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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

44 .“Φ1ΣΙΣ,, έργεν άποζλειστιχώς οικογενειακήν,-ηθικόν καί έκπαιδευτικόν, σκοποΰν 
IP τήν πραγματικήν μορφωσιν και μετάδοσιν ύγιειών ψυχωφίλών γνώσεων,, δημοσι

εύει έκάστοτε, τά ζωτικ’ώτατα καί μάλλον ενδιαφέροντα άρθρα, “άβακ-οινεΐ τά μάλλον τερ-' 
πνά'καί κοινωφελή νεώτερα τής προοδού ζητήματα, μεταδίδει δέ''και-τάς έπίτυχεστέρας 
φιλολογικός διάτριβάς,πάντα ταύτα συνοδευομενα έκάστοτε υπό καλλιτεχνικών καί ωραίων 
εικόνων και σχημάτων.

. Προς.τού,τοις δέ τό ήμέτερον σύγγραμμα βαδιζον συνωδά τή προόδφ καί αναπτύξει 
τών τεχνών καί επιστήμων,· το3 έμπορίομ, καί τής βιομηχανίας, .θέλει Αναδημοσιεύει ,έκ 
των σπουδαιότερων ευρωπαϊκών καί αμερικανικών έργων άπάσας τάς σχετικάς'καί οικο
γενειακός ωφελίμους γνώσεις, επιστημονικά παίγνια, ιατρικός συμβουλάς, τεχνικός καί 
χημικός ανακαλύψεις, πνευματικός ασκήσεις καί δ,τι άλλο ,νεώτερον ή πρόοδος χαί.άνά- 
πτυξις :“αθ ανθρώπου ήθελε φέρει εις φως. Έν τελεί δέ ούδέν θέλει παραλείπει, δπως 
τέρπη καί διοάσκη τούς έαυτής άναγνώστας. ‘

Αί συνδρομαι άρχοντα; άπό τής 1*Λ  έκαστου μήνος καί πληρώνονται εΐς ίπιταγάς, 
χρηματικός αξίας, τραπεζικά γραμμάτια τοΰ τόπου τής διαμονής τών συνδρομητών καί 
έν γένει εις άξιας πόσης φύσεως καί παντός έθνους.

Συνδρομηταϊ γίνονται δεκτοί καί κατά τόμους, άπλοΰς ή χρυσοδέτους, εΐς τδ τέλος 
έκαστου έτους τής «Φύσεως».

Οι συνδρομηταϊ τής «Φύσεως» συμμετέχουσι τής κατ’ έτος ένεργουμένης έκχυβεύ- 
σεως 200 κλήρων, λαμβάνοντες αριθμόν λαχείου’έπί τής άποδέίξεώς τών, άμα τή κατα
βολή τής συνδρομής των.

Ή Διεύθυνσις τής «ΦύσεωςΧ αναλαμβάνει τήν έχτέλεσιν πάσής παραγγελίας τών 
έαυτής.έν τώ έξωτερικω συνδρομητών, αρκεί νά'κάταβάλλόνται τά έξοδα ...καί τέλη:

Αιτήσεις προς έγγραφήν συνδρομητών καί πληροφοριών απευθύνονται κατ’, εύθεϊαν 
προς την Διεύθυνσιν τής «Φύσεως», εις ’Αθήνας ή καί διά μέσου τών κατά τόπους συν
δρομητών αύτής λαί πρακτόρων.

Έν ιδιαιτέρα στήλτρύπδ τον τίτλον «Βιβλιοκρισία» δημΟ^ύ^οΐ , έκάστοτε ή κρίσις 
τής Διευθύνσεως περί έκαστου νεωστί έκδιδομένου βιβλίου, άποστελλομένού αυτή.

Ειδοποιήσεις έμπορικών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται εις τό τέλος έκάστσυ τεύ
χους τής «Φύσεως» έπί ιδιαιτέρα συμφωνία. Ούχ’ ήττον έκαστος συνδρομητής χαίρει τδ 
δικαίωμα τής δημοσιεύσεως μιας άγγελίας οωρεάν.

Πάς συνδρομητής'είναι άτομικώς υπεύθυνος διά τήν συνδρομήν του, δπως καί ή Δι- 
εύθυνσις τής «Φύσεως» είναι ηθικώς καί νομικώς υπεύθυνος νά συμπληρώση τον το'μον 
ολοκλήρου τοΰ έτους. Συνεπώς πάντες οι συνδρομηταϊ δικαιούνται νά ζητώσινΖδ,τι φύλλα 
τοϊς έλλείπουσι προς καταρτισμόν του έτησίου τόμου των.

Πάς συνδρομητής έγγραφων ένα νέον συνδρομητήν, λαμβάνει έν ιστορικόν βιβλίον ή 
μίαν τύχην, λαχεΐον τής αρχαιολογικής Εταιρείας. Ο γραφών 2 — 3, λαμβάνει μίαν ή 
δύο μεγάλας φωτογραφίας ’Αρχαιολογίας. *0  εγγράφων 4 — 5, έν άργυρουν ώρολόγιον ή 
άντικείμενον αξίας 20 δραχμών?Ό έγγραφων 6—10 λαμβάνει τήν φωτογραφίαν του εις 
φυσικόν μέγεθος καί δ έγγραφων πλείονας, λαμβάνει το νέον τετράτομον όγδοηκονταδραχ- 
μον έλληνικον λεξικόν τού κ. Άνέστη Κωνσταντινίδου ή δ,τι άλλο έπιθυμεϊ ίσης αξίας.

Πάσα έγγραφή δέον άπαραιτήτως νά συνοδεύηται καί υπό το& αντιτίμου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
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Φ· ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ
Διευθυντής τής «Φύσεως» Άθήνησιν.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ! 
δια τοΰ παρόντος φύλ
λου «< τό Α' ■ έτος τής 
Γ. περιόδου τής «Φύ- 
σε ως», σπεύδορεν και 
αύθις νά έκφράσωρεν 
τάς ευχαριστίας ήρών 
προς τους εύγενεϊς συν- 
δρορητάς ρας τούς τό
σον έκθύρως υποστηρί
ζοντας εργον ηθικόν

διδακτικόν και τοσαύτης ψυχωφελείας πρόξε
νον, άπο τής Σκανδιναυιας ρέχρι τής Αυ
στραλίας και άπό τής. Άρερικής ρέχρι τον 
Καύκασού, όπου ήρέτεροι ομογενείς είσιν εγκατε
στημένοι καί εν ταΰτω δηλονμεν αυθις, ότι θέλο- 
ρεν καί πάλιν έξακολουθήσρ δημοσιεύοντες ώ- 
φέλιρα πράγματα 'καί καταγινόμενοι ώσαύτως 
εις νεωτέρας βελτιώσεις καί προσθήκας, καθι- 
στώντες όσηρέραι τό ήμέτερον εργον έπαγωγότε- 
ρον καί τερπνότερον ΰπό φιλολογικήν, έπιστηρο-, 
νικήν καί καλλιτεχνικήν εποψιν. ήτοι: 

θέλορεν δημοσιεύει έκάστοτε τά σπουδαιότερα 
καί μάλλον ενδιαφέροντα αντικείμενα μετά τών 
σχετικών εικόνων, τάς τελευταίας άνακαλύψεις, 
εφευρέσεις, φυσιολογικός ερεύνας καί φιλοσοφικά 
συστήματα, ό>ς καί τάς περιέργους πνευρχτιστι- 
κάς αποκαλύψεις, ρετάτών αυθεντικών καί αΰ- 
τογράφων αυτών ανακοινώσεων, όπως ωρεν.έν- 
ήμεροι τών πάντων·
. Προς δε θά παρέχωρεν τοΐς συνδρομηταις η
μών ώραιοτάτας καί ενδιαφέρουσας πολυτίμους 
επιφυλλίδας εκ μεταφράσεως ή καί πρωτοτύπους 
ήτοι πάντοτε έργα διεγείροντα διά τής πρωτο
τυπίας καί'ώραίας φιλοσοφικής των χροιάς καί 
κοινωνικής εζελίζέως, τήν πάγκοινον επιδοκιμα
σίαν καί ενχάριστον εντριβήν καί ψυχωφέλειαν.

Τά δύο πρώτα φύλλα του ήδη άρχορένου νέου 
έτους τής «Φύσεως» άποσταλήσονται καί εις 
μή συνδρομητάς μας. οίτινες ελπίζομεν, θέλουσι 
τά κράτηση καί όριστικώς θεωρηθήσονται τοιοΰ- 
τοι, αν δενμάς τά'έπιστρέψωσιν.

Η ΔΙΕΥΘΤΝΙΙΧ

έμπνευσις κατά τήν 
όμόθυμον γνώμην 
τής αρχαιότητας ύ- 
πήρέεν ανέκαθεν 
έργον του Θεού καί 
'τοΰ υπερφυσικού 
'τών Πνευμάτων 
κόσμου, ή δέ άγια 

'Γραφή, αί' ’Ινδία», 
ή Σινική, ή Περ
σία, ή Αίγυπτος, ή 
■Ελλάς καί ή Ρύμη 

εΐσί καθ ’ άλα σύμ
φωνοι έπί τοΰ αν
τικειμένου τούτου. 

Ή έμπνευσις,. 
κατά τόν Πυθαγό
ραν, είναι’ μία υ
ποβολή των Πνευ - 

■ μάτων, άπόκακαλυ·
πτόντων ήμΐν τδ μέλλον καί τά απόκρυφα 
τών κόσμων. Αυτή δ’ ή γλώσσα ήρών, έμ- 
πνευσίς έσ.τιν (Διογ. Λαέρτ. .VIII . 32, 3ο) 
Τους δέ λόγους φυχής άνέμόής.είνάι.

Κατά τον Πλάτωνα (Φαίδων, 2φφ, 20φ) 
Ή έμπνευσις είναι έργον καί πηγή πόντος έξό- 
χου και ώραίου έν τφ άν&ρώπφ· Ο ποιητης 
δεν θά έδύνατο στίχους ποιεΐν, ούτε δ προ
φήτης τά μέλλοντα προλέγειν, αν μή ένε- 
πνέοντο· πρδς τοΰτο δέον νά περιέρχονται 
εΐς. άνωτέραν- σφαίραν, ένθα δ διανοητικός 
αυτών δρίςων αναπτύσσεται προ τοΰ υπερφυ
σικού φωτός, Καί αύτη ή αληθής φιλοσοφία 
είναι έργον τής έμπνεύσεως, τή βοήθεια τής 
οποίας ό άνθρωπος έρχεται διά μέσου τής φυ- 
νειδήσεώς του εις σχέσιν μετά τού υπερφυ
σικού τών αοράτων αιτιών κόσμου.

Κατά τόν Πλούταρχον (’[σις καί Όοιρκ)
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θά έπήρχετο καθ’ άπασαν τήν Οικουμένην· 
και όντως, έπήλθεν έπί βασιλείας τού Κλαυ- 
δίου Καίσάρος.» Ωσαύτως λέγει ; «ΌΠαύ- 
λος ένεφορή&η δπδ τον Πνεύματος διελθεΐν έκ 
Μακεδονίας κτλ.» Ή δέ προς τούς Ρωμαί
ους επιστολή λέγει : «Όσοι εμφορούνται ύπδ 
τον Πνεύματος τον Θεού, είσί τέκνα τον Θεού.» 
κτλ. κτλ. κτλ.

Οί αρχαίοι Έλληνες καλώς επίσης έχαρα- 
κτηρισαν τήν παθητικήν φύσιν ταϋ εμπνευ
σμένου ανθρώπου. . .

Κατά τον Όμηρον ( Ίλλιάς XII. 228) οΐ 
όρώντες και οΐ προφήται εΐσ’ιν αντιπρόσωποι 
τοΰ Θεού καί χρησιμεύουσιν ώς παθητικά 
όργανατή θεία βουλήσει.(Μαντεύουσιν ώς ένι 
δύμω άδάναποι βάλλουσι (Όδύσ.Ί, 2οθ, 
201 κλ.)

Ό Πλάτων ,εονχ ούτοι είσίν οίταντα λέγζν 
τ«ς».περί τών τοιούτων άποραίνεται.

Κατά τδν Άπολλώνιον τδν Τυανέα (*)  
οί &εοΙ όρώσι τά συμβησόμενα, οί άνθρωπο·. 
τά συμβάντα καί οΐ φρόνιμοι (μάγοι) τι άρτι 
σνμβήσεται, βοηθούμενοι ιδία ούτοι ύπδ τής 
ιδιοφυίας και τών άστρολογικών των γνώσεων.

(*) ΙΙϋθαγ. φιλόσοφος. Φίλος Ούεσπεοιανοΰ καί Τί
του. Άπίθ. sv Ρώμη, τιμώμενος ώς θαυματουργός 
καί άγιος.

ί**) Φίλος καί συνόμιλος Νέρωνι, έξ ιππότου ρω
μαίου καταγόμενος, έξεπαιδεύθη έν Ρώμη καί Άθή- 
ναις, συνωμόσας «ίτα κατά Νέρωνος άδικησαντος,προ- 
σεταχΟη ύπο τοϋ τυράννου φλίβοτομίφ άποθανεΓν.

Ό δέ Λευκανός, ποιητής δ διάσημος τής 
Φερσαλίδος (**)  δίδωσιν ήμΐν λεπτομερή πε
ριγραφήν τής άκαθέκτου μανίας τής έμπνευ 
σεως και τών ύπερφυσικών παραφορών τών 
Πυθιών, καθ’ ήν ώραν αύται έχρησμοδότουν 
Μεταφέρομεν δ’ ώδε είς τδ άπλοΰν,τούς άπδ 
?ι-223 στίχους αυτής.

«Όπόταν ή αρχηγία τής δημοκρατίας έ- 
δόθη τώ Πομπηΐω,φοβηθείς ό Άππιος ν αντι
μετώπιση τας τύχας αμφιβόλου διαπάλης, με· 
τέβη νά συμβουλευθή τδ Μαντεϊον τών Δελ
φών. Έν άποστάσει ίση τή δύσει καί ανατολή 
ύψοΰνται έν τή ατμόσφαιρα αΐ δύο κορυφαί 
τοϋ Παρνασσού, όρους αγαπητού τώ ’Απόλ- 
λωνι και τώ Βάκχω, ούτινος αΐ Θηβαΐαι Μαι
νάδες συγχέουσι τήν λατρείαν έν ταϊς κατά 
τριετίαν τελουμέναιςρέν Δελφοϊς τελεταΐς...

«'Οποία θεοτης κρύπτεται έν τώδε τώ 
τόπω-, Όποιος Θεός, κάτοχος όλων τών μυ 
στηριων τού αιωνίου κόσμου καί τών άποκρύ- 
φων τού μέλλοντος, ύποβάλλεται είς γηΐνην 

- υποταγήν, έτοιμος πάντοτε ν’ αποκαλύπτε
ται τοΐς θνητοΐς καί γά ύ.τομένη τήν τών άν- 
θρώπων επαφήν, έξ ίσου ισχυρός καί θαυ
μάσιος, είτε καί μόνον άποκαλύπτων τδ πε- 
πρωμένον, είτε καί προσδιορίζων διά τού λό

ο τε Πλάτων και ό ’Αριστοτέλης τήν φιλοσο
φίαν ταύτην καλοΰσιν Εποπτικήν δηλ. α ύ- 
τοπτικήν, διά μέσου τής οποίας έξικνεϊται 
τιςίΐίς’ τόν ύπατον βαθμόν τής τελειότητος, 
οτεή φιλοσοφία άγει μέχρι τού Ανώτατου 
Όντος, τοΰ άΰλου· άλλ’ ή άντίληψις αύτη 
τού αγνού Πνεύματος είναι ώς τις ταχύς 
σπίνθήρ, οστις πλήττων πρδς στιγμήν τήν ψυ
χήν ήμών, δέν άφίνει ταύτην ή έφ’ άπαξ νά 
ϊδη καί συλλάβη τδ άπόλντον.

Ό ’Αναξαγόρας ώσαύτως αποδέχεται, ότι 
ή έμπνευσις είναι έργον τών Πνευμάτων καί 
τών θεών. (Διογ. Λαέρτ. II, υ) Κατά δέ 
τδν Όμηρον, τδ βναρ καί κατά μείζονα λόγον 
ή έμπνευσις, άπορρέουσιν έκ τού ούρανοΰ. 
Καί όντως, διαρκούντος τού δνείρατος ή έ- 
μπνευσις φέρει τήν ψυχήν έν τή χώρα τών 
ονείρων, μέχρι τών όρίων τοϋ κόσμου τών 
Πνευμάτων. Κατά δέ τδν Κικέρωνα, έκ τής 
θείας πνοής απορρέει πάσα πνευματική ζωή.

Ό ουσιώδης χαρακτήρ τής έμπνεύσεως 
συνίσταται έν μιά προώσει, έν μιά άκαθέ- 
κτω δρμή, παραφορά, έξ ού αΐ φράσεις ορμή 
ακατάσχετος, έκ θεού φέρεσθα,ίΐυΓΟΓ divinus, 
agitari Deo.

Και ό Άγιος Ματθαίος ένδείκνυσι σαφέ
στερου τήν θείαν έμπνευσιν. «Ό ’Ιησούς 
ωδηγήθη ύπδ τού Πνεύματος έν τή έρήμω, 
ίνα πειραχθή ύπδ τοΰ διαβόλου.» Ό δε ά
γιος Μάρκος, «Πνεύμα ωθησεν αύτδν εις τδ 
δάσοςέλθεΐν.» Ό δέ άγιος Λουκάς. «Ό ’Ι
ησούς ωδηγήθη ύπδ τής αρετής τού Πνεύ
ματος έν τώ δάσει.»

Κατά τδ βιβλίον τών Πράξεων τών ’Απο
στόλων : «Ό Παύλος ύπδ τοΰ Πνεύματος 
άγόμενος έδήλου τοΐς Ίουδαίοις. οτι δ ’Ιη
σούς ήτον δ Χριστός.»

Ή έμπνευσις συλλαμβάνει καί άγει τδ αν
θρώπινον πνεύμα, οπερ κατακυριεύεται ούτω 
ύπδ θείας καί ξένης έπιροής· τούντενύλεν <5έ <5 
παθητικός χαρακτήρ τον έμπνευσμένου άν&ρώ- 
πον,ον και ή Βίβλος επίσης αναγνωρίζει.

Κατά τδν Άγ. Ματθαίον, ό ’Ιησούς είπε 
Τοΐς Άποστόλοις : «dir δμιλεΐτε σεις, άλλά τό 
Πνεύμα τοϋ πατρός υμών δμιλιΐ εν ύμΧν.

