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Ι^Ιερί της βροχής καί τών όμόρίων ύ- 
δάτων πολλά έλέχθησαν καί έγράφησαν, 
άλλ’ αί έπόμεναι πληροφορίαι μας είσίν 
αί σπουδαιότεμαι ημί'νεώ^εράι άλήθειαι 
περί τής φυσικής κάτάότάσεώς τών βρο
χών καί τής θέσεως τού άνθρωπον μετα
ξύ αύτών καί τήςγής, δίκην ίχθύος-

Αί θερινοί βροχαί είσί γενικώς άφθο- 
νώτεραι τών χειμερινών, αλλά δέν διαρ- 
κούσι πολύ, ένώ αί τού χειμώνος βροχαί 
είσί μικρότεροι, πλήν συνεχείς καί Σχε
δόν καθημερινοί, ίδία.είς σημεία τινά τής 
γης. Πολλάκις έξιστάμεθα διά τήν με- 
γάλην ποσότητα τών όμάρίων ύδάτωνκαί 
σνχνάκις διερωτώμεν άλλήλονς μετ’άπο- 
ρίας, όπόθεν οί κρουνοί ούτοι καταρρέ- 
ουσίν έπί τών κεφαλών μας μετά τοσαύ- 
τηςδυνάμεως καί ποσότητος, χωρίς ού- 
δεμία σταθερά δεξαμενή νά ύφίσταται 
ούδαμόύ άνωθι ήμών ; Όπόθεν οί καταρ- 
ράκται ούτοι, διαρρέουσι. καί έπί τόσον 
πολύν χρόνον, άνευ βάσεως καί πηγής 
σταθερός ; Μυριάδες έναέριοι άντλίαι δέν 
θά ήδύναντο νά έπιτελέσωσι. τοσούτον γι- 
γάντειον έργο.ν·.

Καί είναι άναμφισθήτητον, οτι άπειρος 
ποσότης. ύδατος δύναται νά συσωρευθή 
άνωθι ήμών..’Αλλά,πώς;

. Ήτελευταία καί θετική έξήγησις είναι 
ή έξης : -

Ό αήρ περιέχει έν έαυτώ πάντοτε ύδωρ 
καί ήμεϊς εύρισκόμεθα καί ζώμεν πραγ-

ματικώς μεταξύ δύο ύδατίνων στρωμά- ' 
των, τού έν τή γτί. κυκλοφορούντος ύδα
τος καί τού έν τή ατμόσφαιρα· Τό ατμο
σφαιρικόν ύδωρ ύπάρχει έν άτμώδει κα
ταστήσει, ώς έπί τό πλεΐστον, καί δέν 
φαίνεται- γίνεται δέ μόνον όρατόν, όπόταν 
σνμπυκνούται είς νέφη· Έάν δέ προσ- 
κομίσωμ,εν έκ τίνος ύπογείον μέρους φυ- . 
χρόν ύέλινον άγγεϊον, άμέσώς θά-παρα- 
τηρήσωμεν ,έπ’ αύτού μικράς σταγόνας 

. ύδατος έπικαθημένας έπί τής ύέλου. Αύ- 
ται ούδέν άλλο είναι η.ό έν τή ατμόσφαιρα 
μας ένυπάρχων άναλελυμένος ύδατμός, 

' ·ό'στι<.·σνμϊ^,λ^^μεγρς ·πέριξ τού ψυχρόν .. -
αγγείου, έπικάθήτάί έπί τής στερεός έπί-' ' 
φανείας του. Ή μηχανική κατασκευή, τής 
βροχής διά τοιούτου τρόπου γίνεται· τού 
ύδατμού συμπυκνουμένου ούτω διά τού 
φύχους καί μεταάαλλομένου είς φευστήν '. . . 
κατάστασιν, βροχήν λεγομένην, ήτις συ
νέπεια τού περί βαρύτητος νόμου πίπτει 
έπί τού έδάφους.

Ό ατμοσφαιρικός ύδατμός παράγεται 
έκ τής άκαταπαύστου έξατμίσεως αύτού 
άπό τής έπιφάνείας τών ώκεανών, λιμνών, 
ποταμών, τού έδάφους, τών δασών κτλ. 
Τά.δέ δένδρα είσί μεγάλοι έξατμιστικαί 
συσκευαί, καθόσον απορροφώσαι έκ τον 
έδάφους διά τών όιζών καί τών'φύλλων 

•των τό ύδωρ,μεταοίδουσιν αύτό έν άτμώ- 
δει καταστάσει είς τήν ατμόσφαιραν. Διά 
τούτο ή δενδροφυτεία προξενεί πάντοτε 
πέριξ αύτής ύγρασίαν. Οί δέ βοτανικοί 
γνωματεύουσιν δτι, έπί ενός χιλιογράμ- 
μου ξηρός ύλης τών ποωδών φυτών έκυ- Χ 
κλοφόρησαν είς τάς ίνας τούτων 20ο-3οο 
χιλιόγραμμα ύδατος. Κατά δέ τό θέρος, 
ώς έπί'τό πλεΐστον, έν φύλλον έξατμίζει .. ... 
καθ ’ ώραν τό ίδιον αύτού ύδάτινον βάρος. ' '

"Ώστε, φυσικώς., έν τώ αέρι ύπάρχει 
ύδωο άόρά τονμέν κατ ’ έπιφάνειαν, όρα-
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200 χιλιομέτρων πλάτους, ι,όοο μέτρων 
μήκους, ό δέ άήρ περιέχει 20 γραμμάρια 
ύδατροΰ κατά κυβικόν μέτρον. Ή φΰξις 
θά ήναι τόιαύτη, ώστε- δέν δύναται νά 
διαλύσψ πλέον τών ιό γραμμαρίων. Ώστε 
έκαστον κυβικόν μέτρον θ ’ άφήσή νά πέσμ 
είς ύγρόν ίο γραμμάρια' κατά συνέπειαν 
ή'ληφθεϊσα έκτασις' περιελάμβανεν ι5ο 
χίλιεκατομμύρια. κυβικά μέτρα, ώστε θά 
πέσουν 15ο χιλιεκατομμύρια χιλιόγραμμα 
ΰδατος.

Έάν ύποθέσωμεν Απλήν διαβατικήν 
βροχήν έν τινΐ ατμοσφαιρικά» διαμερίσμοτι 
ιοο μέτρων πυκνότητος, ·ο χιλιομέτρων 
μήκους καί ίο χιλιομέτρων πλάτους, θά 
πέσουν 140 έκατορρύρια χιλιόγραμμα ΰ
δατος. Τό ποσόν τοΰτο, οπερ έκ πρώτης 
βφεως φαίνεται ύπερβολικόν, δέν αντι
στοιχεί έν τούτοις ή είς άσθενεστάτην 
βροχήν, παρέχουσαν όλιγώτερον τών δύο 
χιλιοστομέτρων ΰδατος έν έκάστω σημείω 
τοϋ έδάφους. Έν μια ώρα, στήλη άνιοΰσα 
κεκορεσμένου άέρος 3,οοο μέτρων ύψους 
καί βαθμών αρχικής θερμοκρασίας,δύ · 
ναται νά παραγάγη μέχρι 5ο χιλιογράμ- 
μων βροχήν κατά τετραγωνικόν μέτρον 
καί νά διαχύση έπί τοΰ έδάφους στρώμα 
5ο χιλιοστομέτρων πάχους. Ύπελογίσβη 
έν Χόγγ-Κόγγ 8ο χιλιόμετρα καθ ’ έκα
στον τετραγωνικόν μέτρον τοΰ έδάφους.

iv Κλερμόντ 
έϊς· διασίήμα δέκα λεπτών 2 5 χιλιογραμ. 
ΰδατος κατά τετραγωνικόν μέτρον· 0ά 
έξικνεϊτρ δέ είς τά a5o χιλιόγραμ. έάν ή 
βροχή αΰτη είχε διαρκέσει μίαν ώραν, 
ήτοι 25ο έκατομμύρια χιλιογράμμων κατά 
τετραγωνικόν χιλιόγραμμον.

Τέλος ύπελογίσθη, κατά τούς αμερι
κανικούς μετεωρολογικούς πίνακας, δτι 
ή ποσότης τής. πιπτούσης βροχής κατ’ 
έτος έφ’ δλης τής γής θά έσχημάτιζε στή
λην κατά μέσον δρον έξ 9_7Ο χιλιοστομέ
τρων ΰψούς, έάν ή σφαίρα μας άπετέλει 
τελείαν σφαίραν. Θά.άναπαρίσταδέ δγκον 
111,8οο τετραγωνικών χιλιομέτρων, βά- '

Καί δλος αύτός ό δγκος τοΰ ΰδατος κυ
κλοφορεί έκάστοτε άνωθεν τών κεφαλών 
μας, τρέφει τούς ποταμούς μας, έπιστρέ- 
φει δι’ αύτών είς τόν Ωκεανόν καί έπα- 
νέρχεται έν τη ατμόσφαιρα μας, διά νά 
έπαναρχίση έκ νέου τόν αύτόν κύκλον.

Βεβαίως δέ δέν ζώμεν, δπως οί ίχθεϊς 
έν τφ ΰδατί; άλλ-’ αναμφιβόλως ζώμεν έν 
τώ ύδατμώ καί έάν ό άήρ ήτον έντελώς 

>κει έπί

τόν’|δε έν σχήματι όμίχλης, δρόσου, βρο
χής καί χιόνος- Ό άήρ δταλύει τόσον ύ&α- 

. τμόν περισσότερον, δσον ή ατμόσφαιρα 
είναι ύψωμένη καί ή βαρομετρική πίεσις 
ίσχυροτέρα. Κατά τό θέρος <5 άήρ είναι 
μάλλον έπιβεβαρυμένος ύδατμοϋ, ώς δέν 
θά έπίστευέ τις καί διά τούτο κατά τήν 
έποχήν ταύτην αί βροχαί είσιν άφθονώ- 
τεραι, ένφ: έν ώρα χειμώνος πολύ όλιγώ- 
τερον ΰδωρ έν τώ αέρι ύπάρχει καί έν 
τούτοις ή ύγρασία είναι μεγαλειτέρα τότε. 
Ό ύδατμός μόνον όπόταν πλησιάζη νά 
μεταβληθή είς ύγράν κατάστασίν γίνεται 
ήμΐν αισθητός·, συνεπώς, τόν χειμώνα, 
της θερμοκρασίας οΰσης χαμηλής, ό άήρ 
διαλύει όλίγον ύδατμόν, δστις· τάνάπα- 
λιν, είναι δλως έτοιμος νά μεταβληθή είς 
ύγράν κατάστασίν. Ιδού ό λόγος, δι ’ δν 
κατά μέν τό θέρος δέν έχομεν ύγρασίαν 
μετά πολλοΰ ΰδατος έν τή άτμοφαίρα, 

. κατά δέ τόν χειμώνα έχομεν ύγρασίαν με- 
. τά ολίγου ΰδατος έν αύτή.

Έν ώρα θέρους καί έν θερμοκρασία 25 
βα,θμών; έν κυβικόν μέτρον άέρος δύναται 
νά περιλάβη μέχρι 2δ γραμμαρίων ΰδα
τος. Άλλά δέν δύναται είμί ι ι γραμμά
ριά νά περιλάβμ, έάν ή θερμοκρασία είναι 
10= καί 6 γραμμμάρια μόνον εΐς τό μέγι
στον, ήτοι είς τό ο».

Ηδη εύκόλως έξηγεϊται διά τών ανω
τέρω πώς παράγεται ή,

-ύ 'ποίκίλλουσι κατά τάς περιστάσεις
καίί τάς έποχάς, δννάμεθα νά είπωμεν έν 
γενικαις γραμμαϊς, δτι ό ύδατμός,έκφεύ- 
γων έκ τών ώκεανών κατά τάς, ώρας τής 
ύφηλής θερμοκρασίας, έρχεται συμπυ- 
κνούμενος είς τάς ήρετέρας χώρας. Ό 
ύδατμός ύψούμενος πρός τόν ισημερινόν 
.έρχεται πρός Λμάς μεταφερόμενος ύπό 
τοΰ άνωτάτου Νοτιο -Βορείου ατμοσφαι
ρικού γεύματος, δπερ κατερχόμενον είτα 
έκ τών ύφηλών στρωμάτων,άνεγείρειτόν 
άερα τών ήμετέρων χωρών, ταπεινοί τήν 
βαρομετρικήν πίεσίν, έλαττοι τήν διαλυ- . , . ______
τιχήν ικανότητα τοΰ άέρος, ώς πρός τόν ρους ιιι, 83ο χιλιεκατομμυρίων τόννων I 
υδατμον, έπιφέρει διαστολήν, ήτις φύχει ”-·-······ 
τά ·,άνώτατα στρώματα καί οΰτω σχημάτι
ζα νται νέφη, άτινα διαλυόμενα μεταβάλ
λονται είς βροχήν. .

Έάν Λ προκλησις αύτή τού άέρος είναι 
ένεργητική, καί τοΰτο έξάρτάται έκ τής 
ταχύτητος τών άνωτέρων στρωμάτων, 
επέρχεται βροχή διά τινας ώρας. Πρός 
καθορισμόν τοΰ πορίσματος τούτου, λά· 
βωμεν μίαν ζώνην, έν&ετά νέφη συμπυ- ξηρός, Λ* ΰπαρξίς μας δένθά διήρ 
κνοΰνται είς 5οο μέτρα πυκνότητος έπί πολύ.

Ήδη, δέν θά έκπλαγή τις βλέπων τούς 
καταρράκτας τοΰ ούρανοΰ μετά τοσαύτης 
άφθονείας διαρρέοντας, καθ’δσον ύπάρ- 
χουσιν έκεϊ ανεξάντλητοι πηγαί δι ’ έκα
τομμύρια έτη·

mm τη: αεμζ swms

φοϊβος Πυθαγόρας πρώτος ώνόμασε 
κόσμον τόν δλον ούρανόν, θεωρήσας τού
τον άρμονικώς διατεταγμένον κατ’ αριθ
μητικός αναλογίας. Εντεύθεν οί Πυθα
γόρειοι έδίδαξαν, δτι, έν τώ μέσω τού 
παντός, δπερ πάν Αποτελεί μίαν σφαίραν, 
ύπάρχει τό κεντρικόν πΰρ, το όποιον ζωο
ποιεί τά σύμπαντα, τό πΰρ δπερ κατέχει 
τήν τιμιωτάτην θέσιν, τό κέντρον τοΰ 
κόσμου, διότι τί» πΰρ είναι τό τιμιώτατον 
τών στοιχείων.

