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i* νάίΡτωμβν oit, θέλοντες νά άποχριθώμεν είς τό 
ruOto ζήτημα, δε» προσθέτομε* «ύτφ σπουδαίο- 
δέν ίχιι. Ίο vj? πβύστ) αίφνης ή υδρόγειος βψ«ϊ?» 
1, δυνκμεθχ άφόοως νά χτρύξωμεν αδύνατον j-ieb* 
ιυροος τών άρχών τής ουρανίου μηχανικής. Δι^ τόν 
Ι< κόσμον ούτε φ’.βούμεθχ, ο? ε ύπυπτεύ'μεν το*- 
δέν φυ&ύμεθ* λέγΟμεν, διότι ιδού τίνες θα ήτα* 
οι ουνέπειαι, άν μόνον ίστκτυ ή Γή είς τον δΓό-

ιΑ&μεν πρώτον, δτι 4> ταχντχς τώματος έπί τ·?ς
* ! τής Γής κειμένου είναι διττή «’) π έκ τής xtvii*
• έμιρησίας περιστροφής τής γής περί τον έχυεής «I') i έκ τής χινχσεως τής περιφοράς αυτής περί τόν 

*511 * Καί διά μίν τής «ρωινις τά έπί του γτ,ΙνΟυ hτιμέ- 
ενα σώματα διάτριχουβι 417 λεύγας καθ’ ωρα*— 
κατά λεπτόν— εν δέκατον δέ λεόγν,ς κατα δευ· 
χ. Α5τή ή ταχύτκς έλπττουται άπο toC ίσημερι

• είναι μεγίστη, πρός τους πόλους, £νθα χαταντ^
■ ειδΛ τά σώματα έχουσι ψυτιχώς τόσον όλιγώτερο* 

διατρίξωσιν, ζσον είναι μικρότερος ό τοΟ πλάτους 
. ·υτών. Διά δέ τής δ ευ τέρας χΐ’ήτεως τής Γής, ήτο»
^ τήί άερί τόν *Ηλ»ν «εριψορας αυτής έν τώ διαστήαατε, ά· 
', ίέίσντά σά σημεία αύιί.ς άνβζαιρέτως διατρέχουβι 4 56 λεν 
■ γας κατά λεπισ*, -ήτοι 7 λεύγας κατά δευτερόλεπτου 
^Δύναταί σις νά λά€^ Ιδέαν τίνά τής ταχύτατος τούτης, 
^iiv ίναλογισθν) δτι ή τάχιστη σιδηροδρομική άμαξα μεΤ0· 

λη< «ύτής τής ταχύτητος δεν διανυτι πλέον τών 16 μέτρων 
■-■' δευτίρόλεκτον, σφαίρα δέ τών 24 λιτρών κατ’ αύτχ,ν
^.^ν,έξ’δον αυτής τοΰ στιμίου του πνρ(.δόλον, έχει μόνον 

μέτρων ταχύτητα έν τ$ αυτή μονχδι τοΟ χρόνου.
£'’?' Έ®β»δή «άντα τά σχμεύ τά ivvxovca είς ύλιχο» τι σύ- ϊ στήμ,α έν κινήσει ευρισκόμενον λαμδάνουβι τήν αύτήν χ6η· 
' σςν ώς αυτό, έάν έξ αίψ'ήδίου τίνος στάσεως ετίθετο τέ σύ·

«τνμα τολτο διά μιΛς «ίς ήρεμίαν, οσχ σημεία δύνανται νά 
μβτατοπισόώτιν έπί τής έπνμανείι>ς αύτοΰ, θά έξαχίλουθή-* 
σώοι, δυνάμει τής χτηθείσης τα)ύι··πτο(, νά κινώνταΐ κατά 
ιήν άρχικήν δεεύθυνσεν. Our ως, έίν ό ίππος πέσ$ αίφνηδίως 
ύπό τόν ρυμον τοΟ τρέχονος δ,ήματος ρίπτεταί τις ύτ«- 
ρά.ω τής κεφαλής «ύτοΟ· διά το» αυτόν'λόγον, καί έάν θ«- 
λήβνΐ τις νά >ατ·€ή άπύ τίνος έμαξης, αδνη τρέχει,
«ρβ«« νά )άδνι προ φυλά’εις τςνας, ζτως μή οί πόδις αύτοΟ 
παιήσωσιν αυεταχΐνή>ως έπί τον έδάψους. έ^φτό σώμα του 
φέρεται ίτι ύπό τής χτηθεΐσης ταχύτητος χαί ηέ«ι βίζ τά 
ίχνη το'· οχήματος.

11 Γή είναι, ώς εΓίομεν, άναξά ταχύτερα τών άχημ;ίέ· 
των *al άψαμαξών. Εάν Γιτατο αίφνη;, έν.ο»1τ«ι δτι πδσα 
«ροφύλαξις πρός άκοφυγήν άκαριαίου θανάτου θά ,ά»ίδαν»ε 
υ,αταία. Πχντα τά μή εμπβφυτενμενα ή έμπεπηγμάνχ είς τδ 
έδαφος, άλλα κείμενα έπί τής έπ<φα»είας 8ιά μόνιυ τοΰ νό· 
you τ7ς βαρύττ.τος, θά έξντφενδονΐζοντο πάεαντα χάϊ διά 
αιίς είς *ο κενόν μετά Ταχύτητας (αρχική;) 8 λευγώνκατά 
δευτερόλεπτο*, ταχύτατος μεθ* ί; κινούνεθχ σήμερον. Πζν· 
τες 5σοι θά έτύγχανον βεριπ«τοΟίνες ήιυχως ή έργαζόμενοι 
VI άναηανόμενοι, πάντα τά ζώα Μ,ζτοςκίδνά τ« χαί άγρια, 
ti «ί·ίι»ά τςΟ οιρανοΰ, αί άμαξαι 4μών, άτμόηλοςχ, μη- 
χαναί κτλ. πάντα άνεζαιρέτως θί έξετψ'νδυνίζοντο έν άκα- 
ίίΐ κατά την διεύθυνσιν τής Γής. Π<?« δέ τοΟ ωκεανοί, τοΟ 
καλύπτοντος τά δύο τρίτα τής ύδρονείσυ σφαίρας, χαίτου** 
τον ή υγρά μάζα ήθελε* δομήσει ύπβράνω των όχθών χαί 
καταποντίσει έν άχαρε! χαι νήσους καί ήπείρους, έπιστε- 
φουσα ουτω το οίχοδόμνμχ τοΟ θανάτου, πάραυτα ήθελε» 
ύτε(β$ τά ΰψιστα όρη έπιφέρουσα είς τά)* υδρόγειόν ήμών 
σφαίραν μεταμόρφωσή έπιφανείας άσνγκρίτως μεγαλειτέραν 
πασών τών μεταβολών, άς αδιη ύπέστη είς παναρχαίους 
χρόνους.

Οί θίωρητικοί, οίτινις ήθβλησαν νά ζητήσωσι τοΟ χατκ- 
κλυσμοθ τίς Παλαιός Γραφής ψυτιχοχ τι atnoVj δέν £>ειψαν 
νά erwoietv, οτι ή συγχρουσι; κομήτου τίνος ευκόλως δυνα· 
ται νά έπιμρνι ταήτνιν την στάβιν χαί τάς δεινάς αυτής συ
νέπειας. Σχμερον δμως γιΐ^σχομεν, δτι κομήτης τις ήδυ- 
νατό νά διελθν) προ τής Γής χωρίς χάν νά το «Μανθώμο·



λ

V:'

"Αλλο τι περιιργςτατον, δπερ θά επακολουθεί τήν στάσιν 
τής Γής είναι τόδε : Τής ελκτική; δυνάμςω., ήτις σύρει τούς 
πλανητας προς τόν Ήλιον, μή αντισταθμιζόμενης αλί ον ύπό 
τής κιντρόφυγος δυννμεως, ή Γή θά έβιπτεν έπί τόν Ήλιον 
κατ’ ευθείαν γραμμήν. Έαν δέ τότε ««'ρίσκοντο είσέτι έπί 
τής υδρογείου καί άλλα έμψυχα οντα έκτος τών ιχθύων, θ» 
ίβλεπον ταχέως μεγιθ>νόμενον τόν άττέρα τούτον βίς άπει
ρον μέγεθος. Ή γή θά έφθανε» αυτόν είς 64 ήμέρας μετά 
τήν στάσιν χαί θά έγινε το άφαντος έπί τής έπιφχνβίας αυ· 
τοΰ» ώς τις αερόλιθος έπί τής Γής.

Τό αυτό θά συνέβχίνε καί είς τούς άλλου; πλχνη**< «<ς 
τήν αυτήν περίστασιν. Οζτως, έάν ή ταχύτης σοΟ Εριόΰ, 
τής Άφροδίετς. τοΰ Διός ή τοΰ Κρόνου έμηδενίζείο,' οί πλχ- 
νήται οδτοι θά έπιπτον αμέσως έπι τοΰ Ήλιου, ό μέν α' 
εντός 15 ημερών, ό ί' εντός 40, ό γ' ένϊός 767 καί ό τε
λευταίας ένΐός 1300.

Ιδού ίμως χαί άλλη τις πολύ περιεργ&τερα συνέπεια τής 
αίφνηδίου στάσεως τής Γής: είναι πασίγνωστο» οτι, καθώ; 
υλικόν άτομο*  δέν δόναται νά έζαφανιοθή, ουιω και ή χί<> 
νησις· δυναται 5μως νά μεταδοθή, νά δΐιιρεθή, νά xatta 
στή άόρατος,ύποδιαιροιμένη είς έλαχίστας με ρίκας δυνάμεις, 
άλλ' οΰχί καί νά μηδενισθή. Δόναται 5μ'ι>ς,—καί τοΰτο εΐ*  
ναι έπί του προχιιμένου τό σπουδαιότιρον—δυναται, λέγο
με», να μεταμορφωθή είς θερμότητα, όπως οσάκις φαίνεται 
ότι έκλείπει η κινητική δύναμίς· π. χ. κτυτφ τ>ς έπα*«ι-  
λημμίνως καρφίον έμπεπηγμένο» καί μη δυόμενο» νά είσ- 
δυσγ περαιτέρω*  ή κίνησις τοΰ κινητήρος μή.μεταδιδόμενη 
πλέον είς τό καρφίον μεταμορφοΰται είς θεομότητα καί 
τοΰτο έπιβιβαιοΰται δια τής άφής; Χωρίς νζ άναφέρωμεν 
άλλα παραδείγματα πας τις γινώσκει εκ πείρας τήν μηχα
νικήν ταύτη» μεταμόρφωσι» τής κν/ήσεως είς θερμότητα.

(·) "Οφις φαρμίχβράς της Βρύσες.
(aJ Γόος «Λβχνίδων έχ των ex&pxtav f«s οχτώ όγθαλμευς- 
(’) Πίθηκος τής ‘Αμερικής.