’ Καί κατά τόν Άγ. Μάρκον,ό Ίησοΰς-λέ-" 
γει ωσαύτως τοΐς Άποστόλοις: «Λίή πρότε· 1 
ρον μελετάτε τι &ά εϊπητε' διότι δ,τι ΰέλει σάς 
δοδή νά εϊπητε κατά την ώραν ταύτην, Λά τδ 
εϊπητε' καθόσον σεις δεν ύά δμιλεΐτε, άλλά τδ 
"Αγιον Πνεύμα·»

Κατά τδν Άγ. Λουκάν δ Χριστός έπίσης 
είπε: «Τό "Αγιον Πνεύμα ·&έλει διδάξη υμάς 
αύτοστιγμεί τι ι?ά εϊπητε.»

Ή βίβλος τών Πράξεων τών ’Αποστόλων 
αναφέρει καί τάδε: «Ό Αγάπιος έγερθείς 
έδήλωσε διατον Πνεύματος, οτι μέγας λοιμός

γου αύτό; Όπως δέ ποτ’ άν ή. ή &εία αύτη 
πνοή εϊσελ'&ούσα ίν τω παρύενικώ κόλπω τής 
ίερείας, ταράσσει καί κραδαίνει μετά φοβερού 
πατάγρυ τήν ανθρώπινον ταύτην ψυχήν,διαρ
ρηγνύει τδ στόμα τής ίερείάς, ώς ή φλδξ 
διασχίζει παφλάζουσα τδν κρατήρα τής Σι 
κελίας... Ό Θεός δείκνυται άρεστδς τοΐς 
πάσι καί ούδενί άρνεΐται τούς χρησμούς αύ
τοΰ· μόνον δέ ού συμμετέ^ι τοΐς άν&ρωπίνοις 
πά&εσιν. Ούδενί δ ’ έπιτρέπεται προσελθεΐν 
τώ ναώ αύτοΰ καί ταπεινή τή φωνή ψιθυρίσαι 
εύχάς αθεμίτους· καθόσον, προαγγέλων την 
ώρισμένην καί άμετάβλητον τών τυχών τα- 
ξιν, ούδέν ταϊς άνθρωπίναις προσευχαΐς χο
ρηγεί...

«Ή μεγαλειτέρα δυστυχία τοϋ αίώνος ήμών 
είναι, δτι άπωλέσαμεν τδ δαυμάσιον τούτο τού ού- 
ρανού δώρον. Τδ τών Δελφών μαντεϊον σιγά άφ’ 
δτου οί βασιλείς ήρξαντο νά φοβώνται τδ μέλ
λον καί άποστέργουσι πλέον ν’ άφήσωσι τούς 
Θεούς νά δμιλώσι... Καί συνεπώς έκοιμώντο 
ούτως άπδ πολλοϋ καί άκίνητοι διετέλουν οΐ 
Δελφικοί τρίποδες, οτε ό Άππιος ήλθε νά 
ταράξη τήν ησυχίαν αύτών καί ζητήση τήν 
τελευταίαν περί τοϋ έμφυλίου πολέμου λέξιν.

«Παρά τάς όχθας τών πηγών τής Καστα · 
λίας(*)  καί είς τδ βάθος τού μονήρους δά
σους, έβάδιζεν εύθύμως καί άφόβως ή νέα 
Φημονόη (**)  ό Ποντίφηξ (ιεροφάντης) τότε 
συλλαμβάνει αύτήν καί τήν σύρει διά τής 
βίας πρδς τδ άδυτον. Αύτη δέ τρέμουσα καί 
μή τολμώσα νά έγγίση τδ φοβερόν κατώ- 
φλιον,προσπαθεί δι ’ ανωφελούς πανουργίας ν ’ 
άποτρέψη τδν Άππιον,τής ζωηράς. ήν έχει 
επιθυμίας, νά μάθη τδ μέλλον .. . Ό φόβος 
αύτδς ακριβώς δηλοΐ τήν παρουσίαν τον θεού, 
ον ειχον άπαρνη&ή.-. Τότε αύτη προσδένει 
τήν κόμην αύτής έπί τού μετώπου της καί 
έγκλείει τούς κυμαινομαίνους πλοκάμους έπί 
τών ώμων διά λευκής ταινίας και στεφά
νης έκ δάφνης τής Φωκίδος. Άλλά δείλια 
έτι καί δέν τολμά νά προχωρήση, οτε δ 
ΐερεύς τήν ωθεί βιαίως εις τά ένδότερα τοΰ 
ναού... Ή παρθένος τρέχει πρδς τδν φοβε
ρόν τρίποδα καί εισδύει έν τώ σπηλαίω, οπού 
σταματά,ϊνα δεχθή μετά θλίψεως έν τώ κόλ
πω αυτής τδν Θεόν, δν τή Αποστέλλει ή υπόγειος 
πνοή, ής οί αιώνες ούδαμώς εϊχον έξαντλήσει 
τήν δύναμιν. Τέλος, κύριος ών ’τής καρδίας

(’) Πηγή,ώς γνωστόν, έν Δελφοΐς, tepa τώ Απόλ
λων! καί ταϊς Μούσαις, υπό τόν βρχχον τής Ύαμ- 
πίας πηγάζουσα καί «ΐ« ήν έλούοντο έξ ης ?πινον 
■προς άγνισμλν οί τό μαντεϊον έπισκεπτό]Λενο< πριν η 
ιίσέλθωσιν οΐς τόν ναόν.

(' ’)θυγάτηρ τοϋ ’Απόλλωνος κάί πρώτη αΰτοϋ 
ίέ^εία έν Δελφοΐς, διό καί τό όνομα τήν μάντιδα έν 
γίνει έσήμβινεν.

τής ίερείας αύτού δ ’Απόλλων τήν κατακτά... 
Μανιώδης, καί έκτδς έαυτής γενομένη τότε 
ή ιέρεια, τρέχει ούτως ένταραχή έντώ μέσω 
τοΰ ναού, κινούσα ζωήρώς τήν κεφαλήν,ήτις 
δέν τή ανήκει πλέον. Αΐ τρίχες τής κεφα
λής της άνορθούνται· τά ιερά περιδέματα καί 
ή προφητική δάφνη κραδαίνόνται έπί τού με
τώπου της· άνατρέπει δέ τδν παρεμποδί- 
ζοντα τήν στακτόν φυγήν της τρίποδα καί α
φρίζει έν τή κατατρυχούση αύτήν ζέσει: 
Ήκαίονσα πνοή σου έν αύτή είναι, ώ Θεε τών 
χρησμών !

«Ή πρό αύτής άναπτυσσομένη είκών εί
ναι άπειρομεγέθης; δλον δέ τδ μέλλον συ- 
σπειροΰται έκεΐ, δπως διά μιας έξέλθη καί τά 
συμβάντα διαφιλονεικούσι τδν λόγον τού ά- 
πορρήτον ή πρώτη καί τελευταία ήμέρα τού 
κόσμου, ή έκτασις τών θαλασσών και ο άριθ - 
μδς τών κόκκων τής άμμου τή προτάσσονται 
ολα έν ταντφ:

«Θά διαφύγης, λέγει τότεα&τη, τώ Άππίω, 
τούς κινδύνους τής άπαισίας ταύτης μάχης, 
καί μόνος θά εύρης άνάπαυσιν έν εύρείακοι- 
λάδι, έπί τής άκτής τής Εύβοιας.»

«Ό κόλπος τής πυθωνίσσης προσκρούει 
τότε τή θύρα τοϋ ναού, ήτις ύπο^ωρεΐ καί ε
κείνη φεύγει, πλήν δ προφητικός αυτής ειρμός 
δέν κατευνάζεται· διότι εχει ακόμη νά εϊπη, δ 
δε ν-υριαρχών έν τώ κόλπφτης Θεός, τήν κατα
κρατεί πάντοτε. Αύτδς περιστρέφει τούς οφ
θαλμούς της έν τή τροχιά των καί τοΐς προσ
δίδει βλέμμα αγριωπόν καί έξεστηκός τδ πρό
σωπόν της δέν παρουσιάζει ποσώς εκφρασιν 
σταθεράν· ο φόβος καί ή απειλή απεικονίζον
ται άλληλοδιαδόχως· πυρώδες έρύθημα δια
δέχεται τήν πελιδνήν ωχρότητα τών παρειών 
της, ωχρότητα ήτις εμπνέει φρίκην μάλλον 
ή εκφρασιν οίκτου. Ή δε καρδία της πληγεΐσα 
έκ τοσαύτης καταιγιδος, οέν κατευνάζεται, 
άλλ’ άνακουφίζεται μόνον διά πολυαρίθμων 
άναστεναγμών, όμοιων ταϊς ύποκώψοις βοαΐς 
τής θαλάσσης, μετά κατάπαυσιν ανεμωδους 
βορείου σάλου.

«Κατά τήν διέλευσιν αύτής πρδ τοΰ ύείου ε
κείνου φωτός, δπερ, τή αποκαλύπτει τδ μέλ
λον έν τφ φεοτι τής ήμέρας,υπήρξε δι’ αύτήν διά
στημα σκότους· Ό ’Απόλλων τή είχε διαχύσει 
τήν λήθην, έν τή καρδία της, ίνα τή άπο- 
σπάση τά Απόκρυφα τον ούρανοΰ. Άλλ ’ ή έπι- 
στήμη τέλος τοϋ μέλλοντος τή διαφεύγει καί 
ή προφήτις επανέρχεται εις τούς χρησμολό- 
γους τρίποδας. Επανερχόμενη δμως εν έαυτή, 
ή δυστυχής παρθένος πίπτει έκπνέουσα.» 

ϊ’Επεται συνέχεια)
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ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΣΙ ΤΟΥΤΟ

Περίεργοί καί ενδιαφέρουσας είσιν αί πράξεις τών 
βρεφών. Αι μητέρες. ιδίως, όταν παρατηρώσιν δ,τι 
πράττει τό" βρέφος, αισθάνονται μεγάλην εύχαρίστη· 
σιν—μίαν συγχίνησιν, ούτως ειπεΐν, ήτις δεν δύναται 
καθ’ ολοκληρίαν ν’ άποδοθή. είς ισχυρόν- μητρικόν έν
στικτον. Μέρος τής εύχαριστήσεως ταύτης προέρχε
ται βεβαίως έκ τών ασυνηθών πράξεων -τοΰ βρέφους, 
δπερ ύπόκειται εις νόμους εμφύτους, διότι πράττε: 
κατά τρόπον δλως-διάφορον τοΰ έφηβου.

Διατί ή άνομοιότης αύτη ; Διατί νά μήν ήνε τό 
βρέφος ακριβές μικρογραφικόν άντίτυπον έφηβου άν- 
ορός ή γυνοιχός, τό όποιον ν’αύξάνη μόνον κατά μέ
γεθος, αντί νά μήν αύξάνη μόνον, άλλά καί νά 
μεταβάλλη σχήμα καί μορφήν ; Είς τάς τοιαύτας ερω
τήσεις ή θεωρία τής Μεταμορφώσεως άπαντά- —Ή 
θεωρία αύτη παραδέχεται, ότι τά άνθρώπινα όντα δέν 
ησαν πάντοτε άνθρώπινα, ότι πρό πολλοΰ οί προπά
τορες των ησαν πιθηκοειδή ζώα, τά όποια έσύχναζον 
τά δάση’ ότι δέ .οί πρόγονοι τούτων ήσαν τετράποδα, 
ώς τό σαρκοβόρον διδελφοειδές τής Βιργινίας’ ότι τά 
τοιούτου είδους ζώα εΐ^ον σειράν προγόνων, συγγε- 
νευόντων μέ τά έρπετα—τά σαυροειδή’ καί ταΰτα 
μέ τά άμψίβια—τά βατραχοειδή’ ενώ δ μικρός βά
τραχος (το ίχθυοειδές εμβρυον βατράχου) μας επανα
φέρει είς προγενεστέραν βαθμδία, τόν ίχθυοειδή προ
πάτορα. όστις περιεφέρετο κολυμβών άνα τήν θάλασ
σαν’ καί οί μακρυνοί πρόγονοί του ήσαν πάλιν σκω
ληκοειδή δντα,στερούμενα σπονδυλικής στήλης’ οΐ δέ 
πρόγονοί τούτων μάς επαναφέρουσι βαθμηδόν είς τήν 
άπλουστέραν μορφήν τής ζωής.

Έκαστη τώρα τών διαφόρων τούτων μορφών εχει 
να διέλθη διά τών προηγουμένων βαθμιδών τής μα- 
κράς της ιστορίας έν συνοπτική, και βραχεί" τρόπω, 
πριν γίνη ώς οί ίδιΧοί της γονείς. Πριν δυνηθή νά 
γίνη δ μικρός βάτραχος αληθής βάτραχος, διέρχεται 
διά τών ποικίλων βαθμιδών ,μέχρις οΰ προσλάβη ΐχθυο · 
ειδή μορφήν καί ό μικρός βάτραχος ώς νύμφη είνε 
πολύ διάφορός τοΰ έφηβου βατράχου.'Ομοίως δετό αν
θρώπινον βρέφος διαφέρει τοϋ έφηβου. Τό βρέφος πα· 
ίιστφ τήν προπατορικήν πιθηκοειδή βαθμίδα—τήν τε- 

ευταίαν ταύτην βαθμίδα, δια τής όποιας διήλθε πριν 
τελείοποιηθή τό πραγματικόν ανθρώπινον ον.

Ή προπατορική αύτη' ιστορία μας δδηγεΐ κάπως 
είς τήν κατανόησιν τών ίδιαζόντων πράξεων τοΰ βρέ
φους. Δέν εινε αληθώς ανθρώπινοι τρόποι ένεργείας' 
εινε συνήθειαι πράξεως, κληρονομηθεΐσαι άπό τούς 
πιθηκοειδείς γονείς τοϋ παρελθόντος.

Πριν προβώμεν περαιτέρω, θά ήτο καλόν νά άρω- 
μεν πάσαν παρανόησιν, όσον αφόρα τήν σειράν τών 
προπατόρων τοΰ ανθρώπου. Ή λέξις πιθηκοειδή ζώα 
έτέθη έσκεμμένως. Δέν πρέπει νά ύποθέση τις, ότι δ 

• άνθρωπος κατάγεται άπό τινα έκ τών νϋν ζώντων πι
θήκων κάι εινε μόνον άλλοιωθεΐσα μορφή αύτοΰ, 
Τοΰ,το εινε. αδύνατον. Ό άνθρωπος δέν ούναται νά 
κατάγηται από τούς έξαδέλφους τον, οίτινες ζώσιν, 
αλλα καταγεται από τούς προπάτορας του, οίτινες 
απέθανον. Καί οί νυν ζώντες πίθηκοι εΐνε έξάδελφοι, 
η συγγενείς τοΰ ανθρώπου, άλλά κατ’ ούδένα τρόπον 
προπάτορές του.

Ακριβώς, δμως, καθώς ό ευτυχής έμπορος, τοΰ 
οποίου 0 πάππος ήτο γεωργός, θά εύρισκε τήν σήμε
ρον γεωργούς, οίτινες άπιστα θά άντιπροσώπευον τόν 
πάππον του, ούτως' δ άνθρωπος, άτενίζων τούς νΰν 

πιθηκοειδείς έξαδέλφους του, δύναται νά μάθή παρ’ 
αυτών τί είδος οντων ησαν οΐ πιθηκοειδείς γονείς του 
έν τώ παρελθόντι. Και καθώς ή νεαρά βαθμίς—τό 
βρέφος—μάς επαναφέρει πλησιέστατα ε'ις τήν προπα
τορικήν μορμήν, ούτως ή παραβολή-δύναται νά γίνη 

■ μεταξύ τών έξεων καί χαρακτήρων τών βρεφών καί 
τών πιθήκων.

Χαρακτήρ, κατά τόν οποίον τό βρέφος τόσον πολύ 
ομοιάζει μέ πίθηκον, εΐνε τό πρόσωπον .του. Ό ’Αρι
στοτέλης παρετήρησεν, ότι δλα τά βρέφη είχον τήν 
ρίνα σι^αην, το οποίον είνε ορθόν. Ή σιμη" αύτη ρϊς, 
ήτις μινε περίπου τόσον-πλατεία όσον καί μακρά, 
καί εινε πλαγίως άποκεκομμένη κατά τό- άκρον, τό 
όποιον δεικνύει, δύο πλατείς ,ρώθωνας, εΐσερχομένους 
σχεδόν κατ’ ευθείαν είς τήν κεφαλήν, εΐνε χαρακτήρ, 
όστις μάς επαναφέρει είς δλως χατώτέράν μορφήν πί
θηκου. Ένεκα δέ τοΰ χαρακτήρος τούτου έδωσαν 
είς τόν πίθηκον τό Λατινικόν όνομα, σίμια, όπεο κατά 
λέξιν σημαίνει «ό σιμήν εχων τήν ρίνα.»

Ώς πρός τό άνω χείλος του, τό βρέφος έπίσης μάς 
έπαναφέρει είς προγενεστέραν μορφήν πιθήκου. Ό. 
ιδιάζουν χαρακτήρ τοΰ άνω χείλους εΐνε ή ύπό τήν 
ρίνα ρυτίς’ εις τινα δέ βρέφη υπάρχει ουλή, ήτις κα
τέρχεται προς τό μέσον τής ρυτίδος. Ή ρυτίς αύτη 
εΐνε ήδη λείψανον τής έποχής, καθ’ ήν τό χείλος 
απετελείτο εκ δύο διακεκριμμένων τεμαχίων, ώς είς 
τα τρωκτικά’ έκαστον δέ τεμάχιον ήδύνατο νά κι- 
νηθγί χωριστά τω όντι, τό σχιστόχειλον τοΰ λαγωοΰ. 
Μετά πάροδον χρόνου, επειδή ή ανεξάρτητος κίνησις 
δέν ητο πλέον αναγκαία, τά δύο χείλη ηυξησαν όμοϋ 
και απετέλεσαν έν μόνον χείλος.

