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Ο ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΙΓ.
ΙΑ νά ϊδω τό πτώμα τοΰ Πάπα 
Λέοντος ΙΓ'., πρό τής ταφής 

3 αύτοΰ, μετέβην έσπευσμένως έκ 
Li® Ρώμης εις Άγιον Πέτρον, σκε- 

ifccic, οτι, εσν ...... 1....

βλητικόν, ούδέν τέλος τό Ιεραρχικόν, καίτη 
Αλήθεια,ούδέν ως έν άλλαις όμοίαις περιστά 
σεσί, τό Θεατρικόν !.. Τό σώμα τοϋτο ούδέν 

1 τό Ανάγλυφου παρουσίαζεν·. ό δέ όστέϊνος '
• σκελετός του θά κατελάμβανε περισσοτέραν
• θέσιν. Οί πόδες έκλινον πρός μίαν πλευράν.

αί δέ χεΐρες μετά κόπου οταθεΐοαι κάτωθι τοΰ
, ; x ' εφθανον λίαν στήθους καί φέρούσαι χειρόκτια έρυθρά, διε-

Ο] πρωί έκεΐ, πρό τού*ανοίγματος  αταυροΰντο διά των λεπτών δακτυλωναύτών, 
SC^tou Βαοιλικοΰ. θά λδυναιιην έπί άπλοΰ, άλλ' ώραίου σταυρού.

Μόνον ή φυσιογνωμία τοϋ έπι τόσα έτη 
χρηματίσαντος τοποτηρητοΰ τοϋ ’Ιησού Χρι- 

■ ■' — -°.... _!· βλέμματα πάντων.Ή δέ
ώχρότης τοΰ θανάτου δέν τήν έπεσκίαίε πο
σώς, ούδ ’ αυτή ή πελιδνή σκιά τού τάφου τήν 

τηρείτο έξέχον καί άβίαστον, άλλά δύο βα- 
θεϊαι κοιλότητες ε’χον σχηματισθή ύπό τάς 
όφρΰς, χωρίς ούδέν νά ένδεικνύη πλέον τήν 
ένωσιν τών βλεφάρων καί τήν θέσιν, ένθα 
έξέλαμπε τό ζωηρόν καί διαπεραστικόν βλέμ-*  
μα τοΰ άπελθόντος Ποντίφηκος. Ή ρις διε 
τηρείτο μακροτάτη, άλλά τό στόμα δέν άφι- 
νεν ή άπαρατήρητόν τινα μαύρην γραμμήν, 
ήτις διά τής καμπύλης της διεκοπτε τό κά
τωθι μέρος τής φυσιογνωμίας. Καί ένόοω τό 
πνεύμα κατωκει είς τό σώμα τούτο, σαρκα
στική τις πτυχή τών παρειών προσέδιδεν αύ
τή τό ιστορικόν έκεϊνο μειδίαμα, πρό τοΰ ό
ποιου άπασαι αί έξοχότητες τής ύφηλίου προ 
σέκλινονάλλ ’ ήδη καί ό δεσμός ουτος συνε- 
τρίβη καί τά χείλη ερμητικώς κλεισθέντα άρ- 
νοϋνται πλέον πάσαν μετά τοϋ ζωϊκού κό
σμου συναφήν, καί.........άγάπην !

Παρατηρώ πέριξ τέσσαρα ογκώδη κηρία, 
διαρκώς καιόμενα καί δίκην ποικιλίας παρά 
τό σώμα τούτο, ίστάμενα, άλλ’ οί χωροφύ
λακες διακόπτουσι τάς παρεταίρω παρατηρή · 
σεις μου, άναφωνούντες :

«Κυκλοφορήσατε, κυκλοφορήσατε, Κύριοι» 
καί έν ταύτώ τό ρεύμα μέ φέρει εξω, τής αι
θούσης, ένθα μέ καταλαμβάνει ή έξής σκέ 
φις : Αύτη είναι ή Μεγαλειότης έκείνη, ήτις 
πρό ολίγου έτι διά τοΰ μεγαλοπρεπούς καί 
ύπερηφάνου ύφους της διηύθυνε έκατομμύ · 
ρια ολα λαών καί πάντες οί μεγιστάνοι τής 
γής έλάτρευον ως θεόν των καί ήδη διατί 
θεται καί αύτη ώς οί έσχατοι τών άνθρώ
πων, είςτήν αΐσχίστην άποσύνθεσιν τοΰ άν- 
θρωπίνου σώματος καί τήν διάθεσιν τών ά- 
πεχθεστέρων σκωλήκων τής γής ! Διατί όδη
μιουργός έδωσε τοιοΰτον μάθημα ποταπότη- 
τος καί μηδαμινότητος καί είς τόν έξέχοντα 
ετι άνθρωπον ; Διατί-πτωχοί καί πλούσιοι, 
ισχυροί καί αδύνατοι, ίένώ σωματικώς έχουσι 
τά αύτά δικ&ιώματα καί. τέλη, ή πρόνοια ή 
θεία βούλησις διατήθησι κατ’άλλοίαν φοράν

· τού Βασιλικού, θά ήδυνάμην 
—— νά.εισχωρήσω εντός· πλήν ή-

π«τηθην; διότι καί άλλος πολύς 
κόσμος είχε το αυτό σκεφθή· μό- otoq προσήλκυε τά βλέμματα πάντων.Ή δέ 

........λις δέ η φέρουσά με-αμαξα περί -’----ι—ο....ε—.. *ν*  ,·----- < r 
την έκτην τής πρωίας έφθασε πρό τής πλα- ούδ’ αύτή ή πελιδνή σκιά τόΰ τάφου τήν
τειας Ριστικούτσι, ^εύρύ καί μεγαλόπρεπες κατέβαλεν όλοτελώς. Τό-μέτωπον αύτοΰ διε- 
προοκύνημα τοϋ Άγιου Πέτρου, εξεπλάγην · ... ............ -
παρατηρήσας οτι αί πρόσοδοι άπασαι τοΰ μεγά
λου ναού έπλημμύρουν ήδη άπό πλήθος'λαοΰ.

Καί αύτό τόάδύνατον φύλον, Θυσιάζον 
τή άκαταπονήτω περιεργεία του τόν γλυκύν 
ύπνον τών τελευταίων ώρών τής νυκτός, πα· 
ρουσίαζεν έκεΐ τήν έπιβάλλουσαν αύτοΰ με
γαλειότητα. ’Έβλεπε τις έπίσης πολλά παι
δία, αίωρούμενα άπό πάσης δυνατής καί μή 
αιώρας, ώς καί άπό τοΰ λαιμού αύτοΰ τών 
γεννητόρων τ<*.ν.  Μικρά τις κόρη, μόλις έξ 
έτών, άνηρτημένη άπό πολλής ώρας άπό τών 
ωμων γραίας γυναικός, ήκούετο άδημονοΰσα 
να λέγη: «Μά αύτός ό Πάπας δέν θ’ απο- 
θάνη πλέον, νά τόν ίδωμεν;»

Τό έσωτερικόν τού Άγιου Πέτρου παρου
σίαζε θέαμα ήττον έκπληκτικόν· τά εκατέ
ρωθεν στηθέντα ξύλινα διαφράγματα πρός ο
δηγίαν τού πλήθους καί ή παρουσία τών κα- 
ραβινοφόρων, διαρκώς έριζόντων μετά τού 
πλήθους, προσέδιδον τή περιστάσει ταύτη 
θέαν περιέργου πανηγύρεως. Είς έπίμετρον 
ή άνεγειρομένη κόνις ύπό τοΰ ρεύματος τών 
επισκεπτών διετάρασσε τοσοΰτον τήν κανο
νικήν χροιάν τής μεγαλοπρεπούς έκείνης θέ- 
σεως, ώστε τά χρυσώματα τών κορνιζών καί 
τών περιζωμάτων καί άπαντα έκεϊνα τά στο
λίσματα καί περίκομψα κολπώματα τών φατ
νωμάτων καί θόλων, ειχον άμαυρωθή καί άλ- 
λοιωθή τοσοΰτον, ώστε ένόμιζέ τις. οτι εύρί- 
σκετο είς θέσιν καταπατηθεΐσαν. ύπό βέβηλων.

Βραδέως καί μεθ' ύπομονής ’Ιώβ κατώρ 
θωσα τέλος νά εισχωρήσω μέχρι τοΰ ναοΰ 
τής Άγιας Εύχαριστίας, όπου έπί φερέτρου 
χαμηλού κεκλιμένου πρός τό κιγκλιδωτόν διά
φραγμα,σώμα μικρόν καί λεπτοφυές,ξηρόν καί 
με οψιν χλωμήν καί γαιόχρουν εκτάδην κατέ- 

,κειτο. Άπλούστατον καθ ’ όλα καί ήπόρησα, 
■διότι ανέμενον άλλο τι νά (δω. Ή δέ μίτρα 
καί ίεραρχικαί Αμφιέσεις ούδέν παρουσίαζον 
τό ενδιαφέρον, ούδέν τό πομπώδες καί έπι-

τήν πνευματικήν καί διανοητικήν έκάστου ύ 
φήν,ϊνα τήν ρίψη είτα έντός τοΰ αύτοΰ λάκ- ΐ 
κου ; Καί ένθυμηθείς τήν σοφίαν τοΰάληθοΰς γ 
έκείνου φιλοσόφου θεανθρώπου, δστις 
μόνον πρό οφθαλμών πάντοτε έχων τήν θέλη- έ 
σιν τού παντοδυνάμου καί την ματαιότητα τοΰ 
ήμετέρου κόσμου, τήν μέν απλότητα καί άγά
πην έοίδασκε, τά πλούτη καί τάς Απολαύσεις 
παρηγκώνιζε, τάς επιδείξεις καί την χλιδήν 
περιεφρόνει, τήν πρόσκαιρον δέ ηδονήν καί 
άπόλαυσιν Απέναντι τής αιωνίου ζωής κατε- 
φρόνει, συνεπέρανα, ότι ό Αληθής άν
θρωπος καί σοφός είσέτι δέν έγεν- 
νήθη έν τώ κόσμωτούτω καί ότι 
άν ποτεγεννηθή, θά φύγη έ ντε ΰ- 
θεν, χωρίς νά φανέρωσή!

Τοιοΰτος ό κόσμος ουτος. Κόσμος ώδύ- 
νων καί Αθλιοτήτων !

ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΠΩΝ

Άλλοτε, είς τούς παλαιωτάτους χρόνους, 
αΐ. ανακηρύξεις τών Παπών δέν διενηργοΰντο 
ήσύχως καί δέν ήσαν έστερημέναι έπεισοδίων 
καί διαφόρων τρόπων καί συστημάτων.

Ό «’Επίσκοπος τής Ρώμης» έξελέγετο 
κατά τούς πρώτους τής χριστιανωσύνης αι
ώνας ύπό τοϋ κλήρου καί τοΰ λαοΰ, άλλ’ άπό 
τού 1609 ή εκλογή τοΰ ύπάτου αρχηγού τής 
καθολικής 'Εκκλησίας άνετέθη άποκλειστικώς 
είς τούς καρδιναλίους επισκόπους, είς ούς 
βραδύτερον συμπεριελήφθησαν καί οί καρδι
νάλιοι Ιερείς μετά τών καρδιναλίων διακόνων.

Τό σύστημα τούτο τής εκλογής διήλθε διά 
πολλών καί περιπετειωδών φάσεων. Τώ 1288 
άποθανόντος έν Βιτέρβω τοΰ Πάπα Κλήμεν- 
τος τού Δ’, όστις είς τήν πόλιν ταύτην 
είχε μεταθέσει τήν έδραν τής παπικής εξου
σίας, έκεΐ συνήλθε κατά τό εθιμον καί ή Σύ
νοδος τών καρδιναλίων. Παρήλθον όμως μή
νες έν ολω δέκα καί έπτά καί δέν ειχον έτι 
συμφωνήσει περί τοΰ προσώπου τοΰ νέου Πά
πα οί καρδινάλιοι αύτοΰ εκλογείς. Τή είση- 
γήσει τοΰ φραγκισκανού Βοναβεντούρα ό λαός 
τής πόλεως ύπεχρέωσεν αύτούς τότε νά έγ- 
κλεισθώσιν είς επισκοπικόν τι μέγαρον καί 
νά μή έξέλθωσιν έκεϊθεν πριν ή άνακηρύ- 
ξωσι τόν νέον Πάπαν.

Δέκα καί έξ παρήλθον Ακόμη μήνες άνευ 
ουδενός Αποτελέσματος, βτε ό διοικητής τής 
πόλεως ώς μέσον, ίνα βιάση τούς καρδινα
λίους ν ’ άποπερατώσωσι τό εργον, έφεΰρε τήν 
άφαίρεσιν τής στέγης τής μεγάλης αιθούσης 
τών συνεδριάσεων καί τό μέτρον έτελεσφό- 
ρησεν Αμέσως. Ό νέος Πάπας Θεοβάλοος 
Βισκόντης έξελέγη έπί τέλους ύπό τής συνό-

δου, ήτις ύπήρξεν ή μακροχρρν.ιωτέρα έν τή 
ιστορία τής καθολικής εκκλησίας, διότι πα- 
ρετάθη έπί τρία όλα έτη.

Άλλά τό σκάνδαλον τούτο δέν έπρεπε νά 
έπαναληφθή. Ό νέος Ποντίφηξ, ό γνωστός 
έν τή ιστορία τών Παπών ύπό. τό όνομα Γρη- 
γορίου τοΰ Γ . πρώτος έθέσπισε τάς διατά
ξεις. αί όποϊαι κανονίζουσι τήν ύπό των καρ
διναλίων εκλογήν τού Πάπα διατάξεις, ων 
τινες Αδύνατον είναι νά μή διαστείλωσι τά 
χείλη είς μειδίαμα διά τήν κωμικήν, των αύ- 
στηοότητα. ήτις έν τούτοις έπεβάλετο, φαί
νεται, ύπό τών περιστάσεων·. Τρεις έπί πα- 
ραδείγματι, ήμέρας μετά τήν έναρξιν τών 
συνεδριών,· άν ή έκλογή τοΰ Πάπα δέν έπρα- 
γματοποιεΐτο, είς τά μέλη αύτής δέν πάρε- 
τιθετο πλέον τοΰ ένός μόνου φαγητού κατά 
τά δύο αύτών γεύματα. Καί αν μετά παρέ- 
λευσιν πέντε άκόμη ημερών δέν ανεδείκνύε- 
το ό νέος Πάπας, άλλη δέν θά έδίδετο είς 
τούς καρδιναλίους τροφή, πλήν τού ξηρού 
άρτου καί τού ,ύδατος. ’Εκτοτε 3ta τόν φό
βον τής νηστείας, οί έκλογεϊς έφρόντιζον νά 
λύωσι συνοπτικώτερον'τάς μεταξύ αύτών δι
αφωνίας καί ή έκλογή τοΰ Ποντίφηκος συ- 
νεπληροΰτο έντός όλιγίστου χρόνου.

Άλλ ’ ήδιοργάνωσις τής εκλογικής συνό
δου τών Παπών τροποποιείται συχνότατα 
περί τάς λεπτομερείας. χωρίς διόλου, έννο- 
εϊται, νά μεταβληθή ό ούσιώδης. όρος τοΰ 
αύστηροΰ περιορισμού, είς όν καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν τής εκλογής ύποβάλλονται οι καρ
δινάλιοι, μετά τής Απαραιτήτου Ακολουθίας 
των, καί τοΰ Αποκλεισμού'αυτών Από πάσης- 
εξωτερικής συγκοινωνίας. ’Ολέθριος είς τούς 
έκλογεϊς έγένετο ό Αποκλεισμός ουτος εντός 
τοΰ Βατικανού μετά τόν θάνατον Γρηγορίου 
τοΰ ΙΕ', ότε κατά μήνα Ιούλιον τοΰ Ι022 
συνεκροτήθη τό Κονκλάβιον διά τήν έκλογήν 
του νέου Πάπα. Πεντήκοντα καί έξ έν όλω 
ουνήλθον. καρδινάλιοι μετά δύο έκαστος άκο-. 
λούθων, μετά τών ιατρών δέ καί τοΰ προσω
πικού τής ύπήρεσίας ό όλος αριθμός τών έγ- 
κλεισθέντων ανήρχετο περίπου .είς διακο- 
σΐους. Ή μεγάλη αυτή ,συσοώρευσις έντός 
χώρου πρός τό πλήθος δυσαναλόγου, ό έπι - 
κρατών καύσων καί ή ελλειψις τών Αναγκαίων 
ύγιεινών συνθηκών οέν έβράδυναν νά μολύ- 
νωαι τόν άέρα καί νά πρόκαλέσωσίν έπιδη- 
μίανφοβεράν. Δώδεκα καρδινάλιοι προσέβλή- 
θησανύπό έπικινδύνου πυρετού, πολλοί τού
των μετηνέχθησαν έξω γοΰ. Βατικανού καί 
πολλοί άλλοι έπλήρωσαν διά τής ζωής των 
τήν έν τώ περιβόλω έκείνω παρουσίαν των. 
Αύτός ό υπό τής Συνόδου ταυΤης έκλεγείς 
ΟύρβανόςΑ Η'. έπικινδύνως ασθενήσας μόλις 
έστέφθη μετά πάροδον πολλών μηνών.
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ΗΙΜΦΙί ΕΝ ΤΗ»
(συνεχεία και τεΛος)

Τό ψυχολογικόν μέρος ιοί 

πονήματος χβ< τό Μετα
φυσικόν ή υπερφυσικόν.

