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ΤΙαραΌίτομεν αρΰρον τοΰ διαοήμον "Αγγλον 
ίατροΰ Thomas Oliver, δημοσιενϋεν την 20 
Αύγουστον 1904 εις τδ ιατρικόν περιοδικόν 
ϊ Τάισετ » , τό οποίον ίχει πογκόσμην κύρος, 
ινα Χδωαιν οί ήμίτεροι άναγν&σται την δύναμη· 
καί τούς κινδύνους τον ηλεκτρικού ρεύματος.

ΣΧΑΤΩΣ ή προσοχή τής κοι
νής γνώμης έστράφη πρός τούς 
κινδύνους τής ηλεκτρικής έλ
ξεως, ένεκα των Θανάτων άν· 
θρύπων καί ζώων, συμβάντων 
έπί τών σιδηροδρομικών γραμ
μών. Πρό τινων έόδομάδων έν 
τή Βουλή τών Κοινοτήτων έ- 
γένοντο έπερωτήσεις περί τών 
κινδύνων τοϋ ήλεκτροφόρου 
ελάσματος. Εις τόν σιδηρόδρο
μον τοϋ Southport πρό μι

κροϋ έφονεύθη άνθρωπός τις μόλις πατήσας 
επι τοϋ ηλεκτρικού έλάσματος. IIαρά τό Ne- 
Wlarlleupon Tague έν παιδίον, τρεϊς άνδρες 
και πολυάριθμοι κΰνες έφονεύθήοαν, προσ- 
ψαύσαντες τό έπικίνδυνιν έλασμα. Αλλαχού 
πάλιν βαρείς τραυματισμοί έπηνέχθησαν καί 
μόλις ό θάνατος άπετράπη.

Είνε φανερόν, έκ τού αριθμού τών συμ
βάντων δυστυχημάτων, ότι οέν προστατεύ
εται τό κοινόν έπαρκώς κατά τών έξ αύτής 
κινδύνων.

Διαόάτσι πάντοτε θά διέρχωνται έπί τών 
γραμμών καί ζώα θά άποπλανώνται ομοίως 
επ αυτών, επειδή δέ τά γενόμενα ήδη όμι 
λοΰοι μετά θλίψεως, φανταζάμεθα πόσοι θά 

έπέλθωσι κίνδυνοι κατά τής ζωής τών άνθρώ 
πων έν καιρώ τών μακρών χειμερινών νυ
κτών, έάν δέν ληφθώσι πρόσθετα μέτρα πρός 
έπικάληψιν τοϋ άνυψουμένου ήλεκτροφόρου 
έλάσματος.

Τήν 13 ’Ιουνίου 190^, ήτις ήτο ήμερα 
βροχερά, άνθρωπός τις, έτών 3φ, διερχόμε- 
νος άνωθεν τής έν Wallsend γραμμής, έσκόν- 
ταψεν έπί τής κοινής σιδηράς γραμμής καί 
πεσών έπίτοϋ ήλεκτροφόρου έκτύπησεν έπ’ 
αύτοϋ τό οπίσθιον καί δεξιόν μέρος τής κε
φαλής αύτοϋ. Αύτσστιγμεί έγένετο άναί- 
σθητος Σιδηροδρομικός τις ύπάλληλος είδε 
τό συμόάν δυστύχημα, έφόρεσε τά έκ καου
τσούκ χειρόκτιά του καίσπεύσας πρός σωτη
ρίαν τού πάσχοντος τόν άνέσυρεν έκ τής 
γραμμής. Ο παθών είχε τό σώμα τετανι- 
κώς άκαμπτον, αί σιαγόνες ήσαν συνεσφιγ- 
μέναι καί βιαίως ήνεώγησαν διά τεμαχίου 
ξύλου. Πέντε ή έξ λεπτά μετά τό δυστύχημα 
προσήλθεν ό ιατρός Wilson. Ό πάσχων 
κατέκειτο παρά τήν γραμμήν. ΤΗτο άναί- 
σθητος καί κατείχετο ύπό γενικών σπασμών. 
Αί σιαγόνες σπασμωδικώς καί ίσχυρώς κεκλει- 
σμέναι, οΐ οφθαλμοί απλανείς καί άνοικτοί. 
Ή άναπνοή ταχυτέρα τής κανονικής, άλλ' 
ούχί βαθεϊα Ή κατάστασις τού σφιγμοϋ 
δέν έσημειωθη έν τή σπουδή τής στιγμής. 
*11 τεχνητή άναπνοή άρξαμένη ήδη διετή— 
ρήθη. ’Επί ήμίσειαν ώραν ό παθών έμεινεν 
άναίσθητος· άνένηψεν έπί βραχύ καί πάλιν 
μετέπεοεν είς σπασμούς. Εν τώ μεταξύέκο- 
μίοθη φορεΐον καί ό παθών έτοποθετήθη έπ' 
αύτοϋ· τοιοΰτοι δέ ήσαν οί σπασμοί ώστε 
παρ’ όλίγον νά έκφύγη τοϋ φορείου. Μετά 
μίαν καί ήμίσειαν ώραν ό παθών συνήλθεν, 
άλ> ά διετέλει έν τελεία άναισθησία. Ούδέν 
ούδαμώς ήσθάνετο μέλος τοϋ σώματός του. 
Επανερχόμενος δέ είς τάς αισθήσεις του 
παρεπονεϊτο ότι ήσθάνετο νυγμούς βελονών
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καθ' ολον του τό αύρα. Τοΰτο διήρκεσε 
δέκα περίπου λεπτά τής ώρας εμετός δέν 
έπήλθεν άλλά ίλιγγος καί άλλόκοτόν τι αί
σθημα Δύο ώρας μετά τά δυστύχημα είχε 
πόνους είς τόν δεζιόν πόδα. Άφαιρεθέντος 
τοϋ ύποδήμα;ος, παρετηοήθη ότι ή άνωτέρα 
Επιφάνεια τοΰ μεγάλου δακτύλου ήτο ώς έάν 
είχεν έπιτεθή έπ ’ αυτής έκδόριον, έίέρυθρος 
καί φλεγμαίνουσα όμοια ή κατάστασις καί 
έπί τής πτέρνης Άπό τής κύστεως καί τοΰ 
άπευθυομένου ούδέν έσημειώθη άζιον λόγου. 
Τό ύπόδημα,οπερ έφερεν, ούδεμίαν είχεν ύ- 
ποοτή φθοράν. Μετά διήμερον ή γενική αύ
τοϋ κατάστασις ήτο καλή.

★

Διά τήν διανομήν τοΰ ηλεκτρισμού Εντός 
τών πόλεων δύο είδη ρευμάτων είνε έν χρή - 
σει· τό συνεχές κα! τό διακεκομένον τά δ' 
έκ τών ρευμάτων δυστηχήματα δέν είνε έν 
πάσιν όμοια. Τό συνεχές ρεΰμα έν ύψηλή 
έντάσει, Ερχόμενον είς έπαφήν μετά του άν- 
θρωπίνου σώματος προζενεΐ έγκαύματα καί 
μεγαλην άποσύνθεσιν τών ώργανωμένων ι
στών. όπόταν δέ τό ήλεκτρικόν πλήγμα είνε 
βαρύ, σχεδόν πάντοτε προκαλεΤ θάνατον.

Τό διακεκομμένον ρεύμα καίει έπίσης. 
άλλ' ήπιώτεοον. ή δ έζ αύτοϋ καταστροφή 
τών ιστών είνε ήττον τελεία καί ούχί τόσον 
έκτεταμένη.

Έν έτει ιo8S. ό Grange (Annetes Hu- 
giene et de Medici, e Le.ate ι88ό)άνέφερε 
δύο θανάτους έζ ηλεκτρικού ρεύματος καί 
ένεκα τούτων έζετέλεσε σειράν πειραμάτων 
έπί ζώων, ύπσοληθέντων είς τήν έπήρειαν 
τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος. Τόν θάνατον τόν 
ουτω φονευθέντων ζώων άπέδωκαν είς μι · 
κράς αιμορραγίας έν τώ προμήκει μυελώ έζ 
ών έπέρχεται, ώς αύτός έπίστευεν. παΰσις 
τής αναπνοής καί τής λειτουργίας τής καρ
διάς δια τοϋ Ερεθισμού τών τοϋ πνευμονο 
γαστρικού κέντρων.

