πάγκοινος νά γείνης και τοΰ κόσμου;
Καί δμως χείλη δεσποινών όμοΰ καί δεσποινίδων,
Τής υψηλής περιωπής, (*)
Ελλήνων χείλη δυστυχώς, έκφύλλων Έλληνίδων,
Λαλοΰσι βαρβαρόγλωσσα χωρίς κάν έντροπής 1 . .

Τών θείων φθόγγων έρευγμους προκρίνουσε δαιμόΆντί Σαπφοΰς άρμονικής,
νων,
Άντί Πινδάρου μουσικής,
Τάς γλώσσας διαβολικών τού "Αδου λεγεώνων
Αίσχος είς σάς, κακόζηλον βαρδαροφώνων στίφος!
"Ω παύσατε νά φαίνησθε δ,τι ούδόλως εισθε I
Ώς φρόνημα Ελληνικόν δέν έχετε καί ύφος,
Πάν άλλο, άλλ’ άπόγονοι .Ελλήνων μή καλεΐσθε I
Φίλιππος Οίκονομίδής

—- ------------ ■

*----------------

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
Ό εφημέριο; τής Chalette, πολίχνης έν τή περιφερείς
τής Αΰρηλίας, μεταχειρίζεται νέαν βάσιν πρός πρόγνωσιν
τών μεταβολών τοΰ καιροΰ. Έσκέφθη ώς έξη;'
'Ως οί ωκεανοί, ούτω καί ή περιβάλλουσα τήν γήν ατμό
σφαιρα ?χει τάς παλίρροιας της, τά; διαταράξεις τη;, τούς
κυκλώνα; της. ’Ημείς, ώς οί ίν τφ βυθφ τής θαλάσσης
ζώντες ιχθύες, δέν αΐσθανόμεθα τάς ταραχάς τή; έπιφανείας
τής ατμόσφαιρας' μόνον, δταν αύται ώσι λίαν ίντατικαί,
μεταβάλλουσι τήν κατάστασιν τών κατωτέρων στρωμάτων
ίν οίς ζώμεν, παράγουσα; καί έν αυτοί; θύματα, τούς άνε
μους. Αιτία τών διαταράξεων τούτων tivat ίκρήξεις γινομεναι ίπι τής έπιφανείας τοϋ ήλίου, μεταδιδόμενης τής συνταρώξεως μέχρι τής γής. Έστίαι τών ίκρήξεων τούτων
είναι αί χηλΐδε; τοΰ ήλίου, αίτινες φαίνονται άπό τής γής
(') Σημ. «Φύσεως». Ό ποιητής βεβαίως εννοεί τας Έλληνίδας
έκείνας, αΐτινες, δμιλοΰσαι, χρώνται έν παντι χαΐ εν πάση περιστάσει ζεναις γλώσσαις, τόν συρμόν παρακολουθοΰσαι,όλιγωροΰσι δε τής
έλληνιχής, τής θείας χαί άνεχτιμήτου ήμών γλώσσης, ήν χαί αυτοί
οΐ ξένοι άσπάζονται χαί όμιλοΰσι χαι γεραίρουσι. Εξαιρέσεις βε
βαίως χαΐ είς τδν κανόνα τούτον ύπάρχουσι.

q φί'ΪΙΪ

άμαυραί ούχί ίνεχα τής μίχροτέρας αύτών λάμψεως, άλλ’
έ'νεχα νεφών αδιαφανών μεταλλικών ατμών κατά τάς έχρήξίις
παραγομένων. Παρατηροϋντες λοιπόν διά τοΰ τηλεσκοπίου
τόν ήλιον δυνάμεθα όταν βλέπωμεν ίμφανιζομένην κηλΐδα,
νά προείπωμεν, ότι μετά τινα χρόνον θά ίπέλθη θύελλα.
Άλλ’ al κηλΐδες τοϋ ήλίου ούτε πάσαι είναι ίν ίνεργιίςι,
ούτε όραταΐ είναι πάντοτε χατά τον χρόνον τής ίνεργείας
των,ώστε απαιτείται έτερον μέσον άσφαλίστερον προς προρ"
ρησιν τών θυελλών. Τοϋτο είναι ή παρατήρησις τών μετα
βολών τή; ίντάσεως τοΰ γήινου μαγνητισμού, αΐτινες συν
δέονται μετά τών μεταβολών τοΰ ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού
καί αίτινες γίνονται ίπαισθηταί πέντε ή έπτά ήμέρας πρό τής
ένάρξεως τήςθυέλλης. Πρός τοϋτο ό παππα-Φορτΐνος κατεσκεύασεν ίδιον οργανον εκτάκτου ευαισθησίας, τδ άτμοϋφαι,ρικόι» μαγνητόμετρου, άποτελούμενον έκ πλαισίου κείμενου
έπί ξηρά; στήλη; ηλεκτρικής, φέροντο; χρεμαμένην ίκ νή
ματος βομβυκίου βελόνην μαγνητικήν καί περιβαλλόμενου
ύπό ΰελίνη; θήκης. Αί διαταράξεις τής βελόνης άρχονται
τήν ήμέραν,ήτις προηγείται τής έμφανίσεως κηλΐδος ίπί τοΰ
άνατολικοΰ άκρου τοϋ δίσκου του ήλιου καί διαρχοΰσι πέντε
ή καί επτά ήμέρας, άναλόγως τής διαρχείας τή; ένεργεϊας
τή; κηλΐδος.
Αί προρρήσεις τοΰ παππά-Φορτίνου πάντοτε ίπεβεβαιώθησαν ύπό τών γεγονότων. Επειδή δέ ή έμφάνεσίς τών κηλίδων είναι περιοδική, πάντοτε δέ ή επίδρασες είναι ή αυτή,
καθίσταται δυνατή ή πρόρρησι; τών μεταβολών τοΰ καιροΰ
δι’ ?ν όλον έτος, δπερ ίπραξεν ό παππά-Φορτΐνος έν τφ ήμερολογίφ του.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΪΛΙΟΓΒΕΡΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ2Α ΥΠΟ THS ΓΑΛΛΙΚΗδ AKAQHMEIAS

