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ΟΥΕΑΛΕΙΓΚΤΒΝΕΙΑΗ ΓΙΓΑΝΤΕΙΟΣ
Ή Καλλιφορνία έχει κλίμα ήμιτοοπι- 

κόν έκ τών μάλλον γλυκέων. Τά χειμε
ρινόν ψύχος ώς καί Λ θερινή θερμότης 
εινε όλίγον έπαισθητά, διότι γεύματα 
είτε έκ τον κόλπου, είτε έκ τοΰ είρη 
νίκού ώκεανοΰ έρχόμενα, καθιστώσιν ή
πιαν τήν ατμόσφαιραν. Ήτοιαύτη πρόσφο
ρος ατμοσφαιρική κατάστασις έηιτρέπει 
etc τά διάφορα 
είδη τών έκφνο- 
μένων δενδρυ- 
λίων, έπί τών κλι- 
τύων τής Σιέρ- 
ρας-Νεβάδας, νά 
λάβωσι γιγαντι- 
αίαν άνάπτυξιν. 
’Ιδιαιτέρως τά 
κωνοφόρα, τά κα
λούμενα Ούελ- 
λ ειγκ τω νε ιαι, 
θαυμασίως εύδο- 
κιμοΰσιν είς τάς 
περιφέρειας τής 
Calaveras καί τής 
Mariposa

’Αρχαίος τις περιηγητής τον μονσείύυ 
τών Παρισίων, 'Ιούλιος Ρεμύ, αποδίδει 
είς τά ώραιότερα δείγματα τής βοτα 
νίκης ταύτης οίκογενείας τήν σέβα 
στήν ήλικίαν 2,οοο έτών περίπου. 'Ο
ποίας μεταβολάς δέν είδον τά γιγαντώδη 
ταΰτα φυτά άφ'ής ήμέρας οί μικροί πα- 
χεΐς σπόροι τοΐς έδοσαν τήν ύπαρξιν! 
Οπόσας ανθρωπίνους γενεάς άφανισθεί- 

σας I Οποίους γεωλογικούς κατακλυ
σμούς! Όπόσα καταρρεύσαντα κράτη!

Ή Calaveras κεϊται πρός δνόμάς τού 
‘Αγίου Φραγκίσκου' διά νά φθάσωσι δ’ 

έκεΐ λαμβάνουσι τάς .γραμμής Southern 
Railroadn μέχρι Milton, έπειτα σπεύδον- 
τες διευθύνονται διά Murphys μέχρι τέ
λους τοΰ ταξειδίου, δηλαδή έντός δάσους 
μεγαλοπρεπούς, έν’ ω δεσπόζουσΐν αί γη
ραιοί Ούελλειγκτωνεΐαι. Ή ύψηλοτέρα 
πασών έχει ύψος 117 μ· Πλαγίως τού 
βασιλέως τούτον τής δημιουργίας φαίνον
ται τριάκοντα έτερα δένδρα όμοια, ών ή 
διάμετρος ποικίλει άπό 7 μέχρι ι5 μ. καί 
τών οποίων ή κορυφή ταλαντεύεται με
ταξύ 7ο καί ρ7 μ- Ούελλειγκτωνεία τις 

καταβεβλημμένη 
άπό τινων έτών, 
κατείχε μόνηδια- 
στάσεις αρκετά 
σεβαστής· εϊχε 
μήκος ι3j μ· 24 

- καί περιφέρειαν 
τής βάσεως 3ο μ, 

'6ο.
Ή δέ χώρα τοΰ 

Mariposa κεϊται 
πλησίον τής πε
ρίφημου ' κοιλά- 
όος Yosemite είς 
ύψος 198.2 μ. ήν 
έξετάσας έμβρι- 
θώς ό Hutching 

κατά τό 1865 έξύμνησε πρώτος τάς φυ
σικός περιεργείας Έγκατεστάθησαν ξε
νοδοχεία τότε εϊς τάς μαγευτικός χώρας 
ιαύτας, άς πολυάριθμοι όμιλοι περιηγη
τών μετά ταΰτα έπεοκέπτοντο καί τέ
λος τό κοινοβούλιον ιών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών άπεφάσισε νά προστατεύσω τά 
αξιοθαύμαστα ταΰτα. Προώρισεν έκτασιν 
24 XV’ V™<0VC έπί 6ο χμ. πλάτους πρός· 
έγκατάστασιν διεθνούς περιβόλου (pare) 
ά ναπαλλωτρί ωτ ο ν έσαεϊ καϊ ά- 
πο κ λεισ τικ ώ ς χρήσιμον διάτας 
θελήσεις τής πολιτείας. Παντα

ί
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χόθεν προβάλλουσχ βρόχοι είς ύψη ποικί- 
λωνταάηο 9ΐ 5 έως ιο3ο μ. Όποταμός Me
rced ό διαρρέων την 'Ελβετίαν ταύτην έν 
μικρογραφία·, σχηματίζει ώραίους καταρ- 
ράκτας. ών σπουδαιότερος, είνε ό Yose
mite. ’Επί τής στενής λωριδος τής γής, 
ήν ό χείμαρρος ούτος ποτίζει; παρατη
ρούνται πλεΐσται έκατοστύες Ούελλειγ- 
κτονειών, των όποίων αί διάφοροι φωτο- 
γραφίαιπαριστώσιτά καλλίτερα δείγματα. 
Ή «Grizzly Gianf» έχει ύφος ρι μ. So καί 
περιφέρειαν βάσεως 27 V·

Ή ημετέρα είκών δεικνύει ίππεϊς παρά 
την βίζαν μεγαλοπρεπούς τίνος δένδρου, 
οίτινες φαίνονται αρκετά ίσχνοί παρά τό 
δένδρον τούτο «ούτινοςή αρχή, ώς ποιη
τικές γράφει ό βοτανικός Lindeg, ανά
γεται είς τήν έποχήν καθ ήν ό Σομφών 
κατέστρεφε τούς Φιλισταίους ήκαθ’ ήν 
ό Πάρις διέπλεε τάς θσλάσσας μετά τής 
ωραίας Ελένης καί ό Αίνείας έφερεν είς 
τούς παιδικούς ώμους τουτόν Άγχίσην». 
Ύπάοχουσι δέ πολλά τοιαύτα ύπερμε- 
γέθη δένδρα, άλλά δυστυχώς ό κεραυνός 
καί αΐ πυρκαϊαί τιμωροϋσιν ένίοτε τούς 
σπανίους τούτους μάρτυρας τών παρελ- 
θουσών έποχών.

Άφ’ ετέρου αΐ Ούελλιγκτωνεΐαι, αΐ μή 
περιλαμβανόμενοι εΐς τήν περιφέρειαν 
τού διεθνούς περιβόλου, έχουσιν άλλον 
τρομερόν έχθρόν έκτδς τών φυσικών δυ·. 
νάμεων. τόν άνθρωπον. 1 ό ζήλον τών κω
νοφόρων τούτων είνε, τμ άληθεία, έλα 
φρόν, ύπέρυθρον, έπιδεκτικόν μεγάλης 
στιλπνώσεως καί άδιάρρηκτον. Ομοίως 
ή «Sanger Lumber Company» κάμνει έτη- 
σίας ξυλεύσεις τών φυτικών περιφερειών 
τής Σιέρρας-Νεβάδας·

Κατά τά πρώτα έτη τής έργασίας ταύ 
της ή εταιρεία αύτη έκοπτε δένδρα ύφονς 
ιοο μέχρις ΐ2θ μ, άλλ'ΐδούσα τάς γενο- 
μένας καταστροφάς, προύτίμησε έπί τού 
παρόντος Ούελλειγκτωνείας μικροτέρων 
διαστάσεων κατά τό ήμισυ-

Οΐ ύλοτόμοι έργάζονται άδιακόπως- 
Τήν νύκτα τό ήλεκτρικόν φώς άντικαθι 
στα τόν άπόντα ήλιον καί εΐς 2φ ώρας 
όμάς έργατών έξάγει 6οο τ. μ. ξύλων. 
'Απαξ οί ύπερμεγέθεις κορμοί μετασχη- 
ματισθέντες εΐς τό άναγκαϊον μήκος διά 
τών πριονιστικών μηχανών, κινουμένων 
ύπό τών γειτονικών χειμάρρων. φέρονται 
ώς δοκοί μέχρι τής κοιλάδος, διά τής κλι- 
τύος τού όρους. Πρός τούτο ή έταιρεία 
έχει κατασκευάσει ιΊοιλότητας λίθινους 
εΐς τήν μάλλον κατωφερικήν κλιτύν, δύο 
μέτρων βάθους καί αρκούντως πλατείς.

Διά προσαρμοσμένων μηχανημάτων, οί 
έργάται φέρουσι τά έσχισμένα ξύλα μέ
χρι τοΰ αύλακος τούτου καί ταΰτα παρα- 
συρόμενα διά τοϋ βάρους των καί διά 
τής κατωφέρειας φθάνουσιν εΐς τούς 
πρόποδας τοΰ όρους. Συνεπεία δμως 
τής αύξανούσης ύφώσεως τών τόπων τής 
ύλοτομίας, Λ κατασκευή τών λίθινων κοι
λοτήτων καθίστατο δύσκολος καί ή «San
ger Lumber Company» ώφειλε νά κατα
σκευάσω σιδηροδρόμους εΐς πλεΐστα μέρη· 

’Επίσης τροχαλίαι ατμοκίνητοι, άς με- 
ταφέρουσι κατά βούλησίν έπί τών διαφό · 
ρων μερών, εύκολίνουσι πολύ τήν κίνη 
σιν τών παχέων κορμών καί τήν φυμούλ- 
κησιν τών κατειργασμένων ξύλων μέχρι 
τών φορτηγών τής άμαξοστοιχείας. Αύτά 
ταΰτα τά όργανα χρησιμεύουσιν. όπως 
φέρωσι μέχρι τού πριονιού τούς κορ
μούς πρός έπεξεργασίαν. Ό κολοσσός 
κλίνει τότε Λσύχως τήν ύφηλήν αύτού 
κεφαλήν, κατέρχεται όλίγον κατ’όλίγον, 
είτα καταπίπτει συντριβών τά πέριξ δέν 
δρα καί δονών τό έδαφος ύπό τό βάρος 
τού όγκου του.

Ένίοτε μεταχειρίζονται τόν δυναμίτην 
πρός κατάρριφιν τών Ούελλιγκτωνειών 
τών έχουσών διάμετρον 2 μ. So περίπου· 
Πρός τούτο χαράσσουσι διά τοϋ πελέ- 
κεως κύκλον έπί τοΰ φλοιού τοΰ έκλε- 
χθέντος σφαγίου καί εΐσάγουσιν έντός 
τοΰ ούτω ποοκύφαντος αύλακος στέφα
νον έκ φυσιγγίων, ήνωμένων μεταξύ των 
διά ήλεκτρικοΰ σύρματος- 'Απλή στιγ
μιαία έπαφή έπιφέρει τήν έκρηξιν. Ό 
κορμός εύρίσκεται ούτω θαυμασίως κε· 
κομμένος εΐς τό όρισθέν ύφος. Η μέθοδος 
αύτη έφαρμόζεται πρωτίστως εΐς απρο
σίτους τόπους, δπου ή χρήσις τών μηχα
νικών έργαλείων θά άπέβαινε δαπανηρά 
καί δύσκολος, άν μή αδύνατος.

Προσθέτομεν, δτι έν τή φύσει μόνον εύ· 
κάλυπτοί τινες τής Αύστραλίας δύνανται 
νά άνταγωνισθώσι πρός τάς Ούελλιγκτω- 
νείας τής Αμερικής, καθότι μία τούτων 
μετριθεϊσα άλλοτε εύρέθη έχουσα ύφος 
133 μ. Τέσσαρες άνδρες έφιπποι εΐσήλ 
θον εύκόλως εΐς τό έσωτερικόν τοΰ κορμού,

J. Boner.
Op. S. Κληβίδης 

φοίτ, φυβικών

Η ΓΡΙΠΠΗ
(imfluenza)

Ιστορική άποψις καί γενικά 
χαρακτηριστικά.

Παρά τού Σωβάξ τό πρώτον κατά τό 1772, 
τή έδόθη τό όνομα τής γρίππης. Βραδύτερου 
κατάτό 1-779 °' ίταλοίέδωκαν αύτή τό όνομα 
Imfluenza, δπερ έγενικεύθη κατά τήν επιδη
μίαν τοϋ 1896.

Οΐ ίστορικώς πραγματευόμενοι ιατρικόν τι 
ζήτημα, συνηθίξουοι ν’ άνατρέχωσι μέχρι 
τοϋ Ιπποκράτους, ώςείς τήν πηγήν, ούτως 

■ είπεϊν, πάντων των σπερμάτων έξ ων ή θεία 
αύτη έπιστήμη ήνθηοεν. Άκολονθοϋντες τό 
αύτό σύστημα, λέγομεν οτι ή γρίππη ήτον 
ήδη γνωστή είς τόν αθάνατον πρόγονον των 
ήμετερων συγχρόνων σοφών διδασκάλων.

Ή ιστορία τής γρίππης συγχέεται έν ταϊς 
έπιδημιακαΐς είσβολαϊς, άς έποιήσατο είς Εύ- 
ρώπην,. πρό δέ τού ΐ2 υ αίώνος δέν ανευ
ρίσκει τις ούδέν τό έπαρκώς σαφές.

Άπό του iS'.u αίώνος, συναντά τις πο
λυαρίθμους μονογραφίας και έρευνας έπι τής 
γρίππης. άλλα παρ’ δλας τάς έρευνας ταύ
τας και τάς βιβλιογραφικός αναζητήσεις τών 
έπιφανών σοφών, Πετρεκέν, Λαντώ, Άρτού, 
Προύστ, Γκούσταμν και άλλων ή φύσις τής 

. νόσου, ώς έκ τής ποικιλίας τών μορφών ύώ’ 
άς άμφανίζεται, παρέμεινεν αμφίβολος, έκα 
στου τών περί αύτής άσχοληθέντων σοφών, ■ 
τηρήσαντος τήν ίδιαν γνώμην.

Ή Γρίππη είνε είδος τι επιδημίας, νέος 
τις χαρακτήρ πυρετού έκ φλογώσεως τοΰ 
αναπνευστικού, συστήματος, έπιδημικός τις 
κατάρρους. Ήμεις, πιστή ήχώ τοϋ Άρδύ, .πα 
ραδεχόμεθα ώς φαινόμενα τάς βρογχικάς και 
πνευμονικάς συμφορήσεις, άλλά φρονοΰμεν 
έξ άλλου ότι ή φλόγωσις τών πρώτων ανα
πνευστικών οδών και τών βρόγχων είνε τό 
βεβαιότετον καί καλλίτερον σύμπτωμα τής 
γρίππης καί επομένως τό μόνον εμφανές πρός 
αληθή χαρακτηρισμόν τής άληόοϋς φύσεως 
τής νόσου.

Έν τοΐς ύπομνήμασι τής επιδημίας τοΰ 
ι837, καί ιδίως έίς τάς ύπό τοϋ Λαντώ συ- 
σταθείσας στατιστικός, άνευρίσκομεν γνώμην 
έναντίαν τής τοΰ Άρδύ, ές ής μανθάνομεν 
οτι ή βρογχϊτις είνε ή κυρία τής γρίππης 
βάσις.

Παρατηρήσεις ομοίως άναφαίρονται ύπό 
τοΰ Λαντώ πρός ένίσχυσιν καί έπιβεβαίωσιν 
τούτου, ώς καί πολλαί περιστάσεις, Καθ ’ άς 
ή νόσος αύτη είχε διατρέξη τάς περιόδους 
της άνευ επιπλοκών, καί έν αϊς ή διάγνωσις

δέν ήδύνατο νά γίνη κατά τρόπον εναργή ή 
έν περιπτώσει καθ ’ ήν θά είχε λάβει τόν χα’- 
ρακτήρα επιδημίας, καί παρά τών.γενικών 
φαινομένων, τών συνήθων, έν ταϊς άλλαις 
περιπτώσεσιν. *

'Ημείς, όμολογοϋμεν, βτι δέν συνηντήσα- 
μεν πώποτε τάς.τοιαύτας περιπτώσεις γρίπ
πης, έν αίς ή φύσις τής νόσου εί.ς τοιοΰτον 
βαθμόν άπεκρύπτετο, ώστε ή ταυτότης τών 
περιπτώσεων τούτων ν’ άποβαίνη λίαν αμφί
βολος. Θάεΐπωμεν λοιπόν,ότι αί άβέβάιαι περι
πτώσεις αύται, αΐ μόναι έκ φύάεως Ivq όδηγή - 
σωσιν εις τήν διάγνωσιν τής γρίππης. καί έξ 
αυτής νά έξαρτήαωσι συμπτώματα τής νόσου 
ταύτης. προεβλέφθησαν υπό προσώπων έχόν- 
των γνώμην παραδεδεγμένην ήδη · έπί τής 
γρίππης. Έξ άλλου ή γνώμη τών τελευταίων 
τούτων άποδειχθήσεται εσφαλμένη, έάν θέ
ληση τις νά σημειώση έν πρώτοις^ ότι τά 
συμπτώματα τής βρογχίτιδος είνε έκεΐνα, άτι- 
να παρατηρούνται, ώς έπί τό πλεϊστον, κατά 
τήν έποχήν πρό πάντων καθ ’ ήν ή βρογχϊτις 
ποιείται την έμφάνισιν πρός ανάπτυξήν της, 
οπερ άποδεικνύει καταδήλως τήν γρίππην, 
καί ότε έπί τέλους τά σταθερώτερα συμπτώ- 
•ματα τής νόσου ταύτης, ως ή κεφαλαλγία 
και ή κόπωσις δέν είνε άλλο τι η συμπτώ
ματα τής σποραδικής βρογχίτιδος.

Είνε αληθές ότι φαινόμενα αβέβαια .προη
γούνται ή έπακολουθούσι τής βρογχικής φλο
γώσεως. Άλλά τά φαινόμενα ταΰτα, δενέξα- 
σθενοΰσι παντάπασι τήν ήμετέραν γνώμην, 
έκάστου γιγνώσκοντοσ, ότι ό έπιδημικός χα
ρακτήρ οΐασδήποτε νόσου μεταβάλλει σπου- 
δαίως την συμπτωματολογίαν; τήν διάρκειαν, 
τόν ροϋν,τήν έκοασιν, επομένως καί τό τέ
λος τής νόσου ταύτης. . '

Άνακεφαλαιοΰντες ίθεν λέγομεν ότι σφάλ
λονται μεγάλως. οί ίσχυριζόμενοι ότι αί συμ·. 
φορικαί ή φλεγματικοί φλογώσεις, διά τους 
άνωθεν εκτεθέντας λόγους, δέν είνε ή εκ
δηλώσεις δευτερεύουσαι γενικής τίνος αίτιας, 
ήτις έχει., ώς είδος τι δηλητηρίου, διαδοθή έν 
ολω τώ όργανισμώκοι άποκαλυπτομένης παρά 
διαφόρων ασθενικών συμπτωμάτων τών ήμε · 
τερών όργάνων.

