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Ο νά γράψχ] tic 
ύπέρ ή κατά τής 
Δαρβινείου θεωρί 
ας, ε’νε, ως νά θέ
λη βαρύ σιδηροΰν 
έλασμα διά μιας ν' 
ανύψωση κινήοεως 
ή τοιούτο έστημέ- 
νον, δι ’ ενός νά κα 
ταρρίψη γρόνθου. 
Έμβρυλογία, Άνα 
τομία, Φυσιολογία, 
Ζωολογία, Φυτολο - 
για. Παλαιοντολο- 
γίαένουνται, άλλη- 
λοβοηθοΰνται, ϊνα 
έέαγάγωσι καί έπι 
κυρώοωσι μίαν θεω
ρίαν τής έέελίζεως.

Μόνον ό ταύτας κατέχων τάς έπιστήμας κα> 
έμβριθώς τά τής θεωρίας μελετήσας, δύναται 
νά έχη γνώμην ύπέρ ή κατά. Πάς τις άλλος 
το τοιοΰτο επιχειρών καί θέλων δι’ άπλής λο
γικής σειράς συλλογισμών, στηριζόμενος ένί- 
οτε έπί έρριςωμένων πεποιθήσεων, νά εϊπη τι 
υπέρ ή κατά ταύτης θέλει οίκτρώς ναυαγήσει. 
Τοΰτο καί ήμεϊς κατανοοϋντες, οί τά πρώτα 
βήματα έν τή πολυδαιδάλω τής ψύσεως έπι 
στήμηέχοντες, θά άναγράψωμεν τά τής θεω
ρίας ταύτης απλώς, ϊνα οΐ θέλοντες έπ’ αυ
τής νά έκφέρωσι γνώμην, έχωσιν άμυδράν 
τινα ιδέαν τών κατ’ αύτήν καί μή άφ’ απλής 
άλως άπόψεως άποφαίνωνται ούτως ή άλλως. 
Επειδή δέ πολύ είς τό κύρος τών έργασιών 
τίνος συμβάλλει καί ή κοινωνική θέσις, ώς 

καί ό τρόπος τών έργασιών αύτοϋ, θά προ · 
τάέωμεν και έπί τούτου όλίγας γραμμάς.

Ό Κάρολος ΔαρβΤνος (Charles Robert 
Darwin) έγεννήθη έν Shewesbury τόν Φε
βρουάριον τοΰ 1809. ύπήρέε δέ περιώνυμος 
“Άγγλος φυσιοδίφης τοϋπαρελθόντος'αιώνος, 
έγγονος τοΰ φυσιοδίφου Εράσμου Δαρβίνου. 
Οϊκονομικώς εντελώς ελεύθερος ούδέποτε 
κατέλαβε δημοσίαν θέσιν. έπιδοθείς είς τάς 
μελετάς του. Σπουδάσας έν Έδιμβούργω 
καί Κανταβριγία, ελαβε μέρος είς τόν έπι— 
στημονικόν πλοΰν τοϋ πλοίου Beagle, τά πο
ρίσματα τοΰ οποίου έδημοσίευσεν έν τ ή 
Ζωολογία τήςπεριηγήσεως τοΰ ά- 
νωτέρω πλοίου άνά τά Δ παράλια τής Β' 
'Αμερικής καί νήσους τινας τοΰ Ειρηνικού 
ωκεανού ώς καί έν τώ Ήμερολογίω καί 
έν τώ τ α ί ε ι δ ί ω τοΰφυσιοδίφου περί 
τήν γήν. Νυμφευθείς τώ ι83φ απέκτησε 
τήν έπαυλιν Down τώ ι8φ2 ζήσας έν αυτή 
καθ’ολον του τονβίον.ασχολούμενοςείςτάς 
μελέτας του, τάς επιστημονικός του εργα
σίας κλπ. Τώ 1869 έέέδωκε τό διάσημον 
σύγγραμα. Περί τήςάρχήςτών ειδών 
τών ζώων καί τών φυτών διά τής 
κατά φύσιν άνατροφής, ήτοι τής 
διατηρήσεως τών τελείων φυλών 
έν τώ περί ύπάρέεως άγώνι. διά τού 
όποιου έθεσε τάς βάσεις τής θεωρίας τής 
έίελίέεως. Μετά ταΰτα δέ έέέδωκε ετεραν 
συγγράμματα καί τώ 1871 τό περί τής 
φυσικής τοΰ ανθρώπου καταγωγής 
καί περί τής γενετησίου κατά δια
λογήν ανατροφής, δι’ οΰ ερευνά τήν 
ΰωϊκήν καταγωγήν τοΰ ανθρώπου Καί πλεΐ- 
στα δέ άλλα συγγράμματα ό Δαρβΐνος έέέ- 
δωκεν,έργασθείς όσον ούδείς τών φυσιοδιφών 
καί άναπτύξας είς μέγίστον βαθμόν τήν 
Ζωολογίαν, Φυτολογίαν. ’Ανατομικήν. Φυ
σιολογίαν καί ’Εμβρυολογίαν. Μετά πολυετή 
δέ πλήρη δράσεως επιστημονικόν βίον, άπέ-
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θανε τόν ’Απρίλιον τοϋ ι88ά'ταφείς παρά 
τούς τάκους τοϋ Νεύτωνος κάί τοϋ Έρσχέλ- 
χου, έν Οΰεστμίνστερ.

* ’
Πρώτος, όστις έξέφερε τήν ιδέαν, ότιτά 

είδη εΐνε αμετάβλητα καί έκαστον 
είδος εΐνε προϊόν ιδίας δημιουρ
γικής πράξεως ήτο ό Σουηδός φυσιο
δίφης Λινναϊος, άποσανών τώ 1778 οοτις 
έγίγνωσκεν εϊδη φυτών δωδεκαπλασια ή οσα 
ό Δισκουρίδης κατά τόν Α'. μ X. αιώνα, 
γιγνώσκων 6οο περίπου είδη. Περί τά τέλη 
όμως τής προπαρελθούσης έκάτονταετηρίδος 
τό σταθερόν τών ειδών ήμφισόητήθη καί τρεις 
φυσιοδίφαι, ανεξάρτητοι "άλλήλων, έξέφερον 
τήν ιδέαν τοϋ μεταβλητού τών ειδών, δηλαδή 
ό Έρασμος Δαρόίνος έν ’Αγγλία ό Στέφα
νος Geoffroy Sant-' Hilaire έν Γαλλία καί ό 
F- Goethe έν Γεομανία πάντεε μεταξύ τού 
έτους 1754“’*79* ’ *ουτο ομωο εμεινεν απλή 
αναπόδεικτος ιδέα ένεκα τής ατελούς προό
δου τών έπιστημών.

Πρώτος έν τή Ζωολογική αύτοϋ Φ ι- 
λο σοφία έκδοθει'ση τώ ιδθ2, ό μέγας 
φυσιοδίφης Lamaik κατόρθωσε νά στερεώση 
τήν νέαν ταύτην ιδέαν έπί βάσεων καθαρών 
επιστημονικών, παραδεχθείς ότι κατά τήν 
πρωταρχικήν δημιουργίαν παρήχθησαν ατε
λέστατοι οργανισμοί, έξ ών βαθμηδόν προ- 
είρχοντο τελειότεροι.καθόσον συνεμορφοϋντο 
πρός τούς όρους τής ύπάρξεως καί μετεχειρί- 
ζοντο ή ούχί τά όργανα αύτών,μετέδιδον δέ 
τάς ιδιότητάς των κληρονομικός ήτας έτρο- 
ποποίουν διασταυρούμενοι. Καί άλλοι δέ φυ- 
σιοδίφαι κατόπιν οΐοι ό Bar, ό Oken πρότερον 
(ίδια), ό R Owen καί άλλοι ανεξαρτήτως 
άλλήλων έπεκυρωσαν τά τοΰ Λαμάρκου.

Ούδενός όμως ή γνώμη κατίσ^υσεν καί ή 
μεγαλοφυία του Καρ. Δαρόίνου ηλθεν, όπως 
δώση εις τήν απλήν ταύτην ύπόθεσιν κύρος 
θεωρίας καί προσκόμιση τά πορίσματα καί 
τάς αποδείξεις πολυετούς μελέτης εργασίας 
καί πείρας πρός κατανόησιν τής νέας ιδέας. 
Στηρίζεται δέ ή θεωρία τού Δαρβίνου έπί 
τών έξής κεφαλαίων :

α' .Ότι έξ ελάχιστων οργανικών άφορμών, 
παρήχθησαν διά βαθμιαίας προόδου οί σή
μερον ζώντες οργανισμοί.

6'. Οτι έκαστος οργανισμός κληρονομεί 
παρ’ εκείνον έξ ου παράγεται χαρακτήρας 
τινάς (κληρονομικότης τών χαρα
κτήρων) ή άποκλίνει κατά τινας ιδιότητας 
(ατομική παραλλαγή), αΐτινες ή κατα
κληρονομούνται είς τάς έπομένας γενεάς καί 
μάλιστα τελειοποιούνται ή άπόλλυνται.

γ' ."Οτι πδς οργανισμός παλαίει τόν ύπέρ 
ύπάρξεως αγώνα καί όστις εύρεθή μάλ

λον προσηρμοσμένος προς τούς όρους τούς 
πρός υπαρξιν άπαιτουμένους, μένει, άλλως 
άπόλλυται.

δ'. Ότι όπως ό άνατρέφων ζώα ή φυτά 
κατορθοΐ διά τής τεχνικής έπιλλαγής 
λεγομένης, νά παράγη νέας παραλογάς έκ- 
λέγων τό αύτώ άρέσκον ούτω καί έν τή φύ
σει έκτελεΤται ή φυσική διαλογή ιnatu- 
nal selection) διά τοΰ περί ύπάρξεως άγώνος.

Έπι τοΰ ζητήματος τής πρωταρχικής 
γεννέσεως ούδέν ήμιν άτε μή άνήκοντες 
κυρίως τή Δαρδινείω θεωρία καί πολλών έπί 
τούτου γνωμών ύπαρχουσών. Τό οτι δέ οί 
χαρακτήρες κληρονομούνται, πάσι δήλον, ε
νίοτε δέ ούχί μόνον οί ειδικοί χαρακτήρες 
κληρονομούνται, άλλά καί άλλοι έπουσιώδεις 
ώστε άνευρίσκομεν πολλάκις είς ζώα ή φυτά 
όργανα παντελώς άχρηστα αύτοϊς, ώς τά 
φυλλώματα καί τά στημονοειδή τών φυτών, 
άτινα οί μέν τής παλαιός θεωρίας άγνοοϋσι 
πώς νά έςηγήσωσι,διά δέ τής θεωρίας ταύτης 
έξηγοΰνται κάλλιοτα.ώς όργανα ή άρτι γεν- 
νώμενα, (στ οι χ ε ι ώ δ η) ή άλλοτε γεγεν- 
νημένα άλλ’ ήδη άπολέσαντα τήν λειτουρ
γίαν των (παλινδρομήσαντα) ώς μή 
συμφωνούσαν τοΐς παρούοιν όροις τής 
ζωής. Πολλά λ. χ. παράσιτα, μή έχοντα 
ανάγκην χλωροφύλλης, διότι δέν άφομοιοΰσιν 
άνθρακικόν οξύ. έχουσι τοιαύτην, οπερ δη- 
λοΐ. ότι έκληρονόμησαν ταύτην έκ ποογόνων 
μή παρασίτων.

Σήμερον επικρατεί ή ιδέα οτι εΐνε αδύνα
τον νάτεθή άκριόές όριον μεταξύ είδους καί 
παραλλαγής, διότι τά είδη σήμερον τών φυ
τών πρό παντός, εΐνε μόνον έκτιμητά, ούχί 
δέ καί άριθμητά δυνάμενα νά άναόιόαόασθώ- 
οιν είς τό έκατονταπλάσιον τών τού Λιναίου, 
διότι μόνον τά όρχεωειδή έχουσιν είδη 
περισσότερα τών ειδών όλων τών φυτών, 
τών τώ Λινναίω γνωστών. Μεταβάλλονται, 
δέ τά είδη κατά τινας χαρακτήρας τών 
αρχικών, ως λ. χ. ή Datura Tatula κα
τάγεται έξ άτόμων μετ’ άκανθωδών καρ
πών, πολλάκις όμως έκφύονται καί φυτά 
μετά λείων καρπών. Οί δέ χαρακτήρες ουτοι 
μένοντες κατόπιν καί ένδυναμούμενοι παρέ- 
χουσι νέα είδη. Αΐ γεωργΐναι λ. χ. είσα- 
χθεϊσαι είς τήν κηπουρικήν, τώ t8o2 ώσ 
κιτρινανθής απλή μορφή, άριθμοϋσιν ήδη αν
αρίθμητους παραλλαγάς. Τών φυτών άλλα 
μέν δεικνύουσι μεγάλην ροπήν είς τό μεταλ- 
λάοσεοθαι, ώς η ροδή, ή βάτος, κλπ. άλλα 
δέ όλίγην τήν προθυμίαν οεικνύουσιν, ώς ή 
βρίζα, ό ξιφίσκος κλπ. 'Ομοίως δείκνυται με
γάλη διαφορά μεταξύ άγριων καί κηπευομέ- 
νων ψυτών. Ίον τό τρίχρουν (Viola trico
lor) λ. χ. παράγει, έν άγροΤς βλαστάνον, μι

κρά καί σχεδόν μονόχροα άνθη, έν λειμώσι 
δέ τών όρέων φυόμενον μεγάλα και ποικίλο 
χροα, είσαχθέν δέ εΐς τήν κηπουρικήν παρή- 
γαγεν άναριθμήτους παραλλαγάς έκ τής καλ
λιέργειας.

Αποδεικνύεται, ότι έν τή φύσει γεννών- 
ται πλείονες οργανισμοί ή όσοι δύνανται νά 
διατραφώσι. Καί αύτός δέ ό Λινναϊος ύπελό- 
γισεν,δτι άν φυτόν ετήσιον παράγη δύο κατ’ 
έτος σπέρματα, μετά είκόσιν έτη θά εΐχον 
παραχθή περί τό έκατομμύριον φυτών. Πρώ 
τος οέ ό καθηγητής τής πολιτικής οικονο
μίας Μάλθος τώ ι83υ έξέφερε τήν γνώμην, 
οτι οί άνθρωποι πληθύνονται περισσότερον 
παρ’όσον οί όροι τής φύσεως έπιτρέπουσι, 
τήν γνώμην δέ ταύτην ό Δαρόίνος διά τών 
παρατηρήσεών του έπεξέτεινεν έπι όλων τών 
όργανισμών, Έκ τής τοιαύτης λοιπόν κατα 
στάσεως προκύπτει ό περί ύπάρξεως αγών*  
όσοι δηλαδή οργανισμοί εύρεθώσι μέ πλείο 
νας πεπροικισμένοι άρετάς καί κάλλιστα διά 
τόν άγώνα διαπεπλασμένοι ζώσιν,οί δέ λοι
ποί καταστρέφονται. ’Ονομάζει δέ σ Δαρόΐ- 
νος άγώνα περί ύπάρξεως, τήν πάλην περί 
τροφής χώρου καί άέρος καί τήν άντίδρασιν 
πρός όλους τούς κινδύνους τών οργανισμών. 
Όπως δηλαδή παλαίουσι δύο άρπακτικά έν 
καιρώ λιμού περί τροφής, ούτω παλαίει καί 
τό φυτόν έν τοΐς άγροΐς κατά τής άνυδοίας 
τής ύγρότητος τού εδάφους, τού άέρος κλπ. 
Δέν αναπτύσσονται δέ περισσότερον τά γο- 
νιμώτερα όπως θά ύπέθετέ τις, διότι τό πτη- 
νόν λ. χ. Procellaria glacialis τίκτει έν ώόν 
κατ’ έτος καί όμως συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών πολυπληθέστερων καί μάλλον διαδομέ
νων ειδών έν τή φύσει. Μέγας δέ διεξάγεται 
άγων μεταξύ όμοειδών άτόμων, έξαρτωμένων 
έκ τών αύτών τής ύπάρξεως όρων καί έκ 
τούτου βλαστάνουσιν έκ τών πολλών σπερ
μάτων τά ισχυρότερα καί καλλίτερα. 'Ομοίως 
καί πολύ συγγενεύοντα φυτά ανταγωνίζον
ται, δταν μάλιστα φύονται έν τώ αύτώ έδά- 
φει. όπως καί τά μάλλον άλλήλων άφεστώτα 
φυτά δεινώς μάχονται τόν περί ύπάρξεως 
άγώνα, όταν φύονται έν τή αύτη περιφέρεια 
τής γής, όταν δηλαδή εχωσιν άνάγκην τών 
αύτών συστατικών τού έδάφους πρός θρέψιν. 
Όπου έν κήποις φύονται τά λεγάμενα ζι 
ζάνια, ύπερτροφοΰσι τών λοιπών συμφυομέ- 
νων φυτών καί καταστρέφουσι ταΰτα, ώστε 
παρίσταται ή άνάγκη τής άπομακρύνσεως αύ
τών άπό τού έδάφους εντελώς.

Ύφίστανται έπίσης σχέσε-ς μεταξύ φυτών
καί ζώων έν τώ άγώνι τούτω. Τρίφυλλον τό
έρπον λ. χ. (Triiollium repens) συχναζόμε-
νον ύπό μελισσών,παράγει χιλιάδας σπερμά
των, ένώ άν άποτόμως διακοπή ή έπίσκεψις

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

αύτη τό φυτόν τούτο ούδέν παράγει σπέρμα- 
δυνάμεθα λοιπόν νά εϊπωμεν ότι μεγάλη ύφί- 
σταται σχέσις μεταξύ μελισσών καί τού φυ
τού τούτου.

’Αποδεικνύεται έπίσης ότι τά όργανα ανα
πτύσσονται καί τελειοποιούνται αναλόγως 
τής λειτουργίας αύτών, καθ’ οσον δ 
χρησιμοποιούνται ή όχι. Ύπάρχουσι
έν μεγάλοις σπηλαίοις τής Αύστρίας οί Πρω
τείο λεγόμενοι, είδος, βατράχων, οϊτινες έν 
τώ σκότει έκείνω ζώντες, ουδόλως έχουσιν 
άνάγκην οφθαλμών, ένεκα ,δέ τούτου οί ο
φθαλμοί των εΐνε κεκαλυμμένοι ύπό δέρμα-
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toc. Εύθύς όμως, ώε τά ζώα ταΰτα συλλη- 
φθώσι καί μεταφερθώσιν εις ένυδρία, άνοί- 
γουσι roue δφθαλμούσ των καί χρησιμοπαι- 
ούσι πλέον τούτους, χάρις εις την έπίδρασιν 
τοϋ φωτός. ’Ομοίως και οΐ ’Ασπάλακες καί 
άλλα είδη ζώντα έντδς τής γής έχουσιν 
οφθαλμούς ύποτυπώδεις.