Π. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

τ

Είς τήν έρημον καθ’ ύπνους έπορεύθην κατά μάνας
κ’ ^κουον τάς άηδόνας,
τά ηδύλαλα πτηνά,
Τούς παρωχημένους χρόνους, διαρρεύσαντας αιώνας
είς άνθοστεφεϊς λειμώνας
νά ύμνώσι ταπεινά.
Πλησιάζω περιφόδως κ’ ερωτώ το πρώτον λάλον
βήκουσας πτηνόν μου άλλον,
εις έρημους νά θρηνή ;
Ήκουσας τον έρωτά του, ως τό νήπιον νά κλαίη
καί άπαύστως νά παλαίη
πρός κλαυθμούς ; νά συγκινή
Κοί τούς βράχους τούς αψύχους,καί τό μορμυρίζον ρεύμα
καί έκαστον άέρος Ίτνεϋμα
οπερ πνέον νά πονή ;
Είδες άλλον, ώς ό βύας, είς έρημους νά στενάζη,
τήν αγάπη τόυ νά κράζη,
θρηνωδών νά τήν φωνή ; »
Καί μ’ άπήντησεν έκεϊνο «Είς τήν έρημόν μας ταύτην
πύποτε φωνήν τοιαύτην
δέν ήκούσαμεν θνητέ.
Γνώριζε πλήν μάτην άν θρηνής καί άν στενάζης,
τήν άγάπην άν φωνάζης,
δέν θά τήν ΐδής ποτέ.ο
Φρίκη είς έκάστην λέξιν τού πτηνού μέ διατρέχει
καί τό πάθος μου συνέχει
είς το στήθος τήν κραυγήν,
"Ητις τείνει νά έξέλθη, πλήν έν τούτοις έξυπνώ
καί τόν πλάστην μου υμνώ
’ς του κοιτώνος τήν σιγήν.

Ο έκδάτης των έργων τοΰ Ιουλίου Β έ ρ ν κ. θησσεύς Λιβέριος, ό άναλαβών, ώς πολλάκις έδημοσιεόσ«|χεν, την καλλιτεχνικήν αύτών διαδοσιν καί είς τήν έλληνικήν γλώσσαν διά πάσης θυσίας, έκδούς δέ μέχρι
τοΰόε δκτω έργα αύτοΰ, ήρξατο ήδη τήν δημοσιεύσιν τών Ε ίκ ο σ ι χιλιάδων λευγών ύπό τήν θά
λασσαν, θαυμάσιου όντως πονήματος, έν φ αποκαλύπτεται ό άγνωστος, άφανής καί απροσπέλαστος ύποθαλάσσιος κοσμος πλήρης μεγαλείου καί μυστηρίους γοήτρου, βραβευθέντος μάλιστα ύπό τής Γαλλικής Ακαδημίας.
Αγγέλλοντες τοϋτο τοΐς ήμετέροις συνδρομηταΓς, τοϊς άκολουθοΰσι τήν σειράν ταύτην, έλπίζομεν δτι θέλουσι
σπευσει να προμηθευθωσι καί τό έργον τοϋτο, δπερ στολίζει τήν βιβλιοθήκην καί πλουτίζει τό πνεΰμα.

ΕΞΕΔΟΘΗ

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ,,ΦΥΣΕΩΣ"
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΤΑΤΟΝ
Παρακαλοΰνται odot ίλαβον αγγελίας νά έπιστρέύω<η τάντϋτα πρός Αμάς αύτάς.

Όμοίως παρακαλοΰνται καί όσοι τών ήμετέρων συνδρομητών έπίθυμοΰσι τήν άπόκτησίν αύτοΰ νά
δηλώσωσι τούτο έγκαίρω; τή διευθυνσει τής ,,Φύσεως" συναποστέλλοντες καί το τίμημα.
Τιμή εξαιρετική διά τους συνδρομητάς τής «Φύσεως», τών άπλών φρ. 2 καί τών χρυσοδε'των 3.
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14 ΦΤΣΙΣ

EISTT'S’HOSEIS

ΠΑΤΡΩΝ KAI ΠΥΡΓΟΥ
ΗΤΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ „ΦΤΣΕΩΣ“
ΕΝ ίίΡΑι ΤΙΕΧΤΙΛ.»
(Συνέχεια, ΐδε προηγούμί φύλλον)

