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_'Ο πάταγος· Ιν ΓαΧλίρ. — Μΐα Ι-,τηλησις.—

Κατ ’ αύτάς αί σί^λσΐ τδν γάλλικώνέφή- 
μβρδω^καΐ'ίηεριαδικδν· γ,έήΐΦύσ.ι· πληροφοριών 
αέρι τοϋοτνέου μετάλλου Τό-ζήτημα· άλλως 
τε ήρχισε νά γίνεται εθνικόν, καθόσον·. δϊαώ 
τείνοΛ'ϊαι',ίδτρήάνάκάλυψιβ-αΰτιφεΐνε έκ· τών 
δαυμασιοτέρων καί έπομένωζ ή δόζα Πρωτί- 
ατως ανήκει είο τήν -πατρίδά"τοΰ εφευρέτου 
αύτοϋ; . τήν;Γαλλίαν.■ Θΐ’ έφευρέτάι«—νδιό'τΡ 
εινε δύαϋ τοϋ Ρ-α-δ ίό-ιύ'εΐνε -ό'κδθηγήτής- 
τής; χημέίαα' ΚουρΛ καί- ή · σύζυγοί- TWr οΐ- 
wst προ ολίγων έβδομάδών- έτϋχόν Τοΰ -.ένός 
τών·.πέντε.·μεγάλων;βραέέιών ΝομπέλΓάτιν# 
διανεμεηζτκ» :κατ ’ ·ίτξ>ςί·εΐς.γ^ παρασχόντας 
τάς μεγαλειτέρας εκδουλεύσεις είς:τήνανθρω
πότητά-: π ' τ .'.ΐ-
- -Μεταλ τήν- σπουδαιοτάτ-ην '-ταύτην :άνακά-· 

λυψκν-;. ό σοφός κ. δλ’Αρά^ΰάλ άνελαβέ vS:‘ 
πθίραματίσθή- έπισίψ&ε/ έπι. τδν-.θάϋμαδίδν· 
Ιδιοτήτων τοΰ ραδίου. Πρέπει. ^ύνά··γνώ*-·  
ρί^ωμεν, δτίγέ κ;. δ· όΑμβρνβάλ είό’ε έκσών 
σοφωτέρων^ .έπιστηρό'Λίν'ώτής-Γαλλίας, ρέλ-" 
λας· Τής- ’Ακαδημίας-Τών· άίΜόΤήμών·’Κάίλτής 
ί®τρικήδϊΑκΰ^*̂ ιίας^δίότι  εΙν^'ίΜΐί δόκτώρ-ώ· 
καθηγητής: τής φυσικής ■-βιολογίάς-’έΨ^Σ-σρ'·· ’ 
βώνησκαε κατοικεί st? τήνόνr^^yCeaudte-· 
Ber»ia^H.ei-kiav. Kai'-ipYaaT^pW'-’TbO-'navt-

- πιστημίριίκψής 
λοτε ,διά ,τοΥ^Λ^ίψήμίίν'-Βρι,^ϊϊ· 
Λοιπόν παρατώ κυρίω; ί’Αρσόν^^--ή$θ?·τις
1
ροφόρηθή τά τοϋ νέοϋ μετάλλου.;: Ό-Ηί.- 8’ 
- ’Αρών&φφ ιβίθ&ίκαί -φλυ -

,,ίί'. ----- * ----------------------------------- ·,ι 
;;; Δ^ΪΝ.ΤΗΕ

κύ βλέμμα τών μεγάλων σοφών, ήρ$-άτό:-δτη:' 
γούμενος τήν ιστορίαν'τής άνακαλύφεως.

— Έν ετει ι8ο6 ο/. ΈρρΤκος ^ρκκερέλ, 
καθηγητής τού'· 1ύσ¥ί*τρύ^φυί'ί® ν'^^·υΨίν, 
ότι τό ουράνιον.· άί(έί·'^ό?^#'3τ^ύΜ¥έϊέΜ;-: 
τάίώδ άνακάλυφθέντων· rtipi-
ndur'-T0c ^^cnM0f^aiW^?''SmVixi X, 
έπίΓτινός^φ^τ^ράφίίίή'^'πΆφΐά^?. ^^μέμονω- 
μένης καί' έγκέκλε'Γϋμένηρί' !'ίΗ ·ον"!ίι'* ’· ' '

Τό ούράν<ό'ν'υέ5έ^εύ' άΚόϊνάίί/σΐιοτέ.Γνά'ς. 
Καί ό κ. δ’ Άοσονθαλπ^έρθείφλίβί^φφσίάσΓ 
Τώ1 'δήμοσιδγράφω’;:ίϊ'ί!ιά^άν’0ύράνί0ύ Ή φια- 
λιδίω. όμοιάύον ια.με μέταλλον ,βαθέφςφοιτάν· 
καί άνάδϊδόνΤ'άίάν·ίΛή'έ'’ί^“!δ£ί^Ιί.

Λαμβάνει είτα., τεμά^ίάΫ55^^^/^; ΤούτΌ' 
επί σιδηράς' -ρίνήί, ;(-οίέέΧ^ά^δέί'?:πλεάν όχι 
σπινθήρας', ά^λί'θάμ'βδτίίιδ’ν'φώίΓ ν

Το φ.α^δίόν^^'ιΜϊΛφ^·'^;:δ°· 
’ Αρσονβάλ· Τ0 ■’kfVtl''KatMK‘ftVii !έ&φά$σντιά('. 

·Κρύ.λάίπάνΓλ^π^γ. δ^5Μόρνβδλ· 
τροπος άκτινοδ6λίά^.ί',Έ^τ^^ ’̂ΐ^^·ίΓσ¥ά^· 
σειαί'άκτΤνέ,ιί^α^^ό^έΙσ^&^ατόβ’άλλ^'ύί- 
φίσταντάΐ; :άφο'ϋ- έ^ρφθθ^§ϊίπ1..ν)^^ΐ''<^ φΐί·'· 
τογραφικής ;δίάμέσδϊιί'>σά§ίδδς'ίΡΓ^'' ~rv;:i .' '■ ■' ι 

Αί ακτίνες αύται έχαυσι „τάς ά’ϊ'θ^ίΤδίότη- 
τας μέ'τά^άκτίνάί^/^ν-'άθΐΰβ^ίλέέίν'έπί 
τής· ύαλου, ^Va9Waf^J^iWr^M< 
χάνουσι 'τήν·' a^TWfS^ - τ&Ρ’
πρίομάτόά'^θί'ώϊ^^ ϊι^ι'δτϊ’ 
μέσου παντδ^-ιέμΐί:^®δ^;®·?.Χί:,,'3Λ^βΗτίΙ:*̂ς;'·Γ;;  ■ 
’Αγνοείται 1 Τούτο :άγαμφίέ,όλ©4 
τέλεσμά τόϋ ήλέ^^^β^/Αάί^ΤΓ^’άνάδί- 
δεται τοσοΰτρν φώς έ-κ τόσώ μικρδ^φώίίάτή-■ 
τος-/ ’τέμ«γίοϋ ηϋή1' ά’έν
γράμ-μάρίδν·3 κά1τ'όπέ^ίΐ<^ιένέϊτι'ίί^η·$Ηΐ'sftV 
τάϋ «όρή-;δ' W'^!·^' .
' - <>1φόύ|£τ^ 
φρόνως 6v^eJaiV;fM §ΙτΤΛ^ώέ?τ^βφ,Ϋόυϊ" 

έκ τών συντακτών.ΤοΰίΐβΓ'^άτόύ^ΐνάίπλη- -ρ α ν ί ο u ς ά κ τ.Τ,ν,ά.φίφίό^,λ.^Β^^Ομή έ- 
η~ ' “ ·" ' .Λ, >4 ~

• ταέ/άί^'ίίά όΰΒενι?ϊίέ^'δ^Χκδθ®:
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ακτϊναί X, ή ακτίνας Ρέντγεν τάς ρόδιον. Δυν'άμεθα νά έπιτύχωμεν- άλατοϋχον 
ύπό τοϋ τελευταίου τούτου άνακαλυφθείσας. · ρόδιον εύκόλως, «λλά τούτο εΐνε πολύ μικρο-

— Τό ουράνιον. ήρώτησεν ό δημοσιαγρά- τέρας ισχύος. .
φος, εΐνε επίσης τόσω σπάνιον, οσω τό ρά· Τό ρόδιον εΐνε.ένεργητικώτερον των ού- 
διον; . ’ οανίων ή άκτίνων Βεκκερέλ, κατά έν έκατομ-

— Όχι, διότι κατέστη χρησιμώτατον τό μύριον Τούτο δέ, τό όποιον βλέπετε, εν 
ουράνιον έν τώ έμπορίω·· προ παντός γί- συγκρίσει προς τό καθαρόν ρά δι ο ν, εΐνε γ 
νεται χρήσις αυτού διά τήν κατασκευήν τών χιλιάδες πρός έν εκατομμύριου.
χιτώνων "Αουερ, κατασκευάζεται δέ αρκετά Εκείνο δ’όπερ έδείκνυε τώ δημοσιογράφω 
.ευκόλως, χάρις είς τόν ηλεκτρικόν κλίβανον ήσαν δύο μικροί σωλήνες ύάλινοι, συγκεκόλ- 
τοΰ κ. Μουασάν. λημένοι κατά τα άκρα, πάχους πτερού χή

Ώς-γνωστόν, ό κ. Μουασάν εΐνε ό.νεαρός 1—1 - —■?-· ι—< ---- *----- · > ·■·■■
εκείνος σοφός, δστις έφαντάσθη τόν ηλεκτρι
κόν κλίβανον χαί κατεσκεύασεν άδάμαντα καί 
ρουβίνιον, είς τιμήν, φευ! πολύ υψωμένην 
καί μυθώδη, ώστε νά καταστή αύτός ούτος 
πλούσιος.

¥ ·

— Ήδη λοιπόν, είπεν ό κ. δ’ Άρσονβάλ 
έφθάσαμεν είς τό ρόδιον.

Ό κ Κουρή, καθηγητής είς τήν Φυσικήν 
καί Χημικήν Σχολήν τών Παρισίων, κατσι
κών έπι τής οδού Lliomond, ένυμφεύθη γυ
ναίκα νοήμονα καί σοφήν έν τή χημεία, όσον 
ό σύζυγός της εΐνε έν τή φυσική. Άύτη λοι 
πόν άπεμόνωοε τό ρόδιον.

— Πώς, μία γυνή .έκαμε τοιαύτην άνακά- 
λυψιν ;

— Ή τουλάχιστον έλαβε μέγα μέρος, ώς 
θά ίδωμεν παρακατιόν.

«Τό ουράνιον έέάγεται έκ τίνος χώματος 
ευρισκομένου έν τώ Joubimstal τής Βοη
μίας. Ό κ Κουρή. κατά τό 1898 μεταβάς 
εκεί, ίπως έξαγάγη τό ουράνιον έκ τοΰ χώ
ματος τούτου, παρςτήρησεν, ότι άποθέματά 
τΐ.να είχον τάς αύτάς; ιδιότητας. άλλ ’ ίσχυρο- 
τέρας. .Τότε λοιπόν ή κυρία. Κουρή. διά σει
ράς χημικών έργαοιών, κατώρθωσε νά. έζα- 
γάγη μικροτάτην ποσότητα, ραδίου.

— Πόσον..:
.. Ώ ! έχρειάσθησαν δέκα τόννοι. γής τοι· 

αύτης,ϊνα εςαχθώσι περίπου δύο· τρία δέκα- 
τόγραμμα.ρ άδ ίο υ. Φαντασθήτε λοιπόν ό· 
πόσον μυθώδης εΐνε ή σημερινή άξια του ρα
δίου. ι.5ο,οοο φράγκα, χρυσά τιμάται νΰν τό 
γραμμάριον 1 '

— Δηλαδή τό χιλιργρ.αμμον τιμάται 15ο 
εκατομμύρια .1 ......

— Μή προβαίνομεν εις τοιούτους υπολο
γισμούς- Δέν εΐνε. ή τιμή αύτη βέβαια, ούτε 
σταθερά.1 Έπί τού παρόντος δέν ύπάρχουσι 
περισσότερα·: γραμμάρια.. Ή .κ. .Κουρή δέν 
έχει έίαγάγει ούτε δύο γραμμάρια. ·

— Ή·1^; ; \ ;

—. Δέν έχω καθαρόν., ΈκεΤγο τό όποιον· 
σάς έδειξα .εινε χλωριοΰχον καί βρωμιοΰχον

·>·.

Εκείνο δ’δπερ έδείκνυε τώ δημοσιογράφω 
:ν δύο μικροί σωλήνες -ύάλινοι, συγκεκόλ- 

νας,εντός τών όποιων διεκρίνετο ουσία τις 
ύπόλευκος, ώς άμμος. - ··■·— · · ·· ·

— Οί μικροί ούτοι σωλήνες,' έΐπεν ό κ. 
δ ’ Άρσρνέάλ, άρκάΰσινλό.πώς.ηρ.οξενήσωσ.ιν. 
εγκαύματα έπί τού δέρματός σας.

— Όπως εΐνε τώρα; ,Α.; -
— Βεβαιότατα. Ό κ. Κουρή φέρων τοι- 

αΰτα έντός-τού θύλακας ■'τού υπενδύτου του 
ΰπέστη έγκαυμα έπί. τοΰ δέρματος. Πρέπει 
δέ νά γνωρίζωμε.ν, οτι τά. εγκαύματα ταΰτα 

δυσκολώτατα θεραπεύονται.. ’Επίσης καί εις 
τάς χεϊρας ύπέστη τοιαϋτα ό κ. Κουρή.

—' Άλλά δέν αισθάνομαι θερμότητα κα
θόλου, είπεν ό δημοσιογράφος, κρατών είς 
χεϊρας του τά σωληνάρια.
. —Βεβαίως^ κύριε,-καθώς προσέτι δέν βλέ
πετε καί τό φώς αύτών Άλλά τούτο μή σάς 
άπατά.

Ιδού λοιπόν αί ιδιότητες τοΰ. Ραδίου. 
Ενεργεί ώς τό ουράνιον, .ως αΐ ακτίνες X, 
άλλα μετ’ έκτακτου έντάσεως·.έν. τούτοις 
δέν ένεργεϊ έν τώ έοωτερικώ σώματός τίνος, 
ώς-αί ακτίνες Χ· καίει μόνον τό δέρμα.

"Εχει όμως τοιαύτην φωτιστικήν ούναμιν, 
ώστε, άν ήτο δυνατόν-νάεϊχομεν μεγάλην 
ποσότητα έκ τούτου., θά •.απέδιδε.μέγιστον 
φώς . καί ίσως άκόμη ·θά έκαιε τούς , πλησιά
ζοντας αύτο! · ·- , ■ ■ —

Τήν στιγμήν ταύτην ό δ’ Άρσονβάλ έ· 
κλείσε τό ρεύμα καί. ό. ηλεκτρικός λαμπτήρ 
τής αιθούσης-έσβέσθη· Τότε ελαέε τά σωλη 
νάρια τοΰ-ραδίου, άτι,ν.α ήδη έν ,τώ σκότει 
έφωσφόριζρν.;, -

Άφοΰ .-πάλιν, έ.φώτισε τό γραφεϊον του. ό 
κ.... δ ’ Άρσόνβ.άλ 'έδωκε ' τώ επισκέπτη του 
ίσχυρότατον στερεοοκόπιον άνευ ύαλων.Ήτο 
μέλαν τι κυτίρν^ καλώς έφαρμοζόμενον · έπί 
τών όφθαλμών, ώστε : νά·. μή εισέρχεται τό 
φώς. Ό πυθμήν αύτοΰ ήτο κεκλεισμένος διά·.' 
μελανού, πινακιδίου,-:-κεχρισμένουίέσωτερικώς; 
διά πλατινο-κυανούχου βαρίου.. Τούτο ήτο 
τρ· λεγόμενον άλεζίπυ,ρρ.ν,Ρέντγεν. .·

- — .Βλέπετε.τίποτε· ·■· λ -:’· - λ
— Ούδέν απολύτως. , , .
— Καί ήδη; · - vol·/ . .·- -
"Ηδη πραγματμιώς.. ό δημοσιογράφος έβλε-

. «Είς όλας. τάς ,θερμοκρααίβς /) .άκτιγρβο · 
λίά άύτού ·έίόέ^σή!|γαίί|ι|α|./^ίί(μ^>^,·!ρ'ϊΐ|| είς 
25ο βαθμούς ύπό τό^ηθέν, είτε, είς ιοο ύπέρ 
αύτό, Αί άκτ;νες αυτού καθια,τώσιν εύηλεκ- 

” τραγώγά όλα τά ~ ώς *άπο^5ΫιίΤ^ά'-' :·θέϋρού - 
μένα σώματα (άέρΓον> Γίετί^λιΜόνώ’^έφ ζίνην 

'κτλ'. νΤέλςς; τό καί1 οΗουοα'νόίΡέρΑ', ϊΐνέότι 
■-τό ρόδιον ’ πραγμ&τθ»οι^('π’0^μέγα:'ύνειρον

Γό '·μη·έύ··ρίσκε·Τίίι-έι&ίΦίι νέα^ύλης, ήτ-ίς καίει, 
φωτίζει ; ή'λείίίρίΰ£ί,'έίάηίίζ<ναί·'«χν;·ΛάαΗλα 
ταΰτα μένει άνά λ λ σ ί ωΤο^ί Εΐν'ε· έ.ε καί 

• έναν’ι νέου σίίηι-άτος, έέ-ερχβμένόν πλέοντών 
γνωστών'φυσίκών νόμών,'δίότΡδέύ'ίχάνε-ι όύ- 
δέν μέόός τοΰ βάρους του; άύ&έ^'-οτοιχδϊον 
τής' δυνάμεώς Του, άποτέλεί ^'‘ανίζόντλήτον 
πηγήν δυνάμ'εως Ι?άΙ’«νεργεί«:\ ''·· -

Τό δυστύχημα' όμώς εΐνέ, ίτι δλα ταϋτα 
εκμηδενίζονται καί' μένουσι^^νέιρά·.1' 'δν τό 
νεόν Τοΰτο μέτάλλοΫ' έύβίρ’κέΟϊ'^^μίκρά πο- 

______ ___ σότητι έν.τή γή.· ^^ν|?0ύ^^^έί6ν; ώί"τήν 
τουσί τόν ηλεκτρισμόν, δν τοίς έδωσα. Ήδη ξ’.ο υ
πλησιάζω ’ ένα τών σωλήνων τοϋ ρ α δ ίου, είεθέσαμέν 
νωρίς ..νά. έγγίίω τήν φιάλην. έινέ .θ.έ^·^ ττ.κ'^, διότι'καί ύα

’Πρός’στιγμήν τά φύλλα έπληοίασαν άλ- _ θελή.Τις ; ρήμέβόν,
ληλα. δέν εύρισκέίί--εκ·?ές τέ^'έ^α^ι§TiΛ>''ltos■ύύ o-
?'' · ... - περ· κατέχουσίν “ο^Ιφί'δ'ρέ'ή^ i&'f;σί μέλετών-

τές τό νέρν μέτ'άλίο'ν/έν'.Ήα^σβι<’7 
σμόν τών χρυσών φύλλων. Τό ρόδ ιο ν’ λοι · Έίπομεν πρός. τούτοις έν τοΤς^χ^τε^ω, 
πόν εΐνε, ως βλέπετε, κλέπτης τού ήλεκτρι- οτι εύρίσκεται «k T0jXij|Jl?tTa-Ti|C(Bpnpiac· 
ρμόΰ:' Λ Γόν ύπέξαφεΤ έν τώ ' αέρι, παντού ^αύ-α' κατέχούριν'Άυοτρ!^^;!^^ ^^^ 
ρπου,καί δν εύρίσκεται καί διά μέσου πάντων <’ΡνΡ?ντ®':τηγ£.πωήήσι1γ .των,^ κάσοσδ.ν, PV'* 7-

• ,Λ :·.1 ί ν';· 'ν!
. ,·Έν.ΤουτόΑς-^^μ^κ^/κ^ρι-,Α,γγλ®'. 
ένν.ο,ήααντες. .τήν, Α” £ — υ

σπεύδουν νά. αγοράρψριν ;g/a‘,^. ;μ0ά.λλΐί<ά 
χώματα, όπου ύποτίθε^^^®0®^ίρ^ 
ενώ ή Γαλλία, εις·ην οφείλεται ,ολη η,δόζα 
τής, ανακαλυψεως,‘αδυνατεί Kar να κέ&ποθή 
ταύτην, έλλ',εϊψεΥ τίόρών; 'γ. ··/

Γ.αλλους. Kam? viV 
τοΰ δ? ’Αρρρ.ν,ΐ: ,ΤΟΰ

.μέταλλε^ιν ί̂^ι<2^^^.η.Ήριρ1- 
σ.ι ν ή .«Πβώ,ια» ς Τ'ά<:

