
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙ ΕΚΔΟΤΗΣ Υ ΑΘΗΝΗΣΙ ΟΔΟΣ ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 29

ΦΡ. ΠΡ1ΝΤΕΖΗ2 Υ Παρατί>ν>πα&ιώνΣώ. Ά&. ΠιιραιΟί
ΣΥΛΔΡΟΜΗ ΕΣΟΤερ.ΚΟΥ φρ. 4C Υ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕδΛΤΕΡιΚΟΥ φρ. 20

ΟΡΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΩΝ
ΚΑΙ

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤϋΡ

Ο ζήτημα της κατα
στροφής τών μυών 
εύρίσκεται ύπέρποτε 
τήν σήμερον έν τή ή- 
μερησία διατάξει τών 
έπιστημόνων. Καθό
σον τά έπίφοόα ταΰ- 
τα τρωκτικά, άτινα 
χρησιμεύουσιν ώς ό· 
χετοί τή πανώλη η 
άλλαις μεταδοτικαϊς 
νόσοις, άς έτι άγνο- 
οΰμεν,έπεξέτεινον τδ 
καταστρεπτικόν αύ
τών έργον, ού μόνον 
έν ταϊς μεγαλουπό- 
λεσιν, ένθα πολλα-

πλασιάζονται έν καταπληκτική αριθμώ, 
αλλά καί έν ταϊς έξοχαϊς. ένθα μετά τών 
όμογενών αύτών, άρουραίων, προξενοΰσι 
τοϊί άγροΐς παντοειδείς λεηλασίας.

Εσχάτως δέ ή γαλλική Κνβέρνησις 
διέθεσε 29^ Φράγκύ^ν άποκλειστικώς 
διά τήν καταπολ.έμησιν τής καταστρε
πτικής φυλής τών μυών καί άρονραίων, 
διά τοΰ κατασκευαζομένου είδικώς όρροΰ 
έν τφ Ίνστιτούτω Παστέρ, ύπό τήν έπί- 
βλεψιν τού σοφού καθηγητοΰ κ. Danysz.

Ό κ. κ. Danysz ώς έξής άποφαίνεται 
περί τής λύσεως τού σπουδαίου τούτου 
ζητήματος, ώς καί τής καταστροφής τής 
νέας ταύτης μάστιγος,τών μυών.

— Δέν είμαι ό πρώτος, λέγει, ό κατα- 
γινόμενος μετ ’ έπιτυχίας είς τήν λύσιν 
τού προβλήματος. Τώ Ι892 ό σοφός γερ- 
μανός Λαϊφφερ^ καθηγητής έν τφ πάνε· 

πιστημίφ τού Γρέϊσβαλδ, είχεν ανακαλύ
ψει όρρόν τινα, δν έχρησιμοποΐηΟε τότε 
ή Ελληνική Κυδέρνήσις·

Τά αποτελέσματα ύπήρξαν εύάρεστα, 
άλλ’έκτοτε ό σοφός καθηγητής κατέγει- 
νεν είς άλλας ασχολίας, άφήσας κατά μέ
ρος τήν καταπολέμησιν τών μυών.

Έγώ μόλις τφ «894 άνεκάλυψα τό πα- 
θογόνον βακίλλιον, δπερ χρησιμεύει έν 
τή συνθέσει τοΰ όρροΰ, δστις τοσαΰτα 
καλά αποτελέσματα έπέφερεν, ώστε όπου 
τά μεταχειρίσθησαν,κατά ταΐς ιοο κα 
τεστράφησαν οί μύες.

Τό μικρόάιον, δπερ πρός τδν σκοπόν 
τούτον μεταχειρίζομαι ήδη, άνεκάλύψα, 
ένφ κατεγινόμην είς τήν μελέτην τών 
άποτελεσμάτων έπιδημίας. ένσκηψάσης 
έπί τών άρονραίων, έφ’ ών κατώρθωσα 
ν’άπομονώσω αύτό. *0  όρρόςλοιπδν ού- 
τος, τόν όποιον έπέτνχον, καί δστις είναι 
δλως άόλαδής διά τά άλλα ζώα, είναι 
θανάσιμος διά τούς ποντικούς. Προξενεί 
δέ είς αύτούς οίδημα τής σπληνδς καί 
έντοσθίους ταραχής, αϊτινες έπιφέρουσι 
ταχέως τδν θάνατον. ’Εκτός δέ τούτου 
τό βακίλλιον αναπτύσσεται μετά μεγί
στης ταχύτατος.

Ταυτοχρόνως όκ. Danysz έπέδειξε τφ 
άνταποκριτίί αύτοΰ σωλήνάριον, έν’ φ 
έχυσε σταγόνα αίματος έπί σταγώνος θερ
μής, έν ή τδ μικρόάιον άνεπτύχθη έν 
διαστήματι όλίγων ώρών μόνον καί μετ’ 
έκτάκτου άφθονίας.

— Ή προκαλουμένη διά τού όρροΰ νό · 
σος, λέγει ό κ. Danysz παρουσιάζει χαρα
κτήρα επιδημικόν καί διά νά μολννθοΰν 
οί ποντικοί δέν είναι ανάγκη ποσώς νά έγ- 
γίσωσι τό δέλεαρ· άρκεϊ νά δοκιμάσωσι 
τίνές τούτων τδν δι’ αύτών προπαρα- 
σκευαοθέντα άρτον, ΐνα προσάληθώσι κα
τόπιν πάντες. Συνάμα δέ είς τά μέρη ένθα



406 Η ΦΥΣΙΧ Η ΦΥΪΙί 407

ό δρρόςήθελεν οΰτω δοκιμαΰθή, δέν είναι 
σπάνιον νά έπεκτανθή ή νόσος έκεϊ έηϊ 
πολλοΰς μήνας.

— Έν τοΰτοις, έλέχθη, δει τά άποτε 
λέσματα τον όρροΰ· τούτον δέν ύπήρξαν 
πανταχοΰ εύχάριστα.

— Διότι, ίσως αΐ δοκιμαϊ δέν έγένοντο 
ώς έδει. Δέον Λ καταστροφή τών μυών 
νά γένηταχ έν δλω τώ δχαμερίσματχ καί 
ούχϊ είς μεμονωμένα μέρη, διότι έν τοχ- 
αύτμ περχπτώσεχ, μετά τινα χρόνον προσ 
έρχονται έκεϊ άλλοι καί νομίζει τις, δτι 
δέν κατεστράφησαν, ένω τούναντίον εύ- 
ρίσκεται πρδ νέας έπιδρομής τοιοντων. 
Όπερ συνέβη ακριβώς έν Όδησσφ. ένθα 
ό άηοσταλείς ορρός κακώς διετέθη είς 
τινα μέρη καίοϊ ποντικοί κατεστράφησαν 
έν αναλογία μόνον έως 44 τ0*€
έκατόν-

Έν Γαλλία, τούναντίον, τά διδόμενα 
ύπήρξαν εύχάριστα καί αί πρδςτδύπουρ- 
γεΐον αίτήσεις πρδς αποστολήν όρροΰ, 
είναι τοιαΰται, ώστε είμεθα Αναγκασμένοι 
νά κατασκευάζωμεν 4,000 λίτρας όρροΰ 
καθ ’ έκάστην, ήτοι ποσότητα δυναμένην 
ν ' άπολυμάνη ό,οοο στρέμματα γής. Ήνα- 
γκάσθημεν λοιπόν νά έπεκτείνωμεν τά έρ- 
γαστήρια καί ν’ αύξήσωμεν είς 70 άτομα 
τδ πρδς ταΰτα προσωπικόν.

Είτα ό σο^>δς καθηγητής έπέδειξε τώ 
έπισκέπτμ αύτοΰ πληθύν ποντικών, άρου- 
ραίων ζώντων, άναμενόντων τδν θάνατον 
αύτών διά τήν προπαρασκευήν νέου όρ
ροΰ καί παρέκει έτερον μέγαν αριθμόν 
νεκρών τοιούτων, διά τήν έφαρμογήν καί 
περισυλλογήν αύτοΰ.

— Άλλ’ δλα ταΰτα δέν είναι έπικίν- 
δυνα είς τδν άνθρωπον.

— Ποσώς, έχομεν έπαρκώς πείραμα- 
τισθή καί βαδίζομεν άσφαλώς.

Είτα δέ όδήγησεν αύτόν έντός ύπο- 
γείων δπου έπέδειξεν αύτώ παμμεγέθεις 
λεκάνας, περιεχούσας τδ κατάλληλον α
φέψημα, ένθα τδ θανατηφόρου σπέρμα 
άναπτύσσετο.

Τέλος ήγγικεν ή ώρα, καθ’ ήν καί τδ 
γένος τών μνών θέλει συντόμως έξαλει 
ψθή άπό τοΰ προσώπου τής γής καί μετά 
πάροδον έτών τινων, τό αποτύπωμα καί 
αί εικόνες αύτών θέλουσιν έπιδεικνύεσθαι 
τοΐς μεταγενεστέροις, ώς έν τών περιέρ
γων έκλειψάντων τρωκτικών ζώων, δπερ 
μέχρι τονδε ούδέν άλλο Λ τδ μίσος καί 
τήν αηδίαν ήμών προύκάλει διά τάς σικ- 
χαμεράς καί βλαβερός αύτοΰ ιδιότητας-

♦. ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ

ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Τής καταδικαστικής άποφάοεως τον 'ΐηαοΰ 

Χρίστον ΰπό τοΰ Ποντίου Πιλάτου καί τής 
Βουλής τών Εβραίων.
Έγώ ό Πόντιος Πιλάτος ήγεμών της Ίουδαίας... 

Έτος έχτά καί δέκατον, Τιβερίου Καίσαρος Βασι- 

λίως τής Ρώμης μονάρχου άνικητοτάτου, ’Ολυμ

πιακός Εκατοστής Εικοστής πρώτης, Ήλιάδ'.ς 

όγδοης, άπό πλάσεως κόσμου κατά τδ ήμέτερον, 

τετράκις χίλια έκατόν έδδομήκοντα τέσσαρα έτη, 

κατά τδν μερισμόν τών 'Εδραίων, άπδ καταβολής 

τής Ρωμαίων βασιλείας έτη έβδομήκοντα τρία, άπό 

τής δουλοσύνης τής Βαδυλώνος έτη 80. άπδ τής 

καταστροφής τοΰ UpoC βασιλείου τών ’Ιουδαίων 

έτη ένενήκοντα έπτά. Έπι τώ, ύπατων τοΰ λαοΰ 

τών Ρωμαίων Λουκίου Πιξώνου και Μάρκου Παυ- 

σανίου και Προυπατου τοΰ 'Ιλλυρικού Βαλλερίου 

Παλιστέρα, τοϋ κοινού. Διοικητοϋ τής πόλεως 

‘Ιερουσαλήμ Κοίντου Φαδιού, ηγεμονεύοντας τής 

πόλεως Ιερουσαλήμ και κάσης Ίουδαίας Πι

λάτου κρατίστου, ’Επιστάτου τής κάτω Γαλιλαίας 

Ήρώδου τοϋ ’Αντιπάτρου, τοΰ άκρου ’Αρχιερέως 

Καϊάφα Άλινάτου, καί Άνα Μαήλ ωσαύτως τής 

άκρας ’Αρχιερωσύνης. Άρχ.συναγώγου τοΰ μεγί

στου ναοϋΡαμπάμ, ’Αμπανέλ, Γΐοκνηνώ, Εκατόν

ταρχων Ρωμαίων τής πόλεως ’Ιερουσαλήμ. Κορνη- 

λίου. Σουμπλιμα, Πομπηλίου, Ρούφα, καί Λογγί- 

νου Κόϊντον Σέξτον.

Έν μηνί Μορτίφ (τισρί) κδ'. 22. Έγώ Πόντιος 

Πιλάτος ήγεμών τής Ίουδαίας διά τής βασιλείας 

τών 'Ρωμαίων, ένδοθεν τ.ϋ Πραιτωρίου κρίνω καί 

καταψηφίζω είς θάνατον τδν Ίησοΰν τόν λεγόμενον 

Χριστόν τδν Ναζοράΐον, άπό πατρώος τής Γαλλι- 

λαίας, άνθρωπον στασιώδη κατά τοϋνόμουτοΰ Μωϋ- 
σιως καί εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλεως 
Τιδιρίου Καίσαρος. καθορίζω καί αποφασίζω τόν 

θάνατον αΰτου είς τδν σταυρόν, όμως μετά τών ήλων, 

κατά τδ σύνηθες τών καταδίκων, επειδή συνήθροισεν 

αυτός πλήθος πολυάνθρωπου πλουσίων καί πτωχών, 

καί ούτε έπαυσε συνε’χειν θορόδους εν έλη τή Ίου 

δαία, ποιων έαυτδν υιόν τοΰ θ,οϋ, καί βασιλέα τοΰ 

’Ισραήλ, άπειλών τδν χαλασμόν τής ’Ιερουσαλήμ 

καί του ιεροΟ Ναοϋ, άπαρνοόμενος ότι τδνφόδοντοϋ 

Καίσαρος, έχων δε τήν τόλμην εΐσίλθεϊν μετά βαΐων 

καί κλάδων καί θριάμβων έκ μίρσυς τοϋ πλήθους, 
ώσπερ τις ρέξ— βασιλεύς είς τδν ναόν. "Οθεν όρί- 

ζομιν τδν ήμέιερον εκατόνταρχον Κόϊντον, Σίξτον, 

Λογγινον, νά άπαγάγη αύτδν παρρησία περιφέρων 

εις τήν χώραν 'Ιερουσαλήμ, δεδεμένον μαστιγούμε- 

νον,ένδ.δυμένον πορφύραν, φέροντα έπί κεφαλής, τδν 

άκάνθινον στέφανον, βαστάζοντα έπ’ ώμων τδν ίδιον 

σταυρόν, Γνα η παράδειγμα πασι τοΐς κακοποιοϊς, 

μεθ’ου ορίζω συνεπάγεσθαικαί δύω λν,στας φονεϊς, 

καί έξελθών διά τής πύλης Γκαπαρόλα, νϋν δέ 

Άντωνιάνας, συνάξει δέαύιδν τδν Χριστόν παρρη

σία εις τδ δρος τών κακούργων, όνόματι Γκαλβά- 

ριον, έβραϊστί δέ Γολγοθά, όθεν έσταυρουμένου αύτοΰ 

καί θανατουμένου τοϋ σώματος αύτοΰ, έν τφΣταυ- 

ρφ, εις κοινόν θέαμα πάντων τών κακούργων, καί 

άνωθεν τοΰ Σταυροϋ τεθείτω τίτλος γεγραμμένος

ι τρισι γλώσσαις; 'Ελληνιστί μέν" ’Ιησούς ό Ναζο-

' ραϊος,βασιλεύς τών Ιουδαίων’ Ρωμαϊστί δέ’Γιέζους

1 . Ναζωραίους,ΡεξΊυυδαιό;ουμ καί Έβραϊστί’ Γεσονά

ι Νοζρή Μελέκ Γελητίμ.

