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Άπό τούδε δυνατοί τις ν’ άναγγείλη τό τέλος τοΰ 
κόσμου τόσον άσφαλώς, ώσεί νά έπρόκειτο περί ζητή
ματος οφθαλμοφανούς, χαί ούχί μόνον περί τοΰ τέ
λους τής γής, ήν κατοικοΰμεν χαί περί τής έπ’ αύ·. 
τής διαβιούσης άνθρωπότητος, μεθ’ όλων αύτής τών 
έργων, άλλά χαί περί τοΰ τέλους πάντων τών κόσμων 
τοΰ ήμετέρου συστήματος καί αύτοϋ τοΰ Ήλιου, πη
γής τοϋ φωτός, τής θερμότητος καί τής κινήσεως τής 
ζωής· Έλεύσεταιήμαρ, καθ' 0 ό λαμπρός Λμών "Ηλιος 
σβεσθήσεται, τήν γηίνην ζωήν θέλεχ καταλάβει αιώ
νιος ύπνος, Λ δ’ Αμετέρα σφαίρα σκοτεινή πλέον τότε 
καί πεπηγυϊα, θά περιστρέφεται, ώς κοιμητήριον 
σιωπηλόν χαί έρημον, έν τή άστεροέσση νυκτί, πέριξ 
τοΰ παλαιού αύτής φωτεινού καί ήδη άοράτου άστέ- 
ρος, ένθα πάντες οί πλανήται θά κυλίωντατ, ώς με
λανά καί νεκρά σώματα περί τόν έπίσης μελανόν καί 
μαΰρον όγκον τοΰ Ήλίου. Τότε δέ άπασαι αί ανθρώ
πινοι μεγαλειότητες, παν δ,τι τό γε νΰν έχον προξε
νεί τούς παλμούς τών καρδιών καί διαγείρει τόν έν- 
θουσιασμόν τών θνητών, ό έρως, Λ δόξα, Λ άναζήτη- 
σις τής άληθείας, τό θρησκευτικόν αίσθημα, τό χρήμα 
καί τά έγχόσμια αγαθά, πάντα ταΰτα θά έξαφανισθώ- 
σιν άπό τής Γής πλέον νέκρας, φυχρας καί σκοτεινής.

Ή αίσθησις τής ζωής είναι έντυπωσις εύχάριστος, 
ήτις αύτή καθ’ έαυτήν άρκεϊ, ϊνα καταπραύνη έν 
ήμϊν τάς σκληρο.τέρας δοκιμασίας καί ϊνα τρεφώμεθα 

-δι’ έλπίδων. Ή στέρησις δμως ταύτης είναι Λ άμαυ- 
ρωτέρα τών προσδοκιών χαί πδς άνθρωπος λογικός, 
δέν δύναται ή νά φρικιάση.’απέναντι τής σκέψεως 
ταύτης, καί πρό τού χάους καί τής άβύσσου·

Εν τούτοις τήν ζωήν άπόλλυμεν καθ’ έκάστην έν 
τω ύπνφ· άπόλλυμεν κατά τούτον τήν γνώσιν τοΰ 
φαινομενικού κόσμου χαί Λμών αύτών,Λ δέ τόσον γλυ

κεία, ή εύελπις καί εύχάριστος αίσθησις της ζωής, Λ 
τόσον Λμϊν άκριβής καί ποθητή, αφανίζεται μετά του 
ύπνου-

Καί έν τούτοις τόν ύπνον ποθούμεν !
‘θυόταν ό Λμέτερος πλανήτης άποκοιμηθή, καί 

όπόταν Α άνθρωπό της κλείση τό βλέφαρόν της, θά 
ήναι διά παντός, δέν θ’ άφυπνισθή πλέον. Ή νύξ δέν 
θά έχη έφεξής έπαύρχον.

Άλλά πότε καί πώς τό τέλος αύτό τού κόσμου θά 
έλθη ; θά έξετάσωμεν τό ζήτημα τούτο παραχατιόντες.

I
Ή Γή, ώς έκαστος Λμών, δύναται ν’ άποθάνμ είτε 

έκ τυχαίου συμβεβηκότος,είτε έξ άσθενείας είτε έκ γή
ρατος Τά πάντα δύνανται νά συμβώσιν έν τω άπείρω. 
Ό δέ σκεπτικιστής όφείλει νά μελετήση τάς αίτιας 
καί νά έπιλάβηται της δοκιμασίας διαγνωστικής, 
στηριζομένης έπί τής πλήρους άναλύσεως τών συν-, 
θηκών τής γηίνης. ζωής καί κατά τόν ύπολογισμόν 
τών πιθανοτήτων νά φθάση είς συμπεράσματα.

Λάβωμεν δθεν ύπ’ δψει τάς ύφισταμένας έπιστημο- 
νικάς γνώσεις δπως έξετάσωμεν τάς ποικίλας φάσεις, 
άς Λ φύσις προώρισεν εΐς τόν πλανήτην, δν κατοι- 
κούμεν. Άναμφιβόλως συμβαίνει πολλάκις, ώστε νά 
παραβάλη τις άπάσας τάς αιτίας τοϋ θανάτου καί ένφ 
νομίζει, δτι άποφαίνεται περί τής πιθάνοτέρας, έν 
τούτοις νά μή έχη σκεφθή περί τής πραγματικής. 
Καί τότε περιέρχεται τις ακριβώς εΐς τήν- θέσιν τοϋ 
ΐατροΰ, δστις ένφ λαμβάνει πληροφορίας περί τοΰ 
άναρρωνύοντος άσθενοΰς.του καί μανθάνει δτι αΐφντ- 
δίως άπέθανε, λέγει δτι έτελεύτησεν ίατρευθείς-

"Ωστε τίνι τρόπω νά έργαοθώμεν καλείτερον ; Έχο
μεν τήν άξίωσιν οτι δυνάμεθα τά πάντα νά μαντεύω- 
μεν : Τούτο είναι όλίγον άδικον. ’Αλλά πάλιν ένεκα 
τής άνεπαρκείας τών γνώσεών μας δέν πρέπει ν’ άνα- 
ζητώμεν ; Χαί νά κοιμώμεθα έν τή αδιαφορία ; Καί Λ 
περιέργεια; ’

Έλθωμεν λοιπόν εΐς τό ζήτημα.
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Τίνι τρόπω θά έπέλθη τό τέλος της Γής ; Κα\ κατά 
πρώτον-έξετάσωμεν, θά τελευτήσω ή Γή ;

"Ω ! είναι νέα, πολύ νέα χαι Λ άνθρωπότης α-ύτής 
δέν εφθασεν άκόμη τήν ηλικίαν τής λογικής· Ή φνλΑ 
αύτής, ήτις αισθάνεται έαυτήν προωρισμένην νά κα- 
τακτήση τήν λογικήν, μόλις ήδη αρχεται νά κρίνη. 
Ψελλίζει ήδη τούς πρώτους φθόγγους τής- κρίσεως 
καί χωρίς πολύ νά έννοή τί λέγει· Ή πρώτη άνα- 
τροφή, ήν δίδει, είς τά τέκνα της είναι νά άλληλο- 
κτείνονται έν συναυλία μουσικής, καί Α κυριωτέρα 
χρήσις τών πηγών της περιορίζεται ούχί είς άνάπτυ- 
ξιν τής. παραγωγής, άλλά είς άνάπτυξιν]τών πρός κα
ταστροφήν τής άνθρωπότητος φονικών δπλων.' Αί 
μάλλον πρόκεχωρηκυϊαι άρχαί τής κοινωνικής προό
δου θέλουσι νά πιστεύσωμεν δτι δ Ραβασόλ’καί ό Κα- 
ζέριο είναι ίσοι πρός τόν Νεύτωνα καί τόν άγιον Βι
κέντιον καί πρός άπόδειξιν τοΰ ισχυρισμού των τούτου 
δέν εύρον κολείτερον μέσον τού έγχειριδίον. ΐίαρά 
τοΐς κατοίκοις δμως τοϋ”Αρεως δέν άπαντά τις όμοιας 
ίδέας.