.. Ούτως 'άνέι^λ^θφ τ| Gayf^ay .. .τούτο 
νέον .p^TpAXpv'jWxU^jisicyitfto όμ,^κας 
προχ.ι^Οΐσιν,.^-έρ'^αΐφίν^^ΐί^τα^έιτ'ίαύ - 

■■ ΤΟ.ϋ.·„ '.’·;<> γ.,·ί·χ;ν2γ ··
Έλπίζομεν καί εΰχόμεθα τ,ζ^ριτ,ελέ,σμβ,τα 

νά ώσιν.:ύπ«ρε«χάριρτ^ J^^' ^ay -iqu Γαλ- 
,- .λικοΰ. λαοζ καί 'Τ}ής’-ΐ>^^ΐ;®^?ή4ΐ-ης7·,;..·>.·ζ· 
··:·' ‘·· · ν/ •'ί·.ΐ7 .. . «ώ·· - '' Τ·.**:'·. ’.'I * ' '.''·'■··' *; ■ ·' ' '

·,·πεν όπισθεν τού μαύρου πΐνακος τους μικρούς 
σωλήνας, όύς έκράτει ό κ. δ ••Άρσονβάλ,· άλλ’ 
ήδη .πολύ πλέον καθαροτέρόυ.ς ή πριν έν. τώ 
σκότει.-. - <; ■ ■■,·· ;
·’ — "Αλλη' τις ίδιότης-τοϋ ρ α δί συ, είπεν 
ό; σοφός καθηγητής,' εΐνε, ©τι κάρνει νά φαί - 
νονται τά φωσφοροΰντα σώματα Τέλοί· ή 
θερμότης-αύτόΰ εΐνε ανάλογος δΓ έν γραίι- , . , ,, . Μ . ,u
ϊίάρίον;' μέ’τήν ΐόΰ -ανθρωπίνου σώματος·,· ή τοΰ'α νάΆλ'σι ω τ^ύϊ'^όμέ^ω^η επίστη- 
μέ τό-ηιώς■ κηρίου. Δύναται- νά<άναλυθ^ό '·υπ·έύ-·οίΟκε-τάι4^Τί νέα^λτιε. •’πτίς καίει. 
ύάΛίνό'ς όγκος του'είς μίαν ώραν. Άποβάλ- 

■'■λείπκαταπαύοτως άρνητικόν ηλεκτρισμόν καί
άκατάπαύστώς έπίσης άπορροφά θετικον. Θέ
λετενά τό ίδητε; ' · ■·

' Καί ό κ. δ'. Άρσονβάλ κομίζει έν ήλε· 
κτρόσκόπισν, 'λόυγδουνικήν τινα λάγήνον, 
εν ή 'κ'ρέμανται δυο φύλλα χρυσού

— Βλέπετε,, είπεν ήλεκτρίζω, δΓ οίου- 
δήποτε τρόπου, τά χρυσά ταΰτα φύλλα καί 
απομακρύνονται άλλήλων. Θέλουσι δέ μείνει 
ούτως-'επ’ αόριστον χρόνον, καθόσον φυλάτ- 
τουσι τόν ηλεκτρισμόν, oy -“~- ίδ··---”'«>·*  
πλησιάζω ένα τών σωλήνων τοϋ ραδίου,

'λϊρός στιγμήν τά φύλλα έπληοίασαν όλ- 
ληλα. '

— Πρέπει λοιπόν' νά συμπάιράνωμεν, οτι 
τό ρ'ά'.δ ι ο ν τοΰτο άπερρόφη τε τον ήλεκτρι · ..

ν εινε, ω<— <>ι«., mwi·r|·» >w
οΰ. . Γόν ύπεξαιρεί έν τώ αέρι, παντού 

των ανηκειμενων.
_· , . — Τι συμπεράσματα λοιπόν εξάγετε εκ 
τής άνακαλύψεως ταύτης ;

...—· Ούδέν έτι.γνωρίζομεν, είμή τούτο.Τά 
..πάντα .ανατρέπει,-.; Μελετώμεν. Τούτο μόνον 
δυνάμεθα νά είπωμεν.

. '—,Κάί.έντή ιατρική ;
— Καί δΓ αύτήν μελετώμεν.. Μελετώ, 

καί,, έγώ . έπίσης,. καί ούδέν.. έτι δύναμαι , νά 
είπω. Λέγόυσιν, ότι θέλει θεραπεύει τόν 

..καρκίνον,.Δεν δύναμαι νά τό έπιβεθαίώοω. 
Όχι οπισθοδρομεί τήν πρόοδόν των άοθε · 

_νειών.'. έγώ δέν είμαι βέβαιος ετι.
·'· Τέ, Ιος, νομίζςτέ, ότι, εΐνε το φώς Τού

μέλλοντος; , .
-Δ ,Μή. προχωρώμεν τόσω. ταχέως . Έν 

;πάση περιπτωσει..δέν. εΐνε , άκόμη φώς εύθη
·'-···■· . 9 .-νον Α;

'· * ",'·
• ¥ » '
Λ . ·: ::·ν=;

■Ύ· Ταΰτα-έδημοσίευσεν .ό .«Γαλάτης» περί 
• τοϋ- νέου μετάλλου’· άλλοι δ ’, εφημερίδες, γολ 
- μηρύτεβον χωροϋσαί έν τή επιτυχία; τ.ών. από 

’'τελεομάτων’τοΰ,’ράδιου, γράφουσιν -■

Λ

t
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;,Οίόάν^γνώ°'Τά.ΐ,τών. Έπώμ.τ.ρϋ, ’Ομήρου κα-
■ λώφγίγνώβκςυΤιν^ οτι ταΰτα.ό-παιηττίς δεν πα- 

ρέδωχε ργρ>μμίγα, άλλα .δεμ φωνής. από' γενε.ας 
είς.γενεάν μεταθίδόμε-μμ,ίχρι τοΰ Πεισεστράτου, 
έκτοτε s5e .συν.ηρμολογήθησαν, ως έχουσι σήμε
ρον.'· Άλλ’ δτι. έπί τής εποχή; ,τσΰ , ’Ομήρου ή 
γραφή.δέν-ήτ?, τοιΑάχιβ.Τον έν;Έλλάδι,, γνωρτή, ,

• έξάγόμεν.κάί· «. Των. εν , ’Ιλιάδι σημειουμένων, σια> τρόπον 
κατά τά όπΛΪά,ό βασιλεύς.Πρρΐτος .έπιθυμών ν.’ 
άπαλλαχθήτοϋ :προς .'αύτό^-παρά .τής συ.ζύγσυ 
του : Άντείαίσυκφφαντήθεντρς . Βελλ«ρ·φόντο«, 
άλλά-μή θέλων-,ζ τό ν. φονεύση, _χαράξας·έπί πι- 
νακίδος ση μεΐον <θανάτου καί παραοούς εϊς 
■αύτόν, διέταξ® νά μεταφέοη καί έπιδώση ,ε^ς τόν 
βασιλέα, τής Αυκίας; πενθερόν του, όπως ουτος 
τόν.φςνευση,μή·έ.γ>θουντα τον διό. τής πινακίδες 
παραγγελλόμενςν θάνατ/ντου.. . ..

Αλλ ’ φς .γνωστόν· κ,αθίστα'ται ήοη, η παρ’ 
‘Έλλησίγ-'άγν'όια τής^.γραφής οέν ΰφίστατο καί · 
εις τά άλλα πρό ποΰ 'Ομήρου ακμάσαντα κράτη, 
ένθα όμως,..το, καταπληκτικόν γεγονός, οπερ η 
άνθρώπίνηξδίμνοια έσετέλεσεν ε'ύροΰσα τήν γρα
φήν, δέ.ν ητο αποτέλεσμα, ένός μονόν, άλλά βρα
δεία τις άνάπ Γυξις τοϋ ανθρωπίνου' πνεύματος, 
έξελιχθιΐσα έπί χιλιάδας καί ίσως δεκάδας χιλι- 
άδών ετών.

*Ηρξατο δέ αυτή ,'διά, χο.δροειοους ζωγραφι
κήςπαραστάσέω:, όΐα'ί 'είσιν άί ·ίών Μεξικανών 
καί Αιγυπτίων, καί έξηκολούθησε οιά τοιούτων διατηρηθεΐσα πρό πάντων υπό τά έρείπιατών 
παραδόξων σημάτων, έκάστου λάμβανομέ'.ού ώς άνασκαπτομέ ων άρχάίών ίί0λέ'ών?'' τίθέται
μία ‘συλλαβή; ώς_ή' των Βαβυλωνίων καί Άσυ- ύπό μελέτην. Έκ των διαφόρων Τόπών τής εί- 
ρ'ίών,'μεταβλήήεΐσακάτά’μετάγενέστέραν έποχήν ............. — ‘ ■■■ ---.-«>.·. _,-Α ■*  >, ■: < ■'
είς άλφάβητον,. ώς εκείνο τών Φοινίκων, *Ελ-  
λήνων καί Έτρούσκων;

Έν'τούτοις ή. άνάπτυξις αυτή έβάδισεν .έτι 
επί τά πρόσω, διότι εκατοντάδες διάφορων αλ
φαβήτων έξεπονήθηβανζδΐάφερόντών ουσιωδώςτών 
μ'έν.έκ τώύ δέςώς ή τρέχουσα τών'Αράβων γραφή, 

. τά στικτά' γράμματα τοΰ Θιβέτ, οί αλύγιστοι 
τυπικοί χαρακτήρες'Τών 'Ρωμαϊκών επιταφίων 
καί αί κακόγραφίαι ένός Μ’.χοήλ ’Αγγέλου. Πράγ
ματι οέ μέχρι Τής άνακαλύψεως τής τυπογραφίας, 
.οί χαρακτήρας όδτοι' ‘πάντοτε μετεβάλλοντο . καί 
ούδεμίά γενεά ΰπελεΐφθη, μή ποιήσάσα, έστω καί 
ίλάφ'ράςάλλοίώσίις,'έίς τήν κληροδοτηθεϊσαν άύ- 
τή χεορόγράφΐά»· άί μετάτροπαί δ ’ αύταιδια
δοχικές πρόστ'ιθίμενάι- κατά -τήν πάροδον τών 
γενεών; ά-πέ'ίϊλέβαν 'έν· διαστήματαολίγων εκα
τονταετηρίδων, γενικήν όψιν γραφής, καθόλου 
μεΤαβληθέϊσαν.

Ή ιστορία τοΰ' καταπληκτικού τούτου τοΰ 
ανθρώπου κατορθώματος, δι’ ού εάετεύχθη'τό 
θαύμα τής έπικοινωνία; τών ιδεών τών άνθρώ

πων -άνευ προσωπικής συναφής, ήνίστ-ορίά αυτή 
μόλις εσχάτως, έγράφη καί έξεοοθη ύπό τοΰσ,οφοΰ 
Henry- Smith Williams,- συνοσευόμένη . .υπό 
ΰπερί,ιακοσίων πανομοιογράφων αναπαραγωγών 
«'ίδιαφερούσών γλ,ωσσφν, διαφόρων, εποχών. Κατά 
'τον ’Ιστορικόν .τοΰτρ.ν’,; ή.εΐκο,νοει^ή,ς γρ^φήτών 

' Μεξικανών; πιριστά.τόν. άρχαιότερον ,τόπον ..τοΰ 
γράφειν, οιας είναε ή παρά-ίτασις ζωγραφιώ;/. έφ ’ 
ώ.ν _νά δύνανται ν.’. άποδοθώσι.., συμβολικοί. έν · 
νοια.ι.. Έκαστος οέλαός .έκμά,θώνγ’κατ·’ ΐδιρν 

• τινα τρόπον .νά γράφη,.-ήρξατο κμτά, παραπλή- 
/·.·■: Άλλ’ ως φάίνε?αι,..ή..Ιχνογραφία 

ητο, πολύ στοιχειοδεστερα τέχνη τοΰ.γράφειν, 
καίτοι δέ πλειστάκις έλέχθη, όηΐ'ό. δυνάμενος νά 
γράφη δύναται νά μάθη .καί νά·σχεδιάζω, τοϋτο 
είνμι μόνον κατά τό. ήμιάυ αληθές^, καθόσον, ή 
πλήρης αλήθεια εΐϊαι,,δτι πάμ.π;λλοι λαοί άφ ’ 

. ής έποχής κατφκουν ακόμη ?ις σπήλαια,.ήδύναντο 
•.νά ίχνογραφώσιν, ενφ .ούδεμίαν .ίδέαν,ειχο.ν περί 
.γραφής, ώφειλε δέ νά παρέλθη. εύρύ στάδιον;έκ- 
.πίλ’.τισμοΰ, ινα κατορθώθίϊ ή.,εστφ καίχονδροει- 
(δής διά ζωγραφικής πάραττάσεως- γραφή. 
\ . Τέλος πέντε οιάφοροι .λαοί φαίνονται, οτι ανε

ξαρτήτως άλλήλων, προσήγγισαν τό στάδιον τού
το τής αναπτύξεως. Οί ’Ινδοί · του Μεξικού, οί 
Κι-.ίζοι, οί Χιτίται, οί Βαβυλώνιοι καί' οί Αι
γύπτιοι. "Ισως δέ καί οί κάτοικοι τής,Κρήτης, 
ών ό χαρακτήρ τών γράφώ/.ηδη μόλις βλέπει 
τό φώς κατά τάς έκεΐ δίενεργουμένάς άνασκαφάς, 
εΐναι ό έκτος, πιθανώς δμως νά'ώόι καί άλλοι 
λαοί ών ή έξιστόρησις άπολέσθή διά παντός. 
Άλλ’ οί μνήμονευθέ'·τες, έΐνά' έκ«ΐνο:,ώ·.ήγρα-

.'.0.02·.. ·_.1'_ίι _...' .'j.: _>τ ·:.'λ?:_.:Α~
ήδη άνασκαπτομέ ων αρχαίων πόλεω.» τίθεται

Έκ τών διαφόρων Τοπώ·· τή.ς.εί- 
κονογραφημένης γραφής, ή τωύ Αιγ'-?τ'ίών, ώ; εν
δείκνυμαι έν τή έΐκονι. τοΰ Θεού ‘Άτμώ. ‘ήτο ή 
μάλλον τελειοπεποίημίνή. Πράγματι δε ήτο πα
ράδοξόν τι σύμπλεγμα. Τινές‘τών χαρακτήρων 
αύτοΰ είκονίζουν αντικείμενα,· άλλοι άφήρήμένας 
ιδέας, άλλοι είάονίζουν’σημεία άαί-ς ίλ^οΐ παρα
τίθενται είς τό' τέλος τών.'λεξε'ων, δπως ?οθη εύ- 
ρυτόρα έξήγησις τοΰ'σημαίνοντος; έν συνόλωκα- 
τά πολύ προσομοιάζοντες 'Τόύς έν ταΐς. στήλά'.ς 
τών σημερινών εφημερίδων .περίέχ'ομένοος παιδι
κούς γρίφους' έπίίϊάρά'δείγμάτι, ύποΐΐθέίσθώί'δτι 
έπρόκέιτο νά γραφρ ή λέξις «λεοντόκαρδος», θά 
ετίθετο 1) ή ιχνογραφία τοΰ λέονΊ?ός·2) ή Ι
χνογραφία καρδίας καί ·3) πρός συμπλήρωσιν ή 
χν'όγραφία·Vtapov άνδρός.-Καί ταΰτά μέν άπο- 
τέλοΰσι τήν μέθοδον τής τών αρχαίων Αίγυπτί- 

. ων γραφή:, ήτις έτίθετο έν γενική χρήσει, τού- 
λάχιστον έπί τέσσαρας ή· πέντε χιλιετηρίδας, με- 

■παξύ λαοί, αντιπροσώπευσαντος κάτά τότπλέΐστον 
τής χρονικής ταύτης περιόδου τόν:ΰψηλότεροντοΰ 
κόσμον πολιτισμόν, κας δια τής. γραφής ταύτης 
συνθέσαντες τήν ίεράν αύτήν Βίβλον, τό ,περί- 

φημον καλούμενου βιβλίον τοΰ θανάτου. Γρά- 
φοντες δέ μετεχειρίζοντο τόν έν κυλίνδρςις πά
πυρον, άλλά καί. Ιπραττον τούτο χαράσσοντες έπί 
στηλών καί έπί τών τοίχων τών ναών, Άλλ’ 
οί έλληνες, άδυνατοΰντες ν’ άναγνώσωσι τήν 
γραφήν ταύτην, ύπέθεσαν άδιστάκτως ώς ίεράν 
παράστασιν, έφ’ φ καί ίδοντο αυτή τ’ονομα ιε
ρά γλνφί] καί έπί δύο χιλιετηρίδας μετά την 
κατάκτησιν τών Ρωμαίων τής Αίγύπτου, ούδείς 
άνα τόν κόσμον δλ.ον ήδυνήθη ν’ άναγνώση τα 
ιερογλυφικά ταΰτα, έ’ως ού ή παιδεία τοΰ 19ου 
αίώνος ανασκαλεύσασα τό μυστικόν, ανεΰρεν, οτι 
ή Αιγύπτια γραφή έπ’ ούοενί λόγφ έπέβλεπεν είς 
ιερόν σκοπόν καί δτι οί οίκοδομήσαντες τήν σφίγ
γα καί τάς ι 
λόγιαν, ούχί άνομοίαν τών σημερινών εθ

_ ’ .Tvi’ct . ν » !πισης ο on «' - ;χ·----- -- ------- ;
είχον γράφει διά τής Αιγυπτιακής ταύτης γρα
φής καί είς χρόνους ούχί κατά πολύ άφισταμέ- 
νους τής έποχής τών πυραμίδων.

Ό γραφεύς ταύτης έ:·ει νά ή οπωσδήποτε 
τεχνίτης, ϊνα ίχνογραφή τους Αιγυπτιακούς χα
ρακτήρας, έν τή Άσί? δέ οί Βαβυλώνιοι καί Άσυ- 
ριοι —- οί πρώτοι ήσαν οί πρόγονοι τών Εβραίων 
— έβελτίωσαν κατά τι την μέθοδον τών Αιγυ
πτίων, καθιστώντες εύκολοτέραν τήν ιχνογράφη
σή τών χαρακτήρων μολονότι δ’ ούτοι ήρξαντο 
γράφοντες δι' είκονΟγραφημάτων, κατέληξαν ουχ 
ήττον είς τό νά έκτιμήσωσι τήν αξίαν τής άπλό- 
τητος, καί έξέμαθον τέλος νά κατασκευώσωσι 
τά άναγκαιοΰντα αύτοΐς σύμβολα, συμπλέκοντες 
άπλάς σφήνας μετά κανονικών γραμμών.

*0 μελετών τήν γραφήν δύναται ν’άνεύρη 
πολλάς τεχνικάς ιδιότητας έν τφ συστήματιτών 
γραμμών, μεγάλου ενδιαφέροντος· αλλά το κατα- 
πλεΐσσον τόν έξεταστήν τούτον, εΐναι ό αλλόκο
τος χαρακτήρ τών μνημείων, έπί τών δποίων 
πολλαί τοϋ λαού τούτου έγγραφα! είσί γεγλυμ- 
μέναι, ώς έπί παραδείγματι φαίνεται ίφ ’ ένός 
κολοσσαίου αγάλματος λέοντος, φέροντος κε
φαλήν ανθρώπου, τεθειμένου πρό τής εισόδου 
ένακτόρου βασιλίως τίνος τής άρχαωτάτης πό
λεως Νινευή, δπερ ίσως καί νά εΐδεν θ κατά 
τήν είς ταύτην ίπίσκεψίν του μεταβάς ’Ιωνάς 
706 ή 800 Γ.-η π, Χ· Καί τήν μέν ώραίαν 
ταύτην πόλιν όλίγον μετά τούτο οί Βαβυλώνιοι 
καί Μήθοι έπαναστατήσαντες κατά τής Τυρα- 
νίας τών Άσυρίων κατέστρεψαν καί μέχρι θεμε
λίων κατέσκαψαν. Άλλά τό κολοσσαΐον τούτο 
άγαλμα, μετ’ άλλων αντικειμένων, διαξέφυγον 
τήν καταστροφήν, καί άποκρυβέντα καί έγχω- 
θίντα, διετηρήθησαν υπό τά'^συσσωρευθέντα συν
τρίμματα τών αιώνων, λησμονηθήσης καί τής 
ΰπάρξεως αυτών.