Έν πρώτοις λίγομη· προς τούς ανβγνώστας τής 

«Φύ«ως» ώς έν ιτροεισβγωγή προς αύτούς, οτι τβ 

ζητήματα, περί ών ό λόγος ενταύθα, οίσΐ τοσοϋτον 

λεπτεπίλεπτα καί ύψηλα, ώστε πολλάκις διαφιύ- 

γουσι και αύτούς τούς έν έπιστημονικαϊς μελέταις 

και θιωρίαις ανέκαθεν αναστρεφομενοος και έγγη- 

ράσαντας έν αύταϊς’ διότι έν τα’ς έρεΰναις τής θρη

σκείας έν γένει παρ ’ άπασαις ταϊς φυλαΐς τής Γής 

φυσικφ τφ λόγφ ή τάσις τείνει πρός τήν έρευναν 

καί τής ψυχής τοϋ ανθρωπίνου Γένους έν γενικότητα 

άνευ φυλετικής διακρίσεως. Ή αύτή λογίκότης ή 

ψυχική παρατηρεϊται παρ’ άπασι τοΐς έθνεσιν’ έκ 

δέ τής λογικότητος προήλθον τά πρώτα στοιχεία 

τής θρησκείας- τά ζώα λογικόν μή έχοντα, ουδέ 
θρησκείαν έχουσιν, ουδέ δύνανται νά έχωσιν, διότι 

στεροΐίνται τοϋ μέσου, ινα έλθωσιν είς έπίγνωσιν ά- 

νωτέρας τοϋ ύλικοΰ κόσμου δυναμεως*  ή ανώτερα 

δύναμις αίίτη είνε ή θεότης, ήτις παρά διαφόρους 
λαούς και διαφόρους τύπους ονομασίας έλαδεν, οιον, 

παρ' Έλλησι «Ζευς» ώνομάσθη, παρά Ρωμαίοις 

Jupitev, παρ’ 'Εβραίοι? Σαβαώΰ, '/ωχαβα, παρ’ 
*Άραψ ιν ΆΛΛάχ, παρ’ Ίνδοΐς βράμα καί ουτω 
καθεξής· άλλ’ή ακριβής ονομασία τυγχάνει δ «ώζ» 

ορος σημαίνων αύτήν τήν ύπερτάτην ίίπαρξιν, έξ 

ής προήλθον απαντα τά όντα τοϋ Σύμπαντος, ατινα 

ύπόκείνται ύπδ τήν διεύθυνσιν αύτοϋ, συνφδά ταϊς 

αναλλοιώτοις αρχαις καί νόμοι? του τε ύλικοϋ καί 

πνευματικού κόσμου' δπως δ’ έννοώνται οδτοι εντε

λώς παρά τής ψυχής, έπροίκισεν αύτήν ή φύσι'ς διά 

δώρων μεγάλων καί υψηλών, δι’ ών επέρχεται αύτή 

ή γνώσις τών αρχών καί νόμων, δι’ ών ύφίσταται δ 

κόσμος, οθεν ή σπουδή τής περί ψυχής θεωρίας 

τούτέστιν ή ψυχολογία, Ιστιν αχώριστος τών περί 

θρησκείας σπουδών καί επιστημονικών ερευνών' άνευ 

τής ψυχής βάσις θρησκευτική δέν ύφίσταται' διότι 

ή ψυχή του ανθρώπου αποτελεί τό σημε’ον, έφ ’ ου 

ή ανθρώπινη διάνοια ίσταμένη δύναται, ώς ό Αρχι

μήδης, νά κίνηση άπάσας τάς έπιστημονικάς εργα

σίας καθ ’ δλας τάς διευθύνσεις τοϋ επιστημονικού 

όρίζοντος' διά τοΰτο πολύ όρθώς ό αείμνηστος Πύν

γερ συνέδεσε τδ ψυχολογικόν μέρος μετά τών λοι

πών μερών του σοφοϋ αύτοϋ έργου.
Μετά τήν ψυχολογικήν άνάλυσιν τής θρησκείας, 

ήν διά μακρών έκτίθησιν έν ακρίβεια μή έπιδεχο- 

μίνη άμφισβήτησιν παρ’ όρθοφρονοϋντος επιστήμο

να?,υπεισέρχεται εις τδ μεταφυσικόν, περί οδ λέγει 

τάδε' «Ή φιλοσοφία τής θρησκείας δέν δύναται νά 

παράβλεψή μεταφυσικός έρευνας. Άλλά πριν είσ- . έμπειρικαΐς 

έλθη είς ταύτας, άπαντφ αύτήν ή φιλοσοφική, άκρι- —τήσεως νά 
βέστερον ειπεΐν. ή θεωρητική ένστασις, δτι μεταφυ-^γκαίως έπι 

σική εινε αδύνατος, διότι υπερβαίνει τα όρια τήςϊίΗέπί τοϋ συνόλου τών έμπειρικών επιστημών, 

γνωστικής δυνάμεως ήμών' και ή θρησκευτική εν-κΒ 
στάσις, οτι μεταφυσική καί'θρησκευτική γνώσις εινε®

τόσον τελείως διάφοροι άπ’ αλλήλων, ώστε οΰδα- 

μώς δύνανται νά συνάπτωνται πρδς άλλήλας, έκτος 

έαν θελήση τις να αποστερήση τήν θρησκείαν τοϋ 

ιδιαιτέρου περιεχομένου αυτής.
Διά τοΰτο θά άνασκευάσωμεν έν τοίς έπομένοις 

πρώτον τάς δύο ενστάσεις ταύτας, έπειτα θά οχ·- 

διασωμεν συντόμως τα σπουδαιότερα στοιχεία μετα

φυσικής τίνος καί τέλος θα αποδείξωμεν, οτι αί 

θρησκευτικά} παραστάσεις (τοϋ Χριστιανισμού) δύ

νανται έντελώς νά αομφωνήσωσι μετά τών διδασκα

λιών τής Μεταφυσικής.»
Διά μακρών έκτίθησι τας διαφόρους γνώμ'ας τών 

διαφόρων σοφών περί τής Μεταφυσικής, ήν θεω- 

ροϋσι διττήν α - υπερφυσικήν Μεταφυσικήν, ήν κα- 
λορσι lianscendente. β*.  είς τήν έν τή φύσει Μετα

φυσικήν ύπδ τήν ονομασίαν immanente. Ή Μετα

φυσική αίίτη εινε επιστήμη έν τή αύτή. έν.νοία, ή 

ότι περιέχει γνώσιν τής άληθείας, καθώς και αί 

κατά γενικήν ομολογίαν καλούμενοι έπιστήμαι, οτι 

έν ποιοτική παραβυλη τών διδασκαλιών αυτής πρδς 

τάς τών επιστημών υπάρχει βαθμολογική τις μόνον 

διαφορά ώς προς τήν βεβαιότητα καί τδ αναπόδρα

στου αύτών. Δυστυχώς έν ταϊς συζητήσεσιν, αί’τινες 

γίνονται πρδς δικαιολόγησιν τής καλούμενης τού
της Μεταφυσικής έν τή φύσει (immenenten), οί πο

λέμιοι αυτής πλειστάκις καί άκουσίως έκλαμβάνου- 

σιν αύτήν έν τή έννοια τής καλούμενης δπερφυσι- 
κής Μεταφυσικής (iranscendenten). Άλλ’ ό Ιΐύν- 

γερ έπιδιορθοϊ αύτούς έν τοΐς έπομένοις, αποδ-ι- 

κνύων λεπτομερέστερου τήν γένεσιν, τήν σημασίαν 

καί συνεπώς τδν λόγον τής ύπάρξεως αύτής-

«Ή ένστασις, Λέγει, 'ότι υπάρχει διηνεκής μιτα- 
βολή του μεταφυσικών συστημάτων, καί μάλιστα ή 

απαίτησις, ΐνα οί μεταφυσικοί όροι έκτεθώσιν- ού

τως όριστικώς, θετικώς και πειστικώς, ώς οι όροι 

τής Μαθηματικής και Λογικής έχει σημασίαν τινα 

μόνον, ώς argumenlum ad hominem. Ή ένστασις 

αύτη φαίνεται όλεθρία είς τήν Μεταφυσικήν' διότι 

έκαστος ακριβώς γνωρίζει, δτι ή Μαθηματική διά 

τοϋ Εύκλείδου, ή λογική διά τοϋ Άριστοτέλους έ- 

τυχον ήδη τής επιστημονικής αύτών διαπραγματεύ

σεις, άναγνωριζομίνης μέχρι τής σήμερον, έν ω τής 

Μεταφυσικής τά συστήματα δι' δλων ήδη τών αι
ώνων διαδέχονται άλληλα. Και όμως ή άπόδ-ιξις 
(argumenl) αύτη, όσον καί άν φαίνηται πειστική εινε' 
έντελώς άχρηστος. Μαθηματική καί λογική, ώς ά- 

πέδε’,ξεν δ Κάντιο?, ε’νε έκ τών προτέρων έπιστή- 

μαι (a priori), ών οί νόμοι δύνανται νά έξευρεθώσιν 

ανεξαρτήτως πασης εμπειρίας. Τουναντίον ή Μετα

φυσική στηρίζεται δλως έπί τής εμπειρίας. Διά τού

το δέον αύτη νά παραβληθ?, κατα τήν θετικότητα 

μόνον πρδς τάς εμπειρικά? έπιστήμας. Τούτου γινο

μένου, δείκνυται, δτι πασαι αί εμπειρικά! έπιστήμαι 

ύπέστησαν μεγάλα? μεταδολάς, και ότι καί ή Με

ταφυσική δέν οίκοδομεϊ έντελώς έκ νέου έν τοΐς με- 

τέπειτα συστήμασι δτι δέ ή μεταβολή τών μετα

φυσικών συστημάτων εινε μεγαλειτέρα ή έν ταϊς 

έπιστήμαι? δέον ανευ περαιτέρω σι»ζη- 
όμολογηθή. Άλλά τοΰτο έρείδεται άνα- 

τούτου, δτι. ή Μεταφυσική στηρίζεται

»
Διά τής αύτής μεθόδου τής έρεύνης προχωρών ό 

σοφδς άνήρ προσπαθεί νά έπιλύση πολλά καί με-' 

γαλα ζητήματα απαντώντα έν τε τή Μεταφυσική, 
Φιλοσοφία τής θρησκείας καί ταϊς λοιπαΐς συνεχο- 

μέναις αύτή επιστημονικοί? παραφυάσιν, παρ' αις 
όνερευνάται ή απόλυτός ύπαρξις τοΰ ύπερτάτου όν

τας, καί ποίχ αύτη ; ώσαυ-ως ποϊκι αί σχέσεις πρες 

τδ Σόμπαν καί πρδς τδν άνθρωπον τοϋ θείου όντος; 

πόθεν απορρέει ό ηθικός νόμος παρα τώ λογικφ 

τούτω ζφφ. δπερ καλείται άνθρωπος -καί ποία ή πη

γή τοϋ κακοΟ, έν τή άρχεγό’ΐρ αυτού μορφή σχετι- 

κώς θιωρουμίνου. Ή κατ’ εικόνα θ·οΰ διαμόρφωσις 

<οΰ ανθρώπου ερμηνεύεται πολύ λαμπρά έπιστημο- 

νικώ? παρά τοϋ Πύνγερ, καθώς ·ιμ ή μακαρ’.ότης 
και ευδαιμονία τής ανθρώπινης φύσεώς πολλά απο- 

λαυούσης έν τή ακριβώς τηρήσει τών ’Ηθικών νό

μων, ών ή παράβασις άφευκτον έπιφέρει τήν κακο

δαιμονίαν καί τά επακόλουθα αύτής. Καί ούτως α· 

ποπερατοϊτήν σοφήν ταύτην πραγματείαν ό άριστος 

ουτος τών επιστημόνων Γερμανών ερευνητής.

■ Σχολάρχης.

Η ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ Οι ΛΡΧΑΙΟΤΙΠI
Ή αντισηψία, δέν είνε, ώς λέγουσι, πρόσ

φατός τις ιατρική κατάκτηαις· ή ακριβής μό
νον αύτής Θεωρία μάς άπεκαλύψθη, άλλ’ ή 
τών αντισηπτικών ούσιών εμπειρική χρήσις 
είνε αρχαία, ώς ό κόσμος.

Τοΰ κρεωζώτου, έγένετο χρήσις τώ ι83φ 
ύπδ τών Balzer και Bertbclot, κατά δέ τών 
καυμάτων 4 Hintze, μετεχειρίσθη έν ετει 
ι835 τδ αίθάλωμα (sublim^)·

Ό Malgaigne έδιδε τήν κάμψουραν έν ετει 
183α κατά τοΰ έρυοιπέλατοο.

Τοΰ οινοπνεύματος συνήθης έγένετοχρή- 
σις,άλλ ’ αντί νά λαμάάνηται καθαρόν, είς το 
τέλος τοΰ Η' καί τάς άρχάς τοΰ ΙΘ' αΐώ- 
νος έδίδετο ύπδ μορψήν καμψορώδους οίνο· ταπλάσματα. 
πνεύματος, οπερ κατέστη δημοτικόν διά τοΰ τ/— 
Raspail. Τώ ιδθ2 δ Parkenson, τδ μετε- 
χειρίζετο κατά τών καυμάτων-

Ο Pezzoni έπάλαιε κατά τής ,γαγγραίνης 
διά δρυοψλοιΐδος διαλελυμμένης έν οΐνοπνεύ- 
ματι. Τώ 1869 ® Barailles έπανέφερε τήν 
προσοχήν έπι τοΰ οινοπνεύματος, ακολούθως 
ό Nelaton, δ Dupreuil, δ Chedevergeu. Ό 
δέ Rixhet (ι86φ) τδ έψήρμωσε έν τή χει· 
ρουργία.

Τά βάλσομαείσί πεψημισμένα πρό πολλών 
ήδη αιώνων.

Ό Van Helm μετεχειριίετο τά λευκά καί 
ερυθρά κατακρημνίσματα (άτινα είσίν ύδραρ- ' 
χυρικά φάρμακα είς τά τοπικά έλκη.

Κατά τόν ΙΕ καί ΙΣΤ αιώνα έθεράπευον 
τάς πληγάς διά τοΰ βράζοντος ελαίου, ή δέ 
μέθοδος αύτη είνε ακόμη έν χρήσει παρά 
τοΐς άραψι. Μετά τήν εύνούχηαιν τών παι
διών έττιχέουσι βραστόν ελαίαν έπι τών αίμο-

ψύρτων έπιψανειών. Τοϋτ' ρυτό ποιοϋσιν ό
ταν έκκόπτωσι τδν πήχυ'ν τής· χειρός τών 
κλεπτών (νομική τιμωρία), βυθίζουσι τήν 
πληγήν έν βράζοντι έλαίω. Qi Karevas τής 
δρασιλίας έπιπάσσουσι τάς πληγάς. διά κεκο- 
νιποιημένων ανθράκων. Οί δέ νησιώται τών 
EnganoTouT’ αύτό ποιοΰσι οιά θερμής τέ- . 
ψρας, ή διά δενδροψύλλων θερμανθέντων· 
εθνάρια δέ τινα τής Καλλιψορνίας ποιοΰνται 
χρήσιν πομμαδών τά δέ τής. ’Αλάσκας χρών 
ται κεδρορητίνης ένώ λαοί τινες τής Αύστρα. 
λιας καλύπτουσι τήν πληγήν δι ’ αργίλου.

Οί Αύστραλιανοί τής Βικτωρίας έκμυύωσι 
τήν πληγήν, μέχρις ου δέν διέρχεται πλέον 
αίμα, επειδή πιστεύουοιν, δτι..έψ ’ όσον εξέρ
χεται αίμα, ή πληγή θά ήδύνατο νά δηλη · 
τηριασθή. Όταν δέ η πληγή καθαριοθή, θέ- 
τουσιν έπ’ αύτής ρητινώδες, έμπλαστρων, 
οπερ άψαιρεΐται εν περιπτώσει ψλογώσεως, 
ΐνα έπανατεθή μετά τήν παρέλευσιν τής 
ψλεγμονικής.

Οι Kirghises ύπόκεινται εις ειδικήν τινα 
ψλεγμονήν, ής τά, συμπτώματα.λιαν προσο- 
μοιάςουσι τοΐς τοΰ άνθρακος. Είσάγουσιν έν 
τώ ψλέγμονι μακράν βελόνην, ήν στρέψουσι 
καθ ’ ολας τάς διευθύνσεις καί έπιδεδυσι τού
τον διά μίγματος νικοτιανής Και άμμωνίας· 
ό άσθενής δέον νά πίνη ψυχρά ποτά, τινά δέ 
τών ψαγητών τώ είνε απηγορευμένα.

Τούναντίον,' άγριοι τινές λαοί ούδεμίαν 
έχουσιν ιδέαν περί αντισηψίας, τοιοϋτοι-δέ 
εινε οί ’Ινδοί, οί μαϋροι τής μεσημβρινής Αύ- 
στραλίας καί τής νέας Γουινέας-, Οί .’Ινδοί 
τοΰ Κοτάχ καί τής Μεσημβρινής Καλλιψορ- 
νίας και οΐ Achaulis περιορίζονται ακόμη είς 
τά έκ δενδροψύλλων καί λιπαρών φλοιών κά-

Κατά τήν εποχήν τοϋ Ίπποκράτους τά 
αρωματικά βεόρασμενα έλαια ήσαν τά μάλι
στα έν χρήσει διά τούς' έπιδέσμους. έν δέ τή 
πραγματεία αύτοϋ περί «πεπλέγμένων.καταγ
μάτων τών πληγών» άπαιτεΐ,όπως ή συσκευή 
περικαλύπτη όλην τήν πληγήν, διότι έν τή 
μετά τοΰ άέρος επαψή όίειδοΰται αυτή.

Ό Κέλσιος συνίστα, οσάκις 'άψαιρεΐται ή 
συσκευή έκ τής πληγής, νά καθαρί&ιται τό 
έλκος διά μίγματος οίνου καί βραίοντός 
υδατος. χ

Οί αρχαίοι Έλληνες ,με.τεχειρίζοντο τά 
έπουλωτικά ψάρμικα, τήν σμύρναν, τό θυ
μίαμα, τό οπτόν μέλι, τόν οίνον, τό οίος, 
τήν στυπτηρίαν, τό όέείδιον 
τό θειϊκόν αλας κτλ.

Έκ Παρισίων

τοϋ χαλκοΰ,

Π. Ν. 4ιΛάρης

ς
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Hill?AS ΓίIAST1 AH ΕΡΠΕΤΟΚ
THZ ΑΥΖΤΡΑΛΙΑΖ

ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ ΟΡΥΚΤΟΝ

’Αξιοπαρατήρητος άνακάλυψιό έγένετο έσχάτως 
. είς τδέξ όπαλλίων (λίθος εύμεταδλήτων χρωμάτων) 
πεδίου τών White Cliffs τής Αύστραλίας.