Μετά τόν ιστορικόν τούτον περί γρίππης 
πρόλογον, δν έχαράξαμεν πετώντι καλάμω, 
θά είσέλθωμεν είς μελέτην γενικωτέραν τής 
νόσου, άρχόμενοι έκ τής αιτιολογίας αύτής. ·

f '
Αιτιολογία τής γρίππης.
’Εκείνο, όπερ έκπλήοσει έν τή σπουδή τής 

γρίππης, είνε. ό έπιδημικός αύτής^αρακτήρ, 
ό παγκόσμιος πολλαπλασιασμός. Αλλά τίς 
ή αιτία τής έμφανίσεως τής γρίππης,. ύπό 
επιδημικόν χαρακτήρα; μεταξύ-τών πολυα
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ρίθμων αίτιων, άτινα δύναται τις νά παρα 
θέση. άναφέρομεν τήν άτμοοφ. έπίδρασιν. 'Ο 
Γκράβ γράφει: εΐνε πολύ πιθανόν, δτι ή 
γρίππη προέρχεται άπό γενικής τίνος έπηρ- 
ρείας. συνέπεια ταραχής των φυσικών δυνά
μεων, αίτινες ρυθμίζουσιν, ούτως είπεΤν, τήν 
εξωτερικήν έπιφάνειαν τής ατμόσφαιρας μας.

Όπως καϊ άν έχη εΐνε δύοκολον νά προσ- 
διορίσωμεν τάς περιπτώτεις, αϊτινες ευνοοΰσι 
τήν επιδημικήν έμφάνισιν τής νόσου, τής 
γρίππης ευρισκόμενης έν άπάσαις ταΐς έπο 
χαϊς, έν άπάσαις ταΐς θερμοκρασίαις, καϊ καθ’ 
άπάσας τάς διευθύνσεις τού άνέμου

Ή τελευταία μεγάλη τής γρίππης επιδη
μία, έξεράγη κατα τόν χειμώνα, εποχήν ιδια
ζόντως ευνοϊκήν τή νόσω ταύτη, και ένώ ό 
άνεμος έπνεε νοτιοανατολικώς, τότε τού- 
ναντίον ή επιδημία μάς ήρχετο έκ δυσμών 
διευθυνόμενη πρός ’Ανατολας. Διαρκούσης 
τής έπιδημίας ταύτης όλίγον ήδυνήθησαν, 
διά νά μή εΐπω καθόλου νά έξετάσωσι τήν 
έπίδρασιν τής άτμοσφαίρας έπι τής έπιδη · 
μίας παρά τό δοθέν παράδειγμα κατά τό ι85ι 
υπό τοΰ καθηγητοΰ Γκράβ.

Ό σοφός ουτος εΐχεν άνακαλύψει τήν έπο 
χήν έκείνην, ότι ή αναλογία τοϋ οξυγόνου 
έν τή άτμοσψαίρα είχε κατέλθει μεγάλως, 
ένώ ή νόσος ευρίσκετο εΐς τό άνωτερον ση
μεΐον τής έντάσεως της καί οτι τουναντίον 
ή αναλογία αύτη ηύξησεν, άμα ώς ή έπιδη- 
μία καθ’ ολοκληρίαν έξηφανίσθη.

Ό κ. Λ. Μασσόν έσημείωσεν αισθητήν 
αύξηοιν τής βαρομετρικής έν Παρισίοις πιέ- 
σεως κατά τήν διάρκειαν τής έπιδημίας τοϋ 
1889—1890· Ή πίεσις είχε σταθερώς άνέλ- 
θει είς 760 χιλιόμετρα,ένώ ή συνήθης κατά μέ
σον όρον, δεν άνήρχετο τών 756 χιλιομέτρων.

Ή λοιπή ατμοσφαιρική κατάστασις, πα
ρουσίαζε τας ακολούθους λεπτομέρειας; ή 
θερμοκρασία δέν κατήλθε τών 5, α! βροχαϊ 
υπήρξαν σπάνιοι, άλλ’ ή ύγρομετρική κατά- 
στασις τοϋ άέρος ήτο σταθερώς ύψωμένη. 
Ή σύμπτωσις τών τριών τούτων παραγωγών 
τής νοσου, .δηλονότι τής βαρομετρικής ύψώ- 
σεως, ψύχους μικρός έντάσεως καί πωςΰγροϋ, 
έσημειωθη κατά τήν τελευταίαν τής γρίππης 
έπιδημίαν'έν ταΐς πλείσταις τών μετεωρολο- 
γικών σταθμών τής Εύρώπης, έκτος τής Ρωσ- Grace. Αί πρώται έσωτερικαϊ περιπτώσεις, 
σίας, ένθα οΐ μάλλον ύ^ωμένοι άριθμοϊ τών άπεκαλύψθησαν είς τούς παλαιούς άσθενεΐς· 
θανάτων συνέπιπτον μετά τών περιόδων, καθ’ οί πρό .ολίγου εΐσελθόντες έν τώ νοσοκομειω 
άς τό βαρόμετρον κατήρχετο, ένώ ή θερμό- 
κρασία άνήρχετο.

‘Ο κ. Μασσόν έσημείωσεν ότι καθ ’ όλην 
τήν διάρκειαν τής επιδημίας, τό ήλιακόν φώς 
ήτο σχεδόν πάντοτε έσκοτισμένον ύπό νεφών, 
καί οτι οί άνεμοι έπνεον προπάντων έκ με- νον οί όκτώ τοποθετηθέντες μακράν ού δέν 
σημβρίας, νοτιοανατολικώςτών βευμάτων τού έπαθον.

άέρος άκολουθούντων διεύθυνσιν άντίθετον 
τής πορείας τής επιδημίας.

Έν τή ένεστωση καταστάσει τών γνώσεων 
μας, δέν δύναται τις ή ν’ άναγράψη τάς με
τεωρολογικός ταύτας παρατηρήσεις χωρίς ν ’ 
άποπειραθή νά έξαγάγη συμπεράσματα.

Τά φαινόμενα ταΰτα δέν έπέσυρον τήν 
προσοχήν τών μετά τόν Γκράβ σοφών, άπερ- 
ροφημένων έκ τής άναζητήσεως τών όρων 
τοϋ μεταδοτικού χαρακτήρος- τής νόσου, καϊ 
τής ανακαλύψεως τοϋ παθολογικού ειδικού 
τής γρίππης μικροβίου.

Ό μολυσματικός χαρακτήρ τής νόσου, δηλ. 
ό δΓ ασθενούς τινός άτόμου· πολλαπλασια
σμός αύτής, έβεβαιώθη ύπό τού Haygrath 
περί τό τέλος ταυ ι8;ν αίώνος, άλλ’ άπαν- 
τες οί σοφοί δέν συμμερίζονται τήν θεωρίαν 
ταύτην.

Ό κ. Όλιβιέ, ό έπιφανής τής Λυών κα
θηγητής έποιήσατο τήν 28r.v Ίαν. τοϋ 1890 
άνακοίνωσιν έν τή ’Ιατρική ’Ακαδημία τών 
Παρισίων, έν ή αναφέρει πολλά γεγονότα, 
συντελοϋντα ΐσχυρώς ίνα έπιρρώσωσι τήν 
γνώμην, ότι ή γρίππη εΐνε νόσος μεταδοτική. 
Παραθέττει μεταξύ άλλων τήν περίπτωσιν 
καθ’ή ν γυνή τις προσβληθεΐσα έκ γρίππης άπε 
χρέμψατο καταπληκτικήν ποσότητα φλεγμά- 
και περιέπεσεν είς τοιαύτην κατάστασιν άδυ· 
ναμίας, ώστε δέν ήδύνατο πλέον νά χωνεύση 
τάς τροφός, άς τή έδιδον. Ό ιατρός διέταξεν 
ϊνα έκμυζή μόνον τό κρέας καϊ ν άπορρίπτη 
τάς ϊνας. Ή άσθενής συνεμορφώθη τή δια
ταγή άποπτύουσα έν τινι πινακίω, τό ουτω 
πως μασηθέν κρέας, ϊνα χρησιμεύση τούλά- 
χιστον ώς τροφή εΐς γαλήν, ήν ύπερηγάπα· 
άλλ’ ή νόσος μετεδόθη είς τό δυστυχές τούτο 
ζώον το όποιον παρουσίασεν άπαντα τά τής 
γρίππης συμπτώματα. Το γεγονός τοϋτο, 
αποδεικνύει. ώςπρός τήν γαλήν τούλάχιστον, 
τόν μεταδοτικόν χαρακτήρα τής γρίππης διά 
τών φλεγμάτων.

Δύναταί τις νά είπη τό αύτό, και διά τόν 
άνθρωπον; Τ’ ακόλουθα γεγονότα θά μάς 
διδαξωσι.

Ό Άντωνύ άνεκοινώσατο τή ιατρική έται · 
ρία, πλείστας περιπτώσεις μολυσματικότητος 
παρατηρηθείσας έν τώ νοοοκομείω Vai de 

πάσχοντες έκ γρίππης. έτοποθετήθησαν έπί- 
τηδες πλησίον τών άλλων άσθενών, παρετή- 
ρησε δέ ότι πάντες έκεΐνοι, οίτινες έσχον 
ώς γείτονα άσθενή έκ γρίππης προσβεβλη- 
μένον, προσεβλήθησαν έκ τής νόσου. Και μό-

'Ομοίως έν πολλαΐς οίκογενείαις,οπου άπαν · 
τα τά μέλη προσεβλήθησαν έκ περιτροπής ύπό 
γρίππης, ή νόσος έφάνη μεταδοθεΐσα παρά 
ξένου, άποφέροντος εκ τίνος προαστείου τό 
τής γρίππης μικρόβιον.

Δέν κρίνομεν έν τέλει άσκοπον νά σημειό- 
σωμεν τό παράδειγμα, όπερ άφηγήθη ήμΐν, ό 
καθηγητής κ Lancerau, οτε είχομεν τήν τι
μήν ν’ άκολουθήσωμεν τήν κλινικήν του. έν 
Hotel Dieu. Τό παράδειγμα τού ήμετέρου 
σοφού διδασκάλου αποδεικνύει τήν μολυσμα
τικήν τής νόσου φύσιν· έν οικογένεια άριθ- 
μούση έξ τέκνα, έν έξ αύτών επαθε φλό 
γωσιν τοϋ λαιμού, άνευ έξογκωοεως τοΰ φά- 
ρυγγος. καί μετά παρατεταμένου πυρετού. 
Δύο ήμέρας άπό τής άσθενείας τοϋ παιδός, 
προσεβλήθη ομοίως ό υπηρέτης ύπό φλογώ 
οεως τού λαιμού, άνευ έξογκωοεως τού φά 
ρυγγος έπίσης. άλλ’ήτις ήν σωβαρωτέρα τής 
τού παιδός. Κατά την αυτήν ήμέραν, έτε
ρός τις έκ τών παίδων παρεπονεΐτο δΓ ισχυ
ρόν ήμικρανίαν, ήτις παρωξύνετο είς τήν 
έλαχίστην τού πάσχοντος κίνησιν. Τρεις 
μετά ταΰτα ήμέρας μικρά τις παιδίσκη, προ
σεβλήθη ύπό πυρετού κεφαλαλγίας συνοδευο 
μένης ύπό δρυμέων πόνων, άλλά μή αυξα
νόμενων κατά τάς κινήσεις και προερχομένων 
επομένως έκ συμφωρήσεως· τήν έπαύριον δύο 
έτεροι παΐδες προσεβλήθησαν ύπό βρογχίτι - 
δος, μετ’ εκδηλώσεων πυρετών αρκούντως 
σφοδρών.

Τα γεγονότα ταΰτα άποδεικνύουσι νομί- 
ζομεν κάλλιστα, οτι αί άγηδόνες δέν έχουσιν 
ή μίαν μόνον καί τήν αύτήν άρχικήν αιτίαν.

Εύνόητον δέ ότι τό μίασμα μεταδίδεται εύ- 
κολώτερον, καθ’οσον οί όροι τής καθ’ έπταε- 
τηρίδα μεταλλαγής τών κυττάρων εΐνε μάλ
λον προσφοροι εΐς τήν παραγωγήν τής νό
σου ταύτης.

“Εν τισι περιστάσεσιν ή έπιδημία τής γρίπ
πης μεταδίδεται διά μέσου τών αψύχων αντι
κειμένων, ώς άπεδείχθη τούτο έκ τής μελε- 
τηθείσης παρά τού κ. Douguy, έν τώ πολε- 
μικώ πλοίω Bretagne χρησιμεύοντος ώς ναυ
τική σχολή, έπελθούσης έκ τής πρός αξιω
ματικόν τινα τοϋ πλοίου αποστολής δύο τα
χυδρομικών δεμάτων, έγκεκλεισμένων έν ξυ- 
λίνω κιβωτίω, καί άτινα έστάλησαν έκ τίνος 
έμπορικοϋ οίκου τών Παρισίων. Τρεις ήμέ
ρας μετά τήν παραλαβήν τών δεμάτων, ό 
αξιωματικός, ήσθένει έκ γρίππης και μετά φ 
ήμέρας, 240 έκ τών 86^ μαθητευομένων μα
θητών, οίτινες έσχηματιζον τό πλήρωμα., 
προσεβλήθησαν ύπό τής αύτής νόσου, ένώ δύο 
ετερα πλοία χρησιμεύοντα έπίσης ώς ναυτι 
καί σχολαί, ήγκυροβολημένα εΐς τόν αύτόν 
λιμένα διέμειναν άμόλυντα.

Ουτω λοιπόν τ’ ανταλλασσόμενα άντικεί- 
μενα, αΐ έπιστολαί, τά ταχυδρομικά δέματα, 
ούνανται άσφαλώς νά θεωρηθώσιν ώς καλοί 
άγωγοϊ τής γρίππης, πασιγνώστου όντως, ότι 
έν Παρισίοις καί Λονδίνω, ή νόσος, προσέ- 
βαλλεν εύθύς έξ αρχής, τούς εΐς τήν γενικήν 
διεύθυνσιν τών ταχυδρομείων ύπαλλήλους 
δηλ. άνθρώπους εύρισκομένους έν διηνεκεΐ 
καί άμέσω έπαφή μετά τών έξωτερικών προε
λεύσεων ώς έκ τής φύσεως αύτής τών άσχο- 
λειών. Κατά τήν πρωτην έπιδημίαν ή γρίππη 
ήλθεν είς Βρέστην έκ ταχ. δέματος, προερ- 
χομένου έκ Παρισίων.

Ή αύτή παρατήρησις έγένετο ομοίως ύπό 
τού ιατρού τής έταιρείας τών Άνατ. σιδη
ροδρόμων, καθ’ ήν οί πρώτοι μολυνθέντες, 
ύπήρξαν οί ύπάλληλοι τοϋ σταθμού.

Ό κ Ντουφλόκ φέρει καί αύτός γεγονότα 
άποδεικνύοντα λίαν έναργώς τήν πρόκλησιν 
έπιδημίας, έλαττωθείσης ειτα δια τής άπομο- 
νώσεως έν τινι άσύλω περιλαμβάνοντι 8ο γυ
ναίκας, ηλικίας ι8—20 έτών. Μόνη ή διευ
θύντρια ήτις ήτον ήναγκασμένη νά δεχηται 
τά πρόσωπα άτινα ήρχοντο νά έπισκεφθώσι 
τούς άσθενεΐς είς τό κατάστημα, προσεβλήθη 
ύπό τής Influenzas. Μετά δύο ήμέρας ό κ. 
Ντ.ουφόκ παρετέρησεν ότι έτεραι ούο γυναί
κες κατέπεσαν άσθενεΐς, καί έντός 15 ημε
ρών 20 έκ τών 8ο γυναικών τού άσύλου, 
προσεβλήθησαν έκ γρίππης μέ χαρακτήρα έλα · 
φρας νευροπαθείας.

Ό διακεκριμένος καθηγητής τής ιατρικής 
Σχολής τών Παρισίων κ. Βουσσάο, μή θέ- 
λων ν ’ άποφανθή περί τού μεταδοτικού, ή 
μή τής νόσου, παραδέχεται ότι άν ύπάρχη τι 
τό μολυσματικόν έν τη νόσω ταύτη, τούτο 
εΐνε ή έπάνοδος αύτής διά τής ύποτροπής 
καί ιδίως, αί πνευμονίαι, όπερ εξηγεί πώς έν 
τέλει τών έπιδημιών, βτε ή γρίππη έξαψανί- 
ζεται αι πνευμονίαι έμμένουσι, καί μεταδί
δονται έξ άπροόπτου, χωρίς νά προαγγέλλων- 
ται ύπό τών συνήθων συμπτωμάτων τής 
γρίππης.

φίοσδήποτε όμως καί άν εΐνε ό μολυσμα
τικός αύτής χαρακτήρ, αδύνατον καθίσταται 
ήμΐν νά έξηγήσωμεν τό αίτιον πάντων τών 
ονμβάινόντων, ώς π. χ. τό τοϋ ψύλακος ^ά
ρον τινός, όστις έκτος πάσης έπικοίνωνίας 
μεθ’ ετέρου προσώπου διατελών, προοελήθη 
εν τούτοις έκ γρίππης. Έξ άλλου έν τούτοις 
πολυάριθμα παραδείγματα τής μολυσματικό
τητος τής γρίππης ^παρέχονται ώς λ. χ. πό
λεων, έν αΐς ή νόσος άνεφάνει φεισθεΐσα τών 
φυλακών, τών μονών και τών μεμονομένων 
άσυλων, καθ’όλην τήν διάρκειαν τής επιδη
μίας καί τότε μόνον συνέβαινε κρούσμα τι,
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έτε οί έγκεκλεισμένοι εύρίσκοντο εϊςσυγκοι- 
νωνίαν μετά των έίω προσώπων.

Παρ’ δλα τά έπί μεμονομένων ατόμων 
κρούσματα δέν πρέπει τις ν’ άμφιβάλλη περί 
τοϋ μολυσματικού τής νόσου. Ή ιατρική 
φιλολογία παρέχει ήμΐν άξιόλογον άριόμόν 
γεγονότων, άποοεικνυόντων τδ μολυσματικόν 
τής νόσου. Ό κ. Burfereau αναφέρει δύο 
γεγονότα λίαν ενδιαφέροντα αναφορικώς προς 
τδ |ΐολυσματικδν τής νόσου. Είχεν ύπό τήν 
διευθυνσίν του δύο αίθούσας ασθενών έν 
Vat de Grace Είς τήν μίαν τών αιθουσών 
τούτων έθεραπεύοντο οί προσβεβλημένοι έκ 
μολυσματικών νόσων ασθενείς, ώς οί έ$ οσ
τρακιάς, δεφθερίτιδος κ. λ. καί έκρατοϋντο 
έκτος πόσης συναφείας άπό τών λοιπών α
σθενών, και τοϋ προσωπικού τοϋ νοσοκομείου.