Ή ιστορία τοΰ τίνι τρόπφ τίΐ μνημεία ταΰτα 
ένεκαλύφθησαν κατά τόν 19 αιώνα καί πώς 
κατορθώθη ή περίεργος γραφή τών Άσυριακών

πυραμίδας έσχον ποικίλην φίλο - 
.’.----- .................. ...........■·· -θ>ων, έ-
αί αρχαιότατοι σύντομοι ίστορίαι

Το αγαίμα ιοΰ βαοιίέω; Ραμαοή
βιβλίων νά έρμηνευθή, δύσκολον εΐναι ένταΰθα, 
νά σαφηνισθή, περιοριζόμεθα ούχ ήττον νά μνη- 
μονεύσωμεν τών αναρίθμητων τών Βαβυλωνίων 
καί Άσυρίων διαφόρων τύπων βιβλίων καί εγγρά
φων, επισήμων υποθέσεων, πωλητηρίων, έκμι- 
σθώσ·ων, μετά σημειώσεων άλλων πολυποίκι
λων, πολλοί δέ τών αναγνωστών ήμών θά έχουν 
άζούσει περί βιβλίων τινων καλουμένων τής«Πλά- 
σεως καί κατακλυσμού» περιεχόντων διηγήσεις 
κατά τό μάλλον καί ήττον όμοιας εκείνων Της ή- 
μετέρας Βίβλου. Τά επίσημα οέ ταΰτα έγγραφα 
καί βιβλία συνίσταντο κατά τό πλεϊστον έξ if· 
γιλωδών άπεσκληρυμένων πλακών,κατασταθεισών 
αδιάφθορων διά τής. άποξηράνσεως καί έκθέσεως 
αύτών είς τόν ήλιον καί τούς κλιβάνους. Βιβλιο
θήκη ένός μόνου βασιλέως, ήδύνατο νά περιέχη 
χιλιάδα; έκ τών άλλοκότων τούτων βιβλίων, 
τινές δέ τών πινακίδων τής γηραιας Βαβυλωνίας 
χρονολογούνται άπό τού 4500 π. Χρίστου.

Αξιοπερίεργος άφήγησι; υπάρχει περί κό- 
λοσσαίου τινός αγάλματος τού Αιγυπτίου 
βασιλέως ’Ραμασή τού μεγάλου, Οπερ, καί- 
τοι τούτου καθημένου, έχει ύψος 65 ποδών, ον 
έστραμμένον πρός ναόν έπί σκληρού βράχου έσκαμ- 
μένον είς τό Abu Simbel τής Νουβίας.

Περιηγηταί τής μέσης 19 έκατονταετ. έπιάκε- 
φθέντες τόν ναόν τούτον, έμέμφοντο άλλους', πρό 
αυτών έπίσης έπισκεφθέντας τόν. ναόν περιηγη- 
τάς, οΐτινες ειχον ρυπάνει διά τών χυδαίων αύτών



Η ΦΥΣΙΣ 219218 Η Φ Υ Σ I Σ

ονομάτων τάς μετώπας τών Αΐγνπτ.ίων..θ<βτή- 

των.χίΑλλι’-έκτοτε άπεκαλύφθη, δτι «υ.τοι δέν 

ήσαν cl .πρώτοι βέβηλοι, καθόσον έπί του γόνα- 

τος ένςς,.τών αυτόθι αγαλμάτων .υπάρχει έπι-' 

γραφή είς άρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν, χαρα- 

χθεΐσπ, παρά' σύο στρατιωτών ύπηρετησάντω» 

εΐς τόν στρατόν τοΰ, βασιλέως Ψαμιτίχου και 

επομένως .χρανο) ογουμένη άπο τών αρχών τής 

έβδόμηςώυκτονταετ.ήρίδος π.. X.

Άλλ ’ δπερ θεωρείται βανδαλισμός κατά μίαν 

έποχήν^ δύναται νά- θεωρηθώ τό εναντίον κατ' 

άλλην,.<·χαί όντως σήμερον οί αρχαιολόγοι, δι- 

καμαςαπονέμουν ευχαριστήσεις πρός τούς- Έλλη- 

νας εκείνους στρατιώτας οιά τήν βεβήλωσιν αύτών, 

καθόσον έκ τής βραχείας εκείνης επιγραφής, ανα

φαίνεται τδ, Ελληνικόν ’Αλφάβητο» έν τη ,άρ- 

χαιατάτη αύτοϋ μορφή, έν φ μέχρι τής άνα- 

καλύψεως ταύτης, πολλοί φιλόλογοι έπίστευον 

δτι οί; Έλληνες δέν έγίγνωσκον τήν γραφήν καί 

μέχρι λίαν μεταγενεστέρας περιόδου μετά τήν 

όβδόμην εκατονταετηρίδα.

Έκ παρκδόσεως είναι γνωστόν, .οτι τά ποιή

ματα; τοΰ ’Ομήρου ώς καί ανωτέρω, ειπομεν με- 

τεδό,θ.ησαν οιά στόματος άπό γενεάς είς γενεάν, 

ζαί ,δτι αμφιβολία υπήρχε, αν- γεγραμμένο.ν .αντί

τυπου αυτών ήδύνατο νά εύρεθή καθ’ όλην τήν 

'Ελλάδα κατά- τάς άρχάς τοώ Πελλόπον'.ησιακοϋ 

πολέμου, καίτοι ούτος έπηκολούθησε τήν διάση

μου έποχήν τοΰ Περικλεούς, κατά τήν 'οποίαν 

αί τέχναι εύρίσκοντο <1; τό μέγιστο» αύτών υψο;. 

Άλλ’ ή έπί τοΰ αγάλματος τοΰ ’Ραμασή επι

γραφή καθιστά την τοιαύτην αμφιβολίαν παρά

λογον, καθόσον έάν άπλοι μισθοφόροι στρατιώται 

ήδΰναντο ευκόλως νά γράφωσιν επί πέτρας, ούδείς 

θά ήδύνατο νά ύποθέση, δτι φιλόλογοι τής αύτής 

έποχής δέν έγνώριζον νά γράφωσι.

Καί ώς μέν έκ τής παλαιότητος ή έν λόγφ έπί 

τοϋ αγάλματος επιγραφή δέν καθίσταται ευδιά

κριτος· κατά τ ’ αποτυπώματα δμως ταύτης παρ

όμοιοι τών τής επιγραφής ταύτης χαρακτή

ρων έμφαίνονται καί έπί τών έξ οπτής γής σαρ

κοφάγων τών Έτρούσκω», μετά μόνης τής δια

φοράς, δτι αί έπί τών τελευταίων τούτων σαρ

κοφάγων έπιγραφαί, εβαινον έκ δεξιών πρό; 

τ' αριστερά. Και οί μέν αρχαίοι Αιγύπτιοι ε- 

γραφον, δτέ μέν κατά τήν μίαν, δτέ δέ κατά τήν έ- 

τίραν διεύθυνσιν, τής γραφής αναγιγνωσκόμενης 

πάντοτε κατά τήν διεύθυνσιν προς ήν έστραμ- 

μένον ήτο τό πρόσωπον τής είκόνος, οί δέ Έλ

ληνες.τών πρώτων ήμερων εγραφον και κατ’άμ- 

φοτέρας τάς διευθύνσεις έν’τή αύτή επιγραφή, εν 

φοί πρόδρομοι τών 'Ρωμαίων Έτροΰσκοι επρατ- 

τον τοΰτο έκ δεξιών πρόςτ’ αριστερά, λαβόντες 

όμως, ώς είναι βεβαιωμένο» τό άλφάίήτον αυτών 

παρά τών Φοινίκων, ώς επίσης έπραξαν τό αύτό 

καί οί Έλληνες. Άναμφιβόλως δέ οί Έτροΰσκοι 

έποίουν επιγραφάς καί επί άλλων ύλών, αΐτινες 

δμως σύν. τφ χρόνφ κατέστράφησαν, δπως έπίσης 

καί σχεδόν ολα τά βιβλία τών Ελλήνων καί 

Ρωμαίων κατεστράφήσαν, "μέ μονήν τήν έξαί- 

ρεσιν μιζροΰ αριθμού τεμαχιωςών κυλίνδρων πα

πύρου, διατηρήθέντων ύπο τήν ξηράν τής Αΐγύ- 

πτου άμμον, καί μιας μόνης βιβλιοθήκης έκ τοι

ούτων κυλίνδρων εκατοντάδων τινών, δίατηοη- 

θείσης είς ήμιαπηιθρακώμένην κατάστασιν είς 

τήν έκ τής Λάβας τού Βεζούβιού Ζαταχωσθεΐσαν 

πόλιν τοΰ 'Ηρακλείου.

11 έπί σκοπφ έύχερεστέρας άναγνώσεω; βι- 

βλιοδέτησις τών βιβλίων καί η έπί άμφοτέρων 

τών σελίδων έγγραφή, ήρξαντο άπό- τών πρώτων 

μέσων αιώνων· άλλά το περίεργον είναι, δτι λα

οί ευρύτατα άπέχοντες άλλήλων, ώς οί ’Ινδοί 

τοΰ Μεξικού άφ’ ένός καί οί’ τοΰ Βατάκ τής 

Σουμάτρας, έχρώντο τοΰ αύτοϋ τρόπου τής βι- 

βλιοδετήσεως, ώς οί τών σημερινών χρόνων, με 

μόνην τήν διαφοράν, οτι εκείνοι εγραφον μόνον 

έπι τής μιας σελίδος χάρτου χονδροειδούς καί α

τελούς, ή ταινιών έκ φλοιού δένδρων, δι ’ ών τά 

βιβλία αύτών συνέκειντο.

Τά έκ φλοιού τών δένδρων κατασκευαζόμενε 

βιβλία τών Βατάκ, εΐχον καί τδ πρόσθετον εν

διαφέρον τώνζωγραφιών,δι ’ ών ταΰτα έκοσμοϋντο. 

Ταΰτα δέν άπετέλουν πραγματικήν ΐχνογραφικήν 

απεικύνισιν, ώς ούναταί,τις νά ύποθέση, άλλ ’ απε

ναντίας ησαν ούοιωδώς εικονογραφημένα, τό ιέ 

κείμενον γεγρνμμένον διά περιέργων χαρακτήρων, 

έχόντων δμοιότητα πρός τούς ήμετέρους αριθμού;.

Οί χαρακτήρες δ’ ούτοι, ή παραπλήσιοιτού- 

των, εισί πράγματι τά πρωτότυπα, άπό τώ» 

οποίων ςί Άραβες έπλασαν τούς κατόπιν είς τό 

δυτικόν μέρος τού κόσμου διαβιβασθέντας παρ’ 

αύτών αριθμητικούς χαρακτήρας. ,

Α. Π.

ΜΑΡΑΖΙΑ

Τά μάτια τής' ψυχήί μου'θολωμένα 
άπδ τήσ λύπαις καί τήν.ά/αρι ζωή 

σιγοοφαλοΰνε, άποκ.αμωμίνα 
καί σβυνουνε αγάλι’ γάλι σαν κερί.

Γά. φύλλα τήο «αροιάο μου μαραμένα 
λίγη δροσιά- διψούν,, νερού σταλαγματιά 

μά 'λημερής μέ δάκρυ ποτισμένα 
άπόστασαν καί πέφτουνε χωρίς θωριά.

Τά /«(λη μου κ’ έκεΐνα Ξεραμένα 
έχάσανε τό ταίρι τους άπό καιρό 

και τώρα όρφανά καί χλώμίαομένα 
ένα τραγούδι ψέλνουνε λυπητερό.

Τά νιάτα μου μ’ αφήνουν ολοένα 
’ιή διάβα τής χαράς δέ βλέπω πουθενά 

κοί.τόσα δνειρα άφροπλασμένα 
νά νεκρωθούν ήταν γραπτό παντοτεινά

Μιλτιάδης Βιτάλης

ΤΙ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΒΛΕΠΟΥΣΙΝ

Ή τυφλότης ! Όποιας στερήσεις έπάγεται! νά 

μή δύναται τις νά όδηγήται’όποια συμφορά ! νά μή 

δύναται τις νά βλέπη τήν φύσιν’ όποιον σκότος !’ νά 

ήναί τι; ανίκανος ν’άναγιγνώσκη καί νά γραφή' 

οποία σιγή καί όποια φυλακή !

.«Δια τής άναγνώσεως, ο κωφός δύναται διαρ

κώς, νά επιχόΐνωνή πρός άπαταν των ανθρώπων 

τήν διάνοιαν, τών ιστορικών, τών ποιητών, τών φι

λοσόφων, τών ερασιτεχνών. Άλλ' ό τυφλός έξαρ- 

τατα: άπο παν και άπό πάν-ας. Είναι ό κατ’ εξο

χήν επαίτης, είναι ό απολύτως φυλακισμένος».

Ούτως άπεφαίν·το άλλοτε ό διάσημος συ·θετης 

Γκουνώ, έρωτώμενος έάν έπροτίμα νά.ήναι κωφός 

ί ήΰτυφλός. Βλέπη’τις λοιπόν, οτι και δΓ αυτόν τόν 

δοκιμάζοντα τοσαύτας απολαύσεις δια τής ακοής 

μέγαν μουσικόν, ή κωφότης δέν ίνομίζετο δυστύ

χημα. παραβαλλόμενη πρό; τήν τυφλότητα.

Καί μολαταύτα πολλάκις παρατηρεΐται, ότι οί 

κωφοί είσί τεΟλίμένοι, έν ώ οί τυίλο: είσίν ευ- 

χαρεις, καί όχι μόνον ευχαρεις άλλά καί ομιλητι

κοί, περίεργοι διά πάν πράγμα και φίλοι τών τχξει- 

; δίων «όπως ιδωσι πάντα τόπον». '

’Ακούει τις αύτούς λέγοντας, «έ’δον τό τάδε 

πρόσωπον» ή' κάλλιο» «τό τάδε πρόσωπον £χ·ι τό 

ίίφος καλόν, ή ο;ι .φαίνεται ήλικιωμένον». «Τό παι- 

οίιν τούτον πόσον έμτγάλωσε . . . Τί ωραία οι

κία, τί ωραίος ήλιος! Τί εύμορφα άνθη !» Άλλά 

τί σημαίνοιΐσι ταΰτα πάντα έν τώ στόματι αύτών ; 

Διά τινών μέσων αντιλαμβάνονται τόσων πραγ
μάτων;' Τι βλέπουσι λοιπόν οί τυφλοί;

Ίδόύ μερικά παραδείγματα διάσημων τυφλών, 

οίτινες διχψΐύδΟυ» τήν περί τής άθλιας καταστά- 

σ·ως τών άτυχων τούτων πρόληψιν. Χωρίς δέ νά 

όμιλήσωμεν περί Όμηρου καί Μίλτωνος, οίτινες 

οντες τυφλοί αμ.φότεοοι, ό μέν απήγγελλε τά έπη 

αύτοϋ, ό δέ υπηγόρευε είς τας θυγατέρας του τά 

ποιήματα του, ύπήρξεν έν τφ Πανεπιστημίφ τής 

Κανταβριγίας καθηγητής τών μ.αθηματικών τυφλός, 

ό Νικόλαος Saunderson. Καί πράγμα άπϊστευτον, 

«δίδασκε τούς τής οπτικής νόμους, άναλόων τήν 

φύσιν τοΰ φωτός καί τών' χρωμάτων, έξηγών τήν 

θεωρίαν τής όράσεως καί έκθετων τήν πορείαν 

τών φωτεινών ακτινών διά μέσου τών σακών.

Ούχί πρό πολλοϋ οί "Αγγλοι έξελέξαντο, όπως 

διευθύνη τό ύπουργεΐον τών Ταχυδρ. καί Τηλε

γράφων τό» άόμματον Μ. Fawcett, άποθανόντα είς 

τό Cambridge τφ 1884. Είκοσιπενταετής είσήρχετο 

είς τήν πολιτικήν παλαίστραν, οτε άτυχες συμβάν 

είς τό κυνήγιον τφ αφήρεσ'ε τήν δρασιν.

Κατά τήν είς Brighton τφ 1864 εκλογικήν δι- 

άλεξιν, έλεγεν, οτι τό αφαιρέσαν μοι τήν ορασιν ατύ

χημα, μόλιςπρό πέντε έτών έγένετο. Έθήρευον πέρ

δικας, οτε διπλή εκπυρσοζρότησις έπελθουσα ατυ- 

χδς άπό δπλον φίλου μου, μέ προσέβαλε κατά πρό

σωπον και επληξεν αμφοτέρους τούς οφθαλμούς μου, 

δτε έπήλθε τό αποτέλεσμα,οπερ βλέπετε.Ήτο μετα

μεσημβρινή λαμπρά ήμερα του φθινοπώρου καί ευ- 

ρισκόμην έκει όρθιος- θαυμάζων μετ' απολαύσεως 

μίαν τών ώραι,ωτέρων τής Αγγλίας κοιλάδων. 

Τό τοπεΐον τοΰτο έφωτίζετο δι’ όλης τής λάμψεως

τοΰ φθινοπωρινοΰ ήλιου.'Ηννόησα δ’ αμέσως, οτι αί 

ώραιότητες αύται τής φύσεως ειχον έξαφανισθή είς 

νύκτα, ήν ούδεμία δεξιότης τών ιατρών, ήδύνατο νά 

φωτίση’ ήτο πλήγμα φρικώδες δι’ άνθρωπον, αλλ’ 

έν διαστήματι δέκα λεπτών έγενόμην.>ύριθς έμ>υ- 

τοΰ καί άπεφάσισα νά κατισχόσω-μετά·.θάρρους καί 

άποφαστικότητος δλων τών δυσκολιών. Αποφάσισα 

νά πράξω έφ’ όσον δυνατόν, δ,τι μέχρι, τής. στιγμής 

ταύτης επραττον καί νά προσδώσω εΐς τόν μέλ

λοντα βίον τόν αυτόν σκοπόν, τάς αύτάς ελπίδας καί 

τας αύτάς προσδοκίας’ ή δ’ από.φα,σις αυτή ουδέποτε 

μ’ έγκατέλειψε». . _

Κατά τάς αναπαύσεις, άς έπέτρεπον- του Jawcett 
αί άσχολίαι. ίπέβχινεν ίππου, έπαγοδοόμ-ι καί -ή^'ί- 

ευεν ώς πας τις άλλος, ευτυχώς χωρίς.νά τφ συμβή 

τι άπευκταϊον, κατά τάς τρελλάς ταύτας διασκε

δάσεις. Ώς υπουργός δέ τών ταχυδρομείων,- ήτο 

πολύ προσεκτικός, καίτοι δέ αόμματος, .επίβλεπε 

τά πάντα, δίδων τοΐς υπ’ αυτόν νά έννοήσωσι», 

οτι ήτο υπάλληλος είς άκρον άκριβολόγος. . ■·

Άλ.λά παράδειγμά τι έτι πλέον, καταπληκτικόν, 

-οΰ.τί δύναται τις νά πράξη άνευ οφθαλμών,,ίδοτο 

έν ’Αγγλία ό Αμερικανός Gambell, ανελ,θών τας 

κορυφάς τών Λευκών Όρέων. 0υτο; .ών σήμερον 

διευθυντής του βασιλικού κανονικοΰ Κολ.λεγίου τών 

αόμματων τοΰ Λονδίνου, έγεννήθη τό 1834 είς.τήν 

κομητείαν τοΰ Φρακλίνου Tennejsec, υπό ' πάτρός 

αγρονόμου, ζωηροΰ δημοκράτου. Τό παιδίον μόλις 

τριετές επληγώθη είς τούς οφθαλμούς έξ α-κανθής 

ακακίας καί έγένετο τυφλόν, έξίπεδ-ύβή' 5έ έίς 

Nashville, οπού έξέμαθε τήν μουσικήν και έγένετο 

κατόπιν καθηγητής.

"Εκτοτε αφωσιώθη είς τα αόμματα σίαιδία τής 

περιφέρειας του καί είτα άπήλθεν εΐς τό Λονδΐνον ό

πως ίδρυση τό κολλέγιόν του. Άλλα πραγματευόμε

νος περί τών φυσικών καί διανοητικών δυνάμεων τών 

τυφλών, επειδή συνήντα πολλούς αντίφρονούν'τας, έ- 

σκέφθη νά ίωση ισχυρόν χτύπημα κατά τής Βρετα

νικής φαντασίας. Καί κατώρθωσέ πράγμα δύσκολο» 

μέν είς τους βλέποντας,αδύνατον ίε εΐς τους αόμμα

τους, τή συνοδεία τοΰ υίοΰ του νά ανέλθη έπί τών 

Λευκών Όρέων, τουθόπερ καί έπέτυχεν ώ< έπεθύ- 

μει. Όλος δέ ό Αγγλικός τύπος τόν έπεφήμισε καί 

ούτω τό εργον έξησφχλίσθη.

Άλλα μήπως ό Cambell είναι μία έξαίρεσις.; 

Έν τφ παρ’ αύτου ίδρυθεντι κολλεγίφ είς Λον

δίνο», είς δ αί φυσικαί ασκήσεις διευθύνονται παρά 

τοΰ υίοΰ του Guy Cambell διακεκριμμένου σπόρτσμαν, 

εΰρίσκονται αόμματοι έκτελοΰντες γυμναστικήν, 

παγοδρομοΰντες, έλκηθοδρομοϋντες, κολυμβώντες, 

κωπηλατοΰντες, ποδηλατοΰ’ντες κατ’ ομάδας, δέκα 

καί δώδεκα, ούτω δέ διανύοντες έκατοστύας χελιο- 

μέτρων. διά μέσου τής έ·<καταπλήξει ευρισκόμενης 

Αγγλίας.