ί Όρίζομεν δέ ό'τι ούδεις έστω, οίας ούν τάςεως ή

ποϊίτητος, ος τολμήσει άπερισκε'πτως νά έμποδίση 

τήν τοιαύτην δίκην ύπ ’ έμοΰ ώρισμένην καί έκτελε- 

σθησομε'νην μετά πάσης σεμνότητος, κατάτά ψηφί

σματα καί τούς νόμους τών Ρωμαίων καί Έβρα'ων, 
ώς έβραϊος εις ποινήν αύτομολίας τής τών Ρωμαί

ων βασιλείας.

Οΐ μάρτυρες τής παρούσης άποφάσεως διά τών 

υπάτων καί δικαστών Ρωμαίων καί Έβρα'ων.

ί.Ραμπάν Μκντάνη Μπενεασόλη διά τών Φαρι

σαίων (τήν ψήφον).

2-Μπα’μπάν Συμεών Μπουάλδιά τών Φαρισαίων 

(τήν ψήφον).

3.Λούκιος Δανιήλ, Έραμπινιόλ. Ίκάον, Μπι- 

νηκαν, 4 Ρατάμ, Ίουταβέλ, Πτρικουλάμ έκ τών 

κριτών τής φυλής τοΰ ’Ισραήλ.

5. Ραμπάμ ’Ιούδας Μπδν Καζολή, νομικός σύμ

βουλος τών κοινών εγκλημάτων.

6. Μπετάν ’Ιούδας Μαήλ Άννας Ραφαήλ Μπι- 
νουχανπρψην Αρχιερεύς.

Ραφαήλ Μπινουγκάν Καϊάφας Άλινάτος. Καϊά

φας άρχιερεός

Οί βουλευται ’Ιωσήφ ό άπδ Ά ριμαθίας καί Νι

κόδημος καί Γαμαλιήλ ούχ υπέγραψαν.

Άντιγραφέν έκτου άπογράφου τοΰ άγιου Κοσμά 

ί τδ 1762. Έν Δρόβιανη τής ’Ηπείρου διατηρουμτ-

ί νον,μεταφερθίν έκ τήςπόλεως Άκόλα τής Ίτα'ίας.

Τδ χειρόγραφον χορηγείται είς τό Εθνικόν 

Μουσεϊον.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΡΑΔΙΟΥ

Ή άνακάλυψις τοΰ Ράρσαϋ περί τής μετα
βολής τοΰ Ραδίου εις ‘Ηλιον,είνε κατ’ αύ- 
τάς το σπουδαιότατου ζήτημα τοΰ έπιστη- 
μονικοΰ κόσμου. Περί τουτου ό Ράμσαϋ λέ
γει τά έζής : Τό Ρόδιον άπεκάλυψεν ή κυ
ρία Κούρη.Πολωνία ζώσα έν Παρισίοις καί 
σύζυγος τοΰ ομωνύμου χημικού. Τά άλατα 
τού στοιχείου τούτου όμοιάζουσι πρός τά 
του Βαρίου Τό ατομικόν του βάρος ευρεν 
ή κυρία Κούρη ίσον μέ 225, πιθανότατα ό
μως θά ανέρχεται είς 2 5ο και δά ήνε ούτω 
τό Ρόδιον τό βαρύτατου πάντων των σωμά 
των. Έκ τούτου δέ ευρίσκει ό Ράμσαϋ καί 
τόν λόγον τής εκπομπής τοΰ Ήλίου ύπό τοΰ 
Ραδίου. ΦρονεΤ, ότι τό ρόδιον εΤνε ύπέρ τό 
δέον βαρύ ώστε νά δύναται νά ύφίσταται καί 
διά τοΰτο κατ’ ανάγκην διασπαται. Ώς πα
ράδειγμα έπικαλεΐται τά πολύ σύνθετα μόρια, 
γνωστών οργανικών ένώσεων, άτινα συνί 
οτανται έκ ,3ο ατόμων "Ανθρακος καί 62 ά· 
τόμων 'Υδρογόνου. Έάν ήσαν,λέγει γνωστά 
ήδη σώματα ένέχοντα 200 άτομα άνθρακος καί 
^02 άτομα 'Υδρογόνου θά διεσπώντο ταΰτα’ 

θά βέθρυμματίζοντο» ούτως είπεΐν καί κατά 
τήν διάσπασιν ταύτη· θ’ άπέδιδον θερμαντι
κόν, όπως συμβαίνει καί μέ τό Ρόδιον εις εκ
πληκτικόν βαθμόν. ’Ομοίως ίσως θά ύπάρχη 
όριον διά τό βάρος τών ατόμων*  πέραν τοΰ 
ορίου τούτου θά εύρίσκεται πιθανώς τό Ρόδιον 
καί διά τοΰτο κατ ανάγκην διαοπδται εις Ήλι
ον.Θά δυνηθώμεναρά γε ν’άναστρέψωμεν τό 
φαινόμενου, ήτοι θά δυνηθώμεν νά μεταβά- 
λωμεν πάλιν τό Ήλιον είς Ρόδιον; Ούδεις 
γνωρίζει. Ή μεταβολή όμως αύτη θά εΐχε 
μεγίστην σημασίαν,διότι κατάτόν Ράμσαϋθά 
επλησίαζεν είς τήν κατασκευήν τοΰ Χρυσού 
τών άλχημιστών. Ώς νΰν όμως έχουσι τά 
πράγματα, δύναται νά συμβή μόνον τό αν
τίθετον, διότι ό Χρυσός είνε οτοιχεΤον εχον 
μέγα άτομικόν βάρος’ έάν δέ μεταβληθή, ίνε 
μάλλον πιθανότης νά διασπαοθή είς έλαψρό- 
τερα στοιχεία, ήτοι Άργυρον, Χαλκόν, κλπ. 
Τό πρόβλημα τού προσεχούς μέλλοντος ίνε 
λοιπόν νά μεταβληθώσι στοιχεία άτομικώς 
έλαψρότερα, ώς άλλα άτομικώς βαρύτερα.

ΗΕΑΤΕΡΑ ΕΠΙ TBS ΟΡΡΟΒΕΡΑΠΕΙΑΕ
Ό Σουηδός χημικός καθηγητής 'Αρρένιος 

εις τών προμάχων τής νέας φυσικοχημικής 
θεωρίας, ό λαβών εσχάτως τό βραβείου τού 
Νόβελ υποστηρίζει ότι αί άρχαί του δύνανται 
νά έψαρμοσθώσι και έπί τής όρροθεραπείας, 
δηλαδή τής ίάσεως μολυσματικών νόσων, τή 
βοήθεια δηλητηρίων (ορρών) ληψθέντων έκ 
τοΰ ζωϊκοϋ οργανισμού. Φρονεί δηλ. ότι τά 
έν τή όρροθεραπέία φαινόμενα βασίζονται 
έπί τών αύτών νόμων,οιτινες ίσχύουσιν άνευ 
έέαιρέσεως έν τή άνοργάνω χημεία ’Ακρι
βώς όπως έν τή άνοργάνω χημεία κατά τήν 
έξουδετέρωσιν τών όέέων ύπό τών βάσεων 
πρόκειται περί σταθερών- σχετικών αριθμών, 
οΐτινες δύνανται νά παρασταθώσι γραφικώς· 
ούτως άκριβώς διάκεινται καί τά δηλητήρια 
καί άντιδηλητήρια έν τώ άνθρωπίνώ καί 
ζωϊκώ όργανισμώ πρός άλληλα. Ή θεωρητική 
αύτη έπίγνωσις θά χρησιμεύση πολύ είς τήν 
τόσον σημαντικήν όρροθεραπείαν,καθόσον θά 
κατορθωθή νά κατασταθώσι συντηρήσιμοι οΐ 
τόσον ευμετάβλητοι ορροί.

Αΐλτίον.

Ή επιστήμη εχει εχθρούς μόνον τους ά|Λ·χΟ«(·ς. "Ο
πως καί ή αλήθεια τό σκότος.

Όπου όμιιλεΐ τό χρήμα καί ή γλώστα σιωπά.
Καί δπου ή γλώσσα βασιλεύει, τό χρήμα ελλεί

πει.
Ή τύχη ίρχεται, ριή προσκαλούμενη. 
Προσκαλούμενη δε, σκωπτικώς απέρχεται.
Ό θάνατος άκαταπαύστως, ώς κλέπτης ακολουθεί 

τήν ζωήν. "Αρα γρηγορεΐτεί Ρυϋφ.
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BUF Ο Ν

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ
(Έκ της Φυσικής τον Ιστορίας)

Έν πάση τάξει, είτε ζωων, είτε ανθρώ
πων, ή βία άναδεικνύει τούς τυράννους, ή 
δε γλυκεία επιρροή τους βασιλείς. Ό λέων 
και. ί] τίγρις έπ! τής γής. ό άετος καί ό γύψ 
είς τον αέρα βασιλεύουοι διά τοΰ πολέμου, 
κυριαρχοϋοι -διά τής καταχρήσεως τής δυ· 
νάμεως και διά τής ώμότητος, έν ω ό κύ
κνος βασιλεύει των υδάτων, έχων" όλους 
τους τίτλους, οίτινες ίδρύουσι κράτος ειρή
νης. Τό μεγαλεΤον, τήν μεγαλοπρέπειαν, τήν 
γλυκύτητα μετά τής ισχύος, τής δυνάμεως, 
τοΰ θάρρους καί τήν θέλησιν. όπως μή γίνη - 
ται κατάχρησις τούτων και νά μή τά μετα- 
νεφίζηται. εΐ μή πρός ύπεράσπισιν. Γνωρί
ζει νά μάχεται και νά νικά, χωρίς ουδέποτε 
νά προσόάλλη· βασιλεύς ειρηνικός των πτη
νών τοΰ ύδατος καταφρονεί τών τυράννων 
τοϋ άέρος· περιμένει τόν αετόν, χωρίς νά 
τόν προκαλή, χωρίς νά τόν φοβάται· απο
κρούει τάς εξόδους του, άντιτάσσων κατά τών 
όπλων του τήν αντοχήν τών πτερών του· 
και τά βίαια κτυπήματα σθεναρός πτέρυγος, 
ήτις τώ χοησιμεύει ώς άσπ'ις καί μετά τήν 
νίκην, στέφανοί τάς δυνάμεις του.’Αλλως τε 
μονον τοΰτον τόν ύπερήφανον εχθρόν έχει· 
όλα τά πολεμικά πτηνά τόν βλέπουσι καί εύ 
ρίσκεται έν ειρήνη μεθ’ όλης τής φύσεως, 
ζή ώς φίλος μάλλον ή ώς βασιλεύς μέσω τών 
πολυαρίθμων φυλών τών ένύδρων πτηνών, 
ατινα πάντα φαίνονται υποκείμενα είς τόν 
νόμον τούτον εΐνε ή κεφαλή, ό πρώτος κά
τοικος κοινωνίας ήσύ^ου, ής οΐ γείτονες οΰ- 
δέν φοβούνται άπό αρχηγόν, όστις ζητεί 
^ιόνον ομόνοιαν και θέλει μόνον ησυχίαν καί 
ελευθερίαν.

Αί χάριτες τής μορφής ή ύραιότης τοΰ 
σχήματος άνταποκρίνονται έν τώ κύκνω πρός 
τήν φυσικήν πραότητα· άρέσκει εΐς πάντας 

κοσμεί καί ευπρεπίζει τους τόπους, είς ους 
συχνάζει, τόν αγαπώσι δέ, τόν θαυμάζουσΓ 
ούδέν εΐδος έχει μείζονα αξίαν. Ή φύσις. τώ 
όντι, επ’ ούδενός έχει διαχύσει τόσας χάρι · 
τας εύγενεΐς. και γλυκείας, αϊτινες μας ύπ 
ενθυμίζουσι τά χαρίεντα έργα της έχει σώμα 
κομψόν, μορφήν στρογγύλην, χαρίεσσαν πε
ριγραφήν, λευκότητα γλαφυρόν καί καθαρόν, 
κινήσεις εύστροφους, στάσεις ότέ μέν ζωογό 
νους, ότέ δέ αδρανείς έν ώρα άφελείας- τό 
πάν έν τώ κύκνω έκφράζει τήν ηδονήν, τήν 
μαγείαν, ήν μάς δίδουσιν αί χάριτες και τό 
κάλλος, τό πάν μάς τόν αγγέλλει, τό πόν
τον παριστά. ώς τδ πτηνόν τοΰ Έρωτος· 
τό πάν άποδεικνύει τό πνευματώδες κα'ι ή 
μυθολογία άναδεικνύει τό χαριεν τοΰτο πτη- 
νόν,ώς τόν πατέρα τών ωραιότερων θνητών.

Έκ τής διακεκριμμένης ευστροφίας του, 
έκ τής εύκολίας, έκ τής έλευθερίας τών κι- 
νήσεών του έπί τοΰ ύδατος, όψείλομεν νά 
τόν άναγνωρίσωμεν, ού μόνον ως τό πρώ
τον τών πτεροέντων θαλασσίων, άλλ’ ώς τό 
κάλλιστον πρότυπον, οπερ ή φύσις μάς προσ- 
έφερεν διά τήν ναυπηγείαν. Ό ύψωμένος 
τράχηλός του καί τό άνορθωμένον καί στρογ - 
γύλλον στήθος του φαίνονται τώ όντι εΐκο- 
νίζοντα τήν πρώραν τοΰ πλοίου, τά ύδατα 
διασχίζουσαν οδέ πλατύς στόμαχός του συμ
βολίζει τήν τρόπιδα. Ό κορμός του κλίνων 
έμπρός, όπως πλεύση, άνορθοΰται όπισθεν 
καί άναδείκνυται ώς πρύμνη ή ούρά του εΐνε 
αληθές πηδάλιον οί πόδες του εΐσίν αί πλα-· 
τεϊαι κόπαι καί αί μεγάλαι του πτέρυγες, ή- 
μιάνοικται πρός τόν άνεμον καί ολίγον εξογ
κωμένοι, είσί τά ιστία τά ώθοΰντα τό ζών 
πλοΐον εΐνε πλοΤον καί κυβερνήτης ταυτο- 
χρόνως.

Ύψηλόφρων διά την εύγένειάν του. ζηλό
τυπος διά τό κάλλος του, ό κύκνος φαίνεται 
έναγλαϊζόμενος δι’ όλα του τά πλεονεκτή
ματα· θέλει νά έπιδοκιμάζηται, νά συγκρατή 
τά βλέμματα καί όντως τά συγκροτεί, είτε 
πλέων άγελιδών καί φαινόμενος μακράν μέσω 
τών πολλών ύδάτων,ώς πτερόεις στόλος εί
τε; απομακρυνόμενος καί πλησιάζων εΐς τήν 
παραλίαν, όταν διά σημείων τόν καλώσι καί 
ερχόμενος όπως τόν θαυμάσωσιν έκ τοΰ πλη
σίον, έπιδεικνύων τά κάλλη του καί αύξάνων 
τάς χάριτάς του διά μυρίων ήδέων κινημά
των, κυμαινόμενων καί τερπνών.