Ώ, ναί, Λ ήμετέρα άνθρωπότης είναι πολύ νέα, άς 
εΐπωμεν τεσσάρων έτών καί κακο-ανατεθραμμένη, ώς 
παιδίον τών τριόδων ·ένός ήλιακοΰ συστήματος καί 
ακριβώς ένεκα τής μεγάλης νεότητάς της ζητεί έπι- 
μόνως νά ζήση, διότι αίοθάνεται, δτι θά μεγαλυνθή, 
μίι σκεπτομένη έν τη βοστρυχοεχδεϊ αύτής μικρά 
..όμη, δτι ήμέραν τινά θά λευκανθώσιν αί τρίχες της, 
ότι θά λησμανήση τάς αγρίους παιδιάς άνευθύνου καί 
όνοικτίρμονος ήλικίας, δτι θά ζήση έπί αιώνας αίώ- 
νων έν τή δόξη τών διανοητικών έργων καί δτι άφοΰ 
διατρέξη τόν μέγαν κύκλον τών τρυχών της βραδέως 
θά κατέλθη πρός τάς βαθμίδας τοΰ τάφον·

Δέν διήνυσεν έτι πορείαν εκατόν χιλιάδων έτών καί 
δύναται νά ζήσηέκατομμύρια τοιούτων καί θά τό ίδω
μεν τούτο κατωτέρω, ώς καί δτι δύναται συνάμα ν’ ά- 
. οθάνη έκ τυχαίου συμβάντος·

Καί πρώτον, ύπό μόνην άστρονομικήν έποφιν ό ήμέ- 
τερος πλανήτης είναι έκτεθειμένος είς πλείστους κιν
δύνους καί πλείστας παγίδας· Παιδίον γεννώμενον είς 
τόν κόσμον καί τό όποιον είναι προωρισμένον νά γίνη 
άνήρ ή γυνή δύναται νά παραβληθμ πρός άτομον,δπερ 
τοποθετεί τις είς τήν είσοδον άρκούντως στενής όδοϋ, 
περιβαλλομένης έξ οίκιών, έκ πάντων τών θυρών καί 
θυρίδων τών όποίων κυνηγοί ώπλισμένοι διά πυροβό
λων δπλων τοΰ τελευταίου συστήματος καιροφυλα- 
κτοΰσι τήν διέλευσίν του- Καί τό δυστυχές αύτό άτο· 
μον πρέπει νά διατρέξμ τήν όδόν ταύτην καθ’ δλον 
αύτής τό μήκος, άποφεΰγον τούς κατ’ αύτοϋ διευθυ · 
νομένους. πυροβολισμούς έν έκάστη άφ’ ένός δπλου 
διαβά/ει του. Άπασαι αί νόσοι είσίν ένταΰθα άγρύ- 
πνως άναμένουσαι, άπειλοΰσαι καί έπιβάλλουσαι, ή 
όδοντοφυία, αί λειποφυχίαι, ό μηνυγγίτης, τό έρησί- 
πελας, Α εύλογία, ό τυφοειδής πυρετός, ή πνευμονία, 
ό έντερίτης, ό τύφος, ό άνευρισμός, ή φθίσις, ή χο
λέρα, ό λοιμός κτλ. κτλ. τόσαι άλλαι νόσοτ, άς πα- 
ραλείπομεν ν’ άναφέρωμεν ώδε. Ό όδοιπόρος μας 
λοιπόν θά πατορθώση σώος καί άβλαβής νά φθάση 
είς τό τέρμα τής όδοΰ ; Καί άν φθάσμ, θά φθάση διά 
νά τελευτήση τόν βίον του ώσαύτως.

Ό Λμέτερος πλανήτης ούτως οδοιπορεί έν τή 
ήλιακη αύτοϋ όδώ μετά τάχύτητος πλέον τών έκατόν 
χιλιάδων χιλιομέτρων κσθ’ ώραν, ό δέ "Ηλιος συμπα- 
ρασύρεί αύτόν ταύτοχρόνως μεθ’ δλων τών πλανητών 
πρός τόν άστερισμόν τοϋ Ήρακλέους.

’Εν τη πορεία του δέ ταύτη δύναται νά συναντήση 
αόρατόν τινα σφαίραν πολύ μεγαλειτέραν αύτοϋ, μεθ’ 
ης ή σύγκρουσις θά Αρκεί νά τόν μεταβάλμ είς άτμόν. 
Δύναται έπίσης νά συναντήση ήλιον τινα δστις θά

τόν κατέκαιεν αύτοστιγμεί, ώς μηλον ^ιπτάμενον έν 
κλιβάνφ. Δύναται νά συναντήση σμήνος ούρανολί- 
θων, οϊτινες θά παρωμοίαζον πρός πυροβολισμόν έκ 
σφαιριδίων κατά μικρών πτηνών- Δύναται νά συναν
τήση κομήτην δεκάκις ή είκοσάκις όγκωδέστερον καί 
συνιστάμενον έκ δηλητηριωδών άερίων, άτινα θά κα- 
τέπνιγον τήν άτμοσφαίραν μας. ,

Δύναται νά καταληφθή ύπό συστήματος ήλεκτρικών 
δυνάμεων, αϊτινες θά περιώριζον τάς δώδεκα κινήσεις 
του καί αϊτινες θά διέλυον αύτόν ώς σύρμα πλατίνης 
ύπό τήν έπίρροιαν διπλού ρεύματος· Δύναται ν’ άπο- 
λέση τό όξυγόνον, δπερ μάς ζωογονεί. Δύναται νά 
διαρραγη ώς κάλυμμα ήφαιστείου. Δύναται νά κατα- 
συντριβή έν άπειρομεγέθει σεισμφ, Δύναται ή έπιφά- 
νετα αύτής νά καλυφθη ύπό τών ύδάτων καί νά ύπο- 
στη δεύτερον κατακλυσμόν γενικωτερον τοϋ τελευ
ταίως γενομένου· Δύναται νά έλχθή ύπό τ-ής διαβά- 
σεως ούρανίου τινός σώματος, δπερ θ’ άπέσπα αύτόν 
τοϋ Ήλιου καί θά έρριπτε αύτόν είς τάς πεπηγυίας 
άβύσσους τοϋ άχανοϋς. Δύναται ν’ άπολέση ούχί μό
νον τό ύπολειπόμενον μέρος τής έσωτερίκής αύιοϋ 
θερμότητος, δπερ ούδόλως πλέον έπενεργεΐ έπί τής 
έπιφανείας του, αλλ’ ετι καί τόν προασπίζοντα αύτόν 
φλοιόν, δστις συγκρατεϊ τήν ζωικήν αύτοϋ θερμοκρα
σίαν. Δύναται ώραίαν τινά ήμέραν νά παύση φωτιζό
μενος και θερμαινόμενος ύπό τοϋ σκοτεινού πλέον καί 
ψυχρού καθιστάντος Ήλίου· Δύναται έπίσης νά κα
ταστροφή ύπό πολλών άλλων αιτίων, ών τήν άρίθ- 
μησιν άφίνομεν είς τούς γαιολόγους, παλαιοντολό- 
γους, φυσικούς, χημικούς, βιολόγους, ιατρούς, βο
τανικούς κτλ. καθ’ οϋς άπροσδόκητος στρατειά θανα
τηφόρων μικροβίων θά Αδύνατό ν’ άρκέση πρός κατα
στροφήν τής άνθρωπότητος καί τών κυριωτέρων ζωϊ - 
κών καί φυτικών είδών, άνευ τήςέλαχίστης άστρονο- 
μικής βλάβης τφ Αμετέρω πλανήτη.

(“Επεται συνέχεια)

ΗΛΕΚΤΡΑ

Ή ύπόθεσις τήί Ήλεκτρας είνε γνωστή καϊ ώξία άνχ- 
γραφής. Είνε άπλή καί σύντομοί, και απέριττος καί σαφής, 
οσον και μεγαλοπρεπής καί έπιβάλλουσκ. Περιστρεφόμενη είς 
τδ Μυκηναϊον άγος, καθ' 5 μάχλος βασίλισσα καί σύζυγος, 
έφόνιυσε τδν ύπατον τών Ατρειδών καί σύζυγόν, της, Άγα- 
μεμνονα, χάριν τοΰ έραστοΰ Αίγίσθου, αρχεται άφ’ ί; στιγ
μής, ό τελευταίος γόνος τοΰ Άτρέως, ό καλδς Όρέρττ,ς έπα- 
νέρχεται Ανώριστος βίς την πάτριον, έπιστρέφων μετά τοΰ 
σωτήρος καί παιδαγωγού του έκ Φωκίδας, δπου παΐδα νεα
ρόν, έξέπεμψεν ή Αδελφή Ήλεκτρα, σώζουσα αύτδν τής δο
λοφόνου χειρδς τίίς εναγούς μητρός, τής Κλυταιμνήστρας, 
ητις «μελέτα τδν θάνατον τοΰ τέκνου, ζητούσα νά άποσο- 
βησιρ τόν κίνδυνον μελλουσης έκδικήοίως, ή* έφοβείτο άπδ 
μέρους τοΰ τέκνου της καί.τέκνου τοϋ ώνδρδς καί βαηλέως, 
ον έδολοφόνησεν.

Ή σκηνη ύπόκειται έν "Αργεί. Εισέρχεται ό Όρέστης 
μετά τοΰ φίλου του Πυλάδου, καί του γηραιού παιδαγωγοί, 
είς 5ν, παιδίον, είχεν έμπιστευθί), ϊνα τδν σώσγ, τδν "Ορέ- 
στην, η Ήλεκτρα. Τδ δράμα έκτυλίσσεται έξωθεν τών Ανα
κτόρων τών Πελοπιδών, όπόθεν προλογίζων ό παιδαγωγός, 
δεικνύει είς τόν Όρέστην τά της πόλεως, άφηγεϊται δ’ έν 
σμικρφ τά τοΰ παρελθόντος. Καί μετά την ώραίαν καί θαυ 
μασίου κάλλους Αποστροφήν, Ά* ό Όρέστης Απευθύνει πρδς 
την πάτριον, πρδς τούς θεούς καί τά πάτρφα δώματα, ών 
έρχεται· «δίκγ καθαρτής πρδς θεών ώρμημένος» οί τρεις 
προλογησαντες έξέρχονται καί εμφανίζεται έξερχομένη τών 
άνακτόρων,.η Ήλέκτρα, ί σεμνή καί μεγάλη κόρη, ή όνει- 

ρευσμένη την έκδίκησιν τοΰ πατρός, ή στένουσα καίπά- 
σχουσα καί όλοφυρομένη, μεταξύ τών άτιμων φονέων του. 
Οί τεσσαράκοντα πιρίπου στίχοι, είς ου; έκφράζει τδ άλγος 
τής ψυχής της, και ή ίκετηριος στροφή έκείνη

. «ώ δώμ’ Άίδον καί Περόεφόνης 
ώ χθόνι’Ερμή καί πότν’ Άρά 
όεμνάί τε θεών παΐδες Έριννύες, 

έλθετ ’ άρΑξατε, τίόαΟθε παψός 
φόνον Λμετέρου 
κάί yot τόν άμον πέμψατ’ Αδελφόν», 

ε’ισάγουσιν είς τδ ύψος τής τρχγφ^ίας, κίνοΰσιν άπδ της 
πρώτης στιγμής τοΰ θεατοΰ τδν οίκτον, καί προπαρασκευά- 
ζουσι την άνάγκην της καθάρσεω-.