Έν ω απαν τδ Vat de Grace έλυμαίνετο 
ή γρίππη, ούδείς έκ τών ασθενών τής αιθού
σης τών μολυσματικών νόσων προσεβάλλετο. 
Έν τή δεύτερα αιθούση ένοσηλεύοντο οί 
εσωτερικοί σπουδασταί τής ιατρικής καί λοι
ποί μαθητεύοντες έκτος πόσης συνάφειας 
τών άλλων ασθενών τον νοσοκομείου καί δι 
έμενον οΰτω χρονικόν τι διάστημα απρόσ
βλητοι έκ τής γρίππης, ήτις είχεν έπισκε- 
φθή άπάσας τάς αίθούσας. ότετήν 3ι ^βρίου 
είσήλθε νέος σπουδαστής προσβεβλημένος 
ύπδ σοβαρότατης γρίππης μεθ ’ υποτροπής 
βρογχοπνευμονίας,καί μετέδωκεν αύθωρεί τήν 
νόσον είς τσύς συντρόφους του.

Ή γρίππη δυνατόν νά μεταδοθή καί διά 
τοϋ ύδατος. Ο Tissier έκ Λυών παρετέρησεν 
ότι ό μικροοργανισμός οστις διακρίνεται άπό 
τοϋ αιμάτος καί τών ούρων τών εκ γρίππης 
νοσούντσς ύή καλώς έν τώ υδατι. Ημείς 
έποιησάμεθα πειράματα καί παρετηρήσαμεν 
ότι τό ύδωρ, περιέχει πλειότερα τών μικρο
οργανισμών κατά τήν αρχήν τής νόσου ή κατά 
τήν παρακμήν αυτής.

Τό μόλυσμα φυλάττει τήν ενέργειαν του 
έπί πολύ δυνάμενον ουτω ν’άνθέέη κατά τήν 
έζ Αυστραλίας είς Ευρώπην διάβασίν του. 
Δυνατοί νά μεταδοθή και παρά προσώπων 
ύγιώγ έλθόντων εις επαφήν μετά νοσούντων 
έκ γρίππης καί τηρησάντων τδ μόλυσυα είδ 
τήν επιφάνειαν τών ενδυμάτων αύτών χωρίς 
νά μολυνθώσιν αυτοί οΐ ίδιοι

Π. Ν. Διβ&ρης

Αί αναμνήσεις παρελθούσης ευδαιμονίας είναι αί 

ρυτίδες τής τύχης.

Αί ελπίδες μελλούσης ευτυχίας «’ναι αί θωπεϊαι 

TOY προσεχών

Οί άνθρωποι χαιρετώσι προθυμότερου γνώριμόν

Τινα βαίνοντα έφ’ άμάξης ή στενόν φίλον πορευό-

μενον πεζή, καί τούτο εξ έπιπολαίου έπιδείξεως.

Η ΦΓΜΑΤΙίΙΣΙΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ

"Η μεγάλη άνακοίνωσις τοΰ Βέρλιγκ-—Αί Ιδι
ότητες τοΰ φυματικοΰ γάλακτος.— Μία επι
στημονική νίκη.—
Είνε τάχα μία πραγματικότης και μία νίκη ή 

έν ακόμη όνειρον και μία χίμαιρα ;

Μετά τον Κώχ, ιδού τώρα ό Βέριγκ, οστις σχε

δόν άνευρε καί σχεδόν μας υπόσχεται τό φάρμακου, 

τό αντίδοτου τοϋ εμβολιασμού τής φθίσεως.

Τό πράγμα έψιθυρίσθη άορίστως, έλέχθη κάπως, 

αλλ’ ήδη, χάρις εις τήν άνακοίνωσιν τοϋ Γέρμα 

νοΰ μικροβιολόγου εις τό συνέδριου τής Κάσσελ, 

έχομεν πλήρη την μέθοδον και πλήρη τήν ΐστορίο.ν 

τών πειραματισμών τοϋ Βέριγκ.
Άλλά πριν διηγηθώμεν περί τίνος πρόκειται, 

πριν έκθέσωμεν τήν άνακάλυψιν αυτήν, ή όποια πι

θανώς να εινε ή σπουδαιότερα καί ή σωστικωτέρα 

τοϋ αίώνος μας. πρέπει νά ειπωμεν προηγουμένως, 

ότι ό Βέριγκ είνε ό μεγαλύτερος μικροβιολόγος τής 

Γερμανίας, οτι μαζή μέ τόν Ροΰ διανέμεται τήν δό

ξαν τής άνακαλύψεως τοϋ όρρου τής διφθερίτιδας, 

ότι εχει κάμει σπουδαιοτάτας μικροβιολογικοί ανα

καλύψεις καί οτι έχει φήμην παγκόσμιον δχι μόνον 

αξίας, άλλά καί συνέσεως και μετριοφροσύνης.

Μία ανακάλυψες καί μία άνακοίνωσις τοΰ Βέριγκ 

εινε σχεδόν θετικότητες διά τόν έπιστημ.ονικόν κό

σμον.
Ό Βέριγκ πρό πολλοΰ αναζητεί τόν ορρόν τής 

φθίσεως.

Τά πειραματα καί αί έργασίαι τών άλλων διηυ- 

θύνοντο πρό πάντων είς τάς τοξίνας καί άντιτοξίνας 

του φυματικοΰ μικροβίου. Οί δύο περίφημοι oppot του 

Κώχ, οΐ οποίοι τόσην εΐχον αποτυχίαν, έβασιζοντο 

ακριβώς έπί τής ένεργείας τών τοξινών.

Ο Βέριγκ απεναντίας’ ακολουθών άρχαιοτέραν 

όβόν, τήν οδόν τοΰ ΓΙαστέρ, έπειραματίσθη δι’ αυ

τών τών μικροβίων. Ό Παστέρ τφόντι άνεκάλυ- 

ψεν βτι συχνοί καί βαθμιαίοι εμβολιασμοί μικρο

βίων υδροφοβίας, -γενόμενοι εις εν ζφον, τό έξοι*  

κειοΰν μέ τήν άσθένειαν, τό μιΟριδατίζουν καί έπί 

τέλους τδ καθιστούν άπρόβλητον άπό υδροφοβίαν.

Ο Βέριγκ έξετέλεσε τά αυτά πειράματα έπί' δα- 

μάλεων1 καί εύρεν, δτι βαθμιαίοι καί συνεχείς ισχυ

ρότεροι εμβολιασμοί δια καλλιεργειών φυματιώσεως 

καθιστώσι τδ ζφον δλως διόλου άνοσον, ολως διό

λου απρόσβλητον από τήν φυματίωσιν.

Τό ζφον έξοικειοΰται είς τό μικρόβιου ολίγον 

κατ’ ολίγον καί αί ενέσεις δέν τοδ προξενοΰν έπί 

τέλους καμμίαν ταραχήν δ δέ οργανισμός του προε

τοιμαζόμενος διά τήν άμυναν τοΰ μικροβίου τοδ Κώχ 

δέν έχει πλέον κανένα φόβον έξ αύτοΰ.

Ό Γερμανός παθολόγος σκέπτεται, δτι καί ό άν

θρωπος δέν δύναται παρά τήν αυτήν νά έχη ιδιό

τητα προς τδ μικρόβιου. Είς οργανισμός παιδιού 

δέν δύναται παρά νά έχη προς τό μικρόβιου τής 

φθίσεως τας αΰτας ιδιότητας καί σχέσεις, τάς όποιας 

καί είς οργανισμός ζφου,"ευρισκομένου ύπδ τις αύ- 

τάς συνθήκας.

Δυστυχώς θά ήτο τόλμημα νά φαντασθή Κανείς 

ενέσεις μικροβίων τον Κώχ, έκτελουμένας έπί άν- 

θρωπινου οργανισμού. Αί ενέσεις αύται τφόντι εινε 

λίαν επικίνδυνοι άρκε’ δέ ελάχιστη αδξησις τοΰ 

ποσού, ελάχιστη ανωμαλία περί τήν τοξικότητα τών 

μικροβίων, δπως ή φυματίωσις άναπτυχθή καί ό 

θάνατος έπέλθη.

Άλλ’ ό Βέριγκ έσκέφθη άλλως τό πράγμα-

Εινε γνωστόν τφόντι, δτι τά έντερα τών μικρών 

παιδιών καί ολόκληρον τό πεπτικόν σύστημα δια- 

περαται ευκόλως ΰπό τών μικροβίων. Άντΐ λοιπόν 

καλλιεργειών καθαρών, έγχυνομένων ύπδ τδ δέρμα 

ό Βέριγκ έσκέφθη νά μ-ταχειρισθή απλώς τήν πό

σην γάλακτος δαμάλιων, αί όποιοι νά έχουν έμπο- 

τισθή άπό φυματίωσιν καί αί όποιαι νά έχουν φθά- 

σει είς τήν άποσίαν.

Τοιοδτον γάλα, πινόμινον ολίγον κατ’ ολίγον, 

κατ’ άρχάς είς δόσεις έλαχίστας καί έπειτα βαθμι- 

δ·ν είς μεγαλειτέρας. δέν Θά είχε τάχα τήν ενέρ

γειαν νά εξοικειώνω τόν οργανισμόν τών παιδιών 

καί νά καθιστά απρόσβλητα άπό τήν φυματίωσιν ;

Τδ γάλα τφόντι θά μ-τέδιδεν ασθενώ; κατ’ άρ

χάς καί έπειτα ισχυρότερου τα μικρόβια καί θά κα

θιστά τον οργανισμόν τών παιδιών ικανόν να αντι- 

σταθή είς τήν ενέργειαν των.
Τδ αΰτδ ακριβώς συμβαίνει μ: τήν μέθοδον τοΰ 

ΙΙαστέρ. Αί ενέσεις κατά τής ύδροφοδ'άς, κατ’ 

άρχάς ασθενέστατα:, κατόπιν ίσχυρότεραι καί τέλος 

ισχυρά! μιθριδατίζουν τδ σώμα καί τδ καθιστούν ι

κανόν νά δεχθή τήν ένέργιιάν του έκ τής νόσου 

ανευ κινδύνου.

■ Ή μέθοδος , τοΰ Βέριγκ δέν έδοκιμάσθη άκόμη 

έπαρκώς. Διν γνωριζομ-ν άκόμη ασφαλώς αν ή θε

ωρία, ή καθόλου εύλογος, εΐνε καί πραγματική. 

Άλλά προπάντων δίν γνωρίζομιν άν ό εμβολιασμός, 

ούτος διά τής πόσεως φυματιώδους γάλακτος προ- 

φυλάσσει δι’ ίλην τήν ζωήν ή μόνον δι’ ένα χρονι

κόν διάστημα τόν οργανισμόν άπό τήν νόσον.

Ό Βέριγκ δέν ήθελησεν άκόμη ν’ άποφανθή. Τά 

πειράματα του συνεχίζονται καί μόνον εις προσεχές 

μέλλον δύνανται νά δώσουν θετικά απολύτως απο

τελέσματα.

’Οπωσδήποτε τδ βέβαιον είνε, οτι εύρισκόμτθα 

είς οδόν σωτηρίας, οτι ανεξαρτήτως παντός άπονε- 

λέσματος ή μέθοδος τοΰ Βέριγκ ανοίγει πεδίου ολό

κληρον νέων ερευνών. Καί αν άκόμη τδ φυματικδν 

γάλα δεν παράγε, παρά μόνον εφήμερου άνονίαν, 

τήν ανοσίαν τής βρεφικής ήλικ-’ας, και τότε άκόμη 

ή άνακάλυψις εΐνε ανεκτίμητος. Τδ έν πέμπτου τών 

θανάτων τής βρεφικής ηλικίας οφείλεται είς τήν 

φυματίωσιν.
Θ’άρκή πλέον θεραπεία ολίγων ημερών διά γά

λακτος φυματικοΰ, καταλλήλως έκλελεγμένου έκ 

ζφων βαθμηδόν καί περισσότερον έξοικειουμενων εις 

τήν φυματίωσιν, όπως το παιδίον καθίσταται ανοσον 

προς τήν μεγάλην βροτολοιγόν. Καί άν ύποθέσω- 

μεν οτι ή ανοσία εΐνε διαρκής, οτι τδ φυματικον 

γάλα μάς χαρίζει σταθερόν καί αντίδοτου δι’ δλην 

μας τήν ζωήν, τότε θ’ άρκή ή μικρά αυτή θεραπεία 

όπως έξασφαλιζώμεθα όλοι καί άψηφοΰμεν διαρκώς 

τήν ασθένειαν, ή οποία όλονέν φονεύει τδ εν τέταρ

τον έκ τοΰ πληθυσμού τοΰ πλανήτου μας.

Ή-θεραπεία τοΰ Βέριγκ είνε άκόμη άβεβαία, ό 

δέ ορρός τής φθίσεωςτοσάκις μέχρι τουδε διελαλήθη, 

ώστε νά ήμεθα εύλόγως δύσπιστοι καί νά θέλωμεν 

εΰλόγως νά θέσωμεν τήν χεϊρα είς τόν τύπον τών 

ήλων, δπως πιστεύσωμεν. Τήν ημέραν δμως κατά 

τήν οποίαν ή άνακάλυψις θά βεβαιωθη, τήν ημέ

ραν κατά τήν οποίαν ό Βέριγκ έν τη εΰσυνειδησίρ 

του απολύτου τοΰ έπιστήμονος έπισφραγίση τήν άνα- 

κάλυψίν του, μία άπό τάς μεγαλειτέρας νίκας τής 

επιστήμης θά έπιτελεσθή, νέα εποχή σχεδόν θ’ αρ

χίση διά τήν άνθρωπίνην ευημερίαν καί τδ όνομα 

του Γερμανού έπιστήμονος θά δύναται νά ταχθή 

άφόβως μεταξύ τών μεγαλειτέρων ευεργετών τής 

άνθρωπότητος.

ΒΕΡΙΜΗ EKAPDMH ΕΙΣ ΤΗΝΟΝ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγ. φύλλου)

'Γπεράνω ύψίΰται ό κυρίως ναός τής Ευαγγε

λίστριας, προς τιμήν τής Εΰαγελισθείσης Μαρίας 

οίκοδομηθείς. Διευθυνβέντες προς τήν δεξιάν πτέ

ρυγα τοΰ διαμερίσματος τούτου, ένθα καί ή αίθουσα 

τής γραμματείας, εύρομεν τον καλλιστον και αξιό

λογου άπό πολλοΰ χρόνου φίλον κ. Κρικελήν, γραμ

ματέα του ΐεροΰ ιδρύματος, ®«εις μετά πάροδον 

τοσούτου χρόνου φιλίας αμέσως με ανεγνωρισε και 
εϋαρεστήθη, άφοΰ μάς προσέφερεν αναψυκτικά, να 

μας έπιδείξθ διάφορα παλαιά αξιόλογα και τιμαλ

φή αναθήματα καί καλλιτεχνικός παλαιάς τε καί 

νιωτέρας εικόνας, άνηρτημένας έπί τών τειχών τής 

αιθούσης καί τον ιδιαιτέρου γραφείου τής' γραμμα

τείας και έν ταύτώ μάς διηγήθη έν συντόμφ και 

τήν ιστορίαν έκαστου τούτων. Εΐτα δέ ώδήγησεν 

ημάς είς τά λοιπά διαμερίσματα καί τούς ναούς, 

έπιδείξας ήμΐν καί έξηγήσας καταλλήλως τά πάντα, 

μη παραλείψας νά μάς χορηγήση, βσας πληροφο

ρίας τφ έζητήσαμεν.
Ό ναός φκοδομήθη τφ 1823, άλλ’ ώς φαίνε

ται δέν παρουσιάζει τι έκτακτον, άναλόγως τής φή

μης του, οΰδέ'εΐνε αρχιτεκτονικόν τι καλλιτέχνημα. 

Τδ τέμπλου αΰτοΰ έν τούτοις είναι ωραιότατα κα- 

τεσκευασμένον, εντελώς έκ ξύλου, λεπτότατα επε- 

ξειργασμένου. . ,
"Αμα τή εΐσόδφ του ό επισκέπτης καταλαμβά

νεται ύπδ σεβασμού και συγκινήσεως, ευρισκόμενος 

πρό σωρείας άναριθμήτων αναθημάτων καί πολυ- 

ποικίλλων ώραίων, διαφόρων αποχρώσεων, άνηρτη- 

μένων πολυελαίων και πολυφώτων. Αριστερόθεν 

κείται ή θαυματουργός είκών, άπαστράπτουσα έκ 

τών κοσμημάτων καί τών άνημμένων κηρίων.
— Καί πώς καί πότε Κύριε Κρικελή, άνεκα- 

λύφθη ή είκών αυτή, δυνασθε να.μάς είπητε, Σείς 

βεβαίως θά έσχημαιίσατε τήν θετικωτέραν ιδέαν, 

ήρώτησα τότε αυτόν.
— Όχι, Κύριε Πρίντεζη, αδύνατον νά έξακρι- 

βώσ-r, τις ποια ή αληθής ιστορία τής εύρέσεώς της 

διότι πολλαί φέρονται σχετικαί παραδόσεις.

Έν τούτοις ώς θετικωτέρα φαίνεται ή ακόλουθος, 

άναφερομένη εν το~ς συγγράμμασι..

«Τδ 1823 ένηργοΰντο .άνασκαφαί, ιδίως δέ προς 

άνατολάς τής κωμοπόλεως, οτε τγ, 30 Ιανουάριου
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άνεκαλύφθη μικρά μαυρισμένη είκών τής Παρθέ

νου, ήτις τεθείσα έπιμελώς έντδς περικόμψου θή

κης αποτελεί τδ προσκύνημα τών συρρεόντων εχ- 

τότε απείρων αύτής προσκυνητών.. Έν ατέχνφ δέ 

καί παλαιφ σχεδιάσμαιι του ναού τής εΐκόνος ταύ

της φέρεται ή ακόλουθος επιγραφή : «Τίς ή θαύμα· 

τουργός αδτη είχών και πόθιν ζητείς ώ θεατά ; Ή 

μεν είκών, ώς δρας, τής Θεοτόκον, εΰαγγελιζομί- 

'νης ύπ’ αγγέλου εΰρηται ίν τή νήσφ Τήνη> ίζ άπο· 
καλύψεως τφ 1823, ’Ιανουάριου 30, πολλούς αίώ· 

γας τη Γη έγκεκρυμμένη. Ό δέ περικαλλής ον ό· 

ρας Ναός είς τιμήν ταύτης άνηγέρθη, καλλοπιζό· 

μένος δέ διατελεϊ τή διηνεχεΐ συνδρομή τών παντα- 

χόθεν χριστιανών». Κατά πολλάς δέ παραδόσεις 

πάμπολλα έγένοντο θαύματα, ίδίωο εκείνων, οι’τι- 

νες προσέρχονται άποκλειστικώς και μετά πεποιθή- 

σεως».
Ή θαυματουργός έί- 

κών έκλάπη τώ 1842, 

τή 15 Δεκεμβρίου ύπό 

τίνος Χριστοδούλου 

Δημητρίου, άλλά μετά 

τινας ήμέρας άνευ· 

ρέθη.

Αί πανηγυρεις, αί

τινες τελούνται εν 

Τήνφ είσιν αί μεγα

λοπρεπέστεροι τών έν 

Έλλάδι θρησκευτικών 

τοιούτων συναθροίσε

ων, γίνονται δέ τε

τράκις του έτους, καθ ’ 

αςέορτάζεται ύπδ δια

φόρους μορφάς ή μνή

μη τής· «ύαγγελιζομέ- 

νης Παρθένου, ήτοι:

Ιον Τήν 30 ’Ιανουάριου, ένθα ή επέτειος τής 

εύρεθ^ίσης εΐκόνος.

