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Η ΤΗΣ ΛΦΗΣ ΑΙΣΒΗίΙΣ Μ ΤΟΙΣ ΖίΟΙί1'’
Ή αίσθησις τοϋ ήμετέραμ δέρματος φαί

νεται έξαρτωμένη απολύτως έκ τοΰ πλέγ
ματος τών λεπτών νευρικών ίνών, αϊτινες 
περατοϋνται έλευθέρως μεταξύ τών θηλών 
τοΰ δέρματος. Ύπάρχουσι πρδς τούτοις, είς 
ώρισμένα τοΰ δέρματος μέρη, δύο είδη σωμα
τίων φερόντων τδ δνομα τών άνακαλυψάν- 
των αύτά ανατομικών. Τα πρώτα εΤνε τά 
τού Vater ή συνήθως τοΰ Pacini· τά δεύ
τερα είνε τά τοΰ Meissner ή τοΰ Wagner.

Τά σωμάτια τοΰ Pacini σύγκεινται ύπδ 
θυλάκου σχηματισμένου ύπδ επιτιθεμένων 
κυττάρων. Αί νευρικά! ίνες, μετά πλείστους 
ελιγμούς εΐσχωροϋσιν εις τδν θύλακον, οστις 
φαίνεται ώς πάχυνσις τοΰ περινεύρου. Τά 
σωμάτια ταΰτα, μικρότατα, εύρίσκονται πρδ 
πάντων είς τάς χείράς, είς τούς πόδας καί 
εΐς τας αρθρώσεις. -

Είς τά σωμάτια τοΰ Meissner ή τοΰ Wag
ner, ώοειδοϋς οχήματος, περατοΰται νεΰρον 
όπερ χάνεται είς τδ εσωτερικόν αύτών μετά 
πλείστας περιελίξεις. Πρδ πάντων είνε πολυ
άριθμα είς τά άκρα τών δακτύλων, οπού ε’νε 
πολυαριθρότατα. Περιέχουσι τά θηλίδια (έξ 
ών δέν σύγκεινται πάντοτε) άτινα δίδουσι εΐς 
τήν επιφάνειαν τής χειρός την ίδιάξουσαν 
ραβδωτήν θέαν. Τά ευρίσκουβι προσέτι άλ- 
λαχού, δλιγαριθμότερα, είς τούς πόδας, είς 
τδ στήθος καί είς τά χείλη.

Είνε πιθανόν, έν τούτοις, ότι τά σωμάτια
ταΰτα δέν είνε αληθώς τά τής άφής όργανα.
Είνε ίσως μάλλον προωρισμένα νά προφυ-

λάττωσι τά αληθή αίσθητι'κότατα’όργανα, 
άτινα περιέχουσι. ·

Πολυαριθ|ΐότερα είς τάς μάλλον αίσθηΤι- 
ρίους του δέρματος χώρας, ώς είς τάς χεί- 
ρας. είς τήν γλώσσαν, ■ όπου ’ ή αίσθησις 
είνε’μαλλον ηύξημένη, φαίνονται: δηλούμενα 
είς ώρισμένα σημεία, όπου ή αίσθησις τής 
άφής βεβαίως ύφίστατσι· ώς έπι τδ πλεΤστον, 
είνε άφθονα και εΐς τούς.πόδας, οϊτινες δέν 
είνε πολύ εύαίσθητοι, άλλ ’ οϊτινες άπ ’ έναν- 
τίας είνε πολύ έκτεθειμένοι.

τον ΙγκιφάΧρν nereis cat-

J .

"Εμιον ΙγκαραΙον ιομή} ...
Irifera. t. ΎιΜίβμα. 2. ’Επώιρμίί. 3. ’.ΙμφιβΙηαιρο- 
ΐιδης χατών. 4. 'ΕίαιΐίρικαΙ &ηϊο.Ι. 5- *Εο<»ιιρικαί.

Τδ αίσθημα τής πιέσεως συνδέεται στενώς 
πρδς τήν παρουσίαν τών τριχών, αϊτινες, 
άναμφιβόλως, είς τινας περιστάσεις, χρησι- 
μεύουσι πρδς προφύλαέιν τώ.ν υποκειμένων 
μερών, άλλ’ αίτινες. κατά τήν γνώμην τοΰ 
κ. Blix, είσί πιθανώς πάντοτε παρα τώ άν- 
θρώπω όργανα τής άφής.

Εχομεν πολλά έτι νά είπωμεν έπί τών 
νεύρων τοΰ δέρματος. Φαίνεται, οτι τινά 
ένοΰνται μέ τάς θηλάς τοΰ δέρματος, έν ώ 
έτερα περατοϋνται έλευθέρως. *Ο  Merkel 
έέέφρασε τήν γνώμην, ότι τά περατούμενα 
έντος τών θηλών τούτων ε’νε τά αληθή τής 
^φής νεύρα, έν ώ τά μένοντα ελεύθερα δέ
χονται τάς τής θερμότητος [ΐεταβολάς. Έτεροι 
εζέφρασαν γνώμην πιθανωτέραν, ότι τά έλεύ- 
θερα νεύρα μετεβίβοίον απλώς τά γενικά

(1) Άπόσπβσμβ έχ τοϋ Ιργόυ τοϋ sir 3<>bn Lub
bock ή α ΐσ β η σ ι ς χ « ί το ένστικτον πΌι ρ i
-οΐς ζωοις καί π ρ β> τ ί σ τ ω ς π α ρ i τοΐς
<ντ ο μοκ.
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αισθήματα καί τά ασαφή, ,έν ω τά περατού- 
μενα έντός τών θηλών έδιδον τά ειδικά αι
σθήματα τής πιέσεως, τής θερμότητος, τοΰ 
ψύχους κτλ. Έκοστοντών αισθημάτων τού
των δύναται νά μετασχηματισθή είς πόνον, 
όταν ό εξωτερικός έρεθίσμςς είνε πολύ.εν-
TOVOO.

Λιάρραμμα συμπλέγματος μαλακών μερών και τίνων 
σκληρών τοΰ λεπύρου τοΰ κυγχιλίου .χιτών, δεικνυόμενου 
ήια τομής καϋέτου τήί ίπιφανιίας. ί- κερατοειδής^ ασβέ- 
οτώδηί χιτών. ϊί. ΐρι; g. κρυσταλλώδης, ιι. οπτικόν νεύ
ρου. ρρ. αιοέληματηρίου δργάνου. κλπ.

Όπωςδήποτε, ό ΒΙΪΧ και ολίγον πρότερον 
ό Goldschneider έκαμαν τήν ένδιαφέρουσαν 
ταύτην άνακάλυψιν, άτι δέν είναι τά αύτά 
τοϋ δέρματος σημεία, ούτε αΐ αύται νευρι
κοί καταλήγεις δι ’ ών αισθανόμενα τάς μετά- 
4ολάςτής πιέσεως καί τής θερμότητος. Τά 
αισθήματα τοϋ ψύχους καί τής θερμότητος δι· . 
δονται διά διαφόρων σημείων τοΰ δέρματος. 
Τό τής πιέσεως αίσθημα φαίνεται συνδεδε- 
μένον μετά τής παρουσίας τών τριχών. Τά 
τρία; ταΰτα συμπλέγματα τών αισθητηρίων 
μερών πλησιάζουσι τόσον πολύ και είναι 
τόσον ατενώς μεμιγμενα, ώστε δεν ειχον 
άποχωρισθή μέχρι τοΰδε. Ετίθεντο κατ α
θροίσματα ακολουθούντο γραμμάς μάλλον ή 
ήττον καμπύλος. Ό Goldschneider εκαμε 
πειράματα διά λεπτής άκίδος, ήν περιεφερεν 
έπί τού δέρματος, ζητών ούτω νά προσδιο- 
ρίση τδν τοπον τών αισθημάτων τής πιεσεως.

’Άν, διά πολύ λεπτής βελόνης, άνυψώ- 
οωμεν καί άποκόψωμεν μέρος τού δέρματος 
τών ούτω όριζομένων μερών, τό αίσθημα, 

. τό έκ τής αποκοπής προερχόμενου, θά δια- 
ψέρη εΐστάστρεΤς περιστάσεις. Άν τό ύψωθεν 
■μέρος ήτο σημείου πιέσεως προκύπτει 
αίσθημα πόνου ακαριαίου. Ή αποκοπή ση
μείων αισθήματος θερμότητος δίδει, κατά τάς 

. περιστάσεις, αισθήματα θερμότητος ή ψύχους. 
Αί νευρικαί καταλήξεις τής θερμοκρασίας 

. εΐσί, κατά τόν Goldschoeider λεπτότεροι καί 
όλιγαριθμότεραι τών τής πιέσεως. Άψαιρεΐται 
έκ τοΰ δέρματος μέγας αριθμός αίσθητη- . 
ρίων .σημείων καί εύρίσκεται δτι είς έκα
στον τούτων αναλογεί μία νευρική κατάληξις.

Εΐς ούδεμίαν περίπτωσιν δυνάμεθα νά ιδω 
μεν τάς διαφοράς μεταξύ τών νευρικών κα
ταλήξεων τών άντιστοιχουσών είς τά διάφορα 
αισθήματα, καίτοι, λογικώς, δυνάμεθα νά 
έλπίςωμεν οτι θά τάς εύρωμεν.

’Εγείρεται .νυν ή άπόρεία.νά γνωρίζωμεν 
άν ύψΐστανται νευρικαί καταλήξεις διάφοροι 
διά τά αισθήματα τοΰ πόνου, τής' πιέσεως 
κτλ. Αί παρατηρήσεις τοΰ Βίϊχ και τοϋ 
Goldschneider φαίνονται άποδεικνύουσαι ότι 
δέν ύψΐστανται ίδια όργανα διά τά αισθήματα 

■τού πόνου, άλλ’ οτι πάσαι αί λίαν'ΐσχυραί 
εντυπώσεις καταλήγουσι είς πόνον.

Τό δέρμα τών κατωτέρων ζώων εΐν.ε πολ- 
λάκις λίαν αισθητικόν, άλλά πολύ ολίγον 
γνωρίζομεν τήν εύαίσθητον κατασκευήν τών 
όργάνων τής απτικής αντιλήψεων. Άναμ- 
Φιέόλως, είς τινας περιστάσεις εΤνε πολύ 
απλά, άλλ’ είνεπιθανόν, οτι είς άλλας περι
στάσεις πολυσύνθετα όργανα όφείλουσι τήν 
ορατήν απλότητά των μόνον εΐς τήν ανε
πάρκειαν τών αίσθήσεών μας καί τών μέσων 
τής έξερευνήσεως.

Εΐς τά κοιλεντερωτά (ζωόφυτα κτλ.), ινες 
τινές, ιδίως αί. κείμενοι έπί τών προσακτρίδων 
καί πλησίον τού στόματος, έθεωρήθησαν 
γενικώς ώς όργανα τής αφής.

Έν τώ έπιθηλίω πλείστων κατωτάτων 
ζώων εύρίσκονται δύο είδη θηλών. Αί μέν, 
άδιάψοροι, μή παρουσιάζουσαι ίδιας, τροπο
ποιήσεις, σχηματίζουσι τόν όγκον τού έττι— 
θηλιακού κυττάρου- αί δέ, μάλλον-ή ήττον 
τροποποιημένοι, συνδέονται ένίοτε άπολύτως, 
άλλά χωρίζονται γενίκώτερον διά μιας ή πλει_ 
οτέρων αδιαφορών θηλών. -

Είκών 3- Έσατερικόν τμήμα bohemia cornala* ib 
απτική &ρίξ· bp. υπόδερμα c &ηλν b έσωηρίχό» *ι“ί?ι““ 
τοΰ Ιγκεφάλου a. δφ&αίμός ne νευρικόν ϊνίδιον u εσω
τερικόν αιματώδες όγγεΐον.

Είς τινας περιστάσεις τά νεύρα περα- 
τούνται άποτόμως εΐς την επιδερμίδα, αύτη 
δέ ούδεμίαν παρουσιάζει ορατήν άλλοίωσιν 
διά των μέχρι τουδε γνωστών μέσων τής 
έρεύνης. Τοιαύτη.εΐνε ή ύπό τής είκόνος ι 
παριοταμένη περίστασις δεικνύουσα τομήν

τοϋ δέρματος μικρού σκώληκος (νηρηιδος).
Είς τάς μεδούσας επίσης, ύποθέτουσιν 

οτι ή τής άφής αϊσθησις εδρεύει είς τάς διά 
βλεφαρίδων έφωδιασμένας θηλάς (έϊκ. 2). 
Αί θηλαί αύται διαψέρουσι μόλις τών άλλων 
επιθηλιακών θηλών, άλλά περατοΰνται·έξω· 
τερικώς διά τών βλεφαρίδων καί ύποδέχονται 
νευρικόν ίνίδιον διά τού βαθέος μέρους 
αύτών.

Εΐς έτέρας περιστάσεις, αί άπτικαί- Εες 
μόλις διαφέρουσι τών ίνών αΐτινες καλύπτουσι 
δλον τό σώμα.

Ήτετάρτη εΐκώνπαρουσιά 
ζει μέρος τού δέρματος τής 
θαλασσίας ανεμώνης,οί μακροί 
κύλινδροι εινε θηλαί ίνικαί, 
αληθείς έλαστικοί σάκκοι έν
τός τών όποιων εύρίσκεται 
μακρά ίς περιεστραμμένη, πα- 
ρουσιάζουσα συχνάκις λεπτόν 
άκρον. Δι ’ ελαφρός πιέσεως 
εξέρχονται αίφνης αί ινες

διάγραμμα μέ-&ν, αΐτινες ώς μ_ικρά βέλη 
ρους τοΰ δέρματος πολυάριθμα έπί τού δέρματος 

■ ύδροίώων χρηα,μ^ο,ο,ν
δης &ηλή nz νευ· προς υπερασπισιν και εξον- 
ρική 9ηλή. τωοιν τών μικρών ζώων δι ’ 
ων καί τρέφον
ται· nz πα^ουσι 
άζει νευρικήν θη
λήν. Δυνάμεθα νά 
ίδωμεν οτι ή ίς 
είς ήν περατοΰ- 
ται δέν διαφέρει ® 
κυρίως τών λοι
πών .

Είς τούς κρι- 
κωτούςσκώληκας,
ομοίως, ή γενική έπιφάνεια τού δέρματος (είκ. 
3) παρουσιάζει ΐναςή άπτικάςρλεφαρίδας, αί- 
τινες είνε διασκορπισμέναέψ. όλης τής έπιψα- 
νείας τοΰ σώματος και ιδίως έπί τής κεφαλής. 
Ένίοτε,αΐ ινες ένοϋνται εΐς ίδια, συμπλέγματα, 
κείμενα είτε είς τά κατωτέρω μέρη τοΰ δέρ
ματος είτε είς θηλίδια μάλλον ή ήτΤ..ν ύ,ψω- 
μένα.' Ή είκών 3 πάριστα τό εμπρόσθιου 
μέρος τοϋ σώματος' μικρού σκώληκος τών 
γλυκέων ύδάτων ' (bohemilla) και δεικνύει 
σαφώς τάς επιδερμικός τρίχας καί τάς ρε
γάλας απτικός τοιαύτας. Είς έτέρας περι
στάσεις, ώς είς τάς κεοαίας τών alciopidaires 
εύρίσκομεν μικρά ραβδία ωοειδή καί ζωηρά, 
είς τήν βάσιν τών όποιων απολήγει νευ 
p"‘Vc,· . . .....

Επίσης εις τα μαλακια ή επιφάνεια του 
δέρματος είνε λίαν εύαίσθητος και γενικώς 
έφοδιασμένη διά λεπτότατων βλεφάρων, ίδιαι- 

τέρως έπί τών προσακτρίδων,· ή 'έπί τών 
άκρων τοΰ οστράκου ώς είς τούς μυτίλους 
(μίδχα). Παρά τισι, ώς έπί τοϋ λειμακος βε- 
έαιοΰσιν ότι τά νεύρα πλησιάζοντα τό δέρμα, 
διαιρούνται είς πλέγμα ίνών.

Εΐς έτερόν τι είδος τών λειμάκων, ανα
γράφονται πάντοτε ώς όργανα όψής (εΐκ. 5) 
μικραί Λροεξοχαΐ τοΰ δέρματος όψειλόμεναι 
είς πάχυνσιν τής έπιδερμίοος. Ύπό τάς προε- 
ξοχάς ταύτας, αί έπιθηλιακαί θηλαί, είνε 
μεγαλέίτεραι τοϋ συνήθους, καί·ύπό ταύτας 
ακόμη εύρίόκεται. σωρός θηλών τοΰ οποίου 
δέν ήδυνήθησαν νά όρίσωσι τήν λεπτήν κα
τασκευήν άλλ’ δστις συνδέεται μετά νεύρου 
τίνος.

Έπι τού οστράκου είδους τών μαλακίων 
(oscabrions) ύπάρχουσι όργανά τινα ώρι- 
σμένα. πιθανώς προορισμένα διά τήν ό
ψήν. Έχόυσι πόρους οστράκων,; σχηματί - 
ζονται ύπό μεμβράνης διαφανούς καί· ισχυ
ρός διαθλαστικής, καί παρουσιάζουοι μορ
φήν κώνων άνεστραμένων. Περατοΰνται ύπό 
ομαλής επιφάνειας, ήτις παρουσιάζει συν- 
κεγτρικούς δακτυλίους, ώς νά συνκταντο τά 
όργανα ταΰτα έκ συνκεντρικών στρωμάτων ή 
έπιτεθειμένων κώνων.Έκαστον τούτων, δέ
χεται τήν κατάληξιν νευρικής ΐνός; Έχόυσι κατάληξιν νευρικής ΐνός'. “Εχόυσι

διάψορον μέγε
θος, ενεκεν τοϋ 
όποιου ό Moseley 
Πρωτείνει όνό- 

■ μάτα μ α κροα ι- 
σθητήρια καί 

' μ ί κ ρ ο α ι σ θ η- 
τ ή ρ ι α (είκ. 6). 

Είς τά πλεϊστα 
ζώα και ιδίως εΐς 
τόν άνθρωπον, τό

έπιδεκτικόν εξωτερικών έντυπώ- 
Άπ ’ εναντίας εΐς τά εν τομα καί τά 

, τό ύπόδερμα . καλύπτεται 
ύπό στρώματος μάλλον ή ήττον παχέος κερα-

’Εν σχέσει πρός τάαί αισθήσεις τώνέντόμων, 
' ’ -ττώνται έξ

δέρμα είνε 
σεων.
όστρακοδέρματα, τό ύπόδερμα , καλύπτεται 
ύπό στρώματος μάλλον ή ήττον παχέος κερα- 
τώδους υφής, γνωστού ύπό τό όνομα χιτών. 

’Εν σχέσει πρός τάσι αισθήσεις τώνέντόμων, 
έξαιρουηένης τής όράσεως, έξαρτώνται έξ 
ινιδίων διαφόρων σχημάτων. Γνωρίζομεν πολύ 
ολίγον τά πραγματικά μέσα διά τών όποιων 
τά ζώα αισθάνονται, καί γνωρίζομεν επίσης 
ολίγον, τήν όύσιώδη σύστασιν-τών λεπτών 
όργάνων των. ’Επίσης ύπάρχουσι μεγάλοι 
διαφωνίαι καί εινε δύσκολον να είπητις άν 
ίνίδιόν τι αισθητικόν δεδομένου χρησισμεύει 
είς τήν άκοήν, εΐς τήν, όσφρησιν, καί. εις 
τήν όψήν.