Ό Πυθαγόρειος Φιλόλαος, ώνόμασε τό 
πΰρ τοΰτο έστίαν τοΰ παντός- Περί τούτο 
τό πΰρ κυκλοφοροΰσι δέκα ούράνια σώ
ματα, τούτέστιν ό ούρανός (Απλανείς ά- 
στέρεςί έπειτα οί πέντε πλανήται, ό ήλιος, 
ή σελήνη, τελευταϊον ή γή καί ή άντί- 
χθων, άλλο σώμα ούράνιον, δπερ έπενό- 
ησαν οί Πυθαγόρειοι, ϊνα συμπληρωθή 
ή δεκάς, ώς αριθμός τελειότατος' έπειδή 
έννέα σώματα μόνον παρατηρούνται. 
Ταύτα τά δέκα ούράνια σώματα άρμονι
κώς διατεταγμένα γεννώσι διά τών κινή- 
σεώντων θαυμάσιον μουσικήν, τήν όρ
μο νίαν τών σφαιρών, ήν ήμεϊς δέν 
άκούομεν, διότι πληιτόμενοί τά ώτα άπό 
γεννήσεως ύπ ’ αύτής, Λμβλύνθημεν πρός 
τήν θείαν ταύτην τοΰ ούρανοΰ μουσικήν- 
Ή γή είναι σφαίρα μέ αντίποδας, τά άλ
λα ούράνια σώματα είναι τελειότερα τής 
γής, διότι αΰτη μέν λαμβάνει τό φώς της 
έμμέσως παρά τουήλίου, κατά τούς Πυ
θαγορείους, έκεϊνα δέ αμέσως παρά τοΰ 
κεντρικού πυρός. Τήν κυκλικήν κίνησιν 
τής γής περί τό φωτεινόν αύτό σημεϊον, 
έδίδαξε πρώτος ό Φιλόλαος· κατ’ άλλους 
δέ ό Ίκέτας. Ό Κικέρων, στηριζόμενος 
έπί τοΰ. Θεοφράστου, αποδίδει είς αύτόν 
τόν Πυθαγόρειον Ίκέταν τήν άνακάλυ- 
φιν, δτι ή νή κινείται περί τόν άξονά της. 
Ή αύτή άνακάλυφις άποδίδεται ώσαύτως 
καί είς τόν Έκφαντον, δστις καθώρισεν 
είς τά Ατομα μέγεθος, σχήμα καί ούνα- 
μιν, καί ύπέοειξε ταϋτα διατεταγμένα 

ύπό τοΰ θεοΰ.Ό Έκφαντος οϋτος, κατά 
πάσαν πιθανότητα, ύπήρξε μαθητής τοϋ 
Ίκέτα. Πρός τούτοις, δτι ή παραδοχή 
τής στάσεως τοΰ Ήλίου έν τώ διαστή- 
ματι καί τής κινήσεως τής γής περί αύ
τόν, είναι αλήθεια, απέδειξε βραδύτερου 
περί τό a8rn. X. ό Αστρονόμος Άρί- 
σταρχος έκ Σάμου, ό δέ Σέλευκος περί 
τό ι5ο π. X. άποδεξάμενος τήν άτελευ- 
τητον έκτασιν τού κόσμου, Ανεστήλωσε 
τελευταϊον τό ήλιοκεντρικόν σύστημα ώς 
μεγάλην Αρχήν τής Αστρονομίας αμετά· 
δετόν είς τούς αίώνας!

•Ερευνητής

ΦΑΝΤΑΣΙΑ ■
’Ιδού δ δγγελός μου. ...
Ουτοήταννΰίι τας itiifnrfat και μΙ άρπάζίΐ, 
Εις αυτήν την γην, την τόσον τη; αγάπης αναξίαν, 
"Ητις γινώσχξΐ τόσους νόμους χαί ϊχίΐ άρςτάς τόσον 'Αίγας. 

[G- Clemente Tomei.]

Επαχθείς έκ τοϋ ύλικοϋ βίου ό άνθρωπος, 

διά τίνος άκαταμαχήτου δυνάμεως, αίρει τήν 
διάνοιαν αύτοϋ εις αιθέρια ύψη, μετάγογτα 
αύτόν εΐς κόσμον φαντασιών, μακραν τής 
πραγματικότητος και τής πληθύος εκείνης τών 
ανθρώπων καί πραγμάτων, έν μέσω τών ό
ποιων κινεΤτα.ι, ζή καί εργάζεται.

Ή ακαταμάχητος εκείνη δύναμις, ή-τις ώς 
μαγνήτης έλκει αύτόν εΐς αΐθέριόν τι ιδανι
κόν, ωνομάσθη φαντασία.

Καί ό άνθρωπος, έν ουνεχεΤ πάλη μετά τοϋ - 
πεπρωμένου συν τώ χρόνω, μετά των κακο
δαιμονιών τής τύχης, ευρίσκει έν αυτή ήρε- 
μόν τινα καί εύδαίμονα καταφυγήν, απαλήν 
νεοσσίαν ειρήνης, εν ή άποσύρεται όηόταν, 
Καταληφθείς άπό ναυτίασιν έκ του ύλισμοΰ 
τοΰ κόσμου τούτου, θέλει ν’ άναψύζη τόν 
νοΰν αύτοϋ δι’ άλλων σκέψεων, την ορασιν 
αΰτοΰ δι ’ έξοχων θεαμάτων.

Έν τώ βίω πάντες δοκιμάζομεν θλιβερός 
στιγμάς, καί όταν νομΐζωμεν, ότι εχομεν 
έψιχθή τήν φεύγουσαν σκιάν τ^ς εύτυχίας, 
όταν μάλιστα φαίνηται ήμίν ότι εχομεν προσ
έγγιση αύτήν, ανυπέρβλητοι φραγμοί άνορ- 
θοόνται ενώπιον ήμών καί κωλύουσιν ημάς 
ν’ άκολουθήσωμεν τό φεϋγον φάσμα.

Έ* ταύταις ταΐς στιγμαϊς τής ήθικής έγ· 
καταλήψεως, εΰρισκ'όμεθα μόνοι έν μέσω τών 
θλίψεων ήμών -τότε εΐνε, όπου έμφάύίζεται 
πρός ήμας ή φαντασία, ήτις μδς συνάγει εν
τός τών αγκαλών αΰτής> ίνα μεταγάγη ήμάς
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είς ίδανικάν κόσμον, χέουσα την άναψυκτικήν 
λήθην έπί τοΰ θλιόεροΰ παρελθόντος.

ΕΤς άπεριόριστος όρίζων Ανοίγεται τότε 
πρό των οφθαλμών ήμών και εφεξής Αποκα
λύπτεται ήμΐν άλλη τις γή, άλλη θάλασσα, 
άλλος ούρανός, έν μέσω τοΰ _ όποιου, μεταξύ 
τοΰ κυανοΰ χρώματος έκπλουτίμων λίθων, 
διαλάμπει έν χρυσοίς γράμμασι γεγραμμένη 
μία λέξις: 

β’Αγάπη».

t

ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Ο KYNIKOS

θάμάους εκείνων των
\ 1, <_______ ι___ Λτοΰ£Πληγέντκ έκ

γραμμάτων, άποσειόμεθα έν ύποακιρτήοει· ή 
'·ςλν}ρά πραγματικάτης άναπαρίοταται σφοδρά 

έν τφ νω ήμων, άλλ’ή άνάμνηβις εκείνης τής 
λέξεως, τής άστραπτούσης έν τφ κυανφ τοΰ 
ιδεώδους εκείνου ούρανοΰ, διασκεδάζει τας 
σκέψεις ήμών.

— ’Αγαπάτε. . . — ψιθυρίζει προς ημάς 
ήδέως, ή φαντασία.

— ’Αγαπάτε.. . καί θά ήσθε ευτυχείς.
(Έκ τοΰ ΙταΜκοΰ)

^ιογένης ό Σ ι- 
ν ω π ε υς, δ κατ’έξο- 
χήν καί Κ ύ ω ν έπι · 
καλούμενος, ήτον δ 
έπισημότατος καί δη- 
μοτικώτατος τών Κυ- 
νικών φιλοσόφων.

Έγεννήθη τφ 4’* 
π. X. έν Σινώπη, είς 
’Αθήνας δέ ήλθε πα- 
ρακολουθών τδν πα
τέρα αύτοΰ ’Ικεσίαν, 
διφχθέντα έκ τής πα- 
τρίοος, ώς παραχαρά
κτην. Μετά πολλάς 
προσπαθείας δ νέος 
Διογένης, γενόμενος 
δεκτός παρά τώ Άν- 
τισθένει, ώς μαθητής, 
έμιμήθη αύτδν ώς 
πρός τήν καταφρόνη- 
σιντών καθαρώς θεω
ρητικών γνώσεων καί 
τήν Απέχθειαν πρδς 
τήν έπικρατοΟσαν τό
τε τών ήθών έκκλυ- 
σιν, ύπερηκόντισε δέ 
καί τδν διδάσκαλον 
καί πάντας τούς κυνι- 
κούς έν τή έφαρμογή 
τών φιλοσοφικών άύ- 

-τών διδαγμάτων. Αν
τί δέ τής σκοτεινής 
σοόαρότητος τού δι
δασκάλου, Ανέλαδεν. 
δ Διογένης ίλαρότητα 
καί εΙρωνεΙαν, δι’ ής 
έδείκνυεν τοΐς συγ- 
χρόνοις τάς μωρίας 
αύτών. Έφρόνει δέ 
καί έδΙδασκεν, δτι ή 
εύτυχία έγκειται έν τή 
αρετή μόνη,έπομένως 

δ άνθρωπος,ϊνα ή εύτυχής, όφείλει νά διατελή Ανε
ξάρτητος άπό πάσης έξωτερικής (νομιζομένής) εύ- 
τυχίας καί άπό τών άλλων Ανθρώπων, μή δυναμέ-τυχίας καί Από

νων, νά παράσχωσιν αύτφ τήν εύτυχίαν, άπηλλαγ- 
μένος δέ Από πάσης άνάγκης :

'Επομένως b Διογένης περιεφρόνει καί πλούτον 
καί δόξαν καί τιμάς, ούδεμίαν κοινωνικήν σχέσιν 
άνεγνώριζε καί έν τφ πρακτικώ βίφ ύπήρξε πα
ράδειγμα Ανυπερβλήτου αύταρκείας. ϋεριεφέρετο 
έπαιτών Ανά τάς έδούς καί τήν άγοράν τών ’Αθη
νών Ανυπόδητος καί μόλις κεκαλυμμένος τδ σώμα, 
φέρων ράβδον άνά χεΐρας καί πέτραν έπί. τών ώ
μων έπί πολύν χρόνον ώς κατοικίαν ειχεν άπλοϋν 
πίθον, ένώ διέτριβε παρά τώ μητρφω ύπό τήν 
Άκρόπολιν.

Τοιοΰτον ζών βίον, έκίνει καθ’ έκάστην τούς 
γέλωτος καί τούς όνειδισμούε τών πολιτών, οδς 
μετά μεγίστης άπαθείας ήνείχετο, άπαντών ένίοτε 
μετά δεικτικοτητος καί είρωνείας, έλέγχων τάς κα
κίας καί τά έλαττώματα τής κοινωνίας. Έποίει 
άναιδώς έν μέση Αγορά, δσα κατά φύσιν ένόμιζε, 
άδιαφορών περί , τής γνώμης τών άλλων. Οικογε
νειακόν βίον οέν Ανεγνώριζεν, έν τοΐς γάμοις με
ταξύ τών έξ αίματος συγγενών ούδέν .παρά φύσιν 
έβλεπε, προέτεινε μάλιστα κοινότητα τών γυναι
κών. Τάς ίδέας τής πολιτείας καί τής πατρίδος έμυ· 
κτήριζεν αύτός, θεωρών δλον τόν κόσμον πατρίδα 
καί (δανικόν είχε τήν έποχήν, καθ’ήν δλοι οί άν
θρωποι ώς μία ποίμνη θά έςων, μή χωριζόμενοι άπ’ 
άλλήλων κατά έθνη καί πολιτείας. Μεταξύ τών 
κοινωνικών θέσεων οέν έβλεπε διαφοράν, τό νά ή 
δέ τις έλεύθερος ή δούλος, ένόμιζε μή έχον έπί- 
δρασιν έπί τής εύτυχίας αύτοΰ κάί έπομένως Αδιά- 
φορον.

Τάς άρχάς ταύτας έκήρυττεν ό Διογένης, δπου 
εύρίσκετο, λόγου τυχόντος. Είς θεωρίας δέ φιλοσο
φικός δέν ένεοάθυνεν, Αβέβαιον δέ είναι άν έγραψέ. 
τι. Έκ τού βίου του διεσώθηάαν πολλά χαρακτη- ■■ 
ριστικά Ανέκδοτα καί εύφυέσταται Απαντήσεις καί 
λόγια αύτοΰ. Πλέων ποτέ είς Αίγιναν συνελήφθη 
ύπό πειρατών είς οδς, θέλοντας νά τόν πωλήσωσι 
καί έρωτήσαντες τ( έέεύρει, άπήντησεν «άνθρώπων 
άρχειν» είς δέ τόν κήρυκα παρήγγειλε νά κηρύττη. 
«Τίς θέλει νά Αγοράάη κύριον.» ’Επωλήθη δέ είς τόν 
Κορίνθιόν Ξε.νιάδην, δστις έπέτρεψεν αύτφ τήν 
άνατροφήν τών τέκνων του. Έν Κορίνθφ άπήν- 
τησεν’αύτόν Άλίίανδρος ό Μέγάς έντός τού πί
θου του καί τόν ήρώτησε, τί έζήτει άπό αύτόν, ό 
δέ άπεκρίθη : «Νά άποσυρθή όλίγον, ίνα μή καλύ- 
πτη τόν ήλιον». Θαυμάσας δέ ό’Αλέίανδρος, ειπεν 
είς τούς άκολουθοΰντας «”Αν δέν ήμην ’Αλέξαν
δρος. έπεθύμουν νά ήμαι Διογένης».

Ό Διογένης άπέθανε τφ jzj π. X. Τά απο
διδόμενα είς αυτόν άποσπάσματα καί άποφθέγματα 
έίεδόθησαν έν τοΐς άποσπάσμασι τών Ελλήνων 
φιλοσόφων τού Mulach (Παρ. 1867)·

'φθέγμ<
Έλλήι

Ε. Λ.

. «φϊύριε Σμίθσον, (λέγει πρός τόν ’Αμερικανόν 
Σμίθσον, δστις ήγέρθη καί έπροχώρησεν, δπως 
άπαντήση είς τάς τυπικάς ερωτήσεις, ό πρόεδρος 
δ’ Έγγρεβίλ),κατηγορεΐσθε διά κτυπήματα καί 
μώλωπας, οϊτινες έπέφερον ανικανότητα πρός ερ
γασίαν δεκαπέντε περίπου ημέρας... Τή 23 Φί

βρουαοίου τρέχοντος έτους εύρίσκεσθε έν τη τα
χείς άμ,αξοστοιχίφ τής Μασσαλίας, ήτις αναχω
ρεί διά Παρισίους τήν 11 και 55' τής εσπέρας. 
Εις Moret δπου το τραίνου στόματα, «Γς έκ τών 
οδηγών τής αμαξοστοιχίας, κατεβίδασε τήν έξω
θεν τοΰ διαμερίσματος ίης θέσεως, ήν κατείχετε, 
ύελον, καί μετά πολλής εΰγενείας σάς (ζήτησε 
τό είσιτήριόν σας. Ήγέρθητε έκ τής θέσεώς σας, 
είς ήν είσθε έξηπλωμένος.....

— Έκοιμώμην, έκρινε καλόν νά έξηγήση ό 
Σμίθσον.

Ό πρόεδρος έξηκολούθησεν :
—...........Καί χωρίς νά ειπητε λεξιν,άγροίκως

καί μετ’ αίφνηδίας αταραξίας (απολύτως άκατα- 
νοήτου άλλως τε) (χτυπήσατε Τούτον είς τό πρό- 
σωπονδι’ ένός γρόνθου, ικανού νά φονεύση βουν 
Ό κύριος Brunne ζαλισθείς, ένφ 0 έπιθεωρητής 
τής αμαξοστοιχίας προέβαινεν είς τήν σύλληψίν 
σας, μετεφέρθη είς τό δωμάτιόν του πλήρης αί- . . 
μάτων, άτινα ήμεσεν έκ τοΰ στόματός του. Διε- 
μεινεν έν τη κλίνη περί τάς δύο «δδομάοος. Άπο- 
κατασταθείσης ήδη εντελώς τής υγείας του, παρί- 
σταται ώςπολιτικώςένάγων καί ζητεί200 φράγκα 
άποζημίωσιν. Αί αξιώσεις του.....

— ... ί. Είναι πολύ μέτριαι, διίκοψεν ό *£γ- 
δαρ Σμίθσον. Τή άληθείφ, δέν ύπεθετον οτι είχον 
χτυπήσει τοσοΰτον ίσχυρώς καί λυπούμαι, διότι 
έσχον τήνχειρα βαρεΐαν. ’Επειδή δμως έχει οδτω, 
έννόώ έν τούτοις νά πληρώσω είςΰτόν κ . Btminhft ~ 
δικαίαν άποζημίωσιν. Είμαι λοιπόν έτοιμος νά 
μετρήσω είς τάς χεΐρας τού συνηγόρου του ποσέν 
200 δολλαρίων, είτε είς γαλλικά νομίσματα, 
άπερ περίπου άντιστοιχούσιν είς .1000 φράγκα..