Εύθύς μετά ταΰτα εισέρχεται ό χορός έξ επιχωρίων Παρ
θένων συνιστάμενος, καί ψάλλει ^ιαλογικώς μετά τής Ή- 
λέκτρας, ζν,τών νά παρηγόρηση καί νά καταπραύνη αύτην.

Μετά τδν μετά τοϋ χοροΰ διάλογον τής Ήλίκτρας, είσ 
ερχεται είς την σκηνην, φέρουσα λήκυθον, ή άδελφη τής 
Ήλεκτρας, ή Χουσόθεμις.

Ή Χρυσόθειις βαίνει είς τδν τάφον τοΰ πατρός, άπο- 
στελλομε,η ύπό τής μητρδς Κλυταιμνήστρας, ϊνα «τυμβεύσγι 
χοάς». ’Ελέγχεται ύπδ τής άδελφής, ώς όλιγωροΟσα αύτη 
περί την τοΰ πατρός έκδίκησιν, καθ’ ά ζώσα εύτυχής μετά 
τών μιαρών τοΰ πατρός φονέων. Ή Χρυσόθεμις δικαιολογεί
ται, ερωτωμένη δέ άναφέρέι, ότι ή μητηρ φοβηθεϊσα έκ 
κακοΰ νυκτερινού οράματος, έπεμψεν αύτην είς τδν τάφον, 
ινα σπείσγ τφ νεκρφ. Ή Ήλέκτρα κατεξανίσταται κατά 
τήί αύθαδείας τής άσεβους μητρός, καί πείθει την Χρυσόθε- 
μιν, νά μη μιάνγ τδν πατρικόν τάφον, μέ τήί δολοφόνου τά 
αναθέματα, άντ’ αύτών δέ νά προσφέρη πλόκαμον έκ τής 
έαυτής κόμης καί.έκ τής τής άδελφής, δν μάλιστα άποκό- 
πτουσα προσφέρει μαζύ μέ την παοθενικην ζώνην της, την 

«ού χλιΛαίς ησκημίνην»
Ή Χρυσόθιμις άπέρχεται ϊνα έκτελέσιρ την διαταγήν τής 

Ήλεκτρας, άμέσως δέ μιτά ταΰτα εισέρχεται είς την σκη 
νην ή Κλυταιμνήστρα.

♦ 
χ ■ . » *

Ό μετά τής Ήλεκτρας διάλογος είνε θαυμασίας δυνά
μεως, έν αύτφ δέ η αγανακτούσα κόρη, ρίπτει κατά πρό- 
σωπον της μητρός, δλον τδ έναγές έγκλημα, δι’ δπερ πει- 
ρκται νά δικαιολόγηθή εκείνη, ίσχυριζομένη, δτι φονεύουσ, 
τΐν σύζυγον, έξεδικείτο την έν Αύλίδι θυσια.θεϊσαν κόρην τηα 
την ’Ιφιγένειαν. ’Εδώ έκσπ^ δλη τής Ήλεκτρας ή οργής 
καί άποσπώσα τδ προσωπίϊον τής μητρός, δικαιολογεί τδ, 
πατέρα, θυσιάσαντα χάριν τών Ελλήνων την κόρην τουν 
Μεταπιπτουσα άπδ τ'ής όργής είς- τδ πατάπονο», καί έ*εϊ- 
θεν είς την ειρωνείαν, καυτηριάζει την μάχλον μητέρα, καί 
ακούει μετά περιφρονητεως αύτην, εύχομένην είς τούς θεούς· 
νά την διαφυλάξωσι τών άρών τής κόρης..

/ . *'* *

Τότε εισέρχεται ό γηραιός παιδαγωγός, δπως θέσγ είς 
ενέργειαν τδ σχέδιον,δπερ έπλεξαν μετά τοΰ Όρέστου, δστις 
θέλει νά νομισθίΐ νεκρός ύφ’ δλων, διά νά είαέλθϊΐ' είς τον 
οίκον είτα καί έκδικηθίϊ τούς φονείς τοΰ πατρός. ΠαρΟυσί^ 
τής Ήλεκτρας, ό Παιδαγωγός, πρόφασιζόμενος, δτι είναι 
άγγελος έκ Φωκίδος, άγγέλλει, δτι ό Όρέστης έφονεύθη είς 
τούς Δελφικούς άγώνας πεσών άπδ τοΰ άρματος.

Ή Κλυταιμνήστρα άκούέι μετ’ άνυποκρίτου χαράς- τοΰ 
υιοΰ τδν θάνατον καί ή αυλαία—πίπτει, έν μέσφ τών δει 
νών όλοφυρμών τής Ήλεκτρας, θρηνούσης τ9)ν άπώλειαν τή- 
τελευταίας έλπίδος της-

«κέκβυθεν, (Αναφωνεί) 
ούτε τού τάφου άνττάόας 
ούτε γόων παρ’ Λμών».

«
* *

Μετά τδ πρώτον στώσιμον, εισέρχεται είς την σκήνην, 
δπου ό χορός καί ή «Ήλέκτρα» ή Χρυσόθεμις, έπιστρέφουσκ 
έκ τοΰ τάφου πληρης χαράς άγγέλλει, οτι ό Όρέστης $λθε, 
οτι δετόν είδε θύόντα παρά τόν τάφον τοΰ. πατρός. Ή 
Ήλεκτρα, μνημών -τών πρδ μικροΰ άγγελθβντων, ταλανίζει 
αύτην οίκτρώς άπατηθεϊσαν καί τή Αναγγέλλει τοΰ άδελφοΰ 

.την τελευτήν. ΠροσπαθοΟσα δέ νά πιίσγ αύτην, όπως άπδ 
κοινού έκδικηθώσι τδν πατέρα, καί μη έπιτυγχάνουσα, την 
διώκει περιφρ’όνητικώς. Άλλά την στιγμην,έκιίνην είσερχε ·, 
ται είς τήν σκηνήν, ό' Όρέστης καί ό Πυλάδης, δήθεν ώ; 
Φωτιείς κομίζοντες την κόνιν τοΰ Όρέστου. Είναι ένταΰθκ 
τδ μεγαλοπρεπέστερου τοΰ έργου μέρος, Α συγκινητικότερα 
στιγμή αύτοϋ. Ή Ήλέκτρα έκλιπάοοΟσα λαμβάνει την τε- 
φρβδόχον, καί έν θαυμασίγ αποστροφή, πληρει δψους καί 
κάλλους καί δυνάμεως, θρηνεί τδν άδιλφόν, Προσβλέπουσα 
την λήκυθον, καί έξαγγέλλουσα τάς έξοχους έκείνας στροφάς!

τ<ηγάρ όύ δέξαι μ’ β’ς τό όόν τόδε Οτέγος 
τΑν μηδέν είς τό μηδέν.......................
. . . , καί γάρ Α νίκ’Αόθ’ άνω
ξύν όοί μετεϊ&ον τών ϊΰων καί νΰν ποθώ 
τοϋ όοϋ Οανοΰόα, μ’ άπολείπεόθαι τάφου»,

*
* *

Καί άρχεται ή λΰσις. Ή άναγνώρισις τών δυο άδελφώ" 
τεχνική, έπιδάλουσα. μεγάλη, συγκινητική, συντελεΐται.

— ΓΩ φίλτατον φώς, φωνεϊ η Ήλέκτρα.;
— Φίλτατον συμμαρτυρώ, άνακράζει ό Όρέστης.

■ Καί οί δύο άδελφοί, οί ζώντες διά την έκδίκησιν καί μό
νον άναγνωρίζονται.

. Άλλά: -
— «Τά μέν περισσεύοντα τών λόγων άφίς, φωνεί ό Όρέ

στης. Καί ζητεί οδηγίας διά· νά έπιτελέση την έκδίκησιν.
Ή Ήλέκτρα δίδει ταύτας καί ό Όρέστης μετά τοΰ Πυ· 

λάδου καί τοΰ Παιδαγωγοΰ εισέρχονται είς τά άνάκτορα, 
οπού μόνη η Κλυταιμνήστρα. Ό χορός ψάλλει, οτε Ακούον
ται ένδοθεν αί κραυγαί τής φονευομένης γυναικός.

»ώ τέκνον οϊκτειρε τΑν τεκοΰόαν» 
φωνεί έσωθεν ή φονευομένη μητηρ.

Έξόχως είναι τραγική η σκηνή· Μαινομένη καί έξαλλος 
η Ήλέπτρκ, κραυγάζει :

«Δέν φκτετρες Ού τόν πατέρα.
Και πρδς τδν Όρέστην

«παϊάον εί όθένεις, 
παΐόον διπλήν».