Αί τρίχες τών άρθροποδών- άνήκουσιν είς 
διαφόρους κατηγορίας· τινές δύνανται νά 
καταΤαχθώοιν ώς ακολούθως· είς έκείνας ύψ'
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&C ό χηωνώδης ύμήν εΐνε ακέραιος.
α. θρ'ιί κοινή τής έπιψανείας (είκ- 5 a) 
β’. θρίί νηκτική ως ίττερον (είκ. ό b) 
Είς έκείνας ύψ ’ άς ό χιτωνώδης νμήν εΐνε 

διατετρωμμένος και αίτινες ί,χονίΦΐ νευρικήν 
ba είς την βάσιν των.

ι. τρίχες σκληραί.
γ’. τρίχες μέ δυοκάμπτουοταίνονταο όρ

γανα αφής (είκ. $ C) 
' έ'· , ’ ' ’ ' ‘ 
δράνης, ένίότε 
(είκ. 6 (1)

. τρίχες έστηριγμέναι διά λεπτής μεμ-* - Λ 2__ _____ . Ί . ίΑ./».,··ι Atr αμλπτωλοειδοΰς' όργανον ακοής

Είκών 6.
Απτικοί τρίχκ τον προμυκτηρος μνίας (musca)· νενρον.

2. τρίχες κοϊλαι, άνοικταί είς τό άκρον.
Αί άπτικαί τρίχες—ώς α! τού ανώτερου 

< μέρους τής προδοοκιδος τής μυίας—είοίν όρ 
γανα λεπτά, κοίλα, επιμήκη κνΐ αιχμηρά, έμ- 
πεπηγμένα εντός τοϋ ύμένος καί ηνωμένα μετά 
νεύρου, δπερ άμέσως ύπό τδ δέρμα, μετά*  
οχητατίέεται εΐς γάγγλιον πολυκυψελώδες.

Αΐ νευρικαί καταλήξεις καί αί σχέσεις των 
μετά τύν αισθητικών ινιδίων δύνανται νά 
παρατηρηΘώσι, κατά τρόπον αξιοσημείω
του, είςτά πλεΐοτα διαψανή ύδατώδηή κε 
κλεισμένοι διά λεπτής μεμβράνης.

ε'. βρίέ περιέχουσα προέκτασιν νευρικού 
πλάσματος· όργανον δσψρήοεως. (είκ. 5 β) 

ς'. τρίχες κεκαλυμμέναι γενικώς καί κεί
μενοι είς τδ στόμα ή.είς πλησίον μέρη· δρ 
γ.ανον γευσεως (είκ $ f )

Έκαστη τών τάξεων τούτων ύπόκειται είς 
ατελεύτητους τροποποιήσεις καί βεβαίως Θά 
άποκαλυφθωσιν ακόμη νέαι. Αΐ αίοθητικαί 
τρίχες είσί πολλάκις βεβυθιομέναι μάλλον ή 

■ ήττον έντδς τοϋ χιτωνώδους ύμένος.
Ή είκών 6 δεικνύει τρίχας τινας άπτικάο 

τοϋ πραμυκτήρος μυίας τινδς imnsi'a '· Έκά · 
στη τών τριχών τούτων εΐνε έμπεμπηγμένη 
έπί γαγγλίου καί ηνωμένη μετά νεύρου (ν). 
(1 καί 2).

Ηρ. X. Βλησίδη; 
φωτ. ;νβι·ζ,ων

alMWSMm "ΦΪΕΕίβΙη

Ιον Σχοπδς του διαγωνίσματος elve ή συγγραιρη 
μελέτης έπί τών ηβών, εθίμων, παραδόσεων, περι
γραφής της ip.ltopw.qi χινήαεως, τών ασχολιών, τοΰ 
βίου τών κατοίκων κτλ. τών έξης πόλεων χαι νήσων : 

2ον Σμύρνης, Χίου, Ψαρών, Σάμου, Κύπρου, 
Ίεροοουλήμ., Αιξ-Λε- Μπαίν Νίκαιας, Κρήτης, Βε
νετίας, Τιφλίδος, Άβμάρας, Μάλτας, Ρόδου, Βαρκε
λώνης, Σίδνευ, Μελβούρνης, Ζαμεστόουν, Καλχούτας, 
Δουρδά·, Savennh G«orgie, Buenos Aires. Joannes- 
bourg, και ΠτωΑίμαίδος.

3ov To ιστορικόν μέρος τής μελέτης νά ή δσω τό 
δυνατόν περιληπτικότατων.

4ον Τα χειρόγραφα νά ωσι καθαρογεγραμμένα καί 
μόνον έπι τοΰ ένός μέρους τοϋ χάρτου-

δον Ό διαγωνισμός θά γίνεται μεταξύ τών περί τής 
αύτής πόλεως συγγραφών- Επομένως b παρών διαγω
νισμός ύποδιήρηται εις τόσους διαγωνισμούς, οσος θά 
εινε ό αριθμός τών πόλεων, ών μελέτας θέλόμέν λάβη- 

6ον Έάν εκ τίνος , πόλεως λάβωμε·1 μίαν καί μο'νον 
συγγραφήν, τότε ανευ διαγωνισμού θέλει κριθή,

7ον "Εκαστος δύναται νί διαγωνισθή καί έν τή με
λέτη πολλών πόλεων.

βον Τα χειρόγραφα νά ύπίγραφώσι δια fyivSoiviuov, 
εντός δέ κεκλεισμένου Φακέλου να εύρίσκεται τό αλη
θές ίνομα.

9ον Τοΰ διαγωνισμού δύνανται νά συμμεθέξωσι καί 
μή συνδρομηταί τής «Φύσεως».

10ον Έν τη αποστολή τών χειρογράφων όφείλουσι 
πάντες νά άποστείλλωσι καί τά; σχετικάς εικόνας 
τοϋ περιγραφέντος μέρους, απόψεις τής πόλεως, 
τοπεϊα, κτίρια, έθνιχάς ένδυμασίας κτλ. (Φωτογραφίας, 
φωτοτυπίας ή έπιστολ. δελτάρια).

H ον Τα χειρόγραφα δμοΰ μετά τών εικόνων νά άπο- 
σταλόΰσι δια συνεστημένης επιστολής

12ον Βραβεία θ’ άπονεμηθώσι Πρώτα καί αμέσως 
έπαινοι Ώς πρώτα βραβεία όρίζομεν Ίον Τήν δημο- 
σίευσίν τοΰ (έραβευθέντος έργου μετά τών εικόνων 2ον 
Ί'ήν καταχώρηβιν τής προσωπογραφίας τοΰ βραβευ- 
θέντος. Sov "Ενα τόμον χρυσόδετου τη; Α' περιόδου 
τής «Φύσεως». 4όν Τήν είκόνά τών ’Αθηνών ή Πει
ραιώς κατ’ εκλογήν καί 5ον τήν ‘Ιστορίαν της Ελ
ληνικής Φιλολογίας του Καρόλου Όδ· Μυλλέρου,

Τά έπαινεβέντα θέλουσι δημοσιευθη μόνον χαί τοΰτο άν δεν τύχει του Α' βραβείου έτέρα τις μελέτη.
13 Ό διαγωνισμός άρχεται άπό σήμερον καί λή

γει τή 10η Δεκεμβρίου 1903, δτε πρέπει άπαντα τά 
χειρόγραφα νά εύρίσκονται εν τω γραφείω ήμών.

Ή έχ τώ» διαγωνισμάτων ώφέλεια είνε μεγίστη ή 
δ’ ένασχόλησις τερπνοίάτη. Ήμεΐς λοιπόν τηροΰντες 
τό άρχικώς χαραχθέν πρόγρ-;» λχ τής «Φύσεως» πρό
γραμμα βαΐνον προς τήν τερψιν, ωφέλειαν χαί διδα
σκαλίαν τών ήμετέρων αναγνωστών, από τοϋ παρόν
τος τεύχους προκηρύσσομε» τόνδε τον διαγωνισμόν 
ούτινος οί κάτωθι δροι δέον καταλεπτώς να τηρηθώ- 
σιν ύπό τών διαγωνισθησομένων.

Ώς θά ίδητε δέν πρόκειται ούτε περί διηγηματικοΰ 
οΰδέ περί ποιητικού άγώνος. Άλλότριο» εινε τό θέμα 
ήμών' καινοφανές δσω καί τερπνόν. Τούτο παρ*-  
κατιόντίς βλέπετε-

Έκ τής Λιευθόπηνς

Τϊ ΟΡΎΖΔ

Καλλιέργτια καί περιγραφή.—Ή όρνζα Ιν Ίαπωνίρ.— 
Ό ’Ζάπων καλλιεργητής.—■ Ή ήμερα τοΰ Τάπωνος.— 
Εδέσματα έξ όρνζης.— 17‘ίΪι καί γ,ρήοις ιών φυτών 
εν τή βιομηχανία.
Ή όρυξα «ποτελεΐ μέλος τής οικογένειας τών 

άγροστωδών. Κατά τινα διάδοσιν τό όνομα 
τού .φυτοϋ τούτου προήλθεν έκ τοϋ αραβικού eras 
δπερ οί Έλληνες μετέτρεψαν είς όρυξαν, ό οέ 
Λινναΐος διεφύλαξεν.

Έν τή τών όρυξοειδών τάξει περιέχοντσι πολλά 
είδη μεταξύ τών 
είνε δ ρ u I α ή 6 ο υ σα.

Ή όρυξα μετά 
θρεπτικών φυτών

Γάίει περιεχοντσι πολλά 
όποιων τό μάλλον ένδιαφέρον 
κοινή ή όρυξα ή σ τ ( λ-

τόν σίτον είνε ίν τών πρώτων 
καί ή μεγαλειτέρα πλουτοφόρος 

πηγή τών άσιατικών χωρών, έτι δέ περισσότερον 
τών ’Ιαπωνικών, ένθα ώς έδεσμα εΐνε κατ’έίοχήν 
έθνικόν, έν δέ τφ έμπορίω τά μάλιστα προσοδο
φόρου. Τό φυτόν τοΰτο απαιτεί ΰδατα άφθονα 
πλούσια δέ είε όργανικά στοιχεία, κλ.ΐμα θερμόν 
καί πεδιάδας έκτεθειμέναε είς τόν ήλιον. Εκτός 
τούτων ούδέν άλλο άπαιτεΐ· καί αύτή ή φύσις 
τοΰ έδάφους τφ εινε άδιάφορος. Τό δέ περίερ
γον εΐνε, ότι καίτοι άπαιτεΐ χαμηλά πεδία πλημ- 
μυροΰντα ύδάτων, άλλαις λέίεσιν έστίας νο
σώδεις, καίτοι ή καλλιέργεια τών δημητριακών 
καρπών είσήλθε καί έγένετο γνωστή έν ’Ιαπωνία, 
έν τούτοις ό Ίάπων χωρικός προτιμρ τήν καλλιέρ
γειαν τής όρύίης. Δυο δέ είδη ταύτης καλλιερ- 
γοΟσι’ τήν όρεινήν καί τήν πεδινήν καί έκ μέν τής 
πρώτης ύπερπληρούνται τά όρεινά μέρη, είς ύψος 
joo μ καθόσον άπαιτεΐ όλιγώτερον ύδωρ τό είδος 
τούτο, έκ δέ τής δευτέρας, ήν καί προτιμούσιν ϊνα 
καλύπτωσι καί τήν άπωτέραν έτι γωνίαν, βρί- 
θουσι τά πεδινά μέρη. "Οταν ό όρυίών εύρίσκεται 
έπί όριξοντίου πεδίου ούδεμία ή δυσκολία καί τό 
έξαιρετικόν. Συμβαίνει όμως πολλάκις νά εύρί
σκεται έπί τών κλιτύων τών όρέων καί πράγμα 
βχι σπάνιον, έπί άποκρήυνων πλευρών. Έν τοι
αύτη περιπτώσει δ όρυίών παρουσιάζει θέαμα άρ- 
κετά παράδοξον. Καί έν πρώτοίς αύτό τοΰτο τό 
σχήμα τοΰ όρυξόνος εΐνε άλλόκοτον έπειτα είς 
πολύ πλησίον άποστάσεις εΐνε άνηγερμένα τείχη 
έκ χώματος διά τήν λίμνασιν τών ύδάτων καί τούτο 
ϊνα αί ρίζαι καί αί βάσεις τής όρύίης εύρίσκονται 
διηνεκώς έν τφ δδατι, πλήν τοΰ μίσχου, καθόσον 
τότε ύπάρχει φόβος σήψεων. ’Ανάγκη νΰν νά όμι- 
λήσωμεν καί περί τοϋ μηχανισμού τοΰ ύδατος. 'Ως 
έπί τό πλεΐστον τούτο προέρχεται έκ ποταμού έξ 
ού διά χανδάκων μετακομίίεται είς τούς όρυύόνας, 
ένθα πάλιν διά τών χωμάτινων τειχών λιμνά- 
ζεται καί μόλις αύξηθή καί πλημμυρίσει διαχέεται 
έν δλω τφ όρυξόνι Καί ούτω τόάροτρον, τό πά
τημα τών βουβάλων καί ό λίσγος τού χωρικού είνε 
άχρηστα κατόπιν τών έκδουλεύσεων τού ύδατος, 
χωρικοί δέ καί χωρικαί, όταν είνε ό καιρός τής 
σποράς, άνέρχονται είς τούς φράκταςκαί ρίπτου- 
σιν άφθόνως είς τήν ζύμην τού υδατος καί τού 
χώματος τόν πλουτοφόρον σπόρον. Ή όρυξα 
ούτως αύξάνεται καί μόλις λάβει ώρισμένην τινά 
άνάπτυξιν έκρυίοΰται καί μεταφυτεύεται είς δμοιον 
πάλιν έδαφος άλλά κατά δέσμας «χωρισμένος κσί 
κανονίκώς διατεθειμένος.

Όταν τά φυτά φθάσωσιν είς τό σημεΐον, τούτο 
οί χωρικοί εύρίσκονται είς πυρετώδη κίνησιν έτοι- 

μάξοντες δίκτυα έξ άχύρων δι ών χαλύπτουσι 
τά φυτά καί τοποθετούντες παΐδας .παρά τούς φρά- 
κτας, διά τήν έπιδρομήν τών πτηνών I Τά πτηνά 
είνε δ ίφιάλτης τών καλλιεργητών τής όρύξης. 
Είς μάτην οί χωρικοί μετεχειρίσθησαν φόβητρα· τά 
λαίμαργα πτερωτά έφοβούντο τόσον, δσον τά χα
μίνια τό πρό τής κερασιάς φόβητρου.

Μόνον διά τών δικτύων κατωρθοϋσι ν’ άπαλ- 
λάσσωνται τών λαιμάργων πτηνών, άλλ’έπειδή δέν 
είνε καί πολύ εύκολος ή κατασκευή τόσων δικτύων, 
μεταχειρίζονται, ώε εϊπομεν παΐδας, οϊτινες έπί 
τών φρακτών καθήμενοι άπό πρωίας μέχρις έσπέ- 
ρας, διά φωνών καί χειρονομιών άποδιώκουσι τά 
πτηνά.

Κατά τόν Νοέμβριον οί θύσανοι έχουσιν άπο- 
κτήσει χρώμα κίτρινον, τοΰθ’ δπερ σημαίνει, δτι ό 
καιρός τής συγκομιδής έφθασεν. Ή όρυξα ώρίμασε 
καί δ (άπων χωρικός καθαρίξειτό δρέπανον αύτού.

Γυμνόπους εισέρχεται- έντδς τού όρυίδνος, κό
πτει τά φυτά κατά δέσμας καί τά τοποθετεί έπί 
τών φρακτών. Άφοϋ θερίσει δλον αύτοΰ τόν αγρόν 
δένει τάς δέσμας κατά τήν βάσιν καί τάς άναρτδ 
καβαλικευτά έπί ξύλινων δοκών ύπό τόν 
ήλιον μέχρις δτου βηρανθώσιν. · ::

Ήδη πρέπει ν’ άποχωρισθήό σπόρος, ή καθαρά 
δρυύα, έκ τοΰ λοιπού φυτού. Πρός'τούτο δ χωρι
κός θέτει τάς κορύφάς 'τών φυτών έντδς τών σι
δηρών όδάντων τροχού, κρατών τούς μίσχους· είτα 
διά τόν τέλειον άποχωρίσμόν τών σπόρων κτυπφ 
τά φυτά διά καταλλήλων ροπάλων καί μετά τούτο 
συνάγει τήν δρύίαν διά πτύου ή άλλών μηχανών. 
Καί πάλιν δμως ή δρυζα δέν έχει καθαρισθή, διότι 
οί σπόροι περιβάλλονται σφιγκτώς ύπό τίνος χι· 
τώνος. Πρός τούτο λειότριοοόσι τήν όρυίαν καί 
κοπανίίουσιν έντδί μεγάλων ΐγδύων δια βραχέων 
ξύλινων κοπάνων. Έν τή καταστάσει ταύτη ό 
φλοιός χρησιμοποιείται ώς σάπων.

Ή έργασία αύτη γίνεται συνήθως ή έντδς 
άπλουστάτου μύλου ή διά ξυλίνου άξονός έφοδια- 
σμένου δ’ ώρισμένου άριθμσΰ στρογγύλων σω
λήνων καί τεθειμένου έν κινήσει δι’ ύδραυλικοΰ 
τροχού. Έν τοΐς πεδινοΐς δμως μέρεσιν όπου εΐνε 
άδΰνατον νά λειτουργήση υδραυλικός τροχός, ό μύ
λος αντικαθίσταται ύπό τών χειρών κάί τών ποδών.

Τόν χειμώνα μετά τήν συγκομιδήν, ' στρέφουσι 
τό ρεΰμα τού ποταμού διά νά ποτίσωσι τάς γαίας 
καί δυνηθώσι νά τάς καλλιεργήσωσι διά.τίνος έρ- 
γαλείου τής .χειρός, όμοιου περίπου πρός τήν σκα
πάνην τών άμπελουργών. Έπειτα κοπρίίουσι τήν 
γήν διά λιπασμάτων φυσικών καί έπαναλβάνουσι 
τήν σποράν κατά τήν άνοιίιν. Έν ’Ιαπωνία ή 
όρυξα άντικαθιστά τόν άρτον-έβρασμένη έν ύδατι 
καί άνευ άλατος (τό ρόξεν) άποτελεΐ τό κύριον 
έδεσμα τών τριών γευμάτων, όνομαζομένων ·. όρυξα 
τής πρωίας, όρυξα τής μεσημβρίας καί όρυξα τής 
έσπέρας. . .

Άφοΰ δέ έφθάσαμεν μέχρι τοΰ .γεύματος του 
Ίάπωνος άς προχωρήσωμεν είς άπλήν έξέλιίιν τον 
ήμερησίου αυτού βίου.