Έάν λοιπόν έκ τίνος ύποιαςδήποτε αίτιας έσταμάτα βτιγ- 
μεαιως ή πολλαπλή κίν^σις τής ύδρογείου ήμών σφαίρκς. ή 
χινησις αύτη ήθελε» ύποστή τη» περί ής ό λόγος μετχμόρ- 
φωσίν*  ή Γή αίφνηδίως ήθελε θερμανθή, — καί μέχρι τίνος 
βαθμοΰ θά έθερμαίνετο ; ^τό δέ ποσό ν τής θερμό τη τος, ήτις 
θά έγεννδτο έκ τής στάσεως τής Γής, ίσοδυναμοΰν προς κο
λοσσιαίο» κτύπον, θά ήρκει όχι μόνο» νά τήξ^ρ ολόκληρον 
τήν Γήν, άλλα καί νά μεταθάλλη τό πλείστον αύτής είς 
άτμόν.

Έάν ή στάσις αύτη δέν έγίνετο διά μιας άλλά βαθμη*  
δόν, καί έμεσολάβουν στιγμαί τινες, άντί νά έπέλθ^ι άκα- 
ριαια, ή Γή πάλιν θά έθιρμαίνετο τόσον, ώττε νά άπελε- 
σθώσι πάντα τά έπ*αυτής  ίμψυχκ όντα.

Περαίνομε» λέγοντες, δ,τι κα> έν τ^ άρχ^, δτι τό ζή
τημα είναι περίεργον μ&λλον η σπουδαίο», καί δη, βεβαιό
τατοι βντβς περί τής ιδίας ήμών άσ^αλεία?ι δννάμεθα νά 
κοιμωμεθα ήσυχως, χο>ρ*ς  νά εχωμεν τό έλάχιστον ίχνος 
φόβου περί τής καταστροφής ^μών συνεπβία Ακινησίας τής 
Γής.

Η ΠΑΝΩΛΗΣ

f

ftpattmv ϊχαμ,ναν έν τ^ άρχακότητο. 
ΙΙοΟ χαό τε<Σ»ς έμ-φανέζΐταε η ηόβος.

Τά συμ.σηώμ.«τα οεώτής·
Επειδή ή άπροτίοχητος έμφάνισις έν ι?ι γείτονι χώρς 

τών Φαραώ νέας Επιδημίας 11 ζνώλους έφόδισε σόμπα ντ ας, 
έκάστου δέ έλλογος καί δικα*ος  ψ'.βος θα εδ^ισχεν άσφαλές 
έρεισμα θετικής τινας γνώσεις, Ικανοτυΐούσζς άλλως τε καί 
τήν άτομική» αυτού περιέργειαν, διά τούτο δηχοσιεόομεν 
τάς όλίγχς ταύτας πληροφορίας, ?»« γνωβθίί βίος ό έκαπει- 
λών τήν δημοσίαν υγείαν κίνδυνος.

Ήπανώλτ.ς λέγεται και βουβωνικός λοιμός. Ή λ έξις λοιμός 
όμως (pestls, pesto), χαίπερ συνηόεστατα άπαντώσα παρά 
το?ς αρχαίο ις, δέν φαίνεται βκφράζουσα άκριβώς καί τό σχμε-
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ρινο» πρίγμα, ήτοι τηΛπανώλη» τής ’Ανατολής. ‘Ο λοιμός, 
φερ' ιίπείν, τών Άθη*ών κχί τοΰ βουκυδίδου, ου τίνος έγέ> 
ν»το θϋμκ καί ό μέγιστος τών πολιτικών άνδρών τής ίρ- 
/«ίας Έλλάδο; Περικλής ό Εχνθίππου, ο Τυυ Γαληνού ή 
τών Ά*τωνί»ων καί ό του ΆγΡ.υ Κυπριανού ά^ορώσι νοσο
λογική» μονάδα έκλείψκσαν σημερο», tcv λςιμ&ν τών άρ. 
χαίων ί1). Έν τουτοις δέν πρεπςι νά λησμονησωμεν μικράν 
τι»α περίοδον του Έρεσίου ίατρου Ρούφου, άκμασαν to; έ 
Κλεοπάτρας ή TpaboO, περισωθεΐταν δέ ύπό Άετίου και 
άλλη» ύπό ’θρειβχσίου, ητις ,καί έδημοσιβόθjj τφ 1831, πι· 
ριγράφουσαν νόσημά τι προσομοιάζον προς την σημερινή» 
τανωλη» (*).  ’Β πανώλης. ένδη^οΟσα ίδια έ» Αίγύπτιρ, ά*  
ναφαίνεται κατά τό θέρος, διότι τό ψύχος έπ^3ρ$ όλβθρίως 
ίπ’ αυτή;. Κατά διαφόρους χρονικάς περιόδους η πανώλής 
άπεδεχάτισε τό Ρωμαϊκό» κράτος ώς έπι Νέρωνο;, Βισπε- 
σιιυ, Τίτου κτλ. Άλλά καταστρεπτική διά τή» Ευρώπη*  υ
πήρξε» ή μεγάλη έπί ’Ιουστινιανού έπιδ/μία, δίχρχέσασα 
τεντήκοντα ετη« *Από  τής έβδομης δέ έκατονταετηρίδος καί 
έρεξής έν Ευρώπη αί έτιδημίπι υπήρξα» πολυάριθμοι καί 
σχιδό» άλλεπάλληλίΐ. Ή φο νικώ τέρα δμως πασών τών έ*  
πιδηυιών καί ή «αταστρεπτικωτέρα, ή άριθμοΰσχ τά περισ
σότερα θύματα έξ όσων έχει νά δείξη ή όλη ιστορία 
πανώλους, είναι άναμφιτδη^ήτώς ή εκρά γείσα κατά το 
1836—1853 κακοήθης έπιδνμία, ήτις εξ Αίγυπτου καί 
Συρίας ένέσκη|ε*  είς τή*  Σ<κε)ίαν, Τοσκάνη*  κ«ί Π,Λ. 
γκιαν, 0θε» βίσήλασεν εις Γαλλίαν καί τη» λοιπή» Ευρώπην*  
^ρημώσασα κυριολεκτώκώς πολλάς πόλεις. *11  μεγάλη 
θραυσις ά»«φέρεται είς τάς πόλεις AvigQOD, Narbonn καί 
Mont-PeHier, άς μετέβχλεν είς νεκροπόλεις

Έν Αγγλία καί Γερμανίά ή τρομερά αύτη έπιδνμία τοΰ 
Βουδωνιχοΰ Λοιμού υποθαλπόμενη χαί ύπό του συμπεσόντάς 
κατά τή» αυτή» έποχήν γενικού λιμού λόγφ καί βργφ εθυσε 
καί άπώλεσεν*  Έθεάθησαν πατέρες φονεύο»τες τά τέκνα 
καί τέκνα τούς πατέρας των, άπηγχονισμένοι δέ έλύοντο 
τής άγχόνης όπως χρησιμευσωσι» ώς τρορμ Λύκοι καί &Χ· 
λα τής ερήμου ζώα, ύπό τής πεί*ης  εξωθούμενα, είσώρμουΐ 
είς τάς πόλεις, οπού, έπισ^ραγίζοντες τή» πανωλεθρίαν, ίίσρ 
ήρχοντο προς άναζήτησιν βοράς ιίς τάς οικίας, αρπάζοντας 
έκ τών λίκνων αυτών καί χζτατρώγοντες δύσμοιρα βρέφ» 
πρό τών όφθαλμών τών άτυχών μητέρων, αϊτινες έκλελΰ * 
μέναι ύπό τής νόσου ήδυνάτον» νά βοηθήσωσι καί ύπερασ- 
πίσωσι ταΟτα. Ή το άδύνατον, ά^ηγον»εαι, νά έπισχειρθ^ 
τις πήσχοντα καί νά διαφύγρ τόν θάνατον. Οί ιερείς, φθ< 
βηθενσες, άνεχώρησαν, άφήταντες είς τίνας τολμηρότερους 
τήν ταφή» τών νεκρών, ών τά σώματα, μένοντα άταφα, έ- 
πολλαπλασίαζον τή» βντασι» τής φονικής Ιπιδημίχς. Είς 25 
εκατομμύρια ά»ίρχο»ται χατ*  έλάχιστον τά θυμχτα χατ 
τήν άπορράδα ταύτην επταετή περίοδο» j1). Καί κατά τή 
ήμετέραν εκατονταετηρίδα άναφέρονται πολλαί έπιδημίαι 
ώ» τινες έπεσχε?θησαν καί τή» ήμετέραν Νήσον, ώ; επί πα*  
ρζδείγματι τω 1817, 1835, 1836, έποχαι άλλως γνωστά 
έν Κύπρω δπό τό δ<ομα «θανατικόν».

Αετε^λογέ».— Aftia πρωείστως πχραγωγικά τής »ό 
σου εί»ε ή χαχή υγιεινή, ή δυστυχία, ό πυκνός χαί πυλυχ*'  
θρωπος συνοικισμός, κακή διατροφή, άκαθαρσία κατοικώ 
και πόλεων, χακός ά?ρισμός και ελαττωματικά υγιεινά με: 
τρα, σιτοδεία καί λιμός (*)  *11  πανώλης εί»ε νόσημα κ«· 
θαρώς μολυσματικόν. Δέ» &1»ε δε ποσώς τολμηρόν παρά τού 
ισχυρισμούς τινων νά άρνΥ,θή τις άπολύτως τή» μιχσματι 
χόρητα αύτής, άφ^Ο μάλιστα γνωρίζομε», 5η ή πανώλης 
όπου και αν είτήλασε, μόνο» δε' εισαγωγής έμπορευμάεω 
μιμολυσμέ»ης προελεόσεως ή δι*  άμεσου ή Ιμμέσου έπι 
κοινωνίας κπί συγχρωτισμού π?ός πάτχοντας μετεδόθη· Τ 
παραγωγικόν τής νόσου αίτιον είναι είτέτι άγνωστον.

(') A Lav era n J. Taissier Palhologie Midicale.
(s> P. Larousse Grand Diction. Delivers, du X1X Si0cle. 
(') P. Larousse Grand Diciion. Univers do 6i£ole. 

