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Καταπολέμησές τ&ν συνήθων αιτιών τοΰ θανάτου (*)

(*) Έν τή γενομένη συνδιασχέψει εις τόν στρατιτιω- 
κδν σύλλογον τή; Λυώνος, τή αιτήσει τής άόελφιχής 
Εταιρείας τών απομάχων αξιωματικών, b διάσημος 
δόκτωρ χ. Φερράν έποιήσατο τήν ακόλουθον περισπού- 
δαστον δμιλίαν.

άντες γνωρίζετε τό ζφον εκείνο, ό'περ ένφ 
έν τή πρώτη αύτοΰ ήλικίφ βαδίζει txe τεσσαρας 
πόδας, έν τφ εσχάτφ γήρατι αύτοΰ, είναι ήναγ- 

'■“•■χάσμένόν νά βαδίση μέ τρεις. Βεβαίως. δέ,ούχί 
μετ ’ εύχαριστήσεως ό γέρων ύποχωλάίνει ούτω, 
καθόσον δέν πταίει αυτός, άλλα τό νευρικόν καί 
μυϊκόν αύτοΰ σύστημα έξησθένησαν βαθμηδόν ού
τως, ώστε τά δύο κατώτερα αύτοΰ άκρα δέν 
έπαρκώσιν είς μακράν ύποστήριξιν.

Καί όντως ή εζασβένησις αύτη τοΰ νευρικού 
συστήματος καί τού μυώδους ιστού, είναι τό κύ
ριον χαρακτηριστικόν φαινόμενόν τοΰ γήρατος, 
άλλ’ήτις δέν περιορίζεται έως εκεί, άλλα βαθ
μηδόν καί κατ’ ολίγον κατακυριεύει άπαντα τά 
τοΰ οργανισμού ήμών μέρη, εξαιρέσει τής έγκε-, 
φαλικής ουσίας.

Μέχρι τοΰδε εκτός τής γενικής υγιεινής, ούδέν 
έτερον άντιφάρμακον, είχε γνωσθή. Άλλ’ ήδη 
εχομεν τά μέσα προχειρότερα καί δή επιστημο
νικά καί ήττον δαπανηρά, πρός καταπολέμησιν 
τής γηραιάς ταύτης έξασθενήσεως. Ή δέ δυνατή 
αύτη επαύξησες τής νευρικής ήμών ένεργείας, 
ήτις κατά τάς παρατηρήσεις μου καί τήν . προσω
πικήν μου πείραν, υπολογίζεται είς 30 εως 40 
O/q έν τή συνήθει ΰγειϊνή καί ήτις δύναται νά 
φθάση είς.2.00 έως 300 O/q έν τφ πλείστφ τών 
νοσηρών περιστάσεων, δέν είναι ποσώς, ώς βλέ
πετε, ζήτημα, δπερ δύναται νά περιφρόνηση τις.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων,είναι φανερόν» 
ύς είμαι βέβαιος, δτι αί περιπτώσεις τής προα-^· 
γωγής τού βίου δύνανται σημαντικώς ν’ αυξήσω- ι 
σι καί ό γέρων τρόπον τινά ένδυναμούμενος άνευ 
κινδύνου θά δύναται ν ’ άντεπεξέρχηται κατά τών 
γριπών καί τών βρογχικών φλεγμονών, αϊτινες 
θά κατέβαλον αύτόν έν τή συνήθει υγιεινή.

’Επειδή δέ οί πλεΐστοι έξ ήμών άποτελούμεν 
στήριγμα οικογένειας, έθεώρησα καθήκον νά φέρω 
είς γνώσιν ύμών τά ria μίσα τής έπιβραδύνσεως 
τοΰ άναποφεύκτρυ ήμών ταξειδίου, άνά τάς χώ
ρας τού αοράτου κόσμου» διά μέσου τής νέας τού 
γήρατος εύρωστίας.

Τό πολύτιμον τούτο μέσον δέν είναι ττοσώς 
νέον τή έπιστήμη· μόνον δέν είναι τοιοΰτον, έν 
τή εφαρμογή του καί παρέχεται ήμΐν διά τής 
στρυγτ/rw, θεωρουμένης μέχρι τοΰδε, ώς φοβε- 
ρωτάτου δηλητηρίου, άλλ’ άληθώς μή έχούσης 
τοιαύτην ιδιότητα. '

Ή ουσία.αύτη, ήτις όντως έχει τήν ιδιότητα 
νά διεγείρη τάς νευρικάς καί μυώδεις ήμών ΐνας, 
ώς ό ήλεκτρισμός, εξάγεται έκ τού καρύου στρύ
χνου, ώς ή κινίνη έκ τής Κίνας. Δόσεις έκ δέκα 
έως είκοσι χιλιοστογραμμαρίων, ίσχυρώς κρα- 
δαίνουσι τό μυϊκόν σύστημα, έν φ τό ο'ηλητήριον 
τούτο λαμβανόμεν.ον έ^>’ άπα£, είναι ήδη επικίν
δυνον. Ωστε ή κινίνη, λαμβανομένη κατ’ όγκον, 
είναι φοβερόν δηλητήριου, έν φ είς μιπρσσποπιϋάς 
κάί τμηματιχάς δόσεις, είναι θαυμάσιου άντι
φάρμακον· καθόσον ή διενεργητική αύτοΰ ενέρ
γεια δέν περιορίζεται μόνον είς τό κινητήριου 
σύστημά, άλλ ’ έπεκτείνεται μέχρι τών πλέον 
απο'κρύφων μερών τών συσταλτών ινών, ήτοι τών 
ίνών τώνάδενων, τών εγκριτικών, τών σιαλικών, 
τών ίδρωτικών, τών στομαχικών, τών έντερικών, 
τών νεφριτικών καί κυστικών, αρτηριακών καί 
φλεβικών κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Μεθοδικώς διδόμενη και υπό τήν έπι^ιύλάξϊν 
πάσης επικινδύνου έντερικής συμφορήσεώς'Β είναι 
κατά προτίμησιν,. άναζοωγονητικόν -φάρμιακον.
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Ώατε τί £οει. γενέσθαι πρός πραγματοποίησίν τών 

δύο τούτων δρω·/ ; .
Άπλούστατον. Νά θέσι^ τις είς τήν διάθισιν 

τών ιατρών και τοΰ· κοινού, μικράς κοκκιώδεις 
δόσεις, μεθοδικώς κατά ήμιχιλιοστογραμμάρια 
ΰποόιηρημένα; και‘λίαν διαλυτικάς, ούτως ώστε 
νά έπιφίρωσιν άμεσα καί ακριβή Αποτελέσματα, 
άπηλλαγμίνα δμως παντός κινδύνου έντερικής 
συμφορήσεως. Τοΰτο δέ πρό εικοσαετίας γίνεται, 
δι’ άπαντα τά καλιοειοή φάρμακα, ύπ.ό τοΰ δη
μιουργού τής δοσιμετρίας, τοΰ κυρίου Καρόλου 
Chanteaud.

Έκτοτε καί χάρις τη δοσιμετρική θεραπεία, ή 
στρυχνίνη λαμβάνει έν τή θεραπευτική τήν έμ- 
πρέπουσαν αυτή θέσιν. Μέχρι τοΰδε, μόλις παρά 
τοΐς παραλυτικούς καί τοΐς πνευματοπόταις, ή 
κλασική ιατρική διέτασσε τήν στρυχνίνην. 
Ήδη χάρις τή καθηγεσία σημαντική αντενέργεια 
γίνεται έπί τοΰ αντικειμένου τούτου. ’Ιδού μεταξύ 
άλλών ή γνώμη, ήν έξήνεγκεν πρό τίνος χρόνου ό 
δόκτωρ Comby, τοΰ νοσοκομείου Trousseau τών 
Παρισίων.

«Τό διεγερτικόν Αποτέλεσμα τής στρυχνίνης, 
είπεν, είναι δυναμικόν και δμοιον πρός τό τοΰ 
ή.έεκεγ>ισμοϋ. Έν τούτους δμως αί σιαλικαί καί 
ίδρωτικαί εκκρίσεις αυξάνονται, οί λείοι μυώνες 
έξεγείρονται ή δέ θερμοκρασία τέλος ΰψοϋται ύπό 
τήν επήρειαν σημαντικών δόσεων.

Δέν περιγράφομεν έπαρκώς τήν στρυχνίνην, 
προσθέτει άπωτέρφ.; ιδίως έν ταΐς μεγάλαις έξα- 
σθεν.ή,σεσι τού οργανισμού 1ξο?ών’δήπότϊ ά'φόίρ'^^: 
προερχομένων. Καθόσ'ον μέγας ύφίστατάι έτι 
φόβος περί τής χρήσεως τούτου τοΰ δηλητηρίου 
καί διότι ή καφεΐνη είσήχθη από τινων χρόνων 
είς τήν κοινήν χρήσιν. Ή δε καφεΐνη είναι 
εξαίρετου ερεθιστικόν φάρμάκον Αναμφιβόλως, 
αλλά δεν πρέπει νά μας κάμνη νά λησμονώμεν 
τόν μέγαν τούτον παράγοντα, τήν στρυχνίνην, 
ής τίνος ή συνετή χρήσις δέν παρουσιάζει ούδα- 
μώς κίνδυνον.»

Ή στρυχνίνη διδομένη κατά Vs χιλιοστό- 
γραμμάριου ούδένα κίνδυνον μεταδίδει καί ή λή- 
ψις αΰτής είναι εύχερεστάτη. Ένφ ή καφεΐνη, 
ής ή ενέργεια διαφέρει τής στρυχνίνης, έχει τάς 
έξης ιδιότητας : Έλαττοΐ τήν ορεξιν, ένφ ή 
στρυχνίνη τήν αύξάνει. Τούτο δέ, καθόσον ή 
καφεΐνη έξεγείρει ε.ίδικώς τόν εγκεφαλικόν κυψελ- 
λώδη ιστόν, ένφ ή στρυχνίνη ίσχυρώς διεγείρει 
άπάσας τάς κινητήριους ΐνας τοΰ οργανισμού. Ός 
ομογενείς δέ τής καφεΐνης, κατατάσσονται τά εκ
χυλίσματα, τής κόλας, τής κόκας, τοΰ τεΐου 
τού κακάου· άπαντα δέ είναι χρησιμώταται 
σίαι, ών ή χρήσις Απαιτεί έπιμέλειάν τινα 
δέον να μή δίδονται τυχαίως. ’
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Έν τφ γήρατι δέον νά πεισθή τις έν τή συ·

και 
ού- 
καί .

f! ■

νήθει χρήσει, πρός άπάσας τάς ουσίας εκείνα;, 
αΐτινες αμέσως άπορροφόμεναι ύπό τοΰ στομάχου, 

‘δέν έπιορώσιν έπί τών συσταλτών ίνώυ τών έν
τερων' αί ούσίαΐ' δ’ αύται είσίν ή σοκολάτα, 
τό κακάον, ή κόλα, τό κονσομέ, κτλ. ατιναδιευ- 
κολύνουσι πολύ τήν δυσκοιλιότητα, καθόσον έν 
τφ γήρατι ή πρός ταύτην τάσι;, πηγή πάσης 
ακαθαρσίας τοΰ θύματος καί τών έντερικών ανω
μαλιών,' πολύ συνήθως έπιφαίνεται.

Ώί θεραπεία τούτου κάλλιστον αντιφάρμακου 
έσεταί η χρήσις (βρασμένων χόρτων, έν εΐδει ρο
φήματος ή άλλως (julienne) άνευ μεσολαβήσεως 
άρτου καί μετά ελάχιστης δόσεως βουτύρου ή 
λίπους.

Τό έκ χόρτων ρόφημα, ίδια τών νοπών καί 
ποωδών καί ταχέως (βρασμένων, διατηρεί έν τή 
φυσική αυτών καταστάσει, άπαντα τά γαιώδη 
αύτών αλατα, σόδαν, πάτασσαν, μαγνησίαν κτλ. 
λίαν υγιεινών όντων.

Ή τροφή αυτή είναι εύνοϊκωτάτη πρός πρό· 
ληψίν καί θεραπείαν τών παθήσεων τής κύστεως 
και τών συμφορήσεων τοΰ ύπατος. Τουναντίον 
δμως συμβαίνει, όπόταν τά χόρτα παρασκευάζον
ται μετά άρτημάτων, οτε τά γαιώδη αύτών ά
λατα άλλοιοΰνται.

’Τφ’ ολας τάς επόψεις λοιπόν, ή χρήσις τής 
στρυχνίνης ένέχει -τό προτέρημα έφ’ δλων τών 
άλλων ομογενών ούσιών ν ’ αντιδρά κατά τής δυ- 
σκοιλιάτητος, συνήθους έντερικής, μυϊκής έπα- 
κολουθηστικής έξασ&ζήσεως· τής καταπτώσεως 

•■ίτ^^έ'ίρι^φάσυστήματος. '
Ή κάτάπτωσις αυτή τών ζφϊκών δυνάμεων 

είναι· σ μέγιστος εχθρός τού γήρατος, καθόσον 
αυτή είς μέγιστον βαθμόν επιφέρει τήν συμφό- 
ρήσιν τών βρόγχων, ήτοι την μάλλον έπίβουλον 
καί όλεθρίαν στηθικήν φλεγμονήν τών γερόντων, 
τήν Λ&νθ&νουσα-τ itrev/ioriar, λεγομένην.

Τό δε εγχειρίδιου τής Ιατρικής τών κ. κ. 
Debove παΐ Achard αναφέρει, οτι αϋτη ώς (πί 
τό πλείστον και δλως άπροσδοκήτως επιφέρει τδν 
λήθαρχον είς γέροντας, οΐτινες όλίγας ώρας πρό- 
τερον εΐχον κατακλιθή, άνευ ούδενός καμάτου ή 
παραπόνου κατά τάς τρεις ή τέσσαρας προηγου- 
μένας ήμ^ρας ή μόνον υπό μικρά; .αορίστου κα
κοδιαθεσίας μετά φρικιάσεων, ουδόλως διαταρασ- 
σούσης τόν συνήθη αύτών βίον. — Μόλις παρ’ 
αύτοΐς παρατηρεΐται δι’ επιμελούς έξετάσεως 
ολίγη χαύνωσις, νυκτερινή στενοχώρια καί στε- 
γνότης *ής γλώσση;.—Διά μόνου τοΰ θερμομέ
τρου, δ.εικνΰοντος ύψωσιν τής πυγαίας θερμο
κρασίας (ήτις δέον έν ταΐς περιστάσεσι ταύταις 
νά λαμβάνηται)δύναται νά έκδηλωθή σοβαρά τις 
κατάστασις, ής ή έξέτασις έξακριβοΐ τήν φύσιν 
αύτής.»

“Ώστε ή λανθάνουσα αδτη πνευμονία, θεωρου- 
μένη σήμερον σχεδόν πάντοτε θανάσιμος, ήούνατο 
κάλλιστα νά πολεμηθή.

Άρκοΰσι δέ πρός τούτο μικραί τινες δόσεις, 
στρνχίνης, ώς προείπομεν, λαμβανόμεναι εν τή 
αρχή. Άλλ’ έπειδή .τούτο οέν συνειθίζεται, ούτε 
γίνεται χρήοις έν τοΐς νοσοκομείοις, οί νέοι μας 
δέ ιατροί δέν εδιδάχθησαν τά περί τούτου, φυ- 
σικώς έν αυτοΐς, διατελώσιν έν αγνοία και οει- 
λιώσιν νά δίατάξωσι τοσοΰτον έπικίνουνον αντι
φάρμακου. Όντως δέ δύναται ν’ άποβή τοιοΰτον, 
όπόταν δίδεται είς· καταπότια και ταϋτα ώσιν 
παλαιά και δυσδιάλυτα.

Το διαλυτόν είναι προσόν Απαραίτητον δι’ 
άπαντα τά καλιοειδή καί διότι τά σώματα ταύ- 
τα εισί πολύ μάλλον διαλύσιμα εν καταστάσει 
αλάτων, θειούχων, χλωρυδρικών, νιτρικών, αρ
σενικών,κατά προτίμησιν δέ μεταχειρίζονται αύτά 
έν σχήματι άλατώδους συνθέσεως.

Άπαντα τά καλλιοειδή είσί πικρά καί άπαντα 
τά πικρά εισίν Αντισηπτικά, ώστε ύπδ τάς ούο 
ταύτας ιδιότητας, ή κοκκιώδης δόσις τοΰ άρσε- 
ηχοή της ΰτρυχνινης κατέχει τήν πρώτην θέσιν. 
Είναι δέ ό βασιλεύ; τών ζφϊκών φαρμάκων, κα
θόσον κατέχει τήν μεγαλειτέραν Αεγερτιχήζ χαί 
αντισηπτικήν· δύναμιν, έντός τοσοΰτον ελάχιστης 
οοσεως.