Τά σαρκοβόρα δεικνύουσι τήν περίπτωσιν τών δύο 
χειλών, άτινα μόλις άρχίζουσι νά ένόνωνται. Τά 
βρέφη καί τινες τών προγενεστέρων πιθήκων -δεικνύ- 
ουσι τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν ή συνένωσις εγείνε τε
λείως, άλλ’ ή συναρμογή δέν εΐνε λίαν έντελής—διότι 
ή ρυτίς μένει άκόμη διά νά σημειώση τήν γραμμήν 
τής συνάφειας. Ή πέρίπτωσις, καθ’ ήν ή ύψωσις- 
εινε τόσον τελεία, ώστε νά μήν άφήνη σημεΐον, δει
κνύεται είς τούς μεταγενεστέρους πιθήκους καί είς 
γηραιούς ανθρώπους.

Υπο άλλην εποψιν τα βρέφη - δύνανται να παρα- 
βληθώσι μέ τούς πιθήκους-καί με άλλα προγενέστερα 
ζώα—δηλονότι, κατά τήν προεκβολήν τής ρινός καί 
τής σιαγόνος, πέραν τής γραμμής τοΰ μετώπου. -Τό 
χαρακτηριστικόν τούτο τοΰ προσώπου εΐνε γνωστόν 
ώς προγναθισμός. Είς τινα παιδία παρατηρείται πάρα 
πολύ’ εις δλα όμως δύναται να π.αρατηρηθή περισσό
τερον ή όλιγώτερον, καθώς παοίσταται είς τήν περί
φημου εικόνα «Bubbles» τοΰ iiiillais. Είνε· Ιδιαίτερον 
χαρακτηριστικόν τής φυσιογνωμίας τών Α’ιθιόπων, δ
περ διατηροΰσι δια βίου, ενώ οί λευκοί τό χάνουσι.

Καθώς τό λευκόν βρέφος αυξάνει καί όλα τά χαρα
κτηριστικά τοΰ προσώπου του βαθμηδόν μεταβάλ
λονται’ ή σχετική προεξοχή τής σιαγόνος έλαττοΰτα-ί, 
ένώ ή προεκβολή τοΰ μετώπου αύξανει, μέχρις ού ή 
κατατομή τοΰ προσώπου γίνη. μάλλον ευθεία—έν 
έπιστημονικαίς λέξεσι τό πρόσωπον γίνη όρθογναθικόν. 
Όσον περισσότερα σημεία ορθογναθισμοΰ δεικνύει μία 
φυλή, τόσον περισσότερον θεωρείται, δτι κατάγεται έκ 
τοΰ τύπου τής μομφής τοΰ προπατορικού της πιθή
κου. Καί λοιπόν, εν γενικαΐ; λέξεσι, δυνάμεθα νά ει- 
πωμεν, οτι όσον μεγαλείτερος εινε ό όρθογναθισμός τό
σον μεγαλείτερος εινε δ βαθμός τής ευφυΐας.

Πολλοί άνθρωποι άγνοοΰσι πόσον πολύ μεταβάλ
λεται ή κατατομή τοΰ προσώπου κατά τήν ζωήν’ 
και α! φωτογραφίας, αίτινες συνήθως γίνονται, δέν 
χρησιμεύουσιν εις τό επιστημονικόν τοϋτο ζήτημα. 
Αΐ τής κατατομής τοϋ προσώπου φωτογραφίαι τοϋ 
ίδιου ανθρώπου, δτε ουτος ητο νήπιον καί δτε ητο εφη-
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Αί τρεις άνωθι φωτογραφίαι δεικνύουσι χαρακτήρας πιθήκων, τούς οποίους' καί τά βρέφη παρου- 
σιάζουσι. (1) Τήν διεύθυνσιν τών τριχών—από τοΰ καρπού τής χειρός καί πέραν του αγκώ- 
·>ος. (2) “Ιχνος τής ρυτίδος έπι τού άνω χείλους. (3) Κάθισμα έπί τώνξγνύων, ή καί εις τα 
βρέφη συνήθης στάσις.

6ος, θά έσαφήνεζεν τάς μεταβολάς λίαν καλώς. Άλλά 
δυστυχώς τοιουτου είδους φωτογραφίαι είνε όλιγαικαί 
σπανίως εύρίσκονται.

Πρώτος ό Δαρβίνος παρετήρησε πιθηκοειδές χαρα
κτηριστικόν επι τοΰ ανθρωπίνου ώτός. Τοϋτο είνε 
μικρός βώλος ή α’ι^μή τετοποθετημένη περί τό μέσον 
τοϋ άκρου τοΰ λοβοΰ. ’Ενίοτε, δεν δεικνύεται πράγ
ματι καθόλου’ άλλοτε δύναται νά παρατ-η^ρηθή έπί τοΰ 
ένός ώτός, καί ούχί έπί τού άλλου’ άλλα δύναται νά 
σημειωθή είς τούς εφήβους, καθώς καί. εις τα παιδία. 
Ί1 αιχμή αύτη εΐνε τό λείψανον τοΰ οξέος ώτός, το 
όποιον ει^ον ποτέ οί προπάτορές μας άπό κοινού μέ 
όλους τους πίθηκους—ους όμ-otov με το τόΰκυνο’ς.

Άλλ’ είς ημάς, καθώς είς πολλούς έκ τών μετα
γενεστέρων πιθήκων, τό ους έξεφύλισε πά^α πολύ— 
τό οξύ μέρος συνεχώς έσμικρύνετο, καί επί τέλους 
μικρόν μόνον τεμάχιον εμεινεν ώς Λείψανον αύτής’ 
καί τοϋτο είς πολλάς περιπτώσεις έξέλειψεν. .

Ύπό άλλας έπόψεις τό ανθρώπινον ούς έξεφύλισε. 
Εΐχομεν ποτέ τήν δύναμιν νά κίνώμεν τά ώτα —νά 
στρέφωμεν αύτα ή να τά σταίνωμεν ώς άλλα ζψα. Οί 
μΰς ύπάρχουν άκόμη εκεί, άλλ’είς τάς πλείστας πε
ριστάσεις εΐνε ακίνητα ενεκα τής αχρηστίας. Ενίοτε, 
διν.ως. δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν άνθρωπον, δστις 
να κινή τά ώτα, και μάλιστα λίαν ταχέως, δταν έ- 
ρεθισθή εξωτερικώς.

Χαρακτηριστικόν, τό οποίον ιδιαιτέρως ανήκει είς 
τούς πιθήκους είνε τό τριχώδες έπικάλυμμα — χαρα- 
κτήρ συνήθης είς τά μαστοφόρα. Είς τινας περιπτώ
σεις, κυρίως εις τόν άνθρωπον καί τόν ελέφαντα, τό 
τριχώδες έπικάλυμμα σχεδόν έχάθη, Τά βρέφη όμως 
διατηροΰσι πολλά ίχνη αύτοΰ’ έπί τής ράχεως καί 
τών βραχιόνων, επί τοΰ μετώπου, έπί τής σιαγόνος 
καί έπί τών παρειών ύπό τούς οφθαλμούς δυνάμεθα 
νά ίδωμεν συνήθως, πυκνόν τριχώδες στρώμα. Λέγω 
διατηρούσίν έσκεμμένως, διότι εΐνε γνωστόν, δτι 
τό τριχώδες επικάλυμμα εκλείπει μόνον μετά τόν χρό
νον τής γεννησεως.’Ενίοτε,διατηρείται επί μακρότερον 
τελείως ανεπτυγμένου. Ύπάρχουσι τριχώοεις φυλαί αν
θρώπων, ώς οί Ainos τής ’Ιαπωνίας καί οί ιθαγε
νείς τής Αυστραλίας, εκ τών όποιων δμως οί τελευ
ταίοι φαίνεται, ότι «κληρονόμησαν τήν φυσιογνωμίαν 
των έκ πιθήκων, οίτινες νΰν έξεφυλίσθησαν.

Δυνάμεθα συντόμως ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα ιδίωμά 
τι τών τριχών, δπερ παρατηρείται τόσω πολύ είς 
τούς ανθρωποειδείς πιθήκους, καί ιδίως είς τόν Όρα- 

γκουτάγκον, δηλονότι τον τρόπον, κατα τον οποίον 
αί τρίχες κλίνουσιν άπό τόν καρπόν τής· χειρός πρός 
τόν αγκώνα τού προσθίου βραχίονος.

Ή πρός τά άνω τής χειρός διεύθυνσις αύτη .τών 
τριχών, ήτις διαφέρει τής. τών τετραπόδων, ύποτί- 
θεται, ότι προήλθεν έκ τής συνήθειας τοΰ να θέτωσι 
τάς χεϊρας των ,ύπεράνω τής κεφαλής των, δια ν’ 
άφίνωσι τήν βροχήν νά έκρέη άπό τόν αγκώνα.

Ή ίδια ακριβώς διεύθυνσις τών τριχών δύναται να 
παρατηρηθή έπί τοΰ εξωτερικού μέρους τοΰ προσθίου 
βραχίονος τοΰ ανθρώπου.

Ή έλλειψις ούράς εΐνε άλλος χαρακτήρ, γενικώς 
θεωρούμενος ώς διακοίνων τον άνθρωπον απο Τον πί
θηκον. Άλλά δέν ε^ει ούτως’ διότι πολλοί εκ τών 
μεταγενεστέρων πίθηκων άπώλεσαν την ουράν. Καί, 
πάλιν ή έξέτασις οίουοήποτε ανθρωπίνου σκελετού 
δεικνύει, δτι ό άνθρωπος εχει τά λείψανα ουράς — 
τούς ολίγους δηλαδή μικρούς σπονδύλους, οιτινος σχη- 
ματίζουσι τήν συνέχειαν τής σπονδυλικής σ.τηλης.

Τά βρέφη μέχρι τοΰ τετάρτου ή πέμπτου έτους 
τής ήλικίας των δεικνυουσιν έπί τών σωμάτων των 
τήν θέσιν, δπου ή ούρα θά εξέβαλλε δια μέσου τ^ς 
σαρκός. Εΐνε μικρόν κυκλικόν .κοίλωμα περί τήν βα· 
σιν τής σπονδυλικής στήλης —κοίλωμα, τό όποιον 
αί μητέρες καί αί τροφοί ύποδεικνύουσιν ώς λίαν δύσ
κολου νά πλυθή. Τό σημεΐον τοϋτο. τής ούράς είνε. 
ακριβώς δ.τι θά ητο μία ουλή, έάν ή .ούρα απεκό- 
πτετο, τό δέ κρέας έκλειε καί έθεράπευε τήν πλη
γήν. Παρατηρείται πολύ εις τά νεογέννητα βρέφη, 
είς τά όποια καθώς αναπτύσσονται, τό κοίλωμα γίνε
ται πλέον άβαθές και εΐτα εκλείπει .’Αλλά εί< τόν γορίλ- 
λαν τό σημεΐον τοϋτο μένει διά βίου καί εινε τόσον 
μεγάλον, δσο.ν νόμισμα πεντήκοντα λεπτών..

Οί πόδες τοΰ βρέφους εΐνε αί έκ^υλίσασαι οπίσθια: 
χεΐρες τοΰ πιθήκου. Ό μέγας. δάκτυλος τοΰ ποδός 
εΐνε αληθώς άντίχειρ καί ώς δ άντίχειρ, ει.νε δ μόνος 
δάκτυλος, είς τόν όποιον ή τελευταία κλείδωσις δύ
ναται νά κιεηθή ανεξαρτήτως τών φίλων. Το. μεταξύ 
τοΰ μεγάλου δακτύλου τοΰ ποδός καί τών άλλων δακ
τύλων αύτου διάστημα αντιστοιχεί εις τό μεταξύ τοΰ 
άντίχείρος καί τοΰ πρώτου δακτύλου διάστημα, κα
θώς ουνάμεθα νά τό ίδωμεν είς τάς.οπίσθιας χεϊρας 
τών πιθήκων.

Τό βρέφος εχει τήν δύναμιν να κινή τούς δακτύ
λους τών ποδών του έλευθέρως—.να συστρεφη ούτως 
ειπεΐν αύτούς, πράγμα, τό όποιον τόσον συχνά σχο- 



8 Η ΦΓΣΙΧ Η ΦΥ2ΙΧ 9

λιάζουσιν αΐ μητέρες.
Τό είδος τούτο τής κινήσεως ΰνε κληρονομιά άπό 

τούς προπάτορας εκείνους, οϊτινες. ώς σύγχρονοι πί
θηκοι, θά μετεχειρίζοντο τούς δακτύλους τών οπι
σθίων των ποδών, καθώς ημείς μεταχειριζόμεθα τούς 
δακτύλους τών χειρών μας.

Ούτως εις οίονδηποτε Ζφολογικόν Κήπον δυνάμεθα 
νά ίδωμεν πιθήκους, οϊτινες κρεμάμενοι άναβαίνουσι 
ράβδον με τάς χεϊρας των καί μεταχειρίζονται οπίσ
θιον πόδα (χεϊρα) διά νά συλλέξωσι πράγματα άπό 
το έδαφος.
■ Συνήθης πράξις τών βρεφών εινε νά στρεφωσι πλα- 
γίως τά πέλματα τών ποδών των,θέτοντες αύτά τό έν 
ίναντι του άλλου, ένώ οΐ πόδες μένουσιν «ύθεϊς. Τήν 
στάσιν ταύτην ακριβώς θά έλάμβκνε πίθηκος αναρριπισ
μένος είς δένδρον,η περίπατων έπί κλάδου διά τά-δραξη 
τό στέλεχος, μέ τάς οπίσθιας του. χεϊρας.

Τά κληρονομηθέντα αποτελέσματα τής τοιαύτης 
επί τών-κορμών δένδρων αναρριχήσεώς. με τας οπισ
θίους χεΓρ'ας-συχνάκις παρατηρούνται είς μικρά βρέ
φη. ’fl περί-τά εσω ,κυρτότης τών. ποδών, ήτις εινε 
χαρακτηριστικόν τής παιδικής ήλικίας καί ζήτημα 
παρέχον ανησυχίαν τινά είς τάς μητέρας, δεν εινε τί
ποτε άλλο η λείώανον τής δενδρο-άναρριχητικής βα- 
θμΐδος. Καί . ή.μητηρ δέχ πρέπει νά φοβήται . διά τόν 
χαρακτήρα τούτον — διότι παν.φυσικώς ύγιές βρέφος, 
αναπτυσσόμενον, απαλλάσσεται ταχέως τούτου.'

’Εάν λοιπόν.κρατήσωμεν μικρόν βρέφος, ούτως ώστε 
οί πόδες του νά έγγίζωσί το ϊδαφος, δυνάμεθα νά ίδω
μεν, ότι οί πόδες δεν τίθενται έν έπιπέδφ μετά τοΰ ί- 
δάφους. αλλα μόνον, τά εξωτερικά μέρη τών ποδών 
μένουσιν επί τοΰ εδάφους, ενώ τά πέλματα αυτών 
εύρίσκονται περισσότερον ή όλιγώτερον τό εν έναντι 
του άλλου — ϊχουσι δηλ. τήν κλαδο-αναρριχητικήν 
στάσιν,

Άνεφέρομεν προηγουμένως, ότι οί πίθηκοι μετα" 
χειρίζονται τούς οπισθίους των πόδας ώς χεϊρας’ του- 
δε^ προσθίους των πόδας μεταχειρίζονται ώς δργαν1- 
διά τών όποιων κρεμώσι τά σώματά των άπο' τών 
δένδρων. Δια τοιοΰτον σκοπόν ό άντίχειρ δεν εινε ά" 
ναγκαΐος: απαιτείται μόνον είδος αναρριχητικού — 
αγκίστρου, τό όποιον όμως οί δάκτυλοι έκτελοϋσι 
πληρέστατα άφ’ εαυτών. Οί πίθηκοι, οΐτινες τό πλευ
στόν αναρριχώνται έπί δένδρων, απώλεσαν εντελώς 
τούς αντίχειράς των’ αί δέ πρόσθιοι χεΐρες των εινε 
τω δντι μόνον αναρριχητικά — άγκιστρα.

Ή αχρηστία τοΰ άντίχειρος δύναται νά παρατη- 
ρηθή εις άλλους πιθήκους, όταν ουτοι δράττωσι ρά · 
βδον’ δπερ πα^ατηρεΓται καί είς τά βρέφη, όταν κρα- 
τώσι βάβδους η δράττωσι άνθοδόχον. ’Εάν έφηβος κρά
τηση άνθοδόκον, θά θέση έντός τόν ,.ι
τήν στη^ίξη. ’Αλλά τό βρέφος δεν πράττει ώς ό 
ψηβος : όέν εκβάλλει τήν χεϊρα του Γ ' ' , ,
άνθοδόκον, ώς θά εκαμνεν δ εοηβος. Κτυπμ μόνον τόν 
γυ^ον τής. ανθοδόκου μέ τήν παλάμην τής χειρός του 
προς τα κάτω, ακριβώς, καθ’ δν τρόπον πίθηξ χτυπά 
κλάδον.

Ο τρόπος, καθ’ δν^τά ^ρέφη κοατουσι τάς χεϊρας 
των συνεσταλμένας. εινε αποτέλεσμα τών προπατο
ρικών κλαδο-αναρριχητικών έξεων. Τήν στάσιν τα»· 
την δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν γενικώς είς τούς 
πιθήκους- καί είς εκείνα τά ε&η, τά όποια ώς έπί 
το πολύ ζώσιν επί τών δένδρων, έγεινε σταθερόν χα
ρακτηριστικόν, ενεκα τής δυσκολίας τού νά εύθύνωσι 
τούς'δαχτύλους των κατόπιν ποοσπαθείας.

’Εδοκιμάσαρεν καί ήμεΐς τήν δυσκολίαν ταύτην, 
όμαν μας εκοατουν σ^ιγχτά δεδεμένους μέ τά σπάρ
γανα. Ακριβώς τό αυτό, λοιπόν, έάν οί πιθηκοειδείς 
προπάτορές μας, ένεκα τού ότι διηνεκώς άνερβιχώντο 

, όταν κρα-

αντίχειρα διά νά
<*ι;  Ο ε· 

διά νά λάβη τήν

έπί δένδρων, ειχον τάς ψείρας των συχνότερον έν τή 
συνεσταλμένη στάσει ή άλλως, θά άπέκτων μετά πά
ροδον χρόνου κυρτότητα διαρκή είς τάς χεϊρας. Τόν 
χαρακτήρα τούτον θα μετέδιδον είς τούς απογόνους των 
καί τούτο εινε καθ’ έαυτό τό χαρακτηριστικόν, δπερ 
τά βρέφη δεικνύουσιν.