Charcot et Bouchard Traits de Medecine,

'Τ^νόάου είνε αίρνιδία καί άνευ προδρόμων 
Γό ίΤάδιον τής έκωάτβως, ήτοι αί ήμεραι, αι- 

ΐϊά«ό τής ήμέρας τού μολυσμολ μέχρι τής 
λώίέως Τώ» πρώτων συμπτωμάτων τής νό· 
ήέρβάίνέι τάς 8 ήιιέρας (*)·  Κεφαλαλγία, 
όλή τής κόρης χαί έσωτιρική αΐσθησις κου
τήν πρώτη» τής νόσου συμπτωαατολογικην 

;ίρυτέρά» χαρακτηρίζει πυρετός λια» Ιντονις, 
έ'ήίΐ Ααίον, δίψα υπερβολική, κεφαλαλγία, ίήοτε 

&*«κρυόρροια  μετ’ έτππεφυκίτιδος καί λευκό» έ- 
λώόση;, βχλυσις άκρα τών δυνάμεων, στομαχικό; 
ί»0< πόνος, Ιμετοι μ«τά συχνότητος σφυγμού καί 

έ«ς τής άναπ·οής Κατά τήν έποχή» ταύτην δύ 
«Ιλθή.τυλώδης κατάστασις, παραληρήματα *αί  
*0$ δέ τέλος έκ παραλύσεως τής καρδίτς (2) 

^έάρας μετά τήν έμγχ»ισι» τού πυρετού ήμέρας 
i#i όδύνηραί έξοιδήσεις τών λυμρατικών γαγγλίων 
λόο, τής μνηχάλης καί ίδίγ τών βουβώνων, οθε*  
μ*  ποϋ Βουβωνικού Λοιμού. Η έποχή αύιη άπο- 

- τρίτη» καί τελευταίων τής νόσου περίοδο», χπτα- 
«ανίως καλώς, οτα» ό πυρετός κχταπεσγι άμεσως. 
σίασις *Ctn  δύναταί ποτέ νά παραταόή καί 15 
■ρας, άλλ’ ώς επί τό πλειστόν όμως τό μ mV.» 

όβώραγίζει τή» όλη» δυσάρεστο» σκη»ήν ποό τής 10ός 
ί^αΛβάζο» τή» ίλη» θνησιμότητα τής πανώλους εί< 

,κατά τάς στατιστικά ς προηγουαένω» έπιδημιώ». 
*ης ούτος ά&ι^μός προήίχετο εξ ελλείψω;, ισω 

άπολυμάνσεως, μή γνωστών Cti έ» τή έπιστήμν. 
Χιάντισηπτιχών, ώ» σήμερον ή ιατρική γέμει. λόγος 

ί* δ» ή θνησιμύτης έλπίζομε» νχ μειωθή «ήμερο». ϊ" γενικαΓς γ>αμμαΐς, ή συμπτωματολογία τής 
τ$ συ»ήθει μορς»ή· ύπάρχουσι» δμως κακοήθεις μορ· 

ίόυται το» πάσχοντα έν διαστήματι ώ;.ώ· τινων. 
η? ίπιφέίδΐ ανοσίαν*  έν πεμπτώσει δηλαδή Θμ>«· 

ίίπχξ είς κατ’ έζαίρεσιν δυ»αται χαί έκ
ι ,»ά πρυβθληθή ύπό τού νοσήματος.

ός τά προφυλαχτικά μέτρα, δέον ταΟτα νά άρο- 
άρσιν τώ» ύποθαλπόντω» τή» έκρηξή» τής πανώ 

ϊ?, αταξ δό ταύτης έκοαγείτης, πϊτα έήργειχ 
ΐέεριστραιρή πβρί τή» παρχχώλυσιν του μολυσμού- 

ίπίτυγχάνεται πρ^>τίστως 8ιά τε τής άποφνγής 
λούντω» αιτίων, $ι*  αυστηοϊζ άντισηψίας χαί δια 

•ρσεω». «ELr άνω^βλές, λέγει ο Laveran χαί Teis 
) »ά έπιβχλλωμε» μαχράς καθάρσεις, ώς έγίνετο £λ 
. ό μολυτμός γίνεται διά των άσθβνών και ή ίπωασι- 

|ί*β1χ<τ*άνώτατον  5ρο» 8 ημέρας. Έάν λοιπόν δέ» όπάρ- 
άσθενείς είς τό πλοίο», δπερ προέρχεται έχ με 

Αρμενου μέρους, κάθαρσις . (10) δέκα ήμερδν θά άρκέσγ, 
λαμβχ»ομέ«ω» έ*  αύταΐς Kit τών ήμερών τού πλού>. 
Λρι πτώσει ή Πανώλης έ»έσκηπτε καί προσέβαλλε» 

#$||ώπους χαί μικρά ς χώρας, ή δόνα το ή τοπική χνβίρνη 
|^$ί$^αρμόσρ τή» ύγιιονομιχή» στρατιωτική» ζώνη», *αι-  

πτώματα τώ» άποθνησχύντω» η χπμιχώς κχθαί- 
■Τρο^ής τα'ρής τχΰτα, ός η®» άβειχιίμίνον χρήσιμο· 

μολυνθέ» ύπό τών πασχόντω». Ως πρός τή’ θε· ffivi βύτη «ί»ε κυρίως συμπτωματικη· Έ» τουτοις καλό» 
Ιο,δνοί δυνάμενοι ύπεδιίκνυο» τοίς άρμοδίοις τή» άνχγ- 

χρησιμότητα του άντιλοιμικοΟ όρροΟ τού Υθγ 
έ*.  άηροσδοκήτψ σκληρ? άνάγκη ύπάρχη κατα^ύ 

-τί, έστω κβώ ποσ'^στη» παρέχον πως άβιράλεια».

9Κ. Γλυκύς·

ΙΙώς 6®ρΐηεΔετ*&  ή «χνώλη:
«ρόοάοί *ή<έης«τήμης·Χ*Αντς « 

ΙοφΛχός έμ.3ολο«9μ.ύς· <
Ε(ς έχ τών μαθητών τοΰ ινστιτούτου Πατεβρ, ό ιατρός 

Χάφχι-, Ρωβσος τήν καταγωγήν, «πί άρχετά ήδη Στη άσ- 
χολεΐται είς τάς ’Ινδίας, τήν κατ’ έξοχή» εστίαν τής πανώ- 
λους, ek έμβολιασμούς έναντι ον τής φι βέράς τ χύτης νόσον. 
Τή π Νοεμβρίου 1895 ό *.  ΒχλκβΜρα Κρίσνχ, πρόεδρός 
τής Ιατρικής έταφίας έν Βομβάφ, άνέγνω έχθεσιν επί τών ά· 
ποτελεσμάτω» τής μεθόδου ταύτης.

Τά πείραμα τα τοΰ άντιλοιμιχοΟ έμβο Χιασμού Ιγένοντο 
κατ’ άρχάς έπί τών κοάκλων. Έλαβε*  είκοσι τοιαΰτα ζώα, 
έξ ών ένε^ολίχσε τά 10 δι’ όρρού άντιλοιμικοΟ, άκολούθως 
μετέδωκε τό μόλυσμα τής νόσου χαί τούς 20 κονίκλους. Οί 
10 προηγουμένως δΓ όρροΟ έμβολιασθέντες ουδόλως έταθον, 
έ*φ  οί άλλοι 10, cl μή έμδ-λιασθέντες, άπιθανόν βλοι. 
Ταδτό έγένετρ καί έν Βομβάρ έπί 142 ζώων.

Κατόπιν τά πειράματα έφηρμόσθησαν καί είς τούς άνθρώ- 
πους, ιδίως δέ έν σωφρονιστική τινι φυλακή, καί άπέδβιξαν > 
τό τελεσφόρον τών προφυλακτιχών εμβολιασμών εναντίον τής 
πανώλους. Έν τή φΑχκή ταύτγ έξ 173 άτόμων, μή έμβο- 
λιχσθέντων, οί 12 προσίδιήθησαν έ< τής πανώλους. 
«ξ ών οί 6 άπεβιωσαν, Έπί 145 βμως άτόμων ύποστάν- 
των τόν άντΐλοΐμι«ό· έμβαλιατμό*  προσεδλήθησαν έκ τής 
νόσου μόνον 2, έξ ών ούδιις άπεβίωσεν. Έν Δχμάν εκ 
2, 197 γυναικών εμβόλιασθε.σώ» διά τοΰ προςυλακιικ'.Ο έ« 
«αντίον τής πανώλους έρροΰ άκεβίωταν 3S. ή*οι  έν άναλο*  
γίςι 1 περίπου έπί τοΓς άκατό/. Έ>φ έιί 6, 033 μή έμβο- 
λιασθεισών Επιβίωσαν έκ τής πανώλους 1,482, ήτοι έν άνα- 
λογία 23 βχεδον έπί τοίς εκατόν.

Τό συμπέρασμα τον ίατροΰ Κρίσνα είνε οτι οί άντιλοιμί- 
κοί εμβολιασμοί τού έχτροΰ Χάψκιν είνε άποτιλεσματικοί 
και ζτι καθήκον όλων τών Ιατρών εί·ε νά διαδώσωσι τούς 
έμβολιασμούς τούτους μεταξύ τοΟ λαοΟ.

ΠΟΛΓΠΟΪΣ-ΤΕΡΑΣ

Διά νχ πιστευσγ τις περί τής ύτάρζεως τοΰ χεφαλόττο- 
δος, πρέππ νά τον ε?δβ».

Αί άρχαΓχι ύδραι σνγκρινόμεναι πρό? τον χεψαλόποδα 
προξενςυτι μειδίαμα. Είς τινας στιγμάς (έχει λόγο» νά τό 
ντοθίση τ<<) τά είς τά όνειρα ήμώ» κυμαινόμενα άδρχκτα 
??τχ συναντώσιν έν τζ> εφτχτψ ώς μαγνήτας τίνος είς τούς 
οποίους τά φανταστικά των ίχ»ογραψήμ«τα προσελχονταΐ, 
καί έχ τών σκοτεινών τούτων σωμαίώτεων τού όνείρου ί· 
ξέρχονται υπάρξεις» Τό άγνωστον έχει είς τήν διχθεσί» του 
τό έξαίσιο», x«t μεταχειρίζεται αυτό διά νά κατασκευάσω 
τό τέρας. Ό Όρφεύς, ο ‘Όμηρος καί ό Ησίοδος δεν ήδυ- 
νήθησχ» νά πλάσωσχν είμή τήν Χίμαιρα», Ό 6 ιός βδημι· 
ούργησε τόν κεφαλόποδα.

