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To'.Xouvigv οχυρον-άκρον-τών Μεσογαίων,ήν τδ 
πι^άΐ'δή'μος,φ«λήςΓΛ'εοντίδος, περί ου δ μέν Σκύ- 

■ λας αναφέρει, ότι ειχε-^τεΤχος και λιμένας- δύο, δ δέ 
Ηρόδοτος «γοϋνον Σουνιακδν» τούτεστε γωνίαν τοΰ 

Σουνίου κάλεΤ αύ.τδ καί δ Αριστοφάνης Σουνιάρα- 
το-ν^ίώα Σόννιέραχον ονομάζει. Ήν δε- τδ νοτια- 
νατρλικδν-· ακρωτήριου τής ’Αττικής, απέχον κατα 
Στράβωνα 330 στάδρα-τών, ’Αθηνών μεθ’ ομωνύμου 

κώμης, ισχυρού κατά Δημοσθίνην φρουρίου καί λι- 

μένος .καί έν μέν τ,φ,χωρ,ίφήν ναός τής Σουνιάδος 

’Αθήνας, έπί δέ τοΰ ακρωτηρίου ίστανται έτι λεί

ψανα ,_τοΰ προπύλου τοΰ ΓΊοσειδώνος, μεγαλοπρε- 

■ftou;·''νάόψ' δωρικής, κατ’ Άνάχαρσιν, τάξεως, δ- 

μί^φς''άρός τδ τέμένος 'τόΰ Θησέως φέρον κύκλφ 

φρίσπόΧίρ^ί'εξ ΐάό’ώις κατά μέτωπόν καί δεκατρείς 

κάίά τήθΑ'Λεριφοράν. ι

^Οί^κδρϊμόντές τού'δρους'διηυθύνοντΟ πρδς τδ*  

έκ λεοκόΰ,·μαρμάρου.·;μεγάΚοπρεπέστατον ναόν. Έν 

ipwtpft όρίζων< κάτεβφρόνετρ .πόρρωθεν-έξ ατμών

φλογιστικών καί σκοτεινών, δ ήλιος ώχρία και μετά 

μικρόν τήν τέως γαληνιαίαν έπιφάνειαν περιέβαλλον 

τδν ΰδάτων πένθιμα χρώματα, ών αί βαφα’ι ά«ατα- 

παύστως διέφερον.

Ό ουρανός κεκαλυμμένος προσφέρει εις τους ο

φθαλμούς θόλον μέλανα ύπδ φλογών διαστιζόμενο*  

και ή φύσις έν άκρα σιγή, προσδοκίφ καί ανησυχία 

συγκοινωνεί ή δη μέχρι τοΰ βάθους τών ψυχών.
Ό όμιλος ευρε καταφύγιο*  έν τώ προπύλφ τοΰ 

Ποσειδώνος έξ ού βλέπει κεραυνόν συντρίψαντα τό 

μεμελανωμένον έν ταύτφ και πυρφόρον κάλυμμα 

καί τα απη.ωρημένα νέφη πίπτοντα πεπυκνωμένα 

έπι τής γής. Οί χείμαρροι λελυμένοι κατήρχοντο 

εις τάς άβΰσσους τής θαλάσσης και τδ παν έσχημά- 

τιζε φρικώδη βοήν αναγγέλλουσαν τοΰ παντός τήν 

απώλειαν.

Μετ’ ολίγον ό βορέας έφερε τήν καταιγίδα είς τά 

πεφλογισμένα κλίματα τής ’Αφρικής, ό ουρανός 

έμειδία πρός τάς ορμητικές μεταβολές καί ή θά

λασσα έσυρε τας έκροας μέχρι τοΰ αίγιαλοΰ.

Ό Πλάτων ήν προσηλωμένος είς τήν ισχυρά*  

προσβολήν και οί μαθηται διηρώτουν, πόθεν προέρ

χονται και ποΰ πρέπει ν’ άποδοθώσιν αί εις τήν φύ- 

σιν μεταβολαί,αΐ μυριάκις δυνάμεναι νά συντρίψωσι 

κατά τήν αδιάλυτο*  άλυσιν τών δντων. Μή νοητή αιτία 
διεγείρη καί καταπραυνη τάς καταιγίδας; Πρδς 

ποιον τέλος άποβλέπει κεραυνοβολούσα τάς ερήμους 

καί εύσπλαγχνιζομένη τά υπεύθυνα όντα; ’Εντεύ

θεν άνυψούμενοι είς τήν παραγωγήν τοΰ παντός, είς 

τήν,διάλυσιν του χάους καί είς τήν ΰπαρξιν θεότη- 

τος στρέφονται είς τδν Πλατωνα, ώς πρδς εύθεΐαν 

δδδν καί έξαιτοϋνται τήν έπί τοϋ ακρωτηρίου υψη

λήν διδαχήν.

Έκ.τής βαθείας συναισθήσεως έξελθών ό σοφός 

άνήρ έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν αυτής τής φρικώ» 

δους καί μεγαλοπρεπούς φύσεως, ής ή φωνή έτι αντ

ηχεί καί πρδς ήν προσπίπτει άρχόμενος τής θαυμά

σιας εις έννοιας καί ζωηρός είς έκφρασιν-ταώτης 

ομιλίας:
Εΐνε άρα, ώ ασθενείς θνητοί, τής δυνάμεως ήιμών- 

νά είσέλθωμεν είς τά άδυτα.τής θεότητος ήμεϊς, ών 

οί σοφοί ώς, πρδ; αύτήν. νομίζονται τοιουτοι. ώς πρδς- 

ήμας οί πήθικοι;Ά-Μ' ιίς τούτους τούς έρή/ιους 

το'Λους Ζγωπ τδν Θτδν-χαΙ τούς <ρΙΛους μου μαρς- 
τυράς, &έ<2ω δυνηδη άιρόδως να δώσω άς την ά- 
Λήδιιαν νπδχ2ισιν.



_____________________________________ .·<Η·φγγΐΣ: ■_________________________________ __

· . Ό θεός, δΛναγγέλλω υμ-ϊυ εΤνε δ Ι«ό*οί θεός βΐς δλην άχατίργβστον καί άεαζ,τον «κατ«παύστ_ω;. 

, ιίτρεπόος,: ΛπείβΟζ,· ..χίντ^ον τών τιΛειοτ$ξύ>ν ' «ίς.τήν δέλησιν 'δύτοέ) .

xai όνεζανζΛηνΰζ νοερών χαι ύΜχων"ον· 'ήτίό'ύφισταμένη τίρη^ν). 
σίώ>·4 όοτίζ· ά^χ·ι?ν, ηχ ^^ύόαυίθζ άκ Χι»μι’ ·-■--·

παπτο^ζαμ/φ'-'^λ ’ ώ; ή έκφρα-πς τυγχάνε! Sus'. νού-' ,
ανάλογος προς το μεγαλείο*  τών ίδεδν μ.οο, ουτω ' ■ -Έν·.γέν»ι όϊ''.χαχ 
κ«ί αί ιδε«ΐ μου rp'o; τδ ΐΛβγαλε'όντΟϋ υποκειμένου. «ίς τ0ν;'^βρ<^ί^?ι'

Ή,'ίλ'η Ou?a βίωνία όφίστατο'ίίί φριχ,ώδη άνά— ν^’ΐσ.τ:ον θίοτ xat. 
ίράΛν.χηρίέχουσα τά σπέρματα ολω^ τών παπών, 
ΐλίρη,ς Ερμητικών ν.ινήβεων καί αρχών άναιρετι- '··-’ *

χωνιών όάσθενίΐς είκών ζν ή.προ μικροΰ τρρμερβ 

σόγχυσις ελάχιστη τών ποτέ εΐς τδ χ«ος. »·|» ν-.Μ», ..J....^.. (

Ό θεδς έξ άπειρου βγαΟότητος εύδοκήσας' έκ γι*ή>  δύναμιν τ^ς Πάλ^ 
της δλης άϊδιότητος νά παραγάγη τδ παν κατα το . " -·>·■ ·'«—

αείποτε περί αύτδν παρόν πρωτότυπον, άπλαστον, 
άτρεπτον καί τέλειον ώςάριστος τεχνίτης μεταβάλ

λει τήν ακατέργαστο*  ύλην είς. κόσμον.νοερόν, ου 

αύτός ό ορατός εΐνε μίμησις καί είκών. Παν. δε ο,τι 

είς τρ παν υποπίπτει υπό τάς αισθήσεις ήμών ή 
άφαιρείται. ήν κεχαραγμένον ύψηλ$ τφ τρόπφ είς 

έκεϊνο τδ' αρχέτυπον. Τοΰ ύπερτάτσι»τούτου όντος, 

εννοούντο; μόνον ιδέας· πραγματικός, οίιναταί τις 

είπειν, ϊτι παρήχθη ό κόσμος πρδ της ορατής αύτοϋ 

καταστάσεως; Οίέτωο ό κόσμος ίχρίστάτο από όΛην 
την αιωνιότητα. ό μεν ποιητηο όΛου τον ά~ 
γα,Λοϋ, όί νΛη αρ$ι ό.Ιον τον χάνον.

Η αιώνιος σορία έν τή ώρα τής πράξεως ρυθμί

ζει τδ χάος και παρευβύ; είς όγκος κινείται δια νέας 

καρποφόρου κινήσεως. Τά μέρη ύπδ μίσους αδιαλ- 
λάκτου πρότερον διαχωριζόμενα φιλιούνται καί δεσ

μεύονται καί τδ μέν φώς ακτινοβολεί έν πρώτοι; είς 

τά νέφη, ό δέ άήρ διαχωρίζεται της γ^ς καί τοΰ 
ύδατος. Τά στοιχεία ταΰτα διωρίσήησαν εί; τήν σύν· 

Οεσιν όλων τών σωμάτων. · .

Ό &εος ί’να διευβώνη τάς . κινήσεις έπροίκισε τήν 
γήν έκ ψ·υχής σοντεβ'ΐμένης έκ θείας καί υλικής ου

σίας. Έ·,κ τής νοερά; ταύτης αρχής προσηλωμένης 

είς τδ κ^ντρον τοΰ. παντδ;;έξέρχονται άκτΐνις φλυ- 

γός κατά τδ μάλλον καί ήττον καθαραί, μάλλον ή 

ήττον το>ί> κέντρου άπέχουσαι, αίτινες εισερχόμενα: 

είς τά σώματα,έμψυχώνουσι τά μέρη καί φθάνουσαι 

είς τά όρια του κόσμου διαχέονται έπι τής περιφε-' 

ρείας καί συν:στώσι περί αΰτόν τοϋ φωτός στέφανον.

Τό ύπέρτατον ‘Or ενηρεστήΰη ίόότ.τό ποίηρα 
όροιον τώ χρώτοτύπω· 1’νωρίσαν δέ έν τω άντι- 
γράφφ τοΰ δημιουργήματος ΐχνογραφουμένοος τους 

•ζυριώδειις χαρακτήρας τοΰ' πρωτοτύπου καί συλλέ- 

ξας τά λείψανα τής ανωμάλου κινήσεως, μετέδωκεν 
εί; τάς σφαίρα; τής γενικής διοικήσεω;., Πλήν ο 

ορατό; «ιόσμο; ήν ανεπίδεκτος τοΰ ουσιώδους γνω

ρίσματος τοΰ νοητοϋ κόσμου τής αίωνιότητος και 
οίίτω ό μέν εχει τας τελειότητας, ό δέ τάς ομοιό

τητας. Έν τή ευρυχώρφ,μοναυλιήιτοΰ άέρος. σ ήλιος 

πληροί τδν ουρανόν φωτός καί προσδιορίζει τους ό

ρους τοΰ ένιαυτοΰ, ώ; ή σελήνη τών μηνών.

Αί ιδιότητες τής ύλης, τά φαινόμενα: τής φύ- 

σεως, ή ακτινοβολούσα σοφία ίδίή εις τδν διοργανι- 

σμόν καί χρήσιν των μερών τοΰ ανθρωπίνου σώμα
τος καί ή πλήθος τών ετέρων υποκειμένων είσίν 

άξια με^αλειτέρας προσοχής.
Ό Θεδς αδύνατον ήν νά δημιονργήση άλλως τόν 

-καλλιτερον άπδ τους δυνατούς κόσμους ώς ενεργών

νούσα-ξ ταραχαψ.:'3;

•είς τον άν&ρ<*ίπ'ον

ΐωρ.ά -
Αί φιλοσοφικά: αύται 

φωνουσι πρδ; τήν θ=ίαν προνοητική 
- V» * - . /3» , _.\ .. . ν.χ

σήν Άττύί<.ζσντΓα»·,ύ μεταγενέστεροι δνό^άζδύόιν· 

αύτόν. ?ί·

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α. ΒΑΓΙίΝΝΗΣ...
‘ - - ·. ,'< ύ a ΐΛ &■'■>·'. λ ι¥λ ,'.λ

ΔΙΠΛΑ ΤΕΡΑΤΑ
RADICA KAI DIODICA

• Ή Radica K<tf*Dioclica  άποτελουσι εν των 
διήλΰν εκείνων τεράτων ατινα ©Βσοφωτατοι 
Τών ιατρών &V τολμώσι νά έέηγήσωσι «ά- 
τηγορηματικώς , 1

Εν. Ευρώπη ώτ’ επίσημον στατιστικήν 
γεννάται έν^διη^ΰν τέρας καθ’ εΒδομαδα,; 
πάντα δε σχεδόν άποθνήσκουσι μικρόν μετά 
τήν γένεσίνίτων χρόνον, λέγομεν σχεδόν, δι
ότι μόνον 12 Τών μέχρι τοϋδε γνωστών, ε- 
ώησαν μάλλβν ή ήττον μακροχρονιως

• Πολλά έί αύτών είσί περιώνυμα.' ηπρώτη 
γνωστή περίπτωσιςεινε. ή τοΰAulervilliers 
έν τή πόλει' ταύτη. ήτις κατα^τήν εποχην 
εκείνην ήτα μίκρά'κωμόπολις· εγεννηθησαν 
τω 1429 δύόΤιφόπηγή“παι.δ!α ηνωμενα_δ(» 
μέρίδος τινός τοΰ στήθους καί ζησάντα-εδδο*  
μόδας τίνάς μόνον . γ.. ν

Κοιτά τώ 168ο ο. Koenig τά(τεγρ^τεραφ 
άποτελούμενον εκ δύο κορασιδών· ΑίΛατεΡ!- 
νης καί. Ελισάβετ- .έτερον.,δΐ;?^»?!^ 
τώ 1743 ύπό τού Heurer.KW εν .αλλ^ μπει 
τοϋ Fangazo κατά τώ ·ι.8ο2··απ·αν.τα;τα-'τε- 
ρατα ταΰτα έζησαν δλίγους μόναν^μήνας»

Τώ 1827 ό Berry έσημείωσε τήν $ηνηε-
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ρίπτωοιν δύο κορασίδων γεννηθεισών εΐ; τάς 
Βρεταννικάς Ινδίας, τώ 1804 αίτινες Κων 
ακόμη κατά τό [8ογ, έκτη δε τις περίπτωσις 
ανάλογος τη προρρηθείση, ττεριεγράψη ύπό 
τοϋ Hasbach καί ψθανομεν είς τούς Σιαμίους 
αδελφούς Chang καί Eng, παγκοσμιως γνω
στούς.

Άλλαι περιπτώσεις έσημειώθησαν ύπό τών 
Bcehm, Ounzenhauen.ToD Bucudet τοΰ Βα· 
gnion τω ιδόφ καίζτοΰ Chapot Prevost τώ 
ιδφο, δστις κατέστησε γνωστός τάς Μαριά 
ναν - Ροζαλίναν. Πρό’τινων δέ μόλις έτών 
ε’χον κινήσει τήν περιέργειαν τοΰ Παρισι
νού κόσμου αί Rosa-Josephs.

*'.■·■

Πρό πολλαΰί,επεζήτηοαν. μ ’ άπρχωρήσωσι 
τά τέρατα ταύτα, ή δέ πρώτη έγχείρισις αν
έρχεται εΐς τόν ι γον αιώνα- ό Kanig άπε 
χώρισεν τήν Αικατερίνην- ’Ελισάβεττώ ι68ο. 
ή έγχείρισις επέτυχε πληρέστατα, τά δύο οέ 
ταΰτα κοράσια έπεςησαν καί αΐ είκόνες τής 
έποχής έκείνης μάς οιετήρησαν τά χαρακτη
ριστικά αύτών.

Ή δεύτερα έγχείρισις έγένετο τώ i860 
ύπό τοΰ Boehm, επί τών ιδίων αύτοϋ θΰγα- 

.. τέρων, Μαρίας-Άδέλας- ή μέν Μαρία άπέ
θανε. τήν αύτήν ήμέραν. τής δέ ’Αδέλας τήν 
έπαύριον έδέησε. νά τάμή ή ήπατική γέφυρα, 
ανάλογος τή παρατη(5ηθείση παοά τοΐς έκ 
Σιάμ αδελφοΐς, δτς έγένετο ή αυτοψία τών 
Chang-Eng.

Τέλος .τω 1900: ό Chapos -Prevost, παρου - 
σίασε τή ; ιατρική ’Ακαδημία ύπόμνημα περί 
διπλού τίνος τέρατος, Μαρίάς-Ροζαλίνας, γ 
άπεχώρισεν ένΒραζιλία.Σήμερον τό Παρίσι- . .
νόν κοινόν άπασχολεϊ.ή Radica κσί Diodica. τής ένούσης τά δύο ήπατα γλωσσίδος εύρί- 

, σκεται χόνδρος δύο έκατοστομέτρων τήν διά-
·· . μετρον, εκτεινόμενος-άπό τοΰ άνωτέρου μέ-

*0 έέσχος ήμών διδάσκαλος καί φίλος Κός . ρους τοϋ στέρνου μέχρι.τοϋ αύτοϋ σημείου*  
’ -- --- · ....... ■ 1 Λ - · - ’ · - ’ Λ σ έγγεια

οπίσθιας

πιθανόν άτι ο θάνατος τών δύο αδελφών έπτί- 
κειτάΡ πλήν έλθωμεν είς τήν έγχείρισιν.