Ό I»' Arionval έν ύπομνήματι ύποόλη- 
θέντι τό 1SN- είς τήν Ακαδημίαν τών Επι
στημών άπέδειέεν, ότι ό ηλεκτρισμός ένεργεΐ 
δεινώς ι) δι' αμέσου ένεργείας έπι τών ιστών 
καί καταστροφής κατά τρόπον άνεπανόρθω- 
τον. τών φυσιολογικών αυτών ιδιοτήτων 
(effets disruptvfs) καί 2) δι ’ άνακλαστικής 
ένεργείας Εμμέσως καί άναιρέσεως (intri 
bilion) τής ένεργείας τών νευρικών κέντρων 
ήτις δύναται νά είνε παροδική ή οριστική. 
Έν τή τελευταία πέριπτώσει ή κυρία τοϋ 
θανάτου αιτία φαίνεται.ότι είνε ή παΰσις τής 
αναπνοής. Έν τώ έργαστηρίω τοϋ Edisson 
έν Νέα ίόρκη, κατά τό 1889 έζετέλεσαν 
πειράματα οί Bioun. Kennely καί Peterson, 

(New York medical journal March 1889) 
έπί κυνών ενός ίππου καί δύο αγελάδων διά 
τοϋ συνεχούς καί διακεκομμένου ρεύματος. 
Τό διακεκομμένου ρεΰμα είχε δύνσμιν Ι6ο— 
8οο βολτίων. ψό ρεΰμα τούτο έφαρμοζόμε- 
νον έπί έν μόνον δευτερόλεπτου ασφαλώς 
έπέφερε θάνατον. Άλλ - ή έφαρμογή τοϋ συ
νεχούς ρεύματος δέν ήτο πάντοτε θανατη
φόρος. Ο Tatum (i dib 1890) έν έτει 
1890 ουνεπέρανεν έκ τών πειραμάτων αύ
τοϋ. οτι ό θάνατος έπέρχεται έκ τής παύσεως 
τής λειτουργίας τής καρδίας καί Επομένως 
άπέοιδε τόν θάνατον είς τήν παράλυοιν τών 
καρδιακών τοιχωμάτων καί ούχί τήν ένέρ— 
γειαν τοϋ ρεύματος έπί τοϋ νευρικού συ
στήματος.

Κατά τό 1890 ένομοθετήθη έν ταΤς Η- 
νωμέναιε Πολιτείαις, ότι ή έκτέλεσις τών είς 
θάνατον καταδίκων θά γίνεται διά διακεκομ
μένου ρεύματος ι Soo βολτίων. Έν τισι πε· 
ριπτώσεσι, καθ' α,ς ό νόμος ουτος έφηρμό- 
σθη, κατά τήν γνώμην τών ιατρών, μετά 
τήν διακοπήν τού ρεύματος, διαμείναντος εις 
έπαφήν έπί τινα δευτερόλεπτα, ή καρδι'α εύ- 
ρέθη είσέτι σψύζουσα καί ή άναπνοή έπανήρ- 
χετο, ώστε ό δήμιος ύπεχρεώθη νά έκτελέση 
έκ νέου τήν έπαφήν.

Ό Mac Donald (ibid May) έπί τών ούτω 
θανόντων εύρε τριχοειδείς αιμορραγίας έπί 
τοϋ έδάφους τής τρίτης καί Τετάρτης κοι- 
λοίας τοϋ έγκεφάλου. Άλλα παραδέχεται 
ότι αί αλλοιώσεις αύται δέν είνε σταθεραί. 
Έν έτει 1896 ό Kra'ter έπειραματίσθη έπί 
πολλών ζώων διά διακεκομμένου ρεύματος 
καί ουνεπέρανεν, ότι ό θάνατος οφείλεται είς 
παράλυοιν τών αναπνευστικών νεύρων καί 
κατ’ ακολουθίαν είς άσφυζίαν Ο Kratter 
έθεώρει τήν διάρκειαν τοΰ ρεύματος καί τό εί
δος τού ζώου ώς έπηρεάζοντα τό αποτέλεσμα.

Οί ινδόχοιροι καί οί κόνικλοι άντέσχον 
κάλλιον τών κυνών. Άλλ' έν τή νεκροψία 
δέν άνευρε σταθερός αλλοιώσεις. Τό αίμα 
δέν ήτο ήλλοιωμένον, τά δέ νευρικά κύτ
ταρα ούδεμίαν ορατήν άλλοίωσιν παρουσία- 
ζον κατά τήν μικροσκοπικήν έΕέτασίν.

*
Κατά τό 1897 τ° τΡήμσ "τών Επικινδύνων 

Εργασιών τοΰ ύπουργείου τών Εσωτερικών, 
έθεώρησεν ώς έπικίνδυνον έργασίαν τήν ένα- 
σχόλησιν έν τοϊς παραγωγικοΐς τοΰ ηλεκτρι
σμού έργοοτασίοις. Πρός τελειοτέραν έίε- 
ρεύνηοιν τοϋ ζητήματος ένόμισεν έπιθυμη- 
τόν νά έπιχυθή νέον φώς έπί τής αίτιας τοϋ 
θανάτου έζ ηλεκτρικού πλήγματος (Shoik). 
Πρός τόν σκοπόν τούτον μετά τοϋ ιατρού 
Balam, συναδέλφου μου έν τώ φυσιολογικώ
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έργαστηρίω τής Ιατρικής Σχολής, έζετέ- 
λεσα σειράν πειραμάτων, ών τά πορίσματα 
έδημοσιεύθησαν τό 1898 Εγένετο γρήσις 
κυνών καί κονίκλων ώς άναιοθητικον δέ με- 
τεχειοίσθημεν τον αιθέρα.

ΐίαρετηρήσαμεν, ότι όταν τά ζώα έζετί— 
θεντο είς ρεύμα έπαρκώς ισχυρόν ό θάνατος 
έπήρχετο ακαριαίος, τό ζώον κατελαμόάνετο 
ύπό οπισθοτόνου, κατά τήν διάρκειαν δέ αύ
τοϋ ή άναπνοή έπαύετο Ή λειτουργία τής 
καρδίας κατ ' άρχάς έταχύνετο καί είτα έπαύ 
ετο. Διά ρευμάτων ίσχυροτάτων ή παΰσις 
τής λειτουργίας τής καρδίας έπήρχετο άνευ 
προηγουμένης έπιταχύνσεως Είς τάς πλεί 
στας πειραματικός ήμών παρατηρήσεις ή καρ 
δία προσεόάλλετο πρώτη έζ όλων τών όργά 
νων. ’Ενίοτε παρετηοήθη ή έζακολούθησις 

—Τής αναπνοής καί μετά τήν παΰοιν τών σφύ 
ζεων τής καρδίας Μόνον έπί ίσχυροτάτων 
ρευμάτων ή παΰσις τής τε καρδίας καί τής 
αναπνοής ήτο ταύτόχρονος. Ο όγκος τοΰ 
σώματος τοΰ ζώου δέν έχει Επήρειαν έπ! τοϋ 
τρόπου τής ένεργείας τοΰ ρεύματος.

Οί Prevort καί Bal. Hi (Journal de Phy 
siologie et de Patludogie Geinerale. Paris 
1899) εύραν ότι διακεκομμένον ρεΰμα άσθε 
νοϋς έντάσεως— ι 20 βολτίων — έπέφερε τρό 
μον τών μυϊκών ίνών τής καρδίας καί οτι 
τούτο ήτο τό κυριώτερον όλων τών φαινομέ
νων. Ή λειτουργία τής καρδίας έπαύετο 
μετ' έπαφήν Ενός δευτερολέπτου. Ενίοτε 
επήοχετο γενικός τέτανος μετά όπισθοτόνου, 
ον ήκολούθουν κλονικοί σπασμοί Οί αύτοί 
ερευνηταί διήρεσαν (αύθαιρέτως πως) τά ήλε 
κτρικά ρεύματα είς ύψηλά, μέσα και ταπεινά. 
Επί κυνών 240 βόλτια έπί 2" ένεργοϋντα 

επεφερον τρόμον ύφαλματώδη τής καρδίας, 
ειτα επήοχετο γενικός τέτανος και Εντελής 
παΰσις τής άναπνοής Διά 6οο βολτίων έπί 
2 επήρχετο ύφαλμα καρδιακόν μετά σπα
σμών, άλλ’ ούδεμία αναπνευστική κίνησιο, 
ενώ μέ ρεύματα 2ηο μέχρι όοο βολτίων έπήρ 
χετο παρά κυσί ταύτόχρονος παΰσις τής άνα
πνοής καί τής λειτουργίας τής καρδίας.

Παρεδέχθησαν δέ οί Prevftf καί Balelli οτι 
1) τά ταπεινά ρεύματα προεκάλουν παράλυ- 
°ιν τής καρδίας 2 > τά μεοαϊα ταύτόχρονα 
παράλυοιν τής καρδίας καί τού άναπνευστι- 
«οΰ συστήματος 3) τά ύψηλά κυρίως νευρικά 
ουμπτώματα.

%Τό μέρος τοΰ σώματος δι' ου είσήρχετο 
1° ρεύμα φέρει διαφοράν άποτελεσμάτων. 
Ιΐαΰσις γής αναπνοής καί σπασμοί έπέρχον 
ται διά μικροτέρου άριθμοϋ βολτίων οσάκις 
τ° ήλεκτρώδ,ον Εφαρμόζεται έπ! τής κεφαλής. 
Ο θάνατος διά τού συνεχούς ρεύματος 
j. r _ . . - Λ Ρεϋ· ~ 

S5o βολτίων έπιψέρει τ>χεΤαν πτώοιν τής 
άρτηριακής κινήοεως ώφειλομένην είς τήν 
παράλυοιν τής καρδίας.