Μεταλλουργοί τινες, ένφ έσκαπτον δι’ όπάλ- 
λιον,ευρον καλώς διατηρούμενου όδόντα άγνώστου 
τινδς τέρατος. Ό όδούς ούτος έχει διάστασιν τριών 
δακτύλων κατά μήκος καί σχεδόν ένός καί ήμίσεως 
δακτύλου έγκαρσίως καί κατα τδ πλατύτερόν του μέ
ρος. Καλήν Ιοέαν τοϋ όδόντος τούτου θά σχημα- 
τίση τις, παρατηρών τήν έναντι είκόνα, τήν δποίαν 
δηΐ'οσιεύομεν.

Θά Τδητε άμέσως, δτι δ 
δδούς δέν δμοιάζει έντελώς 
μέ τδν δδόντα ζώντος τί
νος ζώου. Τδ δτι όμως ού
τος είνε δ δδούς έρπετοΰ, 
ή έχει χαρακτηριστικά έρ
πετοΰ, δέν δύναται νά ύ- 
πάρξη άμφιβολία. Έκ τοΰ 
μεγέθους τοΰ δρυκτοΰ φαί
νεται, 8τι τό ζφον είχε μή
κος πλέον τών 20 ποδών. 
Ούδέν δμως καθ’ δλοκλη- 
ρίαν ζφον δμοιάζον μέ αύτδ 
τδ τέρας, ζή σήμερον έν 
τή Αύστραλίι?. Δυνάμεθα 
προσέτι λίαν προθύμως νά 
προόώμεν περαιτέρω καί 
νά εϊπωμεν,ότι ούδέν ζφον 
όμοιον μέ τδ τέρας τοΰτο 
ζή δπουδήποτε τοΰ κόσμου’ 
ώστε άναμφιβόλως δ δδούς 
ούτος είνε πολύτιμος έφεύ- 
ρεσις άπδ έπιστημονικής

φανή, άν είπωμεν, δτι δ δ·
άπόψεως.

Παράδοξον θέλει σάς 
δούς ουτος είνε καί βαρύτιμος· άξίζει είκοσι φοράς 
τδ βάρος του είς χρήμα. Τοΰτο δέ εύκόλως θά έν- 
νοηθή, δταν εϊπωμεν, δτι δλόκληρος δ δδούς μετε- 
τράπη, έν τώ χημείφ τής φύσεως, είς όγκον στερεόν 
πολυτίμου δπαλλίου. Ό λίθος δπάλλιον είνε δ 
βασιλεύς τών πολυτίμων λίθων, καί είς τήν περί- 
στάσιν ταύτην δ πολύτιμος ούτος λίθος1 έμπερικλείει 
διπλοΰν ένδιαφέρον.Ή άκρα τοΰ όδόντος άπεκάπη 
θραυσθεϊσα ύπδ τής σκαπάνης τοΰ έργάτου, δτε έ
φάνη άμέσως,8τι τδ έσωτερικδν ήτο πύρινου δπάλ- 
λίον. Κατά τδ καθάρισμα τού άρχετύπου τούτου ή- 
δύνατό τις νά ίδη ώραίαν έμφάνίσιν διαφόρων πρισ
ματικών χρωμάτων, ούτως ώστε δ τυχηρδς εύρέτηο 
εύθύς έγνώρισε, δποίον πλούτον εΐχεν έδαγάγει. 
Ό κ. Α. Έ. Goldstein ήγόρασε τδ άρχέτυπον, καί 
Απέδειξε τοΰτο είς τδν Rev. J. Μ· Curran, δστις 
άνεγνώρισε τδν χαρακτήρα τοΰ δρυκτοΰ. Φοβού
μενος δέ μήπως τούτο χαθή άπδ τήν έπιστήμην, 
δ κ. Goldstein τδ έθεσεν είς τήν διάθεσιν τοΰ Αύ·. 
στραλιανοΰ Μουσείου,δπως διατηρήσωσι τδ πρωτό
τυπον.

Είς ποιον είδος ζώου άνήκει δόδούς ούτςς ; Εύ- 
ρεθείς στερεώς προσκεχωμένος είς βράχον 2οπό· 
δας ΰπδ τήν έπιφάνειαν, θά είσεχώρησεν έκεί μό
νον, δτε δ βράχος έσχηματίζετο.',Είς τόν ίδιον αύ
τδν βράχον, όστίς έχει προφανώς πάθει καθίζησιν, 
εύρίσκομεν θαλάσσια: όστρακα, καί τούτο μάς διδά- 

σκοι, δτι ά βράχοο έσχηματίσθη ήέστηρίχθη εΐς θά
λασσαν. Μελέτη τών ώβτράκων τούτων άμέσωε δει
κνύει, δτι b βράχοο άνήκει είς τήν τάξιν τήν γνω- 
στήν ώςγηψώοη· δηλαδή δ βράχος τών white Cliffs 
είνε νεώτεροί κατά τήν ήλίκίαν άπδ τούς πέριξ 
τοϋ Sydney ψαμμολίθουο κσ) άρχαιάτεροο άπδ τούς 
βράχους, οίτινεο σχηματίζουσι τά νότια σύνορα τής 
ήπείρου. Αΐ κοΐται τού «hili' Cliffs είνε δευτερευ- 
ούσης μ·σοζωίκής έποχής.. Τήν σήμερον etc τους 
δευτερεύοντας βράχους τής ’Αγγλίας, εύρίσκονται 
δδδντες ούχΐ καθ’ ολοκληρίαν άνδμοιδι πρδς τδ άρ· 
χέτυπόν μας. Είνε λοιπόν εύκολον νά εϊπωμεν μέ 
τί ώμοιάζεί τό ζφον. Οί γεωλόγοι άνομάζουσι τά 
ζώα ταΰτα επιστημονικών I χ θ υ ο σα ύρας. Δυ
νάμεθα βείαΐως ν’άπαδείίωμέν, δτι δ όδούς ουτος 
δέν είνε όδούς ΐχθυοσαύρας, άλλ’ άναμφιβόλως 
άνήκει etc τήν άμέοως άπδ τοΰ γένους τούτου άρ- 
χομένην κατηγορίαν, τούτέστιν είς ίχθυοσαύ- 
ραν, ήτις έχει συνδυάσει είς άΕιοσημείωτον βαθ
μόν τά χαρακτηριστικά έρπετοΰ μ: εκείνα τών 
ιχθύων. Ή καθέτως έκτεταμένη άκρα τής ούρδς 
της, ο! σχήμα κόπης έχοντες πόδας της περιβε- 
βλημένοι μέ μεμβράνην, άποτελουμένην έξ άκτίνων 
καί τά εκατέρωθεν κοίλα σπονδυλικά σώματα είνε 
δλα χαρακτηριστικά Ιχθύος. Ύπδ πλείστας άλλας 
Απόψεις ήτον έρπετόν. Ή άκόλουθος είνε ή πι
στότερα περιγραφή τοΰ ζώου. Ή ίχθυοσαύρα 
ήτο ύπερμέγεθες ζφον, έχον είς τινας περιπτώ
σεις μήκος 3ο ή 4° π°5ών, μέ παχύ σώμα, βρα- 
χύν λαιμόν, καί πελωρίαν κεφαλήν, ένίοτε 5 πο
σών μήκους, καί σιαγόνας μέ μακρούς κωνικούς χα- 
ρακτούς δδόντας, ένίοτε aoo τδν άριθμόν. Οΐ ύ- 
περμεγέθεις όφθαλμοί της, ένίοτε διαμέτρου ι5 
δακτύλων, ήσαν έφωδιασμένοι μέ άκτινοβολούσας 
δστεώδεις πλάκας, ώς οί όφθαλμοί τών πτηνών 
καί ζώντων τινων έρπετών, προφανώς διά νάπρο- 
σηλώνωσι τδν όφθαλμδν είς διαφόρους άποστάσεις. 
Ή ούρά ήτο jjaKpctj καί πιθανώς έφωδιασμένη κατά 
τήν άκραν μέ κάθετον εξοχήν, όμοιάζουσαν μέ τά 
πτερύγια Ιχθύος καί υή άποτελουμένην έξ άκτίνων.

Πρδς τή Ισχυρά ούρα τή άποληγουση έίς πτερύ
γιου ιχθύος, τά κινητήρια όργανα ήσαν τέσσαρες 
βραχεϊο καί παχεΐς σχήμα κώπης έχοντες πόδες, 
άποτελούμενοι έξ άπειραρίθμων ατενώς συνδεδε- 
μένων όστέων, άλλ’ άνευ διεκεκριμένων δακτύλων. 
Οί πόδες ούτοι . περιεόάλλοντο ύπδ διεσταλμένης 
καί έξ άκτίνων άποτελοΟμένης μεμβράνης, ήτις με- 
γάλως ηΰξανέ τήν έπιψάνειαν τοΰ ζώου καί έκ τού
του ή ένέργειά των ώο κολυμβητικά όργανα. Τά 
σώματά τών σπονδύλων δέν ήσαν ήνωμένα διά 
σφαιρικής άρθρώσεως κινουμένης έντδς κοιλώματος 
ώς είς τά πλέΤστα τών ζώντων έρπετών, άλλ’ ή
σαν εκατέρωθεν κοίλα ώς έκείνα τών Ιχθύων.

Δυνάμεθα νά προσεθέσωμεν,δτι σχεδόν δλόκλη- 
ροι σκελετοί έρπετών ήδη εύρέθησαν κατά τδ μάλ
λον ή ήττον μεταβεβλημένοι είς δπάλλιον είς τά 
πεδία White Cliffs- Τδ άρχέ·υπον τοΰτο τοΰ εύ· 
ρεθέντος δδόντος είνε τώρα έκτεθειμένον είς τήν 
οίκίαν τοΰ κ; A. Ε. Golstein Piltstreel, δστις ευ
χαριστείται νά δεικνύη τδ μοναδικής άρχαιολογι- 
κής άέίας εύρημα είς τούς ένδιαφερομένους έπι- 
σκέπτας.

Έκτοΰ ΆγγΙικοΰ Ήλίας Δ. Σαλταφέρας

ΠΕΡΙ KPEATUN ΟΙΟΙΡΙΟΪ
Ό χοίρο; πζχύ/εται εΐς 60 ήμέοας, άφ ’ ού 

προηγουμένως μείνη νήστης έπ! τρεις ημέρας, 
μ,ιθ’ άς σίιουσιν άφθονου τροφήν έκ κριθής, κίγ- 
χρου, σύκων ξηρών, βαλάνων, άχρ'άδων καί σι- 
χύων (άγγ-.υρίων), του διατηροΰσιν ακίνητον καί 
άφίνΟυσι τούτον νά κυλίηται έν βορβόρφ έχ γής. 
Ουτω παχύνονται χαί τ’ άλλα ζώα, άφ’ ού μεί- 
νωσίν ά.ευ τροφής έπί τρεις ήμερα?.

Λαρινός χσΐρος καλείται ό σιτευτός.
"Οταν τό ζώον φονευθή, αποβάλλει τό έκτου 

τοΰ βάρους του, π. χ. άρνί 6 οκάδων μετά τήν 
σφαγήν ζύγιζε1. 5 όκάδα;· τό αίτιον είνε ή απο
βολή τοΰ αίματος.

Καθ’ Ίπποκράτην καί τό αιγειον κρέας ποιεί 
ένίοτε χολικήν διάρροιαν, καί φυσάς (αέρια) εΐς 
τά'έντερα. Πρέπει νά τρώγηται μάλλον ψυχρόν 
παρά ζεστόν (ύπόψυχρον)·έξαίρετον πρός βρώσιν 
έστι τρωγόμενον τό θέρος· διότι τρώγει φύλλα 
δένδρων κάκιστον έστί τό φθινόπωρου.

Χοίρον οΐ άρχαΐοι έκάλουν τό λίαν μικρόν χοι- 1

Αρεστοί πρός τό παχύνει·*  τού: χοίρους είσίν 
οί ερέβινθοι, τά σύκα καί ή ποικίλη τροφή. 
Αί βάλανοι ποιοΰσιν ύγράν τήν σάρκα. Αίδέ έγ
κυοι φαγοΰσαι πολλάς βαλάνους, άποβάλλουσιν· 
ωσαύτως καί τά πρότατα.

Σίαλοί εκαλούντο οί ηλικιωμένοι χεΐροι.
Τό χοίρινον κρέας επιφέρει κόπωσιν καί χαύ- 

νωσιν τοΰ σώματος.
Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι έθεώρουν τήν υν (γου · 

ροϋναν)ώς ζφον άνίερον καί επιβλαβέςτή ύγιιίφ 
καί μάλιστα τό γάλα αύτής πινόμενον παράγει 
εξανθήματα, λέπραν καί ψωρικάς τραχύτητας.

Τό εύκόλως βράζον κρέας καλείται «ακερόΥ· 
Ή σάρξ τών φονευθέντωυ ζώων διά μιας και 

ταχέως βραδέως σήπεται, ή δέ διά πολλών πλη
γών σήπεται ταχέως.

Τό ιέρμα τοΰ άνευ νόσου θανόντος ζώου καί 
έν ακμή ήλικίας αντέχει πολύ.

Τοΰτο καί ό Όμηρος λέγει : 
«'Ιμάς §οός ϊφι κταμένιο.»
Ό Πλούταρχος λέγει, δτς τά δηχθέντα ζώα 

ύπό θηρίων σήπονται ταχύτερου, έχουσι τους 
όνυχας μελανούς, τριχόρροιαν καί τό δέρμα 
μαλακόν καί ζαρωμένου.

Τό κρέας τών εύνουχισθέντων κτηνών είνε 
νοστιμώτερον, τό δέ ατμήτων (βαρβάτων) άη- 
δέστερον καί βαρΰοσμον.

Τό κρέας τών εγκύων κτηνών καί τών εν 
όχεί? όντων εινε έπιβλαβές τή ύγείφ, ώς καί 
τό δζον καί σεσηπός, καί τό ύπό μυιών μιανθέν 
έσθιόμενον επιφέρει εμετόν, διάρροιαν, δυσεντε
ρίαν καί ειλεόν ενίοτε.

Το πρόβατου έάν πίνη πολύ ύδωρ παχύνετα·., 
το μέν θέρος πρός πάχυνσιν δοτέον αλας μιμιγ- 
μέ/ον μετά τών άχυρων, Τό δέ". φθινόπωρου οο- 
τέ:ν κολοκύνθη» μεθ' 5λάτ:ςί Τούτο ποιεί πολύ 
γάλα καί δ δγκος τών μαστών αΰζεται.Όθεν καί 
ή θέλουσα εξωγκωμένους μαστούς γυνή, σς τρώγτ) 
συν.χώς κολοκύνθην όπίαν μετά άλατος κλπ.

Άπό τά μέσα τοΰ αίώνος τούτου οί Ευρω
παίοι ιατροί είσήγαγον. ώς θεραπευτικόν κατά 
τίς διαρροίας τών νηπίων τό ωμόν κρέας τής 
όρνιθος καί τοΰ βοός, κατακρεουργηθέν άφ ‘ ού 
άφαιρϊθώσιν αί απονευρώσεις καίτό πάχος, λειο- 
τρίβονται έν ξυλίνφ ιγοίφ καί προστίθεται άλα; 
π-'περι καί ζάχαρου,1 ξβθίεται ύπό σφαιρίδια. 
Τοιοΰτο ιατρικόν μάλλον, αρμόζει; είς τά ψυχρά 
παρά εΐς τά θερμά κλίματα.

Τό·κρέας τών σαρκοβόρων κτηνών εινε δυσπε- 
πτότερον τοΰ τών χορτοβόρωυ.

Τό μήκος τών εντέρων τών σαρκοβόρων εινε 
βραχύτερου τού τών χορτοβόρων. Όσάν βραχύ
τερων, τόσον σαρκοβορώτερόν είνε τό ζώον.

Οι νέοι βόες παχύνονΐαι διά φυτικών τροφών; 
οίον χλόη: κυόμων, όρόβης κλπ. Οι 'δέ πρεσβύ- 
τεροι παχύνονται έάν τρυπηθή τό δέρμα καί έμ· 
φυσηθή άήρ, καί κατόπιν δοθή τροθή έκ. κριθής 
καί έκ σταφίδων καί φύλλων πτελέας. Πολύ 
πιάνει ταΰτα ο "Ηλιος κάί.τά θερμά λουτρά.

Οί άλγοΰντες πόδες τούτων θεραπεύονται, 
.έάν άλείφωνται τά κέρατά διά μίγματος κηροΰ, 
πίσσης καί ελαίου.

. At αγελάδες αύξάνουσιν έάν ώσι' πλείονα ετη 
άνόχευτοι, τούλάχιστον έπί 9 έτη.
| Καθ’ Ησίοδον (έργ. ήμ·) .αί αιγες είσί πα

χύτατοι καί ό οίνος, άριστός, δταν άνθή ό σκό- 
λυμος (σκολυάμπρί) καί φδχι ό τέτίξ.

Έν Λακεδαίμονι ένέπεσε ποτέ τοσοΰτον.πλή
θος όφ«ων, έξ ών κατεστράφησαν" τά. σπαρτά, 
ώστε ήναγκάσθησιςν οί Λάκωνες νά τρώγωσιν 
όφεις*  ή δέ Πυθία έκάλεσεν αυτούς όφεοδέί-
ρονς.

Τά πρόβατα λεπτύνονται (γίνονται άπαχα) 
έάν βόσκωσιν εΐς τόπους κειμένους πρός δύσιν 
καί πολύ περιπατώσι καί ταλαιπωρώνται.Παν- 
τος τετραπόδου τό κρέας ού καλόν έσπι έάν βό- 
σκη εΐς τόπους ελώδεις.

Αί λιπαραί τροφαί έπιφέρουσι χαλάρωσήν τών 
σφ-.γκτόρων, ευκοιλιότητα, κόπωσιν καί κακου
χίαν. Βλάπτουσι τούς πάσχοντας‘έξ iwepo- 
κοίλης. Ούτοι πρέπει νά τρώγωσι ξηρά φα
γητά, νά πίνωσιν οίνον Ρητινίτην. Ή τάξις τοΰ 
έντέρου γίνεται εύκολος, έάν προηγηθή έχκένω- 
σις τοΰ παχέος έντέρου καί τής κύστεως.

ι. π. α.