Συν τοΐς αλλοις ό κύκνος χαίρεται καί τήν 
έλευθερίαν δέν ανήκει είς τούς ύπηκόους ε
κείνους,τούς οποίους δυνάμεθα νά περιορί
σω μεν καί νά κλείσωμεν· ελεύθερος έν τοΐς 
ύδαοι διατριβει καί άποκαθίσταται όπου άπο- 
λαύει αρκετής ανεξαρτησίας, όπως άποκλείη 
πάν αίσθημα δουλείας και αιχμαλωσίας· θέλει 

νά διατρέχη κατά βούλησιν τά ύδατα, ν’ ά- 
ποβιβάζηται είς τήν παραλίαν, ν’ άπομακρύ 
νηται μακράν καί νά έρχεται παραπλέων τήν 
παραλίαν, νά. προφυλάσσηταί υπό τάς άκτάς, 
νά κρύπτηται ύπό τούς σχοίνους, νά είσχω- 
ρή είς τούς πλέον έρήμους όρμίσκους· άφί- 
νων έπειτα τήν μονιμότητα, έρχεται μετά τών 
άλλων καί απολαμβάνει τήν εύχαρίστησιν, ήν 
φαίνεται,ότι λαμβάνει καί δοκιμάζει πλησιά
ζων τόν άνθρωπον, καθ ’ όσον ευρίσκει έν ήμιν 
τούς έενιστάς του καί τούς φίλους του καί 
ούχί τούς κυρίους του καί τούς τυράννους 
του.

ΟΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Σ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ 
των φΜβιχ. επιστημών

ΕΠΙΣΖΕΨΙΣ ΕΙΣ ΟΔΗΣΣΟΝ
(συνέχεια ίκ τον προηγ.)

Ή ’Οδησσός έχει θέσιν ώραιοτάτην καί θέαμα- 

τικωτάιην, παρουσιάζει δέ άποψιν άμιφθεατρικήν 

τφ είσπλέοντι είς τόν εύρύταιον λιμένα αύτής. 

Άνωθι τούτοι», έφ’ ίσον πλησιάζετ·, παρατηρείτε 

μετά περιέργειας τα παλαιό καί νέα πελώρια κτί

ρια αύτής και έν σπουδή καί ανυπομονησία διερω- 

τατε αμέσως τούς γνωρίζοντας τήν πάλιν ταύτην, τι 

ε’νε τοΰτο καί τί εΐνε έκιΐνο. IΙλήν έχετε υπομονήν τι- 

να νά υπάγετε και νά τά έπισκεφθήτε ταΰτα μόνος,διό

τι οίονδήποτε καί αν έρωτήσητε, πιθανόν νά μή σας 

δώση άκριβίΐςπληροφορας,δπως συνέβη και είς εμέ, 

έρωτήσαντα τί ήτο τό πρό ήμών έκτεινόμενον άνωθι 

έν μέσφ τήςπόλεως μέγα κτίριον καί μοί είπον, δτι 

τοΰτο ητο τό πανεπιστήμιον, ενώ ήτο τό μέγα τής 

πόλεως θέατρον.

Ήδη είσερχόμεθα εΐς τόν πρώτον εξωτερικόν λι

μένα, παρακάμψαντες τούς δύο εξωτερικούς τεχνη

τούς βραχίονας αύτοϋ, κυματοθραύστας συνήθως κα

λούμενους καί τό μικρόν σκάφος μας βαίνει βραδέως, 

διακόψαν τόν δρόμον του. Μετ’ ολίγον δέ είσελθόν- 

τες είς τόν εσωτερικόν λιμένα, αίφνης ήγκυροβο- 

λοΰμεν έν τφ μέσφ ακριβώς αύτοϋ. Γύρωθεν πολυ

άριθμα ατμόπλοια ησαν ελλιμενισμένα, ένώ διξιόθεν 

καί άριστορόθ-ν καί είς τό άπέραντον βάθος τής 

ακτής τής παλαιας ’Οδησσού, πρός τά δεξιοί ήμών, 

ένθα ό παλαιός λιμήν, οί προεξέχοντες ιστοί απει

ραρίθμων σκαφών προσελκύουσι τήν προσοχήν καί 

τόν θαυμασμόν ήμών. Ή ’Οδησσός είναι μέγα έπί- 

νειον καί τροφοδοτεί μέγα μέρος τής άπεράντου 

Ρωσσίας. Συγκοινωνεί δέ μέ πολλά μέρη τής ϋ*  

φηλίου καί εσχάτως ήρξατο καί νέα συγκοινωνία 

μεταξύ Όδησσοΰ καί ’Αμερικής, κατ’ εύθεΐαν, διά 

μέσου μεγάλων σκαφών τής ρωσσικής Εταιρείας. 

Έτυχε δέ ν’ άναχωργ, εν τοιοΰτον κατά τινα ήμέραν 

τής έν Όδησσφ διαμονής μου, τό πρώτον νομίζω, 

καί τά εγκαίνια τής ένάρξιως έωρτάζοντο διά γενι

κής έπισκέψεως τών κατοίκων ίδια τής σπουδαζούσης 

νεότητος. ήτις μετ’ ενθουσιασμού κατευώδευε τό 

ώραϊον σκάφος.

Άφοϋ έπ’ αρκετόν έμείναμεν έν τφ μέσφ τοΰ

λιμένος,άναμένοντες τήν έπίσκε.ψιν τής αστυνομικής 

αρχής, κατάίτό 'συνηθες ’βραδύνει περί τήν 

μών ώραν καί μαςέδόθή -ή άδεια νά προχωρήσωμεν, 

είσήλθομεν πλησιέστερρν καί βαθμηδόν.'έλλιμενί- 

σθημεν'παρά τή προκυμαία. Τότε ,έδει- καί:πάλιν 

ν’ άνάμείνωμεν έτερόν έπίσκεψιν τής εξουσίας, καί 

μετά μίαν ώραν περίπου προσήλθεν ή αστυνομική 

αρχή, ήπς λαμδάνουσα τό διαβατήριον ενός έκα

στου τών επιβατών, διηιώτα τόν σκοπόν τής Πλεύ

σεως αυτοΰ και έβεβαίου τήν αύθεντικότητά ιώί α

τόμων. Μετά τήν έξέτασιν. ταόίήν, έξήλθομεν είς 

τήν προκυμαίαν, δπου-ή τελω·.ιάκή αρχή έξήτασε 

έπί τοϋ έδάφους τάς άπ'σκευάς ήμών, μολονότι έ

πιπτε και λεπτή βροχή. Τοΰτο μοι έφάνη παράδοξον 

καί άτοπον, ένφ παντοΰ οί έπιβάται οδηγοΰται έν 

τη αιθούση τοΰ τελωνείου. " "

Τέλος έλευθερωθέντες άπό τάς χειρας τής εξου

σίας, πσρελάβομεν έκαστος τός αποσκευάς του καί 

μετά τοΰ πρώην πλοιάρχου και συνταξιούχου μι- 

σθώσαντες άμαξαν,έβημεν ή μάλλον συνιμαζ>ύ$ημέν 

έν αύτη καί άνήλθομεν έν σπουδή, τοΰ ίππου καλ- 

πάζοντος τήν άνηφορικώς βαίνουσαν πρός τήν πό- 

λιν πλακόστρωτο·? οδόν. Άλλά, πρός θεού, άμαξα 

ήτον αΰτη ή άμαξιδιον ; Ήπόρησα, έν Ρωσσία δπου 

τά πάντα κατασκευάζονται μεγάλα κάί περιμένει 

τις νά ιδη έκεϊ είς τήν μεγάλην χώραν τά πάντα 

έκτακτα, έκτροπα και μεγάλα’ αίφνης ή πρώτη 

έντόπωσίς του ε’ναι μικροσκοπική, διότι αι άμα- 

ξαί των, δι’ών θά άνέλθη εις τήν πόλιν ε’ναι 

μικρότατοι, χαμηλότατοι, στενόχωροι καί κατάλ

ληλοι δΓ ένα μόνον άνθρωπον- έπί πλέον δέ αύται 

ε’ισίν άνευ στηρίγματος δπισθεν καί αν δέν κρα- 

τήσθε καλώς διά τών χειρών, άναποφ,ύκτως θά 

πέσητε χαμαί έκ του άνιτιναγμοΰ τής' τροχάδην 

συρόμενης άμάξης σας, ήτις τουναντίον έχει ίπ

πον πελωρίων διαστάσεων καί αμαξηλάτην έπίσης 

απεριορίστων εκτάσεων.

Καί οδτως είσέρχεσθε είς τήν άπέραντον, ώ- 

ραίαν, καθαρόν, πολυποίκιλλον, μεγαλοπρεπή, εύ- 

φρόσυνον, εύρρυθμον καί πολύκοσμον περίφημου ήδη 

πόλιν τής Όδησσοΰ.

Ή 'Οδησσός διαιρείται εΐς παλαιόν, ελληνικήν 

’Οδησσόν-καί Νέαν ’Οδησσόν. Ή παλαιά έκειτο 

ώς καί σήμερον φαίνεται, βαρ-ιοδυτικώς τής νΰν. 

Ή δέ νέα, σημαντικωτάιη εμπορική πόλις ούσα, 

καί πολυσήμαντος ΰφ’ δλας τάς επόψεις, Ιδρΰθη 

έπί Αικατερίνης Β'. τφ 1794, άνεπτύχθη δέ ύπό 

τήν διοίκησιν τοΰ δουκός Ρισελιέ. οδτινος τό ά

γαλμα κοσμεί τήν παρά τήν παραλίαν πλατείαν 

τοΰ περιπάτου, έπί Αλεξάνδρου τοΰ Α'. Ή πόλις 

είναι κανονικώς ρυμοτομημένη, φέρει δέ ώραίας και 

μεγάλας,ώς έπι τό πλαστόν, οικοδομάς. Τό δέ πρός 

τήν θάλασσαν τεϊνον μέρος, είναι τό ώραάτ,ρον, ο

πού και αί μεγαλείτεραι καί μεγαλοπρεπέστεροι οί- 

κοδομαί και τά πολυτελέστερα ξενοδοχεία καί τό 

θέατρον κεϊνται, άποτελοϋντα τό βουλεβάρτου, ήτοι 

τήν μεγάλην λεωφόρον, έφ’ ής μεγάλη ώραϊα κλί- 

μαξ έκ γρανίτου φέρει .πρός τήν θάλασσαν, δπου 

καί β νέος μέγας λιμήν.

Ό πληθ-ισμός τής Όδησσοΰ,δστις τώ 1820 ά· 

νήρχετο είς 60 χιλ. μόνον, ήδη ανέρχεται είς 500 

καί πλέον περίπου, έκ τών όποιων πολλοί ξένοι,
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κυρίως Έλληνες. Έχειδέ, ώς εΐπομιν, ώραϊα ση

μαίνοντα χτίρια, οΐον τ'® μέγαρον τοΰ στρ.διοικηιοϋ, 

τδ μέγαρον Νοροντσώφ, τδ χρηματιστήριον, ή μη- 

τρόπολις, το ταχυδρομεϊον, ή εμπορική σχολή, τδ 

νισοκομεΐον, ό ώραϊος ελληνικός ναός, τδ πανεπι

στήμιο», δπερ εχει φιλολογικήν «χολήν .φυσικομαθη

ματικήν κα'ι νομικήν.'Αξιόλογα δ’ έπίσης δημόσια 

κτίρια έχει τήν δημοσίαν βιβλιοθήκην, τδ μουσεϊον, 
τδν βοτανιχδν κήπον, τήν βιβλιοθήκην χαί τδ άστερο- 

σκοπεϊον, ώς χαί άλλα ευμεγέθη παραρτήματα τοΰ 

πανεπιστημίου, τήν ‘Ελληνικήν σχολήν, τδφδεϊον, 

κτλ.

Βιομηχανίαν ή 'Οδησσός έπίσης έχει αρκετήν 

καί καλήν. Παράγει δέ άλευρον, ζύθον, καπνόν, 

σάπωνα, κηρία καί άλλα πολλά.

Τδ σημαντικότερου όμως έμπόριον της είναι 

ή εξαγωγή σίτου είς Τουρκίαν, ’Ιταλίαν, Γαλλίαν 

'Ισπανίαν, ’Αγγλίαν καί 'Ελλάδα, ώς και λίνου, 

ξυλείας καί δερμάτων. Εισάγει δέ αποικιακά, λι

θάνθρακας καί εμπορεύματα διάφορα.

Ή ’Οδησσός θεωρείται, ώς ή ώραιοιέρα πόλις 

τής Ρωσσίας, έχει δέ καί τδ καλλίτερον κλίμα.

Ενταύθα συρρέουυΐν έξ όλων τών μερών τής 

Ρωσσίας, ίίίατβ θέρος, οπού οί τών μεσογείων με

ρών προσέρχονται καί λαμβάνουσι τά λουτρά των 

και διασκεδάζουσι πολύ.

Ό σύγχρονος ρώσσος έγένετο πολύ απαιτητικός- 

θέλει τά πάντα au luxe και δλα εΐς τήν εντέλειαν. 

’Εργάζεται καλά, τρώγει πολύ καί έξαίρετα, πη

γαίνει τακτικός είς τδν περίπατόν του και διασκε

δάζει ώς τέλειος γάλλος. Ή Όδησσδς τφ παρέχει 

τά μέσα πρδς δλα ταϋτα.'Εργασία ύπάρχει ένταύθα 

δι' ολας τάς τάξεις, βιομηχανία, έμπόριον, ναυτιλία 

καί γράμματα είς τήν ακμήν. Τρόφιμα όλων τών 

είδών καί εύθυνά. Περίπατοι έξαίσιοι εις τα βουλε

βάρτα και τάς οδούς και όλα τά κέντρα, θέατρα καί 

κήποι έπίσης. Τδ δέ μέγα χειμερινόν θέατρον τής 

πόλεως είναι κάτι τι έξαίσιον ύπδ έποψιν οικοδομι

κής και διαχοσμήσεως. Άμιλλαται πρδς τά καλεί- 

τερα ευρωπαϊκά καί διδάσχουσιν οί καλείτεροι θία

σοι.Λέγεται, οτι.είργάσθησαν ένταύθα οί καλείτεροι 

άριστοτέχναι καί καλλιτίχναι, ενέχει δέ. ευμάρειαν 

και ευρυχωρίαν ού τήν τυχοΰσαν. Ή 'Οδησσός ειναε 

πόλις ωραία, μεγάλη, θαυμασία καί πλουσία και 

έπίσης θέλει τά πάντα ώραια, μεγάλα, θιυμάσ α 

.καί πλούσια.

Είς τάς κυριωτέρας δδούς τής Όδησσοΰ καθ’ 

εσπέρας είναι αξιοπερίεργος ή συγκίντρωσις τής κα- 
λειτέρας ρωσσικής ταξεως, ήτις περιδιαβάζει κατα 

μήκος καί πλάτος αύτών. Είναι ό μοναδικές περί

πατος τή; πόλεως, ιδία έν ώρα χειμώνος. Διασκε

δάσεις όλων τών ιίδών ένταΰθα αφθονοΰσιν, ώς εί’πο- 

μεν, άλλ’ τ περίπατος καθ' εσπέρας παράτοϊς ρώσ- 

σοις, είναι, ώς φαίνεται απαραίτητος, διότι ένταΰθα 

άλληλοβλέπονται αμεσότερου και εύκολώτερον καί ό 

περίπατος συντελεΐείς τήν εύεξίαν καί τήν χώνευσιν.