Μετ' όλίγον ό Όρέστης εξέρχεται ώχρδς μέ αίμοσταγή 
μάχαιραν. Είχε φονεύσει την μητέρα. Ότε δέ μετ’ όλίγον 
εισέρχεται ό Αίγιοθος, καί έννοεί τά συμβάντα, ζητεί άνάν- 
δρως συγγνώμην. Άλλ’ οί έκδικηταί είνε Αμείλικτοι. Τόν 
Αναγκάζει ό Όρέστης νά εΐσέλθη είς τδ άνάκτόρον, διά νά 
τδν φονεύσν) έκεί

«ένθαπερ κατέκτανες
•πατέρα τόν άμόν, ώς Δν έν ταϋτφ θάνμς»,

Καί τό δεύτερον μέρος τής καθάρσεως έπέρχεται έντδς τών 
Ανακτόρων, κεκλεισμένων τών θυρώ/, έν φ ό %°ρύς ψάλλει:

«ώ όπέερμ’ ’Ατρέως. ώς πολλά παθόν 
ξ> δι’ έλευθερίας μόλις εξήλθες 
τήί νϋν όρμμ- τελετωθέν».

Ή τραγφδία έληξεν. Ή κάθαρσις έπήλθεν. Ό Βασιλεύς 
καί πατήρ, έξεδικηθη. .

/
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ΕΝ ΘΑΥΜΑ

Ή ύχταέτ'-ς κόρ-η Χωή Χαργάνιμ—
Παράλυτες άπο εξ έτων.

Τδ ακόλουθον Θαύμα θεραπευθείσης έκ θαύματός έσχάτιρς νεά- 
νιδος κρατέι εΐς συγκίνησιν τάς Αθήνας·:·

. *Η ίάθεΐσα έν τφ ναώ τής Μητροπόλεως είναι μία όκταετις 
χάρη, Ζωή, Ζαργάνη όνομαζομένη, '

Το έδεδάίουν έξωθεν τοΰ ναού τής Μητροπόλεως πολλοί πολΐ- 
ται, οίτίνες . πρδς πίστωσιν τών. πληροφοριών των' έπεκαλοΰντο' 
τήν μαρτυρίαν' ίμπόρων τής οδού Έρμου, οί όποιοι μετέδησαν 
είς τδν οίκον τής ΐαθείσης μικρας Ζωής καί ε.ϊδον καί έπίστευσαν.

Ούχί ώς άλλοι Θωμάδες άπιστοι, αλλ’έκ δημοσιογραφικού 
καθήκοντος έσπεύσαμεν νά’ ίδωμεν και ήμεϊς τήν ιαθεδσαν.

Άνωθεν τής παλαιας αγοράς έπί τής όδοΰ Αιόλου καί έναντι 
τών φυλακών Μενδρεσέ κατοικεί 0 κ. Ζαργανης επιθεωρητής των 
σιδηροδρόμων-Πελοποννήσου μετά τής συζύγου του και τών τεσ
σάρων τέκνων των, έξ δν είναι καί ή ίαθεΐσα έκ θαύματος Ζωή.

Ή μικρά κόρη έβάδιζεν εΐς τήν αίθουσαν τής οικίας έν πλή- 
ρει χαρά. -Η· μήτηρ της εύγενέστατα μας ύπεδέχθη, καίτοι δέ 
κουρασμένης από τάς αλλεπαλλήλους πληροφορίας, τάς όποιας 
παρείχε·/εις'τδν ένα καί εις τον άλλον, οίτινες προσήρχοντο 
ώς είς οίκον προσκυνήματος, νά μάθωσι-χαί ΐδωσι. τδ θαύμα τής 
Μεγαλόχαρης, έδωκεν ήμ?ν άρκετάς πληροφορίας.

— Τί νά σας ε"πω, κύριε, μοί λέγει, ή κόρη μου, τήν όποιαν 
βλέπετε τώρα ΐαθεΐσαν, έπασχεν άπο εξ έτών. 'Ένεκα νοσήματος 
(φίστουλα) οί δόο βραχίονές της παρέλυσαν και κατέστησαν ακίνη
τοι. Δέν ήδύνατο νά κινήση καθ’ ολοκληρίαν, κατεδάλλετο δέ 
όσημέραι σημαντικώς καί έξη-θένησεν εΐς βαθμόν, ώστε ν’άπο- 
λέσωμεν πάπαν ελπίδα περί σωτηρίας της.

— Δέν κατεφύγατε εΐς ιατρούς;
■— Μάλιστα. ‘Όταν εψ-εθα εΐς τάς Πάτρας ό ιατρός κ. Ζαι- 

μης μας απήλπισεν,. μάς είπε δέ, οτι αδύνατον νά θεραυπεθή ή 
κόρη μας. Μας. είπε? όρισμένως «διά νά σώσετε τδ κορίτσι σας 
πρέπει νά. κ<$ψ*τ» καε τά δύο χέρια». Άλλος 
Τατρδς μάς έπρότεινέ να τής κόμη .«βιατρησιν τών όστών». Καί 
ήμεϊς δέν έγνωρίζαμεν τί νά τής κάμωμεν. Άπηλπίσθήμεν. Ό 
σύζυγός μου είπε πολλάς φοράς «τί τδ θέλεις αυτό τδ‘παιδί '; 
δέν έχει ζωή». Μίαν' ήμεράν έξωργισμένη τοΰ είπα «είναι καί 
άλλος ιατρός μεγάλος»—Οποίος» μέ ήρώτη-εν , «δ Θεός» τώ 
απήντησα. Καί άπδ τήν ήμίραν «κείνην ήρχισα τάς παρακλήσεις 
εΐς τους ναούς,τάς λειτουργίας και έταξα τδπαιδίείςτδνθεόν.

Έπέμειναν όμως πολλοί συγγενείς μας νά τδ ίδή καί βκ.Γαλ- 
βανης καί είχον αποφασίσει νά τδ φέρω, καί είς αυτόν. Τήν' προ
ηγούμενη·, όμως νύχτα τής ήμέρας, καθ’ήν έπρόκειτο νά φέρω 
εΐς τδν κ. Γαλβάνην τήν ασθενή, είδον φοβερόν δνειρον. Ώνειρεύ- 
θην, οτι έξηρχόμην τής οικίας κρατούσα είς τάς άγκάλας μου τδ 
παράλυτον τέκνον μου. Δέν είχον βαδίσει έπί ποί.υ, οτε μοί πα
ρουσιάζεται εις παλόγηρος, - δ όποιος μοΰ λέγει : .

— Όχι, μή πηγαίνεις τδ κορίτσι σου πουθενά. Μείνε εις τδ 
σπίτι σου.

Έστρεψα'ίπισθεν καλεϊδον δώδεκα ιερείς, άκόλουθουντας τδν 
καλόγηρον. Ήσαν οί άγιοί ’Απόστολοι, οί όποιοι μοί είπον :

— Άφησε τδ παιδί σου εΐς το έλεος τοΰ Θεού καί θά 
γείνη καλά.

Έξύπνησα καί είχον καταληφθή. ύπο τρόμου. Καί έάν ήθελα 
να τδ φέρω εις τδν κ. Γαλβάνην μετά τδ δνειρον, τό όποιον είδον, 
έφοβούμην, έτρεμον οί πόδες μου. 'Έξ ήμερόνυκτα είχον να κοι
μηθώ μέ τδ δνειρον εκείνο. . .

Ή μήτηρ τής ΐαθείσης,' κυρία Ζαργάνη διέκοψενεπί τινας στιγ- 
μάς τήν άφήγησίν της, δπως υποδεχθώ έπισκέπτας άλλους καί 
έπισκεπτρίας.

Μεθ’ δ είς έπήκοον καί τών νέων επισκεπτών, έξηκολούθησεν 
οΰτω τήν άφήγησίν της : -

— ΙΙρδ δύο έβδομάδων είδον άλλο δνειρον, επίσης ζωηρόν, ώς 
τδ πρώτον. Είδον δύο γυναίκας, ή μία έφόρει βλάχικα, ή άλλη 
έφόροι μαΰρα. Ή.δεύτερα μέ τά μαύρα μοΰ είπε : —’Εγώ είμαι 
ή Άγια Σοφία. Έχε πίστιν καί τδ παιδί‘σου θά γείνη καλά.

Άπδ τότε πλέον έπερίμενα' ,νά έλθή. τοΰ Εδαγγελισμοΰ νά τδ - 
δπάγω εΐς τήν Χάρι της. Τήν παραμονήν, τήν νύκτα, -το έπήρα 
καί τδ έπήγα είς τήν Μητρόπολιν, άλλ’ήτον τόσος κόσμος ποΰ 
δέν μπορούσα να προχωρήσω'. Έπήγα και εκάθισα εις ένα στα
σίδι καί έβαλα τδ κορίτσι μου νά καθήση. Αυτό πονοΰσε — διότι 

ποτέ δέν τοΰ έπαυ-αν νύκτα καί ήμέραν οί πόνοι—καί έκλαιεν. 
Μία γρηα, ή όποία έκάθητο έκεΐ πλησίον, μέ ήρώτησε τί έχει τδ 
κορίτσι-μου. — Είναι παράλυτο καί άπδ, τά δύο χέρια τής είπα· 
καί το έφερα στή Μεγαλόχαρη.--Νά τδ πας στήν εικόνα κογτά 
μοΰ λέγει. - Ποΰ νά τδ πάω μέ τόσον κόσμον [ Είς στρατιώτης, 
δστις ίστατο πλησίον μέ ήκουσεν, ήρπασε τδ κορίτσι μου εις τάς 
αγκα'λας του καί τδ έφερεν ένώπιον τής εΐκόνος. Τδν ήκόλούθησα. 
Έκεΐ ήσαν και άλλαι πάσχουσαι. ’Ητο μία μέ άσπρα, ή όποία 
έμαθα πώς έγινε καλά καί μόλις είδε τδ κορίτσι μου, έφώναζεν 
είς τδν στρατιώτην —Φέρετε εδώ αυτό τδ κοριτσάκι, κοντά μου. 
Νά, ή άγια Βαρβάρα φέρνει δύο χέρια.

