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Διαμονή αυτών παρ’ ημϊν. — Συνά
φεια μετά τών σωμάτων των.

Είναι γεγονός έπιδεδαιούμενον καί ύπό 
τών πειραματικών αποδείξεων καί ύπό 
τής ομοφώνου τών λαών παραδόσεως δτι;

Μυστηριώδης δεσμός συνδέει ζην ψυχήν τον 
τεϋνεώτος μετά του Φνητοΰ αύτοΰ σώματος.

Και δτι ή ουνή&εια και ή ευχάριστος άνά- 
μνησις έίκύουσι κατά ηροτίμησιν την ψυχήν 
προς τα μέρη Ικεϊνα, άτινα εζηοε κατα την γη- 
ινην αύτής διαμονήν και τά όποια έχρημάτισαν 
ώς άέατρον τής δράσεώς της. Κατά αποδε
δειγμένος δέ πληροφορίας λέγεται οτι έν 
Γαλλία Φραγκίσκος ό Αος, περιι'πταται 
κυρίως έν Φοντενεμπλώ. ένφ Λουδοβί
κος ό ΙΕ’ καί Α Μαρία Άντωανέτα περι
φέρονται άνά τό Τριανόν.(*)

Τό κλασικόν έδαφος δέν ένέχει μό
νον διά τούς έπιζώντας καί ίδία διά τόν 
άνεπτυγμένον κόσμον τό γόητρον τής 
θαυματουργού μνήμης, άλλ' ένέχει καί 
τι μυάτηρίωδέστερον, πραγματικώτερον 
καί ύλιστικώτερον τής ιστορικής μνή
μης τών μερών έκείνων, τών δικαίως έ· 
πικαλουμένων ονχναζομένων ! Έφ’δσονοί 
φυσιολόγοι καί αρχαιολόγοι διερευνώσι 
καίάνασκάπτουσι τό κλασικόν έδαφος,μό 
νον ύποκινούμενοι ύπό τού Ιστορικού έν- 
διαφέροντος η ύπό τοΰ ένδοξου τών λαών 
τής όρχαιότητος παρελθόντος, οί πεφη- 
σιωμένοι ούτοι τοΰ ύλισμοΰ μύσται τών 
νεωτέρων χρόνων ποσώς δέν φαντάζονται, 
δτι έκεΐ ένυπάρχει καί τι άλλο σημαντι-

(’) Χωρίου, έφ’ οΰ άνήγιιρι Λουδοβίκος ό 1Δ', ά- 
νάκτορον, ν,έγαρον καί σχϊάδας. 

κώτερον τής Ιστορικής θέσεως, μαγεία τις 
ονοιαστικωτέρα και άΖηύεβτέρα τοΰ παρελθόν
τος ιστορήματος. Όπως δέ ό έγκαταλεί- 
φας πρό χρόνου πολλοΰ τό γενέθλιον έ · 
δαφος, έκπέμπει συχνάκις έκεΐ τό βλέμ
μα, έξερεθιζομενον ύπό τής μνήμης της 
παιδικής έκεΐσε διαδιώςτεως, οΰτω κατά 
ίσχυρότερον λόγον, τό πνεύμα, άπηλλαγ- 
μένον έντελώς τοΰ ζυγού τής ύλης, φέ
ρεται ύπό τοΰ άκαταδλήτον ρεύματος τής 
μνήμης ώς καί ύπό τής. συνήθειας, έν 
τοΐς μέρεσιν, ένθα έζησεν ή έν τφ τάφφ, 
ένθα αναπαύεται τό θνητόν του σώμα, 
μεθ" ού έν τή ζωή Λ φυχή διεμοίρασε 
θλίφεις, αγώνας καί απολαύσεις·

Καθ’ ήμάς, τό ένδοξον παρελθόν τής 
Αϊγύπτου, τής ’Ασσυρίας, τής Ελλάδος 
καί τής Ρώμης, ούδέν άλλο είναι ήδη ή 
νεκρόν γράμμα διά τούς σοφούς', τά δέ 
μουσεία καί αί συλλογαί. αίτινες ,ύπέρ- 
πληροι κατάκεινται έν ταϊς πόλεσιν έκ 
τών αριστουργημάτων τής έποχής έκεί- 
νης, Ούδέν ένδιαφέρον προκαλοΰσιν η μό
νον τήν προσοχήν τών έρασιτεχνών καί 
θιασωτών τοΰ ώραίου καί τόΰ καλού- 
Άλλ' δμως έκεΐ εΐς τά παρουσιαζόμενα 
σχήματα ύπάρχει τι θετικώτερον μία ζώσα 
πραγματικότης έξελίσσεται πρό τών έκπάγ- 
λων όφθαλμών μας, όπόταν έτάζομεν τά 
αριστουργήματα ταΰτα, ζωογονούμενα ύ
πό τής παντοδυνάμου πνοής τού Πνεύ
ματος έκείνου, δπερ άνεζωπύρωσε τά τέως 
σωματικά αύτών πρότυπα.

Πολυάριθμα, καί ποικίλα πειράματα 
απέδειξαν, δτι αί έκδηλώσεις τών Πνευ
μάτων έν τοΐς συχναζομένοίς ύπ’ αύτών 
μέρεσιν είσίν εύκολώτεραι όσάκις αί συν · 
θήκαι τών θέσεων τούτων διετηοήθησαν ύ ’ <
απαράλλακτοι ώς ειχον κατά τήν γήϊνον 
διαμονήν αύτών, έκεΐσέ. Τά πνεύματα 
ευχαριστούνται πολύ νά μένωσι πλησίον 
τών αγαπητών αύτών μερών καί ατόμων
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παρ ’ οίς διεδραμάτισαν τό πλεΐστον μέρος 
τής γηΐνης ζωής των. Άλλά καΤΑΘελεν 
είσθαι πλάνη νά νομίζη τις, δτι αληθής 
ύλικός δεσμός συνδέει επί πολύν έτιχρό- 
νοψ μετά θάνατον τήν ψυχήν πρός τό 
σώίμα ή πρός τά μέρη, ένθα ώς . έπί τό 
πολύ ήγάπα καί διέμενεν.

Ό ήθικός δεσμός, ή κα&αρώς πνεύμα- 
τικί) ονμπάδεια μόνη έλκύει ταύτην πρός τά 

έν^σ- συναντώνται έτι κατά· σννθή- : 
κην ήαϊ -άνάγκήν σί φΑοί καί συγγενείς 
αύτής..........

■ Ή'Βίβλος· δίδωσιν ήμΐν άλλως τε τά 
μάλλον αξιοσημείωτα δείγματα τών σχέ-1 
σεων τής- ψυχής πρός τό σώμα.μετά θά
νατον, διά τής αναγραφής τοΰ τελεσθέν- 
τος θαύματος ύπό τών όστών τοΰ διασή- 
μόν προφήτου Έλισσαιέ, έχο.ύσης ώς έ- 
ξής: «Τον 'Ελισσαιέάποθανόντα, ένετα- 
φίάσαν. Τδ δ’ έπόμενον έτος στρατιαί 
τινες Μοαβιτών είσέδυσαν έν τή πόλει. 
Συνέβη δέ ώστε, καθ' ήν -ώραν ένεταφί- 
αζον άνθρωπόν τινα, προσήλθον έκεΐ 
στρατιώτην, οίτινες έρριψαν τό πτώμα τού
το tv τφ τάφφ τού Έλισσαιέ' μόλις όμως ήγ· . 
γισετρντο τά δατά τον Έλισοαιέ,επανήλϋεν έν 
τη ξωήκαί άνηγέρ&η ίπ! τών ποδών τον »

'Είναι πλάνη τό νομίζειν, δτι τά βιβλι- 
κά ταύτα θαύματα είσί φαινόμενα έντε
λώς έξαϊρετικά, καθόσον ταΰτα συνέβη- 
σαν συνεχέστερον η δσον φαντάζεται τις· 
αλλ' οί τών ήμερών μας ίσχυροί, βεβυ- 
θισμένοι δντες έν τφ ύλισμώ, άπώλεσαν 
τήν άισΦςΛΐ' καιτήν δύναμιν της παρατηρήοεως.

Τό θαυμάσιου φαινόμενον τής άναστά- 
σεως τοΰ Λο.ζάρου έγένετο μόλις ό Ιη
σούςπροσελθών παρά τώ τάφω του, δι
έταξε ν’ άνεγείρωσι τόν έπ’ αύτοΰ λίθον. 
Είναι δ’ άλλως τε γνωστόν, δτι ό ’Ιη
σούς αύτός ένεφανίσθη κατά πρώτον μετά 
τήν ένδοξόν του άνάστασιν τη Μαρία 
Μαγδαληνή, (κατά τόν Άγ. Ιωάννην,) 
παρά τώ τάφω αύτου.

Τό δέ περί τής άναστάσεως τής σαρ - 
κός χριστιανικόν δόγμα δέν προύποτίθη- 

' σιν άναγκαίως τήν συνέχειαν μυστηριώ
δους δεσμού μεταξύ ψυχής καί τού νεκρού 
σώματος έξ άνάγκης άπορρέοντος έκ τής 
έπικρατούσης συμπάθειας τού ένός πρός 
τό άλλο;

Ό Πόρφύριος (έν τώ περί έγκρατείας 
βιβλ. Β’. κεφ- η3) λέγει, δτι οί Αιγύ
πτιοι άνεκάλύψαν τό λογικόν, δπερ.ή 
πείρα τοϊς έδίδαξεν. Είναι δέ τούτο Λ 
σνβπά&εια τής ψυχής τών ζώων καί τών 
άνθρώπων διά τά άποχωρισθέντα έξ αύ
τών σώματα' οί δέ θεολόγοι, οί’τινες έδι-

δάχθησαν τά μυστήρια ταΰτα, γνωρί- 
ζουσ» μεθ’ όποιας ενχαριΟτήσεως πλησχ· 
άζουσιν αύται. καθόσον ύπάρχει έν τώ 
σώματι ιδιαιτέρα απόρρητος αρετή, ήτις 
προσελκύει τήν.ψυχήν, ήτις άλλοτε διέμε- 
νεν έν τούτω. . ,

Όπόταν δέ ή ψυχή ζώου τινδς απο
χωρίζεται βία τού σώματός τον, δένάπομα- 
κρύνεται ίκεΐβεν, άλλά παραμένει πλησίον 
του· Τοϋτ’ αύτό συμβαίνει καί διά τάς 
-ζνχάς τών. ανθρώπων, ούς βίαιος θάνα
τος ήθελεν αναιρέσει αύτοΐς τήν ζωήν 
μένουσι παρά τοϊς σώμασι καί είναι λό · 
γος,δστις δέον νά έμηοδίζμ τήν αύτοκτο- 
νίαν. Όπόταν ,λοιπόν' φονεύη τις ζώα, 
αί ψυχαί των εύχαριάτούνται νά μένωσι 
παρά τοϊς σώμασιν. άτινα άναγκάζουσι 
ταύτας νά έγκαταλείψωσι και ούδέν δύ- 
ναται νά τάς άπομακρύνη έκεϊθεν, καθό
σον συγκροτούνται έκ συμπάθειας. Πολ
λάκις δέ είδον τοιαύτας άναστεναζούσας 
παρά τοϊς σώμα,σιν αύτών. Διά τούτο οί 
θέλοντες νά δέχθώσι ψυχάς ζώων, έπι- 
σταμένών τό μέλλον, τρώγουσι τά κνρι- 
ώτερα μέρη αύτών, οίον τήν καρδίαν τών 
κοράκων, τών. ασπαλάκων καί τών ίερά- 
κων. Ή.ψυχή τών μακροχρονίων τούτων 
ζώων εισδύει έν αύτοΐς ταύτοχρόνώς τη 
χρήσει τών τροφών αύτών και χρησμο- 
δοτούσιν ώς θεότητες.

« Αί ψυχαί τών μή ευρισκομένων πλέον 
έπί τής γής διαμένουσι παρά τοϊς πτώμα- 
σιν αύτών καί ταύτας μεταχειρίζονται οί 
μάγοι έίς τάς έργασίας των, ύποχρεοϋν- 
τας αύτάς νά τοΐς ύπακούωσιν, όπόταν 
γίνωνται κύριοι του νεκρού σώματός των, 
η μέρους αύτοΰ.

"Άλλως τε πρός αποφυγήν τών κατα
διώξεων τών Ενοχλητικών πνευμάτων καϊ 
πρός αποτροπήν τής προσελεύσεως τών 
μοχθηρών, οϊτε ίερεϊςκαί θείοι διατάσ- 
σουσιν τήν άπομάκρυνσιν τών άνθρώπων 
έκ τών τάφων. (Κεφ.5ο, βιδλ, Βον).

Διά τόν λόγον τούτον οί πυθαγόρειοι 
άποφεύγονσι την χρήοιν κρεάτων, ϊνα μή πλη- 
ρώνται ακαθαρσιών καί μή γίνονται ό τά
φος τών τεθνεώτων σωμάτων τών ζώων.

«Οί πιέλαγόρειοι άπηξίωβαν ώσαύτως τήν 
διά τής παρατηρήσεως τών έντοσθίων τώφ 
ζώων μαντείαν, καθόσον έπίστευον, 6*  
όπόταν θά περιέπιπτον είς δυσάρεστον 
θέσιν, τό καλά πνεύματα ι?ά εσπενδον εις βο- 
ήβειάν των καί θ ’ άπεκάλυπτον αύτοΐς τό 
μέλλον, είτεδι’ οραμάτων, είτε διά προ
αισθήσεων καί δτι θά έπληροφόρουν άμα 
αύτοΐς δ,τι έδει ν’ άποφύγωσιν».

Τά πνεύματα διατηροΰσιν ενίοτε ώσαύ-.

ΗΦΓΣΙ2

τως στενάς συμπάθειας πρός τινα άντι- 
■ κείμενα, άτινα τοϊς άνήκον καί ήγάπων 

πολύ. Ήδέ Βίβλος, ή ίερά αύτη συγγρα
φή, ήτις ικανοποιεί πληρέστατα άπάσας 
ήμών τάς ήθικάς καί διανοητικός βλέ
ψεις, παρέχει ήμΐν έπί τού αντικειμένου 
τούτου νέον καταπληκτικόν παράδειγμα, 
ομιλούσα περί τού θαύματος, δπερ ό πε
ρίφημος μανδύας τον μεγάλου προφήτου Ήλία 
ένήργησε μετά τήν άνύψωσίν του, έν τώ 
Λευτέρφ βιβλίφ «Βασιλέων».

Ιδού τό άξιοσημείωτον χωρίον :
« Ο Έλισσαιέ έλαβε τόν μανδύαν τοϋ 

Ηλία επληξε τά ύδατα καί είπε : Πού ό 
αϊώνιος. ό τον Ήλία Θεός, αύτός ό Αι
ώνιος ; Καί έπληξ ελοιπόν τά ύδατα, δι’ 
ών διχοτομηθέντων. διήλθεν ό Έλισσαιέ» 
Τό θαύμα τοϋτο ένέχει καταπληκτικήν 
ομοιότητα πρός τά φυλακτά (χαϊμαλιά), 
περί ών άναφέρεται έν ταΐς Πράξεσι τών 
Αποστόλων».

Ιδού.τό χωρίον : «Καί ό Θεός έποίει 
θαύματα περίεργα διά τών χειρών τού 
Παύλου, ούτως ώστε έκόμιζον έπί τών 
ασθενών τά μανδήλια καί τά Ινδνματα, Suva 
ειχον έγγίσει τό σώμα τον και εΰεραπεύοντο έκ 
των νόσων αύιών, τά δέ πονηρά πνεύματα 
άπήρχοντο. (Ζπεται τό τέλος)

unmiTuw imom
Είναι πολύ παράδοξος ή ιστορία τής άναχαλύψεως 

τοϋ φωσφόρου, καθόσον άποδείκνυσιν ακριβώς αυτή 
δια τίνος μυστηρίου περιεβάλλοντο οί τότε περίφημοι 
χαταστάντες άλχημισταί.

Ό φώσφορος ανεχαλύφθη τω 1669 έν Άμβούργφ, 
ύπό τοΰ Βράνδ,. κατεστραμμένου εμπόρου, οστις έπε- 
δίδετο εις τήν ιατρικήν, εις ήν κατεγίνοντο συστη- 
ματιχώς οί άλχημισταί.

Ε'ί τών μεγαλειτέρων Ιδιοφυιών τιϋ 1Ζ', αίώνος, 
δ Ιωάννης Κϋηολβί,διερχόμενος τότε τοϋ ’Αμβούργου, 
ηχούσε να ό^ιλώσι περί τοΰ θαυμάσιου τούτου σώ
ματος, δπερ ελαμπεν έν τώ σχότει. Ζητήσας δέ νά ίδη 
τεμάχιον τι εξ αύτοΰ, ήρώτησε νάμάθη περί τής κα
τασκευής του παρά τοϋ Βράνδ, ήν δμως ουτος ήρ· 
νήθη να τώ μεταδώση.

Ο KUnckel ολίγον χρόνον μετά τούτο εγραψεν είς 
τινα φίλον του, Κράφτ όνομαζόμενον, άγγέλλων αύτώ 
την ανακαλυψιν. Ουτος δέ χωρίς νά τώ άπαντήση, 
εσπευσεν αυθωρεί εις Άμβοΰργον, δπως ίδη τόν Βράνδ 
™ αγοράση τό μυστικόν του. Όντως οέ’έπλήρωσεν 
ψ; αύτόν 750 φράγκα περίπου καί μετέδη ειτα είς 

Αγγλίαν. δπου εκερδησε πολλά χρήματα διά τής 
επιδείξεως τού φωσφόρου ώς· περιέργου αντικειμένου. 
Qi δε πάντες καί^ ό διάσημος χημικός φυσιολόγος 

αγγλος Boyle είδε τον φώσφορον τούτον κα! είο αν
ταλλαγήν μυστικοΰ τίνος, δπερ τφ μετέδωχε, διηγεΓ- 
τ?* ’ ° Κρα?τ τψ έδωκε μιχράν ένδειξιν, είπών
αυτώ, οτι η χυριωτερα ουσία, τοΰ φωσφόρου του ήτο 
«πράγμα τι, δπερ ανήκει τφ άνβρωπίνφ σώματιχ.Τή 
ΒοηΟείςς δετής μόνης ταύτης ένδείξεως, δ Boyle κατόρ
θωσε να κατασχευαση τοιοΰτον καί ούτως ϊσχε τήν τύ

χην πρώτος νά δώ’η τήν περιγραφήν έν μιςί τών συγ
γραφών του. .

Έν τώ διαστήματι δε τούτφ, ό Eunckel έχμανείς, 
διότι ένεπαίχβη ύπό τοΰ καλοϋ φίλου του Κραφτ, έτέβη 
είς ενέργειαν τής κατασκευής τοϋ φωσφόρου διά μό· 
νν|ς τής ενδείςεως, ήν κατείχε καί όμοιας έκείνης ήν 
είχε λάβει ό Boyle άπό'τοΰ Κράφτ, οτι δ Έράνδ ε’χεν 
έπί πολύ χαταγίνει έπί τών ουρών. «Ούδέν έδαπά- 
νησα, εγραιρε'καί μετά τινας εβδομάδας έλογιζόμήν και 
εγω ευτυχής, δτι άνεκάλυψα τόν φώσφορον.