Ό.’Ιάπων έγείρεται τό μέν θέρος είς τάς 7, τόν 
δέ χειμώνα είς τάς 8. άφοΰ καλώς πλυθή καί κα- 
θαρισθή περιποιήται τήν κόμην του,ροφδ καλήν τινα 
μερίδα όρύίης, συνοδευομένης ύπό τινων λαχανι
κών ώριμασδέντων έν τή άλμη καί κατόπιν έπιδί- 
δεται είς τό έπάγγελμά του, διακόπτων συχνάκις 
τήν έργασίαν του, ϊνα καπνίση μικράν τινα πίπαν. 
Επιστρέφει είς τόν οίκον του περί τήν μεσημβρίαν 
δπου μετά πολλής όρέξέως καταβροχθίζει νέον πι- 
νάκιον όρΰξης έβρασμένης έν δδατι μετά τινων τε-
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μαχίων ίχθύοο άλμυρού, λαχανικών, διαφόρων ζυμα

ρικών καί τέλος δι’ έγχύματοο τείου άρκετά δυνατού, 
Ή ύπηρεσία έκτελεϊται ύπό τίνος ύπηρετρίας 

καθημίνηο έπί τών ποδών της καί έν σεβαστή άπο- 
στάσει καί ήτις γεμίζει έν μέτρω τούς κενούς κυάθους 

έκ τής βεβιασμένης όρύζης, ήν λαμβάνει έκ τίνος 

χύτρας ίυλίνης πρδ αύτής τοποθετημένης.
Ή έέαΙρετος αΰτη δρυζα. εΐνε άναντηρρήτως 

ή καλειτέρα τοΰ κόσμου όλου καί δέν δμοιάζει 

διόλου πρός τήν ήν συνειθίζομεν έν Εύρώπη, ήτις 

άλλως τε προέρχεται έκ τής Κίνας ή τών άποι- 

κιών.
‘ήί δρυζα 'τής Ιαπωνίας εΐνε έίαιρετικώς καλ- 

λιτέρα, τοϋτο δέ προέρχεται έκ τής καλλιεργίας καί 
προπαρασκευής. Οί σπόροι αύτής όλίγον τι βρα- 

σθέντες εΐνε πάντοτε διακεκριμένοι καί ούδέποτε 

συγκεκολλημένοι, χονδροί καί όγκούμενοι περισ
σότερον διά τής βράσεως, σχηματίζουσι δέ κρέμαν 

σαπωνοειδή καί συμπαγή.
Έάν άφήσωμεν τήν δρυζαν καί άναβράση αχημα- 

τίζομεν είδος τι ζύθου άρκετά ζαλιστικου όνομα- 

ζομενου Σ ά κ ι, δστις είνε γενικής χρήσεως, άντι- 

κατέστησε δέ πδν άλλο είδος αλκοολικού ποτού. 
Τό ποτόν τούτο είνε άχρουν, άγευστον,δι’ ήμάς δέ 

τούς εύρωπαίους θέλει φαν ή δυσαρέστου γεύσεως. 
Πίνεται θερμόν εύρίσκεταιδέ έγκεκλεισμένον έντός 

φιαλών έκ πορσελάνης, αίτινες θερμαίνονται έντός 

ζεστού ΰδατος.
Διά τών μίσχων τών όρυζών κατασκτευάζουσιν 

οί Ιάπωνες ένδύματα άδιάβροχα καί όδοιπορικά 

σανδάλια δι’ άνδρας καί ίππους. Έπίσης κατα
σκευάζουν χορδάς, ψιάθας καί πίλους· έκτειθέμε- 

νοι ο! μίσχοι ύπό τόν ήλιον λευκαίνονται καί χρη
σιμοποιούνται διά λεπτάς έργασίας.’Επίσης χρησι

μοποιούνται καί διά τήν κατασκευήν τοΰ χάρτου.
Τοιαύτη περίπου εινε ή καλλιέργεια τής όρύζης 

έν ’Ιαπωνία, περί ής αί ΕύρωπαϊκαΙ άγοραΐ έκ- 

φράζονται ένθουσιωδέστατα όμολογοΰσαι δτι ή' 
’Ιαπωνική δρυζα εΐνε ή καλλιτέρα τού κόσμου.

Κισσός

ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Σέ περιβόλι μιά αυγή, ένώ περιπατούσα 

χ’ έμύριζα τά λούλουδα x αύτά παρατηρούσα, 

κ*  ελαφριά έφύσαε τδ δροσερό αγέρι, 
ένα κοντά μου πέταξε ώραϊο περιστέρι 
χ’ έπάβησε ν’ άναπαυθή σ’ αμυγδαλιάς κλονάρι 
ητο σεμνό χαί τρυφερό χαί είχε τόση χάρη, 
του ίρριξα τό βλέμμα μου επάνω του καί μόνο 

χαί δέν έχόρταινα ποτέ γ^α να τό χαμαρόνω I 
Κι’ αΰτδ μ’ έχύτταζε γλυκά μέ μάτ’ ημερωμένο, 
ητο ’σάν κόρη έμορφο, μέσ' στ' άσπρα έντυμένο. 

Τότε σιγά τό ζύγωσα χαί τώπιασα στο χέρι, 
το φίλησα, ‘ματ’ έμοιαζε τό άλλο του τό ταίρι, 
πώχει χι' αυτό τό σώμά του λευκό, ώσαν τό κρίνο, 
κ' εινε αβώο, άχολο, κ’ εΐν’ "ήμερο κ’ έκεϊνο. 
“Εχει δυο μάτια λυγηρά, ποΰ όταν μέ κυτεάζουν 

μ’ άναστατόνουνε τόν νοΰ χαί την καρδιά σπαράζουν I 
Τής κεφαλής του τά φτερά εινε χρυσά, μαγεύουν, 

και δλοι τό θαυμάζουνε, τό βλέπουν, τό ζηλεύουν. 
Πώς το ποθώ, πώς τό πονώ αύτό τό περιστέρι ■ . . , 
ποΰ τέρψι κι’ άγαλλίασι ή όψι του μοΰ φέρει I 
Τ αγάπησα καί τάγαπώ χαί πάντα τό λατρεύω, 
τό συλλογιοΰμαι πάντοτε, παντού αύτό γυρεύω!

. .. 1—3—90S. Φιλάπτηνυς.

Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Είς εκατόν πεντήκοντα χιλιόμετρα υπολο
γίζεται ώς έγγιστα τό μήκος τοΰ ιερού πο 
ταμοΰ Ίορδάνου, κυλίει δέ τά κύματά του 
ούχΐ έντός κοιλάδος άλλά σχισμής εδάφους 
καθιζημένου ένταΰθα, όσον ούδαμοΰ άλλοθι 
τής γής. Άπό τό βασαλτοπαγές ύψίπεδον 
τοΰ Τέλλ-ελ-Καοί, είς τήν ρίζαν , μιας με
λιάς και μιας φηγού, άναπτυσσουσων τούς 
γιγαντωθείς των κλώνους από εδάφους υψη
λού ς 66 μέτρων, άναβλυζει τό διαυγές κύμα 
ρυακος ιο μέτρων έχοντος πλάτος, ή πηγή 
ή μάλλον ή κρήνη τοΰ Δάν, ή αφετηρία αυτή 
τής Ίουδαίας, ή παρθένος συνάμα γενέτειρα 
τοΰ Ιουδαϊκού Vardan, τοΰ Καταβαίνον- 
τος.

Καί όμως, μετά τινα δρόμον, τό διαυγές 
αυτό ύδωρ θά μολυνθή άπό πηγάς θανατη
φόρους καί ή εποποιία τής κοιτίδος του θά 
μετατροπή είς δηλητήριου !

Καταβαίνει ό ποταμός, καταόαίνει μέχρι 
σημείου νά έίισωθή τό ρεΐθρον αύτοΰ πρός 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, όντως δέ περί 
τήν πρωτην λίμνην, .τήν Ούδέχ, μόλις κατά 
δύο μέτρα ή κοίτη του είναι υψηλότερα τής 
επιφάνειας τοϋ πόντου. Καί άρχίζει τό έλος 
τό θανατογόνον, σκεπασμένου έδώ άπό συμ
φυή πάπυρον. Αύτά εΐναι τά βιβλικά ύδατα 
τοϋ Μερώμ, ών αΐ δηλητηριώδεις άπόπνοιαι 
περιόάλλονσιν έκτασιν μείζονα τών 40 τε- 
τραγων. χιλιομέτρων.

Καί ό ιερός ποταμός έόακολουθεΐ τήν κά
θοδόν του, ϊνα μετά μικρόν χαιρετίση τό δεύ
τερόν του ύδατοστάσιον, τήν πενταπλάσιας 
περίπου έκτάσεως λεκάνην τής Τιόεριάδος 
(ΐπ5 τετραγ,. χιλιόμετρα), τήν πολυώνυμον 
και περίδοζον λίμνην Γεννησαρέτ, θάλασσαν 
τής Γαλλιλαίας, θάλασσαν τού Κινερέθ, τήν 
Μπάχρ Ταμπαρία τών συγχρόνων άράβων.

Εϊπομεν, βαθυτέραν κοιλάδα δέν εχει ή 
γή. 2οο μέτρα κάτω τής θαλάσσης κοιμάται 
ή Γενησαρέτ, έχουσα μέγιστον βάθος 260 
μέτρων, Τίς οΐδεν· ίσως είς έποχήν άγνω
στον ή μικροσκοπική αυτή μεσόγειος συνε- 
κοινώνει πρός tijv μεγάλην μητέρα της, παρ’ 
ής έδανείσθη τότε τήν ύφάλμυρον γεϋσιν 
τών ύδάτων της· μήπως έκεϊθεν τοΰ Καρ- 
μίλου τό έδαφος δέν ταπεινοΰται πρός τήν 
ακτήν τής Φοινίκης, ή μή δέν εΐνε επαρκές 

‘τούτου τεκμήριου αί στοιβάδες τών θαλασ
σίων χαλίκων, αϊτινες δεσπόζουν πολλαχού 
τών ύδάτων τής Τιόεριάδος ;

Άλλ ’ εντεύθεν ογκοΰται ό ποταμός. Έζερ- 
χόμενος ταύτης δέν εΐναι πλέον ό ρύαέ τής 
κρήνης τοΰ Δάν. ’Εχει πλάτος 26 εως 3ο

μέτρων καί χωρεΐ ήρεμα ήδη, διελισσόμενος 
μεταξύ τών συστάδων έκ καλάμων καί μω- 
ρίκης· τόν ήρεμου δρόμον του μόνον εν ή δύο 
ρεύματα διακόπτουν είς τά βάθη τής έρημου 
κοιλάδος τοΰ Γώρ, τήν όποιαν πυρακτοϊ 
ό συριακόσ ήλιος, συγκεντρών έν αύτή ώς 
έν φακώ τάς άκτΐνας του καί προσδίδων είς 
αύτήν μέσην θερμοκρασίαν 24 βαθμών.

Άπ’ έδώ άρχιζει τό έργον τής έζατμίσεως, 
καί όμοιούται ό τόπος πρός τήν κατακεκαυ- 
μόνην ’Αφρικήν. Τό ζωϊκόν καί φυτικόν βα 
αίλειον έχει πολλά έδώ νά έπιδείζη τά αφρι
κανικά.

Έδώ ό ποτιστής τών Άράβων (Χεριότ· 
έλ-Κεμπρίρ), ό Ιορδάνης, απορροφά διψα
λέος τούς έκατέρωθεν προστρέχοντας εΐς τήν 
κοίτην του ρύακας και μέ έκρουν 3ο-39 κυ
βικών μέτρων ύδατος κατά δευτερόλεπτου, 
προχωρεί πρός νότον. Βιάζεται νά φθάση 
τήν ίεράν λεκάνην, όπου θά βαπτισθή ό 
Υιός τοΰ άνθρωπον. Άντί λοιπόν νά προο- 
φέρη τά ναματά του πρός έίυγίανσίν του 
και καλλιέργειαν τοΰ Γώρ, παραλαμβάνει καί 
όσα έζ αύτοΰ ρέουν τέκνα τών καταιγίδων 
καί φεύγει μαζύ των πρός νότον, διά μέσου 
θαυμασίας χώρας, όπου πλεΐστα ύψοΰνται 
ρωμαϊκά ερείπια, καί κάτω λαμπρών οριζόντων, 
ούς συνεσκότησαν άλλοτε αΐ πυρώδεις έίε- 
μέσεις τών όρέων τοΰ Χασυράν καί τού 
Σοφά, τών ήδη έσόεσμένων, ώς ή δόία τής 
χώρας. Άλλ' έν τώ ορόμω του τώρα ό πο
ταμός συναντά τήν μάλλον περιβόητων, τήν 
μάλλον παράδοξον λεκάνην τών γήινων ύ- 
οάτων, τήν θάλσσσαν τοΰ θανάτου, τήν Νε
κρόν, τής όποιας ή έκτασις διαοκώς έλατ- 
τοΰται, ινα ίσως επαλήθευσή το όνομά της. 
διατηρούσης ακόμη έπιφάνείαν 926 τετραγων. 
χιλ ομέτρων. "Αν έτέμνετο ή άν ύφίστατο 
καθίζησιν ή ψαμμογρανιτοπαγής όφρύς ή 
χωρίζουσα αύτήν άπό τοΰ μυχού τής Ερυ
θρός θαλάσσης, ή μήκος έχουσα ι8ο χιλιο
μέτρων καί 602 μέτρων ύψος ύπέρ αύτήν, 
τά ύδατα τής Νεκρός θά ήνοΰντο μέ τής 
Ερυθρός τό ύπουλου κύμα.

Μία ρωγμή έν τή προσακτίω Συρία καί ή 
Μεσόγειος θά έπλήρου τήν έρημον και τήν 
ίεράν Γήν, κατακλύζουσα τά κρητιδοπαγή 
καί τιτανοπαγή παλαιστινιακά γεωστρώματα. 
Λευκάζει άπαστράπτον ύπό τόν φλέγοντα 
ήλιον τό κύκλω έδαφος. Έδώ πλειότερον ό 
Απόλλων έράτει τής Γης· άλλά ή βαρεία 
εβραϊκή έμπνευσις δέν έγέννησεν έδώ ούδε
μίαν δι’ αύτόν Δάφνην, καί μέ τάς άκτΐνας 
του έπλείε μόνον τοϋ Θεανθρώπου τήν φω
τεινήν άλωνα....

*Ηλί<κ« I. Οίκον.

ΘΕΡΙΝΗ ΕΚΑΡΟΜΗ ΕΙΣ Τ
(Συνίχιια Ιχ τοΰ προηγ. φύίλον)

Ήτο σκότος. Ή σελήνη έμελλε περί τήν ένδε- 

κάτηνν’ άνατείλη, μόλις δ’ έξήλθομεν τοΰ λι

μένος, ό όφθαλμος ήρξατο νά συνειθίζη βαθμηδόν 

προς τόν περιβάλλοντα ήμας ζόφον. Οι αστέρες ό είς 

μετά τόν άλλον, τά πέρ-.ξ δρη, ή θάλασσα καί αΰ· 

ται αί άκταί τοδ Φαλήρου, τής Αί·ζίνης, τής Σα· 

λσμϊνος κτλ. διεκοίνοντο άμαυρώς, ειτα καθαρότερα 

καί ειτα καλείτερα, μετ’ οΰ δέ πολύ έβλέπομεν διά 

μέσου τοϋ σκότους. Περίεργον! δ,τ: δέν βλέπει τις 

συνήθως, προξενεί τρόμον καί ειτα κατάπλήξιν. 

Ή σιωπή έκείνη τής νυκτός, δ θροΰς τών μικρών 

κυμάτων, τό μυστηριώδες τοϋ ουράνιου σπινθηρο- 
δολοΰντος χάους, ή αμφιβολία τοϋ άνέμου καί τής 

τρικυμίας, τό εύβρηπτον σκάφος μας, πάντα ταΰτα 

συγκεντρούμβνα είς τήν μνήμην, προκαλοδσι σκέ
ψεις μελαγχολικάς, αίτινες1 δέν άφίνουσιν έν ήσυ- 

χία νά απόλαυση, νά χαρή τις τήν περιβάλλονταν 

μεγαλοπρεπή έκείνην και χαρίεσσαν φύσιν-Ό δρο

σερός άήρ, τό παφλάζον τήδε κακεϊσε ύδωρ, τό με

γαλείου του ούρανοϋ καί τής πέριξ αδρανούσης ξη

ρας, οί αστέρες και τό ύποφώσκον τής μελλούσης 

ν’άνατείλη σελήνης φώς τά έγκαταλειπόμενατε- 

λος γνωστά μέρη και τά προ*ύπτοντα  νέα, άπο- 

τελοΰσιν όντως ζητήματα ευχάριστου μερίμνης καί 

άπολαύσεως, άλλ' δμως ό φόβος ο κατακυριεύων 

τόν ταξειδιώιην, άπομακρυνεΓ άτυχώς πασαν τέρ- 

ψιν καί κα: αμιγή αμφιβολίας εύχάρίστησιν..

Μετά δίωρου οΰτω πλοΰν ή σελήνη ανατέλλει 

γοργή καί καταπόρφυρος, μεγαλοπρεπής και πλη- 

σιφαής καί διά μιας φωτίζει τό συμπαν, ένφ οί αστέ

ρες ώχριώσι πρό τοδ φωταυγοΰς άστρου τής νυκτός.

Ήδη ή νύξ ώχετο άπιοΰσα καί πλέομεν έν μέσφ 

άπλετου φωτός. Οί οφθαλμοί μας δέν κοπιάζουσι 

πλέον καί τό σκάφος μας έλευθερως και μετά πλεί- 

ονος θάρρους διέρχεται τόν ιερόν βράχον τής Σοι>- 

νιάδος ’Αθήνας. Πάντες στρεφόμεθα μετ’ εύλαβείας 

πρός αύτόν, χαρμοσύνως χαιρετίζομεν, καί ειτα 

προχωροϋμεν πρός τήν Κέαν, δτε προϊούσης τής 

ώρας άναγκαζόμεθα νά έγκαταλείψωμεν τήν θελ- ■ 

κιικήν έκείνην νυκτερινήν άπδλαυσιν μετά τών 

Ο-σπεσίου θεάματος προκυπτόντων πέριξ ήμών 

ποικίλων καί πολυμόρφων τοπίων καί να, κατέλθω- 

μεν είς τά διαμερίσματα μας πρός ύπνον.

Ό καλός και πάντοτε πρόθυμος' κάι φιλομειδής 

διά τοΰς εύ έχοντας θνητούς Μορφεύς δέν ήργησε 

νά μάς άποκοιμήση έν τή έπιθαλασσίφ κοιτίδι μας 

καί περί τό λυκαυγές .δ συρμός τής άλλόσου τής 

βαρυγδούπ.ου άγκυρας μας αίφνηδίως καί άποτόμως 

μάς άφύπνισεν.

Ήγέρθημεν θέλοντες καί μή άπαντες καί/μετ’ 

οΰ πολύ έθαυμάζομεν μέ τάς πρώτας άκτΐνας τοΰ 

άνατέλλοντος γλυκυτάτου τής Σύρου Ήλίου, τήν 

λαμπράν καί θελκτικωτάτην άποψιν τής βασιλίδος 

τών νήσων τοΰ Αιγαίου. Έδώ ή πολύσκιος παρα

λία μετά τών παρατεταγμενών έκατέρωθεν πλοια

ρίων έφαίνετο γραφικωτάτη, έκεΐ οί πεπυκνωμένοι 

έξ οικοδομών δεξιά καί αριστερά λόφοι της, μετά 

τών έπ’αύτών έπιβαλλόντων ναών των ήσαν άρι*  
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στουργημιατικοί, παρέχει δέ-χαι εις τό βάθος τά 

βουνά, οΐ λόφοι χαί αί χλιτύες θαυμ.ασιώτατοι.

Το παν έχ του πλοίου κατά τήν πρωινήν έχείνην 

ώραν έξεδήλου ηρεμίαν χαί γαλήνην, χαλλονήν χαί 

γοητείαν έν τώ μαχαρίω τούτφ τόπω.

Ό μεταδαίνων έξ ’Αθηνών είς Τήνον, δύναται 

νά διαχέψΐ} τδ ταξείδιόν του ενταύθα χαί νά μείνη 

έπι μίαν, δύο χαί πλείονας ημέρας είς Σύρον ή χαί 

νά έξαχολουθήαη αύτό διά τού ίδιου ατμόπλοιου, 

άναχωρούντος αυθημερόν περί τήν 8 ώραν δι’έχεϊ.