Ένεκα της βροχής δέν έξήλθομεν τδ έσπέρας έκεΐνο.
Την έπαύριον, Σάββατον, έξήλθομεν περί την 9ην
ώραν της πρωίας καί έπελήφθημεν της έπισκέψεως τών συν
*
δρομητών καί φίλων της «Φύσεως». Άλλά πριν ή προβώμεν
είς την έκτασιν αύτής, καλδν θεωροΰμεν νά άναφέρωμεν καί
ώδέ τινα περί της σημαντικής ταύτης πόλεως.
Αί Πάτραε, ούσαι πρωτεύουσα τοΰ νομοϋ Άχαΐας καί
Ήλιδος,κεϊνται πλησίον τοϋ ποταμού Γλαύκου καί παρά το
Παναχαϊκόν ορος. Πρώτος οικιστής αύτών λέγεται ό Ευμηλος, διδαχθείς ύπδ τοΰ Τριπτολέμου την γεωργίαν καί
την οικοδομικήν, όστις τό πρώτον ώνομασεν αύτάς Άοόην.
Ή πόλις αΰτη είχε κατά τήν αρχαιότητα πολλούς καί
άξιολογωτάτους ναούς καί βωμούς, παρά τινα δέ αύτόθι πη
γήν ίεράν της Δήμητρος,περισωθιΐσαν, ώς λέγεται, παρά τι
έκκλησίδιον τοϋ πολίούχουΆγίου’Ανδρέου, υπήρχε καί μαντεΐόν τι,ού τό άψευδες διεφημίζετο. Αί γυναίκες ήσαν αυτόθι
διπλάσιαι τών άνδρών καί τινες έξ αύτών κατειργάζοντο
τήν έν Ήλιδι φυομένην βόσσον, δι’ ής κατισκεύαζον κεκρυφάλους και ένδόματα διάφορα. Αί Πάτραι ήκμασαν μάλλον
έπί τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων, ίδίφ δε, ότε ό Αύγουστος
{χορήγησε μεγάλα προνόμοια εΐς τήν πόλιν ταύτην. Ή
πέριξ πεδιάς αρδεύεται ύπδ τοδ προμνημονευθε'ντος πο
ταμού Γλαύκου, Λεύκα τήν σήμερον καλούμενου. Αί Πά
τραι νΰν. είναι ή δευτερεύουσα πόλις τήςΈλλάδος ώςπρδς τδ
έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν κατοικουμένη ύπό 48,000 κ.
χαί άναπτυχθεΐσα ούχί ύπο τοϋ πανελληνίου ή ξένων (ώς αί
Άθήναι), άλλ’ άποκλειστικώς ύπδ τοΰ ιθαγενούς στοιχείου,
δι’ όπερ καί άψευδεστατον πρόκειται δείγμα τής προκοπής
καί έπιδόσεως του Έθνους. ’Εντεύθεν έξάγεται ή πλείστη
Κορινθιακή καί τοϋ άλλου Κράτου σταφΐς, καί διενεργειται
τδ έμπόριον τοΰτο, συγκίντρωθέντων πολλών κεφαλαιούχων
ξένων καί έγχωρίων, διενεργούντων μετά τών έπαρχιών καί
τοϋ έξωτερικοϋ συναλλαγάς.
Κατά δέ τδν Αύγουστον καί Σεπτέμβριον ό μεν λιμήν
αύτών παρουσιάζει έκτακτον φαινόμενον συρροής πληθώρας
άτμοπλοίων,προσερχομένων προς παραλαβήν τοΰ σταφιδοκαρποδ,ή δέ παραλιακή οδός ζωηράν και χαρίεσσαν κίνησιν τών
μεταφερομένων καί συγκεντρουμένων εκεί αναρίθμητων στι
βάδων Ικ κιβωτίων σταφίδος ζυγιζομένων καί επιβιβαζόμενων
έπί τών πλοίων πανηγυρικώς. Πλήν, ώς γνωστόν, άπδ
τριετίας ή έξαγωγή τής σταφίδος ήλαττώθη σημαντικώς,έλλείψει αγοραστών καί έξ ύποτιμήσεως τοδ προϊόντος τούτου,
παραγομένου απανταχού ήδη έν άφθονία, ενικά τής αύ—
ξήσεως τής καλλιέργειας αύτοΰ, καί δυστυχώς δέν παρα
τηρείται ήδη ή συνήθης έκείνη κίνησις καί ή μεγά
λη συρροή τών ξένων πλοίων πρδς παραλαβήν σταφιδοκαρποΰ. θά έλεγε τις, ότι παρήκμαβεν ή πόλις ή ό καρπός,άν
τά θλιβερά αίτια τής ύποτιμήσεως καί άζητησίας τοΰ ποτέ
πολυτίμου καί περιζήτητου τούτου καρποΰ δέν ήσαν ήμϊν
ού μόνον γνωστά, άλλά καί τόσον έπαισθητώς βλαβερά. Τδ
δ’ άληθές είναι, οτι τήν τότε ζωηράν κίνησιν, τήν άνθηράν
κατάστασιν, τήν’οίκονομικήν εύρωστίαν αύτής καί τήν έπίζηλον θίσιν,διεδέχθη άνελπίστως, άποτόμως καί άπαισίως ή
ακινησία,ό μαρασμός,ή οικονομική κρίσις καί κατάπτωσις καί
δή ή άπελπισία.
Τάς Πάτρας έγνωρίζομϊν πρό πολλοΰ καί ότε νΰν έβλέπομεν
ταύτας έν τοιαύτη έξακολουθητική καταστάσει, ίνδόμυχος