Λ
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ΚΟΙΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΫ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΕΝ ΤΠ ΟΙΚΙΑ

τέιά ποΛΛούς Λόγους δέν πρέπει έζ έκάστης 
οικίας νά έΛΛείπωσιν αναγκαία τινα φαρμα
κευτικό. προϊόντα, άποτεΛΛοϋντα, ούτως εί- 
πεϊν, τό οικιακόν μας φαρμακεΐον, 
περί ού άργότερον θέΛομεν έκτενώς γράψει.

"Er έκ των τοιούτων φαρμακευτικών προϊόν
των j τό όποιον ώς έκ τής χρησιμότητας του δεν 
πρέπει ποτέ νά έΛΛε'ιπει άπό πάσαν οικίαν, εινε 
τό διτ τ αν θ ρα κι κόν νάτριον. όΛίγον 
διαφέρόν τής σόδας ευρισκόμενον είς όΛα τά φαρ
μακεία και φαρμακεμπορεΐα εν δέ τό έζωτερικώ 
καί έν αύτοΐς τοϊς παντοπωΛείοις.

Ύρ ήσις. Έάν θέΛετε νά φυΛάζητε π.Ιειό- 
τερον τής ήμέρας γάΛα ή ζύθον, ίνα προΛάόητε 
τήν όζύνωσιν, ρίξατε δραγμίδα τινά έκ τοϋδιτ- 
τανθρακικοϋ νατρίου' άν δε ταΰτα είνε ήδη ϋ~ 
πόζυνα, πάΛιν έάν ριψητε έκ τοΰ άΛατος τού
τον δραγμίδα τινά, διορθοϋνται. Οΐ ζυθοπώΛαι 
άναμφιβοΛως θά τό γνωρίζουσιν ! Έπίσης διά 
τοΰ αΰτοϋ τρόπου εμποδίζετε τήν όζύνωσιν τοϋ 
ζωμοϋ καί των οσπρίων κατά τάς θερμάς ημέ
ρας τοϋ θέρους κτΛ.

Έπίσης διά τοϋ διττανθρακικοϋ νατρίου διορ- 
θοΰνται τά άσβεστοϋχα ύδατα, έν οίς δυσκοΛώ- 
τατα βράζουσι τά όσπρια, ένώ μέχρι σήμερον οί 
μάγειροι μεταχειρίζονται κάΛΛιον (πάτασσαν).

Τό τάγγισμα των βουτύρων και έν γένει τών 
Λιπαρών οΰσιών όφείΛεται είς τήν διάπΛασιν, έ
νεκα όζειδιώσεων παραγομένων ύπό τοϋ άέρος, 
κακογεύστου τινός Λιπαρού όζέος, ώς έν παρα- 
δείγματι είνε τό βοι·τυριν.όν όζύ, τό καπρικόν 
(’) κ τ.Λ. Αρκεί Λοιπόν νά πΛύνετε έπανειΛημ- 
μένως τάς ταγγισμένας ταύτας Λιπαρός ουσίας, 
εντός ΰδατος περιέχοντος διαΛεΛυμένον διτταν- 
θρακικόσζνάτριον καίοΰτως αί οΰσίαι αύται άνα· 
Λαμβάνουσι τήν παΛαιάν γεϋσιν.

Έν ΆγγΛία μεταχειρίζονται τό διτταιθρα- 
κικόν νάτριον έν τή Λεπτή πεμματοποιϊα (πέμ- 
μα=ζυμαρικόν) άντί τοϋ ζυθάφρου (μαγιά τής 
μπύρας) όστις ποΛΛάκις είνε όΛίγον δυσάρεστος 
κατά τήν γεϋσιν '7πό τήν επήρειαν τής θερ
μότητος παράγεται, ώς καί διά τής ένεργείας τοϋ 
ζυθάφρου. έζάτμισις τοϋ ανθρακικού όζέος. ήτις 
άνυψοΐ τήν ζύμην. Καί μάΛιστα ό επιφανής Le- 
ρίί πρό ποΛΛοϋ προΰτεινε τήν χρήσις το.ϋ διτ- 
τανθρακικοΰ νατρίου έν τή παρασκευή τοΰ άρ
του. Οΰτως άποσοβεϊται ή άπώΛεια μέρους φα
ρίνας. Έάν ζυμώσητε μετά τής ζύμης καί όΛί· 
Λον τι διττανθρακικοϋ νατρίου και είτα ΰγράνη- 
τε τήν ζύμην δι ’ ΰδατος έΛαφρώς ύποζΐνου. δι ’ 

όζέω<. τότε ή ζύμη σας εύκόΛως 
όγκοϋται διά τής έζατμίσεως τον ανθρακικού ο
ξέος καί συγχρόνως είνε καί άΛμυρωμένη ώς δι’ 
αΛατος.

ΕΛαφρά δόσις διττανθρακικοϋ νατρίου ριπτο· 
μένρ έν καφέ ή τειω κατά τήν βράσιν, αύζάνει 

τήν δύναμιν τον έγχύματος. Ού μόνον δέ τό 
αΛας τοϋτο είνε άβΛαβέστατον, άΛΛά κέκτηται 
σπουδαίας θεραπευτικός ιδιότητας. Έν τώ πε- 
ριφήμω νδατι τοϋ Vicby τό κυριώτατον συστατι
κόν εινε τό διττανθρακικόν νάτριον.

Είνε Λοιπόν ώφεΛιμώτατον νά Λαμβάνετε έχ 
τούτου πριν ή μαΛΛον.κατά τήν διάρκειαν πΛου- 
σιοπαρόχου γεύματος άσθενή δόσιν, ίνα προΛά- 
βητε τάς δριμύτητας τοϋ στομάχου τοϋ ποΛυτίμου 
τούτου οργάνου. Έπίσης είνε ποΛύτιμώτατον διά 
τά έγκαύματα.'Η δέύγρά αΰτοϋ κόνις τεθειμένη 
έπί τοϋ καύματος, καταπραύνει έπαισθητώς τούς 
πόνους καί προΛαμβάνει τάς φυσαΛΛίδας.

ΤέΛος, έΛΛεϊψει αμμωνίας, δύνάσθε νά κά
μετε χρήσιν τούτου διά τά έκ τών έντόμων νύγ
ματα. Τό δηΛητήρίον τών. έντόμων, μεΛίσσών, 
σφεηκών, μυρμήκων, κέκτηται γενικώς όζεΐαν ά- 
ντιδρασιν, όφειΛομένην κυρίως είς τό μυρμηκικόν 
οξύ' άΛκαΛικόν τι Λοιπόν άΛας, ώο τό διτταν- 
θρακικόν νάτριον, προΛαμβάνει τήν φΛόγωσιν.

ΤεΛευτώντες συνιστώμεν καί πάΛιν νά είσθε 
πάντοτε έφοδιασμένοι έκ τοΰ άΛατος τούτου διότι 
ή χρηοιμότης του δέν. περιορίζεται είς τάς άνω 
περιστάσεις, άΛΛ' είς ποΛύ, πάρα ποΛν μείζονα 
κύκΛον.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ .
Διατί αΐ καπνοδόχοι ύψούνται ύπέρ τήν στέγην;

- Λιότι, έάνάφινον αύτάς μέχρι τής επιφάνειας 
τής στέγης, καί ό έΛάχιστος άνεμος θά ήδύνατο 
είσχωρών έν αύταϊς, νά ωθή τόν καπνόν πρός 
τά κάτωθι διαμερίσματα.

Διατί ή ένέργεια τής ές^τίας εΐνε μεγαλειτέρα, 
όπότε ή καπνοδόχη εΐνε ύψηλοτέρα

Λιότι ή. έΛζις του καπνού εινε άνάΛογος πρός 
τήν τετραγωνικήν ρίζαν τοΰ ύψους τής καπνο- 
δόχης. Ή έΛζις εζαρτάται έκ τοϋ ύψους τής 
στήΛης τοϋ θερμού άέρος καί τής διαφοράς τής 
θερμοκρασίας τοΰ ΰπάρχοντος έν τώ σωΛήνι και 
τή έζωτερική άτμοοφαίρα άέρος. Τούντεΰθεν δέ 
αΐ καπνοδόχοι τών άνωτέρων διαμερισμάτων 
τών οικιών έχουσιν έΛζιν αικροτέραν τών κα
πνοδόχων τών κατωτέρω. Έν δέ ταΐς έζοχίκαϊς 
οίκίαις, είσιν ήναγί-ασμένοι -νά μηκύνωσι τήν 
καπνοδόχον δι ’ έπιπροσθέτων σωΛήνων έκ σι- 
δηροφύΛΛων . (Λαμαρίνας).

Διατί αΐ πολύ πλατύστομοι έστίαι γενικώε κα- 
πνΐζουσι ;

ίον Λιδτι, όταν ή έστία είνε πΛατύστομος, ή 
ένέργεια τοΰ ρεύματος έΛαττοϋται και δέν αρκεί 
ή ταχύτης του νά παρασύρω τά έκ τής καύσεων 
αέρια.

2ον ^ιότι ό ψυχρός άήρ διέρχεται πάντοτε 
άνωθι τοϋ πυρος έν τή άνερχομένη στήΛη καί 
οΰτω χαρηΛοϊ τήν θερμοκρασίαν,

ΠοΛΛακις δέ, διότι ή έστία είιε πΛατύστομος, 
παράγεται έκ τή καπνοδδχω ρεύμα κατερχομέ- 
νου άέρος, οπερ απωθεί τόν καπνόν.

Πρός θεραπείαν τού άτοπου πρέπει νά στε- 
νεύσωμεν τό στόμιον τήςΛστίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΑΤΝΛΜΙΕ ΤΟΪ ΛΕΡΟΙ!

Ώς γνωστόν, δ άήρ δύναται νά ύποβληθή είς 
μηχανικήν ένέργειαν, όπόταν διατίθεται καταλλήλ- 
λως, ώς εΐς τούς άερομύλους, αετούς, μουσικούς ή
χους κτλ.

Ήδη πρόκειται διά τής δυνάμεως τού άέρος κα
ταλλήλως έπενεργοϋντος, ν ’ άνατιναχθή ώόν έντός 
ποτηρίου εύρισκόμενον.

Πώς κατορθοϋται δέ τοϋτο εΐνε άπλούοτατον καί 
Ιδού:

Τοποθετείτε ώόν τι, όρνιθος βεβαίως» έντός μι
κρού ποτηρίου, ώς έν τφ έναντι σχήματι δείκνυ- 
ται, γέροντες αυτό πρός τήν έναντι αύτόΰ πλευ
ράν καί ψυσώντες αίφνιδίως καί μετά πολλής ένερ- 
γητικδτητος έντός τοΰ σχηματισμένου κενού τής 
έτέρας πλευράς’ τότε θά ϊδητε μετ’ έκπλήΕεως ότι ό 
άήρ είσχωρών καί πιείόμενος κάτωθι τού ώοΰ θά 
άνατινάίη τούτο πρός τ^ άνω. καθόσον ή άντίστα- 
σίς τού ώοΰ εινε μικροτέρα τής πιέσεως τοΰ άέρος.

Τό οέ ώραιότερον τοϋ παιγνίου τούτου εΐνε δτι 
διά τής έΕασκήσεως θέτοντες έναντι καί όλίγον πε
ραιτέρω έτερον ποτήριον, κατορθώνετε, ώστε τό 
ώόν άνατινασσάμενον, νά έμπίπτη κανον;κώτατα 
έντός τούτου.

UU 1ΑΤΡΣΕ2 HUB0TAH EKAST0TE
XPHSIS ΛΕΜΟΝΙΑΝ, ΤΟΜΑΤΑΝ ΚΤΛ.

Έί δλων τών φυτικών όζέων τό νιτρικόν όΕύ, 
τό όποιον παρέχει ό όπός του λεμονίου,τό μηλικόν 
όίύ, τό όποιον παρέχουσι τά ίυνόμηλα καί οί άλ
λοι άωροι καρποί,πλήν τών όμφάκων σταφυλών καί 
αί τομάτες, τό όέύ τούτων ώφελεΤ, διότι έρχόμενον 
εΐς τό αίμα ένούται μετά τών έν αύτφ υλών, ποτάσ- 

σης, σόδας, τιτάνον καί άποτελεΐ άλατα εύδιάλυτα, 
τάόποΤα έδέρχονται διά τών ούρων.Τό δέ όίαλικόν 
όίύ, τό τρυγικόν όέύ,τό φωσφορικόν όίύ έρχόμενα 
είε τό αίμα ένοΰνται μετά τιτάνου, μορίων ποτάσσηε 
σόδας κτλ. καί άποτελοΰσιν άλατα δυσδιάλυτα, τά 
όποια παράγουσι τήν ψάμμην καί τόν λίθον.

Όθεν ή βρώσις φυτικών τροφών, έχουσών τά 
τοιαΰτα όίέα εΐνε έπιολαόής τή ΰγιείμ καί νοσοποιός. 
Τοιαύται τροφοί είσιν ή ό£αλύθρα, αί δμφακες στα- 
φυλαΐ καί τό κρέας τών ήλικιωμένων κτηνών,' τό 
γάλα τοΰ βοός κλπ. πλήν τών έλάχιστον ποσόν 
φωσφόρου έχουσών, ώς είσιν ό κρόκος τών ώών. 
τά μικρός ήλικίας κρέατα, τό αϊγειον γάλα, κλπ. 
Ή δέ χρήσις λεμονίων, τοματών καί τών σχετικών . 
τούτοις, εΐνε έπωφελής ιδίως κατά τών μυϊκών κάί 
άρθριτικών ρευματισμών.

Ό Ιατρόί aag

-^-3 ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Αιά έπιιύχωρ.εν υπερμεγέθη χαμαι«έρασα·(φράουλ<ε).

Λαμβάνομεν ύάλινον φιάλήν εις τό βάθος τής όποιας 
ρίπτομεν στρώμα κοπροχώματος χαί ολίγον ΰδωρ, ώ
στε νά γίνη εΰμάλαχτος ή μάζα τρϋ κοπροχώμα
τος. Τότε διά τίνος ράβδου, ην βυθίζομεν εντός τής 
φιάλης, χατασκευάζομεν όπην εΐς τό μέσον τοΰ στρώ
ματος,— Ομ, 02 διαμέτρου, εντός τής όποιας ρίπτομεν 
έξ σπόρους χαμαικερασέας' ειτα ρίπτομεν νέον.χαι 
τελευταιον στρώμα κοπροχώματος και ποτίζομεν έχ 
νέου Μετά'τοϋτο ποματίζομεν τήν φϊάλην, σφραγίζο- 
υ.εν δια χήρου χαΐ φροντίζομεν να την τοποθετήσωμεν 
είς μέρος θερμόν, · ' . '

Μετά ί 5 ημέρα; άπό τής σποράς θά ίδωμεν ν’·άνα- 
βλαστήσγι καί μετά μήνα θά εχωμεν εντός τής φιά
λης υπερμέγεθες χαμαικέρασον.

"Ηδη δύνασθε νά θραΰσητε τήν φιάλην και νά φά- 
γητε τό» καρπόν τών χειρών σας.Λίπασμα διά τά έν γάβτραε; άνθη.

Σας συνιστώμεν τό ακόλουθον. Αγοράζετε άπό τό 
φαρμακεΐον :

Azolate 4’ ammoniaque 100 part 
Nitrate de potasse ' ?50 —
Biphospbate d’amoniaque . &00 —
Ghlorydrate d’ a^moniaqne 60 —
Sulfate de. ch υχ 60 —
Sulfate de fer 40 —

’Αναμιγνύετε πάντα ταΰτα και κατασκευάζετε κό- 
νι ν. Έντός λοιπόν μιας λίτρας ΰδατος ρίπτετε Α γραμμά
ρια τοϋ μίγματος και δι’αΰτοϋ ποτίζετε τό χώμα τών 
άνθέων σας άπαξ, τής έβδομάδος, άπό 25 έως 150 γρ. 
είς έκάστην γάστραν, άναλόγως του μεγέθους τοΰ

Προφύλαξις τών έπιχρΰσων άντιχεεμίνων.
θά εχετε βεβαίως πάντες ιδεϊ*  τό άειδις θέαμα τών 

πλαισίων, καθρεπτών, λαμπών καί έν γένέι τών έπι- 
χρύσων αντικειμένων, κατάστικτων έκ τών ακαθαρ
σιών τών μυιών.

(*) Eipe8srcr τώ αΐγείω ,βοντΰρω.

Πολλοί *αΐ  δή είς τά καφενεία καί ζαχαροπλαστεία 
πρός προφύλαξιν τα καλύπτουσι διά πέπλων. Άλλά 
ουτω τό θέαμα δέν εινε καί όλιγώτερον αηδές ί ένώ 
συγχρόνως ε’νε καί δαπανηρόν. Βραίατε λοιπόν 6 
κρόμμυα έντός ήμισείας λίτρας ΰδατος. Ειτα βρέξατε 
διά τοϋ αφεψήματος τούτου μάλακήν ψήκτραν καί χρί
σατε τά επίχρυσα αντικείμενά σας.
ίμΕΰχαρίστως θά ΐδητε, δτι τά αναιδή έντομα δεν θα 
έπανέλθωσιν ή μετά πόλύν χρόνον, δτε δμως σείς 
έπαναλαμβάνετε τήν έπίχρυσιν.
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Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ

Άποθνήσκων γύρων τις γεωργός εκάΧεσε τους 
τέσσαρας υιούς αύτοΰ περί ζην κΧίνην του και 
τοΐς είπε μεταζΰ τών άΧΧων και τά ίζής:

— Παιδιά μου τό χωράφι τό όποιον σάς άφί· 
νω, νά τό μοιράσητε δίκαια καί τίμια.

Τό χωράφι, περί ού ό ετοιμοθάνατος ώμίΧη- 
σεν, ήτο τετράγωνον, ώς δείκνυται εν τώ σχή 
μάτι ήμών και περιείχε 12 δένδρα. Οί υιοί τοΰ 
χωρικού είς μάτην εζήτουν τόν τρόπον, ώστε ό 
αγρός νά διανεμηθρ είς 4 ϊσας επιφάνειας, 
περιεχοϋσας Ισον αριθμόν δένδρων. ΙΙροσεπάθη- 
σαν, άΧΧά... δέν ειχον μάθρ γεωμετρίαν. Τί Χέ- 
γεις σύ, φίΧτατε άναγνώστα ;

Σ. Δ. Φ. Ό πρώτος λΰτηί θα λάβη ώς δωρον μίαν με
γάλην είχόνα.