Ό συνήγορος τού Bruoae ήγέρθη, ανύψωσε 
τό έπινώτιον τής τηβέννου του καί είπε'

— Συμφωνώ μέ τούς λόγους τού. κατηγορου
μένου· ό πελάτης μου, δι’ εμού παραδέχεται τήν 
δήλωσιν, ήτις έγένετο είς αύτόν, καί δηλοΐ δτι 
αποσύρει τήν αγωγήν του.

"Ηδη ό Σμίθσον ένόμισεν,δτι ή διαδικασία έπε- 
ραιώθη καί έθετε τήν χεΐρα είς τό θυλάκιον. 
Έξεπλάγη δμως ίδών τόν πρόεδρον διά χειρονο
μίας νά έπέμβη.

— Φυλάξατε τά χρήματά σ«χς, κύριε Σμίθσον. 
Τό οικαστήριον θά λάβη ύπό σημείωσιν τήν αυ
θόρμητον ταύτην υμών γενναιοδωρίαν, ώς καί 
τήν παραίτησιν τής πολιτικής αγωγής· άλλ’ έν 
τούτοις τδ πλημμέλημα υφίσταται, προβλεπόμε- 
νον καί τιμωρούμενου ύπό τοΰ νόμου, .δστις δέν 
παραιτεΐται. Αί περί τής διαγωγής υμών ληφθεΐ- 
σαι πληροφορίαι, είναι λίαν εύνοϊκαί. Ή ενταύθα 
αμερικανική παροικία συνηγορεί θερμώς ύπέρΰμών, 
καί σάς παριστφ ώς. τέλειον τζέντλεμαν^ με-*- 
μορφωμένον' καί φιλοφρονητικώτατον. Ματαίως 
δθεν Αναζητεί τό ελατήριου τής (πιθέσεώς σας 
κατά πτωχού υπαλλήλου διά τήν αχαρακτήρι
στου καί βάρβαρον πράξιν, ήτις σάς έφερε σήμε-
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σάς άνήκει νά προφυλαχθήτε. Ή ζωή δέν είναι 
καί τόσον ολίγον πολύτιμον πράγμα, ώστε νά μή 
άξίζει τδν κόπον νά ρίπτη κανείς έν βλέμμα 
δπισθέν του.

. «Λοιπόν θέλετε νά ύπάγητε είς τδ δείνα ή 
είς τό τάδε μέρος· ολίγον ενδιαφέρει. Τίποτε 
άπλούστερον. *Εν τραίνο είνε έκεϊ, τό όποιον 
περιμένει. ’Εφοδιασμένος μέ τό εΐσιτήριόν σας ή 
δχι—λεπτομέρεια άνευ σπουδαιότητος— κατα
λαμβάνετε τήν θέσιν σας είς τδ βαγόνιον, δπερ 
σάς άρέση. Πλησίον σας ό φίλος σας, δστις βα.% 
συντροφεύει,ακούει προσεκτικώς τάς τελευταίας 
σας παραγγελείας.

«Αίφνηοίως διακρίνετε, δτι ή άμαξοστοιχία 
κινείται.

«Λέγετε είς τόν φίλον σας ; Άναχωρούμεν, 
καί ανταλλάσσετε κατόπιν χειραψίαν χαιρετι
σμού. *0 φίλος σάς χαιρετά, σάς εύχεται καλόν 
ταξείοιον, πηδά έπί τοΰ πεζοδρομίου, προχωρεί 
είς τό έδαφος καί μετ ’ όλίγον τόν χάνετε άπό 
τούς όφθαλμούς σας. Τί θέλετε νά κάμη; Είς 
τήν διάθεσίν του ήτο. βεβαίως νά κατέλθη 
ένωρίτερον. ...

«Αίφνηδίως έξωθεν τής πόλεως βλέπετε 
πεδιάδα, ένα τοπείον έκτακτον,μίαν έρημον με
γαλοπρεπή, δτε άρχίζει εντός τών βαγονίων ή 
κίνησις τών επιβατών. Σχηματίζονται όμιλοι 
καί αί συζητήσεις άρχίζουν.— Ειμεθα εύγενεΐς 

σον παραδόξως ευχάριστου, οχι όλιγώτερον καί άνθρωποι καί πολύ κοινωνικοί.— Ένφαλλοιπαί- 
' * ~ J ’■ ■ ’κ^^Ι^^^ί^.’άλλοι-όρθιοι .ακολουθούν τό παιγνί-

οιον κρίνοντες τούς παίζοντας, άλλοι περιπατούν 
καπνίζοντες, πτύοντες, σφυρίζοντες καί έξερχό- 
μενοι έπί τού έξώστου,δπως πυροβολήσωσι πτηνά 
εις. τόν άέρα, ή μεταβούν άπό τό ?ν βαγό
νιον εις τδ ετερον. Οί τελευταίοι ούτοι ύπό ατο
μικήν των ευθύνην εννοείται. Ή έταιρία,λογικώς, 
ουδόλως εύθύνεται διά δυστύχημα,ή νά πλήρωσή 

.διά τούς αδαείς. Έν μιφ λέξει κάμνετε χρήσιν 
τής αμαξοστοιχίας, ώς εάν ήτο ίδική σας.

και

τήν

ρον ενώπιον τών δικαστών.Εύαρεστήθητε, παρα
καλώ, νά μάς παρέξητε έξηγήσεις τινάς.

— Παρεσύρθην, άπήντησεν ό Σμΐσθόν, έξ άνυ- 
πομονησίαςκαί οργής· ήτον ή πέμπτη φορά, καθ’ 
ήν μου έζήτουν τδ εΐσιτήριόν μου. Ένόμισα δτι 
τδ χρήμά μου, τδ όποιον έμέτρησα είς τήν 'Εται
ρείαν τοΰ σιδηροδρόμου, μοί έξησφάλιζεν όχι μό
νον τήν μεταφοράν, άλλά τήν μεταφοράν υπό 
συνθήκας άπολύτου άνίσεως καί ησυχίας. Ένό
μισα, είλιχρίνώς, τρωθεΐσαν τήν φιλοτιμίαν μου 
έκ τοΰ δικαιώματος, οπερ εΐχον νά κοιμηθώ καί 
έκαμα τήν κατάχρησιν ταύτην, δπως είς τήν θε- 
«ιν μου θά εκαμεν οίοσδήποτε άλλος συμπατρι
ώτης μου. Ταΰτα πάντα κατά βάθος είναι μία 
παρεξήγησις. "Αλλαι χώραι άλλα έθιμα.

Καί επειδή ό πρόεδρος ο ’ Έγγρεβιλ τδν πάρε— 
τήρει μέ βλέμμα ανθρώπου μή έννοοΰντος, ό 
Σμίθσον προς ύποστήριξιν τών λόγων του καί 
διά ν’ απόδειξη τήν καλήν αύτοΰ πίστιν, άνέ- 
φερε τδ ακόλουθον ώραΐον ανέκδοτον τών Αμε
ρικανικών ήθών. Τδ κατ’εμέ, διακηρύττω τούτο 
ώς θαυμάσιον καί άξιον άφηγήσεως· διότι περι
λαμβάνει είς έαυτδ καί μόνον, άπαν τδ μυστή
ριον τής άνεπιτηδεύτου ζωής, ήτις αντικαθιστά 
εις τάς. Ηνωμένας Πολιτείας, τήν γελοίαν γαλ
λικήν χαρτοβασιλείαν. Τό δυστύχημα δμως εινε 
δτι δέν δύναμαι νά περιγράφω διά τού ίδιου τρό
που καί τόνου τής Γιανγκικής προφοράς, τής τό- 

θ» }Ρ » f Λ* ·Γ" - ------’· ............. ----- - ~
τδ άτομον, τοΰ ,

. καί νί βαθεΐα’^άύτοδ 'πέποίθήσις έκύσμει τήν 
άιπαγγελίαν του άπό τής άρχής μέχρι τέλους, 
πρός μεγάλην εΰχαρίστησίν τού ακροατηρίου.

Λέγει:
«Τί είδους άνθρωποι είσθε σεις, αφού σάς χρει

άζονται τόσα·, διατυπώσεις διά νά φθάσητε είς τό 
άπλούστατον πράγμα: ν ’ άναχωρήτε μέ τόν 
σιδηρόδρομον.—Είς τί χρησιμεύουν αί αλλεπάλ
ληλοι έπισκέψεις’τών υπαλλήλων καί αί διαρ
κείς έξελέγξέις ; Είναι άποτρόπαιον | Είς τδν ■ «Ή μία ημέρα παρέρχεται τοιουτοτρόπως, 
τόπον μας ούδέν τοιοΰτον συμβαίνει. κατόπιν ή δεύτερα. Τδ τραΐνον εξακολουθεί νά

Έν παράδειγμα. κυλύεται μέ δλην τήν ταχύτητά του. Βαθμηδόν
« ’Ιδού υποθέσατε τόν σιδηρόδρομον τοΰ Doyton διέρχεται ποταμούς, εισέρχεται είς κοιλάδας καί 

είς τάς διακλαδώσεις τού Μισισσιπή. Είνε μέγα χάνεται' εντός..τών ακανόνιστων περιπλοκών τών 
τμήμα τοΰ Νοτίου .’Αμερικανικού, σιδηροδρόμου, s-~e-e-~ l--~ -Τ·- -ί-ί *·>■
διιερχόμενον καθέτως, έξ ήμέρας περίπου ταξεί- 
δίιον.

* Είς Doyton ό σταθμός τοΰ σιδηροδρόμου εΰ-
ρίσκεται έξωθεν τής πόλεως. Είνε έν είδος παρα- δώσουν ιδέαν, 
πήγματος ανοικτού καθ ’ δλας. τάς διευθύνσεις . 
καί είς βλους τούς ερχομένους.

«Δύνασθε νά υπάγετε καί νά έλθετε έλευθέ- 
ρως. Νά οιέλθητε τάς γραμμάς, είς τάς όποιας 
κυκλοφορούν τά τραίνα. ’Εάν καμμία κινουμένη 
μηχανή σάς ,άνατρέψη έκ τών όπισθεν, μά τόν 
θεόν, τόσον τδ χειρότερον, θά είνε λυπηρόν, 
άναμφιβόλως,· πολύ λυπηρόν πράγμα, άλλ ’ είς

δασών, "ύ, σβς οιαβεβαιώ, έκεϊ etvs τά πλέον 
περίεργα τοπεΐα, άτινα δύναταίτις ν’ άπαντήση 
καίτών οποίων αί πεδιάδες σας, τής Νορμανδΐας 
καί τής Βρεττάνης, ούδεμΐαν δύνανται νά σας

Πρόκαν τινά άποτόμως άνοίγβται ή Ούρα καί 
ό οδηγός εμφανίζεται,.

<—Τά εισιτήριά σας κύριοι, παρακαλώ». 
«Όθεν ιδού — λαμβάνω Sv παράδειγμα —

• τρεις τζέντλεμαν, οΐτινες συνδιαλέγονται ξύνον- 
τες διά μαχαιριδίου μικρά τεμάχια ξύλου.

«Ό πρώτος τών κυρίων τούτων, άφίνει τά 
έργαλεϊά του καί εξάγει τδ εΐσιτήριόν του «κ τοΰ 

χαρτοφυλακίου του καί τό παρουσιάζει είς τόν 
ύπάλληλον, δστις εξελέγχει καί δστις ευχαριστεί.

« Ό δεύτερος λέγει:
«— Δεν έχω εΐσιτήριόν.
«— Είνε δικαίωμά σας, αποκρίνεται ό ύπάλ- 

λος, ποΰ πηγαίνετε.
«— Εις τδ δείνα μέρος.
« — Κάμνει τόσον.
«— ’Ιδού.
«— Σάς ευχαριστώ.
«Έρχεται ή σειρά τοΰ τρίτου.
«— Τό εΐσιτήριόν σας, παρακαλώ, κύριε.
«— Δέν έχω.
«— Δικαίωμά σας.
«— Πού πηγαίνετε ;
«— Είς τό δείνα μέρος.
«— Κάμνει τόσον.
«— Δέν έχω αυτό τό ποσόν.
«— Πολύ καλά, κύριε, δέν πειράζει.
'Ενταύθα ό υπάλληλος υψώνει τόν βραχίονα 

καί σημαίνει τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου.
Το τραΐνον σταματφ.
«Λάβετε τδν κόπον νά κατέλθήτε».
Τούτο καταπλήσσει τόν πρόεδρον δ Έγγρεβίλ
«— Νά κατέλθη; καί ποΰ ;
«— Οπου εύρίσκεται.
«— Εις τό δάσος;
«·—' 'Οπουδήποτε,· θά κατέλθη.
— Άλλ ’εινε άποτρόπαιον, έκραύγασεν ρ δικα

στής, μετά βραχυτάτην σιωπήν. Είνε ή τελευ
ταία λέξις τής .άγριότητος, τής βαρβαρότητος καί 
τής άπανθρωπίας;

«— Άπανθρωπίας, βαρβαρότητος, άγριότη
τος ; επανέλαβεν ό Σμίθσον καί οιατί;

Καί στρέψας ήσύχως πέριξ αύτοΰ τούς έκπλή- 
κτους οφθαλμούς του, είπε τήν άλήθειαν ταύ
την, ήτις έμεινε άπό τόν δικαστήν άνευ άπαν- 
τήσεως.

«— Όταν δέν έχη τις χρήματα νά τα.ξει- 
οεύση μέ τόν σιδηρόδρομον, δέν αναχωρεί. Εινε 
άπλούστατον.

«—Ό δημόσιος λειτουργός ήτήσατο μόνον την 
έλαφράν εφαρμογήν τού νόμου καί ό Σμίθσον 
κατεδικάσθη είς.πρόστιμου 50 φράγκων μόνον.

(Έκ τοΰ γαΛΛικον}
ΑδΕΞ- BoriATZHS

ο Όνος

Ό δνος είναι ολιγαρκέστατοι, δεχόμενος παν 5,τι τώ 
προσφέρεται, και τρέφεται μέ πάν δ,τι τα άλλα ποο- 
φάγα ζώα απορρίπτουσιν. Ανθεκτιχώτερος. άφ’ έτέρου 
άπό τδν ίππον, εις τδ ψύχος, τδν καύσωνα, την πείναν 
καί τήν δίψαν; εινε έν τούτοις παρά πολύ λεπτός καί 

δέν χρησιμοιεί ύδωρ πρδς πόσιν, ίν δέν· είνε πολύ κα
θαρόν.

Είναι προς τούτοις εΰρωστότατος, ^ωμαλεώτατος, 
καθ’ όσον δύναται νά φέρη φορτίον πολύ βαρύ άναλό
γως του 5γκουτου. Κοιμάται ολίγον καί σπανίως κατα- 
κλίνεται· αντέχει περισσότερον του ίππου εις τάς κοπώ
σεις καί κέκτηται τδ πλεονέκτημα νά ύπόκειτα.ι βες 
εργασίαν πρωϊμώτερον, ών άμα μακροβιότερος έκείίνου.

Τδ φυσικώτερον βάδισμα τοΰ δνου είνε τδ βήμα, ούχ 
ηττον ευχαρίστως τροχάζει ενίοτε, μή άντέχων δμως 
εις τδν καλπασμόν. Παραδόξως δέ θεωρείται ώς τδ σύμ- 
βολον τής άμαθείας και ήλιθιότητος, έν φ τουναντίον 
εινε αρκετά άγχίνους και συνετός.

Εί< τούς όρεινούς τόπους ανέρχεται καί κατέρχεται 
τάς ατραπούς δσονδήποτε στενάς ή πετρώδεις, δια βή
ματος ασφαλούς καί μετ’ ηρεμίας καί περισκέψεως, αί- 
τινες ματαίως άναζητοΰνται έν τφ ίππφ.