Ήμεις προυτιμήβαμεν τδ πρώτον χαί έξήλθομεν 

εΐς τήν Έρμούπολιν, Άνομα χαι πμάγμα, ώς λέ
γουν, διότι ή Έρμούπολις ήτο, είναι χαί θά είναι 

ή πόλις τοϋ Έρμου, τοϋ ’Εμπορίου χαί τής βιομη

χανίας τής όλης Ελλάδος, διότι υπήρξε τδ χέντρον 

τής κινήαεως, ή πρώτη πόλις τής Ελλάδος χαί 

δ μοναδικός λιμήν τής ’Ανατολής, χαθ’ήν εποχήν 

ή 'Ελλάς χαί ή Τουρχία έστέναζον πολιτιχώς χαί 

διοιχητιχώς χαί άπασα ή συγκοινωνία μεταξύ αυτών 

χαί τής Δύσεως έξετελεϊτο διά μέσου ταΰτης, διά 

τών 'Ελληνικών ιστιοφόρων «χαψών χαί τών ευρω

παϊκών ατμόπλοιων. ‘Ηδη τά πάντα μετεβλήθησαν 

χαί ή άγαπητή τοΐς πασι Σΰρος, τέλεον έγχαταλει- 

φθεϊσα, περιήλθε σχεδόν είς άφάνειαν έμποριχώς 

χαί βιομηχανιχώς απέναντι τής προόδου τών άλλων 

πρωτευουσών χαί δευτερεουσών πόλεων 'Ελλάδος 

χαί ’Ανατολής.

Έμείναμεν λοιπόν ενταύθα χαί εϋρομεν αύτήν επι

κρατούσαν έμποριχώς στάσιμον, ώς πρδ διετίας καί 

τριετίας, μόνον δέ πολιτειακώς προεδεύουσαν. Φωτι

σμόν καί καθαριότητα τής πόλεως άμεμπτον, τάξιν 

δέ καί ησυχίαν επίζηλον. Ή Πλατεία, τδ Νησάκι, τά 

Βαπόρια χαί αί ώραΐαι ρωμαντιχαί χαί διασκεδάστε- 

καί έξοχαί της, συχναζόμεναι ιδία τδ θέρος ύπό τών 

καλλίτερων κοινωνικών τάξεων της, προδίδουσι τήν 

προϊοϋσαν τασιν τών κατοίκων της πρός τήν πρόο
δον, καί τάς συγχρόνους απαιτήσεις τοϋ πολιτι

σμού, τήν φιλοκαλίαν, τήν φιλαρέσχειαν χαί τήν 

φιλοξενείαν.

Κατά τήν βραχειαν ταύτην διαμονήν μας έπι- 

σκεφθέντες διάφορα μέρη τής πόλεως έπηνέσαμεν 

τήν δεξειότητα φιλοπονιαν χαί προσήνοιαν τοϋ 

£ν)μ·άρχου κ. Μάσχα, τήν ευγένειαν καί τδν ίππο- 

τισμδν τοϋ βουλευτον χ Στ. Βαφιαδάχη, άνταξίαν 

τής τοϋ τέως συμπατριώτου υμών καί φίλου, αοι

δίμου Δ. Βαφιαοάχη πολυετώς χρηματίοαντος δη

μάρχου Σύρου, τήν ζωηρότητα, καί ετοιμότητα τοΰ 

λόγου, τοΰ πνεύματος καί προθυμίαν τοΰ έτέρου 

επίσης δημοτικοτητάτου χαί ανταξίου βουλευτοΰ 

Σύρου κ. Ά. Βιτάλη, καί αντιπροέδρου νϋν τής 

Βουλής, οστις διά τής σομπαθοϋςχαι δημοτικοτάτης 

συμπεριφοράς του κατέκτησε τήν έμπιστοσύνην τοϋ 

τόπου, δν πολλαχώς· ό ακάματος ούτος αντιπρό

σωπός της ύπηρετεΐ χαί ευεργετεί, έθχυμάσαμεν 

τήν ευγένειαν και προσήνειχν τών πολλαπλών κα

τοίκων τής νήσου, ιδία τών καταστηματαρχών αδελ

φών Μπενα, καί τών εύγενεστάτων υπαλλήλων 

των, τών αδελφών Δράκου,, καλλίστων εμπόρων, 

καί προσηνεστάτων νέων, μ·τά πολλών τή αλήθεια 

σπανίων προτερημάτων πεπροικισμένων, τών κυρίων 

. Δελαγραμμάτικα, επίσης καλλίστων και φιλοτιμω- 

τάτων εμπόρων, καί πολλών άλλων, ώς καί του

ε-·'

προσηνεστάτου τοΐς ξένοις κ. Νάνου, εύτυχεστάτόυ 

μέν φίλου χαί ποιητου, άλλ’ άτυχεστάτου εμπόρου, 

θυσιάζοντος ανέκαθεν τα συμφέροντα αύτου χαριν 

τής προς τούς φίλους αγάπης καί ειλικρίνειας του.

Τήν μεθεπομένην περί τήν 8 ώραν τής πρωίας 

έπιόάντες τής Ήρας, ώραίου άτμοπλοίου τής Εται

ρείας Τζών άπ^ραμεν διά Τήνον, ένθα μετά δίωρου 

καί πλέον τρικυμειώδη πλοϊΐν, καθ’ ον έκλυδονιζό- 

μεθα ένθεν κακεϊθεν ύπδ τοΰ ισχυρότατου ανέμου 

καί τών ζωηρών κυμάτων τής μικρας εκείνης λω- 

ρίδος τής θαλάσσης, άφικνούμιθα παρά τήν ακτήν, 

άγχυροβολήσαντες έν τφ μικρώ όρμφ ή λιμένι τής 

νήσου καλουμένφ, πέριξ τοΰ όποιου εκτείνεται ή 

πόλις Τήνος

Καί έξήλθομεν άμέσως, περιεκυκλώθημεν δέ ♦ 

ύπδ χωρικών καί ζώων, προτεινόντωυ ήμϊν νά μας 

μεταφερουσιν είς τάς έξοχάς.

Ή Τήνος, εΐς ώραίαν καί θεαματικήν άπδ τής 

Σύρου άποψιν κειμένη, εχει 10-12 χιλ. κατοίκους 

είναι όλίγΟν έφορος, άλλά κατάρρυρος όύσα καλ

λιεργείται είς τδ ανώτερου αυτής ύψος, κατα δέ 

τήν ανατολικήν άκτήν ύψουται πρδς τδ ορος Τσι- 

κνιας, οθεν πνέουσι συνήθως σφοδροί βόρειοι άνεμοι, 

καθιστώντες τδ κλίμα ύγιές καί τδν πλοΰν έπεισε, 

ώς προείπομεν, λίαν επίπονον καί κινδυνώδη εΐς 

τούς ναυτιλλομένους.

Ή νήσος αύτη ένέχει πολύ τδ. ένδιαφέρον καί 

χρήζει τδν κόπον ν ’ αναφέρωμέν τινα ενταύθα περί 

ταύτης.

Έχει κλίμα υγιεινότατου, καί παράγει πρδς 

τοΐς άλλοις οίνον εξαίρετου, μάρμαρον περιώνυμον 

ΰφίτην λίθον, οπώρας, μέταξαν, άλλάντους *τλ.  

άλλά δέν δύναται νά διεθρέψη τδν σχετικώς πυκνόν 

πληθυσμόν της, δι' όπερ πολλοί τών κατοίκων 

άποδημοΰσιν είς τδ εξωτερικόν, εργαζόμενοι, ιδίως 

ώς λεπτουργοί, λιθοξόοι καί υποδηματοποιοί, συν- 

τελοΰντες μετά τήν έπιστροφήν αύτών είς τά πάτρια 

καί τήν ευμάρειαν τής νήσου. Άλλ’ έτι πολλοί επι

δίδονται καί είς τήν καλλιτεχνίαν, άναδεικνυόμενοι 

άριστοι χαλλιτέχναι, ώς περί αύτών άνεφέρωμεν έν 

τινί προγενεστέρφ φόλλφ τής «Φύσεως».

Ή Τήνος, ήτις κατά τήν αρχαιότητα εκαλείτο 

Ίδρόεσσα καί Όφιοΰσα, κατφκεϊτο ύπδ Ίώνων, 

άποίκων τών ’Αθηνών, οίτινες δι^ροϋντο κατά φυ

λάς, ώκουν δε τήν ομώνυμον τή νήσφ πόλιν κειμένην 

πρός νότον μετά περιφήμου-ναοΰ τοΰ Ποσειδώνος, 

έχοντος πέριξ ιερόν άλσος, ένθα έτελοΰντο τά Πο- 

σειδώνεια είς τάς κώμας Ήριστον (παρά τό σημε

ρινόν χωρίου Κώμη), Έλαιοΰντα, Πάνορμον, παρά 

τδν κατά τήν ΒΑ. παραλίαν κείμενον, έτι καί νΰν 

οΰτω καλούμενου.

Ή Τήνος έχει καί γυναικεία·/ Μονήν, τής Κοι

μήσεως τής Θεοτόκου ή Κεχροθουνίου, τήν μεγα- 

λειτέραν τής 'Ελλάδος, ένθα διαιτώυται πλέον τών 

100 μοναχαί.

Ή πρωτεύουσα Τήνος ή Άγιος Νικόλαος κεΐ- 

ται έπί τής Νοτίου ακτής παρά τήν άρχαίαν ομώ

νυμον πόλιν έν τοποθεσία εύαρέστφ, έχουσα μ.ικρδν 

λιμένα ή Ορμον, ώ; εϊπομεν, ούχί τόσον ασφαλή 

αλλα δσημέραι δια τεχνικών έργων βελτιούμενΟν, 

οδούς στενάς, άλλά καλώς έχτισμένας οικίας, καί 

πολλάς έκχλησίας.

Πρδς βορράν εΐς πέντε λεπτών άπόστασιν έντεϋ- 

θεν έπί άνωφερείας εύρίσκεται δ περιώνυμος άνά 

τήν ’Ανατολήν Ναός τής Ευαγγελίστριας, έχων 

θαυματουργόν εικόνα τής Θεοτόκου, εύρεθεϊσαν 

τφ 1823, χιισθείς βραδύτερου έκ μαρμάρου μετ’ 

εύρέος περιβόλου χαί όψηλοΰ κωδωνοστασίου χαι 

περιέχων πλούσια αναθήματα. 'Ενταύθα, ώς γνωστόν 

συρρέουσιν έξ Ελλάδος, Μικρας Ασίας καί λοι

πής Τουρκίας απειροπληθείς προσκυνητα'ι δίς του 

έτους, τή 25 Μαρτίου κυρίως καί τή 15 Αύγοόστου.

Άχαταλλήλως βεόαίως ό Ναός ούτος τής Εύαγ- 

γελιστριας ονομάζεται καί Μονή, διότι ούτε Κοι- 

vifitov άποτελεΐ, ούτε ηγούμενον έχει, μοναχούς δέ 

άφ’έτέρου ολίγους, τούς έπαρκοΰντας είς τήν έπι- 

τήρησιν καί υπηρεσίαν τοΰ ίιροΰ ιδρύματος. ’Απο

τελεί δέ μακρόν παραλληλόγραμμον, εΐς τήν πρό- 

σοψιν τοΰ οποίου εόρίσκονται.

Ιον Τά κελλία, ώραία καί εύρυχωρα.

2ον Ή αίθουσα τοϋ Συμβουλίου καί τών συνε

δριάσεων.

δον Ή Βιβλιοθήκη τής Μονής.

4ον Τδ σκευοφυλάκων.

Έχει δε δύο ναούς έπαλλήλως φκοδομημένους. 

Κάτωθεν έντδς θολοειδούς μυστηριώδους κρύπτης εΰ- 

ρίσκεται δ ναός τής Ζωοδόχου Πηγής, δστις έλαβε 

τδ όνομα τοΰτο έκ πηγής άνακαλυψθείσης τδ 1822.

(“Επεται ουνίχεια)

Η ΜΟΙΡΑ Τ " ΒΑΣΙΛΕΟΣ
Είς βασιλεύς μακρυνών χωρών περίπα

των ύπερόν τινα μετά τίνος τών ύπουρ- 
γών τον, συνάντησε μίαν βοημάν, ήτις 
έλεγε την τύχην καί Αθέλησε νά άκούση 
τήν τύχην τον ύπουργοΰ του- Ή βοημή 
χωρίς νά έξετάση τάς γραμμάς τής χει
ρός λέγει :

«Εύτυχης ύπουργός, θά έχεις υιόν 
δστις θά γίνη βασιλεύς τών χωρών τού
των·*

Ό βασιλεύς πληρώσας τήν βοημήν, 
έχαμήλωσε τήν κεφαλήν λυπημένος. Βλέ- 
πων τοΰτο ό ύπουργός έφοβήθη καί έσκέ- 
φθη έάν ποτέ άποκτήση υιόν νά μά είπη 
τίποτε είς τόν βασιλέα.

Καί ίδού μετά τινα καιρόν ό ύπουργός 
άποκτδ. ένα υίόν. Πάραυτα τόν άπέκρυφε, 
άλλ’ οχι τόσον ταχέως,.ώστε νά μά λάβη 
γνώσιν ό βασιλεύς, δστις λαβών τό παι- 
δίον και κλείσας αύτό εΐς κυτίον έρμη- 
τικώς κεκλεισμένον, τό έρρ.ιφεν είς τόν 
ποταμόν, δστις διήρχετο έκεΐ πλησίον·

Τό κυτίον λαβόν την .φοράν τοΰ ρεύ
ματος, έπεσεν είς τήν λίμνην ένός άτμο- 
μύλου. Ή μυλωθρός, ήτις κατ’ έκείνην 
την στιγμήν έπλυνεν ασπρόρουχα,ίδοΰσα 
έν τόσον ώραΐον κιβώτιον, καί ύποθέσασα 

δτι είχε θησαυρόν, έφώναξε τόν σύζυγόν 
της καί έξέβαλε τό κυτίον έκ τοΰ πο
ταμού· Ποία ύπήρξεν ή έκπληξις τών συ
ζύγων, δτε εύρον έντός έν παιδίον, τόσον 
χάριεν καί ύγιές! /Επειδή δέ δέν είχον 
τέκνα υιοθέτησαν αύτό καί τό ώνόμασαν 
Μωύσην, είς ένθύμηαιν τοΰ τρόπου καθ ’ 
ΰν εύρον αύτό

Ό μικρός Μωϋσΰς έμεγεθύνετο, γινό
μενος ώραϊος, καλός, άγαπώμενος δέ ύφ’ 
δλων, οίτινες έπλησίαζο.ν αύτόν. ένφ οί 
γονείς οέν έλεγον πού τό εύρον . Άλλ ’ 
ήμεράν τινα ό βασιλεύς έξελθών είς κυ- 
νήγιον, διΛλθεν έμπροσθεν τού μύλου, 
καί μαγευθείς ύπό τής ώραιότητος τοΰ 
παιδιού, του είπε νά τοΰ διιιγηθή τήν 
Ιστορίαν του. Ότε δέ έγνώρισε ποιον 
Ατο,σφόδρα έταράχθη, άλλά χωρίς διόλου 
ιά έννοηδή, είπεν είς τόν μυλωθρόν,δτι 
τό παιδιον τοΰ ήρεσε πολύ καί έάν ήθελε 
Αδύνατο νά τοΰ τό έμπιστευθή, θά· τό 
καθίστα δέ πλούσιον δι ’ δλην του τήν 
ζωήν.

.Ή μυλωθρός έδίσταζε νά τό δώσμ 
διότι Αγάπα πολύ τόν μικρόν Μωΰσήν, 
άλλά βλέπουσα τι θά έκαμνενόβασιλεύς 
διά τό παιδίον, άπεφάσισε νά τό δώσμ.

Ότε έφθασαν είς τό παλάτιον, ό βασι
λεύς τοΰ είπεν δτι είναι έκεΐνος, δστις θά 
τοΰ κλέφμ την βασιλείαν καί δτι άπε- 
φάσισε νά τόν φονεύση, άλλά θά τοΰ 
έχάριζε την ζωήν, ύπό τόν δρον νά,φέρμ 
είς αύτόν τρεις τρίχας τοΰ διαβόλου. Τό 
παιδίον έξεπλάγη ύπό τοιαύτης δύσκολου 
προτάσεως, άλλ’ επειδή τόν Απείλη διά 
θανάτου, έάν παρέβαινέ τάς διαταγάς του, 
έλαβε τήν όδόν τοΰ "Αδου, διότι δέν·έ- 
γνώριζε πώς νά φθάση έκεΐ. |

Έβάδιζεν, έβάδιζε χωρίς φόβον, αί 
έφθασεν είς μίαν οίκίαν τής όποιας ό οικο
δεσπότης τοΰ είπεν δτι δέν θά τόν άφήση 
νά ύπάγη μακρύτερον ,έάν δέν τόΰ έξάγει 
πώς μία άπό τάς άηιδέας< ένώ άλλοτε 
έδιδε χρυσά απίδια, τώρα δέν έδιδε τί
ποτε- Τόπαιδίον τοΰ είπεν,δτι δένΑδύ- 
νατό νά πράξμ αύτό τώρα άλλ*  είς τήν 
έπιστροφήν του έκ τής κολάσεως, δπου 
έπήγαινεν, καί τοιουτρόπως τόν άφησε 
νά διέλθη.

Έβάδιζεν, έβάδιζε χωρίς φόβον, καί 
έφθασεν είς μίαν άλλην οίκίαν, δπου τοΰ 
είπον. δτι δέν θά έπΑγαινεν έμπρός πλέον 
έάν δέν τούς έλεγε οιατί δν, φρέαρ, τό ό
ποιον άλλοτε ήτο πλήρες οίνου, δέν είχε 
πλέον ούτε σταγώνα ΰοατος · Τό παιδίον 
τούς παρεκάλεσε νά τό αφήσου^ νά 
διέλθη καί θά τούς έδιδεν άπάντησιν

. I
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δτε θά έηέεΤτρεφεν έκ τ.ής κολάσεως, δπου 
έπήγαινε.

Έβάδτζεν, έβάδτζε χωρίς φόβον, καί 
έφθασεν είς τδ χείλος ένδς βαθέως πο
ταμού, τοΰ όποίου τά κύματα μαύρα καί 
ανασηκωμένα τον έπροξένησαν πολΰν

_ πρωρεύς, δστις ηετέφερεν άπδ της 
μιας όχθης είς την άλλην τοϋ είπεν,δτι 
δέν θά τδν άφινε νά διέλθμ έάν δέν τοΰ 
έλεγε τδν τρόπον, πώς νά άφήση τδ 
πλοιάριον καί νά ύπάγη νά ζήση μεταξύ 
τών άνθρώπων τδ παιδίον τοΰ άπεκρίθη 
δτι θά τοΰ άπήντα, δτε θά έπέστρεφεν έκ 
τής κολάσεως·

Ότε έφθασεν εΐς τήν έναντι όχθη» τοΰ 
ποταμού, εύρέθη έμπροσθεν τής πύλης 
τής κολάσεως. Έκτύπησε παρευθείς καί 
Λ μάμμη τοΰ διαβόλου ήλθε καί τοϋ 
ήνοιξε. Αΰτη ΐδοϋσα αύτδν τόσω νέον 
καί χαριτωμένον, τδν εύσπλαγχνΐσθη καί 
είπεν εΐς αύτδν νά έπιστρέψη, διότι έάν 
τδν έβλεπε ό έγγονός τις, ό διάβολος, θά 
ήτο χαμένος. Τδ παιδίον τή διηγήθη τήν 
Ιστορίαν του, καί ή καλή γραία τοΰ είπε 
νά μή λυπήται, διότι αΰτη θά τοΰ εΰρισκε 
τάς τρεις τρίχας τοΰ διαβόλου· Έπρόφερε 
τάς λέξεις <Γίνε μύρμηξ» καί τό παιδίον 
μεταμορφωθέν είς μύρμηκα έκρύβη παρ * 
αύτήν είς πτυχήν τοΰ ένδύματός της. 
Τότε έφώναξε τδν διάβολον καί τοΰ είπε 
έάν ήθελε κοιμηθτί θά τοΰ έτραγώδει έν 
άπδ τά ώραΤα άσματα, καί ό διάβολος 
θέσας τήν κεφαλήν του εΐς τά γόνατα 
τής μάμμης του έκοιμήθη βαθέως·

Μόλις έπεκοιμήθη, ή μάμμη του 
του έτράβηξε μίαν τρίχα. Εύθυς τότε ό 
βιάβολος έξύπνησε καί έρώτησε διατί 
τού έξέβαλε τοιουτοτρόπως τάς τρίχας, 
άλλ’ ή γραΐα τοΰ άπεκρίθη.