^__α.ή:θει^.ι

Ό εμφρων άνήρ πάντοτε διά πάσαν πράξιν προ- 

V0U.
★

Έν πάση κοινωνία ολίγοι είσίν οί φρόνιμο:. Διά 

τούτο πλείονα τ’ άπορρέοντα κακά.

*

Ή αρετή καί ή ίκανστης είσί προσόντα παντός 

έχεφρονος, 8ν πάντις αγαπώσι. σέβονται καί υπο

λήπτονται.

¥
Παράδειγμα είσίν οί Κ$οι, οϊτινες ήρνοϋνιο πα- 

ραδοϋναι. τφ Άρταξέρξη τόν πατριώτην των Ίπ

ποκράτην.

¥
’Επίσης καί οΐ Άβδηρϊται, έν οίς ύπεμσχύσαν- 

τες οί έμφρονες, έθρήνουν διά τδν συμπολίτην των 

Δημόκριτον, μή δυνάμενον να έργάζηται ύπέρ τών 

κοινών.

¥
Οί άφρονες άναισθητουσι πρδς αδελφούς καί φί

λους, τιμωμένους και σεβομένους, λατρεύοντες μό

νον τδ χρήμα καί έν τή απελπισία καθίστανται θη·

¥
Τδ γήρας είναι νόσος χρονιά, ανίατος καί πολύ·

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

TO MTSTIKON

Ώραιον καί άστεΐον παίγνιον διά συναναστροφήν 

είναι καί τδ εξής:

Ό έκτελών τδ παίγνιον διακηρύττει μεγαλοφώ

νως, οτι θά ανακοίνωση είς έκαστον άνζ έν όνομα 

ή λέξιν μυστικώς καί δτι μετά τούτο 0’ αποσυρθή 

εΐς ιδιαίτερον δωμάτιόν, ένθα θά καλή κατά σειράν 

έκαστον άτομον έκ τών τής συναναστροφής δια τοΰ 

ονόματος, δπερ κρυφίως τφ δι-ικοίνωσε πρότερον.Έ

καστον δέ άτομον οφείλει μόλις άκούση τδ όνομα του, 

νά σπεύση δσον τδ δυνατδν ταχύτερ-.ν εΐς τδ παρα

κείμενον δωμάτιόν, όπου εύρίσκεται ό έκτελών τδ 

παίγνιον, ίνα ίδη τήν τύχην του γεγραμμ-ίνην έπί 

πινακίδος χρυσοϊς γράμμασιν, αλλά πολύ ταχέως, 

διότι οί χαρακτήρες τών γραμμάτων ταχέως έξα- 

λείφονται.
Μετά τήν διακήρυξιν ταύτην, ανακοινώνει σιγα- 

λώς είς έν άτομον τής εμπιστοσύνης του εν όνομα, 

οίον τήν λέξιν «Πάρις», είς ολα δέ τά λοιπά τήν 

αύτήν λέξιν, οίον «'Ήρα» καί αμέσως αποσύρεται 

είς τδ παρακείμενον δωμάτιόν, οπού μεγαλοφώνως 

κράζει :

«Νάέλθη άμέσως ό «Πάρις».

Ό έχων τδ όνομα αύτδ αύθωρεϊ σπεύδει και με- 

μυημένος ών τφ παιγνίφ, αναφωνεί ε ισερχόμενος είς 

τδ άλλο δωμάτιόν :

«Ώραια .' ωραία ! » κτλ. καί εξέρχεται είς τήν 

αίθουσαν, δτε άμέσως ό έν τφ δωματίφ ανακράζει ι

«Νά έλθη ήδη ή "Ηρα».

’Αμέσως δέ τότε άπαξάπαντες εγείρονται, διότι 

εχουσι τδ αύτδ όνομα καί σπευδουσι πρδς τδ δωμά

των, δτε έννοοδντες τήν απάτην, διαρρήγνυνται είς 

γέλωτας καί αστειότητας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Άφ’ ής ύπήρόε πολιτισμός, έίάγονται ίκ τών 
κόλπων τής Γής άκαταπαύστως χρυσός, άργυρος 
καί άλλα μέταλλα είς μεγάλος ποσότητας καί δ
μως ούδενός μετάλλου έπλεόνασε τό ποσόν, ούτε 
τού άδάμαντος ή λυσσαλέα έκμετάλλευσις.

Τί λοιπόν γίνεται :
Τών άγριων ζώων τά πτώματα μετά θάνατον 

δέν εύρίσκονται, είτε έκ νόσου, είτε έκ γήοατος ά- 
ποθάνωσι.

ΤΙ λοιπόν γίνονται τά πτώματα αύτών ;

Τό δέρμα τού ανθρώπου έντριδόμενον διά θειώ- 
δους όέέος καί διαλύσε.ως στυπτηρίας, καθίσταται 
άναίσθητον εις τό πΰρ καί είς πεπυρακτωμένον σί
δηρον.

Διατί άρα γε τοΰτο;
Ο1 άνθρωποι διά νά κολυμόώσι, δέον πρώτον νά 

διδαχθώσι καί άσκηθώσιν εΐς τοΰτο, ένώ τά ζώα φύ
σει γνωρίζουσι νά κολυμβώσι.

Πώς συμβαίνει τούτο;

Σημ. Ό επιτυγχάνω» είς τρεις ερωτήσεις,θά λάθη 
ώς δώρον δύο λαχεία τών αρχαιοτήτων.

Φρίκ.
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ΕΝ Τίΐ. ΕΙΚΟΣΤΏι ΑΙΠΝ^

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΊ ΒΙΟΙ
(Συνέχεια ίχ τον ποοηγ. φύλλου)

Ή Έστέλλα εύροΰσα τδ ζητούμενο» β.δλίον έγ- 

κατέλειψε τήν βιβλιοθήκην και τδ θέατρον τών οι

κογενειών ερίδων και έπανήλθεν είς τήν μεγάλην 

τών γραμματειών αίθουσαν.

— Αγαπητή Έστέλλα, εΐπεν δ Γεώργιος, πρδ 

ολίγου είδες μίαν τών έπιτυχεστέρων εφαρμογών του 

φωνογράφου... Άλλά θά ϊδης καί άλλας επιτύχε- 

στέρας... Ουτω μετ’ έκπλήξεως ήκουσα ήμέραν 

τινά κύλινδρον φωνογραφικόν ε’κπέμποντα τας πρώ- 

τας μου άναρθρους φωνάς, άς νήπιο·/ έτι έξέπεμπον, 

συλλεχθείσας παρά τοϋ πατρός μου... Τοιουτοτρό

πως διά τών φωνογραφικών κυλίνδρων εχομεν ολό

κληρον τήν νηπιακήν ήμών ζωήν πρόσφατον και 

πολλά άλλα περίεργα Άλλά άς αφήσωμεν τώρα 

τά τοιαϋτα. Πρόκειται νά σοι διηγηθφ εν παράδο

ξον, τδ όποιον πρδ ολίγου ανεκάλυψα.
’Ενθυμείσαι τάς μακρύς απουσίας τοϋ φίλου μας, 

ιατρού Σολφατέν, του χάλκινου αύτοΰ ανθρώπου ; 

Ένθυμε ϊσαι τάς ανησυχίας μας και τας απορίας ; 

Έ! λοιπδν κατέχω τήν κλείδα τοΰ μυστηρίου" γι- 

γνώσκω τάς απασχολήσεις- τοϋ σοφοϋ. έπισιήμονος ! 

Ό Σολφατέν ήλλαξ&ν. Ή έπι'στήμη δέν κατέχει 

πλέον σύμπασαν τήν ν.αρδίαν του.

— Έν τή Βρεττάνη καί ό κ. Λά-Χερονιέρ τδν 

ειχεν εννοήσει.

— Ναί 1 άλλά δέν είχε μάθει τίποτε ακόμη δ 

Λά-Χερονιέρ I Φαντάσου, οτι είσήλθον ημέράν 

τινα είς τδ ιδιαίτερον γραφεϊον τοϋ Σολφατέν, 

διά νά τφ ζητήσω μίαν πληροφορίαν, οτε ήκουσα 

τδν φωνόγραφον διά γυναικείας καί λεπτής φω

νής, λέγοντα: «Ώ I Σολφατέν μου, σέ λατρεύω, 

πάντοτε σέ θα λατρεύω!..» Σκέφθητι, πόσον εξε

πλάγην !

— Και έκρύδης ;

— Όχι, είσήλθον... Ό δέ Σολφατέν κατατρο" 

μάξας, έκλεισεν άμέσως τδν φωνογράφον καί είπ® 

ζωηρώς : «.’Ακόμη αΰτη ή Ακαδημία τών ’Επι
στημών τον Σικάγου, μοΰ ζητεί τάς παρατηρή
σεις μας επί τών τεΧευταίων εφαρμογών τοΰ ή- 
Χεκτρισμοϋ... Αύτοί οί σοφοί 'Αμερικανοί είνε 
γάιδαροι /«’Εννοείς πλέον, άν ήδυνήθην νά κρα
τήσω τούς γέλωτάς μου ! Αύτοί οί σοφοί Αμερι

κανοί ειχον μίαν τόσφ γλυκεϊαν φωνήν ! Άλλά θά 

γελάσωμεν μετ’ ού πολύ" πιστεύω οτι τοΰ ήτοίμασα 

μικράν τινα Ικπληξιν...

— Τί τοΰ έκαμες ;

Ό Γεώργιος έστη πρδ τοϋ κατωφλιού τής θύρας.

— "Οτε ό Σολφατέν εϊχεν «στραμμένα τά νώτα 

του, τώ έκλεψα τδν κύλινδρον τοϋ σοφοϋ Αμερι
κανού καί...

— Καί...

■ — Και άπετύπωσα τδ περιεχόμενο·? αύτοΰ είς 

150 κυλίνδρους, ούς «τοποθέτησα έντδς τής αιθού

σης τής φυσικής' ε’νε ολα -πρσέτόιμασμ.ένα.καί συν
δέονται ΒΓ ενός σύ.ιμοτος. 'Όταν λοιπόν δ Σολφα
τέν .έλθη εΐς τδ γραφεϊον του καί άνοίξη τ*ν  φωνο

γράφον του, οί έκατδν πεντήκοντα σμοϋ θα τφ 

έπαναλάβωσιν o,Tt ό σοφός άμερικανδς είπε-.!

— Ώ! θεέ μου ! Πτωχέ Σολφατέν! Τί έ/.ο- 

μες! Κόψε τάχιστα τδ σύρμα !

— Ώι ε’νε πολύ άργά! Ίδ-ού ό Σολφατέν. 

Πράγματι έν τή μεγάλη αίθούσή τής φυσικής, με

ταξύ τών μεγαλοπρεπών καί ποικίλων μηχανημά

των, όπου δ-καοκτάς ποικιλλομόρςων σοβαρών, α

στείων, έξηρισμένων καί μή σοφών έκάθητο. είσήλ- 

θε βραδέως ό Σολφατέν. φάρων τήν αριστερόν χιϊ- 

ρα όπισθεν και τδν δείκτην τής δεξιάς έχων επί τοϋ 

άκρου τής ρινδς, σημιϊον βαθ-ίας σκεψιως.

Προυχώ,ησε διά μέσου τής αιθούσης-τών γραμ- 

ματείων,.χωρίς να ύψώση τις τήν κεφαλήν; καί έκά· 

θησε βραδέως έπί τής πρδ του γραφείου του έδρας. 

Ένφ λοιπόν έχρ-.νοτρίδη άναδιφών τά έπί του γρα

φείου του αντικείμενα, αίφνης ισχυρός κωδωνισμός 

ήχησε·/ παρ’ όλων ομοϋ τών έν τη αιθούση φωνο

γράφων’ ό δέ Σολφατέν έντριμος άνεπήδησεν έπί 

τής έδρας του ήλιθίως παρατηρώ·/ πρδς τδν έπί τοϋ 

γραφείου του φωνογράφον, ένφ συγχρόνως πάντες 

οί εν τη αιθούση εργαζόμενοι ήγειρον περιέργως τάς 

κεφαλάς·

Ντρίν!,. Ντρίν !.. Ντρίν!..

Αίφνης δ κωδωνισμός έπαυσε καί οί φωνογράφοι 

πάντες όμοΰ ήρχισαν φωνάζοντες :

«Φίλτατε Σολφατέν, εισθ: χαριέστατος'καί αξι

έραστος. Σάς λατρεύω καί ορκίζομαι οτι μόνον σας 

θά λατρεύω !.. Φιλτατέ Σολφατέν,εισθε αξιέραστος 

κτλ. Φίλτατε Σολφατέν, εισθε κτλ...

Οί φωνογράφοι δέν επαυον, άλλά μόλις έτελείω- 

νον τήν φράσιν, πάλιν τήν έπανήρχιζον έτι γλυκύ

τερου !

Οί έν τή αιθούση σοφοί παρετήροον ήλιθίως καί 

περιέργως τούς παραδόξους φωνογράφους καί τδν 

δυστυχή αύτών συνάδελφον, τέλος δέ οί γεροντότε- 

ροι έξέσπασαν είς γέλωτας ρίπτοντες βλέμματα πε

ριφρονητικά πρδς τδν Σολφατέν, ένφ οί φωνογρά

φοι έπανελάμβανον :

«Φίλτατε Σολφατέν, είσαι κτλ...»

Αίφνης οί φωνογράφοι έπαυσαν ό Σολφατέν είχε 

κόψη τδ σύρμα.

Ό Γεώργιος καί ή Έστέλλα ήσ^ν όπισθεν τής 

αιθούσης, όπόθεν ήκουον τά θαυμΛστικά επιφωνή

ματα τών σοφών.

«Ά!.. 'Ώ!-. Τοΰτο εινε πάρα.ποΧΰ ’Εκ
τίθεται ή ΓαΧΧική επιστήμη !

— Πτωχέ Σολφατέν ! έμορμύρισ.ν η -Έστέλλα.

— Μπά! θά ιϋρη καμμίαν δικαιολογίαν! άπε- 

κρίθη δ Γεώργιός, καί βλέπεις, φιλτάτή Έστέλλα, 
ότι ό φωνόγραφος έχει καί τδ καλόν τοΰτο, δτι έπα- 

ναλαμβάνει τούς δρκοσς τής άγάπης, ούς πολλάκις 

ύποσχσμεθα αιωνίους καί όμως τάχιστα τους λησμο- 
νώμεν ! Ένώ ούτως αιωνίως θά άντηχώσιν είς τά 

ώτα μας. Είξεύρεις, φιλτάτη'μου,-οτι έλαβα και 

έγώ μερικούς κυλίνδρους τών δμιλιών σου χωρίς 

νά μέ έννοήσης . ·
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IV.

*11 προύγγελ&εϊσα εσπερίς. — Τά περίεργα τού
τη; τεάματα.— Ό φανταστικός Γαϋο-Σιο’ί- 

κός πόλεμος, — Διακοίνωοις γάμον Γεωργίου - 
Έστέλλα;. — 'Αναχώρησις νεόνυμφων.

IIupετώδης χί·»ησις έπεκράτει έν τφ περιφήμφ . 
μ γάρωτοϋ κ. Φιλδξ-Λωρρις άπο μιάς έβδομάδος 

ένεκα τών προετοιμασιών τής μεγάλης χαΛΛιζε- 
χνικής καί επιστημονικής έσπερίδος, ήν ώς έν- 

Ο,μεϊοθε, ό ν.. Φιλόξενος ύπεσχέθη εις τήν παραπο- 
νουμένην συμβίαν του.

Ότε άνά τούς Παρισίους ήκούσθη,δτι πρόκειται 

νά γίνη μία τοιαύτη έσπερίς, μεγίστη συγκίνησις 

διεδόΟη άνά τδν επιστημονικόν κύκλον τής μεγαλου- 

πόλεως, διότι έγνώριζον τι έστί Φιλδξ-Λωρρις καί 

δτι άπαξ ούτος ίπεχείριι τι,θΐ κατέπλησσε τδν κό
σμον διά τδ μιγαλοπρεπές και ιδ περίεργον τών 

κενοφανών θεαμάτων.

Ή αίθουσα λοιπδν τών εορτών τοΰ μεγάρου τοΰ 

σοφοϋ εφευρέτου ήλλαξεν δψίν. Σκραί καθισμάτων 

πολυτελών «στραμμένων προς τδ βάθος τής αιθού

σης παρ-τέθησα», πλειστοι νέοι ηλεκτρικοί λαμ

πτήρες άνηρτήθησαν, ή σκηνή καί τδ βήμα ήτοι- 

μάσθησαν, τδ καπν.ιστηιιον ήνοιξε τας πύλας και 

εν γένει απαύχι αί άναγκαΐαι προετοιμασία: έγέ- 
νοντο μέτ> θαυμαστής κανονικότητες.

Τήν ΙΟην ώραν τή; εσπέρας, αί θύραι του με

γάρου ήνοίχθησαν. Ή κυρία είσοδος έν τή έναε- 

ρ'φ αποβάθρα ή-.ον έστολισμένη δι’ ένετιχώ? ήλε- 

κ-ρικών λαμπτήρων’ έ-ί τής κορυφής δέ τοΰ ολου 

μεγάρου, ήτις προεξεΐχι πάντων τών γειτονικών 

μεγάρων, μέγας ήλεκτρί'.δς φάρος «σκόρπιζε τάς 

τυφλοτικας ακιίνας του εΐς μεγίστην απόστασιν, 

ένφ ο) ίγφ κάτωθι τούτου πλεϊ.το: ηλεκτρικοί προ

βολείς διηρεύνουν τδν ορίζοντα., άνεκάλυπτον τούς 

διά τών άεροχημάτων ερχομένους κεκλημένους, ει

δοποιούντο οΐ έπί της υποδοχής κ/t οί αφικνούμινο: 

ώδηγοϋντο είς τάς αίθιύσας τοΰ μεγάρου.