Άλλά δέν άρκεϊ τοΰτο, καθόσον πρδς ευκολίαν 

όλων τών τάξεων, όλων τών ήλικιών καί όλων 

τών οργανισμών, ινα πάντες δύνανται νά προσέρ- 

χωνται είς τούς οδικούς τούτους περιπάτους καί μή 

στερώνται τής θεαματικής καί ύγιιινής ταύτης 

άπολαύσεως, έχουσι τοποθετήσει εκατέρωθεν τών 

περιπατητικών τούτων εμπορικών οδών, καθόσον 

αύται είσίν αί έμ.πορικώτεροι όδοί τής πόλεως, ώ- 

ραϊα καί στερεά έπιμήκη θρανία, όπως παρακάθην- 

ται καί αναπαύονται οί γέροντες και-ασθενικοί, αί 

άδύνοτοι γυναίκες καί οί μή δυνάμενοι έν γίνει νά 

περιδιαβάζωτιν έ*εϊ  έπί δίωρου καί τρίωρου, καθ’ δ 

διαρκεϊ ό εσπερινός ούτος περίπατος. Ένπλήρει δέ 

χ-ιμώνι και μέ τήν χιόνα έτι καί τδ ψύχος είναι ώ- 

ραϊον καί θεαματικόν να βλέπη τις αύτούς, ούδόλως 

έπηρεαζομένους έκ τής ατμοσφαιρικής καταστάσεως 

καί μή διακόπτοντας τήν τακτικήν αύτών ταύτην 

απόλαυσιν.

Ή Όδησσδς έχει καί άλλας απολαύσεις, έπί

σης ώραίας καί διασκεδαστικάς, χειμερινός καί θε

ρινός. Έχει τδν άπέραντον, έξαίσιον καί φωτόλου- 

στον κήπον, βορειοθιν τής πόλεως, ένθα τδ θέρος 

κ;θ' έσπερος πλημμυρεϊ άπδ κόσμον τών καλλίτε

ρων τάξεων, έχει τούς εξοχικούς περιπάτους καί 

κέντρα, έχει τδ μεγαλοπρεπές καί μοναδίχδν χει

μερινόν θέατρον της, δπου ή πολυτέλεια, τδ πλού

τος, ή έπίδειξις μετά τοΰ θάμβους καί τοΰ θαυμα

σμοί άμιλλώνται.

Αί γυναίκες τής Όδησσοΰ είσίν ώραϊαι καί λε

πτοφυείς, ένδύονται μέ κομψότητα καί χάριν, ολαι 

χαρίεσσαι καί ζωηροί, άγαθαί καί ά·επτυγμέναι,έν 

άντ.θέσει πρδς τούς άνδρας των, οίτινες τουναντίον 

είσί σκεπτικό’, μελαγχολικοί μάλλον σιωπηλοί και 

βαριϊς. Δέν δύναται τις βεβαίως νά τούς παρα

βάλω μέ τούς φίλους αύτών καί συμμάχους, τούς 

φιλομειδ,ϊς και φιλοπαθεϊς γάλλους,. ών άπομιμών- 

ται μέν ανέκαθεν τούς τρόπους καί τά ήθη. τήν 

σπουδήν καί τήν πρόοδον, τό φώς καί τήν ειλικρί

νειαν, αλλά, αποστέργουσι τδ κοΰφον καί τδ έλα- 

φρόν, τδ χασομέρι καί τδ φλύαρον, τήν άένναον ύπο- 

κλισιν καί ιά περιττολογήματα.

Είς τδν περίπατον μεταξύ τών .περιπατητικών 

καί ώοαίων θαμώνων. αίφνης βλέπετε να διεισδύ- 

ωσι καί ταχ-’ως νά διέρχωνται προ ήμών έν σπουδή 

νέος τις ή νέα, έστω δέ καί κύριος ή κυρία μέ βι

βλίου τι ή χαρτοφυλάκων έπί χεϊρας ή ύπδ μάλης 

καί παραδόξως βλέπετε τούτους καί δίερωτάτε, τί 

θέλουτιν ούτοι έν τώ μέσφ του άπεργαζομένου πλή

θους ; Άλλά, Guarda e passa. Ε’νε οί σπουδαιολο- 

γοΰντες καί οί μελετώντις.

Καί έπειδή δ λόγος ένταΰθα καί περί σπουδής 

καί μ λέτης, δέον νά παρατηρήοωμιν σοβαρώς, ό

τι ό σύγχρονος ρώοτος καταγίνεται πολύ καί ίσως 

υπέρ τδ δέον εΐς τε τ;·ς τέχνας καί τάς έπιστήμας, 

τδ έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν. Καί αληθώς, α

πλή έπίσκεψις είς τά πανεπιστήμιά των και τα λύ

κεια, τάς ποικίλας βιομηχανικός καί έμπορικας 

σχολάς, τά εργαστήρια καί τά χημεία, άρκεϊ δια 

νι ίδη τις, τί γίνεται έκεϊ. Άμιλλα πάγκοινος καί 

ζήλος ακραιφνής, όπως πας τις άναδειχθή τέλειος 

καί ζηλευ-.ος καν δι’ εαυτόν καί διά τήν πατρίδα. 

Φιλοτιμοΰνιαι όμολογουμένως τις ν’άναδειχθή πε

ρισσότερον τοΰ άλλου καί ούδείς φυσικά χάνει τδν 

καιρόν του έπί ματαίφ.
Είναι πολύ αξιέπαινοι διά τοΰτο καί μά τήν αλή

θειαν, τούς ζηλ-τόω, διότι τουναντίον παρ’ ήμϊν τά 

πάντα έχουσιν άτελώς καί ακροθιγώς έπιλαμβανό- 

μεθα τών πάντων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ

—Τ( ίννβοΰμεν λέγοντεε, διαπνοή ;

Τό έν τφ σώματι ήμών {>όωρ Εξέρχεται όιό τον 
δέρματος άναιπαιοθήτως καί ίξατμίζεταΓ τοντ’ 
έστι διαπνοή. *Εάν  ή θερμοκρασία τον σώματος 
τείνη ν' ανό,ηθή, τό φαινόμενον μεγαλοποιείται 
και σταγόνες φαίνονται έν τ§ έπιφανείφ τον δέρ
ματος' τότε έπισνμβαίνει ή έφίδρωσις. Είνε 
δέ περιεργότατον, δτι ή θερμοκρασία τον σώμα
τος μένει μόνιμος δηλαδή 37®,όποια δήποτε και 
δν ήνε ή θερμοκρασία,είς ήν ύπόκειτοι. Τοΰτο δέ 
συμβαίνει, διότι ύπό τήν έπήρειαν τον νευρικοϋ 
συστήματος, τό αίμα διασχίζει τά κατ' επιφά
νειαν τριχοειδή άγγεΐα και θερμαίνει τό δέρμα. 
Τό δέρμα έξατμίζει τό ύδωρ τον σώματος έν με
γάλη ποσότητι καί ή ψύχωσις, ήτις έπακολονθεϊ 
σνγκρατει τήν θερμοκρασίαν έν ώρισμένω βαθ- 
μφ. Τοντο αν δέν ανέβαινε θά έπήρχετο ό θά
νατος- 'Η θερμοκρασία τοϋ σώματος κατά τόν 
τυφοειδή πυρετόν ανέρχεται τους 40-41® άλλ' 
δν δέν πέση, ό θάνατος έπέρχεται άμέσως.

—Διατί Ιδρώνομεν, δταν ίκτελώμεν μυϊκός άσ- 

κήσεις ;

Διότι διά τών κινήσεων και γυμνασμάτων ή 
θερμοκρασία τον σώματος ύψονται καί πρέπει 
α?τ?; νά καταπέση δι' έξατμΐσεως τον ιδρώτο:.

—Διατί χάνει τις βάρος έκ τής έφιδρώσεως ;

Διότι τό ύδωρ τοϋ σώματος έξερχόμενον έτΔ 
τον σώματος ,έξατμίζεται" δν δέ μείνη τις έν 
θερμφ άέρι έπι μίαν ώραν, θέλει άπωλέσει έκ 
τής έξατμίσεαος ύπερ τό χιλιόγραμμον νδαιος.

—Διατί αίσθανόμεθα μεγαλείτερον βάρος έν 

καιρφ ύγρφ;

Jia τόν άντίθετον λόγον. Ή διαπνοή έπιβρα- 
δννει, νδωρ έκ τοϋ σώματος άποβάλλεται έλά- 
χιστον καί έπομένως αίσθανόμεθα μεγαλείιερον 
βάρος.

—Διατί έν γένει οΐ έν θερμοϊς κλίμασι χάνουοι 
βάρος ;

Διότι σχεδόν πάντοτε νφίστανται έξατμίοεις 
τοΰ έν αύτοΐς ϋδατος- Τό ανθρώπινον σώμα 
περιέχει 50 τοϊς 100 νδωρ’ ώστε δυνάμεθα νά 
τό παρομοιάσωμεν πρός σπόγγον βεβρεγμένον, 
όστις οτ« μέν εΐνε βαρύτερος, ότέ δέ έλαφρότερος, 
άναλόγως τής θερμοκρασίας.

— Διατί καθίσταται δροσερότερου δωμάτιον 

καταβρεχθέν ;

Διότι ή θερμότης έξατμίζει έπαισθητώς τό 
ριπτόμενον νδωρ, διά τή; Ιξατμίσεω; δέ άπορ· 
ροφάται ή θερμότης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ϊΡΩΤ0'ΑΠ0ΚΡIΣΕIΣ

— Τί χρειάζεται προς έςόντωσιν τών μυρ- 

μή ων ;

— Δεθειάνθραξ έγχυνόμειος έν ταΐς φωλεαις 

αύτών.

X
— Πώ; δυνάμεθα νά «πολαΰσωμεν δενδρύλ

λια π·.στακί»ς (φιστικιάς).

— Είτε προμηθευόμενοι δενδρύλλια έκ τοΰ 

ανθοπωλείου Κ. Μουχλίδου, έν Άθήνσις, είτε 

σπείρίντε; σπόρους άγριας πιστακίας (κοκορε- 

βυθει«ς).

X
— Δύναοθι νά μάς είπήτε, πόθεν προέρχεται 

ή φαλακρότη; τής κεφαλής;

—Ούχί,έπακριβώ; οέν είναι γνωστή ή αίτια.

X
— Τίνι τρόπω δυνάμεθα κανονικώς νά κόψω- 

μεν το άνω μέρος ύαλου λάμπας, ακροθιγώς 

θραυσθείσης, ινα σώσωμεν τό επίλοιπου μέρος ;

— Ευκόλως κόπτεται,, έάν ποότερον χαραχθή 

το μέρος διά τοΰ άδάμαντος.

X
— Πώς άνοδύνως εξάγονται όδόντες ·,

Δ'·ά τών ενέσεων εύκαινης, τάς οποίας όμως 

μόνον εΐδήμων ού αται νά εχτελεση.

X
— Το οαφνέλαιον, ώς λέγουσιν, άναγιννα 

τάς τρίχας τής κεφαλής. Είναι τούτο αληθές ;

— Δέν έχει τοιαύτην ιδιότητα τό δαφνέλαιου.

X
— Πώς διορθοΰται τό ταγγόν βούτυρον ;
— Μέ άσοέστιον ύδωρ, εάν ή τάγγισι; είναι 

μικρά.

X
/— Τί φάρμακου προχείρως συνιστάτε διά τόν 

πονόοοντον ,

— Τό χλ ωριοφόρμιον.

X
— Ποιον τδ καλλίτερον μέσο- πρό; καθαρι

σμόν τών οδόντων;

— Λεπτή κόνις άνθρακο; καί μαγνησίας μέ 

ολίγον αιθέριου ελαιον μέντας.

χ
— ΤΙ νά μεταχειρ’.ζώμιθα πρός ε-ολόθρευσιν 

τών ψύλλων;

— Νά πλύνετε τό πάτωμα κτλ. μέ διάλυμα 

άχνης υδραργύρου.

Αελτίον
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ΑΙ ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
Ήγάπα μετά παραφοράς τήν συμπαθή ποι- 

ήτριαν ό δυστυχής νέος, δστις ήδη Απέθνησκεν εκ 
οθίσεως εις έν μαγευτικόνχωρίον τής πόλεωίΑ. 
01 ιατροί τδν είχον στείλη πρδς Αλλαγήν τοϋ αέ- 
ρος και Απηλπισμένοι πλέον έκ τής επιστήμη', 
τδν έρριψαν εις τάς Αγκάλας τής κοινής ■ ήμών 
μητρός, τής φύσεως·. Πρδ πέντε έτών τήν είχε 
γνωρίση καί Αγαπήση μετά πάθους, μετ' έρω
τος τοσούτου θερμού, μετά λατρείας τοσαύτης 
θεϊκής, ώστε ούδέν Απολύτως ούδέν, ήδυνήθη 
νά τδν Αποσπάση απδ τδ ίνδαλμά του.

*Ω, θεέ μον, ποίαν Ισχύν και παντοδυναμίαν 
εχει δ μικρός αύτδς υίδς τής ’Αφροδίτης; ποίαν 
δύναμιν έξασκεϊ έπι τοϋ κόσμου, ώστε ούδεις 
νά δύναται νά τδν καταβάλη; *Ω!  μικρέ και 
δόλιε πανούργε, πόσην έπιρροήν κατέχεις. . . . 
προσφέρεις τδ δηλητήριόν σου με μειδιώντα χείλη 
και ούδείς δύναται νά σέ άποπέμψη, ούδέ νά 
σ’ Αποφύγη. . . Ούτω καί δήμέτερος δυστυχής 
νέος, δηλητηριαστείς, περιέμενε τδν λυτρωτήν 
του θάνατον, δπως τδν Απαλλάξη έκ των βασά
νων καί οδυνών, αΐτινες τδν κατεβίβρωσκον.