Έν τώ περί ύπάρξεως δέ άγωνι μεγάλην 
έξασκεΐ έπίδραοιν ή φυσική διαλογή,δι ’ής όρ
γανά τινα καί ιδιότητες τών οργανισμών ένδυ- 
ναμοΰνται ύπδ τής φύσεως και καθίστανται 
ούτω πρόσφοροι εις τδν περί ύπάρξεως αγώνα. 
Πρδς τήν φυσικήν δέ διαλογήν συμβάλλει 
καί ή χενετήσεως διαλογή δι’ ής δη
λαδή τά θήλεα έχουσι τήν ιδιότητα νά συ
νέρχονται ρετα τών ωραιότερων καί μάλλον 
πεπροικισμένων άρρένων, έξ ου παράγονται 
βαθμηδόν τελειότεροι οργανισμοί, οιτινες 
βαθμηδόν καί έν τή παραλεύσει τών μακρών 
γεωλογικών αιώνων, άποκλίνουσι πολύ τής 
αρχικής μορφής καί παρίστανται ώς νέα είδη. 
Ή φυσική διαλογή εινε παρεμφερής πρός τήν 
τεχνητήν διαλογή ν,δι’ ής οΐ κηπουροί 
έν τοΐς κήποις παράγουσι διά καταλλήλου 
καλλιέργειας διαφόρων μορφών νέας μορφάς, 
άποβλεποντες όμως εις τδ άρέσκον αύτοϊς. 
ένώ έν τή φύσει έκτελεΐται τοΰτο διά τής 
έπιρρωσεως τών δργάνων άτιναθάεΤνε πρόσ
φορα εις τδν περί ύπάρξεως αγώνα. ’Απ:'- 
δειξις, ότι οΐ όροι τοΰ βίου δύνανται νά με 
ταλλάξωσι τάς φυσικός ιδιότητας είνε τδ σή-' 
Ε παρατηρημένου, ότι δ άνθρωπος διέ-

ΐ τήνφύσιν ζώων τινώνδιά τδ συμφέρον 
του. Έχομεν λ. τώρα δις τοϋ έτους μι 
κρά πρόβατα,έν’ ω ταΰτα μόνα μένοντα δέν 
θά παράγουσι δύο κατ' έτος, διότι θά έχωσι 
τήν ανάγκην τής διαθ^έψεως τούτων ής τώρα 
είνε άπηλλαγμένα χάρις εις τόν άνθρωπον. 
Οί οργανισμοί λοιπόν προσφύονται κάλλιστα 
εις τούς πρδς ύπαρξιν όρους, άλλως κατα 
στρέφονται.

Ή μέλαινα άρκτος λ. χ. ουδόλως άπαντά 
είς τά βόρεια κλίματα, διότι έκεϊ μόνη τροφή 
αύτών είνε τά διάφορα ζώα,άτινα βιοϋσιν έπι 
τών πάγων· ή μέλαινα λοιπόν άρκτος ένεκα 
Τοϋ χρώματος αύτής καταφαίνεται έντός τών 
λευκών εκείνων μερών, τδ δέ θήραμα βλέπον 
ταύτην, έκφεύγει τών χειρών της ’Επίσης 
ένεκα τόΰ μέλανος χρώματος απορροφά μέν 
ευκόλως θερμότητα, ήν πάλιν μετά τής αύ 
Τής εύκολίας αποπέμπει. Άφ*  ετέρου δμως 
ή λευκή άρκτος άπηλλαγμένηάμφοτέρων τού*  
Των, ένεκα τοϋ λευκόν δέρματος, δπερ καί 
σύμφωνον πρδς τήν περιβάλλουσαν φύσιν εΤνε 
και τήν θερμότητα τοΰ σώματος κρατεί, δύ
ναται νά διατραφή κάλλιστα έπιπίπτουσα κατά 
τής λείας της, ήτις ουδόλως αύτής άντιλαμ- 

βάνεται. Πλεΐστά δέτοιαϋτα παραδείγματαή- 
δύνατό τις νά άναφέρη,οπως λ.χ. δτι αΐ ψυχαι 
έχουσι τδ χρώμα τών άνθέων, άτινα συχνά- 
ζουσιν, ϊνα άποφεύγωσι τάς επιθέσεις τών 
πτηνών καί πλεισθ’ ετερα, έξ ών καταφαί 
νεται, δτι οΐ οργανισμοί διαπλάσσονται άνα- 
λόγως τών αναγκών αύτών.

Έπί τών κεφαλαίων τούτων έδραζομένη 
ή θεωρία τής έξελίξεως κατέληξε μετά πολυ
ετή μελέτην είς τδ συμπέρασμα, δτι καί ό 
άνθρωπος προήλθε διά τελοιοποιήσεως έξ άτε 
λεστέρων ζωων,δτι δηλαδή προήλθεν έκ τίνος 
πιθήκου, ανθρωποειδούς ούχί έκ τοΰ σημε
ρινού πιθήκου, ώς νομίζουσιν οί πλεΐστοι, 
δστις είνε πρωτεξάδελφος τρόπον τινά, τού 
ανθρώπου. Πλεϊσται δέ αποδείξεις ήμϊν ένα · 
πόκεινται. άποδεικνύουσαι δτι ό άνθρωπος 
είνε τδ τελευταϊον δν τής δημιουργίας και 
οτι πρό αύτοΰ υπήρξαν και εςησαν έπι αι
ώνας τά λοιπά ζώα Και αυτός δέ ό Μωΰσής 
έν τή Γενέσει διαγράφει τήν δημιουργίαν 
κατ’έξέλιξιν άρχόμενος, άπδ τών ύδροδίων 
μεταδαίνων είς τά τετράποδα καί καταλήγων 
είς τδν άνθρωπον, ακριβώς δπως σήμερον ή 
Παλαιοντολογία διδάσκει.

★

Σπουδαία δμως κατά τής θεωρείας τής έ 
ξελίξεως άντίρρηοις επιστημονική ήτο ή έξής. 
Πώς άφοΰ έκ τών διαφόρων ειδών παράγονται 
νέα. δέν διασώζονται τά διάμεσα άρθρα; Έ- 
πρεπεν άν ή θεωρία ήτο τελείως άληθής νά 
εύρεθή μία άλυσις άπδ τών άρχεγόνων δρ- 
γανισμών μέχρι τοΰ άνθρώπου, ούτως ώστε 
λαμβάνοντες τάς ζώσας μορφάς καί ταξινο 
μουντές αύτάς. παρεμβάλλοντες δέ καί τάς 
παλαιοντολογικάς νά έχωμεν μιαν συνέχειαν 
μεταβάσεων άπδ τοΰ ενός είς τδ έτερον είδος.

Άλλά καί ή σπουδαιοτάτη αύτη άντίρρηοις 
βαθμηδόν ήρξατο διά τών ανακαλύψεων τής 
Παλαιοντολογίας νά καταρρίπτεται. Άπο- 
δεικνύει δηλαδή ή Παλαιοντογία,βτι όσον κα- 
τερχόμεθα είς κατώτερα στρώματα καί συνε
πώς, οσον έρευνώμεν άρχαιοτερας έποχάς.ά- 
νευρίσκομεν έπι τοσοΰτον άλλοίας δργανικάς 
aac κατωτέρας και τέλος φθάνομεν εις 

άπλουστάτας. Φαίνεται δηλαδή,ότι κατ’ 
άρχάς μέν έζων ύδρόβιοι δργανισμοί, έκεΐθεν 
παρήχθησαν άμφίβιοι, είτα χερσαίοι και κα*  
θεξής. Μετά ζέσεως δέ εξακολουθούσα ή 
Παλαιοντολογία τδ έργον. αύτής, ανευρίσκει 
άπδ καιρού είς καιρόν ζώα έχοντα χαρακτη
ριστικά δύο διαφόρων σήμερον συνομοταξιών, 
συνδέουσα ούτω καί συμπληρούσα τά διάφορα 
χάσματα τά έν τή εξελίξει τού ζωϊκού καί 
φυτικού βασιλείου παρατηρούμενα. Ούτω τώ 
186ο λ. χ. άνεκαλύφθη εν τοΐς λατομείοις 

τοΰ Solnhofen ό άρχαιοπτέρυξ, φέρων 
πτίλα καί πόδας πτηνού, μακρδν δέ ούραΐον 
σαύρας.

Ό παλαιοντολόγος A. Oppel έξετάσαο 
έπισταμένωςτούτον πζρεδέχθη,οτι τοΰτο είνε 
τδ άρχαιότατον πτηνόν, ζήσαν κατά τήν ί ο υ- 
ράσιον περίοδον, φέρον σταυροειδή κέρκον 
λείψανον τής καταγωγής του Τδ τοιοΰτο 
δηλαδή απολίθωμα εις άρίστην κατάστασιν 
διασωθέν, συνέδεσε τάς δύο λίαν μεμακρυ 
σμένας δμοταξίας πτηνών καί ερπετών. Ο 
μοίως δέ ή άνακάλυψις λειψάνων διαφόρων 
πτηνών φερόντων δδόντας εις τδ ράμφος, 
μεγάλως συμβάλλει είς τήν πλήρωσιν τών 
κενών.

Τά φέροντα όπλάο ζώα χωρίζονται σή
μερον είς παχύδερμα καί μ η ρυκ α
στικά. Πλεϊσται όμως μορφαι ζήσασαι 
κατά τήν τριτογενή περίοδον φερουσιν 
όργανα, κλίνοντα ότέ μεν πρδς τα μηρυκα 
στικά, ότέ δε πρδς τά παχύδερμα· παρεντι 
θέμεναι δέ έν τώ μεταξύ καθιστώσιν αδύνατον 
τδν χωρισμόν τών δύο τάξεων. Καί πλεΐστα 
δέ τοιαΰτα παραδείγματα ήδύνατό τις νά 
καταγράψη.δι' ών νά .καταφαίνηται,οτι βαθ
μηδόν ανακαλύπτονται έν τοΐς σπλάγχνοις 
τής γής τά τεκμήρια τής καταοτάσεως τής 
ποτέ ζωσης ενόργανου φύσεως.

*
Τοιαύτη έν άκρα συντομία ή θεωρία τής 

έξελίξεως, έκτεθεΐσα είς τρόπον, έμφαίνοντα 
τήν δι' αύτήν γενομένην έργασίαν, όπως ό 
βουλόμενος νά έχη γνώμην έπ’ αύτής έχει 
καί τινα κάπως μάλλον σαφή ιδέαν διότι πολ 
λοί νομίζουσιν, οτι είνε μία ιδέα έκφρασθεΐσα 
ώς φιλοσοφικόν συμπέρασμα έκ λογικής ρόνον 
σκέψεως καί οτι εινε θεωρία ύλιστική. Εν ω 
βλέπορεν άπ’ εναντίας, ότι ή γνώμη αυτή 
έξεφρασθη κατόπιν πολυετών μελετών καί έρ 
γασιών, στηρίζεται δέέπι γενονότων. Κατά 
πόσον δέ τά γεγονότα έξηκριβώθησαν καί 
έξηγήθησαν καλώς, τοΰτο ούχ ήμϊν, άλλ ’ άλ
λοι? οέοοται έξηγήσαι καί έκφρασαι τήν εαυ
τών πολύτιμον γνώμην.‘Ημείς ούδεμίαν νΰν 
γνώμην καταφατικήν ή άποφατικήν έχομεν.

ΟΡΑΣΤΒΟΤΛΟΧ Σ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ 
τών φυβιχ.

Δέν δύναρΛΐ νά συγκατβλέξω τον οκνηρόν με

ταξύ τών ζώντων. Είνε νεκρός, τόν όποιον μόνον 

δέν δύναμαι νά θάψω.'

Τό μειδίαμα είνε ή άνθησις τον προσώπου καί ή 

ανταύγεια τής άγαθότητος καί τής ευτυχίας.

’Αληθώς φιλοσοφική μελέτη ε’νε εκείνη ή όποια 

μας καθιστά άγαθωιέρους.

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Καθ’ Όμηρον Αν θυγάτηρ τού Διός 

καί τής Δοδώνης, καθ ' Ησίοδον δέ έκ τού 
άφροϋ τής θαλάσσης είς Κύπρον άνα- 
δΰσα. ίσως διότι Αλθεν έξ 'Ασίας έκεϊ Λ 
λατρεία τής Αστάριης, προστάτιδος τής 
παραγωγικής δυνάμεως τής φύσεως. Δι· 
όπερ καί έκαλεΐτο και Ά ν α δ ν ο μ έ ν ή, 
Άφρογένεια καί Κυπρογένεια.;

Ή Αφροδίτη, ώς γνωστόν,ήτο καί θεά 
τον. κάλλονς καί τον έρωτος Πασών Α 
ώραιοτάτη- Οπαδοί αύτής Ασαν αί Χά- 
ριτες αί’Ωραι, ή Πειθώ, ό Πόθος, ό Ί
μερος καί έφερε τόν κεστόν ’Ενιαχού, 
ώς έν Άθήναις. έλατρενετο καί ώς Π ά ν
δημος, ήτοι έπί πάντων έξονσίαν έχον- 
σα, άλλ' έπειδή τό έπί Serov' τούτο πα- 
ρεϊχεν αφορμήν είς παρεξήγησιν τη έδόθμ 
καί τό έπίθετον Όύρανία

Καθ’ Όμηρον Αν σύζυγος τού 'Ηφαί
στου,άλλ’ Αγάπα τόν Αρην, δι δ καί τό 
έπίθετον Άρι,ία ένίοτε φέρει.

Ή κνριωτέρα έδρα τής λατρείας, άύ- 
τής είνε Α Κύπρος, ώς εκ τής θαλάσσης 
δέ προελθούσα, έθεωρεϊτο καί ώς προστά- 
τις τον αίσιον πλού ύπό τάς έπωνυμίας 
Λιμνησία, Εύπλοια, Γαληνεία ώς δ’ έκ 
τών μερών,ένθα Ασαν τά άρχαιότερα αύ
τής ιερά, έλέγετο καί Κύπρη. Παφία, ,’Α- 
ηαθουσία, Ίδαλία,Κνιδία. Κυθήρεια καί 
Έρννίκη έν Σικελία, διότι είχεν Ιερόν 
είς τό δρος Έρυκα. τής λατρείας της 
ύπό τών Φοινίκων έκεϊ είσαχθείσης-

Έκ τον Άρεως έσχε τόν Έρωτα, έκ 
τοϋ ’Αγχίσου δέ τόν Αινείαν-

Εμβλήματα αύτής φυσικά Ασαν ή 
μύρτος, τό ρόδον, ό μήκων, τό μήλον 
δ έλαβε παρά τού Πάριδος, νικΑσασα 
τΑν Ήρανκαί τήν ’Αθήναν, είςτόν περί 
καλλονής διαγωνισμόν, έκ δέ τών ζώων 
ό λαγωός καί έκ τών πτηνών Α περιστερά 
καί ό στρουθός.

Ή τέχνη παρίστησι ταύτην, ώς νέαν 
χαριεστάτην, έχουσαν γλνκείαν, ένίοτε 
δέ καί μεγαλοπρεπή τήν έκφρασιν τής 
καλλονής.

Τά μόνα σωζόμενα πρώτιστα αριστουρ
γήματα τών παραστάσεων αύτής, είοϊ 
τά. αγάλματα τής Μήλου, εύρισκόμενον 
νΰν έν Παρισίοις καί τών Μεδύκων έν 
Φλωρεντία. Η πρώτη δ’αύτών παρίστα 
ίσως τήν θεάν έν σνμπλέγματι μετά τού 
αφοπλισμένου Άρεως καί ένοπτριζομένην 
έν τή αύτού άσπίδι.

Τό Αγαλμά τούτο παρίστησιν Α παρα- 
τιθεμένη είκών Αμών- δ. ..
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ΥΠΝΟΒΑΣΙΑ
Ένώ έν καιρώ ύπνου τά πλεΐστα τών σωματικών 

οργάνων ήσυχάζουσι, παρά τοϊς ύπνοβάταις τα όργα
να τής κινήσεως Χαί τινα τών αισθητηρίων είναι ί’ις 
πλήρη Ενέργειαν; Έκ δέ τών διανοητικών δυνάμεων, 
άλλαι μέν φαίνονται κοιμώμίναι χαί άλλαι διατελοΰ- 
σάι έν ένεργεία, ώσεί μέ^η τινα τοΰ εγκεφάλου νά 
εργάζονται χαί μέρη τ«να νά αναπαύονται. Προσέτι 
έκ τών παραδειγμάτων τής υπνοβασίας άποδεικνύεται, 
δτι οί βαθμοί αύτής εινε πολλοί χαί διάφοροι, άνα- 
λόγως, ώς φαίνεται, τής καταστασεως του νευρικοϋ 
συστήματος τοϋ χοιμωμένου καί τών διέργετιχών ω
θήσεων, έξ ών προέρχεται ή υπνοβασία. Έάν, δταν 
όνειρευώμεθα, δτι περιπατούμε», τδ δνειρδν μας έχη 
αρκετήν Ισχύ», ώστε νά θέση είς κίνησιν τούς χινη- 
τηρίους μυώνας, έγειρδμεθα καί περιπατοΰμεν. Έάν 
τδ δνειρδν μας ύποκινή τά μέρη έκεΐνα τοΰ εγκεφά
λου, δπου γίνεται ή άντίληψις δια τής δ^άσεως καί 
τής ακοής, τότε βλέπομεν καί άχούομεν, ενω κοιμώ- 
μέθα, ώς νά εϊμεθα έξυπνοι. Κατά τδν αύτόν τρόπον 
δυνατόν νά ΰποχινώνται τά φωνητικά όργανα, καί 
τότε όμιλώμεν, ενφ κοιμώμεθα. Δια τοϋ συνδυασμού 
δέ τών υποκινήσεων τούτων, δ ύπνώττων δυνατόν νά 
περιπατή, νά όμιλή, νά βλέπη καί νά άκούη.

Απλουστέρα καί χοινωτέρα περίπτωσις τής υπνο
βασίας εινε εκείνη, καθ’ ήν μόνον τα κινητήρια όρ
γανα τοϋ χοιμωμένου υποκινούνται ύπο ονείρου. Τότε 
δ χοιμώμενος εγείρεται, προσκρούει είς δ,τι τύχη εμ
πρός του καί έξυπνα, ή χαταβαίνων τής κλίνης, εξέρ
χεται του δωματίου ,του καί περιπατεϊ βήματα τινα. 
Τοιαϋται περιπτώσεις ύπνοβασίας εινε κοινότατοι, κοί 
ούτε τήν προσοχήν διεγείρουσι πολύ, ούτε φαίνονται 
επικίνδυνοι. 'Αλλα πολύ διαφέρει τό πράγμα, δταν ή 
ύπνοβασία δέν είνε στιγμιαία, άλλ’ εξακολουθεί διαρ- 
κοϋσα έπί αρκετόν χρόνον. Τοϋ τελευταίου τούτου εϊ- 
δόυς άναφέρονται τα επόμενα παραδείγματα.