Ο Π' Arionval παραδέχεται τήν γνώμην 
ότι τό συνεχές ρεύμα είνε έπικίνδυνον είς 
τήν ζωήν, όταν τό κύκλωμα (circuit) διεκό- 
πτετο άλλά πολλοί παρατηρηταί καί τοι δέ
χονται ότι τό πλήγμα είνε θανατηφόρον,όταν 
τό κύκλωμα διακόπτεται ούχ' ήττον φρονοϋ 
σιν. ότι τό κλείοιμον τοΰ κυκλώματος είνε 
έπίσης έπικίνδυνον

Ό Balelli εύρεν, οτι δέν ύπάρχει σχέσις 
μεταζύ τής ηλεκτρικής δυνάμεως τής αναγ
καίας, ϊνα προκληθή Θάνατος κα! τοϋ βάρους 
τοϋ σώματος τοϋ ζώου, πρός δέ έναντίον 
τής γνώμης τών περισσοτέρων, ότι τά νέα 
ζώα είσί μάλλον εύπρόσόλητα τών γέροντο- 
τέρων ύπό τοϋ ηλεκτρισμού.

Ό Cunningham (Cause of Death from 
Industrial Electric Currents, New York. 
Medical Journal 1899) έκ τών παρατηρή 
σεών του συνάγει, ότι τό ρεύμα προσόάλλει 
κυρίως τήν άριοτεράν καρδίαν. πλήν δέ τής 
Επήρειας, ήν έζαοκεϊ τό ποιόν, ή διάρκεια ή 
ισχύς καί ή πυκνότης τοΰ ρεύματος, πρέπει 
νά ληφθή ύπ'όψει καί έτερος παράγων φυσιο 
λογικής προελεύσεως, έπιδρών έπί τής ταχύ 
τητος μεθ ής έπέρχεται ή έπί τής καρδίας 
ένέργεια· τά έζησθενημένα ζώα είσί μάλ
λον ύποκείμενα είς τό ήλεκτρικόν πλήγμα. 
Εν ταϊς περιοτάοεσι. καθ ' ας άνθρωποι ύπέ- 

οτηοαν βαρύ άλλ' όχι θανατηφόρον πλήγμα 
ήληκτρικόν,πρίν ή ή συνείδησις άπολεοθή έπ! 
τινας στιγμάς,έπέρχεται άλλόκοτοναίσθημα, 
ούχί έπώδυνον άλλ' ώς έάν όλοι οί μϋς 
τού σώματος έούροντο καί τρομερόν αίσθημα 
πιέσεως έπί τοϋ στήθους. "Ενεκα τής έντά- 
σεως τών μυϊκών σπασμών έάν τις πέση 
έπί τής ήλεκτροφόρου ή τρίτης ράόδου live 
rail) δυνατόν νά ριφθή πρός μίαν τινά ή 
άλλην διεύθυνσιν καί ούτω διακόπτεται τό 
κύκλωμα μετά τοϋ ήλεκτροφόρου Ελάσματος.

Διίστανται αί γνώμαι όσον άφορά τόν 
άριθμόν τών βολτίων άτινα δύνανται νά φο 
νεύσωσιν Ό Καθηγητής τής ηλεκτρικής μη
χανικής Flemiuy έν τώ University College 
London ειπεν ήμΐν, ότι άλλοτε έψρόνει, ότι 
μόνον μέγας άριθμός βολτίων ήν θανατηφό 
ρος.Ή γνώμη αύτη είνε Εσφαλμένη. Αί εί 
δικαί συνθήκαι έφ’έκάοτης περιστάσεως πρέ 
πει νά λαμόάνωνται ύπ' όψιν Επαφή 2000 
βολτίων δύναται νά γείνη άκίνδυνος, ένώ έ 
παφή Soo βολτίων δύναται νά καταοτή 
θανατηφόρος. Οί σιδηρόδρομοι τρέχουσι μέ 
ηοο — όοο βολτίων δύναμιν, Επιτρέπει 
δέ τούτο ή άγγλική Κυδέρνησις (Boardof 
Trade) πιστεύουσα είς τό άκΐνδυνον αϋ- ^μοιάζει τώ ύπό τοϋ διακεκομμένου. Ρεύμα

ί.
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τοΰ. Άλλ’ ή πείρα διέψευοε κατ έπανάλη- 
ψιν τήν γνώμην ταύτην. Έν δηαοοίω λου 
τρώ έν Λονοίνω πρό μικρού άνθρωπός tic 
άπώλεοε τήν ζωήν, διότι τυχαίωε έπέθεσε 
τά. χεϊραε έπί τού σύρματος ήλεκτρικού φω
τός, οπερ είχε δύναμιν 2.5ο βολτίων, όσα 
έχει καί τό ηλεκτρικόν φώς τών ιδιωτικών 
οικιών. Έν τή περιοτάσει τούτη ό κίνδυνος 
ηΰξησε, διότι α'ι χεΐρες τού παθόντος ήσαν 
ύγραί.

Οί κίνδυνοι τών έργατών τών ήλεκτρικών 
σιδηροδρόμων γίνονται μείζονες, όταν ό και 
ρός είνε βροχερός. Διά τούς έργάτας τού
τους ό κίνουνος Επέρχεται έάν πατήσωαι τόν 
ένα πόδα επι τοΰ ήλεκτροφόρου ελάσματος 
(τρίτης γραμμής) καί τό έτερον έπί τής γής· 
ώς δέ ό καθηγητής Fbuning λέγει «δύνασθε 
νά σταθήτε έπί ένός ήλεκτοφόρου ελάσματος 
ή νά καθήσετε ή να. έέαπλωθήτε έπ ’ αύτοϋ 
καί ούδένα διατρέχετε κίνδυνον, έφ ’ οοον 
ευρισκεσθε έξ ολοκλήρου έπί τοΰ σιδηρού έ 
λάσματος- έάν ήδύνααθε νά άπομονωθήτε 
τελείως ϋ.πό τής γής πιθανώς ούοεμία ύ 
πάρχει δύναμις ρεύματος ικανή νά σας βλάψη 
άλλ’ ό κίνδυνος άρχεται, όταν μέρος τι του 
σώματός σας. ’ιδίως γυμνόν μέρος, ώς ή χειρ 
ή τό πρόσωπον. έγγίέη τό ήλεκτροφόρον έ 
λασμα καί έτερόν τι μέρος έλθη είς έπαφήν 
πρός τήν γήν. Ί ότε τό ήλεκτροφόρον έλασμα 
(τρίτη γραμμή ενέχει μέγαν κίνδυνον

Εϊς τάς σιδηροδρομικός γραμμάς τής ύ
παιθρον χώρας δέν εϊνε μόνον ό κίνδυνος 
ότι διάφορα ζώα δύνανται ν' άποπλανηθώσιν 
επ' αύτής. άλλ' οτι τά ζώα ταύτα δύνανται 
νά φονευθώσιν έπί τής γραμμής καί τά πτώ
ματα διαμένοντα έπ αύτής δύνανται νά γί 
νωσιν αφορμή δυστυχήματος είς τόν σκύλου 
θον συρμόν. Έάν ή ζωή τοΰ ταΕειδεύοντος 
κοινού πρέπει νά τροστατευθή ανάγκη νά 
έςευρεθή κατάλληλος τρόπος περικαλύψεως 
τού άνυψουμένου ήλεκτροφόρου έλά-σιιατος, 
όχι μόνον έντός τών σταθμών καί τών δια 
σταυρώσεων, άλλά καί καθ άπαν τό μήκος 
τής γραμμής. Ό τρόπος καθ' έν τό έλασμα 
τούτο Θά προστατευσή είνε έργον τών σιδη
ροδρομικών καί ήλεκτρικών μηχανικών

Χειρόκτια έκ καουτσούκ πρέπει νά φέρωσιν 
οί σπεύδοντες πρός σωτηρίαν τών θυμάτων 
τού ηλεκτρικού πλήγματος.“Όταν δέ τά δυ 
ατυχή θύματα άποουρθώσι μετά προσοχής έκ 
τής έπαφής τοΰ ήλεκτρο.όρου ελάσματος πά 
ραυτα πρέπει νά ένεργήται ή τεχνητή άνα 
πνοή έάν ύφίσταται νεκροφάνεια, καί νά έ 
ςακολουθήση γιγνομένη όσον τό δυνατόν έπι 
ήμίοειαν ώραν καί πλέον. Ό Cunningham 
συμβουλεύει τήν μετάγγισιν αίματος ού άφη- 
ρέθη ή ίνική (defibrinated) μετά τεχνιτής 

αναπνοής. Ή μέθοδος αύτη έόωκε καλά άπο 
τελέσματα Άλλ ’ εϊνε προφανές, ότι τοιαύτη 
Θεραπεία μόνον έν φυσιολογικού: έργαστη 
ρίοις εϊνε κατορθωτή καί ούχί έπί τών οιδη 
ροδρομικών γραμμών.