’Αναγνωρίζει τδν κύριόν του, ενθυμείται δέ και τάς 
οδούς, £ς άπαξ μόνον,διέδραμεν. "Εχει ιδιαιτέραν όλως 
αντιπάθειαν νά διέρχηται δι ’ ύδατος καί ιδίαν επίσης 
συμπάθειαν νά κυλιέται κατά γης.

Ώς έκ τής ολιγάρκειάς και τής άνθεκτικότητός του 
εινε δ ίππος του πτωχού χωρικού, δστις ευρίσκει έν.. 
αύτώ άξιόλογον βοηθόν είς τήν εργασίαν του. Καί έν 
τούτοις δέν έκτιμάται δεόντως, ένφ δέ τρέφουσι.διά τδν 
ίππον τόσην στοργήν, ούδ’ ίχνος τοιαύτης δεικνύουσι 
δια τδν πτωχόν όνον.

Ό όνος φαίνεται κακοποιούμενος από τών παρωχη- ' 
μενών ετι τοΰ Όμηρου χρόνων. Εις δέ τήν Βουσίριδα, 
Αβυδον και Λυχόπολιν, απεστρέφοντο τδν ήχον τής 

σάλπιγγος, διότι, ώμοίαζε μέ τδν ογκηθμόν τοΰ δνου. 
Δέν είναι δέ ποσώς παράδοξον, δτι ένφ ούτος ώς πώλος 
είναι .τόσον ζωηρός καί χαρίεις, ολίγον κατ’ολίγον 
άποκτα χαρακτήρα στυγνόν, δύσπιστον, κατηφή,’ισχυ- 
ρογνώμονα, δστις είς τό γήράς του τδν καθιστά «διά
φορον καί διά τάς ιδίας αύτοΰ όδύνας.

«"Αν δέν ϋπήρχεν δ ίππος, λέγει ό Buffon, δ όνος 
θά ήτο δι’ ήμας τδ πρώτιστον τών ζφων καί θά τφ 
παρείχοντο α! μεγαλείτεραι περιποιήσεις».

Ό ίνος τών μεσημβρινών κλιμάτων, ιδίως δ τής Αί
γυπτου είνε ζφον ώραίον, ζωηρόν, έργατικώτατον καί 
ανθεκτικόν, ολίγον κατώτερον τοΰ ίππου, ώς πρδς τας 
ύπηρεσίας, άς παρέχει είς τδν άνθρωπον, καί ύπδ διαφό
ρους επόψεις ίσως ανώτερος έκείνόυ. Τδν μεταχειρίζον
ται όμως μετά μεγαλειτέρας φροντίδος ή ημείς, καιί εις 
πολλά μέρη δίδεται μεγάλη προσοχή πρδς διατήρησιν 
τοΰ γένους, ώς άν έπρόκειτο περί τοΰ εύγενεστέρου τών 
ίππων. Τδ ζφον έκεί διατρέφεται καλώε, δέν ενοχλείται 
δέ κατά τήν νεότητα, δι’ δ καί ένηλικιούμενος παρέχει 

• υπηρεσίας, ας δ ίππος μας δέν θά ήτο ικανός νά παρέςν).
Είς τά μέρη εκείνα καί ιδίως τα ’Ανατολικά πάντες 

αδιακρίτως χρησιμοποιοΰσι τδν όνον δι δλας τάς υπη
ρεσίας.

Οί ώραιότεροι έξ αυτών εύρίσκονται Ιδίως έν Αίγύ- 
πτφ, Περσίφ, Τουρκαρμενίφ. Ό ’Αραβικός όμως Ονος 
και πρό πάντων δ τής Υεμένης, υπερέχει παντας δια 
τήν καλλονήν τής διαπλάσεως καί τήν γλυκύτητα τοΰ 
χαρακτήρος·

Οί ανατολικοί ονοι τιμώνται ύπερόγκως, ώς έν Βυρίφ 
π. χ., ένθα διατηρείται χαριεστάτη φυλή, πολύτιιμος, 
προτιμωμένη ύπδ τών κυριών, ένεκα τοΰ ευχάριστου 
βηματισμού της.

’Εν Αίγύπτφ καλός δνος τιμαται μέχρι 2000 φρ. 
τιμήν άνωτέραν τοΰ κοινοΰ ίππου. «Μόνον έν Κα-ίρφ, 
λέγει δ Brehm, μανθάνει τις νά γνωρίζη, νά έκ-τιμφ 
καί ν’ άγαπφ τδ έξαίρετον αύτό ζφον-, δπερ παρέχει 
τοσαύτας καί τόρον ωφελίμους ύπηρεσίας είς τδν> άν
θρωπον».
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Ο ήμέτερος δνος εινε αναστήματος μιχροτέρου του 
αφρικανικού καί χονδροειδέστερος την δψιν.

Ή έξημέρωσις τοΰ όνου ανάγεται ε’ιι άρναιοτάτουί 
χρόνουο, ύπάρχουσιν δμωί καί σήμερον Jwi ζώντε; 
έν άγρίφ καταστάσει εις τάς στέιττας τής Περσίας καί 
Ταρταρίας, εις ji δάση τής Λιβύης και έν τή Νοτίω 
’Αμερική, προερχόμενοι έχ των έξ Ισπανίας κομισθέν- 
των.

Ό Lenorment, προκειμένου περί τής άρχαιότητος 
τοϋ ίνου καί ίππου, αποδςικνύει ότι οί Αιγύπτιοι μετε- ' 
χειρίζοντο αποκλειστικών τόν οίνον εις πολύ άρχαιοτέ- 
ρας έποχάς, μέχρις οδ εγνώρισαν τον ίππον.

Κατά τούς χρόνους τού 'Ομήρου, ό όνος ήτο ήδη εξη
μερωμένος παρα τοϊς Έλλησι, καί δ 'Ηρόδοτος αναφέ
ρει, ότι έντή στρατιώτου Εέρξου ύπήρχονόνοι σύροντες 

. άμαξας.
Έκ τής'Αγίας Γραφής έξάγεται επίσης ότι δ’Αβραάμ, 

όταν άνήλθσ το όρος Μοριάχ δια την θυσίαν τοΰ ’Ισαάκ, 
έπέβαινε μιας όνον, ένφ αφ'έτέοου ει»ε γνωστόν, ότι 
κατά την εποχήν εκείνην οί Ίσραηλΐται δεν μετεχιι· 
ρίζοντο ίππους."

Άπο τοϋ’Ηροδότου δέ μανθάνομεν, ότι οί Σχϋθαι δεν 
διέΟετον όνους, ώς καί οί Βρέτονες καί οί πλησίον τής 
Βαλτικής θαλάσσης λαοί, κατά τους χρόνους τοϋ Στρά
βωνος. Υποτίθεται δέ OTC, ουδέ οί Άσσύριοι έχρησιμο· 
ποιούν αύτόν, καθ’ όσον εις τά μνημεία των δεν άνα- 
παρίσταται οδτος.

Έν Ρωσσίμ είνε σπάνιος, καί άγνωστος έν ’Ισλανδία, 
έπίσιηςδέ έν Ίαπωνίφδέν είσήχθηειμή κατά το 186&.

Αεί μάλλον, αξιοσημείωτοι Ευρωπαϊκοί φυλαί εΐσίν : 
ή Ί σ π α ν ι χή, ή 'Ελληνική, ή τοδ Π ο ϊτ ο ΰ, 
ή των Πηρρηναίων καί τής Μ ε λ ί τ η ς.

Ή Ισπανική φυλή καί ιδίως ή ’Ανδαλουσία καί ή 
Ελληνική, ενεκα του αναστήματος καί τοϋ συνόλου 
τής διαπλάσεώς των, θεωρούνται ώς αί καλλίτεραι.'Η 
φυλή τού Ποϊιου φαίνεται μετενεχθεΐσα ύπο των Μαύτ 
ρων τής Υσπανία&.· ..,;^:

• _,/';,·^Λί>ίο<Γ^^ίώ«ΐ^·^'’^^ρέΐ!·"έ»ργείίϊ -τ
'' μεώίν του εϊς ήλικίαν 3 ετών. Ή θήλυς κυοφορεί εΐ< 

3601 ημέρας.
Παρ’ ήμίν ζή κατά μέσον όρον 45—18 έτη, έν 

’Αραβίφ; όμως καί έν ’Αφρική, ένθα έχει περίσσοτέρας 
περιποιήσεις, ό μέσος όρος τής ζωής του φθάνει τα 30 
ετη.

Κ. Σ. Μανιατάκης

Η ΠΡΟΩΣΗΣ ΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣ
TttN ΑΑΧΜΠΚ.ΤΗΣ ΦΥΣΕΑΣ·

Τήν Ιην προσεχούς Ιανουάριου τού 
1901 θέλει γίνει έν τοϊς γραφείοις Λμών, 
ώς· συνήθως, ή έκκϋόευσις τών λαχείων 
τής «Φϋσεως», καθ ’ ήν 200 καί πάλιν 
αριθμοί θέλουσι κερδίσει τά κάτωθι άνα- 
φερόμενα αντικείμενα, ήτοι’

Ό 1ος άριθμός θά κερδίση εν χρυσοΰν 
ώρ-ολόγιον.

Ό 2ος Εν δπλον κυνηγίου όπισθογεμές.
'Ο 3ος Εν πολϋκροτον.
Ό 4ος μίαν συσκευήν’ τραπέζης.
Ό 5ος Εν μετάλλινον δοχειον-

'Ο 6ος μίαν μεγάλην Ελαιογραφίαν.
Ό 7ος Εν ζεϋγος διόπτρων.,
Ό 8ός Εν κρυστάλλινου βαρόμετρου. 
Ό 9ος Εν καλλιτεχνικόν θερμόμετρου. 
Ό 10ος εν χρυσόδετου λεύκωμα.
Ό 11ος Εν κομψόν μελανοδοχείου.

. Ό 12ος Εν έξυπνητήριον·
Ό 13ος Εν χρήίΛμον αντικείμενου-
Ό 14ος Εν γαλλο - Ελληνικόν λεξικόν.
Ό 15ος Εν κομψοτέχνημα-
Ό 10ος τά έργα τον Ιουλίου Βέρν.
Ό 17ος Τόν Έρμην του Πραξιτέλους. 
Ό 18ος τήν εΙκόνα τοϋ Παρθενώνος- 
Ό' 19ος Τήν Ιστορίαν της Ελλάδος καί 
Ό 20ός Μίαν Λλεκτρικήν λυχνίαν.

, Δέκα Επόμενοι άριθμοι κερδίζουν άνά 
Εν κρυστάλλινον μελανοδοχεϊον.

. Δέκα Επόμενοι άνά έν κομψόν κόνδυλό 
μάχαιρον-

Καί δέκα Επόμενοι άνά εν χρυσόδετον 
ιστορικόν βιβλίον·

Οί 50 Επόμενοι αριθμοί κερδίζουν άνά 
μίαν μεγάλην φωτογραφίαν-

Οί 50 Επόμενοι άνά εν άντικειμενον 
άξίας 5 8ρ. κατ’έκλογην τοΰ κερδίζοντος.

Καί οί τελευταίοι 50 άριθμοι κερδίζου- 
. σιν άνά Εν άντικείμενον της Εκλογής μας.

Οί έκκυόευθησόμενοι αριθμοί θέλουσι 
δημοσιευθη έν καιρώ διά της «Φιίσεως». 

Λαχείων είναι ώς πάν- 
'^'πΛδίΐ*' σεσημειωμένοι αϋξοντες 

άριθμοι τών αποδείξεων, οϋς καιέχουσιν 
Αδη οί πληρώσαντες την συνδρομήν των 
συνδρομηταί μας, είτε άπ'εύθείας πρός 
ήμάς, είτε διά μέσου τών κατά τόπους 
ανταποκριτών μας. Οί δέ καθυστεροΰντες 
έτι την συνδρομήν των τοϋ τρέχοντος 
έτους, παρακαλοϋνται ν’ άποστείλωσιν 
ήμίν ταϋτην συντόμως καί τοϊς άποστεί- 
λωμεν την άπόδειξίν των μετά τοϋ αρι
θμού τοϋ λαχείου των, ίνα μη άποκλει- 
σθώσι τοϋ δικαιώματος τής συμμετοχής 
των είς ιάς κληρώσεις ταιίτας κτλ.

'Η Δίενθννότς
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ΠΑΡΔΜΟΝΑΙ ΣΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΥΠΕΡ ΑΣΟίΝΟΥΣΠΣ ΚΟΡΗΣ

ΔΕΗΣΙΣ

I
Δημιουργέ τού Ούρανοΰ, τής Κτίσεωσ άπάσης, 
πρός Σέ, Θεέ, Sc έπλασας ήμάς καί μας φυλάσσεις, 
τάς χεΤρας καί τά βλέμματα ’ςτά Ύψη άνατείνω 
καίμ’δλας τάς αισθήσεις μου εύχήν Σοί άπεύθύνω ! 
'Εμπρός Σου, ώς θυμίαμα νά έλθ’ ή δέησίς μου, 
κ’ είσακουσθή ή ταπεινή κϊ’άγνή πσράκλησίς μου [

n
Κεΐται κλινήρης άπό χθές καί άσθενής τυγχάνει 
’ςτόν θάλαμόν της καί πονεΤ καί φάρμακα λαμβάνει 
πόρη άθώα καί σεμνή, μ’ Αγγέλου εύμορψίαν, 
SL πλεΤστα προτερήματα, μέ καθαρόν καρδίαν'1 ' 

ίρϊμα νά πέμπη στεναγμούς, Έχίίνη νά λυπάται 
κι’ άπ’ τήν στενοχώριαν της νύκτα νά μή κοιμάται!

HI
Ποτέ της δέν ήρρώστησε καί ήτο τό καμάρι 
τών συγγενών καί έλαμπε *ςάν -ήλιος ’ςάν φεγγάρι ! 
’Μάτι κακό τήν βάσκανε, φαίνεται, τήν καϋμένη, 
γΐατ' ήτο ’ςάν τριαντάφυλλο χα.ίη καί ζηλευμενη. 
Καί τώρ’ ήσθένησ’ έξαφνα τό άσπρο περιστέρι.. . 
καί τό λυπούμαι νά πονή, νά βήχη, νά ύποφέρη !

IV
Παρακαλώ δέ κάμε την καλά καί μή βραδύνης, 
τδ σώμά της δυνάμωσον, τούς πόνους ν’ άπαλύνης !

~ Τάζω λαμπάδα εύμορφη ’ςτό ’κόνισμα ν’άνάψω 
καί λάδι ’ςτδ κανδήλι Σου άπό καρδχας νά κάψω I 
Γχατ' ήλθαν τά Χριστούγεννα κ’ έπιθυμεΤ νά 'πάγη 
νά προσκυνήση τό Χριστό, πού πήγαν καί οί Μάγοι.

V
Καί μ’ όλους τούς οικείους της ποθει νά συγκαθήση 
’ςτήν τράπεζαν, γιά τδ καλό, νά Φάγη κ ’ εύθυμήση. 
Άντάμειψον τον πόθον Της κ’έέεγειρον τής κλίνης 
καί τήν καρδιά της πλήρωσον χαράς τε καί γαλήνης! 
Συ, πού άπ’τούς Αγγέλους Σου ύμνους άεί προ

κάνεις, 
Πανάγαθε, Σοϋ δέομαι! τδ ταίρι τους νά γχάνηςί

_ θεολόγος

' ι -giiBUb ίί·<ι ' ; ■

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΒΑΛΕΙΨΊΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΗΔΙΑΩΝ

Προς έξάλειψιν τών επί τόΰ 8έρμ«τ« τοΰ προσώπου 
παρουσιαζομένων ερυθρών κηλίδων, πιτσιλάδων, 
κοινώς λεγομένων, γίνεται συνήθως χρήσις τβϋ έπομε- 
νου αποστάγματος.

θέσατε έν φιάλη 300 γραμμάρια ροδονέρου (τριαν- 
ταφυλλόνερον) καί 300 γραμμάρια αποστάγματος χρη- 
σομηλέαε, προσθέτοντε; εν αΰτο<< και 8 γραμμαρια 
βόραχος.