Η SAPA. Ό Σμέλλιος αναφέρει είς τό σύγγραμμα 
αύτοϋ ΦιλοσοφίατήςΦυσικής ’Ιστορίας 
τά εξής' ι Έφιλοξενήθην παρά τινι γεωργώ τοΰ ’Ε
διμβούργου, καλουμένφ Βούρδη, παο*  αύτοϋ δε επλη- 
ροφορήθην, δτι ή υπηρέτρια του Σάρα, δταν έπεπλή- 
σετο η ώργίζετο, συνείθιζε να εγείρεται χοιμωμένη, 
νά εξέρχεται έκ τής οικίας και να περιπατή είς τούς 
αγρούς. Κατά τινα νύκτα, τά τέκνα τοΰ Βούρδη μέ 
ειδοποίησαν,ότι ή Σάρα έσηκώθη άπό την κλίνην της, 
τότε δέ σπεύσας είς τό δωματιόν της, ευ^ον έντδς αύ
τοϋ ένα τών υιών τοΰ Βούρδη καί μίαν άλλην ύπηρέ- 
τριαν, ένφ ή Σάρα ητο έν τώ μέσφ αύτών. Έκάθησα 
πλησίον της χαί ή^χισα νά τή όμιλώ, αύτη δέ άπήντα 
καθαρώτατα είς τας ερωτήσεις μου, αλλά δέν διέκρι- 
νετό πρόσωπον μετά τοϋ όποιου έλάλει, ώς έκ τοϋ 
όποιου ήδυνάμεθα νά προσποιηθώμεν οίονδήποτε γνώ
ριμόν της.

Έγνώριζα, δτι είς τών υπηρετών του γεωργού ή- 
ρατο αύτής, καί ώμίλησα καθ’ Sv τρόπον ύπέθετον, δτι δ αγαπών αύτήν τή ώμίλει, άλλ’ αυτή μοί άπη- 
γόρευσε νά τή ώμιλώ κατ*  αύτόν τόν τρόπον. Τότε ό 
αλλάξας θέμα δειλίας, χαί γνωρίζων δτι οέν ή^άπα 
τήν κυρίαν της, η όποια εύρίσχετο παρούσα, τηνηρώ- 
τησα- 

—■Σάρα, διατί δέν αγαπφς τήν κυρίαν σου ;
—Δέν τήν αγαπώ, απήντησε, διότι εινε σκληρά,

στενοκέφαλη καί φιλύποπτη. Προχθές άκόμη, μοΰ
ειπεν, δτι εκλεψα δύο μποτήλιαις μπίρα καί τής επιον,
άλλ’ αύτό ητο δλως διόλου ψευδές.

Έπειδή είπε ταϋτα χαί πολλά άλλα κατά τής κυρίας
της, ένφ αΰτη ητο παρούσα, διελύθη ή υποψία μου,

ότι ταΰια ήσαν προσποιητά, χαί τότε ήρχισα νά εξε
τάζω αύτήν προσεκτιχώι ερον. Οί οφθαλμοί της, 
καίτοι ανοιχτοί, ησαν άγριοι χαί ήτένιζον, άλλά δεν 
προσηλοΰντο. Λαβών καρφίδα έκέντησα πολλάχις τόν 
βραχίονάτης, αλλ*  ούδείς τών μυώνων αύτής έχίνηθη, 
ούτε εδειξε σημεΐον πόνου- Τέλος, έζήτησεν αίφνης 
νά έξέλθη τοΰ δωματίου καί ετρεξεν είς τήν θύραν, 
άλλ’ οί ύπηρέται τήν ήιεπόδισαν. Τότε ώρμησεν εις 
τό παράθυρου διά νά ριφθή εξω δι’ αύτου, τό όποιον 
θα ητο πολύ επικίνδυνον. Δια να πεισθώ, δτι ουδεμία 
ύπάρχει άπατη, παρεκάλεσα τούς παρισταμένους νά 
λάβωσι πάντα τά προφυλαχτικά μέτ^α καί νά δοκι- 
μάσωμεν, άν πραγματικώς ήθελε να ρι^θή άπο τό 
παράθυρον. Πρός τοΰτο άφέθη άνοιγμά τι εις τό παρά
θυρου, άμα δέ είδε τοΰτο ώρμησεν εις αύτό καί έξή- 
γαγε πλέον τοΰ ήμίσεως τοϋ σώματός της πριν ή οί 
παρευρισχόμενοι προφθάσωσι νά τήν συλλάβωσι. Κατ- 
επείσθημετα δυσκολίας νά πάθηση πάλιν, ταχέως δέ 
άνέλαβε την πρώτην αύτής γαλήνην καί ηρχισεν 
άπαντώσα είς τάς ερωτήσεις μου. Τοΰτο έξηχολού- 
θησεν ύπέρ την μίαν ώραν, και έπείσθην καθ’ όλοχλη- 
ρίαν, ότι εκινεϊτο ύπό φυσικών και ισχυρών ύποκινή- 
σεων, ούδαμώς σκοπούσα νά μέ έξαπατήση ... Ότε 
άφυπνίσθη βιαίως ύπό τής συνυπηρετρίας αύτής, έστρε
ψε μετ’ εκπλήξεως χύκλφ τά βλέμματα αύτής καί 
ηρώτησε, διατί τόσοι άνθρωποι ηλθον είς τό δωμάτιόν 
της κατά ώραν τοσούτφ ακατάλληλον. Όταν έξύ- 
πνησε καλώς, τήν ήρώτησα ποια ητο ή αιτία τής α
διάκοπου και ίσχυρας ταραχής της, καί-μοί άπήντη
σεν δτι έβλεπεν είς τό δνειρόν της, ότι τήν κατεδίω- 
κεν άγριος ταύρος, ό όποιος κατά πάσαν στιγμήν έμελ
λε να την πληγώση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΒΙΔ. Ουτος ήτο δεκαεξαετής καί 
υπηρέτης κρεοπώλου εις τινα άγγλικήν πόλιν. Κατά 
τήν δεκάτην περίπου ώραν τής εσπέρας κύψας επί τοΰ 
καθίσμ.ατός του έστήριξε τό μέτωπον είς τας χεΐρας 
του, μετά δέκα δέ λεπτά έγερθείς, ελαβε τήν μάστι
γά του καί μετέβη εις τόν οταΰλον. Μή ευρών εν
ταύθα τό σάγμα τοΰ ίππου του, επανήλθε» εις την 
οικίαν καί ήρώτησε ποΰ τό έθεσαν.

—Άλλά τί θά τό κάμης τό σάγμα ; τόν ήρώτη- 
σαν.

—Θά ύπάγω, απήντησε, νά κάμω τόν γΰρον μου. 
Τότε επανελθών εις τόν σταΰλον, ΐππευσε τόν ίπ

πον άνευ σάγματος καί ήτοιμάζετο να αναχωρήση, 
δτε οί ύπηρέται του κρεοπώλου μετά μ.εγάλης δυσκο
λίας κατόρθωσαν νά τόν έμποδίσωσι καί ια τόν έπα- 
ναφέρωσιν είς τήν οικίαν. Τότε ό κρεοπώλης προσεκά- 
λεσε τόν άριστον ιατρόν τής πόλεως, όστις έμεινε παρά 
τώ νεανίμ 15 περίπου λεπτά.

Κατά τό διάστημα τοΰτο δ Δαβίδ, νομίζω», δτι ’- 
σταται είς τήν πύλην τοΰ -περιφράγματος, έξήγαγε 
τών θυλακίων του ήμισυ σελίνιον διά να πληρώση τό 
δικαίωμα δπως διέλθη δια τής πύλης, δτε δ’ ετεινε 
τήν χεΐρα, ινα λάβη τά υπόλοιπα, τω έπεστράφη τό 
ήμισυ σελίνιο». Τότέ'άμέσως έφώνησε-

— Διατί μοϋ δίδετε το ήμισυ σελίνιον ; Δότε μοι 
τά ρέστα.

Τφ έδόθησαν δύο πένναι καί ήμίσεις, άφοΰ δέ τάς 
ήρίθμησεν είπε:

— Δέν εινε σωστά. Λείπει άκόμη μία πέννα.
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παλμούς καί ητο πολύ δυνατός. Ούδεμία σπασμωδι
κή κίνησις τών μυώνων αύτοϋ πάρετηρεΐτο,καθ*  όλον 
δέ τό διάστημα τοΰτο είχε κλειστούς τούς οφθαλμούς. 
Τότε 0 ιατρός γυμνώσας τόν βραχίονα του, ενέργησεν 
έπ*  αύτοϋ άφαίμαξιν καί μετ ολίγον ό σφιγμός κατήλ- 
θεν είς 80 παλμούς’ ολίγος δέ ίδρώς άνεφάνη επί τοΰ 
μετώπου του. Κατά τήν διάρκειαν τής άφαιμάξεως 

ό κρεοπώλης διηγείτο, δτι ό υιός ένός διοπτροπώλου 
πρό τινων ετών περιεπάτει χοιμώμενος ε’ις τά περι
φράγματα τής οικίας, ό δέ ύπιοβατών λαβών μέρος εις 
την συνδιαλεξι» προσέθηκε :

— Ναί, αύτός χατωχει είς τήν γωνία» τής δδοΰ 
Βρανσυλάου.

Άφοΰ ό ιατρός έδεσε τόν βρανίονά του, εξέβαλε τό Ο , 1 ΐ *ν Λ Λ ι, ,ε» των υποοηματων του και ειπεν, Οτι θελει να χοί" 
μηθή. Μετά τρία λεπτά έξύπνησεν, ήρώτησε τί τρέ
χει, ενφ διετέλει έπί μίαν ώραν είς ύπνοβασία», καί 
εθαύμαζε,διατί ό βραχίων του ητο δεδεμένος.

Τότε τώ εδόθη ’ιατρικόν, μετέβη είς την κλίνην του 
έκοιμήθη καλώς, καί ούδαμώς ένεθυμεΐτο τί είχε συμβή.' 
Σημειωτέο», ότι τό τοιοΰτον τω συνέβη διά πρώτην 
φοράν.

Έπικίνδυνον κατόρθωμα ύπνοβάτου 
Εις νεανίας σηκωθείς, ένώ έκοιμάτο, μετέβη εΐς κρη
μνόν πολύ επικίνδυνον, καί ελαβε τήν φωλεάν ένός 
άετοΰ μέ τα νεογνά του. Ωνειρεύετο, δτι ελαβεν αύ
τήν τήν φωλεάν καί τήν έθεσε» ύπό τήν κλίνην του 
τήν δέ πρωίαν εμεινεν έκθαμβος ότε πράγματι είδε, 
τήν φωλεάν είς τήν θέσιν, είς τήν όποιαν είχεν όνει- 
ρευθή ότι τήν είχε θέσει.

'Υπνοβάτης εργαζόμενος. Πολλοί ύπνο- 
βκτοΰντες έκτελοΰσι τάς καθημερινάς αύτών εργασίας. 
Οΰτως, ε*ς  σπουδαστής τής θεολογίας, έν Βορδώ, συ- 
νείθιζε νά εγείρεται την νύκτα από τήν κλίνην του, 
και ν’ άναγινώσκη καί νά γραφή χωρίς νά μετα
χειρίζεται τούς όφθαλμούςτου. Ό αρχι
επίσκοπος τοϋ Βοροώ χάριν δοκιμής έθετεν αντικεί
μενό» τι μεταξύ τών οφθαλμών τοΰ νέου καί του ύπ’ 
αύτοϋ άναγινωσκομένου βιβλίου ή γραφόμενου χαρτιού, 
άλλ’ ό νέος έξηκολούθ^ι άναγινώσκων καί γράφων ώς 
χαί πρίν.

Τίνα τά αίτια τής ύπνοβασίας; Αΰτη 
αδύνατον να αποδοθή εις ιδιαιτέραν γνωστή» αιτίαν. 
Οταν συμβαίνη εΐς άνθρωπο», οστις ούδέποτε προη

γουμένως έπαθε τοιοΰτον τι, πιθανόν νά προέχεται 
από διαταραξίν τινα τών πεπτικών λειτουργιών, χαί 
δυνατόν να θεραπευθή δια τής αποχχταστάσεως τών 
λειτουργιών τούτων έν ύγια καταστάσει. Όταν δμως 
προσβάλλεται τις συνήθως ύπό τής ύπνοβασίας, τότε 
τό μόνον άριστον μέτρον εινε να κλείεται ασφαλώς 
εντός τού Χοιτώνός του, κλειδωμένης τής θύρας και 
έξασφχλιζομένων τών παραθύρων καί ν’ άφαιρήται 
απ’ αυτοΰ πάν επικίνδυνον δπλον ή έργαλεΐον. Δέν 
εινε καλό» να αφυπνίζεται, διότι δια τούτου συνεβησαν 
πολλά απευκταία. Οΰτω νέα ύπνοβάτις εξελθοΰσα 
τού χοιτώνος αύτής, περιεπάτει. Εις τών τής οικίας 
ίδών αύτήν έτρεξε και τήν έξύπνησεν, άλλά τοσαύτη 
ύπήοξεν ή κατά τοΰ νευρικοϋ αύτής συστήματοςπροσ- 
βολή, ώστε άμέσως έξέπνευσε. Κατά γενικόν κανόνα 

.όύπνοβάτης πρέπει νά φέρεται έπί τής κλίνης τοΰ 
πρί ξυπνήση.

Κρ. ...

Άρξαμένης τΛς εκδόΣβως τοΰ ρω- 
ΣΣο - Ιαπωνικοϋ πόλεμόν κατά δε
κάλεπτα φνλλάδια άπό τίές παρελ- 
ΟούΣης εβδομάδος» παρακαλοΰνται 
δΣοτ τΛν ήμετέρων Σννδρορητών 
έπτθυμοΰΣτ νά γίνω Σι Σννδρομηταί, 
δπως μάς ειδοποιήΣωΣιν εγκαίρως.

2ΙΝΙΚΠ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
Μαγικόν τετράγωνον 54 αΙώνων

£ίνε παραδεδεγμένου, δτι ή Σινική ύπήρίε τό λί
κνου τής άριθμητικής καί έπομένωο τής επιστήμης 

τών μαθηματικών. Τό άρχαιότερον γνωστόν έργον 

περί τών μαθηματικών, ύπό τοΰ Λέϊδνιτς διασά- 

φινισθέν, άπετελεϊτο έκ γραμμών,άς οί Σΐνες έκά- 

λουν Κούακα! αϊηνες παριστώσι κατά τόν Λί- 

ϊβνιτς τούς 6φ πρώτους άριθμούς τοΰ δυαδικού με

τρικού συστήματος. Τό βιβλιον τούτο όνομάζεται 

Ζέ — Κίμ,. έργον τοϋ Φο — Χί, συγγραφέν αι

ώνας Π.Χ.

Περί τών γραμμών τούτων,τών λεγομένων ύπό 

τών Χινών Κούα πολλά γράφονται έν παραδόξφ τίνί 

συγγράμματι έπιγραφομένιρ διά τον μακροοκελεστά- 

τουτίτλου.«Ή δχιτοΰ οκτώΛρίθμτιΛς,έν χρήοει 

τδ πάλαι καθ’ δλην την. ΓΛν, έπιβεόατουμένη 

ύπδ τών Κούα τών Στνών, τΑς Βίβλον,τών βιβ

λίων τοΰ Ήδιβδου τοΰ 'Ομύρου, τοΰ Ηροδότου 

κ τ.λ. MARiACE (λιμέ’) Παρίοιοι i85y. Έν τφ 
συγγράμματι τούτω εύρίσκονιαι δύό περίεργοι εί- 

κόνες, είλημμέναι ίκ τής Σινικής αστρονο

μίας τού κ. Ρ Gaubii καί φέρουσαι κάτωθι τά όνό- 

ματα Χο — τού καί Λό—Χού. Έν δέ τή Ά σ τ ρ ο- 

νομίςιτών ’Αρχαίων τού Bailly, δστις, είρή- 

σθω έν παρόδω, ύπήρξε καί ό πρώτος δήμαρχος 

τών Παρισίων, εύρίσκεται τό έίής;

βΟ1 Σΐνες διεφύλαίαν έργον τι τής βασιλείας τού 

αύτοκράτορος Φο-Xl, τοϋτ*  έστι τό Ζέ-Κίμ, Έν 

αύτφ ϋπάρχουσι γραμμαί, σχηματίίουσι 64 συνθέ

σεις. Ο1 Χίνες είσί πεπεισμένοι,δτι τά στοιχεία τής 

ήθικής, τών έπιστημών καί τής άστρολογίας κρύ

πτονται έν αΰταΐς. Πάντοτε οσάκις Σίνης τις ήθελεν 

Ανακαλύψει άστρονομικήν τινα θεωρείαν, έν πρώ- 

τοις ήθελε φροντίσει νά δηλώοη, δτι αδτη περιεί- 

χετο έν ταΤς Κούα τού Φο - χί. Ό Κονφούκιος 

δέν ίλειψε νά δηλώση τοΰτο διά τήν ήθικήν του, 

έκ σεβασμού πρός τόν αύτοκράτορά -Ου βεβαίως· 

άλλά δέν εΐνε ποσώς βέβαιον, δτι αί γραμμαί αυται 

παριστώοι τι, τό δέ πιθανώτερον είνε, δτι τό βι» 

βλίον τούτο εΐνε δοκίμιον κατά τύχην γενόμε- 

νον, έν φ άπλώς τακτοποιούνται δύο είδη γραμ

μών, δι’ ών κατορθούνται αί περίφημοι 64 συν

θέσεις». ·

Κατόπιν τοΰ Bailly, ή . έπιστήμη ξκρμί προόδους
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τινάί καί έφαίνετο δύσκολσσ. ή κώτάστρωσκ; πίνακοε, 

δστις κατά τάν Λίϊδνιτς περιέχει τούς 64 πρώτους 

Αριθμούς τοΰ δυαδικού Αριθμητικού συστήματος καί 

κατά τάν Πασχάλ τάς 64 συνθέσεις έό Αντικειμένων, 

είλήμμένων έν πρός ίν, 'δύο πρόςδύο, τρία πρδς 

τρία. . έ£ πρός έέ. Προσθέτομεν ακόμη μίαν πα

ράγραφον τοΰ δευτέρου τόμου τοΰ Δουχάλοου, έπι- 

γραφομέ>ου : Περιγραφή τής Σινικής.

«’Επειδή πρότοΰ Φο-χί δέν έγνώριίον τήν χρήσιν 

τών χαρακτήρων, μετεχειρίίοντο έν τώ έμπορίω 

καί έν ταϊς έναλλαγαΤς μικρό νήματα, δι' ών ήσαν 

πεπερασμένοι κινητοί κόμβοι, ών έκαστος είχε τήν 

Αίίαν του καί τήν Ιδιαιτέραν σημαοίαν,

«Οί πρώτοι άποικοι,οί έγκατασταθέντες έν Σετ- 

χούεν, μετεχειρίίοντο άβακας, έφ’ ών ήσαν δε

δεμένα νήματα, μετά κόμβων κινουμένων’ δι’ αύ

τών δέ έκαμνον όλους αύτών τούς λογ]μούς έν τφ 

έμπορίω, μή γνωρίίοντες ούτε γραφήν, ούτε ΑνΑ- 

γνωσιν.

« Ό βασιλεύς Φο - χΐ ύπήρέε λοιπόν ό πρώτος, 

δστις διά τών γραμμών (Κούα) έφεύρε τό είδος 

τοΰτο τών Ιερογλυφικών χαρακτήρων, τών ίδιαζόν- 

των τοΐς Σίναις

«ΟΙ δυο Αρχαίοι πίνακες Χο τού καί Λο-χού τφ 

έδίδαίαν τήν τέχνην τών συνθέσεων, ών ή πρώτη 

δοκιμή ύπήρίε νά καταστ,οώση τους γραμμικούς τού

τους πίνακας’ τοΰτο άλλως τε περιγράφεται έν τή 

Τέχνη τών Αριθμητικών συνθέσεων.