Εΐς τήν Γαλλίαν ήκολούθησα» τό παράδειγμα 

αύτοϋ. Κατά τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1888 τρεις άόμ- 

πάντες χαθηγηταί τοΰ Εθνικού ’Ινστιτούτου, νέοι 

ματοι τυφλοί τών Παρισίων, οί Syme, yielhommexal 

Gaibeau δίενήργησαν τήν άνάβασιν τοϋ όρους Caoi- 

prousse, συνοδευόμενοι παρά τριών οδηγών. .. .

Τά διάφορα ταΰτα γεγονότα, έπιβεβαιούμινα παρά 

πολλών μαρτύρων,— μαρτύρων αύτοπτών — είσί
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καταπληκτικά. Άλλά διατείνονται άκόμη? δτι δύ

νανται νά ύπάρξωσι καί Άλπινισται αόμματοι. 

Άλλ’δ,τι δέν παραδέχονται άνευ αντιρρήσεων, sivat 

δτι οι τυφλώ δέν δύνανται νά φσι καί γλύπται. 

Και μολαταύτα ύπάρχουσι. Είς τών διασημοτέρων 

«ζωογλυπτών>> ό Vidal, «στερείτο καθ’ ολοκληρίαν 

όράσεως, άλλά τούτο ουδόλως τον έκωλυε να σχε- 

διάζη μικρά αριστουργήματα «τήν πληγωμένην έ- 

λαφαν, τον λέοντα, τδν ταύρον». Ζωηρός, ταχύς, 

ελαφρός δ Vidal περιεκυκλουτο διαρκώς ύπδ ζώων, 

άτινα έψαυεν, έΟώπευεν, εξήταζεν, έπι μακρόν, κατά 

διαφόρους στάσεις, μεθ’δ λαμβάνων τδν πηλόν του 

ήρχιζε νά τά πλάττη. 'Οσάκις έμελέτ» τάς κνήμας 

ένδς ίππου έπί παραδείγματα έκλινε τδ γόνυ πρδ 

τοϋ ύποδείγματος,όμιλών αύτφ άδιακόπως, καί θω- 

πεύων, δπως μή κινείται τδ ζώον, και τδ έψηλάφει 

λίγων. «’Ιδού εξετάζω τάς κνήμας σου.,.μή κινή· 

σαι, έχω ανάγκην νά “δω τδν αυχένα σου . . . καλέ 

μου ίππε, έσο ήσυχος άλλως θά άποτύχη ή είκών 

σου».

Όταν δ’ επρόκειτο περί άγριου θηρίου, ή απδ 

τοϋ φυσικού μελέτη άπέδαινε πολύ δυσχερεστέρα. 

Ό Vidal τότε ένεπνίετο έκ τών προηγουμένων τε

χνικών έργων, τών σκελετών καί ζφων τεταριχευ- 

μένων.

Ήμέραν τινά έν τούτοις προτιθέμενος νά κατα- 

σκευάση άγαλμα λέοντος, ήσθάνθη οτι δέν ήδύνατο 

νά κατορθώση τοϋτο άνευ προσφυγής είς ύπόδειγμα 

έμψυχον.

Δέν έδίστασεν ενώπιον τής κινδυνώδους συναντή- 

σεως και είσήλθεν έν τφ κλωβφ ένδς τών θηρίων 

τούτων τή συνοδεία δαμαστοϋ. ’Επί μακρόν και 

μετά πρρσοχής,ώς τεχνήτης, έθώπευσε τδν λέοντα, 
μέχρις ού κατέστη κύριος τής ανατομίας αΰτοϋ. 

Έςελθών δέ τοϋ κλωβού, έποιήσατο τδν βρυχώμε- 

νον λέοντα, τδ περιφημότερο? τών έργων αύτοΰ.

Ευρισκόμενον έν τφ έργαστηρίφ του καί εργα

ζόμενον ούδείς ήδύνατο ν ’άντιληφθ?, οτι η το τυφλός, 

Μόνον δε άπδ καιρού' είς καιρόν καί οσάκις ήθελε νά 

κρίντ, έπί τοϋ συνόλου, όποχωρών ολίγον, έςήταζε 

τδ έργου του, έκτείνων έπ ’αύτοΰ τάς χεϊρας, ών οί 

δέκα δάκτυλοι έφαίνοντο ισάριθμοι οφθαλμοί.

Καί όντως οί δάκτυλοι έπέχουν θέσιν οφθαλμών 

εΐς τούς τυφλούς.«Ή ορασις, είπον, είναι ή έκ τοϋ 

μακρδθίν αφή». «’Ομοίως ή άφή είναι ή έκ τοϋ 

πλησίον ορασις». Έξ ιδίας Οελήσεως παρεδέχθημεν 

ότι μόνον διά τής όράσεως διαγιγνώσκομεν τά δι’ 

ών περικυκλοόμεθα αντικείμενα, άλλά τοϋτο είναι 

έσφσλμένου. Έαν έμβυθίσωμεν ράβδον κατά τδ 

ήμισυ του μήκους αυτής έν τφ υδατι, β’λέπομεν ταύ

την τεθλασμένην, άλλ’ εντιθέμενοι τήν χεϊρα είς 

τδ ύδωρ και ψαυοντες τήν ράβδον, αΐσθανόμεθα ταύ

την εύθεϊαν, εί καί αΰτη είς τούς οφθαλμούς φαί

νεται κεκλασμένη.

«'Όταν τδ νερό στραβώνει τδ ραβδί, δ νους μου 

τδ ισάζει» είπεν ό μυθογράφος. Πλήν δέν εΐναι τδ 

λογικόν, δπερ τδ έπανορθοϊ, άλλ’ ή άφή.

Έν τή διαγνώσει, ήν περί τών πραγμάτων έχο- 

μεν, ή άφή λαμβάνει μέρος πολύ μεγαλείτερον ή 

δσον ΰποτίθεμεν. Έφ’όσον δέν έφαπτόμεθα πράγμα

τός τίνος, δέν γνωρίζομεν αύτό, διά τοϋτο δέ και 

άπαντα τά μικρά παιδία εφάπτονται πάντων, καί 

έπι. πλέον παράδειγμα τούτου μας δίδεται, οσάκις 

διά θαύματος ή έπιστήμη άποδίδιι τήν ορασιν είς 

αόμματου. .Τούτου δέ συμβαίνοντος, τδ άξιοπεριερ- 

γότερον είναι, δχι ότι ό τυφλός ανέβλεψεν, αλλ’ 

δτι κατά τάς πρώτος ήμέρας δεν γνωρίζει πώς να 

μεταχείρισή τήν όρασίν του.

’Ιατρός τ;ς επιστατών τής ίάσεως τυφλής χωρικής 

δεκαεπταέτιδος, τής Δέσπως Χριστέας είς Βουκου- 

ρέστιον, λέγει «“Ημην παρών, όταν οί γονείς ήλθον 

νά έπισκεφθώσι τήν νεάνιδα μετά τήν έγχείρισιν, 

καί παρεστάθην είς τδ παραδοξότερον τών θεαμάτων, 

Ή ασθενής παρετήρει προσεκτικώς τδν πατέρα της, 

μεθ ο έψηλάφισε τδ πρόσωπον τής μητρός της. όπως 

βεβαιωθ·?, περί τοϋ σχήματος τής μορφής αύτής. 

Παρατήρησε τά ενδύματα αύτών, όναμάζουσα τά 

χρώματα έκάστου μέρους τής ενδυμασίας. Έκράτει 

δέ τήν μητέρα άπδ τής χειρός, φοβούμενη μή χάση 

διά τών οφθαλμών Sv, τδ όποιον ήγάπα καί μετά 

τοϋ οποίου συνέζει άπδ τής τρυφεροτέρας ηλικίας, 

καί τήν οποίαν έβλεπε διά πρώτην φοράν ...»

Έτερος άόμματος αίφνηδίως ίαθείς, ό Νικόλαος 

Jean είκοσιπενταετής, ώμολόγησεν, ότι δέν ανεγνώ- 

ριζε τους αρχαίους φίλους του πριν ή ήκουε τήν 

τήν φωνήν αύτών. Έφ ’ όσον ήτο άόμματος, έβαινε 

μόνος διά τών οδών, μ’.ταβαίνων άνευ δυσκολίας 

είς όλα τά διαμερίσματα τής πόλεως. Όταν όμως 

κατωρθώθη νά ποιήται χρήσιν τών οφθαλμών του, 

κατ’ άρχός παρεπλανήθη και εύρέθη είς τήν άνάγ*  

κην νά ζητήση τδν δρόμον του. Τά μάλλον οίκεϊα 

αυτφ μέρη, άτινα καθεκάστην έσύχναζε, τφ έφαί

νοντο άγνωστα. "Εβλεπε καλώς έν σχήμα, έν χρώμα 

αλλα δέν .έφαντάζετο, οτι ταΰτα παρίστανον, τούτο 

ή έκεϊνο τδ πράγμα. Τφ παρουσίαζον κοχλιάριο·; 

καί τδν ήρώτων.

«Βλέπεις τοϋτο;

— Μάλιστα,

— Τί πράγμα είναι;

— Περιμένετε, δώσατε μοι τό.
Και έκλειε τούς οφθαλμούς, έλάμβανε τδ άντι- 

κείμενον, τδ έψηλάφιζε καί αμέσως.

— Είναι κοχλιάριο·/, έλεγε.

Τοιοΰτος εΐναι ό άνθρωπος, όταν τδν εναποθέτουν . 

αποτόμως εις ήν καταστασιν ητο ερχόμενος έν πρώ- 

τοις είς τδν κόσμον, άνοίγων διά πρώτην φοράν 

τούς οφθαλμούς απέναντι μορίων αντικειμένων,άτινα 

τον περικυκλοδσι. Ή ορασις αργότερου θέλει τω 

χρησιμεύσει να τ ’ αναγνώριση μακρόθεν, αλλά δέν 

δύναται νά τ’ αναγνώρισή καλώς διά πρώτην φο

ράν, εί μή διά τ.ής άφής.

Ή άφή λοιπδν ενέχει άπειρον σημαντηκότητα. 

Οί τυφλοί άρα, διατηροϋντες τήν αισθησιν τής άφής ·’ 

έχουσι ταύτην πολύ εύαισθητοτέραν ή οί βλέποντες. .. 

Ό αόμματος Saunderson έγγίζφν, διέκρινε τά κί

βδηλα νομίσματα τών γνησίων.

Όταν δ οφθαλμός τοΰ σώματος σβένυται, ιό 

ομμα τοΰ πνεύματος φωτίζεται είπεν δ Β. Ούγγώ. 

Άλλ’ εινε ύπερβολική ή μετα.φρρά αΰτη Τδ άλη- 

θές εΐνε, ότι σβενυμένης τής όράσεως τών οφθαλ

μών, αύξάνεται ή όρασις τών λοιπών αισθήσεων.

ΖΈπεεβε συνέπεια/

β

ινα οντα η τα· ■ αγάη^; 
, των τελέυτάίω^··
^τάτιΟτ ι κήν,. j, ο^ 6. ί πρό- 

το^ς όνυχας τών

'4 κ«τρττσράχδησαν ύπό τών αιμοβόρων 
^έμ'οΐράί^ϊμίίιν:ύπό? των

*" · Ή Υίγρις &πα£ γευδεΤο^άνθρωπίνήν σάρκαν 
περιψρονεϊ πάν άλλο είδος τροψής· α'ι τοιαΰ- 
ται τίγρεις έν Ινδία καλούνται man eaters, 
ζώσι δέ μονήρεις, επιδιδόμενα!, μετά -μανίας 
είς το κυνήγιον τοΰ ανθρώπου.

Κατά To j 902 μία μόνη τοιάύτη τίγρις έν 
Χαζαριθάγ. κατεθρόχθισε 32 άτομά- άλλη 
τις έν Παναμά, λέγεται, ότι αριθμεί ^3 αν
θρώπους έν τή εκλεκτότερα αύτής τροψή.Ει
δικόν βραθεΤον έκ 3οο ρουπίων γίνδικόν νό 
μισμα) ώρίσθη διά τήν καταστροφήν των τί- 
γρέων τούτων. Κύόίως δέ άγγλοι άΐιωυοτι- 
κοί άνάλαμίάνουσι τουί τοιούτους αγώνας, 
τούς όχι ολίγον κινδυνώδεις. Ό κυβερνήτης 
μετ ’ εύχαριστήσεύς του βλέπει τούς αξιωμα
τικούςδίδοντας'τό παράδειγμα τής ανδρείας 
και τοϋ θάρρους' είς τούς διαφόρους ίθαγε; 
νεΐς καί άλλους^οίτινες ούτως έπιδιοόμενοι είς 
τήν καταδίώέίν τών μονήρων τίγρεων, άπο- 
δίδουσι- τήν ησυχίαν ε'ίο τούς δυστυχείς κα
τοίκους τής Ινδίας.;
λ Όσον διά τά οικιακά ζώα, ταΰτα φυσικά 
μή.-δυνάμενα· νά διάθέσωσι μέσα ύπεραοπί- 
σε.ώς·, 'ύποπέίνται κατά μείζονα λόγβν εΐς τήν 
λαιμαργίαν τών τρομερών, τούτων ίωων. Ό- 
γδοήκόντα'χιλιάδες βόες καί αγελάδες κατε- 
ψαγώθησαν ΰπ' αύτών και εννέα μόνον'χι. 
λιάδες'· άπέθανόν έκ δηγμάτων τών όψεων.

Τάέρπε-σ έντη Ινδική ψονεΰουβιν δκτα- 
πλάσιον αριθμόν ά,θρωπων ή τά 

•i’ft ι n a r ίτ-λ Προκειμένου όμως περί pcoac 1-Α·
?“‘’."Τ/""T',b- 
9τατιστικης ^alwfa^/i'ri-.-OK'UF· 

λ;®:;^λ51:<$>ίρας πεοισσοτερα ύνηοκουοι 
'πέοιεο ' βδοντας τ az τίνοεων Ίξαί' τών αοιπ■ <-γ ,. “*r wf

•^ίικ^’τιρωτο^ανής στατιστική α^ορωσα T-ju< ι 
sV Των αγρίων ίωών καί έρπετών ήρόερχομε-· ~

ί^ιίαλτών ήμέρων ζώων. .Έν :πρ>ώίίό.ισ; 
ι^ιεν τί περί τών φονευθέντων ανθρώ-'

τών δχληρών τούτων συντρόφω^ ε- 
- y . 2.6 ,'ooOc, ay&p^

BKjo-TofrK^a μήνας &3>,· 
WtweKBi
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δέ δέρματα καί ευκόλως πωλοΰνται 
γιμήν ογκώδη. _ , ,

Ή< καταοτ^,ο^ή-ϊτώμ., 
εται είς τους ιθαγενείς. οΐτινες κατά το 1902 
έψόνευσαν ya,οοο διΎα επληρωθησαν το,μέ- 
τριόν ποσόν των- 6;οόϋ ^ραγκώνί ργοι άλι- 
ν ώτερον των. γ ο " λετί+ώ ν \ 51 εκέΛτον όψιν, 
τοΰθ ’ όπεο εΐνε έλάχίστον arti^aVifrToO^ κιν
δύνου, .ον 'δίατρέχοτ^

OV έν PoVyavia dvvSpovnuai yας 
οχ θέλοντες V ήμΐν
thν όνύδρομιϊύ τΛς '“Φύδεώς,, δν- 
νανταχ νά μβς έμβ&νίώ^τάϊ^χνν δχά 
μέόον πών Κυρίων' .-Χάϊτα
τραπεζιτών

Πάρςρίαλόϋντίή ’ θεομΐδς <Λ οφέί- 
λοντες τι»ν dvvSpouhv τϊχς “Φύ- 
αεως,, δίΛοχρ;&ας 
άπειώτείλώβί δί^ tajQΪ«»Μ
ταγϋς cheque ^ane^e'^avptt· 
τίών, διΐως*τάχίτάπύχηιίωύεν  Wv ο
φειλήν -τωνΚαΙΓτόίίς ήΛο^τείλωμεν 
τϊϊς Φλέτΐ’Κ’ίζ

. · X
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'pKPTFP ΑΦΗ ΤΕ ΜΠΩΝ

- · -Η κοιλάς των Τεμπών. χωρίζει τά .δύο ύ- 
περύγηλα.ς^η,τέν ,Όλυμπον καί τήν. *Οο·  
caw,. διαρρ,έεται.. ύπά του Πηνειού, έχει 
μήκος, ι -γτ j. V'j. Κα'ι πλάτος, ποικίλλον μεταδύ 
3ο γαλ.,.ποδών μέχρι ao.o βημάτων. Τσ δύο 
9R<k4a.ly?y^?hWOA‘ .ΜΡ® άηςσπαι&έντο
^^ΜΡϋν.,.·χ),1’0^ά)ος;κατέρχεται. άπφτομρί 
ο^μί^,>^Χ^ίΐπων, .άτραπρν.μ£ΐΏ£ύ. αυτού

T-9?nn,ojαμρύ,,, ωοτε., -καί. .πάλαι καί νΰν 
W»έχ-ρεν 
τή εΐοόδ^;αλίγ.ο.ν(,νπέρκ&ιτςμ τής κοίτης τού 
ποταμού, έν δέ. τω μέοω αίρεται καΐ'είς ίκα- 

">ίκην. έ- 
λαί|μ·- τά.·άργυρ.ά!?ρρύ|ΐατ:α.τουί. ό Πηνς,ιρς. 
'Μ^σΡίβ9Αί.ί^ν?Λ·Κ?!λάςΤχει,καλλονάςάπα- 

κάί^υ.νδυ^ε^ , θαυ^αρ/ας ά ντt Ge - 
-ΜΧ® άξερ,υψηλρι καί. έρυ - 

^®Ρν$Ρ.Ι;|ρ^ΥΛζ«μονες,.κατάηλήσ5 

poCr< Tou^jjfjep.p^ f,np,§M4tv. ρ-ςενωτερος πού 
δε πλατύτερος ’σχηματίζει νηοίδριον χάριεν 
καί αί παρά τούς,.παδας ■ τής Όοοης πεδιά

δες μορ^οΰσι χλοερά.'τοπεΐα, πλουοίως αρδευ
όμενο ύπό των κατερχομένων ρυακίων ΰπό 
αειθαλών δένδρων σκταζόμενα. Ύπέρύψηλοι 
πλάτανοι καί πολυπληθείς αναδύονται έκ τών 
οχθών τού Πηνειού. Βλαστάνουοιν έναυίλλως 
ή δρύς. ή πρίνος, ή κότινος, ή ροιά. ή ία- 
ojjoo. ή μηλέα, ή ίτέα,καί τέλος ή Πηνεύς 
δάφνη εις ήν μετεμορφώθη ή περικαλής ομώ
νυμος νύμφη, περικοςμοΰοα δι.’ άμαράντου 
χλωρότητος τάς άχθος. Καί έπί μέν τής 
'Οοοης φαίνονται νάπαι άνθοοτόλιοτοι, έπί 
δέ τοΰ Ολυμπου σπανίως. Έν τώ μέσω τών 
Τεμπών. διά βαθυτάτης χαράδρας κατέρχον
ται έκ τής Όοοης παταγωδώς ρυακίου ρεύ
ματα οΰ. μακράν ύψοΰται. βράχος ύψηλός έέ 
ού έκρρέει πηγή .ψυχρού ,καί διαυγούς νδα 
τος, ήτις-καλεΐναι «Κρυολόγος», 'Εντεύθεν 
ή κοιλάς ευρύνεται κωνοειδώε.

Τά Τέμπη λέγονται ιερά, διότι έκεΐέλα- 
τρεύετο ό ’Απόλλων. Μάλιστα δέ είς. εύρυ · 
τέραν τινα.θέσιν τών Τεμπών ύ,πήρχε.τό πά
λαι ναός προς τιμήντού ’Απόλλωνος, είς όν 
έκαστον όγδοον έτος έπέμπετο έκ ■ Δελφών 
πομπή.

Λδριοοα. . Γ.-Δ, Ίατρίδης·’/

ί

Διά τόνον φαιόν υπέρυθρον 75 ϊρομ. 
ΔΆ τέ'.αν" > , -..Sepiacie1 θΟ τραμ. 