Ή ένοΰσα ταύτας σαρκώδης γέφυρα είχε 
δώδεκα, εκατοστόμετρα ύψος έπί πέντε μή
κους μεταέύ τών δύο ατόμων καί τεσσάρων 
εκατοστόμετρων πάχους· ή σαρκώδης αύτη 

. γέφυρα εύρίσκεται έπί τοϋ κοιλιακού τοιχώ
ματος, άπό τοΰ όμφαλοϋ, μέχρι τοϋ κατω
τέρου μέρους τοΰ στέρνου, περικυκλοΰται δέ 
ύπό τοϋ δέρματος ίπερ ένοϋται εξακολουθη
τικών μετά τοΰ τών δύο παιδίων· μετά τής 
ψυχραιμίας, ήν ούδείς άμψισάητεΤ τώ κ. Do
yen, έντέμνει ούτος τό δέρμα τής έμπρο- 
σθίας όψεως τής σαρκώδους γέφυρας άπό .τοιΰ 
ενός άκρου ' μέχρι τοΰ έτέρου. άναχωρώιν 
ακολούθως άπό τοΰ όμφαλοϋ, ίστις ενιαίας . 
άνοίγει τόν όρρώδη αγωγόν τόν ίδρύοντα συγ
κοινωνίαν μεταέύ τών δύο περιτοναίων Ό 
ενιαίος ούτος όμφαλός ένδείκνυσιν, ότι εΐς 
μόνον πλακοϋς υπάρχει καί εΐς μόνος ό ομ
φάλιος λόρος δι' άμφοτερα τά παιδία. Με
γάλη ταινία παρουσιάζεται έοχηματισμένη 
υπό τών ομφαλικών φλεδών, αΐτινεςφέρουσιν 
άπότοϋ όμφαλοΰ είς τά δύο ήπατα. Ή ταινία 
άνυψοΰτάι τή βοήθεια άμόλείας έγκυρίδος. 
Εις τών βοηθών ρίπτει δύο έντεροκλωστάς 
πέριέ τής ταινίας ταύτης, ήτις άκολούθως 
τέμνεται μεταέύ τών δύο έπιδεμάτων.

’Αμέσως κάτωθεν καί πρόσ , τά όπισθεν 
εύρίσκεται ή ήπατική γέφυρα. Τά δύο ήπατα 
είσί ουγκεχωνευμένα. ΓΚωοοίδιον δέπι ιο-ιου» 
τοΰ ήπατοσ 8 έκατοστομέτρων ύψους έπί δύο 
πάχους, εκτείνεται άπό τοϋ ήπατος τής Ra
dica μέχρι τοΰ τής Diodica. Μετ’ άκρας 
ποοφυλάςεως, τό ΐοτώδες τούτο ήπατικόν 

5ΐ_ γλωσσίδιον δένεται καί διαιρείται. Ανωθεν

μετρον, εκτεινόμενος-άπό τού άνωτέρου ^ιέ-

τού στέρνου τής έτέρας. Πολυάριθμα άγγεΐα 
δένονται καί τέλος τό δέρμα τής οπίσθιας 
χώρας τής σαρκώδους γεφύρας διαιρείται διά 
ψαλίδος.

Τά παιδία άποχωρίζονται. καί τοποθετούν
ται έπί δύο τραπεζών. Ή έγγείριοις διήρκεσε 
δώδεκα λεπτά τής ώρας, τά δέ ύποκειμενα 
μόλις άπέόαλον δύο κοχλιάρια αίματος.

Ό κ. Doyen έπελήφθη κατόπιν τής συγ - 
κολλήσεως τών είς τήν κοιλίαν τών παιδιών 
γενομένων όπών.’Εν βαθύ έπίπεδ.ον συγκολ- 
Χήσεως γενόμενον διά μεταέοκλωστής συνε- 
νοΐ τούς μαλακούς,καί, ύποδερμίους ιστούς, 

ρος τών πνευμόνων εΐνε εντελώς κατειλημ- έτερον δέ κατ ’ επιφάνειαν επίπεδον προσκολ- 
μένος ύπό τοϋ νοσοποιοϋ προϊόντος· ούχί δέ λήσεως προσπελάζει τά δύο χείλη τοΰ δέρ- 
μόνον οί πνεύμονες,άλλά καί τό περιτόναιον ματος.
εΐνε έπίσης προσόεόλημένον· εΐνε λοιπόν λίαν Επειδή δέ συμδαίνει συχνά αΐ πληγαί τοϋ

Doyen άπεχώρησε ένώπιον πολυπληθούς ά- 
κροατηρίου τήν Diodica τής Radica'λίαν εύ- 
γένώς μοί έπέτρεψεν. ο σοφός μου διδάσκα
λος, νά παραστώ είς’τήν έγχείρισιν, τάς φά
σεις τής όποιας μεταδίδω σήμερον είς τούς 
άναγνώστας τής φίλης «Φύσεως».

Τά κοράσια ταΰτα ήλικίας οκτώ έτών, εΐνε 
. ισχνότατα, ή Diodica, πρό πάντων εΐνε ού

τως είπεΐν άσαρκος· άμφότεραι εΐσί’προσόε 
δλημένάι ύπό πνευμονικής φυματιώσεως · ή 

-Radica,κείμενη δείιόθεν τής αδελφής αύτής, 
έχει τήν κορυφήν μόνον τοΰάριστεροϋ πνεό
μενος διηθημένην έκ φυματίων, άλλ' ό ετε-

,. ι
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κοιλιακού τοιχώρατοο ν' άπστελώσιν εμπό
διου πρός τελικήν θεραπείαν, ό κ. Doyen ε- 
θεοεν εις τό ανώτερου μέρος τής πληγής 
επίδεσμον εοτειροποιημένον, έν είδει σύριγ- 
γος, προωρισμένον νά φέρη πρός τά έ£ω τά 
ύγρά, άτινα ήδύναντο νά διαλυθΰοιν έκ τής 
περιτοιναιακής έπιφανείακ.

Οί Αδιάφοροι χρόνοι τής έγχειρίσεωσ έλή- 
φθησαν ύπό τοΰ κινηματογράφου- ούτως οί 
ιατροί τών μελλόντων αιώνων θά ώσιν ευχα
ριστημένοι, μανθάνοντες πως άπεχωρίζοντο 
οί έιψόπηγες κατά τόν νύν αιώνα,

»
* *

Ό τρόπος τής παραγωγής τοιαύτης δια
στροφής τής άναπτύέεως δύο ύπάρέε'ων εΐνε 
δυσεξήγητος- δέν δυνάμεθα νά έπικαλεσθώ- 
μεν ενταύθα, ότι ή γυνή έέεπλάγη υπό παρ 
ομοίου τέρατος, τοΰ φαινομένου όντος σπα 
νιου.

Τό γονιμοποιηθέν ώόν αναπτύσσεται, όγ- 
κούται καί οί κίτρινοι αύτών κρόκκοι μετά 
μορφούνται είς μικρούς άπομεμονωμένους 
κόκκους, οϊτινες τάχιστα θά καταστΰσι κύτ
ταρα, έμθρυοκοκύτταρα, έέ ου θά παοαχθώσι 
πάντες σι ίστοι, πάντα τά όργανα εμβρύου. 
Τά κύτταρα ταύτα πολλαπλασιάίονται,γονι 
μοποιοϋνται ύπό δυνάμεις τόσον θαυμασίας 
οσον καί μυστηριώδους είς τρόπον ώστε νά 
οχηματι’ύωοιν τά άποτελοΰντα τό ανθρώπι
νον σώμα διάφορα ό.ογανα.

Κανών γενικός : Εν μόνον ωον ύπάρχει 
παρά τή γυναικί. άλλά δέν συμβαίνει τό αύτό, 
παρά τοΐς θηλέοις των λοιπών μαστοφόρων,

Karr' ανωμαλίαν, δύο ή πλείονα ώά δυ 
νανται νά γονιμοποιηθώσι ταύτοχρόνως- τά 
σπέρματα αναπτύσσονται παραλλήλως- έκ 
τούτων έπεται. οτι δύνανται νά παραχθωσι 
δύο ή πλείονα δίδυμα έντελώς άλλήλων δια- 
κεκριμμένα.

Αί τερατολογικαί λοιπόν αύται περιπτώ
σεις, αϊτινεςσυντελοΰσιν είςτήνγέννησιντών 
έιθοπτήγων, δέον νά έίηγ.ηθώοιν ώς έκ τής 
σνγχ'ωνεύσεως^δύο γόνων,συγχωνεύσεως κατά 
τό μάλλον ή ήττον τελείας έ£ ού προέρχεται 
καί ή; σύνφυοις, κάτά τό μάλλον ή ήττον έκ- 
τετα|μμένη δύο έμβρύων.

Ή δέ συγχώνευσις αυτή δύναται νά ή 
πληρέστερα καί έν τοιαύτη περιπτώσει τό 
έν τών έμβρύων αναπτύσσεται τελείως, έν 
ω τό έτερον εισδύει κατά μέρος έν τώ πρώ 
τω. Ό Ambroise Paret αναφέρει έκτακτον 
περίπτωσι» άνδρός, ξώντος έν Valence τώ 
ι53ο καί έκ τοϋ στήθους τοΰ οποίου έβλεπε 
νά έξέρχηται ό κορμός καί αί κνήμαι τοΰ 
ώώντος αδελφού του,

Ή τού ενός σπέρματος έν τώ έτέρω εισ· 

δυοις δύναται νά ή ολοκληρωτική, Ό Vel
peau άναφέρει τήν περίπτωσιν άνδρός φέρον- 
τος όγκον καί μετά τήν έγχείρισιν παρετήρη*  
σεν ότι έπρόκειτο περί παίδός ούτινος ή άνά- 
πτυξις εΐχεν άναχαιτιοθή · Έκσπώσιν ενίοτε 
καί παρ’ αύταϊς ταϊς παρθένοις δρρμοειδεϊς 
κύοτας τής ωοθήκης, αϊτινες έγκλείουσι τρί- 

'χας, όδόντας, μικρά οστά, προερχόμενα έξ 
έγκεκλεισμένου σπέρματος, ούτινος τινά μό
νον τών κυττάρων άναπτυχθέντα παρήγαγον 
τά προϊόντα τάϋτα.

ΠΑΝλΓΗΣ ν. 4.1ΗΛΡΗΣ
ΔιειΑιητη; τοΰ » ΓοΛη-,ον»

-- — ·

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ
Έ||| ΤΠ< ΒΚΑΤΟΛΤΑΕΤΒΡΗί

Εις μέγος ποιητής, μία τής Γαλλίας 
δόξα, τού κόσμου όλου έγεννήθη τήν 26 
Φεβρουρίου τοΰ ι 802 είς τήν πόλιν Βε- 
ζανσόν τής Γαλλίας.

Ό πατιίο. τον, — στρατηγός καί κόμης 
όνομαοθείς ύπό τοΰ Νππολέοντυς Α · — 
προόριζε τόν νεαρόν Βίκτωρα διά τό έν
δοξον στρατκοτικόν στάδιον, ά’λλ ’ ένω 
οί'τος έσπούδαζε τά μαθηματικά έσαευοε 
ύπό τάς πτέρυγας τής ποίήσεως και η 
δόξα τω έμειδίασεν.Ήτο δεκατετραετΛς 
δτε έδημοσίευσε τό Π λ ο ύ σι ο ς καί 
πτ ω χ ό ς καί τήν Καναδήν μετά τρία 
0έ έτη ή ‘Ακαδημία τής Τολώσής έβρά- 
βευσε δυο αύτοΰ ώδάς.Κατόπιν μέγαν ήρε 
κατά θρίαμβον διάτων < Odes el ballades*  
και τό ι 8a3 άνε^άχη τό πρώτον μυθιστό
ρημα αύτοΰ «‘ΟΧ ά ν τ ή ς Τ σ λ α ν - 
δίας καί μετά δύο έτη«ό Β ο ύ γ—Ζ α ρ- 
γάλ». Ταυτα κατόπιν διεδέχθησαν τό 
δράμα · Κ ρ ό μ β ε λ λ », Λ. ποιητική συλ
λογή «Τ ά ’α ν α τ ο λικ ά». Τώ 1829 
έγράφη τό δράμα «Μ a μ ία Δε λ 6 μ μ» 
καί τό πεζογράφικόν άριστούργημα «Ή 
τ ε λ ε υ τ α ί α ημέρα κ α τ α δ ί κ ο ν» 
τδ> 183ο παρεστάθη ό « Έ ρ ν ά ν η ς» καί 
μετά έν έτος άνε^άνη τό αριστούργημα 
τής πεζής ποίήσεως τοΰ Ούγκώ, τό μυ- 
θιστόριμα · Ή Π αν αγία τ ώ ν Π α ρι· 
σίων» καί τά λυρικά «φθινοπώρου 
φύλλα». Είτα έιεφανίσθησαν τά δρά
ματα «Γριβονλέτος η ό βασιλεύς 
δ ι α σκ εδάζ ε ι», «Λ ου κ ριτί α Βορ- 
γ ί α», «Μ α ρ ί α Τ υ δ ό ρ», «Ά γ γ ε- 
λ ο ς»,«Ρ ο ύ ΰ-Β λ ά ς». ί Οΐ Β ου ρ γ ρ ύ
βοι», αΐ λυρικοί συλλογαί «"Ασματα 
σκ ι ό φ,ω τος», φω ν αΛ ενδόμυχοι» 
καί Αί άκ τ ΐν ες κ αί α ί σκ ιαί».

Η ΦΤΧΓ Χ
Τω 184 1 έγένετο μέλλοζ της Άκαδη 

μίας καί τώ 1848 έδόθη αύτφ τίτλος εύ 
γενείας.

Έν τή πολιτική πάντοτε εύρίσκετο ά- 
ναμεμιγμένος, έκάστοτε μετά διαφόρων 
τάσεων. Καί ένώ κατ’ άρχάςύμνησε τούς 
Βουρβόνους. δι’ ό ήμεί^θη διά βασιλι
κής όπΐΥορηγήσεως, επί Καρόλου Γ.καί 
τοϋ Λουδοβίκου Φιλίππου,ύπεστήρίξε τό 
Ναπολεόντειου κόμμα καί βραδύτερου ώς

° BIETftP ΟϊΓΚα Βν ΕΤΕ! 1Θ2Ο (·η,« ,, „Λ,'Λ SS4)
μέλος τής νομοθετικής συνελεύσεως ύ- 
πήρξε δημοκρατικός Καί έπολέμησε τόν 
Ναπολέοντα, δι’ δ καί μετά τό δημοψή- 
,φϊσμα τοΰ 185» ύπήρξεν έκ τών πρώτων 
προγρα^έντων. ’Απήλθε τότε είς Βέλγιον, 
βραούτερον είς τήν νήσον Τζέρσεϋ καί 
είτα είς τήν Γκέρνάέΰ δπου καί μετά τό 
1809 έμεινε, δτε καί εΐς αυτόν έδόθη ά- 
μνηστεία. Κατά τάς ήμέρας τής έξορίας 
του έγραύε πικρότατου λι’βελλον «Ν α π ο- 
λέων d μικρός» καί τόν ποιητικόν τβ-
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μον Les Ghatimeniss τάς άναμνήσεις και\ 
σκέψεις τον eLes contemplations» συλλο>- 
γήν παραδόσεων καί φανταστικών περι
γραφών έπί ιστορικής βάσεως, La Legende 
des sixties» τούς «’Αθλίους», τό μέγα 
τοΰτο κοινωνικόν μυθιστόρημα, μετηφρα- 
σθέν είς ιο γλοόσάας, τήν πραγματείαν 
«Ούίλλιαμ Σαίξπη ρ» τά «άσματα 
τώνόδών καί τών δασών» τούς ■< έ ρ · 
γάτας τήςθαλάσσης» καί τόν «Γ ε- 

λώντα άνθρωπον».
Τόν Σεπτέμβριον τοΰ ι8γο έπέστρε- 

ψεν ό Ούγκώ είς Παρισίονς έκλεχθεις τόν 
Σεπτέμβριον τοΰ μεθεπομένου έτους, μέ
λος τής έν Βορδώ ’Εθνικής Συνελεύσεως, 
άλλά μετά ένα μήνα παρπτήθη

Τά έργα του «Τό φοβερόν έτος» καί 
τό«83 ή Τρομοκρατία» έ^ουσιν ΰπόθεσιν 
έκ τοΰ Γαλλογερμανίκοΰ Πολέμου.

Τφ i8j6 έξελέγη ό Ούγκώ γερουσια
στής- ’Απομνημονεύματα τοΰ £ίου του
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?.γραΰεν έν τοϊς «Acles et Paroles» και 
τούτοις έπηκολούθησαν <L’ art d’ 6lre 
Grand Pere», «Ό'ηάπας», Θρησκεΐαι 
καί Θρησκεία». Μετά δέ τδν θάνα
τον αύτοΰ έξεδόθησαν «Ό Θεός» κ.τ·λ·

Ό Ού.γκώ έξέπνενσεν έν Παρισίοις 
τήν 22θν Μαίου 1885, κηδευθείς δέ ρ,ετ’ 
έκλά’μηρον έπισημότηττος καί πομπής, έ- 
τάφηι έν τώ Πανθέω

Ο Ούγκώ έν τοϊς ποιήμασιν αύτοΰ d- 
ναδείκννται καινοτόμος καί ιδρυτής τής 
ρωμαντικής σχολής, αντικαταστήσας τάς 
κλασικός παραδόσεις·

Ό Βίκτωρ Ούγκώ τέλος, ό γλυκύτα
τος ψάλτης τών έρώτων, δ ύλοτόμος τών 
καρδιών, ό φιλόσοφος τών .κοινωνικών 
πληγών, ό διασαλπιγκτής της ίσότητος 
τής έλευθερίας καί δημοκρατίας, ό θρη- 
νήσας τοΰς δυστυχείς, τοΰς αθλίους καϊ 
πζνητας, είς τά « ’Ανατολικά» αύτοΰ α- 
σηοτα έδει'χθη καί μέγας θαυμαστής τής 
Ελλάδος, εύγενής φιλλέλην.

Άπονείμωμεν' λοιπόν αύτφ φόρον λα
τρείας καϊ θαυμασμού, προσφέρωμεν δάφ
νην τών ύψηκορΰφων Ελληνικών όρέων 
τδ> Γ α?.άτη ποιητή.

βί^ΤηΡΟ^ΟΤΓΚΩ

Ο ΦΡΪΝΟΣ 
Τί γνωρίζομεν; Τίς άρα γνωρίζει το βάθος 

τών 'πραγμάτων ;
Ό δύων ήλιος έλαμπε» έν μέσφ ροοίνων νε

φών. Ήτο τδ τέλος ήμέρας θυελλώδους καί ή 
ούσις μβτίβαλλεν εις φλόγας τήν βροχήν έν τφ 
φλογερφ πυραύνφ. Πλησίον χαραγής βράχου εις 
τδ άκρο» τέλματος έκ τής βροχής σχηματισθέν- 
τος, φρΰνος τις παρετήρει τδν ουρανόν κάτεθαμ- 
βωμένος. Σοβαρός ώνειροπώλει*  ή βδελυγμία άπ- 
εθαύ|μαζε τήν αίγλην.