«Τοΰτο ήν παράδοσις αρχαία, σταθερά καί παγ- 

κοσμίως παραδεδεγμένη, δ δέΦο-χΙ, διά τοΰ έργου 

του έγένετο ό πρώτος τών πατέρων τών έπιστη

μών,έπί τών πινάκων δέ τοΰ Χο-τού καί τοΰ Λο-χού 

κατέστρωσε τόν γραμμικόν αύτοϋ πίνακα. Ή πα· 

ράδοσις Αναφέρει, δτι αί δύο αύται ΑρχαΤαι μορψαί 

it ών τό Ζΐ - Κίμ έέήλθεν, εΐνε οί Λόγοι τοΰ 
.Πνεύματος του Ούρανοΰ, Απευθυνόμενοι 

εΐς τούς βασιλείς.»

Παρατηροΰντες τό σχήμα ι καί 

άντικαθιστώντες τά στρογγύλα 

δΓ αριθμών,σχηματίύομεν διά τών 

Αριθμητικών ήμών σημείων τό σχ. 

a, δπερ καλείται ΤόΜαγικόν 

τε τ ρ ά γ ω ν ο ν'τό Αθροισμα τών 

Αριθμών έκάστης γραμμής, έκά- 

στης στήλης, έκάστης διαγώνιου, 

εΐνε Ανάλογου πρός τό ιό καί ΐ- 

. σως at γνωστοί έπωδοί, αί Ανα-

φερόμεναι έπί μαθηματικών τέρψεων δέν εΐνε 

Αλλο τι ή παραδόσεις τοΰ Λο-χού τών Σινών,γε- 

νόμεναι πρό 54 καί πέραν αιώνων.

Ό πίναί ούτος Αληθώς εΐνε περιεργότατος, δει
κνύει δέ, ότι ίδιότητές τινες τών Αριθμών ήσαν 

γνωστοί πολύ πρό τής άνακαλύψεως τοΰ Αριθμητι

κού συστήματος.

Ίσως Ακόμη τό Λο-χού δέν εΐνε παρά Αναπα

ράστασή κυτίου σταθμών,διατεθειμένων κανονικώς 

διά τήν Ισορροπίαν.
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Α. Π.

Λήγοντος δίά τοϋ «ροόεχοϋς φύλ
λου τοϋ 4ου έτους τϋς Γ' περιόδου 
τΛς ‘Φϋείβως,, πορακαλοΰνται οί 
καθνότεροϋνϊβς την «ίυνδρομήν των, 
ευαρεστούμενοι, δπως μας έμβάόωόι 
ταύτην διίι προσεχούς ταχυδρομείου.

Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ
(Συνέχιια και τέλος)

Ή Ρωμαϊκή μαστίγωσις ήν άλγειντιέρα τής έν 

πολλή χρήι<ι ιουδαϊκής μαστιγώσιως. Ό ’Ιουδα

ϊκός νόμος διέτασσε νά λομβάνγ, ό είς τήν ποι

νήν ταύτην καταδικαζόμενος 40 πληγάς, άλλ’ οί 

λεπτολόγοι ραββϊνοι, ί'να μή γίνη σύγχυσις έν τή 

απιριθμήσ-ι και παραβώσι τον νόμον, ώρ·σανί'να μό

νον 39 πληγαί νά δίδωνταΓ έντεΰθεν καί ή φράσις 

40—1. "Ολως διόλου διάφορος ήν ή ρωμαϊκή μα

στίγωσες Α'ΐ μάστιγες τών Ρωμαίων ήσαν νατε- 
σκευτσμέναι έκδέρματος βοών καί είς τά άκρα ήσαν 

πρόσδ-δεμένα λιθάρια ή ρστα οξέων κόψεων ή γω

νιών έπίτηδες προσηρμοσμένων εις τούς λώρους τών 

μαστίγων πρός μειζονα τοΰ πόνου αίσθησ;». Ό είς 

μαστίγωσιν ναταδικαζόμενος έξεδύετο άπό τών ώμων 

μέχρι τής οσφύος, έδένοντο αί χεϊρ.·ς, νατεκλίνετο 

έπί τίνος χαμηλού πασσάλου καί κατόπιν έπί τού'.φ 

προσδιωρισμένοι άνθ;ωποι.μ!.θ ’ όλης δ-νάμ ωςκατέ- 

φερο» έπ τής ράχεώς του τούς λώρους. ’Επί τής 

ράχεως τοΰ μαστιγουμένου έμενον αί ζώναι τών 

λω. ίων, έστιν δτε δέ και έπι τών δφθαλμών του καί 

έπι τοΰ προσώπου αφικνεΐτο ή μαστιξ. Συχνάκις 

έκ τών ραγδαίων βιαίων κτυπημάτων, τά είς τά 

άκρα λιθάρια προσέβαλλο» τάς σιαγόνας καί έπι· 

πτο» οί οδόντε,. Συχνά τά θύματα έπιπτον έπι τής 

γής μετά γοερών κραυγών και σπασμωδικών άνα- 

πηδήσεων και μετά σώματος ήχρωτηριασμένου και 

χαθημαγμένου πρό άναισθήτου πλήθους. Τινές υπό 

σφροδίοΰ πυρετοΰ ή περ.πνευμονίας καταλ·>μ6Λνέ- 

μενοι, άπέθνησκον.

Είς τοιαύτην άποτρόπαιον .αί σπαραξικάρδιον 
ποινήν υπεβλήθη και ό Κύριος ήμών πρό τών πυ

λών του παλατί υ και οΰ μακράν τοΰ δικαστηρ'ου. 

Μετά τό τέλο: τής μαστιγώσεως ημίγυμνο», με- 

μωλωπισμέ·ο· act αίμα :ι πε;υρμέν.ν ήγαγαν είς τό 

έσώτερον. Έντ,ΰθα είσήλθε καί όλη ή σπείρα, δηλ. 

ή ρωμαϊκή Κοχόρτις, έξ 600 περίπου στρατιωτών 

συγ/.ιιμένη και έχει τό τρέμον τοϋ Σωτήρος σώμα 

περιέβαλον μέ διάφορα έδύματα. Αύτφ ήρκουν τά 

πενιχρά Αύτοϋ ενδύματα. Άλλ’ ή θηριωδία τών 

στρατιωτών έξεδηλώθη έν όλη αύτής τή άγριότητι, 

ναι αντί τοΰ έκ λ'.νοΰ άπλοϊ χιτώτ.ς, έρριψαν έπί 

τών ώμων αύτοϋ κοκκίνην χλαμύδα, "να παρουσια- 

σθή τό ιερόν τοΰ Σωτήος σώμα, έξ οδ κρουνηδόν 

έσταζε το αίμα έχ τών χυινουσών πληγών, γελοίο» 

ομοίωμα τφ σώματι τοΰ Αύτοκράτ:ρ;ς. Είς τών 

στρατιωτών έδραμεν έξω, καί ινα έπαυξήση τόν 

αισχρόν καί άπάνθρωπον έμπαιγμόν, έφερε» εύλυ- 

γίστους κλώνους ακανθώδους τινός δένδρου, έπλε

ξαν έξ αύτών στέφανον, ομοιον τοΐς στεφάνοις τών 

Καισάρων, καί μιτά δυνάμιως ένέπηξαν τάς βελο- 

νοε δεις ταύτας άκά θας εις τήν ίεράν τοΰ κυρίου 

κεφαλήν Πρός συμπλήρωσι» τής άποτροπαίου τού

της νωμφδίας, ένεχ-.ί,ησαν αύτφ σκήπτρον καλά

μινου καί απεδίίουν αύτφ βασιλι» άς τιμάς, πάρε- 
λαύνοντ-ς πρό αύιοΰ, γονυπετουνιες καί χλιυά- 

στικώς κράζο^τες : «Χαϊρε, ώ βασιλεΰ τών Ίου 

δαίων!» Άλλ’ ή ώμότης τινών έκ τών στρατιωτών 

ουδέ είς τοΰιο ήρκέσθη. Ήν ’Ιουδαίος' έπ-.θυμησε

«"/δε ό &ν&ρωποιι>
τόν θρόνον' έπανέστη, ώς έςανιάζοντο οι στρατιώ 

ται, κατά τοΰ Καίσαρος, πρόκειται νά σταυρωθή, 

έπομ.ένως τά πάντα έπιιρέπονται. Έλάμβα/ον έκ 

τών χει,ιών του τό καλάμινο» σκήπτρον καί έτυ

πταν ιίς τήν κεφαλήν καί εΐς τό πρόσωπον. Έτεροι 

έγρονθοεόπο’-ν, τινές δέ καί ένε'πτυον αύτόν, κορε· 

νύοντες οΰτω τήν αιμοχαρή καί όγρίαν αύτώ» φύ

σιν. Τοιαύτη μα-pi σειρά έμπαιγμών, προσβολών, 

βασάνων, προύξένει άπφίγραπτον ήθι-,ήν καί σω- 

μχτΐκήν_άλγηδόνα. Ούχ’ ήττον ούδέν παράπονο; ή- 

κούσθη έκ τοΰ στόματος αύτοϋ. Ό Πιλάτος ιίτέτι 

δέν άπηλπίσθη' έπιθύμει, προσεπάθει νά σώση τον 

Ίησοΰ». Μετά τήν μαστίγωσιν, έξ ής ούδέν κατώρ- 

θωσε ν’ άποσπάση έκ τών χ-ιλέων οΰτε υπέρ ούτε 

κατ’Αύτοΰ, έσκόπει ιά τόν άπελ'υθερώσ/.

Άνήλθ- «αί πάλιν εΐς τό δικαστήριο», πρός ό 

ήγαγον τόν Ίησοΰν φορουντα τό πορφυροΰν ίμάτιον 

καί τόν ακανθινον στέφανον. Άλλ’ όμως καί νΰν 

δτε ό Ίησοΰς ί'στατο ενώπιον τοϋ Ήγεμόνος μετά 

τής μ-ρτυρικής αύτοϋ οψεως ώς άρνίον άγόμενον 

είς σφαγήν, μετά τής αίμ.οσταζούσης κεφαλής του, 

μ·τά τών σημείων τών άπανθρώπων μαστιγώσεων, 

κολαφισμάιων, εμπτυσμών, μ=τά τοΰ κεκυφότος 

αύτοϋ σώματος, τής κεκλιμένης κεφαλής, τών κα- 

ταπεπονημενων καί σχεδόν ημίκλειστων οφθαλμών, 

τής έξηυτελισμένηςχλαμίδ'.ς, ής τό κόκκινο» ·, ρώμα 

έχανετο έκ τής αίμοσταζοόσης αύτοϋ ράχεως,άκόμη 

καί νΰν έν τή έσχατη αύτοϋ ταπεινώσει, τό θεο

ειδές μεγαλείο» τής Ίερας γαλήνης κ>1 πρα- 

ότητος, ή ύπερφυσική ώραιότης καί άγαθότης άπή- 

στραπτον έ». τυΰ προσώπου του καί τόν οφθαλμών 

και άπέσπασαν παρά τοΰ συγκ.νηθέντος καί μαλαχ- 

θέντος Πιλάτου ακούσιον λόγον, δστις ήγε καί 

άγει είς θάμβος μυριάδας καρδίας; «Ίδε ό άν

θρωπος». Μόνον ό άγριος φανατισμός τών ’Ιου

δαίων δέν έμαλάχθη, μόνον τό άπληστον μίσος τών 

Ιουδαίων δεν έκορέσθη. Μανιώδεις κραυγαί δεξιά 

και αριστερά έπνιξαν τον θαυμάσιον τούτον λόγον 

τοϋ Πιλάτου «Σταύρωσαν... Σταύρωσον αύτόν» . 

Μάτν.ν σ έθνικός Πιλάτος ζητεί τήν συμπάθειαν, 

τό έλεος τών άναισθήτων 'Εδραίων ιερέων..Ούδε

μία καρδία συνεκινήθη, ούδεμία φωνή διέκοψε' τάς 

μονοτόνους κ<ν άπαισίας κραυγάς- «Σταύρωσον». 

«Λάβετε αύτόν ήμ.ΐς καί σταυρώσατε», έν άμηχα- 

νία και οργή άπήντησεν δ Πιλάτος, «έγω γάρ ούχ 

ευρίσκω έν αύτφ αίιίαν».

Άλλά καί τό άθλιον τοΰτο τέχνασμα εΐς ουδέ» 

ωφέλησε τόν Πιλάτον. Έμελλεν ό δυστυχής νά 

ύπογρόψη ίδιοχείρως τήν άπόφοσι». Έν τή έξάψει 

τών παθών, έν τή έκρήξει τών φωνών ήκοΰσθησαν 

αί λέξεις. «’Οφείλει αποθανεΐν, δτι εαυτό», υίόντοΰ 

Θεοΰ έποίησεν». «ΥίόςθεοΰΙ» Ό παράδοξος καί 

μοιραίος ούτοςλόγος έξεπληξ· τόν Πιλάτον. Ό άνα- 

ποφάσιστος ούτος άνθρωπος, » άν:υάρχών καί χαρα- 

κτήρος, κατελήφθη υπό φόβου καί τρόμου καίάφή- 

σας τόν μα.νόμενον λαόν έλαβε τόν Ίησοΰν καί 

εΐσήλθι καταμόνας είς τήν αίθουσαν τοΰ δικαστη

ρίου. «Πόθεν εΐ σύ ;» ήρώεησεν αύτόν. Φεΰ I βρα

δεία ή έρώτησις. Σκληρώς καί αδίκως έπολιτεύετο 

δ Πιλάτος. Τά έργα ά έτέλεσε, τό θειον αύτοϋ κή

ρυγμα έδείκνυον πόθεν ΐστίν, άλλά τά άγρια ταΰτα 

θηρία όλονενέδχιμονίζοντο καί νυν ούκ έστιν άνάγκη 

απαντήσεων. Τφ Πιλάτφ προηγουμένως υπέδειξε 

πόθεν ήν και δμως δ σκεπτικός ούτος άνήρ, δστις 

Ισως έννόησεν, δτι ό ενώπιον αύτοϋ κατάδικος ούκ 

ή» άπλοΰς άνθρωπος, ούδεμίαν άπόκρισιν έδωκεν αύ

τφ.— «Έμοί ού λαλεϊς; ούκ οιδας δτι έχω εξουσίαν 

σταυρώσαί σε καί εξουσίαν έχω άπολΰσαί σε;» Δυ- 

«ϊυγ.ή? Πιλάτε I ’Εξουσία ! και λοιπόν ούδέν ση

μαίνει ή δικαιοσύνη ; ούδέν σημαίνει ή αλήθεια, ού

δέν. σημαίνει ή άθωό'ης, ούδέν σημαίνει ή συνείδη*  

σις: Πράγματι ό Πιλάτος ούδεμίαν εξουσίαν εΐχεν.

Άνευ έμπαιγμών καί αντιρρήσεων, μάλλον με

τριάζω» ή μεγαλοποιών τό έγκλημα τοϋ δικαστοΰ 

του, ήπίως άπήντησεν αύτφ δ Ίησοΰς: «Ούκ εί

χες εξουσίαν ούδεμίαν κατ’ έμοΰ, εί μή ήν σοι δε

δομένου άνωθεν’ διά τοΰτο δ παραδιδούς με σοιμεί- 

ζονα αμαρτίαν έχει». Σύ επιτελείς μέγα και φρι
χτόν έγκλημα,(ώσεί έλεγεν αύτφ ό Ίησοΰς)' άλλ’ 

ό Ιούδας, δ Άννας, ό Καϊάφας ύπέχουσι μείζονα 

ευθύνην έν ήμερα κρίσεως. Τοιουτοτρόπως, μετά 

πραότητος και άπείρου άγαθότητος κατεδίκασε τόν 

δικαστήν του δ Ίησοΰς.

Άπό τής στιγμής ταύτης έτι μάλλον δ Πιλάτος 

έφρόντιζε νά σώση τόν Ίησοΰ». Έν ψοδερα καί άνε- 

ξηγήτφ ψυχική ταραχή έξήλθεν δ Πιλάτος τήν 

τρίτην καί τελευταίαν φοράν μετά τοΰ Ίησοΰ είς 

τόν Γαββαθαν. κσι τό ύστατον άπεπειράθη νά σώση 

τό άθώον Οϋμα.

Πρό Αύτοϋ ό λαός ώρύετο ώς άγριον θηρίον άνα- 

μένον τήν ώραν καί τήν στιγμήν νά κατασπαράξω 

καί καταβροχθίσω τό ακακο» θΰμά του. «*Ίδε  δ βα

σιλεύς ήμών I κράζει ό Πιλάτος, έν πεποιθήσει. 

Άλλ’ ύπότών ’Ιουδαίων ή ονομασία βασιλεύς άπο*  

έιδομένη τφ έξηντλημένφ καί περιΰβρισμένφ, έξε- 

■ λήφθη ώς φοβερά ειρωνεία καί ΰβρις.’Απαίσιοι μυ

κηθμοί καί ώρυγαί άντήχησαν καθ’ δλον τό πλή-
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θος, «σταύρωσον.» Ήν ήδή 9 ώρα .καί σχεδόν έπί 

τρ·ΐς δλας ώρας τδ πλήθος, ώς λυσσαλέος, κύων 

άφρζεν άδιασπαύστως, ώσεί ύπό δαίμονός τίνος κα- 

τεχόμενον.Έν μέσφ δέ τών οργίλων τούτων φωνών 

ήρξατο έστιν ότε ν ’ ακούηται καί τδ όνομα τοϋ Καί- 

σίρος. «Τον βασιλέα άπήντησαν ’Ιουδαίοι, ΰ μή 

Καίσάρα’ έάν τοϋτον άπολύσης, ουκ «ι φίλο; τςϋ 

Καίσαρος’ πας ό βασιλέα εαυτών ποιων, αντιλέγει 
•τφ· Καίσαρί.» Τοιά.ύτην σκολιάν χαί κακοήθη στρο

φήν δέν άνέμενεν ό Πιλάτος, επειδή ίέν ήδύνατο 

νά φανταοθή, οτι κεκηρυγμένοι ούτοι έχθροί τής Ρω · 

μ,ϊκής εξουσίας οί κρόφα και διαρρήδην κηρύττον

τας ,δτι.ό εκλεκτός λαός ενα καί μονόν έχει Θεόν 

τδν Ίεχωδα, καί διηνεκώς στάσεις ύποκινοΰντες 

πρδς άποτίναξιν τής άρπακτικής καί μισητής Ρώ

μης. δεν ήδύνατο, λέγω νά φαντασθξ· οτι θα φθά- 

σωσιν οί ίιρεΐς μέχρι τισαύτης άναιδείας καί μυσα- 

ρας υποκρισίας, ώστε άνεθριάστως ν ’ άποκηρυξυ'σιν 

εαυτούς δούλου; του σφόδρα ύπ’ αύ.ών μισουμένου 

Καίσαρος καί ν’ άρνηθώσι τάς έθνικάς αυτών πχ· 

;ραδόοε·ς.