:. ( Δώ ·ςόχόν^έρΐΑει!έ χρω(ιαγιομ·30'γρ.
Κατόπιν λοιπόν τοϋ λουτροΰ 

: ■ι.·τίθάΓε'1τά)«χ·ειΙίυπ;α·,ήΛέςΊ'·."
HypotntfHe- de Strode 200 gr. 
Eao - 1000- ·-w;>s —

. ,-.j .... ι ... τοΰθ’< έί*ερ·'άποτελετίώ.·δτερεό^ο?ήτ<*0.ν;ύγρβνή  --
* Η Φ&ΤΟΓΡ' ΑΦΙΚΗ ' Έντός-τοΰ λουτρού τούτου^α^^τφ.:τά.άντέτυτα'. 

■ ’ r CV'*'  ε. Λ ·π, «ν :T0TapT?y,'..Kiv«uyT«.^^^‘^xwy0x^ καί .
- - - - - θέτοντες τήν είκογραφημ,ένην. επίφμχέιαν.τ.ο.ΰ..χάρτου,

ότέ μέν.ανωθί.δτε δέ .κάτήίθι^.ίνά η'ενέργέιάύίόυ λού- ' 
τροΰ ,γίνη κανονική. ' .

Καί ‘τέλος ,θέσαάε' 'iutaj έντόέ·νί5δάτύ'ς ·ΰβίθ4ροζ? έπί' 
μίαν ώραν, άλλάσόντες σύχνάκίς 'όΐί 'ΰοωό;· ' 

ίήρανσες'κτλ.' ‘τβΜ 'άντϊίτύί&ιέίύ· .
Τά αντίτυπα' μετά τήν" ,έκ^του ,δάατόΙ;· εξαγωγήν, 

δέον νά ξηρανθώβιν εξίε^τώμένά· έ*  ' μι^ό ά4ράί κάΐ' 
όχι έντός στυάιοχάρτων; δίόήι τό μέσόν τόυτό πόλ- 
λάκις αποτυγχάνει: καί'έίνε'δάπανήίϊο'ί.''- ,—\'·

Έπ ιφ'άν ι'α κ ρ ύ στ α λ.λΚίδ'η'ς.ΐ'^Ινα^ί'θΓροσν: 
δόσωμε*  «ίζ τον χάρτην ιιτοιάύ'τήν .έπ^φάϊξειάιτ,ό λαμ- 
θάνομεν πλάκαν ferrolypie, έφ’ ής θετομεν τα^εντίτυπα. 
άφοΰ προηγουμένως τήν λ,εράν.ρμ<ν,'δια,.-τσ3.έ|ήρ μί.γ- 
ματος- ; .---λ ί'. ,.Κ ■■

Gire de spermaceti,/?. 8 gi'< 
Benzine J "/ ' 60D ■'

Επιφάνεια στ ι λ.η ή. Τήν_ τριάύτήν ^επιφά
νειαν, όλιγω διαφ'έρόυσάν τής π’ρόήγ.ουμ'ένης1 εΛιτυγ-' 
νάνομεν όΰτώ. Λαμβάνομεή δάλον,'ή'ς’ή'έθίϊφάνειία να 
η πανταχοδ λεία’ τήν κάθαρίζόμέν'πρώτον-δ:’ ΰδα- 
τος καί άφοΰ τήν- σφογγίσωμεν- δια'.«α,θαροΰ λινού- 
υφάσματος,' χύνομίν έπί ταΰτης όλίγην βενζίνην 'ίάφοΰ 
δέ παλιό- την σφογγίζωμεν, χ^ομεν,άλίγην,κόνιν Iglc 
καί τρΙ€ωμέν τήν ΰάλονδιά τεμαχίου φλανέλλμς, ώστε 
ν’ άπολεσθή παν ίχνος·κάν«ω;.. .· · - .

Έπί τής οΰτω κάθαρισθείσης ύαλου θετομεν τά 
αντίτυπα μόλις έξαχθώβιν έκ τοΰ νδατος, προσεχοντές 
όμως καλώς νά στρώθώσιν διά ,έλαστικοΰ κυλίνδρου 
ή διά τής χβιρός, ώστέ νά υ.ή μείνωσιν φύσάλίδες με
ταξύ τοΰ χάγτ'ου καί τής ύαλου.’ Ειτα’ θέσατε τάς ύ
αλους είς εύαρον 'καί ξηρόν τι μέρος, περιμένοντες μέ- 
χρις ότου καλώς ξηρανθώσιν, δτ,εγφποσπϊτε τά .αντί
τυπα έ*  τής .ύάλου, λαμβάνοντες τούτα εκ τίνος 
άκρου.

Χρήσις τών ήνώμένωύ λουτρών.

Έν τώ προηγουμένιρ τεύχει έζεβεόαμε» Τα; δύο 
ουνταγάξ του ζχάρτου. Soliqs ων ή-μία- περιείχε κεχω-; 
ρισμένον τό chlorure d’ or έκ τού Hyposulfite ή,.δ’ 
έτ,ερα ήνςυμένα ταϋτα. Ή χρήσις τής.τελευταίας ταύ
της συνταγής έχει ούτως.

Ιον ,’ΕμβυΟίσατε .τά αντίτυπα έπί εν τέταρτον εν
τός χαβαροΰ υδάτος, άνανέούμένοϋ «ατα, πέντε λεπτά.

2ον Έμβυθίσατε χωριστά έκαστον'εντίτυπον εντός 
τοΰ λουτρού.-

Ή έργάάίά ικύτη 'άπαιτεΓ'-.ταχύτηία καί προσοχήν 
ϊνα μή τά αντίτυπα συγκολλοΰ»τ«ι- Πρός .τοΰτο νά 
κινείτε- .σονεχώς-'.-τό.ίπινάκίον. Τά αντίτυπα: τών α
σθενών πλακών έντός 6-8 λεπτών εινε έτοιμα, τά. 
δέ τών ισχυρότερων .εντός ,8-10. ■

“Εν πέμπτον ,(f/sl τής. ένώσεως .2, (100/ .δηλαδή 
γραμ. μ'.γνυόμένον μετά 1000 γραμ. τής ένωσεώς 1 
άρκοΰσι προς'πλυσιν ενός δεματίου. δοίίο. ■

’Εντός 10-15 λεπτών Χαμβάνοΰσι τόνον φαιόν 
υ π έ ρ υ θ ρ ο ν.·

δον Μετά το λουτρόν τοΰτο' αμέσως τά αντίτυπα 
ια τεθώσίν εντός.'λαυτροΰ περιέχοντος ;

ύδωρ 100’0 γραμ.
άλας μαγειρικόν 30 » ■■

Τοΰ λουτρού τούτου σκοπός έ(γε ή παΰσις τής 
ενεργείας τοϋ οιαλυτικοΰ λουτρού.

4ον Κατόπιν νά τέθώσιν έν υδατι καθαρώ έπί μίαν 
ώραν, συχνότατα ανανεουμένιρ (Ιθακις τουλάχιστον,

Λουτρόν Alun
Τό ΰγρόν τούτον είνε περιττόν διά τδν συνήθη 

καιρόν-,.
Κατά τό θέρος άν ή θερμότης εΐνε τόση, ώστε ή 

ζελατινώδης επιφάνεια τοΰ χάρτου τείνει να διαλυθή, 
πρέπει νά έμβυθιζετε τά αντίτυπα μετά τήν εργασίαν 
τής 1ης παραγράφου εντός :

κ>·
Β

’Εντός τούτου νάμείνωσιν 
να τεθώσιν έν καθαρώ πάλιν 
κοΰ ύγροΰ.

Χρ^βις τοδ δευτέρου λουτροΰ.

Δεύτερον λουτρόν λέγοντες, ένοοϋμεν τό περιέχον 
χωριστά.το διαλυτικόν καί στερεοποιητικόν ύγρόν η 
δε χρήσις τούτου εινε δμοία μέ τήν τοΰ πρώτου λουτρού 
μέχρι τής 3ης παραγράφου συμπερϊλαμδανομένης.

Α ί έκ τοϋ χάρτου Sufio άποτυπούμεναι φωτογραφίαι 
δύνανται νά λάβωσι διαφόρους τόνου;, άναλόγώς τοΰ 
ποσού τών ένώσεη>ν. ι.

Ήτοι δια νά έπιτύχωμεν τόνον μ έλ α να ύ πέ ρ ν- 
ΟροΊ πρέπει να λάβωμεν έξ -έκάστης-ένωσεως 100 
γραμμάρια.

25
1000

έπι 5 λεπτά καί έπειτα 
υδατι προ τον. διαλυτι-

Alun 
Em

>

Κόλλησις έπί χαρτον,ίων,

Άφοΰ καλώ; ξηρανθώσι τα «ντίΐυπα, κόπτομεν 
ταΰτα καθ’-ο σχήμα θέλομεν διά χάρακος σιδηρού και 
καλώς ήκονισμένου μαχαιριδίου, καθόσον,ή δια-ψαλ- 
λεδος κάψις εινε και. δύσκολοςκαί, ακαλεσθήτος. Ειτα 
τίθετε έπί τοΰ οπισθίου μέρους δια. πλατέω.ς .πινέλου 
κόλλαν, άποτελουμένων εξ: .. . ..·

■ νδατος. . γραμ. 1Q0
Amidon '■'' ' 9
Bicarbonate de soude'« ' 3 ' --

(Πρός παρασκευήν τής ένώσέως-τ.αύτής αναμιξάτε 
τδ amidon μετά τοϋ υδάτος, ψυχρόΰβε^αίως, καί θερ
μαίνετε τούτο χέοντες ολίγον κέτ’ολίγον το Bicarbo
nate de sonde, διαλελυμένον έν ϋδα-όι)·,

, Λαμβένετε ειτα τα αντίτυπα μετά, τής κόλλας καΐ 
τά τοποθετείτε έπί τώνι,χαρτονίων'.,,τίθετ». κατόπιν 
έπ’ αύτών λευκόν χάρτην, καί διμ..τής παλάμης σας 
ή κάλλιον διά κυλίνδρου έ» κμαυταδύκ '.αφαιρε?τέ. τάς 
φυσαλίδας τοΰ άέρος,' πιέζονιέφ τά άχτίτυπά'εκ'τοϋ 
κέντρου πρός τά άκρα. ' .’

;, (Ήηίτβί ovvfysut) ; ·. .·, ,ς. ;;-
*ΝΔΡΕΛΣ.ηέίΝΤεΖΗΧ
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0CPINIIIΚΑΙΌΜΙΙΕΙΙ ΤΗΝ
(Συνίχκα Ιίι προηγούρ. φύΛΛον}

— ltd άπο πότε εισθε εδώ, χ. Μέξη;

—'Έχω περί· τάς δέκα ήμέρας καί Λεν έχετε ·■ ? 

ταυτφ λνποΰμάι, σκεπτόμενός, δτι πλησιάζει e και

ρός νά έγκατάλείψω τά αγία αυτά μέρη, δπου τόσον 

ανακουφίζεται τις έκ τών δεινών και τών περίβά) -

Τοϋ χρόνου.δμως, αν ζήσω,, θά.έλθω να μείνω

—Καί έγώ θα πράξ.ω τά αυτά, τώ ειπον έξ έν- 

m'.'- ·—· -·Λ-Γ----- Ζ . γ 1
— Τότε σας παρακαλώ να μέ ιδοποίησετε ποτέ

X.

ιδίαν πόσον ευχαριστούμαι έδώ, άλλά καί πόσον έν

ρός νά έγκατάλείψω τά αγία αυτά μέρη, όπου τόσον 

ανακουφίζεται τις έκ τών δεινών καί τών περίδά) - 

λοντων ήμας κοσμικών σκέψεων κα'ι φροντίδων.'

Τοϋ χρόνου.δμως, αν ζήσω,, θά.έλθω να μείνω 

έδώ ένα έ'ως δύο μήνας, τουλάχιστον.

—Καί έγώ θά πράξ.ω τά αυτά, τώ ειπον έξ έν- 

θουσιασμρϋ καί εύχαριστήσεως.

— Τότε σας παρακαλώ νά με ΐδοποίήσετε ποτέ 

θά έλθητε, έν καιρφ,- διότι επιθυμώ , καί πάλιν νά 

συναντηθώμεν ενταύθα, καθόσον έπεράσαμεν τόσον 

καλά άπδ χθες και διότι πολύ μοΰ αρέσει ή συν

τροφιά σας.

— Χαίρω πολύ καί'σάς εύχαριστώ, αλλα δεν 

πιστεύω νά σας άρέση καί ό κληρικός βίος, κ. 

Μίξη, διότι τότε νά γίνωμεν καλόγηροι.

— Τι λέγετε, φίλε μου, ακριβώς τήν πρωίαν έ· 

πεσκέφθην τούς πατέρας Φεράρα και Δέστρι, έκεΐ 

εΐς τήν μονήν τών Ίησουητών καί πολύ μοΰ ηρη- 

σεν ό βίος των, άγιοι άνθρωπο’.' ύπάρχουσιν. Ιερείς 

τόσον πεπαιδευμένοι έκεΐ καί ευλαβείς και καλο

κάγαθοι, οίτινες. όμολογουμένως είναι άξιοι τοΰ πε

φημισμένου εκείνου ύπδ τών γραφών καί άγιων 

ούρανίου παραδείσου καί τής αιωνίου ζωής. Α

ληθώς ό βίος αυτών είναι ιερός καί άγιος. Παρα

τηρήσατε, κύριε Πρίντεζη, όπως αύται ■ αί καλο- 

γραϊαί, τάς οποίας έπισκέφθημεν σήμερον είς τδ 

Παρθεναγωγείου... Έγκατέλειψαν κόσμον καί γο

νείς, διασκεδάσεις καί φίλους καί πάντα τ’ αγαθα 

τοϋ κόσμου, διά να κλεισθώσιν έκεΐ μέσα, είς αύτούς 

τούς υψηλούς τοίχους διά βίου καί ν’ άφιερώσωσι 

τήν ΰπαρξιν και τάς σωματικας και διανοητικας 

των δυνάμεις, πρδς μόνην τήν ανατροφήν, έκπαι· 

δευσιν κα'ι διαπαιδαγώγησή τών κορασίων τής 

αθώας και τρυφερας ήλικίας. Ίδατε, διδάσκονται 

τήν αύταπάρν.ησιν καί ματαιότητα τοΰ κόσμου, την 

πρός- τδν Θεόν, τούς γεννήτορας καί τδν πλησίον 

αγάπην καί τήν αποχήν άπδ παντός κακοΰ καί πο- 

νηροΰ. Ναί', τοιοϋτος πρέπει νά ήναι εφεξής δ μελ- 

λων άνθρωπος.

— Παρατηρώ, σας έκαμε ίσως πολύ καλόν ή 

έπίσκεψις αύτη ένταϋθα, κ. Μέξη, τφ ειπον, δπως 

ίδω αν έπιμένη είς τάς ιδέας του.

. —Πώς ; νά ίδήτε, Κύριε Πρίντεζη. τούς ανθρώ

πους αύτούς έκ τοΰ πλησίον και να άκούσητε τήν 

παιδίαν των. Ώμίλησα πολύ μετ’ αύτών.καί έθ®ύ- 

μασα τάς πολλές καί πολυποίκιλας γνώσεις των, 

περί φυσικής, μουσικής καί φιλολογίας, ιστορίας 

καί αστρονομίας, χημείας, θεολογίας κτλ.είναι θαυ

μάσιοι είς ολά, εύγενέστατόι δέ δημοτικώτατοι καί 

είς άκρον μεταδοτικοί.

— Καί ό βίος των λοιπόν, ·ΐναι βασανισμένος, 

άχαρις, ριψοκίνδυνος, υποκείμενος εΐς στερήσεις καί 

κακουχίας, όπως δ ήμέτερος ;

■χέστί'ρο^-ί
«I

— Δηλαδή,, τί θέλετε νά είπήτε;

.' -r- Δυσκ'ολεύίσθφ. ν.^παν'τήίητε^;ίδου'·φ1λε;μό,υ. 
; <$ρονώ, οτι

τέστη, •ε’νδ'ιλ^ίί^υ^ίτϊ^^^ίΐτ/'φυ^^Ρς'ζβίός 

■χέστϊρο^-'καΤΐ^ϊΙ^έλνν· '^εδβκχώδης’,^β^ίίέ'ϊι 

καί ελεεινός. Είναι βίος αβίωτος' 5^^>^ιζώ.Γ ;δτι 

άνεστράφησαν„οί. ρρω.^Είς^ήμά^ δθ^^^^ό^σΤαι, 

3i£ciia><tdt^X'dt5tw β .^ά^αδειάόίς. οί

: αγιότεροι . πάν^<ι^-.} ρ , ;

Ή κυρά Κάλλίόάη,' ^τίς 'μέχρι τοΰαέκη%ρ'όά- 

ζετο, πλησιάζουσα ήμας, χωρίς να παρατηρήται, 

αίφνης έκοπώσα. έξ ανησυχίας καί απορίας:

.—Καλέ τί λέτε,. Κόριε Πρίντεζη, εγώ σας ένό- 

μίξα 8πως τούς άλλουςανθρώπους, μά σεις βλέπω....

'— Αΐ, τί βλέπεις·; ; · ·ά: ■·
Καί παρατηρούσα τον*. Μίξην,ίσΤις σκεπτικώς 

έτήρει σιωπήν; ’■

— Είναι αλήθεια, αυτά δποϋ.λέγει.; έρωτα μετά 

περιεργείας.αυτόν '
— Ξεύρω καί έγώ, μοΰ φαίνεται Sit αλήθεια 

είναι, διότι ήμεϊς-οί. κοσμικοί :ΰποφ.έρομεν /,αι τυραν- 

νούμεθα περισσότερον.,. ,

-—"Ωστε λοιπόν και ήμεις θάπαμε· εις τδν πα

ράδεισον; καί.,;

— Νά σοΰ είπώ, Κυρά Καλλιόπη, τη λέγω 

τότε, διακόπτων αύτήν. Όσοι πράττουν καλα έργα 

καί οσοι τηρούν τούς νόμους τοϋ θιου, αυτοί περισ

σότερον παντός άλλου θά κερδίσουν εις τδν άλλον 

κόσμον. Τί άλλο, λοιπόν, ημείς πράττομεν, παρά 

να έργαζώμεθα εν ίδρώτι τοΰ πρ.οσώπου μας, να 

ΰφιστάμεθα δλας τάς έκ του κόσμου φυσικας και 

κοινωνικάς συνέπειας -καί ν’ άποθνήσκωμεν έν τώ 

μέσφ στερήσεων καί γογγυσμών ; Λοιπόν μήν απελ

πίζεσαι, δ βίος σου είναι άγιος καί άφεύκτως θά 

κερδίσης τδν παράδεισον.
.Καί ή κυρά Καλλιόπη εΐχέ πλησιάσει τόσον 

πολύ διά νά μας ακού.ση ώστε έξ ενθουσιασμού κι

νούμενη ήγάλλετο καί ηύχαριστεΐτο μεγαλως.

— Καί έγώ ένόμιζά είς τάς άρχάς δτι εισθε κολα

σμένοι,μας έλεγε. Τί άγια και καλά οπού όμιλήτε !

Διερχομένης δέ κατ' έκείνην τήν στιγμήν τής 

θηρεσίας Λίβερτ, συζύγου*  τοΰ έν .Άθήναις φίλου 

μου κ. Γεωργίου Λίβερτ, διοργανωτου τών πρδς 

αναψυχήν θερινών θαλασσίων εκδρομών τοΰ ψυχα

γωγικού ομίλου, 'Αθηνών, μετά τίνος φίλης της, 

Μαρίνας τοϋ Κάμπου έπωνομασθείσης.χαριτοβρύτου 

νεάνιδος καί άξιολόγ’ου κόρης, προσήλθον καί αύται 

τή προσκλήσει τής κυρά Καλλιόπης, όπως λάβωσι 

μέρος είς τήν περίεργον συνομιλίαν μας.·

— Μπά, σείς έδώ, Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει 

αμέσως ή Κυρία.Θηρεσία καί',μριά τής Κυρίας σας; 

μπά, καλά τδ υπέθεσα άπδ τήν έπίσκεψίν σας είς 

' τδ Κατάστημά. Άπδ μακράν σάς άντελήφθήν.

— Ναί, ,ήλθομεν νά ίδωμεν τήν Αντιγόνην; καί 

σείς πώς έδώ ;

. — Καί εγώ έχω.τήν. κόρην, μου είς.τδ .σχολείου, 

άπδ πέρισυ,,εδώ;

—Αϊ, πώς σας φαίνεται τδ έκπαιδευτήριον ;

— Μά, ήμουν· καί έγώ έδώ,'δτε ήμουν κόρη, 

ώστε... αφόϋ έχω καί τήν κόρην μου...

— Νομίζω καί ή μήτηρ σας έδώ έσποοδασε.

— Βεβαίως καί αΰτη έκαμεν έδώ.

— Λοιπόν μητρογονικώς πηγαίνει τδ πράγμα. 

Ή μήτηρ σας έδώ έσπούδασεν, σεις έπίσης έδώ 

άνετράφητε, ήδη ή κόρη σας σας ακολουθεί, έπο- 

μένως καί ή κόρη τής κόρης σας...