στενοχώρια καί λύπη μάς κατιλάμβανι ,καί έφεριν είς σκέψεις
έτι θλιβεράς περί τοΰ αδυνάτου τής αμέσου έπανορθώσεως τοΰ
κακοΰ. Ό έφιάλτης βαρέως επεκάθισεν έπί τοΰ τραχήλου
ήμων καί μοιραίως συμ.πληροΐ τδ έργον τής καταστροφής
τής συγχρόνου πατρίδος I —Άλλ’ έως πότε ;
Διήλθομεν μερικάς οδούς, διεβημεν τάς πλατείας, τά
βλέμματα διαδοχικώς έρρίψαμεν έπί τών ωραίων οικοδο
μών τής πόλεως, έπί τών δενδροφυτειών καί άριστων κατα
στημάτων της καί εϊδομεν, ότι ούδέν μετεβλήθη έκ τής περι
καλλούς άψυχου φύσεως τών Πατρών. Έκεϊθεν έβολιδοσκο·
πήσαμεν τάς φυσιογνωμίας τών διαβατών καί τών συναντωμένων πολιτών καί έκεϊ εϊδομεν τήν διαφοράν.Ούδαμοΰ συν—
ηντήσαμεν τό ήρεμον, χάριεν, ζωηρόν, φιλόφρον, καί γλυκύ
βλέμμα τών Πατρίων. Παντοΰ εΰρομεν άνησυχίαν, άπο—
γοήτευσιν, απελπισίαν καί άπροσδόκητον πενίαν.
— Ώραϊα εΐνε έδώ, μοί ελεγεν ό υίός μου, άλλά οί άν
θρωποι δεν μ’ αρέσουν.
— Διατί ; τδν έρωτώ.
—Ξέρω κ’έγώ, ’σάν άγριοι καί θυμωμένοι μοΰ φαίνοννονται, μοί άπήντησεν.
— Ναί, διότι έχασαν πολλά χρήματα, τφ εΐπον.
— Ποΰ ; εις τά χαρτ.ιά, πατέρα ; Είναι χαρτοπαΐκται
— “Οχι, άλλά είς τήν. σταφίδα· όλοι τους είναι σταφεδέμποροι καί σταφιδοκαλλιεργηταί καί άφ ού δέν πωλείται
πλέον ή σταφΐς των δεν κερδίζουν χρήματα διά νά ζήσουν.
— Έ ! καί δέν κάνουν άλλη δουλειά ; νά γείνουν πλοί
αρχοι, αξιωματικοί, ύπάλληλοι, παπάδες ;
— Δέν τούς θέλουν, διότι δέν έμαθαν άλλην εργασίαν.
— Καλά νά πάθουν τότε, μοί άπήντησεν.
Καί τή ϊπιμόνω θελήσει του, τόν ώδήγησα είς τήν οικίαν
τής αδελφής μου,έπειδή {προτίμησε νά διαμένγ παίζων μετά
τών μικρών ΐξαδελφων του, ή νά άκολουθήση τάς πρδς
τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως» έπισκέψεις μου.
Σκεφθιίς πρός στιγμήν, πόθεν νά κάμω έναρξιν τών έπισκέψεών μου, καί βαδίζων μηχανικώς μόνος εύρέθην άκουσίως πάλιν (ν τή πλατείς Γεωργίου Α', όπου συνήθως
προσέρχονται πάντες οί Πατρεΐς καί ξένοι. Ή πλατεία αΰτη
είναι ή καλλίτερα τής πόλεως, έχει καλλίστας οικοδομάς,
καί καταστήματα, καφφενεΐα, ζαχαροπλαστεία, γραφεία κτλέν οις καί τό θέατρον καί τό ταχυδρομεΐον. Ένταΰθα πα
ρατηρώ ζωηράν κίνησιν καί φυσικώς, έσκίφθην, διότι έκεϊ
είναι ή έλπίς, ή κλείς, ή θύρα, ή αφετηρία, τό στόμα
καί τό ους τών προσδοκιών τής πάσης πασχούσης κοινωνίας.
Διήλθον τήν πλατείαν και μετέβην είς συνάντησιν τοϋ
άπέναντι διαμενοντος συνδρομητοΰ τή; Φύσεως κ. Άθαν.
Σωτηριάδου, συμβολαιογράφου.
Τό γραφεϊόν του ήτο μεστόν ανθρώπων, εισέρχομαι καί
παρατηρώ παρά δύο τράπεζας Εργαζομένου; δύο νέους γρα
φείς καί παρ’ έτέρ$ ήλικιωμένον, μικρόσωμου και μεσήλικα .
κύριον, δν έπιτυχώς έξέλαβον διά τθν κ. Σωτηριάδην.
— Ό κ. Σωτηριάδης; «ρωτώ.
— Έγώ, μοί άπαντφ, φιλοφρόνως {γειρόμενο;.
— Πρίντεζη;, διευθυντής τής Φύσεως, τφ λέγω.
— Μπά, πώς ήτο τοΰτο ; μοί λέγει, μειδιών καί τιίνων
μοι τήν χειρα- πότε ήλθετε ;
— Χθες τό εσπέρας έφθασα, καί αύρων άναχωρώ διά
Πύργον. Έπί τή εύκαιρίγ δέ ταύτη ήλθον νά σάς ίδω.
— Ά, πολύ καλά, πολύ καλά έκάμιτε, μοί άπαντά,
διά νά σάς ίδωμεν καί σάς ευχαριστώ.Πώς έχετε ;
— 'Ορίστε, έξηκολούθησε, πηγαίνομεν νά πάρωμεν ενα
καφφέ, νά τά είπωμεν.
— Ά, όχι, ειπον, δέν επιθυμώ νά διακόψω τήν εργασίαν
σας, άφοΰ μάλιστα, ώς βλέπω, έχετε όχι όλίγην.’Απέρχομαι
καί έπιστρέφω άλλην ώραν καί τά λέγομεν.
— Τοΰτο μέ δυσαρεστεϊ, ύπέλαβε· δέν με διακόπτετε"
ή έργασία είναι συνήθης καί δέν μ’{μποδίζετε, άλλως τε
καί έγώ θέλω νά έξέλθω ολίγον.