Τά φύλλα έπορφυροϋντο επί τών ροδοχρόων 
οένδ(ρων, τδ ύδωρ έστιλβε» έπί τής χλόης έντδς 
λακΐσκων. Τό έσπέρας ήπλοΰτο ώς σημαία. Τό 
πτη»όν κεκμηκός έταπείνου τήν φωνήν. Τδ πάν 
ήσύχαζεν έν τφ άέρι, έπί τοΰ ύδατος καί τα 
πάντα λησμονώ» ό φρΰνος, άνευ φρίκης, άνευ αΐ· 
δοΰς, άνευ θυμού, πρφος παρετήρει τήν ηλιακήν 
λάμψιν, "Ισως ό κατάρατος ήσθάνετο αυτόν «ύ- 
λογημένον, δτι δέν ήτο κτήνος άγνοών τήν αν
ταύγειαν τοΰ άπειρου, δτι δέν ήτο τέρας άθλιον 
μυαρόν, άλλοίθωρον, λοιμώδες, ούπνος οί οφθαλ
μοί άγνοοΰσι τήν απειρίαν τών αστέρων.

Διαβάτης τις είδε τό ειδεχθές ζώο» καί έθεσε 
τήν πτέρναν του φρίσσων έπί τής κεφαλής τοϋ

φρύνου. Ίερεύς ήτο, άναγινώσκων βιβλίο». Κα
τόπι» μία γυνή, άνθος επί τοΰ στήθους έχουσα, 
διήλθε καί έξώρυξε τόν οφθαλμόν αυτού διά της 
ακρας τοϋ άλεξηλίου της. Και δμως δ ίερεύς 
ήτο γέρων καί,ή γυνή ώραία. Ειτα ήλθον τέσ- 
σαρες μαθηται, γαλήνιοι ώς ό ουρανός. Υπήρξα 
παιδίον, υπήρξα μικρός, ύπήρξα σκληρός.Έκα
στος άνθρωπος, έπί τής γής έφ ’δσον ή ψυχή δεοου- 
λωμένη πλαναται, δύναται οΰτω τήν διήγησιν 
τής ζωής του ν’ άρχίση. Είχον τήν παιδιάν, 
τήν μέθην καί τήν ήώ είςίτούς οφθαλμούς, είχον 
τήν μητέρα των, ήσαν χαρίεν-ες μαθηται, άνθρω- 
πίσκοι φαιδροί, αγαπητοί, ελεύθεροι, ευχαριστη
μένοι, τί άλλο λοιπόν να πράξωσιν ή νά βο.σα- 
νίζωσι πλάσμα τι δυστυχές;

Ό φρΰνος έσύρετο εις τδ βάθος τοΰ κοίλου 
δρόμου.Ήτον ή ώρα, καθ’ήν τά βάθη τών αγρών 
κυανίζονται. Έζήτει ό φρΰνος τήν-σκοτίαν. Τά 
παιδία άντελήφθησαν αύτδν’καί ανέκραξαν: «ας 
φονεύσωμεν τδ δυσειδές αυτό ζώον καί άφοΰ εινε 
πολύ άσχημον, ας βασανίσωμεν αύτό». Καί έκα
στον αύτών γελών ήρξατο νά κεντη τό πτωχόν 
ζώο» δι ’ δξέως τινδς κλάδου, πλατύνον τήν οπήν 
τοΰ έξωρυγμένου οφθαλμού, πλήττον τάς πλη- 
γάς, ευχαριστούμενα καί επαινούμενα ύπό τών 
διερχομένων, διότι μ διαβάται εγέλων. Καί ή 
σκιά τοΰ θανάτου έκάλυπτεν ήδη τον δυστυχή 
τούτον μάρτυρα, δστις ούτε καν έρεγχε· καί τό 
αίμα-, αιμα φρικώοες, πανταχόθεν (ρρεεν έπί τοϋ 
πλάσματος τούτου, ουτινος τδ μόνον έγκλημα 
εΐνε ή ασχήμια!

Έφευγεγ· εΐχε τεθραυσμένον τ«ν ένα τών πο
σών του. Έν τών παιοίων τδν έκτυπα διά τε- 
θραυσμΐνου πτύου καί είς έκαστον -κτύπημα ό 
προγεγραμμένος ουτος έξήγεν άφρούς, ουτος «σ
τις δταν ή ημέρα μειδιφ ύπό τδν .μέγαν ουρα
νόν, εις τδ βάθος τής κρύπτης του έρπει. Καί τά 
παιδία ελεγον «είνε κακός I . σιέλους εξάγει ί» 
Καί τούτου τδ μέτωπον ήμασσε, .ό οφθαλμός έ- 
κρέμματο καί μεταξύ τών σπάρτων και βάτων 
ώδευε. Θά έλεγε τις, ότι έξήρχετο άπδ φριπώ- 
5ες τι άντρον.

“Ω 1 τί ζοφερά πραξις νά μεγεθύνη τις τήν 
δυστυχίαν, νά προσφέρη φρίκην -εϊς τήν δυσμορ
φίαν. Έξηρθρωμένος, άνατινασσόμενος άπό λίθου 
εϊς λίθον άνέπνεε πάντοτε «κόμη. Άνευ άσυλου 
είρπεν. θά έλεγε τις, δτι ό θάνατος ευρισκεν αυ
τόν .τόσον οΐκτρόν, ώστε τδν ήρνεΐτο. Τά παι
δία διά βρόγχου ήθέλησαν νά τόν συλλάβωσιν, 
άλλ' ουτος έξέφυγεν όλισθήσας κατά μήκος τών 
φραγμών. Ο λάκκος έχαινεν’ εσύρθη έκεΐ κατα
πληγωμένος καί έβυθίσθη αίμόφυρτος, συντετριμ
μένος, εχων ήνεωγμένον τό κρανίον του, αισθα
νόμενος άναψυχήν τινα έν τή πράσινη έκείνη 
βόθρφ, πλύνων τήν σκληρότητα τοΰ ανθρώπου 
έν τφ βορβύρφ έκείνφ.

Καί τά παιδία, μέ τήν άνοιξιν εϊς τάς πα· 

ρειάς, ξανθά, χαρίεντα, ποτέ δέν διεσκέοασαν τό
σον. Όλα συγχρόνως ώμίλουν καί τά μεγάλα 
πρδς τά μικρά έφώναζον : « Έλθέ νά εδης, έλθέ 
Άδόλφε, νά τδν άποτελειώσωμεν’ ας λάβωιιεν 

λίθους». Και ολα ομοϋ επι τοϋ δντος, τού κατη- 
ραμένου ύπό τής τύχης, προσήλουν τά βλέμματά 
των καί ό άπελπις έβλεπε νά κλίνωσιν έπ' αύ
τοΰ τά φοβερά εκείνα μέτωπα. —Οιμοι!

Τά βλέμματα δλων ήκολούθουν τδν φρΰνον 
έν τφ βορβόρφ· ήτο λύσσα καί έκστασις. Έν 
τών παιδιών επανήλθε φέρον πλάκα βαρεΐαν, 
πλήν εύχερώς άνεγερθεΐσαν διάτδ κακόν καί είπε: 
«Θά ίδωμεν τί θά γίνη».

Εκτός τούτου ακριβώς κατά τήν ιδίαν στιγ
μήν ή τύχη ώδήγει βαρύτατον άμάξιον, συρόμε
νου ύπό όνου χωλού, ισχνού καί κωφού. Ό όνος 
ούτος, ό καταβεβλημμένος καί αξιοθρήνητος,μετά 
πορείαν ήμερησίαν, έπλησίαζεν εις τόν σταΰλο», 
σύρων τό άμάξιον, φέρων κάλαθον· έκαστον βήμα 
του τφ έφαίνετο τό προτελευταίου· έβάδιζε τυ
πτόμενος καί έξησθενισμένος. Τά κτυπήματα τδ 
έκάλυπτον ώς νεφέλη. Είχεν είς τους οφθαλ
μούς του, τους κεκαλυμμένους ύπδ ατμού τίνος 
τήν ηλιθιότητα έκείνην, ήτις ίσως εινε τό θάμ- 
βος. Καί τό κοίλωμα τής όδού ήτο τόσον 
βαθύ, τόσον πλήρες πηλού καί τόσον ανώμαλον, 
ώστε έκάστη στροφή τού τροχού ήτο πένθιμος, 
βραγχώδης αναστεναγμός. Καί ό όνος έβάδιζε 
μεμψίμοιρων καί ό ονηλάτης βλάσφημων ό όνος 
έδίχετο πληγάς βαθυτάτας διά τοΰ μαστιγίου 
καί τοϋ ροπάλου.

Τά παιδία έκτου θορύβου έβτράφησαν καίϊδόν- 
τατό άμάξιον έφώνησαν.«Μή ρίψης τόν λίθον έπί 
τοΰ φρύνου. Δέν βλέπεις, ή άμαξα θά οιέλθη 
έπί τού φρύνου καί τοϋτο θά εινε διασκεδαστι- 
κώτερον». Πάντες π ρετήρουν. Αίφνης ό δνος 
προχωρών έν τφλάκκφ, δπου τό τέρας περιέμενε 
τήν τελευταία» βάσανόν του, εΐδ» τόν φρΰνον 
καί, άθλιος—·οίμοι σκεπτόμενος άλλον άθλιώτε- 
ρον — συντετριμμένος, σκυθρωπός, πληγωμένος, 
ώσφραινο’μενος αύτόν οιά τής κυπτούσης κεφα
λής του, έ κατάδικος, ό κολασμένος, ό υπομο
νητικό; ουτος, έδωσε χάριν.Συνήθοοισε τάς κα- 
ταβεβλημμένας δυνάμεις του καί άνθιστάμενος 
εις τόν κραυγάζοντα ονηλάτην «Προχωρεί», δα
μάζω» τή» φρικώδη συνενοχήν τοΰ φορτίου του, 
κεκμηκώς, αποδεχόμενος τήν πάλην, σύρων τδ 
άμάξιον καί ύπεγείρων τδ σάγμα του, βλοσυρός, 
έξετράπη τής φρικώδους όδοϋ, άφίνων όπισθεν νά 
ζή δ άθλιος εκείνος. Κατόπιν μετά μίαν μαστί- 
γωσιν, δρόμον του.

Τότε άφήσαν τήν έκφυγοΰσαν τών χειρών του 
πέτραν έν τών παιδιών—-εκείνο δπερ διηγείται 
τήν ιστορίαν ταύτην—ΰπδ τδν άπέραντον θόλον, 
ταύτοχρόνώς κυανοΰν καί μέλανα, ήκουσε φω
νήν, ήτις τφ έλεγε: «Έσο καλό:. ’Αγαθός 

παρά άναίσθητος! Άοάμας παρά άνθραξ ! Ά
γιον αίνιγμα! Σεβαστόν φώς τών σκοτιών».

’Ω I άγιον θέαμα I Σκιά βοηθούσα σκιάν. ϊΓυ- 
χή τεθειμένη σπεύδουσα εϊς βοήθειαν ψυχής πε- 
ριλύπου. Ό ήλίθιος γενόμενος τρυφερός, κύπτω» 
Ιπί τοΰ ειδεχθούς. Τό ζώον προοδεύον ένφ δ άν
θρωπος οπισθοδρομεί.

Έν τή γαλήνη τοϋ ωχρού λυκόφωτος τδ κτή
νος σκέπτεται ποτέ δτι εινε αδελφός τή; μυστη
ριώδους καί βαθείαςγλυκύτητος. Άρκεΐ νά λάμ
ψη έναύτφ αστραπή χάριτος, ινα γίνη ίσον πρός 
τό αιώνιον αστρον.

Ό δνος, δστις επανερχόμενος τδ εσπέρας κα
τάφορτος, κεκμηκώς, αποθνήσκω», αΐσθανόμιενος 
νά αίμάσωσιν οι πλατείς όνυχες του, κάμνει βή
ματά τινα πλείονα, απομακρύνεται, μετακιινεΐ- 
ται, ίνα μή καταπατήση ε»α φρύνον έν τφ (βορ
βόρφ, ό δνος ουτος ό ευτελής, ό ρυπαρός, ό μω
λωπισμένος ύπό τής ράβδου, εινε αγνότερος τοϋ 
Σωκράτους καί μεγαλιίτερος τοΰ Πλάτωνος.

Έρευνας, φιλόσοφε; Σκοπτικιστά, μελετάς; 
θέλεις νά εθρης τδ αληθές ύπδ τάς κατηραμένας 
όμίχλας μας; Πίστευε, κλαΐε, άφανίζου εις τήν 
αδιερεύνητο» άγάπην ! Όστ'.ς εινε αγαθός, δια
κρίνει λάμψιν έν τή σκοτεινή τριόδφ. Όστις 
είνε αγαθός, κατοικεί είς μίαν γωνίαν τοϋ ούρα- 
νοΰ.

Ώ! σοφέ, ή άγαθότης ή λαμπρύνουσα τήν 
δψιν τού κόσμου, ή άγαθότης, τό βλέμμα τάΰτο 
τής άφελοΰς πρωίας, ή άγαθότης άγνή ακτή ®sp' 
μαίνουσα τδ Άγνωστον, ένστικτον δπερ έν τή 
νυκτί καί τή οδύνη άγαπα, εΐνε ό άφατος καί 
ύπατος σύνδεσμος, δστις ζευγνύει έν τή μονώσει 
φεύ ! τόσφ πενθίμφ πολλάκις τδν μέγαν άμαθή, 
τδν όνον, μετά τοϋ μεγάλου σοφού, τοΰ θεού.

ΕΙΣ2 IviLA-TTUSF

Προς τί, έαν μυρόεσσα ή φύσις πάσα θάλλει 
Έν μεσω μύρτων καί δρυών καί πορτοκαλεώνων !

Τί, άν ή μελιστάλαχτος ή φιλομήλα ψάλλει
Έπί τώ» κλώνων πτελεών τών ευθαλλών δρυμό-ων ; ~ 

Μάτην την φύσιν άπασαν αισθάνομαι νέκραν
Άφ’ού, αφ’ού ’Εκείνης φεΰ ! εύρίσκομαι μακράν .,

Μάτην, έάν ή αργυρά πλησιφαή; σελήνη 
"Απλετον φώς επί τής γής άπάσης διαχέει,

Μάτην άνθοϋσιν εύοσμοι έν τοϊς άγροϊς οΐ κρίνοι, 
Μάτην ή αύρα σιγηλή, άρωματώδης πνέει· 

η.'ν δέν εύρίσκω θέλγητρον άπόλαυσιν μικρά», 
Άφ’ ού, αφ’ ού Έκείνης φεΰ ! εύρίσκομαι μακραν1...

Κυλόει ρύαξ διαυγής τά νάματα μορμύρων, 
Έν ούρανω σμαράγδινοι· αστέρες σελαγίζουν, 
Ό κάλυξ διανοίγεται τήν ευωδίαν σπειρών 
Καί τά πτηνά γελόεντα τά νέφη διασχίζουσι’

Πλήν.,.τήν ζωήν διέρχομαι ανούσιον, πίκραν, 
’Αφ’ ού. άφ' ού Έκείνης φεΰ 1 εύρίσκομαι μακραν .. 
Έν τη- MaxeSoviac 4901·

'Ιωάννης Γ. ΆντωνιΑδης.
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ALEX. DUMAS PERE

NTS ΜΕΣΩ. ΜΟΝΑΧΩΝ
φιλόφρον δημιούργημα, έξ δσων έν τφ βίφ μου 
ειδον. Ή υπηρεσία του ητο νά υποδέχεται τούς 
ταξειδιώτας, νά τούς περιποιήται καί νά τούς 
όδηγή πρός έπισκεψιν τοΰ μοναστηριού. Μάς 
προσέφερι ποτόν τι κατεσκιυασμένον ύπό τών 
μοναχών καί ποοωρισμένον νά άναθερμαίνη τούς 
ταξειδιώτας νεναρκωμένους έκ τοΰ ψύχους ή 
τής βροχής' κατάλληλος περίστασις καί ευκαι
ρία νά κάμωμεν άρκετήν χρήσιν τού ίεροΰ οινο
πνεύματος.

Τφ δντι, μόλις εΐχομεν πίει όλίγας σταγό
να; έθερμάνθημεν ώς ήφαίστιον έζπέμπον φλό
γας.

Συγχρόνως απέραντος εστία ελαμπε καί ή 
τράπεζα έτέθη πλήρης γάλακτος, άρτου, βου
τύρου' οί μοναχοί δεν νηστεύουσι μόνοι πάντοτε, 
άλλά νηστεύουσι μετ ’ αύτών καί οί έπισκέ- 
πτσι των.

Μόλις έπερατώσαμεν τό λιτότατου τοΰτο 
γεΰμ.α, ό κώδων έσήμανεν όρθρον. Ήρώτησα τόν 
αδελφόν Jean-Marie άν έπετρέπετο νά παρευ- 
ρεθώμεν έκεΐ. Μοί άπήντησεν δτι δ άρτος καί ό 
λόγος τοΰ Θεοΰ ανήκει εις δλους τους χριστια
νούς.

Δέν είμαι έκ τών ένθουσιόντων εκείνων τα- 
ξειδιωτών, οϊτινες.θαυμ.άζουσιν έκεΐ δπου ό ο
δηγός των τοΐς λέγει νά θαυμάζωσιν ή τών ύπο- 
κρινομέ-ων ότι θαυμάζουσι τά συνιστόμεναπρό- 
τερον, απάντα αισθήματα τής καρδίας των. Οχι, 
απογύμνωσα τά αίσθήματά μου, τά έξεδήλωσα 
παρρησία, ϊνα τά παρουσιάζω εις τούς εξετάζον
τας με· δ,τι έδοκίμασα, τό διηγήθην άσθενώς 
ίσως, άλλά δέν διήγηθην δ,τι δέν συνήντησα.

• Καλώ; ! θά μέ πιστεύσωσι λοιπόν, έάν είπω 
δτι ουδέποτε μέ κατέλαβεν δμοιον αίσθημα προς 
εκείνο, δπερ ήοθάνθην εις τήν καροίαν, οτε ειδον, 
είς τό ακρον διαδρόμου τίνος άπεράντου γοτθικού 
οκτακόσιων ποσών μήκους, διανοιγομένην θύραν 
τινά κελλίου, έξερχόμενον διά ταύτης τής θύρας 
καί εμφανιζόμενου ύπό άψίδας,ύπομελάνους έκτου 
χρόνου, μοναχόν τινα λευκογένειον, περιβεβλη- 
μένον τήν εσθήτα του αγίου Bruno, καί έπί τής 
όποιας ειχον παρέλθει 8 αιώνες χωρίς νά τής άφή- 
σωσι ίχνη άλλοιώσεως. Ό άγιος άνθρωπος προύχώ- 
ρησε σοβαρός καί γαλήνιος, ύπό τό ύποτρέμον κυ
κλοτερές φώς λυχνίας, ήν έκράτει άνά χεΐρας, 
τοΰ πέριξ δντος σκοτεινού. Ότε διηυθύνθη πρός έμέ 
ήσθάνθην τάς κνήμας μου καμπτομένας καί έγο 
νυπέτησα' μέ άντελήφθη έν τή στάσει ταύτη, 
έπλησίασε μεθ’ υφους χριστότητος καί ύψώσας 
τήν χείρα του υπέρ τήν κεκλιμένην κεφαλήν μου, 
μο’ι είπε!