. Τδ αίσθημα τής αύτοσυντηρηοίας ύπιρίσχυσε καί 

τεθορυδημένος ό άδικος κριτής έκ δειλίας, παρ-δωκε 

τδν άθώον καί δίκαιον είς θάνατον. Άλλ’ ι’να καθη- 

σοχάστι τήν συνείδησίν του, έζήτησ-ν έριισμά τι καί 

τοιοίίτον αμέσως εύρέθη.

• ΙΙαρά τοΐς Ίουδαίοις υπήρχε συνήθεια «ίσαχθιΐσα 

καί είς τδν νόμον, καθ ’ ήν έάν εΰρίσκετό που νεκρόν 

σώμα, οί πρεσδότεροι τής μάλλον έγγυτέρα; πόλεως 

,τώ πτώματι ώφειλον νά λαέωσι νεαρόν δάμαλιν 

καί νευροκοπήσωσιν έν τή φάραγγ.’ τότε ή γερου

σία τής πόλεως ένιπτε τάς χεϊρας έπί τήν κεφαλήν 

τής δαμάλεως, έκφωνοΰσα: «Αί χεΐρες ήμών οΰκ 

έξέχεαν τδ αίμα τούτο, καί οί οφθαλμοί ήμών οΰχ 

έωράκασι τον φόνον». (Δευτερ. ΚΑ'. 6). Ό Πι

λάτος ζήσας ουκ όλίγον χρόνον έν τή Ίουδαία έγνώ- 

ριζε τήν συνήθειαν ταύτην, ήτις καί παρά τοΐς 

Έθνικοΐς έν χρήσιι ήν, οιτινες είς σημείο*  καθα· 

ρσμοϋέκ τών αμαρτιών μετεχε-ρίζοντο τήν νίψιν. 

Ό διιλδς ασθενής τήν συνείδησιν έθνικδς διχαστής 

άπεφάσισε δημοσία διά τοΰ θεσμοί! τούτου νά δείξη 

8τι εινε αμέτοχος τής καταδίκης τοΰ δικαίου. Διέ

ταξε καί έφερον εις αύτδν ύδωρ, άπενίψατο τάς 

χεϊρας και έφώνησε γεγωνυία καί τρεμ'.ύση τήφωνή 

ενώπιον πάντων. «ί’Αθώός είμι άπδ τοϋ αίματος 

τοϋ δικαίου τούτου’ υμείς δψισθε. (Μαιθ. ΚΖ'.21). 

Σείς ζητείτε τδ αίμα αύτου σείς οφείλετε καί ν’απο- 

τ σητε ψευδή κατηγορία4...» Τάς χεϊρας έπλυνε, 
άλλά τόσον ευκόλως δέν καθαρίζεται τδ έγκλημά, 

δεν πλύνεται ή καρδία. Εΐπών ταΰτα υπέγραψε 

και «σφράγισε διά τής ιδίας χειρδς τήν παράνομον 

άπόφασιν τής στανρώσεως τοϋ Κυρίου.

Ενώπιον ημών έχομεν άξιοπερ'εργον παράδειγμα 

άνθρώπου άσθενοϋς τδν χαρακτήρα και ευρισκο

μένου εις τήν ανάγκην ν’ άπωλέση τα συμφέροντα 

του χάριν τής άληθείας καί επί τέλους μετά μα

κράν καί έπώδυνον πάλιν θυσιάζοντος τήν άλήθειαν’ 

είς αύτδν κάλλιστα έφαρμόζονται οί λόγοι τοϋ Σω- 

τή:ος: «Λύχνος τοϋ σώματός έστιν δ οφθαλμός. 

Έάν δ οφθαλμός σου άπλους η ολον τδ σώμα σου 

φωτεινόν έσται. Έάν δέ ό οφθαλμός σου πονηρός 

ή όλον τφ σώμά σου σκοτεινόν έσεται».

.’Αλλ’ δ Πιλάτος ναταπατήσας τήν δικαιοσύνην 

θέλει νά φυλάξη τουλάχιστον δι’ εαυτόν τδ προ- 

σωπεΐον αΰιής. *0  κριτής νίπτει τάς χεϊρας καί 

νομίζει, ότι καθαρίζεται έκ τοϋ αίματος του άθώου. 

Έν όλφ τουτφ τφ όδυνηρώ θεάματι, τδ αίσθημα 

τής συμ.παθίί»; ήμών μεταβάλλεται εις άγα·-ακτη- 

σιν. Κ;ί πας Χριστιανός ή αμερόληπτος άνθρω

πος μετά τοιούτων αισθημάτων συμπάθειας κ; ι αγα- 

νακτήσ.ως θ’ άκούτ, ή θά προφέρη τδ όνομα τοΰ 

ανθρώπου τούτου έν τώ γνωστφ τοΰ Συ;.δόλου τής 

Πίστεως Άρθρω: οιό Κύριος ήμών ίπέρ ήμών 

έσταυρώθη έπί Ιίονιίο·. Πιλάτου !

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ
ΚαΙηγητής της θεολογία;

ΑΝ ΑΜΝΗΣΙΣ

Όταν γλυκά μέ ΰώπευε 
Τό βλέμμα οου τό ϋεϊον
Καί ο' άγαπώ ’φι^ύριζες 
Μέ βλέμμα φευ! δακρϋον.

"Οιαν ώς ζέφυρου ηνοη 
Μάς ήιωνεν δ έρως,
Κ' ε&αλλεν ή καρδία μας 
‘Ως ή μυρτιά τό ϋέρος.

"Οταν γλυκά έχά'ίδευε
Ό Ζέφυρος την φύσι,
Πίς μον ή καρδία οου ή δόλια,
Γιατί νά μ’ άγαπήση ;

Γιατί νά στείλη εις εμέ
Τοϋ έρωτος τ’ άγέρι,
Καί τώρα μ’ άπονη ηνοη
Την ληαμονίά νά φέρη ;

Γιατί ’ατοϋ ηόνου ΐή σκιά . 
Νά κρύπτεσαι δακρύων;
Γιατί τά χείλη α’ άλλοτε
Στον πόνον έμειδίοον;

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
Μέσα ’στην αποπν2α τών λουλουδιών
Έκεϊ στην ανθισμένη, φύσι,
“Ενα χλωμό τριαντάφυλλο ένόμιζε 

τό άμοιρο
Πώς. ήμπορεϊ νά ζήση....

Ειχ’ ή δροσιά τον μαραθη άπό βόρεια 
καί χιόνι I

Είχε τά πέταλα γυρτά τά φύλλα 
μαραμένα, 

Εκεί κοντά του δροσερά έφύετο 
ανεμώνη

Δειλά δειλά έκύτταξε τήν ώμορφη 
δροσιά της 

Ή ανεμώνη δόλια σταγόνα τοΰ χαρίζει 
Κι’ αμέσως τό τριαντάφυλλο ^αρά 
Κι’ αύτή σκληρά τό δέχεται νεκρό ’στην 

αγκαλιά της.

ΤΟ ΓΤΟΡΤ ΑΡΘΟΤΡ π(β πολέμου και δ Ρωσσικός ατόλος κινητοποιούμενος έν αύτφ. Δε· 
ζιόϋεν και άριστερό&εν τής εισόδου κεϊνται τά ρωσσικά πυροβολεΐα.’Έξανάεν δ Ιζωτερικδς 

όρμος ένθα έγένετο ή πρώτη έπίθεσις τών Ιαπώνων.

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΙΕΦ
Ό διορισ&εις ώί άντιβασιλεύς καί αντιπρόσωπος τοΰ Τσάρον εν τή “Απω ’Ανατολή, μέ τήν εντολήν δπως διεν&ετή μετά τής Ιαπωνίας τά τον Ρωοοο Ιαπωνικόν ζητήματος άφορωντα. “Εχων τήν έδραν αύτοΰ έν Πόρτ-Άρ&ούρ και ειτα μειενεγκών τδ στραταρχεΐον του είς Μοΰγδεν.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΟΥΡΟΠΑΤΚΗΝ
Ό μετά τάς πρώτας ήττας διοριστείς ως αρχιστράτηγος τ&ν κατά ξηρόν Ρωσσικ&ν στρατευμάτων εν τή “Απφ ’Ανατολή καί πρώην υπουργός τών 'Εξωτερικών.“Ηδη συγκεντρών τάς κατά ξηράν ρωοσικάς δυνάμεις είς τήν πεδιάδα τοΰ Αιαο-Τούγγ.

S. Οίκονομέδου /Έκ τοΰ έκδιδομένου είς φυλλάδια ΡΩΣΣΟΊΑΠΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΟΔΗΣΣΟΝ
Είχον μεταβή έκ Βραΐλας «ί; Σουλινα ποταμο- 

πλοϊκώς όπως έπισκεφθώ κατόπιν πενταετούς έκεϊσε 

άλλης προγενέστερος έπισκεψεώς μου τήν πό· 

λ’.ν και μερικούς φίλους*  έκεΐθεν δέ να μεταβώ διά 

θαλάσσης τδ πρώτον ήδη είς ’Οδησσόν. Ήτο ό 

μήν ’Οκτώβριος τον 1903.

Διά τίνος λοιπόν τών επιβατικών μικρών ατμό

πλοιων τών έκτελούντων τήν συνήθη ταχυδρομικήν 

'γραμμήν Βραΐλας-Γαλαζίου- 'Γούλτσας- Σουλινα 

τοΰ Δουνάβ-ως άπήραμεν περί τήν 10 π. μ. 

αφού έπί τρίωρον άνεμείναμεν, ϊνα διαλυθή ή 

επικρατούσα συνήθως κατά τήν πρωίαν παχύτατη 

ομίχλη και περί τήν 8 μμ. άφίχθημεν εΐς τδ Σου- 

λινά.τήν τελευταίαν παραδουνάβειον πρδς τήν Μαύ- 

ρην Θάλασσαν πόλιν, δπερ άπδ τής τελευταίας έ- 

κεϊσε έπισκίψεώς μου φαινομενί'ώς δέν μοί έφάνη 

νά μετεδλήθη ποσώς.

Ητο άρχή τής νυκτδς καί ή φωταγώγησις τών 

πολυπληθών ένεϊσε συνήθως παρατ.τεγμένων σταθ- 

μ-υόντων πλοίων καί πλοιαρίων καί τών κατά 

γραμμήν εκατέρωθεν τοΰ πολυίστορος καί πολύ- 

Θρυλλήτου ποταμού ευρισκομένων μαγαζιών, οδών 

καί καταστημάτων καί πολυποίκιλων φανών, ήτο 

πλήρης καί φαντασμαγορική.

Τδ Σουλινα έν ώρα νυκτδς ιδίως νά βλέπη τις 

είσπλέων έκ τοΰ Εΰξείνου πρδς τήν είσοδον τοΰ 

Δουνάβεως ή έκ τοΰ ΐσωτερικοΰ τοΰ ποταμοΰ χω

ρών πρδς αύτό, είναι κάτι τι έξοχον, λαμπρόν καί 

έκτάκτως θεαματικόν. Έν τούτοις άπό τινων έτών 

ή πόλις καί τδ έμπόριον έχασαν πολύ καί ή κί- 

νησις έμειώθη σημαντικώς. Άλλοτε τδ Σουλινά, 

ή Βραΐλα καί τδ Γαλάζιον ήμιλλώντο ώς πρδς τήν 

έμπορικήν κίνησιν, τάς φορτώσεις καί τήν άκμήν 

καί ζωηρότητα τών εμπορικών πράξεων καί επιχει

ρήσεων. Τήν σήμερον πάντα ήλαττώθησαν είς επι

κίνδυνον διά τδ μέλλον βαθμόν.

Ώς γνωστόν.ή πόλις αυτή τοΰ Σουλινα κειμόη 

έν τή προσαρτηθείση εσχάτως τή Ρωμουν?α Δο· 

βρουτζφ, πρδς τάς έκδολίς τοΰ Δουνάβιως, ένεκα 

τοΰ αμμώδους καί μαλακού μέρους εί; 8 εύρίσκεται 

είναι έκτισμένη έπί πασσάλων έμπεπηγμένων είς τδ 

ελώδες αυτής έδαφος καί έχει πιρί τάς έξ χιλιάδας 

κατοίκων, τών πλείστων έλλήνων καί τών λοιπών 

ρωμούνων, Οθωμανών καί ρώσσων, απάντων δέ όμι- 
λούντων τήν έλληνινήν καί νομίζει τις έπισκεπτό- 

μενος αίφνιδίως τήν πόλιν ταύτην, δτι εύρίσκεται 

είς εντελώς έλληνικώτατον μέρος. Έχει δέ κατά 

συνθήκην τδν λιμένα ελεύθερον δι’ ολα τά έθνη, 

ακμαίαν έτι ναυτιλίαν καί έμπόριον εξαγωγής κυ

ρίως σιτηρών.

Ο’ι ομογενείς μας, ένταύθα άρκετά πολυπληθές 

προεξέχουν καί κατέχουν τά καλλίτερα γραφεία, 

καταστήμαια, καφενεία καί ξενοδοχεία. Διακρί- 

νονται δέ οί κύριοι Ν. Κυριακίδης, ’Αδελφοί Δρα- 

κούλη, Γ. Σκριβάνος, Σπ. Ραίζης, Άδελ.Σκο- 

πελίτου, κτλ. κτλ.

01 Αδελφοί Δρακούλη έχουσι ωραΐον γραφεϊον 

έν τή προκυμαία, ά· τιπροσωπεύοντες μεγάλα εμπο

ρικά συμφέροντα καί είσίν εΰγενέστατοι καί κάλ- 

λιστοι πατριώται. Έπεσκέφθην αυτούς μετά τοΰ 

κσλλίστου καί παλαιοΰ μου φίλου κ. Ίω. Σκοτε- 

λίτου, όστις είναι έκ τών Θιασωιών τής “Φύσεως,, 

καί ειλικρινέστατος είς τάς εργασίας του, δι’δπερ 

παρα πάντων άγαπάται καί έκτιμαται καί προθύ- 

μως έδέχθησαν τήν έγγραφήν των, περιποιηθίντες 

ήμας κατά τδ ένόν Ό κ. Ν. Κυριακίδης είναι τύ

πος καί υπογραμμός άγγλου ζέντελμαν είς δλατουτά 

πράγματα, έχει έπίσης σύζυγον εύγενεστάτην, φιλο

μαθή και φιλόμουσον καί είναι φίλεργος,φιλότιμος, 

αγγλομαθής καί εΐς άκρον περιποιητικός. Πολλάκις 

συνηντήθημιν ταξειδεύοντες καί πώποτε παραλείπει 
νά περιποιήται τού; φίλους καί γνωρίμους. Τον κ. 

Σκριβάνον δυστυχώς δέν εΐδον, άπουσιάζοντα’είναι 

ουχ ηττον έκ τών καλών καί εύγενεστάτων ομογε

νών μας. Ωραία καταστήματα έχουσ.ν οί κ.κ. Σ. 

Ραίζης καί άλλοι,δ δέ κ. Κ. Φαλκίδης κομψότα- 

τον καί καλλιστον κουρεϊον και μυροπωλιϊον έπί 

τή; προκυμαίας, τδ «Χρυσοΰν Ευράφιον», επικα
λούμενοι τυγχάνει δέ περιποιητικώτατοςκαί προ- 

θυμώτατος είς ολα καί διατηρεί τήν καλλιτέραν 

πελατείαν τοΰ Σουλινα. Ώς έπίσης καί ό κ Γ. 

Παππαδόπουλος έμπ ρ,ρράπτης, νέος φιγογενέστα- 

τος μέ λαμπρά άναθήμαια,καλάς διαθέσεις καί τε- 

χνήτης άριστος είς τδ είδος του. Μετά τοΰκ. Σκοπε- 

λίττυ έπίσης όστις δέν ήννόει νά μέάφήσηνά φύγω 

έκεΐθεν, χωρίς νά μοί παράσχη δείγματα τής διαρ

κούς και άδολου παλαιας φιλίας του .καί νά μ’-εύχαρι*  

στήση οσο^ ήδύνατο περισσότερον, μιτέβημεν είς δι

άφορα μέρη τής πόλεως πρδς τδ έσπέρας έν περι- 

πάτφ έπισκεφθέντες καί τδν κάλλιστον τ.. Γ. Αυ
γερινόν βιβλιοπώλην, όστις έχει άδαμάντινον χαρα

κτήρα, ώς έλεγεν προθυμώτατον δέπάντη είς δλα 

και λίαν φιλόμουσον καί φιλογενή. Άφοΰ δέ όντως 

εϊπομεν τίνάμετ’ αΰτου καί έξετίμησα τδν ζωηρόν 

καί διασκεδαστικδν χαρακτήρα του άς καί τά καλά 

του αισθήματα καί διαθέσεις, έπεστρέψαμεν είς τήν 

προκυμαίαν οπω; έπιβιβασθώ περί τήν 8 ώραν μμ. 

επι τοΰ δι’ ‘Οδησσόν μέλλοντος ν’ άναχωρήση τήν 

εσπέραν έκείνην ταχυδρομικού άτμοπλοίου. Τό άτ- 

μόπλοιον όμως ένεκα καθυστερήσιως, μόλις περί 

τήν δεκάτην ώραν άφίκετο εις Σουλινα.

. Άποχαιρετήσας τό.τε πάντας γρωρίμους καί φί

λους, μ·θ’ ών άνεμένομεν τήν άφιξίν του είς τδ έ

ναντι καφενεϊον εΐσήλθομεν μετά τοΰ κ. Σκοπέ- 

λίτου έν αύιφ, δπερ δυστυχώς ήτο μικρόν καί στε

νόχωρο·», άλλ’ άντοχινδν καί καλοτάξειδον, ώς 

πάντες μοί έλεγον.

Τρία τοιαϋτα έκτελοΰν τήν γραμμήν Δουνάβεως 

Όδησσοΰ καί τ’ άνάπαλιν καί κατά Παρασκευήν 

άναχωρεΐ έν τοιοΰτον τακτικώς άπδ Σουλινα είς 

’Οδησσόν. Δέον έκ ΐθεν, ν’άποπλεύοηπερί τήν 8μμ. 

και να φθαση τήν έπομένην πρωίαν είς ’Οδησσόν.

Ένεκεν τής αργοπορίας, συνήθους εν τφ Δου- 

νάβει, οσάκις έπικρατήση ομίχλη, έν αύτώ, μόλις 

περί τδ μεσονύκτιον κατορθώθη ν’ άναχωρήσωμεν 

έκιϊθεν. Έν τω άτμοπλοίφ ύπήρχον και δύο έτεροι 

Έλληνες έπιβάται, μεταβαίνοντες έπίσης είς Ρωσ- 

σίαν*  είς πρώην πλοίαρχος, ούτινος τδ πλοϊον είχε 

ναυαγήση είς τήν Μαύρην θάλασσαν καί ήρχετο 

είς Ρωσσίαν. όπως άποζημιωθή καί ένεργήση τά 

περαιτέρω καί είς γέρων πρώην στρατιωτ-.κός,χρη- 

ματίσας εν τφ ρωσσικφ στρατφ κατα τδν ρωσσο- 

τουρκικδν πόλεμον καί όστι; ήρχετο νά λάβη τήν 

έπ δικασθεΐσαν αύτφ έκτοτε σύνταξίν του. Μετά 

τούτων ήρξάμεθα συνομιλίας, έ’ως δτου κατακλι- 

θώμεν, επειδή δέν έγνώριζον τήν ρωσσικήν. Χαρα

κτηριστική όμως μοί έφάνη ή πρώτη άνταλλαγιϊσα 

ομιλία μου μετ’ αύτών καί τοΰ καμαρώτου τοΰ 

πλοίου, βτε άνήλθον έν τφ πλοίφ τούτω καί διά τδ 

περίεργον αναγράφω αύτάς ενταύθα.