Ό χαρακτήρ, όμως ούτος, δστις οφείλεται είς τήν 
έπί τών κλάδων άναρρίχησιν, δέν περιορίζεται μόνον 
είς τήν βαθμίδα τού βρέφους. Δυνάμεθα νά τόν πα- 
ρατηρησωμεν πολύ αργότερου μετά ταϋτα’ καί μόνον 
βαθμηδόν τά βρέφη άποκτώσι τήν ικανότητα τόΰ νά 
έκτείνωσι καί εύθύνωσι καταλλήλως τάς χεϊρας των. 
’Εν αλλαις λέξεσι, παρέρχεται ολίγος χρόνος, διά νά 
ύπερνικήσωσι τήν κυρτότητα των χειρών των, ήν οί 
προπάτορές των, τοΐς έκληρονόμησαν, Τινά παιδιά 
βεβαίως απαιτοΰσι βραχύτερου χρόνον άπό άλλα πρός 
τούτο.

1 ■

Έξετελεσα πείραμα έπί τού ζητήματος τούτου εί^ 
όμιλόν τινα παιδιών τοΰ σχολείου—άρρένων καί θη· 
λέων — καί προσέφερα βραβεΐον εΐς δντινα ήθελε έκ" 
τείνει τούς δακτύλους του κατά τόν ευθύτερου τρόπον, 
δεικνύων εις αυτούς δ,τι ήθελον νά κάμωσι. Ηΰχαρι*  
στήθησαν πολύ μέ τήν ιδέαν μου’ αλλά δεν κατώρ" 
θωσαν να κερδίσωσι τό βραβεΐον δι’ ό,τι ένόμισαν ώ- 
ευκολον πράγμα. Ήτο.ν ευχάριστου νά τά βλέπη τις’ 
καί ή αποτυχία τιυών έξ αυτών νά εύθύνωσι τελέίω4 
τούς δακτύλους των ήτο κωμική.

Έν γένει δλοι πλήν ■ ένός έδειξαν καταφανώς πε- 
ρισσοτέράν ή όλιγωτέραν κυρτότητα. Ή έξαίρεσις, 
ήτις έλαβε τό βραβεΐον ήτο κόρη — ούχί ή μεγαλει- 
τέρα έκ τών του όμίλου.

Οί στενοί μας έξάδελφοι, οί ’Ανθρωποειδείς πίθη
κοι, παρέχουσι παράδειγμα τοΰ τί θά συνέβαινεν είς 
τάς,χεΐρας μας. Έχουσι, συνεπείς κληρονομιάς δεν- 
δρο-αναρριχητικής ζωής,τόσην όλίγην ’ικανότητα νά εύ- 
θύνωσι τούς δακτύλους των, ώστε δεν δύνανται νά πε- 
ρίπατησωσι με τους προσθίους των πόδας, τιθέμενους 
εν έπιπέδφ μετα τοΰ εδάφους, αλλά κινούνται δυσκό- 
λως έπί τών κεκαμμένων των κλειδώσεων.

Τα βρέ^η έκληρονόμησαν άπό πιθηκοειδείς προπά
τορας τό ένστικτο» τοΰ σφίγγειν δυνατά παν. ό,τι λά- 
βωσιν άνά χεϊρας. Αί πλεϊσται τών μητέρων έδοκί- 
μασαν περισσότερον η όλιγώτερον τήν δύναμ-.ν, μέ 
τήν όποιαν τό βρέφος τραβά τάς τρίχας τής κεφαλής 
των, όταν τάς λάβη είς τάς χεϊρας του. Πολλοί πα
τέρες γνωρίζουσιν, δτι έάν πλησιάσωσι τό γενειώδες 
πρόσωπόν των εις την χεϊρα τοΰ βρέφους; χωρίς νά 
φυλαχθώσι, τό αποτέλεσμα θά εινε δυνατόν τράβηγμα 
τής γενειάδος, ήτις διατρέχει ούχί μικρόν κίνδυνον ν’ 
άποσπασθη.

Ό κύων καί ή γαλή τής οικίας γνωρίζουσι πόσον 
ίσχυρώς τό βρέφος δύναται νά κρεμασθή άπό τά τρι- 
χωδη επικαλύμματά των’ ή δέ χαρά τοΰ παιδιού εί
ναι νά άρπάζη τό μακρύ τρίχωμα τού άρνίου. Τε
λείως συμφωνεί είς τούτο, τό ανέκδοτον, δπερ διηγεί
ται ό Δόκτωρ Russel Wallace, περί τοΰ μικρού πι
θήκου, τόν όποιον είχε καί δστις δέν ηύχαριστεϊτο, 
έάν δέν ήρπαζεν ινα σφίγξη δυνατά τριχώδες δέρμα 
έρριμ&ον ύπεξάνω ράβδου.

Τό πόσον εινε δύσκολου ν’ άνοιξη τις τόν κλειστόν 
γρόνθον ακόμη καί μικρού βρέφους, αποτελεί μέρος τών 
στοιχειωδών γνώσεων, αϊτινες απαιτούνται διά τήν α
νατροφήν τών νηπίων ’Εν σχέσει πρός τόν χαρα
κτήρα τούτον, υπάρχει καί παρόιδοσις τοΰ λαού, ήτις 
απαγορεύει, ώς λίαν δυσοίωνου, τήν πλύσιν τής πα
λάμης τών χειρών βρέφους, πριν ή τούτο γίνη ενός 
έτους.

(ζηεται τό τέλος)

0 ΕΝ Wi HAOS TSE EMMSW
Ό άμεσώτερον συνδεόμενος πρός τήν έκκλησια- 

στικήν ήμών μουσικήν καί τήν καλλιτεχνίαν έν γέ- 
,ει Ναός εινε 6 περιώνυμος άνά τήν Ανατολήν 
τής Εύαγγελιστρίας έν τή μικρά τών Κυκλάδων 
νήσω Τήνω. Είς τόν Ιερόν τούτον Ναόν όφέίλε- 
ται ή μόνη καθ’ δπασαν τήν Ελλάδα Ιδρυθεΐσα προ 
έτών καί νυν άριστα λειτουργούσα Μουσική Σχο
λή πρός διάδοσιν τής Βυζαντιακής μουσικής, ώς 
έπίσης ή ύποστήριίις τών Τηνίων καλλιτεχνών, 
ών οί πλείστοι, Γκίςης, Λύτρας, Σώχος, Φιλιπ- 
πότης κλπ. διαπρέψαντεε έν ταίς καλαϊς τέχναις 
έτίμησαν καί τιμώσι καί νύν πανταχοϋ τό ’Ελλη
νικόν όνομα.

Ό έπισκεπτόμενός τήν καλλιτεχνιγενέτειραν 
τών Κυκλάδων νήσον, Τήνον, έπιφώνημα μόνον 
θαυμασμού δύναται ν’ άφήση πρό τοΰ μεγαλοπρε
πούς καί έκ μαρμάρου στίλέοντος 'Ιερού Τεμένους, 
δπερ έκεΤ ϊδρυται πρός τιμήν τής Θεοτόκου. Τό 
εύαγές τούτο ίδρυμα, ούτινος τό σύνολον μετά τού 
ύψηλοΰ μαρμάρινου κωδωνοστασίου του καί τού ευ
ρέως πεοιδόλου του πιστότατα άποτυπούνται έν 
τή άνωτέρω είκόνι, κατέστη Πανελλήνιον, άφ’ ής 
έποχής ή Θεία Χάρις τής έν αύτώ έκ τών έγκά- 
των τής γης εύρεθείσης θαυματουργού Εϊκόνος τής 
Θεοτόκου ήρίατο γινομένη ϊλεως παντί έπικαλου- 
μένφ Ταύτην έν. χαλεπαΤς τού βίου του στιγμαΤς

'Υπό τούς εύρεΐς του 'Ιερού τούτου Τεμένους 
θόλους συνέρχονται, ώς δλλαι τής άρχαιότητος 
Άμφικτυονίαι, πανταχόθεν δπου λαλεΐται ή 'Ελλη
νική γλώσσα, πλέον τών εκατόν χιλιάδων προσκυ
νητών, δίς τού έτους, τήν 20 Μαρτίου καί τήν ι5 
Αύγουστου, δπως προσκυνήσωσι τήν θαυματουργόν 
Εικόνα τί^ς Θεοτόκου καί έκεΤ έκδηλώσωσι τρόπον 
τινά ύπάρχοντα έτι άδιαρρηκτον τόν συνέχοντα 
τούτους θρησκευτικόν δεσμόν. Διά τούτο δέ αί πα- 
νηγύρεις τής Τήνου έκπαλαι έθεωρήθηααν ώς αί 

πρώτιστοι καθ’ άπασαν τήν ’Ανατολήν, δι’ δπερ 
καί τυγχάνουσι τής προστασίας όχι μόνον τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως, άλλ.ά.καί τής 'Υψηλής Πύ
λης, διευκολυνουσης πάντοτε τήν μετάβασιν είς 
ταυτας τών έκ τής όμόρου Έπικρατίας προσκυνη
τών.

Αί έκ τών πανηγυρεων τούτων πρόσοδοι τοΰ 'Ι
ερού τούτου Ναού ύπερβαίνουσι τάς ιοο χιλιάδας. 
Αυται δέ διατίθενται λίαν έπωφελώς ε(ς τάς δια
φόρους άνάγκας τοΰ Ναού καί τής πόλεως Τήνου' 
Διά τών χρημάτων τούτων ό Ναός διατηρεί χορούς 
Βυζαντιακής μουσικής καθαρδς καί άμιγοΰς τεϊείους 
υπό τήν διεύθυνσιν πάντοτε καλλίφωνων καί εύποι- 
δεύτων μουσικών. Διατηρεί Σχολήν Βυίαντιακής 
μουσικής, έν ή φοιτώσι παϊδες καλλίφωνοι, ^χρησι
μοποιούμενοι διά τούσ μουσικούς χορούς τού Ναού. 
Διατηρεί προσωπικόν άνάλογον πρός έξυπηρέτησιν 
τών πολλαπλών άναγκών τού Ναού. Διατηρεί φυ- 
λακεϊον πρός φύλαξιν καί διατήρησιν τών· πλουσίων 
καί βαρυτίμων Ιερατικών στολών, ών κέκτητσι ό 
Ναός ούτος. Διατηρεί βιβλιοθήκην όλοέν .πλουτιζο- 
μένην διά νέων συγγραμμάτων καί περιοδικών κλπ. 
κλπ. ’Εκτός τών άνωτέρω δαπανών διαθέτει άπό 
τοΰ 1S87 καί έντεΰθεν έτησίως 3ο χιλιάδας διά τήν 
κατασκευήν τού λιμένος Τήνου, δστις ήδη σχεδόν 
άπεπερατώθη, στοιχίσας περί τό έν καί ήμισυ έκα- 
τομμύριον.Διαθέτει πρός έκπαΐδευσιν Τηνίων νέων 
είς τάς καλάς τέχνας έν τώ ένταΰθα Πολυτεχνείφ. 
πρός συντήρησιν Φιλαρμονικής έν Τήνω'προς συν- 
τήρησινΒιοτεχνικής Σχολήε· πρός συντήρησιν τών 
έν τή άπόριρ Γυναικείφ Μονή Τήνου μοναίουσών. 
πρός περίθαλψιν άπόρων χηρών καί όρφανών, Ιε
ρέων κ.αί άλλων παθόντων*  πρός Ιατρικήν περίθαλ- 
ψιν παντός πάσχοντος πένητος, κλπ. κλπ. Εκτός, 
δέ τούτων χορηγεί άνάλογα ποσά είς διάφορα.έν- 
"αϋθα πατριωτικά καί φιλανθρωπικά σωματεΤα καί 
προθύμως πάντοτε πρός πάσαν άλλην άνάγκην τοΰ 
Κράτους ύπό τών περιστάσεων παρουσιαςομένην.

I, ®. τ.
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£ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Έκκένωβις ΰδατος διΑ τοΰ χαηνοΰ.
Λάβετε δύο ποτήρια οπουδήποτε σχήματος, άλλ’ 

άπαραιτήτώς νά έχωσι τήν αύτήν διάμετρον κατά τδ 

άνοιγμα αύτών (στόμιον), τά όποια άφοϋ βυθίσητε 

έντδς κάδου, περιέχοντος ύδωρ, πληροίτε αύτά καί 
έφαρμόέετε τοϋ ένός τδ ατόμιον έπί τοϋ ετέρου, 
έντδς τοϋ ΰδατος,έννοεϊται,είτα κρατούντες ταΰτα, 

ώς δείκνυσιν ή έναντι ήμετέρα είκών έρμητικώς, τά 
τοποθετείτε ώς έχουσι, χωρίς νά τά μετακινήσετε 
έκ τής θέσεώς των έντδς δίσκου, περιβαλλομένου 

μέ χείλος (γϋρον).

'Ενόσω, ούτως έχόντων τών πραγμάτων, δέν 

έγγίζετε ταΰτα, τδ ύδωρ δέν. έκ.φεύγει ούτε κατά 

σταγόνα - .
“Ηδη τινι τρόπω δύνασθέ νά άφαιρέσητε τδ ΰδωρ 

τοϋ άνωθι κειμένου ποτηρ.Ιου.;..
Άπλούστατον. Λαμβάνετε, .μίαν καπνοσύριγγα 

(πίπαν) είς ήν άφοΰ θέσητε . δλίγον καπνόν, άνά· 
πτετε. Τδτε καλύπτετε αύτήν- διά μανδηλίου καί 
φυσάτε έντδς τής πυράς,περιφέροντας κύκλωθι τών 

ποτηρίων καί παρά τό διαχώρισμα αύτών τόάκρον 

τής καπνοσύριγγος, χωρίς νά έγγίσητε τδ παρά- 

παν αύτά.
Ό καπνός είσχωρών διά μέσου τής σχισμάδος καί 

άνερχόμενος είς τήν κορυφήν τοϋ άνω ποτηρ.ίου, 
θά έέασκήση φυσικώς πίεσιν έπί του ύγροϋ, δπερ
στενοχωρού'μενον θ’δρχίση νά έκρέη διά τών «χα

μάδων έν τώ δίσκω βραδέως, καί κατά σταγόνας,.

. ’ Φ. Π-

ϋίέ lATFIEE SYMBOTAH EKASTOTE
ΤΑ ΑΧΛΑΔΙΑ

Τώρα, δτε άρχεται τδ θέρος άρχίζουν καί οί καρ
ποί. Νά έπαναλάόωμεν δέ οτι ^ιλιάκις είπομεν, εΐνε 

περιττόν. Έν μόνον άρκεΐ... Οτι πρέπει νά τρώ

γετε πολλούς καί άπ’ δλους τούς καρπούς. Άλλά. 

έν· μέτριμ πάντοτε καί τότε δφελοΰσιν.
Όλοι οί καρποί εΐνε καλοί διά τήν ύγείαυ. Έ

καστος δμως έ£ αύτών έπενεργεϊ οιαφοροτρόπως 

είς τδ σώμα.
Τά άχλάδια εΐνε χαλά διά τούς έχοντας προ- 

διάθεσιν είς τήν άρθρίτιδα καί τούς πάσχοντας τδ 

ήπαρ. Ό χυμός τοϋ άχλαδίου χωρίς σάκχαριν κα- 

ταπραύνει τά όίέα τοϋ στομάχου, τά όποια μετα

τρέπει είς άλκαλικά καί θεραπεύει οΰτω πολλάς 

στομαχικός διαταράξεις.

Ό Ιατρός oat

—ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Αιατήρησις κεκομμόνων άνθίων.

Έαν χαλύψητε τδ στέλεχος χεχομμένου αγίους δι’ 
ολίγης ύγράς κόνεως ξυλάνθρακας, μετ’ έκπλήξεωί θά 

ιδητε, ότι έπί πολυν χρόνον θά διατηρηθή *έν  δρο

σερά καί τρυφερή καταστάσει. Έαν θέλετε να εφαρ- 
μώσητε τήν μέθοδον ταύτην καί εΐ; άνθη τιθέμενα 

έπί τοΰ στήθους, άρχει να περιβάλλετε το ακοον τοΰ 
στελέχους σας έπιπροσθέτως καί δι’ ολίγου βάμβακος, 

πρδς προφύλαξιν τών ενδυμάτων σας.
Έαν δε έν τψ βάθει ανθοδοχείου τϊνδς Λέσητε άν

θρακα, δύνασθε νά διατηρήσητετά άνθη^σας επί πολλάς 

ήμέρας, άλλά δέον καθ έκάστην να κόπτετε τα 

άκρα τών στελεχών διά μαχαιριού, καλώς ακονισ

μένου.

Κΰνις κατά τών άπροχορδόνων (κρεατοελιά )

Άναμίζατε πέντε μέρη πυριτικοΰ (saticyiique) ό*  

ξέος, δέκα μέρη βορικοΰ οξέος καί τριάκοντα μέζη 

χαλομελανειου καί τρίψατε τρις τής ήμέρας τόν α- 

κροχορδόνα σας μετά μιχράς ποσότητος έκ τής χόνεως 

ταύτης.

Πώς διαχρίνεται ή καλή βρώμη.

Ή χαλής ποιότητος ^ώμη δέον νά ή καθαρά, 
σκληρά, ξηρά, βαρεία, να εχη τόν κόκκον βραχυν μάλ
λον ή μακρόν, νά είναι δέ καλοθρεμμένη καί πλήρης 

αλεύρου.
Ή επιφάνεια αύτής είναι λαμπερα, σχεδόν μεταλ

λική χαί παράγει τόν αύτόν κρότον ώς τό σκύβαλον 

όπόταν τριβή τις ιαερικους κόκκους διά τής χειρός. 
Ή καλή βρώμη εχει δλους τους κόκκους της τοΰ 

■ αύτοΰ .πάχους καί σχεδόν δέν ύπάρχουν κακοί. Ή 

πίεσις τοΰ δνυχος επί τοΰ κόκκου δεν πρεπει ν’α- 
φίνγι ή άσήμαντον αμυχήν- όπόταν δέν πιέζετε αύτόν 

μεταξύ τών όδόντων,δέον νά συνθλίβεται μάλλον ή να 
θραύεται. Τό δέ κέλυφος νά ήνε λεπτόν, διότι όσω 

πλείω πίτυρον ενέχει, τόσον όλιγώτερον άλευ^ον πε
ριέχει. Τό δέ χρώμα τής βρώμης είναι άσήμαντον 

πράγμα' έν τούτοις ή' λευκή γενικώς έχει έπίδερμα 

λεπτότερόν, ένφ ή βαίέός χρώματος φύεται εις εδάφη 

δευτερεύοντα.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

'Αριθμητικόν πρόβλημα διΑ τών παιγνιόχαρτων.