Ή σνκή&ης καί xattyupiry αυτού χρήσις, ώς 
ζφϊκοΰ διεγερτικού έν τφ γήρατι, ούδέν άτοπον 
παρουσιάζει καί ούδείς μέχρι τοΰδε ιατρός ή άλλος 
ίσημείωσε τό έπιβλαβές, μολονότι ύπό τήν μάλ
λον κατηγορηματικήν αύτοϋ ιδιότητα τό ζήτημα 
τοΰτο από πολλοΰ έτέθη έπί τοΰ τάπητος. Δύ
ναμαι δέ νά βεβαιώσω, δτι γνωρίζω πρόσωπα 
έβδομήκοντα, όγδοήκοντα καί ένευνήκοντα έτών, 
ατινα Από τινων έτών λαμβάνουσιν αύτό τακτι- 
κώς καί έχουσιν είς τήν ύγιείαν των κάλλιστα.

Τό κατ’ εμέ άπό πολλοΰ καιρού λαμβάνω, 
δύο έως τρία κοκκίδια έκάστην πρωίαν, ήτοι ένα 
καί ήμισυ χιλιοστογραμμάριον καί τοΰτο μοί επι
τρέπει νά εκτελώ δλως άκόπως, έργασίας ανώ
τερα; τών ουνάμεών μου.

Άλλ ’εκτός τοΰ κυριωτάτου καί ώφελιμωτάτου 
τούτου άντιφαρμάκου, δύναται τις νά μεταχειρι- 
σθή καί έ’τερον παρά τοΐς ηλικιωμένοι;, οΐτινε; 
έξ έρωτος ή ύποχρεώσεω; επιδίδονται εί; καθη
μερινά; πνευματικά; έργασίας. Υπάρχει έτέρα 
τις ώφελιμωτάτη παρασκευή, πρός παρεμπόοισιν 
τής. καταπτώσεως τοΰ νευρικού συστήματος, ήτοι 
ό γ^νκιρο^ωσ^ορικός άσβεστος, δστις όντως πε
ριέχει ύπό τό μάλλον έξομοιωτικόν αύτοϋ σχήμα, 
τό άναγκαΐον πρός οιατήρησιν τή; εγκεφαλικής 
ένεργητικότητος ημών συμπλήρωμα τού φωσφο
ρικού οξέος. Ή παρασκευή δέ αύτοϋ είναι άλ
λως τε καί λίαν εύχερής, καθόσον είναι σχεδόν 
άοσμος καί ούναταί τις νά λαμβάνη τό φάρμακου 
τοΰτο έν όλίγω υδατι διαλελυμένφ ή οΐνφ, έν 
αρχή έκαστου γεύματος- ή δέ δόσις αύτού ορίζεται 
άνά εν μικρόν κοχλιαρίου τού καφέ καθ’ ήμέραν 
καί κατά δύο γεύματα. (Κατά τδ γαλλικόν)

ΙΜί 4ΙΗΟΠΠΕΓΡΗΟ!

^ό επόμενον συγκινητικόν δράμα, δπερ. ανα
φέρει επίσημος αγγλική έκθεσις, έν καιρφ» τής . 
καταδύσεως τοΰ ύπερ-Αύστραλιακοΰ καλωδίου, 
τοΰ συνδέοντος διά μέσου τής μεγάλης Ώκεα- 
νείου νήσου τό ΙΤορτόάρβιτ μέ τήν Ά&Λάϊόα, 
άποδεικνύει, δτι ό τηλέγραφος δύναται νά χρη- 
σιμεύση και ώς δργανον φοβερού δράματος.

« Ή έγκατάστασις τοΰ τηλεγραφικού σύρμα
τος, μήκους χιλίων έξακοσίων μιλιών, εΐχεν ήδη 
περαιωθή καί εν ταύτφ δεκαπέντε σταθμοί εΐ· 
χον συσταθή κατά μήκος τής γραμμής εις άπό- 
στασιν έννενήκοντα μέχρι εκατόν είκοσι μιλίων. 
Έν έκάστφ σταθμφ αφέθησαν πέντε ώς ξξ ά
τομα, ήτοι εις τηλεγραφητής, δύο βοηθοί και 
δύο έως τρεις έργάται πρός άποκατάστασιν» πά
σης τυχούσης διακοπής τής γραμμής, ώς καώ διά 
πάσαν δυνατόν νά προέλθη ανησυχίαν, από p.t- 
ρους τών αγρίων φυλών, αΐτινες κατοικοΰσίν εις 
τά ενδότερα τής Αυστραλίας, άτινα αποτελούν
ται από έκτεταμενας εκτάσεις πυκνοτάτων δα
σών καί Απεράντων πεδιάδων, ένθα αείποτε βα
σιλεύει απόλυτος έρημία καί διαρκής απελπιστική 

. αφασία. Ή μονοτονία τών δασών τούτων, είναι 
τοσοΰτον ξηρά, σιωπηλή καί καυστική, ώστε 
σπανΐως διακόπτεται, ύπό τής διαβάσεως πτηνού 
τίνος ή ετέρου ζωικού οντος. Μόνον δέ έχ τοΰ 
μακρόθεν αναφαίνεται από καιρού είς καιρόν ο- 
μάς αυτοχθόνων, μή εχόντων ώρισμένην κατοι
κίαν, άλλά μεταβαινόντων από τόπου είς τόπον, 
πρός άναζήτησιν τροφής έκ ριζών χαμοδένδρων 
ή ζωυφίων. Ή κίνησις αΰτη έν τοΐς διαμερίσμασι 
τούτοις, είναι ή μόνη έμψυχούσα τούς Εύρω- 
παίους, άλλά καί προξενούσα αύτοΐς έν ταυτφ 
μέγιστον τρόμον, διότι φονεύοντας άναιτίως ύπό 
τών όμάοων τούτων.

Έν τή μάλλον έρήμφ θέσει τής χώρας τού
της οκτακόσια μίλια μακράν τοΰ Πορτδάρβιν 
καί είς ΐσην άπόστασιν τής Άδελαΐδος, κεΐται 
ό δγοοος σταθμός τής άρτι συσταθείσης ταύτης 
τηλεγραφικής γραμμής, ένθα ό άγγλος τηλεγρα
φητής Στάπλετον, είχε διορισθή ώς διευθυντής, 
έχων ύπό τάς διαταγές του, ώς εΐπομεν, δύο 
βοηθούς καί τρεις έργάτας, άπαντας Αγγλους.

’Ολίγον μετά τήν έγκατάστασίν προσήρχοντο 
ενταύθα, τήν νύκτα ιδίως, ομάδες έκ τεσσαρά
κοντα έως πεντήκοντα ατόμων, όπως λεηλατή- 
σωσι τό γραφείου έκ τών έν αύτφ περιεχομένων 
τροφών καί ποτών, ατινα έν τοιαύταις περίστά- 
σεσιν, οί άγγλοι συνειθίζουσιν ν ’ άποθηκεύωσιν 
έν άφθονίφ καί πολλάκις ήναγκάζοντο ν ’ άπο- 
κρούωσι διά τών οπλών καί συνεχών πυροβολι
σμών, τάς έπιθέσεις ταύτας. Οί αυτόχθονε; ου- 
τοι έπί τή θέφ μόνον τής πυράς έκ τίνος πυρο-
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Πολισμού δπλου έτρέποντο αμέσως είς φυγήν καί 
ρετεχειρίσθησαν ποικίλα άλλα πονηρά μέσα, 
δπως άπομακρύνωπν τούς λευκούς άπό τοΰ στά
θμου των* αλλά ιίς δλα άποτυγχάνοντες, εσπέ
ραν τινά έθεσαν πΰρ είς αεκα κατά συνέχειαν 
τηλεγραφικούς στύλους.

Ό Στάπλετον έπί τή θεφ τής πυρπολήσεως 
τών στύλων, φοβηθείς διακοπήν τής τηλεγραφι
κής συγκοινωνίας καί άντιληφθεΐς. τοΰ κινδύνου, 
ίσπευσεν έξω μεθ ’ δλων τώί ύπ* αύτόν άνδρών 
ένόπλως, άλλα εις άπόστασιν 200 μέτρων, ένθα 
ενήδρευον κεκρυμμίνοι ύπό τούς θάμνους οί άγριοι, 
προσεβλήθησαν αΐφνιδίως καί πάντες οί άνδρες 
του έπεσαν αυθωρεί, βληθέντες θανασίμως ύπό 
τών «riJJa-roJJan τοΰ συνήθους όπλου τών 
αυτοχθόνων καί άποτελουμένου έκ σκληρού κα'ι 
βαρέος ξύλου 55—60 έκατοστομέτρων μήκους, 
αιχμηρού δέ κατά δύο αύτοΰ άκρα.

Ό δέ Στάπλετον πληγωθείς επίσης βαρέως 
κατόρθωσε νά συρθή καί κρυβή μέχρις. άπόκέν- 
τρου τίνος σημείου, ένθα διέμεινεν, έως δτου οί 
άγριοι άφοΰ εΐδον, δτι έπεσαν δλοι οί άγγλοι, 
εσπευσαν καί έλεηλάτησαν τόν σταθμόν, μή 
τολμήσαντες όμως νά έγγίξωσι τά μηχανήματα, 
επί τφ φόβφ μή έξέλθη ό AatfoJoc τής πυράς, 
ώς άποκαλοΰν τά όπλα καί μηχανήματα τών 
λευκών.

"Εως εδώ τό δράμα ομοιάζει πρός τά συνήθη 
έν τοΐς άποκέντροις τούτοις διαμερίσμασι γενό- 
μενα μεταξύ εύρωπαίων καί αγρίων, ένθα τό- 
σο»ι και τόσοι έξερευνηταί καί σκαπανείς του πο
λιτισμού εύρον οίκτρόν τόν θάνατον. Ενταύθα 
δμως ή σκηνή λαμβάνει έπιστημονικώτερον καί 
πρωτότυπον διά τόν τηλέγραφον χαρακτήρα, ώς 
καί ό Barley d’Aurevilly ό πολύς εύφάνταστος 
συγγραφεύς τών «Διαβολικών» γράφει έν τοΐς 
άπομνημονεύμασιν αύτοΰ.

Ό Στάπλετον κεΐται βαρέως πληγωμένος, 
αλιλά δέν απελπίζεται,καί μόλις άπομακρυνθέν- 
τω>ν τών άγριων ορδών, κατορθώνει μετάπολλοΰ 
κόπου καί άγώνος νά φθάση ερπων μέχρι τοΰ 
σταθμού, δπου βύρε άθικτον τήν μορσικήν μηχα
νήν του, Λαμβάνων δ’ άμέσως διά τών αίμοφύρ- 
των δακτύλων του καί τρέμων τό χειριστήριο*, 
ζητεί τόν σταθμόν τής Άοελαΐδος.

— Τάκ, τάκ-τάκ-τάκ, τάκ ; τφ απαντούν, 
δηλαδή έννοήσαμεν, τί θέλετε ;

Μέ όλίγας λέξεις ό Στάπλετον καί μέ διακο- 
πά<ς, αϊσθμαίνων, διηγείται τά συμβάντα.

•— «Τίκ-τάκ, τάκ-τάκ-τάκ . . . προσθε’τει, 
οηλαδή, άποθνήσκω. Ειδοποιήσατε σύζυγον καί 
τέκνα μου νά έλθουν αύτοΰ είς γραφεΐον, νά τά 
άποχαιρετήσω.

— «Τάκ-τόκ-τύκ, τάκ ... . Άμέσως έγέ- 
νετο. Συνάμα έκαλέσσι/εν ενταύθα καί τόν !α»

Η ΦΥΧΙ3· >---
■ τρόν, νά είπήτε τά τής πληγής σας . .Ίσως 

είναι έτι κ,αιρδς, τφ άπαντούν.
— Τοκΐταχ.............. ανωφελές. Δέν υπάρχει

καιρός ! Τά^τέκνα μου μόνον καί τήν σύζυγόν 
θέλω, νά ιδω. Γλήγορα ! γλήγορα! προσθέτει.

Ενφ οε μετεκάλουν πρό τής μορσικής, ώς πρό 
τής ίπιθανατίου κλίνης, τά προσφιλή τοΰ Στά
πλετον οντα, άπεστέλλοντο έν ταυτφ έκ τής 
Αοελαΐδος εν πάση σπουδή, άπασαι αί άναγ- 

καΐαι βοήθειαι, δπως σώσωσι τόν μόνον έναπο- 
μείναντα έκ τής καταστροφής καί νά παραλάβωσι 
τούς νεκρούς' εϊτα δέ άπό καιρού είς καιρόν ήκού- 
οντο, τίκ, τάκ, τίκ, τάκ, ήτοι αί τελευταϊαι 
αγωνιώοεις λέξεις τοΰ θνήσκοντος Στάπλετον, 
όστις ούτως έξέφραζεν τάς τελευταίας τού βίου 
του στιγμάς.

Τέλος ή σύζυγος τού Στάπλετον έφθασεν είς 
τον τηλ. σταθμόν τής Άοελαΐδος μετά τών ούο 
τέκνων της, ενός άρρενος 18 έτών καί ενός θή- 
λεος 16. Καί μετά λυγμών έπλησίασαν πρός τήν 
Μορσικήν, ένθα έμαθον τήν καταστροφήν.

Τοσούτον οέ συμπαθώς προσέβλεπον έπί τοΰ 
μηχανήματος, ώσεί νά ήθελον ν’ άποσπάσωσιν 
έκεΐθεν τήν μορφήν τοΰ πεφιλημένου πατρός των 
και ν’ ακούσωσιν αύτήν τήν φωνήν του. Τά μη
χανήματα οιετέλουν εντελώς άφωνα καί ακίνητα, 
οτε μετ’ ολίγον ήρχισαν ν’ άκούονται σποραδι
κός τά τίκ-τάκ τής Μορσικής. Οί λυγμοί πρός 
στιγμήν καταπαύουσι, τά βλέμματα δλων προ- 
σηλοϋνται έκεϊ καί επακολουθεί απόλυτος σιγή. Ή 
δέ ταινία σύρεται καί ό τηλεγραφητής προσπαθεί 
νά έξηγήση τά έπ’ αυτής συμβολικά σημεΐα.

— Ηλθαν ; έρωτα ό Στάπλετον.
— Ναί, άπαντ^ ό υπάλληλος, έν συγκινήσει. 

Καί ο Στάπλετον όλως εύχαριστημένος άπαντα 
μέ μίαν μόνον λέξιν: «θνήσκω». .

— Όχι I δέν θ’άποθάνης, τώ άπαντα άμέ
σως ή σύζυγός του. Είσαι μόνον πληγωμένος. 
Άναχωροΰμεν άμέσως.Ταχέως θά ειμεθα πλησίον 
σου, νά σέ σώσωμεν.Μή τηλεγραφής πλέον, μή 
χάνεις τάς δυνάμ-εις σου, ήσύχασον καί περίμε- 
νόν μας.

Ό Στάπλετον μετά πολλού άγώνος, άνέγνωσε 
φαίνεται τάς λέξεις ταύτας, άλλ ’ αύται αί στιγ- 
μαί τφ είναι πολύτιμοι καί ό θάνατος έρχεται 
καλπάζων. Συλλαμβάνει τό χειριστήριον καί επα
ναλαμβάνει μετά σθένους :

— Τάκ, τάκ, τάκ, τόκ, τάκ. Αργά ! γΰναι, 
άποθνήσκω . . . Δέν θά σάς ιδω . . . Τέκνα μου, 
είναι θέλησις τοΰ Θεού, σεβασθήτε καί υπακού
σατε αύτή/Ο,τι ήδυνήθην έπραξα, ήδη κάμετε 
το μέρος σας ... Η καροία μου βαθμηδόν πα
γώνει . . . γονατίσατε ... δέν βλέπω πλέον. . 
Καί έπαυσεν. '

Είς τάς τελευταίας ταύτας λέξεις απαντες οί 
παριστώμενοι έγονυπέτησαν πρό τοΰ μηχανή
ματος, ώσει είχον πρό αυτών τόν -.εκρ2·> να

' .... ..... ■ , .5^^-ν:. - * · *
προσηυχήθησαν, δσον ήου^θησαν θερμώς. Ειτα 
έπήλθον οί λυγμοί τής γυναικός καί ,τώ’ τέκνων 
του, οτε έπί τέλους τούς άπεμάκρυναν^έκεΐθεν, 
ίδόντες, δτι τό μηχάνημα είχε πλέον παύσει νά 
όμιλή.