Ότε κατήλθον είς τδ διαμέρισμα κάτω ήτο μό

νος δ καμαρώιος και τφ άπέτεινα ερωτήσεις γαλ

λιστί, γερμανιστι καί ελληνιστί, άλλά δέν μέ ήν- 

νόει ούδόλως, απαντών πάντοτε ρωσσιστί, δτε τέλος 

διά σχημάτων τδν ερωτώ :

— Σύ έδώ μέσα τί είσαι τέλος καί μοΰ άπαντα 

τιθέμενος έν στρατιωτική παρατάξει:

— Φερδινάνδος, ροΰσσο - κατόλικο άποστόλικος 

καλός στρατιώιης.

— Έχε τήν ευχή μου, τώ άπαντφ καί έγώ 

τότε παραδίδων τήν βαλίτζα μου.

Μετ’ολίγον προσέρχεται δ πρώην στρατιωτικός.
— Είσθε γραικός*  βέβαια, μοί λέγει.

— Απάνω κάτω καί του λόγου σου ;

— Γραικός καί έγώ, μοΰ άπαντά, μέ προσκα 

λοΰν νά λάβω σύνταξιν 22 έτών.

— Καί πώς τόσον άργά ;

— Διότι μόλις τώρα έτελιίωσαν τά χαρτιά μου 

καί ύπέγραψεν δ αύτοκράτωρ.

Μετ’όλίγον φθάνει καί δ πρώην ναυτικός άσθμαί- 

νων καί χωρίς νά μάς γνωρίζη:

— Άκοΰτε, άδερφέ, μας λέγει αίφνης, νά μοΰ 

ρίξουν τδ καράβι εξω νά χάσω τδ φορτίον καί νά 

θέλουν και νά πληρώσω άποζημίωαιν.

— Διατί;

— Διότι έτσι sivat σήμερον."Οποιος έχει δίκαιον 

τά χάνει.

Είς τά άτμόπλοια συνήθως ό έπιβάτης είνε ήνα- 

γκασμένος νά συνάπτη δμιλ·'ας μέ ποικίλων ειδών 

άνθρώπους καί ν’ άκούη παράπονα καί τάς ιδιαι

τέρας υποθέσεις των.

Ένφ δέ συνωμιλοΰμεν οΰτω, προσέρχονται π-ίντε 

αξιωματικοί τοΰ πλοίου, παραγγέλουν καί τους κο 

μίζουν μερικάς φιάλας ζύθου καί λαμβάνοντες τά 

όργανά των.|μανδολίνα,βιολία καί κιθάρας, άρχίζουν 

καί παίζουν διάφορα τεμάχια άποτελοΰντες ούτως 

ώραιαν μουσ.κήν συμφωνίαν.

■— Ωραία, εύγε, είπον κατ’έμαοτόν, τοΰτο εί

ναι προτιμώτερον' ιμοιάζουν τούς ίδικούς μας.

— Βλέπ»ις, οί ρώσσοι προώδευσαν είς τήν μου

σικήν, μοί λέγει δ πρώην στρατιωτικός.

— Είναι δελφίνια είς ολα τους, άπαντα ί ναυτι
κός καί μέ τδν καιρόν θά μάς πάρουν καί τήν Πόλι.

— θά τούς Ιδης είς τήν ’Οδησσόν, πώς εργά

ζονται και πώς προώδευσαν.

— Εύγε τους, άφοΰ εργάζονται, πρέπει καί νά 

ικανοποιώνται.
— Τί λέγει; τί λέγει; έρωτα ε’ς τών άξιωμα- 

τικών ρωσσιστί, τδν παρακαθήμενον πρώην στρατι

ωτικόν.

Καί έπί τή άπα-<τήσιι τούτου, δτι έπαινώ αύτούς, 

διατάσσουν καί μάς φέρουν δύο φιάλας ζύθου, ας πί- 

νομεν ε’ς υγείαν των.

Μετ’όλίγον ακούεται οξύς συριγμδς και πάντες 

ανέρχονται'έπι ίοΰ πλοίου. Άνασύρείαι δέή άγ

κυρά βαθμηδόν καί τδ σκάφος άρχίζει νά κπήται.

Μετά πέντε λεπτά εϊμεθα έκτος τοϋ Δουνάβεως 

έν πλήρει θαλάσση καί λικνιζόμεθα δεξιά καί άρ.- 

στερα.
— Τρικυμίαν θά έχωμεν, μορμυρίζ;ι ό γ ί ων μου 

καί καλά θά κάμωμ'ν νά κοιμηθώυ,εν.

Καί μετ’ ολίγον πά»τεςάπισύρθημεν εις τά ιδι

αίτερα διαμερίσμττά μας.

αΜπάκ! Μπούκ I Μπάκΐ » Άκαταπαύστως ξη

ρός ακούεται κρότος άνωθι ήμών καί τδ σκάφος κλυ

δωνίζεται τήδε κακεϊσε, ώς μικρόν κέλυφος κα

ρύου έντδς ϋδατος τεταραγμένου.

— *Αμ,  εΓς τήν Μαύρην θάλασσαν εϊμεθα, οπού 

σχεδόν πάντοτε τρικυμία -’ναι, αίφνης αναφωνεί δ 

πρώην πλοίαρχος συνταξειδιώτης μας καί πώς νά 

μήν κλυδονίζεται τόσον μ’κρδ καράβι.

— Είνε όμως θαλασσοπούλ.η, έπιλέγει δ πρώην 

στρατιωτικός καί θά μάς φέρει πρωί πρω>. είς τήν 

’Οδησσόν

— Ο3:ε τδ μεσημέρι δέν θά φθάσωμεν, έτι έπα- 

ναλσμβάνει δ πρώτος,.δεν άκοΰς. δπου έχομεν πλα- 

γίω; τδν καιρόν;

— «Γκοίπ! Γκόπ ! Γκοόπ I » ■ ■

— Τί ήτανε πάλιν τοΰτο, αναφωνεί έντρομος 

άνεγιιρόμτνος ό στρατιωτικός, θά μάς πνίξουν.

— Μή φοβείσαι, έπιλέγει δ ναυτικός, ιιν: τδ πη 

δάλιον ποΰ θά τδ κτύπησε κανένα μεγάλο κΰμα. 

Και οίίτω μίχοι πρωίας έφερόμτθα έν κτύποις καί 

θαλασσοταραχή επί τών μεγάλων κυμάτων τής 

τρικυμ ώσης θαλάσσης, έως ού περί τήν 8 ώραν π.μ. 

βαρυνθέντες νά δωμένωμεν έν τοϊς άθλίοις και στε- 

νοχώροις κοιτώσι μας, ήγέρθημεν καί αφοϋ έπί- 

Ομεν άπδ έν’κύπελλον τείού, άνήλθομεν έπί τοΰ κα

ταστρώματος, συγκρατούμενοι τήδε κακεΐσε, οπώς 

μή καταπέοωμεν ή κτυπηθώμεν έκ τής αλλεπαλ

λήλου μεταπτώσεως τοθ σκάφους.

Αριστερόθεν ήμών έφαίνετο πολύ πλησίον ή ξη

ρά καί δέν ιβραδύναμεν νά ένοήσωμεν, δτι εϊχομεν 

ιίσέλθ.ι είς τδν κόλπον τής Όδησσοΰ! Έμείναμεν 

οΰτω έπί τοΰ πλοίου, μολονότι κλιδονιζόμενοι δεξιά 

καί άριστερά, άνωθι καί κάτωθι, περιεργαζόμενοι 

τά πέριξ καί ήτο πολύ εύχάριστον καί απολαυστικόν 

συνάμα μετά τόσον τρικυμιώδη νυκτερινόν πλοΰν 

καί έτι κάπως έπικρατοΰντα καί μή πε·ραζόμ=νοι 

ύπδ τής θαλασσοταραχής, νά κάθηταί τις έπί του 

καταστρώματος θαυμαζων τήν έκτακτον έκείνην 

φύσιν καί άπολαμβάνων δλα τά θέλγητρα ταξειδίου 

τοσοΰτον εκτάκτως τρομακτικού. Και ένφ μετά τοΰ 

σκάφους κατειρχόμεθα βιαίως έντδς τών έν τή θα

λάσση σχηματιζομίνων κοιλωμάτων, αίφνης κΰμα 

πελώριον συγκρουόμενον πρδς τήν πρώραν, μά; πε- 

ριλού:ΐ συσσώμως, ί’να μάς άνυψώση ειτα υπέρ τήν 

ράχιν αύτοϋ’ καί ούτω έβαίνομεν έπί δύο σχεδόν πε

ρίπου ώρας, δτε πλησιάζοντες τήν ’Οδησσόν, ήρχίσα- 

μιν νά βλέπωμιν τήν άπέραντύν τδ πάλαι έλληνικω- 

τάτην πόλιν καί είτα τούς πολυπληθείς λιμένας αύ

τής μετά τών τήδε κακιϊσε διαχωρισμάτων καί 

εξαρτημάτων καί ποικίλων ιστών τών απανταχού 

έλλημενισμένων πάσης εθνικότητος πλοίων.

("Έττεται σιτέχεια/
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΣ

— Τίνες περιστάσεις εύκολύνουσι τήν έξάτμισιν;

1 *H μεγάλη ξκτασις τής έπιφανιίας τοΰ ύγροΰ, 
τδ όποιου εξατμίζεται πολύ ταχύτερον, όσον με- 
γαλειτέραν επιφάνειαν κατέχει. 2) Ή ύψωσα 
της θερμοκρασίας ή ή ενέργεια τον πυρός, κα
θόσον ή θερμότης εΐνε ή γενική αίτια τής μετά· 
λαγής τών σωμάτων εξ υγρών είς στερεά. 3) 
Ή ξηρότης τον άέρος, καθόσον έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει εΐνε άρμοδιώιερος, ίνα έπιφορτισθή διά 
πολλών νέων άτμών, άφοΰ θά εΐνε κενός τοιούτων.

Ή άνανέωσις τον άέρος, διότι δταν δέν άνα· 
οΰιαι δ ήδη κεκορεσμένος υδρατμών, δέν δύναται 
νά περιλ.άβη εν έαυτφ νέους τοιούτους. 5) Τέ
λος ή άραίωσις τον άέρος, καθόσον ή πίεσις τοΰ 
έξωτερικοΰ τοιοΰτον, ήτις τείνει νά πλησιάση τά 
μόρια, ανταγωνίζεται πρός τήν θερμότητα, ήτις 
τείιη νά τά διαχωρίση, μεταβάλλονσα τά ύγρά 
εις ατμούς.

— Διατί τδ τέϊον, δ καφές κ.τ.λ. ψυχραίνονται 
ταχύτερον έντδς τοϋ πινακίου ή έντδς τοϋ κυα- 
θίσκου;

Διότι ή ίπιφάνεια,ήν το ρευστόν καταλαμβάνει 
έν τφ πινακίφ εΐνε μεγαλειτέρα έκείνης, ήν θά 
εΐχεν Ιν τφ κναθίσκρ). Εϊπομεν δέ προηγουμένως 
δτι ή μεγάλη επιφάνεια ευνοεί τήν έξάτμισιν 
καί ούτω ψυχραίνεται τότέϊονήδ καφές.

— Διατί δ ψλίγων ήλιος ξηραίνει .τά φυτά, τήν . 
γήν καί πδν δ,τι προσβάλλει;

Διότι ή θερμότης τών άκτίνων αύτοϋ ευ
κολύνει τήν Ιξάτμισιν τών υγρών, aura περιέ- 
χονται εις ταΰτα.

— Διατί δ άνεμος ένίοτε ξηραίνει ταχέως τά 
έσώρουχα, άλλοτε δέ έπιβραδύνει;

Διότι ότέ μέν εΐνε ξηρός, ήτοι άπηλλαγμένος 
άτμών, δτε καί εύκόλως δέχεται τούς έκ τών 
βεβρεγμένων έσωρρούχων άτμούς, ότέ δέ είνε 
κεκορεσμένος άτμών, δτε δέν δύναται νά δεχθή 
πλείονας.

— Διατί ή έξάτμισις γίνεται ταχυτέρα έπί των 
δρέων;

Διότι ή ατμοσφαιρική πίεσις εΐνε μικρότερα 
έπϊτών υψηλών τόπων και επομένως τά κατ’ 
επιφάνειαν μόρια άπαλάσσονται πολύ εύκολώ- 
τερον τής λοιπής υγράς μάζης.

— Διατί ή χλόη διατελεΐ νωπή καί ύγρά ύπδ τά 
πυκνά δένδρα τοϋ δάσους, ένφ ή έν άναπεπταμένφ 
πεδία> ξηραίνεται ταχέως;

Διότι το πυκνόν φύλλωμα τών δένδρων στα
ματά τάς άκτΐνας τοΰ ήλιου, αΐτινες εύκολύνουσι 
τήν Ιξάτμισιν. Οΰτω δέ έκ τής διατηρουμένης 
ύπδ τά δένδρα ύγρασίας,[εμποδίζεται ή έξάτμισις.

— Διατί άν χύση τις έπί τής χειρός του οίνό- 
πνευμα ή καλίτερον .αίθέρα, αίσθάνεται άμέσως 
ψύχος;

Διότι 0 αίθήρ και τδ οινόπνευμα έξατμίζονται 
ταχύτατα και κατά συνέπειαν άπορροφώσι πολ- 
λήν θερμότητα, έξ ού αίσθανόμεθα ψΰχος.

— Διατί, δταν τις εΐνε Ιδρωμένος, αισθάνεται 
εύκόλως τδ ψύχος;

Διότι και τδ έλάχωτον ρεΰμα τοΰ άέρος βοηθεϊ 
τήν ταχείαν ιξάτμισιν τοΰ ίδρωτας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Α σ τ α x ο ς με σάλτσα. .Στουπώνομεν τον α
στακόν, δπου εΐνε σπασμένο; καί έχει τρύπαι; μέ ο
λίγον βαμβακα δένομεν τα πόδια χαί όλα τα εξεχον- 
τα μέρη μετά προσοχής καί τδν βράζομεν μέ ύδωρ 
χαί μέ ολίγον άλας έπί μισήν ώραν. Κατόπιν άφαι- 
ροϋμεν τά ψαχνά του, τά χόπτομεν είς φέτας καί τά 
τοποθετοΰμεν είς πινάχιον.Άχολούθω,ςλαμβάνομεν τήν 
(ίλην έχείνην, την δποίαν έχει έντδς τοΰ στομάχου, 
περνουμεν .άπο εν τρυπητόν, , προσβέτομεν είς αυτήν 
ολίγον πιπέρι καί τήν δουλεύομεν μέ ολίγον έλαιον καί 
ζωμδν λεμονιού. Άφοΰ την ίουλευσωμεν καλώς, περι- 
χύνομεν μέ αυτήν τδν αστακόν καί τδν σερβίρομε·/'

Ά σ τ α κδ ς μ α γ ι ο ν έ ζ α. Άφοΰ έτοιμάσωμεν 
τδνάστακδν, ώς ανωτέρω, άφαι^οΰμεν τά ψαχνά του, 
τά χόπτομεν είς κανονικά τεμάχιά καί τά τοποΟε- 
τοΰμεν εις πινάκιον. Τότε έτοίμαζομεν μίαν σάλτσαν 
μαγιονέζαν, τδν περιχύνομέν καί τδν γαρνίρομεν έπ’ 
έπανω μέ όλίγην κάπαριν, έλγιαίς πράσινες-κλπ.

Τούρτα β ύ σ ι ν α. Κίμνομεν μίαν πάσταν φλώ
ραν και ά/οίγομεν χόνδρος 2 ταλλήρων. Εχομεν τήν 
φόρμαν αλειμμένην με βούτυρον, τήν ακουμβώμεν είς 
χαρτί επίσης αλειμμένον εις βούτυρον χαί πασισμέ- 
νον αλεύρι. Απλώνομεν τήν πασταν εις ολα τα μέρη, 
τήν χόπτομεν γύρω, γύρω, χαί αραδειάζομεν .κατά 
σειράν είς τήν τούρταν βύσινα χωρίς κουκούτσι, τήν 
στρώνομεν μέ ενα κουτάλι, προσβέτομεν απ’ επάνω 
λωρίδας, είδος καφασίου, λοξοειδώς, την ψήνομεν είς 
τδν φούρνον, καί έφοΰ ψηθή, σλείφομεν τά βύσινα μέ 
ολίγον πηκτόν σιρόπιον.

Τούρτα βεούχοχχα ’Επίσης κάμνομεν ώς 
ανωτέρω, άλλ’άντί βυιίνων βάλλομεν βερύχοχκα. 
Με τον αυτδν τρόπον δυναμ.εθα να χάμωμεν τούρτας 
μέ δ,τι δήποτε άλλους καρπούς, π.χ. σταφύλια, βύσι- 
νον, ανανάς, ροδάκινά χτλ., δίδοντες καί την ονομα
σίαν των. Κ- Κ.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ή π^οσποίησις ούδέν άλλο εΐνε ή λυχνία, φωτί- 
ζουσα τα έλαττώματά μας.

Ή γυνή δύναται νά συγχώρηση όλα εις τήν αντί
ζηλόν της, ούχί όμως καί τδ να φαίνεται ωραιότερα 
αύτής.

Ό καιρδς εινε κύριος τοΰ μή έχοντος κύριον.
Ή τιμωρία δέν έπέρχεται πολλάκις αμέσως μετά 

τδ πταίσμα, άλλ’ δπόταν δέν τήν περιμένει τις.
Αί μεγάλαι θλίψεις είσίν άφωνοι.
Ή γή είναι βράχος, έφ’ ού δ άνθρωπος χτυπά τήν 

κεφαλήν του.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ζυγός έκ νήματος.

Έν προγενεστέρφ τεύχει περιεγράψσμεν τδν 
τρόπον κατασκευής ζυγού προχείρου δΓ άντικειμέ- 
νων τοΰ μαγειρίου.

Ιδού τρόπος κατασκευής ετέρου ζυγού άπλου- 
στέρουδιά λεπτού σχοινίου.

Καρφώσατε έπί τοΰ χείλους δριζοντείας δοκού 
δύο καρφία κατά μήκος ένδς μέτρου, έφ’ ών προ
σαρμόζετε διά τών άκρων, λεπτόν τι σχοινίον μή- 
κους1,5θ μέτρων,είς τδ μέσον ούτινος έχετε προη
γουμένως κατασκευάσει ένα κόμβον, καλώς δρατόν. 
Δύο χονδρά χαρτόνια θέλουσι χρησιμεύσει ώς δί
σκοι τού ζυγού σας, άτινα άναρτάτε διά τεσσάρων 
σχοινίων άπδ τών τεσσάρων αύτών γωνιών, καί 
είτα έκαστον τούτων άναρτήσατε, άριστερόθεν καί 
δεξιόθεν τού κόμβου είς αύ έκατοστά άπόστασίν 
άπ’ αύτοϋ.