Λάβετε τά 32 παιγνιόχαρτα τοΰ πικέτου και εί

πατε είς πρόσωπόν τι νά έκλέξη έξ αυτών 3,προει- 

δοποιοϋντες δτι δ άσσος αριθμεί διά 11, αί φυγοΰραι 

10 και τά άλλα χαρτία,δ,τι σημειοΰται έπ’ αυτών.

Όταν λοιπόν έκλέξη τά 3 χαρτιά, είπατε αύτφ 

να τα θέση αντιστρόφως έπι τής τραπέζης χωριστά 

έκαστον καί νά θέση έφ’ έκάστου αύτών τόσα έ- 

τέρα χαρτία δσα απαιτοΰνται δια να φθαση από του 

σημειουμένου αριθμού τοϋ χαρτιού έκείνου εις τόν 

αριθμόν 15, ήτοι έάν τό πρώτον χάρτίον εΐνε 9, θά 

θέση έπ' αύτοΰ 6 χαρτία’ έάν τό δεύτερον χαρτίον 

εινε 10, θά θέση έπ’ αύτοΰ 5 χαρτία καί έάν τό 

τρίτον εΐνε φάντης, θά θέση 5 χαρτιά. ’Ιδού λοιπόν 

19 χαρτιά έπί τής τραπέζης. 'Τπολοίπονται συ

νεπώς έ’τερα 13 χαρτιά, τά οποία λαμβάνετε, με

τράτε τόν αριθμόν αύτών και προσθέτοντες νοερώς 

16 είς τά 13, έχετε 29, ήτοι τόν αριθμόν,δν άπε

τέλουν τά 3 χαρτία άρχικώς.

Ροΰς
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Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
(Συνέχτια έκ τοΰ προηγ. γύλλαν)

Ό άριθ. 375 τής όδοϋ ’Αθήνας δέ-Ποατιέρ, 

κομψότατου καί νεώτατον μικρόν οίκημα, ανήκει 

είς. τήν διασημον ηθοποιόν Συλβίαν,τραγωδόν καί 

ύπνοβάτιδα, πρωταγωνίστριαν τοΰ Θεάτρου-Μολιέ- 

ρου, ένεκα τής οποίας άπό έξ μηνών όλοι οί Παρί- 

σιοι έτρεχον εις τό παλαιόν Γαλλικόν Θέατρον.

Τήν σήμερον νά 

τρέχη «‘4 ™ 
θέατρα, εΐνε μά- 

ταιον, αοοΰ κατό

πιν τών τόσων α·. 
ναν.αλύψεων,.δυνά

μεθα δια τών τη- 

λ-μηχάνωννάβλέ- 

πωμεν καί νά ά- 

κουωμεν τάς παρα

στάσεις, χωρίς νά 

μετακινοΰμεθα πο

σώς έκ τών θέσεων 

μας καί δειπνούν- 

τες έτι. Οΰτω λοι

πόν, ή υπνοβάτες 

τραγωδός δεσποι

νίς Συλβία, εντός 

έξ μηνών απέκτησε 

400 χιλιάδας συν

δρομητών διά τό 

τηλεφωνοσκοπικόν 

άέαπρον τοϋ Μο- 
.ittyov, κερδίζει δέ 
φανταστικά ποσά 

χρημάτων, καίτοι 

αϊ τιμαί τών συν

δρομών εινε ευτε

λείς.

Έν άρχή, τό 

θέατρον τοϋ Μο

λιέρου έφθινεν ολί

γον,παρα τάς κατά 

τό μάλλον ή ήττον 

ευτυχείς προσπά
θειας των καί τάς 

μεταβολάς τοϋ προσωπικού του. Έθεώρησαν λοιπόν 

καλόν να δώσωσι μερικας έκλεκτας παντομίμας μετά 

χορών καί συμφωνίας χορευτριών πρώτης τάξεως 

μετά μίμων καί γελωτοποιών έκ τών έξοχώτέρων, 

βτε ό Διευθυντής του Θεάτρου Μολιέρου εΐδε τυχαίως 

τήν Δδα Συλβίαν. έν τινι Πνευματιστικώ θεάτριρ.έν 

τω προσώπφ τής όποιας ευρεν έξρχον medium. Ά- 

κούσας δέ τήν δεσποινίδα Συλβίαν,. άπαγγέλουσαν 

στίχους έκ της Φαίδρας δΓ αύτής τής φωνής του 
Ρακίνα,διενοήθη νά προσέλκυση τήν τραγωδόν—μ$- 

σάζουσαν δεσποινίδα, οπερ καί κατώρθωσεν αμέσως, 

οΰτωδέ τό Θέατρον του Μολιέρου έπανεϊδετούς πρό

Πυροβολαρχία τον ,χημικόν πυροβολικοί.

αιώνων ευτυχείς χρόνους τής δόξης καί ευπορίας.Λοι

πόν ή μεσάζουσα καί τραγφδός δεσποσύνη Συλβία,κα- 

λοΰσα κατα σειράν τα πνεύματα τών αλλοτε μεγάλών 

ηθοποιών,παρουσίαζεν.είς τούς συνδρομητάςτου θεά

τρου εκπλήξεις άξιολόγους, προκαλουσα τόν θαυμα

σμόν τοϋ κοινού. Καί δικαίως, διότι δεν ήτο μόνον 

ή Συλβία, ήτον ή Κλαιρόν, ήτον ή Άδριανή Λε- 

κουβρέρ, ήτον ή Δις Γεωργία, ήτον ή Ραχήλ ή ή 
Σάρα Βερνάρ. έπανερχομένη είς τό θέατρον μετά 

τοϋ παλαιού αύτής δραματολογίου, .μετά των αλη

θών αύτών φωνών, κατόπιν εκατόν ή διακοσίων έτών 

ίνα έπαναλάβωσι δια του ΐδιαζοντος αύταΤς τρόπου 

τούς ρόλους,δΓ ών ήναψαν τόσον. ενθουσιασμόν κατά

τήν εποχήν, των !

Ούδέν τό συγκινητικώτ’ερ.ον κ?ί τραγιχώτερον ή 

.νςό-βλεπη -τίς. έπί 

' τής πλα’κός τοΰ: τη- 

'Χ®Μχάν^·υ τ'ήν 

τραγωδρνΣύλβίαν, 

'μεγαλόπρεπή έντφ 

πά^αστήματίτης 

“και’ταις στάσεσιν 

Ον δ'’.έν 

μέ.νη ά- 

ής,'δτε 

• έ'μπνεομέ'νη έχ. τοΰ 

: εν.'-άΰ'τή’ πνεύμα- 

τόξ.'ιίετα^ορφόομέ- 

νη,. άλλοιουμένη, 

ΰποκρινομένη ρό
λους άλλων ήθο- 

ποιών.φαίνεται πά· 

σχουσά έν τή ύπο- 

κρίσει καί συμπα- 

ρασύρουσα τούς α- 

κροατάς τηςειςκό- 

σμους άλλους.

’Ενίοτε, έν έπι- 

«ή'^οις ήμέραις, ή 

Συλβία έπέκαλειτο 

τά πνεύματα αύτών 

τούτων τών συγ

γραφέων, οΰτω δε 

οι συνδρομηταί μετ ’ 

έκπλήξεως ήκουον 

■ τούς αληθείς συγ

γραφείς, αύτόν τόν 

'Ρακίνά, τόν'Κορ- 

νήλιον, τόν Βολ- 

ταίρον,Οΰγκώ,κλ. 

άπαγγέλοντας δι ’ 

στίχους έκ τών εαυ-αύτοΰ τοΰ στόματός 

τών έργων.
τών,

Ή Τραγωδός καί medium Συλβία εκτός τθΰ θεα

τρου ητο γυνή τις απλουστατη, ζώσα ήσύχως μετά 

τών γονέων της, αστών άπλοίκών, εμπορευόμενων 

μετά ζήλου καί ούδέποτε άσχοληθέντων περί ,'τοΰ 

πνευματισμού, τών υποβολών και τών επικλήσεων 

τών πνευμάτων. Ή θυγά,τηρ; μόνον αύ.τών κληρο- 

νομήσασα τήν πνευματικήν δύναμιν προγόνου τίνος 

θείου της, κατέστη έξοχος ώς medium.

’Εσπέραν τινα καθήμενος καί: σχεδόν κοιμώμε- 

νος πρό τοΰ τηλεμηχάνου του ό Σολφατέν εΐδε τήν
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Συλδίαν έμφανισθ-ϊσαν έπί τής σκηνής χαί ΰποδυο- 

μένην τή*  Δόγαν-Σδλ τού μεγάλου Ούγκώ.

Αίφνης, λησμονήσας δτι έχ του μαχρόθεν παρη- 

χολούθει τδ έργρν χαί θελήσας νά πλησιάση τήν 

ηθοποιόν, ώρμησεν έπί τοϋ τηλεμηχάνον,οπερ χαί 

κατεθρυμάτισεν.

Έκτοτε τφ έγεννήθη μία ιδέα : Άραγε δέν θά 

ήτο δυνατόν νά έστρέφομεν πρδς δφελος τής επι

στήμης τήν Θαυμαστήν δύναμιν τής ηθοποιού ταύτης 

χαί medium ; Δέν ήτο δηλαδή δυνατόν,αφού έπεκα- 

λεϊτο αυτή τά πνεύματα τών παρελθόντων αιώνων 

χαί τά εΰφυα κρανία τά είς τούς τάφους κλεισθέντα. 

νά κατορθώση ώστε νά ομιλήσουν, νά έπαν-ύρωμεν 

ουτω τά άπωλεσθέντα μυστικά -χαί νά διαλύσωμεν 

τά μυστήρια τής επιστήμης τά έσκοτιτμένα τής άρ- 

χα-.ότητος! Τίς ο’δε; Τά πνεύματα ταΰτα τιθέμενα 

αρα γε έν γνώσει τών νεωτέρων προόδων, δέν Θα 

εύρ σκον ίσως παν ο,τι τά κρανία τών σοφών τών 

ήμερών τούτων δέν δύνανται νά σκεφθώσι καί είί- 

ρωσ: ;
Τοιαΰτα λοιπόν κατά νουν έχων χαί διά βαθέως 

μυσ.ηρίου περικλείω*  ταΰτα,παρουσιάσθη πρδς τούς 

γονείς τής Συλβίας, παρ’ών έζήτησε τήν χεΐρα τής 

ηθοποιού χαί medium θυγατρός των.Ό γάμος λοιπόν 

ευρίσχετο έν τη πορεία του, τής Συλβίας δεικνυού- 

σης διαθέσεις ακανόνιστους ενώπιον τού Σολφατέν, 

δτέ μέν φαινομένηώς αξιέραστος, ότέ δέ άνήσυχος, 

χαί ένφ αίφνης συγχατένευεν είς τήν περί γάμου ταύ

την αϊτησιν,τήν έπομένην άνήρει τδν λόγον της μή 

λέγουσα τα αίτια.
Άπδ τής ήμέρας καθ’ ήν άνεχώρησαν διά τδ τα 

ξ-ίδιον τών μελλονύμφων,επειδή ή Συλβία καθημε

ρινώς άπησχολεΐτο διά τάς δοχιμάς νέας έξό- 

χου παραστόσεως, ήτις έμελλε να χάμη μέγαν κρό
τον, ό Σολφατέν ήρχέσθη νά συνεννοήται μετ’ αυ

τής διά φωνογραφικών κυλίνδρων’ ήδη δέ δέν άφινε 

νά παρέλθη ούτε μια ημέρα χωρίς νά συνομιλή(μετά 

τής ηθοποιού του.

Μάλιστα’ ό χ. Σολφατέν ταχτικότατα απούσιαζε 

διά τήν ΰπόθεσιν ταύτη*  χαί τούτο διότι άνεφύη έν 

αύτφ έλλάτωμά τι,δπερ ουδέποτε άλλοτε είχε. Κα

τέστη ζηλότυπος, σχεπτόμενος, οτι χαί άλλος 

δυνατόν νά έσχέπτετο καθώς αυτές, δστις χαί να 

έγένετο δεχτδς παρά τής Συλβίας έν τή απουσία του 

χαί σφοδρότατα έλυπεΐτο. διότι χαί έν τώ ξενοδο

χείο» του δέν ύπήρχον αί θαυματουργαί αύται φωτο- 

φωνογραφιχαί μηχαζαί.

Ουτω λοιπόν κατήντησε δίς χαί τρις τής ήμέρας 

ενίοτε νά τρέχη πρδς τά τηλεμήχανα τού σταθμού 

του Κερλώχ, ϊνα λάβη συνέντευξιν μετά τής οίχίας 

τής τραγωγοΰ του ή μετά τοϋ Θεάτρου-Μολιέρου, 

ίνα παρακολούθηση τάς δοχιμάς του νέου έργου χαί 

διέλθη ώρας τινάς ευχάριστους.
Κατά τδν χρόνον τούτον ό Λά-Χερονιέρ θά έ

μενε*  έγχαταλελειμμένος, αν μή ή Έστέλλα μετά 

τής Γρέτλυ ήγρύπνουν επ’ αύτοΰ.

Εσπέραν τινά καθ’ ήν πάντες, έχτδς τοΰ Σολ

φατέν, ευρίσχοντο συνηθροισμένοι έν τή μεγάλη αι

θούση τού ξενοδοχείου, ένθα μερικοί εδχαρεις φωτο- 

ζωγράφοι άνέπτυσον τάς έπί τής τέχνης αύτών θεω- 

ας, δ Λά-Χερονιέρ, οστις έφαίνετο πρδ πολλοΰ 

υθισμένος έν κοπιώδη χαί θλιβερά διανοητιχή ερ

γασία, έχτύπησε τό μέτωπόν του αίφνης χαί έμορ- 

μύρισεν πλησίον τού ώτδς τοΰ Γεωργίου :

— ’Ιδού τέλος! Εννόησα,διατί δ δόχτωρχ. Σολ

φατέν, ένφ έχει λάβη οδηγίας, άγνοώδιά τίνων μέ

σων, νά έγείρη έριδας μεταξύ υμών χαί τής μνη

στής σας, άφίνει έντελώς κατά μέρος τάς οδηγίας 

ταύτας...............Εινε ήδη ό βοηθός τού κ. Φιλοξένου

Λωρρίς,.,ή δεξιά του χειρ..-ώστε απομακρόνων υ
μάς ή τουλάχιστον προσπαθώ*  νά σάς άπομαχρύίη 

άπδ τά εργαστήρια χαί τάς μεγάλας επιχειρήσεις... 

τδ «ποιο*  δέν θά σάς άρέσχη... Έ ;... αί μεγάλαι 

έπιχειρήσεις...έΐνε...τί λοιπόν έλεγα ; Δέν ενθυμού

μαι πλέον...ά! μάλιστα!... Υπάρχει ελπίς...λο

γαριάζει νά μείνη ό μόνος δυνατός διάδοχος τοΰ 

Φιλόξ Λωρρίς...Έ ;...μέ εννοείτε; ’Ιδού!...

Ό δυστυχής Λά- Χερονιέρ κατόπιν τού συμπε

ράσματος τούτου'δέν άντέσχε έκ τοϋ κόπου, καί κα- 

τελήφθη ύπδ σφοδρού πονοκεφάλου, δι’ δ ή Γρέτλυ 

τδν ώδήγησε εις τδ δωμάτιόν του να κοιμηθή αφού 

τφ έδωκε νά πίη κύπελον ,χαμαιμήλου.

VII

Διαταγή προσκλήσεων.— Κινητοποίησις τών έ- 

ναερίων και επιγείων δυνάμεων τον 12ον 
σώματος.— Πώς τό 8ον χημικόν διεκρί&η 
κατά την άμυνάν τον Χατωλέν.— Έκκρο- 
τηιικά καί άσφνκτικά μέσα.
’Εν τούτοις ό Φιλώξ-Λωρρις επαναπαυόμενος 

καθ’ ολοκληρίαν έπί τών ενεργειών τοΰ Σολφατέν 

έδυθίσθη έκ νέου είς τάς γιγαντιαίας επιχειρήσεις 

αύτοΰ καί ούδ’ άπαξ έσκέφθη τούς μελλονύμφους έπί 

ολόκληρον δεκάδα ήμερών.Ότε δέ τέλος κατά τινα 

άνάπαυσιν τοΰ πνεύματός του, ένεθυμήθη τήν επι

στολήν, ήν ήμέρας τινάς πρότερον ε’χε λάβει, έσπευ- 

σεν ίνα τήν έπανεύρη’ επειδή δέ τδ δι επιστολών 

σύστημα τού αλληλογραφεί*  είχε πρδ πολλοΰ παυ

σει, ή επιστολή τοΰ Γεωργίου ριφθ-ϊσα είς τινα 

γωνίαν, έμεινε λησμονημένη καί μετά πολλοΰ τέ

λος κόπου έπανευρέθη.

Μόλις λοιπόν είδεν,οτι δ Γεώργιος είχε μεταβάλ

λει πορείαν καίδτιάντίνά επιχείρηση τδν δρισθέντα 

κύκλον διά τών ήλεκτραποθηχών τοΰ άγιου Στεφάνου 

καί τών τεχνητών ηφαιστείων τής Ώδέρνης, είχε 

προτιμήση νά χάση τδν καιρόν του είς ματαίους, ά- 

σκόπους καί άνωφιλεϊς περιπάτους, ό χ. Φιλόξενος 

έξεμάνη καί πάοαυτα έζήτησεν έξηγήσεις παρά τοΰ 

Σολφατέν. Ή απάντησες τού φωνογράμμ.ου έφθασεν 

αμέσως. Ό δέ Σολφατέν δλον τδ σφάλμα έρριπτεν 

έπί του Γεωργίου, οστις έπέμενεν απειθών πρδς 

τάς συμβουλάς του καί γνώμας.

Ό Φιλώξ-Λωρρις έμεινεν επ’ ολίγον άπρακτος, 

κατόπιν έστειλε φωνόγραμμόν τι είς τδν Σολφατέν, 

περιέχον τάς έξής άπλάς λ-ξιις:

«Καί ή διχόνοια είς ποιον σημεΐον εύρισκεται ; 

Νομίζω,δτι πολύ βραδύνει!»

Ό Σολφατέν είς ταΰτα άπήντησε διά τι*ος  κυ

λίνδρου, περιέχοντος συνδιάλεξη» τινά τών μελλο

νύμφων,, ήν κατώρθωσε νά λάδη, τοποθετήσας κρυ

φίως ύπό τδ φύλλωμα τοϋ κήπου τού ξενοδοχείου 

μικρόν τινα φωνογράφον, καθ' ήν ώραν οί εύτυχεΐς 

μνηστήρες συνωμίλουν κατά μόνας.