*Οεανό θεός θέλνι, ύπερέχει έν τφ άποΐροπαίω.
Ή αιτία τής θελήσεως τούτης είναι ό τρόμος του θρη

σκευτικού φιλοσόφου.
Παραδεχτών γενόμενων τών παν το ίων ιδανικών, έάν ό 

τρόμος είναι σκοπός, ο κεφελόπους είναι αριστούργημα.
Ή φάλαινα £χ»ι τό ύπερμβγεθες, ό κεφαλόχους είναι μι

κρός*  ό ιπποπόταμος ίχει θώρακα, ό κεφαλόπους είναι γυ
μνός*  ό ζαραράχας (*)  εχει σύριγμα, ό χεφπλόπους είναι 
άφωνος ό ρινόκερως έχει χέρας, ό χεφαλόπους δέ*  «χεί ό σκόρ
πιός έχει βέλος, ό κεφχλόπους δέν £χεν ό β'.Οθυς (■*)  έχει λ«· 
βίδας, ό κεφαλόπους δέν έχει*  ό άλουάτης (*)  έχει ουράν λη· 
πτικήν, ό κεφαλόπους δέν έχει ουράν· ό καρχαρίας έχει

£>■
Μάίβ·
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

Ό δέ Πακόλιττος 1 Ε’ναι όνομα ξυλ(νου ίππου θαυμασίως 
«εριγραφομένου εν τιυι βιβλίφ έπιγραφομένφ «Ιστορία δύο

πτερύγια κοπτερά, ο κεφαλόπους δεν έχει πτερύγια* ή αΐ4θ- 
ρόφος βτρίγξ ίχει πτέρυγας ύνυχώϊ.ις, <' ' ' *’
ιχει πτέρυγας* ό έχΤνος £χιι χχάν>χς, ό κεφχλότου.ς δέν ίχει· 
δ ξιφίας Σχει σταθ^ν, δ χ’φαλό tout δέν έχει· ή νάρκη (4 If st χεραυνικη/ εκροήν, ο κε- 
φαλόπιυ; δέν έχει κα ι μίαν 
έκροήν ό φρθνος έχει σίελον, 
έ κεφαλόπους δεν εχει* ή ε* 
χιδνα εχει δηλητήριον, δ κ<- 
φχλόπους δέν έχει* δ λέων 
έχει χηλάς, ό κ«φκλόπους 
δέν έχει· ό γυπαετός έχει 
ράμφος, ό χεφαλόπους δέν έ
χει* δ κροκόδειλος έχει στό
μα. β χεφαλόπον; δέν έχ 
όδ όντας.

Ό κεφαλόπους δέν Ιχ 
μάζαν μυώδη, ούτε κραυγήν 
ά«ιλητι*ην, ούτε θώρακα, 
ούτε χέρας, ούτε άχόντιον, 
ούτε λαβίδα, ούτε λν.πτιχην 
η θλαστικήν ουράν, ούτε 
πτερύγια κοπτεοά, ούτε πτε
ρύγια όνυγώδη, ούτε αχαν- 
θ«, ούτε σπάθην, ούεε έκ- 
κβνωσιν ηλεκτρικήν, ούτε σίε
λον, ούτο δηλητηριον, ού·ι 
χτ,λάς, ούτε ράμφος, ού-* 
όδόντχς. ‘Ο κεφχλόπους έ? 
όλων των ζώων καίτε ι ουδέ, 
τούτων έχω*, είναι ό μάλ· 
λον φοδε.ώς ώπλισμενος.

Τί έστι λοιπόν κεφαλό- 
πονς *, Είναι ή σιχυχ. y

Είς τούς έν πελάγει σκ^-4 
πίλους, έχει ίπου τό Οδωρι , 
έετυλίσσβι καί κρύπτει ολας τάς λ«μαρο.ο.«» ·-«.'·*. *. 
βραχώδη άπρόσιτα κοιλώματα, είς τά άγνωστα υπόγεια, 
οπού βρίθουσιν αί βλαστήσεις, τά ύστρχκύδερμα και τά κογ- 
χυλια, ύπό τά βαθέα προπύλαια τού ώχεανοΰ, ό κολυμβη

τής, βσπς ριψςχ’.νδυνεόει έ*ίΓ έλχνόμενος ύπό της καλλονής 
ό κεφκλόπους δέν τολ τάκου, διατρέχω τόν κίνδυνον τυναντήσεώ; Τίνος, εάν 

»’ S' -Λ .Ζ___ ..Δ. J-U.κκιεπ αυτήν την σννάνΓν,ίιν, μην είσθε πε>·.βργος, φύγετε. 
E’>8if*r*i τις τίθκυβωμνο;, εξέρχεται (μφοβυς.

Ιδού τί έστιν ή συνάντη- 
σι; αυτή, πάνΤοτε δυνατή έν 
tol< β(άχοις τοΰ πελά^ς. 

φαιόν σχήμα δονείταΐ έν * 
τφ υδατι, χονδρό' ώς βρα
γιών καΐ. μακρΐν ημιοειαν 
περίπου όργυιάν· είναι ράκος* 
τό σχήμα τούτο ομοιάζει μέ 
άλεξ'βρόχιον κκκλεισμένον >
καί. μή τχον χειρολαβ'δά. Τό f(ix' ζ τοΟτο προχωρεί προς 
σε ολίγον κατ’ έλίγον. Αί
φνης Ανοίγει, όκτώ άίπϊνες · 
μακρύνονται άποτόμως περί 
μορφήν τινα ίχουσαν δυο 
όψθαλμούς* αί Ικτίνος αύται 
ζώ^ιν υπάρχει λάμψις έν 
τφ κυματιβμφ χυτών· ιίναι 
είδος τροχοβ· άνειλιγμενον 
δέ έχξι τεσσάρων ή πβν το πο- 
δών διάριετρκν- Έξάνθησις 
τρομακτική.ΤοΟτο όρμ$ καθ’ 
υμών.

*J| υδρα Ακοντίζει συνάν
θρωπον.

Το ζωον τοίχο βροσκολ- 
)&τοι ετί τής βορές του. 
τήν καλύπτει, και την δένει 
μό τούς μακρύς πλοκάμους 
του. Κάτωθεν είναι υπόξαν
θο*, Ανωθενείναι γαιόχρουν* 
τίποτε δέν δύναται νά λξει- 

'.υ·*ον» «λ- χν·ςηγητον αύτήν κονιώδη «πύχρωσιν· Μ ϊλεγε 
τις οτι ήτο ζώον έκ τέφρας, κατοικούν είς τό ύδωρ. Είναι 
άραχνις ώ; έκ τού σχήματος καί χαμαιλίων ώ; ίκ τοΟ'χρω
ματισμού. Ώργισμέιον γίνεται ίόχρονν. χαί, δτερ τρομερόν, 
civet Απαλόν.
C 01 δεσμοί του δεσμεύουσιν, ή επαφή του παραλύει..

τον προσεχώς ονομασθη τομίνου αυτοκινήτου οχήματος η 
ατμό-ίππου ;
( Εν tourotf δέον νά ι ρωτήσω μεν, έάν ή δάφνη δέν έφείλ^ι 
'•α δοθη «U ένάμιλλόν ΐινα τού Οσκολέττου,ξυλινον τεχνητήν 
ΐτπον, δστις έ καλείτο και πτερωτός. Δι’ αυτου 4 Πέτρος Trii 
Προβηγκίας άπήγαγε τήν ώραίαν Μχγγιλόνην. Τούτον δ Μα

Ό Mk«»i*.c6 έχ ΜΔκκ«ς Μιϋόν«ν«.

εύγτνών Ιπποτών, Βαλλεντίνου καί ’θυσάνου». Ό ·έλης ού· 
τος, «ΰτινος έπιβκίνει ό Βιλλεντίνίς, ταξιδεύει διά μέσου τών 
άνέμων, κατά τήν διιύθυνσίν ήν λαμβάνει υπότινος κινηΐη 
ρίου σφηνός καί μεταφέρει τόν ιππέα αυτού έν ριπή όφθαλμον 
•ις άμετρήτους αποστάσεις.

Ό Πακολέττος ο βίος δέν είναι δ συμβολικές πρόδρομος Ό Πακαλβττος

~" ~
"Εχϊι ftfca. άχόρβ.ύτ,υ *xi γαγγ^χί.η;1 ei*<t ή £?9έ.ε<« 

tepxTuiitt;. EIvxi 4uja*'i«ir«.rov. tlp«f>v 
®§£·ίίΛί& 'irie.Sj βίς rnv £opxv του. Πδς; διά τοΰ «κνοΰ.Οί ό.τώ 
g&itWiiijtoi, «>χτ«ί« ιίς τί» «ροχωρο-ΐ». 1«ττν<ό|Λ·ν>ι

«^χιοΟτιι ώ; Ssxivai. Τ,' ί'χχστον αύτών μ,ηχό.οντα. 
^■/; 'Τΐαραλλή1ο>ΐ $ύο σεοαΐ φΧυκταιν&ν μειουριένω*, ^o.lpzl 

τις Κϊφχλΐ;, pic.pxt xal >exral <ΐς την ίκρκν, 
‘0<ίστη ο«φί «όγχο.ται βξ eCxoc. πίντο τούλχ^πτον <plt>- 

^ifisHSxvSiv, xai Siov τό ζΛ.ν ίχ.ι TSrpaxooia. χαί «Χίον. Αϊ 
^κΐ/^λύχταιναι αύται etat οιχύαι.

At οιχύαι αδται otoi χόνδροι χνλ'.όριχοί χίρχτω^βιτ, 
«λιανοί, γλοιά^εις. πρ-,^ωροΊοι 3έ ρίίιοόμΛναι ά«ό τ?ς 

te;l<«pictpou ί.ός ταΧΧήρον stj τό κιίχοί φαχ«<· Τά τμΐί- 
u«~a: τάντα τιϊν σωλήνων έρχονται τού ζώου καί πάλο 

■■-*0όρ^όντ«ι it. «δτό. Δύ-avrat νά 6ν9ι«6ώσι» είς τήν β.ράν 
^®j:-»XsiiispoV έ“ό« 3«ΧΓύ>0Μ.