Ό Στάπλετων είχε τελειώσει, πάντες απε- 
μακρύνθησαν έν μεγάλη λύπη καί συγκινήσει, δτε 
ο’ εφθασαν είς τόν νεκρικόν σταθμόν, εύρον τον 
άτυχή Στάπλετον, δλως ξηρόν καί πεπηγότα 
πρό-τού μηχανήματος, μέ τήν δεξιάν χεΐρα έπί 
τοΰ χειριστηρίου !

(’Εχ τον γαΛΛικοΰ)
Ρούς.

ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ
(Ίστορικδν διήγημα)

κ. Μ. (1) καί ό κ. Π (2) συνηντή- 
θησαν, ταξειδεύοντες ό είς καί ό άλλος 
τήν Ιταλίαν. Οί άνθρωποι οΰτοι ήσαν 
πεπλασμένοι νά συνδεθώσι διά φιλίας· 
μετ' όλίγον ή σχέσις μεταξύ αύτών ήτο 
τελεία. Μετέβαινον πάντοτε φιλονεικοΰν- 
τες περί τών πλεονεκτημάτων τών δύο 
έθνών. Ό Λόρδος έλεγεν είς τόν νομοδι
δάσκαλον, δτι οί Γάλλοι είχον περισσότε
ρον πνεύμα τών Άγγλων, οέν είχον δμως 
όρθοφροσύνην- Ό νομοδιδάσκαλος ένέ- 
κρινε τό λεγόμενον, άλλά δέν ύπήρχε 
μέσον συγκρίσεως μεταξύ τοΰ πνεύματος 
καί τής όρθοφροσύνης. Παρήλθον πολλαί 
ήμέραι καί Λ λογομαχία διετηρείτο.Ήσαν 
είς τήν Βενετίαν ό νομοδιδάσκαλος έπε- 
σκέπτετο πολλούς, μετέβαινε πανταχοΰ, 
έβλεπεν δλους, άνέκρινε καί τήν έσπέραν 
έσημείωνεν ύπομνήματα, τά όποια έκα- 
μνεν. Πρό μιας δέ Λ δύο ώρών είχεν έπι- 
στρέφει είς τήν συνειθισμένην έργασίαν 
του, δταν είς άγνωστος τώ άνηγγέλθη. 
Ουτος ήτο Γάλλος άρκετά κακώς ένδε- 
δυμένος, δστις τώ είπε :

(1) Ανώτεροι κατάσκοποι έν Βίνετίφ,τρεΓςΆν αοιβ- 
μίν, έπιϊ»τραμμένοι ν' άναχαλύπιωτ1. τ«ς ίπιβθωλά« 
κατά τής έξουτίΧ?.

—-Κύριε,είμαι συμπατριώτης σας. Πρό 
είκοσιν έτών σάς είοον έκεϊ· αλλά διετή- 
ρησα πάντοτε φιλίαν διά τούς Γάλλους, 
καί ένόμισα έμαυτόν ένίοτε πολύ εύτυχή 
νά εΰρω τήν περίστασιν νά τοΐς χρησι
μεύσω, καθώς τήν έχω σήμερον μεθ’ ύ
μών- Δύναται τις τό πάν νά κάμη είς 

■ τήν χώραν ταύτην, έκτος, έννοειται, τοΰ 
ν’ αναμιχθή, είς τάς ύποθέσεις τοΰ Κρά
τους. Μία λέξις απερίσκεπτος περί τής

(I) Μέγας συγγραφεύς καί νομοδιδάσκαλος Γάλλος. 
Συγγσαφεύ; κι) πολιτόώς Άγγλος.

1^5 ■·

Κυβερνήσεως έπιφέρειτήν θανατικήν ποι
νήν, κα,ί σεις έκρατήσατε ήδη πολλάς 
χιλιάδας. 0ί έξετασταί (d) ούτοι τοΰ Κρά
τους έπιτηροΰσιν άγρύπνως τήν πορείαν 
σας· σάς κατασκοπεύουσι, παρακολου- 
θοΰσιν δλα τά βήματά σας, λαμβάνονσι 
σημείωσιν περί παντός σχεδίου· δέν άμ- 
φιοάλλουσιν δέ,δτι συγγράφετε. Γνωρίζω 
μετά βεβαιότητος, δτι όφείλουσιν, ίσως 
σήμερον, ίσως αΰριον, νά κάμωσι παρ’ 
ΰμϊν κατ’ οίκον έρευναν. Βλέπετε, Κΰριε, 
έάν πράγματι έχετε γράφη καί σκέπτε- 
σθε, δτι είς άπλοΰς στίχος, αλλά κακώς 
διερμηνευμένος θά σάς έκόστιζε τήν ζω
ήν. Ιδού έκεϊνο τό όποιον έχω νά σάς 
είπω. Έχω τήν τιμήν νά σάς προσκυνώ. 
Έάν μέ συναντήσατε είς τάς όδοΰς, σάς 
ζητώ μίαν χάριν, τήν όποιαν νομίζω όηω- 
σοΰν σπουοαίαν, νά μέ περιφρονήσητε, 
καί έάν κατά τύχην ήτο πολΰ άργά «διά 
νά σάς σώσω καί σάς συλλάβωσι, νά μή 
μέ καταγγείλητε·

Ταΰτα είπών έξηφανίσθη καί άφησε τόν 
νομοδιδάσκαλον είς τήν μεγαλειτεραν κα- 
τάπληξιν. Ή πρώτη κίνησίς του ήτο νά 
ΰπάγη τάχιστα είς τόν γραμματέα του, 
νά λά'βμ τά χειρόγραφά του καί νά τά 
φίφη είς τό’πΰρ.

Μόλις έγεινε τοΰτο, όήόρδος είσήλ,θε. 
Δέν έδυσκολεύθη νά διακρίνη τήν ταρα
χήν τοΰ φίλου του καί τόν ήρώτησε τί τώ 
συνέβη. Ό νομοδιδάσκαλος τφ έδωκε 
λογαριασμόν περί τής έπισκέφεως, τήν 
όποίαν έσχε, περί τών κεκαυμένων χειρο
γράφων καί περί τής διαταγής τήν όποιαν 
έσωσε, νά έχη έτοιμον τήν όδοιπορικήν 
του άμαξαν τήν τρίτην ώραν τής πρωίας, 
διότι τό σχέδιόν του ήτο ν’ άναχωρήση 
άνευ αναβολής,νά μείνη ούτε μίαν στιγ
μήν περισσότερον ή όλιγύ$τερον, διότι 
ήδΰνατο νά ήνε' είς αύτόν πολΰ όλεθρίας. 
Ό λόρδος τόν ήκουσεν ήσΰχως καί τώ 
είπεν :

— ’Ιδού, τί είνε καλόν, αγαπητέ μοι 
φίλε· άλλ ’ άς'συνέλθωμεν είς εαυτούς διά 
μίαν στιγμήν καίάς έξετάσωμεν όμοΰ τό 
συμβάν μέ ήσυχον νοΰν.

— Άστείζεσθε! τώ είπεν ό νομοδιδά
σκαλος, είνε αδύνατον, διότι ή κεφαλή 
μου έξαρτάται άπό μίαν κλωστήν.

— ’Αλλά τίς είνε λοιπόν ό άνθρωπος 
οΰτος, δστις έρχεται τόσον άνδρείως νά 
έκτίθηται είς τόν μέγιστον κίνδυνον τοΰ 
βίου,νά σάς σώσρ ; Τούτο δέν είνε φυσι-
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κόν. Ό Γάλλος, δστις σας Αγάπησε, δίά 
τήν αγάπην της πατρίδος τον, δέν γίνεται 
ποσώς έκ τών διαβημάτων τούτων τόσον 
έπικίνδννος' καί πρό πάντων ύπέρ ενός 
αγνώστου· Ή μήπως είνε φίλος σας;

— Ό&-
— Ήτο κακώς, ένδεδνμένος ;
— Μάλιστα, πολύ κακώς.
— Σας έκαμε πρότασιν περί χρημάτων, 

κανέν τάλληρον είς άντάλαγμα τής συμ
βουλής του ;

— Ώ1 ούδ’ ένα όβολόνί
— Τούτο είνε ακόμη παράδοξώτερον- 

αλλά πόθεν γνωρίζει πάν δ,τι σάς είπε;
— Μά τήν πίστιν μου, δέν γνωρίζω 

τίποτε ... Έκ τών έξεταστών, πιστεύω.
— Εκτός, δτι τό σχέδιον τούτο είνε τό 

μνστικώτερον τών δσων ύπάρχονσιν είς 
τόν κόσμον, ό άνθρωπος οντος δέν είνε 
εύπρόσωπος, ώστε νά τόν πλησιάσμ τις.

— Άλλ ’ ίσως ούτος νά ήτο κανείς κα
τάσκοπος, τόν όποιον μεταχειρίζονται.

— Είς άλλους|είπέτε αύτά. Θά λάβωσι 
διά κατάσκοπον ένα ξένον, καί ό κατά
σκοπος ούτος θά ήτο ένδεδυμένος ώς 
επαίτης, έν ω κατά τό έπάγγελμα, δπερ 
μετέρχεται, πρέπει νά πληρώνηταικαλώς; 
καί ό κατάσκοπος ούτος θά ειπίι γεύματα 
είς τούς κυρίους του διά σας, μέ κίνδυ- 

.νον ν ’ άπαγχονισθη έάν τόν συλλάβωσι 
καί. τόν καταμηνύσωσιν; έάν δέ διασω- 
θήτε καί τούτον τόν συλλάβωσι, τί θά σάς 
άναγγεΐλμ ! είνε παραμύθια δλα αύτά, 
φίλε μου! '

— ’Αλλά τί είδους λοιπόν είνε αύτός 
ό άνθρωπος:

— Τόν ζητώ, άλλ’ άνωφελώς.
•— Άφ ’ οΰ άμφότεροι έξήντλησαν ολας 

τάς είκασίας, τού νομοδιδασκάλου έμμέ- 
νονπος είς τήν γνώμην του, καί τούτο 
έπί τό άσφαλέστερον, ό λόρδος, άφ’ ού 
έπε ριπάτησεν όλίγον καί έτριψε τό μέτω- 
πον ώς άνθρωπος είς τό όποιον έπέρχε- 
ται βαθειά τις σκέφις, έστάθη αίφνης καί 
είπε:

•—Νομοδιδάσκαλε, περίμενε, φίλε μου, 
μοί έπήλθε μία Ιδέα. Άλλ ’ άν τυχόν . . . 
ό άνθρωπος ούτος ...

— At, καλά I ό άνθρωπος ούτος;
— Έάν ό άνθρωπος ούτος ·. · ναί, έν- 

δεχόμενον νά ήνε τούτο- αύτό είνε, δέν 
άμφιΐοάλλω πλέον·

— ’Αλλά τίς είνε λοιπόν ό άνθρωπος 
ούτος; Έάν τόν γνωρίζετε, σπεύσατε νά 
μοί τόν άναγγείλητε!

— Έάν τόν γνωρίζω ! Ώ ! ναί, νομίζω 

δτι τόν γνωρίζω τώρα. . . Έάν ό άνθρω
πος ούτος άπεστάλη άπό ...

— Μή μέ βασανίζετε, σάς παρακαλώ.
— Άπό ένα άνθρωπον, δστις εινε πα

νούργος ένίοτε, άπό ένα βέβαιον Μιλόρ
δον, δστις ίσως ήθέλησε νά σάς άποδεί^η 
έκ πείρας, δτι μία ούγγία ύγιούς νού είνε 
άνωτέρα εκατόν λιβρών πνεύματος- διότι 
μέ ύγιά νούν .....

— *Α ! κακούργε...........άνεφώνησεν ό
νομοδιδάσκαλος. Τί παιγνίδι μοί έπαι- 
ξας 1 . . . . Καί τά χειρόγραφά μου 1 τά 
χειρόγραφά μου, τά όποια έκαυσα 1

Ό νομοδιδάσκαλος δέν ήδυνήθη ούδέ- 
ποτε νά συγχωρήσμ είς τόν λόρδον τήν 
άστειότητα ταύτην. Είχε διατάξει νά κρα- 
τήσωσι τήν παρασκευασμένην καθέδραν 
έπέβη αύτής καί άνεχώρησε τήν ίδιαν 
νύκτα, χωρίς νά χαιρέτησα τόν σύντρο
φον τού ταξειδίου·—Έγώ θά βιφθώ είς 
τόν λαιμόν του, είπε, θά τόν έναγκαλι- 
σθώ έκατόν φοράς καί θά τώ εϊπω : — *Α 1 
φίλε μου, μοί άπέδειξας, δτι ύπάρχουσιν 
έν Άγγλίμ άνθρωποι πνεύματος καί θά 
εύρω ίσως τήν περίστασιν, άλλην φοράν, 
νά σάς άποδείξω,δτι ύπάρχουσιν έν Γαλ
λία άνθρωποι ύγιούς νού.

(Έχ τοΰ γαΛΛιχοο}.
"Αδης
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θησαυροί ! λαχεία 1 τύχη ! ευρήματα ! είναι 
τό δνειρον συνήθως τών άπηλπισμένων καί τών 
μή δυναμένων άλλως διά μιας ,νά πλουτήσωσιν, 
παντού os και παντοτί ανεφανησαν οί ανα'^ητη- 
ταί τών θησαυρών καί ανέκαθεν καί παρά τοΐς 
άρχαίοις καί τοΐς Μεσαιωνικοί; καί τοΐς Μουσουλ
μάνοι; ετι, ζωηρώς συνεζητεΐτο ό τρόπο; τής άπο- 
κτήσεω; εύκόλως καί άμέσως πολλών χρημάτων. 
Άλλ ’ έν Έλλάδι κυρίως πολλάκις έπεκράτησε 
μανία καί πάθος ή άναζήτησις θησαυρών. Πο- 
σάκις δέ οί μάλλον ευφάνταστοι δέν εξήγειραν τά 
πλήθη, τού; περιέργους καίχρυσοθήρας, οί δέ κά
τοχοι μυστικού τίνος, οί δνειροβάμονες καί γνώ- 
σται τοπικών αποκρύφων διαμερισμάτων θησαυ
ρών, δέν άνέσκαψαν καί άνίχνευσαν τά εδάφη; 
Καί τό αποτέλεσμα; Κάποτε κάτι τι, συνήθως 
μηδέν καί ώς έπί τό πλεΐστον ματαιοπονία καί 
απάτη καί πλάνη καί ψεύδος ! ,

Τό περίεργον δμως, δτι πανταχού, ιδίως δέ έν 
Έλλάδι, δπου ένεκα τή; ευκλεούς άρχαιότητος 
υπήρξαν ένδοξοι καί μακάριοι χρόνοι καί ένεκα
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τής έγκαταστάσεως έπί μακρόν χρόνον Ενετών 
καί Τούρκων, νομίζεται, δτι έκρύβησαν θησαυροί 
ύπό την γήν καί διότι εις πολλά μέρη άνευρέ- 
θησαν αρχαία νομίσματα καί κειμήλια καί σκεύη 
πολύτιμα καί δουκάτα καί κολονάτα καί φλωρία 
καί σάκκοι λιρών κτλ. επικρατεί έτι ασφαλή; παρά 
τ}ΐς πολλοί; πεποίθησις, οτι ΰπό τήν γήν μας ΰπάρ - 
χει άπειρο; θησαυρός. Καί είναι αληθές, δτι έκά- 
στοτε ανευρίσκονται πολύτιμα καί άνεκτίμητα 
αρχαία αγάλματα, νομίσματα, αγγεία καί σκεύη, 
Ένετικά καί Βυζαντινά, αξίας ειοη καί νομίσματα 
καί λίθοι, ώ; καί τή; Τουρκικής κατοχής ποικίλα 
κεκρυμμένα πολύτιμα αντικείμενα, κοσμήματα 

κτλ.
Πρό; άνεύρεσιν όμως τούτων απαιτείται ειδική 

διδασκαλία, μάθησις καί πείρα, διότι πάντες δέν 
κέκτηνται, ώς πιθανολογείται, τών προσόντων τής 
άνακαλύψεως τών άποκρύφων θησαυρών. Ιδίως άν 
δέν ήναι τις άγγελο; ή λευκό; ώς περιστερά, δέν 
δύναται, ώ; λέγουν, νά εύρη τίποτε.

Έν Άθήναις καί εΐςτά περίχωρα αύτών, έγ- 
κλείονται, ώς νομίζεται,οί μεγαλείτεροι καί περισ
σότεροι καί καλείτεροι θησαυροί καί μήπως δέν 
εΰρίσκονται, έκάστοτε τοιούτοι ;

"Ας άκούσωμεν τού; είδικώ; καταγιναμένους 
εί; τήν άναζήτησιν τών θησαυρών. Αύτοί θά 
γνωρίζουν βι§αίιας περισσότερα νά μάς ειπουν.