Ή συνομιλία αύτη έδειξε τφ κ. Φιλοξενώ πόσον 

μακράν ευρίσχετο ή μεταξύ τών μελλονύμφων δι

χόνοια.

«Ώ ! αύτδς ό άθλιος πρόγονος,οστις πάντοτε έρ

χεται είς τδ μέσον νά μετατρέψη τά σχέδιά μου ! 

Τί νά πράξω ; Άφοΰ ό Σολφατέν δέν άρκεϊ, πρέ

πει έγώ αύτδς ν ’ άναμιχθώ είς τήν ύπόθεσιν καί 

νά τοΐς διαταράξω ολίγον τήν γαλήνην, έν ή άνε- 

νόχλητοι αναπαύονται.»

Πρωίαν λοιπόν τινα, ένώ ό κ. Γεώργιος ήτοιμά- 

ζετο διά τινα αλιευτικήν εκδρομήν μετά· τδ ■ πρό

γευμα, έλαβε διά τοϋ έκ Κέρλωχ ταχυδρομείου μι

κρόν τι δέμα καί έτερον πολύ μ-γαλ-είτερο*.

Τδ μικρόν δέμα έφερε τήν σφραγίδα τοϋ κ. Φιλώξ- 

Λωρρις καί περιείχε δύο κυλίνδρου; φωνογράμμων 

καί τδ έτερον τήν σφραγίδα του Υπουργείου τών 

Στρατιωτικών.

Πάραυτα λοιπόν έτέθησαν έπί τοΰ φωνογράφου 

και ιδού οποίας ειδήσεις έφερον ;

Πρώτον φωνόγραμμόν :

«Τδ χημικόν πυροβολικόν τοΰ σώματος, είς δ α

νήκεις, κινητοποιηθέν διά γυμνάσια, άπέστειλε δι ’ 

έσέ διαταγήν κλήσεως...»

Δεύτερον φωνόγραμμόν :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
12θν ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ — ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Κινητοποίησις παί μεγάλα στρατιωτικό γυμνάσια τοί} 
1966. Τό Χημικόν πυροβολικόν τό Ίατριν.ον επιθε
τικόν σΆμα, τό Τορπιλικόν άεροόηΛητηηιΆόες. τα 
ατραντΛικά καί ίναέρια έκπομπευτικά,συγκαλοΰνται 
από της 12 μέχρι της 19 Αύγουστου.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΣ

Ό λοχαγός Γεωργιος .Ιω/φ.’σ της , 17 ι πυροβολαρχίας 
του 8-ι> συντάγματος τοϋ χημικοί! πυροβολικοί!, κα
λείται, ϊνα προαέλθη την 12ν Αύγουστου καί 5ΐ' ώ
ραν της πρωιαςείς Χατωλέν εν τΆΧημικω ΣτρατΆνι, 
ίνα αναίάβη την όιοίκησιν της πυροβολαρχίας αυτοί)
— Πολύ ωραία ! έμορμύρισεν ό Γεώργιος ταρα

χθείς. Τί σημαίνει πάλιν τούτο ; Ή κλήσις έπρεπε 

νά γίνη κατά τδ προσεχές έτος. Δέν άμφιβάλ)ω 

ότι ο γενικός μηχανικός τού χημικού πυροβολικού 

ο κ. Φιλδξ-Λωρρις, έπέσπευσε τήν κλήσιν διά νά 
μέ βασανίση τδν δυστυχή καί νά διακόψη τδ ταξεί- 

διόν μας !... Δέν άμφιβάλλω δέ, οτι τδ μεγάλον δέ

μα περιέχει τήν στρατιωτικήν στολήν μου...

— Τί ! δυστυχία νά τελειώτη τδ ταξείδιόν μας 

ουτω καί τόσον ταχέως.

— Έ ! ε’πεν ό Σολφατέν, είς τδ Χατωλέν δέν 

θά γίνουν τά γυμνάσια ; Άλλά λοιπόν τδ Χατω

λέν δέν εινε πλησίον μας, βήματά τινα μακράν του 

’Εθνικού διαμερίσματος ; Ωραία ! έρχόμεθα λοιπόν 

καί ημείς έκεΐ καί λαμβάνομεν τήν εύχαρ'στησιν 

να παρευρεθώμεν εις τα στρατιωτικά ταΰτα γυ

μνάσια, καινά θαυμάσωμεν τδν λοχαγό*  Γεώργιον, 

λάμποντα έν τή στολή του καί διοικοΰντα τήν πυ

ροβολαρχίαν του.

— Δυστυχώς αΐ εργασία’, καί τά γυμνάσια τοΰ 

χημικού πυροβολικού δέν έχουν τίποτε τδ τερπνόν...

— Αύτδ δέν σημαίνει,ε’πεν ή Έστέλλα. θά ίδω

μεν τάς κινητοποιήσεις καί τά γυμνάσια δλου τοΰ 

στρατού,

— Έάν δέν ύπάρχη κίνδυνος, ειπεν έπιφυλακτι- 

κώς ή περίφοβος Γρέτλυ.

— Έάν παρευρεθής είς τά γυμνάσια,' αγαπητή 

μου Έστέλλα, θά έκτελέσω ταΰτα μεθ’ύπομονής 

καί είμαι βέβαιος, δτι ή πυροβολαρχία τοϋ Γεωρ

γίου Λωρρίς θά διακριθή, είπε*  σ Γεώργιος γελών.

Άπεφασίσθη λοιπόν, «πως άναχωρήση ό Γεώρ

γιος τήν ΙΟην ώραν τής αύτής εσπέρας διά Κέρ

λωχ, όπόθεν διά τών σωλήνων θά έφθανε*  είς Χα

τωλέν.

Ή αξιέραστος Έστέλλα μετά τής Γρέτλυ, τοϋ 

Σολφατέν καί τοΰ Λα-Χερωνιέρ, οστις ακόμη ύπέ- 

φερεν έκ τών περί τής διαγωγής του Σολφατέν σκέ

ψεων, έφθασαν έ*  Χατωλέν τήν πρωίαν' τής επο

μένης ήμέρας.

Αί στρατιά! τής σήμερον εινε περιέργως άλλά τόσω 

τελείως όργανωμέναι καί μετά τοσαυτης πειθαρχίας 

καί τάξεως, ώστε παρά τδν πολύπλοκο*  αύτών μη

χανισμόν καί τό δύσκολον τών κινητοποιήσεων, νά 

βαδίζωσιν έν τάξε- καί άλαθάνστως νά έκτελώσι τά 

χρέη αύτών. "Ινα σώμα τι τού'σήμερινου στρατού 

καλώς ένεργή, πρέπει πασαι αί άπαρτίζουσαι αύτδ 

δυνάμεις νά ωσι συνειρ-μολογημέναι μετά τής μ=.γα- 

λειτέρας χανονικότητος καί τάξεως. ■

Όπόσαι προφυλάξεις, φροντίδες καί τάξεις απαι

τούνται, ίνα κρατώσι τδν τοιοΰτον στρατιωτικόν μη

χανισμόν έτοιμον έν πάση ώρα, έν πάση στιγμή, τφ 

πρώτφ σημείφ, έπί τή άπλή' πιέσει τοΰ ηλεκτρι

κού κομβίου του έν τφ ύπΟυργείφ τών στρατιωτικών 

ύπάρχοντος !

Άλλ ’ ιδού ήγγικεν ή ώρα.

Τά πάντα είσίν έτοιμα, συνδυασμένα, διηυθετι- 

μένα. Ό στρατιωτικός οργανισμός τής σήμερον εινε 

αριστούργημα μηχανικής, όφειλόμενον είς τδν συν

δυασμόν τών πνευμάτων του Βωκανσόν, τοϋ Ναπο- 

λέοντος καί τοΰ Έδισον.

Οί κάτοικοι λοιπόν του Χατωλέν έξύπνησαν αί- 

φνηδίως τήν πρωίαν τής 12 Αύγούστου, μόλις οί επί

σημοι ηλεκτρικοί κώδωνες έσήμαναν τήν 5 ώραν. 

Εκατοστός εφέδρων άξιωματικών παντός βαθμού 

αποβιβασθέντων έκ τών σωλήνων ή τών αεροστά

των χημικών, παρουσιάσθησαν· είς τδν Στρατάρχην 

τού 8ου χημικού.

Ό Γεώργιος ήτο ήδη παρών ένδεδυμένο; έν τή 

κομψότατη καί μεγαλοπρεπεΐ στολή τού σώματός 

του. Έφόρει χιτονίσκον έκ βαθέως χαστανοΟ χρώ

ματος, περισκελίδα καί υψηλά ύποδήματα μέλανα, 

περικεφαλαίαν μετά προσωπίδος κινητής, καταβιβα- 

ζομένης έν καιρφ ένεργφίας, μττά σωλήνος συγκοι- 

νωνοϋντος μετά κιβωτίου οξυγόνου έπί τής ωμοπλά

της του, μεθ’ έν«ς πολύκροτου διά συμπεπιεσμένου 

αέρος καί τέλος μετά τής' σπάθης του, συμπληρού- 

σης τήν στρατιωτικήν περιβολή'ν του.

Τδ ξίφος εινε τδ μόνον λείψανο*  του παλαιού ο

πλισμού τοΰ μεσα'.ώνος,δπερ όμως νΰν ουδόλως χρη

σιμεύει έν τφ πολέμω, έπί τού πεδίου τών νεώτέρων, 

μαχών, έίεκα τοΰ δυσμεταχετρίστου αυτού καί τών 

ευτελών άποτελεσμάτων του.

("Επεται συνέχεια.)
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ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟβΝΗΣΚ'ΟΝΤΕΧ ΕΝ Κ TP IQs

πρητοΜΑΓίΑ

Τού μαγιού ξημερώνει ή αύγή 
Κι’ ενα ένα τ’ άστέρια χλωμιόζουν 
Στήν ψυχή πού ή νεότη γελά.
Νέοι πόθοι κ’ έλπισες φωλιάζουν I

■Έλα ίλα γλυκειά μου Εανθή 
Τής άγάπηε νά ’πούμε τραγούδια, 
Πριν τής νχιότης δ χρόνος διαίή, 
ΠρΙν νά πέσουν χλωμά τά λουλούδια. 
Τού Μαγιού Εημερώνε: ή αύγή 
Τά ροδάκινα σμίγουνε πάλι" 
Στά λυμένα σγουρά σου μαλλιά, 
ΙΙοιδς θέ νά !ΡθΏ τά.ρόδα νά βάλλη ;
Στήν άγκάλη μου γύρε Εανθή. 
Τά λευκά μου στολίσου λουλούδια, 
Τού Μαγιού καί τού γάμου; μαζύ, 
'Ενωμένα νά ’πούμε τραγούδια.

Μαρίχα flittna

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Κοιμάται ή φύσίς όλη φωνή δέν αγροικιέτάι 
και φύλλωμα τών δένδρων κανένα δέν κουνιέται, 
τ’ αγέρι τδ δροσόλουστο τριγύρω δέν φυσάει 
καί τδ γοργόφτερο νερό ’ς τδ ρέμα δέν κυλάει, 
βαρείς τή φύσι κ’ είνε αναίσθητος γυρμένη 
στής νύχτας τήν αγκάλη τή μαυροφορεμένη. 
Μεσάνυχτα . . . 'Ολόλευκο φάντασμα πετούμενο 
έφάνηκε στή. κοιμισμένη φύσι να περναη 
καί τ’ «γεράκι τρελλούτσικο -χαρούμενο 
τδ κόσμο ζωογονεί" καί πρός το φαντασμα κυτάει. 

Καί ’κεΐ" που ’ταν όλα στή νύχτα νεκρωμένα 
3άφνου ακούονται φωναις τραγούδια μυρωμένα.
Νά τραγωδοϋνε μέ χαρά στδ φάντασμα νά λέγουν 
π’ απλώθηκε κάτω στη γή σάν άσπρη καταχνια 
καί μ’ αυτήν σιγά-σιγα κατόπιν της να φεύγουν 
Καλώς μάς ήλθες χαρωπή χρυσή Πρωτομαγιά.

Μητσος X. ϊιαμπούλης

ο <x»obos
Διήγημα εκ τον φυσικόν ■

Παρά τάς πύλας τής Γενεύης ένούται ό *Αρ-  
βης, βορβορώδης χε'μαρρος, δστις κατέρχεται έκ 
τών παγοσιιρών τής Σαβοΐας μετά" τών διαυγών 
τού Ροδανού ΰδάτων. Οί δύο ποταμοί βαδίζου- 
σιν έπί πολύ, χωρίς τά ύοατα αύτών νά συν'ε- 
νώνται, καί είναι ώραΐον θέαμα νά βλέπη.τις, 
άφ’ ένός μέν τά βορβορώδη τού Άρβη υδατα, 
άφ' ετέρου οέ τά λάμποντα τοΰ Ροδανού νά ρέω· 
η'.Ί ομού εις τήν αυτήν κοίτην.

Ή μικρά αυτή λωρίς τής γής, ήτις χώριζε·, 
τούς δύο ποταμούς, σχηματίζει μικρόν τι δέλτα, 
οντί'.ος ή βάσις εκατοντάδων ποδών πλάτους, 
κατέχ-εται ύπό τού κοιμητηρίου. “Όπισθεν τού 
μέρους αυτού εύρίσκονται μερικοί κήπο·, οϊτινες. 
διά τών ΰδάτων τούτων ποτίζονται διά μέσου 
μαγκάνων· ολίγοι δέ χωρικοί κάτοικοΰσιν εις τό
μέρος τούτο, δπερ καταλήγει εΐς μικρόν καί πυ
κνόν δάσος.

Ήμην περίπου επτά ετών, δτε διέτρεξα τήν 
χώραν ταύτην,· κρατών τήν χειρ» τού πάππου 
μου. Έβαοίζομεν ύπό τήν σκιάν μεγάλων κέδρων, 
εις τους κλάδους τών όποιων τά πτηνά «πήδων. 
«Παίζουσι, τόνήρώτησα;» «Όχι, τέκνον μου, 
πηγαίνουν τροφήν είς τά μικρά αυτών, μοί ά- 
πεκρίθη.» βΚαί πού εΰρίσκονται τά μικρά αυτά 
πτηνά ;» «Εΰρίσκονται εΐς τάς φωλεός των, τάς 
όποιας ήμεϊς δέν βλέπομεν.» «Καί διατϊ δέν τάς 
βλέπομεν; ...

Ότε -εκαμνον τάς παιδικός ταύτας έρωτήσειτ, 
ειχομεν φθάσει έμπροσθεν μεγάλης σιδηράς πύ
λης, οι ’ ης ήμιανοίκτου, διέκρινέ τις μερικός 

•υψηλός κυπαρίσσους καί ιτέας, άνωθι δέ αυτής 
υπήρχε μαρμάρινη πλάξ μετά μελανών γραμμά
των. Ώς παιδίον, δπον ήμην, μοί εκαμε με- 
γάλην έντύπωσιν τοιοΰτον άντικείμενον, καί ή- 
ρώτησα τόν πάππον μου, τί έγραφεν ή πλάξ ε
κείνη.— Άνάγνωσον μόνος σου, μοί άπαντά.— 
”Οχι, τφ λέγω ζωηρώς, σάς παρακαλώ, άναγνώ- 
σατε σεις. ■—Είναι ή θύρατού Κοιμητηρίου, μοί 
επιλέγει, εντός τού όποιου θέτουν τούς νεκρούς. 
Ή επιγραφή δέ αύτη είναι περικοπή τού Εύαγ-

ΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ EK ΤΩΝ ΚΟΠΩΝ

ΚΑΙ*  ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΑΟΥΟΩΣΙΝ

— Αύτό λέγει, τέκνον μου. . .
— Ναέ, αλλά ,που τούς θέτουν.ήρώτησα δια

κόπτων.
— Τούς θέτουν εντός τής γής.
— Διατί, πάππου, κάμνόυσ·. κακός πράξεις ,
— “Όχι, τέκνίν μου, ·όίνεκροί δέν αισθάνον

ται, τίποτε πλέον εΐς'αυτόν τόν κόσαον.
Διήλθιμεντήν θύραν καί σκεπτικός δένήρώτων 

πλέον,. Άπό καιρού δέ' εΐς καιρόν μόνον εστριφον 

τήν κεφαλήν πρός τ.ό. λευκόν μάρμαρον, συγκεν- 
•τρών πρός αυτό δλας.τά: παραδόξους ιδέας, ολας 
τάς αναμνήσεις έκ τών διαφό(5ων τού βίου μου 
οραμάτων, καί έφανταζόμήν ,ά.νθρώπους μέλαινα 
ενοεδυμένους, φέρόντοις. νεκρούς εΐς τό κοιμητή- 
ριον. Άλλ’ήτον ήδη ημέρα κφί εγώ έκράτουν 
σφιχτά τήν χεϊρα τού πάππου μου έκ φόβου" δτε 
ομω; ,έφθάσαμεν πλησίον .τού .Ροδανού, ή θέα 
τού ύδατος καί ενός ανθρώπου,-δστις ήλ.ίευεν έκεϊ 
εκίνησαν τήν περιεργειάν του.

Τά ύδατα ήσαν άβαθή," ό δέ άνθρωπος έκεϊ, 
νος, φορών υψηλά υποδήματα, είχε προχωρήσει 
έ»τός τού ύδατος. « Ίδέ, πάππου, έίπον έκπλη
κτος, είναι εντός τού ποταμού καί άλιεύει, ας 
καθήσωμεν ολίγον, ίσως έξαγάγη τίποτε.»