ΕΦΕΥΡΕΣΕΠ. ΚΑΙ Αλ'ΑΚΑΛΥ'ΓΕΙΣ

ΤΟ ΒΙΟΣΚΟΙΙΙΟΝ

Είς τήν ίλιγγιώδη ταχύτητα, ϊιν έλαβεν 
ή πρόοδος τών Επιστημών Εκείνο δπερ 
χθές Εφαίνετο. δτι άπετέλει τδ άκρου άω- 
τον τών ανακαλύψεων, σήμερον δέν αρκεί- 
Τό μικροσκοπίαν τό χρήσιμοίτατον. τδ 
πολύτιμον είς τόσα πράγματα, εις άλλα 
υποδεικνύεται ανεπαρκές. Τοϋτο δύναται 
να μάς δείξη τώ όντι τήν Εσωτερικήν ύφήν 
τών οργάνων, τά όποϊα έχουσιν αί μικρό 
σκοπικαί υπάρξεις καί τά όποϊα ό γυμνός 
όφθαλμός μας αδυνατεί νά διακρίνει δύ
ναται νά μας είπη άπδ πόσους αδένας ά 
ποτελειται, άλλά δέν δύναται ποτέ νά πα
ρουσιάσει ύπδ την παρατήρησίν μας ακρι
βώς τάς διαφόρους φάσεις, της κανονικής 
ζωής τών όργανισμώι τούτων. τούς όποι
ους συχνά όφείλομεν νά πολεμήσωμεν 
διά τά χείριστα αποτελέσματα τών.

Ίδου διατί Επεβάλλετο ή άνακάλυψις 
ένός άλλου εργαλείου, ένός μικροσκοπίου 
μεγάλης Ενστάσεως, τδ όποιον νά αντι
καθιστά τδ πρώτον είς ά μέριι έκεϊνο 
ητο ανεπαρκές-

Τό οργανον τοϋτο έπέτυχεν ό ιατρός 
Αύρήλιος οέ Γάσ.παρης. καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου της Νεαπόλεως, τδώνό- 
μασε Βιοσκόπιον καί τδ παρουσίασε 
πρδς έξέλεγξιν είς τούς πραγματογνώμο- 
νας Τδ μηχάνημα τοϋτο Επιτρέπει όπως 
ό παρατηρητής ϊσταται ιίρκετά μακράν 
διά νά παρακολουθή την φυσικήν ζωήν 
τών ζώων,τάς διαφόρους Εκδηλώσεις τής 
διανοητικότητας των, τάς διαφόρους συν
ήθειας των, τάς αμοιβαίας σχέσεις των 
καί πλεϊστα άλλα.

Ή συσκευή είνε μεγίστης άπλότητος, 
δίδει δέ είς απόστασιν μεγαλητέραν τοϋ ή 
μίσεως μέτρου μεγέθυνσιν 12 καί πλέον 
διαμέτρων, τούτέστιν εϋρυνσιν τής Επι
φάνειας κατά ι {-γ φοράς’ ύπό τδ Βιοσκό- 
πιον τούτο ό θεατής παρακολουθεί ένα 
ολόκληρον νέον κόσμον, μίαν άπειρον 
σειράν Επιστημονικών περιέργων μ’έναλ- 
λαγάς κινηματογραφικός.

Τό μίσος, ή όργή, ό έρως τών μικρών 

οργανισμών έκδηλούνται είς τάς πράξεις 
των. Αί πληγαί αΐ παραχθεϊ'/αι άπδ τά 
φοβερά δπλα, μέ τά όποϊα είνε ώπλι- 
σμένα προξενοϋσι φρίκην, καί διά μέσου 
τών καταξεσχιθέντων μελών φαίνονται 
τά άναταρασσόμενα έντόσθια. ένώ τδ 
σώμα ύπδ τούς φοβερούς σπασμούς τής 
ογωνίας μας συγκινεϊ καθ ' ύπερβολήν.

Ο άγων τής ζωής είς τά όντα αύτά 
τά μικροσκοπικά αναλαμβάνει τρομερόν 
δφιν καί προκαλεϊ φρικίασιν.

Τά μικρότερα ζώα άναδείκνυνται τέ 
ρατα’ τά αιφνίδια πιιδήματά των τά μή 
προκαλούμενα φαινομενικώς παρ' ούδε 
μιας ανάγκης, μάς δίδουσιν ιδέαν τής 
φοβέρας μυϊκής δυνάμεώς των. Τό περι
βάλλον, έντός τοϋ όποιου ζώσι φαίνεται 
είς τούς οφθαλμούς μας ώς τοπεϊον φαν
ταστικών καί παραδόξων σχημάτων, κατά- 
πυκνον άπδ πολύχρωμα φώτα, τών 
όποιων ή κατασκευή μάς μεταφέρει είς 
πολλούς άλλους κόσμους καί έποχάς 
τής πρώτης δημιουργίας

Τδ Βιοσκόπιον αποδίδει σοβαρός τώ 
όντι ύπηρεσίας είς τόν παρατηρητήν, 
αδυνάτους είς τδ κοινόν μικροσκοπίαν, 
διά τήν μελέτην σωμάτων άντεχόντων 
είς ίσχυροτάτην θερμοκρασίαν, σωμάτων 
έμφλόγων, άντανακλώντων καί πλήρων 
Λλεκτοισμοϋ. Έκτος δέ τούτευ φαίνε 
ται προορισμένου νά άποδώση ρεγάλας 
ύπηρεσίας είς τήν ιατρικήν διά τήν με
λέτην τών διαφόρων τοϋ σώματος κοιλο
τήτων καί τήν διάγνωσιν ασθενειών.

ΈΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ Ν. ΠΟΛΟΝ ΕΚΔΡΟΜΗ

Πρό ολίγων Εβδομάδων κατέπλευσεν 
είς τδν αγγλικόν λιμένα τοϋ Πλυμούθ 
τδ ατμόπλοιου «Discouery» έπιστρέφον κ 
τριετοϋς καί κινδυνώδους Εκδρομής άνά 
τδν νότιον πόλον Τό άτμόπλοιον έγέ· 
νέτο δεκτόν μετ' Ενθουσιασμού ύπό τών 
κατοίκων τοϋ είρημένου λιμένος καί πολ
λών Επιστημόνων,κατελθόντων είς Πλυ
μούθ έκ Λονδίνου. Τδ προσωπικόν τοϋ 
άτμοπλοίου, τδ Επιχείρησαν καί διεξα 
γαγδν μετ’ έπιτυχίας τδν κινδυνώδη 
πλοϋν, άπετελεϊτο έκ τεσσαράκοντα έν
νέα άνδρών, έπιστρέφαν δ’ έν άρίοτη 
ύγεία παρά τάς σκληρός δοκιμασίας, ας 
ΰπέστη κατά τήν τριετή αποδημίαν, έδέ- 
ίατο έπί της προκυμαίας τοϋ Πλυμούθ 
τά συγχαρητήρια τοΰ Σίρ Κλέμεντς 

Μάρκχεμς προέδρου τής Βασιλικής 
Γεωγραφικής Εταιρίας καί άλλων έπι 
στημονικών Επισημοτήτων. Οί έξερευ- 
νηταί ούδένα άπώλεσαν έταϊρον κατά 
τήν Εκδρομήν των-

Ή δι' έλκύθρων Εκδρομή πρδς τόν 
πόλον διοικουμένη ύπδ τοΰ πλοιάρχου 
τής φρεγάτας κ Σκώττ,προύχώρησεν έν 
μέσω άπεριγράπτων κινδύνων διά τών 
πάγων μέχρι τής 82 ιγ πλάτους, ύπερ- 
βάσα κατά 38φ χιλιόμετρα τάς μέχρι 
τοϋδε απόπειρας ποοελάσεως τών Εξε
ρευνητών. Άπαντες οΐ κύνες τών Ελκή
θρων άπέθανον καθ' όδόν, άνδρες δ' ιί- 
ναγκάσθιισαν νά σύρωσι 'αϋτα μέχρι τοϋ 
είρημένου σημείου.

Τδ άτμόπλοιον «Discovery» διεχείμασε 
6-}0 χιλιόμετρα νοτιώτερον παντός άλλου 
πλοίου, προχωρήσαντος μέχρι τών με
ρών Εκείνων- Είς τήν συνάντησιν τών 
πλοίων τούτων μετέβιίσαν βραδύτερου 
δύο έτερα τοιαύτα τό «Morning» καί ή 
«Terra Xova>, μεθ’ ών τό · D escouery» 
έπέστρεφεν είς τήν Νέαν Ζηλανδίαν τη 
ι παρελθόντος Απριλίου.