Ό Γεώργιος, δ Σολφατέν και ή Έστέλλα, οΐ- 

τινες ήσαν έπί τής υποδοχής, έλαμπον έκ χαρας 

καί μειδιώντες έσπιυδον νά υποδεχθούν τδ πλήθος 

τών προσκεκλημένων.
Τέλος οτε πάντες είχον προσέλθ.ι,δ κ. Φιλόξε

νος ανήγγειλε τήν εναρξιν τής έσπερίδος. Πάραυτα 

οΐ κεκλημένοι κατέλαβον τάς θέσει; των έν τή αι

θούση τών εορτών, ήτις ώ; ήτό κατάφωτος, κατά- 

μειτος ανθρώπων καί μέ τήν κομψήν σκηνήν είς 

τδ βάθος έφαίνιτο ώς θέατρον.

Ό Σολφατέν ήτο έπί τής διευθύνσ.ως τοϋ μηχα

νικοί? μέρους τής έσπερίδος καί δτινθεν τής σκηνής, 
πρό τίνος τηλτμηχάνου άνιμινε τά νεύματα τιυ κ. 

Φιλόξενου, ινα ύψώση τήν σκηνήν.

Πρόγραμμα τής εορτής ό κ. Φιλόξενος δεν εϊχεν 

εκτυπώσει, ΐνα παρουοάση π·ρισσοτέραν έκπληξιν 

είς τούς θεατάς. 

Τήν ΙΟην μ μ.άκριβώς ώραν ήρθη ή αυλαία. Ή

σκηνή παρίιτα αίθουσαν,ής ή πολυτελή* ήτο Οαυ-

μχσία, σχεδόν φανταστική.Τά πάντα, έπιπλα, τά
πητες, τοίχοι,κοσμήματα, ειχον χροιάν χρυσοπρασί-

νην καί χρυσοκιτρίνην,άναίιδουσαν τυφλωτικάς ακτί

νας έκ τής άντανακλάσεω; των πολυαρίθμων, ηλε

κτρικών λαμπτήρων τών εν τη σκηνή κεκρυμμένων*  

πάραυτα χορός παρουσιάσθη έπι τής σκηνής, αποτε- 

λούμενος ύπδ νέων καί νεανίδων, ους θαυμαστής επί

νοιας καί τελειότητος κινηματογράφος έρριπτεν έπι 

τής σκηνής, τόσον έντέχνως, ώστε ήτο ανάγκη νά 

τδ γνωρίζη τις, διά νά τδ άντιληφθή. Άμα τή εμ

φανίσει του ό χορδς έψαλλεν ασμα, έξυμνοϋν τήν 

πρόοδον τής επιστήμης έπ’ άγαθφ τοϋ κόσμου καί 

τδ τέλειον δπερ έπεδίωκεν δ άνθρώπινος νους. Μετά 

τδ ασμα οπερ ήτο εισαγωγή τής έσπερίδος, εκλεισεν 

ή αυλαία καί άμέσως άνοίξασα παρουσίασεν άλλην 

τινά αίθουσαν νεωτάτου ρυθμοϋ, έν ή ύπήρχε πλη- 

θύς τριπόδων τραπεζίων μετά διαφόρων ειδών φω

νογράφων, άνω τών 300. Ψίθυρος γενικός ήκούσθη 

καί αίφνης θοΰριον εμβατήριου, τελείας ορχήστρας 

άνω τών 300 οργάνων ήρξατο ένθουσιασαν τδ άκρο- 

ατήριον μέχρι τελείας φρενίτιδος. Μετά τούτο, δια 

ταχείας μετακινήσεως τών σκηνικών, τδ θέατρον 

μετεσχηματίσθη είς μικραν καί τελείαν αίθουσαν 

ταχυδακτυλουργού, έν ή άμέσως παρουσιάσθη ό κύ

ριος ούτος, οστις δμιλών, γελών, άδων, κινούμενος, 

τρέχων, κρυπτόμενος κτλ. έξετέλεσε τά θαυμασιώ- 

τερα καί τα έκπληκτικώτερα τών θεαμάτων τής τέ

χνης του’ καί όμως τδ ζωντανότατον τοΰτο θέαμα 

ήτο εργον τελείου δμιλοΰντος κινηματογράφου*  Ειτα 

ή αυλαία επεσεν καί δ μικρός φωνογράφος έφώναξε: 

«Διάλειμμα 10 λεπτών».

Κατά τά διαλείμματα οι κύριοι έσπευδον είς τδ 

καπνιστήρεον, αί δέ κυρία: μείνασαι έν τή αιθούση 

έπεδίδοντο εΐς τας αναγκαίας φλυαρίας των.

Αίφνης δ φωνογράφος έκραξε. «Κύριοι εις τας 

θέσεις σας !» Καί ήρξατο ή συνέχεια τής έσπερίδος.

Παρουσιάσθη κατά πρώτον αίθουσα ρυθμοϋ Λου

δοβίκου XIV, έν ή έδίδετο χορδς ύπδ τών άριστοκρα- 

τών τής τότε έποχής. Ειτα. παρεστάθη ή σκηνή 

τοϋ εξώστου Ρωμαίου και ΊουΔιέτας, κατόπιν ή 
Σάρρα Βερναρ έμφανισθεΐσα ύπδ τήν ένδυμασίαν 

τοΰ άετιδίως έπήγγειλε θαυμάσιον μέρος. Καί τέ
λος οί διασημότεροι τών άλλοτε ηθοποιών απήγγει

λαν τά έκλεκτότερα μέρη τών δραμάτων τοΰ Κορ· 
νηΛίου. Ρακίνα, Ούγκώ, Σαρδού καί λοιπών έξό- 

χων συγγραφέων.
Τέλος ή έσπερίς έξηκολουθησεν έν μεγάλη ποικι- 

λίφ θ-αμάτων έξ ών άναφέρομεν τδ σπουδαιότερο·? 

ένω ό μέγας Φιλδξ-Λωρρις θά έπεδείκνυε τδ περισ

σότερον επιστημονικόν μέρος του προγράμματός του.

Έπρόχειτο νά δοθή ναυμαχία καί μάχη μεταξύ τών 

Γάλλων καί τών Σινών. Και βεβαίως δ πόλεμος 

ούτος ήτο άποτέλεσμα τής φαντασίας τοΰ σοφού ε

φευρέτου, ούχ’ ήττον όμως παρουσίασε τοιοΰτον έν- 

διαφέρον, ώστε πολλάκις μέσφ τής έκτελέσεως τής 

μάχης αί γυναίκες περίφοβοι συνεσπειροϋντο είς τας 

έδρας αύτών, εκλειον τά ώτα των καί τούς οφθαλ

μούς, μερικοί δέ, βεβαίως άνήκοντες είς τάς τάξεις 

τοΰ στρατοΰ,ειχον όρθωθή έπί τών^καθισμάτων εν- 

Οαρρυνοντες τούς γενναίους συμπατριώτας των είς 

τήν μάχην.

■ Καί ήτο τρομερόν τδ θέαμα νά βλέπετε ζωντα

νήν τήν παράστασιν τής μάχης ταυτης, τρέχοντας 

κινούμενους, φωνόζοντας, οιμώζοντας, φονευομένους 

τούς στρατιώτας !

Ότε δέ πλέον τά χειροκροτήματα ραγδαία έκά- 

λυψαν τδ τέλος τής παραστάσεως, άνήλθεν είς τδ 

βήμα δ κ. Φιλδξ-Λωρρίς. Βαθεία σιγήίέπεκράτησε 

τότε καί ή έντονος φωνή^τοϋ σοφοΰ ήχησε μεγαλο

πρεπές. Ό μέγας σοφδς άφου δι’ολίγων ιστόρησε 

τήν^πρόοδον τής έπιστήμης άπό τών άρχαιοτάτων 

χρόνων κατέληξεν είς τήν’σημερινήν κατάστασιν του 

κόσμου, προειπών τήν μέλλοοσαν τοίαύτην.

Μόλις επήλθεν ησυχία, φωνογράφος, διά φωνής 

καθαρας εΐπεν :

«Ό*.  καί ή κ. Φιλδξ-Λωρρις λαμδάνουσι τήν 

τιμήν νά γνωρίσωσιν είς τούς φίλους αύτών τούς 

γάμους τοϋ υιοΰ των Γεωργίου μετά τής δεσποινί

δες Έστέλλας,θυγατρδς τοϋ Κυρίου καί τής Κυρίας 

Λακόμδου.»

Ο ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΗΣ

'Εσπέραν τινά εΐς τήν μεγαλοπρεπή έπαυλιν 

πλουσίου τινό; ένεφανίσθη πτωχός ταξειδιώτη; 

καί παρεκάλει όπως τόν φιλοζενήσωσι τήν έ

σπέραν εκείνην. Ό πλούσιος ήονήθη εΐς αυτόν 

άποτόμω-, εΐπών : «εδώ δέν είναι Ξενοεοχείον».

Ό ξένος ατάραχος έδέχθη τήν προσβολήν 

ταύτην παρακαλέσα; τόν πλούσιον νά τφ έπι- 

τρέψη νά άπευθύνη πρός αύτόν τρεις ερωτήσεις.

• Ό πλούσιος έδέχθη καί ό ταξείΛιώτης έρωτα. 

Τίς ήτο ό πρδ ύαών κάτοικο; τής έπαύλεω; ; 

— Ό πατήο μου, τφ άπαντα ό πλούσιος. 

— Κκϊ πρό τοϋ πατοός σας ;

— Ό πάππος μου.

— Καί μεθ’ ύμίί; τίς θά κατοικήση ;

Ό υιός μου, έάν θέλη ό Θεός.

Ό Γεώργιος μετά τής ’Εστέλλας τήν. στιγμήν 

εκείνην εύρίάκοντο είς τήν σκηνήν καί έκπληκτοι 

έθεώντο αλλήλους διά τδ. απρόοπτον τούτο’ ένώ δέ 

έμενον έν απορία καί έρυθριώντες ήκουον τούς 

ψιθυρισμούς και τα. συγχαρητήρια τών κεκλημένων, 

αίφνης εΐδον τόν Σολφατέν πλησιάζοντα καί μει- 

διώντα, οστις είπε συγχνίρων αύτούς :

— Τδ αερόχημα σας ανσμέν’ΐ διά τδ γαμήλειον 

ταξείδιον. ·

Α. Robida ' . Κισσός

τ ε ΛΟΣ

Τά πλεονεκτήματα τοΰ φωνογράφου.

Ό ξένο; τότε λέγει προς, τόν ;πϊούσ·.ο·'.

— Άφοΰ λόιπον. «Χάσφος έρχε αι καί ανα

χωρεί εντεύθεν ω; διαδάτη: μενών ώρισμέ-ον 

μόνον χρόνον, επεται δτι ή έπαυλίς σας κύριε, 

είναι άναμφιβόλω; ξενοοοχεΐαν. Μή δαπανάτε 

λοιπόν εΐς μάτην ύπέρ τής οικίας , τάύτης τήν 

όποιαν ολίγον χρόνον θα κατοικήσητε, άλλά με- 

ταχειριοθήτε ταύτην ώς πρέπει κάί έστέ φιλεύ- 

σπλαγχνοο πρό;· τού; πτωχούς καί τότε θά λά- 

βητε έν τφ ,ούρά’ώ κατοικίαν αιώνιον καί ό>ραιο- 

τέραν κατά πολύ.

"Έκτοτε ό σκληρός καί άνελεήμων ούτο; φ».- 

λάργυρο; μετεβλήθη εΐς φιλάνθρωπον καί φιλεύ- 

σπλαγ/νον καί ό Θ·ός βεβμίω; τφ άνταπέδωκεν 

άνωθι δ,τι ένταΰθκ εοάνειοεν εις τά πτωχά 

πλάσματά του, ατινα επί . τούτφ έδημιούργησεν 

έν τή πτωχεία καί άθλίότητι.

Γ. Ίατρίδης.
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Έπι τή εύκαιρία της τόσον δί
καιος δσον καέ ευπρεπούς άπονο· 
μίίς τοϋ παρασήμου πρός τδν ήμέ- 
τερον ψίλον καί συμπατριώτην κύ
ριον χ. ϊταμ ,Δ. Βαψι,αΜκην: dy- 
τάξιον βουλευτήν τής ’Επαρχίας 
μας. ή Διεύθυνσής της «Φύσεως» 
έγκαρδίως συγχαίρονσα αύτόν,δη
μοσιεύει καί τήν είκόνα τοΰ συμ
παθούς πολιτευτοΰ μας, άνομολο- 
γούσα έκ καθήκοντος, δτι ή υπό τής 
Πολιτείας εΐς τοιούτους χρησίμους 
άνδρας απονομή τιμών ενθαρρύνει 
τήν έπ’ άγαθώ δρδσιν τών έναρέ- 
των καί έχεφρόνων άνδρών άνα- 
μένουσα παρά τούτων καϊ τή·» διόρ- 
θωσιν τών κακώς έχόντων, φρ...

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
— Ό ίσπανές δούξ τής Βεράγουας είναι 

ό τελευταίος απόγονος τοΰ Χριστοφόρου Κο- 
λόμιβου, διατελεσας πρό ιινων έτών υπουργός 
έπι τών Ναυτικών τής 'Ισπανίας. Διατρί- j 
6ων τελευταίως έν Σικάγφ, ένεφανίσθη μίαν
ήμέραν είς το τηλεγραφείο·?. τής πόλεως 
ταύτης και ήρώτησε τήν τιμήν ένος τηλεγραφήμα
τος έκ δέκα λέξεων, τό όποιον ήθελε ν’ άποσιείλη 
είς πόλιν τινά τής Κολομβίας.

— Είκοσιπέντε εκατοστά, άπήντησεν ό υπάλλη
λος.

— Μετά τής υπογραφής ;
— Ή υπογραφή δωρεάν, άπήντησεν έκ νέου δ 

υπάλληλος.
— Και άν περιέχη- πολλ άς λέξεις;
— Μου εινε άδιάφορον, έπανέλαβεν ό τηλεγρα

φητής, τοΰ οποίου ήρχισί πλέον νά έξαντλήται ή 
υπομονή.

Ό δούξ τής Βεράγουας έγραψε τότε δέκα λέξεις 
ύπό τάς όποιας υπέγραψαν ώς εξής’

«Χριστόφορος Κολόμβος του Τολέδου, άξιωματι 
κός τής φρουράς Ραμιέζ, ταγματάρχης τών ’Ινδιών, 
μαρκήσιος τής Ίαμαϊκής, δούξ τής Βεράγουας και 
τής Δελαδεγας, μιγιοτάν τής Ισπανίας, γερουσια
στής τοΰ βασιλείου, ιππότης τοΰ τάγματος τοϋ Χρυ
σού Δέρατος, Μεγαλόσταυρος τής Συλλήψεως, εύ- 
γενής τής Αυλής τοϋ βασιλέως τής Ισπανίας.» 

Φανταοθήτε τήν έκπληξιν τοϋ τηλεγραφητοΰ.
— Ολα αύτά εινε απαραίτητα; έψιθύρισε μετ’ 

απορίας.
— Μάλιστα, μάλιστα, εΐνε ή υπογραφή μου, 

άπήντησεν δ Ισπανός δούξ καί ή ύπογραφή δέν πλη
ρώνεται, άλλως τε τό εέπετε σεϊς ό ίδιος.

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Οίμοι 1 κατόπιν εορτής τάς πτέρυγας τανύει; 
Καί διασχίζεις απελπις τδν αχανή αιθέρα.
Τί ώφελεΐΊ τοϋ πάθους σου τδ αστατον δεικνύεις... 
Μάτην νά στρέψης προσπαθείς τήν νύκτα εΐς ήμερα. 
Άν άπαξ γόνυ πρδ σεπτοϋ δράματος δεν κλίνης 
Καί καλυφθή ύπδ πυκνής ομίχλης... ώ ! είς μάτην 
Θυμίαμα τοΰ θαυμασμού πρδς τοϋτο διευθύνης 
Κι’ ανακαλείς τήν εναγή πραξίν σου κι’ άποτάτην.
Τοΰ πάθους σου τήν άκαιρον πτήσιν ολίγον πράττει 
Καθότι χαίνει άβυσσος μωρας αναισθησίας I 
ΙΙρδς γέλωτα ή άλγηδων τδ βέλος της φυλάττει 
Φονεύουσα ύπδ τδ φώς μετ’ άκρας ευκολίας I 
Τί πρδς αυτήν αί απαρχαί!.. ορέγεται τδ τέλος 
Ποδς S κι' εκπέμπει τδ αιχμηρόν καί ίοβόλον βέλος ! 
Ποδ τών έκπληκτων οφθαλμών ύψοΰται όγκος μέλας, 
Τδ σύννωφρί του μέτωπον προδίδει τάς θύελλας, 
Αί έριδα αποτρόπαιον είς τήν συνείδησίν του 
Έρίζουσι καί καθιστούν άχρηστον τήν ίσχύν του. 
Έν μέσ*  οδύνης και σφοδοών τής τύχης μου λαιλαπών 
Τήν ΰπαρξίν σου έκλειον στοΰ πνεύματος τά βάθη 
Τδ βλέμμα σου τδ ιλαρόν, παρθένος δέν ήγάπων, 
Ούχί δέν πίπτει ή ακμή στής παρακμής τά λάθη. 
Τί αληθώς έλάτρευον έν σοί μή έρωτήσης 
Άφοΰ κι’ έγώ δ ίδιος τδ αγνοώ, ώ γΰναι !
Κι’ όπόταν ίτι σ’ εβλεπον άπάσας τάς αισθήσεις 
Έκάλυπτεν παχύτατον τής ψυχραιμίας στρώμα 1 
Α ρά γε κόρος δύναται ποτέ αύτδ να ηνε ;
Ή μήπως δέν βαρύνεται τδ φώς κι’ αύτδ τδ δμμα ;

Κ. ΥΙισαηλίθης

Η ΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ
'Εσπέραν τινά ευρισκόμενα φίλο·, τινές συ- 

ζητοϋνΤες περί τών: αιτίων, τής θλιβεράς έκείνης 
ψυχολογικής καταστάσεως,ής ενίοτε, γίνομε9α .θύ
ματα. ’Επειδή δέ'μεταξύ ήμών. δέν ευρίσκοντο 
γυναίκες, ώμιλοϋμεν έν πλήρει Ελευθερία,άνα- 
τρέχοντες εΐς τά αίτια τών άποπτάντων φίλων 
μας, οδς ό θάνατος τοσοΰτον άπηνώς άφήρπασεν 
διηγούμενοι έν ταύτφ τάς σκηνάς τοΰ βίου έκά
στου' έξ αύτών.