Πλύνατε το πρόσωπον δι' αύτοϋ καί θα έξαλείψητε 
ταχέως τάς κηλΐδας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΩΩΝ

Κοσκινίσατε καλώς ποσότητά τινα στάχτης καί ειτα 
θέσατε αυτήν είτε εντός μικρού βυτίου, εΓτε εντός αγ
γείου χαί τοποθετείτε τά ώά σας κατά τάξιν καί σει
ράν εντός τοΰ βυτίου ή αγγείου σας, προσέχοντες ώστε 
νά τά καλύπτετε εντελώς διά τής στάχτης καί νά μή 
έφάπτοντα' τά μεν τών δέ.

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛ^ΕΖΩΝ

Κατά τών δηγμάτων τών μελισσών, σφηκών καί χω- 
νώπων μεταχειρισθήτε τήν έξής συνταγήν.

Τρίψατε τό δηχθεν μέρος διά θαλασσίου άλατος, έλα- 
φρώς έμπεποτίσμενου δι* ΰδατος καί θά έξαλειφθώσιν 
αμέσως ή τε οΐδωσις καί δ πόνος- ’Εάν δε προλάβητε 
καί τρίψητε τό μέρος αμέσως μετά τό δήγμα, ουδένα 
πόνον θα αίσθανθήτε.

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΑΧΕΩΣ

Ή βαρωνΐς Staffe σομβουλεύο τήν έξάλειψιν αυτής 
διά τών έξής τριών συνταγών.

Ιον Διαλύσατε 60 γραμμάρια κρυστάλλων άλκυονίου 
(σόδας) έν μιμ λίτρςς ύδατος. Προσθέσατε 30 γραμμά
ρια ΰδατος κολονίας, βρέξατε δι’ αύτοϋ μίαν ψήκτραν 
τής κόμης καί περιαλείψατε καθ’ έκάστην τη* κεφα
λήν έπανειλημμένως.

2ον ’Αλείψατε διά τοϋ όπου τοϋ λεμονιού τό πάσχον 
μέρος, προσέχοντες δσω τό δυνατόν νά μή βρέχωνται 
αί τρίχες τής κόμης. *

3ον Λάβετε 10 γραμμάρια ξύλου τοΰ Παναμά, βρά
σατε έντός ήμισείας λίτρας ΰδατος βρόχινου κα.ί πλύ· 
νατε τό μέρος τής κεφαλής διά τής διαλύσεως ταύτης 
δίς ή τρις τής έβδομάδος.

JK.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ

Ό ’Αλέξανδρος Δουμάς υΙός, εΓχεν είπεϊ . 
περί τής πλάσεως τής γυναικός:

— Τό τελευταίου πράγμα, όπερ ό Θεός ε- 
πλασεν ήτον ή γυνή. Τήν έπλασε δέ τό Εσπέ
ρας τοΰ Σαββάτου, πρός τό τέλος τής.έβδο
μάδος, διά νά μδς δηλώοη διά τούτου, ότι 
τήν έπλασσεν έν ωρα καμάτου.

Ή άπαπάόοσα::
Νέα τις ύποψήψιος διά τό δίπλωμα διδασκα- 

λίσοης,έρωτηθεΤσα παρά τοϋ καθηγητοΰ :
■ —τ· Δύνα«θέ: νά μάς είπητε, Δεσποινίς, / 

διατί ό Θεός έπλασε τόν άνθρωπον πρ·ό τής 
γυναικός;

Ή δέ ύποψήψιος, μετά του χαρακτηρίζον- 
τος τάς παρισινός νέας λεπτού μειδιάματος :

— Μάλιστα, Κύριε, άίτήντησε, δέν γνω
ρίζετε, οτι πριν ή κατασκευάσΐ[| τις τό αρι
στούργημά του πρέπει , νά προπαραοκευάση τό 
πρόπλασμα;

ΕΙ ΤΟΐ ΜΟΪ TS2 πείρα:
Ό ζών ανευ ζηλοτυπίας έν τούτφ τφ κόσμφ-· 

ομοιάζει μέ τόν κοιμώμενον άνευ φωτός. Αισθά
νεται καί δμως δεν βλέπει.

Ή θρησκεία έχει τόσην δύναμιν, δσην ακρι
βώς αδυναμίαν'ό άνθρωπος. Ή μέν αντιπροσω
πεύει τήν αιωνιότητα, ό δέ τόν χρόνον.

Ή ελπίς ειν«.ι θεότης πασών τών θρησκειών. 
Μας έμψυχοι άπό τών πρώτων παλμών τής ζωής, . 
μάς'παρακολουθεΐ καί έν αύτφ τφ τάφφ.

Σννεότώμβν τέιν άνάγνωΛν τϋς έν 
ταϊς όελίόε 190 καε 191 αγγελίας 
τοϋ καταντήματος κ. Νάνον.
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ζχ 
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ΔΙΑΦΟΡΑ
Νέα μηχανήματα 

ΛΑΜΠΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΚΟΜΨΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΙΔΩΝ

Απαντα τά έν τώ καταστήματι ευρισκόμενα έ] έπι τη εύκαιρία τών έορτών τοϋ νέου έτους νπέστησ
>ι τοΰ τέλους Δεκεμβρίου τρ· έτους.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
ΎΤΖΟ ΕΠΟ'ΦΊΓΤ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

' (Μιτ' εικόνων ϊ

(συνέχεια ?6e προηγ. φΰ»ον)

Τάύπό τοΰ ποταμοΰ παρασυρόμενα εκάστοτε χώ- 

ι ματα καί ζωϊκά καί φυτικά λείψανά, άνακινοΰντα 

διαρκώς τήν έν ,τίρ βάθει καί κατά μήκος τΰΰ πο
ταμού ίλυν αύτοΰ, ιδίως έν ώρα πλημμύρας και μετά- 

φίροντα ταύτην πρδς τήν θάλασσαν διά τών διαφό

ρων αύτοΰ διακλαδώσεων,' σχηματίζουσι νέα εδάφη.
■ Ούτως άπετελέσθη ή χαμηλή πεδιάς τοΰ

Δέλτα,

ΦΓΛΛΟΝ KAI ANeOS ΛΑΤΟΪ 

ούτινος αί άκταί προχωροΰσι πρός τήν θάλασσαν 

δεκαπέντε πλέθρα έτήσίώς· Το δέ έδαφος ύψοΰται 

βαθμη,δόν κ«τά δεκαπέντε έκατοστά καθ’έκαστον 

αιώνα.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ή πρώτη φρον- 

τίς των Αιγυπτίων ύπήρξε φυσικώς ή ανάγκη τής 

διευθεγήβεως τής πλημμύρας τοΰ Νείλου, πρός τε ' 

τήν κανονικήν διανομήν, καί άρδευσιν τδν γαϊών 

αυτών, ώς και τήν πρόληψιν τής καταστροφής τδν 

οικιών αύτών καί κτημάτων. Έθεωρήθη δθεν αναγ

καίο? αύτοϊς, άφοΰ ό Νείλος τοϊς παρεϊχεν άπαντα 

τά εφόδια τής ζωής καί τής άναπτυξεως τής χώ

ρας αύτών, νάμονιμοποιήσωσι κεντρικήν τινα §ύνα-

Η ΦΎΣΙΣ _
2 ΕΠΙΦΥΛΑΙΣ 2 : μιν, ισχυράν. καί μόνιμον, ήτις ν’ άναλάβη τήν δια*

_—_. νομήν τών ύδάτων, τήν καταμέτρησιν τών δεξαμε

νών, τήν κατασκευήν φραγμών, καί τήν έπί συμφέ

ροντα πάντων κατατομήν τών δικαιωμάτων έκαστου. 
Ή σκέψις αΰτη άναντιρρήτως ϋπήρξεν ή αρχή τοΰ 

δεσποτισμοΰ τών Φαραώ, οί'τινες ανέκαθεν ούτως 

έγένοντο οί διατάκται τών ύδάτων τοΰ Νείλου.

Τδ ζήτημα 

τής πλημμύ- 

^ας'πρωτίστως 

απησχόλει τδν 

μονάρχην) τής 

Αίγύπτου, τό 

δέ.ΰψοςί τοΰ ΰ- 

δατος .'έκανό- 

νιζε τούς φό

ρους, οδς.εδει 
νά έπιόάλλη

τοϊς ύπηκόοις . AOPKAS
αύτοΰ. Ή πλημμύρα δ’ εκείνη έθεωρεϊτο κατά τούς 

χρόνους εκείνους καλή, όσάκις τδ ύδωρ τοΰ ποτα

μού ανήρχετο εις δεκαέξ πήχεις. ’Εάν δε ύπελεί- 

-πετο πολύ κάτωθι, «ί κείμεναι ΰπεράνω αύτοΰ γαϊαι 
έστεροϋντο ύδατος καί επομένως ε’πήρχετο λιμός. 

Έαν δμως ύπερέβαινεν^έπαισθητώς τδ ύψος τούτο, 

ανέτρεπε φραγμούς καί προχώματα, κατέστρεφε 

χωρία καί κατοικίας καί έπέφερε παντοίας .κατα

στροφές.

Οί Φαραώ κατεμέτρουν τδ ύδωρ τοΰ ποταμοΰ μεθ’ 

όσης έπιμελείας καί φροντίδος γίνεται σήμερον- εύ- 
ρίσκονται δ ’ έτι ν ε ι λ ο μ έ τ ρ ι α τής εποχής εκεί

νης, άτίνα άνηγέρθησαν έν τή Νουβία ύπδ τών βα· 

: ·: 'ΔάώστεΕών.Έν τή -/ώρα ταύτη, 

ν βρέχει Ούτε χιονίζει, η καλή η κακή εσο
δεία έξαρταται άποκλειστικώς έκ τής πλημμύρας 

τοΰ Νείλου. Ούτως εννοείται, διατι τώ καιρφ έκείνφ 

οι ΐθύναντες τδν τόπον αυτόν, άπέκρυπτον τώ λαώ 

' τήν ήμέραν, καθ’ ήν ακριβώς ή πλημμύρα ήρχιζε 

να έλαττώται, θέλοντες ούτω νάέκδηλώσωσιν αϋτώ, 

ότι οί κυδερνήταί του εόρίσκοντο εις άμεσον επικοι

νωνίαν μετά τών θεών καί οτι κατεϊχον τά μυστή

ρια τής υπεράνθρωπου επιστήμης. ’Ιδία Οί ίερεϊς έπέ- . 
δλεπον καί κατεγίνοντο είς τά τής πλημμύρας. 

Όπόταν τδ νειλοσκοπεϊον έδήλου αύτοϊς, ότι δ πο

ταμός έξικνεϊτο εις τδ αναγκαίου ΰψ^ς, πρδς άρδεο- 

σίν τών κτημάτων, ανήγγειλον αύτδ έπισήμως τφ 

βασιλέϊ καί τ$ λαφ. Τό γε νΰν έχον, ή αποστολή 

αΰτη άφέθη εις τούς Σέχας, (φυλάρχους τών Αρά

δων), οιτινες ορκίζονται πρδς τοΰτο καί εισίν έγκα- 

ταστημένοι ύπδ. τήν έπίβλεψιν τής αστυνομίας. Τ^ 
διαταγή τών Σέχων τούτων, προβαίνουσιν έκάστοτε 

οί αρμόδιοι είς τήν διάτρησιν τών φραγμών.

Ώς εϊπομεν, ή ευφορία τής Αίγυπτου ακολουθεί 

τάς ανιούσας καί κατιοώσας φάσεις τών ποταμών, 

καθόσον αδται κανονίζοοσι τήν εποχήν τής σποράς 

ώς καί τήν τής συγκομιδής. Έν κοιλδν σίτου απο

δίδει τδ έκατονταπλάσιον, ή δέ βλάστησες είναι εν

ταύθα ένεργητικωτάτη. Έν τώ Δέλτα οί δημητρια* 

κοι καρποί ωριμάζουν είς διάστημα έκατδν ημερών- 
Ό βάμβαξ συλλέγεται όκτώ’μήνας μετά τήν σπο- 

,ράν του. ^Απαιτούνται δέ εξ έ’ως επτά εβδομάδες 

διά τήν βλάστησιν τής τριφύλλου. Μόλις δέ δ Νεϊ-

Η ΦΥΣΙΣ

λος άποσύρεται καί αί πεδιάδες πρασινίζουν υπό 

ωραιότατου κυανοΰν ουρανόν, διαυγή, καθαρόν καί 

νέφελον.'Ιδίως ή περιοχή του Δε'λτα, ένθα εύρί- 

σκεται τδ γαλάκτωμα τής ίλύος, καλλιεργούμενη 

καλώς άπδ χιλιάδων ετών, ουδέποτε εξαντλείται, 

διότι ό Νείλος τή μετακομίζει έκάστοτε νομήν διά 

τών^διαφόρων αύτοΰ διωρύγων.

ABONTBS THS ΑΦΡΙΚΗΣ

Αί διακλαδώσεις του Νείλου, φυσικαί τε καί τε- 

χνηταί, αί άποτελουσαι τδ Δέλτα τοΰ Νείλου, είδος 

άβακίου, διηρημένου εις διαμερίσματα, ένοΰνται πρδς 

βορραν τοΰ νΰν Κάιρου καί τών ερειπίων τής αρ

χαίας Μέμφιδος, είς ένα μοναδικόν βραχίονα. Ούτω 

το Δέλτα ομοιάζει πρδς ανεμιστήρων, στενούμενον 

εις μακράν πάροδον, μεταξύ τής αραβικής άλυσσου 

πρδς άνατολάς- καί τής λυβικής άλύσσου πρός δυ- 

σμάς. Αΰτη είναι ή κυρίως λεγομένη Αίγυπτος. 

At δέ πυραμίδες άντινωτίζονται πρδς τήν λυβικήν 

άλυσσον. -

Ή στενή αυτή πάροδος'μεταξύ: δύο σειρών όρέων? 

κείμενη και αφίνουσα δίοδον τώ Νέίλφ, περιέλαβεν 

άπαντα τδν Αιγυπτιακόν πολιτισμόν. Έκεϊθεν δέ, 

δεξιόθεν καί αριστερόθεν· εόρίσκοντο αί αμμώδεις 

εκτάσεις τής ερήμου καί πρός βορραν ή θάλασσα, 

ήτις άλλοτε έχώρει πολύ περισσότερον τής σήμε

ρον καί ήτις πιθανώς έκάλοπτε τόν ισθμόν του Σουέζ. 