ίχ,υζήτχχΛ «δτη μΐχανή <χει ολην τήν άΐρήτητα 
πλήχτρων τοΟ χλειόοχυρς^χλου. "OptoCrat, .iretta 

®·':ίί,(1»ίζσται."ϊ·πσκι»'£ς εΙ; τήν ίλα^ίστην βρίβΕ.ςν τοΟ ζώου 
ρξ£·λΕΕίτήτερα·. εόκ.σΰητότητες δέν έξορχίςοΐνrαι ρχέ τό συ- 

ϊών ανκώ. τούτων, πάντοτε άνάλογον ττοός τά |· 
χινήριατα τοΟ ζώου χαί τά έζωτερικά ονχβαί- 

fi^WwVTa'. ΌΙράχων οδτος εϊ.α. ώς αίαίητιχόν τς ά.όος 
Ti τερχς τοΟτο χαλεϊται ύχό των'νχυτιχών πολύπους, ύπο 

τ^ς έ«τστήμης χεφχλόπου:, ύπό τ55ς παρχΙόσίως 5β κράχεν. 
EHKttilSI ίγγλο. vaSrta τό ό.θ|χάζουσι Devil fishas’^AOv Διαίό- 
Ββ|τΜχί Τό όνοριάζονσιν έπίβης Flood Sucber, = Έχ(Χυζη»»ν 

Ε(? τ®! Μ^ΥΧ’? ή-0|«άζουτ· πιέίραν.
ΟΪζξί. Χχλίογραφίχ τις τή: έχίί«ω; τοΰ Β·?,ωνος ύπό τοΟ 
|||^'Xov.'l>'0 «Χριστή χβίκλύ«οδα σφίγγοντχ φςςγάία. Ό Δε- 

νομίζει, ότι ιςρόνη έ πολύπους τώ. υψηλών χλχ- 
ίύ.χται νά όυβίον) πλοϊον. Ό Βορό 2x1. Βενσάν τό 

βιόχιοΤ, όηεΐ; τά χλήριατά μας ποοσβχ\λ«ι 
®;ίϊΐ’-4»ίρ«πον."Αν ύπάγητε είς Σέρχην, 6ά τάς ϊείζω« πλη- 

0χ*ρϋ τό χοίλο. βράχου Μα χεφχλόπονς τις, πρό 
Βρχίσν, έχρίτησε χαί ίπ.ιξεν άλιέπ τιν« 

0 Π.ρών καί ο Λχ|εάρχ, άπατων τα< ά;χφι&άλλθν 
μή έχων πτερύγια, δόνχται νά κολυμ 

—.«λίδας ταύτας είδιν ίδίοις όφθαλμοίς 
ύπογείερ χχλυυμενφ αί Άποήήκαι πολύ- 

·?μάτ«δέώ*οντα κολυμβηΗ (άνθρωπον λουβανον. *Αφο5 
τόν έμέτρβσχν και ευρον οτι είχε τεσσάρων

απέστειλε πρόε τόν διάσημου Δόν Κιγώτον της 
,Λ^ντ<ς ενθυμούνται τόν μορφασμόν’·»# Εχν- 
*ηύταν οβ»ς διεεάχθη ύπό του Κυρίου του να 

' w ? ζ^δην τούτου 
· ’^·Υ**» δτι οί άν· 

ΐΙΙΙ^Ϊρφεο ί τιρ έφαίνοντα ώ ς 
β,τομα.

3®^·?·’?· Ί®πύγ?ιφος τού 
8®Μά.ί νομίνουΡολάν- 
|P^>&O:u.' jbai είδος > τι Πη- 
Μ^'^όόύ. .Φ/ρβι ράμφος γυ· 
||ί$^'$?τί πτέρυγας άετοϋ, ο»υ > 
Εγ^^χάί,λέόντος, άλλ’έν τού- 
^^{-'.τοίί.ήι άυ*ό'φ είναι ίπ· ^Ξ··Ζ.· * Ο Ά ρ Ιοστοι. έφαντά- 

?να πε ριιτα (- 
συγχρόνους αύτφ 

^,^'^ί«τήν(ρ.94ντας δώ πο- f 
'Λ'^τρίθμών ίπποτιτώνμυ- 

Ο^Μ^^ρδτφν, ένθα τά 
©^:^^^άυςώτερα . ηράγ. 

ώς τα 
^^/,^μίλλρΐί'φυαιχώτερα άντι- 

Πρέπει δέ να 
τις τόν νέον Παλλα·

.Ρογήρον, καταλαμβάνονται -ησοδιον έπιτηδείω; τόν | τη; Μάγχης εί«ι άνταύτφ 
ίτπον, ά*υψ}ύμενον κκτά βώληβιν έν τξ άτμο- | κχτίτχνου καί λΊποπλεύρου

ia ύϊι|
«οδών άγγλκών δ,χττασι» 
πλέον τ&ν τετρχκοτίων μυζητήρων. Τό iγωνιών ζώο* <ί^: 
ίτίν*σσ®< έιτός αυτού ίτχτμωΐιιώς. ■'■■-■/■

Κατά τού Δ«Λς Μ^νφόρ, £'« ίκ τών κχρκτηιητών 
νων, τούς οποίου; ή εΐ; μεγχλην δότιν έποπτεία καταβ.βάζει 
ή άναβιβ ιζει μέχρι τής μχγείαι, 6 πολύ τους έχιι σχεδόν 
πάθη άνθρώτινα* ό πολ ικούς μισεί. Τφά*τι, εν τφ έκολύ· 
«φ νά >)’αί τις ειδεχθής, σηζαίνει β η μισεί.

Τό δνσηδές άγω»ίζετα< όπι άνάγκην τίνά έξαφχνίσεως 
ήτις τό κχθιστ^ εχθρικόν.

Ό «ολυκους κολυμβών μένει, ούτως <ίκε?ν, έν τ^ κολεώ. :4 
Κολυμβ^ μέ ολας τάς πιυγάς συμμάζευμένας. Φκντχσθίίτε 
χειρίδχ ύποχαμίσου έρραιλένην μέ πυγμήν έντόή. Έ πυγμή 
αδτη, ή τις jUi ή κεφαλή, ώ%Γ τό υγρόν κχί κρόχώ^Λ μ| ;W‘*1 
άόρ ιστό» τινα χίνηαι» ταλαντευτιχήν. 01 δύο ύφθαλμόΐ, <t 
καί μεγάλοι, όλίγον Itatpivovyai ώς έχοντες τό χρώμα τού/ >/ 
ύδατος.

Ό πολυπους είτε κα τα διάκων ίΓτε παραμονεύω*, ύπο*- \ r> 
κρύπτεται, σμικρύνεται, συστέλλει έαυίό* μέχρι τής άπλου- ?: 
στέρας έκφρασιως. Χυγχέεται με τό σκιόφως χαί ομοιάζει μέ ; < 
πτυχήν κύματος. 'Ομοιάζει μέ τά πάντα έκτός, μέ πρδγ- ' 
μα ζών.

Ό πολύπους βί»αι καί υποκριτής. Δεν προσέχει τις είς άύ· 
τόν, αυτός It αίφνιδίως άνοίγεται.

Γλοιότη» Αχούσα θέλησιν, τί φρικωδέσεερον ! Ίζός ζυμω
μένος μέ μίσος.

Είς το ώραιότερον κυανούν τοΟ διπυγοΟς ύδατος άνχτέλ- , ' 
λει ο ειδεχθής οβνος παμφάγος άστήρ τής θαλάσσης. Δέν έ
χει προβέγγιτι*, οπερ τρομερόν. &χεδό* πάντοτβ, άμα τόν . 
βλέπει τις. ουλλαμβάνεται.

Έν τούτοκ κατά τήν νύχτα, καί ίδίως κατά τήν έτοχήν 
τοϋ ό»γασμο0, etvzt φωσφορώδης. Ή τρομαχτικότης αύτη , 
ίχει τούς {ρωτάς της. Προσμένει το» ύεε*κιθν. ‘Ώραίζεται, ·> ?' 
φλέγεται, λάμπει, κκί, εκ τοΰ ύψυυς βράχου τννός» δυ*κ- 
ταί τις νά τόν $η κάτωθεν είς τά βαθέχ σκότη άνοιγόμενο* 
είς Ακτινοβολίαν πελιδνήν, ώς ήλιον φαντασματικβν.

Ό Πολύπους κολυμβ^; καί περίτατεί έπίσης» Είναι κατά 
τις ίχθύς, βπερ δέν τβν Εμποδίζει νά ήνχι κατά τι έρπετον. < 
Έρπει έπί τοΟ πυθμένος τής θαλάσσης καί περιπατώ* με
ταχειρίζεται τούς οκτώ πόθχς του. Σύρεται κατά τόν τρόπον 
τής έρπούτης κάμπης.

Δέν έχει όστβ, δέν όχει αίμκ, δέν έχει κρέας. Είναι χα-

σφαίρφ κκΐ διατρέχοντα τήν Ευρώπην καθ’ ίλον αύτής τό 
πΐάτος είς διάττηαα ύλίγων λεπτών «5ιά πτήτεως ευθείας 
χαί ταχυτέρας τοΰ βέλους»» καί Ιδίω; όπό«ν διά της λόγχης 

αύτοΟ πλήςτει τό τ«ρας, 
δπερ τηρεί αιχμάλωτον 
τήν ώραίαν Αγγελικήν, 
έλευθεροί αύτή* κχί τήν 
μεταφέρη πιριβάδην αθ- 
τοδ έπί του πτερωτού του 
ίππου.

Ός φαίνεται, οί ποιη· 
ται . πβριίγραφκν ουτω 
τόν ίππον, Va έκφράσωσι 
τήν γενομένην καιάχρη- 
σιν τοϋ εύγενοΰς τούτου 
ζώου εις τάς άσημάντους 
αυτώ* περιστάσεις.

Ό Άρίοστος «οιητι- 
κως χλευάζει τούς πλα
νοδίους Ιππότας της Ιτα
λίας. Ό δέ Κερβάντες 
τ«ύ; μυκτηρίζει έν ‘I- 
σπανίφ διά δηκτικοθ καί 
ευφυούς ύφους πεζώς. Ή 
Ιστορία του Δέν Κιχώτου 

ιστορία του Ροσ.ινάντη, τουή
ίππου τού Δόν Κιχώτου, οττις
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λερός. Οόδέν ύτάρχει έντός. Είναι δερμκ.Δύνχσαι νά πε· 
Ρ^άτρέψ'ζς τού; ύκτώ πλοκάμου; του εκ τών έσω πρός τά (ζω 

ί/Α/λΑ-ώ} δακτύλους χειροκτίου. Καί 6μω· έχει δόνζμιν τερκστιαν. 
·;.'Μίαν μόνην ότήν ίχβι είς τό κίντρον τών Αχτίνων του. 

MW/fe μοναδικόν τοδτο χάσμα είναι ο πρωκτός τοΰ ζώου ; είναι 
τό στόμα; Είναι άμφότερα.

*''-· » Ή αύτή όπή έκτελεί τάς δύο λειτουργίας. Ή *?σοδος εΐ· 
^-'ί-f 'Vai Ιξοδος.

Όλο* τό ζώον είναι ψυχρόν.
Τά σαρκοβόρα τής Μεσογείου εισόν Απεχθή. Είναι μι· 

σητή έπαφή ή έμψυχος βδτη γλοιότη;, ήη< περιτυλισσει 
&'S· τδν κολυμβώντα, οπού αί χ<^Ρ®4 είτχωροΰσιν, οί όνυχες έρ- 

γάζονται, την όποιαν σχίζουσι χωρίς νάφονευσωσι, κχΐ ά· 
έά^ ποσπώσι χωρίς νά άφαιοίσωσιν είδος ο*τος ρέοντος καί ίξω- 
^Ο^νδους, οπβρ διέρχεται διά τών δακτύλων σου· άλλ’ούδέν θαμ

βός έξισοΟται μέ τήν αίφ>ιδίαν έμφίνισιν τοΰ κεφελόποδος. 
Μεδούσης ύπη;ετθυμένη; υπό δκτω δφεων,

Ούδεμίκ έκπληζΐς όμ&ίι μέ τήν αυσςχγζι* τοΟ κεφ*Κό· 
ποδος.