— Σάς ευλογώ, υίέ μου, αν πιστεύητε' σάς 
ευλογώ ακόμη, αν δέν πιστεύητε.

*Ας τερπώσιν, αν θέλωσιν. Άλλ’ είς ταύτας 
όνόματι τάς λέξεις, δέν θά. ιδιδον τήν ευλογίαν ταύτην 

δι’έ’να θρόνον.

Ο ΆΛε£. Λονμας πατήρ έπιαχεφθείς κατά 
Tira ri/χτα τό πτριώ/ΐ’/ιοκ μοταστήριοχ τον 
αγίαν Bruno, er rtf περι^ερεΐα τον 2fatyir<irov, 
τό cnropa&peror Chartreuse, ώραιώτατα άφη- 
γεΐται τα της χνκτεριχής έπατ/ί^εώς τον, οντω :

ΟΥ μοναστηριού τέλος ό 
κώδων μάς άνήγγειλεν, δτι 
έπλησιάζομεν καί μετά ή- 
μίσειαν ώραν αστραπή τις 
έφώτισε τόν γιγάντιον όγ
κον τοϋ παλαιού μονα
στηριού Chartreuse, εί
κοσι βήματα άπέχοντος άφ’ 
ήμών. Ούδεί; κρότος έτά- 
ρασσε τήν νύκτιον σιγήν ή 
μόνον οί κωδωνισμοί αυ
τού. Έπί τών πεντήκοντα 
παραθυρίδων αύτοΰ ούδε- 
μία λυχνία έλαμπεν. Εν
τός τοΰ μοναστηριού ελέ- 
γετο, οτι υπήρχε παλαιός 
διάδρομος έρημος, δπου ώρ· 
γίαζον ταραχοποιό πνεύ
ματα.

’Εσημάναμεν. Αδελφός 
τις μας ήνοιξεν. Εισερχό
μενα, δτε διέκρινε τήν 
κυρίαν, ήτις ήτο μεθ’ ή· 

Εύθύς έπανέκλεισε τήν θύραν, ώς εί Σα- 
νά έπισκεφθή 

Άπηγορεύετο τοΐς μοναχοΐς νά

τ'

μώιν.
ταινάς τις ήρχετο νά έπισκεφθή τό μονά— 
στήριον. Άπηγορεύετο τοΐς μοναχοΐς νά οί · 
χωνται γυναίκα τινά' μία μόνον είσεχώρησε είς 
τούς τοίχους των μέ ένδύματα άνδρός, καί, 
μετά τήν άναχώρησίν τη:, δταν έβεβαιώθησαν, 
δτι ό κανών των ήθετήθη, έξετέλεσαν είς τά 
διαμερίσματα καί είς τά κελλία, δπου έπάτησεν 
αδτη τόν πόδα, πάσας τάς τελετάς τοΰ έξορ- 
κιαμοΰ' μόνον ή άδεια τοΰ πάπα δύναται νά 
άνιοίξη τάς θύρας τοΰ μοναστηριού είς τόν θήλυ 
έχΙθρόν τοΰ ανθρωπίνου γένους. Αύτή ή δούκισσα 
τοΰ Berrey τφ 1829 ύπεχρεώθη νά προστρέξη 
εις τό μέσον τοΰτο, ϊνα έπισκεφθή τό Chartreuse.

ΓΙολύ ήπορήσαμεν, δτε ή θύρα έκ νέου ήνοιξε. 
'Αδελφός τις ήλθε μετά τινο: φανού καί μάς 
ώδήγησεν είς τι περίπτερον, άπέχον πεντήκοντα 
βήματα τοΰ μοναστηριού. Έκεΐ έκοιμάτο πάσα 
ταξειδιώτις, ήτις, ώς ή ήμετέρα, ήοχετο είς τό 
μοναστήριον, αγνοούσα τούς αύστηρού; 
τών μαθητών τοΰ αγίου Bruno.

Ό μοναχός, δστις μάς ώοήγει,
Jean Marie, μοι ένέφαινε τό πλέον γλυκύ καί

*Οτε άπήλθεύ, ήγέρθην.
Εισήλθεν είς τήν εκκλησίαν· τόν πάρηκολςύ- 

θησα. Έκεΐ, νέον θέαμα μέ' άνέμενε.
Πάσα ή πτωχή κοινωνία, ήτις συν'έκειτο μό 

νον έκ 16 πατέρων καί 11 αδελφών συνηθροί- 
σθη «ί; μικράν τινα εκκλησίαν, φωτιζομένην υπό 
λαμπτήρος περικυκλουμίνου ύπό μέλανος πέπλου. 
Εις μοναχός έτέλ,ι τήν λειτουργίαν, οί οέ λοι 
ποί ήκουον,ουδόλως καθήμενοι,ή γονυπετείς,άλλά 
προσκυνούντες, θέτοντες τάς χεΐρας καί τό μέτω- 
πον έπί τοΰ μαρμάρου. Τά καλύμματα, ύψού- 
μενα, άφινον νά φαίνονται τά κρανία των γυμνά 
καί κεκαρμένά. Ήσαν ανάμικτοι νέοι καί γέ
ροντες. ·

Έκαστος αύτών ήλθεν έκεΐ, υπό διαφόρων 
ωθούμενος αισθημάτων, ό μέν ύπό πίστεω:, ό 
οέ ύπό δυστυχίας, ούτος ύπό παθών, έκεΐνος 
ύπό αμαρτήματος ίσως. Ούτοι ίκλαιον, εκείνοι 
προσηνχοντό. Ώράιοτάτη ή ιστορία τών άνθρώ· 
πω·> τούτων.

Οτε ό όρθρος {τελείωσε, έζήτησα νά διατρέξω 
τό μοναστήριον κατά τήν νύκτα. Έφοίούμην 
μήπως μεταβάλω γνώμην κατά τήν ημέραν καί 
ήθελον νά τό ίδώ έν τή καταστάσει τοΰ πνεύ
ματος, έν η Ιυρισκόμην.

Ό αδελφός Jean Marie έλαβε λυχνίαν τινα, 
μοί εδωκε έτίραν καί ήρχίσαμεν τήν έπισκεψιν 
μας διά τών διαδρόμων. Οί διάδρομοι ούτοι είσίν 
απέραντοι’ έχουσ·.:.τσ?:αύτό μήκος.-τής.εκκλησίας 
τοΰ Αγίου Πέτρου τής ’Ρώμης' περιείχαν 400 
κελλία, ατινα άλλ.οτε πάντα κατφκούντο καί 
τών όποιων, σήμερον, 373 είσί κενά. Έκαστο; 
μοναχός έχει εγχαράξει έπί τής θύρας τήν μάλ
λον αγαπητήν αύτφ άρχήν, ή·> έπορίζετο έξ ο
σίου τίνος ποιητού. Ιδού αί άξιολργότεραι: 
Αγάπη ητις παττοτε Λάμπεις καί ονόέποτε 

[adirrvaat 
ρώτιζόχ με όιά τής Λάμι^εώς σου.
Er ιρ μοχιμότητι, ό θεός όμιΛεΐ εις TJ>r χαρ 

[iiar τον arρύπον. 
Και ir τρ σιωπρό άχθρωπος όμιΛεί εις τηχ χάρ- 

[Λα>· τον θεόν. 
ΕνΛαβον προιρνΛάτνον σιώπα.
Εί', τόι άσθεχη Λογισμόχ σον, χράτει σαντό·>, 
ό θεός σέ επΛασε ϊχα ror αγαπάς χαί ονχι Ira 

[τόχ έχχο^ς.
Μία ώρα έσήμανε, είχε ήδη παρέλθει,
Είσήλθομεν είς έν τών κενών τούτων κελλίων 

ό μοναχός δστις κατφκει έν αύτφ είχεν άποθά- 
νει προ πεντήκοντα ήμερών. Πάντα τά κελλία 
ήσαν δμοια, πάντα ειχον ούο κλίμακας' τήν μίαν 
"να άναβαίνωσιν είς τί διαμέρισμα, τήν ετέραν 
ϊνα καταβαίνωσιν έξ αύτοΰ. Τδ άνωτέρω διαμέ
ρισμα σύγκειται έκ τίνος μικράς άποθήκης, ή διά
μεσος αποθήκη έξ έστίας τίνος πλησίον τής ο
ποίας ύπάρχει ιδιαίτερον δωμάτιον εργασίας. Βι
βλίου τι ήτο έκεΐ ανοικτόν είσέτι είς τήν αυ

τήν θέσιν, είς δ ό άποθανώ, είχε ρίψει τοίύς ο
φθαλμούς διά τελευταίαν φοράν. ΤΗσαν «<αί ε
ξομολογήσεις τοϋΆγίου Αύγουστίνου ». Ό κιτών 
παράκειται τφ πρώτφ τούτφ δωματίφ" ή έπί- 
πλωσίς του' σύγκειται εκ τίνος προσκυνητηρίου, 
μιας κλίνης μετά στρωμνής έξ άχύρου καί μάλ
λινων υφασμάτων'' αΰτη ή κλίνη έχει θύρας άφ ’ 
έαυτών κλιιιμένας, αίτινες ήδύναντο νά κλείω- 
σιν τόν έν αύτή κοιμώμενον. Έκ τούτου ήννό- 
ησα εκείνο, δπερ μοί είπε ό αύτός Γερμανός, δτι 
οί μοναχοί κοιμώνται έντδς κιβωτού.

Τό κατώτερον διαμέρισμα συνέκειτο έκ τίνος 
εργαστηρίου μετά τών χρησίμων τφ περϊβόλφ ή 
τή λεπτουργική· έκαστος μοναχός ήδύνατο νίά ά- 
φιεριόση δύο ώρας καθ’ ημέραν είς τινα έργοασίαν 
τών χειρών καί μίαν ώραν είς τήν καλλιέρ
γειαν μικρού τινό; κήπου πλησίον τοΰ εργαστηρίου 
κειμένου' ήτο ή μόνη επιτρεπομένη αύτοΐς δια
σκέδασες.

Άνερχόμενοι, επεσκέφθημεν τήν αίθουσαν 
τοϋ ηγουμένου· είδομεν έκεΐ τάς εικόνας τών 
ηγουμένων κατά τάξιν, άπό τού Άγιου Bruno, 
τοΰ θεμελιωτου των, άποθανόντος τφ 1101, 
μέχρι τής τοΰ Ίννοκεντίου Μασόν, άποθανόν
τος τφ 1703' άπδ τού τελευταίου τούτου μέ
χρι τοΰ πατρός Jean Baptiste Mortes, τοΰ 
πραγματικού άρχηγοΰ τής τάξεως, ή συνάφεια 
τώνβ εικόνων οιακόπτεται.

Τφ 1792, έποχή τής έρημώσεω; τώ.ν μονά- 
στηρίων, οί μ.οναχοί έγκατέλιπον τήν ΓάλΧίαν, 
φέροντες έκαστος μετ ’ αύτοΰ μίαν τών εικόνων 
τούτων.

ί

Μετά ταΰτα, έκαστος έπανήλθεν φέρων τήν 
ίδικήν του' οι άποθανόντες κατά τήν μετανά- 
στευσιν είχον προνοήσει, δπως τδ κειμήλιον οπερ 
έπεφορτίσθησαν, μή άπολεσθή. Σήμερον ούοεν 
λείπει έκ τής συλλογής.

Εντεύθεν οιήλθομεν είς τδ έστιατόριον είνε 
διπλούν· ή πρώτη αίθουσα ανήκει τοΐς άιδελ- 
φοΐς' ή δευτέρα τοΐς πατράσι· έπινον διά πή
λινων δοχείων καί έτρωγον είς ξύλινα πινάκια· 
τά δοχεία ταΰτα εχουσι δύο λαβές "να άνυ- 
ψώνται δι ’ άμφοτέρων τών χειρών· ούτως επρατ- 
τον οί πρώτοι χριστιανοί· τά πινάκια έχουσι τδ 
σχήμα μελανοδοχείου,ό έν τφ μέσφ κώδων περιέ
χει τδ εμβαμμα (σάλτσαν) τά δέ όπωρικά ή 
οί ίχθεΐς, ή μόνη επιτετραμμένη τροφή, τοπο
θετούνται πέριξ. Τό πινάκιον μοί εξήγησε διά 
τού σχήματος αύτοΰ, εκείνο δπερ μοί είχον βίπει 
πρός τούτοις, δτι οί μοναχοί έτρωγον έντδς με
λανοδοχείου.

Ό άδελφός Jean Marie μέ ήρώτησε άν ή
θελον νά ίδω τό κοιμητήριον αν καί ήτο νύξ. 
Έκεΐνο δπερ έθεώρει ώς κώλυμα ήτο μήπως δέν 
άποφασίσω τήν έπισκεψιν ταύτην.

Έδέχθην λοιπόν, άλλά, καθ’ ήν στιγμήν 
ήνοιξε τήν θύραν δι ’ ής είσήλθομεν έκεΐ μέ έκρά-

κανόνας
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τησε λαμβάνων έκ τοϋ βραχίονος καί δεικνύων 
&ά τής μβναχόν πνχ όρύσίοντα τόν τά
φον του. Έμεινα έπί στιγμήν ακίνητος έπί τή 
θέα ταύττ|,ν έπειτα ήρώτησα τδν οδηγόν μου αν 
ήδυνάμην νά ομιλήσω πρός τδν άνθρωπον ίκεΐνον. 
Μοί άπήντησεν δτε ούδέν είς τοϋτο ήναντιοΰτο· 
τδν παρεκάλεσα νά άποσυρθή, αν έπετρέπετο· 
Ή παράκλησίς μου, χωρίς νά φανή είς αυτόν 
απερίσκεπτος, έφάνη δτι τδν ηύχαρίστησεν. “Ε
μεινα μόνος.

Δεν έγνώριζον πώς νά πλησιάσω τδν νεκρο- 
βάπτην. Προύχώρησα ολίγον πρδς αυτόν· μέ 
άντελήφθη καί, στραφείς έστηρίχθη έπί τής 
άξίνης του, περιμένων νά τφ απευθύνω τδν λό
γον.Ή αμηχανία μου έδιπλασιάσθη · έν τούτοις, 
μείζων σιωπή θά ήτο γελοία.

— Αργότερα επιχειρείτε τοσοΰτον οχληρόν έρ- 
γον, πάτερ μου, τφ λέγω· μοί φαίνεται, δτι 
μετά τάς άπονεκρώσεις καί τούς κόπους τής ημέ
ρας πρέπει νά άφιερώσητε είς τήν άνάπαυσιν 
τάς δλίγας ταύτας ώρας, αίτινες σάς άπομέ- 
ναυσιν έκ τής προσευχής· τόσφ μάλλον, πάτερ 
μου, προσέθεσα γελών, (διότι εθλεπον δτι ήτο 
νέος ακόμη), καθ’ δσον νομίζω, δτι ή εργασία 
αύτη ουδόλως έπείγει-

— 'Ενταύθα, τέκνον μου, μοι είπεν ό μονα
χός μετά τόνου πατρικού καί θλιβερού, δέν άπο- 
θνήσκουσιν οί γέροντες πρώτοι καί δέν εισέρχεται 
τις εις τδν τάφον «κ τής ηλικίας·· άλλως τε, 
δτε ό ίδικός μου θά εχει άνωρυχθή, ίσως ό Θεός 
ευδοκήσει νά κατέλθ» εις τούτον. .

—Συγγνώμην, πάτερ μου, ΰπέλαβον · αν καί 
έχω βύσεζή καρδίαν, ολίγον γνωρίζω τούς κα
νόνας, καί. τά άγια ήθη· τοιουτοτρόπως λοιπόν, 
ίσως άπατηθώ εις δ,τι θά σάς είπω· νομίζω δτι 
ή έκ τών κοσμικών άπομάκρυνσίς σας, δέν έπά- 
γεται. καί τήν έγκατάλιιψιν τοϋ κόσμου τούτου.

— Ό άνθρωπος κύριος είνε τών πράξεων 
του, άπήυτησεν ό μοναχός, άλλά τοιοΰτον τι 
ίσως δέν επιθυμεί.

— Άλλά τδ έργον σας εινε αρκετά μελαγ
χολικόν, πάτερ μου.

— Συμφωνεί μέ την καρδίαν μου.
— Πάσχετε λοιπόν πολύ ;
—- Αιωνίως πάσχω.
— Ένόμιζον, οτι μόνη ή γαλήνη κατφκει · 

είς τιδ οίκημα τοϋτο.
— Αί τύψεις εισέρχονται πανταχοΰ.
Παρετήρουν ατενώς τδν άνθρωπον τούτον καί 

άνεγνώρισα εκείνον δν είχον ίδει κατά τήν νύ
χτα ταύτην είς τήν εκκλησίαν, προσχυνοΰντα 
καί δακρύοντα· οδτος μέ άνεγνώρισεν έπίσης.

— Είσθε τήν νύχτα ταύτην είς τδν δρθρον ; 
μοί λέγει.

— Πλησίον σας, νομίζω, δεν ίχει ουτω ;
— Μέ άντελήφθητε στενάζοντα ; ,
— Σάς είδον χλαίοντα.

— Καί τί περί έμοΰ έσκέφθητε τότε ; .
—■ Ότι ό Θεδς σάς εύσπλαχνίσθη, άφοΰ 

σάς έδώρησε δάκρυα.
— Μάλιστα, μάλιστα'· άφ’ δτου μοί άπέ- 

δωχε τ«ΰτα, ελπίζω, δτι ή οργή του π^ρήλθεν.
—: Δέν είχετε ποσώς πειραθή.νά ,χαταπραΰ- 

νητε τάς θλίψεις,σας.Εξομολογούμενος εϊς τινα 
τών αδελφών σας ι

—■ Εκαστος ενταύθα φέρει βάρος τι : άνα- 
λόγως· αν προσέθετέ τις ετερον έπί τούτου, θά 
άπέθνησκε..

— Τό τοιοΰτον θά σας ήτο. ωφελιμώτερον.
— Πιστεύω, ώς ύμιϊς.
— Θά ήτο, έξηχολούθησα, ώς καρδία εΰσπλαγ- 

χνουμένη ημάς, ώς χειρ θλίβουσα τήν ήμετέραν.
’Ελαβον τήν χεΐρα του καί τήν έθλιψα. Τήν 

άπέσυρε τής ίδικής μου, έστήριζε ,τάς χεϊρας του 
έπί τοΰ στήθους του, μέ παρετήρησε κατά πρό*  
σωπον ώσεί ήθελε νά έμβαθύνη είς-τά,, μυχαί- 
τατα τής καρδίας μου.