Έστημεν, ϊνα τον ίδωμεν, αλλά δέν έκινειτο 
ποσώς. ’Ολίγον κατ’ ολίγον συνεσπειρώθην πλη
σίον τού πάππου μου καί τφ έκράτουν μετά δυ- 
νάμεως τήν χειρα, διότι ή άκενησία τού άλιέως 
ήρχισε νά μοί φαίνεται αρκετά παράδοξος. Όί 
οφθαλμοί του, οϊτινες ήσάν προσηλωμ-ά'.βί εΐς τήν 
άκραν τοΰ νήματος, τόνήμα αύτό, δπερ έκινειτο 
μυστηριωδώς ύπό τό ύδωρ, ή σιωπή τής σκηνής 
ταύτης, δλα ταύτα ένετυπώθησαν εΐς τήν ασθενή 
μου φαντασίαν, άρτι.κλωνισθεϊσαν έκ τής θέας 
τής πλακός τοΰ νεκροταφείου. Τέλος, μοί έφάνη
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δτι ό αλιεύς έξήλθε τοϋ ποταμού χαί δτι. άνήρχιτο 
πρός τήν πόλιν. Τότε έτράβηξα τόν πάππον μου 
άπδ τήν χεϊρα καί έξηκολουθήσαμεν τόν περί
πατόν μας. Έβαδίζομεν δέ πλησίον τής όχθη;, 
ύπό τας ιτέας, αίτινες σκιάζουσι τήν ατραπόν, 
και αίτινες είναι σκωληκόβρωτοι καί άνοικται έκ 
τής σήψεως, οί δέ κλάδοι αύτών έγγίζουσι τδ 
ύδωρ, ένώ παχεΐα καί θαλερά χλόη καλύπτει 
τό έξαψος- έκ δεξιών οέ είχομεν τόν ‘Ροδανόν, έξ 
αριστερών δέ τούς κήπους, περί ών ώμίλησα. Ο 
τροχός, τόν όποιον κινεί τό ΰδωρ μέ τά μικρά 
σκαφίδια, pool έκίνησαν τό ενδιαφέρον, καί είς 
τήν ταραχήν, είς ήν ευρισκόμην, έπεθύμουν έν 
τούτοις νά ήουνάμην νά έξετάσω τόν μηχανι
σμόν τοΰ πελωρίου τροχού, δστις έστρέφετο έπ 
άπειρον καί έξ άλλου ό αλιεύς ευρίσκετο πάν
τοτε έκεΐ ακίνητος.

Τέλος άφήσαμεν τόν ορομίσκο» καί έφθάσαμεν 
εις τδ τέλος τής λωρίδος ταύτης. Ό πάππος μού 
τότε μοί-εδειξε σωρόν λίθων πλατέων καί στρογ- 
γύλων, μοί. προέτρεψε δέ νά τούς £ίπτω οπωςπη- 
δώσιν είς τό ΰςωρ, είς τρόπον ώστε έλησμόνησα, 
τήν έπιγραφήν τοΰ κοιμητηρίου, τον άλιέα, και 
τόν μέγαν τροχόν.

'Γπήρχεν είς τήν ακτήν μικρός τις ορμίσκος 
βαθύς καί πλήρης ΰσατος διαυγοϋς’ό πάππος μου 
μοί είπε νά κολυμβήσω, πράγματι δέ άφοΰ έξε- 
δύθην, έπεσα έντός του ΰδατος. Αύτός δέ καθί- 
σας εις τινα λίθον μέ έβλεπε, μειδιών, παίζον- 
τα, δτε τά βλέμματά μου έπεσαν είς τήν σέβα- 
σμιαν μορφήν του και οεν ειςευρω οιατι, ή ει- 
κών αΰτη έμεινε βαθέως κεχαραγμενη είς τήν 
διάνοιάν μου.

Μετά ταΰτα ήρχίσαμεν νά έπιστρέφωμεν έκ 
τοΰ μέρους τοϋ Άρβη, ό δέ πάππος μου θέλων 
νά με διασκεδάση, έκρύπτετο όπισθεν τών δέν
δρων, .έγώ δέ ηύχάριστούμην δπως ανευρίσκω αύ
τόν· προς, στιγμήν δμως τόν έχασα, καί άπδ δέν— 
δρου/είς δένδρον διέτρεξα ολον τό δασύλλιον χω
ρίς νά τδν ευρώ. Έφώναξα, άλλά δέν μοί άπε
κρίθη. Τότε κεκοπιακώς έκ τοΰ δρόμου, έκάθησα 
εις τινα σκιάδα, ίνα περιμένω αύτόν, έμπροσθεν 
ένός αντικειμένου, τοΰ όποιου ή θέα μοί έποοξέ- 
νησε φρίκην καί τρόμον.

ΤΗτον ό σκελετός ένός ίππου έξηπλωμένος έπί 
τής άμμου, οΰτινος αί βαθεΐαι τών οφθαλμών 
κόγχαι και αί ύπερμέτρως άνοικται όπαί τών 
μυκτήρων μέ έφόβισαν τόσον,ώστε ήρχισα νά φω
νάζω μέ δλην μου τήν δύναμιν. «Παππού ! “Ω ! 
Παππού ! I I» Ό πάππος μου εύθυς παρουσιάσθη, 
μέ έλαβεν είς τάς άγκάλας του καί μέ άπεμά- 
κρυνεν έκ τοΰ φοβερού αύτοΰ τόπου.

Τό εσπέρας, δτε κατεκλίθην, ήμην φοβερά 
άνύσηχος καί έφοβοόμην δτε δέ μέ άφησαν μό
νον, ησύχασα,είτα ήνοιξαν τήν'θύραν τοΰ κοιτώ- 
νο;, διότι είς τό πλησίον' δωμάτων έδείπνουν οι 
γονεΐς μου καί τοιουτοτρόπως μέ κατέλαβεν ό ύ
πνος,δστις μέ ήλευθέρωσεν έκ τών φόβων μου.

Τό επόμενον έτος ό πάππος μου άπέθανεν- ή 
δ’εξαφάνισές του ύπδ τήν γήν,δέν μοί ένεποίησε 
βαθιΐαν έντύπωσιν, διότι συνεμεριζόμην τήν λύ

πην τοϋ πατρός μου, οστις έ- 
κλαιε διά τήν. απώλειαν του. 
Μέ ένέδυσαν .δέ μέλανα, περιέ- 
βαλον τδν πίλον μου δι’ ένός 
μαύρου κρεπίου καί τοιουτοτρό
πως ήκολούθησα τήν εκφοράν αύ
τοΰ.

Έξερχόμενος τή; οικίας, δέν 
έτόλμησα νά έρωτήσω τόν πα
τέρα μου, ποΰ θά τόν έπήγαι- 
νον, δ ότε ή λύπη των μέ έκα- 
μεν έπιφυλακτικόν καί διότι ή
μην όλιγώτερον εξοικειωμένος είς 

αύτόν παρά είς τδν πάππον μου. Τέλος ή πένθιμος 
αΰτη συνοδεία έφθασεν είς τάς πύλας τής πόλεως, 
οσκοπός παρουσίασε τά δπλα, ή δέ φρουρά έτά· 
χθη είς γραμμήν, ίνα πράξη τό αύτό. Δέν ήνόησα 
αμέσως, δτι τούτο έγεινε δι’ ήμας, άλλά τδ ευ- 
ρον πολύ ώραΐον.

Καθώς ήμην άφηοημένος έκ τών διαφόρων δ
ραμάτων, έχασα τδν δρόμον, δν ήκολούθησεν ή 
εκφορά" βαδίζω·/ δέ πρός τό-κοιμητήριον, έπα- 
νήρχοντο είς τήν μνήμην μου δλαι αί αναμνήσεις 
τοΰ παρελθόντος καί έσυλλογιζόμην, δτι τώρα 
πλέον έχασα τόν πάππον, τόν όποιον τόσον πολύ 
ήγάπων, καί δν ήδη έμελλαν νά θέσωσιν είς ένα 
τάφον, τού οποίου τό πένθιμον μυστήριον μέ είχε 
συχνάκις ταράζει.

Τήν στιγμήν έκείνην έφθασεν ή συνοδεία καί 
ενωθείς μετ’ αύτής, είσηρχόμην εντός τοΰ Κοι
μητηρίου. *Αλλ  ’ άπό τής στιγμής ταύτης ή σκέψις 
μου έσταμάτησεν έπί τοΰ πάππαυ μου,οστις ευ
ρίσκετο εντός τοϋ φερέτρου καί περιειργαζόμην 
τόν τόπον, είς τόν όποιον θά έμενε τοϋ λοιποϋ 
ό αγαπητός μας νεκρός· ποτέ δέν είχαν ίδή κοι
μητηρίου· τδ έφανταζόμην ώς τρομερόν τόπον καί 
άγριον, άλλά μόλις εΐσήλθομεν, ειδον δένδρα καί 
άνθη καί τάς ακτίνας τοΰ ήλίου, αίτινες έχρύσΐ- 
ζαν τήν επιφάνειαν μεγάλης έκτάσεως χλόης.

Εύθυς μόλις είδον δλα ταΰτα, ήλλαξα σκέψιν 

καί έφανταζόμην δτι ό πάππος μου θά έμενεν είς 
τό ώραΐον αύτο μόρο:, άναπεπαυμένο; υπό τάς 
γλυκείας ήμέρας τοΰ Μαίου καί ’Ιουνίου.

Διήλθομεν διά μέσου λίθων φ-ρόντων έπιγρα- 
φάς καί μέ μαΰρα κιγκλιδώματα. Πλησίον δέ 
ένός έξ αύτών οιέκρινα άπό μακράν μίαν γυ
ναίκα γονυκλινή. ’Ενόμισα, δτι θά στραφή, ΐνα 
μας ιδη διερχομένους, άλλ’ ευρισκόμενη έντδς 
τοΰ κιγκλιδώματος, δέν έστρεψε διόλου τά βλέμ
ματά της πρός ήμας, καί εί; λυγμός πεπνιγμέ- 
νος, άκουσθείς έκ τοΰ μέρους, δπου ήτο γονατι- 
σμένη, μέ έκαμε νά ταραχθώ ύπερμέτρως, διότι 
ίνόμισα, δτι έξήρχετο έκ τοΰ φερέτρου τοΰ 
πάππου μου καί ή είκών ένός νεκρού μέ κατε- 

* t > ου 5 αν*
πάγωνεν. Ένφ ήμουν τοιουτοτρόπως 
σμένος, διέκρινα έμπροσθεν τής κηδείας 
θρώπους, οίτινες περιέμενον νά φθάσωμεν. Όσον 
έπλησιάζομεν τά ήλιοκαή πρόσωπά των, αί σκαιαί 
μορφαί των, τό σιωπηλόν βλέμμα των, μοί ένε- 
ποίησαν έντύπωσιν δυσοίωνον δτε δμως ή συ- 
νοοεία έφθασε πλησίον αύτών, έσταμάτησε, καί 
είδον άξίνας, πτυάρια καί ένα μέγαν λάκκον άρτι 
ανοιγέντα. Ευθύς οί οφθαλμοί μου έσκοτίσθησαν 
καί ήσθάνθην τους πόδας μου καμπτόμενους ύπό 
το βάρος τοΰ σώματός μου.

Οί ειδεχθείς αύτοί άνθρωποι παρέλαβον τό 
φέρετρου έκ τών δύο του άκρων καί άφοΰ τό έτο- 
ποθίτησαν εντός τοΰ λάκκου, έλαβον τάς άξίνας 
των καί ήρξαντο τοΰ απαίσιου αύτών έργου. Είς 
τόν βόμβον τοΰ χώματος καί τών λίθων, οίτινες 
επιπτον έπί τοΰ φερέτρου, ή φαντασία μου συ
γκεχυμένη έκ τών όλολυγμών, τών φωνών καί 
τών στεναγμών, καί δτε ό κρότος έγένετο πλέον 
υπόκωφος, ένόμιζον, δτι ήκουον έκ νέου τάς πε- 
πνιγμένας οίμωγάς....

Μετά τινας στιγμάς εΰρισκόμεθα είς τήν οί, 
κίαν μας, ό δέ πατήρ μου ίπεσεν είς μίαν με- 
λ*Υχ®λίαν,  συλλογιζόμενος τόν πάππον’ μου, 
οστις πρό μικρού ευρίσκετο μεταξύ ήμών.

(ίπεται τό τέλος)

'Ο Βασιλεύς Φραγκίσκος δ Α'. ήρώτησε ■ μίαν ήμέ
ραν Καστελλανον τόν ισχυρόν αΰλικόν του, άν ήναι ευ- 

^Κατάγομαι, μεγαλειότατε, άπεκρίθη'ουτος, 
απο τους υιούς τοΰ Νώε, άλλ’ άπό ποιον, αγνοώ».

Ό Άγαθόπουλος ενοικιαστής.
— Πολύ καλόν τό σπητισας, κυρία μου, άλλά δισ

τάζω να τό πιέσω, διότι μού φαίνεται, πώς δέ ε’ναι 
πολύ υγιεινόν.— Καλέ.τί λέτε;—Τί ; θαρρείτε, πώς 
δέν τό ξεύρω, ό παλαιός σάς, νοικάρης.' έβγαλε τό πο
δάρι του καί έμεινε τρεις μήνας εις τό κρεββάτι.

' Συζυγική στοργή. - . :
, Μία φίλη, παραμυθέΐτήν κυρίαν Σ-, .απβλεσασαν 

τόν σύζυγόν, της;
' —' Ελα τώρα, πρέπει νά δείξης θάορος.'ί^άφήσης 

νά σέ κυριεύση ή λύπη. -i-
— Δεν τό θέλω,, απαντά· ή άπαρηγίρήίϊς-Λχήρα. 

Ξεύρης,,πόσον είμαι νευρική καί τό /πΛραμίκρδν μοΰ 
καμνει έντύπωσιν.

Έν τινι συναναστροφή έρωτα ,Χαύτις :
— Τις δύναται νά μου έίπη, ποια ή διαφορά με

ταξύ ίππου καί όνου ; άλλ’ . ούδείς ήδυνήθη νά εύρη 
ταύτην, δτε ούτος επιλέγει:

— Ιδού η διαφορά... Ό ίππος ύπήρξε πάντοτε ύ- 
περηφφνον. ζώον, ένώ ί δ»ος, Κύριοι συνάδελφοι I 
τουναντίον ύπήρξε πάντοτε χυδαίος I

ύπάς,ηςωρίς νά φαίνωνται. 
-—Νομίζω, ότι από κά·

Κύριός τις, όστις ήγάπα τούς καλούς καί εκλεκτούς 
οίνους, έφοόντιζεν εγκαίρως καί έσφράγιζε τάς φιάλας 
δι’ισπανικού κηρού, πρός προφύλαξιν, πάσης έφόδου.

Εις υπηρέτης του όμως, καλός οϊκοκώρης καί αυ
τός ώς καί τεχνίτης, κατεσκεύασεν δπήν ύπό τήν 
φιάλην, ϊπινεν αρκετόν οίνον καί ε’τα διόρθωνε τάς

Νομίζω, οτε άπό κάτω γίνεται ή διαρρηξις, τω 
λέγει εις φίλος του ήμέραν τινα, έν ώρφ γεύματος.

— Α, άχι, τφ απαντφ ό ευφυής μας άμφιτρύων, 
διότι δ οίνος λείπει άνωθεν καί «χι άπό κάτω.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΚΑΕΙΣ

Αυτός. 'Π αηδία όταν βρέςη. νά σηκόνη καν·ίς 
τά πανταλόνια τον καί νά προσεχή τά υποδήματά 

του.

Αυτή. Καί τΐ νά είπωμιν ήμεϊς, οπού πρέπει 
καί τά φορέματα νά σηκόνωμιν ζαί τα πόδια μας α- 

ζόμη να προσέχωμεν ;

— Είκοσι πέντε χρόνια είμαι εις 

αυτήν τήν'υπηρεσίαν χαί ποτέ δέν μου 

συνέβη αυτό τδ πράγμα, να κλαίω 

δία τήν Κυρίαν μου . .<. τήν χαίίμ.έ- 

νη. . .έφυγε!

Ήτον χαλή Κυρία, εΰγενής, αγα

θή, γενναιόδωρη, φιλάνθρωπος, μα 

αυτός ό αφέντης, -αυτός πταίει, ήτον 

σκληρός! ------------

— Δι' αυτό ήμεϊς 

οί υπηρέται ποτέ δεν 

χρυόνομ.εν'. Πάντοτε 

βαστοϋμεν ζεστά πρά

γματα.

Και πρώτοι παίρ

νομε? τήν μ.υρωδιά.

Ό μίστερ. Δέν σου φχί- 
νεται, Δαίδρ,' πολύ ώραϊον 

αυτό το αρζαϊον ;

7/ Λαίδη. Δέν μου φαί

νεται, μιλόρδε, έγώ τίποτε 

ντέν βλέπεις.

Ό μίστερ. Godern ! Λαί
δη, δέν βλέπεις λοιπόν έκεϊ 

εις τδ βιβλίου σου ;

Ή Λαίδη. Ά! μά έγζώ 

άλλοι» βλέπεις,μίστερ Κνώθ.

Ό μίστερ. “Α, χαλά, 

,κάλά, Μις Κλαίρη, λοιπόν 

®ύ βλέπεις έχει, καί έγώ 

βλέπεις έντώ.

Γιά σου, γιά σου μωρή μαυρομάτα

Ποΰ μου τά 'κάνες ολα ντομ.άτα.

Κι’ δλο λές καί ξαναλές πώς μ’ άγαπας 

χωρίς νά ξέρης τί θά πή ό παππας.

Ουδέποτε θά πλησιάσωμιν 

άλλήλους, κύριε συνάδελφε, 

βλέπεις δέν μας εμποδίζουν μό

νον τά συμφέροντα τών Τρα

πεζών μας, αλλά καί τά περι

εχόμενα τής κοιλίας μας.

— Δυστυχώς, ναί. . . άλλα

τρώς του λόγου σου καί άλλα έγώ.

— Κύριε συνάδελφε, άπ’έδώ 

πηγαίνομεν, απ’ έδώ... ακολου

θεί με... άπ’ έδώ είναι το Βου- 

λευτήριον, τό Κοινοβούλιο?... ή 

Βουλή μας, ή Κάμαρα όπως θέ

λεις πές την.

Είναι παλαιά μου φίλη.

— ’Επί τέλους θ’αύτοκτο- 

νήσω, τύχην δέν έχω, χρήματα, 

δεν μου δίδουν, θέσιν δέν ευρί

σκω, έκείνη δέν. μ’ άγαπα, λοι

πόν καί έγώ τούς εκδικούμαι 

ολο.ς.

Ύπό τον τίτλον τούτον θέλομεν δημοσιεύει 
■έχάστοτε τάς απαντήσεις διαφόρων επιστημονι
κών. βιομηχανικών και κοινωνικών ενδιάφερόν- 
των ζητημάτων, ίχοντες δι' ελπίδάς, ότι και διά 
-τοιούτου αναγνώσματος συντρέγομεν είς τήν 
ευμάθειαν τών ήμετέρων αναγνωστών.