Τό δε μυστικόν τοϋτο τοϋ Βράνδ έγενετο μετ’όλί- 
γον τοσοΰτον κοινόν, ώστε i γερμανός ουτος δόκτωρ .. 
επωλησεν. αυτό' εις άλλους αντί 10 ταλλήρων (περί
που 35 φρ ). «Τό δέ κατ’ έμέ ϊπραξα δ,τι ούδείς μέ
χρι τοϋδε έπραξεν, έήεγεν ουτος, διότι δ έμός φώσφο
ρος είναι καθαρός, διαυγής καί. μεγάλης έντάσεως. 
Άλλ’ έπαυσα ήδη. καθόσον ή κατασκευή του πα
ρουσιάζει πολλούς κινδύνους».,

Τοιαύτη είναι έν συντομίμ ή ιστορία τοΰ φωσφόρου 
περί τής κατασκευής καί τών θαυμάσιων ιδιοτήτων 
τοΰ όποιου δέν ύπάρχει πλέον λόγος νά έκπληττώ- 
μεθα καί τόσον. Ώς δέ καί τότε ουτω καί νυν παρα
σκευάζεται «διά τίνος συστατικού τοΰ-άνθρωπίνου σώ
ματος» και μαλιστα τών ζώων, ήτοι διά τών.οστών, 
ατινα περιέχουσι πολύ περισσότερον φώσφορον, σής 
έτέρας ανθρώπινης ουσίας. ■

Ό φώσφορος απαντάται καί έν διαφόροις όρυκτοίς 
ύπό τήν μορφήν φωσφορικού οξέος, οίον άπατίτου, 
φωσφορίτου, κτλ. ΙΙαραγεται δμως κυρίως έξ οστών, 
απερ άπανθρακεύονται χαί ύποβάλλονται. είς τήν έπί· 
δρασιν θε.ιϊκοϋ οξέος. ,Ή ούτως «σχηματισμένη φωσ
φορική άσβεστος αναμιγνύεται μετά κόνεως ξυλαν
θράκων καί πυρακτοΰται έντδς κεράτων χυτοσιδηρών 
η ύαλίνων, δτε παράγονται ατμοί φωσφορικοί, συλ- 
λ^εγόμενοι καί ψυχόμενοι ύπό τό ύδωρ. Συμπεπηγμένος 
ειτα εις μορφήν ραβδίων φυλάττεται έπίσης ύπό ύδωρ 
ένεκα τοΰ κινδύνου τής άναφλέξεως. Ίνα ληφθή όμως 
χη,μιχώς,καθαρός, απαιτούνται έπανειλημμέναι απο
στάξεις εν δσον έν'εστι χαμηλοτέρμ θερμοχρασίφ.

Ό κοινός ή_ κίτρινος φώσφορος είναι σώμα στερεόν 
ημιδιαφανές, απαλόν έν τη συνήθει . θερμοκρασίμ, 
σκληρόν δέ χαί εύθραυστον έν τώ ψύχει. Έν τή ίσυ- 
νήθει θερμοκρασία εξατμίζεται έν'τώ αέρι καί εκπέμ
πει ατμούς λευκούς, ειδικήν οσμήν έχοντας καί λάμ- 
ποντας εν τφ σκότει, ώς έκ τής. συμδαινούσης έξει- 
δωσεως. Έν τφ αέρι θερμαινόμενος μέχρι 50ο ανα
φλέγεται ύπό λαμπρόν λευκόν φώς. 'Ο δέ άμορφος ή 
ερυθρός φώσφορος λαμβάνεται ·έκ τοϋ κοινού, είναι 
αδιάλυτος εν ο(φδήποτ« ύγρώ, δέν μεταβάλλεται έν 
τώ αέρι, ούτε είναι δηλητηριώδης· χρησιμεύει δέ κυ
ρίως προς κατασκευήν τών πυρείων τής ασφαλείας.

Ο ^φώσφορος καί πολλαί . τών ενώσεων αύτοΰ είναι 
σφοδρά δηλητήρια. Μετά τήν χένωσιν τοΰ στομάχου 
δι’έμετιχοΰ εΐναι αντιφάρμακα τά βλεννώδη’ ποτά 
και το ωολεύκωμα, ώς καλύπτοντα τμ .δηλητήριου 
κα^ ή κεκαυμένη μαγνήσια', ώς συνδυάζομένη μετά 
τοΰ φωσφορικού οξέος πρός δυσδιάλυτου· έν ;τώ-όργχ- 
νισμώ ουδέτερον φωσφορικόν άσβέβτιον.

Αναπτόμενος έπ! τής έπιδερμίδός, παράγει βκθέα 
και δυσίατα εγκαύματα, διαβιβρωσκομένου τοΰ δέρμα
τος ύπο τοΰ αναπτυσσομένου κατά τήν καΰσιν 'φωσ
φορικού οξέος. Πρό παντός τό έγκαυμα δέον νά πλύ- 
νεται δια διαλύματος αμμωνίάς αραιού.

Κοινώς'j-ίνεται χρή.φις τοΰ φωσφόρου πρός κατα
στροφήν των κατοικίδιων μυών. Ή χύριωτέρα δμως 
έφαρμογή( τοΰ φωσφόρου . γίνεται είς τήν δι’ αύτ-οΰ 
κατασκευήν τών φωσφορικών πυρείων. · .

Εν τή ιατρική χρησιμεύει υς μικράς δόσεις, ύπό 
μομφήν φωσφορούχου αίθέρος, ώς διεγερτικόν εις νευ
ρικά νοσήματα.'
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ. ΤΗΝ EK0ESIN

Ή Διεθνής Έκθεσις. ή έγκαινιασθεϊσσ έσχάτως 
είς τό Ζάππειον μέγαρον, είνε πρώτη μέν έκ τοΰ 
διεθνούς, αυτής χαρακτηρισμού, πέμπτη δμως έάν 
λάβώμεν ύπ’ βψιν τάς τελεσθείσας είς διαφόρους 
έποχάς όλυμπιακάς έκθέαεις, αί όπόϊαι έφερον χα
ρακτήρα άπλώς πανελλήνιον.

Τάς Όλυμπιακάς αύτάς έκθέσεις εϊχεν Ιδρύσει διά 
γενναίας χορηγίας έ άοίδιμος Εύαγγέλης Ζάππσς, 
δρίσας τήν τέλεσιν αύτών κατά τετραετίαν, κατά 
τό χρονικόν δηλαδή διάστημα τών άρχαίων 'Ολυμ
πιάδων, Άλλ’ή δργάνωσις Εκθέσεων, οίουοήποτε 
χαρακτήροε, δχι μόνον είς νεοπαγές βασίλειον, 
άλλά καί είς κράτος προηγμένης .βιομηχανίας, δέν 
είνε κατορθωτή είς τόσον βραχέα χρονικά διαστή
ματα, διά τούτο δέν κατωρθώυη νά έκπληρωθή ή 
έπιθυμία τού ίδρυτού, ούτε διά τήν κατ’ δλυμπιά- 
δας έπανάληψιν, ούτε κάν διά τήν έίακολούθησιν 
τού έργου, τδ όποιον μέ τόσας καλάς έλπίδας εϊχεν 
έγκαινιασθή έπί τού πρώτου βασιλέως τής Ελλά
δος κατά τό έτος 185η. Τέσσαρες μόνον ’Ολυμπια
κοί έχθέσεις έτελέσθησαν, ή πρώτη κατά τό έτος 
18&9- 4 δευτέρα κατά τό έτος 18;ο, ή τρίτη κατά 
τό 187S καί ή τέταρτη κατά τό <889. Α! έκθέσεις 
αύται εΤχον χαρακτήρα πανελλήνιον. Οί έκθέται 
ήσαν "Ελληνες, τά έκθέματα δ’ ειχον προέλευσιν 
άπό πάσαν γωνίαν Τής δούλης ή ίλευθέρας Ελ
λάδος. Κατ’ ούσίαν αί έκθέσεις αύται ήσαν άπλώς 
έλληνικαί. Έννενηνταπέντε τοΐς έκατόν έκ τών έκ
θετων καί τών έκθεμάτων προήρχοντο άπό τό έλεύ- 
θερον Βασίλειον. Άσθενεστάτη δέ ύπήρίεν ή συμ
μετοχή έκ τής άλλης έλληνικής ’Ανατολής.

Κατά, τούτο έχει σημασίαν ή έγκαινιασθεϊσα έσχά- 
τως Διεθνής Έκθεσις, δτι διά πρώτην φοράν Ικα
νός άριθρός "Ελλήνων βιομηχάνων τής ’Ανατολής 
λαμβάνει μέρος είς έκθεσιν τελουμένην εές τάς ’Α
θήνας. Τούτο ήμεΤς θεωροΰμεν, δτι έπρεπε νά εινε 
κύριος σκοπός τών διοργανωτών τής Διεθνούς Έκ- 
θέσεωε. Εινε γνωστόν, δτι βαθεϊς οίκονομολόγοι 
καί κοινωνιολόγοι έπολέμησαν τάς ’Εκθέσεις, έτό- 
νισαν τά κακά αύτών άποτελέσματα καί άλλοι μέν 
τούτων έκηρύχθησαν ύπέρ τών είδικών έθνικών 
έκθέσεων, άλλοι δέ άπολυτως έπρότειναν τήν κα- 
τάργησιν τών Έκθέσεων,αί όποΤαι κατ’αύτοΰς εινε 
παλαιόν διά τήν έποχήν έθιμον, δπως παλαιοί καί 
άσυμδίδαστοι πρός τό πνεύμα τής έποχής έκηρύ
χθησαν αί πανηγυρικοί έμπορικαί άγοραί (foires) 
περί τά μέσα τού παρελθόντος αίώνος. Ή κίνησις 
τής έποχής, παρατηρούσιν οί ύπέρμαχοι τών θεω
ριών τούτων, είνε είδικοποίησις τής βιομηχανίας 
καί γενικοποίησιε τοϋ έμπορίου.

Κάθε βιομήχανος τείνει είς τήν κατασκευήν ένός 
μόνον προϊόντος ή πολύ μικρού άριθμού προϊόντων, 
διά νά τά κάμη καλλίτερα, περισσότερο καί εύθυ- 
νότερα· κάθε έμπορος άπ’ έναντίας άποβλέπει είς 
τήν συγκέντρωσι» έμπορευμάτων δσον τό δυνατόν 
διαφόρων, διά νά πώληση περισσότερο, ταχύτερα 
καί εύθυνότερα. Ή τάοις οδτη τοϋ έμπορίου, ή τε- 
λειοποίησις τού όργονισμοϋ ούτού πρός ώφέλειον 
τού άγοραστού καί τά συμπληρούμενα μέσα τής 
συγκοινωνίας έίυπηρετούν τούς σκοπούς, οί όποιοι 
άλλοτε ύπηγόρευσαν τάς ’Εκθέσεις, χωρίς νά ύπάρ- 
χη άνάγκη δπως ύφιστάμεθα τάς κακός αύτών συ
νέπειας, ήτοι άναστολήν άγορών έπί μακρόν διά
στημα τεσσάρων ή πέντε έτών πρό τής προκηρυ- 
χθείσης Έκόέσεως, άμηχανίον τοϋ άγοραστού μή 
έχοντος τά στοιχεία, ούδέ δυναμένου νά κάμη Τήν 
έκλογήν πρό τής ποικιλίας τών έκθεμάτων, ύπε- 

ρόγκους δαπάνας έν σχέσει πρός τά έσοδο, έί ον 
καί ή πτώχευσις τόσων 'Εκθέσεων, συμφυρμόν αρ
χιτεκτονικών ρυθμών, καταπονούντο καί έπιφέρον- 
τα σύγχυσιν είς τόν θεατήν κτλ. Δέν πρόκειται 
νά είσέλθωμεν είς τήν θεωρητικήν αύτήν συύήτη- 
σιν. Τό ζήτημα δι'ήμάς άπέχει πολύ τού νά εύ- 
ρίτκεται είς τοιαύτην ώρίμανσιν.

’Απεναντίας μάλιστα ούδείς θέλει σοδαρώς δια- 
λογισθή νά θέση έν άμφιβόλω τήν σπουδαιότητα, 
τήν όποίαν θά έχουν καί σήμερον κοί διά τό έμ
προσθεν ήμών μέλλον έπιτυχώς διοργανούμεναι 
Εκθέσεις είς τάς ’Αθήνας. Τά ώφελήματα τούτα 
προσδοκώμεν έκ τής ’Ανατολής διά τά βιομηχανικά 
κυρίως έμπορεύματα ήμών. Είνε άναντίρρητον, δτι 
ύπότήν έποψιν τού βιομηχανικού πολιτισμού ύπερ- 
τερούμεν τών περισσοτέρων άνατολικών χωρών. 
’Εάν είς τούτο ληφθή έπί πλέον ύπ’ δψιν, δτι εύ- 
ρισκόμεθα ένγύτατα τών άγορών τούτων, δτι έ- 
χομεν είς έίυπηρέτησιν Ισχυρόν στόλον έμπορικής 
ναυτιλίας καί διεσπαρμένος είς πάν σημείου εμπο
ρικής κινήσεως τή. Μεσογείου έλληνικάς Παροι
κίας, δυνάμεθα μετά τίνος έλπίδος ν’άναμένωμεν, 
δτι οί άνατολικοί λιμένες θ’άποβώσι τόποι κατευ- 
θύνσεως προϊόντων τής έλληνικής βιουηχανίας. 
"Υστερούντες είς τήν έμπορικήν άγωγήν καί τήν 
έμπορικήν κίνηοιν,κοτά.τό πνεύμα τής έποχής, δέν 
κατωρθώσαμεν νά κερδίσωμεν τάς αγοράς ταύτας, 
είς τάς όποίας είνε πολύ περιωρισμενως γνωστά 
τά προϊόντα τής έλληνικής βιομηχανίας. Διά τόν 
λόγον τούτον βλέπομεν, δτι είς την Μικρόν ’Α
σίαν είσάγοντοι άπό μακρινός άγοράς τής Δύσεως 
έμπορεύματα τινα, δπως κοινής ποιότητος ύφασμα- 
τα, κοινοί σάπωνες, μάρμαρα άκόμη κατειργασμένα 
καί άλλα είδη, τά όποια άναντιρρήτως εύθηνότερα 
καί ταχύτερα θά μετεφέροντο έκ Πειραιώς έκεΐσε. 
Καλώς έπομένως διώργανωμένη έλληνι-ή Έκθε- 
σις, προσελκύουσα έκθέτας καί έπισκέστας έκ τής 
Ανατολής, θά εϊχεν ώς άμεσον άποτέλεσμα τό 
άνοιγμα άγορών τής Μεσογείου είς τήν κατα- 
νάλωσιν έλληνικών βιομηχανικών προϊόντων. Άνευ 
τούτου άλλαι μέν έλληνικαί βιομηχανίαι θά περιέλ- 
θωσιν είς στάσιμον θέσιν, άλλαι δ’ είς μαρασμόν 
έντός τών στενών δρίων τοΰ κράτους. Τοιαύτης δέ 
σημασίας δύναται νά είνε Έκθεσις διοργανουμένη 
είς τάς "Αθήνας. Δέν έχομεν βεβαίως τήν άϊίωσιν 
νά περιμένωμεν παρόμοια άποτελέσματα άπό Έκ- 
θεσιν διοργανωθεϊσαν ύπό Ιδιωτών καί έντός βρα- 
χυτάτου σχετικώς χρονικού διαστήματος. Ή διορ- 
γανωθεϊσα αυτή Έκθεσις ώς διεθνής είνε πολύ όλί- 
yov σημαντική — Ιφοο τετραγωνικά μέτρα κατα
λαμβάνει άπέναντι τών δφι.οοο τής διεθνούς τών 
Παρισίων,—ώς πανελλήνιος δμως έχει μεγαλειτέ- 
ραν σημασίαν, δπως βλέπη τις είς τήν λεπτομε- 
ρεοτέραν έίέτασιν τών έκθεμάτων.

Ή μεγαλειτέρα αύτη σημασία δέν συνίσταται είς 
τόν άριθμόν τών "Ελλήνων έκθετών — κατά τάς 
’Ολυμπιακός ’Εκθέσεις περί τούς ι,οοο έκυμαίνοντο 
οί έκθέται τού έλευθέρου Βασιλείου, ένώ σήμερον 
δέν ύΛέρβαίνουν τούς φθο—ούτε κάν τών έκθεμά
των, άλλ’ είς τό ποιόν αύτών. Έπί πλέον εχει~ 
καί τούτο τό ίδιάέον ή Έκθεσις αύτη; δτι είνε κυρίως*  
βιοτεχνική καί βιομηχανική, ένφ αί τελευταίοι Ό- . 
λυμπιακαί περι.έκλειον ίκάνόν άριθμόν γεωργικών 
καί κτηνοτροφικών προϊόντων. Τό γεγονός τούτο 
άποδίδομεν είς τήν ατελή διαφήμισιν τής Έκθέσεως, 
ίδίως έντός τής "Ελλάδος, δπου μόλις διά συζη
τήσεων Τής Βουλής καί αύθορμήτων δημοσιευμάτων 
τών εφημερίδων έγεινε γνωστή ή ύπαρέίς της. 
Παρά τάς έλλείψεις ταύτας ή Έκθεσις παρουσιάζει 
άπόψεις άέίας προσοχής καί σημειώνει εύαρέστους 

σταθμούς τής έλληνικής έργασίας, δπως άποδείκνυ- 
ται έκ τής λεπτομερούς έίετάσεως τών έκθεμάτων. 
Τούτο είνε άρκετόν νά θεωρηθή δπως δήποτε έπι- 
τυχής Έκθεσις Ιδιωτική-, πρωτοβουλίας, έχουσα νά 
ύπερνικήση μεγάλος δυσχερείας καί προσκόμματα.

~ ' X. Λοβέρδοί

ΠΕΡΙ ΤΥΦΛΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
' υπό

ΠΑΝΑΓΗ Ν. Δ ΒΑΡΗ
Ιατρόν

Έπι μακρδν χρόνον ή των τυφλών έκπαί- 
δευσις και αγωγή ήσαν ανατεθειμένοι εις τάς 
ιδιαιτέρας τών οικογενειών προσπάθειας, ών 
ή μόνη προαπασχόλησις συνίστατο εις' τήν 
βελτίωσιν τής ύγιεινής, ούτως είπεΐν, άπό· 
ψεως τής κοταστάσεως των.

Τδ πρώτον άσυλον, δπερ προΰρισται νά 
τούς δεχθή, τδ νοσοκομείου τοΰ Quinzfi vingt 
δηλ : τδ νοσοκομείου τών 3οο, ίδρύθη, κατά 
τινα παράδοσιν, ψευδή, ώς πολλαί τών πα
ραδόσεων, ύπδ τοΰ "Αγ. Λουδοβίκου, κατά 
τήν έκ τής Γ' Σταυροφορίας έπιστροφήν 
του- λέγομεν δέ ότι ή παράδοσις αύτη εΤνε 
.ψευδής, διότι άνευρίσκομεν τήν ύπαρξιν αύ- 
τοϋ, 2ο ετη πρό τής έποχής τούτης;

★ ·

Μόνον περί τά τέλη τοϋ προπτρελθόντος 
αίώνος, παρεσχέθη είς τά δυστυχή ταϋτα 
πλάσματα τδ αγαθοεργόν τής παιδεύσεως. ·

Τώ 1^83 εν τινι τών Παρισινών καφφείων 
δωδεκάς τυφλών έξετέλει μουσικήν συμφω
νίαν, έκ τών τά μάλιστα κακορρύθμων-μεταξύ 
τών χλευαστών,, άνήρ τις έφαίνετο περιε- 
σκεμμένος· ήτον δ Valenlin Hatiy.

Ό τυφλός, έλεγε καθ’ έαυτόν, γνωρίζει 
τ’ αντικείμενα έκ τής πρός άλληλα διαφο
ράς τών μορφών αύτών· διατί λοιπόν, δέν 
θά διέκρινεν τδ Α άπό τοΰ Β τδ Β άπό τού 
Ω ; Έαν οί χαρακτήρες ούτοι, καθίσταντο 
ψηλαφητοί;

Άπό τής στιγμής έκείνης ό Hauy κατε- 
σκεύασε γράμματα, όμοιάζοντα πρός τούς 
τυπογραφικούς ήμών χαρακτήρας, ούς οί τυ
φλοί έοιδάχθησαν ύπδ τής πείρας ν ’ άναγι · 
νώσκωσιν εύκόλως, νά ονομάζωσιν αύτούς καί 
συναρμόζωσιν εΐς λέξεις καί φράσεις, χωρίς 
νά τούς βλέπωσιν Οί τυφλοί ήούναντο έκ- 
τότε νά γράφωσι καί άνταποκρίνωνται ανα
μεταξύ των.