Τ ’ αποτελέσματα τής έκδρομής ύπήρ 
ξαν σημαντικώτατα ύπδ γεωλογικήν έ- 
ποψιν. Οί έξερευνηταί άκολουθοϋντες 
τήν ακτήν τής Γής τής Βικτωρίας καί 
τδν μέγαν φραγμόν τών πάγων άνεκάλυ 
φαν ολόκληρον άνταρτικήν ήπειρον

Τδ σπουδαιότεροι’ γεωγραφικόν απο
τέλεσμα είνε ή άνακάλυψις αχανούς ο
ρεινής χώρας έξικνουμένης μέχρι τού 83. 
2ο πλάτους, τοΰθ ’ οπερ δεικνύει, οτι ή 
γή Εκτείνεται μέχρι τοΰ νοτίου πόλου διά 
σειράς ύφηλών όρέων. Οί Εξερευνηταί 
έμελέτησαν ωσαύτως τδ σύστημα τοϋ 
σχηματισμού τών πάγων καί έξετέλεσαν 
μαγνητικάς παρατηρ ήσεις

Ό Βασώεύς τής ’Αγγλίας Έδουάρδος 
άπηύθυνε θερμότατον συγχαρητήριον τη
λεγράφημα πρός τδν πλοίαρχον Σκώττ. 
Λγέτην τής έκδρομής. δστις προήχθη. 
Μετάλλιον διά τάς έν ταϊς χώραις τών 
πόλων γενομένας έρευνας θ άπονεμηθή 
πρδς ολόκληρον τό προσωπικόν, τδ μετα- 
σχδν τής άξιομνημονευτου καί ύπδ πά
σαν έποψιν σπουδαίας ταύτης έκδρομής.
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Φ ΔΕ ΦΙΛΙΠΠΗ Καύηγητοΰ εν ΤονρΙνω

(Συνέχ. ϊΰε πβοηγ. ψύλλον)

Συνοψίζοντε; έπί τέλευς τά μέχρι τοΰδε λεχθέντα, 
βλέπετε, ότι άν θελήσωμεν να περιορισθώμεν έν τώ 
κύκλω τή; ανατομία; μόνη;, ό μέγα; μεταξύ δίχειρων 
χαί τετράχειρων φραγμό;, δέον νά καταρριφθή χαί νά 
άναστατωθή ή τάξι; τών προεστό των (priniati). 
Κατά τόν αιώνα τούτον τή; ίσοπεδώσεω; όφείλομεν 
νά πράξωμεν καί τοΰτο !

Τό μάλλον συμφέρον Οά ητο νά περιωριζώμεΟα εί; 
τά; πρώτα; άρχά; τοΰ ανθρώπου έν τή ιστορία τοΰ 
κόσμου, νά γνωρίσομε» τοΰ; ακριβέ?; χαρακτήρας τών 
πρωτογενών φυτών καί ακολούθως, νά ένεργήσωμεν 
άπ’ εύθεί'χ; παραβολήν τών χαρακτήρων τούτων πρός 
τοΰ; τών ανθρωποειδών πιθήκων. Δυστυχώ; όμως, εύ- 
οισκόμεθα αρκετά μακράν άχόμη, τοΰ να χατέχωμεν 
έπαρχή ύλικα πρός τοιοϋτον σκοπόν.

Γνωρίζετε, ότι πανταχόθεν αναθρώσκουσι γεγονότα, 
έξαναγκάζοντα ήμά; ν’ άναγάγωμεν τήν αρχήν τοΰ αν
θρωπίνου γένους πολΰ πλέον όπίσω, έν τή σειρά τών 
αιώνων, παρ’ όσον επιστεύετο κατα πρώτον. Βεβαίως 
δ άνθρωπος εζησεν εδώ, εν Ευρώπη, εν συντροφιά 
ποικίλων ειδών μαστοφόρων, πρό πολλοΰ άποσβεσθέν- 
των, μετά τή; σπηλαία; άρκτου, τοΰ σπηλαίου λέον- 
τος, έλάφου τή; μεγακέρω, τοΰ τοιχορρίνου ρινοκέ- 
ρωτος, τοΰ τριχωτού έλέ·οαντος ή μαμούθ, τοΰ με
σημβρινού ελέφαντες καί άλλων. Λείψανα σκελετών 
ανθρωπίνων κα'ι αντικειμένων κατηργασμένων δια χει- 
ρός ανθρώπου εύρίσχονται μετά λειψάνων αύτών τών 
ειδών, έντός αποθηκών, άδιαφιλονεικήτως φυσικών, 
αΐτινες δέν ανεσκαλεύθησαν σίτε ανεταράχθησαν, βε
βαίως από τοΰ σχηματισμού των, αποθηκών κειμένων 
αμέσως ύπερανω τών μ α ρ ν ώ ν καί τών ΰ π α π ε ν- 

τά; μέχρι 
ότι ό άν-

άμέσως ύπεράνω τών μ α 
νίνων ψάμμων" άρκούμενο; δέ τι; είς 
τοΰδε γενομένα; παρατηρήσεις θά έλεγεν, 
θρωπο; δέν κατέρχεται κατωτέρω έν τή σειρά τών 
γεωλογικών διαμορφώσεων.

Οί πίθηκοι άναμφιβόλως κατώχησαν τήν Ευρώπην 
πρό τοΰ ανθρώπου. 'Εν τώ περιφήμω λόφω τού San
sun, εΐ; τά νότια τή; Γαλλία;, δ Lillet άνεκάλυψεν 
οστά πιθήκου προσομοίου πρό; τόν Γίββωνα" άλλο εί
δος πιθήκων εύρίσκεται έν τινι όστεοφόρω χαλάσματι 
τής Έλλάδο; (ΓΙιχέρμιον)" καϊ ή μία καί ή άλλη 
οιαπλασι; ανηκουσιν ει; τό ύπό τών γεωλόγων ονο
μαζόμενο·» μέσον τριτογενές στρώμα, ή τής μειοχαί- 
νου έποχής" άν δέ πρέπη νά σταθώμεν εΐς σπάνιόν τι 
απόθραυσμα οστού απολελ'.θωμένου, ο! πίθηκοι κατ
έρχονται ένα βαθμόν ακόμη κατωτέρω έν τή σειρά 
τών γεωλογικών μορφώσεων, εις την κατωτέραν τρι- 
τογενή ή ήώκε»ον εποχήν.

Έπαρκούμενοι εΐ; τα ατελή αύτά ύλικά, τά όποια 
.α£Ζ?ι« ώρας κατέχομε», έπρεπε νά πισ· εύσωμεν, ότι 
ύπήρχεν εν Ευρώπη πρωτογενώς ανθρώπινη φυλή, διά
φορο; τή; ήδη κατοικούσης, φυλή μετά μετώπου πε 
πιεσμένου καί τομέων άποκλινόντων πρός τά έξω. 
Αλλα τοΰτο είνε άκόμη αντικείμενο» συζητήσεως, 

αν ή φυλή αύτη μόνη παρουσιάσθη εν Ευρώπη, ή κα! 
μετ’ άλλων διαφόρων φυλών. Τοιαΰται μελέται όμως, 
αύται καθ’ έαυτάς σκοτεινοί καί λεπτοί, μόλις πρό 
τινων ετών μόνον έγένοντο πρό; τιμήν τή; έπιστή
μη;, επομένως Ορασύτης θά κατελογϊζ’.το δπωσδή- 
ποτε εί; τόν σπεύδοντα νά έκφρασθή ύπέρ ή κατά. 
Οφείλω όμως να μην αποσιωπήσω τή, θαυμασίαν

ω;

ανακάλυψιν την γενομένη/ τώ 1858 εις μικρόν τι 
σπήλαιον τοΰ Νιanrbrlhal πρό; τό Dusseldorl .* * λεί
ψανων τινών ανθρωπίνου σκελετού αρκετα προφανώς 
συγχρόνου τοΰ τριχωτού ελέφαντας, αντιπροσωπεύ
οντας ανθρώπινον τύπον εντελώς πιθηκόμορφο,, αλη
θώς ζωώδη. Τό κρανίον αύτοϋ διακρίνεται έκ τή; 
προεξοχή; τοΰ ύπερκογχικοΰ χείλους, τού λίαν πεπι
εσμένου καί πρό; τά όπίσω τοξεύοντο; μετώπου, τοΰ 
ινιακού ό-τοΰ, τοξεύοντο; επίσης προς τά εμπρός, 
καί τήν παχύτητα τών βρεγματικών όστών τοΰ 
άκόμη καί τινα μακρά οστά, μόνα ύπόλοιπα τοΰ 
κορμοΰ τοΰ σκελετού τούτου, διασκορπισθέντος κα-ά 
τό πλεΐστον, διακφϊνονται διά τό πάχος τών τριχω
μάτων των καί τήν λίαν έκσεσημασμένην τραχύτητα 
τών μυϊκών των καταφύσεων.

* Σ. Σ. Άπό μακροΰ χρόνου ένέβαλεν εί; σκέψεις 
του; ζωολόγους, ή περίπτωσι; τοΰ ότι ή τάξι; τών 
μαρσυποφόρων απετελέσθη έξ έτερογενών τύπων, οΐ- 
τινες άποκλίνοντες, συνδέονται μετά ποικίλων άλλων 
τάξεων πλαχουντοφόρων μαστοφόρων" οϊ Δασί- 
ουροι χχ· ό ΘυλαχΓνος ( είδος σαρκοβόρων μαρσυποφόρων 
τής Γής τοΰ Βάν-Δήμεν και τή; Νέας ’Ολλανδία;) 
αναλογοΰσιν έξαιρέτω; πρό; τά σαρκοβόρα" οί Μυ-.μη- 
κόβιοι (είδος Δασίποδο; μυρμηχοφάγου τή; ΙΙαραγου- 
αηι), οί Περαμήλοι I είδος μαρσυποοόρου τής Νέας 
Ολλανδία;) και ό Δίδελφο; πρό; τά έντομοφάγα" ό 