Είναι ή πνευματική μηχανή ήτις σ£ς προσβάλλει ‘Εχετε 
νά κάμετε μέ τδ κε^όν έχον χηλάς. CW r< ονύχων, οβ^ε ό 
δύντων κτυπήματα· άμυχή άνέκφεαστος. Ή δήξιί είναι μεν 
έκνφυβχ, οχ% Ctov ή έκυ-ύζησις. ‘Ο δ*υξ εΐναι μη*ν
ως πρό; τήν σ«ύχν. Ό 5ν>ζ είναι τό ζώον οπερ είσςρχε ταΐ 
έν τ$ κρέατι δμών ή σικύα ίίνχι ώς ή «Γίδυτις αύτου τού 
Ανθρώπου έν τώ ζώω. ΟΙ μυς ύχών έξογκοΰνται, αί ι'*ις συσ
τρέφονται. τό δέρμα διαρρήγνυτχ* ύπο Ακάθαρτον άνασπα· 
σιν, τό σΐμά σας άναθρώσκει καί συμμίγνυται φικωδώι 

: μέ τό λέμφος τοΟ μαλακίου. Τό ζώον προστίθεται έφ’ ύμών 
, διά μυρίων απεχθών στομάτων* ή 5δρα έ»σωμ*τοΰται είς 
: τόο άνθρωπον· ό ά.θρωπος συμμίγνύεται μέ τήν ΰδραν. Ά· 

πότελεϊς έν μετ’ αυτής, Τό δ·«:ρο* τοΰτο εΐ·αι έπί σοΰ. Ή
• * τίγρις μόνον νά σέ κατα φκ γη δύν*ται· ό πολύπους, ώφρκη! 

σε εισπνέει. Σέ σύρει πρός αυτόν «αί ένεζυτφ, καί, δεδ - 
μένός, περικεχρισμένος, Ανίσχυρος, αισθάνεται σεκυτδν βρχ-

·· δέως κινούμενο* έν τ$ φρικαλεφ έκείνφ σχχχφ, όσης είναι 
τέρας.

Πέρν τοΟ τρομεροΟ, οπ«ρ είναι νά φχγωθ^ τ»; ζών, ύ-
• πάρχει τό ά«έ·φρ αστόν, νά ροφηθ^ ζών.

' Τά παράδοξα ταΟτα ζώα χχτά πρώτον τά Απορρίπτει 
.\ή έπιστήμη κατά τήν συνήθεια* τής ύπεοβολικής φρο*<η·
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«Κ κζι' Τΰν Kfiyviarav, sstitx χκιφισί-
Ο - -1" :—*=——
^Μ*>· α ώνομσσθη οδτω αστείως, «ν<κα τδν άσχημων καί χατεσκελε- 

y«v αότού Ιδιοϊήτων. *Η κρπικολογίά τοδ βυγγραφέως

ί

’Ιωάννα Λ*

ζει νά τά στουδάση· τά ά.*κτ<μνει, τά κατατάσσει, τά τά- 
χτοποιεΓ, τά έπιγίάφει* πρθΜηθίύ:τ»ι δείγματα αύτΰ*· τά ■ 
βχτέθιι έ»τό; ύελίνων κιβωτίων είς τά μούσι?»· εισέρχεται 
είς τήν όνομχτολογίχν· τά χαίχκτηρίζει ώς μχλζχιπ, ώς 
Ασπόνδυλα· ώς Ακτινωτά· βεβχιοί τάς συγγ>είκς αυτών, 
κατά τι ενΜιθεν τών σητ'ιο·ιδώ· · ευρίσκει έν τώ γλως# ύ· 
δατι τήν άργυρόνηκτον, Ανάλογο* προς τάς ύδρκς ταύτας 
τοΰ άλμυροΰ ύδατος· τά διαιρεί εις μέγα, μεσαίο* και μικρόν 
εΐδος ή τό μέγα, δπερ άλλως είναι, είς δίας τάς χώρας ή τχσΐζ τής έπιστκ^ης, ^ης βύχαριστότερου εί«α» μικροσκο- 
πική ή τηλεσκοπική· παρατηρεί τήν κατασκευή* των χαί 
τά ονομάζει κβφαλόποδα<, μετρ* τούς πλοκάμους τω* και · 
τά ό·ομάζει όχτάποδζς. 1*»ύτ .υ γτνομέιου τά παραιτ«.*θ· 
που ή Επιστήμη τχ Αφίνει. ή φιλοσοφία τά Αναλχμβένςι.

'Η φιλοσοφία σπουδχζει και αύτή τά ίντα'ταύτα. Προ- - 
χώρε? ίττον και μ£λλο* μακράν τής Επιστήμης, Δεν τά α
νατέμνει* τά μελβτ&· Οπου ή σμίλη είργάσθη. ή φιλοσοφία 
εισάγει τήν ύπόθεσιν.Ζητεϊ τήν τελικήν αιτίαν. ΒΛεϊ* ή βα 
σανός τοΟ φιλοσόφου. Τά πλάσματα ταΟτα σχεδόν τον Ανή
συχου η περί τοδ πλάστου. Είσίν έκ πλήξεις ειδεχθείς. Είσίν * 
αί οχληρότητες τοΟ θιωρητοΰ. Έπτοημένος τά βέβαιο?. 
Αυτζι ιΐναι αί άπαιτουμςνχΐ μο^φκί τοΰ κακοΰ, Τί νή γίνη 
τις ένώπιον τών βλασφημιών τούτων τής δημιουργίας έναν 
τίον έαυτής ί Π ίον νά αίηζθζ ;

Τό δυνατόν εΙ·αι μήτρα τρομακτική. Τό μυστήριον κα
θίσταται συγκεκριμένο* διά τών τεράτων. Τμήματα σκ»4ς 
έ;έρχο»τ«« <* του σωροΰ τού’ου, τ?< έ^ιμο^, «χιζοντβ», 
άποσπώνταΐ' Χυλίονται, κυμαίνονται, ουιεπυκνοΰντχι, δανεί
ζονται Ιχ τής έν τψ πιριέχοντι μελανότητος, ύφιστανται 
πουλώσεις άρώττους, ζ-οοποιοΰνται, παρχσκευάζουσιν είς 
έχυτά Αόριστό» τι οχήμα έχ της σκυτίας καί άγνωστόν τινα 
ψυχήν εκ τοΰ μιάσματος, καί πορεύονται, λάμιχΐ διά μέσου 
τή; ζωΧκότητος. β£ έλ,ιγέ τις περίπου ίη τά σκότη έγιναν 
ζώα, Πρός τί; είς τί χρησιμεύει τοΟτο ; Αδιάκοπος έμφά- 
νισις τοίι αιωνίου ζητήματος.

Τά ζώα ταύτα είσί φαντάσματα $σον καί τέρατα. Είσίν 
Αποδεδειγμένα καί δμως άίείθα-κ· *Η βταρζις των είναι τό 
*ρ£γμα, ή Ανυπαρξία των θά ήτο τό «ρέπον. Είσί τ« άμ 
φίδια τοΰ θανάτου. Τό άπίθανον αυτών παθισ*£ (τι μ8λ· 
λον περίπλοκον τήν όπχρξίν των. Έγγίζουσι τό Ανθρώπινον 
σύνορο* καί ένδιαιτωνΤαι έν^ό; τοΟ χειμχΐφίκοΰ όρίου. Άρ- 
νείσθε τήν βτρίγγα, ό κεφχλόπους εμφανίζεται. Ή μυρμη* 

τούτου περί των ίππων της εποχής έκείνης xaw$«imm τήν 
&έ».ν, η* ούτοι κατείχον έν τοΐς φεουδικοί; έχείνοις χρονοις. .

Άν«χ> αύεου οί χωροδεσπότην i«trm άθεωροΰυτο μηδέν. 
’Βίαν ®νΙκανοί να μ<«φίρω*ταΐ καί μάχωνται »ξίαως προς 
τιύς έχθρού; αύτών. Άνευ ίππου έθιωρείτο παί τις έν τή 
έσχάτη πενία διαταγών. Ό ίππος, αν ά*εγνώριζε τούτο, θά 
ύπβρηφκνεύετο δια τήν έν τφ μεσαιώνι δοθεΐσαν αυτφ οδτω 
βασιλινήν ο*τω·, θέαιν.

Έν απάσαις ταΐς χώραις τής Ευρώπης ό ίππος θριαμβεύει 
ίπί «έν« αιώνας. *Η δέ Ευρώπη δέν Έπσρκεί πλέον είς ?ά 
ανδραγαθήματα τοσούτων γενναίων ιπποτών, αί δέ σταυροφο · 
ρίβΛ Εγκαίρως έπέρχοντσι, ίνα χρησιμοποιήσω^ ι τον ζήλον 
τδν εταίρων τούτων τ?ΰ ΧριστοΟ εναντίον τών ίϊραχινών 
και τδν Βασιλέων ’Αράβων. Οί ίππποί αγώνες του μ επαΐω
νος πληροντι την ιστορία* έξ ήρωί«ώ* πράξεων. Εί»αι ό 
χρυσούς υιών του ίππου.

ΟΙ ίππόται οδτοι διοργανωθέντες κατα στ ρ αγιωτικός καί 
θρησκευτικός διοικήσεις, είς ίπποτικά τάγματα τής Ρόδου καί 
τής Μελίτης, είς τάγματα τών Ναϊτώ* ιπποτών έξασκουαι 
τοσαυτη* βη μαντικήν Σιτική ν επιρροήν όπλ τών ^κσιλέων 
και τών παπών, ώστε πολλάκις συνομοτουσι κατ' αότώ».