Εί; Αθήνα; ύπάρχουσιν αρκετοί τοιούτοι, ΐ.δίω; 
είς πλουσιότατος ένχρήμασι καί κτήμασι, εξην
ταβελόνης, φιλάργυρος, ώς λέγεται, μυστηριώ
δη; δέ καί πενιχρώς ζών, άπομεμωνομένος δλως 
καί φύσει παράξενο; είς τό έπακρον, μή πλησιά- 
ζων ουδένα καί καταγινόμενος μόνον τά είσηδή- 
ματά του είσπράττων, τά χρήματά του μέτρων 
καί άπαριθμών καί ασφαλώς άποκρύπτων, έγ- 
κλειόμενος δέ είς μικρόν κάθυγρον δωμάτιον, κα
τάμονος πάντοτε καί έσαεί καπνίζων καί σκε- 

πτόμενος.
Είναι ό διάσημο; φιλάργυρος καί φιλοχρήματο; 

τών Αθηνών κ. Πατ . . , λογιζόμενος κάτοχος 
δύο ή καί τριών εκατομμυρίων. Νομίζεται δέ ώ; 
άναζητητής καί ουτος τών θησαυρών καί τούτον 
κατορθώσαμεν μέ τρόπον νά πλησιάσωμεν καί έξε
τάσωμεν σχετικώς.

— Καί πιστεύεις τού λόγου σου, κ. Πατ... 
τφ είπομεν, δτι υπάρχουν ακόμη θησαυροί κ«- 
κρυμμένοι’ ύπό τήν γήν ;

— Πώς όχι f μάς άπαντά. Οί Τούρκοι ί’κρ'υψαν

J
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τά χρήματά των φεύγοντες μέ τήν έλπίδα, δτι 
θά έπανέλθουν νά τά πάρουν. 01 Βενετσάνοι 
έκρυβαν καί αυτοί τά χρήματά των, φοβούμενοι 
τούς πειρατάς καί άπδ κάτω άπδ μεγάλας πέ
τρας αρχαίας καί άπδ κάτω από τά φρούριά των 
εΰρέθησαν κιούπια γεμάτα άπδ φλωριά ή κολο- 
νάτα. Έπειτα οί αρχαίοι είς τούς τάφους έβαζαν 
τά πολυτιμώτερά τους πράγματα. Κάδε τάφος 
εχει θησαυρόν μέσα. "Αμ οΐ κλέφτες, φονιάδες, 
κακούργοι, δπου κρύβουν καί αυτοί τά χρήματά 
των, διά νά μή τούς πιάσουν καί ύστερα φεύγουν 

• καί τά άφίνουν ; Έγώ έγνώρισα ένα ζητιάνον, 
οπού τήν ημέραν έπαιτοΰσε καί τήν νύκτα έκοι- 
μάτο επάνω σέ στρώμα γεμάτο άπδ χαρτονομί
σματα καί μαξιλάρια άπδ κολονάτα καί λίρα' 
ποΰ τά ηνρε ;

Ό κ. Πατ . . ,'ήλικιωμένος ήδη μάς διηγείτο 
ταϋτα μετ’ έμφάσεως καί κάπως ενδιαφερόμενος. 
Φαίνεται αυτοί οί άνθρωποι, όπόταν τοΐς όμιλεΐ- 
τε περί χρήματος, χρυσού πολλοΰ καί θησαυρών, 
αναζωογονούνται καί ζωηρεύουν, διότι μετ’ ολί
γον οί οφθαλμοί έξήστραπτον, τδ πρόσωπόν του 
έλαβε νέαν ζωήν καί λάμψιν, ή δέ φωνή του νέον 
δλως τόνον.Ήτον δλωςμϊς τό στοιχείου του.,

— Κάθε πέτρα βαρειά, ασήκωτη, χωσμένη 
μέσα στή γή καί σκεπασμένη άπδ μια σπιθαμή 
χώμα, μοί λέγει, πλησιάζων εις τό ούς μου, 
κρύπτει έννενήνταένιά τοΐς εκατόν μέσα της ένα 
σάκκο μεγάλο ή δύο τρία πέτσινα δέματα, γε
μάτα άπδ φλωριά ή κολονάτα, κολλημένα εκεί 
μέ ρίζαις τοΰ διαβόλου.

— Καί ηύρες ποτέ τοΰ λόγου σου θησαυρούς; 
τδν ήρώτησα.

— Καί θά τό έλεγα τής αφεντιάς σου ; μοί 
άπαντά, αν ευρισκα ; καί νομίζεις, δτι έτσι εύ
κολα εΰρίσκονται οί θησαυροί ; Είναι τό δυσκο- 
λώτερον πράγμα. Μία ζωή πολλάκις δέν αρκεί 
διά νά μάθης μόνον τά μυστικά τής επιστήμης 
αύτής.

— Καί πώς, επιστήμη είναι καί αυτή ;
— “Αμ τί ·,

Καιί λαμβάνων τότε ύφος σοβαρότερου ;
— Τρία είδη θησαυρών, υπάρχουν, φίλε μου, 

μοί λέγει, τοΰ ΛαίοΛυι, τών άπεθαμμένων καί 
τών κακούργων, δολοφόνων ή φυγάοων κατακτη- 
τών.

Οΐ θησαυροί τοΰ διαβόλου είναι εκείνοι ποΰ 
είναι μέσα είς τήν γην κρυμμένοι, πέρα άπδ 
εκατό χρόνια καί υπάρχουν πολλοί τρόποι νά 
τούς άνακαλύψη κανείς. Μέ μία βέργα φουντου- 
κιάς (λεπτοκαρυάς), ή όποίανά έχει δύο κλάδους 
ξερούς, μακρυά σαν πιρούνι, τήν οποίαν κρατείς 
άπδ τό χονδρό μέρος, περιπατεΐς πρδς τήν διεύ
θυνσήν τοΰ άνεμου καί δπου σέ πάει πηγαίνεις 
καί σύ δεξιά ή. αριστερά καί αμα ίδής, δτι ή κο
ρυφή πηγαίνει πρδς τά κάτω καί θέλει νά σταθή, 
στέκεσαι καί σύ. Έδώ πρέπει νά προσέξης μή

πως κάμεις λ'ββος, διότι είναι πολύ δύσκολον κα 
χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Ή βέργχ λαμβάνει τότε ζωήν καί σαν μικρό 
ζφο, γάτα ή σκύλος γυρεύη νά ψάξη, νά μυρίση 
καί νά σταθή. “Αν τδ κατορθώσης, εκεί δπου θά 
σταθή, σκάψε καί θά εύρης τδν θησαυρόν τοΰ 
διαβόλου, δστις τήν τραβά σάν μαγνήτης. Έάν ό 
δεξιός κλάδος τής βέργας κινήται μόνος, ο θη
σαυρός είναι σιδηροΰς ή χάλκινος, έάν δέ δ άρι- 
στερός, τότε είναι χρυσός. "Αλλος τρόπος πρός 
άνακάλυψιν τοΰ μέρους, δπου κρύπτεται ό θη
σαυρός τοΰ διαβόλου, είναι ν’ ακόλουθης τά αδέ
σποτα έκεΐνα σκυλιά τών αγρών, μέ τή μ.ακρυά 
μύτη καί ίσα αυτιά, ποΰ άγριοκυτάζουν μέ μάτια 
σάν φωτιαΐς καί πλανώνται μυστηριωδώς είς τά 
ακατοίκητα μέρη καί σύρουν τήν ούράν του; κατά 
γής. Αύτά δέν γαυγίζουν, άλλά φωνάζουν λυπη
τερά καί τρομερά σάν τούς λύκους, δταν βλέπουν 
σταυρό. Αύτά έκεΐ δπου καθήσουν,.είναι θησαυρός, 
άλλά μή νομίσης, οτι τοΰτο αρκεϊ διά νά ευρης 
ποΰ είναι τά φλωριά ή τά διαμάντια, άλλά πρέ
πει νά γνωρίζης καί πώς θά τά πάρης, διότι τά 
βλέπεις καί δέν ήμπορεΐ; νά τά πιάσης.’Άν δέ 
βάλης χέρι καί τά έγγίσης, θ’ άποθάνης απάνω 
στδ χρόνο, έκτδς αν εκαμες συμφωνία μέ τδ διά- 
βολ’ο, τήν οποίαν υπογράφεις μέ τδ αίμα σου ή αν 
κάμης λειτουργεία άντιστρόφως, δηλαδή από τό 
τέλος είς τήν αρχήν, άλλά οί παπάδες δέν κά
μνουν τέτοια πράγματα.

"Ηρχιζα ν’ ανατριχιάζω.
Καί οί θησαυροί τών αποθαμένων; ήρώτησα, 

μετ’ ανυπομονησίας.
Αύτοί είναι δυσκολότερα νά τούς άνακαλύψη 

κανείς, διότι τούς φυλάττουν τά φαντάσματα 
εκείνων, δπου άπέθανον καί πρέπει νά είναι κα
νείς πολύ καθαρός, διά νά τά είδη καί τοΐς όμι- 
λήση. Ενίοτε φάντασμα μέ ασπρην γενειάδα, 
κρύο καί άκίνητο σέ περιμένει άπ’ εξω από τδ 
νεκροταφείο καί σέ διατάσσει νά τδ άκολουθήσης! 
Είμπορεΐ νά είναι καί γυναίκα μαυροφορεμέν^). 
’Εξαφανίζεται δέ ακριβώς, δπου ό θησαυρός είναι 
κρυμμένος. 'Αλλά διά νά πάρης τδν θησαυρόν 
χωρίς κίνδυνον, πρέπει νά έξαγοράσης τδ φάν
τασμα έκ τών αμαρτιών του καί νά τοΰ κάμης 
τόσας λειτουργείας, δσαι είναι αί άμαρτίαι του 
καί πολλάκις δέν άρκοΰν.

— Ώστε ήμπορεΐ κανείς νά πτωχύνη μέ τάς 
λειτουργίας, είπον.

— Δι ’ αύτδ πρέπει τις νά ζητή τους άλλους 
θησαυρούς τών κλεπτών, τών δολοφόνων κτλ. 
οί όποιοι φοβούνται νά μή χαλάσουν είς τάς κρύ- 
πτας ή τούς χάσουν καί αναγκάζονται κάθε λίγο 
νά εκθέτουν είς τόν ήλιον σέ' άσπρα σενδόνια τό 
χρυσάφι των, τά διαμάντια των, τά τοπάζια καί 
μπιρλάντια καί τά κοσμήματα. Έάν τότε άί καμ
πάνες κτυποΰν, οσοι τύχη νά περάσουν άπ’ εκεί 
καί τους ίδοΰν καί κατορθώσουν, χωρίς νά κλεί-
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σουν τά βλέφαρα διόλου νά βάλλουν χέρι, τουί 
περνούν. ,

—Τόσον δύσκολον είναι νά εύρη τις θησαυρόν ;
—"Αμ’τί νομίζεις ; Τό καλείτερον δμως είναι 

νά περιμένης τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων, 
τήν νύκτα, δπου παύουν αί χαραΐς, ρκίχρο τής 
γεννήσεωο. Τότε τά κακά πνεύματα δέν έχουν 
καμμίαν δύναμιν καί τά ζώα αναλαμβάνουν ^νά 
όμιλοΰν, δπως κατεδικάσθησαν μετά τήν προδο
σίαν τοΰ δφεως. Είναι ή ώρα δπου ανοίγονται τά 
υπόγεια καί τά σπήλαια καί ό ’Ωκεανός άφινει 
νά βλέπης τδ βάθος του. Είναι ή μόνη κατάλ
ληλος στιγμή.

__ Ώστε; ήρώτησα μετ’ άγωνιώοους περιέρ
γειας. ' , ,

__Τότε μόνον αν κρατής σιοηροχορτον, απην- 
τησε καί έσιώπησε.

— Τί παράδοξα πράγματα ! προσέθεσα.
__  Έτσι έπλούτησαν μερικοί. Άμ τί ·, 

δεν ημερώσουν τά θηρία καί δέν κινηθούν οί πέ
τρες, τίποτε δέν κάμνεις.

Καί μετά μικράν σκέψιν !
— Τί είδαν αύτά τά μάτια καί τί τρομάρες 

έπήρε αύτή ή καρδιά, μόνον έγώ τδ ξεύρω. Μ 
έκαμαν νά ΐδω δλα τά χρυσάφια, οιαμάντια, 
μπιρλάντια καί άλλα πολλά τοΰ κοσμου καί είζ 
τήν στιγμήν, δπου επερνα νά τά βάλω είς τήν 

τσέπην. . .
__ Ώστε έπήρες καί τοΰ λόγου σου ;
__ rA I όχι, τίποτε, απολύτως ποτέ τίποτε·
Έβιάσθην νά έρωτήσω καί επαυσε τας εκμυ

στηρεύσεις του ! Έσκέφθη καί τδ μιτενόησ*.,
— Σεις, έπανέλαβον, Κύριε Πατ .... δέν
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ώφΑήθητ» ποτέ έκ τοιαύτης περιστάσεως, αφοί 
γνωρίζατε ....

—- Αυτά δέ λέγονται, φίλε μου, μοί άπήντησε 
ξηρώς. Σάς είπα, δ,τι κάμνουν καί τί θησαυροί 
υπάρχουν. Τώρα πήγαινε νά τους ε'ύρφς.

— Καί τούς ϊδικούς σου θησαυρούς, δέν φο
βείσαι, νά σοΰ τούς άφαιρέσουν ούτω ;

— Τούς εχω κάμει ’όλους κτήματα, φίλε μου 
και .....

— Καί . . . ;
— ελκός μου λογαριασμός.

φ. α.

Ο ΘΕΙΟΣ ΜΟΥ

Δέν ειχον λόγους νά επιθυμώ τήν έγκαιρον εις 
τάς αιωνίους μονάς άνάπαυσιν τοΰ ήδη μακαρίτου 
θείου μου) Τοΰτο καί τοΐ παρέβαινε τόν γενικόν 
περί τών θείων κανόνα, εν τούτοις εγώ ουοόλως 
έβιαζόμην προς τοΰτο,, διότι άλλως τε ό θείός 
μου έλάμβανε αρκετά σεβαστήν σύνταζιν, άπό 
τήν οποίαν ειχον καί καλόν μερίοιον κατά μήνα. 

• Καί τοι λοιπόν δέν έφρόντιζον τόσον διά τά 
κληρονομικά μου δικαιώματα, ό θεΐός μου ήτο 
άνθρωπος καί ύπέκυψε καί αυτός είς τό πεπρω
μένου. Ό θείος μου άπέθανεν ! Ή λύπη μου δέν 
περιγράφεται, έκλαυσα ώς παιδίον καί δέν έφαγα' 
επί μίαν ημέραν. Εύγενής καρδία ό μακαρίτης, 
φιλόστοργος συγγενής, ουδέποτε μοΐ είχεν άρ- 
νηθή·... χρήματα, αιώνια του ή μνήμη.

Έν τούτοις άφ ’ ού άπέθανεν ό μακαρίτης ήτο 
επόμενον τά κληρονομικά μου ένστικτα νά ζωο- 
γονηθώσι, καί μετά τήν είς τήν τελευταίαν του 
κατοικίαν παραπομπήν του, έπέστρεψα είς τόν' 
οίκόν του, εγκατασταθείς ήδη μονίμως πλέον— 
διότι ήμην ό μόνος του κληρονόμος. — Ή πρώτη 
μου λοιπόν φροντίς ήτο, όπως κάμω τήν οίουσαν 
έρευναν είς δλα τά έπιπλα κτλ. όπως εϋρω τόν 
υποτιθέμενον θησαυρόν, δν ή φαντασία μου άνΐ- 
βίβαζειν εις αρκετά καλόν ποσόν, δπως τουλάχι
στον πολλοί φίλοι μου μέ ειχον διαβεβαιώσει.