—■ ’Ενδιαφέρον. είνε τοϋτο η απερισκεψία ; 
μοί είπε .. . ΕίσΘε αγαθός ή. περίεργος ;·,

Τδ στήθός μου έθλίβη.
— Τήν χεϊρά σας διά οευτέραν φοράν, καί χαί

ρετε 1 . . .
Άπεμακρύνθην . ... Ούδέποτε τόν έπανεϊδον. 

βραούβουλος ιι. - ...

Η ΕΚΚΎΒΕΎΣίΧ

ΤΩΝ ΔΑΣΕΙΩΝ ΤΗΣ “ΦΥ2ΕΩ2„

Γενομένης, κατά τά είωθότα, προχθές, 
τής έκκνβεύσεως τών λαχείων τής «Φύ
σεως»' ώςηροανηγγείλαμεν,τοϋ λήγοντος 
έτους, έν τοϊς γραψείοις ήμών καί ένώ- 
πιον έπιτροπής, έκλεγείσης μεταξύ τών 
προσελθόντων συνδρομητών μας, έλα- 
χον οί Ακόλουθοι Αριθμοί, κερδίσαντες τά 
επόμενα αντικείμενα, ήτοι:

Ό ιος αριθμός tt^S τού έν Πειραιεΐ 
κ. Ε. Πατρικίου, έκέρδισε τό χρυσοΰν 
ώρολόγχον.

Ό αος αριθμός 1282 τοϋ έν Βιέννη 
κ Π- Δανζίκη, έκέρδισε τό όπισθογεμές 
κυνηγετικόν δπλον.

*0 3ος αριθμός Ι^οι τοϋ έν Άθήναις 
κ. Μιχ. Κετσέα έκέρδισε τό πολύκροτον·

*Ο 4<>C αριθμός ι 244 τοΰ έν Πάτραις 
κ· Νικολ. Ιΐεσιμάτη έκέρδισε τλν έπι- 
τραπέζιον συσκευήν.

Ό 6ος ΑριθμόςΊ 182 τοϋ έν Νεαπόλει 
κ. Β. Δαμίρη έκέρδισετό μετάλλίνον Αν- 
θοδοχεΐον.

Ό 6ος^ Αριθμός <435 τοϋ έν Σμύρνή

κ. Παν. Παύτιτσόγλου έκέρδισε τήν έλαιο 
γρα^ίαν.

Ό 7θ€ αριθμός 115a τοϋ έν Τεργέστη 
κ. Ίωάν. Σαρτόρη έκέρδισε τά δίοπτρα 
τοϋ θεάτρου-

Ό 8ος αριθμός 1487 τοϋ έν Δεδεα· 
γάτς κ. Στεφ· ’Ανδριτσοπούλου έκέρδισε 
τό βαρόμετρον.

Ό ρος Αριθμός ι ιρό τοϋ έν Σύρω κ.
Μ- Στάμου έκέρδισε τό καλλιτεχνικόν 
θερμόμετρον.

Ό ίο Αριθμός 91 2 τοΰ έν Πέρα κ Γ- 
Δαπόλα έκέρδισε τό χρυσόδετον λεύκωμα.

Ό ι ιος Αριθμός 780 τού έν Πάρω κ.
Μιλτ. ‘Ασημάκοπούλου έκέρδισε τό κομ
ψοτέχνημα·

Ό 12ος Αριθμός 1279 τοϋέν Νέα Ύόρ- 
κη κ- Σπ Σταυρίδου . έκέρδισε τό έξυ· 
πνητήριον.

Ό ι3ος Αριθμός 764 τής έν Σμύρνμ 
Κυρίας Σ.-Σπορίδου έκέρδισε τό Άρρητον 
Αντικείμενον.

Ό 14ος Αριθμός a38 τοϋ έν ’Αλε
ξανδρεία κ. Β· Βενέτη έκέρδισε τό γαλ- 
λοελληνικόν λεξικόν.

Ό 15ος Αριθμός 1186 τοϋ έν Βουκου- 
ρεστίω κ· Διον. Μοντάλδου έκέρδισε τό 
μικρόν έπιπλον.

Ό ι6<,ις αριθμός 792 τής έν Χίω Κυ
ρίας Ιουλίας Άσιμή έκέρδισε τά έργα
τοϋ Ιουλίου Βέρν. -, . ν - ■ <=

Ό ι7ος Αριθμός 4 ίο τοϋ έν Βόλφ Έμ- ^2°^

V
I ia6, 11 ι3, αόγ. 1118, 288, 

> ι>29· 1174’ Χ^Ί< 11 23, 
1407, ιΐ2", '497’ Ι'δ4<

ί, I 237, ι 289, 1400, 20, 
ΐ2ο, 1179> «1 ’36, 

66, 79, ΐ24?’ ·3ο2, ιΐ2ΐ, 8ο6,
", ι ι 11. 833, 414» 7^7’ 

791 > 782» έκέρδισαν Ανά· έν Αντικείμενου

246, ι 012, ι ο53,' iS6, f ι ιό, I ιιβ, ορο, 
ι<>92· 928, 1084, 20, Τ07«, 1166,^82, 

• 1122, ιι 1.6, 1167,897, ι4^4- ·2ί,4· Ι,2δ'
11 3ο. 22 3, 1462, 1463, ι88, 2090.1167· 
1469, ιι38,· 1133, 4°2’ 838, 299, 219, 
ιο9ΐ, 4'9*  4°6’ 9'6, ιοογ, 649. 1017, 
έκέρδισαν Ανά μίαν μεγάλην φωτογρα
φίαν.

Οί πεντήκοντα επόμενοι αριθμοί 1172, 
HH, 673, 4’3, ίΐ29·' ιλ32. «87» «οοο, 
ιι26, ΐ77· '48°· 1243 1400, 282, 819, 
1089, ιιοο, 1069, 7®ό, '4θ7’ '446,178, 
iob3, mi, θϊΐ, ι φι ί>, 141 °, a38,; ι ra3, 
1073, 174» 284· 'ογ^, ΐ'24’ '369, 11 26, 
11 39, 44Ο> 4*4·  '064, 104, 409/10116, 
444, 162, io33, 263, 780, 743, 9ο9έκέρ- 
δισαν άνά έν Αντικείμενον Αξίας 6 δρ αχ
μών.

Καί οί ακόλουθοι 6ο τελευταίοι αριθ
μοί 818, 
I I 28, 8o8, I 73 
287, 736.
I I 16, 1232, 17,
14 93,· 1292, 33, ι 
1 102, ■ ■ ..... · , — 
790,460,ι34, ιο66, ιι1ι. 833, 414» 7^7 

τής ,έκλογής; μας.
Παρακαλοννται βσοι τών συνδρομητ ών 

. μας έκέρδισαν νά μας δηλώσουν τόν Αριθ- 

πορικοϋΣ^όγουΊνέρδισ“εντόν"ΐρ^ήν 
τοϋ ΓΙραξιτέλους.

Ό 18ος αριθμός 8οο τής έν Βόλω Φι- 
λοπτώχον Άδελψότητος έκέρδισε τήν ει
κόνα τοϋ Παρθενώνος.

Ό 19ος Αριθμός 221 τοϋ έν Παρι
σίοις κ. Κ. Καλομεράκη έκέρδισε τήν 
ιστορίαν τής Ελλάδος, κοΛ

Ό 2οος Αριθμός 1498 τοΰ έν Όδησσώ 
κ· Σπυρ. Μανδολάτου τήν ήλεκτρικήν 
λυχνίαν.

01 Ακόλουθοι, δέκα αριθμοί ι 7°, 7^4’ 
8q6, 1148, 1408, 224, 802, 1249» 274» 
καί ιοί έκέρδισαν άνά έν κρυστάλλινου 
μελανοδοχεϊόν·

Οί δέκα έπόμενοί. αριθμοί 114, 292, 
1248, ιΐ72, 1442, 29', 4*0·  99· ΙΙ26,
207 έκέρδισαν άνά έν κομψόν κονδυλο- 

' μάχαιρον.
Καί οί δέκα επόμενοι αριθμοί 136, 279> 

1283, 1202, ιι3, 1468, 1437, 88ο,ιο66, 
ιΐ22 έκέρδισαν άνά έν χρυσόδετον ιστο
ρικόν βιβλίον.

Οί πεντήκοντα έπόμενοι Αριθμοί 281, 
820, 4'6, 1446» 1'88, 788, ΐ496’ ·2®3,

Αποστείλωμεν τό κερδηθέν Αντικείμενον·
Η ΔΙΒΥΘΥΝΣΙΪ

ΑΒΥΣΣΟΙ

ΦΟΥΡΤΟΥΝΕΣ

Νά Λ ψουρτοΰνες μέ περίκλεισην 
Σποϋνε τά κύματα, αγριοβογκοΰν 
θαλασσοπούλια τής έμυνήσαν 

—Σειρήνες πένθιμες πρό τοϋ νά ρθοϋν

Νά Λ ώονρτοϋνες μέ περίζωσαν 
Σκοτάδι άλυωτο. κρύο βαρϋ 
Τά όνειρά μου δλα σαρώσαν 
Πήραν τή λύρα μου τήν πλανερή.

Νά ή φουρτούνες μέ παρασύραν 
Παλεύω, δέρνουμαι μές’ στά νερά 
Καί μές' στό σάλο γροικώ τήν λύραν 
Νά κλαίμ μονάχη,· της λυπητερά- 
Άθηναι 1902 Νήτσος Παβαβπύρου.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

■ ΣΓΟΡ'ΚΗΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΝ

(Μετ’ εικόνων)

(Βυνέχειαν’ιδέ φύλλο» 13)

Κεφάλαιον Γ.

"Ελληνες καί αποικιακόν έμηόριον —Ή 
γόμρ,α, τό έλεφαντόδοντον και τά πτε
ρά τών στρουθοκαμήλων- — Ή σιγαρο
ποιία έν Αίγύπτφ.-—Σύγχρονος ακμή 
καί ό συναγωνισμός.
Ή γόμμα καί το ελεφαντόδοντο-» μετά τήν παρ

ακμήν τοΰ λωτοΰ καί παπύρου υπήρξε·» έν Αίγύπτω 

τό κύριον κέντρον τοΰ συναγωνισμού τών Ευρωπαίων 
μετά τήν κατάκτηπν αύτής ύπό τών παντοίων κα

ταχτητικών φυλών. Άλλά, φυσικώς τό έμπόριθν 

τοΰτο, καί λόγφτής μικρας παραγωγής καί τών φυ

σικών κωλυμάτων, ατινα παρεμβάλλει, δεν ητο δυ

νατόν ή νά πιριορισθη είς ολίγα πρόσωπα. Είναι τδ 

μόνον παλαιότατον.. ώραιίτατον καί προσοδοφόρο·» 

έμπόριον,. άλλά καί τδ μόνον επικίνδυνον καί υπο

κείμενόν εις συμπτωτικάς διακυμάνσεις. "Ηδη μετά 

τους Γάλλους και Άγγλους καί πολλοί Έλληνες 

διενεργουσι τήν εισαγωγήν τής γίμμας. του ελεφαν

τόδοντου καί τών .πτερών τών στρουθοκαμήλων εις 

τάς ευρωπαϊκός άγΟράς, έπί τούτφ έγκατασταθέν- 

τες πρδ πολλοΰ εις ’Αλεξάνδρειαν, Καιρόν, Σουέζ. 

Καρτούμ καί Σρυάκιμ καί διάφορα άλλα μέρη του 

εσωτερικόν τής Αφρικής, διόργανίσαντες άμα καί. 

ειδικήν υπηρεσίαν αλληλογραφίας καί αποστολής 

τών> προϊόντων τούτων μετά ετέρων ελληνικών κα

ταστημάτων καί γραφείων έν τή Εσπερία καί ’Α

μερική συσταθέντων.

Είς τοιοΰτος οίκος έ-ζμεταλλεύσεως τών αφρι

κανικών ειδών είναι καί τών αδελφών Γρίβα έν 

’Αλεξάνδρειά, δστις έχ.ι τας διακλαδώσεις του εν 
τώ εσωτερική τής Αφρικής, τιμών πρεπόντως τήν 

ελληνικήν ιδιοφυίαν καί τδ πάτριον όνομα.

Ό κ. ’Ιωάννης Γρίβας πρδ τριάκοντα ετών κα- 

τελ.θών εις ’Αλεξάνδρειαν, είργάσθη τδ πρώτον ώς 

έμπτορος άπλοΰς καί άντιληφθείς τήν σήμαντικότητα 

τής; έκμεταλλευσέως τών αιγυπτιακών ειδών, α- 

πή’ΑΘ: μόνος είς τό Καρτούμ, όπου έτι έπεκράτει 

ανωμαλία εμπορική καί τάξ.ς πραγμάτων εις ά- 

κρβν επισφαλής. έπιδόθχίς είς τήν εΰρυτέραν διε

ξαγωγήν αύτών. Πλήν κατά τύχην εύρ-θιις έκ:ι 

κατά τάς πολεμικός ταραχάς καί τήν πτώσιν του 

Καρτούμ, ολίγον έλλειψε νά συλληφθή καί αυτός 

αιχμάλωτες τών Δερβισών. διαφυγών ώς έκ θαύμα

τος τήν συλληψίν του. Κατέφυγ: δ’ εκ νέου εις 

’Αλεξάνδρειαν, οπού και δριστικώς έκτοτε ένεκα- 

τέστη,συστήσας καί διοργανώσας καί νέους κλάδους 

είς Σουάκιμ καί Αγγλίαν, ένθα εισάγονται τακτι- 

κώς γόμμας έλεφαντόδοντες καί πτερά στρουθοκα

μήλων έξ Αφρικής καί άποστέλλονται εις Σουδάν

έξ ’Αγγλίας υφάσματα καί έ’τερα ευρωπαϊκά είδη.

Ό κ. Γρίβας κατόρθωσε διά τής μεγάλης φίλο- 

πονίας, ίκανότητος καί τιμιότητάς ίου νά άναλαβη 

καί τήν προμήθειαν τών τροφίμων του αιγυπτιακού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ

στρατού καί τοΰ άγγλο-ίνδικοΰ|κατόπιν· τήν σήμε

ρον δέ ύπο τήν έποπτείαν τών αδελφών Γρίβα διη- 

νοίχθησαν καί έτεροι εμπορικοί κλάδοι έν Καρτούμ 

καί Βερβέρ χάριν πλείονος διεξαγωγής του εμπο

ρίου τοΰ Σουδάν’ εν δέ τη ’Αλεξάνδρειά διατη- 

ρουσι τδ κεντρικόν γραφεϊον, όπόθεν συγκοινωνοΰσι 

μετά τής Ευρώπης καί διενεργουσ: μέτα πολλής 

ευκολίας τήν εισαγωγήν καί έξαγώγήν του αποι

κιακού άμφοτερων εμπορίου.

Τοιοΰτος ελληνικός οίκος κάλλιστα εργαζόμενός, 

τιμά πραγματικός τδ Ελληνικόν εμπόριον, δπερ 

τοσοΰτον έπαξίως προοδεύει έν τή ξένη.,

Ή σιγαροποιία έν Αίγύπτω έξίκετο είς τδν κο- 

λοφώνα τής άναπτύξε.ως καί τελειοποιήσεως. χάρις 

είς τήν πρωτοβουλίαν, τόν άοκνον ζήλον και τήν 

επιχειρηματικότητα τοΰ ελληνικού πνεύματος. Ού- 

δαμου άλλοθι έπεξ ργάζονται τοσοΰτον επιτύχω:, 

οσον ενταύθα καί διά τοΰτο παρατηρούμε·» τήν κατα

πληκτικήν προτίμησιν και διάδοσιν τών αιγυπτια

κών σιγαρέτων άνά τήν ύφήλιον μεταξύ τών καλει- 

τέρων τάξ;ω·». Καπνός εξαίρετος, περιποίησις με

γίστη, συσκευή καί προπαρασκευή έκτακτος, τακτο

ποίησες καί διατήρησις μοναδική. Προτιμώνται 

ιδίως έξ όλων τών κατασ/.ευαζομένων άλλαχοΰ.
Παρεκαλέσαμεν τόν ήμέτερον φίλον κ. Φραγκ-.ύ- 

λην Κορτέσην, ένα τών καλειτέρων βιομηχάνων 

αιγυπτιακών σιγαρέτων, δστις προμηθεύει πολλούς 

ηγεμονικούς οίκους, δ όποιος μας εδωκε τας ακο
λούθους σχετικός πληροφορίας, ας παραθέτομεν κά

τωθι, ώς έν-χούσας μεγίστη·» καί ενδιαφέρουσα·» ση

μασίαν. όσον αφορά είς τήν ά·»άπτυξιν τής βιομηχα

νίας ταύτης.
«Άπδ τοΰ 1882 έτους, ήτοι μετά τήν κατοχήν 

τής Αίγύπτου υπό τών "Αγγλων, τά Έλληθ·»-αί· 

γυπτιακά σιγαρέτα ετυχον τής έπιδοκιμασίας καί 

προτιμήσεως τών έπισ.επτομένων τήν χώραν τών 

Φαραώ ευρωπαι'ων, οϊτινες έκτοτε ήρχισαν άγορά- 

ζοντες και προμηθευόμενοι σιγαρέτα πρδς χρήσιν 

των. Αί μικραί δ’ αύται προμήθειαι καί άποστολαί 

αιγυπτιακών σιγαρέτων εις Ευρώπην τών μεκρών 
τότε καί άσημων ελληνικών καταστημάτων, ήρκε- 

σαν νά οιαφημίσωσιν άνά τήν ύφήλιον τό 'Ελληνι

κόν τοΰτο προϊόν, δπερ, είρήσθω έν πίρόδω, μόνον 

παρ ελληνικών χειρών κατεσκευάζετο καί ολίγον 

κατ ολίγον να τύχη τοσαύτης έκτιμήσεως και άνα- 

ζητήσεω: πανταχόθεν, ώστε ή κατανάλωσις νά φθά- 

ση είς ολίγον χρονικόν διάστημα εις πολλά εκα

τομμύρια σιγαρέτων, ώς καί ή τελευταία στατιστική 

τών παρελθόντων έτών δεικνύει, Άπδ τής 1ης ’Ια

νουάριου μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1897 έξήχθη- 

σαν είς Ευρώπην διά τών λιμένων τής Αλεξάν

δρειάς, Σουέζ καί ΓΓορτ-Σαιδ 192,541,944 σιγα

ρέτα, ζυγίζοντα 271,073 χιλιόγραμμα καί 342 

γραμμάρια. Έκ τών σιγαρέτων τούτων τά 160.541 

944 προηρχοντο έξ όλων τών εργοστασίων του 

Κάιρου. Μόνον δέ τδ ίδικόν μου κατάστημα παρέ- 

δωκε πρώτον κατά τδ έτος 1884—85 τοΐς έν Καί- 

ρφ Κυρίοις Beyschlag καί Keppel, προμηθευταϊς, 

δ ά τήν Γερμανίαν, ώς καί τφ έν Άμβούργφ Κυ

ρ 9 I. C J. Moller περί τά 500.000 συγαρ έτων, 

ότε μαλιστα ή σιγαροποιία αΰτη ήτον έτι έν σπαρ- 
γάνοις.