Πρός νότον, ή πάροδος αΰτη άνεφγετο πρός τήν 

Αίθιοπείαν καί τήν κεντρικήν' ’Αφρικήν, αίτινες 

τότε κατωκοΰντο ΰπό αγρίων λαών. Ούτως οί Αι

γύπτιοι διετέλουν ώς φυλακισμένοι έν τη κοιλάδι 

αύτών, κεχωρισμένη εντελώς ούση από του λοιποΰ 

κόσμου. Καί τόν κόσμον αυτόν μακράν τών ερήμων 

αύτών καί τών θαλασσών, φαίνεται οί πρώτοι Αι

γύπτιοι τόν έφοβοϋντο και άπέστεργον νά τόν γνω- 

ρίσωσι, διότι ό ποταμός αύτών και μόνος τοϊς έπήρ- 

κει νά ,ζώσιν έλευθέρως και ήσύχως, έν αφθονία καί 

εύδαιμονία. Τί δέ νά άπολαύσωσι μακρυτερον είς χι

λιόμετρά τινα άπόστασιν, έν τη άμμφ καί τή έρήμφ, 

όπου ουδόν φυτδν έφύετο καί ένθα μόνον οί λέοντες 

καί αί λεοπαρδάλεις, κατεδίωκον τάς αιγάγρους καί 

τάς δορκάδας;

Κατά τούς χρόνους εκείνους τών πρώτων δυνα

στειών, οί Αιγύπτιοι έζησαν μακράν τής επικοινω

νίας μετά τών άλλων λαών έν άκρα ήσυχία καί ει

ρήνη. Έχοντες δέ βίον εδκολον καί τροφήν καλήν, 

έπολλαπλασιάσθησαν ευκόλως καί έλαβον ανάπτυ- 

ξιν άρίστην καί ρώμην έκτακτον. Καί δμολογουμέ- 

νως, έδει δ λαός ουτος νά ήναι λίαν ρωμαλέος, 

όπως έκτελέση τά γιγάντεια έργα, άτινατφ έπέ- 

βαλλον οί Φαραώ. Ή δέ ιστορία μας λέγει, οτι 

οί Αιγύπτιοι τών πρώτων δυναστειών ήσαν υψηλοί
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μετά ραδινών αναστημάτων. Ε’χον ώμους πλατείς, 

μΰς ισχυρούς, πόδας μακρούς καί λεπτούς" τήν δέ 

κεφαλήν ισχυράν, τδ μέτωπον τετραγωνικόν, r.ac 
τούς οφθαλμούς καλώς άνεωγμένους. Τα πυκνά 

αύτών χείλη ύπεδήλουν μϊγμα αίθιοπικοΰ αίματος. 
Τδ χρώμα τοΰ δέρματος ήτον έρυθρουν, άλλά μήπως 

καί σήμερον τά αύτά χαρακτηριστικά δέν προδίδουν 

τήν καταγωγήν των ταύτην; Ό Αιγύπτιός δέν άπώ- 

λεσε πολύ έκ πών παλαιών αΰτο» ήθών καί έθίμων 

καί τών φυσικών του ιδιοτήτων.
Δέκα είσβολαί έλεηλάτησαν, τήν Αίγυπτον, άλλ’ 

ό Αιγύπτιος άνθήξεν εις άπάσας·καί φυσικώς καί 
ηθικώς παρέμεινεν οίος ήτο κατά τήν εποχήν .τών 

Φαραώ, ήτοι ειρηνικός, εργατικός, ρωμαλέος, ευ
πειθής, συνεσταλμένος έν τή τυραννία, άλλ’ ιδία 

πιστός εις τδ πάτριον έδαφος, δπερ εύλαβώς πάν

τοτε καλλιεργεί διά λογαριασμόν αύτοΰ ή άλλου καί 

μετά τής αΰιηζ, ώζ άρχήθεν, αναλλοίωτου ’υπομο
νής του.

Τοιοΰτο; ανέκαθεν καί πάντοτε ύπήρξεν δ φελλά- 

χος τοΰ Νείλου.

Κεφάλαεον Β’·
Ή Μέμ^ις.—Αί πυραμίδες. —Πώς 
Ιζων pl πρώτο·· Αιγύπτιοι.—Τά 
Ιερογλυφικά των. — Ή Χφίγξ·

Ό Μήν ή Μή- 

νιος, ό πρώτος: υ

ποτιθέμενος βασι- 

λεύς.τής Αι'Τύ^του, 
περί τά 210θ π 

X. καί κτίστης 

τής Μέμφιδος, τής πρώτης πρωτευούίσης τήν 

αρχαίας Αίγύπτου καί τόν πολιτισμόν είς τήν χώ

ραν ταύτην είσαγαγών, ύπήρξε κατά τινας ιστορι

κούς και ό ιδρυτής τής πρώτης δυναστείας τών Φα

ραώ, ήτις διφκήθη άπό όκτω βασιλεϊς. Ο Διόδω

ρος φρονεί, οτι ή Αίγυπτος κατιρκεΐτο ήδη άπό χι- 

λίων οκτακόσιων ετών πρό τής εποχής τοΰ Μηνός. 

άλλ’ άν 3έν παραδεχθώμεν ήμεϊς τοΰτο, πρέπει ούχ’ 

ήττον νά όμολογήσωμεν, ό'ΐι ή διαβρεχομίνη ύπδ 

του Νείλου χώρα αύ’τη «ιχεν ήδη κυβέρνησιν και 
πολιτισμόν άρκούντως προκεχωρημένον.Ό δέ Μά

ριος Φονταν πιστεύει, ·ό’τι έν τή αρχαία Αίγυπτω 

έλατρεύοντο δ Ρα, ό "Οσιρις, δ Άμμών, ό Όρος, 

οιτινες προόπήρξαν βασιλεϊς τής Αίγύπτου καί έθεο- 

ποιήθησαν μετά τδν θάνατόν των. Ό Μήν διέμενεν 

έν τή κεντρώα Αίγύπτφ καί έκτισε τήν Μέμφιδα, 

ήτις έγένετο πρωτεύουσα τών διαδόχων αύτοΰ καί 

ήτις έπί χιλιάδας ετών ύπήρξε μία ε’κ τών πολυ- 

αριθμοτέρων καί λαμπρότερων πόλεων τής μάγου 

'Ανατολής. Είχε μήκος δέκα χιλιόμετρα καί δέν 

ήδύνατό τις νά διατρέφη αυτήν άπό βορραν πρός 

νότον, είς διάστημα όλιγώτερον τής ήμισείαις ήμέρας. 

Διέμεινε δέ ώς πρώτη πόλις τοΰ. κράτους, μέχρις 

ό'του πατά τό τέλος τής παλαιας βασιλείας, ήτοι 

περί τήν IB'. δυναστείαν, ανεπτύχθησαν παρ’ αυτή 

αί Θήβαι, αί’τινες έπί τινα καιρόν ΰπερέδαλλον'τήν 

Μέμφιδα κατά τήν μεγαλοπρέπειάν. Ά.λλά μετά 

ταΰτα ή έδρα τών βασιλέων μετετέθη -πάλιν είς 

Μέμφιδα, μέχρις οτου τέλος μετεβιθάσθη όριστικώς
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είς τήν ’Αλεξάνδρειαν. Οί δέ μεγαλείτεροι Φαραώ, 
ήμιλ.λώντο έν τή διακοσμήσει τής Μέμφιδος διά. 
λαμπρών οικοδομών, πρό πάντων δέ διά διευρύν- 
σεως τοΰ κυρίου ναοδ τοΰ Φθα (Πτάχ) ή Ήφαι
στου, τοΰ ίδρυθέντος ύπο τοΰ Μηνός. Ήδη εύρίσκον- 
ται επί τής θε'σεως τής παλαιας ταύτης Μέμφιδος 
δύο λόφοι πλήρεις ερειπίων, μόλις δέ αναγνωρίζον

ται αί πέριφε- 
ρειαι τοδ. Φθα 
καί τών βασιλι
κών ανακτόρων. 
Οί μεγαλοπρε
πέστεροι μάρ- 

■_ τυρες τής σημα- 
" σίας τής Μέμ- 
7. φίδος είναι αί 

παρ’ αυτήν πυ
ραμίδες, οί τά
φοι τών Άπί- 
δων καί απει
ράριθμοι τοιοΰ- 
του ιδιωτικοί.

Ή ύπό τοδ 
Μηνος ιδρυθεί-, 
σα αυτή πόλις, 
διετέλεσεν ώς 

- πρώτη πόλιςτής 
' Αίγυπτου ύπό 

εμπορικήν και 
στρατιωτικήν έ- 
ποψιν. Ό δ’ έπί 
του Νείλου λι- 
μήν της κατά

‘ τελευταίων δν*·' 
Γ.. ναστειών, υπήρ

ξε τό κέντρον 
τοΰ εμπορίου με
τά τών γειτονι-

ί

Ο

κών χωρών, 
κέντρου τής 
κομιζόμενα δι' απειραρίθμων καραβανίων ή μικρών

■: λασσον μετά τών ,έν ταΐς γονιμώτάταις πεδιασι τοϋ
ι 
ίαμοΰ άλλοτε οί Φοίνικες, (' 
αρχαιότατος, εΰρισχον εύρύτερον, καλείτερον 
πλουοαώτερον έμπόριον προς έκμετάλλευσιν ή 
ταϋθα.

(Έπεται συνέχεια)

Φ. Π-

παπγροε

’Ενταύθα συνεκεντροϋντα τά άπό τόΰ 
’Αφρικής καί τής ’-Αραβίας μετά- 

» 
' πλοιαρίων διά τοΰ Νείλου προϊόντα, άτινα αντήλ- 

λασσον μετά τών ,έν ταΐς γονιμώτάταις πεδιάσι τοϋ 
Δέλτα καλλιεργουμένων δημητριακών καρπών. Ού- 

οί Άγγλοι αυτοί τής 
> καί 

έν-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Η ΕΚΠΓΡΕΟΚΡΟΤΗϊΙΣ

ί

θέλετε ν’ άκούβητε έκπυρσοκρότησιν πυροβό
λου ·, Θέλετε νά ΐδζρε όβούζιον ; Θέλετε νά Ιδητε 
τήν όπιβθοδρόμησιν ένός πυροβόλου; Δύνασθε ν’ 
άπαντήσητΧ. μετά Θάρρους καταφατικώς, διότι τό 
προτιθέμενμν πείραμα είναι έκ τών άκινδυνωτάτων 

καί άπλόυστάτων, ώε θά ϊδητε έν τοΐς άκολούθοις. 
Λάβετε κενήν καί χονδρού πάχους φιάλην καί 

πληρώσατε αυτήν ΰδατος κατά τά τρία αύτής τέ
ταρτα τά ύψος. Διαλύσατε έν ταύτη όλίγην διττο- 
χρωμικήν πάτασσαν,' έκ τής συνήθως μεταχειρισ
μένης καί πωλουμένης έν τοΐς φαρμακείοις έντός 
μικρών 
ΰδατος

τεμαχίων χάρτου, πρδς κατασκευήν τοϋ 
τοϋ Χέλστ, ή λεμονάδοσ.

έτέρου πακέτου τοϋ 
χάρτου, τοϋ περιέχοντας τό ταρταρικόν ό£ύ, (διότι 
πρός κατασκευήν τοϋ ΰδατος τοϋ ίελτς δύο απαι
τούνται, ώς γνωττόν ούσίαι, ή πάτασσα, καί τό 
ταρταρικόν όόύ) έντός χονδρού χάρτου (παιγνιό
χαρτου) κυλινδροειδώς διατεθιμένου,ούτινος κλείετε 
τήν κάτω όπήν δι’ έπιπώματοο ii άπορροφητικοϋ 
χάρτου κατεσκευασμένου Ήδη άναρτήσατε τόν σω
λήνα σας τούτον, τοϋ άνοικτοϋ μέρους ευρισκομέ
νου πρόςτά άνω, κάτωθι τοΰ φελλού τής φιάλης 
διά τίνος κα^φίδος καί μικρού νήματος κλωστής, καί 
θέσατε τό βκον -έντός τόϋ στομίου τής Φιάλης, καί 
άφοΰ έπιστομίσητε έρμητικώς διά τού φελλού, προ- 
σέχοντες, ώστεό χάρτινος σωλήν νά μή έφάπτηται 
τοΰ. ύγρού, κρατείτε αυτήν καθέτως καί μετά προ
σοχής, χωρίς νά κινείται-τό έν αυτή δδωρ, μεταέύ 
τών χειρών σας. ■

Ήδη τό πυροβόλου σας είναι έτοιμον πρός έκ- 
πυρσοκρότησίν καί δέν άπομένει ή νά θέσητε τό 
πϋρ. ΐϊρός τούτο δέν έχετε άλλο νά πράίητε ή νά 
τοποθετήσητε τήν φιάλην όριίοντίως έπί δύο στρογ- 
γύλων μολυβδίδων, έπί τής τραπέζης τεθειμένων, 
ώς δείκνυσιν ή ήμετέρα είκών, καί αί όποΐαι άντι- 
προσωπεύουσι τούς ΰποστάτας τού τηλεβόλου Τό 
ύδωρ ,τότε θά είσέλθη είς τόν χάρτινον σωλήνα, νά 
διάλυση τό ταρταρικόν όέύ, καί άναπΤυσσομένου 
άμέσω.ς άνθρακικόϋ όέέος, διά τής έπαφής έκείνου 
πρός τήν διττοχρωμικήν πάτασσαν, ώθεΐ τούτο 
τό έπίπωμα τής φιάλης διά βιαίας έκπυρσοκροτή- 
σεως, ένώ ή φ άλη έί άντιδραστικοϋ άποτελέσματοο 
φέρεται πρός τά όπίσω, άπομιμουμένη άκριβώς τήν 
άπωσιν τοϋ τηλεβόλου.

♦. π

ή: ΗΧΩ

ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΕΥ ΤΥΧΗΣ

[Έν τφ άστυνομιχφ τμήματιπαράτήν παραλίαν.Μβήι« 
άνέσνραν έκ τής θαλάσσης άτομόν τι, θέλησαν νά 
πνιγή χαί άφου τώ εδωκαν νέα ενδύματα, τό ύπέδα- 
λον είς προανάκρισιν.Παρίστανται ώς μάρτυρες οί δύο 
δΰται, οπινες τόν ίσωσαν.]

Ό Ανακριτής. Πώς ονομάζεσαι, ποΰ κατοικείς, 
,· τό επάγγελμά σου καί τήν ηλικίαν σου.

Ό αύτΑχειρ. Ιούλιος Δελφόντ, 225, οδός Βωζι- 
ράρ, έμποροϋπάλληλος άνευ θέσεως, 26 έτών.

‘ο Ανακριτής, Έπεχείρησες αυτοχειρίαν ;.
Ό αΑτΑχεερ. Μάλιστα, Κύριε άνακριτά.
Ό Ανακριτής. Ώς βλέπω, δεν είναι ή πρώτη 

φορά, δπου ήθέλησες νά φονευθής.
Ό αίτόχειρ. "Οχι, Κύριε άνακριτά, άλλά τι νά 

κάμω, άφοΰ δέν εχω τύχην ;
Ό Ανακριτής. Καί ποίας άφορμάς εχεις κατά 

τής ζωής σου ; πύθεν ή απελπισία σου αύτη 
προήλθεν.;

Ό αύτόχειρ. Ή άτυχία, κύριε άνακριτά, ή ά
τιμος ατυχία μου, παντού. Ούδαμοΰ δύναμαι 
νά εΰρω θέσιν. Φαντασθ-ϊτε.’Εξ μήνας πεινώ 
καί καταγίνομαι νά εύρω εργασίαν, άλλά πάν
τοτε αποτυγχάνω. Τά όργανά σας δέ μοί έ
καμαν τήν χειροτέρων έκδούλευσν». Δέν εχω 
τύχην!

Ό Ανακριτής. ’Απ ’ εναντίας είχες μεγάλην τύ
χην νά σωθής άπό τούς δύο αύτοΰς γενναίους 
ανθρώπους.

Ό αίτΑχειρ. ’Ονομάζετε αύτό τύχην, . Κύριε 
άνακριτά ; Έάν δέν ενρίσκοντο έκεϊ πλησίον 
μου, θά ήτο τό ίδιον.Πάλιν θά έσωζόμην. Δέν 
εχω άμφιβολίαν.Ό χάρος δέν μέ θέλει.

'ο Ανακριτής. Καί έπεχείρησες πολλάκις ν’αύ- 
τοκτονήσης;

’Ο αύτΑχειρ. Πεντάκις, κύριε άνακριτά, πεντά- 
κις καί πάντοτε έσώθην. Ούδεμία αυτοχειρία 
μου επέτυχε* δως τώρα. Τήν πρώτην φοράν 
ετράβηξαμΧαν πκτεοΛιάπ εΐς τήν κεφαλήν μου.

Ή σφαίρα έκαμε τόν γΰρον τοΰ κρανίου μου, 
μόλις δέ μέ ήγγισε καί μοΰ άφήκε μικράν 
πληγήν, θά έπανελάμβανον δέ αμέσως τό 
πείραμα, έάν δέν . ελιποθύμουν. Οί γείτονες 
ετρεξαν, έβίασαν τήν θύραν τοΰ δωματίου μου 
καί μ’ έπανέφερον εις τήν ζωήν.