Η ΦΥΣΙΣ
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Σκεφθείς ότι,ένεκα τών δυσχερών.περιστάσεων τοϋ τόπου,
οί συμβολαιογράφοι πνίγονται εί; Εργασίαν ούχί εύχάριστον
καί οτι μικράν άνεσιν προθύμως έπιζητοΰσιν, άπεδίχθην τήν
πρόσκλησίν καί έξηρχόμεθα, δτε «ίς κύριος εισερχόμενος—- Σας παρακαλώ, τφ λέγει, νά ϊδω τό συμβόλαιον, το
όποιον ίκάμαμεν πέρισυ μετά τοΰ κ. Δ ... διά τήν φόρτωσ.ν
τής σταφίδος είς το πλοΐον τοΰ ....
— Μάλιστα άμέσως.
Καί διέταξε τον υπάλληλον νά φέρη τό συμβόλαιον.
— θέλω καί έν άντίγραφον τής πράζεως τήν όποιαν
έκάμαμεν τόν παρελθόντα ’Ιανουάριον δια τήν άνανέωσιν
τοϋ δανείου μεταξύ τοϋ κ. Σ . . . .
— Μάλιστα, άλλά θά τό έχητε τήν Δευτέραν, διότι
μας έπνιξαν οί πλειστηριασμοί,
— Καλώς. Λάβετε καί σημείωσιν ίνα έτοιμάσητε εν
συμφωνητικόν κεφαλαιώσεως τών τόκων του δανείου τοΰ κ,
Π... διότι ούτος δέν εύκολύνεται νά πληρώση τούς τόκους.
— Μάλιστα, καί αύτό θά γείνη.
Καί μετ’ολίγον.
— "Ε ! πηγαίνομεν τωοα, κ. ΙΙρίντεζη, νά πίωμεν τό
καφεδάκι μας, διότι βλεπεις τί γίνεται.
Μετέβημεν είς τό παρακείμενον καφενεϊον καί. ζαχαρο
πλαστείου τών κ.κ. Κ <ριακοπούλων καί διετάξαμεν καφέδες.
— Εργασίαν πολλήν, βλέπω ότι έχετε, κ. Σωτηριάδη,
άλλ’ άνωφελή, ώς ίκ τών περιστάσεων.
— Ναί, φίλε μον, δάνεια, ανανεώσει; καί έκπλειστηρια
σμούς. Άνακατόνομεν χαρτιά,μελάνην καί πένας καί τίποτε
άλλο. Δυστυχία μεγάλη επικρατεί, καί χρήμα τίποτε.
— Καί τί φρονείτε, δέν θά β'λτιωθή ή κατάστασις ;
— Τίς οΐδε, μόνος ό θεός γνωρίζει.
— Καί τί άλλα κ. Σωτηριάδη, πώς τά περνάτε έδώ,
πώς σάς φαίνεται τό περιοδικόν μου ; σάς άρέσκει;
— Λαμπρόν, λαμπρόν,φίλε μου, σάς συγχαίρω, τό αναγινώσκω μετ’ εύχαριστήσεως, καί ήδη Ουνιπλήρωσα τούς
Τέσσαρα; τόμους μέ τά φύλλα τά όποια μοΰ έστείλατε καί
έχω ήδη όλην τήν σειράν. Είναι μοναδικόν έργον καί πολύ
άρέσκει. Έγράψατε, παρακαλώ, νέους συνδρομητάς καί τούς
κυρίους Δημητρίου ιατρόν καί Κανελλόπουλον φαρμακοποιόν.
— Καλώς, ευχαριστώ, άλλά μέ αύτήν την πενίαν ;
— Τοίς άρέσει καί τό έζήτησαν- διά τοιοϋτον ώφέλιμον έργον δέν ύπάρχει πενία.
— ’Εδώ, ώς βλέπεις, ό τόπος μετεβλήθη, έχασε πολύ,τί
νάκάμωμεν. Εύρέθημεν έδώ καί τώρα όπως όπως διερχόμεθα
τόν καιρόν.
— Μία μεταβολή κυβερνήσεως, πώς σάς φαίνεται, τήν