Ή μέθοδος αύτη, έν τούτοις παρουσίαζε 
πάμπολλα άνάρμοστα. Έδέησε δέ νά παρέλ- 
θωσι 5ο ετη, πριν ή δριστική Τοΰ προβλή
ματος λύσις έπέλθη· ή δέ λύσις αύτη τού 
προβλήματος δψείλεται είς τυφλόν τινα μα 

θητήν τοΰ εθνικόν ’Ινστιτούτου, τών. τυφλών 
τών Παρισίων, τδν Braille.

Ουτδς έπενόησε νέον άλφάβητον άποτε 
λούμενον έξ 6 ψηφίων έν έξέργω ατινα οί 

■ τυφλοί χαράττουσι διά κέστρού.
Τά δε έξ ταΰτα ψηφία, .διατεθειμένα έπί 

δύο στηλών καθέτων, δύνανται νά παραγά- 
γωσιν 63 συνδυασμούς, τη βοήθεια τών ο
ποίων άναπαριστώνται τά γράμματα τοϋ αλ
φαβήτου, ή στίξις. οί μουσικοί φθόγγοι, οί 
’Αλγεβρικοί χαρακτήρες κ. λ. π.

Πρός χάραξιν τών σημείων τούτων, οί τυ 
φλοί έπιοϋντο χρήσιν. ως ανωτέρω είπομεν, 
ενός κέστρου· έχουσι δ’επίσης μικρόν σανίδα 
κεχαραγμένην, έφ' ής τοποθετοΰσι τδ φύλ
λου τοϋ χάρτου, τδ όποιον πρόκειται νά πλη 
ρώσωσι· έπί δέ τοϋ χαρτοφύλλουτούτου πε- 
ριφέρουσι μικρόν κινητόν κανόνα, διατρυπώ- 
μενον έ£ ορθογωνίων οπών, εΐς τάς γωνίας 
και εν τώ μέσω τών όποιων τοποθετοΰσι τά 
προωρισμένα νά. παραστήσωσι τούς γραμμα
τικούς χαρακτήρας σημεία.

Διά τής άναγνωσεως κατεΤχον ήδη τήν 
κλείδα πασών τών επιστημών μετ’ού πολύ 
δέ επετράπη αύτοϊς ή διδαχή τών ύπολογι- 
σμών, τής γεωμετρίας, ιστορίας, φυσικής, ι
στορίας καί μουσικής.

Ώς πρός τούς λογαριασμούς Τα ψηφία 
άναπαριστώνται διά μικρών μολυβδίνων κύ
βων. έπί τών έέ επιφανειών τών όποιων χα · 
ράπτονται σημεία έν έέέργω- έκαστος δέ κύ
βος δύναται κατά τήν διάφορον θέσιν ήτις 
τώ δίδεται, νά παραστήση άπαντα τά ψηφία 
άπό τοΰ ι μέχρι τοΰ η-

Τοποθε;οΰντες τούς κύβους τούτους τδν 
ένα παρά τδν άλλον, σχημάτίζουσιν'άριθμο.ύς 
καί έκτελοΰσιν αριθμητικός πράξεις· έπί 
τούτω δέ δ τυφλός επιλαμβάνεται κατά τδν 
αύτδν ώς ήμεΐς τρόπον, άλλ’ αντί νά γράψη 
τδ άποτέλεσμα τής πράίεως, τδ τταρατίθησι.

Πρός διδμχήν τής γεωγραφίας αντικατέ
στησαν τούε κοινούς χάρτας διά χαρτών έν 
έξέργω· αί δέ πόλεις χρησιμεύουσαι ώς ση 
μεΐα άναχωρήσεως, παριστώντάι δέ διά χάλ
κινων ήλων.

Εϊδομεν έν τή τελευταία Παρισινή Έκθέ- 
σεΐ μετά πόσης θαυμασίας έπιδεξιότητος δ 
μαθητής περιφέρει τούς, δακτύλους έπί τής 
σφαίρας, δνο^άςων τούς τόπους, ούς διαπε- 
ρά, τά όρη ατινα διαβαίνει, τάς πόλεις, ας 
συναντά!

"Όταν δέ πρόκηται νά τώ διδάέωσι τήν 
φυσικήν ιστορίαν, ό καθηγητής τοποθετεί 
πρό τοΰ μαθητου οΐονδήποτε ξώον. Αύθωρεί 
δέ ό τυφλός, ψαύει τό σύνολον τοΰ σώμα
τος τοΰ ξωου καί τό αναγνωρίζει αύθωρεί.

Διά τήν μουσικήν τδ αυτό σύστημα »,ό μα·
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θητής άναγινώσκει δια τής δεξιάς χειρός τούς 
μουσικούς χαρακτήρας, ούς έκτελεΐ διά τής 
αριστερός καί τάνάπαλιν· ό καθηγητής τυ
φλές καί ούτος, ώς έπί τά πλεΐοτσν άκολου 
υεΐ διά της χειρός έπί παρομοίου τετραδίου 
την εργασίαν τοΰ μαθητου,

Άλλ’ ούδ’ ή φυσική αγωγή ποσώς παρα- 
μελεΐται έν τοΐς σχολείοις τών τυφλών. Οΐ 
νεαροί μαθηταί ασκούνται είς την γυμναστι 
κήν, ποιούνται πολύπλοκους κινήσεις έπί τών 
εξαρτημάτων, κρίκων, μονόξυλων, τής λείας 
χορδής καί δή έπί τοΰ δικύκλου.

Το δίκυκλον τοΰτο, άποτελεΐται έκ τίνος 
σιδηρού τροχού, κινουμένου τή βοήθεια 
υποποδίων. Ό δέ τροχός ούτος ένεργεΐ έπί 
βελόνης, ή δποία δεικνύει έπί ωρολογίου τάς 
οιατρεχούσας αποστάσεις.

Αί διάφοροι αύται ασκήσεις είσί σωτήριοι 
διά τούς τυφλούς, οϊτινες είσί φυσικώς κατα· 
,δεδικασμένοι έν τή άκινησία.

Π. Ν. Αιδίρης

ΓΕΛΟΙΟ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥ
Τδ χαρούμενο τδ γελοίο 
Καί τδ πικραμένο δάκρυ.
Σμίξανε 'ς τδν ίδιο δρόμο 
"Ενα ωμορφο ταχύ.

Τωνα ρόδιζε ’ς τά χείλη 
Τάλλο έλαμπε ς τδ μάτι. 
Τώνα ατέλειωτο τραγούδι, 
Τάλλο άγχα προσευχή.

Κυτταχτήκανε μέ πόνο, 
Μυστική τάδεσε αγάπη-
Καί τδ δάκρυ κατεβαίνει 
Ώς τά χείλη σιγαλά,

Κι’όρκο ’κάμανε αιώνιο 
Πάντ’ αχώριστα νά ξήσουν 
Τδ χαμόγελο σάν οδύνη 
Πικρό δάκρυ .νά κυλά.

Ο,ΜΟΙ 1

Να διακονεύης τήν ύγειά σέ αρρώστιας κρεδδάτι
Νά διαχονεύης τό.ψωμί σε άρχοντα παλάτι

Είναι κακό μεγάλο.
Μά διακονιάρη πο|ό φτωχό , μέσα ’ς τον κόσμο άλλο · 

Δ«ν γνώρισα ’πό ’χβΐνο
"Οχου της μοίρας τής σκληρής για ελεημοσύνη ί’ 
Λίγη χαρά ζητεί ’ς τή γή.χΓ αύτή δέν τοΰ τή δίνει.

ΕΜΠΡΟΣ. ·; ΟΠΙΣΟ...
Οταν 6 νοΟς γυρνά δπίβω 

Κλαίει ή καρδιά μου, λαχταρίζει 
Κι’ δταν έμπρός μέ πίθο τρέχη 
Άπδ τρελλή χαρά δακρύζει. 
Φτωχή καρδιά ! δμως δέν νοιώθει 
Πώς δτι έμπρδς τώρα κυττάζει 
Πίσω oV χρόνοι θά τδ ρίξουν 
ΚΓ άπελπισιά θά τήν σπαράξι^.

Σάμοε, ‘Ε) ίνη Σβορώνου

Η ΣΙΓΗ ΜΟΥ
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ: ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΤ

"Ολοι μοΰ λέν πώς δέν μιλώ
Όμως κανείς δέν νοιώθει 
Πώς τής ψυχής οΐ πόθοι,

Τραγούδι λεν ατέλειωτο τό στόμα «άν σωπαίνει
Και πώς ή γλώσσα τής καρδία; κάθε λαλιά βονβαίνει

ΤΑ AOwTSjJPATAAS

Ή νεράιδα πλέκοντας 
Τά όλόξανθα μαλλιά της 
Elite 'στον τραγουδιστή 
Ποΰητα.ν γερτός μπροστά της :

—“Ω χλωμέ τράγο 
Φόρεσε τάρματά σου 
Και ανέβα στό βουνό 
Ποΰ βλέπεις ’χεϊ έμπροστά σου. 
Κι άμα, ^τόσρς χΰτταξε, 
Νά μπής 'στό περιβόλι, 
Ποΰ φυλάνε οί Λράχοντες, 
Καί ποΰ δέν μπαίνουν όλοι, 
Και λουλούδια κόψε μου . 
Τραγουδιστή.μου πλάνε 
Κι' era δροσοστέφανο 
Ρέα τα μαλλίά μου χάνε.
Σιωπηλό σηκώθηκε 
Τό ξατθδμαλλο αγόρι 
Καί τό δρόμο ανέβηκε 
Ποΰ τουδειζε ή χόρη.

Κι' έφτασε 'στό ήλΐόγερμα 
'Στό μάγο το περιβόλι 
Ker ποΰ.τής βουνοκορφές 
Φιλούν οΐ ουράνιοι θολοί.
Και χωρίς νά τόν ίδρ
ΗΛράκοντας ή Λάμια 

Πήδηξε τά. ολόχρυσα 
Τοΰ φράχτη τά χαλάμια, 
Κι' ί-μασεν ολόδροσα 
Κι ευωδιαστά λουλούδια. 
Μα τά λαφρούπνωτα 
Ξύπνησε πεταλούδία.
Κι' αύτά μ'ε.τό ανάερο 
Τάλαφρό πέταμά τους 
Πήγαν χαί -ξύπνησανε 
Τή Λά.μ)α τήν χυρά τους.
Καί 'σταγάρι έχύθηκαν 
Η Λάμνΐα χαί οί Λράχοι

Μέ σπαθιά τό έχτύπησαν. 
Βαμμένα 'σ τό φαρμάκι.
Πάλαιψε χαί νίκησε 
Τούς Λράχονταςτό αγόρι 
Κι ηρθ’ αίματοστάζοντας 
Ώς τήε νεράιδα χόρη:

— Λουλουδάκια σονφερα 
Τΐα τήν κόμη, χρυσή μου, 
Μα χαί ιτιά χλωνόγυρτη 
Νά βάλρς 'σ τή δική μου.

Δανςιον Γιώργος Ν. θωμαίδης

« Ό Παρθένων υπήρξε τό ονειρώδες σΰμβολον 
τοΰ Ελληνισμού, περί τό όποιον έξηφάνθησαν 
ό^α τά ’Εθνικά οιειρα τής Ελληνικής φυλής 
χαί έμεγαλύνθησαν άπασαι αί Εθνικοί Ίδέαι. 
Λίαν ίθεν έπιτυχώς ό καλλιτέχνης ‘Φώσχολος 
συμβόλιζαν τής Κύπρου τό 'Εθνικόν ονειρον, 
έδημιούργησε τήν ανωτέρω ειχόνα, θείς ώς βλέ- 
ψιν τοΰ ονείρου αύτοΰ’ τόν Παρθενώνα. Καί 
ένώ όλος ό πεπολιτισμενος κόσμος άνέμενε τήν 
πραγμάτωσιν τοΰ ονείρου τούτου, όταν είδεν, 
ότι ή ή,ιλελιΰθερος 'Αγγλία κατέλαβε τήν νήσον 
Κύπρονκαί ένόνόματι τής Άνάσσης αύτής διε- 
κήρυξεν,ότι«.'Εν τή διαχειρήσει τών δημοσίων 
πραγμάτων θά ληφθώσιν ύπ' οψει οί ευλογοι 
πό^οι τοΰ Κυπριαχοΰ λαού», οι Αγγλοι πολιτι 
χοί λησμονοΰντες τήν αγγλικήν χαί έλληνιχήν 
ιστορίαν ζητοϋσι χαι αύτήν την καταγωγήν τών 
Κυπρίων νά μεταόάλωσι!

Ουδόλως όθεν 
παράδοξον, διατί

■εύγε· 
νέστερον

διά ψη 

μαρτυριών, διάτής 
δημοσιογ ραφίας,

ύπερασπίσωσι ^^^^^ΒΒ^ΒΒ^Μ|Β| 
καταγωγήν ^^^^^^ΒΒΒΒΒΒΒΗ| 

πορρίψωσι ^^^^^^^^ΒΒ^^^^ΒΒ
βρεις, όποίάς 
οί “Αγγλοι ζητοΰΟι

έπισωρεύσωσιν ■
έπί τοΰ ιστορικού Ί^^^^^^^^^ΒΒ^ΜΒΒ 
παρελθόντος, λέ
γοντες πρός αύ· ^^^^^^Β|^^ΒΒ^ΒΒ 

διά τοΰΤοάμ-

κοίτης Νήσου 
ήρωτώντο,δέν 

υπήρχε γε·

την μεταβο-

νά μή ήρχουν ταΰ- 
τα προβαίνουσι. 'Η"'1*1,1"1 W.."Τ...Β
*αι εις χείρονα
τούτων πωλοΰντες τά ιερά τών Κυπρίων κειμή
λια. ίνα μή μεταχειρισθώσι ποτέ ώς μάρτυρας 
τής εθνότητάς των χαί τάς αψύχους τής χώ
ρας αύτών πλάκας.

Οί βάρβαροι λαοί συλοϋσι και καταοτρέφουαι 
(καί ούχί πλέον χαί ήδη ούτοι) ιερά Κειμήλια, 
διότι άγοοϋσι τήν αξίαν αύτών. 'Αλλ' οί “Αγ
γλοι δέν ειι αι δυνατόν νά μή γνωρίζωσι χαι νά

μήν έχτιμώσι τήν πολυτιμότητα τών αρχαιο
λογικών κειμηλίων τής νήσου; άτινα καί λά
θρα και αναφανδόν ά^αρπάζουσι και όταν 
χατηγοροΰσιν αυτούς δια ταΰτα οί Κύ'πριόι. δι
καιολογούμενοι έπιρρίπτουσιν είς τούτους τήν εύ· 
βύνην, λέγοντες άνευ συστολής: &Ή διατή
ρησες τ ών έ ν δ ιαιρε ρό ντ ων χέιμηλ ί
ων τοΰ παρελθόντος, ο ύ δαμώς εν 
τ ού τ οις ετ υ χ ε παρ' αύτών προσο
χής'.»

Τοιαύτην τή αληθείς άρνησιν δέν ήδύνατό τις 
ν' ανάμένη έξαγγλικών στομάτων. Εινε δέ το- 
σαύτη ή έχ τών άρχα·.ολογιχώ> τούτων άρπα- 
γών προξενηθεϊσα είς τήν νήσον ζημία, ώστε τά 
ύπό τών CestiOla έχσχαρλντα καί χοσμήσαντα τό 
Μουσεϊον τής Ν 'Τόρκης αντικείμενα υπολογί
ζονται είς έν καί πλέον έχατομμύριον 
φράγκων! Τά δι ύπό τοΰ χαθηγητοϋ Mur
ray έχσχαφέντα έν Σαλαμϊνι καί έξαχθέντα έχ 
Κύπρου ύπελογίσθησαν εις 1)0 χιλ. λιρών κάί 
Άλλα σποράδην ίνθετ χακεΐθεν ανυπολόγιστα 

ποσά, αναγόμενα 
όχι μόνον είς τό

τό 'Εθνικόν 
θαρώς μέρος.

πιστεύσρ

, ^όπ'ως έπέλθτι 
άρνησις

νά ^αντα- 
σθή τις, ότι άγ- 
γζίοι

πλούτη τής 
πλούσιας 
χ;ώ/ας

χύσωσι τούς Κυ- 
Β^^^Β|^^Β^^^^Μ| ·. πρίους ν’ άρνηθώ- 
Β^ΒΒΒΒ^Β^^^^Β σι τους πάθους χαί
■^ΒΙ^ΒΒ^Ηβ^Η τάαισθήματα αύ-
ΝΗΒ·^^^··· τών. 
η^^·Β·^^^Β Παν τουναντίον 

: καί πεποίθαμεν 
Β^Β·|^^^·· ότι δέν είναι δυ- 
SBBHBB^^^M^B νατόνοί πολιτιχοί 

άνδρες τής σήμε- 
Β·ΗΒ··|Μ ρον άριηθώσι 
Β^Η|ΗΒΒΒΒΗ|Μ - .. τήν φιλελεύθερον 

πολιτικήν πορεί
αν τών συναδέλ

φων αύτών τοΰ παρελθόντος, νά παρίδωσι τήν 
κοινήν γνώμην έν 'ΛγγλΙη,, ήτις είναι όμογνώ- 
μων τή τών Κυπρίων χαί σύμφωνος πρός τε τάς 
ιδέας χαί τάς σκέψεις αύτών.

Παν ό,τι γίνεται σήμερον είναι αποτέλεσμα 
πολιτικής ανάγκης, άλλ’ ώς είναι αποτέλεσμα 
πολιτικής ανάγκης ή παραχράτησις τής νήσου 
παρά τών “Αγγλων, αποτέλεσμα πολιτικής



48 Η Τ Σ I X Η Φ Υ ί 1 2 49

ανάγκης θά ήναι er τώ μέλλοεζι καί ή άπελεν- 
θέρωσις αυτής. Αεν πτοεΐται τις λοιπόν διά τήν 
παραχράτησιν ταντην,ονδε ροδίζει ημάς τό μελ 
.lor, καθόσον ή ελληνική φυλή έχει έν έαυτή την 
όύναμιν τής ’Εθνικής ζωής και ονδεν έξωθεν δύ
ναται νά μεταθ&λη τούτηνπεριβάλλον.

Άσχάλλομεν 5/«ώ< καί λνπούμεβα, διότι δεν 
άναμένομεν οθζε ημείς ούτε όλος ό πεπολιτισμέ- 
νος κόσμος, ότι ή φιλελεύθερος και χριστιανική 
"Αγγλία θά έξηκοαούθει νά παρατείνη ’Εθνικόν 
όνειρον, όπερ μόνον εάν άλλη τις Αύναμιε ή
θελε κατέχει τήν Κύπρον, θά έδικαιολογεΐτο.

Άλλ' έως έπέλθγ ή πολιτική εκείνη ανάγκη, 
όνειρεύον ετι. φίλη Κύπρος,άλλ' όνειρεύον ονχ'ι 
κοιμωμένη, όνειρεύον δρωσα και παρασκενά- 
ζονσα διά τής εύγενονς έντω σταδΐω και τών 
γραμμάτων καί τον έμπορΐον καί τής τέχνης 
άμίλλης, τήν εθνικήν σον άποκατάστασιν.