Ή Ζωίτσα μου έναπετέθη πλησίον της. Καί ή πάσχουσα μέ 
τδ άσπρο φόρεμα έπανέλαβε : —Νά ή άγια Βαρβάρα μέ δΰοχέρια. 
Γονατίσατε. Εις τήν αγίαν Βαρβάραν 8μως πρέπει νά δώσητε δύο 
άλλα χέρια μαλαματένια.
. Μέ πήραν τότε τά δάκρυα καί είπα —Νά πουληθώ, νά τής τά 
.δώσω μαλαματένια.

Ή κυρία Ζαργάνη τήν στιγμήν αύτήν διέκοψε τήν άφήγησίν 
της, καταληφθεϊσα ύπδ λυγμών.

Όταν ήθέλησε νά έπαναλάβη αύτήν, μας ήρώτησε :
— Ποΰ έσταμάτησα;
— Εΐς τήν αγίαν Βαρβάραν, τή άπηντήσαμεν.
—Ά ! ναι, τότε έκυψα καί ήρώτησα τήν Ζωίτσαν μου «Βλέ

πεις έσυ τίποτε παιδάκι μου. —«Ναι, μαμά μου, μοί άπήντησε' 
βλέπω δύο χρυσαίς άλυσίδες είς τδν πολυέλαιον και μια λάμψι.» 
—Κάνε τδ σταυρό σου, παιδί μου, τής λέγω καί τί νά δώ. ώ 
Βαγγελίστρα μου, να σηκώση καί τα δύο τά χεράκια του και νά' 
κάνη τδ σταυρό του.

Τδ θαύμα είχε γίνη. “Εμεινα εκεί γονυκλινής μέχρι τής 
πρωίας· Έπήρα κατόπιν τήν Ζωίτσα μου και ήλθα εις τδ σπήτι. 
Είς ολο τδ δρόμο έκανε τδ σταυρό της.

Καθ’ολην τήν ώραν τής άφηγήσεως τής μητρός της ή ίαθεισα 
Ζωίτσα ίστατο προιεκτικως ακούουσα.

Άπετάθημεν τότε καί εΐς τήν μικράν Ζωίτσαν. -
’—Πέο μας κοριτσάκι μου, τί είδες εις τήν Μητρόπολιν;

' -Τήν ώρα ποΰ ήμουνα στήν' εικόνα, ε’δα μίαν λάμψι καί δύο 
χρυσαίς άλυσσίδες στδν πολυέλαιο. Έπειτα έκςινα έτσι τά χέρια 
μου καί τά σήκωσα επάνω. Νά έτσι. ;

Καί ή μικρά Ζωίτσα ΰψωσεν ύπέρ πήν κεφαλήν τάς χείρας 
της, τάς όποιας μέχρι τής παραμονής τοΰ Ευαγγελισμού δέν 
ήδύνατο να κινήση.

Μόλις ήθέλαμεν ν’ αποχωρήσωμεν, έχειθεν ήλθεν ό πατήρ τής 
κόρης ό κ. Ζαργάνης, επιθεωρητής τών σιδηροδρόμων'Πελοπον- 
νήσου, οστις μας είπε :

•—Τί νά σας εΐπώ, κύριε. Όταν έλαβα τδ τηλεγράφημα τής 
συζύγου μου ε;ς τδ Ναύπλιον, βπου ήμην μέ πήν άμαξοστοιχίάν 
βτι ΐάθη ή κόρη μου δέν τδ έπίστευσα καί είπον κατ’ έμαυτδν «ή 
γυνα'κκά μου θά έπεσε θΰμά απάτης». Όταν ήλθον δμως σή
μερα μετά μεσημβρίαν καί εϊδον τήν κόρην μου νά σηκώνη τά 
δύο χεράκια της. νά κάνη τδ σταυρό τηο. α’ τί νά σας πώ...

Και ό κ. Ζαργάνης έσταυροκοπήθη καί εδάκρυσεν.
Ήρωτήσαμεν άμα κατήλθομεν τής οικίας τους γείτονας. ■ 

. . Ό κάτωθεν κοιπνοπώλης μάς είπε ι ·' ■ f . < ■ ·
ξ — Θαύμα, θαύμα κύριε. ’Εγώ τδ έβλεπα τδ κορίτσι παράλυτο 
στα χέρια.

Μετά, μεσημβρίαν τής χθές σωστή έγένετο διαδήλ,ωσις ύπέρ 
τής ΐαθείσης Ζωίτσας ύπδ τών παρά τήν παλαιάν Αγοράν κα
ταστηματαρχών. Ή κυρία Ζαργάνη έίχεν.'άποστεΐλει τήν ιαθεΐ- 
σαν κόρην της' μέ τήν ύπηρέτριαν ν’ αγοράσουν άνθρακας. Ή 
ΐαθεϊσα ήρπασεν αυτή διά τών χειρών της τδν.’κάλαθον καί τδν 
έφερεν εΐς τήν οικίαν. Όί γείτονες έϊδον τοΰτο καί έτρεχον όπι
σθεν της καί οΰτω έν σωστή διαδηλώσει συνώδευ- σαν τήν Ζωί
τσαν εΐς τδν οϊκόν της.

ΑΡΧΑΊΑ ΚΟΛΟΣίΑΙΑ ΕΡΓΑ

Άν ^έν ΰπήρχον αιγυπτιακοί κκτακόμβκι, ένθα διετή- 
ρήθησαν. έργα ανθρώπων πχνάρχαια, δέν θά έγνωρίζομεν 
ούδέν περί τής ύτάρξεως τών πετολιτισμένών έκείνων έπο- 
χών. ΠζνταχοΟ σώζονται πανάρχαικ κολοσσιαία βργα, 
υποδεικνύονται δτι υπήρξαν άνθρωποι μεγάλου άναστήματος, 
ούς έπί 'Ομηρικής έποχής έκάλουν κύκλοηας. Ουτοι

ΗϊΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΙ? ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ
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έποίουν τά-σωζόμενα κυκλώπεια' ί^γα τεραστίων δγκων, 
ύπερτεροΟντα την δυναμιν τών Ανθρώπων τών μεταγενεστέ
ρων Αποχών. *0 “Όμηρος λίαν εμφυώς περιγράφει τον κύ-' 
κλωπα- Πολύφημον, ό · όποΐρς έξεσφενδόνισε βράχον κατά 
τοΟ πλοίου τοΰ πολυμήχανου Όίυσσέως.

Κατ’Αναλογίαν .πρδς τδν άνθρωπον ,ήσαν καί τά ‘κτήνη 
τότε ’μέγιστα,' οί ίπποι κτλ. Τούτο ύπεμφτίνεται έκ τών 
σωζομένων αυλακωτών δδών της προϊστορικές καί, πέραν 
αύτής'εποχής.· διότι οί «δλακες διατηρούνται ?τι έπί με- 
γίστωνδγκωυ πετρών,,8ι ών διήρχοντο τροχοί Αμαξών κο
λοσσιαίων άνασυρομένων διά μεγίστης’ δυνάμεως. Πρδς δέ 
καί ^ Λλίσις τίίς οδού πολλαχου είνε ύπέρ τάς 50 μοίρας.

Σώζεται-γέφυρα άνωθεν τού χωρίου ΔαμαλΑ τού δήμου 
Τροιζηνίας καλουμένη Δ ι α β ό λ ο ύ γ ε φ ύ ο ι, Αποτε- 
λουμένη ?κ δύο μόνον κολοσαίων πετρών, τάς δτοίας νΟν 
Αδύνατον έίνε’νά τοποθετησωσιν^νθρωπ()ν Κ0.’ζ μηχανήματα 

>.Τής ^σημερινής εποχής. Σώζονται κτίρια έν θηβαι; τίς 
Αίγυπτου Ανάγλυφα κολοσσιαία, $ Μίμνων, οί όξελίτκοι 
κτλ -Έν Παλαιστίνη έρείπια κολοσσιαία επίσης σώζονται 
και θΰράί, αίηνες έκλείοντο διά φύλλων μονολίθων πκμε- 
γίστων. Έν τφ Ειρηνική Ώκεανφ έν νησοις κατοικουμέναις 
όπ’ Αγρίων σώζονται κολοσσςαϊαι. πέτραι λελαξευμέναι καί 
τοπο,θετημέναι καθέτως. Σώζεται όδδς κυκλώπεια κεχαρα- 
γμένη'έίτΐ τών κ,ορυφών τού υψηλότερου δοους τ$ίς ’Αμερικής.