1 .
—> Μίίισ χιόνβς καί άλατοσ είναι πραγματικώσ 

ψυχροτίρα τοΰ πάγου ;

— Μάλιστα, είναι ψυχρότερα κατά 4—5 βα
θμούς καί ιδού διατί. Ή παραγωγή τον ψύχους 
διά τής ένώσεως τής χιόνος μετά τοΰ άλατος, 
οφείλεται είς τήν άπορρόφησιν τής έννπαρχούσης 
θερμότητας έν τή χιόνι, ύπό τής δια2ύσεως τοΰ 
ά2ατος. όπερ από στερεόν-σώμα μεταδά22εται 
είς υγρόν. 'Ύγροποι,ούμενον 2οιπόν απορροφά 
θερμότητα, ϊνα ίσοφορΐση τήν μετά τοΰ νέου 
σώματος ένωσΐν του. ^ύχει δ’ έν τάυτώ τον 
διάμεσον χώρον καί ούτως ή. νέα αϋτη άυζησις 
καθίστησι τήν μίζιν ψνχροτέραν τοΰ πάγου.

— Τδ ύδωρ ψύ χετσι χημικώσ καί τίνι τρόπω :

— Βεδαίως. Έάν είς τό ύδωρ ρίψητε άμμω· 
νιακόν χ2ωρυδρικόν ά2ας, ή θερμοκρασία τον 
καταψυκτικοϋ τούτου μίγματος θά χαμη2ώση 
πο2ύ. Οντως είς τήν Εύρώπην παρασκευάζουσι 
συνήθως τά καταψυκτιχά μίγματα, δι'.ών ψΰ· 
χουσι τά ύά2ινα υδροφόρα αγγεία (καράφφας, 
φιά2ας χτ2.)

ΜίΕ,ιςάφ' έτερον ανθρακικής, σόδας, καί άμμο- 
νιαχον α2ατος έν ύδατί παράγει ψύχος 5—6 
βαθμών ύπό τό μηδενικόν.

3
— ΠοΙα είσί τά στοιχεία γενικώς τοϋ'άτμοσφαιρι· 

κ:ΰ άέ.ρος ;

— Ο ατμοσφαιρικός αήρ κύριως εΐνάι μίγμα 
οζυγόνου και αζώτου, περίπου έν άνα2ογΐα A 
μερών άζωτου προς 1 όζυγόνου ή είς βάρος, 79 

άζώτου χαί 21 οξυγόνου. ΈπΙ π2έον δ'ε ό άήρ 
περιέχει έ2άχιστον μέρος, ανθρακικού οξέος 
2,9/ίΟ,ΟΟΟκαΐ ποιχί22ονοαν ποσότητα νδατμον.

Φ. Π.

smTAiAYHE? wramw 

— Μά δεν είπες πώς την λέν ’ χ ’ 

Ευφροσύνη;. .

"Αχ ! κατεργάρη, πώς φαίνεσα[ 

πώς ξεύρεις τον δρόμον ! Σείς οι πα

λαιοί βουλευταί πολύ μπερμπατεύ- 

σατε μέ τήν Βουλή καί όπως θέλετε 

τήν χάνετε.

Λ'—Μοϋ δίδεις, σέ παρακαλώ 

ν ’ ανάψω ; Κύριε.

' —Μάλιστα, φίλε εύπατρίδα, 

ορίστε.
• —Δέν είμαι ευπατρίδης,Κύ

ριε, είμαι αριστοκράτης.

— Καλά, σκύψε όμως ν’ ά-

άνάψης άφοϋ έγώ είμαι κοντός.

— Σκύπτω, αλλά δέν υποκύπτω.
— Μωρέ σκύψε σύ, καί έγώ σέ κάνω καί σκάφ-

Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην πάρενρέθημεν έν ■ 
τή αιθούση τοΰ Παρνασσού, όπου έγένετο ή προ- 
αγγε2θεϊσα σνναυ2ία ύπερ τών πτωχών τον κά2- 
2ιστα λειτ-ουργοΰντος «-Φ ι 2αν θρ'ω π ,ικοΰ 
Σωματείου τ ών Ξέ νω ν» έν. 'Αθήναις τον 
ίδρυθέντος καί διοργανωθέντος ύπό του· αίδ. Λ. 
Πρίντεζη καί εις ήν έ2αθον μέρος ό Κύριος καί 
ή Κυρία Τρουφιέ. ή δεσποινίς δ" Όρμεσσών, di 
δεσποινίδες Φραγκοπούλου χαί Περ.Ιέττη,' ως καί 

.. οί κα22ιτέχναι καί έρασιτέχναι κχ Τρόίζε, Γον 
ίδας Μοντεσάντος, Χωραφάς καί Κόντης.

' Ηαίθονσα χατελήφθη εγκαίρως .ύπό έχ2εκτο-

τάτωνμε2ών τής Αθ ναίκής Κοινωνίας, έν οις 
δ.εκρίνδντο' τού διπ.ίωμάτιχοΰ 'σώματος, τής Β- 
Αύ.Ιής χαί πο22οί τών πο2ιτευομένών και εγ
γραμμάτων. . (-

Οΐ κχ, Τρδίζβ/ Τοι·(δας. Χωραφάς, και Κόν
της, κα22ιτέχν^ι, έπαιξαν π'ρ^ό^ τετραμε2ή 
συμφωνίαν ,δνσκο2ώτάτην τοΰΛί&β&εν, ήν έπέ- 
τυχον π2ηρέστατα καταγοητεύςήχντες 'ίδίως τούς 
τεχνοχρίτάς. καί φί.ίομούσούςτ ι .-

Ή δεσποινίς δ' Ορμεσώνβθήγφτ^ξζον πρεσ- 
βεντ-.ϋ τής Γα22ίας .ό2ως·. σεμβ.·η και .μετά χάρι- 
τος φέρουσα ώρα'αν πο2ήίε2ή άμγβεήιν,αροσε.Ι■ 
θοΰσα είς τήν οκηνήν έκρουσε τήν ώραίαν φαν
τασίαν Bergers, el 'bergires τον Godard μόνη καί 
ειτα τή συνοδεία τή^:κ Trvffier, ήτες ίμε.ίψεν ώ
ραίαν με.Ιωδίαν. Η δεσποινίς έπανει2ημμένως έ· 
χειροκροτήθη χαί παρά τήν Θέ2ησΐν της δίς 
προοεκ.Ιήθη νά παρονσιασθη είς- τήν σκηνήν.

Αίδε δεσποινίδες Φραγκοπού2ου έπαιίαν θαυ
μάσια είναι περιττόν ν' άναφέρωμεν ενταύθα διά 
τήν έκτακτον καί τε2είαν ύπόκρισίν των. Άνα- 
,τραφεϊσαι καί σπουδάσασαι είς Παρισίους ύπο- 
κρίνονται θαυμάσια και έπανει2ήμμένως άπέ- 
σπασαν τον θασμασμόν καί τάς έπενφημίας τοΰ 
κοινού. Ιδίως ή μετά τόΰ κ Τρόνφιε έκτέ2εσις 
τής κωμωδίας ! ' homme έ deux visages' ύπήρξε τό 
κορύφωμα ιής επιτυχίας καί άπο2αύσεως από 
μέρους κοινού καί εκτελεστών.

»ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ .ΤΗΣ;·!«ΦΓΣΕΩΣ
ΑΓΓΕΛΙΑ! Εν-ΤΕΪΛ&ΪΣ .

I

’Από τοΰ παρόντος τεύχους τής. «Φύσεως» 4ρ· 
χεταε καί νέον τε σύστημα άγ.γελεών εύτελεστά- 
των. ύπό τόν τίτλον Μ -.«pal έ'γίγελία ε, κα
ταλληλοτήτων δί διά τούς Ανταλλάσσοντας δελ- 
τάριαείχονογραφημίνα. γραμμάτόΗήμα, φωτογρα
φίας καί πάντας τούς άνταποκρίνδμόύους.

'ΓεμαΙ ώρισμίναο δ ε’ έ »·4*έ  τΑ ν λ ί ξ ε ν 
λ ε η τ 4 2 Ο. ; ’?>

*11 πληρωμή αύτη ίσχύεε διβ. (ώά^μδύον δημο- 
σίευσεν είς ϊν τεύχος «Φύσ&ς··-.ύ-4ε4, τούς έπε· 
θυμοΰντας συνεχεΐς δημοσιεύσεις,,ιώοηνοϋνται I- 
δεαίτεραε συμφωνίας.

Αί ,.τεμαί α^ταε ίσχύουβε δελ τούς συνδρομητές 
τής «Φύσεο-ς» ώς καί διά τούς' μή τοίούτους.

ΜΙΚΡΑ! ΑΓΓΕΛΙΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Διδασκάλισσα πτυχιόΰχος τοΰ ’Εκπαιδευτικού τμή
ματος τής Ένώσεώς τών Ελλήνων ζητεί παραδόσεις 
διά μαθήτριας τοΰ δημοτικού σχολείου.

■Π-ληροφορεϊαι εις τδ γραφειον μας.
Φοιτητής δευτεροετής τής Φιλοσοφικής σχολής τοΰ 

Πανεπιστημίου αναλαμβάνει προγυμνάσεις μαθητών 
τοϋδημοτιχοϋ', 'Ελληνικού καδΓυμνασίου, εις τα Μά
θημά τ ι κά κυρίως χαί εν γίνει εις όλα ,τά μαθήματα.

Τελεία προγύμνασες μετεξεταστέων μαθητών καί· 
εις τδ Γυμνάσιου- εισακτέων.

Τιμαίμετριώταται.ΠληροφορεϊαιεΙς,-ςδγραφεϊον μας.
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ. - ; I ir ...

Δέχομαι ανταλλαγές καί αγοράς γραμματοσήμων 
διαφόρων άξιώνί και τιμών ολών τών.;φ(|γών.

ΕΡΝΕΣΤΟί ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 'Οδός Λυκούργου14· Ά- 
θήνησεν.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙ*

Που είναι <5 διάβολοι με τήν ίμφάνιοιν -ιών. Σειρήνων.; Τί εγεινεν ή σκιά τοΰ φιλοοόφον ;
Σημ. Άπό τον παρόντος φύλλου άρχόμε&α δημοοιευον- τεί και σειράν ωραίων μαγικών εικόνων.

7S. Αίνιγμα
Ύπόπτερος s(c ούρανοΰς καί sic τήν ατμόσφαιραν 
Πετώ καί πάλιν έρχομαι είς τήν αύτήν ήμέραν.
Ek άπαντα τόν παλαιόν καί είς τόν νέον κόσμον 
Ψυχής τε καί τοΰ σώματος έγώ φέρω τόν κόσμον. 
Άν δέ τολμήοι,ς, φίλε μου, νά μ’ αποκεφαλίστε 
Τότε καί εύκολώτατα θά μέ άναγνωρίσης 
Eic μίαν τών αισθήσεων θέλεις μέ μεταβάλλει 
Γίά νά στολίίω τής ψυχής τ’ άγνά καί θεία κάλλη 
’Εάν δ’ έτι σκληρότερου μέ άποκεφαλίσης 
Ώ'. τότε ζώον άθλιον θά μ’ άποκαταστήσης.

Πηνελόπη καί Γεώργιοι Παπαχατξήι
V4i. Αίνιγμα

Όρος είμαι τής Ασίας 
Ού μάκράν καί τής Φρυγίας 

. Sv τήν κεφαλήν μου κόψης 
τότε φίλε θά ηροσκόψης 
μερικά ψιλά θά χάσης 
καί τήν κάρα θά σκεπάσης.

Τ6 Γοϊφος
Ώ1 Σύμη σείσεται Ρώμη ποιείς ύς.

Ν. Φραγκούλης.

ΑΥ2ΕΙ2 ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΟΝ Α2ΚΗ2Ε0Ν
2Jou ΤΕΤΧΟΤΖ

J4· Νΐκη-φόρος=Νικηφόρος.

Έλυσαν αυτό δ κ. Έ, Ίατρίδης έκ Λαρίσσης καί 
δ κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης έξ Αθηνών.

55· Τά 4λ«<·

Έλυσαν αυτό δ αΐδ. Στυλιανός Βλησίδης εξ ’Αθη
νών καί ό κ. Άλεξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών.

76· *°  *Ι«κ«άς  συνήντησε δόσθατον ποταμόν.

Έλυσαν αυτό δ κ. Άλεξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθη
νών, δ χ.Έ.Ίατρίδης έκ Λαρίσσης, δ κ· Δ. X. Σιαμ- 
πούλης έξ ’Αθηνών, δ κ. Ν. Φραγκούλης έξ ’Αλεξαν
δρείας καί ό κ. Άπόστ.ι Γ. Στεφάνου έκ Μιτυλήνης.

77· Ό "Εδισσων ήτο μίγας έφευρέτης.

Έλυσαν αΰτό δ κ. Άλεξ, Μιχαηλίδης εξ ’Αθηνών, 
δ κ. Ε. Ίατρίδης έκ Λαρίσσης, κ. Διακόπουλος έκ 
Σύρου, δ κ. Ν. Φραγκούλης έξ ’Αλεξάνδρειάς καί δ κ. 
’Απόστ. Γ. Στεφάνου έκ Μιτυλήνης.

78 Πρό τού χαταχλιθής ποίησαν τόν σταυρόν σου.

Ελυσαν αύτό δ κ. Άλεξ. Μιχαηλίδης έξ Άθηών- 
ό κ. Ε. Ί α-ρίδης έχ Λαρίσσης, ό κ. Γ. Διαχόπουλος. 
εκ Σύρου, δ χ. Δ. X. Σιαμπούλης έξ ’Αθηνών, δ χ- 
Ν. Φραγκούλης έξ ’Αλεξανδρείας χαί δ χ. ’Απόστ. Γ. 
Στέφανου έκ Μυτιζήνης.
θ9· Δίν θισθάνθη εύτυχίαν δστις δέν ήγάπησεν.

Έλυσαν αΰτό. ό χ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης έξ 
’Αθηνών, ό κ. Έ. Ίατρίδης έχ Λαρίσσης, δ κ. Δ. 
X. Σιαμπούλης έξ ’Αθηνών, ό κ. Ν. Φραγκούλης έξ 
Αλεξάνδρειάς καί ό κ. Απόστ. Γ. Στεφάνου έχ Μι- 
τυληνης

Τά ύπ’ άριθ. 68, 70, 71 καί 72 αινίγματα έλυσε, 
χαί ό χ. Παν. Π. Χατζάκος έξ Ούσλαμπα Ρωσσίας..

ΘΪΑΤΡΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΟΣ. Εύπρεπισθέν. καί καθ’' 
όλα ανακαινισθεν το κομψον καί πανυ ευρύχωρον καί 
εΰάερον τοΰτο Θέατρον τής δδοΰ Ίπποκράτους έν Νεα- 
πόλει, έγκαθίσταται λίαν προσεχώς δ ύπό τόν κ. 
Εύάγ. Παντόπουλον καταρτισθείς τέλειος θίασος, διά- 
τήν θερινήν περίοδον 1903.

Ό χ. Πάντοπουλος θιασάρχης έκ τών μοναδικών 
μας προετοιμάζει όλως έκτακτον δραματολογίου μέ 
έργα έκ τών έκλεκτοτέρων καί πολλά νέα. Ίδίφ εφέ
τος αί κωμωοίαι, άς προετοιμάζει ε’ναι έκτάκτως ώ· 
ραϊαι καί μοναοιχαί διά τήν ώραίαν πλοκήν καί τήν 
θυμδίαν ήν προξενοΰσιν. Αί παραστάσεις άρχονται άπό 
τής ερχόμενης Τετάρτης τοΰ άγ. Κωνσταντίνου και 
Ελένης!

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Ί. Β. Βένι-Σουέφ. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα, 
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. — Ά. Σ. ’'Αμφισσαν. 
’Επιστολή μετά συνδρομής έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.—— 
Ά. Ν. Λάρισα αν. Έπιστολαί καί περιεχόμενα 
έλήφθησαν. Έχει καλώς. Άναμένομεν συντόμως, ώς. 
γράφετε.— Δ, Λ. Κ ά ϊ ρ ο ν. . Επιστολαί καί φύλλα 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν, γράφομεν καί ταχυδρο— 
μιχώς.—A. Κ. Κ ά ϊ ρ ο ν, Συγχαιρόμεθα άπό καρδίας. 
έπ’ αισίους γάμοις σας καί εύχόμεθι τά βέλτιστα, 
μετά παντός άγαθοΰ.— Κ. Κ. Port-Said. Ζητηθεν 
ψύλλον σας άπεστάλη.— A. Κ. Gape-Town. Δελτάρια, 
έλήφθησαν. Φύλλα και τόμος απεστάλησαν.ύμΐν. Ά- 
ναμενομεν νεωτέραν σας.—A. X. Σόφιαν. Ώραϊον 
δελτάριον σας έλήφθη. Άλλα δέν θά σάς διαγράψω- 
μεν.— Π. Δ. Taganrog. Έλήφθησαν, Θά μείνετε δι
αρκώς αυτόθι; θά μεταβήτε εις Παρισίους; Γράψατε 
μας.— Π. Βαθύ-Σάμος. Χρήματα έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σας, ώς γράφε
τε.— Έ Μ. Πάτρας. Δελτάριον έλήφθη. Άνα
μένομεν άφεύχτως ώς γ ρ ά φ ε τ ε.— Θ. Κ. Μ ε λ ί- 
τη ν. Δελτάριον έλήφθή. Μή δίδετε πίστιν εις έφη- 
μερίδας. Ελάχιστη αφορμή βλάπτει. Φύλλα σας έ- 
σταλησαν.— Δ. Κ. Πύργον. Ζητούμενου φύλλον- 
έστάλη ύμιν, άλλά συνδρομή δέν έλήφθη.---- Π. X.
Ό.σλάέαν 'Ρωσσίας. Ωραία δελτάρια έλήφθησαν. Εύ- 
χαριστοΰμεν πολύ.—Ν. Κ. Μεσολόγγιον. Συν
δρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου 
σας εστάλη ταχυδρομικώςί — Κ. Δ. Κέρκυραν. 
Έλήφθησαν καί σάς εύχαριστοΰμεν.—Δ. θ. Consple. 
Συνδρομή.έλήφθη.Εύχαριστοΰμεν.Άπόδειξις μετ’ άριθ· 
μόΰ· λάχείου σάς καί δώρου στέλλεται ταχυδρομιχώς^

4» •Εν Άθήναισ U τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Ανίατη Κωνστανπενόθου «ξ»