θ. ΤΖΑΒΕΛΑΑί

ΑΙΑ TOTS ΕΚ ΑΜΕΡΙΚΗ. OMOrSKilS liAS
ΤΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΕΝ ΤΗι ΒΟΥΛΗι

ΣΚΟΥΖΕΣ (ύπουργός Έξωτερ.) Χωρίς νά παρα
κολουθήσω είς δλας τάς λεητομερείας τδν άξιότι- 
μον συνάδελφον κ. Στυμφαλιάδην, θά παρακαλέσω 
νά μοί δώση ωρισμένας καταγγελίας, έάν έχη, κατά 
τού προξένου τής Νέας Ύόρκης, ώστε νά δυνηθώ 
νά ένεογήσω. Καί άγχομαι άπό τού προξένου τής 
Νέας "ΐόρκης. έπειδη είπατε, ότι Εμποδίζονται νά 
είσέλθωσιν είς τά Κράτος οί άνθρωποι, περί ών ώ- 
μιλήαατε καί δτι πρόκειται άποπεμπόμενσι νά ρι- 
φθώσιν είς τινα έρημον άκτην τής Εύρώπης. Νομί
ζω, δτι πρόκειται περί έκείνου, περί ου καί άλλοτε 
ώμίλησα, δτι οί μεταναοτάται ούτοι δέν έχουν τά 
προσόντα, άτινα άπαιτεΤ ά άμερικανίκδς νόμος, ένα 
έπιτραπή ή άπόβασις αύτών. Κρατούνται λοιπόν 
Ισως είς τήν άστυνομίαν, δπως ίπιδιδάσωσιν αύτούς 
είς τά ίδιον άτμόπλοιον, δπερ τούς 1 μετέφερεν, ή 
είε άλλο τής αύτής άτμοπλοϊκής έταιρείάς, έχούσης 
τήν ύποχρεωοιν νά έπαναφέρη αύτούς. .

Ως πρός τούτο, ό πρόέενος τής Νέας Ύόρκης 
τί δύναται νά πράξ/,; ό πρόξενος δέ ήμών έν Νέα 
Ύόρκη δέν είναι τοιοϋτος, όίον σάς παρεστησαν 
αύτόν, ουδέ πιστεύω είς τήν άκρίδειαν τών δοθεί- 
σών ύμίν πληροφοριών. Ό πρόξενος αύτός είνε ό 
κ. Μπότασης, δστις πρό α5 καί 3ο έτών άντιπρο- 
σωπεύει τήν Ελλάδα' πρό έμοΰ πολλβΐ τών ά£ιο· 
τίμων συναδέλφων ένταύθα ύπήρξαν υπουργοί τών 
Εξωτερικών καί δέν θά είπω υπερβολήν, άν όμολο- 
γήσω, δτι ούδέποτε ήκούσθη κατ’ αύτού παράπονον. 
Εχω έγγραφον τοϋ Γενικού Προέένου άπό τής 

ι y Μαρτίου, είς 3 μοί άναφέρει τούς δρους καί τούς 
περιορισμούς, ούς ή Αμερικανική Κυβέρνησις έψή- 
φισεν ώς άπαρα.τήτους διά τήν άποδίόασιν καί έγ- 
κατάστασιν μεταναστών (άναγινώακει περικοπάε τού 
έγγράφου). Πιθανόν λοιπόν ο! Συμπολΐται τοΰ κ. 
Στυμφαλιάδου καθυστεροϋσιν είς τι τών προσόντων 
ατινα άνέγνωσα.

ΛΕΒΙΔΗ2 Αύτό, δπερ άνεγνώσατε, δέν έπρεπε 
νά τό δημοσιεύσητε, ΐνα λάόωσι πάντες γνώσιν ;

ΣΚΟΥΖΕΣ Ευθύς ώς έλαδον τό έγγραφον, τό έ
στειλα εΐς τό ύπουργεΐον τών Εσωτερικών, ΐν« δια- 
διδάσθή διά τών νομαρχών είς πάντας τούς δήμους 
καί ή ύπηρεσία τού ύπουργεΐον τό διεόίδασεν, ύττο- 

θέτω· τό διεδίδασα δέ καί εΐς τάς εφημερίδας, ΐνα 
καταοτή γνωστόν.

’Επανέρχομαι είς τδν άξιότιμον συνάδελφον έκ 
Κορινθίας. Έάν οί 18 συμπολΐται του ύπέπεσαν είς 
μίαν τών κατηγοριών τούτων τί θέλετε νά πράξη 
ό Πρόξενος ;

Ώς πρός τόν Πρόξενον τοϋ Σικάγου,παρατηρώ, 
δτι τόν άνθρωπον δέν γνωρίζω, άλλ’ έκεΐνο δπερ 
είπατε, δτι διωργάνωσεν έξ άντιδράσεως χορόν ύ- 
πέρ τοΰ Παναγίου Τάφου, ένώ οί άλλοι ειχον δι- 
οργανώσει ύπέρ τού Εθνικού Στόλου, τό τοιούτον 
συνέβη, νομίζω, ούχί έν Σικάγφ, άλλ' είς έτέραν 
πόλιν.

Έγώ γινώσκω, δτι ό πρόξενος τού Σικάγου φαί
νεται δραστήριος καί σάς άνάφέρω,δτι κατά τό τελευ
ταίου σιδηροδρομικόν δυστύχημα πλησίον τοϋ Καν- 
βάς, έλαδον παρ’ αύτου τηλεγράφημα είς δ αναφέ
ρει τά όνόματα τών φονευθέντων,τά όποια έστειλον 
εΐς τούς οικείους δημάρχους, δπως είδοποιήσωσι 
τούς ένδιαφερομένους καί διορίσωσι πληρεξουσίους 
ΐνα κινήσωσιν άγωγός κατά τής Εταιρείας;πρός νό
μιμον άποζημίωσιν.

'Επομένως ό Πρόξενος δέν ήμέλησε καί χθες δέ 
έλαδον έγγραφόν του, δτι μετέβη είς δωδεκάωρον 
άπόστασιν, δπου συνέβη τό δυστύχημα καί ώμίλησε 
μέ τούς πληγωθένταο προσφέρων αύτοις πάσαν 
συνδρομήν καί άνακούφισιν, οϊτινες είνε ιο ή is. 
Οι φονευθέντεο είνε Θ.Έζήτησε πληροφορίας, περί 
Τών φονευθέντων, τών όποιων μοί άπέστειλε λε
πτομερή κατάλογον μετά τής πληροφορίας, έάν έ
χουν γυναίκας καί τέκνα, ή άνιόντας,- ώστε νά ζη- 
τήσώσιν άποζημίωοιν οί δικαιούμενοι εΐς τοιαύτην. 
Νομίζω,δτι δέν πρέπει έλαφρά τή συνειδήσει, στη- 
ριζόμένόΐ έπί άτελών ή άνακριβών πληροφοριών νά 
έρχόμεθα νά λέγωμεν, δτι οί πρόξενοί μας είνε ά
ξιοι άγχδνης. '

Ίσως Πρόξενοί τινεο δέν είνε είς τό ύψος τής 
θέσεώς των, άλλά τούτο δέν θάεΐπη, δτι εινε πάν
τες άξιοκατάκριτοι. Δόσατέ μοι καταγγελίαν ώρι- 
σμένην καί θά ίδήτε, δτι έγώ είμαι άρκετά αύοτηρός.

ΠΙΚΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

"Εχω φώτία μ.»α’ τήν -καρδιά
Και χέρια παγωμένα, 
Στά χείλη τδ χαμόγελο 
Καί μάτια δάχρυσμένα.

Κ’’ Σποιος μ’ ακούει καί γελώ 
Ζηλεύει τή χαρά μου, 
Μά οποίος ’δή τδ δάκρυ μου 
Κλαίει ΐή συμφορά μου.

Χαρά σ’εκείνον που γέλα 
Μα δίχως νά δακρύζη, 
Κι’ άλλοι ’ς τσ» ποΰμέ δάκρυα 
Όψι χλωμή στολίζει.

Μ’αλλοίμονο του πε/ο πολύ 
'Όπου γελά καί κλαίει, 
Είναι θαμμένος ζωντανός, 
Νεκρός που αναπνέει.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

II ΑΠΟΗΛΑΝΙΙΣΙΣ THS ΑΚΟΗΣ

Ευχάριστου παίγνιον τό προκείμενον, διότι ιδίως 
πρέπει νά τό έκτελέση Κυρία τις ή Δεσποινίς. 
Παρακαλεΐ τινά έκ τής συναναστροφής νά καθήση 
έν τώ μέσω τής αιθούσης έπί καθίσματος καί τώ 
περιδένει καλώς καί έρμητικώς τούς όφθαλμούς 
διά μανδηζίου.

Γίνεται δέ ώς έξής.
Ευκολον πράγμα τούτο καί ό Κύριος μετ’εύχα- 

ριστήσεως ύποδόλλεται είς τήν δοκιμασίαν ταύτην 
τής έπιχαρίτου Δεσποινίδος, ήτις μετά τούτο δίδει 
αύτώ έλαφρόν ράπισμα είς τήν δεξιάν παρειάν χά- 
ριν άστεΐσμοϋ καί τόν έρωτα, άν ήναι έτοιμος ν’ 
άκούση μικρόν κρότον δύο νομισμάτων καί νά τή 
είπη εΐτα πόθε·/ προήρχετο ούτοε δεξιόθεν ή αρι

στερόθεν.
— Μάλιοτα, άπαντά προθύμως δ Κύριος, ένφ 

οί άλλοι συνάδελφοί του ζηλεύουν τήν θέσιν του.
Τότε ή Δεσποινίς λαμβάνει παρά τίνος Κυ

ρίου δύο άργυρό νομίσματα, τάλληρα ή δίφραγκα 
καλείτερον. ή κοί λίρας στερλίνας, άκόμη προτιμό
τερου διά τόν ήχον, άν παρευρίσκωνται μάλιστα 
Αιγύπτιοι έν τή συναναστροφή, τά όποια νομί
σματα κρατούσα διά τών δακτύλων τής μιας χειρός 
της εισάγει τόν δάκτυλον τής έτέοας χειρός έντός 
αύτών, ώς δείκνυται έν τώ κάτωθι σχήματι τής έ
ναντι είκόνοε, περιόάλλουσα έν τάύτώ τήν κεφα
λήν τού ύποόαλλομένου είς τήν δοκιμασίαν, διά τών 
βραχιόνων της, δστις. εύχαριστεΐται έπί μάλλρν διά 
τό πείραμα καί τήν ώραίαν στάσιν.

Οί άλλοι μετά παραδοξότητος άποθαυμάξονσι 
τήν συνέχειαν τής έκτελέσεως, ύποψιθυρίξοντες— 
εύτυχής άνθρωπος I

Προσπαθήσατε, ώστε τά νομίσματα ·ά τίθενται 
άπέναντι τής ρινός κάτωθι ή άνωθι κοί άκριδώς έ» 
’ση άποστάσει άπό τών ώτων. Τότε άποσύρετε τόν 
δάκτυλον αίφνιδίως άπό τών έντός τών νομισμάτων 
άφίνοντες ν’ άκουσθή ό κρότος διά τής συστολής 
τών δύο έτέρων δακτύλων καί έρωτά ή Δεσποινίς 
τό θύμα της, πόθεν πρόήρχετο δ κρότος.

Πότε θά εϊπη δεξιφ, πότε αριστερά, πότε άλλο 
βημεΐσν χωρίς νά δυνηθή άκριίώς νά ύπβδείξη τό 
άληθές μέρος. .

Τό πείραμα έπεξηγεΐ, διατί οί κυνηγοί ένίοτε 
άκούουσι τήν φωνήν τοϋ κορυδαλοϋ, χωρίς νά δύ
νανται ν’ άνσκαλύψωσι καί πού ουτος εύρίσκετα·. 
Διότι, άπό τού πρώτου φθόγγου τού πτηνού, ό 
κυνηγός στρέφει τό πρόσωπον πρός τό. μέρος άκρι- 
όώε αύτοΰ καί ούτως οί έπόμενοι φθόγγοι, παρα- 
γόμενο, έν καθέτω έπιπέδιρ άπό τής διευθύνσεως 
τού άκούο-τος, φαίνονται, ώς νά προήρχοντο έξ 
άλλων διαφόρων σημείων.

-ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΚαόαριομΛς -ψε®6ίνβ»ν Αντικείμενων.

“Αν έχετε πρός καθαρισμόν ψάθας καθεκλών, πίλευς 
ψιαθίνους κτλ. κτλ. σάς συνιστώμεν τόν έξής ά- 
πλούστατόν τρόπον.

Διαλύσατε έ/τός ιεο δραμίων ύδατος 3ο λεπτών 
όξαλικόνάλας(πωλεΐ’αι εϊε φαρμακεία). Έν 
τή διαλύσει ταύτη έμόαπτίξοντες μικράν Ισχυρόν 
ψήκτραν, τρίδετε Ισχυρός τό πρός κάθαρσιν άντι- 
κείμενον. Θά ΐδητε λοιπόν, δτι άμέσως καθαρίζεται 
καί μάλιστα καθίσταται καί λέυκότε.ρον. Με’ά τήν 
κάθαρσιν, πλύνατέ το καί μάλιστα δι’ αύτής τής 
ψήκτρας διά καθαρού ύδατος καί κατόπιν στεγνώ
σατε. ■ I

•Ο 4νί)ρ ή ή γυνή.

Ό άνήρ ή ή γάνή Ονειρεύεται συχνότερου-
Είε τόν ύπνον έννοεΐται.
Τό ζήτημα τούτο έπειράθη νά λύση είς σοφός 

μύστης τής φυσιολογικής ψυχολογίας, ειδικός εις 
τήν ερευνάν τών έπιστημουικών τοιοΰτων προβλη
μάτων καί ιδού τι άποφαίνεται: «Έκ τών άνδρών 
ι; έπί τδΐς έκατόν Ονειρεύονται πάντοτε καί 27 
ο]ο Ονειρεύονται συχνά Είς τάς γυναίκας ή άναλο- 
γία αύτη είνε περίπου διπλασία, διότι, ή γυνή είναι 
πολύ πλέον έπιρρεπής έίε τά όνειρα. Τά δνειρα 
ύποδάλλονται είς τόν άνθρωπον κατά τό μάλλον 
ή ήττον άπ’ εύθείας έκ τών έπεισοδίων τής καθη 
μερινής ήμών ζωής. Άλλ’ δ Ιταλός φυσιολόγος 
Τύανέλης βεδαιοΐ, ότι φο φοράς έπί τοΐς εκατόν τά 
δνειρα προέρχονται έκ- κληρονομικότητος. Παρε- 
τήρηοε τφ δντι πλείσιας περιστάσεις κατά τάς ό
ποιας τά τέκνα βλέπουσι τά αύτά δνειρα, τά όποια 
έδλεπονκαί οί γονείς.αύτών. Μεταξύ πολλών άνα- 
φέρει καί τδ άκόλουθον. Παιδίον δεκαεξαετές κα
τόπιν τυφοειδούς πυρετού, ύπό τού όποιοι- είχε 
προσδληθή, έδλεπεν έπανειλ.ημμένως είφ τόν ύπνον 
του μίαν μεγάλην μαύρήν μορφήν, ήτις έπροχώρει 
πρός τήν κλίνην του, προσηλοΰσαν· είς αύτό τούς 
0;,.ν0 - ' - ■ — τι _.·.-χ χ.
ρον 
πιν 
δ’έ 
έπι.
πράγ

όολοΰντας όφθαλμους της. Τό αύτό δύει- 
ϋε- άπαραλλάκτως καί ό πατήρ του, κατό- 

^γν όποιον είχε ποτέ πάθέι. Συμπεραίνει 
λ,ών τούτων παρατηρήσεων ό Ιατρός 

κληρονομικότης τών όνείρων εΐνφ 
^ίϊίθήτητον καί άποδεδειγμένφν.

•;W· ■ ι.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ
Διατί τό ίύλον, ό χάρτην και τά ύφάσματα δέν 

■καίσνται, δπόταν έμόαπτίίονται έν τισιν ύγρσΐς ;

4η2αδή ζό ζύΛον, τά ύφάσματα κτ2 έμθα- 
πτιζόμενα tv rm διαίύσει χαλικώδους ποτάσ- 
σης. διφωσ^ορωτης σόδας ήάμμωνιαχοϋ άλατος 
κτλ. δεν αναφλέγονται, καθόσον ή επιφάνεια 
αύτών περιαλείφεται ύπό τίνος είδους άχαύστού 
λείου στρώματος, προφυλάσσοντος τό ζύλον, 
τό ύφασμα κτλ- ’Ear δέ ή θερμοκρασία είς ήυ 
υποβάλλονται τά οΰτω προφυ.ΐασσόμενα ταΰτα 
σώματα είναι πολύ υψωμένη, ή άποσύνθεσις 
διενεργεΐται άνευφλογός. ’Ear δέ βυθίσετε βαμ
βακερόν νήμα εντός ύφαλμύρου υδατος, θέλει 
μεν χαή τό νήμα, άλλά δεν θ' άναφλεγγ, καθό
σον τό άλας περιβάλλει αυτό διά πηχτού στρώ
ματος έμποδίζοντος τήν καύσιν νά έκδηλωθή $■ 
ζωθι.Καί εάν κρεμάσητε δακτύλιον μέτάλλινον 
ύπό τό νήμα τοΰτο χαί άναρτήσητε έπί τίνος ή
λου θέσητε δε τότε πυρ έπί τοΰ νήματοσ, θά 
χα/ή μλν ώς είπομεν τοΰτοχ'αι θά μαυρίση χωρίς 
όμως, νά πέση ό δακτύλιος.

Διατί τδ πυρ είναι ήττον ζωηρόν ίπΙ τών ο
ρίων ή έν πεδιάδι;

νΐιότι έπι υψηλού όρους ό αήρ .είναι πολύ ή- 
ραιωμένος, ή δε διαφορά τής πιέσεως μεταζύ φυ· 
σιχώς ήραιωμένου άέρος χαί άέρος ήραιωμένου 
διά τής τεχνητής θερμότητος, (τής έστίας π χ.) 
είναι μικρότερα χαί ή έλζις έλάσσων.

Διατί, έάν θέσωμεν χάρτην έπί τής έπιφανείαο 

πεπυρακτωμένων άνθράκων, μή παραγόντων φλό- 

γαο, δέν πυρπολείται outoc, άλλά καίεται άπαν- 

θρακούμενοε;

νέιότι δνωθι τών πεπυρακτωμένων ανθράκων, 
χαι μεταζύ αυτών χαι τοΰ χάρτου, δεν υπάρχει 
πλέον όζυγονιχός αήρ. άλλά μόνοκ ανθρακικόν 
όζύ, ακατάλληλον διά τήν άνάφλεζιν, όπερ κα- 
θΐστησιν αδύνατον ταύτην.

Διατί ή έν ύπαίθρω πυρά καίει περισσότερον, δ- 

πόταν φυσά δ άνεμοί ;

Λιότι, ή ταχεία άνανέωσις τοΰ άέρος, οστις 
έπιφέρει πλειότερον όζυγύνον είς τήν πυράν, 
τφ παρέχει οΰτω τροφήν άφθονωτέραν.

Έάν άνοίίωμεν τήν θύραν δωματίου ή φυσήσω' 

μεν έπί τοΰ έν αύτφ άναφλεγομένου έπί πυράς 

χάρτου, διατί- ούτος άναφλέγεται ζωηρότερου ;

Λιότι τό ρεύμα τοΰ άέρος άποδιώκει τό περί 
βάλλον ανθρακικόν όζν χαί τίθησιν οΰτω τόν 
χάρτην έν επαφή μετά τοΰ όζυγονικοΰ άέρος, 
καταλλήλου τη καύσει.

Διατί ή έπί τών πεπυρακτωμένων άνθράκων τι- 

θεμένη τέφρα διατηρεί ταΰτα έπί πολύ ;

Λιότι εμποδίζει τό όζυγόνον τοΰ άέρος νά 
φθαση έλευθέρως. Οντως έρχεται χατ ’ ολίγον 
καί τά διατηρεί.

Φ. Π.

Μ ΙλΤΠΚΗ 2ΤΚΒ0ΤΛΗ ω»
ΠΕΡΙ ΤΥΜΠΑΝΙΤΟΥ TQN ΝΗΠΙΠΜ

Συμβαίνει κατά τήν δδοντοφυίαν τών νηπίων έ- 

νίοτε νά πρισθή ή κοιλία καί έίογκωθή ούτωο ώστε 

διά τής έπικρούσεωο άκούεται ήχος τυμπανικόο.Προ- 

έρχεται δέ τοΰτο έκ τής αυτομάτου παραγωγής ά- 

ερίων έν τοΐς έντέροις. τά δποία πολύ διαστέλλον- 

ται καί συνεπώς παράγεται πυρετός, άνορεέία καί 
δυσκοιλιότης· ώς έκ τούτου δ’ έπισυμδαϊνουσι καί 
σπασμοί, έ κ λα μ ψ ί α, καλούμενοι, πάντα δέ ταΰτα, 
άν μή προληφθώσιν έπιφέρσυσι τόν θάνατον.