Ή συζήτησις προυκάλει μέγα ενδιαφέρον, 
δτε εΐς έξ ήμών ήρώτησε :

—- Καί ό Σεβιέρο;! τίς γνωρίζει περί αύτοΰ 
τίποτε;

Μόλις ήκούσθη τό δνομα τοϋτο, πάντες ένε- 
θυμήθημεν τόν κάλλίστον σύντροφον τής νεότη
τάς μας, τόσον προώρως άποθανό.ντα, δστις είχε 
καρδίαν εύγενή καί καλλίστην, ήτο καλλιτέχ
νης άριστος, φίλος δε ειλικρινής καί αγαπητός.

-—Ό βίος του ύπήρξεν ανέφελος, προσέθη- 
κεν δ άναφέρας τό όνομά του καί είδε πραγ
ματοποιούμενου τό προσφιλές όνειρόν του, διότι 
ένυμφεύθη τήν γυναίκα, ήν ήγάπα· έκτος δέ καί 
τούτου ήτον άνθρωπος ήσυχου χαρακτήρος, α
ξιοπρεπής καί τά πάντα τφ άπέβαινον καλώς.

— Ήτον δμως εμπαθής, παρετήρησέ τις.
— Καί διά τοϋτο ύπήρξεν ατυχής εΐς τδ τέ

λος,προσέθηκεν έτερος.
— Ώστε, γνωρίζετε καλώς τά κατ’ αύτόν, 

εΐπομεν οί άλλοι, παρατηροϋντες τούς δύο προ- 
λαλήσαντας συντρόφους μας. Είπέτε μας λοιπόν 
τδ μυστήριον, δπερ τδν κατέβαλε κα'ι τόσον προ
ώρως Ιφερεν εΐς τόν θάνατον, άφοΰ τδ γνωρίζετε.

— Όντως είναι μυστήριον,έπανέλαβεν ό πρώ
τος,οτε δέ έγένετο πλούσιος καί διάσημος,ένυμ- 
φεύθη τήν ώραιοτάτην Άννην Ριμπώ, ής ή ε’ι- 
κών ύπ*  αύτοΰ ποιηθεΐσα καί βραβευθεΐσα,εύρί- 
ρίσκεται νΰν εΐς τήν Πινακοθήκην τοΰ Λούβρου. 
Όλοι λέγουν, δτι τήν έλάτρευεν.

— Εΐπέ μας λοιπόν τήν ιστορίαν, έπανέλα- 
βον μετ’ ενδιαφέροντος.

Καί ό 'Ιωάννης Β · · . οιηγήθη ώς έξης τήν 
Ιστορίαν ταύτην.

— Μάλιστα, ή δεσποινίς Άννα Ριμπώ ήτο 
πραγματικώς ώραιοτάτη γυνή, έκ τών ώραιοτή- 
των εκείνων,οι’ άς πολλάκις.οί καλλιτέχνου α
φιέρωσαν τδ είναι των.

— Κατά πρώτον τήν συνήντησενγ'δτε ήτον 
ίτι πολύ νέος, εΐς τήν αρχήν τοΰ λαμπρού στα
δίου του και τήν ήγάπησε τόσον, ώστε μετέβη 
νά τήν ζητήση εΐς γάμον" άλλ’ επειδή οικονο
μικό»; δέν ευρίσκετο εΐς καλήν θέσιν, μέ εύσχη
μον τρόπον τφ ήρνήθησαν οι γονείς τής τήν χεϊρα 
της, καί παρ ’ ελπίδα μετ ’ ολίγον, ειδεν αύ
τήν συνδεθεϊσαν μετ’ άλλου.

,Τοΰτο υπήρξε δ·.ά τόν Σεβιέρον κεραυνός φο
βερός,δστις κατεσπάραξε τήν καρδίαν του.

’Ενθυμούμαι ακόμη τά; απελπιστικά; φρά
σεις του, άς μοι διηγείτο.τότε ή αγωνιώδης καο- 
ζία του. ΕΓχομεν τήν αύτήν ηλικίαν καί έβλε- 
πόμεθα συχνάκις, τδ οε συμβεβήκός τούτο το
σοΰτον σκληρώς τφ προσέβαλε τήν ψυχήν καί 
τά σχέδιά του, ώστε ή είκών τής Άννας δέν 
τδν έγκατέλειψεν ουδέ στιγμήν. Μάτην προσι- 
πόθησε νά έξετάση τδ πράγμα μετά φιλοσοφι
κής ύπομονής, διότι ό Σεβιέρος ήτο αμετάβλητος 
καί ή θέσις του δεινοτάτη. ’Ενίοτε συστέλλων 
τήν πυγμήν, ένφ οί οφθαλμοί του έσπινθηροβό- 
λουν υπό θυμού, μοί έλεγε μετά πεπόιθήσεως:

—Καί έν τούτοις, σοί λέγω, δτι ή Άννα θά 
γίνιρ σύζυγός μου. · - ·

.__ ’Εγώ αύτός έτρεμον έξ ανυπομονησίας.
Πολλάκις παρήρχοντο αί ώραι, αί ήμέραι καί οί 
μήνες, χωρίς νά μοι λέγη περί αύτής λέξιν. Ή- 
ρέσκετο δέ νά εξέρχεται τάς νύκτας καί νά δι
έρχεται τάς ώρας αύτοΰ εΐς τους περιπάτους,είς 
τα θέατρα, είς τάς οδούς καί είς τούς κήπους. 
Είχε δέ πάντοτε τδ μέτωπον θλιβερόν καί τάς 
χεϊρας πυρετώδεις.

Οΰτω παρήλθον δύο ετη. Ε’ργάζετο όλίγον 
καί έσκέπτετο πολύ.'

Μίαν ήμέραν, είδον αύτδν μέ φυσιογνωμίαν 
πολύ διαφορετικήν, δτε ύπερχαρης μ ’έπλησίασε 
καί μοί λέγει:

— Ξεύρεις, αποφάσισα, νά λάβω σύζυγον.
— Τοϋτο μέ εύχαριστει,. τφ άπήντησα αμέ

σως,διότι βεβαίως θά μεταβολής τήν μελαγχο
λίαν σου και ένφ τοϋ ώμίλουν, τούς οφθαλμούς 
προσηλωμένους έπί τφ. δαπέδφ έχων ,έσκέπτετο 
μετά προσοχής.Τότε τόν ήρώτησα περί τού προ
σώπου τής εκλογής του καίριοι άπήντησεν, δτι 
α,ϋτη εκαλείτο Λουΐζα, δτι εινε πτωχή καί ορ
φανή, άλλ ’ δμως ώραία γυνή.

Τδν συνεχάρην άπδ καρδίας. -
Μετά τινας ήμέρας μοί συνέστησε τήν σύζυ

γόν του καί άμέσως έξεπλάγην εκ τής καταπλη
κτικής όμοιότητος. Ναί, ήτο ζώσα είκών τής 
Άννας Ριμπώ. Φυσιογνωμία,1'ανάστημα καί 
στάσις πανομοιότυποι!

Ό Σεβιέρος έξ μήνας μετά τους, γάμους του 
έλαβε τό πρώτον βραβείον, τής έτησίας Έκθέ- 
σεως τών Καλών Τεχνών διάμίαν ελαιογραφίαν 
τδ «Εϊδαώον» περίεργον καί έν ταύτφ συμβολι-
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κήν εικόνα, παριστώσαν βεβαίως τήν νέαν σύζυ
γόν του.

Πολλάκις τού: έπεσκέφθην. Έζων καλώς και 
ή σύζυγός του ήτο τύπος καλλίστη; καί απλού- 
στάτης οϊκοδεσποίνη;. Ποΰ δμω; τήν συνήντησε, 
ποΰ τήν εύρε καιτήν ήγάπησεν, ουδέποτε έμα- 
θον. Τοΰτο οέ μόνον γνωρίζω, οτι αύτη ύπήρξεν 
ή έμπνευσις όλων τών μετά ταΰτα έργων του. 
Είς άκρον ωραία, χαρίεσσα, νεωτάτη, ήγάπα έμ- 
μανώς τον σύζυγόν της, ένφ δυστυχώ; ούτος, ώς 
μοί έφάνη, ουδέποτε τήν ήγάπησεν έγκαροίω;.

— Τί λοιπόν συνέβαινεν έν τή καρδία του ;
Ήτον έρως προσποιητές, αδιάφορο.·, διότι ό 

Σεβείρος ήγάπα τήν "Ανναν, ένώ ή Λουΐζα ήτο 
άπλή άποικόνισις εκείνης.

Πέντε έτη μετά τόν γάμον, οτε πλέον ούτος 
έγένετο διάσημος ζωγράφος καί πλούσιος, ή άτυ
χης σύζυγός του, πιθανώς έκ θλίψεως, άπέθανεν, 
ένφ ό σύζυγός τη; ούδόλω; έλυπήθη. Συνέβη δέ 
ώστε καί ή “Αννα κατά τόν αυτόν χρόνον νά 
χηριύση καί ό,Σ-ϊβιέρος έζήτησε ταύτην διά σύ
ζυγόν του. ·

— Ιδού λοιπόν τό ονειρον σου συμπεπληρω- 
μένον, τφ λέγω, δτε μοί ανήγγειλε τούς νέους 
γάμους του.

— Βλέπεις, μοί λέγει, οέν σοι τφ έλεγον, δτι 
θά έγίνετο σύζυγός μου.

Πλήν έδώ σφάλλει ή φιλοσοφία καί δέον ν * ά- 
νατρέζωμεν εί; τά αίτια της φοβέρας μεταπτώ- 
οεως. Ό Σεβιέρος ούτε τώρα ήτον ευχαριστη
μένος καί έν τή νέα συζύγφ άνεζήτει τι το ό
ποιον δέν εύρισκιν. 'Ημέραν δέ τινα μοί ελεγεν;

— Ένόμιζον, οτι θά εύρισκον έν τή Λο υίζη 
τό ποθητόν ειδωλόν μου. Άλλ ’ ήπατήθην, διότι 
έν ταύτη εύρον. μόνον τήν σκιάν έκείνης, απλήν 
ήχώ καί ούδέν πλέον.''Η άπατη, ήτις είρωνεύετο 
τήν τύχην μου, τήν κατέβαλε τόσον, ώστε ή α
τυχής άπεθανεν, Ήθέλησα, φίλε μου, νά εύρω 
τήν ευτυχίαν είς τόν δεύτερον γάμον, άλλ’ ώ 
τής ιίρωνίας καί ένταΰθα άπέτυχον καί ήπατή
θην.

— Ή Άννα λοιπόν γνωρίζει τά πάντα;
— Ναί, γνωρίζει τά πάντα, γνωρίζει τήν δο

κιμήν τόϋ έρωτος, ήν έκαμα, γνωρίζει τόν θάνα
τον εκείνης καί ίδόύ είμαι ό δυστυχίστερος τών 
άνθρώπων.

Αύτη είνε ή Ιστορία τοΰ Σεβιέρου.

Έγώ θά σάς οιηγηθώ τό τέλος τοΰ δράματος 
προσέθηκεν ό .φίλος μας Πέτρος, λαμβάνων τόν 
λόγον.

Ό Ιωάννης οέ.ν σάς είπεν ολα’ μόνον τό πρώ
τον κεφάλαιον σας άνέφερε, έγώ θά σάς διηγη-
θώ τό δεύτερον, τό κ;ι θλιβερώτερον. ’Ατυχής
μετά τής πρώτης του συζύγου, υπήρξε τοιοΰτος
καί μετά τής δευτέρας καί δυστυχώς, ένεκα τής
αύτής αιτίας, δταν συνεζεύχθη τήν δευτέρσν

σύζυγον, παρετήρησε πράγμα φοβερόν,τό όποιον 
δέν έπερίμενεν. Ή Άννα δέν άντικάθιστα ούδέ 
ανέπλήρωνε τάς χάριτας τή; Λουιζης. Ή πραγ- 
ματικότης δέν άνταπεκρίνετο. πρό; τήν ιδανικό- 
τητα εκείνην’ μόνη δέ ή τύψις τής συνειδήσεω;, 
δτι,ενφ ήγάπα ταύτην, άπέστεργε ν ’ άγαπςί τήν 
πλησίον αύτοΰ ούσαν καί ήδη άποθανοΰσαν, τόν 
κατεσπάρασσε θανασίμως, ένφ ή καρδία του ά- 
πεμακρύνετο τής συμπάθειας τής δευτέρας.

Τό αντίτυπου ήτο ωραιότερου τοΰ πραγματι
κού, ο δέ Σεβιέρος τότε μόνον έπείσθη, δτι 
τοΰτο πλέον ήτο πεπαλαιώμένον καί διεφθαρμέ
νου καί ήρξατο έν έαυτφ; αίσθημα φλογερόν δι*  
εκείνην, ήτις έν τφ άνθει τή; νεότητος και τών 
χαρίτων είχε προκαλέσει τό. ονειρον τοΰ έρωτός 
του, μεθ’ού ειχεν έπί πέντε έτη αδιαφορώ; συ- 
ζήσει. Άλλ’ είχε πλέον άπέλθη έκείνη I Καί ά- 
φίνων τό παρόν, άνεπώλει πάντοτε τό παρελθόν 
καί λησμονών την Άνναν, ήγάπα έν έαυτφ έμ- 
μανώς τήν Λουιζαν.

Άπό τής Σκύλλης εί; τήν Χάρυβδιν.
Προβλέπων τό άτυχες μέλλον, προσεπάθει νά 

εύρη μέσον ν’ άντιστή πρός τοιαύτην ψυχικήν 
ταραχήν, πλήν πάσα άπόπειρα τώ άπέβη'μα- 
ταία. Ή δευτέρα του ζωή αΰτη ύπήρξεν έ· 
πομένως πολύ δυστυχεστέρα τής πρώτης.

Περίεργον πράγμα ό Έρως! Είναι μία διαρ
κής πορεία όπισθεν τής χίμαιρας, μία αιώνια 
άντανάκλασις, ής ή πραγματικότης είναι ή θλΐ- 
ψις καί λιποθυμίαπής ψυχής.

. Καί ή θλΐψις αύτη έφερε πολύ ταχέως τόν 
Σεβιέρον εί; τόν τάφον.

Καί ούτως καί ή .μία καί ή άλλη υπήρξαν 
οι έαυτάς καί διά τον Σεβιέρον δυστυχείς.

Kata τύ ‘Ιταλικόν

ΣΤΗ ΧΩΡΑ TOT ΦΩΤΟΣ

Σ' era γιαΛο εύρέθηκα ό-ΙογάΛαζο 
Kai σύννεφο χρυσό μ’ ίφερε πέρα
’Στη χώρα,π' ό "Ηπιος ποτέ δεν κρύβεται 
’Στη χώρα όπου εινε πάντα ήμερα.

Κι ίβγήκαν Οί ουράνιοι της οί κάτοικοι 
Πούχαν ’στην κόρη όΛόχρύσα στεφάνια 
Και ποΰ εφοροΰσαι φωτεινά φορέματα 
Και ρουειπαν pi μεγάΛη. περηφανεια 

■Τί θες διαβάτη σκοτειιε στη χώρα μας 
Πώς ήρθες δώ; ποΰ ταξιδεύεις ;
Ποιά σκέψι συννεφιάζει σου τό μέτωπο
’Στη φωτεινή μας χώρα τί γυρεύεις ;

■Κάποιος παλμός με ίφερεν ουράνιος 
Κι ’ ενα όνειρο γυρεύω ποϋχα πρώτα 
Και τήν ψυχή ίνος άνθους ποΰ μαράθηκε 
Καί κάποιου τραγουδιού τήν πΛάνα νότα.
Ααύριον ΓιώργοςΝ.θωμαίδης

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς τά γυμνάσια :
— Λοχαγέ, δέν εχομεν πλέον φυσίγγια.
— Διόλου ;
— Ούτε έν.
— Τότε, παυσατε τδ πυρ.

Φιλάργυρος προσκαλει φίλον εΐς γεύμα.
Το γεύμα είναι τόσον ανεπαρκές, ώστε μετά τό 

πέρας αύτοΰ ό φιλοξενηθείς αισθάνεται κενόν τόν 
στόμαχόν του.

— Έν τούτοις ό οικοδεσπότης λέγει φιλοφρο- 
νέστατα:

— Καί πότε, θέλεις νά ξαναφάμε μαζυ ;
— Τώρα, άμέσως !

Μία μαγείρισσα λέγει προς τήν κυρίαν της, ή- 
τις τήν άπέπεμπε:

— Τώρα, όπου φεύγω, κυρία, σας λέγω, δτι τό 
κλειδί τοΰ μαγειριού πηγαίνει καί είς τήν κλειδω
νιά του υπογείου, δπου είναι τά κρασια.

Ή κυρία έμεινε. . .

Είς τό πλημμελειοδικείου.
—Κατηγορούμενε, διαιί έμβήκες είς τό παλαιο

πωλείου τήν νύκτα ;
— Κύριε πρόεδρε, δεν έγνώριζον πώς ητο παλαιο

πωλείου, ένόμισα, ότι έπώλει καινουργή.

Ιεραπόστολος Άγγλος προσζαλεΐται ύπό οικο
γένειας είς εσπερίδα. At θυγατέρες τοΰ οικοδεσπό
του παρουσιάζονται έξωμοι.Ό πατήρ θέλων νά κο- 
λάση ολίγον τό πραγμα, υπομιμνήσκει τόν κατηρα- 
μένον συρμόν.

— Ά, δέν σημαίνει τίποτε, λέγει δ ιεραπόστο
λος, έγώ εζησα τέσσαρα έτη μεταξύ αγρίων.

Δύο φίλοι συναντιόνται.
— Τί έχεις, διατί φαίνεσαι ασθενής ;
— Δ.ότι, φίλε μου, έμεινα εννέα ώρας αναίσθη

τος, -κοιμόμουν.

Είς το κακουργοδικειον..
— Διατί έφόνευσας τήν γυναίκα σου; ήδύυασβ 

νά την εγκατάλειψης, άφοΰ δέν τήν ήθελ,ες.
— Κύριε πρόεδρε, ώρκίσθην νά τήν έγκ,αταλεί- 

ψω μόνον μετά τόν θάνατόν της. · 

ί
—Σύ, οστις γνωρίζεις τόσον καλά του πλούσ.ον 

τραπεζίτην Β... γνωρίζεις, διατί πηγαίνει πάντοτε 
είς τήν τρίτην θέσιν, όταν κατέρχεται εΐς τον Πει- 
Ρ«ια;. ·;"λ , ' , .