Πόσον όμως εξεπλάγην, δτε παρ’ δλας μου 
τάς έρευνας δέν ήδυνήθην ν ’ άνεύρω τά ποθού- 
μενα χρήματα 1 Είς μάτην επί ώρας είχον ανα
στατώσει τήν οικίαν. Ουδέ λεπτόν 1 Εύρον όμως 
κάτι τι. ΤΗσαν 3 συναλλαγματικοί έκ 10 χιλ. 
δραχ. έκαστη, υπογεγραμμένη από ενα άλλον... 
θειον μου. Πάλιν καλά έσκέφθην, τώρα θά πε
ριμένω τήν κληρονομιάν τοΰ δευτέρου τούτου 
θείου, καί θά συμμορφωθώ τήν φοράν ταύτην μέ 
τήν κοινήν περί τών θείων παραδεδεγμένην γνώ
μην, ειιπον. Δυστυχώς όμως ήτο λίαν αργά· δι
ότι ό λίαν ευφυής ουτος θεΐός μου, δστις πολύ 
έπιτηδείως μέ είχε προσλάβει καί ύποκαταστήσει 

εις τήν κληρονομιάν μου, «φρόντισε καταλλή
λως όπως διαθέση τήν περιουσίαν του μετά θά
νατον . . . άπλοΰστατα χρεωκοπήσας.

Ο ΠΑΘΟΝ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΚΟΝΙΑΚ
> μέθοδοι τής άποστάέεως τοΰ οίνου ήσαν γνω

στοί άπό παλαιοτάτων χρόνων, ήρχισαν δέ ζαμ- 
όά.ναυααι πρακτικήν διάοοσιν, μόλκ κατά τόν με- 
σαίωνα, έν Αραβία, ένθα οί Ιατροί μετεχειρίέοντο 
τό έί οίνου οίνόπνευμα ώο άντιφάρμακον Άπό 
τήο έποχής έκείνηο τό έέ οίνου άπόσταγμα, ένεκα 

• τής μεθυστικής ένεργείας καί τής ευάρεστου γευ- 
σεως αύτοϋ, έθεωρεϊτο ώς νέκταρ μακροβιό
τατος.

Ή βιομηχανία τής άποστάδεως τοΰ οίνου ήρχισε 
. διαδιδομένη όλίγον κατ’ όλίγον ε|ς 'έκαστον τόπον 

άπό τοΰ ΙΕ' .■ αΙώνος. Έν ’Ιταλία δε έδεδόθησαν τά 
πρώτα καί τελειότερα συγγράμματα περί άποστά-' 
έεως τοΰ οίνου, άλλ’ έν Γαλλία κατά πρώτον, δπου 
τά κεφάλαια καί ή πρωτοβουλία δέν έλειπον, έφηρ- 
μόσθη βιομηχανικώς καί κατά τόν τελευταΐσν τού
τον αίώνα ελαόεν αυτή τοιαύτην ώθησιν, ώστε τά 
έέ οίνου άποστάγματα τών δύο Charentes έλαόον 
κατόπιν τό όνομα τής πλησίον πόλεως Cognac, 
δπου έπείεργάύεται καίέμπορεύεται τό προϊόν τούτο.

Ή κατασκευή τοΰ καλουμένου κονιάκ fine Cham
pagne πραγματικής άίίας οι’ έπεόεργασίας τού tt 
οίνου άποστάγματος, απαιτεί κεφάλαια, χρόνον καί 
έπιμεμελημένας φροντίδας' καί διά τών τριών τού
των δρων κατόρθωσαν οί Γάλλοι βιομήχανοι τού 
κονιάκ νά διαθέσωσι τά έαυτών κεφάλαια πρός ιοο 
καί ν’ άποκτήσωσι τήν παγκόσμιον φήμην, ής σή
μερον χαίρουσι.

Δυστυχώς οι κλειστοί τών παρ’ ήμϊν βιομηχάνων 
του είδους τούτου άποδλέποντες μόνον είς τό άμε
σον καί προοωριι δν κέρδος, δέν ΰττολογίζουσιν, δτι 
οί τόκοι τών κεφαλαίων των, άτινα θά μείνωσι νε
κρά έπί 6, 8, ίο, 2ο, καί 20 έτη 0ά ήσαν όλιγότε- 
ροι τής σχετικώς μεγάλης άίίας, ήν θ’άποκτήση τό. 
προϊόν αύτών καταναλισκόμενον μετά 20 έτη, 

Πόσοι καί πόσοι δέν έσχον έν Έλλάδι τήν ιδέαν, 
τής δι’άποστάδεως τοΰ οίνου καί έπείεργασίασ τού 
άποστάγματος, κατασκευής τοϋ κονιάκ ; αλλά καί 
πόσοι μεταδύ τών σχόντων τήν ιδέαν ταύτην έφήρ- 
μοσαν τούς κανόνας τούς' όδηγοΰντας είς άσψαλές 
καί έδραϊον συμπέρασμα ;

Ή άφθονία καί ή άρίστη ποιότης τής παρ’ ήμϊν 
πρώτης ύλης, θά έπέτρεπον είς τούς βιομηχά··ους 
μας τήν κατασκευήν κονιάκ έφαμίλλων τών Γαλλι
κών, άλλ’ ή ανάγκη τής διατηρήσεως αύτών έπί 
τόσα έτη, καί ή ίλλειψις πρωτοβουλίας καί σταθε- 
ρότητος έκ μέρους αύτών εινε τά κύρια αίτια διά τά 
όποϊα ή βιομηχανία αΰτη ύστερεϊ έτι έν Έλλάδι.

ΔιατΙ είς τά μεγάλα οινοποιεία, οπόν άποστάίον- 
ται τά στέμφυλα, δέν άποστάίεται έστω καί μικρόν 
τι μέρος κατ’ άρχάς, καλού οίνου πρός κατασκευήν 
γνησίου κονιάκ, δπερ μετά παρέλευσιν ίο έτών έί-' 
αγόμενου είς τί έμπόριον, θά έπέφερεν είς τόν οί- 
νοποιόν σημαντικόν κέρδος; Θά είχε τήν ύπομονήν 
όοίνοποιός νάίδη|δεσμευμέναςέπί ιο’τη ιοοοδραχ 
άδιάφορσν άν αύται μετά ίο έτη θά τώ έπέφερον 
ιο.οοο δραχμάς;

Έλπίόομεν, δτι βαθμηδόν θά κατανοηθή καί τκχρ’ 
ήμϊν ή ανάγκη τής τελειοποιήσεως τού σπουδαίου 
τούτου προϊόντος τής βιομηχανίας'μας. Β. Α.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΧΕΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΙΑ

Άναλογιζόμενοι πολλάκις τό ολιγόχρονων τής 
ζωής μας, έκπλησσόμεθΛ καί έλεεινολογοΰμεν 
τούς έπιζητοΰντας όλονέν νά θησαυριζώσι καί 
άποταμιεύωσιν, ένώ ταύτοχρόνως βλέπουσιν άλ
λους ουστυχοΰντας και κινδυνεύοντας καί οΐύτοϋ 
τοΰ άρτου τήν έζοικονόμησιν νά έπιτύχωσιν.

Καί θεωροΰμεν τούς ανθρώπους αυτούς άλλο 
τι ή τοιούτους, έχοντας σύνείοησιν, καρδίαν και 
αισθήματα. Καί τά άγριώτερα θηρία ακόμη άλ- 
ληλοβοηθοΰνται, λείχοντα τό ey τάς πληγάς τοΰ 
έτερον. Πόσον μάλλον ό άνθρωπος ό πεπροικι- 
σμένος λογικόν, καρδίαν, νοϋν καί αισθήματα 
ευγενέστερα καί δλως διάφεοα τοΰ κτηνώδους !

Ό βίος ήμ.ών είναι ελάχιστος, δσον καί αν 
όποτεθή μ,ακρας,ή δέ ήμερα τοΰ θανάτου ήμ.ών 
έγγίζει πάντοτε, διότι ή ζωή ημών δέν είναι, ή 
είς καί μόνο; σπινθήρ.

Δίατί λοιπόν τήν έμφυτον χαράν τής ψυχής, 
ήτις γενναται, όπόταν τείνωμεν χ«ρα βοήθειας, 
ν ’ αποφεύγωμεν νά άπολαμβάνωμεν ·,

®ί«838©
Διατί νά μή προσφέρωμεν εις τόν στερούμενου 

βοήθειαν καί συνδρομήν, ’ίνα κερδΐζωμ.εν παρ’ 
αύτοΰ άνακούφισίν τινα τών βασάνων τής ζωής 
ημών, τήν χαράν ήν αισθάνεται ή ψυχή μας, δταν 
ή χειρ ημών βοηθεϊ ;

@)£8έ8©
Διατί νά μην εχωμεν ευρέα πάντοτε, μεγάλα 

καί ανοικτά τά στήθη «μών καί τήν καρδίαν, 
διά νά κερδίζη ή ψυχή ημών χαράν, εύθυμίαν 
καί γέλωτα παρά τών εύεργετουμένων ένοεών, 
καθώς τό σώμα ημών λαμβάνει άρτον παρά τών 
πτωχών εργατών;

Οί γενναιόδωροι, οι γενναίοι καί πρόθυμοι είς 
τάς χορηγίας αύτών,. ώς καί οί εύεργετοΰντες 
τούς πάσχοντας, ουδέποτε δυσανασχετώσι κατά 
της ζωής των, διότι είναι οί ευτυχέστεροι τών 
ανθρώπων τοΰ κόσμου. Καλόν, δπερ πας τις βε
βαίως έπεζητεΐ, άλλ ’ ολίγοι άποφασίζουσι νά 
πράττω σιν.

Μέ ψαβδί καί μέ δυσάκι 
άσπρογένης καί κυρτός 
τρέχ’ ακούραστος εις γέρων, 
ό χειμώνας ό σκληρός.

Άσπρα κάνει τά λειβάδια 
τά ποτάμια σταματά, 
ψίχνει τών κλαδιών τά ψϋλλα 
καί βουβαίνει τά πουλιά·

Μπαίν’ ό πλούσιος στά παλάτι 
στάν καλύόα ό πτωχός 
μέσ’ τά πρόβατα κοψάται 
φοβισμένος ό βοσκός·

Πτωχίά μάνα τά παιδιά της 
μέ τό χνότο της θερμαίνει 
νηστικά τά διίο κλαϊνε 
τ’ άλλο άρρωστο πεθαίνει.

Κλαί ’ Α δύστηνος μητέρα 
τό παιδί τ' άπεθαμένο, 
μάνα, κράζει τ’ άλλο τέκνο 
νυστικό, έγώ πεθαίνω !

Αίτνα φλέγει της μητέρας 
τάν. ψυχή καί τίιν καρδία 
δέν ■ ύπάμχει δι’ έκείνην· 
έλεος ά εύσπλαγχνία.

Ζωντανά κ’ άπεθαμένο 
στην καλύβα κλαί ’ ά μάνα 
ψωμί πάει νά βρη τών. ζώντων 
και γιά. τό νεκρό λαμπάδα.

Καί μέ δάκρυα στά μάτια 
σέ πλουσίου θύρα κρούει 
πλην ματαίως κάθε Κροΐσος 
τόν πτω^ζό δέν τόν ακούει.

Πικραμέν ’ Λ δόλια μάνα ' 
έπιστρέψει ατά μικρά 
πλην κοντά στό πεθαμένο 
βρίσκει τ’ άλλα δυό νεκρά.

Λια^άντης Μ. Τσόμικος.

Η. S.
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SIS w· TOT ΜΑΓΑΜΜΤ HOT
Amouraki.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Σκυλάκι μου στην ίενητεισ 
Ή μόνη συντροφιά μου 
Στά δάκρυα καί σταϊς λύπαις μου 
Μόνη παρηγοριά μου.

Χωρία έμέ δέν έκανες
Kt’ έγώ χωρίς έσένα
Κι’ ήσουν ή άγάπη μου ή χρυσή 
Στά έρημα τά έένα.

ΑΙ ΜΑΓΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

χεδιογραφη'σατε έπί τεμαχίου λευκού τετρα
γωνικού , χάρτου οίσυδήποτε, έπιστολών ή κοι
νού, γεωμετρικόν τι σχήμα τρίγωνον, τετράγω
νον, όκτάγωνον, πολύγωνον, δπως θέλετε διά μέ
σου κοινού μολυβδοκόνδυλου, δπερ μουσχεΰετε προ- 
γενεστέρως έν τφ ύδατι. Θέσατε τόν χάρτην σας 
τούτον έπί τής έπιφανείας ύδατος έντδς κάοου ή λε
κάνης οίασδήποτε μέ τό σχέδιον πρός τά άνω (τρί
γωνον π χ.) καί καλύψατε τούτο ΰδατος μετά προ
σοχής. Ή περιφέρεια τής εϊκόνος θά έμποδίζη τό 
ύδωρ νά φέρεται έφ’ δλου τού χάρτου.

ΕΚΠΩΜΑτίΣΙΣ ΒΑΥΚΑΛΕΩΝ ΕΧΟΥΣΩΝ 

ΠΩΜΑ YE&IHOW
ΑΙ βαυκάλεις αδται εΐνε γενικώς ατελείς' τών εννέα 

δ’ επί δέκα τα πώματα δέν έξέρχονται- ή κρυστάλλω
σα έγκειται είς τάς αλλεπαλλήλους εξατμίσεις τοΰ ύγροΰ, 
δπερ κολλά τά πώματα έπί τοΰ λαιμού τής φιάλης.

’Ενίοτε αρκεί μόνον, διά να νικήσωμεν τήν άντίστα- 
σιν ταύτην, »’ αφίσωμεν τήν φιάλην έπί τινα λεπτά 
εντός δοχείου πλήρους ΰδατος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΛΟΤΩΝ

!■- Τά βαρελότα κατασκευάζονται ώς έξήςί Δαμβάνομεν 
200 δρ. χλωρικοΰ Καλιού καί τα αναμιγνύομε» προσεκ- 
τικώς μετά 50 δρ. κόνεως θείου, τό δέ μϊγμα τοΰτο ανα
μιγνύομε» ετι προσεκτικώτερον μετά 100 δρ. μέλανος 
’Αντιμονίου. Έκ τοΰ μίγματος τούτου άρχει περίπου 
1J3 5ρ. §«’ έκαστον βαρελότο», προεμιγνύομεν 3—5 8ρ. 
μικρότατων λιθαρίω», τυλίσσομεν εντός χάρτου και προσ- 
δένομεν στερεώς. Ή άνάμιξις γίνεται δία τής χπιρός.

Μ fflfflS ΑΠέΟΙ Μ
Ήταν ή μόνη σου χαρά
Ένα μικρό χαδάκι
Καί στής κυρας σου τήν ποδι,ά 
Νά κάνης κρεβατάκι.

Ένδεκα χρόνια ή χάραις σου 
Μέ είχαν μαγεμένη
Κι' δλόμοια σάν. παιδάκι μου ’ 
Σέ κύταζα ή καϋμένη.

Έγώ σ’ έλάτρευα καί σύ
1 ρελλά μέ άγαποϋσες 

Καί σάν τ’ αρνάκι μέ χαρά 
Παντού μ’ ακολουθούσες.

Μά ό χάρος πούνε φθονερός 
Έφθόνησε καί μένα
Καί σ’ άρπαξε σάν κεραυνός 
Μ’ έχώρισε άπό σένα.

Έδώ κυτάζω νά σέ δώ
Έκεϊ νά σέ γυρεύω 
Κι’ άδύνατο μοΰ φαίνεται 
ΙΙώς δέν μπορώ νά σ’ είρφ.

Φωνάζω 0λ’amouraki μου
Κι’ ή κοκονίτσα κλαίει 
Κι’ ή λυπημένη μου φωνή
Γυρίζει καί μού λέει:

«Ti>v amouraki έθάήιανε 
βαθυά, βαθυά στά χώμα 
Μή άδικα κουράζεσαι 
Νά τόν ζητής άκόμαο.

*Ω ! τέτοιον πόνο πώς έγώ
Πώς θά τόνε βαστάζω
Καί πώς χρυσό amouraki μου 
Έγώ θά σέ ίεχάσω;

Τη <9 Μαίου 1597
'Αδαμαντία Άπίρη.

Ήδη λάβετε καρφίδα καί έγγίέατε τό έπί τού 
σχεδίου σας ύδωρ είς όποιονδήποτε μέρος θελήσετε 
χωρίς νά είσχωρήση αύτη έπί τοΰ χάρτου καί θά 
ϊδητε άμέσως τόν χάρτην σας τούτον κινούμενου 
έν μιδ διευθύνσει,μέχρις δτου τό γεωμετρικόν 
κέντρον τούτριγώνονσας έλθη νά 
τοποθετηθή άκριβώς κάτωθι τήςαίχ- 
μής τής καρφίδος «ας. Εΐνε δέ εύκολου νά 
έννοήσητε έκ τών. προτέρων, δτι θά σταθή έπί του 
σημείου Α, κέντρου τού τετραγώνου σας καί δτι ό 
χάρτης σας θά βοδίση πρός τήν οιεύθυνσιν τού τό- 
ίου, μέχριο ού ΤΟ σημεϊον Α έλθη νά τοποθετηθή 
ύπό τήν καρφίδα σας. Ό χάρτης σας θά σταθή τότε 
άφ’ εαυτού.