'θ Ανακριτής. Τήν δευτέραν φοράν ;
'θ αύτόχειρ. Τήν δευτέραν φοράν έπεχείρησα 
. ν ’ άποθάνω διά τής ασφυξίας. Έπήγαινε τό 

πράγμα θαυμάσια. Ήρχισα νά τά χάνω καί 
νά εΐσέρχωμαι εΐς τόν άλλον κόσμον, δτε αί- 
φνιδίως κράκ ί πίπτει έξ ακατανόητου κινή- 
σεώς μου ή λυχνία έκ τής καθέκλας, ήν είχον 
άφήσει πλησίον τής κλίνης μου, καταλαμβά
νει τό πΰρ τό παραπέτασμα τοΰ παρακειμέ- . 
νου παραθύρου, ή φλόξ κατασυντρίβει τήν 
δελον αύτοϋ, ό άήρ αμέσως εισέρχεται έν τφ 
δωματίφ,καί σβύνει τήν πυρκαϊάντήν δέ πρω
ίαν εγείρομαι καί μετ’ έκπλήξεως βλέπω εμ- 
αυτόν άντί εΐς τόν άλλον κόσμον, μεταξύ 
τών άπελθόντων,έν τφ δωματίφ μου καί πά
λιν, μεταξύ τών ακινήτων μου πραγμάτων 
καί μέ σφοδρόν πονοκέφαλον.

'ο Ανακριτής. Τάς δέ άλλας φοράς;
Ό αίτάχεερ. Ήθέλησα νά κριμασθώ καί τό σχοι- 

νίον άπροσδοκήτως κόπτεται ύπό τό βάρος μου.' 
Έπεχείρησα νά φαρμακωθώ καί έλαβον άρκε- 

... τήν οόσιν δηλητηρίου, άλλ’ ύ στόμαχός μου 
■άνθή^έ καί μόνον επ ’ ολίγον ήσθένησα. Έρτ . ■ ' 
ρίφθην καί από τού παραθύρου μόύ>, άλλ’ έ
βρεχε καί έπεσα έπί τοΰ άλεξιβρο-χίου μιας 
παχύσαρκου γυναικός, τής ο'ποίας συνετριψα - 
τόν βραχίονα· έγώ δέ έξήρθρωσα τόν πόδα μου- 
μέ μετεφερον εις τό νοσοκομεϊον καί μ’ έθε- 
ράπευσαν. Αί, δέν σάς ειπον, δτι ή τύχη μου 
είναι τοιαύτη;

'ο Ανακριτής. Αύτά είναι προσποιήσεις. Δέν 
εννοώ δέ, άφοΰ τοσάκις έπεχείρησες ν’ αύτο- 
κτονήσής καί άπέτυχες, νά θέλης πάλιν νά 
έπαναλάβης ματαίας απόπειρας.

’Ο αύτΑχεερ. Ίσα ίσα, κύριε- άνακριτά, αύτήν 
τήν φοράν είχα λάβει δλά .τά μέτρα μου καί 
μ’ δλα ταϋτα, είδατε, ή τάχη πώς μέ κατέ- 
τρεξε πάλιν.

βϊς έκ τών Αυτών. ’Αληθώς, κύριε άνακριτά, 
αύτήν τήν φοράν έφάνη, δτι είχε λάβει δλα 
τά μέτρα, άλλά....

Ό Ανακριτής (προς τόν δύτην). Σιώπα, συ (πρός 
τδν αΐιτόχειρα). Εξακολούθησαν (κατ’ ίδιαν). 
Πολύ παράδοξον μέ αύτόν τόν άνθρωπον, να 
έπιμένη τόσον βλακωδώς ν’αύτοκτόνήση.

'ο αύτάχειρ. Αύτήν τήν φοράν, άποφασίσας νά 
δώσω όριστικώς τέλος εΐς τήν ζωήν μου, άγο - - 
ράζω ?ν ρεβόλβερ πρώτης δυνάμεως, .λαμβάνω 
έν σχοινίον . στερεόν, προμηθεύομαι άπό τοΰ 
φαρμακείου ΐσχυράν δόσιν λαυδάνου' καί πο
ρεύομαι πρός τήν παραλίαν, δπου ίέκλίγω θέ-



196 Η ΦΥ2Ι2 Η ΦΥΣΙΣ 197

•’W
SE

?

σιν καλήν καί ε’ρημον. Τότε ετοιμάζω τά 
τής αυτοκτονίας μου όριοτικώς πλέον.μέ άπό- 
φασιν νά μή διαφύγω. ’Ακούσατε, θέτω τήν 
θηλείαν τοΰ σχοινιού εις τόν λαιμόν μου, άφοϋ 
είς τό άλλο άκρον έδεσα λίθον, πίνω τό δη
λητήριου, ρίπτω μίαν βολήν τοΰ πιστολιού 
κατά τής κεφαλής μου καί έν ταύτφ ρίπτο- 
μαι είς τήν θάλασσαν.

'ο Ανακριτής (μετ ΐκπλήξεως). Καί ύστερον άπ ’ 
δλά αύτά δέν έφονεύθης; Τί διάβολον λοιπόν 
εχεις!

'ο αύτάχειρ, Το βλέπετε, κύριε άνακριτά, είμαι 
ετι σώος. Δέ,ν σας τό είπον ; Δέν εχω τύχην ί 

'ο Ανάκρισής. Καί πώς έσώθης άπ ’ δλα ταΰτα ; 
'ο ιαΐτόχειρ. Ιδού. Πίπτων, έπυροβόλησα πλα· 

γίως καί δέν μέ ήγγισεν ή σφαίρα,· τουναντίον 
εύρε τό σχοινίον και τό έκαυσε. Οί δέ άνθρω
ποί σας φαίνεται,ίδόντες με μακρόθεν φερόμε- 
νον ύπό τών κυμάτων, έσπευσαν εγκαίρως καί 
μέ έσωσαν.
(ΟΙ υπάλληλοι τής δικαιοσύνης παρετήρησαν τότε 

άλλήλους μετ' απορίας καί έμάρφασαν).
Ο Ανακριτής. Τό δέ δηλητήριου πώς δέν ένήρ- 

γηαεν ·, '
’ο αύτάχειρ. Τό δηλητήριου ; *Α, δι’ αύτό είναι 

νά γελάση κανείς. Μόλις μ’ έβγαλαν οί άν
θρωποί σας έξω, μέ ανάστρεψαν μέ τήν κε
φαλήν πρός τά κάτω νά εμέσσω τήν θάλασ
σαν,τήν οποίαν είχα πίει καί μαζύ μέ αύτήν, 
έβγαλα' καί τό δηλητήριου, χωρίς νά μέ πει-

^■f-ι...^ι ελπίζω, 8τι δέν θάτό έπαναλάβης πλέον.
'ο «εύτόχσιρ. Δέν ήξεύρω. ’Αλλά μέ τοιαύτην 

τύχην, τί δύναμαι νά κάμω ;
(Κατά τό διάστημα αυτό δ γραμματεύς έτακτοποίει 

διάφορα χαρτία καί σημειώσεις τοϋ αϋτόχειρος, άτινα 
ειχον εύρεβή είς τά ενδύματα του, δτε-ψιθυρίζει λέξεις 
τινάς εις τό ,οδς τοϋ άνακριτοϋ),
Ό Ανακριτής (μετά ζωηρού ύφους). Είπες δτι ονο

μάζεσαι Ιούλιος Δέλφόντ;
’ο αιύτόχειρ. Μάλιστα.
ο Ανακριτής. Υιός μονογενής τοΰ Λουδοβίκου 

Δελφόντ. καί τής ’Αλεξανδρινής Τεστιέ ;
'ο ευύτόχεερ. ’Ακριβώς.
'ο Ανακριτής. ’Εγεννήθης είς τό Λιμόζ τήν 

Αυγούστου 1&C0 ;
*Ο αΐττόχειρ, Μάλιστα, πώς τό ΐμάθατε ; ■ 
'ο Αωακριτής. Λοιπόν, κύριε Δελμόντ, μάθετε, 

δτι κληρονομείτε 400,000 φράγκων.

Ο Ανακριτής. Ό,τι σά< λέγω είναι ή άλήθεια. 
Ιδού καί η. έφημερίς δι’ ής ζητείσθε άπό τον 
συμβολαιογράφον.

'Ο αάτόχειρ (άφοΰ άνέγνωσεν άπλήστως. 'έν συγκι- 
νήσει).*Α, δι·’ αυτό λοιπόν δέν έπετύγχανον αί 
αυτοχειρίαι μου !

'ο Ανακριτής. Ούτως. έχει· καί δέν πρέπει 
δεις νά λέγη, δτι δέν έχει τύχην 1 .

(’£« rov yaJJtxov)

θ ου-

'Ροβς.

'C

— ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

ETc μαθητής ήρώτησε τόν διδάσκαλόν του : 
■— Τί διαφορά Οπάρχει μεταξύ πολιτισμού 

βα^βαρότητος ;
- Ο δέ καθηγητής άμέσως τφ άπήντησεν:

— Ιδού. Ή διαφορά μεταδύ πολιτισμού καί βαρ
βαρότατος είναι, ότι δ μέν πολιτισμός φονεύει τόν 
έχθρόν του είς ϊί χιλιάδας μέτρα μέ σφαίραν τη
λεβόλου, ή δέ βαρβαρότης τύ κόπτει τήν κεφαλήν 
διά τής σπάθης.

©Κ8$3©
Πατήρ τις ήρώτησεν έσπέρας τι τόν μικρόν υιόν 

του :
■— ’Ενθυμείσαι, Ιωάννη, διατί ό Θεός άπέδαλε 

τόν Άδάμ καί τήν Εΰαν έκ τοϋ Παραδείσου ;■
— Άμ* ίεύρω ’γώ, πατέρα, μήπως ήμουν γεννημένος τότε ;

έκ τής Ιστορίας δέν

— Ά, ναί, ένθυμοΰμαι, διότι έφαγαν τό μήλον 
πρό τού φαγητού.

Μήτηρ τις δίδει είς τήν μικράν θυγατέρα της 
γλύκυσμα καί αδτη δέν τήν εύχσριστεΐ.

— ΐϊώς, Τιτή, τή λέγει, δέν γνωρίζεις τί λέγουν 
0ταν δίδουν είς τά παιδιά γλυκύσματα ;

— Ναί, μαμμά μου.
— Αϊ, τί λέγουν ;
— Νά, λέγουν, δώσε μου καί άλλο.

Ό μικρός . Βώδης πηγαίνει διά πρώτην φοράν 
είς τό σχολείου.. Μετά τήν έπιστροφήν του δέ τόν 
έρωτά ό πατήρ του :

— Αί, είσαι ευχαριστημένος άπό τόν διδάσκαλόν 
σου;
/ — Όχι, είναι βλάέ, άπαντά άπροσδοκήτως ό 
Βώδης· .δέν γνωρίζει τίποτε I

— Πώς, ό διδάσκαλός σου δέν γνωρίζει τίποτε ; 
—Ναί, ό διδάσκαλός μου, άφου μέ ήρώτησε ποιος 

'ο α-ίττόχηρ. Τί λέγετε, κύριε άνβκριτά, είς εμέ άνεκάλμψε τόν ’Αμερικήν I Άκοΰς έκεί, νά μή 
άποτφίνεσθε ή άστειεύεσθε ; γνωρίζη καί νάέρωτφ έμΐ;

.'ο &*ακ^ήέές.' Σάς λέγω, ότι κληρονομείτε 
400,000 φ^. άπό τήν θείαν σας Τεστιε, άπο- 
θανοΰσαν πρό μηνάς καί ήδη ζητεΐσθε άπό τόν 
συμβολαιογράφον.

° αϋτόχειρ. Τί λέγετε ; δέν είναι δυνατόν, διότι
άλλως θά μέ έπερνεν ό χάρος. Χ έπιλέγει ό μικρός πονηρός.

καί

ΑΠΑΘΒΙΑ KAI ZBSIS

Πατήρ απαθής και υιός ανήσυχος.
— Πατέρα, τρίξε, ή μαμμά κλαίει.
Ό πατήρ άναγινώσκει απαθής.

' — Πατέρα,σου λέγω ή μαμμά κλαίει, ελα σπήτι.
— Καλά, νά διαβάσω πρώτον.
— Μά τήν διάβασε τόσην ώραν δ παππας, πα

τέρα.
Όπατήρ έντρομος·: ; ~ ' , · ■'
— Ποιαν έδιάβασεν ό παππας, τήν μαμμά σου ;
— "Οχι, καλέ πατέρα, τήν εφημερίδα.
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Ό μικρός Κώστας ζητεί έπιμόνως άπό τόν πα
τέρα, τσυ, νά τώ άγοράση £ν τύμπανων.

—.Διά νά.μού σκοτίζηί τδ κεφάλι, δλην τήν 
ήμέραν ; τφ άτΓαντέί δ πατήρ του.

— *Α, βχι, πατέρα, θά παίζω, βταν κοιμάσαι,

δ’ έσπευσμένιος πρός αυτούς καί μετά θυμού τοϊς λέγει:
Αθλιοι! αναίσθητοι! τί κάμν««« αύτοϋ; δεν βλέ

πετε οι άλλοι τί ώραϊα χάμνοΰν τό'μέρος των, καί σείς; 
κοιμάσθε;

— “Οχι, κύριε λοχαγέ, ημείς ?σ« Γσα κάμνομεν ταυς 
άπεθαμμϊνους απαντώσιν ούτοι μεθ* έτοίμότητος·

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΤΟΠΙΚΑ

Κύριός τις βέλων νά εϊσέλθη εις τό τραίνο» Συντάγ
ματος- Όμονρίας καί μή τολμών, διότι ητο υπερπλήρες,, 
λέγει μετ' άστειότητος 5πως τώ παραχωρηβή θίβκ:

— Ή κιβωτός τοΰ Νώε είναι λοιπόν πλήρης;
— “Οχι. τώ άπαντά όκτερισκέπτως έτερος Κύριος; 

λεΐπει^άκόμη Ιν ζώον.

Χαρτοπαίκτης τις άπωλέσας β,τι «ίχεν, ελεγε πρός 
τον δανειστήν του:

— Μετ’όλίγας ήμεραε σκέπτομαι νά έγκαιταλείψφ
τή» γν- , ,— Τι; .. . · β’αστοκτο»ήσ»κ; τον έρωτά μετάφό·
βου δ δανειστής του, δεν θά μ έξοφλήσης πρώτον δ,τι 
μοδ οφείλεις 1 '

----θΧ’> ά&λφέ, ύπέλαβεν 4 πρώτος, θά μβτοικήσω 
εις τήν θάλασσαν, σκοπεύω νά γίνω ναυτικός;.

Έν τοϊς εσχάτως γενομένοις γνμνασίοις έν Τρικκα- 
λοις, είς αξιωματικός παρατηρεί μετ’ έκπληξεως δυο 
στρατιώτας έξηπλωμίνους μετά νωχέλειας κάτωθι ενός 
δένδρου, ένψ οΐ συνάδελφοί των γυμνάζονται εν ιδρωτι 
και κδπφ. πολύ πρός- έκτέλεσιν ψευδοδς μάχης· Τρεχει

Είς τήν Σϋρον:
Ό Μπάρμπα Ac νά ρ 5ος. Τρέξε, 'Αγγελική, νά 

ίδγμ είς τήν αγοράν, άν ό «όρ Μανώλης έχει γουρουνί- 
,σια-πόδια. V.

Κπηγα αφεντικό, μα δεν «(μπόρεσα να ιδω <α* εχη ο 
κυρ Μανώλης γουρνουίσια πόδια, γιατί «φορούσε τής μπό
τες του.

Ένάί δ Περικλής καί ό Σωκράτης περιπατούν κατά 
μήκος τής δδοδ Σταδίου, συναντώνΤαι μετά τίνος γνω
στής, ήν μόνον ό δεύτερος χαφετμ.

— ΙΙώς, Περικλή, ερωτ^ ουτος, δέν έχα'ρέτησες 
τήν Κυρίαν Κατίνα;

— Τής έπρεπε, διότι προχθές μου ειπεν, ότι είμαι 
γέρων, άπαντφ δ Περικλής·

— Τί ψεύδος ( επιλέγει δ Σωκράτης; νά βεωρή τις 
γέροντα άνδρα πείτήκοντα ετών, ένψ δ ίδικός της είναι 
έξήκοντα.