2ον Τήν 15 Δεκεμβρίου, καθ’ ήν άνευρέθη μετά 

τήν κλοπήν.

3ον Τήν 25 Μαρτίου, τήν έπισήμως καθιερωμέ- 

νην πρός έορτασμόν τοϋ Ευαγγελισμοί.

4ον Τήν 15 Αύγούστου, πρδς πανηγυρισμόν τής 

Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.

Έξ όλων όμως τούτων μεγαλειτέρα είναι ή τής 

25 Μαρτίου, καθ’ ήν ή νήσος αΰτη παρίστησι θέ

αμα εκτάκτου μεγαλουπόλεως, διότι πανταχόθεν 

συρρέουσι χιλιάδες προσκυνητών.
’Απο της μονής ταύτης συντηρείται καί γυναι

κεία μονή, τιμωμένη ύπδ τδ όνομα «Κοίμησις τής 

Θεοτόκου», γνωστότερα δέ υπό τήν έπωνυμίαν του 

«Κεχροβουνίου».

To ev Λουτρ!} Τήνου ΓαΙίικον παρΰτναγωγτΐον

Έν τφ χωρίφ Λουτρά τοϋ δήμου ΤΙεραιών, δίω

ρου απδ τής πρωτευβύσης απέχοντι διάστημα και 

έν θέσει περιβλέπτφ και άξιοθεάτφ, έν μέσφ κή

πων και δένδρων σύσκιων, κείται τδ άξιόλογον ιερόν 

ίδρυμα τών καθολικών, γαλλικόν -Παρθεναγωγείου 

καί έκπαιδευτήριον, ένθα φοιτώσι πολλαί κατ’ έτος 

νεανίδες έξ ‘Ελλάδος καί τοΰ έξωτερικοΰ προερ

χόμενοι.

Το ίδρυμα τοϋτο ίδρύθη πρδ τεσσαρακονταετίας 

ύπδ τής Άγγλίδος τδ γένος, διαμαρτυρουμ-νης καί 
πλούσιας γυναικός, Ίγνατίας'καλούμενης, άσπα- 

σθείσης δέ τότε τδ καθολικόν δόγμα καί άφιερω- 

θείσης όλοψύχως είς αγαθοεργούς σκοπούς καί τδν 

μοναχικόν βίον. Μετ’ αύτήν τδ έργον προώδευσεν 

θαυμασίως ύπδ τής ίσαξίως ευσεβούς ήγουμένης 

τοϋ 'Αγίου Φραγκίσκου Δε-Σάλ, καί μετά τδν θά

νατον ταύτης τδ παρθεναγωγείου ύπδ τήν Διεύ- 

θυνσιν τής Ήγουμένης Εύγενείας, γαλλίδος έπίσης 

τοϋ Πολυτίμου Αίματος έπικληθείσης, έπετέλεσε 

γιγαντιαίας προόδους καί έξίκετο είς βαθμόν έπι- 

ζήλου τελειότητος, άνακα-.νισθέντος καί βελτιωθέν- 

τος, μετά προσθήκης νέων διαμερισμάτων, ωραίων 

αιθουσών καί καταλληλότερων ύπδ έποψιν ύγιεινής 

καί θέσεως ώς καί ευάερου, εύηλίουκαί προπάντων 

εύρυχώρου κοιτώνας. Τδ εκπαιδευτικόν τοϋτο κατά

στημα τών θηλέων, θεωρείται τδ καλείτερον έν τή 

Ανατολή, ένεκα τοΰ 

έφαρμοζομένου καλλί- 

στου μεταδοτικού συσ- 

στήματος, τής έπιμ.- 

μιλημένης άνατροφής, 

ήν δίδουσιν εΐς τα κο

ράσια, καί τής μητρι

κής στοργής, ήν δμο- 

λογουμένως αί έπιφορ- 

τισμέναι τήν αγωγήν 

αύτών διδασκάλιτσαι 

και μοναχοί τρέφουσι 

π;δς τος μαθήτριας 

αύτών. Καί όντως 

μετά ολίγων μόνον 

μηνών διαμονήν πα

ρατηρεί τις τήν διαφο
ράν καί πρόοδον τής εί- 

σαχθιίσης έν τφ κατα- 

στήματι τούτφνέας μ-θόδου. Τοσούτφ δέ άφοσιοΰται 
καί άρέσκεται, άγαπα καί άνταγαπάται πασα μα

θήτρια μόλις είσέλθη έκεί. μετά τών συναδέλφων 

χαί διδασκαλισσών των, ώστε έκθύμως σας ομολογεί 

τήν εύχαρίστησιν καί τδν πόθον της νά εξακολου

θήσει νά μένη έκεί. διότι αισθάνεται ήδη, ότι διδά

σκεται καί προοδεύει έν τή τάξει, τή μαθήσει τή 

ανατροφή, τή θρησκεία καί τή ηθική. Καί δή τήν 

γαλλικήν πρωτίστως μανθάνει άπταίστως, έτέρας 

αν βούλεται διαλέκτους, πάσας τάς αναγκαίας 

έγκυκλοπαιδικάς γνώσεις, τά εργόχειρα καί τήν 

οικιακήν οικονομίαν, τήν ζωγραφικήν καί τήν μου

σικήν καί τέλος τήν έπιστήμην τής πρδς τδν θεόν 

καί τούς γονείς της αγάπης καί άφοσιώσεως.

Τοιοΰτον έν όλίγοις είναι τδ καθολικόν ίδρυμα 

τών Ούρσουλινών τής Τήνου και έπρεπε να ίδω 

ίδίοις όμμασιν αύτό, εξετάσω καί άντιληφθώ τήν 

άμεμπτον λειτουργίαν του, όπως πεισθώ καί έγώ 

περί τής έξαιρέτου χρησιμότητός του καί περιγράφω 

έν όλίγοις αυτό

■ Μετέβημεν έκεΐ δι’ ήμιοτηΛασίας^ διελθόντες 
τδ άπδ τής παραλίας μέχρι τοΰ χωρίου Λουτρών 

δίωρον διάστημα, διά μέσου χωραφίων καί αγρών, 

βουνών καί κοιλάδων, χωρίων τινων καί πολυπλη

θών ναΐσκων καί απείρων λιθόκτιστων περιστερεό- 

νων κάτά παράδοξον συνήθειαν τό πάλαι έν πλη

θώρα άκμαζόντων καί εύρέως λειτουργούντων, νΰν

Ή 'Ισμήνη δλως χαρά καί ανήσυχος έπερίμενε 

νά ίδη πρώτον τήν Αντιγόνην, έγώ'δε έσκεπτόμην 

τήν έντύπωσιν τής μελλούσης συναντήσεως.

Αίφνης άκοόομευ κρότον ταχύτατου τρεξίματος 

έν τφ διαδρόμφ καί μετά αστραπιαίας ορμής έμφα- 

νίζεται ή ’Αντιγόνη τήν μελανήν τής σχολής περι- 

βολήν φέρουσα ,πρδ τοΰ κατωφλιού τής θύρας τής 

αιθούσης καί μόλις στασα καί ίδοϋσα ύμάς έρρίφθη 

δακρύουσα εΐς τάς άγκάλας μας.

— Μπά, έσεϊς εισθαι, καλά τδ ήνόησα, μας λέ

γει, μολονότι ή noire mere (ή μήτηρ μας) μοΰ είπε 

διά νάμή μέ τρομάξη, δτι είς Κύριος μέν έν κο- 

ράσιον ζητοΰν νά σέ ϊδουν. .
Καί ή ’Αντιγόνη καί’Ισμήνη άσπάζοντο άλ· 

λήλας έν σογκινήσει καί μειδιάμασι.

— Καί ή μητέρα δέν ήλθε ;

— Σέ περιμένει μέ τδν Τάκην είς τδ ξενοδο

χείου νά έλθης νά καθήσωμεν, τής λέγει ή Ισμήνη 

λαβόντες- δέ τήν άδειαν μετέβημεν πάντες είς τδ 

έναντι τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου οίκημα, ένθα ανέμενεν 

ή σύζυγός μου Έρμιόνη.
Έκεί νέαι συγκινήσεις καί δάκρυα, άναπόφευκτα 

είς συγγενικάς τοιαύτας συναντήσεις μεταξύ μητρός 

θυγατρός καί αδελφών, καί μετά διαφόρους»ομιλίας 

χαί άλληλο-έρωτήσεις, καθ’ άς μας διηγείτο ή 
' ’Αντιγόνη τήν καλήν καί εύχάριστον διαμονήν καί 

τας έν τώ καλλίστφ τούτφ Έκπαιδευτηρίφ τής 

Τήνου, παρετέθη ήμΐν πρόχειρον πρόγευμα, καθό

σον είχε παρέλθει πολύ ή μεσημβρία?

■ Περί τήν τρίτην ώραν μετέβημεν πρδς έπίσχε- 

κιν τής Διευθύντριας καί τον Καταστήματος.

("Έπεται συνίχιτα)

ΣΤΟ ΠΑΛΗΟ ΣΟΥ ΤΡΑΔΟΥΔΙ
Μήν θές μέ τα τραγούδια 2ου νά μοΰ ξυπνφς τδν πόνο. 
Τδ ξεύρεις, ειν’ ακοίμητος σάν κΰμα τοϋ γιαλού, 
Τό ξεύρεις πώς άπ’ όνειρο πώβλεπα τόσα χρόνια 
Αυτός μονάχα μ’ έμεινε καί μ*  άκλουθα παντού.

Άπδ τδν κόσμο ζωντανό τδν έσυρα .τού πάκου 
Στή σιγαλία τής ερημιάς, *ς  τών δένδρων τη σκιά, 
Έπήγα μεσ’ ’ς τήν έκκλησ’α κι ακόυσα να τδν 

[ψάλλουν 
Κ’’ είδα νά λάμπη μεσ' ς τδ φώς ποϋ χύναν τα κερ^ά. 
Μοΰ φθάνει αυτός’ τι ϊρχεσαι μέ τά παληά τραγούδια, 
Τδ θλιβερό αντίλαλο αγάπης μακρυνης, 
Τή σιγαλιά τής έρημης καρδιάς μου νά ταράξης 
Κι'αύτός ποΰ ήσουν μιά φορά καί πάλιν να φαν^ς; 

Μεσ’ ’ς τή πλημμύρα άφες με νά πνίγόμαι τού πόνου. 
Έρημη άφες με νά ζώ στή μαύρη ερημιά·
Μά σώπα πειά, μήν τραγουδάς τα πρώτα σου τρα- 

[γούδ^α, 
Σώπα μή μοΰ θυμίζεις πειά τα χρόνια τά παληά ( 
Ήταν γλυκά τά λόγια Σου’ ένας Θεός τδ ξεύρει: 
Γ^αύτδ φαρμάκι σήμερα μ’ έπότισαν πικρό, 
Γ’αύτδ θάνατο μοίβαλαν διπλό μέσα 'ς τ» στήθία 
Όση γλυκε’ά μοΰ χύνανε ζωή έναν καιρό! . . .
Τδ φώς τοΰ ήλιου στδν τυφλό τι έρχεσαι νά ψάλης; 
Σ’1 αύτδν ποΰ ε’νε φυλακή τί λές για λευτεριά ; 
Σ’ δποιον μαραίνουν συμφορές τι λές γ’α ευτυχία ; 
Γιά άγάπη τί μιλεις σ ’ αυτόν, ποϋ ζή ίτ'ή' λ«ισμοχ>« ;

Έν ΚότοΜ} Σάμον ’Ελένη ϊ. Σβορώνου.

δέ φυσικώς κενών όντων και άπρακτούντων, έν 

αδιαπτώτφ γέλωτι καί εύθυμή, λογοπαιχνίοις 

καίχαρίεσι έπεισοδίοις, χωρίς νά ένοχλήσωσι τδ πα· 

ρ.άπαν ύμας αί καυστικοί άλλοθι ακτίνες του ήλίου, 

διότι ένταΰθα ό έσαει πνέων ζέφυρος άνά τάς άνω- 

φερείας καί κατωφέρειας του εδάφους τής Τήνου 

καθίστησι τήν δνηλατικήν πορείαν τοΰ όδοιποροΰν- 

τος αρκετά ευχάριστου καί άνώδυνον. Μόνον δέ ή 

μικρά Ισμήνη παρεπονείτο άπδ καιρού είς καιρόν 

ότι τδ έφ’ ον έκάθητο μέρος τήν ένόχλει καί οτι 

τδ ξύλου του σάγματος την έστενοχώρει, δι ’ δπερ 

άπδ καιροϋ είς καιρόν τήν μετέθετον άπδ τοΰ ένδς 

μέρους είς τδ άλλο. Τά μικρά παιδία έν τοιαύτη 

περιπτώσει είσιν άτυχή διότι φοβείται τις νά τά 

αφήση μόνα έπί ζώου και αναγκαστιχώς ύποφέρουν 

κατά τάς τοιαύτας έπί ήμιόνων έξοχικάς οδοιπορίας.

Ήμίσειαν ώραν πρδ τοϋ χωρίου Λουτρών κεϊται 

τδ εύχάριστον υπό έποψιν εξοχής, θέσεως, υγιεινής, 
ή καλλονής χωρίον Ξυνάρα, ένθα ή αρχιεπισκοπική 

τών Δυτικών, διέλθόντες έκ τοΰ μέσου αύτοΰ, ένθα 

ή δημοσία οδός, παρέστημεν πρδ λαμπροτάτου θεά

ματος. Πέραν ή θάλασσα τοΰ Αιγαίου, δίκην κυα- 

νοφαίου σινδόνης, εκτεινόμενη, έμπροσθεν ώραία 

χλοερά καί πεφυτευμένη κατωφέρεια μέ ποικίλην 

φυτικήν καί δενδρικήν χροιάν, δεξιίθεν καί. αριστε

ρόθεν διάφορα χωρία μέ ύπερέχοντα έφ ’ έκάστου 
ναΐσκον καί έναντι υψηλός θεαματικός βράχος, τοΰ 

Έξωβουργου καλούμενος, ένθα ήτο Ένετ'.κδν φρού- 

ριον έπί τοϋ όποιου ήδη υπάρχει ώραίος σταυρός, 

άναμιμνήσκων τοΰ τόπου τήν εύλαδή άφοσίωσιν.

Μετά ήμίσειαν ώραν έφάνη ή μονή τοΰ άγιου 'Ιω

σήφ, πέριξ ωραίος κήπος καί δεξιόθεν ή αριστερά 

πτέρυξ τοϋ Γαλλικοΰ Παρθεναγωγείου. Μετ’ όλί

γον δε διηρχόμεθα πρδ τοΰ ώραίου ναοΰ τής Μονής, 

ταύτης καί κάμψαντες τήν περιφέρειαν τού' κήπου, 

έστημεν πρδ τής θύρας τοϋ διά μεγάλων τειχών 

περιβεβλημένου εκπαιδευτηρίου, παραπλεύρως τής 

οποίας κεϊται ό ναός τής Σχολής καί έναντι τδ μι

κρόν ξενοδοχείου, έν φ έμέλλομεν νά διαμείνωμεν 

έφ’ δσον χρόνον ήθέλομεν είσθαι έκεί.

Καί οΰτω κατήλθομεν-μετά συγκινήσεως έχ τών 

φερόντων ήμας ήμιόνων, συλλογιζόμενοι, δτι ή θυ

γάτηρ ήμών ’Αντιγόνη ευρίσκετο πρδ έτους κεκλει- 

σμένη έκεΐ, ουδόλως ύποπτευομόνη, δτι ολίγα βή

ματα έχώριζον αυτήν άπδ τούς γονείς της.

Ή ’Ισμήνη κατείχετο ύπδ χαρας καί ανησυχίας, 

ό δε Τάχης σιωπηλώς διά τών οφθαλμών έξήταζε 

τά πάντα καί πρόσεπάθίΐ νά κρυψη τήν ταραχήν του.

Άνήλθομεν έν πρώτοις εις τδ ξενοδοχείου, οπού 

ευρομεν οίκημα οίκογευειακόν, χρησιμεΰον και διά 

κατάλυμμα τών έρχομένων νά ίδωσι τά τέκνα των 

γονέων, και αμέσως συμπαραλαβών τήν Ίσμήνην 

μετέβημεν πρώτοι πρδς συνάντησιυ τής ’Αντιγόνης.

Μία αδελφή μεσήλιξ άνέωξε τήν θύραν καί μας 

ώδήγησεν εΐς τήν αίθουσαν τών έπισκέψεων, οπού 
προσελθοόσης τής Ήγουμένης, άνεκοινώσαμεν τήν 

ιδιότητά μας καί τδν σκοπόν τής έπισχέψεώς μας.

— Ό, αμέσως θά καλέσω τήν δεσποινίδα ’Αν

τιγόνην, μας λέγει γαλλιστί, θά χάρη νά σάς ίδη.

Και ένώ άνεμένομεν μας έκομίσθησαν άναψυ- 

χτικά, τά συνήθη διά τούς επισχέπτας, γλυκόν βύ- 

σινον .και καφές μέ ΰδωρ.
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ΛΕΙΨΑΝΟ —ΧΙΟΝΙ
μιας θύρας μεγάρου, «ίς τήν όποίαν'ήλπισεν δ 
άτυχης νά εύρη άσυλου. Δυστυχώς ήτο νήστις 
άπό πολλών ώρών,' σχεδόν γυμνός, ίσως καί ά- 
σθενής καιδέν ήδυνήθη ν ’ άνθέξη. έπί πλέον πρό 
τή; παγερά; νυκτός.

Ή χιών ίξηκολούθει πίπτουσα καί καλύπτουσα 
τους δρόμου; καθ’ δλην τήν ημέραν. Που καί που 
διαβάτης άντίπαρήρχετο δρομαίως,έχων ΰπεράνω 
τών ώτων σηκωμένου τδ περιλαίμιόν του καί τάς 
χεΐρα; έντδ; χειροκτίων.

Περί τήν μεσημβρίαν τής αύτής ημέρα; καί 
έν μέση/ τού «κατασχέτου εκείνου ψύχους δ γέ
ρων Γ... έκηδεύετο.

Ευρισκόμενος εν τινι καφενείφ 'παρετήρησα 
έκ τού ύαλωτού τήν δντος ψυχράν έχείνην νέκρο- 
πομπήν καί σκέψις τις στιγμιαία μέ παρεκίνησε 
νά έξέλθω καί νά συνοδεύσω το περιφρονημένον 
εκείνο λείψανου μέχρι τοΰ νεκροταφείου. Ήτο 

. αληθώς μεγάλη ή άπόφασί; μου έν μέσω τής φρι
καλέας ψύχρας. Έν τούτοι; ήναγκάσθην νά ύπο- 
κύψω πρδ τής άτομική; μου στιγμιαία; θελή- 
σεω; τήν οποίαν άναμφιβόλως ύπεκίνησεν αόρι
στον αίσθημα αδελφότητος ή περιέργειας άκα- 
τανεήτου. Πράγματι παρηζολούθησα.