— Μά ναί, μά ναί, έτσι θά πηγαίνη τδ πραγμα 

εΐς τούς αιώνας τούς άπαντας.

— Άμήν.,Άλλά ορίστε επάνω,νά καθήσετε ολίγον.

—Ναί. καθήσατε, Κυρία Θηρεσία, ν’ άκούσητε 

περίεργα πράγματα, δπου δέν τά ήκουσα ποτέ μου, 

όπου είμαι τόσον καιρόν πλησίον εις τά μοναστήρια.

— Ας είναι θά καθήσω ολίγον νά σας συστήσω 

καί τήν φίλην μου Δεσποινίδα Μαρίναν τοΰ Κάμπου. 

Έπειτα δέ μετά τδ φαγητδν θά ελθωμεν πάλιν, διότι 

σας ήκούαμεν χθές τδ έσπέρας συνομιλοΰντας τό

σον ώραία μέχρι του μεσονυκτίου σχεδόν, και μας 

ήρεσεν ή δμιλία καί συντροφιά σας.
— Βεβαίως νά έλθητε,νά έλθητε,άπήντησε μετά 

χαράς δ κ. Μέξης, διότι τότε ή συναναστροφή θά 

ήναι πλήρης. Άλλά σας παρακαλώ, είπατε δτι 

μας ήκούετε χθές τήν νύκτα, συνομιλοΰντας. Έν 

τούτοις ήμεις δέν έφωνάζαμεν.

— Καί έν τούτοις, έπεΐπεν ή Δεσποινίς τοΰ 

Κάμπου, ή γαλήνη τής νυκτδς ήτο τοσοϋτον ήσυ

χος, τδ δέ χωριό μας είναι τόσον ήμ.ερον και άτά- 

ραχον, ώστε ή παραμικροτέρα φωνή, μάλιστα άσυ- 

νείθιστος καί ξένη ακούεται πολύ καλώς.

Τδ πραγμα έφάνη καί είς εμέ περίεργον καί 

ήρώτησα, που διέμενον καί τί έλέγομεν.

— ’Ιδού, Κύριε Πρίντεζη, ειμεθα εΐς τήν ταρά

τσαν έκεΐ τής οικίας έκείνης όπισθεν καί όμιλεΐτε 

περί κλήρου καί μοναστηρίων, περί τής ωραίας το

ποθεσίας του Παρθεναγωγείου, περί τών 25 κλειδο- 

κυμβάλων οπού έχει καί μάλιστα ήρωτατε τήν Κυ

ρίαν Καλλιόπην ποΰ έμαθε νά μαγειρεύη τόσον καλά 

και σας έλεγεν είς Κωνσταντινούπολή είς κάπο.ου 

προξένου τής Ρωσσίας δπου ήτο νομίζω, κτλ.

— Περίεργόν, είναι αληθές.

— Μάλιστα, έξηκολόΰθησεν ή Δεσποινίς τοϋ 

Κάμπου, ήρωτήσατε καί τίνος είναι τδ οίκημα 

τοΰτο καί άν έρχωνται άρκττοί ξένοι καί άν μένουν 

έδώ καί ή Κυρά Καλλιόπη σάς άπήντησεν, οτι 

έρχονται αρκετοί, συχνά μάλιστα εΐρχετο ό κ. Κόκ

κινος πρόξενος τής ’Ιταλίας είς Ναύπλιον μετά 

τής Κυρίας του καί μία άλλη Κυρία προξένου έκ 

Θεσσαλονίκης καί άλλοι, οί όποιοι εΐχον τά κορά

σια των έδώ καί Γμενον πολύ εύχαριστημένοι έκ 

τής ησυχίας καί τοϋ λαμπροΰ κλίματος, κατά τδ 

θέρος ιδίως... ·

— Αρκεί, άρκεΐ, δεσποινίς, μας έξομολογήσατε· 

Καί καλά δπου δέν εΐπομεν τίποτε κακόν...

— Άπ’ έναντίας όσα είπατε ήσαν καλά καί μέ 

γοΰστο και ενδιαφέρον.

— Τότε νά έλθετε καί ύστερα νά μας άκούσητε.

— Καί άν δεν ελθωμεν, θά σας άκούσωμεν πάν

τοτε, προσέθηκεν ή Δεσποινίς τοϋ Κάμπου.

— Αΐ, μά αύτήν τήν φοράν θά όμιλώμεν πολύ 

σιγά καί...

— Τότε θά έλθωμεν.

Άφοϋ δέ έδειπνήσαμεν καί έξήλθομεν είς τον 

εξώστην,ενθεν ή θέα τοΰ άπαστράπτόντος καί διαυ

γέστατου εκείνου ούρανοϋ ήτο θαυμασία, ή δέ φύ

σις άπασα έφησυχάζουσα, ήτο γαληνιωσάτη κα 

ήσυχωτάτη, ούδενδς κρότου, ουδέ τοϋ ελάχιστου 

θορύβου ούδαμόθεν δίατάράσσοντός ΐήν καθεύδουσαν 

έκείνην καί ήρεμώσαν ατμόσφαιραν, προσήλθον καί 

πάντες οί προηγούμενοι καί διήλθομεν ώρας τινας 

θαυμασίως. Φαντασθεΐτε εαυτούς μόνους έπί τής 

κορυφής ή κλιτύος δρους, μακράν πάσης ανθρώπι

νης συνάφειας και άναλογίζόμενοί τήν άπομόνωσίν 

σα; ταύτην, στραφήτε έιΐα' πρδς τδν ουρανόν, Ιδετε 

τά περιβάλλοντα υμάς αντικείμενα καί σκεφθεΐτε 

τήν θέσιν, εΐς ήν εύρίσκεσθε. Ό νους καί ή φαντα

σία σας βαθμηδόν απομακρυνόμενοι εκ τών κοσμι

κών φροντίδων καί-απολαύσεων θά ζητήσητε κατ’ 

ανάγκην νά συγκοινωνήσητε- μέ τά-παράδοξα καί 

άγνωστα ύμϊν"·τα5τα·>στθ«χέΐας αλλ ’ ρύδαμοΰ θα 
εύρητε ήχώ είς.Τδ^Κ^ν έκε?.·· ■

Ό άνεμος ούδόβ^κ-ίινεΐταΐ;-. τά δένδρα, οί βρά

χοι, αί πεδιάδες και τομπέριξ βουνά, καθόλου βκι- 

νητοΰσιν, ό δέ θό)ος"τόΰ ούρανρΰ μεγαλοπρεπής 

καί έπίβάλλων, θαυμάσιος : καί άστροφεγγής άπο 

μκρούς φωτοδόλους^ήλιους, /-φαίνεται 'νά έξακο- 

λουθή, ίν τάξει ’τδ προαιώνιον εργον του καί μη

δόλως δίδων προ?οχήν· εις ήμας τά · έλε«ιν« τήδε 

κακεΐσε ερχόμενα.>καί.παρερχόμετα ελάχιστα μόρια, 

τά άρχήθεν εμπεποτισμενα με· μίση καί πάθη κα

κίας καί έκδικήσεις,/φιλαυτίας, καί εγωισμούς. Καί 

δή τότε θά έρωτήσητε εαυτούς, τί εισθε απέναντι 

τοΰ μεγαλείου έκεινου τής φύσεως και ούδείς θά 

σάς απαντήση, ούδείς θά σας λυπηθή. Τά στοιχεία 

τής φύσεως άκολουθοΰσι τον προορισμόν των έπί 

μαχραίωνας. διαμενοντα ε’κεΐ, σείς δέ τδν ΐδικόν σας 

έπί έλάχιστδν διάστήμά χρόνου.

Ή φαντασία σάς-θά στάματήση οίκτρά πρδ 

τοΰ άνεξευρίνήτου, αί δέ'σκέψεις σάς θά πελα- 

γώσωσιν έντδς τοϋ άπεράντου- ουρανίου χάους καί 

δή τότε θά έκπλ’αγήτε πειθόμένοι ζπερί τής άδυνα- 

μίας και μηδαμινότητος τοϋ ανθρώπου καί... στρε

φόμενοι πρδς τδν έναντι ναόν, θα ζηλεύσητε τήν , 

πρδς τον δημιουργόν τοΰ χάους τοΰ σύμπαντος εύ- 

λαδή πίστιν τών απλοϊκών εκείνων, καί θά πα· 

ρηγορηθεϊτε έκ τής δημιουργηθείσής έπί τής γής 

πίστ.ως καί αγάπης πρδς τά θιΐα.

— Τί θεία άπόλαυσις, έλεγεν ό είς.

— Άκατανόητον χάος, . προσέθετεν άλλος.

— Άραγε θά πλησιάσωμεν έκεΐ, μετά θάνατον ; 

ήρώτα έτερος.

— Κατοικοΰνται απδ ανθρώπους .οί κόσμοι αυτοί; 

ίζήτει νά μάθη άλλος.

— Πόσα δεκάκις έκατομμύρια άνθρώπων εΐδον 

τά άστρα αυτά να γεννηθώσι και· αποθάνωσιν έπί 

τήί Τή? μ®ΧΡ[ τοΰδε έπηρώτα έτερος καί τά τοι- 

αΰτα έλέγοντο μετ’ απορίας καί αμφιβολίας, έν 

δσφ άπδ του εξώστου τής ορεινής εκείνης εξοχής 

έθαυμάζομεν τδν γαλήνιώτατον άστερόεντα ούρά- 

νιον θόλον.

Ή φύσις έν ώρα νΟκτδς είναι τρομερά κοί επι

κίνδυνος, οπόταν έν τφ μέσφ ταύτης ευρίσκεταίτις 

μόνος. Αδυνατεί, τρέμει, σφαδάζει. “Οταν δμως 

ύπάρχουσι πολλοί, έπέρχεται θάρρος, δύναμις, θέ- 

λησις χαί επιβολή. Διατί; Λίότι τότε επέρχεται ή 

συνεννόησις ή πνευματική έπί' τής ύλης καταβολή. 
Τοΰτο δέν είναι θειότης ;

{“Επιζαι τδ τ/Λος.)
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ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ

; . ΙιαβκεθαστικοΙ σίφωνες.

ή Έν πολλά!; οίκόγενείσιο συχνάκιο άπαντώοι 
παϊοεο ή καί αύτοί ο! οίκογενίΐάρχαι, οίτινες άρέ· 

' σκονται νά έπιδίδονται είο την κατασκευήν πολλών 
; ωφελίμων πραγμάτων τ/jc οικίας, ώς έπί τό πλεΤ- 
' στον δέ στολισμάτων ταύτης. Ουτω πολλοί , πλη- 

ροΰσι τάς οικίας των διά κομψοτεχνημάτων έκ λε
πτών ξύλων κ.τλ.

Η ΖΩΗ ΕΝ ΟΝΕΙΡΩι

τής εΐκόνος ένδείκνυται ή κατά τό οεδιώτερον 
σχήμα, δι’ απευθείας κλίσεωο Τών σωλήνων. Είτα 
τό δοχεϊον σας στηρίζατε έπ'. ωραίου σίδηρον 'τρί
ποδος- 'καί τούτο έντός δε-Εαμενήεί έκ μετάλλου 
καί 'ούχΙ··πινακίου . Θέσατε" έντός .'.το'ύτού'γάρτρας 
μέ πολυτρίχια,.κόλλας και πτέρυδας καί οΰτω-θά 
έχετε κομψότατου καί θαυμάσιρν στόλισμα.'.'λ iu - lAWira

Λιά τήν άποφοράν τής..,ρεχΛί.

Ή άποφορά- τής; ρινός'(δζαινά)' είνε πάθημα φο· 
όερί'ν, καθόσον ό έκ ταύτης πασχών, ού· μονον εϊς 
τούς λοιπού; ανθρώπους εΐνε άπαιχθείο, 'λόγω τής 
-φοόεράς δυσοσμίας, ήν^άναδίδει, άλλά. καί είς τόν 
έα-υτόν του έτι ανυπόφορος, καθόσον καί, αύτός ου
τος αισθάνεται τήν .άποφαράν-του.

’Άνθρωπος δέ αναγκαζόμενος ν’ άποφεύγη τήν 
Μετ’ άλλων συντροφιάν κόί νά πάραδίδε'ται είς τήν 
μόνωσιν, καταλαμβάνεται.ύπό τής μελαγχολίας, τοΰ 
σκόρου τούτου τής ζωής.- · ■ ' '

' Παρασκευάσατε λοιπόν τήν έζής -συνταγήν. ·
Borax. .......... . 20;5 '

- ' Giycei in'e ,....·... '
Eau dish ......... 3,00 / ' ■ .

Δά τοϋ λουτρού τούτου νά ψεκάζετε τρίο τής 
ήμέρας έσωτερικώς τήώ ρίνα .σσσ,·

Ποός τούτοις νά'έχετε επάνω σάς καί. ουνστόν 
τι άρωμα, μέχρις ου τελείως άπαλλαχθήτε τής άπο- 
φοράς.

'Ο ιατρός σας

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Διατήρησις τών τόμάτών.

Σήμερον λοιπόν προτιθέμεθα νά παρουσιάοωμεν 
είς τούς έρασιτέχνας αύτούς έογάτας-τήν κατα
σκευήν σιφώνων, έν είδει ύδραυλικών μύλων, χρη
σίμων είς τήν κατασκευήν *ώραιοτάτου  κομψοτε
χνήματος.

’Ιδού ή άπλουστάτη μορφή τήο κατασκευής αύτοΰ. 
Λαμδάνετε τεμάχιον καλάμου, καλώς καθαρισμένου 
έσωτερικώς, δπερ διαπερατέ έπί τεμαχίου φελ
λού, ούτως ώστε ή μία άκρα νά όξέχη δλιγώτερον 
τής έτέρας. Έπί τοΰ μεγαλειτέρου δέ μέρους τού 
καλάμου προσαρμόζετε έτερον όριζοντίωο, ούτως 
ώστε ό κάθετος κάλαμος νά είσχωρή είς τόν όρι- 
ήόντιον, είς τό σημεΐον Α, τόν στερεοΐτε δέ οιά 
κηρού' είς τάς άκρας πάλιν τού έριζοντ. καλάμου 
προσαρμόζετε δύο ετέρους λεπτοτέρους παραλλή
λους μέ τόν πρώτον κάλαμον είς τά άκρα δέ τώ ζ 
καλάμων τούτων κατασκευάζετε δυο στόμια, ώς έν 
τη είκόνι ένδείκνυται. Ό σίφων εΐνε έτοιμος. Ό είς 
τό κέντρου Α ευρισκόμενος κάθετος βώλήν τίθεται 
εν δοχείω πλήρει ΰδατος, ένεκα δέ τοϋ φελλςϋ δέν 
βυθίζεται. Ήδη δύο πρόσωπα δς· ροφήσωσιν έκ 
τών στομίων τών δύο καλάμων τό ύδωρ. Μόλις 
δέ τοϋτο άρχεται ρέον, άμέσως καί ό σίφων θά στρέ
φεται κυκλοτερώς. . ..

Αν δμως δέν θέλετε τό παίγνιον νά γίνη έφήμε- 
ρον, θέσατε άντί. καλάμων σωλήνας έκ χαλκού ή 
κατά τήν κατασκευήν τήν περιγραφεΐσαν, συναρμο- 
λογούντες δμως τά τεμάχια, ώς έν τφ Α’ καί Β'

Ή τομάτα διχτ-ηρέιται »«λλισ«ά εντός φιάλης πε- 
πληρωμένης ύοατος αλατούχου, χαί μετ’ ολίγου ο,ους. 
Τό ύδωρ δμως πρέπει να άλατισθή τοσον, ώστε να 
έπιπλέη έπ’ αύτοΰ ώόν.

Ή τομάτα πρέπει νά είνε χάθαρά; λεία, ό δέ μί
σχος αυτής ν’ άφαιρεθή. Είς μίαν δέ φιάλην θέτετε 
τόσας τομάτας, ώστε χαΐ'-.ή ανώτερα να εινε ολόκλη
ρος βεβυθισμένη εν τω υδατι. “Ινα δε κρατείται ύπό 
τό ύδωρ, θέτετε τεμάχιον ξυλ.αρίρυ.

Έπί τής επιφάνειας τής φιάλης χύνετε ένδύο εκα
τοστά ελαίου, ίνα έμποδισθή ή επαφή τοδ αέρος, χαί 
τέλος να πωμχτισθώσι καλώς, αί δέ -ςιάλαι να φυλάσ- 
σωνται εις μέρος ξηρόν.

Χτίλβωσις -υποκαμίσων.

Πρός στίλθωσιν τών ύποκαμίσων ύπάρχουσι πλείσθ’ 
δσαι συνταγαί, Έν τούτοις, καίτοι και · ημείς παρα- 
βέτομεν κατωτέρω δύο τοιαύτας έκ. τών αρίστων, δμως 
βεβαιοδμεν τους άναγνώστας ημών,,δτι καί δι’άπλοΰ 
ραντίσματος δι’ ΰδατος καί ,καλοΰ σιδερώματος διά τοΰ 
ειδ ικού «τρεγγύλού σιδήρου αρκοϋσι πρός στίλοω- 
σιν τών υποκαμίσων. ' ’ -

Συνταγή .' Λάβέτε

100
5

3,5 

Πρό τής 
κνοΰ κόσκινου.

γραμ. άμιλλόκολλας
β βόραχος ιίς. κόνιν
ο βοραχ. δξέως κ

χρήσεως κο.σκίνίζομεν,,τό μίγμα διά πν·

σβεννύμευαι πρό τών στιγμιαίως· άναγεννωμε'νων 
σκέψεων τής ανθρώπινης ' διανοία'ς.

Εις τάφος έπιέζετό ήδη ύπδ τούς πόοας ενός 
έπισκέπτου, ίσιος συζύγου, έν φίλημα απεγνω
σμένου-έπι τής 'πλακός συνετάραξε τόν ύπνον 
τής θανούσης. ή 'ψυχρά πλάξ έρίγησε πρό; στιγ
μήν και δάκρυ αναμνήσεων και λατρείας πύρ'.νον 
έκύλησεν εΐς τας πορείας' τού.άγνωστου σειλώ; 
απομακρυνόμενου- ίνα ;μή ίσώς πλέον έπ·.στρέψΐ(| 
έξ άλγους, ή' απάξ' δεά: παντός'βραδύτερον, έπ: 
φορείου κ'αί 'αύτός. Ή ζωή καί'ό θάνατος σύνην- 
τωντο, δπώ; -άσφάλώς' έπανιοοθώσιν. Έλαφρόν 
ρίγος διέτρεξε τό σώμά μου και ή καρδιά μου 
άπότόμως συνέστάλη. Ήσθάνθην έν δάκρυ έπίσης 
νά ύγρά.η'τούς οφθαλμούς μού ποό τών οποίων 
όρχούμεναι 'πάρήλαυνσν διάφοροι μίκροσκοπικαί 
εικόνες πόικιλόχροοί, διαφανείς, σχεδόν αόρατοί, 
ένφ 'άκουσίω; άπεμα'κρυνόμ.ην,'-βαίνων πρός τήν 
εξοχήν. ή -^·

’Ελαφρά μέλανα νέφη διίτοεχον τό άπέ- 
ραντον χάος,· άπεσυνετίθενήο βραδέως, άνεσχς- 
ματίζοντο παριστώντα τεράστιας ποικίλας εικό
νας καί διελύόντο. άυαγεννώμενα ·και έξογχού- 
μενα εΐς φανταστικά 'σχήματα' κολοσσών, καλύ- 
πτοντα τό αχανές· *0  ήλιος' διήρχετο ,καί αύτός 
κρυφίως, μόλις δίδων σημεία ύπάρξεως άνωθεν 
τοϋΑπαχέως'στρώματός τών· νεφελών, αίτινες έν 
τφ άνασχηματίσμφ των έπέτρεπον εΐς τάς χλιαράς 
του άκτΐνας νά πίπτουν φειδωλώς, άναζωγονοΰ- 
σαι πρός στιγμήν .τήν-.πδνθιμονϊ φύσιν.