Ήτο ήμικεκλιμένος έπί τών προσκεφαλαίων, 
μέ τήν δψιν ώχράν, τάς παρειάς κοίλας, τδ 
στήθος Ασθμάινον και μέ αναπνοήν διακεκομ- 
μένην καί τά μέλη του σχεδόν κατάξηρα έκ τής 
Αδυναμίας, θά τδν ένόμιζέ τις νεκρόν έκ πρώ
της δφεως, έάν μή προέδιδε τήν έκλείπονσαν 
ζωήν του δ μικρός θόρυβος, τδν όποιον προκαλεϊ 
ή δύσπνοια παρά τοΐς ψυχορραγούσε. Μετά φω
νής Ασ&ενοΰς έψέλλισεν όνομά τι, κατόπιν λέξεις 
τινάς Ασθενικός καί έν ταυτώ προσεπάθησε κί
νημά τι, ώς νά ήθελε νά έγερθή. ΐνα μεταβή εις 
γωνίαν τοϋ δωματίου, θά ένόμιζέ τις, βλέπων 
αύτόν, δτι μαγνήτης τδν εΐλκυε πρδς τά έκεϊ. 
Ματαία προσπάθεια, ήτον Αδύνατον πλέον νά έ
γερθή' δ θάνατος εΐχεν Ανοιξη τάς Απαίσιας αύ
τοΰ πτέρυγας και τδν είχεν ήδη κυριεύσει. ’Εν 
θλιβερόν Αχ ! έξέφυγε τότε τών κατεσκληκότων 
χειλέων τον, ίδρώς ψυχρός περιέβρεξε τδ ώχρδν 
μέτωπόντου, βΐγος τι Ασύνηθες κατέλαβε τδ Απο- 
οτεωμένον πλέον σώμα του και μία λύπη Ανέκφρα
στος,λύπη Απελπισίας καί φρίκης διεχύθη έπι τοϋ 
μεμαραμένου προσώπου του. Ίσως ό ψυχολό- 
γος νά ήδύνατο μόνον νά έννοήση τί κατέτρυχε 
τδν σκελετόν έκεΐνον, δποϊαι μελανοί σκέψεις

είχον κατακλύσει τήν τεταραγμένην διάνοιαν του, 
δλως δε ίσκοτεισμένην έκ τής λύπης κιι Απελ- 
πισίας. Καί δντως Απελπισίας, καθόσον τδ νά ι
Αποθνήσκη τις έν τφ μέσφ τών γονέων του, τών ί
συγγενών του και τών φίλων του Ακόμη, δ θά
νατος καθίσταται δλιγώτερον πικρός' Αλλά ν’ ί
Αποθνήσκη μόνος καί έρημος, είνε δντως Απελ- ;
πιστικόν καί φρικώδεςάφ δ,τι δύναται νά φαν 
τασθή νους Ανθρώπου. Άχ! είπε και δευτέραν .
φοράν καϊ δάκρυ βαρύ πλήρες έκφράσεως καί 
πόνου ίκύλυσεν εκ τών ήμιοβύστων δφθαλμών 
του. Είναι τδ φυλαττόμενον τελευιάΐον δάκρυ τής 
διαμαρτυρίας, τής Ατυχούς ζωής. «’Αν ήδυνά- 
μην νά έγερθώ, έσκέφθη, και έν ταυτφ ώς νά 
Ανεζωπυρούτο κάπως, κατέβαλε προσπάθειαν και 
είτα Αγώνα καί τήν Αδυναμίαν του άνελπίστω; 
νικήσας, ήγέρθη και μέ βήμα εσπευσμένου και τρέ- 
μον διηυθύνθη πρδς τήν έλκύσασαν αύτδν γω 
νίαν. “Εσυρε δι*  Αποτόμου κινήσεως σύρτην 
τινά, τοϋ έκεϊ ευρισκομένου έπίπλου, έξέβαλε 
μικράν τινα θήκην καί έπιστρέψας είς τήν κλίνην 
του, έπανέπεσεν ώς μόλυβδος έπ' αύτής, ΐνα 
μή πλέον έγερθή .. Ηνοιξε δέ τότε έν τφ αμα 
τήν θήκην καί μέ Απληστου βλέμμα εθεώρει 
έντδς αύτής, σκεπτόμενος καί κλαίων. Καί δά
κρυα δέν Ανέβλυζον πλέον έκ τών Ασθενών αύ- 
τοϋ δφθαλμών, αλλ ’ ώχρόν τι μειδίαμα έπλανήθη 
έπι τών μεμαραμένων χειλέων του, Αφρός τις 
μέλας έξήλθεν έκ τοϋ στόματός του, ή κεφαλή 
του έτέντωσεν Αδρανής έπί τών προσκεφαλαίων.
Ήτο πλέον νεκρός δ τάλας, τήν ζωήν του.θυσιά- 
σας χάριν έκείνης έν τή Ακμή τής νεότητος.

Είς νεοσκαφές Ανθοστόλιοτον προσφάτως μνή
μα γυνή τις ραδινή έκάστην πρωίαν έφερεν Ανθη 
καί έστόλιζεν αντδ μέ ζήλον και φροντίδα’ ούδείς 
έγνώριζέ τι. ’Επί δύο δλόκληρα έτη έξηκολούθει 
ή Αγία ανιη μυσταγωγία τών δύο καρδιών, Αν- 
ταγαπωμένων είσέτι, ών ή μέν μία εύρίσκετο 
ζώσα έπί τοϋ χώματος, ή δέ Αλλη φθειρόμενη 
έτι ύπδ τδ χώμα. Μετά τά δύο δέ ταΰτα έτη 
ήνωσεν αύτούς ό έρως, ούτινος Ανάδοχος παρέ- 
στη δ θάνατος, ώς νυμφική δέ κλίνη τδ μνήμα, 
καί ώς εύτνχία ή Απόλυτος αΐαονιότης. ,

Ώραίαν τινά πρωίαν τοΰ μελισταγοϋς Μαιου, 
Αφοΰ ή γυνή πρότερον τδ μνήμα έστόλισί μέ 
Ανθη, έκλινε τήν έρατεινήν αύτής κεφαλήν ώς ;
xdZvf όόδου ύπδ τδν ήλιον, φέρουσα ώς δώρον 
τώ έβαστή της τήν Αγνήν αύτής ψυχήν. Και 
έπέταξεν είς τήν αιωνίαν αύτοΰ Αγκάλην ώς χρυ- 
σαλίς έπι τών ρόδων' ούτω δέ διά πολλοστήν φο
ράν νενίκηκεν ό έρως. Μή δυνηθεισα ή τάλας 
νά έπιζήση Ανευ έκείνου, τδν ήκολούθησεν εις 
τδ μνήμα, τδν έζήτησεν εις τδν ούρανόν, ώς Αλλη 
έμπιστος Σαπφώ.

Έπί τοϋ τάφου αύτών Ανεγιγνώσκετο ή έξής 
έπιγραφή, χαραχθεϊσα κάτωθι τοΰ μαρμάρινου 
σταυροϋ,

« Δύο καρδίαι εις τήν σκέπην σου
» Σταυρέ μου ήρεμοϋσι
» Κι ώς μόνον πλούτον έχουσι
Τ> Τδν έρωτα ’στο μνήμα.
»Τ!ήν αίωνίαν ένωσιν
y> Στον ούρανδ ποθοϋοι
» Άφοΰ δέν ήνωσεν αύτούς
» Φεϋ! τής ζωής τδ νήμα».

Τδ ποιημάτων τούτο εύρέθη ύπδ τήν νέκραν 
χεΐρα τής πόιητρίας, δπερ φιλάνθρωπος χειρ 
έχάραξεν έπί τον σταυροϋ.

S. ΟΐχόνομΛδου

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΓΕΥΜΑ

Άγγλο; Ζ6ρι·ΐ)71)τήίί διατρίψβς 

si Πεζ^φ, περιγράφει ώς ίξίίς 

έπίτημόν τι χινιζικον γεΰμά :

Κατά πρώτον τίθεται έπι τϊ$ς 

τραπέζης είδος πύργου τετραγώ

νου, πατεσχεοασμενου απο τεμά

χια χηνος χαι ένος ιχθύος, τδν 

όποιον οί Κινέζοι όνομάζουοι χε- 

φαΛήν άαμάΐεως. Ταυτοχρόνως 
τίθεται μεγάλη παροψίς,έντδς 

οποία; ΰπάρχουσι μικρά τεμάχια

ένιοσθίων χαι ώά έψημένα σφικτά, βαθόχροα και 
διατηρούμενα έντός άσβεστου. Μετά ταΰτα παρατί- 

θινται βϊτος καί κριθή, δετρακοδέρμοτα δξειδάτα, 

άγνωοτχ έν Ευρώπη, τοράστιαι γαρίδες και ζακχα- 

ρόπηκτα οπωρικά. Αύτά άντισιοιχοϋσι μέ τά λε

γάμενα σα.1ατικά τή; τραπέζης τών Ευρωπαίων. 
Ταΰτα πάντα τρώγουσιν οί συνδαιτημόνες διά (5*6-  

δίσκω» έξ έλεφαντίνου δστοΰ, τά όποια ουτοι φέρουσι 

μεθ' εαυτών.

Μετά ταΰτα δίδεται είς έκαστον τών προσκεκλη

μένων ΰποκυάθ;ον καί κοχλιάριον έκ πορσελάνης. 

Εί; πασαν δέ θέβιν υπάρχει χειρόμακτρον ελαφρώς 

β-έρεγμένον διά.θερμού ύδατος.

Τδ πρώτον φα^ητδν εις τά έπίσημα γεύματα είνε 

πάντοτε ζωμός απδ φωλεάς πτηνών. Άλλά δέν 

βλέπει τις, ώ; ήδύνατο ίσως νά ςανταιθη, φωλεάν 

έπιπλέουσαν έντδ; τής παροψίδοςί Ιδού εις ΰ συ- 

νίσταται τδ φαγητόν τοΰτο. Ουσία πυκνή καί πη- 

κτώδη; καλύπτει τδν ζωμόν, ύπδ τδν όποιον υπάρ

χει λευκόν τι υγρόν και κρέας ορνίθων. Περί τήν 

παροψίδα δέ τίθενται κυαθίεκοι, περιέχοντας παντο

ειδή έμίάματα ζακχαρώδη, αρωματικά καυστικά, 

οξέα και εύώδη.

Το δεύτερον φαγητδν συνίσταται άπδ θαλασσίους 

κοχλίας, οΐ όποιοι ε’νε πράσινοι και γλοιώδεις. 

Τούτους οΐ προσκεκλημένοι δυσκόλως λαμδάνουσι 

διά τών ραβδίων, τά δποία μεταχειρίζονται άντί πε· 

ρονίων. Η γ-ΰσις τών κοχλιών τούτων είνε αρ

κετά ευάρεστος καί όμοιάζει ολίγον πρδ; τήν γ,ΰ· 

σιν τοΰ λίπους τής χελώνης. Μετά τους κοχλίας 

παρατίθεται φαγητδν έκ κρέατος τής κεφαλής τής 

μυραίνης. Τδ φαγητδν τοΰτο εινε λίαν έπιζήτητον 

καί πολυδάπανον, διότι απαιτούνται πολλοί ίχθείς 

ί'να άποτελεσθή μόλις μία παροψίς έξ.αύτοΰ.

Τδ τέταρτον φαγητδν άποτιλειτάι άπδ πτερύγια 

καρχαρίου καί .τεμάχια χθ.ιρΓου·<χρ;έέ^3^.λΣημειω· 
τέον, οτι οί Κινέζεί θεώροΰ.'ΐ.ν,. ^-·§ιέά^τημα νά 

φάγωσι δδιίον κρέας, δ'ιό'τ-ι ό'ίβοΰς.χρ*|?ιμ·ύ«ι·  είς 

τήν άροτρίασιν τής γής.

Τδ πέμπτον φαγητδν έΙνϊΆίίδς 4άλέέας, ·συγ- 

κειμένης άπδ <φά'ρίδ·.α σαρκδς καρΛίνόυ'. Τδ. φα
γητδν τιΰτο ε’νε άξιόλογον τήν τε γευφί^ κάί τήν 

δψιν.

Έκτον παρατίθεται τδ φαγητόν, τό λεγόμενον 

οβυζα τών πνευμάτων. Τοΰτο είνε είδος κομπό
στας δαμασκηνών καί παντοειδών καρπών. Ή 

γλυκοδριμιϊα γεΰσις τής'κομπόστας" ταύιής εξαλεί

φει τήν γλοιώδη τών ιχθύων. " '■

Τδ έβδομον φαγη ιόν άποτέλεϊταί ίάπο φραγγο- 

κάρδαμα, άμανίτας τής Μαντσουρίας, δσπρια κοι 

γλώσσας νησσών. Αί γλώσσαι αύται θίώροδνται έν 

Κίνα ώς τδ άκρον άωτον τής μαγειρικής τέχνης.

Τδ όγδοον φαγητδν αποτελοΰσι τένοντες έλάφου. 

Τοΰτο είνε βασιλικόν φαγητόν, δ δέ αύτοκράτωρ 

αποστέλλει αΰτδ ώς δώρον είς τούς ευνοούμενου; 

του.Μετ’ αύτοΰ δέ υπάρχει καί είδος τι έλαιώδους 

κογχυλίου. ■
Έπί τέλους προσφέρεται είς τούς συνδαιτυμόνας 

έντδς κυαθίσκων βραστή δρυζα καί διάφορα τρα- 

γήματα άπδ καρπούς καί σπόρους άκανθών ζακχα- 

ροπήκτου; έντδς οινοπνεύματος. Τδ τέϊον τελειώ

νει τδ γιΰμα.
Ούδέποτε είς Κινεζικόν γιΰμα παρατίθενται καρποί 

άψητοι, μία δέ παροιμία τοΰ τόπου λέγει’ Ο καρ
πός εις τδν στόμαχον τδ πρωί εινε πτερδν, 
τήν μεσημβρίαν μέταζα, τδ δέ έσπέρας μόΛυβδος.

κ. . .

ΣΚΕΨΕΙΣ

Οί φίλοι μα; κατά γενικόν κανόνα λυπούνται διά τάς 
δυστυχίας μας, κα! χαίρουν δια τάς. . · ανοησίας μας.

Ή ζωή είνε στιγμιαία απέναντι τής αίωνιότητος, 
άλλ’ αυτή ή στιγμή αρκεί πρός έπιχείρησιν μεγάλων 
καί αιωνίων πράξεων.

Γίνεσαι πλουσιότερος ελαττόνων τάς δαπάνα; σου 
ή αΰξάνων τά εισοδήματα σου.

Περισσότερον καιρόν χάνεις άπελπιζό^ιενος διά συμ- 
Ε’ν τινα, παρ’ όσον θά έχρειάζεσο να τήν έπάνορ-

-Η·
Ό γυναικείος πίλος είνε κρεμαστός κήπο; τό θέρος 

καί ζωολογικόν μουσεΐον τδν χειμώνα.

Μή περίμενε νά γηράσης/ διά νά απόκτησης άρε- 
τας, διότι οί καρποί δέν ωριμάζουν ύπδ τάς χιόνας.

Οΐ γέροντες βαίνουν είς άπάντησιν τοΰ θανάτου.

Ό θάνατος έρχεται ε’ι; άπάντησιν τών νέων.

Όπου όλοι σφάλλουν, οΰδεΐς μετανοεί.

Ο κομιστής δώρου καλού, εισέρχεται μέ θάρρος 
εί; την οικίαν τοΰ ισχυρού.

Ο δεχόμενο; Οωρα δεσμεύεται.

Μία πράξις ισοδύναμε? πρδς δέκα υποσχέσεις.