Είς Έλλήν καί είς “Αγγλος έφιλονείκου» εσχάτως 
περί τής αξίας τοΰ ϊβνους έκαστου· Καί δ μέν Έλλην 
ελεγεν, πρός άπόδειξιν ήΰ ισχυρισμού του, ότι πόντος 
οί σοφοί και φιλόσοφοι έκ τής Ελλάδος εξήλθον. ,

Ό δέ “Αγγλος άπήντησεν :
— Είναι αληθές τόΰτο, διότι δεν εξέρχονται πλέον 1 

τοιοΰτοι έξ Ελλάδος.
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Α. ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α@ΗΝΑΙ

Σοφόκλειον

Γραφεΐον τεχνικόν κ’έμπορικόν. .
Εργοστάσιου έπισκευών·
Τμήμα έργοληύιών.
Διαρκής έκθεσις καϊ πώλησις μηχανών καϊ τεχνικών είδών- 
Έγκατάστασις φωτισμού Λλεκτρικοΰ και άσετυλίνης.

ΠΕΙΡΑΙΕ'Γϊ

Άποθήκαι·
Β.0ΛΟ2

Υποκαταστήματα. Πλήρης συλ
λογή γεωργικών έργαλείων ευ
ρωπαϊκών καϊ παντοίων μη 
χανών.

ΤΡ.1ΚΚ ΑΛΑ

Άνάδοχος τοΰ φωτισμόν τής πόλεως δι ’ ήλεκτρισμοΰ· Υποκαταστήματα 
γεωργικών έργαλείων καϊ άλλων μηχανημάτων.

Μ.Β. C. Code 4th Ed. used. Τηλέφωνον έν ΆΟήναι? άρ:6. 204

ARISTOTE TSAKONAS
ING±NIEUR 

ATHENES

Rue Sophocle 1ί.

Bureau technique et Commercial. 
Atefifer de reparations.
Section d’Entreprises.

Exposition permanente et Vente de toutes machines 
industrielles et instruments techniques.

Installations d ’eclairage par 1 ’Elecricile et par IΆ - 
c^tyldne.

Ddpots an 
Succursale A Volo.
Collection complete dTnslrumenls agricoles et de

Machines diverses.
Usine d ’eclairage ilectrique A Triccala. 
Magasin de Machines Agricoles et autres

A. B. C. Code 4th Ed. used.
Adresse tdlegraphique: ΑτΜΟδ-Λίήέηββ

Tiliphone 4 Athenes No 204

Ο ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ

Τόν χωροφύλακα γνωρίζομεν πάντες, 
πόσον ΰπερήφανος, ζωηρός, εύχαριστη- 
μένος, έπιολητικός, αύστηρός, άμείλικτος 
είς τό καθήκόν του καϊ άνιλεής εν ταύτώ 
φαίνεται τήν'πρωίαν, όπόταν έξέρχηται 
τοΰ στρατώνός του καϊ μεταβαίνει είς τήν 
ΰπηρεσίαν του. Πάρατηρήσατέ τον, είναι 
φοβερός καϊ τρομερός.

’Αλλά τό έσπέρας. Χ^ςμη,-'
κώς, άπογόητευμένος; μαλακός, ή'πιος, 
σιωπηλός, καταβεβλημένος καϊ έν ένϊ 
λόγω ξ ε βιδ ω μέ ν ο ς από όλα τά χα- 
ρακτηρίζοντα τόν χωροφύλακα προσόντα.

Έχει τά δύο άκρα αντίθετα-Τήν πρω
ίαν ήρως καί τό έσπέρας ούτιδανός. Όπως 
δλα τά.έγκόσμια έχουσίν άρχήν καϊ τέλος 
οΰτω καϊ αύτός άπό δκρον άωτον άκμής, 
καταλήγει είς τό άκοον άωτον τής παρακ
μής. Ό χωροφύλαξ όμοιάζει ύέ τόν άν
θρωπον τής ήμέρας, μέ τδν ρίον αύτόν 
τόν φυσικόν τοΰ ΰλικόΰ κόσμου.

Δύο παλαιοί φίλοι συναντώνται:
— ’Αλήθεια, λέγει ό εις- έξ αύτών^ σέ προσ

καλώ αυριον είς τούς χρυσούς γάμους μου.
Ό φίλος του τόν παρατηρεί μετά,· περιέρ

γειας.
-—Καί πώς γίνεται'τούτο, - αφού δέν είσαι 

όύτέ τριάκοντα έ'τών «κόμη, ούτε συζευγμένος.
— Άληβώς< άλλ ’ επειδή υπανδρεύομαι μίαν 

- κόρην πλουσίαν έκ Ρουμανίας με χρυσόν πολύν 
: "Ας άκούσίόμδν ήδη τόν. ΐδιον^λίέγ  ̂''.

καϊ πώς χαρακτηρίζει τό< ■ 7^·. · ,
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Τήν πρωίαν:
«Είμαι ό θεός τής έποχής, μέ πλήρη 

έξουσίαν καϊ μεγάλην δικαιοδοσίαν. ’Επι
βλέπω τά πάντα καϊ τούς πάντας. Συλ
λαμβάνω και φυλακίζω δλους άπό τόν με- 
γαλείτερον μέχρι τοΰ μικροτέρον, όλος δέ ' 
ό κόσμος μέ φοβείται, διότι δλοι είς τάς 
πράξεις των είναι ένοχοι·, πάντες δέ κατά 
σειράν θά περάσουν άπό τάς χεΐρας μου.

Αλλά τό έσπέρας αισθάνομαι έμαυτόν 1 
αδύνατον, έκνενευρισμένον,' άπολυμένον 
τών καθηκόντων μου- καϊ ούδέν δύναμαι 
νά πράξω, είμαι πλέον μηδέν καϊ ούδεϊς 
μέ φοβείται-
, Αί, ξεύρετε, διατί; Νά σας τό εΐπω. , , ■

Διότι ό θεός μέ παύει έκ τών ΚαθηΚόν-· λ 
των,μου διά ν’άναπαυθώ, δπως άνεπάύθη 
καϊ αΰτός τήν έβδόμην ήμέραν.

Ροΰς
Μ-

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Ή Κυρία-N. . . είναι γνωστή διά τήν πεφη- 
μισμένην πολυλογίαν της. Εσχάτως άδιαθετή- 
.»««?«τό πράγμα υπό, σπουοαιό- .,,ν.,,.ϊ

έχει συμφωνήσει ετησίως, Ούτος δμως γνωρίζων 
αυτήν έκ των προτέρων, προσποιείται, δτι τήν '

■ έξετάζειμ.έτά πρρσρχής ,καί ειτα τή λέγει: 
•'ίέιέν'25έ·'ίτέπθίΓ«ίΧ Κυρία,■ έχετε' ςκ.κ.άγκγγν.-: 

μόνον άπό άνάπαυσιν. '■
— ΤΙ λέγετε', ιατρέ μου, μόνον τούτο ; επι

λέγει αυτή, και ή γλώσσ.ά μου ; Δέν παρετηρή- . 
σατε καί τήν γλώσσάν μου. ' ■ '

— Περιττόν, Κυρία, καί αΰτη ίχει ανάγκην . 
επίσης άναπαύσεως.

ι
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ΈξεδόΟη I Έξεδόθη! Έξεδόθή I

ΚΩΝ. Φ· ΣΚΟΚΟΥ 
το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ του 1901 

Χρονογμαφικόν, φιλολογικόν, γβλοεογμαφεκόν 
.Τόμος Ιβος—Έτος Ύβον.

'Ακμαΐον πάντοτε, χαριτωμένον, μοναδικόν; 
πλούσιον, καλλιτεχνικότατου έίεδόθη καί τά έφε— 
τεινάν ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ τού τροι.

Σπεύσατε νά’τά άπολάύσητε, νά έντρυφήσητε' 
έίς’τάς 4^ο κομψάς του σελίδας, νά συναντήσετε 
πάντας σχεδδν τούς διαπρεπεστέρους ποιητάς- καί · 
λογογράφους,οΐτινες συνειργάοθησαν καί έφέτος. 
νάθαυυάόετε.τάςλαμπράςτούβΙκόνας,νάαίσθαν· 
θή*ε-άΜ^δδιά^δχώ·<:-:·ολβέ τάς βυγκινήσετςίέκ τής 
ποικιλίας τών περιεχομένων του έί 8λων τών ει
δών τής λογοτεχνίας.

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως», χάριν τών έν τφ 
Έέωτερικφ, φίλων καί άναγνωστών αύτής, πέμπει 
έλεύθερον τελών είς πάντα έμδάίοντα αύτή τδ ισό
τιμον φρ. χρ. 5 τδ άληθώς άπαράμίλλον.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ ΤΟΥ 1901
Μή τδ λησμονήτέ I Εΐνε τδ έκλεκτότερον φιλο- 

λογικδν βιβλίον-· άληθής άπόλαυσις· σύντροφος θελ- 
κτίκός,τςόσμημα άπαραίτητον πάσης βιβλιοθήκης, '

·*'■'. ΤβίΠ 'πΜ··!’·'
.......... "

REVUE MEDICAREMENSUELLE

REDACTEUR EX CHEF Dr P. D1VARIS 
Til dtivepyadia τών δταπρεπεότόρων 

. Ιατρών τδν Παριόέων. 

έπιθυμεϊδ καθέκαστα 
νά μάθης'δι.’ έμένα 
άλλοίμονό μου &ν βρεθώ 
μέ νηστικά κι’ έσένα.

Ν. ϊ.
• ΣΗΜ. Διά κλήρου δοθήσεται ε’ις τους λύτας δύο έκ 

των ανωτέρω ασκήσεων ώς δώρον t> «Προξενήσεις».

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
8ωι ΤΕΎΧΟΥΣ

Αίνιγμα..Ή, ζωή
Έλυσαν αύτό οί χ.κ. Ήρ· Πλαστήρας έκ Καλαμών, 

Γεώργ. ώίσποτόπουλοζ, Ο.εόδώρος Όρφανίδης, εκ Σμύρ- 
νης’Αριστ.Παπά'παναγιώτού, έκ Κωνστ)πύλεως,Π. Συρι- 
γιάννής έκ Πειραιώς καί ή Δίς Ελένη Λυμπεροπούλου 
έχ Ναυπλίου. ■
24. Έρώτηαις. Άνθας(«άν Αποκοπή τά ρ,ω καί π) 

“Ελυσαν αυτήν £αριγ»ά·νν·ης·έχ Πειραιώς, Πλαστήρας 
έκ’ Καλάμων. Μ. Άθανάσιαδης έχ Κωνσταντι^όλεως, 
Άριμτ. Παπαπαναγιώτβυ, έκ Κωνσταντι)πόλ«ως, Δίς 

·*Α»να Δημητρακοπούλου καί δ Κύριος Κωνσταντίνος 
Παπάβεοδώρου. '

25· ’Απορία. Αθήνα»·
Έλυσαν αύτήν Π. Σαριγιάννης έχ Πειραιώς, Άριστ. 

Παπαπαναγιώτου έκ, Κώνσταντι)πόλ«ως "Αννα Δημη-
' τρακοπούλου έκ.Παρισίων, Κωνστ. Παπαθ«οδώρου. *0 

κ. Γεώργ. Δεσποτόπουλος καί δ κ. Άλέξ. Μιχαηλίδης, 
εκ Λαρισσης. ■'

ΣΗΜ. Τδ.δώρον έλαβε διά κλήρου δ κ. Παπα- 
παναγιώτου έκ Κωνσταντινουπόλεως.

P C ;

;.

ww

Συνιιστάται τοΐς ήμετίροις συνδρομηταΐς, 
λίαν ωφέλιμον καί σοβαρόν σύγγραμμα, περιέχον 
έκάστοτε τά νεώτερα τής ιατρικής επιστήμης 
καί συντάσσεται μετά,-πολλής έπψ.ελείάς ΰπό' 
τήν διεύβυνσιν τοϋ ρέκτου κ, Π. Διβάρη. ‘

ΠΙΝΕΫΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

9&· Άναγρα|ΐ|ΐατχόμδ<ς
Διατί φωνάζουν δλοι:

Μανώλη! ·.. ’ ·- ' γ ' ; ;
ίί> Μανώλη !

. 30. Έρώτηύις
Τί διαφορά ύπάρχει 
μεταέύ πατρδς καί θείου

.. -έν' συγκρίσει πρξίς-τδ κέντρον ' -
-'.-τής τε γής καί τοΰ ήλιου ;

31. Αίνιγμα
Είμαι πτώχδς άλλά καλός ' . ' 
είς πλούσιον καί πένην 
κάΓ είμαι μόνος βοηθάς. ■"
είς ,φύσιν πεινασμένην

Λ. Γ. Σ. Κάρδιφ. Επιστολή έλήφθη. Σειρά φύλ
λων άπδ 1 Μαίου σάς έστάλη. καί έλπίζομεν ήδη έλά- 
βατε.—Αί Β.. Κ έ ρκυ ρ αν..Συνδρομή σας έλήφθη. 
■Έλπίζομεν χαί ήμεϊς νά κερδίσητε «φέτος εις λαχειον 
«Φύσεως»;ίν ή τύχη σάς εύνοήση.—Τ. X. Κισσόν. 
Έπιστολαί έλήφθησαν. Τηλεσχόπων είναι, όμοιον ώς 

■ παρηγγείλατε. Έξητάσαμε.ν καί περιττή αποβαίνει ί\- 
λη. έξέτασις.,,Μέ-πλοίαρχονσυνενοήβημε» καί αυριον το 
παραλαμβάνομεν.—Κ. Μ. Β ι δ ίν ι ο ν. Τδ φύλλον θά 
σάς. άποστέλλεται ήδη. αυτόθι, ώς γράφετε. Άναμέ- 
νομεν καί τήν συνδρομήν σας διά ταχ. επιταγής—Α. 
Μ. Λά ρ ισσ α ν. Ό .κ. Σαχίνης σάς ευχαριστεί διά 
τας.εΰχα,ς:—I. Κ. Beni-Suef. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Εύχαριστοϋμεν. Άπόδειξις μ«ΐ’αριθμού λαχείου σας 
στέλλεται ταχυδρομικώς. Περί παλαιας συνδρομής ούδέν 

. γίνεται ενταύθα, -καθόσον έπιτίγαΐ έπιστρίφονται ένα 
'μήνα μετά τήν έξαργύρωσίν των.—Ι. Α. Π. Βραί- 
λ α ν. ’Επιστολή μετά .περιεχομένων έλήφθη καί συμ- 
μορφωθησόμεθα' πρδς τά' γραφόά«νά.'σας καί τας έπ’ 

.αύτών κρίσεις μας.—® ·Ι..Κ. Με λ'ί άήν. ’Επιστολή 
. καί πονημάτιον έλήφθησαν,;<Έχ«τ.'-?«ιλώς, άλλά δέν 
• μάς άπηντήβατιί-είς'τελευϊάϊόν-.δέλ^ριόν·^ είσέτι.— 
Π. Θ. Κ. Τ οα π ε ζο·ΰ ίτ α.. Έπιστίολή καΙ περιεχό· 

.. μένα έλήφθησαν καί Εύχαριστοϋμεν θερμώς διά ζωηρόν 
ύπέρ του συγγράμματος μας ενδιαφέρον σας. -Προσεχώς 
άπαντώμεν δι’ «πι4'τολής.,έκτενώς,"Κ. Σ.; Δ ε δ ε α· 

_■ ; γ ά τ «. Επιστολή καί συνδρομή έλήφθησαν.Εύχαριστοϋ- 
/ μεν. :’ΑπδδΜξι«:^ώτ.’Λ άρ<θμσΰ λαχείου σας έστάλη ύμιν 

ήδη τ«.χμ5ρομι.κώς. ·

Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίσπη Κωνσταντινίδου νφ»
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