Ί’ασχολόμυ; (είδος νυχτοβίου, φυλλοφάγου καί τρω
γλοδύτου τής Νέα; ’Ολλανδία;) πρός τά τρωκτικά" 
οι φαλαγγΐται δέ καί οί Λείπουροι άντιπροσωπεύουσ: 
τα τετράχειρα. “Αλλως τε τά μαρσυποφόρα, πρού- 
πήρζχν έπί τής γή; πρό τών πλακούντοφόρων μα
στοφόρων. Έσημειώθη τό γεγονός, ένός σκελετού δι- 
Οελφιδος (ΘυλαχοθήριονΙ εύρεθέντο; έντός τών Ίουρα- 
σιχών σχιστόλιθων τοΰ Slonesfieleil καί άλλοι δέ αντι
πρόσωποι τής αύτή; οικογένεια; εύρέθησαν έπίσης έν 
Εύρώπη,έντός τή; διαστρώσεως τής ήωκένου καί κα- 
τωτέοα; μειοχένου έποχής, πρό; δέ καί έν 'Αμερική
*αΐ εΐς διαστρώματα έποχής πλησιεστέρα; τών καθ' 
ήμας. Άν πρό; τούτοι; λάβωμεν ύπ'οψει τούς πολυ
άριθμους άπολελιθωμένου; καί ζώντα; ήδη τύπου; εν 
Αυστραλία, δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι μεταξύ τών τής 
’θρά; ζώων, τά έν μείζονι διασπορα εύρεθέντα έπί 
"τής επιφάνεια; τής Γής, ύπήρξκν άκριβώ; τά μαρσυ- 
ττοφορα. ’Ανάλογο» δέ γεγονός αποδεικνύεται καί εκ 
τή; δια ομή; τών φυτών" ό καθηγητής Ουγγερ, μετά 
μεγάλη; όξυδερκεία; απέδειξε τή- ύφισταμένην στε-

’Αρκεί ήθη ή γυμνή έκθεσις τών γεγονότων, ανω
φελές δέ νά εί'πω, εΐς τινα συμπεράσματα παρασύ- 
ρουσι ταΰτα, πάντα έμδαθύνοντα νοΰν. "Αν ό άνθρω
πος, ώς έκ τή; κατασκευή; του, τοΰ σχηματισμού 
του, ήνε ζώον τής τάξει»; τών II ρ ο ε σ τ ώ τ ω ν, 
μόλις αφιστάσμε,ον τών πίθηκων εις απόστασίν. δια- 
κρίνουσαν έν τινι ζωολογική τάζει έν γέ»ος άπό άλλου,άν 
λογικόν εΐνε νά χατατάξωμεν άλατά Προεστώτα 
εί; ένα μοναδικόν κορμόν,άν έν τή χρονολογική διαδοχή 
τών ζώντιυν οντων, οΐ πίθηκοι προηγήθησαν τοΰ αν
θρώπου, τό έσχατον συμπέρασμα, αυτόματον αναθρώ- 
σκει, χωρίς καν νά τό ζητήση τις. Ότε ό Λαμάρη, 
οια τής άπλή; δυνάμεως τών συλλογισμών του, εύρί- 
σκετο ει; τό σημεΓον να ύποθέση τήν από τοΰ πιθή
κου καταγωγήν τοΰ άνθρώπου, ούδείς ποτέ Οά έπί- 
στευεν, ότι τοιαύτη πρότασι; Οά ύπεστηρίίετο σπου
δαία»; καί διά μίαν μόνην στιγμήν. Άλλ ιδού, 
κατόπιν τόσων έτών, εύρισκόμεθα εΐς τό αύτό σημεΓον 
καί πάλιν. ΊΙ τερατώδης αύτη πρότασις, σά; παρα
καλώ μή ταράττεσθε, είνε ή μόνη έναπομείνασα εΐ; 
ημάς, είνε τό μόνον συμπέρασμα εκ τή; μεγάλης δια
μάχη; τήν οποίαν έξήγειρεν έν 'Αγγλία ό Γορίλλας-

Δύνασθε νά φανταοϋήτε άν καί αύτά τά πνεύματα 
τοΰ έθνους τούτου, απαθούς καΟ’έξιν πρό; πάσαν έκ- 
χεντρικότητα, ητο δυνατόν να έθισθώσιν εύκόλω; πρό; 
τόσον απρόοπτον βίβλον καταγωγή;. Κατά τής θυέλ- 
λης τών διαμαρτυρήσεων, αΐτινες ύπό πάσαν μορφήν 
τώ επετίθεντο, ό Huxley, ψυχριώ; αντέτασσεν εν πρώ
τοι; μέν, τα ζ.ογικα τής επιστήμη; συμπεράσματα, 
είτα δέ τοΰ; άξιομνημονεύτου; τούτους λόγους—άν 
έγώ ώφειλ. οννά έ χ λ έ ξ ω τούς προγό
νους μου, μ ε τ α ξ ΰ έ ν ό ; άνθρώπου, δστις 
χαταναλίσκει τήν ευφυΐαν του ειρω
νευόμενος, τήν άναζή'τησιν^ τή; αλή
θειας, καί ένο; πιθήκου, δυναμένου 
νά τελειοποιηΟή, θά έπροτίμων τόν 
πίθηκον!

ΙΙιστεύσατε, λοιπόν, ή θεωρία τοΰ Δάρβιν ούδέν έχει 
τό ανησυχητικόν. Υπήρξαν τινές, εύρόντες την θεω
ρίαν ταύτην ετερόδοξον, ορθόδοξον δέ τήν εναντίαν 
ταύτη;" λοιπό-, ήδύναντο έσω; ν' άναστραφώσιν οΐ 
όροι, αλλκ δεν θέλω να εξεγείρω την σφηχοφωλεά» 
ταύτην" θα περιορισθώ να ομιλήσω συζητώ» ελευθέ
ριο; καί νά εί’πω, ότι πάσα θεωρία τής φυσικής φιλο
σοφίας. δέον νά χρίνηται αύτή καθ’ έαυτήν μόνη, διά 
τών ιδίων αύτή; κριτηρίων καί ούχί διά τών έσπευ- 
σμενων καί παραλόγων συμπερασμάτων, τα δποΓα δυ
νατόν νά παρουσιάζωνται έν τώ νω ένός έκάστου. 
Δέον νά έχη τι; πίστην εί; τήν επιστήμην· άν εκείνο 
τό όποιον σά; πειράζει ηνε λελανθασμένον, ή έπιστήμη 
μόνη θά τό εύρη διά τή; ειρηνική; συζητήσεως, όοη- 

γουμένη ύπό τή; προσιδιαζούση; αύτή αύστηεά; με
θόδου" άν δέ τούναντίον ηνε ή αλήθεια, τότε όφείλο- 
υ.εν ν’ απομαχρύνωμεν αφ' ήζών τόν φόβον, ότι δύο 
αλήθεια·, δυνατόν ν' άντικρούωνται.

Τό νά εΐπη τις, ότι ό άνθρωπο; κατάγεται έξ ένός 
πιθήκου, ούδέν άλλο είνε, είμή έκφρασις ανατομι
κού γεγονότος καί ή διά τών φυσικωτέρων συν
δέσμων προσάρτησες αύτοϋ, εί; τι φυσιολογικόν συμ
πέρασμα" καί μέχρι; ού δέν άπεδεικνύεται, ότι έν εκ 
τών δύο στοιχείων τού συλλογισμού αύτοϋ, ή καί τά 
δύο είναι εσφαλμένα, ή παράθεσί; των δέον να ηνε 
αποδεκτή.

Λίαν εξευτελιστικόν θά ητο, άν εΐς ένα πίθηκον ά- 
πεδίδετο ή τιμή τή; απ' εύθείας παραγωγή; καί εΐ; 
ήμας τό όνειδος τή; απ' αύτοϋ καταγωγή; μας άλλά 
δέν έχει οΰτω τό πράγμα. Δέον νά παραδεχθώμεν τήν 
θεωρίαν τοΰ Δαρβίνου έν τή πλήρει αύτή; αναπτύξει 
καί έκτάσει, ή νά τήν άπορρίψωμεν καθ’ολοκληρία»" 
ή <ά μή κάμωμεν τό πρώτον βήμα, ή νά κάμωμεν 
καί τ άλλα. Έν αυτή, όπως χαί εις τόσα; άλλα; 
αβεβαιότητας, εΐς τά, όποιας ειν’ έκτεθειμένον τό αν
θρώπινον πνεΰμα, τό χείριστον σύστημα είναι τό τών 
μικτών σ υ σ τ η μ ά τ ω ν, τών φιλοσοφικών εκεί
νων μι ράσων, οίτινες κρύπτονται συχνότατα ύπό την 
ειδικήν λέξιν έ κ λ ε κ τ ι σ μ ό ;. Ό άνθρωπο; κατά
γεται από τών πίθηκων, ούτοι είναι τέκνα τοΰ 
κλάδου τών λε μουριών, (είδος χυνομόρφων πιθή
κων τής Μαδαγασκάρης κυρίως, αποτελούν τήν μετά- 
βασιν απ' αύτών εΐς τ' αλζα μαστοφόρα), οίτινες πά- 

ών φ α λ α γ γ ι-
βασιν άπ’ αύτών εΐς τ'
λεν προσκολλώνται εΐ; τόν χλάδον τι
» ώ ν (είδος υαρσυποοόοων τή; Νέα; 'Ολλανδία;, τή; 
Γή; τοΰ Βάν-Δήμεν καί τών Μολούκων νήσων), όσ- 
τ·.ς προσαρμόζεται εΐ; άλλον κορμόν χαί οδτω καθ’ 
έξής κατέρχεται τι; τό γενεαλογικόν δένδρον τών ζώων, 
μέχρι τοΰ κοομοΰ, μέχοι τή; μοναδικής δι’ όλα τα 
ζώα ρίζη; *.