Ή δρόσος διετηρεΐτο · ε’ισβτι -εΐς ■αδάμα*,τας.  
πλαισιοΰντας τά ;έναπομένρ·»Γα..φχρά φύλλα έπί 
τών ήμιγύμνων κλάδων.1 Καί ή, χλόη· υποκίτρι
νος άνέμενε τήν . ίλ,ευσιν τοΰ θανάτου. Ή πρώτη 
ελαφρά βροχή είχε ποτίσει,.,τήν. έπιφάνειαν τοΰ. 
εδάφους καί. έπ’,αύτοΰ οιεκρίνοντο ίχνη βημάτων 
άνθρώπων. Τό. ,άπατΰπωμα: ;τοΰ , σχήματος τών 
υποδημάτων ,προίδιδεν,, δτι συνεβάδιζον άνήρ καί 
γυνή., Ποιοι να-ήσα,ν.;:άγ'ωστοι. . .... 
διαβάται τής, ζωής-. ,·

Ήκολούθησα τά' ιχνή ,έκεΐχμ,. άτινα άλλοτε 
διέγραφον ευθείαν, άλλοτε καμπύλην καί άλλοτε 
έχάνοντο άτάκτως. Τά άνεζήφο.υν καί τα έπα- 
νεύρισκον βραδύτερου.Πρού^ώρουμκατηφής, πλάν 
τωνμυρίας σκέψεις .καί ,συλλ’χΐ'ϊμβύ; «βεβαίους. 
"Ανωθεν τής·κβφ«λής·μου.·δύο ηόρακες μονοτόνω; 
εκρωζον, συνφροφεύρντες,.4>ίέή,άυμφώνου, τον ροϋν 
τών βημάτων,.μου. Ήγειρα τους όφθαλμούςμου 
καί ήκολούθησα τήν δυθμικην πτήσίν των. Τ® 
μελανόχροα πτηνά, προσχώρησαν, απέχωρίσθη- 
σαν καί έξήφαόισόήσαν' οπιήθεν. απορρώγων βρά
χων. ’Τί έγει.ναν;.. f,... δέν τα,,έπανεΐδον. Αίφ
νης συριγμός διαπεραστικός ?πληξε τήν ακοήν 
μου. Έσταμάτησα άποτόμως καί έντρομος ο-

χιαΐον δφιν,' δστις άφοΰ' βλοσυρώς μέ' ήτένησεν ,

μετέ

Μακράν τής κοινωνικής'τύρβης έδάδιζον ασκό', 
πω:, ούρων τά ράκη τών ελπίδων μ.ου καί τήν 
ζώσαν εικόνα τοΰ ναυαγίου τών ονείρων μου. 
Είχαν ανάγκην περιθάλψεως, καίτοι δέν ήμην 
ασθενή:. ’Εντούτοις ίπασχον'. Έβάδιζον πέρι- 
πλανώμενος καί ή πενθούσα φύσις μέ πνρέσυρεν 
είς τό τελευταίου άσυλον, εις τήν ήρ-μον πόλιν 
τών νεκρών. Έξ αντιθέτου οί μεταστάντες έώρ- 
ταζον τήν ημέράν εκείνην. Πενθούσα: υπάρξεις 
περιεκύκλουν ευλαβείς τούς'πέριξ συγγενικούς 
τάφους καί δάκρυα έπιπτον, άναμιγνύμενα μέ 
τήν γήν, τήν οποίαν έγείρων ’ισχυρός άνεμος 
><*τέβαλλεν  εις κονία.· Νεοσκαφεΐ; τάφοι έχα- 
σκον άνομενοντες απλήστως τά θύματα. Οί 
τήοε κάκεϊσε όρθούμενοι σταυροί, τά σύμβολ.α 
αυτά τής ειρήνης,· έκυπτόν άπό τό ■ βάρος τοΰ 
γέροντες χρόνου καί κανδήλαι άμυορώς φωτί- 
ζουσαι παρέμενον πισταί σύντροφοι τών κεκοι- 
μημένων άλλα: έστερημέναι έλαίου κατέκειντο 
σκωριώσαι, οίονεί έκπληρώσασαι τον προορισμόν 
των καί προοίδουσαι τήν λήθην. Αϊ κυπάρισσοι 
πενθιμως εκυπτον τάς αγέρωχου; κορυφάς των 
δηλοΰσαι άπαξ έτι τόν τόπον τής αϊωνιότητος 
καί τής ανθρώπινης ματαιότητος. Εΐς τό ασφαλές 
εκείνο καταφύγιου, νεαρόν ζεύγος χαριτωμένων 
εισήρχβτο περιπαθώς νά έξ: μολογηθή............. ...
Τίς «δε..... . ήγαπώντο .............. Ήσαν βέ
βηλοι ή μάλλον θετικισταί

Αί μελανειμονούσα: σκιαι τής χαράς καί τής 
λύπης, τής γής καί τής λήθης, τοΰ πλούτου 
καί τής πτωχείας τον ιερόν εκείνον χώρον*  περί» 
ήρχοντο, ένφ εΣπετο βαρύθυμος καίσύννους ό έν- 
σαρκωμίνος θάνατος, δ νεκροθάπτης !

Τό παρελθόν, -τό .παρόν καί; τό μέλλον συνε- 
βάοιζον. Το πάν έν τφ περιβόλφ έκείνφ τήν 
εικόνα τής φθοράς άνεπαρίστα ζώήροτέραν μετά 
τών πιπτόντων ωχρών φύλλων έκ τών δένδρων 
εϊς έκαστον φύσημα,τόϋ άνέμου καί διασκορπι- 
ζομίνων τήδε κάκεΐσε. Τό κρυπτόμενον. εΐσέτι 
ύπό το αραιόν φύλλωμα πτηνόν, πεφοβίσμένον 
έξήρχετο ήδη, άφήνον όπιβθέν.τόν έλαφράν Στο
ναχήν, διαλ.υςμίνην έν τή συμφορά τής ψυχορ-· πίσθοχώρησα, άφήνων έλεύθέραντήν οίοοονεΐςπη- 
ραγούσης φύσεως.

Π«κίλαι·άναμνήσϊΐς έκ- τής λήθης άνέκυπτον έκρύβη οπισθέν σώροΰ χαλίκών. "Ω! τό άπο-
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τρόπαιο? έρπετόν! Πόσον ui συνεκλόνησιν. Ή 
φαντασία μου τεταραγμένη έπλασσε πρός στιγ
μήν, έτερον όφιν είόεχθέστερον, ίοβόλον καί μοί 
άπέδωκε πιστώς τήν εικόνα μιά; γυναικός I . . 
. ■ . 'Ονειροπόλησα έν τή ερημία μου καί έπα- 
νεΐδον τό άτυχες παρελθόν | Τό μέλλον έκάλυ- 
πτε οιαφαντς πέπλος προοίοων τόν δλι θρον ! Τό 
παρόν πενθιμως μέ ήκολούθει. *Ω  1 πόσαι χει- 
μαιρώδει: αναμνήσεις άνέκυπτον ! Πόσοι ρεμβα
σμοί έσύροντο.ήοη εΰρωτιώντες, .έν αποσυνθέσει 
Ήρχισα έκ τής άπ,άτη:, όπως ζαταλήςω είς αυ
τήν. Καί δμως τά βήματά μου έν γνώσει μου 
έβαινον πρόο τήν όλεθρίαν έκείνην θεάν I τάί^νη 
τών ο’.ελθόντων αγνώστων ασφαλώς μέ ώίήγουν 
πρός αύτήν.Άλλά, διατί νάτούς παρακολουθήσω, 
να τούς επιζητήσω, άφοΰ προησθκνόμην, οτι 
ασφαλείς ναυαγούς τής ζωής θα συ?ή·.των; Μή
πως δέν ήμην έγώ ; Έ I αύτό καλείται άπατη !

"Ερμαιο? διηνεκών πένθιμων συλλογισμών καί 
ισαρίθμων ψυχικών συγκοηήσεων περιπλα-.ώμενος 
δδοιπόρος έβάδιζεν Ιν μέσφ τής νεκρουμέ'.η; φύ
σεως. Αίφνης, ύπό γηραιόν πλατύφυλλο? δένδρου 
διέκρινα μακρόθεν δύο σκιάς. Έπλησίασα άθο- 
ρόβως καί. δύω γνωσταί φυσιογνωμίας έπληξαν 
τα βλέμματά μου- άνεοίφησα πρός στιγμήν έν 
τή μνήμη μΟυ κάι έπανεΐδον τό ερωτύλον εκείνο 
νεαρόν ζεύγος, τά ύποκλέπτον στιγμάς εύδαιμο- 
νία: έν τφ νεκροταφείφ! Μέ ήτένησαν δειλώςκαί 
έρριψαυ χαμαί τούς οφθαλμούς.

Αλλοίμονο? I δέν ήσαν πλέον φαιδροί· ούδέν 
σημείο?' σφρίγους έζωγραφεΐτο έπί τοΰ προσώπου 
των, τό μειδίαμα εϊχεν έκλείψει πρό πολλοΰ έκ 
τών χειλέων των. *Ω!  ή άνηλεής κατήφεια, ή 
αδυσώπητος θλίψις τούς συνεϊχεν. Ά! διατί νά 
τούς παρακαλουθήσω! Διατί έκουσίως νά έπα- 
νίδω τό παρελθόν; Πικρώς μετβνόησα καί άπ- 
ήλθον περίλυπος. Έν τούτοις δεν ειχον προχω
ρήσει δέκά βήματα καί ήκουσα άμυϊρώς : «Χαί- 
ρε !» Μή κρατηθείς έξ όρμεμφύτου έστράφην καί 
εΐδον τήν νέαν φεύγουσαν, ένφ ό σύντροφός της 
ενοακρυς έψιθύρησε λέξεις ακατάληπτους, δπως 
προσελκύση φαίνεται έκείνην πλησίον του. Εις 
μάτην. Δέν ήκβύσθη ή ήχώ τής πνιγομένης φω
νής του! ’Εκείνη είχε πλέον απομακρυνθώ, ένφ 
σωρός νεκρών φύλλων κίτρινων έπιπτον στροβι- 
λιζόμένα έπί τής κεφαλής του. Ό δυστυχής 
τά άπετίνασσε διά τών χειρών του κλαίων. ..

Ή σκηνή εκείνη τοΰ χωρισμού καί τής έγ- 
καταλείψεως μέ συνεκίνησε μέχρις οστέων. Ή- 
θέλησα να φύγω, νά φύγω μακράν, νά σωθώ, 
ουδέ νά βλέπω! Ή αύτή άνηλεής δύναμις μέ 
συνεκράτησε στιβαρώ; καί μέ ώθησε πρός τόν 
άγνωστον εκείνον. .....

“Ω! τόν συνεπάθησα πολύ, τόν συνεπόνησα 
εις άκρον, τόν ήγάπησα ώς αδελφόν τόν νέον 
έκείνον’καί εύρίβκων’τό παρελθόν μου δμοιον πρός 

τό παρόν του, έρρίφθην ε’ις τήν αγκάλην του 
συγκεκινημένος.

Δακρύων μοί έξιϊμολογήθη τά πάντα., Πρό 
μικροΟ είχε ναυαγήσει καί έζήτει σανίδα σωτη- 
ρίας.

Τόν παρηγόρησά^.,τσ*  βυνεβόύλέυσα δσον ήδυ
νάμην καί τό? έπεισα νά μέ άκολουθήση. Κατά
κοπο; ό συνοδοιπόρο; μου, σχεδόν συρόμενος., εβά- 
διζε και τόν συνεκράτουν μή πέση. Οί λυγμοί 
τόν κατέπνιγον: ήτο κάτωχρος ! Είτα ίδών 
τά πεπτωκότα, φύλλα έδάκρυσα. Άλλοίμονον ! 
Ήτο -καί αυτός βΰμα τοΰ φθινωπόρου. Τό έαρ 
εϊχεν έκπνεύσει πρό πολλοΰ. Τό φθινόπωρον έψυ- 
χορράγει. Ιίακρόθεν ήκούετο ό οοϋπος τοΰ χει
μώνος ! Καί είτα ; ..... άλλοίμον I. . . . ό 
τάφος ! καί πέραν ; .. . .............................  .

Ό μαρασμός έξηπλοΰτο πανταχοΰ. Ελάχιστα 
ά.θη είσέτι άνέπ?εον· τά ξηρά στελέχη τών δέν
δρων ΐσταντο ώς φόβητρα καί στρώμα έκπνευσάν- 
των φύλλων έκάλυπτον τό- ύγρον έοαφος. ’Ολί
γα χρυσάνθεμα έκόσμουν το λείψζνιν τοϋ φθι
νοπώρου, ενφ αρώματα τό περιέλουον τών ταπει
νών κεκρυμίνων ίων.

Εδριψα δσα ήδυνάμην καί τφ προσέφιρον είς 
άνάμνησιν. Τα έδέχθη ασμένως. Άντηλλάξαμεν 
φίλημα αδελφικόν καί άπεχωρίσθημε? ΰποσχε- 
θέντες νά έπανίδωμεν άλλήλλους. Δυστυχώς δέν 
τό έπανεΐδον.Ή ψυ/ική συγκίνησις μέ άπέσπάσε 
τοΰ ονείρου..... καί έξύπνησα.

Μίλτων Βιτ&λης

ΑΛΗΘΕΙΑ!
Ή μήτηρ είναι ή ψυχή τής οικίας .καί ό πατήρ 

ή καρδία.

"Ο, τι αμελεί νά πράξη ή γυνή, τδ συμπληροΐ 
δ διάδολος.

Οί μεγάλοι ποιουσι μικρά και οί μικροί μεγάλα.

Πρδ τών κινδύνων πάντες δειλοί και κατόπιν 
αύτοϋ ολοι γενναίοι.

’Ερχόμενης τής δίψης απέρχεται ή φρόνησις. 

Η ηλικία σημαίνει είς τά αλόγα καί τάς γυναίκας. 

Ό φόβος είναι χειρότερος τοΰ θανάτου.

Καπνδς δηλοΐ παρουσίαν γυναικός.

Ό Ιχων δίκαιον φοβείται, καί ό εχων άδικον 
κερδίζει. ' '

Πας ανόητος καί γελοίος.

Πολλοί λόγοι ολίγον αποτέλεσμα. 

Μην ύποστηρίζης τι, οπερ δέν είδες.

Ό φιλάργυρος, είναι πάντοτε πτωχός.

Εύ’κολον νά ίδης άλλά δύσκολον νά προίδης.

ra

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ
·■·'’ ■ -- ------------- -Κ *

Τί ϊάλοΟί/τ'άι σημεία του υ^.ΐώφΰ ;
■ϊ'

Οί ap^eifoi' αστρονόμοι δ^ρεσαν Ο)/· φαινο 
μένην πο^μν ηήϋ ήΛίον έν ί εις
δώδεκα μ^η. όνομάσ
τών -άνομ&των ^ώπν^τερνσμών} 
εύρ'ισκετό, ήτοι: W.'

λγι^|^£Γαίγ><>(·, δ^δνμοι 
Παρθ^^^Άσ’^^β^κορπίι 
κερως,^ρ^^^χθϋς^

Λιά'τίΐν.ίδ'κό^όγβμποί^Ι'μ 
των ατύτων έγένό’ντο. και οέ. 
Χθΐρ_ ' ' ί '

S&nI: A riesί Taurus, Gemini^'
Si^a^ss, Scorpius; At'cilen«i·^

Pjsces.rfil ·. .· -·. ·ΐ^>

Σήμ^ρέ^μ^ωδ··^ άστερισμρέ^^ 
εύρίσκ^τίάς^^μτμύν ^μονύμωκ * 
έφ' ώ^Λ^ΐ<^ν'τοίΙτ^:μμΛαμ.,^ϋ" 
θϋς εύρίσί^άτ'έντη^έ^μ'τοϋ'' 
τρτον Τ&ίρον καί ονΐω'καθες.,...

ί 7χ- 

έν

Έν τούτοις καίτοι σήμερον αί τοιαυιαι ονο
μασία! δύνανται να θεωρηθώσι·ΛεΛανθαομέναι
όμως έμειναν· ώς έτέθησαν- ύπό τών αρχαίων 
άσττρονόμων.

,Τ1 καλείται άστρική: καί τί. ήλιακή ήμίρα ;

χρόνος, οστις μεσοΛαδεΐ κατά τας δύο δια 
δοχικάς διαβάσεις άστέρος.τινός δι'α ιον μεσημ 
δρινοΰ, άποτεΛεϊτήν_άστρι κή ν ημέραν’. τό δέ 
διάστημα,τόμεσοΛαδόν*  κατάτάς δύο διαδοχι
κός διαβάσεις τον ήΛΐου διά τον μησημβρίνοϋ 
κα.Ιίϊται 'ή Λια κ ή ήμερα. Ή ήΛιακή εινε κατά 
τι μεγαΛέτέρα της άστρίκής: Λιότι άν ύποτεθή 
ότι ο ήΛίός διήΛθε σήμερον διά τον μεσημβρινόν, 
ταντοχρονώς δέ διήΛθίκαΙ. έν άστρον, άυριρν έ- 
νεκα τής πρός άνατοΛάς. φαινομενικής κινήσεως 
τοϋ ήΛίου, πραγματικής δέ κινήσεως τήι. γης έν τή 
τροχιά αύτής. ό ήΛιος Λοιπόν ένεκα τόΰτόν θέ- 
Λει φθάσεί τεσσαρα περίπου’ Λεπτά μετά τηνδια- 
βασιν ΐρν άστρου μεθ’ ού τήν προτεραίαν διήΛ 
θον ταυτοχρόνως τόν μεσημβρινόν.

ΤΙ καλείται τροπικόν καί τί άστρικόν έτος :

Τροπικόν καΛεϊται ό χρόνος, δστις παρέρ
χεται μεταζύ δύο διαδοχικών διαβάσεων τον ή- 
Λΐου, διά. τον εαρινόν ισημερινού σημείου.Άστρι- 
κόν δ’ έτος καΛεϊται ό .χρόνος, "οστις διαρρέει 
ΐνα ό ήΛιος κινούμενος έπί τής έκΛειπτικής έπα- 
νέΛθρείς τό σημεϊον αντής. ,

Τό τρόπικον έτος. εινε. κατά τι βρα,χύτερον 
τον άστρικον, ένεκα τής μεταπτώσεως τών ιση
μερινών σημείων..

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Περιπάθί»:κ«ί έμνπευσις ά^αλίνοτος ήσαν τά κυ- 
ριαρχοδντα- χαράματα τή.ς «Ρ'σ1Γ°.5.β^5ήί διαλέ- 
ξεως τοϋ-κ. Χ.-Ήλιοπούλου, οστι^σ^ΐ συνεκί
νησε χαιίνϊθουσίασε τδ παμπληθές ^άκροατη- 
ριον,ώστε?πολλοί, σίβαστοί άνδρ^ς κλά^ώ^ ήσπά- 
σθησα^μύΫόν, είκοσάκις δέ κατί'χειροπρδϊήθη.

'If «.^Εταιρεία τών φίλων τόδ λάοΰ. πλήτο πλή- 
ρηςίϊχλ^τ®^ροατηρίου, ένθα δμλρ.ίνόντΟ αρ- 
χιε^ύΟδ^ά^θος κυριών κι^Μποιήίδων.

τδι0τη s1tt 
μίαν;Οήμ^ανϊώ^ν . τδ γλωάσ}Κίίν- ζήτήμα άπδ 
πά^ί^^^^^άλύσα?;.έπί μα-ίρο| τά αυτό,
καΐάλ'^^^^δίξ τήή ί'δρυσιν ΦίΛοΛογ^ς’

^«όπδν/ήαί τα, &εηαΚα
- τοια^ έται-

ρεία^πδ^^Μ*·ύ:·'Ο'^ “ς ^λληνι-
κών^ράμ^^^ύ ουέώ.ν^ε καί δ άνόσιος/φιλολογι- 
κδς’2^" θα,^ή.τ'ίβμ;ά, καί σοβαρά μέλέίη θέλει 
πά·4'ί?έ^ι^^Μά^·ίθι?ι'·!παντό/, δπερ σχετίζεται μέ 
τήν-γ^ι^^^ξ^ίλύλογίάν. /” <

τήν ακριβή ,’^άσιν κ|ί -έργα- 
σία··£ό£<ώς.'ίί:γε^ϊίώς' παραδεδ«ψ£Α®υ νά ^τιληφθή 
τής συστηματοιήσεως, διακανονίσεως τών τοιούτων 
ζητημάτων, συμφώνως μέ τήν εθνικήν φρόνησι.ν καί 
τήν λογικήν, άλλά καί τήν τιμήν τοΰ έπισήμου φι
λολογικού καθεστώτος καί του γνησίου πνευματικού

: βίου. , ■ ■ : ! ·
Ή «Φιλολογική Ακαδημία» ούτως εργαζό

μενη, ώς άντιπρδσωπος.τοδ έν 'μοιραίοι ταπεινώσει 
ύπνόττοντος Σιναίυυ μεγάρου, θέλει -.«ναγνωρ-Λθή 
ώς έθνίκδν τρόπον τινα ίδρυμα', εργαζόμενον ώς η
θική άρχή έν τφ φιλολογική σΐαδίφ, περιλαμβα- 
νουσα δέ πάν στοιχεΐόν, δπερ δύόάτάΐ ηά έξασφαλήση 
τήν πεποίθηίιν καί τήν εμπιστοσύνην διά τήν πε- 
φωτισμένην του γνώμην., . > ί ,·

Έπιφιλασσόμεθα, ά'μα τφ καθορισμώ ,περι ταυ- 
. της, περί ής ειδική θά ;μ&ριμνήσ^ επιτροπή χά.έπαν- 
έλθωμεν έκτενώς. Περιοριζόμέθα ιδ-.^ήδη .εις το να 
χαιρετήσωμεν ένθοοσιωδώς τήν εύγενή ιδέαν..