Η παρασκευή τών σιγαρέτων γίνεται ώς εξής :

Η συσκευασία τών καπνών τής Ανατολής, προ- 

ερχομενων έκ Τουρκίας καί Ελλάδος ί1) είναι πολύ 

διαφορετική τής έν Ευρώπη κατασκευής σιγάρων 

(πούρων) καί έξαρταται έκ τής ποιότητες έκάστου 

καπνοΰ, ούτινος ή ποικιλία τής προελεύσεως εί

ναι πολυάριθμος καί δέν επιδέχεται ώς εκείνα τήν 

διά βραστοΰ ΰδατος βάπτισιν. Άλλ’ούτε τά άνα- 

τολικά καπνά επιδέχονται μηχανικήν εργασίαν, οΰτε 

πίεσιν ούδεμίαν, ούτε καν μηχανικήν θερμοκρασίαν. 

'Ενταύθα τά πάντα γίνονται διά τής φυσικής έπε- 

νεργείας καί δή διά τών χειρών καί τής φυσικής 

θερμότητος. Είναι δέ όντως έογασία λίαν επίπονος 

και ακατάληπτος διά τούς μ.ή είδότας τό είδος τοΰτο 

τής εργασίας καί έπομένως οσω καί αν περιγράφω 

ταύτην διά τής γραφίδος, δέν θά δυνηθή τις νά κα

τανόηση καλώς αυτήν, καθόσον διάτων καπνών τής 

’Ανατολής πας τις δύναται ν ’ άπατηθή. αγοράζω·» 

δέματα, διότι ταΰτα συνήθως φέρονσι φύλλα καπνού 

ωραία καί χρωματιστά, πλήν ολίγα είναι τά έκλε- 

κτα. ,Έκ καλών δηλαδή προελεύσεων πολλάκις τά 

καπνα δεν είναι καλά, καί δέον νά είναι τις πολύ 

είδήμων, ινα μή άπατηθή είς τήν εκλογήν και αγο

ράν έκ τής άπλής θεωρίας. Τήν δυσκολίαν ταύτην 

κατανικα ή πείρα διά τής συναρμολογήσεως καλών 

καπνών, δέον όμως νά γνωρίζη τις τούς βαθμούς 

τοΰ καπνοΰ κατά μέγεθος, τήν προέλευσιν αύτοΰ, 

τούς βαθμούς τής δυνάμτώς του, τήν λεγομένην σερ- 
τικάύα καί τέλος τήν άνάμιξιν καί δοκιμήν διά 
τής καπνίσεως διαφόρων καπνών.

, (1J Δυστυχώς μέχρι τουδε οΐ έν Έλλάδι παιαγωγεϊς 
δέν έδωσαν τήν άπαιτουμένην εις τήν καλλιέργειαν 
προσοχήν καί ενέργειαν καί δ ελληνικός καπνός ’υπο
λείπεται του τουρκικού.

Τνα προετοιμάση τις ποσότητα καπνοΰ προς κο

πήν, ανάγκη πρώτον νά βραχή είς τήν ρίζα··» τοΰ 

φύλλου ό καπνός, άναλόγως τής ανάγκης τής ποιό

τητάς του,.ώς καί άνακόγως τής θερμοκρασίας τοϋ 

τόπου, κατόπιν νάτεθή είς μέρος κατάλληλον, όπου 

δέον να μένη έπί μίαν ημέραν ή καί περισσότερον 

καλώς κεκαλυμμένως, ίνα μαλάκωθή τό φύλλο·». 

Είτα γίνεται τό έξωφύλλισμα κάί ή διανομή τοΰ 

πρώτου καλού φύλλου από τοΰ δευτέρου, έαν δέν ύ- 

πάρχη καί τρίτον. Μετά τήν διανομήν ταύτην, ό 

καπνός τίθεται είς καλώς «σφραγισμένα,

ινα μή προσβάλλονται ύπό τής υγρασίας καί είτα επα

κολουθεί ή κοπιώδης άνάμιξις μττά τών άλλων 

ειδών, ραντιζομένων λεπτώς τών φύλλων κατ * έπα- 

νάληψιν δι’ υδατος. Η εργασία αυτή θεωρ;ϊτ·αι ώς 

σπουδαιότατη καί δέον νά έκτε/,ήται ύπό πεπειρα

μένων ανδρών, καθόσον δέν άπολαμβάνεΐε κιαλόν 

καπνόν άνευ μίξεως καλής. ί

Μετά τήν εργασίαν ταύτην ο καπνός καλύπτεται 

καλώς δια χονδρού ύφάσματος καί μένει έπί,24 ώ;ας 

σκεπασμένος, μεθ’ 8 άρχετμι ή σύναξις τώνίφύλλων 

έν πρός έν κατά πλάτος $πό τών έπί τούτφ πρ·.ω- 

ρισμενων κορασίων καί δίδονται άμεσως πρόσ κοπήν 

είςτό ^aSunor ή,εις εΰρωπαϊ/ήν κοπτικήν μη
χανήν. Προτιμαται όμως , διά τά ανατολικά καπνά 

τό χαβάηοτ, διότι ή μηχανή προξενεί πίεσιν κάί 
συνιπώς αλλοίωσιν τοΰ καπνοΰ- Μετά τήν'έκκοπήν 

τοΰ καπνοΰ γίνεται νέον άνακάτώμα, έως $του έκ- 

κολήση τό ώς είδος χονδρής τρίχας κόψιμο·» τοΰ 

καπνοΰ, δπερ έξαρταται πάλιν έκ τής ποιότητος καί 

τής δυνσμεως τοΰ καπνοΰ, άν πρέπη νά είναι, χον

δρότερος κομμένο·» ή λεπτότερον. Κατόπιν όλων 

τούτων ό καπνός τίθεται είς κιβώτια 1200 γραμμών 

ή και περισσοτέρων έκ ’λευκοσιδήρου (τενεκέ),άτινα 

μίνουσιν ανοικτα έπί αρκετός ώρας, μέχρις ου ά- 

πορροφηθήτόύπάρχον ύδωρ,δπερ άρχήθεν έδόθη πρός 

κόψιμον καί οΰτω περατουται ή προετοιμασία αΰτη 

ητις μόνον οΰτως έν Αίγύπτω γίνεται ύπό ειδικών 

τεχνητών.

Η κατασκευή τών σιγαρέτφν ενέχει έδίως τρία 

σχήματα είς διάφορα μεγέθη. Ιον τα πΛαχε, άτινα 
είσι μάλλον περιζήτητα, τά στρογγύλα. καί τά 

στρογγύλα μετά χαρτονιού (cartonni). Τϊ -κατα

σκευή τών σιγαρέτων έκτελεϊται έν Αίγόπτιρ απο

κλειστικός διά τών χειρών, άπασχολουμένων πρός 
τοΰτο διαρκώς 10.000 εργατών καί πλέον. Τό δέ 

σ γαρόχαρτον προπαρασκευάζεται επίσης είδινώς έν 

Αίγύπτω έν τοΐς καταστήμασιν Λαγουδάκη καί Μα- 

ταντοΰ—Χαρισιάδου, οϊτινες έχουσι άποκλ'ειστικόν 

προτέρημα νά έκτυπώσι διά χρυσών καί εγχρώμων 

γραμμάτων τόν τίτλον τοΰ καταστήματος. Τό ίδι- 

κόν μου κατάστηρΛ έφήρμοσεν άνέκαθ.ν καί τα σύ 

στημα τής έκτυπώσεως καί του ονόματος τοΰ πελά

του έπί τοΰ σιγαρέτου.

Ή κατασκευή τών σιγαρέτων είναι άπλουσπάτη 

καί πας εργάτης δύναται να κατασκευάση 120)0— 

1500 σιγαρέτα καθ’ «κίστην διά τού συστήματος 

τής συγκολλήσεως τοΰ σιγαροχάρτου εις σιγαρέτα 

έκ τών προτέρων, δπερ καί έπροτίμησα δια τό >α- 

ταστημά μου, διότι τό σιγαρέτον αποκτά οΰτω πά

χος ομοιόμορφον καθ’ ολον αύτοΰ τό μήκος.Διά τοΰ 

δευτέρου συστήματος τίθεται δ καπνός έπί τού σιγά- 
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ροχάρτου. τακτοποιείται στρογγύλως διά τδν δακτύ

λων, τίθ·ται εΐτα ή κόλλα άμίσως διά λεπτοδ ξυ- 

λαρίου v.ai αυγκολλατατ.
Τδ αύατημα τοΰτο γίνεται χαρά εργατών πεπει

ραμένων καί ιδία οπού υπάρχει εργασία μιγάλη, ώ; 

έν τοΐς καταστήμασι Τσινακλή, Κυριαζή, Χέλμ-η, 

Βαφειάδη, κτλ, άλλά μειονεκτεΐ τοΰ πρώτου.

♦ Ρ. Κ Ο Ρ Τ 8 ί Η Σ

Μετά τήν επεξεργασίαν ταύτην, τά σιγαρέτα τί

θενται εις ταινίας, οπού πρέπει νά μένουν είς φυσι

κήν ξηράν ατμόσφαιραν έπί ώρισμέ'Όν χρονικόν διά

στημα και -κατόπιν «ναποταμκύονται είς ποσότητας, 

δπόθεν άρχεται πλέον ή τοποθέτησις αυτών είς μι

κρά έ» κασσιτέρου δοχεία πρδς πώλησιν.

Ή διευθέτησις τών σιγαρέτων πρδς αποστολήν 

είς τδ εξωτερικόν κατέστη έν Αΐγύπτφ ζήτημα φι

λοτιμίας, φιλοκαλίας και καλαισθησίας, τοσουτονδέ 

προώδευσεν, ώστε είναι τι εκτάκτως ώραΐον ν’ ά- 

νοιγη τις ποικιλίαν ώραίων καλυμμάτων και έγχρω

μων τίτλων, έως ού λάβη ώραΐον σιγαρέτον και τδ 

καπνίση μετά πολλής εύχαριστήσεως. Τδ ώραΐον 

emballage κατέστη σήμερον τδ,ορεκτικόν του καπνί

σματος του αιγυπτιακού σιγαρέτου.
Τδ /ίδικόν μου emballage ενέχει τδ δλως έκτακτον 

φαινόμενου τής πιστότατης ειλικρίνειας, ήτις έν τω 

έμπορίίω ατυχώς δεν ευρίσκει τήν δέουσαν προστα

σίαν δηλαδή έκάστη ποιότης σημειοΰται έπί τών σι

γαρέτων, έξωτερικώς τά κυτία περιτυλίσσονται διά 

χρωματιστού λείου χάρτου, τόσα δέ είναι τά χρώ

ματα, οσαι καί αί· ποιότητες, διακρινόμεναι άμέσως 

ύπδ τοΰ πελάτου, μή φοβούμενου ουδέποτε ουτω ν’ 

άπατηθη,έστω καί διά λάθους τών υπαλλήλων μου.

Τδ εργοστάσιου μου τέλος δύναται νά παραβληθή 

πρδς δένδρου υγιές καί καρποφόρου, αποφέρου ολί

γον, άλλ’ εκλεκτόν καρπόν. Ίδιάζουσα «ίδικότης 

είναι τά Cigarettes Princesses, άτινα τοσοΰτον έζη- 

τήθησαν είς τάς Ευρωπαϊκός ’Εκθέσεις, ώστε προ

μηθεύω πλείστας εστεμμένος κεφαλάς και έτιμήθην 

διά διαφόρων παρασήμων.»

Όμ. Φρ. Κορτέσης «’ναί λίαν άξέπαινος διά τήν 

προαγωγήν τής σιγαροποιίας του εΐς τοιοΰτου έπί- 

ζηλου σημεΐον, άναδειχθείς σχεδόν έκ τοΰ μηδενός. 

Ή άρχή δέ τοΰ σταδίου του είναι περιπετειώδης καί 

περίεργος, ένεχουσα πολλά τά διδακικα δια τδν τό

πον καί τήν βιοπαλαίουσαν νεολαίαν μας.

/Γεννηθείς έν Ίω τφ 1847, άπήλθεν εΐς Σωρόν 

έκ τής πατρίδος του τδ πρώτον έν έτει 1863, ήτοι 

έν ηλικία μόλις 16 έτών, ζητών στάδιον εργασίας 

καί προσελήφθη έν τώ γραφείφ τοϋ έμπορου καί αρ

γυραμοιβού κ. Π. Κ. Κουϊμιτζέλη, δστις κατόπιν 

διαστήματος τώ ένεπιστεύθη τάς εξωτερικός αύτοϋ 

εργασίας, ήτοι τήν έκποίησιν τών έμπορευμάτων και 

γεννημάτων,έξ ών είχε πάντοτε είς τήν διαμετακόμι- 

σιν του τελωνείου Σύρου. Έπελθόντος δέ τότε τοϋ 

εμφυλίου αμερικάνικου πολέμου, άπέστειλεν αύτδν 

τδ πρώτον εΐς Πειραιά και κατόπιν εις Θήβας και 

Λεβαδείαν πρδς πρόβλεψιν βάμβακος, φημιζόμενου 

τότε τοΰ βάμβακος Δεβαδείας και πωλουμένου έν 

Ευρώπη είς καλλίστας τιμάς.Περιήλθε δέ διάφορα 

μέρη καί ήγόρατε παρα διαφόρων οίκοκυραίωνέν Θή- 

βαις, Λαμία και Στολίδι, περιερχόμενος έκάστοτε 

τήν μέν εποχήν τοϋ βάμ-βακος τήν Στερεόν, ληγού- 

σης δέ τής συγκομιδής τάς Κυκλάδας νήσους πρδς 

έκποίησιν γεννημάτων και πρόβλεψιν βάμβακος. βε

λανιδιών είς Κέαν κτλ.
Τον βάμβακα άπέστελλε τότε είς Πειραιά δι’ ά- 

μαξίων (κάρρων) είς τήν πιεστικήν μηχανήν του κ. 

Σεφερλή κατόπιν άγγλου τινός Σμυρναίου John W. 

Rost καί είς τήν έκκοκιστικήν καί πιεστικήν μηχα

νήν τοΰ κ. Θεολόγου, γαμβρού τοΰ κ. Σέρμπου,ήτις 

πυρποληθεϊσα άτυχώς μετά πολλου βάμβακος τών 

Μελετοπούλου, Μητσοπουλου, Μαντζαβίνου, Ρε

τσίνα, Σέρμπου καί άλλων,κατέστρεψε και τά ίδι- 

κά των,άνερχόμενα είς αξίαν 20 χιλ. δραχμών.Ή 

αποστολή τών χρημάτων τότε έγίνετο κατα πολύ 

περίεργον τρόπον, μή υπαρχόντων ήσφαλισμένων 

τών μέσων, ούτε όπήρχον υποκαταστήματα τής ’Ε

θνικής Τραπέζης. Έκτος τής αποστολής είς χαρ

τονομίσματα. έγίγνετο καί διά κυτύων έκ κασιτέρου 

(τενεκέ),καλώς έσφραγσμένων, πλήρη είκοσαφράγ- 

κων, τεθιμένων εντός τουλουμίωυ, πεπληρωμένων 

κατραμιού καί αποστελλομένων μετά σάκκων βά

μβακος «ν άγνοία του καραγωγέως-
Αί έκκοκ’στικαί μηχαναί τής Λεβαδείας έκινοΰντο 

δια τοΰ ποταμού. Ή δ’ εποχή εκείνη δια τούς Δε- 

βαδεΐς ήτον ίσως ή εύτυχεστέρα, διότι είναι γνω

στόν οτ· άντί τάπας πολλάκις έθεταν χαρτονομίσματα 

πυροβολοΰντες εις τον αέρα. όσάκις διεσκέδαζον. 
Μ«τα τήν κατάπαυσιν όμως τοΰ πολέμου, ήτοι άπδ 

του 1867 καί έντεΰθεν πολλοί έζημιώθησαν καί έ- 

κτοτε ήρχισεν ή καταπτωσις τής καλλιέργειας του 

βάμβακος, ήτις μόλις από τινων έτών ήρξατο άνα- 

λαμβάνουσα πάλιν νέαν ζωήν.
Έκτοτε δ κ. Κορτέσης κατελθών εις Αίγυπτον 

έπεδόθη είς τήν καπνεμπορίαν. όπου βαθμηδόν ' καί 
άπό τοΰ μηδενδς διέπρεψε δεόντως καί ήδη είναι 

κάτοχος τριών μ.εγάλων καταστημάτων καπνοπω

λείων καί σχετικού έργοστασίου έν ταΐς κεντρικωτέ- 

ροις θέσεσι του Καίρου, τιμώμενος καί έκτιμώμε- 

νος παρά πάντων και προμηθεόων έκ τών εκλεκτό

τερων σιγαρέτων του πολλούς ηγεμόνας καί πρό

σωπα υψηλής περιωπής έν τε τή Δύσει καί τή Άνω 

’Ανατολή. (επεται συνέχεια)

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΗΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α.Ι ΖΛΣΑΙ SKIA.I

(Συνέχεια)
Έίακολουθοΰντες τήν περιγραφήν τών ώραίων 

τούτων, παιγνίων παρουσιάζομε* ήδη τοΤς φίλοις 

άνογνώσταις ήμών νέαν σειράν ζωσών είκόνων.

Σχήμα Η ον

Άρχόμενοι πλέίατε τάς χεϊρας σας ούτως ώς 

δείκνυσι τδ ιον σχήμα καί θά έχετε τήν σκιάν τής 

μορφής τού ένδόίου Άγγλου συγγραψέως Σαίκσ- 

πηρ. ■ ·- .

Σχήμα.12ον
Ήδη φέρετε τάς χεϊρας σσς έπιτηδείω; ώς δε(- 

κνυοι τό 2ον σχήμα καί Θά έχετε πρό ήμών τήν κε
φαλήν τράγου μυκάζοντός;

Σχήμα <·?ον
θέσατε νΰν τάς χεϊρας σας συμφώνως πρδς τό 

φον σχήμα καί θά σχημστισθή άντιλόπη ώραιοτάτη.