Έν πρώτοις πρέπει νά έέετασθή τδ γάλα καί 
ή ήθική κατάστασιο τής θηλαζούσης.

Πρδς θεραπείαν, έάν ύπάρχη δυσκοιλιότης, δότε 

έλαφρδν καθάρσιου έκ φωσφορικής σόδας, θειίκής 

σόδας, τρηγικής ποτάσσης κτλ. Ποιήσατε δέ έπα- 

λοιφάς έπί τής κοιλίας δι’ άμμωνιούχου άλοιφής, 

Linimento volatile καί έσωτερικώς νά πίη άνά έν μι*  
κρδν κοχλιαρίου τδ νήπιου, κατά τέταρτον ώρας, 

έκ τής έςήςσυσκευής :
"Ύδωρ ήδυόσμου δρ. 4, γλυκάνισου δρ. 4, χα

μαίμηλον δρ. 4, κίτρου δρ. 10, θειΐκοϋ αίθέρος στάγ
ματα 10, βαμ. όανιλλίας άτάγ. 10, σακχάρου δρ. 2.

Έπιβοηθητικώς καί κλείσματα έκ χαμαιμ-ηλων, 
καί λουτρόν χλιαρδν άρωματικδν έπί έν τέταρτον, 
μεθ’ δ σπογγίσατε καλώς καί έπαλείψατε τήν κοι- 

δι’ έλαίου χαμαιμήλων,

Ό ιατρός οας

ΓΝΠΜΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

“Ινα τρέφησαι καλώς, δέον νά κοπιάζης καί νά μή 

τρώγης πολύ. (Άριστ.)

Δέν πρέπει νά παχύνεσαι, άλλά μάλλον τήν έ- 

λάτωσιν τοϋ πάχους νά έπιζητής.

Πρέπει νά συνειθίζν,ς νά τρώγης πάσαν τροφήν, 

έκτος άν ό οργανισμός σου δέν ανέχεται τι μέχρις 

έμέτου.

Ή μεγάλη προφύλαξις έκ τών διαφόρων τροφών 

εΐναι επισφαλής και ανωφελής. (Ίπ. άφ.)

Ούτε ή πολλή τροφή,ούτε ή ανεπαρκής ώφελοϋοι 

πρδς ύγείαν.

Καθ ’ έκάστην πρέπει νά τρώγης, ώστε νά μή 

χορταίνης, καθ' όσον δ κόρος είναι βλάβη.

Πάσα τροφή, ινα τρέφη καλώς, δέον νά ή ευά

ρεστος.

Όσαι νέαι τρώγουσι συνεχώς ρόφημα (σούπαν) 

γίνονται λευκοροϊκβί καί -συνεπώς ίσχναί καί ά

σχημοι. (Άριστ.) 1

Δύο είδη τροφών ύπάρχουσιν αί μέν συντελοΰ 

σιν εις τήν θρέψιν, αΐ δέ πρδς παραγωγήν ζωικής 

θερμότητος.

’Αποφεύγετε τήν έπανάληψιν τής αύτής τροφής, 

τουναντίον δ’ επιδιώκετε τήν ποικιλίαν καί τήν 

γεδσιν.

ί

ΙΟ ΕΠΓΦΥΛΛΙΣ ΙΟ 

ΕΝ ΤΩι ΕΙΚΟΣΤΩι ΑΙΩΝΙ

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
(Συνέχεια Ιχ τοΰ προηγ. φύλλου)

λ

α'Άς προσέξω, διότι, όταν θά γίνω σύζυγος τοϋ 

κυρίου τούτου, 0ά ε’νε πλέον αργά !

Ούτως έπρεπε νά σκεφΟή ή μελλόνυμφός σου.

— «Διάβολε, 8ταν' γίνω σύζυγος τής γυναικδς 

ταύτης, ας τδ σύλλογισθώ καλώς 0ά εινε διά πάν

τοτε ’....» ’Ιδού ! τί καί σύ, ώς λογικός άνθρωπος, 

ήτο ανάγκη νά έσκέπτεσο.

Καί δ Γεώργιος έξέσπασεν είς γέλωτας.

— Καί μήπως θά μοί περιγράψ'ς τδν χαρα

κτήρα τής δόκτορος Βαρδδζ και τής γιρουσιαστοΰ 

Κουπάρ τής Σάρθρης διά τών αύτών πάντοτε χρω

μάτων ; ήρώτησε τδν πατέρα του.

— Ούχι εντελώς' έάν δέ διακρίνω αύτάς έξ άλ

λων ότι ε’νε πραγματικώς αύται έξαιρετικαί νύμ- 

φαι... “Αλλως τε πόσον αύται θά απησχολοΰντο I 

Τέλος ας τελειώνωμεν. ’Αληθώς επιμένεις ;

— ’Επιμένω να “δω τήν ευτυχίαν μου, τήν ευ

τυχίαν τής ζωής μου, έν τή ενώσει μετ ’ αυτής. . . .
— Καλά, καλά ! Εννοώ καί περιττόν είνε νά...

εξακολούθησης !... Ό παλαιός πρόγονός σου δ καλ

λιτέχνης,· ό ποιητής, αύτδς σέ εμπνέει...Άφες αυ

τόν νά κοιμηθή I ’Αλλά πριν ή σοι δώσω τήν ορι

στικήν συγκατάθεσίν. μου, θέλω να σπουδάσω κα

λώς τήν μνηστήν σου. ..Γνωρίζεις δέ τάς άρχάςμου, 

δέν θέλω γυναίκα άνευ ασχολιών. Προτείνω τή 

δεσποινίδι Λακόμβου, νά' είσέλθη έν τφ μεγάλω έ?- 

γαστηρίφ μου, έν τφ τμήματι τών ανακαλύψεων, 

δπου θά έργασθή ύπδ ..τάς οδηγίας μου καί παρά τδ 

πλευρόν σου... Μή φοβοδ. Ουδόλως θά κόπια. Μι

κρά εργασία καί λίαν ευχάριστος. Και έν τώ με

ταξύ τούτω θά προετοιμάσης τδν οικον σρυ καί θά 

όμιλήσωμεν περί τών περαιτέρω, τής αποκαταστά- 

σεώς σου δηλαδή, δπόταν ή φωλεα σου ήθελε 

πλέον πηχθί,. . ■

Ό Γεώργιος θέλων οσφ τδ δυνατδν ταχύτερου

νά συντόμευση τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον τών 

δοκ μασιών, έδήλωσ-ν, ότι ε’νε ευχαριστημένος έκ 

τής έγκαταστάσεως αυτής καί άνέφερε τήν πρότα- 

σ.ν του πατρός τού τή Έστέλλα.

Οΰτω. τά πάντα ταχέως έκανονίσ^ησαν. “Αλλως 

τε ό κ.Φιλόξενος δέν ειχεν ή λ,ε'ξι.ν νά ειπη εις τούς 

έν ταϊς Άλπεσι φάρους, όπως τοποθετήσώσι τδν κ. 

Λακόμβον παρά τή έν Πάρισεοίς 4‘εϋθόνσει τού

των, καί οΰτω οί γονείς τής Έστέλλας ήλθον νά 

κατοικήσωσιν είς Παρισίοις, μεγάλως πρδς τοΰτο 

εύχαρ’στηθείσης τής κ. Λακόμβου, ήτις έβλεπεν 

οΰτω πραγματοποιούμενου, έν τών ονείρων της.

■1
Η
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Ό Γεώργιος Λωρρίς καί ή Έστέλλα συνεπώς 

κατέγεναν μετά τής κυρίας Λακόμβου είς τά τής 

μελλούσης ίγκαταστάσεώς των, επί τή βάσει πάν

τοτε τών οδηγιών και ιδεών τοϋ κ. Φιλόξενου, 

οστις προς τούτο εΐχεν άγσράσ-ι δια τδν υιόν του 

εν τώ κέντρφ τών παλαιών Παρισίων και τών υψω

μάτων τοΰ Πασύ. μικρόν τι έγκαταλειφθέν μέγα

ρο». Τδ μικρόν τούτο μ-ίγαρον έντελώς άνεσχημα- 

τίσθη καθ’ δλους τούς τύπους και τους κανόνας 

τής τρεχούσης προόδου τών επιστημών και απολύ-. 

τως αναλόγως καί άνταξίως του αίώνος τών φώ

των, καθ' 8ν ζώμεν καί αΰτοϋ τοϋ μεγάλου Φίλο- 

λοξένου Λωρσίς.

Ή οικία αυτή· είχε θαυμασίαν τήν θέαν και απέ

ραντου τήν εκτασιν, άπδ τής μεγάλης αιθούσης τοΰ 

έκτου διαμερίσματος, ήτοι τής πρώτης οροφής, ώς 

νυν ειθισται νά λέγηται καί δτε ή κυρία είσοδος 

πάσης οικίας εΰρίσκεται έπί τής στέγης, έν τή εν- 

αερίφ αποβάθρα.

Άπδ τοϋ μέρους τούτου, ώς και άπδ τών κρυ

σταλλωδών άνταυγαστήοων τών έπί τών τοίχω» 

άνηρτημένων, έδλεπέ τις τους Παρισίους δλους, 

τήν συσπείρωσε·» τής διεθνούς έξ ένδεκα εκατομ

μύριων κατοίκων μάζης, ήτις αποτελεί τήν παρα 

τάς δχθας τοΰ Σηκουάνα καρδίαν αύτής τής Ευ

ρώπης ή μάλλον τής υφηλίου, λαρ.βάνοντις ΰπ 

5ψ;ν τάς πολυαρίθμους ασιατικός αποικίας, αφρι 

κανικάς καί αμερικανικά;, αίτινες καθ' έκαστη» 

συναγελάζονται έν τ?, πρωτευοόσν, ήμών. Εντεύθεν 

παρατηρεί τις τάς μάλλον άπομεμακρυσμένας συν

οικίας, ήδη έξωραϊσμένας ύπδ τών νέων βουλιυάρ- 

των καί έτι ώραιοτέρας τάς νέας συνοικίας, το

σοΰτον καταπληκτικώς ήδη ανεπτυγμένα; καί προ

χωρούσα; πρδς νέας περαιτέρω προόδους.

Έαϊ κά ωθι καί όπισθεν τών υψηλών χωνευ

τηρίων, αί ύψηλαί καπνοδόχοι καί οί θόλοι τών η

λεκτρικών δεξαμενών τοΰ μεγάλου Βιομηχανικού 

Μουσείου τοϋ Κεραμεικόν, ύψοϊνται μεταξύ τών δύο 

βραχιόνων τοϋ Σηκουάνα, τών πύργων τής Πανα

γίας, τής παλαιάς έκείνης μητροπόλεως, εχοντες 

διαφανές σίδηρου·» οικοδόμημα σχήματος ωοειδούς 

καί φέροντος είς ύψος 80 μέτρων, δεύτερον επίπε

δον στέγασμα, είδος πτέρυγος μετά κεντρικού γρα

φείου των αεροπόρων λεωφορείων, ξενοδοχ-ίου καί 

αιθούσης συναυλιών εκκλησιαστικής μουσικής' ό δέ 

θόλος τοΰ άγιου Ιακώβου. ούχί μακρότερο» έπειθε·» 

ιϊς ύψος 50 μέτρων, διακρίνεται έπίσης’φέρει έπί 

τής ράχεως αύτοΰ παμμ.έγεΟες ηλεκτρικόν ωρο

λόγιο·» καί πελώρον στέγασμα, έφ ’ ου περιιπτανται 

εΐς διάφορα ύψη τά αεροχήματα τής περιφερείας.

Απειράριθμα έναέρια διαμερίσματα ήσαν ιδρυμέ

να ύπεράνω τών εκατόν χιλιάδων άποδαθρών τών 

οικιών, ύπεράνω τών στεγών, ένθα έπί διαφόρων κο

ρυφών έπεδείκνυντο γιγάντιαι αγγελίαι, διαφημίζου- 

σαι ποικιλίαν προϊόντων.

Διέκρινέ τις κατ’ αρχάς τας αποβάθρας τώνλεω· 

φοραεροστάτων,τών άεροδρομόνων καί υπερωκεανίων 

αεροστάτων τών μεγάλων συγκοινωνιών, διάφορα 

άλλα ιδρύματα διαφόρου μορφής καί ρυθμού, με

γαλοπρεπή καί όμως άπλοΰστατα καί ελαφρότατα, 

βασταζόμενα ύπδ διαφανούς πλέγματος σιδηρών ρά

βδων, ώς τήν μεγάλην κεντρικήν αποβάθραν τών Σω

λήνων, τήν ογκοδιστέραν όλων, προβάλλουσαν καθ’ 

ολας τάς διευθύνσεις τών σωλήνων,φερομένων ενίοτε 

έπί μακρών σιδηρών συστοιχιών, αψίδων καί πρδς 

τούτοις κλειστά άλλα έναέρια προεξέχοντα οικοδο

μήματα,διαφόρων μορφών καί σχημάτων, αναλόγως 

τοΰ προορισμού έκάστου, ώς έν παραδιίγματι, φά

ρους τών συνοικιών,ύπαστυνομίας καί εναερίους φρου

ράς ίνα επαγρυπνώσιν έπί τής τάξεως τών εναερίων 

Παρισίων, πράγμα δυσκολότατο·; κατά τάς νυκτε

ρινά; ώρας καίτοι κύματα ηλεκτρικού φωτός διαχέ- 

ονταιΰπδ τών φάρων καί τέλος τάς αποβάθρας τών 

μεγάρων καί τών καταστημάτων.

Πλησιέστατα τθϋ μεγάρου τοΰ Γεωργίου ύψοΰ- 

ται ή πρώτη τών τοιοΰτων έναερίων οικοδομών, κα- 

τασκευασθεϊσα άλλοτε ύπό τίνος μηχανικοί», όστις 

είσήγαγε τήν μεγάλην εναέριον κυκλοφορίαν τής 

έποχής ήμών, ήτοι ό γηραιός Πύργος Άϊφιλ, ύψω· 

θείς κατά τδν παρελθόντα αιώνα, δστις προσφατως 

έπεδιωρθώθη σνμφώνως μέ τάς άνάγκας τών ν-ω- 

τέρων προόδων. Τά δυο κατώτερα διαμερίσματα 

αύτοΰ π-ριεκλείσθησαν έντδς μεγαλοπρεπών έστο- 

λυμένων δωμάτων, χωρητικότητας πολλών μυρια- 

μέτρων, καί μιταριθμυθ ντων είς χειμερινούς κή

πους, βασταζόμενους ύπδ διπλών ζωνών σιδηρών 

τόξων μεγαλοπρεπούς ρυθμού. Ώς μετέωρα- ύψούν- 

ται καί χάνονται έν τή άτμοσφαιρα έν τή απέναντι 

δχθη τού ποταμού οί θόλοι, τά δώματα καί αί ο

ξεία: κορυφαί τοϋ Άναχζόρου των Neyar, τοΰ με
γάλου διεθνούς ξενοδοχείου ρ.έ τήν παράδοξον αρ

χιτεκτονικήν του, έκτισμένΟν έπί τής κορυφής τής 

αρχαίας Θριαμβευτικής Άψ.δος. ύπδ όμάδος τινδς. 

χρηματιστών, ήτις έξηφάνισε δύο σειράς μετοχών, 

άλλ ’ ήτις κατόπιν άγοράσασα την Θριαμβ-.υτικήν 

άψίδα παρά τοϋ κράτους κατά τάς δείνας χρηματι- 

στικάς περιστάσεις μετά τήν δωδεκάτην ήμών δη

μοκρατίαν. έπεσώρευσε αληθώς θαυμασια κέρδη.

Άνωθι τοΰ δάσους τής Βουλώνης. διηρημένον 

κατά μικρούς περιβόλους, εύρίσχεται ή Χαρτόύπο- 

λις, συνοικία ουτω βαπτισθεϊσα, ένεκα τών αριστο

κρατικών καί ύπ-ρμεγέθων οικιών, κατασκευασθει- 

σών καθ’ ολοκληρίαν έκ χυμοΰχάρτου πεπιεσμένου, 

άναδιιχθέντος στερ-ωτέρου τοΰ χάλυδος καί περισ 

σότερον άντέχοντος του λίθου έν ταΐς δυσκρασίαις 

τών εποχών, λεπτοτέρου δέ κατά τδ πάχος, όπερ 

κλειστόν συντελεί εις τήν οικονομίαν τής θέσεως.

Τδ μέλλον ανήκει πλέον είς τήν νέα·» ταύτην 

οίκοδομητικήν ύλην. Έν τή νεωτέρα οίκοδομητική 

δέν μεταχειρίζονται πλέον τά βαρέα καί χονδροειδή 

υλικά τής άλλοτε έποχής : ό δέ λίθος κατεφρονήθη, 

ούδέ καταφ-ύγουσιν είς τδν σίδηρον, παρά εΐς ώρι- 

σμένας τινας περιστάσεις. όπόταν ΰπάρχη ανάγκη 

βάσεων στερεών καί κιόνων.

Πανταχοΰ νΰν τδν πεπιεσμένου χάρτην μεταχει

ρίζονται, ώ; καί τήν ύαλον καί οΰτω κατασκευά

ζονται τοίχοι διαφανείς, άφίνοντες τδ ευεργετικόν 

φώς άφθόνως νά είσέρχηται εντός τών οίκων.

Τά μεγάλα καταστήματα, κτίριά τινα, ώς αί τρά

πεζα:, εΐνε τήν σήμερον κατεσ-κευασμέναι καθ’ ολο

κληρίαν έκ πλακών τοιούτων ύαλου.

Έντδς τοΰ κομψοΰ μεγάρου του, τοΰ τόσον θαυ- 

μασίως κατασκευασθίντος. δ κ. Φιλόξ-Λωρρίς ζη

τεί νά κατασκευάση εσωτερικόν διάκοσμον δλως 

πρότυπον. Ό αρχιμηχανικός' τοϋ γραφείου τής 

άρχιτεκτομηχανικής εύρίσκεται έν τφ έργφ. Ό

Γεώργιος δίδει τάς ιδέας του καί τά σχεδιαγράμ

ματα, άτινα σχεδόν προέρχονται έκ τής Έστέλλας 

καί τών παραγγελιών τή» κ. Λακόμβου, άλλ’ δ 

πατήρ του άταράχως τάς θέτει κατά μέρος ή μετα

τρέπει ριζικώς, ώσεε δέν τά αναγνωρίζει ο Γεώρ

γιος. Άλλ’ άϊιάφορον. ·

Ή άποβάθρα, δώδεκα μέτρα ύπερανω τής στέ

γης, σύμπασα κατεσκεύασται έξ ύάλου και βαστά

ζεται ΰπό χαριεστάτου καί τεχ«ικωτατου πλέγμα

τος σιδηρών τόξων. Θόλος τις, έφ’ ου εύρίσκεται 

ηλεκτρικός φάρος, σκέπει τέσσαρας άνελκυστήρας 

ύπηριτούντας τά ιδιαίτερα διαμερίσματα τοϋ κυρίου 

καί τής κυρ ας, τά τών υποδοχών καί τήν πτέρυγα 

τών εργαστηρίων καί γραφείων. Έπί τής μ ας τών · 

πλευρών τής εξέδρας τής αποβάθρας εύρίσκεται ό 

μέγας άνελνυσιήρ τής υπηρεσίας. Παρά τφ ύπο- . 