Έκάστη χώρα Ανύψωσε* αυτού; εις τόν ύπατον βαθμό*. ‘Η 
Ισπανία έξαίρει τδν κατά τών Μαύρων ήρωα αύτής Σίδ κα

λούμενου, δν ο Κορνήλιος Αποθανατίζει βραδύτερο*. ’Η Γερ
μανία καί ή ’Ιταλία δια τ®ν μετά τών Γουέλφων Γουβε- 
λίνων αγώνων της παρέχει έ«ατόν ήρωας καταστάντας έν τ^ 
ίστορίφ ονομαστούς. Οι δε ΝορμανδοΙ είς τούς χρόνους Γου·

ηλήθυς αύτδν είναι βιβαιότη·, ήτις ταράσσει τάς 
άςέάς-μας πεποιθήσεις. *Η δέ Αριττοδοξίκ, ήτις έν 
ι^αι ή Αλήθεια, σχεδόν θορυβώται πρό αύτώ». Εί« 

|«τή έσχατιί τών μαύρων κύκλων. Είναι τά σημεΓα 
^^Ιξ 'μίϊαβάσεως Από τήν «φκ^γΛΤΟίΛτηνκ είς *πρ*γ·
■■/^Λλ^τητα Αλλην καί φαίνονται Awjxovta είς τήν «ναρξιν 

ί οντω* τρόμε ών, τά όποΓ» ό ο·ειροπόλος διαβλέπει 
''^γ>£χυμένω; διά τοΰ φεγγίτου τής νυκιός,
■ , τερατώδεις autat προεκτάσεις, έν τψ αοράτφ κατ’ 

τ$ ^ννατφ Ακολούθως, ύπενοήθητα*. πζρετηρήθη- 
;ία^Τ*ως ύπό τής αύστηρίς έκστάσεως και ToC «ταθε^.ύ 
,^&ίμμΛγος τδν μάγων καί τών φιλοσόφων, Εντεύθεν ήεί- 
Χ«.«ίμ Λής κολάσιως. Ό δαίμων είνζι ή τίγρις τοΟ Αορά
του. Τό άγρ^ν θηρίον τών ψυχών Ανηγγέλθη είς τό Ανθρώ·

. γένος ύπό δύο ονειριπόλων, ό είς όνομάζεται ’Ιωάννης,:·..ψ:Χτεφος ΔΑντης. -
W^EAv τφόντι όί κύκλοι τή; σκιΛς έξακολουθουσιν «π* Απεε* 
ρφή έάν μετά έν δακτύλιον ύπ^ρχν] Αλ)ο;. έζν ή έκδείνω* 

.ρΐί αδτη έμμε*φ είς πρόοδο* Ατελεύτητο?, έάν ή Αλυσσις 
τ*ί όκοΐα; τό καθ’ τ.μϊς είμεθα διατεθειμένοι 

’^άμφιβάλλωμιν, ύπάρχ^. είναι βιβαιον, βτ« ·ς χεφχλόπου; 
Αείς τήν μίαν εσχατιάν άποδειενύει τήν υπαρξίν τοΰ Σκτχ- 

■' ν,^.είς Τήν έτέραν.
Είνάν βέβαιον ότι ο κακός είς τήν μίαν ακρχν Αποδιι* 

.■'*t4e.t τήν κακίαν είς τήν ετέραν.
>ίϊδν κακόν ζώον, ώς π««α διεστραμμένη διάνοια είναι , 

*φίγξ. _
Α^ΣφΙγζ τρομερά ftpOTtiwioa τό τρομερόν α?»ιγμα. Το αί· 

νιγμα τοΟ χακοΟ.
; τελειότης αβτη τού κακοΰ εκαμεν ώστε μεγάλα π·εύ-

Αμαεα νά κλίνωσιν ένίοτε εί; τήν παραδοχήν διπλού θ*οΰ, 
' Αρός τό τρομερόν διμέτωπον τών μανιχαίων.

Μεταξωτόν κινεζικόν ΰφχσμα, κλαπέν κατά τόν τελευ- 
τίίον πόλεμον άπό τό Ανάκτορο* τοΟ αδτοκράτορος τής 
. Κίνας ι παριστά τ®* καρχαρίαν τα άγοντα τόν κροκόδειλον, 

;:.ίστ»ς· τρώγει τον όριν, δστις τρώγει τον Αετόν, δστις τρώγει 
A'yir χελιδόνα, ήτις τρώγει τήν κάμπην.

- . Όλή ή πρό τών οφθαλμών ήμών φύσις τρώγει καί τρώ· 
γεται. Αί βοραί Αλληλοδάκνονται.

Έν τούτοίς σοφοί οντες, επίσης φιλόσοφοι, καί κατά συ
νέπειαν εύμςνεϊς πρός τήν δημιουργίαν, εόρίσκουσίν ή νομί- 
ζουσιν ότι ευρίσεουτιν τή* έξήγησιν. Ό τελικός σκοπός ί*.·

.λιελμου του Κατακτητσυ δέν μετέβαινον εφίππως* έ*το« δμω. 
f'', ούςοι, ώ. φχίνεται, «κέρδισαν τόν άκολεσθέντα χρόνον, διότι 

«•^ Α σήμερον θεωρούνται ούτοι κάλλιστοι ιπποκόμοι τής εύγενοΰ; 
I’ ... τ»7«1ί ?Λήί.

ί· ■ _ Harte, οί ιιβγάλοι iryo.ree τής ί«1νη; άπή τού
ί· : *ΑΥίόυ Λουδοβίκον, μέ^ι τέλους τού έκατονταετούς πολέμου, 

^3":: ώς καί <ν Γχλλίφ, εν Ευρώπη «οί ε* Άσίφ ειτι φανταστικοί* 
W0t’C ήτοι al Φίλιππος Αυγουσεοι, οί Δευκεσ*λν«οι, ώ. 
’όλιβιέ, οι Φρειδερίκος καί οί κνκνοπώγωνοι, οί Ταμερλά’Οΐ 

η ’Ιωάννα Δ’ Άρε, ή ήρωι·ή περθένος τής’Ορλεάνης, 
. : Μππόφιλος τι; παρατηρεί, βτι.ό ίππος εύρίσκεται πάντοτε 
ί«Άτενοτάτας σχέσεις μετά πιτών τών αριστοκρατιών, ό βέ 

. χωρόδεσποτισμός ύψωσε τόν ίππον εί; τόν ύπατον βιθυόν τής 
λ;·\ 'δέξηι καί θά χρειασθώοι πολλοί αίδνε; πρός καταδάφησιν 
τον βάθρου καί ανατροπήν τού ειδώλου τούτου.

Ό ίππος εί«αι ό πρώτος εργάτης τών όθών, τό δέ άφθ*>νον 
χρήμα τοΰ πλουτίου υπήρξε « πρώτον, οπερ Ιοτόλιτε τόν 
λάςμόν α^του κή τό μέτωπο ν' κατά τούς χρόνους τούτους ό 

' ίππχ έ^ερεν ελσφρότατον όπλιαυόν, ουδέποτε δέ μβτεχειρέ- 
ζοντο αυ:όν είς τςν καλπασμόν. Tcv μετεχειρίζονβο μό.ον εις 
τ4 βήμ* xal <ςς τόν τριποδισμόν.

'Ο Αίμών, «ρίγκηψ τής Άρδέννης, καταγόμενος έ< Σαξω* 
Ηέ*.<ίχ<ν ιπιρρτισθή υπ« Καρόλου τοΟ Μεγάλου νά 8ιθΐ· 
χήσή τήν χώρα*, ή; ή πρωτεύουσα ηεον ή Ά>βη, είχε δ εν , 
ταύτφ λάβει χχλ τόν τιελον τού Δουκός τής Δορδώνης. Ό 
πρίγκηψ ούτος είχε 4 υιούς, τού; γενναίους ίππότα; ; Re- 
nahd, Gnichard, Alard καί RicharAet

fe;

* ϊ

· <

πλήττε», μεταξύ άλλων, τόν Bow:τον τή; Γενεύή^ τόλγί 
στηριώδες extfro Ακριβές πνεΰμα, δπερ άντετάχθη<.·βί^ 
Β.φφώ.α, ώ; βραδύ repo* ό Γοδεφρειδο; Σαιντιλαίρ 
χθη είς τον Κνβ.έρον· Ή έξήγησις θά ή?ο τόιχότη ·* 
πα·τ«χο& θάνατος άπαιτεϊ τόν πανταχοΟ Ενταφιασμό·; Τ 
σαρκοβόρα, είσί» «νταφιασταί. j

Όλα τά $yT« εισέρχονται τά μέ* εντός τών δε, Σήψ^ί 
είναι τροφή. Καθάρ σι< τρομακτική τής σφκίρας, Ό άνθρω
πος σαρκοφάγος, είναι καί αυτός έπίσης ένταφιχστήί. 
ζωή μας έγένίτο « θανάτου. Τοιοΰτσς ό καταπληκτικός 
μος. Ενμεθα τάφοι.

Είς τόν λνκαυγικον ήμών κοσμονν τό πεπρωμένο* τουίΛ 
τής τάξεως παράγει τέρατα. Λέγετε : προ; τί κάλό,ν;ί 
δού αυτό. ,

Είναι τοΰ το έξήγησις; Ε1»αι άπόερισν. «ίς τή* εφώττισν*^ 
’Αλλά τότε διατί δέν υπάρχει άλλη τάζι; · Ή Ερωτησίς 
*·«νβοΰται.

"(£στω £ς ζώμιν.ώστω 4ς ςωμεν. %
Άλλ’ άς πρσπαθώμβν δττε ό θάνατος νά ήναν ε(ς ήμ£ς 

πρόοδος. “Άς ποθώμε* κόσμους $ττν» οκοτεινττύζ.
"Ας Αχολουθώμεν τήν «υνείδησιν, ήτις μής οδηγεί πρό Α 

αυτούς. '
Διό η μή <ό λησμονώμεν ποτέ, ή βελτιωσις τής κατοΓ1■ ■-·$ 

στάσεως είναι συνέπεια τής βιλτιώ«ως τοΟ Ατόμου.
(Ούγχοι) Γελλο«< : ··;.

ΊΌ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ

Fpj-ή xa/t^ia ζώσα 1 οί yixpol /edror xot^oSfrat xat κυπαρίσσια σ«Μ^μω.τά tqr x^fuptjr to/r x.tfroir 
στβ< KO-favpirtt τής λίυχές όρισρά άρίϊουν ραζή ft) rfxf>oJ<jdJo>/da λο& τοος άη^οΰηαι.

Xi-iidttc st dr pic p' rir t&rov Λ^η^ρυροΰσι·Έ3& χαττή^Λ dreyr»^. 'Exet dviJrj σδνσ^ικη- Πα^χιι rtJAxa fii ctavfbrbr iw'trr Q^yicr pa ν^ουαι..

Φονευθέντος έ* μάχη τοδ άθτλφοΰ τοΰ’ΑΧ'ών ύπό του Κα
ρόλου τού Μεγάλου’ οί άδιλφοί «όταν έζήεησαν ίκανοποίησιν 
άπό τούτου δια τόν θκνχτον τοΟ θείου των χσί ούδέν χκίορ-

At χάρετες τάν
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Γαίρόσ καί χωρίς δνο;·α σζαυρδς ζτθνριασρίνος 
ζοιός &(*ί όπάτα χρόνια οζύ χ-ώμα yvftpirot 
ιχόοτασι χαί γέρντι οζύ παγωμένο μ>ήμα

Γσ®< έχπτώτου, /*’ ίχύνομοΥ ; «Τό χρΐμα> »

f

Si χώρο ithairipo όστά ζισαρχωμένα
/έ βονΛηγμίνα μάτια xpavia οχινθιρέζινν 
lip2a, «οόάμια «Λήθος, τδν ddratov ΡομΙζουτ 
eai ηροζζνοΖτ τήν φρίχην ση) στέρνα 'xs> ρ*χμέ»α·

'Ορθάνοιχτος ιΐς τάφος ζδθυμά τον προσμέντι : 
ΣΙ Λίγο γέρτονν yipttpov xal τ' άχουρθούν σζό χύμα * 
Κύρη χύιμ&ιαι έχονσα βαμβάκι ζίς rd at άμα, 
pi rd μαΛΛιά 'στ δ στήθος,χαιάΛ tvxa ντυμένη

*£>α< χαχχ&ς χαί γύρω γυναίκας μτ μαντύΛι 
rrd άαχρύαμένα /άτ.πε *ιιττάζ<4»* «ον θυμιάζα 
μ ίύΛάβιια πτρισσή rd άναγζό χανζήΛί 
rfc «Λάκας XoC πατέρα xal dυό ηαιύιά CKtxdCtt.