« Ονειρεύεσαι χωρίς άλλο, δτι εΐς μίαν 
οικίαν εύρίσκετο μία άπιδέα, ήτις άλλοτε 
παρεϊγε χρυσά άπίδια, καί ήτις τώρα δέν 
παράγει τίποτε.»

Ώ 1 άκεκρίθη ό δάβολος ύπάρχει είς 
τήν ρίζαν είς δράκων, δστις τά τρώγει' 
δλα· άν τδν φονεύσωσι ό καρπός θά 
γίνη εύθύς.»

Ή γραΐα ήρχισε νά άδμ καί ό διάβολος 
εύθύς άπεκοιμήθη, νέα θρίξ άπεσπάσθη, 
ό δέ διάβολος ήγέρθη ούρλιάζων : «Δι- 
ατί μού άπεσπάσατε μίαν τρίχα »

«Είναι, είπεν ή μάμμη του, δτι όνει- 
ρεύεσαι έν φρέαρ τδ όποιον άλλοτε πα- 
ρεΐγεν οίνον, τώραδέδέν έχει ούτε ύδωρ.»

— Άς φονεύσωσι τδν δφΐν, δστις 
πίνει αύτό, καί ό οίνος θά έπανέλθη.

Ή γραΐα ήρχισε νά' Αδη ώραιότερα 
άσματα καί ό διάβολος άπεκοιμήθη. Πά- 
ραυτα ή μάμμη του τοϋ άπέσπασε καί 
τήν τελευταίαν τρίχα, ό δέ διάβολος έγει- 
ρόμενος τή λέγει ·

«Αύτήν τήν φοράν θά εϊπης. δτι δέν μού 
άπέσπασες μίαν τρίχα!

Δέν πιστεύω είπεν ή γραΐα, όνειρεύεσαι 
άναμφιβόλως δτι ό πρωρεύς δστις μεταβι
βάζει τούς ανθρώπους άπό τοΰ ένδς κό
σμου εΐς τόν έτερον, καί θέλων νά έγκα- 
ταλείψμ .τήν θέσιν του. πώς πρέπει νά 
κάμη-

— Είναι ζώον ! Είπεν ό διάβολος' δταν 
έχει κανένα έντός τής λέμβον του, άς 
τόν άφήσμ καί Ας άπομακρυνθή.»

Ταύτα λέγων ό διάβολος άπεμακρύνθη, 
καί ή γραΐα έπορεύθη πλησίον τής θύρας· 
είπε «Γίνε άνθρωπος!» καί τό παιδίον 
ένεφανίσθη Τοΰ έδωσε τάς τρεις τρίχας 
έπαναλαμβάνουσα τάς Αποκρίσεις.

Τό παιδίον άνεχώρησε. Όταν έφθασεν 
εΐς τό χείλος τού ποταμού ό πρωρεύςδέν 
ήθελε νά τόν μεταβιβάση εΐς τήν έτέραν 
όχθην έάν δέν τοΰ έδιδε τήν ύποσχεθεϊ- 
σαν άπάντησιν.

«’Αποβίβασε με, καί θά σοΰ τήν είπω 
εύθύς.»

Ό πρωρεύς, μετά δυνάμεως πάλλων 
τάς κώπας άπεβίβασε τδ παιδίον,?εΐς τήν 
άντιπέραν όχθην, καί μόλις αύτό έπά- 
τησεν εΐς τήν γήν τοΰ είπε.

«Όταν άνθρωπός τις εύρίσκεται έπί 
τής λέμβου σας, άφήσατέ τον εΐς τήν 
θέσιν σας, πηδήσατε εΐς τήν γήν, καί 
θά γίνετε άνθρωπος »

Ό πρωρεύς πλήρης χαράς τοΰ έδωκε 
δύο σάκκους χρυσού. Τό παιδίον, έξακο- 
λουθόν νά περιπατά έφθασεν εΐς τήν οι
κίαν τού φρέατος,δπουεύθύςό οικοδεσπό
της τοΰ είπεν, δτι δέν τό άφινε νά διέλθη, 
άν δέν τοΰ έδιδε τήν άπάντησιν.

«'Υπάρχει έντός τοΰ φρέατος είς όφις 
δστις πίνει τόν οίνον, φονεύσατέ τον 
εύθύς.»

Ό οικοδεσπότης κατήλθεν εΐς τδ φρέαρ, 
έφόνευσε τόν δφΐν καί τό φρέαρ εύθύς 
παρήγαγεν οίνον. Μετά μεγάλης δέ χαράς 
έδωκεν εΐς τδ παιδίον δύο όνους καταφόρ- 
τους έκ χρυσού καί άργύρου-

Εύθύς τούτο ήρχισε νά βαδίζμ, καί 
έφθασεν εΐς τήν άλλην οικίαν, δπου δέν 
το άφήκαν νά διέλθη· Τότε είπε·.

— Φόνευσον τόν δράκοντα, δστις είνε 
κεκρυμμένος εΐς τήν ρίζαν τοΰ δένδρου, 
καί πάραυτα Λ άπιδέα θά παράγμ καρ
πούς.

Ό δράκων έφονεύθη, καί τό παιδίον 
έλαβε πρδς ανταμοιβήν δύο ήμιόνους, 
πήλρείς χρυσού καί πολυτίμων λίθων καί 
έπήγεν εΐς τό παλάτιον τού βασιλέως μέ 
δλους τούς θησαυρούς του δπου ούτος 
θαμβωθείς ύπδ τοΰ τοσούτου πλούτου, 
τδν παρεκάλεσε νά τοϋ διηγηθή πώς τούς 
Απέκτησε-

Ό Μωϋσής τοϋ διηγήθη τήν Ιστορίαν,, 
καί δλας αύτής τάς λεπτομέρειας.

Ό βασιλεύς ζηλεύσας, ήθέλησε καί 
αύτός νά ύπάγμ καί άποσπάσμ τρεις τρί · 
χας τοϋ διαβόλου, καί δτε έφθασεν είς 
τδν ποταμόν, δπου ό πρωρεύς επερίμενε, 
άπεβιβάσθη έντός τής λέμβου'εύθύς δμως 
πηδήσας εΐς τήν ξηράν άφήκεν ό πρωρεύς 
τδν βασιλέα μόνον έντδς τής λέμβου νά 
ζή μετά τών κωπών.

Μή βλέποντες λοιπόν αύτδν οί σοφοί 
τοϋ βασιλείου νά έπιστρέφμ, μαγευθέντες 
δέύπότήςχάριτοςκαίεύφυίας τοϋ Μωϋ· 
σέως, ένεκυρηξαν αύτόν βασιλέα, άγα· 
πώμενον καί δοξασμένον έν τφ μέσφ τοϋ 
λαοϋ του.

Ε. Φ. Πηντβζηχ
Έχ τον Γαλλικόν

«ΘΑ ΜΗΩ TO MES0M ϊ ΓΧ1

θά ’μπώ τδ μεσονύχτι μέσ’ ’στδν κήπο σον 
Τά λούλουδά σου νά φιλήσω 
Καί μύρια θά τούς πώ γλυκόλογα 
Τό μυστικό μου θά τούσ μαρτυρήσω 
Κι’ δταν έμπής άγάπη μου 
Τήν άλλην μέρα
Νά γείρηε 'στόν εύωδιασμένον ίσκιο τους 
—"Ω σύ ποΰ έχεις τήν ώμορφιά μητέρα 
Θά νοιώσσης μυστικήν άνατριχίλα 
Ποΰ θά σκορπιέται άπδ τ’ άνθη καί τά φύλλα

Καί άνθοκλάδια δροσερά θά πέσουνε 
’Στό μέτωπό σου, ώ μάγισσά μου 
Καί θά πλεχθοΰν σέ ώραΤα στέφανα 
Καί θά σον κρυφοδίνουν τά φιλιά μου, 
Τδ μυστικό μου θά σοΰ λέν 
Νεράιδας γέννα 
Ζωντανεμμένα άπ’ τά πικρά μου δάκρυα 
Κι’ άπ’τά γλυκά φιλιά ζωντανεμμένα. 
Καί κάθε φύλλο, δέντρο ή λουλούδι 
Τοϋ έρωτά μου θά σοϋ λέει τραγοΰδι.

ΚΓ δσα άπ’ τά λούλουδά δροσοσταλάγματα 
’Στήν ώραία κόμη σου θά μείνουν 
Μήν τά τινάίης ω πεντάμορφη 
Λαμπρά μαργαριτάρια θέ νά γίνουν· 
Καί σέ κλωστήν δλόχρυση
Ένα-ϊνα περασέ τα
Καί γύρω ’στδν ώραΐο μαρμαρωκάμωτο 
Λαιμό σου γιά στολίδι κρέμασέ τα

- Γιατί μέσ’ ’στάνθη θάν κρυσταλλωμένα. 
Τά δάκρυα δποϋ έχυσα γιά σένα.

Λανριοτ , Γιώργος Μ. ©ωμαίδης

wmpiixiji.

’ΧΤΟΙΟΣ3Ι...

Ποιος είδε, ποχός έγνώρισε 
Τι εΐν’ ό ε αυ τ ό ς τσυ, 
Και όταν φώ ς χρειάσθηκεν 
Έπήρ’άπό τό φως του, 
Άπό τό φως ποΰ τούδωκαν 
Ή μοίρες καί ή πλάσι 
Τόν κόομο νά χαλάσή ;
Ποιος δύναμι. χρειάσθήκε 
Και πήρ’ άπ’ τή ψυχή του.
ΚΓ έρριέε πύργους ύψηλούς 
Στην άφταστη ορμή του 
Ποιος ηύρεν ο,τι ζήτησε.
Στό κόσμο, στό θεό του 
Μόνο στον έ αυ τ ό του
Ποιος έτρεξε ο' απάτητα 
Τοΰ πόθου μονοπάτια 
Και τή ψυχή του έδεσεν 
"Η έκλεισε τά μάτια 
Και σάν διαβάτης πέρασε 
Χωρίς νά σταματήση 
Καί κάτι νά ζητήση; ■
Έπέρασα και ζήτησα 
Τή πιό· μεγάλη χάρι 
Και ’μπρος μου ζέπετάχθηκαν 
Χίλιες χιλιάδες Χάροι 
Όλοι κάτι μοΰ πήρανε 
Κι’ έννοιωσα πως μ'άφήκαν . 
Κάτι όταν χαθήκαν!

'Ιούλιοί 1903 Κωνστ. Μιβαηλίδηί

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Ή εντελής πενία είναι απαλλαγή του πνεύματος 

έκ παντός είδους πρδς τον κόσμον δεσμοί».

Ό χοίρος και δ . φιλάργυρος τήν αύτήν μ.ιτά 

θάνατον αξίαν έχουσι. Οί αύτοι τους κατατρώγουσι 

λυμεώνες. 1

Είναι άδικον νά χατηγορή τις νΰν τήν γυναίκα 

επί άστασΐα, άφοΰ καί αΰτη τρέχει πρδς άναζήτησιν 

σταθερού άνδρός.

Γυνή χωρίς άνδρα, δμοιάζιι πρδς πλοΐον άν:υ 

πηδαλίου. , , .

Ό νόμος τιμωρων τδν κακοΰργον, σκοπόν έχει 

τήν ίκανοποίησιν τής κοινωνίας, ύβριζομίνης εΐς τδ 

πρόσωπον τοδ αδικηθ,ντος, τον σωφρονισμόν τοΰ 

πταίσαντος καί τόν παραδτιγματισμδν τδν άλλων.

Ύφίσταται τις πολύ μεγαλειτΐραν βάσανον όταν, 

αντί νά ύπομένη διά τάς ενοχλήσεις, άγανακτή 

δι’ αύτάς.

Φρίκ.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ

Διατί τό.ύδωρ βράζει άργότερον έντός τών βα· 
θέων δοχείων;

Λιότι ή πίεσις ή έπιφερορέντι έχ τών άνω 
στρωμάτων τού νδατος lire αρκετά ισχυρά 
ώστε επιβραδύνει tor παγΛασμότ και τήν βρά- 
σιν τού κάτω στρώματος.

Διατί τό ύδωρ βράζει ταχύτερον είς τά μετάλ
λινα δοχεία ή etc τά χωμάτινα καί ύάλινα;

ζ/ιοΓ4 τό μέταΛΛον ώ< θερραγογώτερον την 
ύάΛου και τον χώματος, θερμαίνεται ταχύτερον 
καί επομένως μεταδίδει την θερμότητα ταχύ
τερον είς τό περιεχόρενον ύδωρ.

Εΐνε άληθέε, ότι δυνάμεθα νά βράσωμεν ύδωρ 
έντός χαρτίνου δοχείου, χωρίς τούτο νά καή;

'(? χάρτης ίνα καή εχει ανάγκην θερμο
κρασίας 250*.  "Οταν Λοιπόν χάρτινον δοχεϊον 
πΛήρες νδατος θέσωρεν έπ'ι τής φΛογός Λυχνίας 
οινοπνεύματος, τό ύδωρ θ' άπορογήσρ όΛην 
σχεδόν τήν .θερμότητα ήτις διέρχεται διά τον 
χάρτου έκτος 66*  μόνον, δι’ ων αδύνατον είνε 
νά καη ό χάρτης. Οί άραβες της άφρικής καθε- 
κάστην βράζουσι τό γάΛα των εντός δοχείων 
εκ σχοίνου.

Όλα τά υγρά διά τής αύτής θερμότητοε βρά- 
ζουσιν;

Ούχί- Τό σημεΐοκ της βράσεως έζαρτάται 
έκ τή: πυκνότητος τον ρευστού και της άγνό- 
τητος αυτού-

'Ιδού έν παραδείγματι ό χρόνος καθ' ον άρ· 
χεται ή βοάσις ρευστών τινών.

θεϊκός έθηρ ... βαθμοί 11. 
Οινόπνευμα .
"Υδωρ . . . ·.
ΛινέΛαιον . .

»
»
»

19. 
100. 
316.

Είνε δυνατόν νά άνυψώσωμεν τήν θερμοκρα
σίαν ύδατος καθαρού άνω τών ιοο", έντός δο
χείου ανοικτού;

Αδύνατον διότι ή θερμοκρασία παντό·: ρευ
στού μένει ή αυτή έ<ρ ’ όσον διαρκεϊ ή αυτή πι- 
εσις. Και αν ετι προσθέσωρεν περισσοτέρ'αν θερ
μότητα δέν θά κατορθώσωρεν άΛΛο τι η νά 
έζατμίσωρεν τό ρευστόν ταχύτερον.

Διατί τό ύδωρ πρΙν ή βράση μορμυρίζει ;

Λιότι τά μόρια τού νδατος, άτινα εινε -πΛη- 
σιέστερον προς τό πΰρ ρετατρέπονταιεις ατμούς 
καί καθιστάμενα έΛαφρότερα ανέρχονται άΛΛά 
σνναντωντα ίτερα μόρια ηττον θερμά σνμπυ 
κνούνται έκ νέου al άΛΛεπάΛΛηΛοι αύται συμ 
πυκνώσεις ετεκα τών όποιων σχηματίζονται 
σειραί μικρών κενών διαστημάτων, άτινα τό 
περιβάΛΛον ύδωρ τείνει νά πΛηρώσρ,παράγον 
σι κραδασμούς τού ύδατος έζ ου προέρχονται 
δονήσεις., Έκ τών παρά τάς πΛευράς τής χύ
τρας δονήσεων σχηματίζεται ό μονότονος κρό ■ 
τοο καί τότε Λέγορεν ότι τό ύδωρ ψάΛΛει·

τ ρ ι κ τ μ ι ε ς

ΕΝΘΥΜΟΥ...

Ένθυμου . ■ .όταν αρχίζει 
Ή αύγοΰλσ νά χαράζει, 
Καί ό ήλιος σαν σκορπίζει 
Τής αχτίδες του ’στή γή. 
Κ’ ή δροσιά απ’ τά Λουλούδια 
Εις τδ χώμα κάτω στάζει, 
Σάν αρχίζει τά τραγούδια 
Τό αηδόνι ’ςτό κλαρί.
Ένθυμοϋ - . - όταν τό βράδυ 
Τ’ άργυρό φεγγάρι χύνει 
Φως γλυκό μεσ ’ τό σκοτάδι, 
Πού πλανεύει τή ψυχή .
Σ’ όνειρο χρυσό καί πλάνο 
Νά ίεχν2εται τήν άφίνει 
Μεσ' τό ρεμβασμό σου επάνω 
Μιά πικρή θ’ άκοΟς φωνή, 
Ένθυμοϋ, νά σοϋ φωνάζει 
"Οσα κι’ άν περάσουν χρόνια, 
Κι ’ όταν πάλι μέ σκεπάζει 
Κρύα πλάκα μεσ’ τή γή 
’Μπρος σου σ’ άρχουμε σαν φάσμα 
Μέ τού τάφου τά σενδόνια 
Κ’ ένα θά σοΰ λέω ασμα, 
Ένθυμοϋ . ..γλυκεία ψυχή.

19(13. Δημ. S. Δημακύπουλο; ;

ΜΩΣΑΊ’ΚΟΝ

Άνήρ άνευ γυναικός, ομοιάζει προς ίππον άνευ 
χαλινού.

Τους ανθρώπους δέν πρέπει νά κρίνη τις έν. 
πρώτης δψεως, άλλά νά ζητή νά έμδαθύνη εις αυτήν 
τήν καρδιάν των. Διότι ό πέπλος τής μετριοφρο
σύνης, σκέπει τήν αξίαν και ή προσωπίς τής υπο
κρισίας καλύπτει τήν πονηριάν.

Ή τύχη και ή δόξα τόσον ατενώς συνδέονται 
πολλάκις προς άλλήλας, ώστε καταντά τις νά πι- 
σεεύση, οτι δστις δέν έχει τύχην δέν έχει ούτε 
δόξαν.

Τόαφ μεγαλείτερον κακόν εινε ή προδοσία τής 
έχθρας, δσφ οί μεν πολέμιοι καί συμφιλιώνται καί 
άγαπώνται, οί δέ προδόται μετά τήν προδοσίαν 
τυγχάνουσι γενικής αποστροφής και περιφρονήσεως.

Ό τρέφων έν έαυτφ τδ μίσος εΐνε ανάξιος νά 
καλείται άνθρωπος’ ό άνθρωπος δσον ζώον καί άν 
εινε, απέχει όμως πολύ τοϋ θηρίου’ δ δέ μισών 
εινε τι πλειότερον καί τούτου.

’Εάν δέν θέλης νά βοηθάς τον πλησίον σου μή 
προσπαθήσν,ς τουλάχιστον ού?έ νά τον βλάψης.

Προσπάθησε καί ν’ άγαπηθής καί ν’ άγαπή- 
σν,ς. Τούτο εΐνε ή βάσις τής ευτυχίας’ τουλάχιστον 
καί κΰνα τιν.α ακόμη αγάπα.

ι ι

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΏΝ

Πολλάκις συμβαίνει πάντεε νά χρειαζώμεθα μι- 
κροσκόπιον, άλλά δυστυχώς δέν είνε δι’ δλα τά βα
λάντια προσιτόν τοιοϋτο δργανον, πολύτιμον άλ
λως τε.