Ειςάρκετήν άπόστασιν ένα μικρό παιδί τρεμου- 
λιασμένο, μόλις συνεκράτει υψωμένου τόν εσταυ
ρωμένου καί έπροχώρει, στρέφον κάποτε νωχελώ; 
τήν κεφαλήν προς τά όπίσω μέ δλω; ανήσυχου 
βλέμμα τό όποιον έζήγει μίαν άνυπομονησίαν 
τής δποίας θά έλυτρούτο δσφ τδ ταχύτερου θά 
μεταφέρετο τό λείψανου εΐς τόν προορισμόν του. 
Εΐςΐσην σχεδόν άπόστασιν ήρχετο ό παππάς, τυ
λιγμένος εί; τδ ρασσογούνί του καί μόλις κατορ- 
θώνων ν’ άρθρώνη τάς σχετικά; εύχάς οιά τής 
βραχνής καί δίκην ναργηλέ φωνής του.

Τό φέρετρον έκράτουν τέσσαρές άνδρε; άγω- 
νιώντες έκ τοΰ κόπου καί ύπομένοντες έξ αισθή
ματος ευσπλαχνίας. Ή επιφάνεια τού φερέτρου 
έκαλύπτετο ύπδ παχέω; στρώματος χιόνος καί 
μόλις τά ακρς τού σώματος τοΰ νεκρού διεκρί- 
νοντο. Πέντε-εω; έξ παρηκολούθουν τόν άπο- 
θανάντα ένφ οΰδαμοΰ παρετηρεϊτο συγγενής έν 
πένθει. Συνεπέρανα δθεν, δτι ούδένά εϊχεν εϊ; 
τόν κόσμον φίλον ή συγγενή ειμή σύντροφον τήν 
πινίαν, ήτις μέχρι τάφου δέν τόν έγκατέλιπεν.

Ο θάνατος είναι ψυχρός. Καί τό προσφίλέ- 
στερον δν τής ζωή; μας ή μορφή τοΰ θανάτου 
ψυχραίνει. Άπό φοϋ παιδό; μέχρι τού παππ® 
καί τών συνοδών διέκρινέ τι; τήν ανυπομονησίαν 
αληθώς. Ο καθείς δέν έβλεπε τήν ώραν πότε 
νά λήξη ή πενιχρά δσφ καί κοπιώδη; «κείνη πομπή, 
«ότι κάποτε ήκούοντο λέξεις βαρυθυμίας καί 
άναγκαστικής συμπαθείας. Ό θάνατος ήτο ψυχρό
τερος καί τή; χιόνος.

Μιλτιάδης Βιτάλης

’Eviv|*o5[4at  δτι ήτο wept τί μέσα Ιανουά
ριου καί δ ψυχρό; βορρά; έπνεεν ακατάσχετο;, πρε- 
σπαθών νά έκριζώση παν το προστυχόν,οπιρ θά 
ανθίστατο sii τήν ορμήν του.

Ή έξοχή εϊχεν άποβάλει πρό πολλοΰ τήν με- 
λαγχολικήν όψιν τοΰ φθινοπώρου καί μόνον χιό- 
νε; έκάλυπτον τά πέριξ βουνά καί τού; αγρούς 
άνυψοΰσαι εΐ; φαντασμαγορίαν τό μεγαλεΐον τοΰ 
πολιού χειμώνος. Καί δσφ εΐς τήν εξοχήν ή πα
γετώδης αύτη ώρα τοΰ έτους εινε αληθώς μέγα 
πανόραμα, τόσφ εΐ; τάς πόλεις εινε, ώς επί τό 
πολύ, επαχθής καί ανιαρά. Κατά μακρα διαστή
ματα παρατηρεί τις τούς διαβάτα; σπεύδοντα; 
καί φευγαλέους εκ τοΰ δριμέως ψύχους, εξα
φανιζόμενους. διά τών στενωπών, δπως δλιγώτερον 
ΰποστώσι τήν έπίδρασιν τοΰ παγετώδους ανέμου 
καί εύρίσκοντα; άσυλον συνήθως είς τά καφενεία 
χαί καπηλεία.

Σπανίως συμβαίνει καί δή μετά τό μεσονύ
κτιον, δταν εξέρχηταί τις εκ τίνος έσπερίδος ή 
τοΰ καφενείου μςταβαίνων εις τόν οίκον του, νά 
προσκόψρ επί ανθρωπίνου όγκου, μελανού, καί 
^ακενδύτου· έκ τοΰ οποίου ή ασιτία καί τό ψΰχος 

. προ μικρού ίσως άφήρεσαν τήν ζωήν, καί έπάγω- 
σαν τό αίμα.Έπί ανθρώπου, λέγω, λιμοκτονή- 
σαντος καί ίσως άλλοτε εύπορου καί θερμαίνοντυς 
μίαν ελπίδα, σήμερον δ’άποτόμω; εξαφανίζομε- 
νην διά τή; πικρίας χαί τοΰ θανάτου.

Ο χειμών διά τούς έν ταϊς πόλεσι πλουσί
ους έχει θέλγητρα. Διά τούς βιοπαλαιστές είναι 
ανυπόφορος. *0σφ  διά τους απόρους καί αναπή
ρους είναι μάστιγξ καί φριχώδες μαρτύριον, έπι- 
φέρον τόν θάνατον, τόν όποιον πιθανώς .νά προ- 
ελάμβανεν είς υπάλληλος φιλανθρωπικού ιδρύ
ματος, έάν καί είς ταΰτα δεν είσήρχετό τις διά 
συστάσεων χαί μέσων.

Μή άναζητώμεν τό αίτιον τής πτωχείας καί 
της οικτράς καταπτώσεως. Είναι ποίχίλον ας 
ερωτώμεν κάλλιον τό αίσθημα τής φιλανθρωπίας. 
Σύστασις δέν υπάρχει, δέν υπάρχει διά τήν γδύ- 
μν’α. Είναι αύτοσύστατος εΐς τήν ευσπλαχνίαν 
καί αρωγόν χεΐρα. Ή πενία έάν σιγά έξ εγωισμού 
καί εΰγενείας τούτο είναι προτέρημα αύταπαρνή- 
σεως, είναι εΰγενής περιφρόνησις προς τόν θάνα
τον καί τήν βιοπάλην, διότι στοναχεϊ καί υπο
φέρει ένδομύχως. “Αν ύψώση δμως κραυγήν, έλα- 
χίστας θά συγκινήση καρδίας. Τό αγαπάτε άλ- 
λήλου; σπανίζει σήμερον.

Κύριος οίδεν οποίας ΰποστάς στερήσεις καί ' 
βασάνου; κατά τήν σειράν τών έβδομήκοντα 
ετών τής ζωής του, δ απόκληρος τής κοινωνίας 
γέρων Γ.. . εύρέθη πρωίαν τινά ύπό τοϋ φρου- 
ρούντος αστυνομικού Οργάνου, παγωμένος έξωθι

Τ R I Κ Υ Μ I I Σ^ 
ΤΟ ΥΣΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Άπδ τδν πόνο τδ πικρό 
Τά βλέφαρά μου ανοίγω 
Γιατ’ είχα κάμποσο καιρό 
Ποΰμουν νεκρό; κι*  άο ζοΰσα, 
Τής τσακισμένης λύρας μου 
Τής χόρδεο πάλι θίγω 
Νά ψάλλω τδ τραγούδι μου 
Τδ ΰστερνδ ποθούσα.
Μ’ άκόμα δέν τδ τέλειωσα 
Καί Σύ έμπρόσ μου έφάνηο 
“Ot κόρη τών δνείρων μου ' 
Μέ γέλοιο χαροπό,

Κ’ άνοίγωντασ τά χείλη σου 
Μοΰπεε αύτού τί. κάνεις 
Γιατί καί πάλι άρχίνησεσ 
Τδν πένθιμο σκοπό.
Κ’ έγώ μέ πόνο γίρνονταο 
Στή πικραμμένη λύρα
Σοΰ είπα .. ; τδ χαρούμενο, 
Έίέχασα σκοπδ
Έσυ μοΰ τδν. έδέμαθεο 
Καί ή σκληρή μου Μοίρα 
Κι*  δ κόσμος πού μέ μίσησε 
Γιατί τδν άγαπώ I I
1903. Αημ. ϊ. Αημακόπουλος

Η ΧΑΡΑΥΓΗ

Ή χαραυγή δροσάτη
Έπερπάταγε
Μέ «πλεγμένα τά χρυσά μαλλιά 
Καί μόνο γιά νά πάρη τά φιλιά 
Τοΰ δροσερού τοΰ μπάτη 
Έσταμάταγε
Ή ώμορψη πορφύρα 
Ξαπλωνότανε
’Στά πλάτη τούρανοΰ τά γαλανά 
Καί μάζευε δροσιές άπ’τά βουνά 
Καί μέ άνβένια μΰρά 
Μυρωνόταν;.

Τά δλόχρυσα μαλλιά τηε
Μΰρα έχύνανε,
Κ’ άνοιγε τήν γλυκειά τηε άγκαλιά 
Καί τάστρα μαγεμμένα μέ φιλιά 
Στή μαγική άγκαλιά τηί 
Γλυκοσόύνανε.
Μά βλέπει τδν πατέρα
Τά παλάτια του
Νάφίνη, τδ τί κάνει γιά νά ίδή
Καί τοΰ Ήλιου πονηρό κ ’ αύτή παιδί 
Χάθή μέσ’ στδν αίθέρα
Άπ? τά μάτια του.

Λούρον Γεωργός Ν. βωμ«($ης
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ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΖΩΑ

Μή φοόεϊοθε, φίλτατοι άναγνώσταυ μή 
σάς τρομάζη ή έναντι είκων. Τό μεγαθύριον 
όπερ σήμερον σάς παρουσιάζομεν, εΐνε απλού· 
στατα μία'χελώνη.Βεόαίως έκπλήττεσθε. Ποια 
όμοιότης υπάρχει μεταξύ τούτου καί τοΰ φι- 
λησύχου ή μάλλον δειλοτάτου τεθορακισμέ- 
νου ζωαρίου τών βουνών ή τών θαλασσών ;

“Ac έςετάσωμεν, καλείτερον τό περίεργον 
τοΰτο ζώον. Ώς γνωρίζετε, ή κεφαλή τών 
χελωνών εΐνε μικρά καί τόση, ώστε νά ούνα- 
ται νά εΐσέρχηται είς τό όστρακον αύτής, 
ενώ ή χελώνη αύτη παρά τόν γενικόν τού
τον κανόνα εχει κεφαλήν αρκετά μεγάλην καί 
ογκώδη, ένεκα τής οποίας άλλως τε ονομά
ζεται καί μεγακ έφαλος.

■S

Ώς καί έν τηεΐκόνι ήμων φαίνεται, ή κε
φαλή αύτής εΐνε σχεδόν οστεώδης έν τή κο
ρυφή, δι’ούκαί ή χελώνη αύτη, καθώς άπα- 
σαι, προφυλάσσει τήν τόσω μεγάλην καί δυ
σανάλογον προς τό σώμα της κεφαλήν αύτής.

Τό όστρακον αύτής εΐνε υπερβαλλόντως 
πεπιεομένον, μόλις είς τό μέσον τοΰ σώματος 
όλΐγω κυρτούμενον καί είς τό όπισθεν μεν 
μέρος στρογγυλοΟται, ένώ είς τό έμπροσθεν 
και ακριβώς έπί ,ί^> τραχήλου εΐνε κέκομένον.

Ό θώραξ αύτής εΐνε πλατύς, ακίνητος 
καί στερεώς προσηρμοσμένος έπί τοΰ οστρά
κου διά στενών τεμαχίων οστέινων. Αί σια· 
ίώνες αύτής εΐνε αξιοσημείωτοι διά τό μέγε- 

ος καί τήν ίσχύν αύτών, τά χείλη εΐνε από
τομα και κοπτερά, ή δέ άνω σιαγών καταλήγει 
εις ράμφος γαμψοειδές. Οί πόδες εΐνε αρ
κούντως πεπλατυσμένοι, οί δέ δάκτυλοι πα
λαμοειδείς καί έφοδιασμένοι διά γαμψοειδών 
ονύχων. Ή ούρα έχει τό μήκος τοΰ σώματος 
εΐνε δέ πεποικιλμένη δι’ αλλεπαλλήλων λε
πίων. ’Επίσης καί τά εμπρόσθια μέρη τών 

ττοϊών εΐνε έώ©δι«θμέν« διά τοιούτων . μεγά
λων λεπίων ως και αι πτέ'ρνβι. Διά τοιού· 
των λεπίων, αλλά λεπτότατων, καλύπτεται 
καί ό τράχηλος. Τό όοτρακον της μεγακέ
φαλου ναύτης χελωνης εΐναι βαθύ έλαιόχρουν 
διασχιζόμενου ύπό έρυθροειδών ραόδώοεων 
άκτινοτώς διατεθειμένων. Ό θώραξ εΐνε 
χρώματος κίτρινου μεριγμένου ^ιετ’ ελαφρώς 
φαιοΰ. Τό άνω μέρος τής τε ουράς και τών 
ποδών φέρει κηλίδας έρυθρας σχήματος ακα
νόνιστου,· τέλος τό έ|ΐπροοθεν καί όπισθεν 
τοΰ οφθαλμού μέρος εινε μέλαν.

Διά τής πιστής ταύτης περιγραφής σάς 
παρουσιάζομεν τό παράδοίον τούτο ζώον τής 
οικογένειας τών χελωνοειδών, όπερ διά τήν 
κατασκευήν αύτοΰ καλείται Χελώνη πλα- 
τύστ.ερνος ή μεγακ έ φ;α λ ος·

Πατρίς αύτής εΐνε ή Κίνα και άπαντά συ- 
νειθέστατα εις τάς όχθας τοΰ Σιάμου καί τού 
Βούρμα. Τέλος σημειοΰμεν. ότι εΐνε είδος 
σπανιότατον, οΰδείς δέ παρατηρητής μέχρις 
εσχάτων έσπούδασε τά ήθη καί τάς ιδιαιτέ
ρας εέεις τής παραδόξου ταύτης χελωνης.

ςτονος

θά παύση και τ’ αηδόνι μ* λαλή
θά παύση κ’’ ή καρδιά μου να στενάζη' 
Περνούν γοργά τα χρόν’α κ>ήοί xatpoi 
Κ>’ ή δύναμι, κ’’ οί ώμορφ’α χλωμ’αζει-

Σαν τον άνθδ ποϋ ζή ενα πρωί
Κ.1’ ή πεύχη.καί δ πλάτανος θά γνργί’ 
Σ’ δλα κερνά δ Πλάστης τή ζωη
Κ>’ δ θάνατος αδειάζει τδ ποτήρι.

Ένα μονάχα μεσ’ 'ς τή μαύρη γη 
Αιώνες δεν θ’ αλλάξου» μήδε χρόνια
ΙΙώς εγειν’ή ψυχή γλ*  ν’ αγαπά-
Και ή καρδ>α γΐα να πονή αίών’α.

Σάμος ’Ελένη ϊ. Σβορώνου

ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΠΑΣΠΤΡΟΤ

Πρό ολίγου ετι ύπήρξεν δ ποιητής τής ημέρας' καί 
τοΰτο διότι κατά τδ παρεθλδν έτος ύπήρξεν δ πολυ- 

- ~ —1 * , W 1 » ,γ^αφοτερος των ποιητών, ουτινος τα έργα εχΟιμουν ·. 
τας σελίδας τον τε περιοδικού καί τοΰ καθημερινού 
τύπου καί διότι προσέτι δ νεώτερος ποιητικός τόμος 
φέρει τίτλον «"Αβυσσοι», δνομσ. δε συγγραφέως: 
Μήτσος Παπασπύρον.

Ύπήρξεηδ ποιητής τής ημέρας, ειπον, δέν ύπάρχει 
πλέον, λέγω.

♦

Ό ποιητής τών «Αβύσσων» εΐ’ε γνωστός ε’ις τούς 
άναγνώστας ημών, πολλούς τών όποιων ετερφε, συνε- 
κίνησε, παρεμύθησε, ίσως δ’ έτι μετ’ αύτών σονέ- 
κλαυσε τάς δυστυχείς τοΰ βίου ημέρας, θρηνολογών: 

Χωρίς να ξέρω γιατί ζώ 
Τί ειμαι ποΰ πηγαίνω 
Τδ θάνατό μου καρτερώ 
Κι’ δλημερίί πεθαίνω.

Ήδη πλέον δέν 6 άκουσθή τό άσμα του' μόνον 
ο’ έπί μικρδν ετι, ώς αί τελευταίοι αναλαμπαι θνη- 
σκούσης λαμπάδας, θ άναφανώσι τ’ ανέκδοτα Τρα
γούδια τοΰ Μήτσου.

Ήδη ολίγα τινα περί τοϋ βίου του.

Ήτο τέκνον τοΰ Ναυπλίου, ϋψηλδς καί περίπου 
25έτη;. Διέμενεν έν τή πατρίδι αύτοΰ άκοσσίως 
όμως, συχνάκιτ δέ εις τας επιατολάς του μοδ έγραφε :

Διά τους, άν&ρώπους τον πνεύματος τό Ναύπλιον είνε 
τάφος, εν&α φάπτωχτα» τά ϋεοπεοιώτερα τών ονείρων. Μή 
λησμονής, άγαπητε μου, δτι ή ψυχή μου εΐρίοκεται είς τας 
'Αθήνας, τάς όποιας τόσον αγαπά) και δεν δύναμαι ν' 
απολαύσω I άς ελπίζω τουλάχιστον είς το μέλλον. . , .

Καί πράγματι αί Άθήναι τφ εδιδον νέαν ζωήν, νέοι 
αίμα, πνεύμα καθαρότερο» καί ύγείανάχραν, ης είχε 
τόσην ανάγκην δ τάλας ! Καί όμως δέν ήδύνατο νά 
διαμείνη εις ταΰτας καίτοι ετρεχεν αιωνίως εις τά 
μεγάλα, πρόσωπα διά νά διορισθή που γραφεύς ή μάλλον 
νά μετατεθή έκ Ναυπλίου, όπου ητο διωρισμένος.

Εις τάς ’Αθήνας τδν πρωτοεΐδον εις τήν οικίαν τοΰ 
φίλου του ποιητοΰ Άχ- Βενετά. Ευθύς δ’ έκ πρώτης 
δψεως με τδ υψηλόν του ανάστημα τήν πολύ μελαγ- 
χροινήν καί στρογγυλήν μορφήν του, τήν άτημέλητον 
ύπομέλαιναν περιβολήν του, τα ευρύστερτα στήθη του 
καί τούς ρωμαλαίους βραχίονας, ύπέθεσα, ότι ητο τις 
εργάτης σιδήρουργείου ί

— Ό κ. Παπασπόρου I
Φαντασθήτε τήν εκπληξίν μου I Οΰτεδμηλίαν προσ- 

πεποιημένην ούτε πτερόεν περιλαίμιον, ούτε δμα- 
τουάλια ή τοΰλάχ ιστόν ημίκλειστους τούς οφθαλμούς 
νάΜ τ

Λαι ομω; ητο ποιητής
Ιδού ό έξωτεριχδς αύτοΰ τύπος' εν εχα> προσέτι νά 

προσθέσω' αγνοώ άν ίσως άπατώμαί' εν τούτοις μοί 
εφανη τι τδ βλοσυρόν εις τδ βλέμμα του, κάτι τό 
απεγνωσμενον, το περιφρονητικόν προς τους ανθρώ
πους καί τήν ζωήν ήδη ενθυμούμαι τούς στίχους του.