στέγφ τής αποβάθρας ύπάρχει τδ αεροσιάσιον, 

σταθμός καί αποθήκη τών αεροστάτων, εχον θέσιν 

διά δώδεκα τοιαΰτα.
At αιθουσαι τής υποδοχής εΐνε έξόχως πολυτε

λείς,καθόσον ό προκάτοχος οικοδεσπότης είχε κατα

σκευάσει στοάν τής φωτο-ζωγραφικής, ένθα ό κύριος 

Φιλόξενος έτοποθίιησε τέσσαρας μεγάλους συμβολι

κούς πίνακας, τδ "Τίωρ, τδν Άέρα, τδ Πορ καί 

τδν Ή.Ιεκτρισμόΐ, πίνακας εμψύχους, ζώντας, ού- 
τως·είπεΤν καί δχι νέκραν ζωγραφικήν.

Έκαστον λοιπόν τών στοιχείων τούτων, αντιπρο

σωπεύεται ύπδ τοΰ άναλόγου άλληγορικοΰ αγάλμα

τος,πέριξ τοϋ όποιου αύτό τούτο τδ άλληγορούμενον 

στοιχεϊον παίζει τδ μέρος του, Έπί τοϋ διαμερίσμα

τος τοϋ αφιερωμένου είς τδ ύγρδν στοιχείο·», περί 

τδ άγαλμα, υπάρχει δεξαμενή ώραιοτάτη έκ βρά

χων βρυωδών, έντδς τής οποίας πίδακες καί καταρ- 

ρακται παρουσιάζουσι μαγικόν θέαμα στιλδθντων 

καί ιπταμένων κρυστάλλων, έντδς δέ τής δεξαμε

νής πλεΐστα είδη ιχθύων ύπάρχουσι, θαλάσσια βρύα 

καί περίφημα καί σπάνια κογχΰλια έπί τών βρά

χων.

Τδ διαμέρισμα τοΰ Πνρος εΐνε έξ ίσου μεγαλο
πρεπές. Το πΰρ συμβολίζεται διά γυναικός, έχούσης 

σώμα σαλαμάνδρας μετά μακρας σαυροειδούς. ού- 

ρας, περί τήν οποίαν αληθείς φλόγες, άλλ' άνευ 

θερμότητος, ανυψοϋνται μετ’ έκπάγλου λάμψεως, 

πρδς τδ βάθος δέ ήφαίστειον εκχέει ποταμόν λά

βας, ου τά χρώματα δύναται νά μεταβάλλωνται; 

Άλλά τδ θαυμαστότερον εΐνε τδ διαμέρισμα τοϋ ά-' 

έρος, καθόσον ενταύθα ή .τέχνη κατήντησε μαγικόν 

παίγνιον. Ούτωκατόρθωσαν νά σχηματίσωσιν άνωθι 

τοΰ συμβολικού αγάλματος νεφίδρια καί σωστήν ατ

μόσφαιραν, έν ή ανατέλλει καί· δύει ό ήλιος καί ε

πομένως συν αύτφ δύει καί ή ήμέρα ’και αναφαίνε

ται έν τφ γιγνομέ'νφ σκότει ή σελήνη μετά τών α

στέρων πολλά δέ αερόστατα καί έν γίνει πάντα τά 

είδη τής αεροπλο'ιας ίπτανται τεχνικώτατα.

Όσον άφορα τό διαμέρισμα τοϋ ΉΛεχζρισ/ιοΰ. 
ένταΰθα κυρίως προίστατατ τδ γνωστόν τηλεμήχανον 

τοΰ κ. Φιλοξένου καί τά θαυμαστά καί ποικίλα η

λεκτρικά μηχανήματα, όμιλοΰντα, παίζοντα, κινού

μενα περί τό συμβολικόν άγαλμα.

Βλέπομεν λοιπόν ενταύθα τήν αληθή τέχνην τοϋ

μέλλοντος. Ουτω τούς παλαιούς κλασικούς ζωγρά

φους αντικατέστησαν οΐ θαυμάσιοι φωτο-ζωγράφοι
καί τούτους αντικαθιστούν οί φωτο-ζωγραφο-μηχα-

νικοί τής αυριον. Ούτως ή τέχνη βαίνει πάντοτε έπί 

τήν πρόοδον.

Τέλος φρονώ,οτι δέν εινε ανάγκη νά είπωμεν δτι 

τα διαμερίσματα χάι τα γραφεία τοΰ κυρίου.καί .. 
τής κυρίας ήσαν τελείως παρασκευασμένα καί εφο

διασμένα δι ’ δλω» έκείνων τών τρομερών μηχανι- 

μάτων,άτινα διευκολύνουν τοσοΰτον τςν καθημερινόν 

ηλεκτρικόν βίον, άφοΰ ό κ. Φιλόξενος εΐχεν άνα- 

λάβει τήν επιστασίαν ταύτην.

/

Τό ιαιριχόν Ιπι&ετικ&ν αωμα.
Η κυρία Λακόμβου, ήτις ήκολούθιι τας εργα

σίας τής έγκαταστάσ.’ως καί τών προετοιμασιών τοΰ 

μεγάρου μετ’ ενδιαφέροντος, τδ οποίον πας τις εν

νοεί, καθ’ δν χρόνον ή θυγάτηρ αύτής ήτο άπησχο· 

λημένη έν τφ μεγάλφ έργαστηρίφ τοΰ κ. Φιλόξ- 

Λωρρίς, δέν έκρατει τδν θαυμασμόν της, δταν πρός 

τούτο ΰπήρχεν εύλογος αιτία,-ούτε τάς κρίσεις αύ

τής, όταν και αύται εΐχον τδν τόπον τους. Άλλ’ 

δμως δέν τφ. ήτο εΰκολον νά διάκοινώση τάς κρί

σεις της προς τδν πατέρα τοΰ μέλλοντος γαμβρού 

της, πρδς τόν κ. Φιλόξενο», τρομερά φιλάργυρο» είς 

τδν καιρόν του, οστις νυν εΐχεν επιφορτίσει φωνό

γραφόν τινα νά δέχετοι τάς παρατηρήσεις αύτής 

όστις μόνο» τήν επιούσαν τή απήντα . . . καί αν 

ήξιζεν άπαντήσεως.

« Ή πρώτη μου συνομιλία μετά τοΰ φωνογράφου 

τοΰ κ. Φιλοξένου υπήρξε» αρίστη, ,δίενοεΐτο ή κ. 

Λακόμβδυ, προσίχουσα δμως νά μή ύψώνη τή» 

φωνήν της' αυτός δ κ. Φιλώξ-Λωρρίς εΐνε μία άρ- 

κόϋδα. Το καλόν εΐνε. δτι δεν θά κάμωμεν αυτόν γαμ

βρόν! Ή δυστυχής σύζυγός του 'εΐνε σωστή μάρ- 

τυς. Εύτυχώς, δτι ό Γεώργιος εΐνε γλυκύς καί χα- 

' ρίεις, ή δέ θυγάτηρ μόυ θά ήνε εύτυχής !»

Ε·» πράγμα μόνον ανησυχεί τήν κυρίαν. Λακόμ- 

6ου’ ούδαμοΰ έβλεπε μαγειρείο·» εντός τής τόσον 

έντελώς έτοιμασθείσης οικίας καί τέλος ήμέραν τινά 

δέν έκρατήθη καί τήν απορίαν τής ταύτην άνεκοί- 

νωσιν εις τδ φωνομήχανον τοΰ. σοφού.'

Ή απάντησις ήλθε τήν έπομένην.

«Μάγειρεΐον ! ανέκραξε» ό· φω»ογράφος, έσκέ- 

φθητε τούτο καλώς, αγαπητή κυρίά; Τούτο αρμόζει 

είς τούς παλινδρομικούς, βραδυπορικούς καί απα

θείς θεατα'ι τής προόδου !' Άπρ είκοσι περίπου έτώ» 

δέν κτίζονται·πλέον οίκίάι μετά μαγειρείων παρά είς 

τάς έξοχάς· μόνον; είς τά βάθη τών όρέων καί τώ» 

δασών. ("Entiat, aorl^sta}
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Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΟΙΚΟΣ
Ό κόμης Άρμελίνης, νέος χαρίεις χαΐ χομ- 

ψοπρεπής,άπελάμβανε τακτικώς καϊ.ήσύχω; εισό
δημα τριάκοντα ώς έγγιστα χιλιάδων φράγκων 
ετησιως, οτε παρά προσδοκίαν τφ άνηγγέλθη, 
δτι άποθάνόντος θείου του τινός, φιλάργυρου, 
τής έσχάτης έλεεινότητος, ^κληρονόμησε δύο ώς 
έγγιστα εκατομμύρια φράγκων είσέτι.

Άναγινώσκων την διαθήκην 
ταύτην ό κόμης «πληροφορείτο, 
οτι καθίστατο κύριος καί τής 
παρά τήν πλατ.ΐαν Βικτωρίας 
μεγάλης οικίας τοΰ θείου του, 
ήτις άγοοασθεΐσα κατά τό 1849 
αντί 300.000 φρ. απέδιδε νΰν' 
εισόδημα 82,000 φρ. έτησίως.

— Τοΰτο μοί φαίνεται πολύ 
χονδρόν—διελογίσθη ό νέο;—

άλλ*  ό θειος ήτο...έγώ ’ξεύρω τί ήτο !.. .καί 
τό εισόδημα τοΰτο δέν είναι δίκαιον, καθόλου... 
ούτε θά τόν άπομιμηθώ είς τούτα. Τό ονομά 
μου οέν θά φέρη τοιαΰτα αίσχη. Όχι καί άπό 
αΰριον θά ελαττώσω ολα τά ένοικία τών δυσ
τυχών αύτών ενοικιαστών, οΐτινεο θά «ύλογώσιν 
οΰτω τόν νέον οΐκοκύρην των.

Οΰτωλοιπον σκεπτόμενό; ό κόμης Άρμελίνης, 
έστειλεν αμέσως εις άναζήτησιν τοΰ επιστάτου 
τής έν λόγφ οικίας, δττ-.ς καί δεν έβράουνε νά 
προσέλθη.

— Φίλε, Γερό- 
λαμε, τφ λέγει ό 
κόμης, δέν εννοώ έ
γώ νά ’γδύνω τούς 
ενοικιαστώ; μου.θά 
ύπάγης άμέσως νά 
ειδοποίησης αύτού;, 
έν ονόματί μου,δτι 
άπό σήμερον ελατ
τώνω τά ενοίκιά 
των κατά... τό έν

τ>

τρίτον ακούεις ;
*Η λέξις αΰοη, ανήκουστος έως τότε τφ επι

στάτη—ελαττώνω— άπροσδοκήτως ήχησεν εΐς 
τά ώτά του καί έξεπλάγη μεγάλως, δι’ δπερ 
ήρώιησεν αδθις τόν κύριόν του ;

— ’Ελαττώνετε ; είπατε, κύριε Κόμη, θά θέ
λετε νά είπητε, αυξάνετε ;

— Έγώ; ουδέποτε, Κύριε,ομιλώ άσκέπτως, 
επιτάσσει βροντωδώς ό κόμης εγειρόμενος. Είπα 
καί έπαναλαμβάνω : έλαττόνω II

Έπί τη νέα ταύτη δηλώσει, ο επιστάτης τά 
έχασε καί μή θέλων νά πιστεύση έτι «ι; τά ώτα 
τον, έπιλέγει:

— Κύριε, δέν θά έσκέφθητε ώρίμως καί θά 
μετανοήσητε πολύ συντόμως διά τοΰτο. θέλετε 
νά έλαττίι’ισετε τ·ά μισθώματα τών κατοικιών 
τής μεγάλης οικίας σας; . . . Μά τοΰτο είναι 
άκατανόητον ! Μόλις γνωσθή τό τοιοΰτον, τί θά 
είπη ό κόσμος;. . . Φαντασθήτε τάς υποψίας τοΰ 
ενός καί τοΰ άλλου. Νομίζω δέ, δτι όλοι . . .

— Γερόλαμε—τφ άνακράζει τότε διακόπτων 
δ κόμης—επιθυμώ καί θέλω νά ΰπακούωμαι είς 
δ,τι διατάσσω, επομένως δέν δέχομαι παρατη
ρήσεις. “Ηκουσας; πήγαινε αμέσως!

Ό επιστάτης αμφιταλα-τευόμενος καί τρι- 
κλίζων, ώς αεθυσμένος, άπήλθεν αμέσως τότε έ- 
κεΐθεν, άλλ’ δλαι αί ΐδε'αι του, υπολογισμοί του 
καί υποθέσεις τοσοΰτον έσυγχίσθησαν έν τφ νφ 
του, ώστε έσκοτίσθη καί δέν είξιυρε τί νά κόμη. 
Ένόμισε δέ πρός στιγμήν, δτι ώνειρεύετο καί 
έκο’ματο, άλλά ταχέως άντελήφθη, δτι εΰρίσκετο 
έν τη πραγματικότητά.

— Νά ελαττώσω τά ενοίκια... Έλεγε καθ’ 
εαυτόν,, καί διατί; ουδείς ενοικιαστής παραπο- 
νειται. Έγώ έκ πείρας τουναντίον γνωρίζω, δτι 
οί οΐκοκυραΐοι άκαταπαύστως αυξάνουν τά ενοί
κια, ουδέποτε δέ τά ελαττώνουν καί δι ’ αΰτό . 
μάς πληρόνουν καί τακτικά. Καί αυτός νά θέλη 
έλάττωσιν ; Κύριε έλέησον! Κάτι έπαθε. Ποΰ 
είσαι, μακαρίτη, νά ίδής τί σοΰ κάμνει ό ανε
ψιό; σου I

Ότε ό Γερόλαμος έπέστρεψεν εΐς τήν οικίαν 
του, οΰτω σκεπτόμενός, ήτο ωχρότατος έξ ά· 
γανακτήσεως. Ή δέ σύζυγός του άντιληφθεϊσα 
τούτου :

— Μπά, τί έχεις, τφ λέγει, πώς είσαι έτσι ς
— Τίποτε, τίποτε, άφησε με, τή άπαντά.
— Μέ γελάς, επιλέγει αΰτη, κάτι σοΰ συνέ

βη, έλα, είπέ μου, μή μοΰ κρύβη; τίποτε. Μή
πως ό νέος αφέντης σέ «παυσε ;

— Χειρότερα, χειρότερα άπ’ αύτό, άπαντά

τέλος ό Γερόλαμος,άναστενάζων. Μοΰ «ιπε άπο- 
φασιστικώς. : .δέν θά τό πιστεύσης; . .

— Τί ; τί ; λέγε, λέγε ..
— Νά, μέ διέταξε νά ελαττώσω τά ενοίκια 

δλων τών ενοικιαστών, κατά τό έν τρίτον. Ά
κου; έκεΐ, νά έλαττώσωμεν, αντί ν’ αύξήσωμεν, 
δπως κάμνει δλος ό κόσμος.·

Ή σύζυγός του καί ή θυγάτηρ του έπί τφ 
άκούσματι τοιαύτης είδήσεως, άντί νά θυμώσωσιν 
ή τουλάχιστον άγανακτήσωσιν, δπως εκείνος, 
τουναντίον έξέσπασαν εΐς ζωηρούς καί αδιάπτω
τους γέλωτας.

— Νά έλαττώσώμεν τά ενοίκια, έπανελάμ- 
βανον καί αύται,μά είναι νόστιμον, νά γελά κα
νείς, έλεγον, είναι ανοησία! καί έλεγον, δτι εί
ναι αδύνατον τοΰτο.

Ή δέ πενθερά του κ. Γερολάμου έλθοΰσα εΐς 
τό γραφεΐον, έπέπληξεν αυτόν, δτι δέν πρέπει 
νά κοινολογήση τοιοΰτον πράγμα, διότι θά τόν 
έκλάβουν ώς τρελλόν, .

Ή σύζυγός τον δμως μάλλον φρόνιμος μετέβη 
καί ή ιδία εί; συνάντησιν τοΰ ιδιοκτήτου κυρίου 
των, δπως βεβαιωθή περί τοϋ πράγματος'· πρός 
πλείονα δέ ασφάλειαν «ζήτησε έγγραφον τήν πι- 
στοποίησιν τής «λαττώσεως τοϋ ενοικίου, ήν ό 
κόμης προθύμως .τή έδωκε.

Έκπληκτος λίαν καί αΰτη έπέστρεψεν είς 
τήν οικίαν, δπου ό σύζυγος αύτής τήν άνέμενε 
καί αμέσως καλέσαντες καί τήν θυγατέρα των, 
συνδιεσκέφθησαν καθ’δλην σχεδόν τήν νύκτα, 
έάν ώφειλον νά ύπακούσωσιν ή νά εΐδοποιήσωσι 
τούς συγγενείς τοΰ κόμητος, διά νά συνέλθουν 
«ΐς οικογενειακόν συμβούλιου περί του πρακτέου.

Μετά διαφόρους δέ συσκέψεις καί συνομιλίας, 
άπεφασίσθη νά ύπακούσωσι.

Ή'·
Τήν επαύριον ό Γερόλαμος έπεσκέφθη πάντας 

τούς ενοικιαστές καί άνεκοίνωσεν αύτοΐς τήν εν
τολήν τοϋ κυρίου του.

Μ«τά οέκα οέ λεπτά τής ώρας άπασα ή με
γάλη οικία τής όδοΰ Βικτωρίας εύρίσκετο εΐς 
ασυνήθη καί ζωηράν άναστάτωσιν.

Σύνοικοι δέ, οϊτινες ουδέποτε συνεχρωτίζοντο 
μεταξύ των, τήν φοράν ταύτην προσήρχοντο αύ- 
θορμήτως ό «ΐς πρδς τόν άλλον καί συνδιεσκέ- 
πτοντο καί συνωμίλουν.

— Τά έμάθατε τά νέα ; ήρώτα ό είς.
—' ’Απίστευτου πράγμα, άπήντα έτερος.

— Άκατανόητον I ανήκουστου,προσέθετε τρί
τος, άπορων. . /

—. Ό οϊκοκύρης «λαττόνει τά ενοίκια I
—- Κατά εν τρίτον όλιγώτερϊν,άπήντα άλλος.
— Καί εΐς εμέ καί «ΐς «μέ„ άπ.εκρίνοντο δλοι. 
— Μά διατί'κάμνει τοΰτο, ήρώτά γυνή τις .
— Κάτι λάθος θά συμβαίνη άπήντα έτερος. 

.Καί ύπήρχον καί, άλλοι, οΐτινες ώς ‘ό Θωμάς 
θέλοντες νά βεβαιώθωσι καλείτερον, έγραψαν άπ’ 
ευθείας πρός τόν κόμητα, δστις τοΐς άπήντησ«ν 
αμέσως, δτι τά μεταβιβασθίντα ύπό τοΰ επιστά
του του ειχον πάσαν τήν ακρίβειαν. .

Άρα δέν υπήρχε πλέον άμφιβολία καί ηρχι- 
σαν αμέσως τά σχόλια κάί αί αντεγκλήσεις. 

• — Άλλά, οιατί μάς «λαττόνει τά ενοίκια;
— Διατί πράττει τοΰτο ; διατί χαρίζεται;
— 'Ο φρόνιμος άνθρωπος δέν κάμνει ,τρέλλας.
— Τίς «ίξεύρει εΐς ποίας άνάγκας εΰρίσκεται. 
Καί άλλα τοιαϋτα ήκούουντο να λέγωνται, έξ 

ών τό συμπέρασμα κατά τούς μέν ήτο, δτι «κάτι 
λάκκον εχει .ή φάβα» κατά τούς οέ, δτι τδ αί
νιγμα έδει άμεσου λύσεως,: ι

.. Τινέ; έφαντάζοντ,ο καί έλεγον :
—- Ό κύριος αυτός θά διέπραξεν άσύγγνω- 

στόν τι καί θέλει νά το άποπλύνη ήδη διά, τής 
φιλανθρωπίας.

— Όχι, όχι, δέν μοΰ πρέπει νά μένω πλέον 
είς τήν οικίαν ενός κακούργου, διότι βεβαίως 
κάτι διέπραξεν, έλεγεν άλλος.

— Μήπως ή οικία διατρέχει κινδύνους καί δέν 
ισταται ασφαλώς;

Άλλοι διετείνοντο, δτι κατώκουν μέσα παρα- 
χαράκται, οϊτινες επλήρωνον δι ’ αυτούς καί μά
λιστα, δτι ήκούοντο κατά τήν νύκτα υπόκωφοι 
κρότοι.