—’ Απλούστατα,διότι δέν υπάρχει ιετάρτη θέσις.

Κάρολος ό Β’, ό βασιλεύς'τής Αγγλίας ίδών 
καιάδικόν τινα βαδίζοντα είς τό ικρίωμα, ήρώτησε 
τί έπραξιν ό άνθρωπος έκεϊνος. . . γ

—Έγραψε τάς αίσχροτέράς ύβρεις κατά, τών, 
υπουργών σας, Μεγάλειότατε,. τφ άπέκρίθησαυ.
— Ό άνόητος ! ΰπέλαβεν ,ό βασιλεύς, διατί δέν 
τάς’έγραψεν εναντίον μου, δέν θα έτιμωριιτο τότε.

— ’Ιατρέ, μόλ.ις πίω τό ιατρικόν σας, ευθύς απο
κοιμούμαι είς τήν τράπεζαν^ τί υά κάμνω; διότι 
τοιουτοτρόπως δεν δύναμαι να φάγω.

— Νά πηγαίνετε είς τήν. κλίνην σας. ■
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ΜΙΚΡΑ I ΑΓΓΕΛΙΑ!
BIKONBS JLKTE’Y' ΚΕΙΜΕΝΟΥ·

1· 2

3. 4·

5. &■

Ιϊρός ευκολίαν rar έν τώ έξωζέρικώ άπόδη· 
μούνζών ήμετέρων συνδρομητών καί έπιθυμούν- 
των νά τοποθετήσωσι τας οικονομίας τών' παρά 
τή 'Εύηχη Τραπεζη έντάυθα η τή Τραπέζη Ά· 
θηνών. ή Λιεύθυνσις ευχαρίστως γνωστοποίβϊ 
■αύτοΐς ότι τοίς παρέχει πάσαν σχετικήν ευκο
λίαν έπι μικρά προμήθεια. ’ '

Όμοιας γνωστοποιείται τοΐς βοϋλομ'ένοις νά 
προμηθευθώσι ομολογίας λαχέιοφορους της ’Efir. 
Τραπέζης έπι όλοσχερρ πληρωμή ή μηνιαίαις 
δώσεσιν, ότι έπϊσης ή ^ΐείθυνσις αναλαμβάνει 
τά τοΐς παρέας πάσαν ευκολίαν, άντιπροσω- 
πεύουσα αύτούς καταλλήλως.

άιά τούς, έν τώ έξωτερικώ έπϊσης διαμλνοντας 
ήμετέρούο συνδρομητάς καίθέλονταςναδιπλα- 
σιάσώσι τά χρήματά των. άφ' έτος μεν έκτης, 
ΰ'περτιμήσεως τοϋ φράγκου ήδη άφ έτέρουδεέκ'. 
τής ύποτιμήσεως τών οικοπέδων κτλ. δϊδομεν 
τάς,σχετικάς πληροφορίας καί παρέχομεν πάν
τα τά σχετικά μέσαι , \

’Αναλαμβάνω τήν ανταλλαγήν αγοράν και 
προμήθειαν παντός είδους γραμματοσήμων και 
-δελταρίων Ελληνικών. Γίνονται δεκταί πά- 
σαι αΐ έκ τοΰ εξωτερικόν, προτάσεις γραμματο· 
σημοφιλων. χ .

Έρ. πρίντεζης.
Γραφεία ·Φίσεως·.

Τά γραφεία τής «.Φύσεωςυ ά.ν-αλαμβάνουσιν 
έπΐοης τήν προμήθειαν και άποστολήν παντός 
αντικειμένου έξ 'Ελλάδος.

ΞΥΑΟΓΡΑΦΕΙΑΙ ΚΑΙ ΖΥΓΚΟΓΡΑΦΕΙΑΙ
Τό γραφεΐον τής «Φύσεωο» αναλαμβάνει τήν 

κατασκευήν καί άποστολήν ξυλογραφημάτων καί 
ζυγκογραφιών διά τούς έν ταϊς Επαρχίαις καί 
τώ Έξωτερικώ ήμετέρους συνδρομητάο είς τιμάς 
μέτριας.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Ν. Μ- ΜΙΧΑ.Α.ΟΙΊΟΎΆΟ-Χ·

ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ Κάτωθι ταχυδρομείου
’Αγοράζονται εις καλάς τιμάς γραμματόσημα με·. 

ταχειρισμένα.
Πλουσιωτάτη καί ποικίλη συλλογή εύρίσκεται ςί· 

μονογραφημένων δελταρίων όλων τών μερών τής 'Ελ
λάδος, εθνικών ενδυμασιών και πλήθος Kantaisies.

"Ολοι είς τον ΜιχαΙοχοΰίύΟ

ΑΔΕΛΦΟΙ Α. και Π. ΖΑΜΠΑΛΟΥ
04ΟΣ ίΡΚΟΤ ΕΝΒΩΛΩι

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ. Τήν^παρ. έ6δομάδα\επ«^χβησαν «Τά 
νειάτα», Ή «Παριζίανα» μέ-πρωταγωνίστριαν τήν 
περίφημον Κυβέλη"» -Άνδοιανοΰ. Τ\\ τετράπρακτου 
δράμα τοΰ Henrik Ι1«β>Γ <*Εδ5αΤχάιίπ^ερ»  έσημείω- 
σεν εξοχον επιτυχίαν. Τά πρωταγωνιότουττα πρόσωπα 
ήσαν ή Δίς Ειμαρμένη Ξανθάχη ώς Έβδώ.Γκάμπλερ, 
ή Δίς Κυβέλη Άδριανοΰ καί ό χ· Μήτσος Μυράτ. 
Έκ τών νεωτερων έργων ·εΤ’ άσπρα ρόδα» τοΰ Ga- 
valoltti. χ

Επίσης έδόθη ή πρώτη απογευματινή παράστασις 
καθ' ήν επαίχθη «Ή Βασιλοπούλα καί δ Χοιροβο
σκός,.παραμύθι τοΰ'.Ανδερσεν.

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ. Ό θίασος τοΰ α. Πμντοπούλου,άνε-
βίβασεν έπί τής σκηνής διά πρώτην φοράν τήν νεω- 
τάτην κωμιρδίαν « Ό Αβραάμ «γέννησε τόν Ισαάκ, 
δ Ισαάκ κτλ.» 44 γενεολογίας. Μόνοςξδ’τίτλος τής 
κωμωδίας προσελκύει τιουτον κόσμον, <5στέ πολλοί δέ» 
ευρίσκουν όχι μόνον κάθισμα άλλ’, οδτε τόπον.

Ή κωμιρδία αυτή επαΐχθη τό πρώτον εν Νέςι Ύ- 
όρκη. Τους ιδιορρύθμους καί όλως αντιθέτους χαρα
κτήρας Άρθοΰρ καί Άλφρέδ Πέρδιγκτων ύπέδόθη δ 
κ. Παντόπουλος. Φαντάζεσ^ , τιλέρν ηί γίνεται καθ’ 
έσπέοαν ει« τό θέατοόν τοΰτο. ' '

• Μέγα εμπορικόν κατάστημα διαφόρων ειδών. .
ΚΟΝΙΑΚ παλαιόν καί ρούμιόν τελειότατης κατα

σκευής, βραβευθέντα έπανβιλημένως διά τάς ύγιεινάς- 
■αύτών ιδιότητας. Πασα σύστασις περιττή.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
νπό’ προοτάιΐ] τή Α. Β. Κ. τφ Διάδόχφ

. ΈΕεδόθη έσχάτώς ,έν.;φιίλοκάλφ. τομΛίφ περιέ- 
χοντι συνοπτικήν δράσ>ν μέχρι τομ.ΐι9®β<το0 πρώ
του τών γυμναστικών συλλόγων: έν .'Ελλάδι, καί 
τήν; Έκθεσι ν τών πεπραγμένων ύπδ τοΰ διοι
κητικού συμβουλίου κατά τί 1902—1905.

Ό Σύλλογος ούτος ου. πρόεδρος τυγχάνει ή Α. 
Β. Ύ. δ Διάδοχος έπίτιμος δέ πρόεδρος καί μέγας 
εύεργέτης ή A. Β. ϊ. δ. Πρ'(·γκηι|τ Γεώργιος έχει τδ 
Ιδιον αύτών αρχαιοπρεπές οίκημα έπί τής δδού Πα
τησίων. Τδ οίκημα άποτελεΐτα.ι έκ. τού μεγίστου πε
ριβόλου καταφύτου κατά τά άκρα, ,ένφ ύπάρχει δ 
στίβος καί ή έν γένει πλουσιωτάτη καί μοναδική 
συλλογή τών ακινήτων όργάνων, πρδς τδ 0άθος δέ 
τδ κυρίως οίκοδ’όμήγία'; δήοιί. έν'τώ ύποστέγω δια- 
μερίοματι εύρητοι έπϊσης πλουσιωτάτη. κινητή καί 
άκίνητός συλλογή γυμναστικών όργάνων, καί έν 
τοΐς πλαγίοις οιαμερισμασι τ ά' γράφεΤα τού 
Συλλόγ ου, ή αίθουσα τής' ■ δ π λ ο· μ α χ η τ ι - 
κ ή ς, ή τών Λουτήρων, τοϋ άπ ο δ ηίτη ρ ί ο υ, 
ή τής σκ-οπ ό.β ο λ ή ς κτλ. ’ /> ,ί

Ό Σύλλογος έχει .δύο γυμναστάς, έν.α διδάσκα
λον τής δπλομαχητικής δ,ιρικεΐται δέ ύπδ τοΰ Διοι
κητικού συμβδύλιδυ τοΰ "νίιν; προίστάτάι έπαίίως δ 
κ. Κ-. Παπαμιχαλόπουλόο.; Μέλη έν.συνόλιρ μέχρι 
τής έκ-υπώσεως τής κ.Έπ ε τ η ρ t δο.ς» ήσαν έγγε- 
γραμμένα όημ. ' ν
™^Έα5φΕΝΕΪ0Ν ΚΑΙ ΜΠΑΡ 

0 Ι1ΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Τβϊ ί#Α31Α2

Ε Ν ΚΑ 'ΡΩι

Εινε τό ώραιότερον,, χο;λλίτ^ρον· ,καί μεγαλείτερον 
τοΰ ρέκτου κυρίου ΓΕΩΡ. Ν. ΡΒΓΑΚΗ |ΐέ θέσιν Λαμ· 
προτάτην κμι :περΠ’θίησεηϊ;«ρίστη»ν Οινόι κσί ζΰθος 
πρώτης ποιοτητος·.'

6 — Σ’ εύχαριστώ, φίλε μου, έφαγα περίφημακαί τώρα φόρεσε. ού τδν. υψηλόν πίλον, νά κόμης τδ
αύτό. Θά σέ μιμηθώ άκριβέστατα.
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|7. ΜΑΓΙΚΗ ElKftN

λησαν παρά διαφόρων, 25 ύπδ.του έχ Σαγεϊχων χ. Β. 
Προτοπαππά χαί 50 ύπδ τοΰ έξ Άβηνών Κισσού.

Ίέατε βραβεύεται & Κισσός.

• Εχ τών πολλών λυτών τών άνω πνευματικών συν
θέσεων (αινιγμάτων,’.γρίφων χτλ.) μόνον τρεις φέρονται 
οι πολυαριθμοτέρας λύσεις έπιτυχόντες.

Η δίς. S. Α. έξ ’Αβηνών έλυσε 30 πνευματικά; 
ασκήσεις. Ό χ. Π. Παπαθανασίου έχ Πατρών έλυσε 
33 και ό χ. ‘Αλεξ. Μιχαηλίδης έχ Λαρίσσης 58.

Επομένως βραβεύεται ό χ. Άλεξ. Μιχαηλίδης 
έχ Λαρίσσης.

Σ. Φ. Οί βραβευθέντες.παρακαλοΰνται νά στείλωσι 
τινά·.είς τδ γραφεϊον μας .πρδς παραλαβήν τόμου τινδς 
τής 1ης περιόδου τής «Φύσεως» συμφώνως πρδς τους, 
όρους τοϋ προκηρυχθέντος διαγωνισμού.

Α. .Δ.
Άλάν&αοτον φάρμακον κατά της τριχορ- 

ροιας και τής φαλάκρας
Είναι τδ μόνον, δι*  ου άναγεννάται ή κόμη. Τά 

αναμφισβήτητα αποτελέσματα έπικυροϋσι τά πολυά
ριθμα πιστοποιητικά τών έξοχωτέρων ιατρών τής ύ- 
φηλίου, ώς καί πάντων τών χρησαμένων τοΰ αγγλικού 
τούτου καί μοναδικού αντιφάρμακου.

Αντιπρόσωπος ίκ Έλλάδι ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 
Πτολεΐται παρα τφ *Α&.  Στίκη, όδότ Έρμοΰ 'A&fjvai.

Ό ά ί ι ω μ α τ ι κ ό ς. Φίλε μου, είς τδν κόσμον 
ούτόν τρεις γυναίκας μόνον ν’ αγαπάς, αΐ όττοΐαι 
πάντοτε κοί χωρίς νά θέλωμεν ιιδς άγαποϋν καί 
μδε παρακολουθούν παντού καί πάντοτε καί τώρα 
άκόμη.

Ό στρατιώτης. Ποΐαι, κύριε λοχαγέ, έγώ 
δέν βλέπω καμμίαν.

Ό άίιωματικός. Πώς, κύτταέε καλά καί θά 
τάε εδρης άμέσως,τήν γυναίκα σου νά σέ ψιλή, τήν 
άδελφήν νά τής γυρίζης τά νώτα καί τήν μητέρα 
σου, ήτις νά σέ φιλάττη.

18. Τονόγριφος.
Ώς άρωμα δπου βρεθή τήν εύωδιά σκορπίζει 
μά κάόε λύτης εύχερώς τδ μετασχηματίζει 
είς πόλιν Εύρωπαϊκήν έαν δέν τδ άφήση 
ώς έχει νΰν άν δηλαδή τδν τόνον του κινήση.

] 9. Παίγντον
Πώς πρέπει νά συνταχθοϋν αί αυται γραμμαί 

HUH διά νά γείνουν έν ;

20. Γρίφος.
L Γ| όρος

L ϊΝ L Γ< Τ Γι --------------- Ε στή!
L Γ4 ΔΩΡ

91. Λογοπαίγνιο*.
Ιον Ποιος ποταμός δμοιάζει μέ κάτοικον νήσου ;
2θν Ποιον ζώον δμοιΰζει μέ χωράφι ;
3ον Ποια νήσος σοϋ λέγει δτι θά εΐνε δλιγαρκής;
Λάριβοα ’Αλέξανδρο; Χαρίτος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

AVSSQS 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

τοΰ Γ" τόμον (Γ' ηερ.)
*Εκ τών 79 πνευμ. άσχήσεων {αινιγμάτων, γρίφων 

κτλ.) τοΰ ληςαντος τόμου τής «φύσεως»' 5 έστάλ-

ΠΟΤΟΠΟΙΕίΟΝ
ΓΡ. ΓΑΛΛΟΥ ΕΝ ΒΟΛΠι

Κασχευάζονται έξαίρετα καί έχλεχτά ποτά οίον : · 
Ούζον έίαίσιον καί γνήσιον έκ σταφυλής 
Κονιάκ εύγεστον καί παλαιότατον 
Τσίπουρου έκ σούμας γνησιώτατον 

’Ηδύποτα διαφόρων είδών κτλ.
Ιιμαί συμφέρουσαι

Οί περίεργοι ας δοχιμάσωοιν

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

X. Κ. Caraburntr. Δελτάριο- έλήφβη χαί σάς ά- 
πηντήσαμεν νά στείλετε πρότερον τήν οφειλήν σας.
— Α. Μ. Jamestown. ’Επιστολή σας έληφθη ώς χαί 
χρήματα. Εΰχαριστοΰμεν. Ταχυδρομικώς εχετε άπάν- 
τησίν μας και παραγγελίαν σας.—Ν θ. Σφάξ. 
Στερούμενα νεωτέρας σας,ώς μας έγράψατε και πα- 
ρακαλοΰ|χεν μή άναβαλλετε έκ νέου.—Γ.Β. Δη ξ ο ό
ριο ν. Ελήφβη καί άναμένομεν, ώς γράφετε.—Φ.Ρ. 
Πέρα. ’Επιστολή έλήφβη..’Οφείλετε νά εισθε μεγα
λόψυχοι περιφρονοϋντες καί μή δίδοντες σημασίαν εΐς 
τά τοιαΰτα.—A. Ρ. Πύργον Βουλγ. Δελτάριον 
έλήφθη. Άπόρ'ΰμεν δια τήν απώλειαν τών φύλλων. 
Σάς στέλλομεν οτερα χαί ταχυδρομικώς γράφομεν.— 
Η. Σ. Πάτρας. Έλήφθησαν ιΰχαριστοΰμεν χαί έλ- 
πίζομεν είς επιτυχίαν ένεργειών σας-— Α. Σ. Βου- 
χουρέστιον. Έλήφθη δελτάριον χαί ταχυδρ. ε- 
ξετε τδ ζητούμενον άρθρου αρκετα ενδιαφέρον δι’ υμάς.
— A. I. Δ. Μόσχαν. ’Επιστολή καί φρ. 60 έλή- 
φθήσαν εΰχαριστοΰμεν πολύ’ ταχυδρομικώς άποστέλ- 
λομεν παραγγελίαν σας καί σάς γράφομεν καθέκαστα.
— II. Σ. Δάνζαν. Χρήματα έλήφθησαν και σάς 
ήγο^άσαμεν τρεϋς μετοχάς, άς κατεθέσαμεν έπ’ όνό- 
ματι σας είς Τράπεζαν.-θά σάς έχωμε- δέ ενήμερους 
εϊς κληρώσεις καί τόκους.— Π. Ρ. Ληψείαν. Το
κομερίδια έλήφθησαν- "Απασαι παραγγελιαι σας έξε· 
τελέσθησαν, έχετε δέ υπόλοιπον είς πίστωσίν σας,φρ. 
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