Καΐ ήδη, τί άλλο είνε τοΰτο, είμή τρόπο; τοΰ 
άντιλαμβίνεσθαι τήν οργανικήν δημιουργία» ; τί άλλο 
five, είμή ή έννοια ή άποδιδομένη εΐ; τήν λέξιν δ η- 
μιουργεΓν, ήτις τόσω συχνώ; αναφέρεται έν τή 
όμ λίμ μας καί εις την όποιαν ούδεμία ώρισμενη ιδέα 
αποδίδεται ; Έκ τών ιχθύων, δια τοΰ; γανοειδεΓ; π. 
χ. ή ανάπτυζι; εις πνευαονικην συσκευήν τή; απλής 
νηκτική; των κύστεως, ισοδυνσμεΓ πρός το δημιουρ- 
γεΓν τον τύπον έρπετόν. Δια τα έρπετα παλιν, η 
καταστροφή τοΰ άρτηριώδους αγωγοΰ χαί ή επένδυσις 
τοΰ δέρματος δια πτερών, ισοδύναμε? πρός τήν δημι
ουργίαν τοΰ τύπου πτηνό ν“ ανορθώσατε παρά τινι 

νήν σχέσιν τή; ήωκενείου ΧλωρΓδος τής Εύρώπη; 
καί τής σημερινής χλωρίδος τή; Νέας ’Ολλανδίας. 
Άξια δε λόγου χλωρΐ; τού αύτού χαραχτήρος, εύρέθη 
διαδεδομένη καί επί τοΰ μεγίστου μέρους τοΰ Ανα
τολικού ημισφαιρίου, αλλα δια τών επελθουσών γεω
λογικών μεταβολών εν τε τή Εύρώπη χαΐ τή Άσίγ, 
όλίγον κατ’ όλίγον περιωρίσθη εν τώ νοτίω ήμισφαι- 
ρίι.ι, δπου καί ήδη διατηρείται άκόμη. Ό Ουγγερ έπί 
τού θέματος τούτου σημείο?, ότι ή Νέα 'Ολλανδία, 
όχι μόνον δέν εινε όπως γενικώς επαναλαμβάνεται, 
ήπειρος νέα, έν τή όποια ή οργανική δημιουργία δέν 
έφθασεν άκόμη είς τήν άνάπτυξιν, εΐ, ήν άφίχθη εΐ; 
τ’ άλλα τού κόσμου μέρη, αλλα τουναντίον δέον νά 
θεωρήται, ώ; ή άρχαιοτέρα ήπειρος, ή διατηρήσασα 
τόν πρωτογενή χαρακτήρα τή; χλωρίδος τη; (καϊ τοΰ 
ζωικού βασιλείου τη;) διά μέσου τή; μακρά; όδοϋ τών 
γεωλογικών εποχών.

Συνδυάζοντες τα γεγονότα ταύτα μετά τή; θεω
ρίας τοΰ Δαρβίνου, άγόμεθα φυσικώς νά καταβιβάσω- 
μεν μέχρι νών μαρσυποφόρων τους γενεαλογικού; κορ
μοΰ; τών διαφόρων φυσικών αθροισμάτων, τών μετά 
πλακούντας μαστοφόρων. U μεγάλη δέ διαφορά με
ταξύ τής ύπάρξεως καί τής απουσίας τοΰ πλαχοΰντος, 
έλαττοΰται κατα πολύ τήν σημασίαν, όταν αναλογι- 
σθή τις, ότι ει; πολλοΰ; συμπαγείς σωρού; σπονδυ
λωτών, παρά το?; όποιοι; ή ελλειψι; τοΰ πλακοΰντος 
εινε νόμος, συμβαίνει ή μόνιμο; ά-.ωμαλία ολίγων 
πλακούντοφόρων ειδών, (παραδείγματα τούτου οί Sep- 
μεταξύ τών σαυρών κατά τά; παρατηρήσει; τοΰ χα- 
Οηγητοΰ S'.udiati έχ Πίζης καί δ Musteius levis με
ταξύ τών ιχθύων κατά τά; κλασικά; αναζητήσει; τοΰ 
G. Mullei ). Τό ομφαλικόν χυστίοιον, τό όποιον τόσω 
πρωίμω; αφανίζεται κατά τήν έμβρυαχην ζωήν τών 
μαρσυποφόρων, διατηρείται μέχρι τέλου; τή; χυήσεω; 
παρά το?; Ίάκχοις (Rudolphij Ή ειδική καί τόσω 
χαρακτηριστική έλλειψ'.ς τοΰ τυλώδους σώματος έν 
τώ έγκεφάλι.ι τώ» μαρσυποφόρων παρουσιάζεται εί; 
σποραδικά; τηα; περιστάσεις μέχρι καί τοΰ ανθρωπί
νου είδους άκόμη" τοιοϋτον δέ παράδειγμα εγκεφάλου, 
άνευ τυλώδους σώματος, εύρίσκεται εν τώ ίστολογικώ 
μουσείω τοΰ Τουρϊνου. Ή ύπόθεσι; άλλως, τής κα
ταγωγής τών ούτωσεί λεγομένων τετράχειρων 
έξ αντιστοίχων μαρσυποφόρων, ΐσχυρ^ποιεΐτα·. 
τά μάλιστα, έχ τής συνθέσεως τών σειρών, έκάστη 
τών όποιων καταλήγει εις εν ανουρον είοος" δπως, 
ό κλάδο; τών ΊΙοπιθήκων τή; άρχαία; έποχής, τρι- 
χάζεται ε’ι; τρε?ς δευτερεύοντας κλάδου; Μαχάκου;— 
Χιμπαντζήδες, Βαβουΐνου;—Γορίλλα; καί Σεμνοπιθή- 
κους — Οΰραγγουτάγχου;" οΰτω καί εί; τούς Λεμου- 
ρίους εχομεν τά; δύο σειράς, Λεμουρίους — Λίχανω- 
τούς, μετά μόλις ίχνους ουρά; καί Ταρσιου; — Στε- 
νωπα; καί έκ τών μαρσυποφόρων τήν σειρά» Φαλαγ
γιτών—Λειπουρων.

** Σ.Σ. Πολλά άκόμη θά παρέλθωσιν έτη, πριν ή
κατορθωθή ή πλήρης άνάπτυξις τών μεγάλων γενικών

* Σ. Μ. Πόλις τή; Πρωσσίας παρα τον Ρήνον.
Πάτοι; τοΰ Jaci bi καί τοΰ Heine. Α Π. Γ1
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ΕΙΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

"Ληύπειρσι πρός εμφραξιν τοΰ στομίου τοΰ ΙΙώρτ-’ΛρΟούρ.

II. Τοιριγώτον
ΤΟ .ΜΥΣΤΙΚΟΝ

Ίάπιονες στρατιώται συνεννοούμενοι τηλεφωνιχως
ΕΚ TOT ΠΟΛΕΜΟΥ

—<ροδ^α ίπίϋεσις τών Ιαπώνων διενίίννομένη ΰπο τοΰ οιρατηγυΰ Κυνρόκη
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Κατανάλωσή μ,εγάλη γίνεται τών τελευταίων 
πρός έπίχρ'.σιν τών 
τοϋ
-i'.t

μηχανών. Δια τοΰ κηρού 
πετρελαίου κατασκευάζονται κηρίζ, λζμ- 
;, κηρωτός χάρτης κλπ. χρησΐ|*οποιοΰσιν  

αΰτον έπίσης είς τήν όιατήρησίν καρπών και 
τών γ_ο·ρου.ηρίων, περιτυλίσσοντες αύτά οιά λε
πτών στρωμάτων τοϋ κηροϋ τούτου. Καϊ πολ
λά άλλα παράγωγατοϋ πετρελαίου καταλλήλως 
χρησιμοποιούνται, καταστάντα πολυτιμότερα 
καϊ άπό αυτό τό κύριον προϊόν, τό πετρελαίου.

‘Αποτέλεσμα όλων τούτων είναι, οτι άφ’ένός 
μέν ή αξία τοϋ πετρελαίου κατέρχεται, ή ποι- 
ότη; ο' αύτοϋ καθίσταται καλλίτερα, οιότι τούτο 
υποβάλλεται είς τελειοτέραν άπόσταξιν. Έν 
Ι’ωσσία, ή έπϊ τοϋ Βόλγα, άτμοπλοία,αντί γαι
άνθρακα: μεταχειρίζεται νάφθαν. Έν Ρωμανία 
δ' αί περισσότερα·, άτμομηχαναΐ τροφοδοτούνται 
άπό ακάθαρτον πετρέλαιον.Έν Ευρώπη ή 'Αγ
γλία καί Γαλλία, στερούνται εντελώς πηγών. Ή 
Ρωσσία τούναντίον παρέχει πλέον τοϋ 1)2 τής 
παγκοσμίου παραγωγή-. Τό 1901 ή παραγωγή 
άνήλθεν είς 14 δισεκατ. λίτρων, προερχόμενων 
άπο επιφάνειαν ολίγων τετραγωνικών χιλιομέτ. 
Είς τάς Ήν. Πολιτείας τό πετρέλαιον εύρίσκε
ται έ» Πε-.συλβανία, “Οχιό, Βιργινία Καλλι- 
φορνΐα καϊ Ινδιάνα. Από τοϋ 1859 ή ολική 
παραγωγή άνήλθεν είς 176 δισεκατομ. λίτρων. 
Ή ποσότης αΰτη 01 έσχημάτιζε λίμνην επιφά
νειας 2 τετραγ. χϊλίομ. καί 71 μετρ, βάθους.