Κνρϊδς 4 ντχροθάρζικ pvfya θά ζβσχαΛΐσΐ) 
χ]' Hr tiipr] σώμα &Λνωτο, έχ τοΰ χοΛΛοθ χαρά too, 
ό ζωντανός αύζδς ντχρύς, τόφάσμα rod θανάζοο ! 
pi χώμα rd χαΛυΛΓί* άγοΰ ti> pvxzqpiay!!

Τά χΛούσια, λ id δψηΛά, μνημτία άχνψοΰνται- 
καί τά φτωχά τά βΛέπουνβ χαί dlr παρηγοροονζαι. 
ΠΛήν Λ τάφος έί’σοί έντός χώματος σωρτίας 
xal πάντα ς παραΜκ τές σχωΛήχων ΐάς χωρείας.

Σύρος Μολτων Οετάλ^ς

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Μίγμα «ρώςβυγκύλληβον «ατρ&υ.
Λάβετε θείου μέρος ί
ρητίνης κβθκρίς τίς Βενετίας » 
κηρού κίτρινου »

Θέσατε έντίς άνγείον τό θεϊον καί τήν ρητίννν καί δι’ έ* 
λαφρόΟ πυρές συντηςατε αύίά,είτα προσθέσατε καί τόνχη- 
ρξυ καί,άφοΰ καί ουτος ταχ$, άνααίζζτε καλώς. Πρός συγ·

1
1

θώαανεες έξεχΧνησαν βοηθούμβνοι ύπό τοΰ μάντεως Νάγ>η 
■■ τοΰ έξιδΟφου των μέ τήν σπάθην άνά χείρσς κατά τοΰ με 

γάλου βασιλέας και σιλέον ή £π»ξ βιήλθον αβλαβείς τάς τά· 
, - ξεις τοΰ στρατού του βωθέντες μόνον διά τής αρωγής τοΰ 

ίππων των Βχράρδου. δν τοϊς είχε δώσει ό Όρλάνδη. Οί 
τέσσσρσς ούτοτ £όε)φοί έξετέλευαν σειράν ανδραγαθημάτων, 
όί δέ δώδεκα πατρίκιοι ήπείλησαν Κάρολον τόν Μέγαν ότι θά 
πσρσιτηθώσιν, έάν ούτος δέν έσυνθηχολόγη μετ’aut&v. Ό 

'Βασιλεύς άναγνωρίσας“τήν αδυναμίαν του συγχατένευτε νά 
σΐΐίθηκολογήση έπί τώ βρφ όμως νά τ£ πσριδώσωσι τόν 
περίφημου αυτών ίππον Β»γιάρδον. ό δέ Renand νά έχκινή’η 
διά τήν αγίαν Γην; Καί όντως ού:ος ακολουθούμενος ύπο τού 
Μάγ·η ίνεγώρησε δια τήν 'Ιερουσαλήμ χαί άφοΰ ήλευθερωσε 
τήν αγίαν πό^ιν από τήν έξονσίαν τών Π ερίων, έπανήλθεν είς 
τήν Εόρώάην καί διένειμε τά αγαθέ του τυΐς τέκνο ις ούτοΰ, 
ένδύΰείς δέ τό μοναχικόν ε·δυμα άπεσύρθη είς τά δάση, 5iwu 
έτβέφετα δι* άγρίων καρπών. Πλανώμενος δέ άπό χώρα; είς 
χωράν άφίκβτο εις Κολωνίαν, ζπον έκτίζετο ή περίφημο; Μη* 
τρόπολες χαί παρε·άλεσε τόν αρχιτέκτονα νά τΰ* δεχθή είς 
ϊήν υπηρεσίαν του· άλλ* ένφ έκοιμάτο έφονεύθη ύπό τ&ν έρ· 
γατών καί έρρίφθη είς τόν Ρήνον. Τό σώμα του ανευριΰεν 
μετά ταΰτα ώς έκ θαύματος τφ άνηγέρΰη πλούσιον μνη μ είον,

ΔΖ.
Ό f*ffoc xooftefyfvac όπό τ8ν χ^φδ» t&v χαρ<τ«τ. — Κέίηεβς 

μάχ/μςι *el nofiKtxol fxxct. — 'ίχηβδρ^μίαί. — Ταχυίρομ*- 
α«2 Γπποί.--Μα0έππας — *0 ». J)e. Buffon^ — Τδ Ιχχιχδν τ©5 
Te(tA,^(H itwi &πο« ζου /ίβπ«J/wrec, Μαράπη, >««ρά·

Οί «άί.

κόλληοιν θερμάνχτε τάς επιφάνειας τών τεμαχίων, άλείψζτ* Τί 
ύ τοΟ μίγματος, ίφχρμώσατε καλώς τάς επιφάνειας κα· J 
χφεεε ιίτα νά ψνχρανθώσι.Ή σ^γκόλλητις βΤνχι ττερεωτάττ

Λιατήρηβις άνβέων. |

Ύβωρ Ιχον έ· διαλύσει άμμωνια<όν άλχς, 1 δράμιον πρό; έ 
100 Sf<zjta υίατος, δια ϊηρ?1 ζωηρά τά άνθη έπί 15 άμερας. 1

Τά τεχνητά άνθη 0χφέ-τα δκλυβει νττριΧτΟ Κοδχλ- .
ιιου άποκτώσ< τήν ιδιότητα, ώς πολύ ύγρομετριχ», έν με» | 
τή ύγρασίφ νά γίνωνται χ ·α»ά, έν δέ τή ζηραβίφ ερυθρέ | 
διόπερ καλούνται άνθη ύγρ’μετρικά. * ί

Δόνα rat τις νά ίχγ έν τφ θχλάμω του τριάντα ίνθηχά· | 
ριν καλλωπισμού καί ύγρομότρου. ■ I

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΝΟΠΗΕΓΜΑΤΟΠΟΗ'ΑΣ
ΙΟΝΙΑΚ ΚΑΙ ΗΔΥΠΟΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕίΙΣ 

ΑΔΕΛΦΩΝ ΦΟΤΧΑΡΑ
ΕΝ ΧΑΛΚΙΛΙ

Τό άηστον κονιάκ χαί τά έξκίρετα ποτά του έργοβτ«σί&υ 
τούτου κατέστησαν αύτό iitd τίνος παγκοσμίου φημης. Κα· 
τασκενάζονται έχ γνησιωτάΐων ύλών καί ή «ροτίμησις αδ· 
των κΛφχίνετχι έκ τής είς Ευρώπην μεγάλης έκτιμήσεώς 
καί καταναλώσεώς των. Εργάζεται δέ με τ’ άχριβιίας καί 
τβλειότηίος χχί Ικανοποιεί τάς μ&λλον ίδιοτρόκους έρβξκς.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΩΝΣΤ· Ν· ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΙΑ
ΕΝ ΧΛΛ.ΚΙΛΙ

Εύρισχονται είς λίζν συμφερωηας τιμάς άπαντα τά γν- 
ναικιΐζ χζι άνδρικά ε’δη, ένδυμασίχι κτλ. ώς καί τά ν«ώ- 
τατα εΜη τοΟ συρμού. Τό κατάστηκα έσχάτως ένλουτίοθη 
μέ ποιχίλην συλλογήν νεωτέρων ύφχσμάτων διά φορέματα 
κτλ. Είναι τό μόνον καθ’ βλην τήν Εύβοιαν, δπερ άπο· πολ
λών χρόνων έργάζβται μεεά -rffe’ μεγαλειτέρας άκριβείσς χαί 
κατέχει τήν πολυπληθή τέραν πελατεία·.

τ«, RtvtatMaxiic, — - BettpM, M»p(spoiv, .■
'P4».—Ό Ϋηχος ro9 ZtfQtap^v Β^Ιμ. χτλ. . i
Ό Μεταίων είναι orpUfcoj Sii τόν initov Λρι&ιχέου καί | 

δόξης. Τό <pouδικόν σύστημα μετά των όχηρον βϋτοΟ nvp« j 
ίων, ένθα όί Κύριοι αύτών «ύρίσιονται έγιεχλίισμένοι μ*?ά | 

ιαρκοΟς περιπολίας χαί έν αυ.εχει «τίς εΐο συντπάγεται^χατ’ J 
ανάγκην χαί St αρχή χρήσίν ιππι·οδ. Οί τότε Ισχυροί της γης ] 
όέν έφαίνοντο τοκ χωρκοις “η μόνον έφίππως, «τιω πβριοβ- 1 
^λημίνοίς σίδηροW ώς έ> μάχης η έστολισμίνοι ύηΐ ί5ν I 
χειρών τδν χαρίτων ώς έν ήμίρακ έορτης, *0 ίππος, τίτε i 
ί,το συνεργάτης αύτών έ· λμ$ βτιγμ?. μβγάλώς δί έχίιμ&ν- .3 
ται αί αναρίθμητοι εκδουλεύσεις αυτών πατά την έποχήν τ 
έκείνην. |

Ή γυνή ιππεύει κατά δύο τρόπους cite παθημέν» κατά 8 
ρωμς.γ·όν τρόπον ήτοι κατά πλευράν, «ίτε π<ρι6άδην ανδήι* j 
στί. Έ Βϊ<ιίΛίστα βέθρα εχλωθε τήν ήλαχάτην αυτής ίαποζς* | 
μόνη. Ή γυνά ίππευε τότε χυρίω, περιέοδην. Ό 3έ Κάρο· 3 
λος ό Ζ'. εισερχόμενος έν Τουλούζη, η·ολουθ*ίτο ύπ'ο τής 1 
βχσζλίσοης χαί τοΰ διαδόχου, οιτινες εόκίνον περί βάδην έπί ·| 
λευκού ίππου. Εις ατά σας δέ τάς πόλεύ εύρίσκανται ετι καί 1 
σήμερον αναβολείς, ήτοι λίΰοι έξ ώ» ά.έβαινον είς τους 3 
ίππους. 3

Ό πεζοπόρος έπί πέντε αιώνας «θεωρείτο κατά τήν κοινήν 3 
Ιχ^ρασιν ώς πτωχός διάβολος. Ό δέ κατόχων ίππον έθεω- 3 
ρειτο σημανηχότης χαί φίλος ωφέλιμος, έζού πολλά τά ώφέ· j| 
λη μα η δυνατό τις νά πορισθη. 3

(‘Είίββι συνέχεια).