Έπαναλάβετε εΐτα τό πείραμά σας διά τετραγώ
νου ή πενταγώνου σχεδίου καί θά βεβαιωθήτε, δτι 
τό σημεϊον έφ’ ού θά σταθή δ χάρτης είναι άκριβώς 
τό σημεϊον τής συναντήσεως τών δύο διαγωνίων. 
Έάν δέ σχεδιαγραψήσητέ έπί τού χάρτου τον χάρ
την -τής Ελλάδος καί θέσητε. ώς προείπομεν, ύδωρ 
έντδς τοΰ σχήματος, θά Γδητε, δτι δ χάρτης θά σταθή 
είς σημεϊον τι ύπό τήν καρφίδα σας, δπερ θά έία- 
κριβώσητε κατόπιν, δτι είναι τό κέντρον τής Ελ
λάδος.

Ιδού λοιπόν νέος rpinoc καταδείίεωσ τού κέν
τρου οίουδήποτε σχήματος.

Φ. Π.'

ΕΚΚΟΧΔΙΩΣΙΣ ΕΣΚΟΡΙΑΣΜΕΝΟΥ 

ΚΟΧΔΙΟΓ (βίδας)

Θερμαίνομεν μέχρις έρυθροπυρώσεως τό άκρο» πλα
τείας τίνος σιδηράς ράβδου χαί τό εφαρμόζομε» επί τι- 
νας στιγμάς έπί τής κεφαλής τοϋ χοχλιού. Ευθυς ώ; ή 
κεφαλή θερμανθή, έκκοχλίοίμε» ,αύτή» διά χοχλιοατρο* 
φίου (βιδολόγι).

ΟΙ ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΥΡΟΥ

Ειί έκ τών μάλλον επιβλαβών εχθρών του τυροΰ εΐνε 
καί οί ποντικοί τής τυραποθήκης. ώς κάλλιστα δύ»αν- 
ται νά τό βεβαιώτωσιν εκ σκληράς πείρας, οί διάφοροι 
τυρέμποροι καί τυροχόμοι. Παοετηοηθη, δτι ό ποντικός 
αγαπά πολύ περισσότερον τών τυρών, τεμάχιο» άρτου 
έψημένου, δστις εμβαπτίζεται ακολούθως έν έλχίω καί 
άναβερμαίνεται έπ’ δλίγο», εκλέξατε.

ΕΠΙΧΡΙΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

Αναμιγνύομε» καθαρά» χόνιν σιδήρου μετά «λαδο
μπογιάς» καί έπιχρίομεν τα σιδηοα αντικείμενα, άτινα 
δέν εΐνε ανάγκη νά καθαρισθώσι προηγουμένως έκ τής 
σκωρίας.

ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΙ ΟΣΜΑΙ

Ή μετά τήν τομήν των κρομμύων έπί τών χειρών 
μένουοα όσμη απομακρύνεται εύθυς διά τινων σταγόνων 
αμμωνίας.

’Ωσαύτως φεύγει άπό τών χειρών ή δυσάρεστος οσμή 
τών παστών ιχθύων, δταν έντρίψώμεν αΰτάς μέ χάρτην 
έφαμερίδων.

Ή κακή έτμή, ήν εχει προσλάβςι τό κρέας, δταν 
«φυλάχθη είς ακατάλληλον μέρος ή καί όταν παρατη- * 
ροϋνται ίχνη άποσυνθέσεως είς τήν επιφάνειαν, απομα
κρύνεται 8ι’ έκπλύβεως μέ άραιάν διάλυσίν ΰπιρμαγγα- 
νικοϋ Καλλίου.

Ή διά πολλούς ανθρώπους ανυπόφορος δσμή του ίω- 
διοφορμίου φεύγει άπό τών χειρών, δτ«» έντρίβομεν ού- 
τάς μέ κόνιν συναπίου καί έλάχιστον μόνον ΰδωρ.

t

^έος περιηγητής, δστις ίκαμνεν πεζοπόρον 
περιήγήσιν διά τών “Αλπεων, διηγεϊται άνέκδοτον 
Ελβετικής τιμιότητας δπερ άξίζει πολύ νά έπανα- 
ληφθή.

Ή Σουηδή φίλη ήτίς ήτο μετά τού φιλοθεάμονος 
ξένου παρατηρήσασα, δτι ήσαν κατάκοποι μετά έδά- 
ωρον· πορείαν άπό τού μοναστηριού τού 'Αγίου 
Βερνάρδου, εΐπεν,ε Έγρήγορα θά φθάσωμεν είς τήν 
οίκίαν τοΰ αδελφού μου καί θά πάρετε όλοι άπό έν 
θερμόν κύπελον καφφέ καί όλίγην τροφήν».

Άλλ’ δταν έφθασαν είς τήν ίπαυλίν,αύτη ήτο 
κλειστή' αί θνραι κλειδωμένοι, τά παραθυρόφυλλα 
κλειστά, καί ό τόπος δλος έρημος,διότι ήτο δ καιρός 
τοΰ τρυγητού, καί καθ’ εις ήτο εις τόν άμπελώνα.

Ό νέος ήμών περιηγητής ήτο πολύ άπηλπισμέ-. 
voc, άλλ’ ή καλή Σουηδή φίλη εΐπεν. «Θά πάρετε 
αύτό τούτο τό άναψυκτικόν σας» καί πλησιάσασ® 
είς ένα σταυρόν έοχηματισμένον άπό ώραιϊα άνθη 
τοΰ βουνού, δστις έκρέμάτο έπί τής θύρας, κατά 
τήν ώραίαν συνήθειαν τών Ούαλών, έρριψε κάτω 
έν μέγα κλειδίον θύρας καί έν μιφ στιγμή ή θύρα 
ήνεώχθη.Ή φίλη μας ήναψε τότε ταχέως φλογερόν 
πύρ άπό ίύλα, κάί έν ύλίγα/ χρόνω έλαβαν λίαν 
έέαίρετον κύπελον καφφέ καί όλίγην άναψυκτικήν 
τροφήν.

Τούτο έφάνη πολύ παράδοξον είς τους περιη
γητές, καί ήρώτων τίνι τρόπφ οί οίκοκυραιΐοι έτόλ- 
μων ν’ άπέρχωνται οΰτω καί ν’άφίνωσι τήν κλείδα 
είς τόπον τόσον έπίκαιρον.

«"Ω, εΐπεν ή Σουηδή φίλη μέ τόνον δλως διόλου 
κινητικόν, δέν ύπάρχει φόβος νά είσέλθη κανείς έκ 
τών άνθρώπων ήμών είς οίκίαν, ήτις δέν άνήκει είς 
αύτούς, έάν ή κλείς κεϊται ύπό τόν σταυρόν πάν
τοτε ύπάρχει άσφάλεια έκεϊ·.

ΕΙΔΟΠΟ1ΗΣΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΩΝ

Αί τράκες κατασκευάζονται ώς έςή<: Μικρόν άργυροΰν 
νόμισμα (εικοσαράκι | διαλύεται έίς 12 </2 δράμια νιτρι
κού οξέος’ γινομένης τής διαλύσεως προστίθεται οινό
πνευμα, τό δέ παραγόμενον ιζημαζ διηθείται, πλύνεται 
δι ’ ΰδατος χαί ξηραίνεται άπλωνόμενο» κατά μίκράς δό
σεις έπί ποτιστικοί» χάρτου. Απαιτείται μεγάλη προ
σοχή καθ’ δλας αύτάς τάς εργασίας, καθόσον δ παρα- 
γόμενος κρατικός Αργυρος εΐνε πολύ επικίνδυνον έκ- 
κρηκτικόν σώμα. Αιχμή μαχαιριού έκ τής ζηρϊς κόνεως 
άναμιγνύεται μέ πετραδάκια καί τυλίτσεται «ιί χάρτην.

ΠαραχαλοΟνται βιτοι χαθυστερίθσι τήν 
συνδρομήν των τοΰ τρέχοντος, Στους, εθ«- 
ρεστούμενοι, νά μάς άποστείλωσιν α&τήν, 
δπως λάβωσι τήν άπόδειξίν των μετά τοϋ 
άριθμοΟ τοΰ λαχείου των τής προσεχούς έζ- 
κυβεύσεως.



134
ϊί Φ Υ Σ I X 135

υ ΗΧΩ

Valisnerid, γλυκεία άνάμνησις, ήτις υπεν
θυμίζει αύτφ ευτυχείς, πλήν, δυστυχώς παρελ- 
θούσας ημέρας· διά τής λεξεως δέταύτης ειχεν 
επονομάσει μελανόφθαλμον Γαλλΐδα,Μαργαρίταν, 
καλουμένην. . '

Ή ήρωίς του διηγήματος μας ήτο κόρη πλου
σίου κτηματίου, ό υιός τοΰ όποιου, Παύλος κα
λούμενος, έσπούδαζε τήν ιατρικήν ιίς τήν σχολήν 
τών Παρισίων. Ό νέος ούτος μόλις συμπληρώσας 
τό εικοστόν πέμπτον έτος τής ηλικίας του ήτο' 
πεπροικισμενος δι’ δλων εκείνων τών μυστηρίων 
τής φύσεως καί τής ανατροφής, τά όποια καθιστώ- 
σιν αύτόν αγαπητόν τοΐς πάσΐ' τόν νέον τοϋτον 
εγνώρισεν ό Δημήτριος, Έλλην φοιτητής, έν τφ 
Νοσοκομ,είφ Hdtfl Dieu καί συνεδέθησαν εκτοτε 
φιλικώς.. Ημέραν τινά προσεκάλεσεν ό Γάλλος 
φοιτητής τον Δημήτριον είς τήν εξοχικήν αΰτοϋ 
έπαυλιν,ήμίσειαν ώραν τών Παρισίων απέχουσαν.

Ή έξοχή αύτη στερΰται μέν χαρακτήρος έξό- 
χου, αποπνέει δμως απαράμιλλου ηδονήν, έπερ- 
χομένου τοΰ ίαρος. Εισερχόμενος ό Δημήτριος καί 
άναπνέων τόν εύώδη αέρα τών ροδίνων στεφά
νων τοΰ κήπου, ήσθάνθη τήν γαλήνην τής ενδομύ
χου ευδαιμονίας, ήτις εψαλλεν άρρητον το ασμα 
του έρωτος. Ό Ήλιος ήκτινοβόλει, τά πέριξέγέ- 
λων, ζωή δ' έπνεε» έν τή επαύλει, ζωή αφθονίας 
καί εΰμ.αρείας, νΰν ύπαρχούσης έν ταΐς πλουσιω- 
τέραις νορμανδικοί; έπαύλεσιν.

Ήνεωγμίνη θύρα εύρείας αύλής πεφυτευμέ- 
νης, δίκην παραδείσου, ήγεν εις τόν έν τφ βάθη 
κείμενον κήπον καί τά έκατέρωθεν κείμενα αγρο

τικά οικήματα του Γάλλου κτηματίου. Κροΰσαν- 
τες τόν κώδωνα οί δύω νέοι είσήλθον έν μεγα
λόπρεπε! αιθούση, τής όποιας οί τοίχοι είσίν έρυ- 
θρόχροοΓ έν τή σχηματιζομένη ύπ’αύτών καί τής 
οροφής γωνία διήκ.ει γραμμή κύκλφ έκ ξύλου κά
ρυά; πεποικιλμένη διά χρυσών αστερίσκων ή 
οροφή υψηλή άποτελεΐται έκ τριών ελαιογραφιών, 
ών ή μία, ή τοΰ μέσου, παμστμ τό δάσος τής 
Βολωνίας, ή δεύτερα κυνηγετικόν τι επεισόδιο», 
καί ή τρίτη χιονοσκεπές τής Ρωσσίας όροπέοιον 
αριστερά τοΰ είσερχομ.ένου κλειδοκύμβαλο», τά 
πλήκτρα τοΰ οποίου έψαυε διά τών ωραίων αυ
τής δακτύλων, ή νεαρά ακόμη μήτηρ τοΰ φίλου 
τοΰ Δημ-ητρίου, καί ήτις κατά τήν στιγμήν εκεί
νη» έπαιάνιζε τό Adieu τού Schuber. Άφοΰ ό 
Γάλλος φοιτητής έπαρουσίασε τόν φίλον του πρός 
τήν μητέρα του, μετέβησαν πρός έπίσκεψιν τοΰ 
ωραίου οάσους, τό όποιον εξετείνετο έμπροσθεν 
τοΰμεγάρου· μακρόθε» δέ διέκρίναννεαράν κόρην, 
ήτις έψαλλε μελαγχολικον φσμα, τοΰ οποίου ό 
ίχος έφθα»ε μέχρι; “ύτών· ή νεαρά αύτη κόρη 
ήτον ή Μαργαρίτα, ή αδελφή τοΰ Παύλου καί 
κόρη τοΰ πλουσίου κτηματίου, δστις πρό πολλοΰ 
δέν υπήρχε πλέον έν τή ζωή.

Ή Μαργαρίτα, νέα μή ΰπερύαίνουσα τάς δέκα 
έπτά ανοίξεις, ήτον αναστήματος μέτριου, με
λαχρινή, μέ μέλανας καί αγνήν αβρότητα έκ- 
φράζοντας οφθαλμούς, μέ κόμην μελανήν, τόσον 
πλουσίαν, δτο.» ουδεις ηδύνατΐ νά ό-ίειροπο\ήσΐ|· 
ή θαυμασία αύτη κόμη, ύψηλά άνηρτημένη έπί 
λευκού αυχένος, κατέπιπτε μέχρι τών λεπτών με
λανών οφρύων της καί έπεσκίαζε θελκτικώς τούς 
δύω μέλανας αύτής οφθαλμούς, ο&ς δύω κρουσσοί 
πυκνότατων βλεφαρίδων καθίστων έτι μάλλον 
ωραίους η δσον ήσαν' είχε τά-χείλη κοράλλινα, 
οσάκις οε ταΰτα έμειδίων, οιέκρινέ τις δύω σει
ράς λεπτοτάτων όδόντων. Οί καταπίπτοντες αύ
τής ώμοι, ό σχηματισμός τοΰ σώματός της δυσκό- 
λως δύνανται νά περιγραφώσιν' έν έ»ί λόγφ ήτο 
τόσον ώραία, ώστε οί άτενίζοντες αύτήν όφθαλ- 
μ.οί ήχμαλωτίζοντο’ ήτο τέλος τό κέντρον τής 
έλξεω; έν άπάσαις ταΐς αίθούσαις.

Ό Δημήτριος βλέπει είσέτι αύτήν χωρούσαν 
διά τών άνθοφόρων φραγμών καί περιβόλων, φέ· 
ρουσαν ιταλικόν ψιάθινον πίλον άνθοστόλιστον, 
στηθόδεσμον κυανού», περιεζωσμενον δερμάτινη 
ζώνη καί λευκόν κυμαίνόμεον έπανωφόριον ή 
λάμψις τής νεότητος αύτής ήτο τοσαύτη, ώστε 
έφαίνετο ώς έν τών εαρινών θελγήτρων έν τφ 
μέσφ τών άλλων άνθέων. Τόσην άπίπνεεν άδο- 
λον ειλικρίνειαν, τόσην αγνότητα καί τόσην εύ- 
μένειαν, ώστε πριν ή άνοιξη τό στόμα της ειχεν 
έλκύσει πάσαν καρδίαν. Ό Δημήτριος συνεπάθησε 
τήν νέα» ταύτην έμμανώς καί κατά Κυριακήν 
μετέβαινεν πρός έπίσκεψιν τής οικογένειας τοΰ 
φίλου του φαινομενικώς, πράγμ.ατι όμως, δπως 
τό βλέμμα του συναντήση τό τής Μαργαρίτας....

Εκείνη έθεώρει αύτόν ήσύχως, άλλα μετά βα- 
θείας εύαρεσκείας· εκείνος δέ πάλιν ήσπαιρεν ύπό 
τήν πυρίνην άκτΐνα τού σκοτεινού αύτής βλέμμα
τος, ώ: πετρωμένος μαχητής ύπό τήν μάχαιραν 
τοΰ χειρουργού.