Έτβροι ίλεγον, δτι ύπεχρύπτάίτο καταοόται 
καί δτι ή αστυνομία τούς μ«τεχειρίζ«το, έπιμ- 
βαίνουσα, ολα τά μέσα.

Οί κατοικοΰντες δέ τό πέμπτον πάτωμα ΰπο- 
πτεύοντο, δτι ό νέος οίκοκύρης σπάταλος καί έκ· 
τεθυλημένος, ετοιμάζεται νά, θέση πΰρ εΐς την 

οικίαν του, διά νά κέρδίση τήν 
ασφάλειαν καί διά τοΰτο δί’ α
πατηλών μέσων ζητεί νά έξευμε- 
νίση τούς ένοίκιαστάς.

ΌΣ δέ. τοΰ τρίτου πατώματος ■ 
μάλλον απαισιόδοξοι διετείνόντο, 
δτι έΐχον “δη φαντάσματα, άτινα

ανω-κατήρχοντο τάς κλίμακας' καί φέρο τα βα
ρείας άλύσσόυς.

Ή δέ υπηρέτρια- μιάς γράίας κυρίας, οΐκού- 
σης επίσης έκεΐ, έλε^εν,δτί άνερχομίνη έσπέρας 
τι έκ τοϋ υπογείου, είδε τό φάντασμα τοΰ πρώην 
οικοκύρη των, δστις έκράτει εις χεΐρας τήν άπό- 
δειξιν καί ήρχετο κατόπιν μύτης.

— Κάτι σοβαρόν συμβαίνει, ήτο τό γ«νικόν 
συμπέρασμα.

*
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Γ’.

Οΰτω; έχ των σχολίων έξίκοντο εΐς τον φό
βον, έκ τοΰ φόβου εΐς τήν ύποΦίαν και έκ τίς 
υποψίας εΐς τόν τρόμον, ούτως ώστε έν όλιγίστω 
χοονικφ ειαστήματι πάντες άπεφάσισαν ό εις 
μετά τόν άλλον νά έγκαταλείψωσι τήν οικίαν.

Και πρώτος διεμύνησε τήν διάλυσιν τοΰ μι
σθώματος ο τοΰ πέμπτου πατσόματος Κύριος πρός 
δν ό κόμης άπήντησε αμέσως διά τοΰ Γερολάμου.

— Άφησε' τον νά φύγη, τόν βλάκα,τφ λέγει. 
Αλλά τήν έπαύριον ό εί; κατόπιν τοΰ άλλου 

έξεκένωσαν τά διαμερίσματα.
Ήτο γενική μετοικεσία καί πράγμα παράδο

ξον καί πρωτοφανές διά τήν συνοικίαν. Ούδείς 
έκοιμάτο πλέον έκ τοΰ τρόμου καί τά σχόλια 
καί αι διαοόσεις υπέκπιον όλοέν τήν ίξέγερσίν 
πάντων.

Ως καί οί ύπηρέται, θυρωροί καί πτωχοΓπα- 
ρείσακτοι καί αυτοί μετά πατάγου έφυγαν αμέ
σως έκεΐθεν.

φαντασθήτε. Έπειτα
....ζ -ά μάθετε, οτι ό

Ο Γερόλαμος έξω φρένων πλέον δέν ειξευρε 
τι νά κάμη άπέαντι τοιαύτης οριστικής ναί α
ποφασιστικής διαταγής τοΰ κυρίου του.

Ότε δέ ή οικία έξ 23 κατοικιών συγκειμένη, 
έξεκενώθη παντελώς καί ειρχοντο άλλοι πρό; ε- 
νοικίασιν, τοϊς. ελεγε:

— Δύνασθε νά έκλέξητε όποιανοήποτε κα
τοικίαν, θέλετε, ολαι είναι κεναί. Έφυγαν δέ 
οί ένοικιασταί πάντες διά μιας, άγνοοΰμεν διατί. 
Είναι μυστήριον I Τί θέλετε άλλο νά σάς εϊπω. 
Μυθώδες πράγμα, νά τδ 
τί σάς ενδιαφέρει αύτό, άρκεϊ νά -,ύ -- ■■ 
Κύριός μας σάς χαρίζει τό ήμισυ ένοίκιον.

Καί οί νεοερχόμενοι ποιοΰντε: τό σημεΐον τοΰ 
σταυρού,άπήρχοντο έσπευσμένως έκεϊθεν,μή θέ- 
λοντες ούτε δωρεάν ν’ άκοΰσωσι.

Έμενε τελευταίος ό καθαριστής τής οικίας, 
οστις, άφοΰ άπήλθον καί οί τρεις θυρωροί καί 
καθ’ έκάστην έβλεπε τρομερά όνειρα, άπεφάσ σε 
καί αυτός νά φύγη.

Καί οΰτω τό οίκημα έμεινεν έντελώς κενόν.
Έκτοτε ή οικία χαίρει κακίστην φήμην. Ό 

δε Γερόλαμος καταθέτω·/ τάς κλείδα: τής οικίας 
εις χεϊρας τοϋ νέου Κυρίου του, τφ ειτεν:

«’Αναχωρώ καί έγώ, Κ-.'ριέ . μου, καί σάς ά- 
φίνω, άλλά μάθετε, δτι ή φιλανθρωπία οσάκις κρύ
πτεται έν μυστηριώδει πέπλφ. ενέχει τούς με- 
γαλειτέρους κινδύνους καί τά άπανθρωτότερα 
βέλη, χαίρετε !»

Έκ τον ’Ιταλικού

Η ΟΡΑΙΟΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΣΎΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

«Ώραία γυνή δίς αποθνήσκει» είπεν ό Φοντε· 
νέλλος χαί άληθώ; ήθικόσ θάνατος είναι ήάπώλεια 
τής ώραιότητος, ή έλπίς αΰτη τής ευτυχίας παρά 
ταΐς γυναιέίν.

Ή ύγιεινή, ήτις είναι ή ιατρική τοΰ μέλλοντος, 
δέον σοβαρώς ν’ άγρυπνή έπ’ αύτής καί νά τή 
παρέχη, άν όχι διαρκώς,τούλάχιστον έττί πολύν χρό
νον τήν άπαστράτττουσαν λαμπρότητα τού κάλλους 
καί τήν τρυφερότητα τής νεανικής χροιάς.Είναι δ’ 
εύνόητον,δτι ή ύγιεινή δέν δύναται μεγάλως νά συν- 
τρίίη είς τήν εύθύτητα τών γραμμών, τό γε νΰν 
έχον, καθόσον ταύτην αί βΣχολαί τής Ωραιότητάς» 
καί τής Τέχνης αίτινες πολύ συντελοΰσιν είς τήν με
ταβολήν τοΰ σχήματος τοΰ στόματος ή τήν διαμορφήν 
τής [όινός,άπροσδοκήτως ύπερηκόντισαν τήν δυσμορ
φίαν καί θαυμασίως άντικατέστησάν τδ γήρας. Καί 
έν τούτοις, πάνυ έτι άπέχομεν τοΰ κυρίως σκοπού 
τής γυναικός, τοΰ έτέρου παλαιστοΰ τής κοσμοκρα- 
τορίας έν τή Γή τούτη, κατά τήν εύφυα έκφρασιν 
διασήμου τινίς δόκτορος, δστις' εύχεται τή ύγιεινή 
νά δίδη έκαστη γυναικί τήν άρμόίουσαν αύτή ώραι- 

ότητα.
Καί έπί τό ούσιαστικώτερον.
Αί βυτίδες ένωρίς άναφαίνονται είς τάς 

νευρικής κράόεως γυναίκας, τάς ύποκειμέ- 
νας είο κεφαλαλγίας καί τάς άπορροφημέ- 
νας έκ τών σκέψεων καί άπασχολήσεων· 
πρδς καταπολέμησιν δέ τών καιρικών τού
των προσβολών, δέον νά γνωρίίωσι τινι

τρόπω ν’άνθίστανται ταΤς βιαίαις συγκινήσεσι... ν’ 
άποφεύγωσι τούς συνεχείς κόπους καί τάς θλιβε
ρός ή χαροποιός σκέψεις, ιδίως δέ νά μή άδυνατώ- 
σι. ΙΙρδς τούτο δέον νά περιορίξωσιν, δσον ήν δυ
νατόν τάς εύκόλους έντυπώσεις των, άφοΰ ή μορψλ 
τοΰ προσώπου φυσικώς έκφράϊει τάς ψυχικός διαθέ
σεις καί μεταβολάς, αί δέ συνεχείς κλίσεις τοΰ δέρ
ματος έπιφέρουσι συνεπώς τάς ρυτιδώσεις.

Μιά έκ τών δισσημοτέρων έπαγγελματικών ώ- 
ραιοτήτων,ής τδ δνομα άποστέργομεν ν’ άναφέρω- 
μεν ένταΰθα καί φιλάρεσκος λίαν δσον καί φίλαυτος, 
έπαιρομένη διά τήν διατήρησιν τής ώραιότήτός της, 
δικαίως έναβρύνεται, δτι τδ καλείτερον μέσον τής 
διατηρήσεως τής ώραιότητος, είναι ή άκινησία τής 
γυναικός, δίκην άγάλματος. Ούδέποτε ή γυνή πρέ
πει νά γελά ίδ(<? όωηρώς, ούδέποτε νά συνοφρυάζη, 
καί ούδέποτε νά χασμήται,καθόσον ή ώραιότης ένέ- 
χει μεγάλος άπαιτήσεις I

Περίεργα διηγούνται περί τής διαίτης, είς ήν ύ- 
πεβάλλετο δ πάντοτε νέος δούς τοΰ Ρισελιέ πρδς 
διατήρησιν τής νεότητάς τού.

Ή Κυρία d’Abrandie γράφει :
«Κατά τούς τελευταίους μήνας τής ζωής του,ήτο 

πάντοτε τοσοΰτον φιλάρεσκος, ώστε -διά νά .κρύ
πτη τάς ρυτίδας του, δ θαλαμηπόλος τφ έσυρε 
τδ δέρμα άπό τής κορυφής τής κεφαλής, του καί 
προσέδενε.ν αύτό διά ταινίας. Είτα έκάλυπτόν τήν 
κεφαλήν του διά ψευδούς φενάκης, έπιμελώς περι- 
πεποιημένης καί έπειδή, ίνεκα τής μεταθέσεως τού 
δέρματος τής κεφαλής οΐ δφρεΐς μετετσπίζοντο κατά 
ένα δάκτυλον ύψηλότερον, έξωγράφιίον έτέρονς τοι- 
ούτους ή κατεσκεύαίον τεχνητούς. Μόνον δέ τά 
ώτα, άτινα μετεφέροντο δλίγον όπισθεν τής κεφα
λής του, δέν ήτο δυνατόν νά έπανορθώσωσι καί 
έμενον ούτως».

Εύτυχώς ή παντοδύναμος νεωτεριστική καί επα
νορθωτική ιατρική τέχνη άποτρέπει τάς γυναίκας

ίδίωο τών τοιούτων βασανιστηρίων ώραιότητος.— 
Καί .πρώτον, ή δίαιτα συντελεί πολύ είς τήν δια- 
τήρησιν τής τρυφερότητος τού προσώπου. Είναι 
καλόν νά λαμβάνωσι συχνάκις ί θέλουσαι νά φαί- 
νωνται ώραΤαι, καθαρκτικά καί είτα φάρμακά τινα, 
άτινα καί ό πολύς Μολιέρος μετεχειρΚετο διά μέ
σου τοΰ ψυχρού ύδατος.

? Ή άνέιτρίψις (massage) έπίσης συντελεί είς τήν
ί ωραιότητα, άνσγέν.ησιν καί τρυφερότητα τού δέρ-
ι. ματος. ’ίδού δμως τινι .τρόπω δέον νά διενεργή-
■ ται Λαμβάνετε παχεΐαν ούσίαν, λανολίνην, έν πα
ς ραδείγματι, ήν έίαπλοΰτε έπί Τοΰ δέρματος, έπα-
{ λείφοντες μέσω μικρού στρώματος ύδροφίλου βάμ-

βακος δι’ έλαφρών έντρίψεων έκ τών κάτω πρός 
τά άνω έπί τινα λεπτά τής ώρας, τού δέρματος έ- 
χοντος πάντοτε τάσιν νά μυκήνεται.

Ή καλειτέρα δμως τριβή έπί τοΰ προσώπου δέον 
νά γίνεται διά τοΰ καρπού τών δακτύλων τής χει
ρός.Έάνδε ό ίδιος ένεργήτε τήν έντριψιν,δέον νά 
μεταχειρίίεσθε πρός πληρεστέραν εύκολίαν άμφοτέ- 
ρας τάς χεϊρας. Τό δέ κυριώτερον, δτι αί έντρί- 
ψεις δέον νά γίνωνται άντιθέτω; τής διευθύνσεως 
τών ρυτίδων. Οΰ-ω. διά τό μέτωπον ή άρχή δέον 

; ■ νά γίνεται άνωθι τής βινός καί νά διευθύνεται πρός
τούς κροτάφους μέχρι τών κάτωθι τών όφρύων.Διά 
δέ τούς όφέαλμούς θ’ άρχίσετε άπό τής έσωτερικής 
ρίζηςτής ρινός καί νά σταματάτε εις τάς τελευταίας 
άκτινωτάς ρυτίδας περί τάς ίέω άκρας τών όφθαλ- 
μών. Μετά δέ τάς έντρίψεις ταύτας, σπογγίζετε τό 
μέρος διά λεπτού ύφάσματος, είε τρόπον ώστε ν 
άφήσητε έλαφροτάτην έπιφάνειαν έπί τοϋ δέρματος 
ήν έπιπάόετε διά κόνεως άνθους όρυέίου (poudre 
de riz).

Τούτο δέον νά γίνηιαι καθ έσπέρας πρό τοΰ 
ύπνου.

ί Ή διά τού ηλεκτρισμού θεραπεία καλώς διενερ-
γουμένη, δύναται εϊς τινας περιστάσεις λίαν άνω- 
μάλους, νά παράσχη πραγματικός ώφελείας, διότι 
τά συνεχή βεύματα άποδίδουσι τώ δέρματι τήν κα
νονικήν αύτοΰ συστολήν καί διεγείρουσιν δλως ά- 
συνήθη Ζωτικότητα καί θρέψιν.

Ταΐς πάσι είναι γνωστόν,δτι ή άδυναμία είναι ό 
μεγαλείτέρος εχθρός τής δρσεως τών ρυτίδωνάλλ’ 
ιδού μία εύκολωτάτη διαιτητική, ήν πάνυ εύκόλως

■ δύναται τις ν’ άκολουθήση έν τόιαύτη περιπτώσει.
Έκάστην έσπέραν διενεργείτε έπί τού προσώπου 
καί έπί δέκα λεπτά τής ώρας χλίαράς κονιοποιή
σεις, διά μίγματος ίσου μέρους έγχύματος πηκτού 
καί γλυκερίνης.

Έν τέλει μή παραλείπωμεν νά προσθέσωμεν 
ένταΰθα, δτι τό ύδωρ συγκεκερασμένον διά τινων 
σταγόνων λεμονιού είναι έόαίρετον τονωτικόν, κα- 

, ταπολεμοΰν έπαρκώς καί τούτο τάς βυτίδασ.
Φρίκ.

Η ΚΛΙΜΑΞ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΗΧΗΣΙΣ

— Τί νέα έχομε, μπάρμπα Γιώργη;
— Τρομερά, παιδί μου καί μή ρωτάς τί τρά

βηξα.
— Τίίπαθες; μήπως άρρώστησες;
— Χειρότερα, φίλε μου’ διότι σαράντα λύκοι 

δέν είναι παίξε γέλασε καί κάτι άγριόλυκοι ! 
ποΰ αν ήταν άλλο;, θά τάχανες μά γώ στά
θηκα γενναίος ... μέ ξέρεις 'δά . .,

— Σαράντα λύκοι ! ; Χμ I ποΰ τους είδες ;
— Καθόμουνα ’κεί κοντά ς τό λόγγο καί 

μέ μ.ιάς πετιοΰνται ολ.οι κατ’ έπάνω. μου*
— Μά, πώς μπόρεσε: νά τους.μετρή-ης καί νά 

ξέρης, δτι ήσαν σαράντα,, ουτε 'ολιγώτεροι ούτε 
περισσότεροι.

-—Όχι δά και σωστοί σαράντα, άλλά πόνου- 
κάτου καμμιά τριανταπενταριά . . .

— Τριανταπέντε σωστοί ;
— Τί νά σοϋ πώ, παιδί μου, ’σ τήν αρχή 

’ιόμισα πώ; ήσαν λίγ« καί ήρχισα :νά τού: με
τρώ, ένας, δύο, τρεις, τέσσαρες... ώς τούς, δέν 
θυμάμαι καί καλά . .. ώ: τόύ: είκοσι πέντε-, μού
φαίνεται.

— Κ ’ έπειτα; .
— Έπειτα μοΰ ’πιάσθη ή φωνή καί δέν μπ:- 

ρούσα νά 'μιλήσω. ’Αλλά μέ συγχωρεΐ', παιδί 
μου, έχω δουλειά καί θά φύγω.

•—Μια στιγμή, σέ· παρακαλώ. Ποΰ. είχες, 
κυρ Γιώργη, τόν νοΰν, νά ίδής τί θά κάνουν, ποΰ 
θά πάνε ή νά τους μετραίς ; '

— Στό πρώτο βέβαια, διότι είκοσι λύκοι εί
ναι στράτευμα ολόκληρο 1 '

— Μά ’γώ ’χω ακουστά, πώ, δέν πάνε τόσοι 
πολλοί μαζύ, διότι δέν μπορούν νά συντηρηθούν 
οϋτε καμμιά σπηλιά τούς .χωράει.

— Τότε θά ήσαν δέκα.
— Σωστά'τάχατε, δέκα ;
— Γαμπρό μέ μάτια θέλεις 1 μπορεί πέντε...
•—Μά ξέρεις καί ένας λύκος κάνει μεγάλο 

κακό 1
— Ένας ήτανε παιδί μου . ..
— Στή ζωή σου, τόν είδες μέ τά μάτια σου ;
— Ή άλήθεικεΐναι, δτι τήν άρβάλα (κρότο) 

ακόυσα καί τώκοψα λάσπη. *
— Μά μέ τ ’ αυτιά σου τήν ακόυσες ;
— Όχι παιδί μου, άλλοι μοΰ τφπαν καί 

μένα -. . .
Λάρισσα ' F. Δ.Ίατρίδης

SAABHIEOS SATASTBMA W ΜΙ
’Εκτάκτως λαμπρώς καί μεγαλοπρεπώς ετε- 

λέσθησαν έσχάτω;' εν Σφάξ τή; Τύνιοο; τά ε
γκαίνια τοΰ ποτοπωλείου τών αδελφών Δημη
τρίου Σπυρίδωνος καί Σταμάτίου θωμά έξ Αρκα
δίας έπί παρουσία πασών -ών πολιτικών καί στρα
τιωτικών αρχών τής πόλεως. Ούδέποτε άλλοτε 
τοιοΰτον επίζηλον καί μαγευτικώς έξωραϊσμενον 
κέντρον συνεκέντρωσε πλεί.ω τήν περιέργειαν καί 
συμπάθειαν τοΰ κοινοΰ. Ό δήμαρχός κ. GiU J- 
ξήρε την μεγαλοπρέπειαν τοΰ ιδρύματος, συγχα
ρείς τούς ίδρυτάς, κΐτινίς ούδεμιας δαπάνης έφεί- 
σθησαν/δπως καταστήσωσιν αύτό επίζηλον. ’Α
παρτίζεται δέ έκ δύο ευρύχωρων αιθουσών, πλου- 
σίως ευπρεπισμένων διά σειράς κατόπτρων., ε·.-
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πόνων καί επαξίων στολισμών. Πλήθος άπειρον 
προσήλθεν εΐς τά εγκαίνια άμφοτίρων των φύ
λων, διαρκεσαντα άπό τής 7 μέχρι τής 10 μ-μ. 
καθ ' & έρρςυσαν τά τών εύχών καί συγαρητηρίων 
οωρίάν παρεχόμενα τόΐς προσκεκλημένοι? άφθονα 
ποτά ώς καί ό ζύθος καί ό καμπανίτης, οίτινες 
αποκόμισαν τάς άρίστος έντυπώσεις ικ τοΰ Έλλ. 
τούτου κέντρου.