’Εν τούτοις διά τους άναγνώστας τής «Φύοεως» 
δέν θέλει γίνη τόσον αίσθησή ή έλλειψις αυτή, 
καθ’ δσον παρακατιόντες θέλομεν έκθέσει τόν 
τρόπον τής παρασκευής εύκολωτάτου καί εύθυνο- 
τάτου (μικροσκοπίου) τό όποιον δσω· καί άν φαί
νεται άτελές δέν είνε όμως και άχρηστον.

Λάβετε φιάλην τινά σχήματος όμοίου άκριδώς 
ώς τό έν τή έναντι είκόνι. Τοιαύτας φιάλας θά 
εδρητε είς τούς πωλοϋντας χημικά 8ργανα. Ώς 
βλέπετε μετά τόν λαιμόν ή φιάλη σχηματίζει είδος 
ύαλίνης σφαίρας. ,Καθαρίσατέ την λοιπόν καλά 
καί πληρώσατε δι’ υδατος καθαροτάτου καί τέλος 
ποματίσατέ την. Ήδη τό μικροσκάπιόν σας είνε 
έτοιμον' θέσατε έπΐ λευκού χάρτου έντομόν .τι καί 
άνωθι αύτού κρατήσατε τήν φιάλην σας. Ήδη 
άν παρατηρήσητε έπΐ τής φιάλης θά ΐδητε τό έν- 
τομον κατά πολύ μεγαλειτέρας διαστάσεις.

Τδ πράγμα είνε άπλούτατον, διότι κρατείτε 
άνά χεΤρας φακόν πολύ μεγάλης άκτΐνος, δι’ου 
έπομενως δύναοθε νά μεγενθύνητε τά πολύ πλη
σίον άντικείμενα.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Κηλίδες λίπους

Έαν σταγών λίπους επεσεν έπι τού φορέματος σας, 
άφαιρέσατέ την πρώτον όσον σας εΐνε δυνατόν δια 
τοϋ ?νυχός σας. Κατόπιν καλύψατε τήν κηλΐδα μέ 
απορροφητικόν χάρτην καί σιδερώσατε την μέ θερμόν 
σίδηρον. Όλον τό λίπος θα διαπότιση τόν απορροφη
τικόν χάρτην καί τό ύφασμα θα καθαρισθη τελείως. 
Έάν εν τούτοις τά ίχνη τής κηλίδος οέν εξαλείφον
ται. πρέπει νά έπαναλαθητε τό μικρόν πείραμα επί 
δύο ή τρεις ακόμη φοράς, προσθέτοντες έκάστοτε νέον 
τεμάχιον καθαρού απορροφητικού χάρτου.

Διά τά έ« των έντόμων νύγματα.
"Εν καλόν μέσον προς κάταπολέμησιν τών οχλη

ρών εντόμων, πιστεύομεν, δτι μετ’ εύχάριστήσεως 
θέλουσιν ακούσει οί ήμέτεροι άναγνώσται, καθόσον 
έκτος τοϋ όχληροΰ φαγώματος τοϋ δέρματος, μένουν 
και τά έρυθροειδή εκείνα στίγματα,? άτινα τόσον 
άσχημίζουσι πρόσωπον^καίΐχείρας.

Ζητήσατε λοιπόν άπο τά φαρμακεία:
t. purtie 6thei· acitique
2. · eucalyptol
8. · eau de cologne

10 > leinture de fleurs de pyrelln e
Προς χρήσιν διαλύετε τό μίγμα έντός πενταπλα

σίου ποσότητος ϋδατος καθαρού aaij0t';auTou αλοί- 
φετε ya προσβαλλόμενα μέρη_τοϋ σώματόςγσας.

ΚηλΙδες έξ οίνου καί ύπωρών

Αρκεί διάζτάς·’πλείστας^τών*περιπτώσεων,·'  όπως 
εξαλειφθώσιν αί κηλίδες «ύται, να κρατησητε έπί τινα 
λεπτά άνωθεν^ατμοϋ θείου τό κηλιδωμένου μέρος τοϋ 
υφάσματος σας (υγρόν.) ,

Κηλ($ες ίξ ελαιοχρωμάτων

’Εξαλείφονται έάν έπιχρίσητε αυτάς δι’ αιθέριου 
έλαίου τερεβινθίνης.

Κηλίδες έκ^κηροΰ ή ρητίνης

’Ολίγον οινόπνευμα αρκεί.

ΙΙΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ '

Κατασκευάζεται έν έξαίρετον άρωμα μέ τό ηλι
οτρόπιου ώς έξης:

’Απόσταγμα περγαμόντου, 50 ^grain. βανίλλιας 
0,50 centigiam. βάμμα μοσχολιβάνού lOgram. οινό
πνευμα άπεσταγμένον 1,800 gram.:

’Αφήσατε να κατασταλάξωσι κά! μίτά διϋλί- 
σατέ τα.

Περί πολιώσεως (Isvxaton τριχών)
Ό αποχρωματισμός τών τριχών είς λεύκάς ή 

ψαράς έγκειται είς τό ότι τό μέρος τών τριχών,ϊπερ 
φύεται τελευταίου στερείται χρωστικής ύλης- ονΤως 
αί τρίχες έν τή βάσει αύτή φαίνονται, άποκεχρω- 
ματισμένοι είς δέ τό ύπόλοιπον μέρος έχουσι τό 
φυσικόν «ύτών χρώμα. Κατ’ άλλους ό αποχρωματι
σμός τών τριχώνχόφείλετσι είς.τήν άντικατάστασιν 
τής μυελώδους ούσίας ύπό άέρος.

Ή πολίωσις ή έπέρχεται σύν τή πρεσβευτική 
ίλικία: ή είνε πρόωρος, δτε πολλά τά αίτια εΐνε. 

Ιρώτον ή κληρονομικότης, έπειτα ό άλκοολισμός, 
at συνεχείς άΰττνίαι, δ άρθριτισμός καί τό πλεϊστον 
τών όξέων πυρετικών νοσημάτων, δύνάνται νά έπι- 
φέρωσι πρόωρον λεύκανσιν τών τριχών.

Επίσης πολλάκις τοιούτον τφέμφανίζεται έπί 
τής κορυφής τής κεφαλής, ένεκα διαφόρων νευραλ
γιών. ’Επίσης καί αί σφοδροί ήθικαί τσραχα! έπι- 
φέρουσι λεύκανσιν τής κόμης, έ£ ού καί πολλ.ά 
παραδείγματα μα'ρτυροΰσιν,. δτι Καί είς διάστημα 
μόνον ώρών λευκαίνονται,.αΐ τρίχες.

Κατά τής πολιώσεως άλλο φάρμακου δέν υπάρ
χει έκτός τής βαφής, ήτίς έσχάτως άρκούντως 
έτελειοποιΛθη.

Περί ταυτης είς. προσεχές.
Γ. Φ.
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Β ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΙΗ ΤΕΧΝΗ
Έμφάηοις — Συντογα'ι φατογόνοι.— Αρνη

τικά! εικόνες.—

Ήδη λοιπδν ·ιά τοΰ έναντι πίναχος χαί τής πείρας 
προπάντων δυνάμεθα νά έχτελέσωμεν καί ά ρ γ ά ς 
φωτογραφίας (*}.

Μετά τοΰτο πρέπει να προβώμεν εις τήν έμφάνισιν 
λεγομένην, τών πλακών. Είσερχόμεβα είς τδ σκοτει
νόν δωματιον, ύπδ τάς ερυθρά; δε αχτίνας του φανοΰ 
ανοίγομεν την μηχανήν και έζάγομεν τάς πλακο- 
οόχους (2) μετά τών πλακών. Βλέπομεν λοιπδν εϋθΰς 
έχ πρώτης ςίψεως, δτι αί πλάκες εχουσι χρώμα λευ
κόν γαλακτώδες.’Εξάγομεν τάς πλάκας καί τάς έμβα- 
πτίζομεν είς τδ φωτογόνον λουτρόν. Τοιαϋτα λουτρά, 
viraf-es καλούμενα γαλλιστί, ύπάρχουσι πολλών ειδών, 
εκ τών απείρων δέ συνταγών παραβέτομεν τάς καλ
λίτερα;.

(1) «U SULFATE DE FER

'Ετοιμάσατε τάς έξής ενώσεις :

θέτοντες τήν πλάκα πρδ τοϋ φανού ίδωμεν, δτι 
δλα τά σημεία τοϋ φωτογραψηφέντος αντικειμένου 
οιακρίνονται καθαρά.

Χημ. Το ανωτέρω vlrage είνε κατάλληλον μόνον δι’ 
ίιργίις φωτογραφία (poses). Προκειμένον περί στιγμιαίων 
μεταχειριοόήτε τά κάτω&ι.

(2) A l.’ ACIDE PYROGALL1QUE

'Ετοιμάσατε τάς έξής ενώσεις:

(A) Eau distillie............................. gr. 1000
Carbonate de soude. .... » 30
Cardonale de polasse..........  » 30
Sulfate de soude.......... ..  .. · 30

(B) Eau distillee............................. ■ 100
Bromure de potassium. ... - · 10

Σημ. Μη μεταχειρισΰήτε τά αυτά πινάκια διά τδ φω
τογόνον τοΰτο καί το ανωτέρω. Έάν δέ προηγουμένως 
τά μεταχειρία&ητε πλύνατε τα διά νδατος καί ολίγου χλω- 
ρυδρικοΰ οξέος.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
(άπό τό ‘ημερολόγιου μιας δεοποινίόος)

(Α) Eau distillee........................ grammes 1000
Oxalate neatre de potasse » 300

(13} Eau distillee................ » 500
Sulfate de fer pur..........  ·> 150
Acide tartrique..................... » 3

(Γ) Eau distillee........................... . 100
Bromure de potassium ... · 10

Έκ τής φιάλης Α. χύσατε έν τφ πινακίφ σας θθ 
κυβικά εκατοστόμετρα καί έντδς αύτοϋ εμβαπτίσατε 
τήν πλάκα σας, κινοΰντες τδ πινάκιον έπί έν λεπτόν' 
είτα χύσατε τδ ύγρδν έντδς ποτηριού καί προσβέσασε 
έν κοχλιάριον τής μουστάρδας (δηλ. 4 δεκατόγραμμα)' 
ανακατώσατε καλώς τήν ένωσιν ταύτην διά τίνος 
ύαλίνου κονδυλοφόρου μέχρις ίτου διαλυθή καλώς τδ 
acide pyrogalligue καί χύσατε έπί τής πλακός. Ή 
ειχών θά έμφανισβή έντος όλιγίστου χρονικού διαστή
ματος. Έάν εμφανίζεται πολύ ταχέως χύσατε όλίγας 

σταγώνας έκ τής 
φιάλης Β. Έάν αρ
γή, τότε χύσατε 
πάλιν τδ λουτρον 
έν τώ ποτηριω 
καί προσδέσατε ο
λίγον acide pyro- 
gailigue- Έάν τδ 
τράβηγμα υπήρξε 
πολύ αργόν, ελατ
τώσατε την δο- 
σιν τοϋ acide py
rogalligue· εν τοι- 
αύτη δέ περιπτώ- 
σει ή πλαξ θα 
λάβη χρώμα τι 
ολίγον κλίνονπρος 
τδ κίτρινον.

Σημ. Έν’φ μετα
χειρίζεστε το λου
τρον τοΰτο πρεπει 
νά' κινητέ συνεγ&ς 
το πινάκιον κατά 
την έμφάνισιν.

(3) A L’ HTDRODUINONE

'Ενώσατε έντδς τής αυτής φιάλης τά έξής :

Γύ φωτογραφοΰμενον άννικείμενον 
καί ό φωτισμός αύτοϋ

"Η λ ιός Φόίς διάχυτ.
s-3

Vlwr.s iiQuittKai
//ρωε'α 

rai
(ΐίλΤί/,α

Πανοραματική θέα........................................ 1 2 2 4 6
Μετά δένδρων καλώς Φωτιζόμενων. 2 4 4 8 12
Μετά δένδρων κακώς » 25 5 5 ΊΟ 15
Μνημεία λευκά έν πλ.ήρει φωτί.. 2 4 4 , 8 12
’Επίσης μετά δένδρων ή μνημείων

σκιαζομένων................................................... 3 6 6 12 18
Μετά φωτισμοί έκ τών όπισθεν.. . 4 8 6 12 18
Έντδς δάσους, σκιαζομένων ποτά-

μών, κοιλωμάτων βράχων κτλ. 10 20 25 40 60
Έν ύπαίθρω......................................................... 4 8 12 24. 40
Έν φωτογρ. θαλάμω.... ............... 4 8 50 100 150
Έν δωματίω έναντι παραθύρου και

ί απόσταίίν έΆς (Λίτρου............... 4 8 100 200 300
Έντδς κτιρίων εκκλησιών κ.τ.λ.. 12 24 24 48 80
Φωτογραοίαι εικόνες.................................... Ό 12 12 24 50
Μεγέθ. πλακών (ή θετική να τόπε-

(θετεΐται πλησίον παραθύρ.φωτεινοί. ο 4 '' 8 12

έχρειάσθη νά κενώσω μίθ ’ υπομονής τό ποτήριον 
της πικρίας, δπως αποκτήσω τήν νόμιμον ηλικίαν 
καί ύπάγω μόνη.

’Επί τέλους άπό οκτώ ημερών είμαι έλευθέρα 
καί έσχον ύπό τήν κατοχήν μου ένα ώραΐον μι
κρόν οίκημα. Προσέλαβον καί μίαν γηραιάν άγ- 
γλίοα πολύ σεβαστήν, . τήν οποίαν μοί έ- 
πρσμήθευσεν ή μέριμνα τον κηδεμόνες μου.

21 'Ιουλίου

Πόσον είναι εύχάριστον νά ήναί τις κυρία τών 
κινήσεων της, νά πηγαίνη καί νά έρχηται κατά 
βούλησιν, νά γυρίζη εΐς τά καταστήματα καί νά 
έπισκέπτηται τά μουσεία.

Άλλά οέν είναι αρκετόν να έχη τις ελεύθε
ρον τόν χαλινόν καί νά τρέχη. Άνευ γνωριμιών 
καί σχέσεων οέν ζή τις ευχαρίστως. Εχω ακόμη 
μερικούς μα.κρυνους συγγενείς είς ΤΙαρισίους. Θά 
υπάγω νά τούς ΐοω, θ*  αρχίσω άπό τής θείας 
μου κ. Δέ Μενβίλ, ήτις υπήρξε πολύ εύγενής 
οι’ εμέ. Τή άληθεία αν καί τήν ονομάζω «θείαν 
μου» όμως οέν είναι,. Ήτο μόλις δευτέρα έξα- 
οέλφη τοΰ πατρός μου. . . ’Αδιάφορου ί ύπαρχε*,  
συμπάθεια μεταξύ μας. Αύτό άρκεΐ.

22 ‘Ιουλίου
’Εκ τής φιάλης 

Α χύνετε εντός'τοΰ 
πινακίου σας 45 
κυβικά εκατοστό
μετρα καί 15, έκ 
τής φιάλης Β, εν
τός δέ τοΰμίγματος 
τούτου εμβαπτίζε
τε τάς πλάκας σας 
κινοΰντες αμέσως 
το πινακιον ινα ή 
πλάξ καλυφθή ά
μέσως εκ τοΰ υ
γρού. διότι άλλως 
Οά γίνωσι χηλίδες 
έπί τών πλακών. 
Έάν τδ τράβηγμα 
ητο πολύ αργόν 
ή έμφάνισις θά 
γί»η σχεδόν στιγ- 
μιαίως· τότε πρέ
πει άμέσως νά ρί· 
,ψωμεν δ) ίγας στα- 
γώνας έκ τής τρί
της φιάλης, τοΰθ’
οπερ θέλει επιβραδύνει τήν έμφάιισιν καί καθαρίσει 
την πλαχα. Οταν ή έμφάνισις αργή πολύ, τοΰτο 
σημαίνει, δτι ητο πολύ σύντομον τδ τράβηγμα χαί 
πρεπει νά προσθέσωμεν ολίγον τι Sulfate de fer. 

f Γενικώς πρέπει νά οταματώμεν τήν έμψάνισιν 
τών πλακών, μόλις ίδωμεν ότι καί δπισθεν τής 
πλακάς τά μαύρα ήρχιααν νά φαίνωνται καί δταν

(1) Ό αναγνώστης νά έ’χη ύπ’ δψει tou 5:ι διά τής λέ- 

ξεως τούτης θα έννοώμεν 5,τι »«'ι οί γάλλοι διά τής λέξεως 

(pose).

(2) Αί π)ακοδόχοι γολίιβτ! λέγονται chassis.

Eau distillee. . .. ■.......... gr. 1000
Suulfate de soude...... · 75
Hydroquinone ........... · 1 υ
Carbonate de soude ... . . ■ 150

/"Επεται συνέχεια)
ΑΝΑΡΕΑΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Σήμερον έπήγα εις τής κ. Δέ Μενβίλ.. .θελ
κτική ή θεία μου I. ..Είναι πάντοτε νέα άγουσα 
τό τριακοστόν πέμπτου έτος, πάντοτε ξανθή, 
πάντοτε δροσερά, έν μια λέξει εΐς άκρον επα
γωγός. Ή πρόωρος χηρεία της δέν φαίνεται σκλη- 
ρώς νά έπέοραοεν έπ αύτής. Elvat αληθές, δτι 
ό γάμ:ς τελεσθείς κατά τό εικοστόν τρίτον έτος 
τής ηλικίας της μεθ’ ένό; γέροντος.ασθενούς καί 
δυστρόπου, δέν ήτο δυνατόν νά έγκλειη πολλήν 
άφοσίωσιν.

Ό θάνατος οθεν τοϋ κ. Δέ Μενβίλ δέν τής 
άφήκε μέγα κενόν, άλλά τουναντίον τήν κατέ
στησε κάτοχον σημαντικής περιουσίας' ώς έκ.τού
του τελευταίως ή θεία μου έθεωρεΐτο πρώτης τά- 
ξεως νύμφη παρά τήν παρουσίαν τοΰ υίοΰ της 
Γεωργίου άγ οντος τό οέκατον έτος. Συμπεραίνω 
μάλιστα έκ τών εκμυστηρεύσεων τής θείας Δέ 
Μενβίλ, δτι θά ήτο ήδη έκ νέου ύπανδρ.ευμένη 
έάν ήτο βεβαία, δτι δέν θά εζητεΐτο ένίκα τής 
περιουσίας της, άλλά ένεκα άφοσιώσεως. Έν 
άλλάις λέξεσι άφοΰ ΰπανδρεύθη 'τδ πρώτον έξ 
έρωτος πρδς τό χρήμα, έπεθύμει νά ύπανορευθή 
έξ έρωτος...άπλούάτατα.

Ή θεία μου μέ ύπεδέχθη μετά περισσών δια
χύσεων και εΐλίκρίνεΐάί. Μέ ήρώτησεν έπανειλημ- 
μένως διαΤι έπί τόσα έτη έζησα μακράν τών 
Παρισίων. Τής είπον δτι ή θέλησίς τοΰ κηδεμέ
νος μου μοί τό έπέβαλε. ■ <

— Ώ! τόν παληάνθρωπον άνέκραξεν. Έν 
τούτοις, άφοΰ σήμερον εύρίσκεσαι πλησίον πι
στεύω, δτι θά ερχησαι συχνότερα νά μέ βλέπης.

20 'Ιουλίου. 

έτους προ μιας έβδο-ενος
εύρίσκίμαι εΐς Παρισίους.

"Εως τώρα δ κηδεμών μου μέ εϊχεν αναγκά
σει νά κατοικώ εις τήν μικράν πόλιν X...