Ημέραν τινα ή Μαργαρίτα, ό αδελφός της 
καί ό Δημήτριος μετέβησαν είς τήν ήμίσειαν ώραν 
τής εξοχής των*απέχουσαν λίμνην καί έπιβάντες 
λέμβου άπεβιβάσθησαν εις τι νησίδριον έν τφ μέσφ 
τής λίμνης ευρισκόμενον. Ή νεαρά παρθένο; αί
φνης,έκπληκτος λέγει πρός τόν Δημήτριον: — Πα
ρατηρήσατε, Κύριε, έν τφ υδατι τό άνθος εκείνο ; 
Περίεργον,πώς άναρριχάται! καί διά τοΰ δακτύλου 
της έδείκνυεν αύτφ τήν Valisnerian σπειράλ- 
λως. Έκ τού βάθους τού ύδατος μάκρος κορμος 
φέρων έπί τοΰ στελέχους του άνθος άνήρχετο έπί 
τής επιφάνειας τού ύδατος. Τό άνθος άπεσπάσθη 
μετ’ού πολύ τού κορμού, καί ακολουθών το ρεύμα 
τοΰ ύδατος συνήντησεν άλλο άνθος, τού όποιου οί 
κάλυκες ήσαν ανοικτοί. Τά δύω ταΰτα άνθη άφοΰ 
έμειναν εις επαφήν έπί ολίγα λεπτά, άπεχωρί- 
σθησαν.

— Παρατηρήσατε, τφ λέγει ή Μαργαρίτα, 
άπεχωρίσθησαν ήδη.

— Ναί, τη άπήντησεν ό νέος, άπεχωρίσθησαν, 
άφοΰ ήγαπήθησαν έπί ολίγα λεπτά,

— Περίεργον ! άπαντφ ή δεσποινίς, ή δισύλ
λαβος λοιπόν αυτή λέξις «Έρως» εμφωλεύει 
καί εις τά στήθη τών άνθέων ;

Άπό τής στιγμής εκείνης καί μετ’ αύτοΰ 
άπασα ή οικογένεια τής νεαράς παρθένου άπεκά- 
λουν αύτήν ούχί πλέον Μαργαρίταν, αλλά Va
lisnerian.

Έπί τέσσαρας ολοκλήρους μήνας τό βλέμμα 
του· δέν είχε συναντήσει τό ιδικόν της' μακράν 
τών προσφιλών αύτφ οχθών τοΰ Σηκουάνα είχε 
μεταβή, δπως οιέλθη τάς διακοπος πλησίον τής 
οικογένειας του έν Ρωσσία. ’Επιστρέφω» δέ είς 
Παρεσίους μετέβη δπως ιδη τήν Ραί&ηβΓζαητου· 
μετέβη έκεΐ'δπου, έκαστον δένορον, έκαστον άν
θος, τφ ύπενθύμιζον τάς εύδαιμονας ημέρας, 
άς διήλθεν πλησίον εκείνης. Πλήν, οποία δέν 
ΰπήρξεν ή άπογοήτευσίς του, οτε εμαθεν παρά 
τής θυρωρού,δτι ή δεσποινίς ήσθένει σοβαρώς.

Τρέμων είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, τής όποιας 
οί τοίχοι είσίν ερυθρόχροοι καί τής όποιας ή 
όροφή άποτελεΐται έκ τριών τοιχογραφιών. Αντί 
τών ήχων τής μουσικής, οδς ήκουσε κατά τήν 
πρώτην του έπίσκεψιν, βογγητοί έξήρχοντο τοΰ 
στήθους τής παρθένου, ήτις κατέκειτο εις παρα
κείμενόν τι δωμάτιον.

Ή νεαρά παρθένος προσεβλήθη ύπό τυφοειδούς 
πυρετού. Είς τήν έμφάνισιν τοΰ Δημητρίου οί 
ωραίοι αρρενωποί χαρακτήρες τού προσώπου της 
έλαμψαν, οί δέ μεγάλοι καί γλαυκοί οφθαλμοί 
της ύγράνθησαν έξ εύαισθησίας καί χαράς· τό 

στήθος αύτής έπαλλε, τό μέτωπο» έπύρεσσε, τά 
χείλη ήσαν ξηρά καί ή καρδία αύτής έπιέζετο 
ύπό μεγίστου βάρους’ εν τή οικία δέν άντήχουν 
πλέον αί όμιλίαι καί έν τφ κήπφ δέν ήκούετο τό 
ασμα, οπερ ΰπετονθόριζεν εκείνη, κόπτουσαάνθη. 
Ή επαυλις ητο μονότονος καί σκοτεινή, επειδή 
ή ν’αίώ’ηβε’ία,ήτις ήτον ή ψυχή τοΰ μικρού έκεί- 
νου σύμπαντος, ήσθένει καί ήσθένει φεΰI σοβαρώς.

Τήν Valisnerian, ήτις τόν έκαμε νά γνωρίση 
τάς μεθυστικά; τοΰ έρωτος εκστάσεις δέν έγκατέ- 
λειπεν ούδέ στιγμήν· πλήν, φεΰ 1 ούτε αί συμ- 
βουλαί διαπρεπών ιατρών, ούτε αί περιθάλψεις 
μητρός καί αδελφού, άλλ’ ούτε τά δάκρυα δυ
στήνου έραστού ήδυνήθησαν νά προλάβωσι τό κα
κόν και πρωίαν τινά ή Valisneria έξέπνεεν είς 
τάς αγκόλας εκείνου, έπί τοΰ ο’ποίου ειχεν ένα- 
ποθέσει τά γλυκύτερα τού βίου της όνειρα. Αί 
τελευταΐαι της λέξεις ήσαν πικρόν παράπονου, 
δτι ή Valisneria ήτον εύτυχεστέρα εκείνης.

'Er ΠαρκΑοις.
Π. Ν. Διβάρης

ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ
(Τή Ε... Ζ...)

Δέν έπρεπε στον βίον ριου 
σκληρά νά σ’ απαντήσω 
Δέν έπρεπε νά σέ ίδώ 
ούτε νά σέ γνωρίσω.

Δέν έπρεπεν ερωτικόν 
τό βλέμμα νά μέ ψίψμς 
καί έπειτα τόν έρωτα 
σκληρά νά μ’ άπορρίψμς.

Δέν έπρεπε ποτέ νά πης 
πώς θά μέ άγαπήσης,
Δέν έπρεπε, Δέν έπρεπε 
σκληρά νά μ’άπατήσμς.

Λάρισα.
•Αδαμ. Ν. Νικυλα^δ-ης

ΖΤΒΗ mu ΔΙΕΒα Π····
"Ρλυκειά νεράιδα όπου μ’ αρπάξεις 
σ’τά μανεμμένα χρυσά φτερά 
γιατί τή θάλεια καρδιά τρομάξεις 
γιατί τήν κάμνεις καί λαχταρά ;

Καί τρέμ' ή μαύρη ’σά δειλιασμένο 
άηδόνι Ερμο καί μοναχό 
μακρυά ’π τό ταίρι κυνηγημένο 
πιδχει τραγούδι μαΰρον άχδ.
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Κ’ ώσάν τ’ άστέρια πού τρεμοσβύνουν 
σέ μΐά άχτίδα τού φεγγαριού 
καί ανατέλλουν έκεϊ πού δύνουν 
πίσω σέ σύνεφο'τού Γεναριού.

I γιατί σ’τόν κόσμο ζωή τής δίνει 
καί λάμψ’ άκοίμητη μαύρη ματιά.

?Δδς τά φτερά σου δόο τα καί πάλι 
στά μεσουρανια γιά νά διαβή 
καί σάν.πουλάκι γλυκά νά ψ’άλλη 
πριχοϋ ’< τή δύσι γιά νά κρυβή. 

Χλωρά στεφάνια άπδ λουλούδια 
έμάς τάς δύο θά στεφανώνουν 
δταν άντάμα σάν άγγελούδια 
ή ουδ καρδιές μας θέ’ν’ άνταμώνουν.

Κύμης' ’Αρτώφφ.

ΝΥΚΤΩΔΙΑ

Γλυκά κοιμάσαι, χόρη μου 
γοργά τ’αστέρια σβύνουν 

γλυκά χαί μέ τά λόγια μου 
παράπονα άφίνουν.

Ή φύσις όλη άπαλά 
ξύπνα, σέ χαιρετίζει 

δροσιαίς, αστέρια χαί φιλία 
χαί νιάτα αοΰ χαρίζει.

Ξύπνα χαί μή χοτμασαι 
έφάν’ήχαραυγή, 

τά δαχρυά μου παυσε 
λυπήσου με οχληρή.

’Αγρύπνησε μαζύ μου 
μικρό μου αγγελούδι, 

πριν σβύση ή ζωη μου 
γοργά μέ τό τραγούδι.

Δέν μέ πονεΐ * ψυχή σου 
όσα χαί νά.σοδ πώ ;

Καί όμως ή σιωπή σου 
μοΰ λέει βσ αγαπώ#.

Έν Βηροχωρίω 24 7 )όρ!ου 1900.
Miatqn Βιταληι

ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Οί ^ίλοι, είναι μία οίκογένεια, ής εκ
λέγονται τάμέλη.

A. Karr
"Οταν ό άνθρωπος δέν έχει πλέον έλ·. 

πίδας έν τώ κόσμω τοΰτω, οΰχί μόνον δέν 
αισθάνεται τήν ζωήν, αλλά καί τήν φέρει 
μετά βάρους.

Βολταΐρος

Αποφεύγετε στιγμιαχως τόν θυμώδη 
άνθρωπον, οιά παντός δϊτόν προσπεποτη- 
μένον.

Παβχάλης

Πάντες έπιθυμούμεν νά ζάσωμεν έπέ 
μακρόν χρόνον, άλλ ’ ούδε'ις θέλει νά γη- 
ράση··

Swiff
Όπόταν εύγενΛς βίος προητοίμα,σε τό 

γήρας, δέν ύπενθνμίζει τότε τήν κατά- 
πτωϋιν, αλλά την αρχήν τής αθανασίας. 

Κυρία Ετάελ
Όστις θέλει τό καλόν τοΰ πλησίον, 

κατορθώνει τό {δικόν τον.
Κινέζος

Παντού κα\ πάντοτε αί καλοί καρδίαΐ 
είναι άδελφαί.

Florian

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ

Κυρία τις μετέβη πρός έπίσκεψιν φίλης της, ής ή 
μικρά χάρη εχλαιεν.

— Μπά, τί άσχημον πράγμα είναι νά κλαίουν τά 
κορίτσια, τής λέγει ή μήτηρ, δπως τήν χάμη νά παύση.

— Βέβαια, βέβαια, όταν κλαίουν τά κορίτσια, γί
νονται πολύ άσχημα, κχχόμουτρα, προσθέτει και ή προ- 
σελθοΰσα Κυρία.

Ή δέ μικρά κόρη παρατηρούσα ταύτην μειά προ
σοχής I

— Καί σείς έκλαίατε πρλύ ! τή λέγει, όταν ε’σθε 
μικρά ί

Είς τό βέατρον :
— Πατέρα, είδες; ό ταχυδακτυλουργός; άπό ένα φράγκο· αργυρού'· έκαμε·» δΛος.
— Ευκολον πράγμα. Καί ή μητέρα σου άπό εν είχο- 

σιπεντόδραχμον εχαμεν ένα χαπέλλον t Ίδέ την.

Εις το τραμβάϊ :
Κυρία τις μή εΰρίσχουσα ύέοΐν εντός, θέλει νά σταΟή 

Ιξωθι.
— θά μείνω εδώ, λέγει πρός τόν οδηγόν, άφοΰ δέν 

μοΰ κάμνουν Οέσιν μέσα.
— Μείνατε, τή άπαντά άφελώς ούτος παρηγορητι- 

χώς; όΐ φτάσετε μαζυ μέ αυτούς.

— Δέν νομίζεις, Μίς, δτι. πρέπει νά ΰπάγω- 
μεν καέ εως τό νεκροταφείου των ’Αθηνών, νά 
τό ίδωμεν καί αύτό ;

— Έγώ, νομίζω, δτι πρέπει νά έπιστρέψω- 
μεν, έκουράσθην τόσον, οσον δεν εχω πλέον ορε- 
ξιν νά βλέπω έρείπεια τών νεκρών.

— *Ω, yes, ωραία φράσις, καλά είπες, Μίς,
epeletta rexpar.

— Είς τήν 'Ελλάδα βλέπει τις δλο μουσεία 
και αρχαιότητας, μνημεία καί στήλας, τάφους καί 
νεκροταφεία.

— ’Ερείπια νεκρών! γιές, Μις, ωραία είπας, 
έρείπια νεκρών!

— Δέν εχει τίποτε άλλο ;
—Τίποτε άλλο;.... *Ώ, γιές, Μίς, έκει, εκεί 

καί ωραία άνθη ;
— “Α, έκει καί ωραία άνθη, πού είναι;
— Νά εκεί είς τό νεκροταφείου.
— Μά καί αύτά μαζύ μέ τά έρείπια τών νε

κρών είναι;
— Ά, αύτά, Μίς, πηγαίνουν πάντοτε καί 

στολίζουν και ευωδιάζουν τά ωραία έργα τών 
Ελλήνων 1

—Αι, τότε, εύκαρίστως πηγαίνομεν καί ημείς 
να στολίσωμεν τά ωραία έργα τών Έ.λλλή·ων.

— Πώς, Μίς, διά τοΰ σαρκίου μας ;
— Ά, δχι μιλόρδε, διά τής παρουσίας μας.
— Τότε, μάλιστα, πηγαίνομεν.

■ Γά Καί .ούτως οι άγγλοι συμφωνούν είς δλα, άνευ 
εριοος.

’Εν τινι δμηγύρι ώμίλουν περί τής άναστάσεως τοΰ 
Λαζάρου.

— Τήν σήμερον δέν βλέπομεν τοιαϋτα Θαύματα, 
έπειπε τις.

— Ά I δχι, άπήντησεν είς νέος Άσχληπιάδης, ή 
’.άτριχη έκαμε τοσαύτας ήδη προόδους I

Εις το νεχροταφεΐον.
— Δυστυχή I έλεχέ τις πρός νεχροθάπτην, χβές έβα

ψες έναν, δστις έζη ακόμη.
— Πώς; άπαντά μετ’έχπλήξεως εκείνος, δέν ειχεν 

άποθάνει άχόμη;
— Ή καρδία του έπαλλε ακόμη.
— Ά I μπα, σείς δέν ζεύρετε άπό τέτοια. Αν έξε- 

τάζωμεν ποίου πάλλει ή καρδιά άχόμη, ποιος ίχιβε τήν 
κεφαλήν άχόμη ζεστήν χαί τίνος τά νεϋρα κινούνται, 
at, τότε κανείς δέν είναι νεκρός.

Εις τάς εξετάσεις :
Είς έχ τής επιτροπής. Ποίαι είναι αϊ ιδιό

τητες τής βερμότητος; έρωτςί.
Ό μαβητής. Ή βερμότης διαστέλλει τά σώματα, 

τα μεγαλύνει και τά μηκύνει, ενφ τό ψύχος τά συ
στέλλει, τά πυκνώνει, καί τά σμικρύνει.

—- Ειπέ μας έν παράδειγμα.
— Το βέρος ή βερμότηί μεγαλώνει τάς ήμέρας, τόν 

δέ χειμώνα τό ψύχος τάς σμικρύνει.

TEFIZW^.

Ό κύριος Σταθόπουλος, έπιστρέφων είς τήν 
επαρχίαν του, διηγείται τάς έξ Αθηνών έντυ- 
πώσεις του.

— Έπήγα καί είς τό θέατρον του Τ'σόχα, 
έλεγε.

— Αι, καί τί άλλο είδες; τόν ήρώτηβαν.
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■— Καί είς τδ θέατρον τής Νεαπόλεως, τοΐς 
άπήντησεν.

— "Αλλο τίποτε ;
— Έπήγα καί είς τό 'Ιπποδρομίου, προσέ- 

θηκεν, είς τό Άθήναιον, είς τό Βαριετέ. . .
— Μά, δλο είς τά θέατρα, πήγαινες; δσον 

καιρό εύρίσκεσο είς τάς ’Αθήνας; τόν έρωτα ή 
σύζυγός του, μετά περιέργειας.

— Αι, καί τί άλλο θέλεις νά ίδής έκεΐ τό 
καλοκαίρι, τή άπήντησεν ό αφελής σύζυγος. Αί 
Άθήναι τόν χειμώνα είναι διά τάς γυναίκας, 

πού πηγαίνουν στά μαγαζά καί τό καλοκαίρι διά 
τούς άνδρας, πού τά βλέπουν δλα. Δέν τό ξεύ- 
ρεις αύτό ;

*·

ΖΖρό τον γάμου. Ή 
δεσποινίς Βέρθα κα- 
θημένη πρό τής τρα- 
πέζης, ισταται άφε- 
λώς, στηρίζουσα τήν 
κεφαλήν έπ'ι τών χει- 
ρών της. *0 δέ Πα,ΰ· 
λος παρατηρών αυτήν 
μετ ’ έκτάσεως :

— 'Οποία θελκτι
κή στάσις! είπεν ύπέρχαρις.