Τότε τδ μεταξύ τών κρεμαμένων δίσκων διά
στημα τοϋ σχοινίου, έφ’ ου ΰπάρχει δ κόμβος, θέ
λει λάβει δριζοντείαν θέσιν καί θά έχη μήκος $ο 
έκατοστ. "Οπισθεν τού κόμβου θέσατε τεμάχιον λευ
κού χαρτονιού, έφ’ ού διά βέλους σημειώσατε τήν 
θέσιν, ήν ό κόμβος κατέχει, δταν δ^ζυγδς εΐνε 
κενός.

Ούτως έχετε έτοιμον πρδς χρήσιν τδν ζυγόν σας 
καί δύνασθε κάλλιστα νά ζυγίσητε δ,τι δήποτε, 
άρκεΐ νά έχετε σταθμά.

-*̂-1 ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Πρό; φράξιν ρέοντας Αγγείου

Λάβετε ολίγον πάχος προβάτου καί γύψον τών τε
κτόνων, ποιήσατε μάζαν απαλήν καί αλείψατε τήν 
οπήν τοΰ αγγείου.
Έτέρα σκευασΐα εΐνε χαί ή έξής.

Λάβετε ρητίνην, τήν δποίαν διαλύετε έπί τοΰ πυ- 
ρδς, στραγγίζετε καλώς, ,ΐνα ή'χαθα.ρά, καί προσθέ
τετε ικανόν ποσδν λείοτετριμμενης κεράμου, ποιήσατε 
απαλήν μαζαν χαί αλείψατε τήν όπήν. Οί χρυσο- 
χόοι καλοΰσι τδ μίγμα τοΰτο λ t όκ ι-.

Αδιάβροχος χάρτης

Ετοιμάσατε τήν έξής σκευασίαν.
Λάβετε αίμα, τδ όποιον κτυπατε καλώς διά ξύλι

νης λεπίδος 1 μέρος, τιτάνου έσβεσμένης μέρη 4, 
άναμίξατε έως ού καταστή μάζα λαπαδερά χαί έπ- 
αλείψατε τδν χάρτην, όστις θά λάβη χρωματισμόν 
ύπομέλανα. Ή έπάλειψις αυτή νά έπαναλειφθή τρεϊς 
φοράς.

Ό χάρτης γίνεται σκληρός σχεδόν ώς τδ ξύλον. 
Τήν αλοιφήν οέ ταύτην μεταχειρίζονται καί οί Κινέ
ζοι προς επαλειψιν τών θαλάμων καί παντδς χρησί
μου.

Ι'έχνητός έλεφανΐόδους

’Ιδού ή μέθοδος πρός κατασκευήν τεχνητού ελεφαν
τόδοντο;, ήτις κατέστη τέχνη δσημέραι τελειοποιου- 
μέ'νη, ένεκα τής μεγίστης χρησιμότητος τοΰ έλεφαν- 
τόδοντος.

Λάβετε γεώμηλα καλής ποιότητος, άφαιρέσατε 
έπιμελώς τήν επιδερμίδα αύτών καί τοποθετείτε οΰ
τω ταΰτα εντός καθαρού ψυχροϋ δδατος, έπί άρκετάς 
ώρας. "Επειτα θέσατε ταΰτα έντδς άλλου ψυχρού 
ύδατος, περιέχοντος ολίγον θεϊκόν οξύ καθαρδν και 
βράσατε διαρκώς έπί ήμέρας δι’ έλαφροΰ πυρος.

Ή επιτυχία τής εργασίας έξαρτάται έκ τοΰ χρό
νου τής διάρκειας τής βράσεως, έκ τής ποιότητος 
και τής ήλικίας τοΰ γεωμήλου καί τοΰ ποσοΰ τοΰ 
θείκοΰ δξέος.

Οΰτω τά γεώμηλα κατ’ολίγον σχληρύνοντάι καί 
αποβάλλουσι τδ πορώδες αύτών διά τοΰ ύδατος, ώς 
καί τής λοιπής εργασίας. Άφοΰ δέ έξαχθώσιν οΰτω έκ 
τοΰ οξειδωμένου ΰδατος, νά πλυθώσι καλώς διά καθα
ρού ϋδατος ψυχροΰ καί νά τεθώσιν είς μέρος ξηρόν 
πρδς βαθείαν αποξήρανσιν, μετά τήν δποίαν θά εχετε 
σώματα στερεά, δαοια τοϋ έλεφαντόδοντος δι’ ώνδύ- 
νασθε να κατασκευάσετε σφαίρας σφαιριστηρίου 
ώς καί παν «λλο χρήσιμον.

VIA IM, W EKAST0TE
όακτυλοπάθετα τών γραφίοιν.

Οί γράφοντεί πολύ καί δισρκώσ κβτβλαμβάνόν- 
ται ένίοτε ύπδ σπασμών κατά τούς τρεΤς δακτύλους 
τούς κρατούντας τήν γραφίδα, έξ ών αύτη ή κατα
πίπτει ή στηρίζεται τόσον έλαψρώς, ώστε εΐνε άδύ- 
νατον νά γράψη δ πάσχων. Τδ περίεργον είνε δτι 
ή παραλητική καί σπασμωδική άϋτη κατάσταβις κατα
λαμβάνει τούς δακτύλους μόνον δταν οδτοι έλθω- 
σιν είς έπαφήν μετά τής γραφίδος. Έκ τούτου δέ 
άκριβώς κατενοήθη, δτι οί δάκτυλοι ούτοι ύφίσταν- 
ται ήλεκτρικάς συσπάσεις ένεκα τής διαρκούς έπ
οψής τοΰ δέρματος τών δακτύλων μετά τού με
τάλλου τής γραφίδος. Πρός άποφυγήν λοιπόν τού 
δχληροϋ τούτου παθήματος, δέον οί γράφο-ντες νά 
μεταχειρίζονται γραφίδας χονδράς καί ξυλίνους.



4θΟ Η ΦΥΕΙΕ Η Φ Υ Ε I Ε 401

— Ό υπάλληλος τόϋ συμβολαιογράφου.
— Πώ: ; έπήγες μόνη σου. . .
— Όταν πρόκειται, νά δώση τις τήν καρ- 

δίαν του, πρέπει νά κάμνη καί τόν λογαριασμόν 
του καλά... ' . '

ΑΓΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Είναι ξανθή, έχεε μεγάλους κυανούς καί ριμ- 

βώδεις οφθαλμούς, εισέρχεται δέ είς τό δίκατον 
όγδοον έτος τής ηλικίας της.Κάθηται εξηπλωμένη 
νωχελώς έπί τή; κλίνης της, ΰπεγειρομένη δέ 
είτα καί άκσυμβώσα έπί τοΰ βραχίονός της συλ
λογίζεται.

Άλλά τί νά συλλογίζεται τό ιδεώδες αύτό 
πλάσμα; Χωρίς άλλο νέον τινα καί ώραϊον άγ- 
δρα> ον κατά τόν βίον της θά συνήντησε. Καί 
ένφ έπί τών πτερύγων τής φαντασίας της έφέ- 
ρετο ούτως, αίφνης ανοίγεται ή θύρα καί αξιο
πρεπής σεβασμία τις Κυρία εισέρχεται.

Είναι ή ρήτηρ τοΰ αγγέλου τούτου μέ την 
ξανθήν κόμην καί τού: γλαυκούς οφθαλμούς.

Δέν φαίνεται όμως ευχαριστημένη ή μήτηρ, 
διότι μέ φωνήν κάπως δργίλην ανοίγει τήν ομι
λίαν διά τής έξής φράσεως ί

— Γνωρίζεις, δτι ή διαγωγή σου χθέ; τδ εσπέ
ρας έθύμωσε πολύ καί τδν πατέρα σου καί εμέ;

Ή νεάνις ήρκέσθη είς τδ νά ύψωση τούς ώ
μους καί είτα έπανέπεσέν έπί τοΰ προσκεφα- 
λάίου αύτής. Άλλά ή μήτηρ, είς ήν ή άπάν· 
τησις αυτη'δέν έφάνη έπαρκής, έπεϊπεν:

— Σοί επαναλαμβάνω,δτι είναι άτοπον.
— Έγώ δέν τδ ευρίσκω τοιοΰτο.
τ- Γνωρίζεις, δτι δ κύριος Γεοβουά δέν θά πα- 

τήση πλέον τόν πόοα του έδώ.
— Τδ ελπίζω.
— Ούτω φέρονται πρός ηλικιωμένου, δστις...
— Όχι. .. Γνωρίζεις μαμμά, δτι δέν πρέπει 

τέλος νά μέ κάμνης νά κλαίω μέ τόν γέροντα 
«ου αύτόν.

— Άλλά, δυστυχές μου τέκνον, φαντάζεσαι 
λοιπόν, οτι είναι εύκολον νά εύρίσκη τις είς τάς 
όδούς τών Παρισίων, γαμβρούς, μέ 800,000 
φράγκων περιουσίαν, οί όποιοι νά μή ζητοΰσι 
προίκα.

— 600,000, αν αγαπάτε. Έχω πληρο
φορίας άπδ τδν συμβολαιογράφον του, διότι μέ 
σας πάντοτε δέν μανθάνει τις τήν αλήθειαν.

— Έστω 600,000 δέν είναι άρκεταί διά μιαν
δεσποινίδα ;

— Έξ αύτών 200,000 είναι κατατεθειμέναι
διά μίαν ύπόθεσιν, αί όποϊαι κάλλιστα δύνανται
νά χαθώσιν.

— Ποιος σοί τδ είπεν. αύτό;

— Δέν σέ . επιπλήττω δι ’ αύτό.
— Βλέπεις τδ δίκαιον καί ορθόν.
— Τέλος δέν σοίάρκοΰν ; Έστω καί 400,000.
— Είναι περισσότερα, άφ’ δσον αξίζω.
— θά προξενήσης τήν καταστροφήν τών γο

νέων σου, άρνουμένη,
— Οιτινες ύποφέρουσι δι ’ εμέ. Γνωρίζω τήν 

σημασίαν αύτής τής φρ,άσεω:.
— Μάλιστα, οί οποίοι ύποφέρουσιν δι’ εσέ.
— Διατί τότε δέν μέ άποδιώκετε απ’ έδώ;
— Μάλιστα, αύτό μάς ελειπε, μίαν μονο

γενή κόρην, άνατραφεϊσαν έπί δεκαοκτώ ετη, ώ- 
ραίαν καί μέ μέλλον 1 Ποτέ αύτη δέν θά εγκα
τάλειψη τούς γονείς της, δταν μάλιστα . . . τήν 
άποκαταστήσωμεν.

— *Ό  I φιλοστοργία, πενήντα τοΐς έκατόν.
— Όχι, δέν είναι δυνατόν, .όταν άκούη τις 

τοιαΰτα πράγματα .. . Ό πατήρ σου χθές μοί 
έλεγε, «νά είναι τις τόσον καλός καί νά έχη 
μίαν κόρην πτωχήνI ..»

— Δέν iivat, πιστεύω λάθος μου, άν δέν εχω 
τίποτε άπδ αύτόν.

τήν μο-— Αλίκη... Όχι. .. μή κάμνει; 
χθηράν.

— Μήπως σάς έζήτησα τίποτε ;
— Ήμεϊς δμως σοΰ ζητοΰμεν, νά ήσαι κόρη 

καλή καί ευπειθής. . Είδες τί έκαμες; Ό κ. 
Γροβουά προσεβλήθη καιρίως*

— Καί τί ήθέλετε νά πράξω ;
— Γράψε του ολίγας λέξεις.
— Τάς οποίας θά μοΰ ΰπα^ορεύητε ;
— Δέν χρειάζεται νά σοί ειπω έγώ, ενφγνω· 

ρίζεις νά γράφης.
— Λοιπδνδέν θέλω νά γράψω.
— Διατί λοιπόν ;
— Διότι δέν θέλω.. .
— Εύχαριστεΐσαι λοιπόν νά μένης άγαμος;
— Θά περιμένω τήν τύχην μου.
— Ούχί βεβαίως μέ τήν σύνταξιν τών 118 

φράγκων τοΰ πατρός σου.
— Σάς έπρότεινα ήδη νά μέ άποδιώξητε.
— Άλικη, δέν είναι δυνατόν νά γίνη τοΰτο· 

αγαπάς τινα ίσως;
— Δέν είμαι τόσον ζώον.
— Τότε διατί δέν θέλεις τδν Κύριον Γροβουά ; 

Ότε σοί τό ειπομεν διά πρώτην φοράν, έφαίνεσο 
τόσον ευχαριστημένη.

— Όταν μοί ώμίλησαν κατά πρώτον, δέν μοί 
είπον τήν αλήθειαν.

— Πώς, σοί έψεύσθησαν ;
— Έν πρώτοις δέν μοί είπατε, δτι τδν έξε- 

κολήσατε άπδ τάς άγγελίας τών εφημερίδων.

— Καί μέ τούτο τί ;
— Ώ! τίποτε, έάν ήτο μόνον αύτό.
— Τί άλλο; . . . Άνήρ,’μίστις έχει εξοχικήν 

(παυλιν καί .δστις μά; ύπεσχέθη νά μάς έγκα- 
ταστήση είς τδ μικρόν οίκημα του κήπου... Ό 
πατήρ σου, δστις άγαπφ τά αγροκήπια....

— Διά νά τά εκμεταλλεύεται λοιπδν τά θέ
λει, ώς τήν κόρην του.

— Έάν σέ ήκουε...
— Θά ητο ευτύχημα δ: ’ αύτόν, διότι τοΰτο 

θ’ άπεδείκνυεν, δτι δέν είναι κωφός.
— Λοιπόν άρνεΐσαι Άλικη;
— It αν apvcuf/.ai;
— Νά γράψης.
— Ναί, άρνοΰμαι.
— Καί νά νυμφευθής;
— “Ω ! δέν ζητώ καλείτερον.
— Αΐ, λοιπόν τότε...
— Άλλά, όχι αύτόν.
— Έλα, έλα, Αλίκη μου, είσαι δύστροπος, 

άλλά κατά βάθος άγαπφς τούς γονείς σου.
— Διατί λοιπόν παραπονούνταε;
— ‘Γπάρχουσι περιστάσεις, άς δέν ευρίσκει 

τις πάντοτε, τέκνον μου. Σέ λατρεύει.
— Ίσως δέν μοΰ άρμόζει.
— Ότε χθες τδ εσπέρας τοΰ είπες, δτι δέν 

θέλεις νά τδν νυμφευθής, έπήγε νά. . .
— Έξεπλάγη, διότι' τδ εμπόρευμα ήμύνθη 

κατά τοϋ αγοραστού.
— ‘Οποία κεφαλή ί Έάν δέν εκρατουμην... 

θά σοΰ τήν έσπαζον.
— Δέν ύπάρχει κίνδυνος, τά τεμάχια δέν θά 

σοί έχρησίμευεν είς τίποτε.
— Καλά, καλά...αλλά τότε ή δεσποινίς ο

νειρεύεται· τίς οίδέ τινα. . .
— Ή Δεσποινίς δέν Ονειρεύεται, άλλά ύπε- 

λογιζει. Τή έμάθατετήν αριθμητικήν λοιπόν... 
λοιπόν καί έγώ...εικάζω.

— Ή άρνησίς σου θά τδν φονεύση.
— Δέν υπάρχει κίνδυνος, διότι καί περί τού

του είμαι ασφαλής. Τί μοί είπατε, όταν κατά 
πρώτον μοί. ώμιλήσατε περί αύτοΰ ;

— Τί σοί ειπομεν ·
— Ακόμη νομίζω, πώς ακούω άύτήν τήν φρά· 

σιν. . .ακούσατε τί μοί έλέγετε.’Ιδού; ούτω:
«Συλλογίσθητι, κόρη μου, οτι μίαν μόνην στιγ

μήν θά ζήσης μέ αύτόν. Διότι εχει άσθένειαν 
είς τό στήθος, ήτες δέν επιτρέπεται είς αύτήν 
τήν ήλικίαν. Δέν θά ζήση πολύ».

— Πιθανόν νά μήν ήτον αληθές.
— Άσθμα! μοΰ είπατε! Καίέν τοΰτοιςζώ- 

σιν καί έκατόν ίτη μέ άσθμα· τό γνωρίζω αύτό. 
Έγώ ήρώτησα ιατρόν καί έπληροφορήθην.

— Οΐ ιατροί άπατώνται πολλάκις καί νά μή 
τούς πιστεύης.

— Ίσα ίσα, μόνον, δταν δέν πρόκηται περί 
θανάτου, πρέπει νά τούς πιστεύωμεν.

— "Ωστε, άπεφάσισες όριστικώς;
— Ναί, άπεφάσισα όριστικώς.
— Δέν τδν θέλεις όλοτελώςγ
— Δέν τόν θέλω καθόλου ούτε ζωγραφιστόν.
— Καί επομένως δέν αγαπάς άλλον τίνά;
— Ούτε φαντάζομαι νά επιμένω τδ τοιοΰτον. 

Μήπως έχω τά μέσα έγώ ν ’ άγαπώ ; απλώς δέν 
τόν θέλω. Τετέλεσται.

— Άλλά, διατί δέν θέλεις, εξηγήσου λοιπόν.
— Δέν αξίζει τδν κόπον.
— Έν τοΰτοις σοί χρειάζεται χρήμα, περι

ουσία, διά νά ζήσης!
— Μάλλον είς σάς περισσότερον.
— Έννοούμεθα. Γνωρίζομεν τδν κόσμον,
— Μοί τδ έπανελάβετε πολλάκιςί
— Είναι άληθές καί έπαίρομαι, δτι «1 έίί- 

δαξα καλώς.
— Ναί μοί άνεπτύξατε άρκούντω; και τδ 

πνεύμα καί τήν καρδίαν.
— Θά τοΰ γράψης λοιπόν ;
— Όχι, όχι, είπον.
— Μίαν φοράν όχι, δύο, τρεις;
— 'Εκατόν φοράς όχι, δχι.
— Ανόητη! Δέν τδν θέλεις λοιπόν, διότι 

είναι εβδομήντα έτών. Πολύ γέρων !
— Εξήκοντα οκτώ μόλις. . .
— Καί αύτό τδ έμαθες ; λοιπόν, νά, οπού εχει 

δύο ετη όλιγώτερον!
Τόσον τδ χειρότερον δι' εμέ.