Έζων έκεΐ κάτω πλησίον καλών ανθρώπων 
καί ειλικρινών, άλλά ανθρώπων πολύ οχληρών 
ένίοτε. Εΐς μάτην προ τετραετίας ειχον παρα
ζαλίσει τον κηδεμόνα μου νά μέ κράτηση πλη
σίον του εΐς Παρισιού;. Είχε μείνει ανένδοτος. 
Γεροντοπαλλήκαρον καί ολίγον εγωιστής δέν έ· 
φρόντιζε νά μέ παραλαβή. Βεβαίως νεάνις ώ; 
έγώ θά ήτο οχληρά είς άκρον διά τόν κηδεμόνα 
μου.

’Επειδή δέν εχω ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, 
ούτε στενούς συγγενείς, έως δτου άποκατασταθώ

Έγεινα 
μάδος και 

•17

είκοσι 
άπό χθες

και
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— Όσω τό δυνατόν συχνά, αγαπητή θιία! 
άπεκρίθην (is ειλικρινή χειρονομίαν. Καί έξηκο- 
λουθήσαμεν μίαν καλήν καί εκτενή συνομιλίαν.

23 ’Ιουλίου
Όταν ' έπηγα σήμερον είς τής κ. Δέ Μεν- 

βιλ, το οΐκημά^της ήτο άνω κάτω καί γεμάτον 
άπδ δέματα, χαρτία καί καπελλιε'ραις.

— Μήπωςζάναχωρεΐτε, θεία μου;
— Μάλιστα, ώς βλέπει;. . .Τήν τελευταίαν 

ώραν τό^άπεφάσισα . . . Πρέπει να σοί είπω έν 
τούτοις,1 δτι πρό τίνος καιρού ό ιατρός εύρίσκων 
τον Γεώργιον ολίγον αδύνατον, μοί συνέστησε νά 
τόν διασκεδάσω, νά τδν ταξειδεύσω, νά τδν υ
πάγω τέλος νά πάρη καθαρόν άέρα είς τι όρει- 
νδν’μέρος.

—*Τί  θά γείνω κατά τδ διάστημα τής απου
σίας σας, έγώ ήτις δέν έχω άλλην φίλην και συγ
γενή άπό ύμας, έγώ ή οποία τόσην χαράν ήσθα- 
νομην'ίνά σάς έπισκέπτωμας I

— ’Αλήθεια, μικρούλα μου I θά μείνης μό
νη!...άλλά έσκέφθην άφοΰ ή συντροφιά μου σ’ 
ευχαριστεί, διατί δέν έρχεσαι μαζύ μου:

— Ν ’ αναχωρήσω; . . .
— Βεβαίως· δέν είσαι ήδη κυρία τοΰ εαυτού 

σου ;
— Μάλιστα.
— Έ ! τότε λοιπόν σέ πέρνω.
— Πού ·
— Είς τήν ’Ελβετίαν I . . . άναχωροϋμεν αυ

ρών.
Παρεδέχθην αμέσως, ζητήσασα είκοσι τεσσά

ρων ώρών απουσίαν, δπως έτοιμασθώ.Ή άγγλίς 
δεσποσύνη Βλακμπάρν θά μάς συντροφεύση.

Τήν έπαύριον πρωίαν ή κ. Δέ Μενβίλ, ό υίός 
της, έγώ καί ή σεβαστή άγγλίς, έπεβιβαζόμεθα 
όλοι είς τδ τραΐνον.

24 'Ιουλίου
’Αρκετά, έψυχολόγησα τήν θείαν μου άπό τεσ

σάρων ήμερων. ’Επί μακρόν έφλυαρήσαμεν. Άν- 
τελήφθην πλέον, δτι οέν ταξειδεύει είμή έπί τφ 
σκοπψ νά εύρη κατάλληλον σύζυγον.

Εν τούτοις; είναι πρόδηλον οτι ήδύνατο ν ’ 
απόκτηση τοιοΰτον καί είς Παρισΐους.

"Οταν μία είναι ώραία, πλούσια καί τοϋ κό
σμου, δπως έκείνη, οί μνηστήρες παρουσιάζονται 
κατά δωδεκάδας, εκτός έάν μεσολαβή*ή ’άμφιβο- 
λία περί τήν/έκλογήν. ..

’Αλλ’ όχι ή θεία μου ούδέποτε ήτένισε περι- 
παθώς. . . "Ενα συνοικεσίου τδ όποϊον^θά έτελεί- 
ωνε...δπως τελειώνουν ολα τά άλλα δέν θάχτήν 
ευχαριστεί. Άλλο τι έπεζήτει.

Ρωμαντική ώς τό πλεϊστον τών Παρισινών,
θέλει ν’ άγαπάται δι’ αυτήν, δι’.αύτήν καί μό
νην, καθότι ή καρδία της δέν θά σκιρτήση, είμή

δταν βεβαιωθή, δτι δέν έποφθαλμιάται ή προΐξ 
της.

Μένει νά γνωσθή έάν τδ αίφνίδιον τών συναν
τήσεων είς τό έστιατόριον είναι εύνοϊκόν πρδς 
πραγματοποίησή τοΰ ιδεώδους τούτου.

Ή θεία μου, πλήρης εμπιστοσύνης, φαίνεται 
νά μή άμφίβάλλη.

Έγκατεστάθημεν είς τδ ευπρεπέστερου ξενο
δοχείου τής Λουκέρνης, ένθα πολλούς τών συμ
πατριωτών μας συναντώμεν.

Υπάρχει .μεταξύ τών άλλων μία οικογένεια 
Σαμπερή, λίαν εύγενής, Έπειτα είναι ό κ. Ρο
βέρτος Έμερή, δστις κατάγεται έκ Μπαγιώ καί 
ό όποιος είναι θελκτικός. Κατόπιν ό κ. Ιούλιος 
Δεκάμ, δστις κατοικεί είς Βορδώ καί δστις είναι 
πολύ τής έποχής. Τέλος ό κ. ’Ιωάννης Τερε
νουάρ ό όποϊος είναι άπδ τδ Πουέ-δέ-Δάμ καί 
φαίνεται νά ηναι κάτοχος πολλών .προσόντων.

Αύτά τά τρία τελευταία δείγματα τοΰ ισχυ
ρού φύλου διέρχονται έδώ τάς ήμέρας μόνα των 
καί άνευ τών συζύγων των.

Μήπως οί κ.κ. αύτοί άφήκαν τάς συμβίας των 
είς τήν οικογενειακήν έστίαν, δπως έκδράμωσιν 
άνιτώτερον.,.Ή μήπως είναι χήροι;..."Η καλ
λών μη ανήκουν είς τήν κατηγορίαν τών γερον- 
τοπαλληκάρων καί κομψευομένων ; ... Θά προσ
παθήσω εις το μυστήριόν αύτδ νά είσδύσω είς 
πρώτην ευκαιρίαν.

Άλλά ή συνείδησις μέ βασανίζει. ’Ομιλούσα 
περί αύτών καί όνομάζουσα αύτούς «γεροντοπαλ- 
.λήκαρα» μεταχειρίζομαι λέξιν πολύ τραχεΐαν. 
Είς άνθρωπος δέν δύναται νά καταταχθή εις τήν 
κατηγορίαν αύτήν έφ’ δσον δέν έπέρασε τά τεσ
σαράκοντα έτη. Καί οί ήμέτεροι συμπατριώται 
δέν διήλθον τό δριον αύτό.

25 ’Ιουλίου
Επληροφορήθην ; καί οί τρεις είναι άγαμοι!
Έξ άλλου δέν εσχομεν τήν εύχπρίστησιν τής 

παρουσίας τούλάχιστον δσον άφορΛ τούς δύο έξ 
αύτών. Οί κ.κ. Έμερή καί Δεκάμ άνεχώρησαν 
ό είς διά τήν Ζερόνδαν καί ό άλλος διά τό Καλ- 
βάοον. Είναι αμαρτία! Ή συνομιλία των, τδ 
έσπέρας καί μετά τδ γεύμα ήτο άπείρως ελκυ
στική .

Αλλ ουχ ήττον ή θεία μου έδειξεν αδιαφο
ρίαν εις τήν διπλήν αυτήν άναχώρησιν. Ό κ. 
Τερενουάρ τής άπέμεινε και φαίνεται νά τής 
άρκή.

Μεταξύ μας, πιστεύω δτι ό κ. Τερενουάρ δέν 
άπαρέσκει είς τήν κ. Δέ Μενβίλ καί άμοιβαίω; 
άναμφιβόλως.

Τίς οίδε;... Ίσως τδ μυθιστόρημα άρχίζη...

26 ’Ιουλίου
Χθες άπεφασίσαμεν τήν κλασικήν άνάβασιν τοΰ 

Ρυγκί· φυσικά δ κ. Τερενουάρ μάς συνώδευσε.

Κατά τήν άναχώρησιν έξοχος καιρός. Η διάβα- 
σις δι*  άτμοκινήτου μέχρι Ούϊτονό; υπήρξε τερ
πνή. Ή άνάβασις διά τοϋ οδοντωτού σιδηροδρό
μου έπίσης έξαισία.

Δυστυχώς' κατέβημεν έν μεσω τρομακτικής 
θυέλλης, ήτις μάς κατέλαβε περί τάς κλιτύας 
καί ή οποία δέν μάς έγκατέλιπε μέχρι τής λί
μνης. ’Αληθής κατακλυσμός! Καί δέν είχομεν 
μαζύ μας, δπως ποοφυλαχθώμεν έκ τής βροχής 
ή θεία μου καί έγώ παρά επανωφόρια πολύ έλα- 
φρά. Ό κ. Τερενουάρ έφερεν άδιάβροχον, άλλά 
ητο μοναοικόν.

"Οταν άντελήφθη δτι διατρέχομεν τδν κίνδυ
νον νά κατακλυσθώμεν, λίαν ποοθύμως απεστε- 
ρήθη τού άνεκτιμήτου έκείνου ενδύματος, αλλα 
εΐς ποίαν νά τό προσφέρη; ’Αφού-καί .αί τρεις 
άλληλοπαρετηρήθημεν διστάζουσαι,έτεινε τδ αδιά
βροχου καί καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά τό ρίψη <ίς 
τά νώτα τής δεσποινίδος Βλακμπορν, οια την 
οποίαν ή φιλοφροσύνη έκείνη άπ/,τεΐτο εκ ποονο- 
μίου ηλικίας, εΐ; φρικτός μορφασμός, οστις συγ
χρόνως τής άπεκάλυψε τούς κίτρινους οοοντας 
της, τήν έστέρησε τοΰ προνομίου τούτου.

Ό κ. Τερενουάρ όπισθοχώρησεν έντρομος καί 
κατόπιν ένός νέου δισταγμού έκάλυψε τά νώτα 
τής θείας μου, ήτις έροίγησεν—έκ χαράς—φρονώ.

Άλλως τε δέν πιστεύω νά έκληφθώ ώς κακή 
γλώσσα κάμνουσα τήν παρατήρησήν, δτι ή θεία 
μου, καθ’δλην τήν ήμέραν εΐχεν εφεύρει τόν τρό
πον τοΰ νά πραγματοποιή συνεντεύξεις έκτε- 
ταμένας μετά τού κ. Τερενουάρ καθ’ άς ό μι
κρός Γεώργιος παρίστατο ώς τρίτος εις ακρον 
άκίνουνος.

Αύτδ έν τούτοις εΐναι λογαριασμό; ίδικός. της· 
ας τδ διέλθωμεν...

’Οφείλω δμως νά προσθέσω δπ. ή καλή μου 
δεσποινίς Βλακμπορν έσκανδαλίσθη όλίγον βλέ- 
πουσα τόν «κύριον» αύτδν νά μας συνοδεύη παν- 
ταχοΰ.

27 ’Ιουλίου

Γρώφουσα, αισθάνομαι τήν χεϊρα μου τρέμου- 
σαν καί τήν καρδίαν μου πάλλουσαν ατάκτως...

Ά! αύτό εΐναι δλως τυχαϊον ;...ΌχΓ ιόω- 
μεν, εΐναι αδύνατον ! . .. Ένα νέον τον οποίον 
μόλις έγνώρισα πρό τριών εβδομάδων...

• Άλλά συγχρόνως όποιαν ιδέαν αλλόκοτου συν· 
έλαβεν ή θεία μου τοΰ νά μέ συμβουλευθή άφ * 
ένός τοιούτου αντικειμένου!.:.·'·

"Ημην πρό τοΰ καλλυντηρ’.ου μου όταν εισήλ- 
θεν εΐς τό δωμάτων μου ώς βέλος ! αύτο άλλως 
τε είναι συνήθειά της τδ .νά ήναι όλίγον ορμη
τική δι’ δ, ό πρώτος σύζυγόςτης τήν άπεκάλει: 
«κυρίαν θύελλαν.»

—· Ακριβή μου ανεψιά, άνέκραξεν αμέσως· 
δός μοι μίαν συμβουλήν!...

Τδ πράγμα είναι τόσω λεπτόν καί είμαι είς 
άκρον συγκεκινημένη !... ·

Μάθε δτι πρό τεσσάρων ημερών είχον γράψει 
είς Ίσσουάρ, ένθα έχω καλούς φίλους, δπως ζη
τήσω πληροφορίας περί τού κ. Τερενουάρ, δστις 
κατοικεί εί; τήν αύτήν περιφέρειαν. ;

Πρδ μικρού έλαβον τήν άπάντησιν. Είναι άνω- 
τέρα τών προσδοκιών μου: Οικογένεια διακεκρι
μένη, περιουσία σημαντική, τιμιότης τελεία. . . 
Άλλά δέν εΐναι μόνον αύτά ! . Συγχρόνως μέ
τήν.έπιστολήν έλαβον καί έτέραν έκ μέρους.αύ
τοΰ τοΰ κ. Τερενουάρ!.·..

Παρακαλεϊ δπως τόν τιμήσω διά σ.υνεντεύξεως 
περί τάς δύο μ. μ.,προκειμένου περί σοβαράς υπο- 
θέσεως...’Αγαπητή μο.ι, τί φρονείς σύ ;...

Έκπλαγεϊσα έκ τής αίφνηδίας έκείνης προσ
βολής έψέλλισα μέ τόνον συγκεχυμένου:

— Έγώ θεία μου ς Αλλά δέν φρονώ τί
ποτε!.. .

Ή κ. Δέ Μενβίλ,' έκινήθη κλόνίσθεισα.
— Τί νά πράξώ λοιπόν ;
— Δεν γνωρίζω τίποτε, θεία μου· έπανέλαβον 

μέ τόν αυτόν τόνον.
Ή θεία μου τότε ύψωσε τους οφθαλμούς καί 

τάς χεΐρας έπάνω καί αίφνης έστρεψε τά νώτα 
ψυθυρίζουσα έφ’ δσον άπεμακρύνετο:

— Τόσφ τδ ’ χειρότερον I φθάνει πλέον ! . .. 
θά προλάβω πάσαν υπεκφυγήν!. Άλλά αύτός 
δμως δέν· θά δυνηθή νά διολίσθηση ! . . .

Πρέπει νά όμιλήση καθαρά,- ν ’ άποκαλυφθή!...

--28 ’Ιουλίου
Είναι γεγονός!..., 'Η χθεσινή ημέρα έση- 

μείωσε τήν έκβασιν τής ύποθέσεως αυτής! . . , 
■καί ποίαν λύσιν !.’..·

Άς άρχίσωμεν
Λοιπόν, χθές,. 27 λήγοντος κατά τήν μίαν 

και ήμίσειαν ό κ. Ιωάννης Τερενουάρ έπισπεύ- 
σας αίτηθεΐσαν συνέντευξιν—διότι ενεκα τούτου 
οφείλω τήν παρουσίαν μου εΐς τήν συνέντευξιν, 
άλλως θά εΰρισκον τρόπον δπως μή εΰρεθώ 
είς τό δωμάτιόν μου τήν σΐιγμήν έκείνην—ό κ. 
Τερενουάρ λέγω άνηγγέλλετο παρά τή κ. Δέ 
Μενβίλ. ·
• Έκείνη τόν άνέμενεν εΐς τήν μικράν αίθου
σαν, ήτις έχώριζε τά δωμάτιά μας·.

Έπί τινα λεπτά συνωμίλησαν-χαμηλοφώνως, 
είτα ολίγον κατ’ όλίγον ό τόνος ύψώθη καί 
ήκουσα;—Ώ! δλως άκόυσίως μου—τήν θείαν 
μου ·νά λέγη.; ··

— Ήτο φανερόν - δτι τόιαύται σχέσεις ώ- 
φειλον άναγκαστικώς νά σημειώσουν τήν συμ
πάθειαν αύτήν . . . ήτις προετοιμάζει τα συνοι
κέσια ... Ή κοινή γνώμη ’ άλλοτε δέν ήπατήθη 
καί. πιστεύω νά φλυαρούν πολλά είς βάρος δλων 
έκ τής επίμονης «ας... . , >

Άλλά , ούδέν. δύναμαι :να σάς παρατηρήσω
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άφοΰ έχετε τήν άπόφσσιν νά μεταχβιρισθήτε το 
καλήτερςν μέσον όπως βκμηδενίβητε τά γεννη- 
βέντα σχόλια...

— Eivat μία συγκατάνευσες σιγαλή, διέκοψεν 
ο κ. Τερενουάρ . . . “Ωί σάς ευχαριστώ κυρία! 
Mei <tvai δθεν έπιτετραμένον νά προσφέρω ά- 
μέσω: τα σέβη μου είς τήν δεσποινίδα ανεψιάν 
σας;

— Εις τήν ανεψιάν μου.. . τά σέβη σας. . . 
διά τινα λόγον;

— Έ! δέν τδ γνωρίζετε ; ... δπως τής ζη
τήσω έπισήμως.τήν χεΐρα της!... Σας έπεσκέφθην 
δι ’ αυτό καί μόνον !

Την χεΐρά μου [../Ηρχετο νά με ζητήση είς 
γάμον ! . . . ”Ω 1 ίιί μου 1. . .

— Πώς, διά νά έρωτροπήτε μέ τήν κυρίαν 
αυτήν έγείνατε συνοδός μας υιεοχρεωτικώτα'τος;.. 
Πώς; Ητβ περιττόν έν τοιαύεη περιπτώσει νά 
μέ έμπαίξητε επί τόσον καιρόν ί... Ή δεσποινίς 
αυνη οεν ιξαρταται από εμέ καί είναι συνεπώς 
έλευθέρα νά δώση τήν χεΐρά της είς οίονδήποτε.

Ειτα άπωθήσασα βιαίως τήν θόραν τοΰ δωμα
τίου μου ή κ. Μενβίλ είσήλθεν ώς μαινάς λέ- 
γουσά μοι τεταραγμένως:

Εις ημάς δεσποινίς ό κ. αυτός επιθυμεί νά 
ομιλήση. Σάς αφήνω μόνους I

Ή αποστροφή εκείνη μοί άπέδωκε τήν πραγ
ματικότητα καί έπανεκτησα τάς δυνάμεις μου. 
Ένόμιζον δτι ονειροπολούν ../Αλλ’όχι πλη
σίον μου, παρά τό πλευράν τής Δεσποινίδος 
Βλάκμπραν τήν όποιαν αί φωναΐ τής θείας μου 
ειχον ειδοποιήσει, ίστατο ό Μ. Τερινουάρ.

Η κ. Δέ Μενδίλ είχεν ήδη έζαφανισθή. 
Έκτοτε δέν τήν έπανεΐδον. Γνωρίζω μόνον δτι 
κατόπιν τής σκηνής εκείνης κατέβη νά ζητήση 
τόν υίόν της, δστις έπαιζεν είς τον κήπον τοΰ 
ξενοδοχείου καί τφ άνήγγειλεν δτι έπεγόντως 
θ ανεχώρουν. ’Εκανόνισε τον λογαριασμόν της, 
εσπευσμένος καί έπέβη τοϋ τραίνου γραμμής 
Παρισίων έπιφορτίσασά με νά τής άποστείλω 
τάς άποσκευάς της.