Μετά μηγας. Ένφ έσπέρας τι ή κυρία Παύ
λου ισταται έν τη αύτη ώς ανωτέρω θέσει, ό 
σύζυγός της παρατηρεί αυτήν μετ ’ αποστροφής, 
λέγων :

— Όποια χυδαιότης ! Θεέ μου, οποία προσ
τυχιά ’

★

Καθ’ οδόν, μεταξύ.δύο φίλων :
— Παρατηρώ, Περικλή, δτι μετά ψυχρότη- 

τος έχαιρέτησες τήν ’Ιουλίαν.
— Ώφειλον ούτω νά πράξω, άφοΰ οιατελώ- 

ούτος.
Ύπέλαβεν ό φί-

μεν έν ψυχρότητι, άπήντησεν 
— Μέ τοιαύτην ζέστην ;

λος του.
★

Προκειμένου νά στεφανωθώ τις άπειρος αμφι
ταλαντεύεται περί τοΰ πρακτέου.

— Α ! τί τό πολυσκέπτεσαι, τω λέγει ή 
πενίερά του. Μήπως νομίζεις, δτι μέ ένα γάμον, 
θά σοΰ κόψουν τό κεφάλι;

Ό δέ υποψήφιος σύζυγος ανακουφιζόμενος ο
λίγον :

— Τί, θά κάμω καί άλλους γάμους, έρωτ$, 
μειδιών.

— “Αμ βέβαια, αν ξεμπερδεύσης άπό τούτον 
και από τά χίμα μου\ ύπέλαβεν έντόνως καί 
εΐτα σιγηλώς ή πονηρά πενθερά.

ΙΤΑΔ.ΙΚΟΕ περίπατος:
— Πού πηγαίνομεν άπ’ εδώ, αγαπητή μου ;
— Περίπατον, φιλτάτη.
— Καλά περίπατον, άλλα πού ; είς ποιον 

μέρος ;
—Νάδπου τύχη, δπου εύρωμεν εύχαρίστησιν.
— Ά, ναί, αύτό αρέσει καί είς εμέ, αλλά 

πού θά εύρωμεν εύχαρίστησιν ;
— Νά, οπού μάς πηγαίνει ό καβαλιέρος μας.
·—· Σοΰ τόν χαρίζω τέτοιον καβαλιέρον !
— Αι, rnia cara, δι* αυτού θά εύρωμεν τόν 

καλόν καβαλιέρον, δπως τόν θέλεις.
— Ά, τότε πηγαίνομεν, amica mia. Έχεις 

δίκαιον.
Καί προχωρούν ευχαριστημένοι.

♦
Λέγεται, δτι είς Παρισίους προσεχώς συνέρ

χεται καί συνέδριου τών κουρεών, τό όποιον πρό
κειται νά λύση πολλά ζητήματα τής προσεχούς 
κομμώσεως.

— Α! αυτό είναι πολύ σπουδαΐον πράγμα, 
έλεγέ τις ηλικιωμένος φαλακρός πρός ομήγυριν 
μετ’ εμφάσεως. Διότι εκεί βεβαίως θά συζη
τηθώ ταί θά εύρεθη ό ασφαλής τρόπος τής βα- 
φής της κόμης καί ή ακριβής θεραπεία τής φα- 
λακρότητος.

♦
— Είοον είς τήν εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, 

Πέτρε, δτι λαμβάνεις τόν σταυρόν τοΰ Σωτή- 

φος, διά τάς εκτάκτους πρός τό κράτος υπηρε
σίας σου. Είναι αληθές;

— Ώ 1 βεβαίως, αί πρός τό κράτος εκδουλεύ
σεις μου είναι τοιαΰται, ώστε διακριτικήν έξαί- 
φεσιν αποτελώ, φίλε μου.

*

Είς τήν έθνικήν έορτήν, ήρώτα επαρχιώτης 
τις, μή εύχαριστηθιίς έκ τής τελετής:

— "Ηθελα νά είξευρα, οί πατέρες μας έτσι 
έόρταζον τήν 25 Μαρτίου ;

Γέρων δέ τις φουστανελοφόρος παρακείμενος, 
άκούσας αύτόν, τφ άπαντφ :

— Και δέν έρωτφς έμένα, νά σοΰ πώ ; Πού 
ξεύρει αυτός ;

*

Δύο κυρίαι συναντηθεϊσαι καθ’ οδόν ;
— Καλή μέρα, Έλίζα, τί κάμνεις ;
— Νά, πηγαίνω νά πάρω ένα καπέλλο, είδες 

πώς τά φοοοΰν τώρα ; Καί συ τί κάμνεις, είσαι 
καλά ;

— Νά καί εγώ πηγαίνω νά πάρω ένα φόρεμα. 
Τό είδα εις τό φιγουρίνη.

— "Αχ, χαΐρε, φιλτάτη.
— Εις τό έπανιδιΐν, αγαπητή μου.

—■---- J ---------

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

"Εν τινι χορφ τοΰ Βαριετέ ώμίλουν περί περι
ουσιών.

— Καί ό Πέτρος έχει μεγάλην περιουσίαν, 
ίλεγεν ό Νίκος.

— Άπατάσθ», τφ άπήντησεν ή Γαλλίς Δ.., 
δέν έχει απολύτως τίποτε αύτός, διότι δλην του 
τήν περιουσίαν τήν έδωκεν εις έμέ.

Αίτησις γάμου. .
— Λοιπόν θέλετε, κύριε, μίαν έκ τών θυγα- 

πέρων μου;

— Μάλιστα, είναι ή διακαεστέρα έπιθυμίαμου.
— Λοιπόν, δίδω 20,000 φρ. είς τήν νεωτέ- 

ραν, 30,000 φρ. είς τήν μεγαλειτέραν καί 40,000 
φρ. είς τήν έτι μεγαλειτέραν. Ποιαν προτιμάτε;

Ό υποψήφιος, μετ ’ αναστεναγμού :
— Δέν έχετε μου φαίνεται καί τετάρτην ακόμη 

μεγαλειτέραν ;

Ό κύριος Μ. Δ... έλαβε τόν σταυρόν τοΰ Σω- 
τήρος καί μετέβη νά φωτογραφηθή μετ’ αύτοΰ, 
είς τό φωτογραφεΐον τών αδελφών Κάντα.

— Εις τί σχήμα επιθυμείτε; έρωτφ ή φωτο
γράφος.

— Είς μεγάλον σχήμα, άπήντησεν ό κ. Δ.., 
άλλά επιθυμώ ό σταυρός νά γείνη είς φυσικόν 
μέγεθος.

Μεταξύ δύο, αΐφνιδίως έλθόντων είς λόγους.
— Πολύ καλά, κύριε, νά μονομαχήσωμεν.
— Μετ’ ολίγον.
— Ποιαν ώραν θέλετε; .
Ό δεύτερος έξάγων τό ώρολόγιόν του:
__  Δυστυχώς τό ώρολόγιόν μου έσταμάτησε.
Ό πρώτος πράττων τό αύτό: 
Δυστυχώς καί τό ίδικόν μου.
Ή μονομαχία ματαιοΰται.

Είς τό κακουργιοδικεϊον.
Ό Πρόεδρος.—Κατηγορούμενε, σέ παρακαλώ 

νά όμολογήσης τό έγκλημα.
— Κατηγορούμενος:—Άρνοΰμαι.
Ό πρόεδρος.—“Αν καί πάλιν άρνηθης, αί δύο 

αρνήσεις κάμνουν κατάφασιν.
Ό Κατηγορούμενος.— Τότε άρνοΰμαι τρίς.

Είς τον σιδηρόδρομον συναντώνται δύο φίλοι.
— ΜπάΙ έδώ είσαι Πέτρε; Τί κάμνεις εδώ;
— Τό ίδιον δπως και σύ.

---------» ·ί«Ι· '--------

i



140 Η ΦΥΣΙΣ

Έξείέθη ! Έξεδόθη ! Έξεδόθη !

ΚΩΝ· Φ- ΣΚΟΚΟΥ 
το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ του | 90 I 

χρονογρα^εκόν, φιλολογικόν, γελοεογραφικόν
Τόμος ιβον—'Ηεος Ιβο».

’Ακμαίου πάντοτε, χαριτωμένου, μοναδικόν, 
πλούσιον, καλλιτεχνικώτατον έίεδόθη καί τδ έφε- 
τεινδν ΗΜΕΡΟΑ.ΌΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟϊ τού ΐφοι.

Σπεΰσατε νά τδ άπολαύσητε. νά έντρνφήσητε 
είο τάς 4$° κομψός του σελίδας. νά συναντήσετε 
πάντας σχεδόν τούς διαπρεπεστέρους ποιητάς καί 
λογογράφους, οΐτινες συνειργάσθησαν καί έφέτος. 
νά θαυμάσετε τάς λαμπρός του εικόνας, νά αίσθαν 
θήτε άλληλοδιαδόχως δλας τάς συγκινήσεις έκ τής 
ποικιλίας τών περιεχομένων του έί δλων τών εί- 
δών τής Λογοτεχνίας

Ή Διεύθυνσις τής κΦύσεως», χάριν τών έν τφ 
Έίωτερικώ, φίλων καί άναγνωστών αύτής, πέμπει 
έλεύθερον τελών είς πάντα έμβάζοντα αύτή τδ Ισό
τιμον φρ. χρ· 5 τδ αληθώς άπαράμιλλον.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΚΟΚΟΥ τοτ 1901
Μή τδ λησμονήτε 1 Εΐνε τδ έκλέκτότερον φιλο

λογικόν βιβλίον- άληθής άπόλαυσις· σύντροφος θελ
κτικός, κόσμημα άπαραίτητον πάσης βιβλιοθήκης.

EPrOSTASIOH ΤΕΝΤΑΝ Μ Μ ‘ ‘HATPAU 
ΚΩΝΣΤ. Σ. ΔΞΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ
Λαβών τδ πρώτον βραβεΐον τής Βιοτεχνικής Έκθέσεως.

Κατασκευάζονται καί πωλοϋνται λιανικώς καί 
νονδρικώς είς τιμάς άνεπιδέκτους συναγωνισμού: 
Στέφανο, γιρλάνται κλπ. διά γόμους, άνθη διάφορα 
διά γυναικείους πίλους, άνθη γλαστρών κλπ. διά 
στολισμόν ιαίθουσών, κλπ Στέφανοι σταυροί κλπ. 
διά κηδείας. Πωλοϋνται άπαντα τά σχετικά οιά κατα
σκευήν γυναικείων πίλων, ήτοι βαπτιστικά καπελ- 
λάκια, πτερά, ύφάσματα, ψάθαι, κορδέλλαι κλπ. τοϋ 
τελ.ευταίου συρμού.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

20. Αίνιγμα
Τήν γαλήνην τοϋ νοόο σου άκουσίως σοί ταράττω 
Έν αύτώ δταν ύπάρχω τότε μόνον τοΰτο πράττω. 
Είς τά ύψη σέ κομίζω κι* είς τά βάθη τής θαλάσσης 
Καί τά ίχνη μου θηρεύων διαφόρως θά μέ πλάσης 
Είς. πολέμους σέ είσάγω κ’είς παντοίας άτραπούς 
“Εψθα δύσκολον εισδύει τοϋ άνθρωπον, φίλε, ποΰς 
Είς; τά παρελθόντα έτη, δτε ήκμαζον μαντεία 
Θνητών πλείστων τοΰ θανάτου έγώ ijpouv ή αίτία 
Έν τή σκοτοδίνη ταύτη άν τυχόν μ άνακαλύψης 
Έέαλλος χαράς είς λήθην τήν ένόχλησιν θά ρίψης. 

Βρ«ί*α.
Mester Manole

® I . Έρώτηόις
Διατί τόν χειμώνα κάμνει ψύχος καί τό θέρος 

ζέστην ;
22. Ά«ορία

. Κυριακή. Δευτέρα,5 Τρίτη, Τετάρτη, κτλ. Ποια 
ή διαφορά τής μιάς ήμέρας άπδ τής άλλης :

ΣΗΜ. Είς τδν πρώτον λύτην τών άνωτέρω 
άσκήσεων δοθήσεται ώς δώρον δ «Προξενητιιςο ή 
έμμετρος κωμωδία τού κ. Σαχίνη. Τών λοιπών δη- 
μοσιευθήσονται τά δνόματα.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
©ου ΤΕΎΧΟΥΣ

>1». Έρώτησις. Τ6ν Κον ϊτάη, τθ Άβτυ.
Ελυσαν αυτήν, δ *. Μιχ. Πέτρου έκ Σύρου, ή δίς 

Κλεάνθη Μαλικοπούλου έξ Αθηνών, ί κ.’Αριστ. Πα· 
ναγιώτου έκ Κωνσταντινουπόλεως καί ή κυρ. Κλεονίκη 
Μαρίνου έκ Πατρών.

16. 'Απορία. Ή Ύδρα, Σπέτοαι, τά Ψαρά.
"Ελυσαν αυτήν, δ κ. Μιχ. Πέτρου εκ Σύρου, δ κυρ. 

Άριστ. Παναγιώτου έκ Κωνστ)πόλεως,ή Δίς Ελένη 
Λιμπεροπούλου έκ Ναυπλίου καί δ Π. Σαριγιάννης έκ 
Πειραιώς.

17. Έρώτηβις."Αναρχος—άναρχικύς.
Έλυσαν αυτήν,’δ κ. Π. Σιριγιάννης εκ Πειραιώς, δ 

κ. Νικ. Νικολόπουλος έκ Καλαμών. ή Δίς Κλεάνθη. 
Μαλικοπούλου έξ Αθηνών καί ό κ. Περ Πατρίκιος έξ 
“Ιου.

18. Έρώτησις. Τήν αύτοκτονίαν.
’Ελυσαν- άύτήν, δ κ. Ν. Νικολόπουλος έκ Καλαμών, 

δ κ. Διον. Άραπίδης έκ Πατρών, ή κυρία Αριάδνη. 
Κ- . . έκ Γυθείου καί δ κ. Π. Σχλβ άγος έκ Σύρου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. ΤΗΣ“ΦΥ2ΕΩ2„

Ή. λ. Π ε ι ρ α ι α. Ζητούμενους αριθμούς σάς άπε- 
στείλαμεν. —’A. Κ. Βώλον. Δυστυχώς άπουσίαζον 
καί μόλις ήδη ϊλαβον γνώσιν παρακλήσεώς σας, Ταχυ
δρομικών γράψω. — Κ. Δ. Πάτρας. Συνδρομή σας 
έλήφθη. ’Απόδειξιε ιλ«τ’ αριθμού λαχείου σας εστάλη 
ταχυδρομικώς. — Κ. Π. Κ. Λ η ξ ο'ύ ρ ι ο ν. Καθυ- 
στεροΰνται φύλλα τινά, άτινα προσεχώς λαμβάνετε καί 
ήσυχεΐτε — Σ. Φ. Μ. Π ά τ ρ ς. .. Σας μετεφέρα- 
μεν αυτόθι, ώς γράφετε. —Δ. Κ. Γ α β τ ο ύ νη ν. 'Επι
στολή μέ περιεχόμενα έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν πολύ. 
Φύλλα λαμβάνετε προσεχώς καί ήσυχεΐτε. — Σ Δ. 
’Αλεξάνδρειαν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχα- 
ριστοΰμεν πολύ. Απόδειξις μετ’αριθμού λαχείου σας 
στέλλεται ταχυδρομικώς. — Φ. Β. Σκόπελον. 'Επι
στολή έλήφθη. Φύλλα προσεχώς λαμβάνετε διότι ενεκα 
τοΰ θέρους καθυστεροΰνται τινά. — Ο. Μ. Πετρού- 
π ο λ ι ν. Ζητούμενους τόμους σας άπεστείλαμεν. Φρον
τίσατε παραλαβήν. — Δ. Σ. Β ο στ ώ νη ν.Έχετε δί
καιον, αλλα πρέπει να γνωρίζητε, δτι μεγάλας προσπά
θειας καταβάλλομεν, δπως εύχαριστήσωμεν τούς ήαε- 
τέρους συ.·νδρομητάς. — Μ. Λ. Μ α σ α λ ί α ν. Συν- 
δο<·μητής ένεγράφη. Εύχαριστοϋμεν πολύ· — Β. Ρ. 
Κέρκυρα < Ζητούμενους αριθμούς σας άπεστείλα- 
μεν, τήν οέ παραγγελίαν σας άποστέλλομεν προσεχώς. 
Εύχαριστοϋμεν διά. συστάσεις σας.

Έν Άθήναις £κ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωνσταντινίδου -4·