θέλει ό τόπος ; ελπίζουν βελτίωσιν ;
— Τί νά σάς είπω, βαρέθηκε τάς μεταβολάς καί ούδέν
ίλπίζει. Άπό τάς τυχαίας μάλλον περιστάσεις περιμένει
βελτίωσιν. Ώς πρός τάς κυβερνήσεις, αδιαφορεί ήδη, όστις
καί άν εΐνε ιίς τήν διοίκησιν.
Ό κ. Σωτηριάδης είναι εύγενέστατος καί φιλοφρονέστατος
άνήρ μέ κατέθελξε δέ διά τοΰ καλοϋ τρόπου του καί τής
περιποιήσιώς του καί μετά έξακολούθησιν μικρά; έτι συνδιαλέξεως περί διαφόρων άντικειμένων τόν άπεχαιρέτισα καί μετέβην πρός συνάντησιν τοΰ κ.Δ.Φραγκοπούλου,μιγαλιμπορου.
Ούτος έχει τό κατάστημά του καί τήν κατοικίαν του
ολίγον κατωτέρω καί δέν έβράδυνα νά εισέλθω έντός δια
μερίσματος άπλουστάτου καί εύπρεπεστάτου, ίσογείως κει
μένου, καί έν φ διά διαχωρισμάτων κιγκλιδοιιδώς έφαίνοντο
διατεταγμένα τά γραφεϊά του.
ΕΙς ύπάλληλός του τφ άνήγγειλε τήν έλΐυσίν μου, καί
άμέσως έξήλθε τοΰ ιδιαιτέρου διαχωρίσματος, έν φ είχε τό
γραφεϊόν του καί τείνων μοι τήν χιϊρα.
— Πώς έχετε; κ. Πρίντεζη, μοί λέγει. Καλώς ορίσατε.
— Πολύ καλά, σάς εύχαριστώ, εύρίσκομαι έδώ άπό τής
χθές κ. Φραγκόπουλε, καί έπιτρέψατέ μοι πρός στιγμήν νά
σάς απασχολήσω, όπως σάς ιδω μόνον.
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— Ά, σά; ευχαριστώ πολύ' καί είσθε ευχαριστημένος
άπό τθν τόπον μας ;
— Ώ, πολύ, άλλά συμμετέχω άπο καρδίας τής λυπη
ρά; καταστάσεως είς ήν ευρίσκω αύτόν.
— Τί νάγείνη, ύποφέρομεν" τί νά γιίνη, πάσχει ήδη ό
τοπος πολύ.
— Ναί το βλέπω, πάντες ήδη πάσχομεν, άλλά βεβαίως
πολύ περισσότερόν αί σταφιόοφόροι έπαρχίαι σας, αίτινες
συντηρούνται μόνον άπό αύτήν τήν πρόσοδον. Καί τί φρο
νείτε, Κύριε Φραγκόπουλε, δέν ύπάρχει θεραπεία ;
— Τί νά σάς ιίπω, θά παρέλθη καιρός να τακτοποιηθώ
τό προϊόν καί τά συμφέροντα μας. Ήδη εϊμεθα άνω κάτω.
—Καί πώς πηγαίνει ή «Φύσις» έδώ; Είσθε ευχαριστη
μένος ; Έχετε πολλούς συνδρομητάς ; .
— Πολύ- μάλιστα απορώ πώς εν τοιαύτη στενοχωρά
καί πενίφ άναγινώσκουσι περιοδικά. Έχω άνω τών έκατον ένταΰθα συνδρομητών.
— Ά, πολύ καλά. Βλέπετε είναι ώραϊον καί λυπούνται
νά χάσουν τήν σειράν. Μοϋ φαίνεται σάς οφείλω τήν συν
δρομήν τοϋ τρέχοντος ϊτους. Νά σάς τήν δώσω.
—"Οπως αγαπάτε.
Καί άποχαιρετίσας τόν κ. Φραγκόπουλον, ίνα μή τόν
απασχολώ έπί πολύ, μετέβην πρό; έπίσκεψιν τοΰ κ. Κοντογούρη, δημάρχου.
(Έπεται συνέχεια)