Κατακόμβαι παναρχαιαι Αίγυπτιακαί ύπάρχουσι καί έν 
Αρκάδογ έγ .τφ Δημω Βαλτετσίφ πλησίον τοΟ χωρίου Κε · 

ραστάρι· ύπδ τάς ύπορείας τού όρους Βοοοδς, ένθα αύτομά- 
τφς κμταπεσόντος μέρους τ^ς κατακόμβης, ηνεώχθη δπη, 
ένθα ’-καταδάντες χωρικοί μετά φωτός ευρον ύπόνομον έπι- 
μηκη έπί.: τών . παρειών τού οποίον έκειντο διάφορα ειδώλια 
πηλινά.αιγυπτιακή περίβολος καί τέχνης τελείας, όρειχά· 
λ'ΐιναεμικραί προτομαί αίγυπτιάκαΐ. Αγγεϊ* μικρά διαφό
ρου σχήματος, ών τινά παοελάβομεν. Βεδαίως άνηκων είς 
λίαν Αρχαιοτάτην έποχην· διο'τι όλίγον πέραν τί!; θέσεως 
τούτης ύπάρχουσι τοίχοι όΐκιων κυκλώπειοι, δπερ δεικνύει 
ως καί-τά Ανωτέρω,δτι ύπαρχόν ποτέ κάτοικοι έκεϊ αίγύπτιοι.

Εύρισάόνται ίργα τής λίθινης έποχής.καί έν Έλλάδι.καί 
έν.Ευρ,ώπη καλώς κατεργασμένα έκ λίθου πυρίτου.· Διά 
τίνων.-εργαλείων κατεσκεύκζον ταΟτα είς μαχαίρ.ας, είς 
Τ'όγχάς, ,είς κοσμήματα ; "Αγνωστον διότι τότε ή χοήσι-, 
μετάλλων ίτον άγνωστος. Έν τούτοι; έν $ εΰρίσκονται ?ργ> 
πκναρχάιοτάτης έποχής καί πολλά τούτων εύρίσκονται καί 
είς μεμονωμένα; νήσους τού άρχιπελώγους, ίχνη σκελετού 
Ανθρωπίνου ούδαμοΰ Απαντώντας, έκτος μόνον ζώων άπολι 
θωμενών, άπερ ούδεμίαν ομοιότητα όχουσι πρό'ς τά τής 
παρούσης ,έποχής. Τί λοιπόν 'γένοντΟ έκεϊν.αι αί πλάσεις ; 
’Εξαφανίζονται Από προσώπου γής, ώς ?τι καί νϋν έξαφκνί- 
ζονται φυλαί, χωρίς νά εύρίσκηται σκελετός τις Ανθρώπου 
καί κτηνών.

Άποθνησκουσι τόσα άγρια ζώα κατ’έτος είς τάς έρήμου: 
είς τά δάση εις τάς φωλεάς των.- Τί γίνονται αυτών οί 
σκελετοί..;- ’ '

Καί;.όμως ή πλάσις καί" ή μορ-^ή διατηρείται ή αύτη 
όπως την ώρισεν ό Πλάστης καί μένει Αμετάβλητος. Μετα
βάλλονται τά όντα κατ’δγκον, καί τήν έποχήν καθ’ήν 
ύπήρξάν δν'τ-Α κολοσσιαία, διαδέχονται αύτήν δντα έλάσσο- 
νος δγκόυ. Οότω κα' οί άνθρωποι οί νΰν είνε έλάσσονος Ανα
στήματος καί δυνάμεώς Ανθρώπων άλλων εποχών. Έν πκ- 
ρόδφ λέγομεν,οτι~παρά τφ δχλφ έν ταϊς έπαρχίαις, έν χω- 
ρίοις, διατήροΟνται κατά παράδοσιν· ίδέαι 5τι υπήρξαν ποτέ 
άνθρωποι γίγαντες έχονις δέρμα έξ δνυχος συηστάμενον καί 
δτι τό δέρμα διετηρήθη μόνον είς τούς δνυχας τών νΟν Αν
θρώπων.

Πάντα βέβαιοίνγαι ώς έργα Ανθρώπων μεγίστου Αναστή
ματος καί μεγίστης’ισχύ:; καί έργαζομένων μεθοδικώς· 
Άλλά διά τίνων|έργαλείων εΐργάζοντο οί ένθρωποι αύτοί; 
πότε ύπήρχον ; άδηλον καί Ακατανόητον. Διότι τότε ούτε 
σίδηρος ούτε άλλο μέταλλον υπήρχε

Τά Αναχαλυπτόμενα Απολιθώματα ζώων καί πτηνών, είς 
τά μεταλλεΓκ τών γαιανθράκων ύποδεικνύουσιν, δτι ύπαρ
χον καί ζώα κκί φυτά'τήί έποχ.ής έκείνης μέγιστα. Τδ §έ 
περίεργον καί Ακατανόητον εϊνέ δτι Ανθρώπου σκελετό; ού- 
ΧαμοΟ εΰρεθη, καί όμως ευρίσκονται ίργα'Ανθρώπινα.

ΤΙΣ Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ;

Τό νά ύπάρχης, xal del νά ε?ν' ή ύπ.αρζίς σου, 
νά ζής, xal Ατελεύτητος νά εΐτε ή ζωή σου, 
νά έχεις γνώσιν τοΰ παντός, xalAproiav χαμμίαν,; 
νά χαΐρης, xal τήν τέρψιν σου νά έχης αΐωνίαν, 
’ά έχης χάλλος άμωμον, χωρίς πότε. νά φθίνη, 
νά είσαι άγιος, χωρίς.χαχον νά σέ μολύνη, 
νά έχης πάσαν δύναμ,ιν-, χωρίς Αδυναμίαν, 
νά μή εύρίσχης ούδαμοΰ Ισχύουσαν χαχίαν, 
νά βλέπης πάτ.τας πέριζ σου όμοίως μακαρίους, 
τούς σούς προγόνους, τούςγονεΐς, τούς φίλους τούς οΐκ;1<,υς, 
τούς έν τή άνδρωπότητι έχλάμψαντας μεγάλους, 
τήν χτίσιν πάσαν άφδαρτον άστράπτουσαν έκ κάλλους, 
τούς χόσμους τούς πνευματικούς των Αγαθών Αγγέλων, 
νά βλεπής τοΰ Σωτήρός. σου τό κράτος άιατέλλον 
έναίων.Ια. καλλονή, ίν άϊδίφ φαύσει, 
μέλλον del νά διαρκή, χωρίς ποτέ νά- παύση, 
νά βλέπηςτον έν ονρανοις αιώνιον Πατέρα, 
άρ,γήκ r&r- πάντων Αναρχον, άνέσπερον αστέρα, 
νά σέ πληροί τό Πνεΰμάτου, &ς Τρως ευφροσύνη, 
αγάπης Ακρος 'γλυχάσμός, στοργή,, εύγνώμοοόνη, 
νά άγαπάς σύ σιαυτόν, τόν Πλάστην καί &εόν σου, 
πάν πνευμΛ^άγαθότητος,.π&ν πλάσμα δμοιόν σου, 
καί τήν Αγάπην σου αυτήν, r,v μΐσις δεν ψυχραίνει, 
καί ήν τοΰφθόνου ή χολή ό'ύδέπ.οτε πικριίνει, 
νά έκδηλοϊς είς φσματα μετά τελείου μέλους, 
xal νά άκούης ψάλλοντας Ανθρώπους χαι αγγέλους, ■ 
νά άγαπέίς τούς Αλλους σύ xal-νά σέ άγαπωσι, 
έζ ίσου να εύδαιμϋνής καί> ά εύδαιμονώσι, 
xal τής εέδαιμονίας σςυ νά.μή ύπάρχή. τέλος.. 
ουδέ θανάτου μέλλοντες ν.ά σέ ταράττη βέλος, 
νά σχέπτησαι τΐ ήσο πριν, τά έν.νοής τί είσαι,, 
γωρίς ποτέ απώλειαν χαμμίάν > ά φοβήσαι, .
νά έχης πάν δ,τιποθής, χωρίς ποτέ, τι χρεΐττον . 
νά δΰνασαι νά φάντασθής, ίδού' ζωή χαρίτων, 
Ιδού όποιον πάντερπνον παρεσκευάσ'θη μέλλον 
δλ έκαστον τών Αγαθών ανθρώπων xal Αγγέλων.

Η ΚΑΘ' ΓΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ!r

Καθ’ οσο> άνυψοΰταί τιςόέν τγ] Ατμόσφαιρα, κατά τοσοΟ-· ' 
τον έλαττοϋται και -ή θερμοκρασία άύτής, Πκρετηρήθη δέ 
δτι ελαττουται κατά ενά βαθμόν είς 170 μέτρα ύψους, ώ; \ 
έν παραδείγματι · ■_ - ..

*0 Παρθένων ί/ων ύψος 1 78 μέτρα υπέρ την επιφάνειαν - 
ΐής θαλάσσης, είναι ψυχρότερος κατά ίνα. βαθμόν ώς πρός. 
τόν ΠείραιΑ. . ' ■ - ■

Ό Λυκαβητός εχων ύψος 278 .μέτρα, ή κορυφή αύτοΰ, 
ένθα κεΐται ό ναός τοΰ *Αγ. Γεωργίου, είνκι ψυχρότερα τοό 
Πειραιώς κατά 1·0Ι/2< 
|g'H Τρίπολις ήτις έχει ύψος 600 μέτρων, εΐναι ψυχρότερα 
τοΟ Ναυπλίου, τών Μύλων και τοΰ Κυδερίου κατά 3β1/2·

Ή κορυφή τοΟ Ταΰγετου, ήης έ/et ύψος 2,500 μέτρων, 
είναι ψυχρότερα το3 Γυθέΐου κατά 15° περίπου κτλ.