Η κλοπή-συνοδεύεται πάντοτε άπδ έν μυστικόν,
ώς καί τδ μυστικόν συνοδεύεται πάντοτε.άπό έν. ...
σφάλμα.
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? ΡίίΣΣΙΚΟΝΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝΕΝΠΟΡΤ-ΑΡΘΟΎΡ, δπου συνέρχονται όΐ
. ξένοι, έναντι ίου Ασκητηρίου. Μετά , τάς έπανειλημμένας έπι&έβεις τών 

■Ιαπώνων κατά του Πόρτ-Άρδονρ και της μετα&έσεως τών οτρατ. αρ
χών είς Μονγδεν, διαταγή τον φρουράρχου οί πλεΐστοι τών κατοίκων άνε- 
χοίρηααν έπίαής (Ις τά ένδόιερα, καί πολλά καταστήματα έκλεισαν έκ φό
βου μή πά&ωοιν ίκ βομβαρδισμοί. ΙΙολλαΙ δμως γυναίκες δέν ήδέλησαν 
νά φύγωσιν,άλλ* έπροτίμησαν νά καταταχδώσιν ώς νοσοκόμοι έν τώ οτρατφ·

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΟΓΚΟ

' Ό αρχηγός τών κατά ύάλαοσαν ‘Ιαπωνικών δυνόμτων, 
ό βομβαρδίσμς τοσάκις τό Πόρτ-ΆρίΜρ. ναύαρχος 
Τόγκο, δτινός ναυτικός, καί σπουδάσας εν‘Αγγλία είς 
δν ή ’Ιαπωνική Κυβέρνησις M&eaev άρχήδεν τάς κατά 
δαλαοοαν Ινεργείας, λόγφ τής πεφημισμίνης ίκανότη- 
τος και δραστηριότητας του.' ι

Ό ναύαρχος Τόγκο εΐνε τύπος στρατιώτου γενναίου *α«
άφοσιωμίνου όλοφύχως τις τό καδήκον. Έτιμήδη δ'
επανειλημμίνως διά παρασήμων.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΟΚΟΥ

'Αρχηγός ενός τών τριών μεγάλων στρατιωτικών σωμάτων 
. τής 'Ιαπωνίας, άνήρ μεγάλης άξίας και βαρύτητος, ά- 

■ νατραφει; με τον στρατόν παιδιόδεν και γνωρίζων κα
λώς αύτόν. Είναι ό πρώτος διαβάς τάν ποταμόν Γιά- 
Αοΰ και τή συνδρομή τοΰ παρά τάς έκβολάς ενεργή· 
σαντος 'Ιαπωνικού στόλου, άπωδήοας τούς Ρώοσους 
καί καταλαβών τάς σπουδαιότερος πέραν αύτοϋ δέσεις 
έν τή πολιορκία τοΰ Άρδούρ.

Ό στρατηγός ’Οκού άγαπάται πολύ καί προσωπικώς ίκ- 
τιμάται παρά τοΰ Μικάδου, δστις πολλάκις Ιδιιξτ δεϊγ· 
ματα τής πρός αύτόν έκτιμήαςως.

ί 'Ιάπωνες έδελοντα'ι άναχωρονντες έξ Αμερικής διά τδν πόλεμον. Μετά τάς πρώτος συγκρούσεις έν Πόρτ-
Άρ&οΰρ οί έν ’Αμερική ’Ιάπωνες φρενητιωδώς καί έν άλλαλαγμφ άπήρχοντο καί ύπο τών δμοφύλων 
των^κατευωδοίντο δια τήν πατρφαν γήν δπως συμμετάσχωοι τοΰ κατά τών Ρώσσων πολέμου.

ί
■ί 

ί Λ
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Η ΦΪΣΙΣ

ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΤΙΚΟΣ

— Μά, Κύριε, γνωρίζετε, δτι εισθε πολύ φορτι

κές και ούδέποτε μέ άφίν τε ήσυχο·»;

— Τδ γνωρίζω καί άκριβώ; διά τεΰτο επιθυμώ 

νά μή σας αφήσω ησυχον.

— Πρδς ποϊον λο·πεν σκοπόν; αφοΰ βλέπετε δέν 

σας υποφέρω/

— Ακριβώς πρόφ τεν σκοπόν. νά συ.ειθίτετε νά 

; μέ ύποφέρετ».
— Άφου βλέπετε ήδη, οτι.έσυνείθισα νά μή σας 

υποφέρω.

— Μά δι’ αυτό θέλω νά σας άποδ.ίξω, δτι έσι- 
νίίθ.σα παρά τήν θελησίν σας νά σας ύποφέ^ω.

, — Τό βλέπω, σείς μ« υποφέρετε, άλλ’ απορώ, 

διατί δέν εννοείτε,δτι έγώ δέν σας υποφέρω καί οτι 

έπ'μένως οφείλετε νά υποχωρήσητε.

— Μά άν υποχωρήσω, Κυρία, τότε δέν θά μέ 

τήν υποφέρετε ;

— Υποφέρω τήν άπουσίαν σας,δέν υποφέρω δμως 

παρουσίαν σας. '

— "Ωστε έμέ δέν υποφέρετε, ένώ τήν απουσίαν 

μου.,..
— Τήν υποφέρω.

— Και έμέ λοιπόν ;

_ Δέν σας υποφέρω.

— “Ωστε,τί 0ά γίνη·;’; -

— Άπλούστατον, νά φύγετε άπ’ έδώ.

— Άλλα τέλος, διατί ;

— Μά δέν εννοείτε λοιπόν ;... Ύποτέρω !

— Νά μέ συγχωρήτε τότε,Κυρία. Χαίρετε, 

r- Ύγειαίνετε.

C

Έν τφ κουρείω τοΰ Κυρίου Στίνη:
— Θά ήσθε άπό τήν Ρωσσίαν,βέβαια, Κύριε.

— Πώς τό ήνόησες, άπό τά μαλλιά μου;

— Ά όχι, άπό τήν άδιαφορίαν σας μάλλον.

ΕΥΤΊΡ^-ΤΊΕ-Δ-Α.

Υπηρέτρια τις παρηγορεϊ τήν Κυρίαν, της έπί 

τω θανάτφ τοΰ συζύγου της :

— Έλα, Κυρ·α, τί νά γίνη, μή κλαίετε τόσον 

πολύ, διότι θα πάθη ή υγεία σας. Έπειτα, θά πέ

ραση καί αυτό. Δέν ένθυμεισθε. πρίν πανδρευθήτε, 

πΟσον έλυπεΐιθ’,οπου δέν σας ήθελε κανιίς καί έ- 

κλαίετε καί τότε ; .

— *Αχ!  έγώ ξευρω, καυμίνη, τί μοΰ κοστίζιι 

έως δτου τδν πάρω και νά τδν χάσω διά μιας δλον, 

έτσι; Ξ ύ;ω, πώς θά περάση καί αύτό, μά άραγε 

θά μέ θέλη άλλος ;

— Έννοια σας, Κυρία, θάπεράση. μήν κλαϊτε.

X
Φίλος τις έλεγε πρδς' τήν Κυρίαν Δ . . . δτι δ 

κ. Ν ... άπέθανεν αίφν.δίως άπδ χολέραν.

— Περίεργον, τόσον αίφνιδίως. έψέλλισεν ή Κυ

ρία μετά θλίψεως καί νά μή μου τδ γράψη τουλά

χιστον !

X

Ό θωμάς έρωτα τδν υπηρέτην τοΰ ξ-νοδιχείου, 

έν μέσφ απερίγραπτου θορύβου καί τών φωνών τών 

πελατών.

— Τί καλά έχετε σήμερον ;
— Διάφορα, Κύριε θωμά, ψητό, αρνί μέ τά κο

λοκυθάκια, ροσμπίφ, κεφαλάκι ψητό, μακαρόνια, 

ψάρι τηγανητό καί πλακ;, πουλί, φρ-.κασέρ. πατά

τες πουρέ, χόρτα, όρνιθα βραστή, σαλάταις, αύγα, 

γλυκίσματα, φρούτα . . .και.. ;
Άλλ’ δ Θωμάς σχεδόν δέν άκοόει έκ τοΰ θορύ

βου καί διακόπτει αύτόν.

— "Αν εϊχετε καί όλίγην -σιωπήν έδώ, τφ λέγει 

τδ ξενοδοχείο·? σας θά ήτο πλήρες.

— Μα κόρ ε, Θωμά, τφ άπανιά δ εύφυή; ύπη- 

ρέιης, ή σιωπή δεν τρώγεται είς τά ξ νοδοχεΐα, 

εινε περιττή’ ώστε εϊμεθα πλήρεις, νομίζω.

— Πώς έκάματε, ήρώτα. τις ένα πλούσιον τρα

πεζίτην καί έκερδίσατε τόσα χρήματα;

— Άπλούστατον, φίλε μου, τώ άπήντησεν έκεϊ

νος, έκαμνα τδν πλούσιον, 8ταν ήμουν πτωχός καί 

τδν πτωχόν, δταν ήμουν πλούσιος..
— Κολοκύθια, έπανέλαβεν δ πρώτος, έγώ καίτά 

κάμνω δύο καί δέν βλέπω διαφοράν.

— Ακριβώς δι’ αύτό τότε, ούτε πλούσιος, οδτε 

πτωχός είσαι.

X

— ’Ιωάννη, τρέξι αμέσως είς τον σταθμδν νάμά- 

θης, ποιαν ώραν ακριβώς φεύγει τδ τραΐνον διά τάς 

Θήβας, μά ξεύρεις; ακριβώς νά μάθ/,ς.

ΌΖυπηρέτης τρέχει έσπεισμένως, άλλά έπιστρέ- 

φει μιτά δύο ώρας καί ί.-αρουσιαζίμενος άσθμαίνων 

πρδ τοΰ Κυρίου του:

— Εΐς τάς 8 καί 15 ακριβώς έφυγε, τφ λέγει.

— Καί διατί ήργησες τόσον ;

— Μά έπερίμενα νά φύγη διά νά βεβαιωθώ, διότι 

άλλος μου έλεγεν, δτι φεύγει εις τάς 7 1]?, άκλος 

είς τάς 8 καί άλλος είς τάς 8 1]2.

X

— Κώστα, αύρων να μ’ έξυπνήσ(,ς εΐς τας πέν

τε, θά φύγω δια τάς Πάτρας.

— Μάλιστα, Κύριε, ήσυχαστε,να μοΰ κτυπήσιτε 

τδ κουδούνι και θα έλθω άμέσως νά σας ξυπνήσω.

χ
Κύριός τις κακοπληρωτής, έλεγε πρδς τδν υπη

ρέτην. του :

— Μά,τί ανησυχείς Βασίλη, ό μισθός σου τρέχει, 

μή σέ μέλλει, θά τάπάργς μαζεμένα.

— Μά, ίσα ίσα, άφιντικό, θέλω ν| μή τρέχη, 

άλλά κάθε μήνα νά σια/.ατα καί νά μοΰ τδν δίδης.

X

Κοράσιόν τι πτωχδν άναγινώσκον έκ περιέργειας 

τάς έππυμβίους έπιγραφάς έν τφ κοιμητηρίφ, και 

παρατηρούν, οτι άπαντες οί νεκροί ήσάν ένάρετοι, 

έλεήμονες, «ύσ βεϊς καί αγαθοεργοί:

— Περίεργον, είπε καθ’εαυτόν, τώρα οπού έγώ 

«μεγάλωσα, έμειναν εΐς τον κόσμον δλοι οί άδικοι, 

κακοποιοί καί άνιλεεϊς.

X
Παϊς τις έλυε προβλήματα μετά μεγίστης εύχε- 

ριίας. Μαθηματικός δέ τις, φθονήσας τήν φήμην 

τούτου, ήθέλησιν ήμέραν τινά νά τδν είρωνευθή καί 

σκωπτικώς τφ λέγει:

— Δύνασαι νά μιΰ Ίπης, ποιον ε’νε τδ γινόμε

νον τοΰ ΐρία έπί τέσσαρα;

Ό δέ εύφυής παϊς όλίγον σκεφθείς :

— Έαν είς τδ γινόμενον,δπερ ζητείς, τφ λέγει, 

πρόσθεσης τδ άτομον σου, θά έχης τδν άριθμδν 

120.

X
Πρδ τίνος καφενείου διέρχεται ώραϊα τις δεσποινίς 

καί παρά ταύτην είς μικράν διάστασιν νέος τις, 

δστις έφαίνετο έκ τών τρόπων καί τών κινήσεων 

του, οτι δέν έβάδ'ζεν ασκόπως.

— Βαδίζουν παραλλήχως, ε’πε τ,ς άλλος.

— Δύο εύθεϊαι παράλληλοι.ούδέποτε συναντών

τας προσέθηκε δεύτερος.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ

ΑΙ ΕΦΗΝΕΡΙΑΕΣ ΕΝ ΚΙΝΑ.·
Άν ή πρώτη έφημερίς έόεδόθη έν Ευρώπη (έν 

Ένετία) τώ jjly, ήτοι πρό 3βο έτών, ύπό’ τόν 

τίτλον Acta D'urma,iv Κίνςι έίεδίδετο τοιαύτη .πρό 

δεκατεσσάρων αϊώνώχ. Ήδ’ έφημερίς όύτηφέρουσα 

τίτλον Τ σ ί γ κ-Έ ά ν, ήτοι ’Έ π ι θ ε ώ ρ η σι ς, δέν 

διατηρείται πλέον. '
Δευτέρα'κινεζική έψήβερίς,'έκδοθεΐσα πρό ι,ιοο 

έτών, κάΐ έκδιδομένη'μέχρι’σήμερον, έΐ>ε ή ΚΙν 
Πάν (Χρονικά), ταύτην δέ' οΐ κινέζοί άναγινώσκου- 

σι κατά πάσαν πρωίαν,.' ■ ’)
Αύτη κατά πρώτον ήίόν έβδομαδιαία, άλλ’ άπό 

τοΰ ι8;ο έγένετο ήμε-ρησία, καί Ιχει καθ’ έκάστην 

τρείί εκδόσεις είς τρία.διάφορα χρώματα. Τήν πρω
ίαν έκδίδεται έπί χάρτου κιτρινρχράου, τήν μεσημ
βρίαν έπί λέυκοΰ, ,·τήν'δέ έσπίραν επί. φαιΌχρόου.

ΣΙΝΙΚΗ ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΑ
Έν Κίνα γενικός κανών καλής συμπεριφοράς 

θεωρείται, νά όμιλή έκαστος μεθ’ ύπερβολικών μέν 

έπαίνων,πρός έκεΤνον, μεθ·’όύ.συνδιαλέγεται, μετά 

μεγίστης δέ περιφρρνήσεως, π,ερί έαυτού. Ούτω π. 
χ. άν συναντηθώσιδύο άγνωστοί Κινέζοι πρός 

άλλήλους, συνάπτουσι μεταίυ .αύτών τόν έπίμενον 

διάλογον:
— Ποιον εΐνε τό έντιμον όνομα, τό όποιον έχει 

τό εύτύχημα νά φανερώνη τάς άρετάς έξοχωτάτου 

άνδρός, όποιος σύ ;
— Ή άθλία κα) έλεεινή όνομασία ίμοΰ τοΰ τα- 

πεινοτάτου δούλου σου είνε Βόγκ. Ή λέίις σημαί

νει λαμπυρίδα, δμως τό όνομά μου δέν ίχει καμμίαν 

σχέσιν μέ αύτήν τήν σημασίαν τής λέέεως, άλλά 

μέ τήν δευτέραν, ή όποία σημαίνει itaJaiaravxaJor.
— Πόσα εύηδέστατα, χαριέστατα.καί εύφυέστατα

τέκνα έχεις ; .
—"Εχω πέντε ζωύφια άσχημότερα άπό πιθήκους, 

τά όποϊα δέν εΐνε άβια νά ξυλοφορτώνεται 'πολ

λάκις τής ήμέρας ή έλεεινή καμπούρα των άπό τόν 

ουτιδανόν δοϋλον σας,

Η ΣΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Ή γραφή τής σινικής γλώσσης είνε άρκ'ούντως 

περίεργος, ώς έίάγεται έκτων έπομένων :

Γάμος. Τήν λέίιν ταύτην οί Κινέζοι παριστάνουσι 
διά τής είκόνος γυναικός καθημένης καί χοίρου άνα- 

παυομένου μακαρίως ύπό τήν συζυγικήν στέγην.
Έρως. Τήν λέξιν ταύτην παριστάνουσι διά δύο γυ

ναικών, αΓ όποΤαι προσβλέπουν άλλήλας άντιμέ- 

τωποι.