Φ. Ιϊρόντχητ^

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΜΗΛΟ
Μοΰπανε άλλοτε πολλοί,
μά δέν θμμοΰμαι πόοοι!
«Όποιοο οέ/^ένδρο καρπερό
τό χέρι' του άπλώοη,
Μέ λίγο κόπο ή πολύ
πάντα Θά καταψέρ^,
Νά βάλΐ] κάναδπό καρπούς
μία μέρα είς τό χέρι» . . .

Καιρό άφ’ ού πα,δεύΘςκα,

οέ μια ψηλή μηλιά,
Νά κόψω τό ωραΤό της,
τό μοναχό της μήλο,
Είπα πώς τό κατόρθωσα
και εοψιγκα καλά
Τό χέρι, μά σάν τ' άνοιξα
είδα πως ήταν φύλλοί

ΕΠΙΣΤΒΜΟΒΙίΒΝ ΠΑΙΓΜΙΟΗ
Χάρτινα παίγνια.
Τα χυτία. Λαμβάνετε τεμάχιον χάρτου σχήματος τε
τραγώνου, π^,εον ή ήττον μεγάλου, κατά τό μέγεθος, δπερ
θέλετε νά δώσητε είς τό σχηματισθηαόμενον κυτίον σας.
Διπλώσατε τόν χάρτην τοΰτον κατά τήν διεύθυνσιν τών
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έστιγμένων γραμμών, (Σχ. 1), ίχοντες ύπ' οψιν, οτι
Χιά τήν κατασκιυήν τοΰ παιγνίου τούτοι» δ χάρτης δέν
πρέπει ποτέ νά [ζένη δεδιπλωμένος, έκτος τής τελευταίας
περιπτώσεως, καί ότι αί πτυχαί θά χρησιμεύσωβι μόνον ώς
σημεία, οδηγός, οΰτω; ιίπεεν, διά την κατασκευήν τοϋ κυτίου.
Διπλώσατε ειτα τον χάρτην σας, φέροντος προς τό »<ντρον τάςτέσσαρας γωνίας Α, Β, Γ, Δ, και οΰτως έχετε τό
«χήρα 2, έσηγμίνον, ώς έπί τής κάτωθι εΐκόνος ύπάρχη.

Γράφομεν.—Ειίράιο»·, Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν.—Ι.ΠΓούζαν ’Αγγελία έλήφθη. Σας ένεγράψαμεν δι'ένδεκα χρυσόδετα
ήμερολ. Ομοίως έλήφθη καί έτίρα αγγελία φίλου Ίσμαΐλίας. Ευ
χαριστούμε» θερμώς. —Κάϊρον. Δελτάριον έλήφθη. ’Αποστείλατε
άμέσως έκκαθάρισιν πρό τέλους τοΰ έτους.—Α. Σ. Λάριασατ." Ε
πιστολή μέ 3ρ. 27 έλήφθη. Έχει καλώς. Συμμορφωβησόμεβα ώς
γράφετε καί ήσυχεΐτε. Σας ένεγράψαμεν καί δι’ εν ήυερολόριον. —
Η. 0- βόρχοτ. Επιστολή καί πονημάτων έλήφθη. "Εχει καλώς,
άναμένομεν ώς γράφετε· — I. I. ΐΐιχ/σχιον. Δελτάριον έλήφθη.
Γράφομεν ταχυδρομ. εκτενώς.—Δ Κ. Η. "Αργος. ’Επιστολή έλή
φθη καί εύχαριστοϋμεν διά τάς καλάς υμών διαθέσεις, Άναμένο
μεν 5,τι γράφετε καί μή μας λησμονείτε.—Λ. Λ· S. Δαρδανέλια
Έπιστολαί έλήφθησαν. Ταχυδρομιχώς σας έγράψαμεν έκτενώς.—
Κ. Δ. A. ’A-lfiaripeiar. Συνδρομή σας καί αντίτιμου ήμερολογίου ελήφβη. Εύχαριστοϋμεν Στείλατε 5,τι θέλετε καί μετά Ιγκρισιν δημοσιευθήσονται. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλφ. Περικαλύμματα
τιμώνται 2 φρ. Σ. Ν. Μ. Άάείάνδρειατ. ’Επιστολή καί 83 33
φρ. έληφβησαν. Εύχαριστοϋμεν. Έχώρημεν πολύ δι
* αντιπροσω
πείαν καί εΰχόμεθα καλλίστας εργασίας. Περί ήμερολογίου δέν μάς
γράφετε τίποτε.