Ό Ατμοσφαιρικός άήο είς ύψος 3,500 μέτρων είσπνεόμε- 
νος έπιφέρει όλέθρια Αποτελέσματα, ol-κ έπειφέρει είσπνεό 
μενον τό καθαρόν όξυγόνον ύπό πίεσιν 4 Ατμοσφαιρών.

Τά άναπνέοντα Αέρα ζφα είς όψος 1,400 μέτρων- ύπο 
φέρουσι κατά· τάς δυνάμεις δεινώς, καθίστανται παραλυ 
τικά καί άμα Αναπνευτωσιν Αέρα έν παραλίφ τόπφ Αίίο· 
•θνήσκουσι. ,Τό αίμα αύτ.ών έμπεριέχει Αέρα, άζωτον καί Αν
θρακικόν οξύ.

Ό πεπιεσμένος Αήρ ωφελεί είσπνεόμενος κατά τοΟ άσθμα
τος-, δταν ό πνεόμων ιί-αι πεπιεσμένος έκ διαχύσεως όρροθ 
εις τόν πλευρικόν σάκκον.

ΩΦΈΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ .

Τήν ύγείαν και τήν έλευθερίαν δεν τάς έκτιμωμεν, δταν 
τάς έχομεν. Ό.τόταν δμως στερούμεθα αύτών, τότε μεγά- 
■λως αίοθανόμεθα τήν Ανάγκην των·

Ή διατήρησις τής υγείας καί τής έλευθερίας εϊν- τό 
σπουδαιότερου Αντ-κείμενον τών Ανθρώπων. Πάσα δέ υπερ
βολή κ·ί κατάχρησις τούτων είναι επικίνδυνος πρός στέρη- 
σι.ν αύτών.

■ :
Δύναταί τις ν’ άπ'οκτήση Αλ.οΟτον? δικ τής συνέσεως, επι

μέλειας και τής τύχης, στερείται δέ ,α.ύτοΟ ό άφρων, Αμε · 
λής καί Απρονόητος.

' ' έ
*Όστ>ς θέλει νά ζή καλώς, δέον νά έχγ τήν δύναμιν τοΰ 

όρθώς'^σκέπτεσθαι ‘ώς καί τήν δύναμιν τ.ΰ προνςεΐν καί 
έπινοεϊν.

Διά^τοΟ πρώτου αποκτά τις 0,τι ποθεί έμφρόνως καί συ- 
νετώς καί Ανέχεται τά δυσάρεστα. Διά -τοΰ δευτέρου οΐκο- 
νομεϊ τάς δυσχερείας. Καί διά του τρίτου ευρίσκει νέα εύ
λογα καί συνετά μέσα προς εύημερίαν τής θεσεως του.

Μεταξύ τής γε.νήσεως καί τοΰ θανάτου'εκτείνεται ή 
ζωή ώς στάδιον μεταξύ Αφετηρίας καί ύσπληγγος,Αλ>ά ποτέ 
μέν^σύντομον.καί τραχύ, ποτέ δέ έκτεταμένον καί ομαλόν. 
Διότι τινές μ.όλις άρξάρ.ενοι νά κι ώνται είς αυτό πίπτουσι 
κατά γής άφαντοι, άλλ ι δέ προχωροΰσι μέχρι -ΐνοςά- 
όθμαίνοντες καί εναγώνιοι, πολλοί δέ ούτως είπεϊν, βαδιζου- 
σιν ώς συρόμενοι καί όλισθαίνοντες πίπτουσι πολλάκις και 
πάλιν Ανίστςινται, μόλις δέ όλίγοι μόνον καταντώσκ εύ;υ- 
χεϊς ένϊελώς καί Ανηπιρέαστοι εις τήν άκραν.

Οί πλεϊστοι τών γεννωμένων ανθρώπων Αποθνήσκουσι 
βρέφη, όλιγώτεροι φθάνουιΐ τήν έφηβικήν ηλικίαν καί Απο 
θνήσκουσι περί τά 40—60 έτη, μόλις δέ έκατοστημόριον 
περί τά ’80’—90, τά δέ εκατόν έτη σπανίως υπερβαίνει είς 
έκ τών χιλιών.

έ
Τήν ύγιείαν άποτελοΰσι δύο έν ταύτώ στοιχεία, ή ευ

κρασία τοΟ σώματος κατά φύσιν καί ή Απάθεια τής ψυχής 
κατά τύχην. Πόσον δυσκόλως δμως εύρίσκομεν τόν αίσιον 
τούτον συνδυασμόν ! Πόσον ολίγοι γνωρίζουσι νά διατηρή- 
σωσι τά χαρίσματα τής Φύσεως καί πραγματικώς έξ αυτών 
νά ώφεληθώσιν. Οί πλεΐστοι! φεϋ ! διαφθείρουσι τήν υγείαν 
διά παντοίων καταχρήσεων, καθώς οί άσωτοι#κορπίζουσι 
τον κληρονομικόν ή έπίκτητον πλοΰιον είς Ανοησίας, Αλλοι 
κυριεύονται ύπό .ψυχικών παθών, οϊον τοΰ φθόνου, τής κενο
δοξίας, τής λύπης καί άλλων τοιούτων, έξ ών^καταστρέ- 
φεται ή ύγιεία καί επομένως συντέμνεται ή ζωή.

Φ Υ Σ I Σ 23ί

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΐΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
όλων τ<5ν έηοβτΐήμ.<Δν καί τεχνών καί πάβης έγ· 

κοβμ.εον μαθήββως

ΈχΜέν ύπό ΜΠΑΡΤ καί ΧΙΡΕΤ
Τά έγκυκλοπαιδτκϊι λεξικά, παρέχοντα πρόχειρον λύόιν 

τών Αποριών, πληροϋόι μίαν τών προ'τίάτων Αναγκών παν 
τός πεπολιτιόμένον Ανθρώπου. Ή τεραάτία τών έπιάτημών 
καί τών τεχνών άνάπτυξις, ό άφιύθητος πλούτος τών γνώ- 
ΰεων, ό διά μακρών αιώνων άποτεθηόαυριάμένος καθιάτώ- 
.Οιν απαραίτητον τήν «παρξιν τοιούτων έργων, δι’ών νά 
προόπορίζτίται εύχερώς πας τις Στοιχειώδεις γνώόεις τών 
έςω τοΰ οικείου αύτφ κύκλου κειμένων, νά καθοδηγΑται δέ 
καί εις άκριβεάτέραν καί τελειοτέραν έρευναν αύτών. Τού
των ένεκα έν τοΐς άλλοις έθνεάι κατά τάς τελευταίας μά- 
λιάτα δεκαετηρίδας, έπολλαπλαάιάάθηδαν τά εγκυκλοπαι
δικά λεξικά, καί τοσοϋτον άάπαότά κατέάτηδαν, ώστε τινά 
τούτων έκδίδοντάι είς πολλάς μυριάδας. Αντιτύπων. Άν 
δέ άναγνώρίζεται ft χρηάιμότης τών λεξικών τούτων έν 
έθνεάι, παρ’ οϊς τήν έλλειψιν αύτών δύνανται'έν μέρει νά 
άναπληρώσωσι τά ΛυνΑθη λεξικά, πολλφ μείζων είναι αύτη 
παρ Λμϊν, ΰτερουμένοις λεξικών τής καβωμιλημένης καΐ 
γραφομένης γλώάόης. Τά συνήθη λεξικά τής Ελληνικής 
γ^ώσσης, περιλαμδάνοντα μόνον τάς έν τοίς άοχαίοις κει- 
μένοις ύπαρχούάας λέξεις, άποκλείουόιν, ώς, είκός πάσας 
τάς δημιουργηθείσας έν νεωτέροις χράνοις, πρός δήλωάιν 
έπιστημών, τεχνών, όδεών άγνώάτών είς τούς παλαιούς, 
καί πάσας τάς νεωτέρας σημασίας άρχα ων λέξεων Οΰτω 
δέ ού μόνον έλλείπουΰιν έκ τών λεξικών της άρχαίας Έλ- 
ληνικϋς λέξεις τοΰ καθ’ ήμέραν βίου κσινόταται, οϊον τα- 
χυδρομιϊον, τηλέφωνον άερόστατον, άλγεβρα, φωτογραφί- 
κλπ., άλλά ματαίως θ άνεζήτει τις έν τούτοις καί αύτά τα 
άνόματά σπουδαιοτάτων κλάδων τών έπιστιιμών καί τώά 
τεχνών'καί τους συνηθεάτάτους τών νεωτέρων έπιάτημον 
νικών δρων, οίον χημεία, γεωλογία, παλαιοντολογία, στατι
στική, τηλεγραφική, τυπογραφική τέχνη κλπ. "Ενεκα δ- 
-τούτου 'Ελληνικόν έγκυκλοπαιδικόν λεξικόν άποβαίνει

Απαραίτητον συμπλήρωμα πάντων τών λεςε- 
κών τής έλληνικής γλώσσης.

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 
άννετάχθη μέν καθ’ύπόδειγμα γερμανικών καί γαλλικών 
τοιούτων, καί οΰτω άυνενοΐ κατά τό ένόν τάς κυριωτάτας 
άρετάς, τάς άπαιτουμένας πρός εύδοκίμηάιν έγκυκλοπαι 
δικού λεξικού, ήτοι

βαφηνίαν καί αοντομίαν, 
ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 

άποτελεΐται έξ 6 άγκωδών τόμων, οί όποιοι δχουάιν έν δλφ 
&7G0 σελίδας.