Οί τιτλούχοι είσίπαντες,και γύναικόδουλοι, καθό
σον έκ τής τούτων συναναστροφής έξαντλοδσι τά 
προσόντα τοΰ βαθμοδ των. ·:

Ό ενάρετος καί ό κακοήθης δμόιαζοϋσι τους πό
λους τής ηλεκτρικής στήλης, ής τα δύο ,ρ.εύματα 
βαδίζουσιν άντιθετως καί ένόύμενα,εξουδεΐερδΰνται.

Τήν Πυθίαν καλδν είναι -νά· συμβουλδύηταί τις 
οσάκις δέν ευρίσκει διέξρδον είς ζητήματα ασύμ
φορου λύσεως, καθόσον τότε τήν ευθύνην υπέ
χει αίίτη.

Αί καλαί -πράξεις δϊαφέρουσι τών κακών, κατα 
τοΰτο, 8τι αι μέν -πρώται διαρκοΰσιν επ αόριστον, 
αί δέ δεύτεραι έπί χρόνον βράχον. ' ' "

Ή θάλασσα μικρά μέν τερη<ν μεγάλη.-δέ σογ- 
γκινεϊ καί’φόβίζει, διότι δ όφθοίλμος ίπλασθή δια 
μικρας εντυπώσεις. :''·

Ό δισταγμός είνε ή άσπίς τοΰ ίάχορδυ.
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Γαμβρός καί'πενθερά. '
— Κύριε, τί έκαμες’τήν κόρην μου ;

" — Μ. . .ά., ;μά. . ■ ·..·■ ' ■
— ΤΙ μου ’ά μά , σ’ έρωτώ ποϋ είναι ή κύρη μου ;

— Μπρέ, τί μέ κυττάζεις έτσι καί δεν έμιλείς ; 
θά μοΰ ’πής πού είναιή-Μαρή; τί τήν έκαμες;

— Δε...δε..-δέ....
—Μπρέτί δέ. ..δέ. ..δέ... ποΟ δεμένο νά σέ

, .πόρου,νε, μίλα καλά. πού έπήγε ;
-. — Δε\ ,.δέ...δέν. ήθελε...νά καθήση...μαζύ,μου... 
καί έπήγε νά. ?.νά. ,.νά πάρη. . ,άΐ . ;ά. . .έ. . , ρα.

— Τί; Τί ; Τί ; άέρα νά^πάρη’κάΙ δέν είχες σύ 
άέρα ■ νά τής· δώσης ;

—Δε. ; .οε. . .δέν είχα Κυρία. . ,ά. . άλ. . ,λο... 
μοΰ τόν Σπήρε. . .όλο, . .
*ι I ♦>! II ·ιι νι··ιι· ιι 9 θ ·*'  ·μ^ιι·ιι ·)ΐ·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·π ·<ι·κ·Ν·ιι«ό·ιι*ιι*ι>·ιι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! ΣΚΗΝΑΙ
“Εν τινι έπισκέψει :
Ό ’Επισκέπτης.' Μέ άρκοΰσι δέκα μόνον 

λεπτά νά όμιλώ μετά γυναικός, διά νά μάθω τ( 
σκέπτεται αύτη π.ερί ξμοΰ..

. ,'Η Έπ ι (3:κ έ Π τομέ ν η. Ήοήλωσις όμως αυτή, 
βεβαιωθείτε,' Κύριέ, σάς ύποβίβάζέί πολύ, διότι αύ- 
τήν ϊήν στιγμήν πολύ κακώς'οκέπτομαι ;ττερΙ ύμών.

- X ■
Μεταέύ συζύγων ; “
— Ό,τι καί <5ν εϊπης, φίλε μου, δέν είναι άκρι- 

βές, δτι έγώ έτρεχαν κατόπιν'?.ου, πριν ή συζευ- 
χθώμεν,'

— ΕΤναι άληθέστατογ, Κυρία μου, δ,τι λέγετε, 
μέ τήν διαφοράν όμως, δτί ή' πον'τικοπαγίς όύδέ'ποτε 
βεβαίως αΰτη τρέχει. .κατόπιν- το,ΰ ■τ^τι^ΰ,γκαί έν 
τούτοι? σ.υλλαμ&ίςνει.'αύγδν πολύ ραί.ώς.

χ " 7
Έ ρώ.τ,νΙΙότφ_.έπικαλείται τις τόν "Υψιστον ;
Ά π'ό'·κ ρ'· 'Οπίτάί ε’ναι πολύ κάτω.

Οί σύζυγοι είς τόν χορόν.
. Ό σύζυγος. At,· πώς σοϋ φαίνομαι, ’Αγλαία 

είμαι καλάς;
Ή σύζυγος. Καλός μοΰ φαίνεσαι, άλλά φο

βούμαι, μήν κρυώσης, Πέτρε, μέ τόσον άνοικτόν 
φόρεμα.

Ό σύζυγος. Καί έγώ έσυλλογιζόμην σέ, μέ 
τόσον ντεκολτέ, τό στήθος καί ή πλατάις γυμνάίς;,

Ή σύ ζ υγ ος. ”Ω, μή οέ μέλλει, ήμείς άί γυ
ναίκες δέν κρυόνομεν ποτέ. Μάς προφυλάττει.. .

Ό. σ ύ ζ υ γ ο ς. Σάς προφυλάττει;
Ή σ υζ υ γ ο ς. Ό κόσμος, ό πολιτισμός ποτέ 

δέν ,μάς άφίνουν. νά κουόνωμεν,. Δέν.. ε’δες όσάκις 
τύχη καί κρυόνωμεν.. άμί.σως θά βρεθή κανείς νά 
μάς προφυλάττη νά κλείόη. τήν θύραν, νά μάς δύση 
τό έπανωφόρίον καί τόσα 'άλλα, ένώ σείς;

Γάμος. έκ, συμφέροντος. .....
— Ό κόσμος νομίζει, ότι μέ ύπανδρεύθης διά τά 

χρήματά μου.
— “Α, μπά, λάθος, φίλη μου, άπ’ ένάντίας σέ 

έπήρα, διότι έγώ δέν εΤχον.
- X

, Παλαιά άνάμνησις ;
— Έ κ ε ί ν η.. Ενθυμείσαι, Νικόλαε, τήν έποχήν

έκείνην, πρΙν σύζευχθώμεν ; . " ■
— ’Εκείνος *Α,  νσί πολύ, Κυρία μου, ήτον' 

ή εύτυχεστέρα τόΰ βίου μου.'
; ■ ' '
Ό σύ ζυγος. ’Αλλά, Κύρίά'δέν ώρκίσθης πρό 

τού Ιερέώς καί τού βωμοΰ, ότι θά μέ ύπακούης τυ· 
φλώς ; 1 " ■" ;

Ή σ ύ ζ ν γ O C. Βεβαίως, φίλε μου, άλλά οσά
κις εύρισκόμεθα μόνον πρό αύτών καί ούχΙ παν
τού καί πάντοτε. .'.'Λ-’.' .■

Ό μι κ ρό'^’Τί :,£σ,τϊ'άδιάβροχον·; πάτερ.
Ό μέγας. "Ενδυβά άλεζιβρόχιον, μικρέ μου.

Μία έκπληίις διαζυγίου : /
Α ύ τ ή. Θά μοΰ κάμης τήν' χάρι ν; φίλε μου, άμα 

άποθάνω, ,νά μέ θάψης πλησίον 'τοΟ-πρώτου -συζύ
γου μου ; '

Αύ τό ς. Πώς όχι, φιλτάτη ; πολύ εύχ'αρίστως, 
πολύ ευχαρίστως. ■ . . ; <

Ό μικρός Τοτός δέν ·άρκεί,.0.τ,ι. ένεκεν.τιμωρίας, 
προσήλθεν άργά είς τήν οίκίαν τού. νά γευματίση, 
άλλά καί θύμώθείς δί£τι, έλλείψέϊ φαγήτοδ τώ πα- 
ρέθεοεν ή μήτηρ του έν μόνον αύγόν .βραστόν, 
ίλαβεν αύτό' διά-τής χειρός καί τό ίτίναζεν είς. 
Τήν όροφήν τού ^δωματίου. · ■.■■ · ’■

Τήν Ιδίαν στιγμήν όμως είσήρχετο ε-ίς- τήν αί
θουσαν καί ό πατήρ τσυ καί μετ*  έκπλήίεως παρα- 
τηρήσας τάς Τνας καί τά ύγρά τοό ώοΰ νά κρέμων- 
ται άπό τής όροφής :· · .·, . ■ ■_· : ;

— Πώς οιάβο λον εύρέθη έιίεί έπάνώ τό αύγόν, 
ήρώτησε τόν υίόν του. .

— Νά, μοΰ έπεσε χωρίς χά τό.θέλω, τφ άπαντά 
ό Τοτός.

■

X
ί;ζΡ'ΐΙά<ΡάίςΛ' : ά

Διατί μ’ έκαλέσατε ,τόσον άργά, νά ϊδω τόν σύ
ζυγόν σας ; Δέν βλέπετε, ότι άπώλεσε έντελώς τάς 
αίσθήσεις του;

Ή σύζυγος. Διότι, Ιατρέ, ένόσω είχε τάς 
αίσθήσεις τού δέν ήθελε ν’ άκούση περί ύμών.

X
Ό Κ ύ ρ ι ο ς. Ποία διαφορά 'Ελένη, μεταίύ μό

δας καί γυναικός ;
Ή Κυρία. Ότι άμφότεροι συμδαδίζουσι πρός 

τήν. πρόρρον .γοΰ πολιτισμού.· ;
X

‘Η σύζ υγός. Καί ποίά ή διάφορά·, 'Πέτρε, με- 
ταίύ συζύγων ;, ·, t

Ό σύζυγος. Ώ, ή μεγίστη Κυρία μου, διότι 
ένψ ό εις βαδίζει πρδς τούτον τον δρόμον, ό άλ- 
λος πρός ά,λλον.· ! .

ΟύδέποτΙ'νά έπιμείύης έίς'-δντΐδΐηγήώί, έάν· δέν 
ίδής.

Φύλαττε τό' έν .ούς διά τό κάλόν-σου. - 

' Όστις κοιμάται..νυστικός, ίέυπ’νά: χωρίς'χρέος.

Άν θέλ'ης'νά φυλάττης τ.ό σπήτι σο'υ, κλείσε τάς 
θυρας καί άφησε μίαν μόνον.,· ‘ '

. ·Ή φιλ;αργυρίο ε’νε άζ'ιοκατάκριτος,'διότι ύπερ- 
βαίνει ,τ,ά άρια. ·· - ·

Ό μή.'.έχών πολλά χρήματα, ίχει όλίγ.ας φρονλ^ 
τίδας, Λ ':’. .

Ό'θυμός 'περνφ,'δταν έΐίτης τήν άλήθέιάν. Λ

Όταν λάόης άπόφασιν,’.μή συμβουλεύου ούδένα.

. - · ·:γ; . -! ■'ι

ΑΑάΜΟΙΕΙΟΧ & KPEMflAW
|. ΜΗΛΙΟΥ
’Er HJLX( ·υτ«ρ8" 1 '

—1“ “ k
Εΰθυνία, τιμιοτης, ,κ^αριότης ><χ5Α:Ί«ερεάοΐησις 

ακρα. Π®λουνται·και διαφφρα ·αλλα είδη..
; · ΟΑΌΙ EIS ΎΟ,Υ ·ΗΛΗ>γ , 1

--------Λ—------- -------------------

HOTEL REQ AL.
BOAYxmii i. nomPOMor

ΕΝ TOYPNO-EEBEPINCi

Ό,τι απαιτεί ή φίλοκαλίί’,. άξιοπρέπειαέ εύμάρεια, 
καβαριότής καί καλαισθησία,- υπάρχει. εν· τφ ξενοδο- 
χείφ,:το5τ·, ίπερ έπισκεφθέννεϊ-έσχάτως ήπορήσαμεν 
αν εύρισκόμεθα εις Παρισίβυ.ςηχ. Λονδΐίίαν ή. Πετρού- 
πολιν.

Ή-λεκρισμός, πολύφωτα,·τηλέφωνα; λουτήρες, κλει
δοκύμβαλα, ζυΟοπωλεϊονΓ^ .καφενεϊαν-, κίΙ ζενοδοχεϊον, 
αί τελειότεραι μήχανικαΐτελειαποιήσεις καί- εφευρέσεις 
εύρίσκονται έφηρμωσμένΟι·. ένταϋθα. Ευγί ε'ιρ τον· ρέ- 
κτην'καί φιλόκαλου Ιδιοκτήτην κ. Ιϊολβχρόνην.

to neon mahal
LOTION PHIUOCOME 

ΛΝΤΙΦΑΑΑΚΤΙΚαΝ YlffiP 
ΑΘΑΝ.ΣΤΙΝΗ 
8—'0iic: 'Epfufi!—8 

AOHNAK

’Επαναφέρει τήν άπωλεσβιΐσαν κόμην, «νδυναμόνει 
τάς τρίχας και καταστρέφει τήν πυτηριδα, καί πά
σαν τής κεφαλής αδυναμίαν.. ..

Άποστέλλεται τοϊς συνδρομήτμΐς τής ,,Φύσεως11 
έπ! φρ. 6 καί επί συστασεί ταχυδρομικώς. ■

ΓΚβΡΠΟΣΗΑΪΑΔΟΑΟΓΑΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΗΣ ENSOY'aina

54—ΟΔΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ—'54

Είναι δ καλλίτεροςτέμπο.ρούάχτηςνέής πόλίως καί 
εργάζεται μετά πολλής, άοφιβϊέαςγϊστερεότητος καί 
εύθυνείας. Δυνατοί!' τιςνά'δοκιμάαη τήν άρίστην τέ· 
χνην του καί θέλει, μρίνη πολύ, ευχαριστημένος.

Z4XAPOHAASTEION

ΓΕΩΡ■ & ΧΡΗΣ ΓΩΓΟΥ
ΕΙνε τό. άρχαιότερσν'.'άτμοκίνητον έργοστάσιον 

X α λ 6 α δ όπο it.a«καί Ζ αχ^α ρ ρπ λα στ ι κ ή ς
Είδική κατασκευή .κομφέτων. καί καρπών κτλ.

• 18 ΚαλαμΛώτου, ’Αθήνας.

s.BA.^aopoY
ΟΔΟΣΑΙΟΛΟΥ 152
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ΠΝΕΥΜΑΤ1ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
- Ήμερολόγιον. Εγκυκλοπαιδικόν τοΰ 19®4· Τπδ 
τοΰ μεγάλου έκδότιχου καταστήματος τής 'Εστίας, 
διευβυνομέν’ου ύπδ τοΰ κ·' Ίιΐ>ά.ννού Κολλάρου έξεδόβη 
καί εφέτος τδ του κ. I. Α. Βρετοϋ ήμεοολόγιον, κατά 
τδ υπόδειγμα τοΰ 7«^ixo5./Almanach Achetteοιακρι- 
νόμενον διαίτήν πλρυσίαν'καί ποιχιλωτάτην ΰλην.του 
καί "τάς χάλλιτεχνί'χάς έΐλίναρ. · ' · ■ ' ' '. : . ■'

ί Σε,λ, ίό-φ,.Τύπος· καί χάρτης έξοχος. ■ · <·
Τ Ι 11i Τ if 'Ί^ΆΘήναίς δραχ. 'ίίοό 

-■· Urfl I ί ΓJ,ev>;rate:’ΕτΜ>χ»<· ■►'· > 5550
1 I III.Π I Π I · >Εν τ£ι. ‘Εξωτή>..φρ. -χμ.·:3.Ό0 1

-τ'—~τ-—*·
ί. '.

Ν. Ε. ΓΕ-ΟΡ ΓΑΤΟΥ
Όδος Παρ&εναγωγείόν—Σταδίου

ΚΑΤΔβΙ-ΑΡΠΔΥ ΠΑΤΟΥ

ΑΘΗΝΗΣΙ

CORDONNERIE-N Ε GEORGATOS
Riie d# Stade ,

> ·: '

. $5· ’ϊ?γι*ή.0 “£ν. 

Πβί eiplmCttai τό ^rouu'ric LEA;
>■'Η· Αίνιγμα;· 

KaoS πρώτον 
. άν -θελήοης. 

Φίλτατέ μου 
•νίτ-μέ λύσης- 

Λάίε ρήμα . 
άναγκαΤον 

Τριτοπρόσωπον 
• κι ’ ώραΐον

'' Πρόσθεο ε’τα ' 
μόνον μ(άν 

Φίλε λύτα 
Αντωνυμίαν.

. -Eip’f έργάπηρ: θη λυκ&· · 
...φοβερός δέ......... 

ώί εΙκ&'Ι '

Είμαι.-χειραφετημένος . 
- πρ,όσβχλ με ...... 

έπομένως!

' 1 Σύ ό άρρεν νά μ’άγγίξης
’ ' άχΛ καϋμένε.. . , . 
:·';· ’/ μ’ή τολμήσης

’;· Τιάτΐ είμα.(ώηλϊσμένος -. 
καί 0ά-φύγης............

φεύ 1 πριομένος

- - Άν δέ .δ,τι 'γώ μαξώνώ. 
> : ' δ συμβιές μου άγγίξη ’

• τόν σκοτώνω I—

Κατασκευάζονται πάντδς _ είδους ,χ^ί. ποιότητος 
ύποδήμάτα εις τήν εντέλειαν. Τδ κατάστημα εξυ
πηρετεί- την χαλλιτέραν ιάξιν τών χρηματιστών, 
τραπεζιτών χ.,τ. λ.' ’Ακρίβεια,, στέρεόνης,:καί- τέγνη 
απαράμιλλος . Ίχανοποίησις χαί τής δυσκολωτέρ’ας· 
ιδιοτροπίας..

ΤΙΜΑ! ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΤΙΚΑ! ΓΑΙ ΠΡΙΖΜΕΝΑΙ

; ΤΙΟΙ, |.'Σ. rgiWAAQT 

ΕΝ ΜΙΤΥΛΉΝΗ

"Ελαια Μιτυλήνης. Σάπωνες. Άλευρα' καί μακά· 
ρόνια.

’Εξαγωγή;χ.ονδρχώρ,· ;;Υ

*<» . ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ .ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

' '"'Λίμε—κόλα' 

:: ?$· Φ^·.·'· 

ζιψη λύε ινε πνέει μ’·

Kuiait

Κ. Δ. Λ ε υ χ ω σ ϊ α ». Είσέτι στερούμεΟα έχχαθα- 
^ίσεως.— Νο-Σ. . Μ α σσ αλ ί.α ν.— Συνδρομή σας 
έλήφβη.Άπόδειξις μετ’ άριβμοΰ λαχείου σσς έστάλη 
ύμΐν ταχυδρομικώς.— ,Κ. Κ. Π ά τ ρ α ς.“Εχετε άδι
κόν, διότι έγχαιρώς' σάς ειδόάοιήσαμεν διακοπής απο
στολής φύλλου.— Δ. Κ. -Παρίσι ους. Συνδρομή 
έλήφβη μετ’έπιταγής.. Εΰχαριστοΰμεν., ταχυδρομικώς 
λ'αμοάνατε άπόδειξιν χάί άριδμρν λαχείου σας.—Π.· Π; 
Πειραιά. Συνδρομή έλήφδη.Έυχαριστουμεν. —Σ.Φ. 
Ζουγγουλδά χ.~ 'Επιστολή καί χρήματα έλή- 
φίησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Προσεχώς Ιχετε-άποδειζιν 
καί παραγγελίαν σας.— Β. Δ. ‘Οδησσόν; Σας ένε-- 
γράψαμεν. Εΰχαριστοΰμεν.—- Τ. Π Τουρνο-Μα- 
γουλελι. Τόμος σάς άπεστάλη. Έγράψααεν,— 
Ν. Κι’ Συ ρ ο ν..· Ζητούμένά· φύλλα σάς άπεστάλη- 
σαν.— Π. Σ. Σμύρνην. Ευχαρίστως στείλατε και 
οημοσιευβήσεται εάν είναι ώς έλπίζομεν κατάλληλον. 
— Π. Α- Βώλο ν. Μάλιστα,- ΐίμεβιΧ; σύμφιβνοι,— 
Γ. Κ. Καίρον. Ναίζ’ναί, ναι.— Δ.Χ. Ν. Τόρχην. 
Έστάλησαν καί βατά έλάβάτε ήδη.—Β. Ν. Βραΐλαν. 
’Ελήφβήσαν., Εΰχάριστο.ΰμε.ν.—;; ·' -

Έν Άθήναιί έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Ανίατη Κωνβταντινίδου