XIIΙΑΤΡΙΚΕ 2ΪΜ SKASTOR
ΚΑΤΑ TKS ΦΑΛΑΚΡΑΣ

Ή φαλάκρα δέν εΐνε φαίνεται καί πολύ άειδής 

άφοΰ εύρίσκεταιίκαί άρκετδς άριΘμός,καλλιεργητών 
ταύτης—άν δυνά^-θά,νά έκφρασθώμένοδτως.Άλλ’ 

δμως έχει τά δυσάρεστά κα) τούς κινδύνους της 

Ετι. Ευνοεί τήν γέννησιν καί τήν άνάπτυξιν τής 

εΐδεχοΰς καταρροής'(κυρυζηςΙ Εύτυχώς οΐ δόκτο- 

ρες ίσπευσαν. Έν τή ί’Βπίσεώρ'ήσειο δ δόκτωρ 
Κάύ μάς Αποκαλύπτει άνακάλυψιν Αμερικανού τινας 

σοφού κατά τής φαλάκρας. Τδ φάρμακον εΐνε τό
σον άπλοΰν, ώστε κατ’ άρχάς παρέχει δυσπιστίαν 

τινα.
«'Εάν εισθε φαλακρβς, λέγει δ δόκτώρ Κ.άζ, 

κατά τήν άποκάλυψιν τού σοφού άμερικανιοϋ, 

τούτο προέρχεται έκ τής κακής άναπνοής. Τοιΰτο 
είνε τδ πάν. "Οθεν τδ καλώς άναπνέειν δέν εεΐνε 

τόσον ευκολον, δσον τις σκέπτεται. Ή καλήι δέ 

άναπνοή εΐνε προνόμιον όλίγων έκ τών ίώντων. 
'Υπάρχει πάντοτε είς τούς πνεύμονας ποσότης τις 

άέρος μή άναδιδομένη, ήτις εΐνε μολυομένη ύπό 

τών άκαθαρσιών τού σώματος.
Ό μολυσμένος ούτος άήο άπορροφδται ύπό τοΰ 

αίματος καί ή ζωτικότης τής κόμης ούσα συνδεμένη 

δλως μετά τοΰ έσωτερικον όργανιομοϋ, έπιφέρεί 

δηλητηρίοσιν, καταστρέφουοαν τήν άνάπτυόιν καί 
διατροφήν τής κόμης».

Σκεφθεϊτε δέ' καλώς, δτι έγένοντο πειράματα καί 
δοκιμαί έπί (νδοχοίρων— άλλων θυμάτων τής 

έπιστήμης—δηλαδή τοΐς ένεφύσηοαν άέρα μεμολυ- 

μένον έκ τών πνευμόνων άνδρός, πάσχοντος έκ 
φαλάκρας καί μετ’ ού πολύ οΐ Ινδόχοιροι άπώλέ- 

σαν τό τρίχωμα αύτών. > ■'■
“Ωστε, έάν Θέλετε νά άναζωογονήσετε τάς τρί

χας τής κεφαλής σας, δέν εΐνε ποσώς άνάγκη νά 
μεταχειρίζεσθε ψιάλας έρεθιστικών ή τονοτικών 

στυπτικών ούσιών, ώς τά :
Κίκινον έλαιον (ριτσινόλαδον), αλκοόλ, άρω- 

ματικά έλαια, Δρυφλοίδα, Κηκιδικόν, όέύ, θειοτόν 

κινίνον, ή τήν περιώνυμον παρασκευήν Dupuytren. 
Ρίψατε πάντα ταΰτα άπό τοϋ παραθύρου καί μέ 

τό στήθος έκτεθειμένον αναπνέετε δυνατά ώς πρέ
πει, πληροϋντες έντελώς τούς πνεύμονας, με.τα- 

χειριζόμξνοι τάς πλευράςκαΐ-δχι τόν στόμαχον, ώς 

ποιοΰσινοί όκνηροΙ καί τρυφηλοί' είσπνέετε βαθύ
τατα καί όμοίως· έόάγετε τόν μολυσμέναν αέρα, 
ϊναμή μολυνθή τό αίμα σας

Ό 1«τμός οα?

...... .■,Γ.,.ί,.^Χί,.ί..

Τί μέ κυτάί περίλανα 
σιμά μσυ σάν διαοαίνης, 
γτατι νά μέ τρελλαίνιτς

' μέ μΐά γλυκειά ματίά ; .
Πέςμον. τό βλέμμα.σον α-ύτό 
γιατί μοΰ τδ χαρίζεις, 
γιατί εύθΰς γυρίζεις 
σάν στρέψη) νά σέ ιδώ ; 
Μέ αγαπάς τό έννοίωσα,' 
δμως ξανθή ι^οόάσαι 
μάπως δέν αγάπάσαν 
έννοια σον, σ αγαπώ.

Κώοταε Μουοτάκαφ.
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Μάνα ! χτυπάει ή καμπάνα 
ΓΓάχόυ ! πώς σκούζει θλιβερά, 
Άχ ! σήκω λατρευτή μου μάνα 
Γιά ύστερινή σήκω φορά !

it
Ξύπνα νά δής πως τό παιδί σου 
Στοκ κόσμο dvtορφανό, 
Κρύο το πέρνα τό φιλί σου 

γ ’Αχ ! μάνα, μάνα, πώς πονώ!
Β’·

Τέτοαε τραγούδι θλιθερό, τό άψαλτε μια μέρα 
ΚορΙταη δώδεκα χρόνων τώρα χωρίς., .μητέρα 
Γυρμένη στό κεφάλι της, με τά πολλά φιλιά τηε 
θαρρούσες πώς θά έδινε στη νέχρα τη λαλιά της! 
Τή χαΐδευε τή δύστυχη τή φύλαγε στό στόμα 
Άχ ! εινε κρίμα έλεγε μόνη νά πας στό χώμα. 
Είσαι ή μόνη μου χαρά, τό μόνο στήριγμά μου 
Στόϋχ'.σμόυ τήν χαταφρονιά, στά τόσα βάσανά 

[Fw 

-τ Καα γέρνοντας στην Παναγιά τά δαχρυσμένα 
[μάτια 

Ποΰσαν γεμάτα παρθενιά χι*  άστράφταν σάν 
[φλοχάτια 

• Αέξου γλυκεία μου Παναγιά, τήνάχαχη ψυχή

, , ,Πάρε χι ’ εμένα έλεγε, πάρε χι' έμέμαζύ της... 
Αέν θέλω πειά νά ζώ.

...Τήν έπνιξαν τά δάκρυα, παρέλησε τό σώμα 
ΚΓ ε&ρέθηχαν μαζό χαι oi δυο στό φτωχικό 

[ τους στρώμα 
Σ’ άγγάλιασμα στερνό.

Τ'.

Λουλούδια φέρνουνε δροσάτα 
Γιά νά στολίσουν τό νεχρό 
Κι ’ ή ’μορφονιά ή μαυρομάτα 
θά 'πή τραγούδι ιερό.

it

Ή γειτονιά όλη θά φθάσρ 
Νά δώση μαΰρον ασπασμό 
Τά κρίματά της νά ξεχάσρ 
‘Στό τελευταίο της βωμό.

Καί θέ νά κλαύορ ό καθένας
Και μέ σβυσμένη τή φωνή 
θά πή : «Στον κόσμο ένας-ίνας 
Έτσι θά φεύγουν, ορφανήν.

Δ'·

Νά τά ξεφτέρια τά χιονάτα !
Κι’ ό γέρος τοϋ χωρίου παπάς 
Τρέχα έπάνου μαυρομάτα
Τό μαΰρο μήνυμα νά πας.

Στή πόρτα τρέμοντας προβαίνει
Ή κόρη, ή μελαχροινή 
Μά ξάφνου χλωμή απομένει 
Πετιέται, βάζει μια φωνή.

Κτυπά ακόμα ή καμπάνα
Τόν πένθίμό της τό σκοπό 
Φέρνουν μαζυ »όρη καί μάνα 
Τώρα στο μνήμα τό νωπό !

Άχιλλεός Π Βενετάς.

Είς τάς Ανακρίσεις τοΰ τελευταίου θλιβερού · 
δράματος προσέρχεται νά άνακριθμ καί ό ταμΐάί 
τής τραπέζης, δτε τόν έρωτα ό δικαστής.

—Τό έπάγγελμά σας:
— Ταμίας τής τραπέζης.
— Ταμίας; τότε νά μή φύγετε, πριν σας Α

νακρίνω καλώς, τφ έπιλέγει ό Ανακριτής.

1
Είς τάς πανεπιστημιακός εξετάσεις
Ό καθηγητής κ. Δ. . πρός τόν φοιτητήν.
— Πώς έπιβεβαιοΰται ή αιτία τοϋ θανάτου, 

παρά τινι νεκρφ ;
Ό φοιτητής.
— Διά τής άναζητήΰεως τών δοθέντων αύτφ 

φαρμάκων.

Είς χωρικός άφοΰ Αγόρασε αντί υραχμής τήν 
εικόνα τοϋ βαάιλέως, ζητεί ν’ άγοράόμ καί τήν 
εικόνα ένός χωρικού καί τον ζητούν πέντε 
δραχμάς

• — Πώς, έρωτά έκπληκτος, περισσότερον άξί- 
ζει δ χωρικός τού βαάιλέοις;

Καθ’ όδόν όυναντώνται δύό σκεπτικοί άπέν- 
ταροί ·

— Αϊ, ποΰ θά δειπνήάχις,άπόφε; έρωτμ ό είς 
τόν έτερον.

— Πουθενά, άπάντμ άλλος.
— Ούτε έγω, είμεθα βλέπω σύμφωνοι.
— Αϊ, τότε πηγαίνομε·' έκεΐ, δπου δεν δειπ

νούν ;
— Δηλαδή, ποΰ ; ,
— Νά, είς τό καφενεϊον 1

Εϊς ’Αθηναίος έξηγών τ<>ν μηχανισμόν τού 
αυτοκινήτου εϊς τινα έπαρχιώτην :

— Βλέπείς, τφ έλεγε, γυρίζω αύτήν την ρόδα 
καί ή άμαξα τρέχει μόνη της χωρίς άλογα.

— Πώς ; είναι δυνατόν χωρίς ζώα νά κινη
τά’ ή άμαξα; είναι άδύνατον, έπιλέγει όέπαρ- 
χιώτης
— Άφοΰ τήν όοηγώ έγώ, νά, δέν βλέπεις;
— Τότε μάλιστα, αύτό ήθελα νά εΐπώ. Αφού 

ε’Οαι τοΰ λόγου σου, τό ίδιον κάνει

Είς τό κακουργοδικεϊον
Ό Πρόεδρος Κατηγορούμενε, κατηγορεί 

Οαι ώς ήκουάας, δτι έφόνευόας τόν ιατρόν, ά 
κριδώς καθ’ ήν στιγμήν, μετέύα,ινε πρός έπί- 
άκεφιν τών Ασθενών τόυ·

Ό κατηγορούμενος. Ναί, Κύριε Πρό
εδρε, άλλά ΑρνεΐσΟε, δτι πολύ πιθανώς νά έ
σωσα τήν ζωήν τόσων Ανθρώπων ;

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΕΡΨΕΩΝ

Ό Δουμάς είχε ■ είπε? διά κάποιον τοκογλύφο».
— "Οταν ελθη ή στιγμή τής παραδόσεως τής 

ψυχής του. είναι -άξιος νά ζητήση και από αύτόν τό» 
Θεόν του άπόοειξιν έξοφλήσεως

Φόρος έπί τών εφήβων.
— Ξεύρεις Γιάννη, ή Κυβέρνησες θά βάλη φό

ρους καί είς τους άνυπάνδρους γέρους.
— Δέν.θά εΰρη πολλούς, γίλι μου, καλείτερα θά 

εκαμνε να έφορολόγει τούς γέρο ύκανδρευμένους.

Μεταξύ μιας εύειδοϋς κα! μιας άσχημου.
Ή ά σ χ η μ ο ς : Ξεύρεις, μοΰ είπαν, Έλίζα, ότι 

δμοιάζομεν πολύ.

Ή ε υ ε ι,δ ·έ|,ς. Πιθανώς, αγαπητή,[εομ, νά θέίλης 
σύνά μου όμοιάζης;άλλά . έγώ δέν ήέλώ ποτέ να 
σοϋ δμοιάσω.

Περιπατητής-ί^ώ,'-μεταβαίνω'/ π«ζή έξ ’Αθηνών 
εις Κηφησίαν, καθ’ όδόν χωρικό» τινα
ποσών ώρών από®§8ϊΐς εινε. ■ ■ ■■

— Μιας ώρας^^άπαντα δ χωρικός.
Ό δέ, απιστών ί-,
— Μέ τά πόδια ή μέ τήν άμαξαν ;
— Μέ τά τσαρούχια, τώ λέγε!' δ χωρικός.

Μεταξύ δύο φαλακρών.
,— Τί σκληρόν πράγμα έλεγεν ό είς νά βλέπη .τις 

τήν φαλακρότητά του αυξανόμενη» έμπροσθεν τ:ου.
.— Καί τί σκληρότερο», τφ άπήντα δ έτερος, νά 

μη βλέπει αύτήν εκτεινόμενη» δπισθέν του.

, Ιατρός τις ίλέγεν ότι ο καο., Β{»ρ β αδύ δηλη
τήριο .

— Συμφωνώ μι τήν ιδέαν σας, τω απαντά όγδοη- 
κ-.ντούτης παρακείμενος, διότι είμαι 80 έτώ-ι καί 
εισετι δέν μέ άποτελείωσέν.

ΕΚ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ TftS ΓΥΚΑΙΚάΝ

— Κύριε, εΐνε περιτόν να, μέ ά,κολουθήτε με 
τοιαύτην επιμονήν καί κατά βήμα.

— Ω, ησυχάσατε, Κυρία, είμαι βουλευτής καί 
εχω καθήκον νά είμαι πιστός. /, f»i η '; · ;;; ·ί

— Βου.Ιευτής, καί ποιαν μερίδα άκο^ουθήτα ; 
Τής συμποΛιτεύσεως ή τής άντιποΛιτεΰσεως;

— Τής συμποΛιτεύσεώς, Κυρία, ήτις ώς γνω
ρίζετε έχει τήν πλειονοψηφίαν, εις ήν βεβαίως 
χαί σείς θ’ ανήκετε καί ώς θά εμάθατε από τάς 
πανυχίδας ^ιας. ..

— Έγώ είμαι τής άντιπολιτεύσεως, Κύριε.ώστε 
μεταβολή! Μάρς άπ ’ έδώ.
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— ΓΚόσον ήθελα νά ήδυνάμην να έρχωμαι καθ’έ
κάστην νά σέ βλέπω, άγγελέ μου, αλλα δέν ειμπορώ 
να εΰρω το μέσον.

■—Μπά, εΰκολώτατον, νά τδ εΐπωμεν τώρα αμέ
σως τοΰ παπάκι. Μάλιστα προχθές1 μοΰ έλεγεν δτι θά 
εΰχαριστηβη πολύ νά ειρχεσο συχνότερον.

— Ά, έτσι ; άς άναβάλωμεν, αγαπητή, άφοΰ πλέον 
σήμερον σέ ειδον.

Μία μονομανία τον συρμόν.
— Κύριε, πρεπει νά κτυπηθώμεν I
— Πολύ ευχαρίστως.
■— Εκλέξατε, τδ ξίφος ή τδ .^σ^άλμιν;
.— Ουδέτερον τούτων. Είναι τοϋ παλαιού συρμου, 

προτιμώ τήν διαιτησίαν. ;

01 ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΕΙΣ

Τρείο ίερφ'μεταβαίνοντςς πεζή·#·ράίί’Τήν έ£ο- 
χήν, έφθα£^$ί$· καπηλεΤον, ένθα-σταματήσαντεσ 

έίήτηοαν γώσιν, άλλ’ δ ξενοδόχος vole rta- 
ρουοιάσεν ώόν, λίγων:

— ’Ιδού '"'μόνον έχω, εύλογήοατέ το σεϊο 
καί πληθύνατέβύτό.

Τότε; είς. τών ίερέων λαβών τδ ώόν, έθετο αύτδ 

είς τό μέσον Τής τραπέζης, είπών :
—Όστις ·ε!πή ρητόν τι τής ΆγίαςΤραφής,μάλ

λον πλησιάζον πρδς τδ προκείρενσν; ftjJjvarat νά 

φάγη τδ ώόν,: > ,
Εις τών Ιερέων τότε λέγει ■ ■
— Λ4ύαρε^'·δεΰρο·'ίξω.

— 'ΙΙλήσί^Λ-θωμδ καί Υδε τήν πληγήν

Ό τρίτος λαμβότΛδύκβΙ-θ,έχων τό:ώδν έντδς τοϋ 

στόματός του, ψελλίζει:
— Ε'ίσελθε έν. TiJ βαοιλείμ τών Ούρανών.
Καί ικατάβρόχθίζει αϊτό, χωρίς ν’ άνσμένη τήν 

άδειαν..

Οί σύντροφοί του τδν παρετήρουν κεχηνότες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ο AYKOS ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ

Εις τδ παίγνον τοΰτο λαμβάνουν μέρος δλαι αί 
κυρία: τής συντροφιάς καί εις μόνον έκ τών άν- 
δρδν, κατά ,προτίμησιν εκείνος, δστις είνε δ μάλ
λον ευκίνητός, διότι απαιτείται τωόντι ευκινησία 
έκ μέρους αύτοΰ πρδς επιτυχίαν.

Ό κύριος ονομάζεται εις τδ',παίγνιον Λύκος καί 
μια τών κυριών, ή’μάλλον ,?ήλ$ίο>|*ενη  όλων, κά- 
μνει τήν προβατίναν,ολαι δέ; άί· άλλαι κυρίαι 
τοποθετούνται δπί^θ'έν τής καί λέγονται ή ουρά τής 
προβατίνας.

Το παίγνιον έγκειται είς τδ εξής : Ό Λύκος πρέ
πει νά άρπάξη εκείνην τών κυριών, ήτις ευρισκεται 
είς τδ άκρον τής ουράς. Τήν εχθρικήν ταύτην διά- 
θεσιν έκδηλοϊ διά κραυγών : Είμαι ό Λύκος, ό Λύ
κος, ό Λύκος ποΰ θά σε φάω !

Ή προβατίνα άπαντα ;
Καί εγω είμαι ή προβατίνα, μά δεν σ’ αφίνω 

νά με φας.
Ό λύκος ανταπαντά:
θά αρπάζω ενα κομμάτι άπο τήν ούρα σου. 
Καί μετά τοΰτο όλύκος χύνεται πρδς τήν αύραν. 