"Οχι δέν ειν’ αυτή ζωή' ι?α ε’ν' άλλον ; Ποιος ξέρει... 
Άν ό Σταυρός τον Γολγοθά σ' άλλη ζωή με φέρει!...
Περί τής αιτίας τοΰ θανάτου αύτοΰ λέγονται πολλά' 

τδ θετικώτερον δμως εινε, ότι ή ασθένεια, ήτις προ 
χρόνων πολλών τόν χατεβίβρωσκε και πολλάκις εις 
τα χείλη τοΰ τάφου τδν έφερε, εμεινεν άδιάγνώστος. 
Καίτοι δ’ έγνώριζεν 5τι πάσχει, καί τδν χάρον αυτόν 
είδε μέ τούς οφθαλμούς του, είχε τήν αισιοδοξίαν νά 

λέγη είς κύκλον φίλων του μετά μειδιάματος εγωϊσμοΰ 
κτύπων τά στήθη του.

—Μάρμαρο .. . Μάρμαρο . . . εγώ δέν πεθαίνω 1 ... 
Ότε δε είς ίχφρασιν θαυμασμού είς φίλος του'ποιη-, 

τής τω είπε : Είσαι θηρίο ! άπήντησε :
— Ρέ Κώστα δέν πεθαίνω, άλλα καί ζωή εινε αυτή ;

♦
Τών νεκρών λησμονοΰνται τά σφάλματα, έκ τοΰ 

ψυχρού δέ σώματος αύτών μόνον αρετάς έξάγομεν. 
Εν τούτοις παραδίδω καί αύτά τά ελαττώματα τοΰ 

ποιητοΰ διά νά τδν ύώώσω ?τι μάλλον/.
Ήτο πολύ εγωιστής, πολύ φίλος του Βάκχου καί 

πολύ πτωχός.
Τδ πρώτον τδν άπεστέρησε πολλών πολυτίμων φίλων 

του. Το δεύτερον ύπήρξε τδ άντίδοτον τοΰ πρώτου. 
Τδ τρίτον ύπήρξεν ή αιτία.τών δύο πρώτων χαί τοϋ 
θανάτου αύτοΰ, τδν όποιον ίχι μόνον δέν έπεθύμει άλλά 
καί ούτε άνέμενε :

"Εγτινα τής ζωής ζωή, ποτέ μου Sir πτ^αίνω 
Δνναμις έγτννή&ηκα καί όύναμις ·&ά μένω.

μ
Ό δυστυχής παρ’ δλλα τάλλα, φαίνεται νά ύπήρξε 

καί θύμα τοΰ τέκνου τής Αφροδίτης.’
Περί τούτου έτήρησεν άκραν έχεμήθειαν μυστηρι

ώδη τ·.να μόνδν λέγών :

“Εχω !. . . άμ’ κάτι ΐχω ά φτωχός κι’τγώ 
Κάποιον ίσκιον είδα καί τόν κυνηγώ .

Δέν ήτο άσχημος, άλλά πολύ μελαγχ^οινδς καί 
μάλλον άγριος, τοΰθ’ όπερ υπήρξε» αίτια, ίσως ανάλ
γητος νά μείνη εκείνη, δι’ ήν δ ποιητής εψαλε :

Έν δσφ ζώ προσκύνημα, έν δσφ ζώ εΙκόνα 
Ακόμα ποιο υπερήφανο κι*  άπό τόν: Παρθενώνα 

τή ζωγραφιά όον άχω ....
Ό Έρως, καθώς δι* όλους τους ποιήτάς ύπήρξε 

καί δι’αύνδν ή αφορμή τών εξο^ωτέρων στίχων του. 
Είς τδ σάρκινον δέ τής γυ»αίκδς. ,αγαλμα αποτείνει στί
χους πλήρεις μίσους, άλλά καί πάθους.

Τόσες στροφες.τής λύρας.μου 
Για μια γυναίκα μόνο, 
θεός εγώ . . . λησμόνησα 
Καί δύναμι χαί &ρόνο 
Γιά μώ. γυναίκα οΐ στίχου μου, 
*Ϊ2! συμφορά, <5! κρίμα! 
Λες κ"είνε τά τραγούδια μου 
Άν&οί. . . γύρω σε μνήμα.

»
Έ» είχεν όνειρό· νά έκδώση τάς «’Αβύσσους» αύτοΰ 

Τδ δνειρόν του έξεπληρώθη καί ειδόν φώς αί Άβυσσοι 
καθ’ ήν στιγμήν εκείνος εσπευσε προς αΰτάς.

’Εκείνος δστις είς μάτην. εφώναζε :
Χτύπησα μια στήν πόρτα τοΰ θανάτου 
Χτύπησα δυδ στήν πόρτα τής ζώής 
Καί στήν απάνω όμως χαί στην κάτ<υ 
Άπάντησι δέ μουδωκε κανείς.

’Εκείνος δστις έπιστευε πλέον οτι καί δ θάνατος 
τδν όπέφευγε, εκείνος άπέθαν» ; Δέν τδ πιστεύω' -'θα 
ήλλαξε τόπον διαμονής. '

*
Δύο λέξεις καί έπι τών έργων του.
Προ πολλών έτών έξέδωκε τά πρώτα ποιήματα του 

τά Τραγούδια τής Σιγαλιάς, ίκτοτε δέ δέν έπαυσε γρά
φω» όσον οΰδείς άλλος έν τφ άθηναϊκώ τύπφ, εσχάτως 
ο’ έξέδωκεκαί τάς «Αβύσσους» αύτοΰ.Έκτος τούτων 
εχει καταλείπει σωρείαν ανεκδότων ποιημάτων, πολλά 
διηγήματα καί έν ογκώδες μυθιστόρημα,

Ώς βλέπετε, ύπήρξεν ό πολυγραφότατος τών συγ-
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χρόνων ποιητών,τοΰθ’ όπερ ουδέ καί οί μετά θάνατον 
έ^θροί του άρνοΰνται, άν δ’ ίσως είχε τδ ατύχυμα να 
ζηση ετι, αγνοώ καί μετά τίνος τών τεθνεώτων θα τδν 
συνεκρινον κατά τοΰτο.

Διά τά πεζά έργα του δεν λέγω τι, καθόσον τά 
πλειστα, άν μή όλα εινε ανέκδοτα. Περί τών ποιη
μάτων του δμως δύναμαι νά λέγω μετά πεποιθήσεως 
ότι τά πλειστα είνε αριστούργημα καί ό Παπασπύρου 
ποιητής. Τούτο δέ δια δύο λόγους.

Πρώτον διότι πολλούς ποιητάς απέκτησεν εχθρούς 
καί δεύτερον διότι πολλαί περί τών ποιημάτων συζη
τήσεις διεξάγονται.

Θά ήδυνάμην έκτδς τούτου νά αναλύσω τα ποιή- 
ματά του,νά συζητήσω πεισματωδώς περί τής αξίας 
των νά καταδείξω τδ βάθος καί τδ ύψος τής έννοιας 
αυτών κτλ. κτλ. Άλλ ενθυμούμαι, ότι υπήρξε πολύ 
έγωι'σστής καί πολύ φίλος μου, φοβοΰμχι δέ μήπως 
την ίπταμένην πλέον ΰπερθεν τοΰ προσφιλούς Αττεως 
τών Μουσών ψυχήν του, ταοαξω, συζητών περί τής 
αξίας τών Γραγονδιών τοϋ Μήτσον.

ΑΝΑΡΕΑΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΪΤΙΑΣ
Ό έν Φραγκψούρτη εύρισκόμενος νεύρο 

λόγος ιατρός Δόρνβλουτ άνεκοίνωσε τελευ
ταίως διά τής ιατρικής έψημερίδος τοΰ Μο
νάχου ένδιαψέρουσαν μελέτην περί ναυτίας.

Είναι γνωστόν, οτι τό δυσάρεστον τούτο 
αίσθημα όψείλεται εΐς τήν κίνησιν τοΰ πλοίου 
κατερχομένόυ έπι τοϋ κύματος. Όταν δέ μετά 
ταΰτα τό πλοΤον άνέρχεται πάλιν, τό αί- 

• σθημα τής ναυτίας καταπαύει. Έάν κατά 
τήν κάθοδον τοΰ πλοίου έκτελέσωμεν μίαν 
βαθεΐαν είσπνοήν παρατηροϋμεν, ότι δέν ναυ- 
τιώμεν τήν στιγμήν έκείνην, διότι ή βαθεϊα 
εισπνοή διατείνουσα τό δίάψραγμα. διατηρεί 
ακίνητον τό σώμα. Ό ιατρός Δόρνόλουτ νο
μίζει, οτι άμψότερα τά μέτρα, ατινα συμόου- 
λεύουσι κατά τής ναυτίας, δηλαδή αΐ βαθεϊαι 
εΐσπνοαΐ κα'ι οΐ επίδεσμοι τής στομαχικής καί 
κοιλιακής χώρας, συντελούσαι είς τήν ακινη
σίαν τοΰ σώματος ύπό τό αύτό πνεΰμα ένερ- 
γοΰσιν. Ίνα δέ τήν κατά τής ναυτίας αντο
χήν ενίσχυση, συμβουλεύει ό ρηθείς ιατρός 
μίαν έόδομάδα πρό τον ταέειδίου νά λαμόά- 
νωσιν οί μέλλοντες νά ταίειδεύοωοι 2-3 γρ>αμ. 
βρωμιονατρίου τήν έσπέραν κατά τήν ώραν 
τού ψαγητοΰ και πρό τοΰ ύπνου έντός πότη 
ρίου ύδατος. Διά μικρόν ταξείδιον άρκοΰν 
2—5 έσπέραι. Εΐς μακρόν θρόνον διαρκούν 
ταίείδιον, δίδει τό βρωμιονατριον καί κατ’ 
αύτάς τάς ημέρας τοΰ ταέειδίου έλαττώνων 
βαθμηδόν τήν δόσιν. Εινε έπάναγκες και αΐ 
ωραι των γευμάτων ώς και τό είδος τής τρο- 
ψής κατά τό διάστημα τοΰ ταίειδίου νά μεί
νουν τά αύτό, πράγμα τό όποιον πολλάκις 
χάριν οικονομίας και ευκολίας αμελούν πολ
λοί κατά τό ταέείδιον. Αΐ κυρίαι καλόν είνε 
νά ταζειδεύωσιν άνευ στηθόδεσμου ψέρουσαι 
έλαψρόν έπίδεσμον τής κοιλίας τουλάχιστον.

ΧΕΛΙΔΟΝΕΣ
ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Λιαβαίνουσιν ! diaSalvooaiv έν ΰ'^ει, έν τοΐς 

κυανοϊς ούρανοϊς, αί χελιδόνες, ψελλίζουσαι ! 
Kai άποδημοϋσιν ! ήνωμέναι άποδημοϋσι! Πο
ρεύονται ένθα ό θεός αποστέλλει αύτάς, όπου 
διαπερα αύτάς πόθος τις αύρας, αρώματος, 
ζωής, ήλιου !

Λιαόαΐνουσι ! φαίνεται ότι όρχοϋνται φαιδραί 
άνά τούς υψηλούς ουρανούς. "Ύπτανται υπέρ 
τών κορυφών τών χιονωδών όρέων, διαπερώσιν 
ίν θυέλλη τους βυθούς τής θαλάσσης, αντεπε
ξέρχονται τό αχανές μιας ερήμου και πορεύον- 
ται.. . πορεύονται !

diaSairovaiv ! ■ . αί χελιδόνες είς μακρό- 
τατα στίφη έπί τοΰ κυανοϋ ούρανοϋ καί κρά- 
ζουσι φαιδραί, διατρίθουσαι έπί τών στελεχών 
και οί τρυγμοί αύτών όμοιάζουσι πρός σπασμόν 
τινα, πρός παραλήρημα, πρός τρυφήν, πρός 
έρωτα 1

Και πορεύονται.. . πορεύονται I άποδημα- 
τικαί χαρΐεσσαι έπι τοΰ κόσμου τούτου, οστις 
θρηνεί, βλασφημεϊ καί διατήκεται, φέρουσαιμετά 
τοΰ χαρμοσύνου αύτών λαλαγμοϋ ιλαρόν τι 
υπόμνημα.

"Οτε ό ήλιος κρύπτεται όπισθεν τών υψηλών 
καί γαραόρωόών συνεχειών τών όρέων, έπανα- 
καμπτουσι φαιδροί «ίς τάς έαυτών φωλεάς ένθα 
κρύπτόυσιν—έν μέσω τών κεκονιαμένων έκείνων 
καί ξηρών φύλλων — τούς άδόλους αύτών έρω
τας ! - . .

Κατά στίφη, καθ' ομάδας, κατά ζεύγη at 
χελιδόνες έν τούτοις διαθαίνουσι μαλθακοί καί 
εύκΐνητοι!

Έγώ δ' ωχρός τήν οψιν, τρέμων με τήν πάλ- 
λουσαν καρδίαν μου ύπό παλμόν τίνος αδήλου, 
τάς ατενίζω, τάς ακολουθώ ... Ώ ! νά ήδυνά
μην καγώ ν' άναπετασθώ έν τώ ΰψει, νά ιδω 
εκείνον τόν τόσον ώραΐον ουρανόν, τήν άπεραν 
τον εκείνην θάλασσαν, τάς άγνωστους έκείνας 
άκτάς ! Νά ήδυνάμην καγώ νά μεταρσιωθώ άπό 
τών ρυπών τήν γής ταύτης καινά πετασθώ εύ· 
δαίμων άνά τήν αψίδα έκείνην τοΰ ούρανοϋ, 
οστις περικλείει τοσαΰτα άπόρρητα έρωτος καί 
καλλονής

ΎΩ ώραϊαι χελιδόνες, έλθετε, έλθετε πρός με 
καί διηγήθητέ μοι όποιας κεκρυμμένας καλλονάς 
είδον οί οφθαλμοί σας, ύπεράνω όποιων έξόχων 
θεαμάτων έπέτασαν τά έλαφρά σας πτερύγια.

Έν Μιλϊτη τή 20 Αύγουστον 1903.
0. I. Κ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Πώς καπνίζει ϊν σιγάρον ίπί τίνος σωλήνος.

Φράξατε έρμητικώς τό στενώτερον άκρον ύαλί- 
νου σωλήνος τής λάμπας διά τίνος φελοϋ, έπί τού 
όποιου προηγουμένως άνοίγετε δύο όπάς, μίαν 
διαμέτρου ένός σιγαρέτου καί έτέραν μικροτέραν.

Ήδη λάβετε τεμάχιον δέρματος χειροκτίου καί 
κόψατε δύο μικρά στογγύλα τεμάχια, έξ ών τό έν 
προσαρμόζετε διά τίνος καρφίδος έπί τής μικρός 
όπής καί έκτδς τού σωλήνος, τδ δ’ έτερον έντδς 
τοϋ σωλήνος καί ούτως, ώστε νά φραχθή ή μεγάλη 
δπή έφ’ ής προσαρμόζετε τδ σιγαρέτον. Ουτω κα- 
κεσκευάζετε δύο έπιγλωττίδας, έξ ων ή μέν πρώτη, 
ώς βλέπετε, έπιτρέπει τήν έξοδον τοϋ καπνού τοΰ 
σιγαρέτου, έμποδίζουσα τήν είσοδον τοϋ άέροε, ή 
δέ δευτέρα έπιτρέπει μέν είς τδν καπνόν τοϋ σι
γαρέτου νά είσδύοη είς τδν σωλήνα, έμποδίζει δμως 
νά έπιστρέψη. Τώρα έμβυθίσατε τδν σωλήνα μέχρι 
τοϋ φελοϋ σχεδόν τοποθετήσατε τδ σιγαρέτον σας 
έπί τής όπής, άνάψατέ το καί μή έκπλανείτε, άν 
ίδήτε τδν ύάλινον σωλήνα σας νά καπνίζη ηδονι
κότατα καί μετά πολλής τέχνης 1 ’Αρκεί μόνον διά 
τήν κανονικήν λειτουργείαν τοϋ καπνίσματος νά 
έξάγητε καί έμβυθίζετε τδν σωλήνα διαδοχικώς.

Ή έξήγησις άπλουστάτη.
’Οταν έμβυθίζετε τδν σωλήνα έντδς τοϋ ύδατος, 

τδ ύδωρ, άνερχόμενον έντός τούτου, πιέζει τδν ευ
ρισκόμενον έν τώ σωλήνι άέρα, δστις πάλιν πιέζει 
τήν δερμιτίνην έπιγλωττίδα- έν τοιαύτη περιπτώσει 
δ καπνός, δ έκ τοϋ σιγάρου έξερχόμενος δέν έχει 
τόσην δύναμιν, ώστε νά έξέλθη διά τής :πιγλωτ· 
τίδος, τουναντίον δέ δ πρότερον έξελθών καί εύρι- 
σκόμενος έν τώ σωλήντ, ένεκα τής αύτής τοΰ άέρος 
πιέσεως, έξέρχεται διά τής μικρός όπής, καθόσον άλ
λωστε καί ή έπιγλωττίς τούτου τώ έπιτρέπει τήν 
έξοδον. ’.Εάν έξάγητε τδν σωλήνα θά άντστραφώσι 
τά άποτελέσματα καί θά έπισωρευθή καπνός έν τφ 
σωλήνι, δστις πάλιν διά τής έμόυθίσεωσ θά έξέλθη 
κατά λεύκάς τολύπας.

m ιατπεβ mm swan
Περί ΰπερτρ-.χώσεω?.

Έπί τού παρόντος θά δμιλήσωμεν περί τής έπι- 
κτήτού ύπερτριχώσεως, τής άναπτυσσομένης είτε 
έπί σπίλων είτε έπί ύγιοϋς δέρματος. Η τοιαύτη 
ΰπερτρίχωσις έπέρχεται κατόπιν έπανειλημμένων 
μηχανικών ή χημικών έρεθισμών ώς έν παραοείγματι 
πιίσεων συνεχών, έφαρμογής ψιλυτικών φιραμάτων, 
έκδορίων κτλ ή άνευ ούδεμιός τοιαύτης αίτίας. 
Έδρα αύτής κυρίως είνε ή ρ(ς,τδ μεταξύ τών όφρύων 
διάστηυα, τά ώτα, αί παρειαί, δ πώγων καί τά 
περί τδν λαιμόν μέρη.

Κατά τής ύπερτριχώσεως ύπάρχουσι καυστικοί 
τίνες συνθέσεις οι ’ ών καταστρέφεται τδ σώμα τών 
τριχών, όχι δέ καί ή ρίζα, έξ’ ου μετά τινα καιρόν 
ίπαναλαμδάνεται ή φύτρωσις. Έκτδς τούτου καί 
τδ δεριια έκ τής χρήσεως. τών συνθέσεων τούτων 
χάνει τήν ζωτικώτητα Ωστε μή μεταχειρίζεσθε 
ταύτας άλλά τήν ήλεκρόλυσιν δ’ήν άποτί- 
νεσθε είς ιατρόν.