Αζιέπαινοι όντως τυγχάνουσιν οί άριστοι ου- 
τοι καί φιλότιμοι' ομογενείς μας,συμπαθέστατοι 
δέ τυγχάνοντας, ένεκα τής μειλιχίου συμπεριφο
ράς καί τών αρίστων τρόπων των καί οΐτινος 
οιατηρουσι και δύο έτερα καταστήματα, «ξ ών 
το έν οίνοπνευματοποιβΐο·? καί οιΰλιστήριον, ά- 
μίλλόμενον προς τά ευρωπαϊκά καί έπαξίώς βρα- 
βευθέν είς δλας τάς Ευρωπαϊκές 'Εκθέσεις διά 
χρυσών βραβείων καί διπλωμάτων τιμή:.

Είναι δέ καί ’Εθνική ή πρόοδος τής Έλλη.ι- 
κής βιομηχανίας έν τή ξένη,καθόσον αποδημούν· 
τες όμογενεις μα.; κατορθώνουσιν απανταχού τής 
ύφηλίου οΰχί μόνον νά; συναγωνίζονται πρός τούς 
ξένους βιομηχάνου;, οίτινες κατέκλυσαν απασαν 
τήν Γην, άλλά καί άποτελεσματικώς πρωτεύουν.

Ή Τύνίς είναι ή μόνη πόλις, ήτις έποιήσατο 
εσχάτως καταπληκτ-.κάς προόδους, έν σχετικφ 
βραχεί διαστήματι, άνελθουσα άπό 12 κατ. οτε 
κατήλθον οί Γάλλοι, τφ 1883, είς 52 χιλ. ήδη, 
άνεγιρθέντων καί πολλών έτι μεγάρων,δημ. κτι
ρίων, ναών καί θεάτρου, στοιχίσαντος τούτου άνω 
τών 400 χιλ. φρ. καί κάτωθι τοϋ οποίου κεΐται 
καί τδ έν λόγοι περικαλλές κατάστημα τών 
’Αδελφών Θωμά.

ΕΘΗΙΚΟΚ ΔεΤΚΠΜΑ TO ΤΟΥ ΠΛΗΑΠΟΥ Μΐ

Μεγάλην ίλλειάτν θέλει πληρώσει δια τό ιε
ρόν ζήτημα τον Παναγίου Τάφου ή αγγελλόμενη 
ίχδοσις τοΰ Πανελληνίου ‘Εθνιχοΰ λευκώματος, 
έν θα θά δημοσιευθώσιν αί γνώμαι των διαπρε- 
πόντων έν τώ χαθόλου Έλληνισμώ περί τοΰ τι 
φρονώσιν ώς μέλλον νά συντέλεση είς τήν δια 
χανόνισιν, διασωσιν χαί ασφάλειαν τής Χιωνί- 
τιδος ΈχχλησΙεις. Λιά τών γνωμών τούτων 
σπουδαιοτάτη θά έχτελεσθησυμβολή, τήν σοβα
ρότητα δε τοΰ έργου τούτου, όπερ ανήκει τή πρω
τοβουλία τών χ. χ. Κ. Μανιάχη χαί X. Ηλιο 
πούλου, αρκούντως θά χαιανοήσωσι πάντι-ς. 
Πρώτος δε άνταποχριθείς είς ταύτην είνε ό εθνι
κός ευεργέτης χ Μαρασλής, οστις άνέλαβε τήν 
πολυτελή αύτοΰ έχδοσιν εν τή φερωνύμφ Βιβλιο
θήκη ώς χορηγός. Βραδύτερον μετά τήν αποστο
λήν τών γνωμών τούτων, θ' άνακοινωθώσι τά 
δέοντα δι' ειδικών άγγελιών περί τής έχδδσεως 
τοΰ λευκώματος, όπερ άποστελ^όμενον είς πά
σας τάς 'Ελληνικός Κοινότητας,θά πωληθή υπέρ 
τοΰ Παναγίου Τάφου. Πάσα διεύθυνσις πρός 
τούς χ. χ. Μανιάχην χαί Ήλιόπουλον, οίτινες, 
άνέλαβον τήν διεύθυνσιν τοΰ έργου.

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΣΟΑΗ

ΙΙρό τινων ήμερων έτελέσθησαν αί ενιαύσιοι 
εξετάσεις τκς Επαγγελματικής σχολής,στεφθεΐ- 
σαι, ώς δύναταί τις άμερολήπτω; να κρίνη, ύπδ 
πλήρους επιτυχίας.

Κατά ταύτας παρευρίθησαν ό Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης, © Δήμαρχος κ. Μερκούρης. μετά 
τή; κυρίας του καί πλεΐστοι έκ τών δημοτικών 
συμβούλων.

Ή άπονος καί ακαταπόνητος εργασία, δλων 
τών κυριών τών άπαρτιζουσών τό προσωπικόν 
τής εταιρίας ταύτηι,ώς καί ή ενδελεχής μέρ μνα 
τής καταρτισάσης τήν σχολήν και προέδρου κ. 
Καλλιρόης Παρρέν,κατόρθωσε νά παρουσίαση.και 
έφέτος κάτι τι τέλειον καί αντάξιον, δπερ μό
νον είς ιδρύματα δλως ευρωπαϊκά θά ήδύνατό τις 
νά ίδη.

Τήν πρώτην θέσιν κατεΐχον ή πλαστική, ή 
πυρογραφία, ή ζωγραφική, τά άνθη, τά /.απέλλα, 
το σίδηρον, ή μαγειρική καί ή ζαχαροπλαστική. 
Άλλά τό σπουδαιότερου ήτο, ότι κατορθιόθη ν ’ 
αποφοιτήσουν δύο αριστούχα; λογίστριαι, ή· Δίς 
’Αναστασία Ναυπλιώτου καί ή 'Ελένη Καφέ - 
τζάκη.

Άξίαι θιρμοτάτων συγχαρητηρίων υπήρξαν ή 
Δ'ς Νικολαΐδου, ή Κα. Παλαμά, ώ; καί ή Κα. 
Όρλώφ διά τήν άρίστην διδασκαλίαν τής πυρο

γραφίας καί ή Δις Βκσιλειάδου, ιατρός, οιά τήν 
διδασκαλίαν τής υγιεινής, ήτις κατόρθωσε διά 
τής ωραιότατης καί μεθοοικωτάτης διδασκαλίας 
νά μεταδότη είς άπάσας τάς μαθήτριας τάς περί 
υγιεινής καλλίστας άρχάς.

Κατά τάς έξετάσεις όμως έγένετο αισθητή ή 
απουσία τής Δόος Βουγιούκα ταμίου τής σχολή; 
καθώς καί τής Κας. Γκύζη, μέλους τής Ένώσεως 
τών Κυριών. Τέλος αί εξετάσεις έληξαν έν μέσφ 
τοΰ άκρατήτου ενθουσιασμού τοϋ ακροατηρίου, 
συγχαρέντος γενικώς τήν Ένωσιν τών Έλληνί· 
οων Κυριών.

Θά ήτο ιέ ευχή: εργον,αν απασαι αί ‘Ελλή
νισες μητέρες κατώρθωνον νά συμβάλλουν εις τήν 
ετι μάλλον εύδοκίμησιν τής Σχολής ταύτης καί 
προ πάντων θά τό «θεωρούν καί ευτύχημα, έάν 
συνέπραττεν καί ή ήγαπημένη μου φίλη δεσποι
νίς Καλλιόπη Γόνατα.

Ειρήνη ΛΙινάρίου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΤΟΣ Αον

Διευθυντής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΤΛ1ΑΣ
Αρμού 64. Άθήναι.

Συνδρομή έτησία προπληρωτέα.
’Εσωτερικού δρ. g. ’Εξωτερικού φρ. χρ. g

Ί’φ αίτοϋντι πέμπεται εν ψύλλον ώς δείγμα.

Bic τόν χορόν :
— Κυρία μου, νά με συγχωρεΐτε, άδύνατον νά 

σδσ χωρεύσω, διότι μέ στενόχωρε! τό ΰπόδημα.
— Καί διατ! δέν κάμνενε δπως ήμεΐς, όπου φο- 

ρούμεν πάντοτε εύρύχωρα πέδιλα ;
— Τό γνωρίζω, άλλά βεκ, Κυρία, έχετε τόσον 

μικρούς πόδαε,δπου αδύνατον τδ ύπόδημα νά σάς 
στενοχωρήση ποτέ καί διαρκώς χορεύετε.

Εις τάς εξετάσει?·
Ό δ ι § ά σ κ α λ ο ς. Είπε μας σύ, Τοτό, έάν άπό 

τά είκοσι άφαιρέσωμεν είκοσι, τί απομένει ;
Ό Τοτός σκέπτεται και δέν άπαντα, απορών!
Ό διδάσκαλος. Νά σοΟ έξηγήσω καλείτε- 

ρον. Έχεις είκοσι φυστίκια εί? τήν τσέπην σου καί 
τά χάσης, τι θά μείνη;

Ό μαθητής (άφελώς). Ή τρύπα.

Έν τώ δικαστηρίω, ό πρόεδρος :
— Λοιπόν, λέγεις, ότι δ εναγόμενος σοΰ έκ’/ εψε 

ενα μαντήλι·;—Μάλιστα, κύριε πρόεδρε καί ή από- 
δειξις ε’ναι, οτι έχω καί άλΛο ομοιον είς τήν τσι- 
πην μου.

Πρόεδρος —Αύτό δέν έχει νά κάνη’ κ’έγω έχω 
όμοιον εΐς τή:; τσέπην μου.—Μπορεί, κύριε πρόεδρε, 
γιατί μοΰ λείπουν δύο.

Δέν έπεθύμουν άλλο, έλεγε νεανίας πρός κυρίαν 
άναγινώσκουσαν, παρά νά ήμουν βιθλίον σας!

— Καί εγώ, τοϋ άπανια αύτη, δέν ήθελαν /.υ· 
πηθή δι ’ οσα καί άν μοί έζήτουν δι ’ εν καλόν δέ
σιμο·?. ■

Πρό τοΰ περιπάτου. . ;
— Σφίγδε, οόύ λέγω, σφίγδε καλά, Μαρία, μή

Φοβείσαι. .
__Τί λέο, Κυρία, έδώ κατήντησε νά ένωδή τό 

σχοινί καί άκόμη νά σφίγδώ; θά σπάσή ή μέση σας.
— Μή σέ μέλλει, σφίγίέ.

αί ι·(ΐ·ιι·ιι·η·π·ιΐ#Η·ιΙ·η··ι·“·ΐ'·»ι ···♦ ι··>ι·ο·ο·ι>·»ι ·ιι*ιι·ιι ·ιι

Φίλος όμιλεϊ πρός τόν Άγαθόποολο> περί όμοιό- 
τητος δύο αδελφών...Πώς μοιάζουν δ Γιάννης καί 
ό Σπΰρος! δέν ξαναεϊδα τόσην ομοιότητα.

— Πρό πάντων δ Γιάννης, ανακράζει ό Άγα- 
θόπουλος. ’ -

— Γιάννη, τί τρομερή φωτιά άναψες σήμερα είς 
ίλες τής θερμάστρες; Μάς έπνιξεν ή ζέστη.

— Δεν είναι τίποτε, κυρία, έχω καταρροή καί 
διά τοΰτο τάς άναψα.

— Είπε μου, λοιπόν παπάκη, διατί αί γυναί
κες φοροϋν τόσον μακρυά φορέματα.

__ Διά νά σκεπάζουν τά άσχημί πόδια των, α- 
πεκρίθή μετ’απορίας δ πατήρ.

’Πρώτων -χωρικόν τινα έπιστρέφοντα έκ τοϋ θεά
τρου, άν ή παράστασις, τήν όποιαν εϊχεν ίδει, τόν 
ηύχαρίστησε :

«Τί νά σας είπώ, άπεκρίθη, οί^ άνθρωποι ποΰ 
ήσαν είς τήν σκηνήν, ’μιλούσαν γιά ταϊς δουλειαϊς 
τους κ’έγώ δέν τούς έπρόσεχα.
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g. ΜΑΓΙΚΙΙ Ε1ΚΟΝ

Hoν elvt ό δικηγόρος τον ν ποδικού ;
ΙΟ. Αίνιγμα

Τέκνον .είμαι τής δργής 
μεταξύ δ’άνθρώπων είμαι 
Ek άπάσας Si τής γής 
τάς γωνίας κείμαι.

. Άν κοπή ή κεφαλή μου 
τής ίωής τί στήριγμα 
Θά προβάλλη — στήν τιμή μου— 
ϊν έπΙρρημα!

II. Γρίφος
* Νά άντικατασταθώσιν οΐ άστε-
* ρίσκοι διά γραμμάτων, ούτως ώστε 

******* καθέτως καί όριζοντίως ν’ άναγι-
* νώσκεται δνομα τι έκ τής ίερδς
* Γραφής.

1S. Γρίφος
"Υδρις ή ύς είνε Κ τού ήλΙου.

Κιοσο%

1ΪΣΕΙΣ ΙΗΕΓΗΛΤΙΚΩλ ΑΣΚΙ^ΕΩΛ
Ιου ΤΕΥΧΟΥΣ

Τά ύπ’ άριθ. 44 χαί 45 αινίγματα ελυσε χαί δ χ. 
Ν. Δ. Νιχολαίδης έχ Βώλου.

4. Μαγική είκών. Ό διάβολος μετά τών 
Σειρήνων εύρίσχονται χαί σχηματίζονται κάτωθι τών 
ποδών τοΰ ανδρεικέλου.

2. Μ α γ ι κ η ε ί χ ώ ν. Η οικία τοΰ φιλοσόφου σχη
ματίζεται μεταξύ αύτοΰ και τοϋ δένδρου.

Έλυσαν ταύτας ό κ. Άλεξ. Χαρίτος έξ ’Αθηνών, 
δ κ. Γεράσιμος Μηλιαράκης έχ Ιίειραιώς καί ό κ. 
Μίλτων Κοχκεβης έξ ’Αθηνών.

74; Νους-ους-ύς

“Ελυσαν αΰτό δ αίδ. Στυλιανός Βλησίδης έξ Άθη*  
νών. ό κ. Γεράσιμος Μηλιαράκης έχ Πειραιώς χαί δ 
,Δ. X. Σταμπούλης έξ ’Αθηνών.

•Εν Άθήναι; έκ τοϋΤυ ττογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανόβτη Κωνσταιντινϊόου

7ί. Σύπιλος = sv - πίλος

Έλυσαν αΰτό δ κ. ’Αλέξανδρος Χαρίτος έξ Αθη
νών, δ κ. Μίλτων Κοχκέβης έξ 'Αθηνών χαί δ Γερά
σιμος Μηλιαράκης εχ Πειραιώς.

76. "Ο σύ μκτεΐς έ-τέρω μη ποιη-ιης

. Έλυσαν αΰτό ,πάντες οί ανωτέρω, ώς χαί δ χ. Δ. 
X. Στομπούλης έξ ’Αθηνών.

ΕΓΚΓΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ.
Έξεδόθη τό 14ον τεύχος, περιέχον διπλουν πίνακα 

’Αλεξανδρείας Β’ καί άρθοά άπό τοϋ «Καρναχόλες» 
μέχρι τοΰ «Κλαδας», έξ ών , άναφέρομεν ώς εκτενέ
στερα τά-Καρολίδής, Κάρολος Α' (τής 'Ρωμανίας), 
Κοντιτελλόριζος Κατηγορίας Κερασους, Κινηματο
γράφος “Εκασΐον τεΰ^ος τιμαται «ν'μεν ταϊς Άθή- 
ναις λ. 80 έν δέ ταϊς επαρχίαις λ. 90 καί ,έν τή αλ
λοδαπή δρ. 1. . _

Έκδόται Μπέκ και Μπαρτ έν Άθήναι;.
Ειδοποιούνται οί. ενδιαφερόμενοι,ότι εκποιώ είς χρή

μα ή είδος 2,500..περίπου γραμματόσημα, έξ ών τά 
πλείστα Ρωμανικά καί Ελληνικά, ώς καί ΙΟΟ^,των 
όλυμ. αγώνων, 'Ελληνικά.

Πληροφορίας μέσω τής Διευθύνσεως τής «Φύσεως». 
Άθην» Π. Κ·

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

A. Β. Κέρκυραν, Δελτάριον έλήφθη. Ταχυδρο- 
μικώς άποστέλλομεν φωτογραφίαν. Συγγνώμην βρα
δύτητα. διότι σάς ένθ|κίζαμεν ετι ένταΰθα. — Σ. Φ. 
Σίδνεϋ. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Γράφο- 
μεν.—Ν. Σ. Ζάκυνθον. Δώρον άπεστάλη υυϊν 
προχθές ταχυδρομιχώς.— θ. Κ. Κων)πολΐν. Δόξα 
σοι ό θεός, όπου άπηντήσατε. Έχάρη μενλοιπόν καί 
έλυπήθημεν έν ταύτώ. Σάςαναμένομεν εύχάρίστως *αί  
καλήν έντάμωσιν ή έδώ η αύτόθι !—·Α.Μ. Α ί τ ω- 
λικόν. Δελτάριον έλήφθη. Έχει καλώς. Σας ανα- 
μένομεν. — Α. Μ. X. Λα ρ ι σ σ α ν. Επιστολή ελη- 
φθη. Έχει καλώς. Εύχάρίστως δεχόμεθα. Γράφομεν. 
Φύλλα άπεστείλαμεν.— Ε. Σ, Β α θ ύ-Σ ά μ ο ς· Έλή
φθησαν. Έχει καλώς. Άναμένομεν καί εγγραφας.— 
Π. Σ. Πάτρας. Βραχεϊα σας έλήφθη. Σας ένεγρά- 
ψαμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σας —Κ. Κ. Πόρτ- 
Σ α ϊο. Δελτάριον έλήφθη. Ζητούμενυν φύλλον σάς α- 
πεστάλη. —X. Φ. Αλμυρόν. Βραχεϊα έλήφθη. 
Δώοον σας άπεστάλη.—· Γ. Κ. Β α ρ ν α ν. Δελτάριον 
έλήφη. Δώρον σας άπεστάλη. —-Η. Ν. Κυπαρισ
σία, ν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπό· 
δειξις μετ’ αριθμού λαχείου σας έστάλη ταχυδρομ.ικώς. 
— Ν. Π. Σικάγον. Απορούμε.· απόφθεγμά σας. 
Οί τυφλ.οί οέν βλέπουν τά δολλάρια, ένώ οί έξυπνοι τά 
μαζεύουν. Υπομονή, θάρρος καί δραστηριότης καί 
αγρυπνία.Ού παντός πλεϊν εις Κόρινθον. Ακόμη δεν εδη- 
μοσιεύσατε αγγελίαν μας. r— I. Δ.Κάϊρον. θερμά 
συγχαρητήριά μας διά νεονύμφους καί μαθουσάλια καί 
αμμώδη τα ε η καί τα αγαθά των, αγαλλίασί'- δε αρ
χοντικήν τω γηραιω στύλω.—

ΔΚΚΑΙΙΕΛΗΗΗΙΡΟΝ ΕΟΟΓΡΑΦ1Ι» ΙΙΒΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔίΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟ
ΔΗΜ. Κ- ΧΑΡΒΑΤΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΤΡιΠΟίΟΝ -14. 
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

Ε2ΩΤ. έτησία δρ. φ. έέάμηνσς δρ. 2,50
Ε3ΩΤ. . » ■ » 5. » ψρ.χρ —

ΤΟ ΦΤΛΛΟΝ ΛΕΠΤΑ-20.
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