Άλλ’ή πρόδατίνά· έκτείνουσα τούς βραχίονας τώ 
φράττει τδν δρόμον. Αν ό .7ι5*«κατορθώση  ναφύγη, 
τότε ή κυρίά,ή ευρισκόμενη εις τδ άκρον τής θύρας 
φεύγει αμέσως διά νά μή τήν πιάση ο Λ ύκος ·μλ έρ
χεται καί τοποθετείται πρδ τής προβατίνας , όπου 
ευρισκεται έν ασφαλεία. Οΰτω δέ συμβαίνει κάί μ: 
τάς άλλας,μέχρις ού γείνη ή προβατίνα τελευταία 
τής θύρας.

Τότε παύει τδ παίγνιον καί δ αδέξιος λύκος ΰφί- 
σταται τήν καταδίκην,ήν ήθελε τώ επιβάλει ή συν
τροφιά, αί δε κυρίαι έκλέγουσι τδν διάδοχον αύτοΰ. 
"Αν κατορθώση νά συλλαβή καμ.μίαν άπ'ό τάς κυ
ρίας, έπιβάλλει αύτδς είς αύτήν όποιαν -καταδίκην 
θέλη, ήν οφείλει νά ΰποστή ή 'κυρία.

Τδ παίγνιον τοΰτο συνεπαγόμενου μεγάλην κίνη- 
σιν καί ζωηρότητα, έκτελεϊται μέν έν εύρεία αιθού
ση, άλλά πολύ καλλίτερον. έν ύπαίθρφ, είς κήπον ή 
αύλήν εύρύχωρον, έν καιρφ θέρους, οτε αί νεάνιδες 
είμπορουν μέ δλην τήν άνεσιν να τρέχουν, έπιδεικνύ 
ουσαι τήν χάριν και ευκινησίαν αύτών. ·

ΕΙΚΩΝ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
Έπί τής προσόψεως τοΰ «Γαλλικού θεά

τρου" ό άρχιτέκτων είχε φυλάξει έπί τοϋ αετώ
ματος θέσεν οιά τά τέσσαρα ανάγλυφα τοϋ Κορ- 
νηλίου, Ρακίνα, Μολιέρουκαί Βίκτωρος Ούγκώ. 
Τδ εργον άνιτέθη τφ γλύπτη D£nys Puech, 
έξόχφ καλλιτέχνη. Τά ανάγλυφα έτίθησαν άπό 
τής 22 μέχρι τής 24 Φεβρουάριου καί ή εγ
καινίασες αύτών συνέπεσε μετά τών εορτών τής 
εκατονταετηρίδες τοϋ Βίκτωρος Ούγκώ.

Έχουσι τί τδ εύγενές έξέχον, δπερ χαρακτή
ριζε'· τδν γλύπτην αυτών καί εινε άπαντα πολύ 
αξιοσημείωτα. Άλλά πρδ πάντων ό κ. Denys 
Puecll έπηνέθη δ ιά τδ ύφος δπερ άπέοωχε τφ 
Ούγκφ αποτύπωμα τοϋ όποιου εινε ή ανωθι εί- 
κών. Δέν εινε ό Βίκτωρ Ούγκώ, ό γέρων τήν 
ήλικίαν, μετά τής σεβασμίου γενειάδος του. Ό 
καλλιτέχνης υψηλότερου άπέβλεψι καί παρουσί
ασε τδν νέον Βίκτωρα, πλήρη ορμής, έν τή ή- 
λικίι? τών μεγάλων ενθουσιασμών, τδν σημαιο
φόρον τοΰ ρομαντισμού, τόν ήρωα τοϋ «'Ερ- 
νάη).ε>

i:;·: λ' "STHO ’ /λ.' <;:'·

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
, (συνέχοανΙ^ε 'προηγούμενων φύλλον)

• Τρόϊίος τον ’ γνω’ρίζετν fftv σύνθεσίν 
έκ διαάττήματόςτινόςδεδομένου ft έκτΐΐς 
συνθέσεώς του τό. ζητούμενου διάστημα.

• Γνωρίζομεν .:. ευκόλως έκ του ονόματος τοϋ * 
διαστήματος τδν αριθμόν τών διατονικών βαθ
μιδών ας περιέχει π.χ. τδ δι’ ίξ περιέχει ϊξ 
βαθμίδας.

Ωσαύτως γνωρίζομεν έκ.τοϋ .αριθμού τών 
βαθμιδών τήν ποσότητα τών τόνων ή τών δια
τονικών περιεχομένων ημιτόνιων (ήτοι μία διά- 
πτασις όλιγωτε'ρα τών βαθμιδών.)

Π. χζ’.'Τδ οί’ίξ περιέχει έξ βαθμίδας, έπο- 
μένω; πέντε διατονικας διαστάσεις, τόνους δηλ. 
ή ήμιτόνια. _ . ; , ,

Αρκεί μόνοΨ ' νά γνωρίσωμίν · πόσα ήμιτό- 
'νιςί,-;έμπίίριέχόν·τάι έίς τήν ολικήν ταύτην.ποσό- 
τητα καί ούτως αμέσως νά λάβωμεν τήν ακριβή 
■σύνθεσιν τών διαστημάτων, π.'χ-. Έάν γνω- 
ρίζωμεν οτιρξρ ·μ9ϊ®·’: ήμιτόνιον ιπερ.ιλαμβάνεται

- ν- >. Παράδειγμα.

Δι’ίξ ίΧατιβύ^ενόν. -Δι’ ,R ανζανΑμινβν 
.......... la H

εις τδ^ιΰ έξ' .τοϋ ιμλίζε-Λς,όάύμπέράίνςίμέ’ν" άμί- 
σως δτι σύγκειται έκ 4 τόνων καί ένδς διιατο- 
νικοϋ ήμιτονίου,· έπειδή: τδ δλόν τών διαστάσεων 
εινε πέντε.

Άρχόμεθά λοιπόν έκ τών- διαστάσεων τοϋ 
μείζονος γένους' καί τών ακριβών.

Γνωρίζομεν βέβαίω; δ,τι ειπιμεν περί τοΰ 
γένους τών διαστημάτων.

Μεταξύ τοΰ διά δυοΐν-χαί. δέν υπάρχει 
ota τεσσάρων;..

Μεταξύ τοϋ διά πέντε 
πρός τό οι ’ επτά...

Τό άκριβές διά πασίν περιέχει δύο ημιτόνια.
Τό διά δυοϊν καί διά τριών } ούδεν ήμιτιόνιον 

Έκ πού διά τεσσάρων I ήμιτόνιον 
πρός το διά πέντε ■ I

Είπομεν δτι τά διαστήματα, τοϋ μείζονος γέ
νους καί ακριβούς μδίς χρησιμεύωσιν εις τόν σχη
ματισμόν τών λοιπών, αληθώς αρκεί νά προσθέ- 
σωμεν έν ήμιτόνιον χρωματικόν δι ’ έκάστην αυ- 
ξησίν τοϋ διαστήματος ή ν ’ άποκόπτωμεν τήν 
αύτήναξίαν δι*  έκάστην. έλάττωσιν. Διάστημά 
τι αυξάνεται είτε αύξανομένου Τοϋ ύψηλοΰφθογ- 
γοσήμο-υ .είτε έλ.αττουμένου τοϋ χαμηλού φθογ
γόσημου, έλμττοϋται δέ άντιστρόφως.

α! I δέν υπάρχει 
’ · ήμιτόνιον
I έν;ήμιτόνιον

<-ί

->

η

’ ' ■ !·,Λί’’ έξίλάβσονθί γίνου;
•lag.

ί La

Α1’ιέβ{τοΰ:Ι .
·,^ς

• γένους ϊ 
υΓ ·φ<φ 

\"Βο

ί/s ·τβν. χρώμ

*/t τόν

>/, τόν

la

do

χρώμ.
. . ... la ρ la 2 . γ

V. ... | dO#

χρωμ. ί
...................! do.............................

’/, τόν. χρώμ

Τόνος τις, διαιρείται είς δύο ήμιτόνια; έξ ών 
το έν.είνε διατονικόν, τδ έτερον χρωματικόν; έάν 
•δε άπόκόψωμεν έξ· αύτοΰ ήμιτόνίόν τι χρωματι
κόν., μάς μένει ήμιτόνιον τι διατονικόν καί έπο- 
μ.έυως :·πάν'διάστημα.εΙς έκάστην έλάττωσιν χά
νει μέν τόνου.-τινά, -κερδίζει όμως 'ήμιτόνιον τι 
■διατονικόν.· ' ■ /' ' .

' ■*Εξί;γούΪΜθα  καλλίτερου.. ; ·
. Μας «ροτείνοιύσι ·ή:.:'χ. ·τίς εινε ή σύνθεσι; 

ταϊ-ιδι-*·  ψπτά’έλαττουμένου..· ■;■ 
■..Λέγομϊν.'.Δί*·..  επτά, τοϋ 'μείζόνος γένους. 6 

'βιαφτίσέις 'διατονικαί κάί πάή πσν.
'Ί ·ί

,ί.

Η·

. . . - .do

. .· do [2

Είτε :Λ Λf
στημ. διατον).

---- Μάς έρωτώσιν, έκ πόσων τόνων άποτε- 
λεΐται τδ δι,’ ίξ αυξανόμενου; ■

— Δι ’ έξ τοϋ μείζονος γένους, 5 διασπά-

5
οιαστ. διατον.) καί 3 ήμιτον. διατον^ (6 βιά

τόνους καί 1 ήμιτ. διατονικόν (6-

σεις διατονικαί 1 ήμιτον. 
Είτε 4 τόνους καί 1 ήμιτ.Είτε 4 τόνους καί 1 ήμιτ. διάτ. 5 διαπτ. 

διατ.) Δι*  έξ αυξανόμενου... 4 τον. καί 1 

ήμιτον. διατον. πλέον ένδ:
5 (δι,αστήμ. διατ.) ·ήμιτονίου χρωμ.

(έπεται συνέχεια)''

ν’

Κ

■Λ

* ·.·
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΉΣΕΙΣ

.•ΛΤ.
Είμαι γυνή· ράκη φορώ 

ί ν.α1·:φίλους μόνον θεωρώ '
δΰοτ τά ράκη μου φορούν 
καί μετ’έμοΰ φεΰ ! προχωρούν I 
Ούδείς μέ θέλεΓούδείς μέ ζητεί, 

άλλ’ άπειροι μ’ άκσλουθούν-μώροί αύτοί!. 
Κλαίουν, φωνάζουν, δυστυχούν, 
άλλά τδ πλέϊστον εύθυμούν 
μόνον άρκεΐνά μή πεινούν.

Ktw<:
Λ», Αϊνεγμα.

Είμαι φύλαξ κ’ ένφ πρδ τής Θήρας 
δέν μ’ εύρίσκεις ποτέ νά φυλάσσω 
μέ κενάς δμως πάντοτε χείρας 
θένάφύγμς, χωρίς τί νά χάσω.

Λκτσος
40. Γρίφος.

: τίϊςδε ΚΣ οϊας κα ΜΝΤ 1 Τ δν t Τ ού. 
ίισσδς

80. Γρίφος
Οί χωροί κυφφ Ρ ύς ήν Κ

ίισσός

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ί θ TET^XO-YS

44- Πάν-δλης-Πανώλης

"Ελυσαν αύτδ δ χ. Παναγ. Α. Παπαθανασίου έχ 
Πατρών δ χ. Θρασύβουλος Βλησίδης, έξ. 'Αθηνών. ή . 
Δίς Ειρήνη Ν· έξ ’Αθηνών, δ χ. Διομ. Παπανικολάου 
έξ ’Αθηνών καί δ Παν. Σταυρόπουλος έξ Άηνών.

45· βύρά-θήρατ'Βρ».

"Ελυβαν αύτδ δ χ. Θρασύβουλος Βλησίδης έξ ’Αθη
νών, ή .Δίς Ειρήνη Ν. έξ ’Αθηνών καί δ κ. Ευστρά
τιος Ψαλτίδης έκ Σμύρνης.

4G*  Ή μελάνη εινε «ολόχρωμος.

"Ελυσαν αυτό δ χ. Θρασύβουλος Βλησίδης έξ ’Α
θηνών, ή Δίς Ειρήνη Ν. έξ ’Αθηνών καί δ Ευστρά
τιος Ψαλτίδης έκ Σμύρνης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Κατά τί τέλος του ϊτους έκαστου τόμου. δ λύτης 
τών^πέριίσσοτερων ασκήσεων θά βραβεύεται, λαμβάνων 
τήν «Φιόσιν» έπί Sv έτος δωρεάν καί παρελθόντα τινά 
τόμον.

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ή πληθώρα τών ανήθικων μυθιστορημάτων καί 
τών ασεβών εν χένει συγγραμμάτων, άπερ δυστυχώς 
έπιπολάζουσι σήμερον παρ’ ήμίν’ διασαλεύουσεν, ώς 
γνωστόν, τας δρθας πεποιθήσεις καί διαφθείρουσι τάς 
τρυφεράς ετι καρδίας τών ν έ ω ν κ α ί νε αν ίδ ων, 
οίτινες απληστως, ώς μή ώφελεν, έντρυφώσιν έν αΰ- 
τοϊς, είτε έκ χακής συστάσεως, είτε έξ έμφύτου χλι- 
σεως, άναλόγως τής ανατροφής ήν λαμβάνουσι παρά 
τών χαχών συναναστροφών καί. παραδειγμάτων.

Τούτου ένεκα, άί πολλαπλά? καίσυνεχείς εκδόσεις 

ήθιχφ ,τε, ?ipn>5v^piv^vwo^wS;-,α^ώ,^τι 
άναπληρούσι-πάνίΡτε-κενόν μέγα άν'-^'ήσΜβίς 'όο- 
σοΰση παρ’ ήμΓν Κοινωνί^,ρίρτί δή παρα ταΐς χρη- 
σταϊς Ο’ικογενείαις, ών οΐ σώφρονες,γρνεϊς^δίο,ν νά 
είσά^ό>σί χ'α!ί,ύποβί*λάάίν'ε ’ιςίτα ίία«τΔ4Ϊκ>^·-προς 
λυσιτελή μελέτην'καί διαμόρφωσινλ , cii .

Έπιθυμών δέπροθύμως'νά συνεργήσω, τί έπ’έμοι 
ς’ις τδν ιερόν τούτον καΉάγαθδν-σκοπόν, έκρινα εύλο
γον νά·;συλλέξω τρΰ( π^γρχρρμμου. άνθεμώνορ^άρτα
τά. εν ωραις σχόλης κατα. καινούς. συνταχθέντα ·π«ζ& τέ καί' έμμετρα ;πονήματα μΐυ;' ά 'έπεξέργμσθέϊς^ καί' 
άρμΰδίως 'ταξινομήσσς' ix&iirfo|k’ii έν - ένί αύτΟΐρλέΓ·’ 

•τάμω ύπδ τδν τίτλον «οίΓΟ» χ α'·ηύΑν«-γν;ώ- 
σ,ρματα»,.πρός χρήσιν. ■ ? . ■ ■

Ώς τιμήν δέ έκάστου τόμου τών Ηθικών ’Αναγνω
σμάτων μου, έχδσθησομϊνου μετά' πάσης φιλοκαλίας» 
έπι έχλεχτοϋ χάρτου καί διά κομψών στοιχίων,ώρίσα 
συγκαταβατικώς διά μέν τούς εν Έλλαδι συνδρομήτας 
δραχμάς μόνον δύο, διά δέ τούς έν >τή· αλλοδαπή· 
φρ. χρ. δύο. Τά δέ ονόματα πάντων τών αξςοτίμι·». 
συνδρομητών καταχωρισθήσονται έν τέλει τοΰ βι^ίοο. 

ΘΕΟ*.  Ί. ΚΟΝΤΗΣ /.
πρωήν Ίέροκηρυξ τοΰΣυλλόγου 

■· ■ της «.’Αναπλάσεως*  κ;ό.λ;

AU JAPON .
OBJETS D’ART ET ARABESQUES 

. PORCHiAWWJQUTE'SOBJES· ·-- 
,. · DE CURiOSFFES

S01FRIES & ΒROBERIfS 
CLOISONNEES

LAQUES BRONZES 
DIVERS ARTICLES

CARALAMBO DIAMANDI
Rue Mosqu6e Atlarine N. 8 

SUCCURSALE 
Rue de la Gare de Raurfeh

ALEXANDBIE EGYFTE

ΛΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΛ ΤΉΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Π. A. Β. Β ατο π έ δι ο ν.’Επιστολή σας έλήφθη, 
εχει καλώς; ’Απόδειξις στέλλεται ύμίν ταχυδρομικώς., 
— Ε. Α. Μ i n et-e) - g a m Ιι. Παραγγελία στέλ- 
λεταΐ' προσεχώς, ήσυχεΐτε.—· Ν. Σ. Β ώ λ ο ν. ’Επι
στολή καί αγγελία έλήφθη. .‘Έχεε-.χαλώί,· δημοσιευ- 
θήσεται.—I. Ι.Α. Κ α ρ υά ς. 'Επιστολή έλήφθη. 
Ταχυδρομικώς λαμβάνετε τακτικήν άπόδειξιν., Ευχα- 
ξΐστοϋμεν.— Γ. Δ. Π. ’Οδησσόν. Cheque δύο 
ετών συνδρομής σας έλήφθη και σάς εΰχαριστουμεν 
πολύ. ’Απόδειξις έστάλή- ταχυδρομικώς.—ι Μ.- Κ.- 
Ό δ η σ.σ ό ν. Επιστολή.‘σαε με. cheque προς,«ξό·.·< 
φλησιν διετούς συνδρομής σας έλήφθη κας,. εύχρψΚ- 
στοϋμεν πολύ.—A. Β. Φαγιούμ. Επιστολή, μα'ι 
χτήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστουμεν πολύ..' ’Αναμέ- 
vojmv καί νεωτέραν^ιά,τΟυς λοε’Βόύς/'-Γ- Κ. Α. Πι- 
τ εσ τ ι ο ν. ’Επιστολή .κ«.1,χρήμα·Ώ»,·*λήφθ«ρσάν;<Έΰ·'  
χαριστοΰμεν. Συμφωγοϋμεν προς, τα γραφόμενα^Λας, 
αλλά κάποτε ή ' γραφίς, λαμβάνει π^είρνα 'τούδέ,αντΡς- μελάνην.— Α'.' Τ.' Ά Χ'ε ξ ά ν δρ έι α ν. ''Τόμος Φύ
σεως σας έστάλη,— Κ. Γ. Ρ, Λ ε u x ω σ ί α ν. ’Επι
στολή χαί χρήματα έλήφθησαν. Ταχυδρομικώς γρά· 
φομεν.

4* Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίσπη Κωνσταντινίδου