Καχολογία. Παριστάνεται διά τριών γυναικών.
Ή σύζυγος. Παριστάνεται διά γυναικός, κρατούσης 

σάρωθρον.

Ή οικία. Ή είκών τον χοίρου εΐνε τό γραμματικόν 
σύμβολον τής οίκίας.

Ευτραφής χοίρος ύπό σκηνήν σημαίνει άφθονίαν 

κα) εύδαιμονίαν.

ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΝ ΚΙΝΑ
Ένταΰθα δέν σπουδάζεται ή Ιατρική, άλ λ’ ό 

ξίετερχόμενος τόν Ιατρόν,ύπέχει μεγίστην εύθύνην. 

Εάν π. χ. άποδειχθή, ότι ούτος, κανονικώς θερα- 
πεύων, επέφερεν άκουσίως,, τόν θάνατον τού πε

λάτου του, τιμωρείται ώς έγκληματίας, έπιφέρων 

τραύματα θανατηφόρα.Όταν όμως άποδειχθή, δτι ό 

Ιατρός δέν ήκολούθησε κανονικήν θεραπείαν, άλλ*  

άλλην άκατάλληλ,ον είς τό νόσημα, τότε.. . άπο- 
κεφαλίζεταΐ.

fl
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Καταπότια κατά τοΰ βηχός.

Λάβε αντιμονίου διαφορετικού πλυμένου κόκκους 
50, χόνεως δακτυλίειδος χίχχους 20,,χόνεως πολύ· 
γάλακτος βιργινίας χόχχους 20, χόνεως οπίου χόχ. 1, 
εκχυλίσματος νάρδου χόχ. 10. Άναμίξατε χαί κατα
σκευάσατε 15 χαταπότια. Έκ τούτων δέ λαμβα.ετε 
εν καθ’ ώραν, μέχρις ου χαταπραϋνβη δ βήξ’ ειτα 
κατά δύο ώρας έ» χαί άμα παύση όβήξ, παυσον χαί 
τήν χρήσιν τών χαταποτίων.

Ταΰτα ώφελοϋσιν ’ιδίως χατά τής βρογχίτιδος χαί 
χατα παντός σπασμωδικοϋ βηχός-

• Αποφυγή έξατμίβεως τών ήλεχτρ. στηλών.
Τδ θέρος πρδ πάντων δια να άποφύγωμεν τδ όχλη- 

-δν εργον τής άνανεώσιως τοΰ ύδατος τών ήλεχτριχών 
στηλών, χύνομεν έπ*  αύτών ολίγον ελαιον, τδ όποιον 
θέλει έπιχαθήσει είς λεπτδν στρώμα έπί τής επιφά
νειας τοϋ ύδατος, έμποδίζον οΰτω τήν ταχεϊαν αύτοϋ 
ιξάτμισιν.

‘Επαργύρωσες τοΰ σιδήρου.

’Ιδού άριστον μέσον διά τήν εργασίαν ταύτην. Βυ
θίζετε προηγουμένως τά αντιχείμενα έντδς θερμ.οϋ λου
τρού διαλελυμένου χλορυδριχοΰ έξεως, ένθα αποβάλ
λεται πάσα τούτων σχορία, έπειτα τά έμβυθίζβτε έντδς 
λουτροΰ νιτριχοΰ ύδραργύρου συνδέον τοϋτον μετά του 
άρνητιχοΰ πόλου στοιχείου βούνσεν, ούτινος δ έτερος 
πόλος σχηματίζεται ύπδ ανθρακος ή λευχοχρύσου. Ο 
σίδηρος χαλύπτηται ταχέως ύπδ στρώματος υδραργύρου 
τδν έξάγετε, τδν πλύνετε χαλώς χαί τδν μεταφέρετε 
έντδς τοΰ'αργύρου. Κατόπιν θερμαίνετε τδν έπαργυ- 
ρωθέντα σίδηρον είς 300ο, δ ύδράργυρος εξατμίζεται 
χαί δ άργυρος μένει καλώς π^οσχεκολημένος.

Πρδς οικονομίαν αργύρου ενεργείτε ουτω' Καλύ
πτετε κατά πρώτον τδν σίδηρον διά κασιτέρου. Πρδς 
τούτο διαλύετε έν μέρος τρυγίας εΐς οχτώ ύδατος 
ζέοντος χαί συνάπτετε μίαν ή π-:ρισσοτέρα< άνδδους 
κασσιτέρου μετά τοϋ ανθρακος στοιχείου Βοΰνσεν. Ο 
ζίγκος συγκοινωνεί μετά τεμαχίου χαλκοΰ καλώς ξεσ- 
κωριασθέντος καί άφοΰ διέλθη δι’ αύτών τδ ρεύμα 
μέχρις δτου έπικαθήσει έπι τοΰ χαλκού έξάγομεν χαί 
πλύνομεν αύτδν χαί θέτομεν τδν σίδηρον έν τή θέσει 
τούτου.

Ό σίδηρος ούτως έπικαλύπτεται ύπδ κασσιτέρου 
χημικώς καθαρού, ειτα έπαργυροΰται καί καθίσταται 
ωραιότατος.

vu ims sms mm
Παυσόδυνον.

‘Η . κατωτέρω σκευασία πραΰνει καί 
Τούς πόνους, τούς προερχομένους έκ 
έκ τραύματος.

Λάβετε :
'Εκχυλίσματος δωρονίκσυ (άρνικας) 

β εύσαλίας (βελλαδόνι

καταπαύει 
πληγής ή

) κόκ.
..λαλίας (βελλσδόναι) » 

» δπίου »
» καφουρδς »

: Λ;

20
20
10
5

4 
ε ποσόν μέχρις έρεβίνθου δγ-

’Αλοιφής σπερμ. κήτους
Πρδς χρήσιν λάβετε ποο 

κον καί έπαλείφετε τδ άλγοϋν μέρος πρωίαν, με
σημβρίαν καί έσπέραν καί έπιθέσατε τεμάχιον φλα- 
νέλλας.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΙ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕUIΗΕ1!Ρ11HIϊ
BHNIAION ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΆρχιΟυντάκτής καί Διευθυντής 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ· ΒΛΑΒ1ΑΝ0Σ

IATfOS

Νευρολόγος καί Ψυχίατρος

Νευρικά, Φρενικά, 'Υπνωτισμός, Πνευματισμός, 
Ψυχοθεραπεία, Ηλεκτροθεραπεία, Μαλαίεθερα- 
πεία, Υδροθεραπεία, Ψυχοπαιδαγωγική, Ιατροδι
καστική, Ιστορία τής Ψυχιατρικής, ’Εγκληματική 
Ανθρωπολογία, 'Υγιεινή τοϋ Πνεύματος, Φυσιο
λογική Ψυχολογία, ’Ιατρική Δεοντολογία, Ψυχο
λογία τών λαών κτλ. κτλ.

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Συνδρομή Ιτησία δρ. 10— Εξωτερικού φρ. χρ. |0 

Σύνταξις καί Διεύθυνσις
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Αξιότιμοι άναγνωσται τής “Φνοεως»
Άπό πολλών έτών καταγ<νόμενος είς τήν μη

χανικήν, έφεΰρον νέον δλως μηχάνημα, δπερ προσ
τιθέμενον παρ’ οίαδήποτε κινητηρίω μηχανή, παρ
έχει δύο μεγάλος οίκονομικάς ώφελείας, ήτοι:

α’. αυξάνει τήν δύναμιν κατά φθ τβΐς ο)ο καί 
β’, έλαττοϊ σημαντικώς τήν καύσιμον ύλην.

Είς δέ τό άτμόπλοιον προστιθέμενον τδ μηχά
νημά μου τούτο, αύξάνει σπουδαίως τήν ταχύτητα 
αύτοϋ. Ή δέ προσθήκη αύτοϋ γίνεται εύχερώς άνευ 
οΰδεμιάς άλλοιώσεως ή μεταλλαγής τών έν αύτοϊς 
ύπαρχόντων μηχανημάτων καί τδ έτι σπουδαιότε
ρου πλεονέκτημα τής έψευρέσεώς μου ταύτης είνε, 
δτι έάν κατά τύχην δ έλιξ τού άτμοπλοίου ήθελε 
θραυσθή ή βλαβή, ούδόλως παθαίνει τδ σκάφος, 
άλλ’ έξακολουθεΐ τήν πορείαν του μετά τής αύτής, 
ώς πρότερον,ταχύτητος καί τάξεως.

Τδ σχέδιον τοϋ μηχανήματος, δπερ παρ’ ήμϊν 
εύρίσκεται, ούδείς έτι μηχανικός είδε καί βεβαίως 
άμα ίδη, Θέλει τήν προσήκουσαν γνώμην δώση.’Ε
πειδή δέ πρδς πραγματοποίησιν τοΰ μηχανήματος 
τούτου άπαιτεϊται δλίγων χρημάτων δαπάνη καί 
έγώ πρός τδ παρόν στερούμαι, αίτφ τήν συνδρομήν 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως', εί δέ μή τυχω τοι- 
αυτής δέχομαι οίονδήποτε δμογενή συνεργασθήναι 
καί αίτήσαι παρά τίνος εύρωπαϊκοϋ Κράτους τό 
προνόμιον.,

Ή διεύθυνσίς μου τφ βουλομένφ πλείονας πλη
ροφορίας.

Nicolas Mantas
Command Gl&mbucata

Gora Gaesti-Roumanie
Εύχαρίστως δημοσιεύοντες τήν άνωτέρω επιστο

λήν, έλπίξομεν, δτι τό έργον τοϋ κ. Ν.Μαντά θά 
εύδοκιμήση, διότι δντως είναι σοβαρόν καί έφαρμό- 
σιμον, ώς καί έκ τοϋ πλησίον διελθόντες πέρισυ έκ 
Ρουμανίας, άντελήφθημεν.

•7

ι

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ! ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ
ΥΠΟ ΤΠΝ ΣΚΙΑΝ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΠΝ
ΚΩΝΣΤ ΜΕΤΑΞΑ ΒΟΣΠΟΡΙΤΟΤ
Ύπδ τών προοδευτικοτάτων καταστημάτων Κων- 

σταντινίδου, εξεδόθη τόμος φιλοκαλέστατος έκ 230 
σελίδων, δστις ύπδ τδν ποιητικδναύ'οΰ τίτλον« Υπδ 
την σκιάν τών Φοινίκων» έγχλείει δέκα ωραιότατα 
διηγήματα. Συγγραφεύς αύτοϋ εινε δ κ. Κ. Μεταξάς 
Βοσπορίτη;, δστι; διακεκριμένη» θέσιν διηγηματο[·ρά- 
φου κατέλαβε διά τών «Σκηνών της Έρήαου».

Τά διηγήματα ταΰτα διακρίνει μεγίστη αφέλεια 
περί τήν γλώσσαν, ήτις ανεπιτήδευτος ουσα συγκρατεϊ 
τον αναγνώστην. Δέν ευρίσκει τις έν αυτοίς ύποθέσεις 
αχανείς, ασυναρτήτους καί μυστηριώδεις. Τά πάντα 
ήρεμα,εικονικώτατα, μετ’ έξοχου πειστικότητος έξελ- 
θόν’α τής σημερινής κοινωνίας. "Ο,τι πεοιγράφεται, 
δ,τι εξυμνείται έν αύτοις εινε αντίγραφου τής σφαίρας 
έν ή ζώμεν. Καί ευρίσκει τις έν τοΐς διηγήμασι τού" 
τοις πολλαχοΰ, μέρος τώ» έαυτοΰ παρελθόντων χρό- 
νων.

Ή εκδοσις εινε έκ τών άριστων, ήν άλλως τε 
μετά περισσής φιλοκαλίας έξεπόνησαν τά Καταστή
ματα Κωνσταντινίδου.

Τό εργον τιμάται δρχ. 3.

'Ημερολόγιου τοϋ 1904 «’Εμπορικού Μηνύτορος» 
συνταχθέν ύπδ ΣΠΤΠΜ0Υ ΣΚΛΗΡΟΥ εν Καΐρφ. 
Ο κ. Σωτήριος Σκληρδς είνε γνωστότατος έν τφ 

έμπορικφ χόσμω ού μόνον τής Αίγυπτου, άλλά, δυ- 
νάμεθα είπεϊν καί τοϋ κόσμου όλου, καθόσον δέν εινε 
μόνον άριστος τών μαθημάτων τοΰ εμπορίου καθηγη
τής, άλλά καί διακεκριμένο; έμπορος, και μέλος έπι- 
φανές τών σπουδαιοτέρων εμπορικών συλλόγων τής 
ύφηλίου. Ύπδ τοιοΰτον λοιπόν συντάκτην ώφειλε τδ 
Ημερολόγιο» τοϋ β ’Εμπορικού Μυνήτορος» νά ^έξο
χο» καί πράγματι τοιοϋτο έγένετο.

Τόμος ογκωδέστατος, είς σχή^-α εύμεταχείριστον, 
καλώς δεδεμένος, ού αγνοιϊ τις »α πρωτοθαυμάση, τήν 
περί την εκδοσιν καλαισθησίαν του ή τδν κόσμον τών 
περιεχομένων; ’Εν πρώτοι; άρχεται τών απαραιτή
των ατμοσφαιρικών, μετεωρολογικών καί χρονικών 
παρατηρήσεων, προγνώσεων τοΰ καιρού, ειτα έν άρθ- 
ροις σοβαροτάτοις πραγματεύεται περί τών σπουδαιό
τερων ζητημάτων, εμπορικών διδασκαλικών, γεωγρα
φικών, γεωπονικών, δημοσιογραφικών,σιδηροδρομικών, 
αριθμητικών, βιομηχανικών, κ. τ. λ. κ. τ. λ. Ωσαύ
τως πλεϊσται εικόνες σαφηνίζουσι τό κείμενον καί 
τέλους σωρεία λιθογραφικών χαρτών περιγράρει έν 
παση τή λεπτομέρεια τό γεωγραφικόν καί 
στατιστικόν μέρος, ήτοι χάρτας τοϋ ουρανού, 
γεωγραφικούς όλου τοϋ κόσμου, ιδία δ’ έκαστου έ
θνους, τών νομισμάτων, σταθμών, κ. τ. λ.