ΖΑΧΑΡΟΓΊΑΑΣΤΕΙΟΝ
Η ΠΡΟΟΔΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

—*
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Μετά τοϋτο διπλώσατε καί αναδιπλώσατε έναλάζ το Α
έπί τοϋ Η, το Β έπι τοϋ Ζ, το Γ ίπί τοϋ Ε Χ«» τό Δ έπι
τοϋ θ, μεθ' ο έχετε τόν χάρτην οας οεόν.μειωμενον, ώςίπί
τοϋ βχ. 3.
Είτα διπλώσατε καί αναδιπλώσατε έναλλάζ το Α έπι
τοϋ Λ, τό Δ έπί τοϋ Μ, τό Γ ίπί τοϋ Ν καί τό Β ίπί του
Κ διά νά έχητε πάσας τάς πτυχάς τάς σεστ,μειωμένας ίπί
τοϋ σχ. 4 Ήδη χαράξατε ota τής γραφίδος τας πάσας τάς βγμειωρίνας γραμμάς δια μελάνης ίπί τοϋ σχ. 4 καί κόψατε Χιά
μαχαιριδίου δλας αύτάς, τάς σημειωθείσας γραμμάς, άπορρίπτοντςς τάς μικράς γωνίας τοϋ χάρτου,αίτινες πρέπει κατ’
ανάγκην ν’ άφαιρεθώσι. Μετά τοϋτο διπλώσατε καί αφη
*
βατί δεδιπλωμένας τάς μικρά; πλευράς 1 και 4 των γω
νιών Α καί Δ, οΰτως ώβτε αί γωνίας αύται νά δύνανται
εύκόλωζ νάπερώνται διά τών σχισμάδων Β καί Γ τών αντι
θέτων γωνιών (σχ. 5).
Τέλος περάσατε τήν γωνίαν Α ίντός τής σχισμάδος τής
γωνίας Γ καί ανθίζατε τάς πτυχάς, ίνα μή δύναται πλέον
ή γωνία νά έξελθη. Όμοίως περάσατε τήν γωνίαν Δ ίν τή
σχισμάδι Β, ώθοϋντες πρόςτό εσωτερικόν τάς γλώσσας, αί
τινες άνευ τούτου θά εμενον ίξω, κα; οΰτω θά ίχητε το
προσχεδιασθέν κυτίον σας.
Φ. H.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS „ΦΥ3ΕΩΣ“
Ρ. Ν. Ι1· Α’/ρκνραν, σειράν φύλλον σας άπεστείλαμεν. Σάς
ένεγράψαμεν καί δι’ έν-χρυσόδειον ήμερολόγιον.— Θ. I). Κύμην
Επιστολή καί αγγελία έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν θ.φμώς. Σας ένεγράψαμεν α’ ένδεκα ημερολόγια. 'Ησυχεΐτε.—Α. Π. Σύρον. Αγ
γελία έλήφθη Εύχαριστοϋμεν. Σάς ένεγράψαμεν διά 17 Ημερο

λόγια. θά πράξωμεν ώ; γράφετε—Π. Κ ΝσωτΛιο
.
*
’Επιταγή
έλήφθη. Εύχοριστοΰμεν πολύ. Σας ένεγράψαμεν δι,',εξ Ημερολό
για. αριθμός λαχείου κ.Μ.δ έν δεξιά άποδείξεώς του άριθμΟς.—Μ.
Κ. Σί’ροτ. Συνδρομητής ένεγράφη.’ Φύλλα άπεστείλαμεν. Εύχαριστοΰμενπολύ. Άπόδειξιν άποστέλλομεν. — Π Κ. θονρίαν. ’Επι
στολή ελήφβη. Έγράψαμεν. — A. Α. Άρχοβτό-ϊιαν. Διεύθυνσις
συνδρομητοϋ διωρθώθή.—Σ Α. ίάϊροτ. Έπιστολαί καί συνδρομή
έλήφθησαν Σάς γράφομεν.—Κ. Τ, Ίσμαϊΐίατ. Επιστολή καί 84
φρ έλήεβησαν. Εύχαριστοϋμεν πολύ. Έγράψαμεν.—Σ· Α. Πρίβιζατ. Άπορουμεν άφοΰ όλοι λαμβάνουσι φύλλα. ’Εντούτοις θά
ένεργήσωμεν τά δέοντα. Ήσυχεΐτε. — Κ-Γ. Α. θιασαΛονίχητ· Δελ
τάρια έλήφθησαν. Συνδρομηταί
ένεγράφησαν. Εύχαριστοϋμεν.

Βράβευαν έν τι) Δ'

Όλυμπεακϊ) &$ϊβει

Έν τφ λαμπρφ καά έπι τό εύρωπαϊκώτερον διεσκευασρ,ένφ τούτφ ζαχαροπλαστείω κατασκευάζον
ται παντοειδή γλυκίσματα και ζακχαρόπηκτα .πρω
τοφανή, Λοιότητοζ· άρίβχης. ΤΔ δέ κ ο μ ψ έ τ α
του εί<Αν έκτακτα, άμτλλώ^,ενα πρός τά Εκλεκτό
τερα τών καλλιτέρων ’Αθηναϊκών Εργοστασίων καί
βραβευθέντα έν τή Δ' ’Ολυμπιακή ’Εκθέσει.
Οί βουλόρενοι προσελθέτωσαν.

Κ. OYPBIONC
Γ 2ΑΡΟΥΧΛΙΠΤΟΥ
Έν τή πλατεία Γεωργίου τοϋ Α'.
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Έν τδ> κομψοτάτφ χαι ’ύντζος ίύ^&παί'χώ τούτα Κονρβίω εν^ίοχίΐ πας φιλόκαλος. και φίλος τής κα&αριότητο$ πάσαν τήν δννατην πιριποίηβιν. Πςός $i τούζοις έν
αύτώ έκτελοΰνται #ερμ« χαΐ
λουτρά.
Πζςιποίηβις έξ«ί.’ρετο§. Σννιβτ&ται

ELIE BERTHET

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΕ Γ»

ΗΛΙΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
Έξεδόθη έσχάτως καί είς τήν 'Ελληνικήν τό περιεργβτατόν καί παραδοξότατον τοϋτο βιβλίον υπό τοϋ έν 'Αθήναις
βιβλιοπώλου κ. Άναστ. Φέξη' καί άποστέλλεται ελεύθερον
ταχυδρ. τελών είς τόν άποστελλοντα αυτφ δρ. 2- εκ τοΰ
εσωτερικού καί φρ, 2 ΐκ τοϋ ίξωτερικοϋ.
εκ των καταετηματων

ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΑΝΤ1ΝΙΔΟΥ