Καί ημείς, ωσαύτως έγκατελείψαμεν τήν Λου- 
κερνην αυθημερόν, άλλά πρότερον ό κ. Τερενουάρ 
Ιλάβε τήν ευκαιρίαν νά μοί ειπη εΰλαβώς έάν 
έπεθύμουν νά γείνω σύζυγός του.

Τδ ταξείδιόν μας δθεν, δσον αφορά εμέ, ήτο 
Η·έν βραχύ άλλ' είς άκρον ενδιαφέρον.

Η Ελβετία, .είναι ώρισμένως τόπος τέλειος 
καί δέν είναι ε&ιολον νά τήν έξυμνήση τις διά 
τάς φυσικάς καλλονάς της καί’ τάς αισθηματικά; 
περιπετείας τών έπισκεπτών της. . . περιπετείας 
πλήρεις έκπλήξεων.

Τοιουτοτρόπως ενφ ή θεία μου έταζείδευσεν 
έκεΐ κάτω όπως εύρη σύζυγον, έξ άντιθέσεως έγώ 
επιστρέφω ήρραβωνισμένη L -

Έκ τόΓ χάλΧικοό ' ' Μίλταιν Βιτάλης

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΪΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ

Ο KAHAfiNAS

Τον παλαιόν καιρόν άεισιδαίμοης εκαλούντο 
οί Οιοφοβούμΐνο·. Σήμιρον όμως δειοιδαίμονες είνε 

εκείνοι, ςί όποιοι πιστιόουσιν ανύπαρκτα πράγματα 

καί φοβούνται «ύτά, έν ω ή θρησκεία τά απαγορεύει 

και ή επιστήμη δέν τά παραδέχεται, δεισιδαιμονία 
λοιπόν εινε τό ελάττωμα τοΰ διισιδαίμονος.

Μία άπό τάς συγχρόνους δεισιδαιμονίας του 

λαοϋ εινε καί ό λεγόμενος Κ.Ιήδωτας -οστις επειδή 
εινε λείψανου παλαιών εθίμων τών προγόνων μας 

καί πρό πάντων λείψανον αβλαβές καί διασκεδα- 

στικώτατον, επιτρέπεται νά γίνεται εις πολλά μέρη 

τής έλευθέρας καί δούλης Ελλάδος.

Τί έστί xJyiarac;
Κλήδωνας είνε ή αρχαία χ.ϊηδων ί> φήμη, δη

λαδή φωνή σημαίνουσα μάντευμα. Ο: παλαιοί “Ελ
ληνες έρριπτον ε’ς τι άγγιϊον κλήρους, δηλαδή 

λίθους ή κυάμους ή κύβου; έκ τών όποιων άλλοι 

μέν ήσαν λευκοί, άλλο: δέ μελάνες. Έπειτα προ

σευχόμενοι είςτον θεόν Έ:μήν έσκόρπιζον αυτούς 

εις τό έδαφος καί έκ τής πτώσεως αυτών έξήγΟν 

μαντεόμαντα. Τούτο ώνομαζετο Κ.Ιηρομανζεία. 
Πολλάκις όμως αντί κλήρων μιτεχειρίζοντο στί

χους και τότε ώνομάζετο Στιχομανζία, γράφοντες 
δηλαδή τούς στίχους τούτους έπί πΟίκιδιων, τούς 

έρριπτον έντός αγγείου καί έξάγοντες έπειτα κατά 

τύχην τόν έπιλαχόντα ήσπάζοντο αυτόν ώς αληθή

Τήν κληρομαντείαν καί στιχομαντίαν αντικα

τέστησε', σήμερον ό κΛήόωνας, ό όποιος γίνεται 
περίπου οΰτω.

Τήν παραμονήν τής 24 ’Ιουνίου καθ’ ήμας, 

εορτής τών γενεθλίων τοΰ Βαπτιστοϋ Ίωάννου, αί 

νεάνιδες τής συνοικίας συναθροίζονται εις τινα οι

κίαν καί-ρίπτουσιν έντός αγγείου, περιέχοντος ύδωρ 

διάφορα αντικείμενα, άλλη δακτυλιδιού άλλη κλει- 

δίον τι, άλλη κομβίον κτλ.

Έπειτα δέ αφ ’ ου περιδε'σωσι τό στόμιον του αγ

γείου, έκθέτουσ: αύτό καθ’ δλην τήν νύκτα είς τό 

ύπαιθρον. ’Εδώ πρέπει νά σημειώσωμεν δτι τό ύδωρ 

έντός τοΰ οποίου έκαστη νιανις ρίπτιι αντικείμενου 

τι ονομάζεται άμΐΛηζο διότι όταν τό άντλοΰσιν ούτε 
αύται πρέπει νά όμιλώσιν, ούτε άλλοι νά άκούωνται 

όμιλοΰντες.

Τήν επαύριον συνέρχονται πάλιν αί αύται ν»ά- 

νιδες, προσκαλοΰσιν έν κοράσιον άθώον τό όποιον 

εξάγει άνά έν αντικείμενου άπό τά έν τφ αγγείω 

έν ω αί λοιπαί τραγφδουσι δίστιχα. Αί νεάνιδες 

πιστεύουσιν, οτι τό δίστιχον τό όποιον τραγωδόϋσι 

καθ’ ήν στιγμήν εξάγεται έν αντικείμενου εφαρ

μόζεται είς εκείνην είς τήν οποίας ανήκει αυτό. 

Tot'-υτοτρόπως τραγφδοΰσι .τόσα δίστιχα, όσα 

αντικείμενα υπάρχουσιν έντός τοΰ αγγείου, έως οτου 

έξαχθώσιν δλα μέχρι τοΰ τελευταίου. Τό άγγεϊον 

συνήθως ανοίγεται μέ τό εξής δίστιχον : 

«ΆνοΙγϊζαι ό χΛηδωνας ’σζον ’^ftarrtoS τή 
[χάρ. 

όΛοιά 'rat κα-Μοροίζικη, τώρα θενα προβάδη».
Είς τινα μέρη ο κλήδωνας γίνεται ολίγον διάφο

ρος τοΰ περιγραφέντος. .
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Τό ημερολόγιο·» δε,ικνΰει 1 ’Απριλίου καί τό 

βαρόμετρου βροχήν.
Ό μικρός Χαρίλαος λέγε: προς τόν αδελφόν του 

έκπληκτος :
— Τό βαρόμετρου δεικνύει βροχήν καί όμως δέν 

βρέχει ! . . . _ '
— Κουτέ, λέγει, ό έξυπνος αδελφός, εινε πρώτα- . 

πριλιά !

εν-
Είς το καλλιτεχνικόν τμήμα τής Έκθεσεως τών 

’Αθηνών.
— Ή δι δασκάλισσ α.Κύταξε, μπεμπέ, πόσω 

φυσική είνε ή είκών αΰτη. Ο μύλος, τά νερά, το 

ποταμάκι ! . . . εινε φυοικώτατα !. . .

— Τί λέγεις, μαμζέλ, άν ητο φυσικόν θά έγύ- 
ρισεν ό μύλος ! . · .

*
Ή κυρία Καλλιόπη, ήτις ποτέ δέν άφίνει.περί- 

στασιν διά νά μή κακολογήση τόν σύζυγόν της, 

έλεγεν εις τινα φίλην της.
:— Φαντάσου, Νίνα μου, τί αγάπη ειχεν ό βλά

κας ό άνδρας μου εις τό σκύλο του, άφοΰ μόλις του 

έψόφησε έσπευσε νά τόν βαλσάμωση ! - .

— Έ 1 καί μέ τοΰτο ; ,
— Έ ! άν άπεθνησκα κ’ εγώ, δέν θά μ’ έβαλ- 

σάμωνε! . - .

. *

’Από τάς δημοτικής έκλογάς.

Είς υποψήφιος σύμβουλός εισέρχεται έντός κατα

στήματος τής όδοΰ Αιόλου και μειδιών δίδει τήν 

εικόνα του είς τόν καταστηματάρχην.

— Ά ! εισθε άντιμερκουρικός ! μαύρο, κύριε μου.

—Μά, φίλε μου νά τά συμβιβάσωμαι...

— Ά ! κύριε εδώ είνε ρ ι· i π—f ί x u

♦
Ό χωρικός Μανώλης εξομολογείται είς τόν 

πνευματικόν διά νά μεταλάβη. Μην έκλεψες γίδια 

στό χωριό; τόν έρωτα ό ίερεύς.

—-'Οχι άγιε δέσποτα.

—Κανένα πρόβατο. .
—©·ός φυλάξει δέσποτά μου. Ο Μανώλης 

συναντά καθ’ όδόν άλλον χωρικόν καί περιχαρής 

τοΰ λέγει. Τί καλά που δέν μ’ έρώτησε γιά γου

ρούνι.

J*
Γλύπτης τις έκράτει μια τών ήμερων είς τάς 

χεϊρας του τήν μικράν και - ώραίάν χεΤρα κυρίας 

τίνος χαριεστάτης. _
Άφοΰ δ’ έκείνη τήν άπέσυρεν είπε τις εις τον 

καλλιτέχνην.
— ’Ιδού τό μεγαλείτερον αριστούργημα, δπερ 

έξήλθε τών χειρών σας.

·*

Έν καιρφ κυνηγίου
—Διατί δέν τοΰ ρίχνεις κυρ Πέτρο; νά τος ό 

λαγός πηδάει μπροστά σο-
. ■».·—Ξεύρεις μου εμεινε μιά ριξίά μόνον καί τήν 

φυλάγω διά κάθε ενδεχόμενον.

Έν τώ δικαστηρίφ ’ · · ' '

—Τό τραπεζικόν γραμμάτιου τό είχατε εΰρει 

καθ’όδόν;

—Μάλιστα κύριε Πρόεδρε.
—Διατί. δέν τό άπεδώσατε.

—Τό απέδωσα κύριε , πρόεδρε.

— Ποΰ;

— Είς τήν κυκλοφορίαν.

*

Εις λαμπρόν . τινα χορόν τόν οποίον έδιδε ό βα

σιλεύς Δεοπόλδος, κύριος κομψός προσεκάλεσε κυ

ρίαν τινά χωρίς καλώς νά παρατηρήση τό πρόσωπον 

δια νά χορεύση. · ■

—Κύριέ μου απήντησεν αυτή, έκαμπτε τα στι

βάλια μ.ου τόσον στενά, ώιτε μοΰ είναι αδύνατον 

να χορεύσω.

*
Έζήτει ό X. νά νόμφεύση τόν υίόν του, ότε τις 

τών φίλων του τφ ε’πέ:. Ό υιός σου δέν είναι είς 

ηλικίαν νά νυμφευθή, πρέπει νά περιμένης νά με- 

γαλώση καί νά φρονημεύση.

— Καί νομίζεις, άπήντησεν ό πατήρ, οτΙ όταν 

φρονιμεύση θά θελ,ήση νά. νυμφευθή ποτέ;

ΒΙΒΛΙΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΦΕΞΗ
ΕΝ ΑθΠΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ Ι«
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Βιβλία προς εκμά&ηοιν ξέηαν γλΐβασών
Σ«λ- ΔΡ-

’ίταλοελληνικόν Λεξικόν Π. Μ. Περίδου 1028' 9.50 
Γερμανοελληνίκόν Λες. Έμ Αρακοπούλου 976 9.50
Έλληνογερμανικόν Λεξικόν Χρ. Χαμαδα 952 9.50
Άγγλοελληνικόν Λεξικόν Γ. ’Αλεξάνδρου ·Λ|!Λ ° eA
'Ελληνοαγγλιχόν Λεξικόν' · » ι> . 
Γαλλοελλην. Λεξ- Θ. Κυπρίου' (δίτομον) 
"Ελληνογαλ. Λεξ. » ® 9 ...
’Ομηρικόν Μέγα Λεξικόν I. Πανταζίδου )000 7.5β
Λατινοελληνικόν Λεξικόν 2. Κουμανούδη 1248 8.50
’Αγγλική Μέθοδος δνεύ διδασ. X. de Boilge 742 6.50 
Γαλλική Μέθοδος ». » . ® 968 ° Λ

Ιταλική. Μέθοδος » » > » 592
Γερμανική Μέθοδος » » Sanderson 248
’Αγ. Διάλ. μετά προφοράς Ν, Κοντοπούλβυ 152 
Γαλλικοί Διάλογοι μετά προφοράς μικροί 460 
’Αγγλικοί Διάλογοι μετά προφοράς μικροί 160 
’£χώ τοΰ Λονδίνου · ,ηβ
Ήχώ τών Παρισίων .
Γραμματική τής ’Αγγλικής γλώσσης, 
’Αγγλικόν Άλφάβητάριον Α. Γεωργιάδου 
Γερμανικοί Διάλογοι δι έλ. χαρακτήρων 
Γερμανική Γραμματική Χρ. Χαμαδα 
•Ιταλικόν Άλφαβητάριον

Τ ’ ανωτέρω βιβλία άποστέλλοντοι παντί τφ αίτοΰντ*  
ελεύθερα ταχυδρομικών'τελών άρια τή λήψει τοϋ αντι
τίμου. Διά το έξωτερ. αί τιμαι είς φρ. χρ.

Προσεχώςέκδοδήσοντάι «{ Άθλεοε του Β. Ο&γκώ.

1-28
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49
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128

48
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΝΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ

14. ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΔΝ

Ο δεκανενζ Κονιεντιάδηί 
αβ&: -χαίρεια ιόν λοχαγόν 

> Ξιπααμίνον. .
‘Αλλά ποΰ εΰρίοκεχάι ού- 

ΐ

35· Αίνιγμα.

Στρατάρχην, άν ούοόλως μέ πειράίης 

τής πάλαι Καρχηδόνος θέ νά είίρηο 

καί χώραν άν τό γένος μου άλλάίης 
τής Αμερικής, ήν βέβαια είίεύρε'ς.

3$· Γρίφος.

Α τίς Π ίώ

ϊημ. τίς :: τίς άρχε I Π IT Π Ε+Ω Ιώ ίδ ’ Ιώ ::
τίς Π Ιώ

37. Φίρδην Μύγδτ.ν.

Οί — λαβέσισι — στη—Σιβαοερ — δολοφονοηθηνας

38· Ρόμβο?.

Τδ πρώτον καί τδ έσχατον πάς φίλτατός σου έχει 
Τδ δεύτερον'έπίρρημα τών αριθμητικών.

Τδ τρίτον άλογον δηλοΤ... κι άδιακόπως τρέχει 
Δέν θ’άρνηθής τδ δώρον μου έμένα άγαπών 

Πάς ών δ,τι είμαι καί έγώ, γελά δσον δέν πρέπει, 
Στδ έκτον μου έπίρρημα.άπλοΰνθά βρής τού χρόνου 

Εύκόλως λίαν τδ παρδν πάν πλοΐον άνατρέπει 

καί μέ γενάρχην τελευτά δ ρόμβος . άνευπόνου.

‘Αλεξ. Χαρίτβί
39- Γρίφος.

Oi 2π δ κρατείς ήτοι & Τρώς

40- Γρίφος.

Σύ μέ Ρ Ν f ώρα οία δρώσι ά

Γ. Δ. Ίαχρίδης
44· ΆαροατιχΗ

Τά άρχικά γράμματα τών ζητουμένων πόλεων σχη- 

ματίζουσι πόλιν τής Ελλάδος :
Χΐόλις Γερμανίας.Κωμόπολις Εύβοιας. Πόλις ’Ατ· 

τικής. Πόλις Ρωσοίας. Πόλις Λακαιδέμονος.

42. Φύρδην Μίγδην

Έν δύο — κονάκ—κιματον — ολυκα

4|. Αιπόαύμφωνον

* Αη — αα — ει. υ υ.

• - Kmooc

(Βραβευτείς. ίν. τή Παγκοαμίω Έχ&ίοει των 
Παριόίων διά Χρυαοΰ Βραβείου καί &νακυ- 
ρηχ&έντος τοΰ κ. ‘Αφεντονλη μέλους τής ίν 
Παριοίοις Μεγάλης ‘Ακαδημίας των Εφευ
ρετών, δο&έντος αΰτφ καί Ιδιαιτέρου Χρυσόν 

Σταυροΰ].

Ο Σάπων ουτος έχει τά έξης πλεονεκτήματα : 
Εινε· ανώτερος κατα τήν ποιότητα παντός άλ

λου κατασκευαζομένου πρδς καθαρισμόν, καθδ αμι

γής πάσης ξένης καί έπιδλαδοΰς ουσίας, ένεκεν 

δε τούτου δεν καταστρέφονται ταχέως τα πλυνό- 
μενα δι’ αύτοΰ ενδύματα.

’Επειδή εινε ελαφρός, έχουν πολύν ωφέλειαν οί 

μεταχειριζόμενοι τούτον, δηλαδή έάν δι’ ώρισμένον 

ποσδν ενδυμάτων απαιτείται μία όκα άλλου σάπω

νος, τά αύτά ενδύματα θά πλυθώσι καλλίτερον 

καί θα διατηρώνται καθαρότερα μόνον μέ 300 

δράμια έκ τοΰ σάπωνος ΆφεκτούΛη-
Ό σάπων ούτος έχει τήν ιδιότητα νά λεπτίνη 

καί μαλακώνη τδ δέρμα των δι ’ αύτου πλυνομενων, 

ιδίως δέ τδν χειμώνα οπότε πλείσται χεΐρες σκά

ζουν,, ή χρήσις τοϋ σάπωνος τούτου έχει τά αύτά 

αποτελέσματα μέ τήν γλυκερίνην.

Πλήν τών άλλων του προτερημάτων, δ σάπων 

ουτος έχει τήν ιδιότητα ν’ αφαιρή έκ τών ενδυ

μάτων πάντα λεκέν, και αύτούς δετούς προερχό

μενους έκ λαδομπογιάς.

Άνδρες τε καί γυναίκες δύνανται άφόδως νά 

πλύνωνται καί λούωνται διά τοΰ Σάπωνος τούτου, 

καθότι ούχί μόνον δέν προξενεί ούδεμίαν βλάβην 

είς τδ πρόσωπον, αλλά κα' ένδυναμώνη τάς 

τρίχ««· , ,

Τά διά του σάπωνος τούτου πλυνόμενα ενδύματα 

καί μετά παρέλευσιν άκόμη μηνδς απδ τής πλύ- 

σεώς των διατηρούνται λεπτότατα, άναδίδοντα.συγ

χρόνως λεπτατάτην ευωδίαν. .

Τδ κατάστημα τοϋτο κατασκευάζει μοσχοσά
πουνα αρίστης ποιότητος.

Έπίσης κατασκευάζει χόεροκ (κατραμοσά- 
πουνα) εκτάκτου ποιότητος, διά πλύσιν τών χει

ρών καί δι’ άπολύμανσιν, άμιλλώμενα πρδς τά 

τόιαΰτα Εύρωπαϊκά.·

ΑΔΕΛΦΟΙ Μ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

0ΙΚ02 ΙΔΡΤΘΕΕ ΤΩ Χ804

Τά Κονιάκ καί τά διάφορα ποτά τών έργοστασίων 

τών ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ εΐνε 

γνωστά καί έκτιμώνται διά τήν άγνότητα παρά 

τοΰ κοινοϋ ώς τά έόοχώτερα.

Βραβευμένα είς it διαφόρους έκθέσεις διά χρυ

σών καί άργυρών μεταλλίων.

4» Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέστη Κωναταντινίδον