Πλήρης σειραί αύτοΰ τιμώνται άδετοι μέν φρ. χρ. 125 
δεδεμέναι δέ φρ. χρ. 144. 'Ινα δέ άγοράζηται εύκόλως καί 
ύπό τών όλιγότερον εύπόρων, πωλείται τό λεξικόν καί κατά 
τόμους άντί φρ._21 καί φρ. χρ. 24 έκαστον.

Η Διεύθυνάις τής «Φύσεως® άναλαβοΰάα. τήν άντιπρο- 
σωπείαν αύτοΰ έίς τό έξωτερικόν, άυνιάτά αύτό πδάι τοϊ; 
φιλομούσοις συνδρομηταϊς μέ δκπτωσιν 10 θ',ο καί άναδέχε- 
ται πάσαν παραγγελίαν.

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως >.

BALTIMORE ■OYSTER HOUSE RESTAURANT
PHONE MINT 1691

A- J- KOSTA Pkopr.
SI Sixth Street S.AA FRANCISCO

Είναι to ριόνον καλείτερον ξενοδοχείου καί έστιατόριον 
έλληνικόν έν Άγίφ Φραγκίσκφ τής Αμερικής. Ανοικτόν 
καθ’ δλην τήν νύκτα. -
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΪΟΝ

Τβχνεχή τομή τού μήλου

Τίνι τρόπφ δυνάμεθα νά τάμωμεν μήλον είς'τό μέσον δία 
μιάς τεχνικής κινήσεως καί διά μόνης τής έτιτηδείας εφαρ
μογής τής πνευματικής χαθαδηγήσεως ; Άπλοόστατον.

Λάβετε δύο μαχάίρας, άς κρατείτε^διά τών χειθών σας, 
4ς δείκνυσιν ή έναντι ήμετέρα βίκων, κάτωθι μήλου κρ·μα- 
μένου έν δσφ τό δυνατόν υψηλί; θέσει,|άπόΛνήματος, δπερ 
πυρπολεί δεύτερον προσώπου έν δεδομένη στιγμή. ’Αλλά 
δέον προγενεστέρου νά πράξετε ώ; άκολούθως.

Μουσχευσατε τό μήλον εντός κυάθόυ ύδατος καί κρεμά
σατεάπό τοΟ νήματος. Αί πίπτουσαι έξ αυτού σταγόνες 
τού ύδατος θά σάς όδηγήσωσι την θέσιν άκριβώς, δπου θά 
κρατήσητε κάτωθι τάς μαχαίρας σταυροειδώς. Πυρπολήσατε 
τότε τό νήμα καί τό μήλου ώ; έκ τού βάρους θά πέση τε- 
μνόμενον παραδόξως εΐς τέσσαρα τεμάχια, άτινα έρχονται 
μόνα έντός πινακίδος, ήν τοποθετείτε.κάτωθι τών μαχαιρών.

Τό μήλον δέον νά f) δσον τό δυνατόν μεγαλειτέρων δια
στάσεων.

Άν μεταχειρισθήτε μίαν μάχαιραν, τό μήλον θά κοπή 
είς δυο τεμάχια, δν δέ μεταχειρισθήτε δύο μαχαίρκς, θά 
κοπή εΐς τέσσαρα τεμάχια.

Τό πείραμα παρουσιαζόμενον μετά τήν προετοιμασίαν τών 
σταγόνων τού δδατος, δηλαδή χωρίς - οί παριστάμενοι νά 
γνωρίζωσι τόν τρόπον τ^ς ακριβούς τοποθετήσεως τών μα- 
χαιρών, προξενεί ούκ όλίγην έκπληξιν. φ. H.

Πληροφορούμενοι, δτι είς Κύριος Μαρίνος Γιαννίκης ζήτες 
.. συνδρομάς τής «Φύσεως» ώς άντιπρόσωπος δήθεν ήμών, δη· 

λούμεν, δτι ουτος ουδόλως διατελέί τοιοΟτος, επομένως 
πασα είς αύτόν πληρωμή δέν άναγνωρίζεται. Αί πληρωμαι 
τής «Φύσεως» γίνονται άπέναντι άποδείξεών μας φερουσών 
τήν σφραγίδα τού γραφείου μας.

AHAS. A. ΚΑΡΑΤΖΑ
Κάτωθι τοΰ Υποκαταστήματος ΤραπίΓ,ηςΆθητωτ 

'Er τή ΜεγάΛη 'Λγσρφ. 9Et Χύρφ

!Εκομίσθησαν έκ Βιέννης έσχάτωςί
Κβντήματα Μεταξωτά, Βαμβακερά καί Αχνά 
δι’ ολοκλήρους προίκας, πωλούμενα μέ τήν όκάν είς τό ήμισυ 
τής άξίάς των. .

Καβκορβέ ϋυρεών καί Κορανίων, βαμβακερά, 
μάλλινα καί μεταξωτά.

Κατασκευάζονται μετά μεγίστης χάριτος και τέχνης καί 
πωλούνται τά ίξής :

Βα«τεβτεκά, Χτέφανα γάμων, Κο\>κάκεα 
ναυτικά, Γραδάταε, Φανέλλαι άνδρών καί γυ
ναικών ψιλαέ,-;';Κάλτβαε γυναικών και άνδρών, 
Πούδραε, Χάπούνεα Ευρώηης καΐΈγχώρια.

Μεγάλιη συλλογή μυρωδικών δεαφόρων «θεο
τήτων. ΓοβάΛαα Αγγλίας πρωτοφανή δεά τήν 
Χϋρον.

Τό Έργοστάσιον-άναλαμβάνεί νά κέντήσή οίούδήποτε <Γ· 
δ;υς Φορέματα κκί έπανωφόρια Κυριών, Κορασίων και Παί- 
δων παντός σχεδίου καί όρέξεως.

Κατασκευάζει Χτέφανα Γάμων άπό δραχ. 1 έκα
στον ζεύγος μέχρι δραχ. 1ΟΟ. Ααιμοδέτας διαφόρων 
σχεδίων κνί τιμών. Κάλτσας βαμβακερής, μάλλινους, 
μεταξωτός και φιλτεκός. Φορέματα παίδων. Χκού- 
φεες νήπιών ,.τής εποχής.' Κουκάκεα διαφόρων χρωμά
των, τιμών καί σχεδίων, καθώς καί διάφορα άλλα είδη.

Διά τήν καλήν ποιότητα καί στερεότητα τών ειδών τού 
καταστήματος τουτου μαρτυρούν αί έπί δεκαετίαν έργα- 
σίαι του. Πώλησις λιανικως καί χονδρκώς.

Άπ·ίή έπίσχεψις είς τό Κατάστημα δύταται ra πείσφ 
πάπα περί τής βεθαιότητος τώ>* άτωτόρω.

'Γποστηρίξατβ ολοε τήν Έγχώρεον Βιομη
χανίαν.ΜΕΓΑ ΟΙΗΟΠΝΕΓΕΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

ΝΕΑ ΧΙΟΧ,, 
KfiNETANTINOr ΠΤΡΙΚΗ ΓΙΛΝ

'Επί τής προκυμαίας, κάτωθι τοΰ ξετοθ'οχείου τής Εύρύπης 
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ

Κατασκευάζεται Μαστίχη καί Κονιάκ άρίστης ποιότη- 
τος, έκ καθαρές σταφυλής. Άμφότερα έβραβεύθήσαν κατά 
τήν τελευταίαν «Διεθνή Έκθεσιν» τής Rochefort sur 
Mer» τής Γαλλίας διά βραβείου, πρώτης τάζεως,Σταυρού 
καί Μέταλείου χρυσού καί άργυρού καί διά Διπλώματος 
Τιμής. Τό δέ ’Υπουργείου τών Εξωτερικών δι’ έπιστολής 
έξέφρασε τοίς κατασκευασταίς τά συγχαρητήριά του διά 
την έξαίρετον Επιτυχίαν. "Ανευ δέ ρεκλάμας μία μόνον δο
κιμή δύναται νά πείσρ τό Σεβ- κοινόν τού τε ’Εσωτερικού 
καί ’Εξωτερικού περί τής. γνησιότητος τών προϊόντων τού
των. Τιμαί λίαν συγκαταβατικαί.

Ύηοκατάβτημα έν Κωνσταντενουπόλεε
ΧασΙρ ΊσχεΛεσι Καραχι&Λ Σοκάκι. Άρ. 80. 

Ίίρνθότ τφ 1880.
Ειδοποιείται ωσαύτως ή έν Κωνσταντινουπόλει πολυά

ριθμος πελατεία του καί τό Σεβαστόν Κοινόν, δτι έντφ αυ
τόθι ύποκαταστήματι έκομίσθη έσχάτως Μαστίχη έκ τών 
έν Γαλλία βραβευθέντων είς Δαμεζάνας, ώς καί Κονιάκ εΐς 
μικρά βαρέλια. Ή δέ μόνη σύστασις είναν a'EMi χαί Ιδί».

Πώλησις χονδρικώς καί είς τιμάς λίαν συγκαταβατικάς.
Τό κατάστημα δέχεται καί παραγγελίας. Μόνος άντι- 

πρόσωπος έν Κωνσταντινουπόλει Αριστείδης Κ. Πυρίκης.

’ ΤΓΠΟ12 ΠΑΡΑ2ΚΕΤΑ ΛΕΔΝΗ