Τοιοΰτον τδήμερολόγιον τοϋ «’Εμπορικού Μηνύτο- 
ροι», ου ανευ δέν πρέπει νά ύπάρξη εμπορικόν καί βιο
μηχανικόν κατάστημα καί δι’ ού πασα οικογένεια 
δέον νά η έφωδιασμένη.

KAliWOH & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ»

Β· ΡΗΓΟΥ
ΕΝ ΝΕΛ« ΦΑΛΗΡΟ

Τδ κατάστημα δέχεται βίας δήποτε παραγγελίας.

"Εντοκοι καταθέσεις
Ή έθνική τράπεζα δέχεται έντόκουε καταθέσεις 

είε τραπεζικά,γραμμάτια καί είς χρυσόν, ήτοι είς 
Φράγκα καί λίρας στερλίνας-,άποδοτέας είε ώρισμέ- 
νην προθεσμίαν ή διαρκεΤε. Αί είς χρυσόν καταθέ- 
οειε καί οί τόκοι αυτών πληρώνονται εΐς τό αύτό 
νόμισμα, είε 8 έγένετο ή κατάθεσις, είε χρυσόν ή 
δι’ έπιταγήε δψεωε (cbeijue) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί 
έπιλογήν τοΰ Ομολογιούχου. Τό κεφάλαιον καί οΐ 
τόκοι τών όμολογιών πληρώνονται έν τφ Κεν
τρική Κοταστήματι καί τή αίτήσει τοϋ καταθέτου 
έν τοϊε ύποκαταστήιιασι τήε Τραπίζηε'έν Κερκύρφ 
δέ Κεφαλληνίφ καΐ Ζακύνθφ διά τών έκεϊ ύποκατα- 
στημάτων τής Ίονικής Τραπέζης.

Τόκοι τ&ν καταθέσεων.
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καταθέσεωνΑί , , ..................... ... ..................
δονται κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί 
ή άνώνυμοι. . .................

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΛΟΣ
Γνωστοποιεί, δτι

Κατετέθη παρ’αύτή τό άπαίτούμενον ποσόν διά 
τήν πληρωμήν τοΰ. έκ _ψρ. χρ. 89,875,000 έθνικοΰ 
Δανείου 1890 5 ’/· (Σιδηροδρόμου Πειραιώε Λα- 
ρίσσηε)ύπ’ άριθ. 28 τοκομεριδίου πληρωτέου πράε 
Φρ.χρ. 5,5ο άπό 2/15 προσεχοϋε Ιουλίου.

Έ» Άθήναις 12 Μαίου 1004.
(Έκ τοΰ γραφείου)

TOT

ΡΩΣΣΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
’Ήρξατο ήόη ίχδιδομίνη εΐς φυλλάδια 

δηδ τής Αιευ#. τής »Φύσεα>ς».

Συνδρομηταΐ έγγράφονται παρ’ ήμϊν προς 
5 ψρ. τδ οώμα προπληρωτέα και άποοτέλ- 
λονται άμέοως τά έκδιδόμενα φυλλάδια.

Φυλλάδιά ωσαύτως πωλοΰνται εΐς δλα τά 
πρακτορεία και υποπρακτορεία τών Εφημε
ρίδων,. είς τά κιόσκια καΐ κέντρα.

Τδ έργον είναι σπουδαΐον μέ άκριόεΐς καΐ 
θετικός πληροφορίας καί πολλάς ώραιοτάτας 
εικόνας κατα μετάφρασιν τοϋ έπίσης είς φυλ
λάδια έκδιδομένου ρωσσο-ιαπωνικού πολέμου 
ύπδ τοϋ διάσημου Εθνογράφου Γάστω- 
νοςΔοννέ.

Πάσααίτησις:
Πρός τόν Κύριον Φρ. Πρέντεζνιν 

Διευθ. τής «Φύσεως·.
Άθήναφ

Α
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’Αποτελέσματα διαγωνισμοί Συνδέ
σεων Πνευματ. Ασκήσεων καί δια- 
σκεδ. προβλημάτων.
’Εν τώ άνά χεϊρας τόμω τής Φύσεως έδημοσιεύ- 

θησαν 144 πνευματικαί ασκήσεις, 13. διασκεδαστικα 
προβλήματα καιΤδ μαγικαι εικόνες

,’Εχ τούτων 61 συνέθεσεν δ εξ Αθηνών Κισσός, 
56 δ έχ Λαρίσσης χ. Γ. Ίατρίοης, 27 ί έχ Λαρίσ
σης χ. Άλέξ. Χαρίτος, 5 δ έξ Αθηνών χ.Γ. Λαστίχ, 
5 δ έξ ’Αλεξάνδρειάς χ. Ν. Φραγκούλης, 2 δ έχ Βό
λου χ. Ά. Βιανέλλης χαί 1 οί έξ ’Αθηνών Π. καί 

• Γ. ΙΙαπαχατζή. Έπομένως δέ, βραβεύεται δ έξ ’Αθη
νών Κισσός.

’Αποτελέσματα Λύσεων

Έστειλαν όρθάς λύσεις : Ό χ. Δ. X. Σταμπού- 
λης έξ ’Αθηνών 2, Γλυκύ Φώς, έξ ’Αθηνών 37,"Απελ- 
πις έξ ’Αθηνών 28, Μ. Κοκχέβης έξ’Αθηνών 39. Γ. 
Άντωναρόπουλος έκ Φιλιατρών 4, Δ Νικολαϊοης έχ 
Όδοβεστίου 4, τδ Βόρειον Σέλας, έχ Σύρου 47. Ή 
δΐς Πόπη Γέροντα, έξ ’Αθηνών 44. Ή ΔΙς Κιχή 
Μερλοπούλου έχ Πειραιώς 8, Ή χ. Άθηνα Π. Κλα*  
δά, έχ Ληξουρίου 4, δ χ. Α. Βιανέλλης εκ Βώλου 4, 
δ χ. Π. Βανδώρος έχ Ζακύνθου 2, δ κ. A. Κ. Τζα- 
νής έχ Πύργου 1, δ χ. Άλέξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθη
νών 49, δ χ. Γ. Παπαχατζής έξ ’Αθηνών 14, δ χ. 
Ν. Νικολαίδης έκ Βώλου 13, δ κ. Στεφ. Νιχολαί- 
δης έχ Βώλου 3. δ χ, Α. Χαρίτος έχ Λαρίσσης 4, δ 
κ. ·Ν. Δημητριάδης έξ ’Αθηνών 59, χαί δ χ. Γ. Μη- 
λιαράκης έχ Πειραιώς 8. Επομένως βραβεύεται δ 
έξ ’Αθηνών χ. Ν.Δημητριάδης.

ΛΥ2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Άηο τοΰ 13ον τεύχους μέχρι τέλους

81, Εις τδ κενόν τής δεξιάς χειρδς του. 82, Κα- 
θρέπτης, 83 δ πιστεύσας σωθήσεται, 84 Τδ αιμα 
νερό δέν γίνεται, 85 Έν Άθήναις κόμχ πρδς χύμα 
συνεπλάκη, 86 Άβέβαιον τδ μέλλον, 87 Σχίψου πριν 
πράξης, 88 Ή τιμή τιμή δέν εχει χαί χαρά στον 
ποΰ τήν έχει,89 Άβουλος δ νους, διπλούς δ κόπος, 
90 Τδ στραβδ τδ ξύλο ή φωτιά τδ σάζει, 91 Γάβος, 
Γλαύξ, Σφίγξ, 92 Σπεύδε βραδέως, 93 Ζύθος, Η
ραία, Τάρας, Ώρίας, 94 ’Αδάμας, Γάγγης, Δελφοί 
Έλικών,' Ζεύξις, 95 Επί τών κλάδων, 96 Χρυσός, 
97 Μέλισσα, 98 Μήλα χαλά, 99 Ή ψιλή εινε 
πνεύμα, 100 Ρίον. 101 Σκύμνος-ΰμνος. 102 Άρτε- 
μήσιον, 103 Δαρεΐος Άρειος, 104 Γνώθι σαύτδν. 105 
Κοχλίας, Κιλικία, Άμοογδς, 106 Μ·ήλος, 107 Β·α" 
κ·ς Βάχις, 108 Ή αΐξ επειδή ώτα εχει ακούει, 109 
’Αεί διδασκόμενος γηράσκω, 110 Παπάς, Πάπας, 
111 Τδ νέον έτος, 112 Ή ούρα εινε αηδής, 113 'Ο 
Πόρος εινε νήσος, 114 τδ έπίπεδον έστί λεΐδν, 115 
Γνώθι σαύτδν, 116 Ό ΐερεύς, 117 Ε’τα λεία, ’Ιτα
λία, 118 Μία-Μυϊα, 119 1984. 120 Σπεύδε βραδέως, 
121 Όμίλει ολίγα, 122 Φ-αλλη, 123 Πήτα ειτα, 
124 Έφημερίς, 125 Μή φύγης ταχέως, 126 Σάς ά
γαπώ πολύ, 127 Πάντοτε=αίωνίως, 128 Ό ξρως έ
στί θεδς,? 129 Ή χλαμίς είνε ένδυμα, 130 Άρτα- 
Εέρξης, 131 Ν-απο-λέων, 132 Πολύς θόρυβος διά τδ τί
ποτε, 133 Ή άρά χύνει ιόν, 134 τδ βλήμα επεσε, 
135 Ό Καλίαςην πλούσιος, 136 Κήπος" ίππος, 137 
Οί αίώνες διαρρέουν, 138 'Ελένη, Λύδδη, Πόλος, Ι

σιας, Σιδούς. 139 Μεταξύ τών ποδών του, 140 Κ
τήνος, 141 Μι-έλος, 142 τδ λεμόνι εχει χυμδν, 143 
Είσί πάντες πάνυ καλοί, 144 Δέν σ ’ άγαπώ, 145 Οΰ- 
δείς αλάνθαστος, 146 Έπι τοϋ κορμού τού δένδρου 
καί δεξιά κάτωθι, 147 Λαύριον, 148 Λά-ρισσα, 149 
Άν-έμδς, 150 Ταχύ μή φίλους κτώ, 151 ό Ρωσσθ-Ία· 
πωνικος πόλεμος, 152 ανευ πλούτου, ούδέν σημαίνει 
ευγένεια, 158 Ναύπλιον, 154 ευ πράττε, 155 Εις 
τδ στήθος και τήν δεξιάν χεΐρα, 156 Σάπων, Ίάπων, 
157 Τύνις-Σίνης, 158 Ρώμη, 159.

Επειδή οί τρεις αδελφοί δέν ήδύναντο νά τά μοι- 
ράσωσι, προσέτρεξαν είς τόν άρχοντα τοΰτόπου,δπως 
χάμη τήν διανομήν.Ουτος άφ’ ου ηχούσε τήν παραγ
γελίαν τοϋ πατρός, έσχέπτετο ότε τυχαίως διήρχετο 
έκεϊθεν τδ ποί|χνΓον ένδς χωρικού, δ άρ^ων αμέσως 
συλαμβάνει εν άρνίον, τδ φερει μαζί μέ τα άλλα χαί 
οΰτω έγένοντο τδ δλον είχοσιν.’Εξ αύτών δέεδωκε τδ 
1 )2 είς τδν Ιον ήτοι 10 προβ. είς τδν 2ον τδ 1)4 ή
τοι 5 προβ. χαί είς τδν 3ον τδ 1)5 ήτοι 4 πρόβατα 
εδωκε δηλ. καί εις τούς τρεις. 10-|-5-|-4 τδ δλον 19. 
Εμεινε δέ τδ έν, τδ όποιον έπέστρεψε πάλιν είς τδν 

χωρικόν χαί οΰτω οί τρεις αδελφοί εμειναν εύχαριστη- 
μένοι έκ τής διανομής

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΣ,.

Μ. X. Σ.φ ά ξ. ’Επιστολή καί συνδρομή σας έλή
φθη. Εύχαριστοϋμεν. Γράφομεν— ’£. Ε. Φ. Αγ. 
Πνεύμα. Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώς. Άνα- 
μένομεν νεώτέραν σας. Ά. Κ. Αλεξάνδρειαν. 
Δελτάριον έλήφθη. Διεύθυνσίς σας ήλλάγη. Συγχαί- 
ρομεν.— Τ. Λ. ’Αλεξάνδρειαν. Δελτάριον ελή- 
φθη. Διεύθυνσίν σας μετεβάλαμεν. Έγ^άψαμεν.— 
Κ. Π. Κ. Πενσάκολλα. ’Επιστολή καί Συν
δρομή σας έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν. Γράφομεν καί 
ταχυδρομικώς.— Π. Δ. Παρισίους. ’Επιστολή 
έλήφθη. Έχει καλώς.Γράφομεν.— Π. Π.Caff-Da- 
"W a ι·- Ζητουμένη σειρά φύλλων σάς άπεστάλη. 
Άναμένομεν έμβασμα.— Κ. Γ. Κών)πολιν. Ια
πωνικόν πόλεμον σάς έστείλαμεν καί έγράψαμεν.— 
Δ. Π. Νέαν Έφεσον. ’Αγγελίας Χαί φυλλάδια 
πολέμου σάς έστείλαμεν . Άναμένομεν νεωτέραν σας.
— Ά, II.Μαγνησίαν. Δελτάριον έλήφθη, άλλά 
βραδύνετε πολύ.—Μ. I. Π. Μαγάγα.Είς ρωσ- 
σο-ίαπωνικόν πόλεμον σάς ένεγράψαμεν καί άπεστεί" 
λαμεν πρώτην σειράν φύλλων.—Ν. Δ. Β. Στεμνι- 
τσαν. ’Επιστολή σας έλήφθη. Φροντίζομεν περί 
γραφόμενων σας καί προσεχώς σάς απαντώμεν. — Ί. 
Ε.· Σ. Κάϊρον. Έκερδήβατε πραγματικώς χαί 
προσεχώς λαμβάνετε δώρον σ«ς.— J. Τ. Cavalla. 
’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν. 
Γράφομεν.— Κ. Ν. Χανιά.— Π. Π. Σμύρνην.
— A. Α. Σύρον. Κ. Σ. Άλεξάδρε txv,— Β. 
Β. Κάιρο ν.— Ν. Π. Βόλο ν.— Μ. Μ. Πρέ
βεζαν. Ένεγράψαμεν ύμάς εις Ρωσσο-ιαπωνικόν 
πόλεμον. Χρήματα έλήφθησαν. Έκδοθέντα μέχρι 
τουδε φυλλάδια σάς άπεσταλησαν.—

ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ “ΕΛΛΑΣ,,
ΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ—ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΙ

Σί1Τ· ΣΠΤΗΡΟΠΟΥΛΟΤ

Δωμάτια εύάρια. Περιποίησις μεγάλη. Καθαρι- 
ότης έκτακτος. Οί προερχόμενοι εύχαριστηθήσονται.

ΤΟΥ 4βυ ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ 3”s ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

’Επιστημονικά.— ’Αστρονομικά.
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