”Αν δμως ή ΰπερτρίχωσις προπάντων είςμελαγ- 
χροινάς κυρίας παρουσιάζεται είς τό άνω χείλος 
πολύ έλαφρά, ώς χνοϋς ά<*λά  μαύρος καί διακρινό- 
μενος ή παρά τά ώτα, τότε πράξατε ούτως :

Λάόετε 3 μέρη δξυγονούχόυ ύδατος γ μέρη βα- 
σελίνης καί 3 μέρη λαλολίνης ατινα μίγνύετε καί 
έπαλείφετε τδν χνσνν, δστις μετ’δλίγον άποχρω- 
ματίζεται καθιστάμενος σχεδόν άόράτος. ·

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Λίά. τδ άφλεκτο*  τοΰ ξύλου . 
καί τών ύφασμ,άτων.
Αιά πολλούς λόγους-εινε χρήσιμος «κευασία τις it’ 

ης επιχριόμενα τά τε ξύλα καί τα υφάσματα-νά κα
θίστανται άφλεκτα.

Πρός τοΰτο λοιπόν αγοράσατε.
Acide pbosphorique 
ammoniaqae 
borax 
Sulfale cle zinc 
Eau

Κατά πρώτον διαλύσατε

litres 

gram.
»

και τό Sulfato

2
2

20
25

300 
τόν borax

de zinc εντός τοϋ ήμίσεω: δοατος" ή' δϊάλυσις αδτη θά 
άποτελέση υγρόν θολόν. Ειτα προσθέσατε τό ammonia- 
que, δτε θά καταστη καθαρόν τέλος π^οστίθετε, τό έ
τερον ύδωρ καί τό pbosphorique, μετά τήν διάλυσιν 
οντινος επιχρίετε ή εμβαπτίζετε τά αντικείμενά σας.

Μέσον πρός χρωματι
σμόν τού χαλκού καί 
παντός νικελωμένου.

’Επιτυγχάνονται έπί χαλκού, καλώς εστιλβωμένου, 
ένδεκα επιτυχείς χρωματισμοί διάφοροι καί οκτώ επί 
τών νικελομένων εν γένει μετάλλων δια τοϋ έξής :

Διαλύσατε έντός μιας λίτρας ΰδατος 20 .gr. Acetate 
de plomb καί 60 gr. Hyposulfite de soude, καί θερ
μάνετε τήν διάλυσιν μέχρι βράσεως, ειτα έν αύτή 
βυθίσατε τά χάλκινα αντικείμενα, καλώς δμως προη
γουμένως στιλβωθέντα καί τά έπινικελωμένα. Κατ’ 
άρχ'ας λαμβάνουσι χρώμα φαιόν ειτα ιόχρουν και διά- 
δοχικώς' καστανόν, ερυθρουν κτλ. και τέλος, κυανοΰν.

Δια νά κρατήσετε σταθερόν εν Τών χρωμάτων τού
των, περάσατε έπί τών μετάλλων καθ’ ην στιγμήν 
ελαβον τό" χρωματισμόν τόν όποιον θέλετε βερνίκιον 
λευκόν. , , , ,

Το μίγμα τουΐο «ΐνε εύΟυνότάτόν, ταί χιΐρις ο< 
τοϋ χειριζομένου έγκειται .ή τέχνη.
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΦΦΦΦΤΕ X Ν Η'Φ’ΦΦΦ

Τδ φωτ·γόνον τοϋτο εΐνε τδ προτιμότερον έκ τών 
άλλων δύο, πολύ δέ τδ συνιστώμεν τοΐς έρασταις τής 
φωτογραφικής, καθόσον εινε άπλούστατον, δέν εχει 
ανάγκην κινήσεως τοΰ πινακίου, χρησιμοποιείται δέ 
μέχρι τελείας καταλύσεως. Έκ του λουτροϋ τούτου 
θέσατε τόσην ποσότητα είς τδ πινάκων σας, ώστε 
νά καταλαμβάνετε, ότι θά καλυφθώσι καλώς αί 
πλάκες. Τδ μεταχειρισθέν ύγρδν τιθετε έντδς ιδιαι
τέρας φιάλης καί τοϋτο μόνον μεταχειρίζεσθε, φυλάσ- 
σοντες τδ καθαρόν. Άμα δέ παρατηρήσετε, ότι τδ 
ύγρδν δέν εμφανίζει ταχέως τάς πλακας καί μάλι
στα τάς ληφθείσας στιγμιαίως, προστίθετε καί όλίγον 
έκ τοϋ άμεταχειρίστου. Ώστε τδ παλαιόν φωτογόνον 
καλείτερον μεταχειρίζεσθε διά τάς άργώς ληφθείσας 
φωτογραφίας.

Ίνα καλώς έμφανίσθή ή πλάξ πρέπει νά μείνη 
αυτή εν τφ ύγρώ μέχρις οτου απασαι at λεπτσμερειαι 
διακριθώσι.

Στερεοηοίπίτς.
Άφοΰ ή είχών έμφανίσθή επί τής πλάκες, πρέπει 

ήδη νά στερεοποιηθή. Πλύνομεν ύπδ τρέχον ΰδωρ 
τήν πλάκα καί άφοΰ θέσωμεν έπί 5 λεπτά πάλιν είς 
καθαρόν ΰδωρ τήν έμβαπτίζομεν εις τδ έξης ύγρόν, ό,τί 
δήποτε λουτρδν έκ τών ανωτέρω καί αι μετεχειρί- 
θημεν.

Eau 1000
Hyposulfite de soude 150

ΣΗΜ. Δυνάμεθα βεβαίως νά κατασκευάσωμεν καί 
μικρότερα ποσά, άνάλογα μέ τδ ποσδν τών γραμ
μαρίων τών είς έκάστην συνταγήν σημειωμένων.

Ή πλάξ πρέπει νά μείνη 4—5 λεπτά έντδς τοΰ 
στερεοποιητικοΰ άγροϋ ή υαλλον μέχρις δτου χαθή ή 
γαλακτώχρους επιφάνεια, ήτις μετά το πρώτον λουτρδν 
μένει είς τδ όπισθεν μέρος τής πλακός. Τώρα δυνά
μεθα νά άνοίξωμεν τδν φανδν καί έν γένει νά έξέλθω- 
μεν καί παρατηρήσωμεν εις β,τι δήποτε φώς την 
πλάκα.

Στυπτηρίωστς.

Έάν^μεταχείσθητε ώς έμ^φανίστικδν ύγρδν τδ au fer 
καλδν εινε νά εμβυθίσητε τήν πλάκα στερεοποιηθεΓσαν 
είς τδ έξής:

Eau gr. 1000
A.lun de poudre ■ 100

Έν τώ ύγρώ τούτιρ νά μείνη 10 λεπτά καί είτα 
μία δύο ώρας έν τώ υδατι.

'ΕνΜχυςίις.
Έάν μετά τήν έμφάνισιν ή πλάξ εΐνε πολύ ασθε

νής, ήτοι τά διάφορα έπ’ αύτής αντικείμενα φαίνονται 
ασθενώςπρέπει να τήν έμβυθίσωμεν εν τή έξής ένώσει.

Bichlorure de mercure > 
Eau distilke gr.

to
500

.ΣΗΜ. Δυνάμεθα παντού ΰπου 
χρειάζεται ΰδωρ άπεσταγμένον 
:au distill^) νά θέσωμεν ύδωρ 
ρόχινον.

'Η· πλάξ πρέπει προηγουμένως 
καλώς νά πλυθή, δπου λαμβάνει 
χρώμα ύπόφαιον καί κατόπιν λευ

κόν, οτε αμέσως τίθεται ύπδ τήν βρύσιν μετά τήν 
δι’ ΰδατος πλήσιν έμβυθίζετε τήν πλάκα εντός:

Eau distillee gr. 500 
Amrnonique i 280*  cent. cab. 25

όπου δεν βραδύνει νάμαυρΐση" μόλις δέ άπασαι αί 
λευκαΐ κηλΐδες μαυρίσωσιν πλύνομεν καλώς τήν πλάκα 
έπί 20 λεπτά έν τώ υδατι και κατόπιν στεγνώνωμεν 
εν τώ στεγνωτηρίω.

Ή εργασία τής ένισχύσεως νά γίνεται είς οίυνδή- 
δήποτε φώς (και εις τό ηλιακόν).

ΣΗΜ. Αποφεύγετε έπιμελώο τήν διά τών χει
ρών έπαφήν τοΰ ένισχυντικού ύγρού, καί μάλιστα 
άν ϊχετε έκδοράς έπί τών δακτύλων σας, καθόσον 
τδ bicboruro de mercure είνε ισχυρόν δηληρήριον 
καί δυνατόν νά έχετε σοβαρός συνέπειας.

ΈλάφρυνΟις.
Έαν απεναντίας ή πλάξ εΐναι πολύ μαύρη καί τά 

αντικείμενα είναι πολύ δυσδιάκριτα καί σκοτεινά,αντικείμενα είναι -πολύ δυσδιάκριτα καί 
τότε ετοιμάσατε τας έξης ενώσεις:

(Α) -

|Β)

Eau gr. 1000
Prussiate Gouge de polasse b 12
Eau δ'· 1000
Hyposulfite soude » 100
εάν άλ ογα μ έ ρ η έξ έκάστης ένώσεως

καθ’ ήν στιγμήν πρόκειται νά μεταχειρισθήτε ταύ- 
ι τας, εμβυθίσατε την πλάκα, ξηράν, έν τώ μίγαατι
> τούτω καί εύθύς ώς έπιτύχητε τδ ποθούμενον απο-
; τέλεσμα την έμβυθίζητε έντός ΰδατος καί επεντα έν- 
ι τδς ΰδατος περιεχοντος βόρακα (5 */,),  λουτρδν δπερ 

θέλει καταστήση τήν πλάκα άρμοδιοτέ^αν διά τήν 
επεξεργασίαν (Retouche.. Μετά τδ λουτροντίθετε τήν 
πλάκα επί τοΰ στεγνωτηρίου.

Βερνίκωάις.
Τό Βερνίκωμα γίνεται όταν πρόκειται να γίνη με- 

1 Υ*λη  χρή»>5 τήί πλακός. Δέν είνε δμως καί πολύ 
αναγκαΓον. Έν τούτοις αρκεί ν’ αγοράσητε παρά τών 
καταστημάτων φωτογρ. ειδών, β ε ρ ν ί κ ι ο ν δ ι ά φ ω- 

ί τογρ. π λ ά κα ς, τδ όποιον νά θέσητε έντδς πλατυ- 
I στόμου φιάλης. Λαμβάνετε λοιπόν διά τής άριστερας 
ι χειρός τήν πλάκα καί χύνετε έπί ταύτης ολίγον βερ- 
. νίκιον, κινοϋντες τήν πλάκα κατά πάσας τας διευ- 
. θύνσεις, ϊνα έξαπλωθή έπί όλης τής έπιφανείας τδ βερ- 
. νίκιον. Είτα τίθιτε τήν πλάκα έπί τοϋ στεγνωτηρίου.

Τό έργαότήριον.
Είπομεν ήδη πώς εκλέγετε καί ετοιμάζετε τδ σκο

τεινόν δωμάτιον' ήδη εινε καιρός νά ύποδεΐξωμεν τήν 
τακτοποίησιν τούτου καί τήν ετοιμασίαν τών άνα- 

ι > a. X ' » » **·,(*
γκαιων δια τήν εμφανισιν εργαλείων.

Έάν τ· δωμάτιον έχει παρά'ίυρον, ειποαεν ότι 
εφαρμόζετε έπ’ αύτοΰ ερυθραν ύαλον ή κατάλληλον 
ερυθρόν χάρτην ύπό τό παράθυρου λοιπόν τοϋτο 
τοπόθετήτε μακραν στερεάν τράπεζαν καί αριστερό
θεν μέν έπί τοΰ τεί^ου προσαρμόζετε ξύλινον ράφιον 
έφ’ ού τοποθετήτε τάς φιάλας τών λουτρών, δεξιά δέ 
καί .επί τίνος τρίποδος επί τής τραπέζης άκουμβούν- 
τος τοποθετείτε δοχεϊον τι έκ κασσιτέρου.(')

(*)  Τενεκέν τοϋ πετραλαίου έν παραθείγματι.

(Έπεται συνέχεια) .
Άνύρίαι Πρίνιεζης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ

— Διατί δ κραδασμός τοϋ ΰδατος παύει, άμα τούτο 
εύρίσκεται έν πλήρει βρασμφ ;

Λιότι Sir γίνονται πΛέον διαδοχικοί συμπυ
κνώσεις μεζαζΰ τών θερμοτέρων καί ψυχρότε
ρων τον ΰδατος μορίων, άΛΛ’ απεναντίας αί 
έζ ατμού φυσαΛίδες, αί έκ τον πυθμένας arep- 

εναι, έζατμίζουσι τό ΰδωρ, όπερ συναντώσι 
τοιουτοτρόπως άντί ώς έν άρχρ βράσεως 

νά χάνωνται, αύζάνονται καταπΛηχτικώς.
— Διατί μορμυρίζει πλειότερον ή χύτρα, δταν 

τεθή πρδ τοΰ πυρός παρά έπί τούτου.

Λιότι όταν τό πυρ προσβάΛρ τήν χύτραν έκ 
των πΛαγίων, τό ΰδωρ θέΛει εύρεθή έν πΛήρει 
βράσει ποΛύ άργότερον. Τά ρευστά, ώς χαι τά 
αέρια, εΐνε κακοί αγωγοί τής θερμότητος' δεν 
θερμαίνονται παρά διά τής μεταθέσεως των 
κάτω στρωμάτων εις τήν θέσιν τών άνω δη- 
Λαδή τών θερμών μορίων τοΰ βάθους είς τήν 
επιφάνειαν, άφίνοντα τήν θέσιν των είς τά ψυ
χρά καί βαρύτερα μόρια τών άνω στρωμάτων.

— Διατί δυνάμεθα νά βράσωμεν έλαιον ή οίνά- 
πνευμα έν τή έπιφανεία ρευστού τίνος, χωρίς τούτο 
νά βράση ή μάλλον νά θερμανθή έπαισθητώς ;

Λιότι τά υγρά είνε κακοί αγωγοί τής θερμό
τητος καί δέν θερμαίνονται παρά διά τής μετα- 
θέσεως τών κάτω καί άνω μορίων αυτών.

— Τά ύδωρ βράζει ταχύτερου έντος δοχείου πω
ματισμένου ή απωμάτιστου;

Τό ΰδωρ βράζει ταχύτερον έν κεκΛεισμένφ, 
δοχείω, διότι τό πώμα εμποδίζει τήν θερμότητα 
νά διασκορπισθή και έΛαττοϊ τήν έζάτμισιν, ήτις 
εΐνε μία τών κυριοτέρων αιτιών τής ψύζεως. 
Τοϋτο άΛΛως γίνεται καταφανές·, άν άψαιρέσω~ 
μεν τό πώμα όοχείου εύρισκομένου έν βρασμφ, 
οτε αίμνιόίως θά παύσρ ούτος.

ν—Διατί δοχεϊον τι, μή δν πλήρες, έκχυλίζει 
ένίοτε;

^ιότι τό ΰδωρ, καί μάΛιστα ίτι περισσότερον 
τό έκ τοΰ ΰόατος χαί τών ατμών μίγμα, Λαμ- 
θάνονσιν όγκον ποΛί> μεγαΛείτερον τοΰ ψυχροΰ 
ΰάατος.

— Διατί τδ γάλα κ.τ.λ. έκχυλίζει εύκολώτερον ;

<άιότι σχηματίζεται έν τή έπιφανεία αΰτοϋ εΐ~ 
άος τι Λεπτόν θέρματος (καϊμάκι) όπερ αίχμα- 
Λωτίζει τήν έζάτμισιν. Έκ τούτου προέρχεται 
ίντασις έζ ής ανέρχεται μετά τοϋ γάΛαχτος και 
τό Λεπτόν δέρμα.

— ’Οταν δ άτμδς έξέρχηται έκ τίνος δπής χύ
τρας έν ή βράζει ΰδωρ, διατί δέν διακρίνεται άμέ- 
σως παρά t ή 2 έκατοστόμετρα άνωθι τής άπής ;

κΛώτι έζέρχεται καθαρός ό ατμός, όστις έν τοι· 
αύτρ περιπτώσει είνε αόρατος ώς αέριον.

aiazKEMiTiM προβλήματα^
ΑΙ ΔΕΚΑ ΔΡ'ϊ'Ζϋ AVKI23

τοΰ κάτωθι σχήματος δεικνύεται ή κατάΛ· 
ΛηΛος διανομή τοΰ άγροϋ, οήτως ώστε έκαστος 
τών 5 κΛηρονόμων νά Λάθρ ίσην επιφάνειαν κα 
δύο δρεις.

★ ★

* Λ ίμ νη ★ ■ *

1t •

δύσεις έΛάθομεν παρά τής έκ νίηζουρίου κυ
ρίας Αθήνας Π, ΚΛαδα, τοϋ κ. ΆΛφρέδου ’Ια
κώβου ΒιανέΛΛη έκ ΒόΛου, τοϋ κ. Γ. Λιακοπού- 
Λου έχ Σύρου, τοϋ κ. Γ. X- δέ Λαστίκ έζ Αθη
νών καί τοΰ κ. ΆΛεζ. ΧαχζηκουτύΛα έκ Γκερ 
Λή. ούς καί παραχαΛοΰμεν νά διέΛθωσίν, έκ τών 
γραφείων υμών και Λάοωσι τό ΰποσχεθέν δώρον.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5OV
ΑΙ S ΑΙΛΠΕΛ.ΟΙ

Γέρων τις άποθανών χατέΛιπεν αγρόν τινα 
μεγάΛον, περιέχο.ντα 8 φρέατα καί 8 άμπεΛώ- 
νας. Μετά τόν θάνατον τόυ πα^ουσιάσθησαν 
5 κΛηρονόμοι οΰτω μοιρασθέντες τσν αγρόν.

Ό εις ΙΛαβε τά τοΰ άγροϋ άνευ τινός 
φρέατος ή άμπεΛώνος:

Έκαστος δέ τών έπιΛοΐπων τεσσάρων έΛαβε 
τά 3/16 τσ^ άγροϋ μετά τών δύο άμπεΛώνων 
καί δύο ^ρεάτων.

Πώς εγένετο ό μερισμός;
Σ. Φ. Έκ τών έπιτυχόντων οί τρ^ϊς διά χΛή- 

ρον εΰνοηθησώμενοι θά Λάβωσιν ώς δώρον τήν 
ειχόνα τών Αθηνών ή τοΰ Πειραιώς κατ’ έκ· 
Λογήν.

Σ. Φ· Jia τάς Λύσεις παρακαΛοΰνται οί Λαμ- 
βάνοντες μέρος, νά άντιγράφωσιν έπί τίνος σι- 
γαροχάρτου τό ήμέτερον σχήμα καί επ’ αύτοΰ 
νά έκτεΛώσι τόν μερισμόν.
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Η σύζυγος αναγιγνώσκει εφημερίδα προς τόν 
σύζυγον.