— Πώς τόσον τδ χειρότερον; δέν σ ’ έννοώ.
— Άφοΰ είναι μικρός άκόμη|! ,
— Έπί τέλους έξηγήθητι, τί έννοεϊς τώρα, 

«είναι μικρό.» τδν θέλεις ή δεν τδν θέλεις;
— (Μέ ίν δάκρυ) Είναι έτι νέος | Μαμμά 

νά ητο τούλάχιστον 75!
-(Μέ δύο δάκρυα ))Έχεις δίκαιον ! *0  γέ

ρων Γρυβουά έχει καιρόν ακόμη νά ζήση!
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Άκρον άωτον οίνοφλυγίας ί

— "Εκαμα λάθος. Έπήρα ίένο κλειδί,

— Ώ, καλή ’μέρα πόθέν ήλθατε, Κύριε, καί τΐ 

μάς'ψέρετε ;

— Άπδ τήν ΊαπωνΙαν,άπδ τήν Ίαπωνίαγ φίλε 

μου, καί σδς ψέρομεν τήν πρόοδον καί τόν πολι

τισμόν.

ΈΓΤΤΡ^_ΠΕ_^.Α_

Έν τενε χορω χβριτοβρύτου τινά; καί ωραίας 
κυρίας έπάτησέ τις άκουβίως το-, λεπτόν πό- 
δα,δτε αΰτημετά θυμου καί άγακακτήΟέω' στρε
φόμενη, δπω; τόν έπιπλήξη διά σειράς κεραυνών, 
αίφνης ήλλαξεν ύφος και μειοιώσα, τφ λέγει;

—Ά, συγγνώμην, Κύριε, ενόμισα, δτι ήτεν 
ό σύζυγός μου.

X
—Εΐς τον πόλεμον, φίλε μου έκάμαμεν αν

δραγαθήματα.
—Μα δεν μοΰ είπες χθές, δτι σύ δέν ήσουν 

έκεΐ:
— Αδιάφορου, οι συνάδελφοί μου. Δέν απο

τελώ καί έγώ μέρος τοΰ στρατού ;
X

Λωποδύτης «ΰρεθείς πρό τής επιγραφής θύρας 
τραπεζικού καταστήματος,έχούσης οΰτως: « Α
παγορεύεται ή είσοδος εις τους ΐδιώτας.» ανέ
κραξε.

• —Νά λοιπόν,.δτι οί ίδιώται είναι λωποδύ- 
ται μεγαλείτεροι άπδ υμάς.

Ή κνρία:,

— Ξενρεις, Μαρουσιώ, 
γλώσσα και μούτρα δεν 
ϋέλω. Θά είσαι ευπειθής 
και μαλακή.

Ή Υπηρέτρια:

— Αρνάκι,Κνρία μό
νον παρατηρήσεις νά μή 
μονκάμνης και ϋά περά· 
σωμεν ώράϊα. Νά με &- 
φίνης εΐς τήν διά&εσίν μον-

Μεταξύ φίλων :
— Κάμε μου τήν χάριν, εΐπέ του το καί δέν 

θά σοΰ άρνηθή αύτήν τήν χάριν. Τό γνωρίζω 
καλώς.

—Καί τΐ διδόμενα έχεις, δτι δέν θά άρνηθή ;
—Νά, έπήρε τήν πρώτην μου γυναίκα καί 

άπό τήν εντροπή του, είξεύρω, δέν ήμπορεΐ νά 
κάμη αλλέως.

X
Είς υπασπιστής έκλιπαρών εκ νέου χάριν 

τινα παρά τοΰ βασιλέως, τφ ελεγεν, οπω; τόν 
καταπείση;

—Μεγαλειότατε, έάν δέν μοΰ κάμετε καί 
αύτήν τήν τιμήν, ατιμάζομαι καί........... δέν
δύναμαι πλέον νά ζήσω.

Ό δέ βασιλεύς μετά μικράν σκέψιν :
—Τόσον τό καλλίτερον, τφ άπαντα, διότι 

έπί τέλους δέν δύναμαι τιμίως νά ζώ έγώ εΐς 
τδ έξης.

X
Εις τδ θέατρον μεταξύ δύο φίλων :
—Σοΰ αρέσει, ’Αμαλία, ή παράστασις ;
— *Ω,  ναί, πολύ,Μαριέττα, δέν τό χορταίνω 

τδ θέατρον δλο νά τδ βλέπω.
— Εννόησες λοιπόν τδ δράμα ;
—Οΰφ, παύμένη,ποιος κυττάζει είς τήν σκη- ϊ

νήν τδ δράμα, δταν δεξιά καί άριστιρά έχομεν 
κωμωδίας ;

X
Κύριός τις φίλαυτος πρδς τινα Κυρίαν, άπο- ί

μακρυνόμενος τοΰ καθρέπτου :
— Δέν δύναμαι νά υποφέρω, Κυρία μου,τούς 

άνδρας,οί όποιοι παρατηρούν διαρκώς εΐς τδν κα» 
θρέπτην τδν έαυτόν των.

—Μά καλά, σεις τί επαρατηρεΐτε ;

ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΣΙΝΙΚΗΣ
.♦((♦Μ·Β·ΙΙ·>Ι·ΙΙ·11·Η.1Ι·ΙΙ·Ι»··Ι·Η·ΙΙ·»·Ι<· |ι·η·"·<Ι·<Ι·υ·"··<·>ι·ΙΙ····*··>·<·· ,1··

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΣ
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΗΣΕΙ-ίηλτ.αδου ι.βρατςανοτ
’Εσχάτως έξιδιθη εΐς δύο τόμους, άνω τών 2δ0 

σελίδων έκαστος, έν πολυτιλιστατη έκδόσιι τδ νεώ- 
τατον βύγγριμμτ τοδ λογίευ κ. Μ. Βρατσάνου, Τά 
κατά τόν θησέα.

Τδ έργον τούτο έγράοη κατα μ·μησιν τών έργων 
Βαρθελεμή.Bakker καί Τβΐίχ,οίτινις έκ τών έξοχων 
συγγραμμάτων τής άρχαί^ς ελληνικής φιλολογίας 
έμπνευσθέντες.έγραψαν τά περίρηαα αυτών αρχαιο
πρεπή έργα, δι’ ών τέρπονται άμα και διδάσκοντα: 
οι άναγνώτται.

Τά κατά τόν θησέα εινε τρόπον τινά μυθιστό
ρημα, ούχί ώςτά κοινά τής ξένης φιλολογίας,αλλα 
μυθισιόρημα ιΰγενές, ού ή ύλη έλήφθη έκ τού αρ
χαίου οικιακοί καί πολιτικοί βίου τών προγόνων 
ήμών. Ό ηρωισμός ή φιλοπατρία, ή εθνική αγωγή, 
ή ποίησις, ή γυμναστική, ή μουσική, ή ελληνική 
ορχησις. δ αληθής έρως έξα·ρονται καί αναπτύσ
σονται ώς καί τδ μέγα καί υψηλόν έργον τών αρ
χόντων καί βαοιλέων, τά καθήκοντα τούτων προς 
τούς λαούς καί τών λαών πρδς τούτους.

’Ιδού έν δλίγοις ή συγγραφή καί ό σκοπός ταύ
της. Εινε άξιος θιρμοτάτων επαίνων δ κ. Μ. 
Βράτσάνος, οβτις έπί έτη ολόκληρα είργάσθη, ΐ'να 
διά τών ύπερπεντακοσίων σελίδων το3 έξοχου έρ
γου του διδάξη, τέρψη καί ώφελήση τήν ελληνι
κήν προ παντός νεότητα, πρδς πολιτικήν αγωγήν 
καί παίδευσιν ής ίγράφη κυρίως.

Τδ όλον έργον έκ δύο τόμων τιμαται δρ. 8.

“THE BEAUTIFUL WOMAN,,
“Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗ··
Τδ νεώτερον καί πλουσιώτερον είς έκδοσιν και 

ίίλην περιοδικόν, έκδ δόμενον έν Νέα Ύόρκη τής 
Αμερικής ύπδ τής κυρίας Julia May s..

Έν τφ περιοδικφ τουτφ. οδτινος άπασα ήυλη 
άόχολειται περί τής καλλονής τών γυναικών, εΰρί- 
β/ονται άπασαι αί θεραπειαι κατά τώνάσχημιζου- 
ίών τήν γυναίκα παθήσεων, συνταγαί, πληροφορία:, 
γνώσεις, συμόουλαί, άρθρα περί .τών γυναικών καί 
πλεϊστα·. κα<·λιτεχνιχώτοται εικόνες.

Λιεύδυνβις : Mme Julia Mays
240 Fifth avenue N. Uork citu

Amer iq tie

0 ΡΩΣΣΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
META

ΠΑΣΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ BAI ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΖΑΙ

ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
• Κατά μετάφοαΰιν

ΦΡ. ΠΡΙ ΝΤΒΖ.Η

Άπο τής πα^ελθούσης Κυριακής ήρξατο 
έκδιδομένη κατά φυλλάδια πωλούμενα είς 
τας οδούς, Πρακτορεία καί κέντρα ή ’Ιστορία 
τοϋ άρξαμένου ήδη Ρ ω σ σ ό - ίαπ ω ν ι κ ο ϋ 
πολέμου,τοΰ μέλλοντος νά κατάπληξη τόν κό
σμον καί μεταβάλη Ισως τόν παγκόσμιον χάρ
την, ένεκα τόΰ ενδιαφέροντος-,’όπερ ενέχει καί 
των μεγάλων περιπετειών' καί γεγονότων, 
άτινα ή έξέλιξις αύτού μέλλει άναμφιβόλως 
νά παρουσιάση τή ΰφηλίω :

Ό συγγραψεύς αύτόυΓάστωνΔοννέ, 
άνήρ μεγάλης δεινότητος καί γνώστης τών 
μερών αύτών έξ άλλων προηγουμένων αύτού 
έργων, έκτίθησι μετά πολλής ακρίβειας καί 
δικαιοσύνης τά γεγονότα, ως έχουσι κατόπιν 
εξιδιασμένης μελέτης-καί · β’ασάνου τών συγ- 
κεντρουμένων έν Εύρωπη καθ’ έκάστην σχε
τικών ειδήσεων καί έπισήμων, πληροφοριών 
μετά τών σχετικών εικόνων.

Όσοι τών ήμετέρών συνδρομητών έπιθυ- 
fjoOoi νά γίνωσι συνδ^ομηταί κατά φυλλάδια 
ή καί νά λάβωσι τό έργον είς τό τέλος τής 
έκδόσεώς του, παρακαλοΰνται νά δηλώσωσι 
τοΰτο άπό τοϋδε ήμΐν, καθόσον, ένεκα τής 
μεγάλης ζητήσεως τοσοϋτον ενδιαφέροντος 
έρ^ου, ίδια ήμάς τούς Έλληνας ένεκα τής 
σχεσεως αύτοϋ πρός τό’Ανατολικόν ζήτημα, 
θέλουσιν ίσως ταχέως έξαντληθή οσα σώ
ματα ήθέλομεν άρχήθεν έκδόσει· Συνεπώς:

Ή τιμή του ώρίσθη εΐς φρ. ίο μετά τό 
πέρας τής έκδόσεώς.

Πάς προαποστέλλων ι, 2, 3, φρ. κτλ. θά 
λάβη τόσα φυλλάδια έκ ιό σελίδων, ελεύθε
ρα ταχ. τελών, οσα δεκάλεπτα αντιπροσω
πεύουν τό έμβασμά του.

Πάς δέ προαποστέλλων φρ. 5,θά λάβη τό 
δλον έργον πρό ή μετά τό πέρας τοϋ πολέμου, 
οσον μέγα καί άν ήθελεν άποτελεσθη.

Πάσα αϊτησις καί πληροφορία πρός τόν 
εκδότην.

Αί τιμαί εις τό έξωτερικόν νοούνται είς 
φράγκα χρυσά.

Ό έκδότης
Φρ. Πρίνπβζης

Διεν&. τής «Φύοεωςα
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ΜΑΓΙΚΗ Ε1ΚΔΝ

Είναι άπόκρίω. Καί 

ή Κυρία μετεμφιέσασα

έαυτήν,τόν άνθρωπόν

της καί τόν κΰνα της 

καί συμπεριλαβοΰσα 

αύτούς μετέβη εΐς τόν 

χορόν, · ;

----------Τίς εΐνε ή γυνή

αύτη καί ποΰ εύρίσκε- 

ται ή πιστή ακολου

θία της ;

MAISON DE BANQUE
CH ANEMOYANNI

a Pirce (GRECE)

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
X- ΑΝΕΜΟΓΙ ΑΝΝΗ

Έν Πειραιεΐ

Έκτέλησις πόσης Τραπεζικής πρόίεως.— Ενυ

πόθηκα δάνεια. — ’Ιδιαίτερος κλάδος πιστώσεως 

διά μηνιαίων δόσεων τών άσφαλεστέρων λσχειο- 

φόρων όμολογιών.— ’Αγορά καΓπώλησις συναλ

λάγματος έπί τοΰ έέωτερικοϋ.— ’Ιδιαίτερον τμήμα 

τραπεζιτικών καί έμπορικών πληροφοριών άνευ 

ούδεμιάς αμοιβής.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ
Έίαγωγή 'Ελληνικών προϊόντων ιδίως δέ Αί

γυπτον, Τουρκίαν, Ρουμανίαν κ. τ. λ. Ιδιαίτερον 

τμήμα άπόστολής δεμάτων είς 5λας τάς πόλεις 

παγκοσμίου ένώσεως. — Εισαγωγή έν έλλάδι ξέ

νων προϊόντων. ’Αναλαμβάνει άντιπροσωπείας 

'Εμπορικών καί Βιομηχανικών Οίκων, 'Αντιπρο

σωπεύει δι’δλην τήν έλλάδα τήν ’Ανώνυμον Εται

ρίαν «Διΰλίσεως ύδάτων» συστήματος X. Δε- 

ρουμώ.

'Ακρα μυστικότης είς τάς συναλλαγάς τών πε

λατών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ή Εθνική, Τράπεζα τής Ελλάδος ε{- 
δοπότεΐ τούς έγγραψέντας είς τό Λαχειο- 
φόρον δάνειον αύτής τών Ϋ0.500,000,δτι, 

πρδ τής 1ης Μαιου έ. ε δύνανται oi 
βοΐιλόμεναι νά ποοσέλθωσι πρός ανταλ
λαγή · τών δοθεισών αύτοΐς αποδείξεων 
διά προσωρινών τίτλων τοΰ δανείου καί 
πρός καταβολήν τής δεντέρας δόσεως εΐς 
τά γραφεία αύτής καί τών 'Υποκαταστη
μάτων τής. ώς καί είς τά λοιπά Τραπε
ζικά γραφεία παρ' οίς ένεγράφησαν.

Έν άθήναις τη 26 'Απριλίου 1904.

ΜΕΓΑ ΚΡΕΟΠΛΑΕΙΟΝ

Ν· ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & Ι. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΤ
Εν Νία Άγορί}

Εΰρίσκονται πάντοτε τά καλλίτερα βόεια καί μο

σχάρια κρέατα καί οί παχύτεροι καί νωπότεροι ά- 

μνοί είς τιμάς συγκαταβατικός. Τό κατάστημα έπι- 

θυμοϋν νά δϊατηρήση τήν πελατείαν, του, δίδει κα

λόν πράγμα είς τούς άγοραστάς καλ Ακρίβειαν είς 

τό ζύγισμα.

ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Η 'ΕΛΛΑΣ,.
ΟΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ — ΕΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» 

ΣΩΤ· ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΤ
Δωμάτια εύάρια. Περιποίησι; μεγάλη. Καθαρι- 

οτης εχταχ,τος. Οί προερχόμενοι εύχαριστηθήσονταε.

0 ΡΩΣΣβ-ΙΑΠΩΝΙϊΟΣ -ΠΟΛΕΜΟΣ-
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘ- ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ,, 

κατά φυλλάδια και τόμους 

Είς φυλλάδια πρός ίο λεπτά έκαστον- 
Είς τόμον δέ προπληρωτέου φρ. 5. 
’Εξ δσων φνλλαδίων καί άν άποτελεσθΐί.

Μετά ώραίων εικόνων

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ2“ΦΥΣΕΩΖ„

Σ. Κ. Πό-ι. Δελτάριον έλήφθη. Χρήματα δύ- 
νασθε νά μας άποστείλητε μέ cheque έπί Παρισίων 
ή άλλως. Π- Δ. Παρίσι ο υς. 'Επιστολή χαί τό
μοι σάς άπεστάλησαν σήμερον ταχυδρομικώς. Άνα
μένομεν νεωτέοαν σης.— Μ. X. Sfax. Δελτάριον 
χαί χρήματα ελήφθησαν εΰχαριστοϋμεν. Γράφομεν. 
Γ. Μ. Τήνον. ’Επιστολή έλήφθη.· Εύχαριστουμεν 
πολύ.— Γ. Β. Νάξον. Δελτάριον έλήφθη. Έχει 
καλώς. Άναμένομεν.— Α. Φ. Τ ρ ί π 0 λ ι ν, Β α ρ- 
βαρίας. 'Επιστολή χαί συνδρομή σας έλήφθη. Ευ- 
χαριστοΰμεν. Ταχυδρομικώς εχετε τα δέοντα.—Κ. 
Κ. Κάϊρον. ΛυπούμεΟα πολύ, διότι υποσχέσεις 
έξετελέσθησαν κατά γράμμα.— Π. καί Λ. Κ αλ ά
μα;. Ζητούμενοι αριθμοί «ά; άπεστάλησαν. Πιστεύ- 
ομεν έλάβάτε.—Ά.Β. Λάρισσαν, 'Επιστολή'καί 
χρήματα έλήφθησαν. Παραγγελία σας έξετελέσθη.— 
Γ. Γ. Κων)πολιν. "Εχετε λάθος νά παραπονήσθε.’Εν 
τούτοι; σάς στέλλομεν έτέραν άπόδειξιν καί γράφο
μεν.— Μ. Γ. Β ο υκ Ου ρ έσ τ ι ο ν. Δελτάριον έλή
φθη χαί έχάρημεν. Διεύθυνσις ηλλάγη,ώς γράφετε.— 
Κ. Β. Π λ ο ϊ έ σ τ ι ο ν. ’Επιστολή σας έλήφθη καί 
θά ζητήοωμεν πληροφορίας. Έλυπήθημεν πολύ διά 
θάνατον αγαπητού φίλου.— Κ. Κ. X α λ χ ί δ α. Δελ
τάριον έληφθη. Φυλλάδια Μυνήτορος θά σάς στεί- 
λωμεν μόλις λάβωμεν.— Ν. Μ. G a 6 s I >. *Βχει  
καλώς δημοσιευθήσεται. Σάς ένθυμούμεθα καί θά σάς 
γράψωμεν.— Ά Μ. Αλεξάνδρειαν Ρώμου- 
νίας. 'Επιστολή καί φρ. 60 έλήφθησαν. Εΰχαρι- 
στοΰμεν. Γράφομεν.— Δ. Ν. Πάτρας, δραχμάς 
5 έλάβομεν .— Κ. Δ. Κ. ’Αϊβαλή. ’Επιστολή 
σας έλήφθη. Έχει καλώς, θά γράψωμεν.—- Δ. Λ. 
Κάϊρον. 'Επιστολή έλήφθη. Εύχαριστουμεν.·—Κ. 
Π. ’Αλεξάνδρειαν. Δελτάριον έλήφθη. Έχει καλώς, 
άναμένομεν.

4*Έν  Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τδν Καταστημάτων Άνέστη Κωνσταντινίδου «ξ»