— Οί μακεδόνες...

— Μπ«, υπάρχουν άκόμη;

— Ναί, άλλα διατί;

— Γυναίκα, μά δέν .τούς έσφαξαν άκόμη !

χ

Εις τους στρατώνας.

— Τί εχεις εις την φυσιγγιοθήκην σου μ.έσα, φε- 

)ούς ; ένφ πηγαίνομεν διά τήν Μακεδονίαν ;

— Κύριε λοχία ένόμιζα οτι είχαμε ’ψευτοπόλε- 

μον.

X

Έν τφ θέάτρφ.

— Δάνεισέ μου σέ παρακαλώ εκατό δραχμάς. 

Λ“ Πολύ καλα, άλλά θά σοΰ τάς φυλάξω εγώ 

διά νά μή τάς έξοδεύσης!

— !!...

X
Εις στρατιώτης οδηγείται εις τό κρατητήριον, 

μεθυσμένος καί άφοΰ συνεπλάκη τρις.

— Πάντοτε μεθυσμένοι πιάνονται αυτοί, λέγει 

είς πολίτης διαβαίνων.

X
Εν τφ μαθήματι τών ελληνικών.

Ο διδάσκαΛος. Πόσον ειδών γλώσσας εχομεν ; 

Ό μαθητής . ..
'Ο διδάσκαλος. ’Αγράμματε ! Δύο- νεκράς καί 

ζώσας. Τουλάχιστον δύνασαι νά μοΰείπνς ποίας λέ

γομε» νεκράς; 1

Ό μαθητής. Αύτάς ποΰ πωλοϋν εις τά κρεοπω
λεία !

— Είναι φοβερόν τέλος- αυτοί οί βοόλγάροι σφά- 

ζουσι λεηλατώσιν, άνατινάζωσιν καί παντού εισ

έρχονται.

— Κραύωσιν όμως προηγουμένως τήν Πύλην.

X
Έν τφ σχολείφ έρωταται μικρός μαθητής.

— Ποιος λέγεται χήρος ;

Καί ουτος μετά μικράν σκέψιν.

— Ο σύζυγος τής χήρας.

— Γιάννη έπήγις τό γράμμα τοδ κυρίου Θωμά ;

— Μάλιστα, άλλά ϊέν θά ήμπορέσκ, νά τό διά

βαση.

— Διατί;

— Διότι δέν βλέπει.

— Τί μου λέγεις ; Έτρελλάθης ;

— Μα κύριε, αφοδ μέ ήρώτησε που εχω τό κα

πέλο μου. ένφ έγώ τό είχα εις τό κεφάλι μου !

X

Έν τφ πρωτοδικείιρ εξετάζεται νέος τις μέ κα

λάς συστάσεις διά τήν εξυπνάδα του, διά κενήν τινα 
θέσιν.

Γραμματεύς. Είς τί διατυπώσεις υποβάλλονται 
οί μάρτυρες πριν έξετασθώσι;

’Εξεταζόμενος. Όρκίζωνται.

Γραμματεύς. Πώς;

'Εξεταζόμενος. Διττώς. Πρώιον ένόρκως καί. 
κατόπιν έπί τοϋ ίεροϋ Εΰογγελίου !

X

'Ο κ. X. ειπιν είς τόν δεκαετή υίόν του νά 

γράψη είς τινα ζωγράφον διά τινα παραγγελίαν 

εικόνος δια τήν τραπεζαρίαν αυτών.

Ό υιός του έγραψε.

Κύριε.

«Ό πατήρ μου μέ έπεφόρτησί να σας γράψω 

• όπως μας έτοιμ.άσετε μίαν εικόνα διά τραπεζαρίαν. 

Λαμβάνω λοιπόν τήν τιμήν νά σας δέσω τάς δια

στάσεις:

Μήκος 1 μέτρον καί 79

Πλάτος 2 μέτρα και 23

Βάθος . . . οσφ θελετε !»

Δέχθητε κ.τ.λ.»,

X

Ό δημοσιογράφος κ. Ε. έρχεται νά ένοικιάση 

έν δωμάτιο» έν τινι οικία τηςόδοϋ ’Αθήνας, άλλά 

άκούσας τόν πολΰν θόρυβον τών αμαξών λέγει προς 

τήν σπιτονοικοκυραν.

—- Καλόν τό δωμάτων, κυρία μου, αλλά ακούε

ται πολύς θόρυβος, εινε αδύνατον νά έργασθή τις.

— Μπά 1 κύριε, θά συνηθήσετε. Μετά ένα^να 

δέν θά άκούετε πλέον τίποτε !

Καί δ κύριος έτοιμός : '

— Τότε έρχομαι μετά ένα μήνα !

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
«ο ·· ··■ ·· ■ « ·· ·· ·

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΠΣϊΩΝ ΤΟΥ 5-6 ΤΕΥΧΟΥΣ

Ιον ’Εξάγονται μέν έκ τής Γης άδιακόπως θησαυ
ροί, άλλα και τό πλήθος τών ανθρώπων άδιακόπως 
αυξάνεται καί τό πλήθος τών πλουτιζόντων καί δ'άριθ- 

■μός τών τραπεζών.
2ον Τα πτώματα τών άγριων ζώων τρώγονται ύπό 

τε τοΰ χρόνου καί τών αγρίων ζώων.
δον Διότι δια τοϋ μίγματος τούτου καθίσταται σκλη

ρόν τό δέρμα καί επομένως αναίσθητου προς το πυρ.
4ον Διότι ή κεφαλή τοϋ ανθρώπου αναλόγως εινε 

.βαρύτερα των ζώων.
Σ. Φ. Απαντήσεις έλάβομεν παρά πολλών, έξ ών 

οί μή αναφερόμενοι κατωτέρω άπέτυχον όλοσχερώς, 
οί δε κ. κ. ©εόφ. Κόντης είς 2, Μήτσος Παπασταύρου 
είς 2. Αούης Σταυρίδης είς 2, Περικλής Γενίδης είς 
■'4, Κική Μερλοπούλου είς 2, καί Δ. Κόκκορης είς 3.

'Επομένως, παρακαλοΰνται οΐ ανω τών 3 ερωτήσεων 
έπιτυχόντες, νά διέλθωσι τών γραφείων ημών καί λά- 
!βωσι τό ύποσχεθέν δώρον.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Κυπάρτϋΰοι» Κ. Μισαηλίδου. ’Εντός ολίγου άρ· 
ξεται ή έκτύπωσις τών «Κυπαρίσσων» έργου άπο- 
τελουντος τήν δευτέραν σειράν τών «Λυρικών ποιη- 
σεών του».

Ή εκδοσις θέλει περατωθή περί τέλη’Οκτωβρίου' 
τό όλον εργον θ’ άποτελεΐται έκ σελίδων lllO σχή- 
,ματος μεγάλου καί έπιμήκους, θά κοσμείται ύπό 
πολλών εικονογραφιών, δ δέ χάρτης αύτοΰ θα εινε 
πολύτιμος.

«Λυρτίμοτ» Άχίλλέως Βενετδ. ’Ογκώδης τόμος 
έκ 250 σελίδων έπί χονδρού εκλεκτού χάρτου, περι
έχω» πληθήν ποιημάτων καί ώραΐα κοσμήματα. Πω
λείται αντί δραχ. 3 καί εύρίσκεται παρα τώ συγ
γράφει, δδός Μαυρομιχάλη 11.

Τοΰ κ. ’Αχίλλέως Βενετδ γνωστά τοίς άναγνώ- 
σταις ήμών εινε τά ποιήματα, καθόσον άλλοτε έν τή 
«Φύσει» διηνεκώς έδημοσιεύοντο έργα αύτοΰ. Έν τώ 

•έκδοθεντι τόμιρ τά έν αΰτώ ποιήματα διαιρούνται είς 
’Εμπνεύσεις, Γοητείας, Κύκνεια, Πολύμετρα και άπό- 

.μετρα, καί τέλος έν απόσπασμα του «Ποιητοΰ τοϋ 
’Απείρου».

Ή "Ομηρική ’Ιθάκη. Έξεδόθη ύπό τοϋ κ. Γε
ρασίμου Βολταίρα είς ώραΐον τεύχος. ΔΓ αύτοΰ δέ 
αποδεικνύεται πρωτίστως δτι ή 'Ομηρική ’Ιθάκη είνε 
η σημερινή χερσόννησος τής Παλλικής άνήκουσα είς 
τήν νήσον Κεφαλληνίαν.

Τό εργον διακρίνει σαφήνια περί την συγγραφήν 
καί διάταξις λαμπράς είς ύλην. Έν είδη προλόγου δ 
συγγρ- παραθέτει τάς αντιθέτους γνώμας διαφόρων 
'Ελλήνων και ξένων άσχοληθέντων έπί τοΰ ζητήματος 

■τούτου, άναιρών αύτάς διά πειστικότατων επιχειρη
μάτων είτα δέ έρχεται τών αποδείξεων τής ιδίας γνώ
μης, λαμβάνων έκαστη» .τών 'Ομηρικών χωρών καί 
συγκοίνων τήν θέσιν αυτών, στηριζόμενος έπί πλείστων 
.χωρίων τών αρχαίων συγγραφέων και λαμβάνων ύπ’ 
οψιν τάς διαφόρους γεωλογικός μεταβολής.

Λεξικού ’Εγκυκλοπαιδικού συμπλήρωμα.' Έξεδόθη 
τό 15 τεύχος περιέχον διπλούν πίνακα τής Κωνσταν
τινουπόλεως καί άρθρα άπό τοΰ «Κλαδυο μέχρι τοΰ 

ίζοτύπρα» έξ’ ών ώς εκτενέστερα αναφέρομεν τά 
«Κλαυδιούπολις, Κλεόβουλος, Κλίβανος, απολυμαντι

κός κλ., Κοζάνης; 'Τυπάλδος, Κοινότητες. Κον- 
τόσταυλος, Κορομηλας. Τιμή προπληρωμής δι*  
8λον τό εργον έν Άθήναις δρ. 20.—έν ταΐς έπαρ- 
χίαις δρ. 23.—έν δέ τή αλλοδαπή δρ. 26.

Έκδόται Μπέχ και Μπάοτ· έν Άθήναις.

ΜΙΚΡΑΙ· ΑΓΓΕΛΙΑ!

Προς, ευκολίαν τών έν τώ έξωτερικώ άποδη- 
μουντών ήμετέρων συνδρομητών καί επιθυμούν 
των νά τοποθετήσωσι τάς οικονομίας των παρά 
τή Εθνική Τραπέζη ένταϋθα ή τήΤραπέζτι Α
θηνών, ή Λιεύθυνσις ευχαρίστως γνωστοποιεί 
αύτοίς ότι τοίς παρέχει πάσαν σχετικήν.εύκο· 
Λίαν έπί μικρή, προμήθεια.

'Ομοίως γνωστοποιείται τοίς βουλομένοις νά 
προμηθευθώσι ομολογίας λαχειοφόρρυς τής Έθν. 
Τραπέζης έπί ολοσχερή πληρωμή ή μηνιαίαις 
δώσεσιν, οτι έπίσης ή ΐλιεύθυνσις αναλαμβάνει 
νά τοίς παράσχω πάσαν ευκολίαν, άντιπροσω- 
πεύουσα αυτούς καταλλήλως.

Λιά τούς έν τώ έξωτερικώ έπίσης διαμένοντας 
ήμετέρους συνδρομητής καί θέλοντας να διπλα- 
σιάσωσι τά χρήματά των. άφ’ ενός μεν έκ τής 
ύπερτιμήσεως τοΰ φράγκου ήδη άφ ετέρου δ'εέκ 
τής ύποτιμήσεως .τών οικοπέδων κτλ. δίδομεν 
τάς σχετικάς πληροφορίας χαί παρέχομεν πάν 
τα τά σχετικά μέσα.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΎ

ΔΙΗΓΗΜ AT A
ΣΕΙΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 

(Έξεδόθη προ όλίγου) 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Ερως έσταυρωμένος.— «Στέλλα Βιολάντη®.— 
Ό τρελλός μέ τούς κόκκινους κρίνους.—Ή Φούρκα. 
—“Ενας παιδαγωγός.— Τό μυστικό τής Βαλερέ- 
ρας.—Κάϊν καί "Αβελ.—·Ή Εύχαριστία,—Ή λι
τανεία τοΰ Φωσκόλου.— ΟΙ Γέροι.—

Ή δευτέρα Σειρά περιέχει εον ‘"ΕΡΩΤΑ ΕΣΤΑΥ
ΡΩΜΕΝΩΝ», Ικτεν'κ δραματικώιατου διήγημα, καθόκ 
καί τό ποίημα · Στέλλα Βιολάντη ■, διά τοΰ δποίου ύμνησε 
τήν ήρωΐδα δ ποιητή! κ. Κωστή! Παλαμάς.

ΕΚΑΣΤΗ ΣΕΙΡΑ άποτελεΐ τομον έκ 12 τυπο
γραφικών φύλλων, κομψότατον έπί καλού χάρτου, 
μέ εικονογραφημένου έξώφυλλον τρίχρωμον, 
καί μέ κοσμήματα τών κκ, Δ. Γαλάνη καί Σ. Πενο- 
πούλου.

9tlf ΑΦΑ Τ'- ‘Η Δευτέρα οειρά·.. Φρ. 3
■ ιΚΑΐΑΐ*  Αί δύο Σείραι όμοΰ : Φρ. 6

Ή πρώτη Σειρά τή! όποια! ολίγα ύνιίτυπα εκρατή- 
θησαν, 8έν πωλεϊταε χωριστά.

Οί έμβάζοντες τό άντίτιμον, είτε προς τόν συγ
γραφέα απευθείας (κ. Γρηγίριον ειενόπουλον, όδός 
Εύριπίδου, 58 ’Αθήνας,) εϊτε πρός τό Γραφείου 
τής διαπλάσεων τών παίδων, λαμβάνουν «ύθύς τά 
βιβλία, έπί συστάσει, έλεύθερα ταχυδρομικών τελών.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙ!

44. Μαγική είκών

Α 
Β 
Γ

Δ 
Ε

Εΐς ποιον μέρος τοΰ νεκρικού τούτου θαλάμου 
εύρίσκεται δ Ιατρός;

45· Λεξίγρεφος.

Κυβόλεξον '

Πόλις τής Φρυγίας 
ί τής. Δαονίας 
» τής —

»' » Τής
■ » τώ ν

Ζ · · · · · » τής
*Ε£ Ά&ηνό>ν

Παλαιστίνης (πέραν τοΰ 
Ίίρδάνου) 

Μακεδαν. "Ιλλυρίας. 
Αδραμητών έν τή Εύδ, 

Άραόία 
Μηδίας.

Γ. X. β» ΑαστΙκ

50- Γρίφος.

"Ώχί Ίχ I ώρα ΦΑ δζά "γού I
54- Άκροβτεχίς

Τά δρχικά γράμματα τών ζητουμένων πόλεων 
σχηματίςουσιν έπίσης πόλιν τής Γερμανίας.

Πόλις δρχ. τής ’Αρκαδίας—Πόλις έν νήσω τής 
Μ. Ασίας. Πόλις νήσου Πελοπον.—Πόλις Πε
λοπον.—Πόλις διασήμου έν τή δρχαιοτ. νήσου— 
Πόλις δρχ. ’Αρκαδίας.

52- Φύρδην Μίγδην

Χειςδυς --- 10 ---  Κδαλες

Έξ Ά&ην&ν Κιββύς

53- Έλλεποσύμφωνον μετ*  φωνηεντολίπου

Ώ — εΐ—δέει— αεαιοίοι —δτι— κε — κμθ—τς—κν 
— ρμσ — πθμν —

Έκ Δαρίοοης Άλεξ. Χαρίτος

54· Γρτ<ρ«*ς.

Αί ευ αίών Τώμ έλών.
Πέρνω πρώτα ένα γράμμα καί μιά νότα μουσική 
είτα κάτι πού θά εδρης είς τήν δριθμητική.
Καί εύθϋςμ’αύτά σκαρώνω, (δέν χρειάίετ’ άλλο τι. 
κάποια πόλιν τής 'Ελλάδος παλαιό κι’ όνομαστή) 

‘Αλεξ. Χαρίτος
46- Αίνιγμα.

Τοϋ σώματός σου μέλος είμαι 
καί πρός τά κάτω τούτου κείμαι 
έάν τό πρώτον μ’ άφαιρέσης 
κι’ άντ.’ αύτοϋ άλλο πρόσθεσης 
πάλιν μέλος θά μ’ εύρής 
Έάν δμως τ’δφαιρέσης 
κι' άντ’ αύτοϋ άλλο προσθέσης 
τότε ζψον καί μεγάλου 
θά μ’ εύρής κοί χορτοφάγον.

Γ. Δ. Ίατρίδης
47- Πρόβλημα.

Καταστηματάρχης τις προσέλαόε διά έπέίγουσάν 
τινα έργασίαν μιάς ημέρας ιοο έργάτας, γυναίκας 
παίδας καί άνδρας, συμφωνήσσς αύτούς ώς έξής ; 
Έκαστος δνή? νά λάθη 5 δρχ. Έκαστη γυνή ι καί 
έκαστον παιδίον 5 λεπτά.

Τήν έσπέραν έπλήρωσε ιοο δρχ. δι’ όλους τούς 
έργάτας Πόσοι ήσαν άνδρες, πόσαι γυναίκες καί 
πόσα παιδία ;

Βώλος Alfgerd Vianelli.
Κυβόλεξου

55. Ρόμβος.
Ίσως είς πατριό’ άτιμοι vol 3 ι.

Έκ Δαρίοοης Γ. Δ. Ίατρίδης

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
ΚΔΙ iCOSSKH ΙΟΝΤΑΠΑΙ ΤίΪΩΗ

ΑΑΕΚ- ΣΤΑΑΙΔΟΥ
ΕΝ ΓΑΛΑΤΑ

’CWf Σανδουκδςιλάρ άριίέ. 78.

Κατασκευάζονται όλα τά είδη τής ζαχαροπλαστικής 
εις τιμά; συγκαταβατικά?.—Πώλησις λιανικώς χαί 
χονδριχώς.—-Δέχεται παραγγελίας δια γάμους, χορούς, 
έόρτας χτλ.

Τέϊον, μπισκότα, ποτά ευρωπαϊκά, σοκολάτα, κα
κάου, χομψετα χτλ.

ΜΒΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΡΙΜΑΝΗ 

ΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Α · · * · · Υίός τοΰ Αιόλου
Β · · - · · » τής Άλκιοαμείας
Γ . · · « · » τού Άδώνιδος
Δ .... . » τοΰ Έρμου
Ε .
Ζ .

» τής 1ους
’Ιατρός Ταραντϊνος

’Εξαγωγή χονδριχώς είς τό εξωτερικόν.— Ποιότ-ης 
χαί τιμαί έξαιρετικαί.— Παραγγελλίαι έκτελοΰνται . 
έπιμελώς μετά πάσης ακρίβειας καί ταχύτητος.—

ΤΙΜΑΙ^ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΤΙΚΑ!
Ζητήσατε τιμολόγιου

4*  Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέστη Κωνσταντενίδου