Είς τήν Άοίαν, τό πετρέλαιον εύρίσκεται εί; 
τάς *Ι·.δίας,  Βιρμανία·, Κίναν καί ’Ιαπωνίαν.

Ή παγκόσμια παραγωγή έτησίω; άντιπροσω 
πεύεται ύπό 800 έκατομ. φράγκων.

Τά κέντρα παραγωγή; είναι συνήθως μακράν 
τή; θαλάσση:. Πρό: μεταφ-.ράν δέ αύτοϋ μεταχει- 
ζονται τά Wagons-Clternes, ή σύστημα σωλή 
νων δπω: τών αγωγών τοϋ ϋδατος. Εί: τά; Ήν. 
Πολιτείας οί αγωγοί σωλήνες (pipes lilies) I- 
χουσι μήκος 60,000 χιλιομ. Ιίαράμοιοι αγωγοί 
τώρα κατασκευάζονται άπό Βακοϋ είς Βκτούμ, 
οπού οιά τών πετρελαιοφόρων άτμοπλοίων θά 
μεταφέρεται ταχέως εί; τού; τόπου: τή; ζητήσεω:.

Π βιομηχανία τοΰ πετρελαίου εύρίσκεται συγ
κεντρωμένη εις χεϊρα; ευαρίθμων κεφαλαιούχων.

Εν Αυστρία τό 1894 εύρέθησαν πλούσιοι πη- 
γαί άκαθάρτου πετρελαίου εί; τήν Galicie. με- 
ταβαλλούσαι ούσιωδώς τού: οικονομικού: όρους. 
Ιο 1893 οι Αυστριακοί κάτοχοι διυλιστηρίων 
ελάμβανον έκ Ρωσσίας 1,470,617 μετρικών δι- 
πλοστατηρίων,ένφ τό 1 898 δέν έλαβον εΐμή 339, 
960 μετρικούς διπλοστατήρας. 

Επήλθε συμφωνία μεταξύ ύιϋλιστών καί ιδι
οκτητών πηγών πετρέλαιο·., καθ' ήν οί τελευ
ταίοι υποχρεοΰνται νά πωλώσιν είς τού; πεώ-
του; ολην τήν παραγωγήν των. Οί καθαρισται
άμα τή παραλαβή θά κατέβαλαν τό I)! τή; ά
ξια: τού καθαρού πετρελαίου.“Ανω τών 18 φιο-

ρινίων οΰσης τής τιμή: τοϋ καθαρού καϊ 3 μό« 
νον φ-.ορ. τοϋ άκαθάρτου, τά 100 χιλιογρ. Τήν 
Ίην ’Απριλίου 1901 ένεκα τοϋ φοβερού συνα
γωνισμού τών έκτος τού Καρτέλ, ανεξαρτήτων 
έργοστασιαρχων, έπήλθεν ή ο-.άλυσίς του. Ήδη 
μανθάνομεν ότι τίθενται αί βάσει; Τράστ έν 
Αυστρία. Λίαν εύνοΐκη διά τού; ίορυτάς τοϋ 
Τράστ εί>αι ή τελωνειακή προστασία τή: Κυ- 
βερ ήσεως. Τά ξένα πετρέλαια έν Βιέννη μέ 
δλα τά έξοδα κοστίζουν 21—25 φιορ. Ένφ τ 
αυστριακά πωλοϋνται 19,50 τό άκριβώτεων.

Έν Ρωσοία ή έζμετάλλευσις γίνεται ύπό 
167 οίκων.

Έν Γαλλία υπάρχει μέγα Συνοικώ τον τού 
πετρελαίου, ίδρυθέν τω 1888, μεταξύ τών με 
γαλοβιομηχάνω· διϋλιστώ-·. Κέρδος αύτών είναι 
ή διαφορά του -ίσαχθέντος άκαρθάτου άπό τοϋ 
δ’.ϋλ'.σθέντο: καθαρού.

Είς τάς Ήνω/ι· Ιίολιτείας ή Standard Oil 
Company κυοιολικτικώς είναι κυρίατών άγορών. 
Πρό ολίγων μόλις έτών κατόρθωσε καί συνεχώ- 
ν-υσε τάς περισσότερα; πηγάς. ΤΙ τακτική τήν 
όποιαν ακολουθεί είναι ή έξη: : έχει μυστικά: 
συμβάσεις μέ τάς σιδηροδρομικά;εταιρείας, άπο- 
λαύουσα ίδιαιτέρω· τιμολογίων. Ένώ οί αντί
παλοί της πληρώνουν υπέρογκους ναύλους.

Έχει ιδιαιτέρους άγωγούς σωλήνα: (pipes li
lies) διά τών όποιων δέν αφήνει τους άλλου; 
νά μεταφέρουν πετρέλαιον. Έπειτα άδρώ; μι
σθοδοτεί ύπαλλήλους παρά τοϊς άντιπάλοις καί 
μανθά-ει ποϋ θά στείλουν πετρέλαιον. ’Αμέσως 
προλαμβάνει καϊ κατακλύζει τάς αγορά; μέ με
γάλα ποσά ύποβ.βάζει δέ κατά 30 ο^ο τά; 
τιμά; αύτής.

Τδρύθη τό πρώτον τώ 1872, -.ομ μοποιηθεΐσα 
τό 1882 μέ κεφάλαιον I 00 έκ. σολ λάρια. Έποαγ- 
μαποίησε δέ είς τρί*  έτη 1896—(897—1898 
καθαρά κέρδη 9 1,4 15,000 δόλλαρια. "Εδωσε κερ- 
δομέρισμα τό 1900 48 ο)ν τό δέ 1902 45 ο)ο.

Ή Έλλ'ις τό 1900 είσήγαγε 228,371 κι- 
βότισ αξίας 1,313,361 φρ. Τό 1899κιβ. 227, 
760 αξίας 1,255,867 . υπολογίζοντας π ός 5, 
75 έκαστον κιβώτιου.

Έν Ήν. Πολιτεία·.; ή τιμ.ή 59 λιτρών εΐναι 
4 φρ. 85 ήτοι 3 εκατοστά τού φράγκου ή λίτρα.

’Αραγε ά< δέν ήτο τόσον ακριβόν τό πετρέλαιον 
έν Έλλάοι δέν θά έπωφελεΐτο καί ή β-.οχημανία, 
χρησιμοποιούσα αύτό ώ; κινητήριου δύναμιν; 
Όλιγώτερος δέ χρυσό; δέν θά είσήγετο εί; ’Αγ
γλίαν διά τόν γαιάνθρακα. Δέν έπρεπε τούλά
χιστον οί βιομήχανοι, οί μεταχειρισθόμενοι τό 
πετρέλαιον, ώς κν-ητήριον δύναμιν ν'απολαύουν 
άτελείας ;

Ιδού ζήτημα άξ'.ον μελέτη, διαφυγόν ίσω,τήν 
προσοχήν τών ενδιαφερομένων.

Ί·!χ Χίου II- ΆΟκνασιΑδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΆγγλικαΙ «αιδικκΐ Ασκήσεις.

"Ετερον παίγνιον, ωφέλιμον, διασκεοαστικόν καί 
γυμναστικόν, έπίσης έν χρήσει έν τοϊς άγγλικοΐς 
ίκπαιδευτηρίοις, ώς τ-ά δύο περιγραφέντα έν τοϊς 
προηγουμένως τήε «Φύσεως» τεύχεσιν, είνε καί τό 
έίήε.

Λαμβάνει τις μίαν ράβδον έυλίνην αρκετού πά
χους. ήν κρατεί δι' άμφοτέρων τών χειοών του 
όφείλει δέ νά ύψώση πρώτον μέν τόν ε·.α πόδα 
του, στηοιζόμενοε απλώς έπί τοϋ ετέρου, νά τόν 
διαπεράση άνωθι τήε ράόδου τούτη; καί νά πα-

τήση έπί τοΰ έδάφους· ειτα δπω; εύρεθή, χωρίο 
νά άλλάίη τήν έπελδοϋσαν οΰτω θέσιν τών πο
δών καί τών χειρών του, νά ύψωση νϋν τόν έτε
ρον πόδα καί νά διαπεράση καί τούτον όμοίως, ού
τως ώστε νά εύρεθή ή ράβδος έπί τών όπισθεν τοϋ 
σώματος του.

Ή προκειμένη ήμών είκών παριστά έτέραν όψιν 
τού παιγνϊου, εύκολωτέρα,. Πρόκειτοι δηλαδή ο 
παίίων, ευρισκόμενος έπί αμμώδους σείσου, νά 
στηρίίη τήν ράβδον έπί τοΰ έδάφους καί είτα ολί
γον κατ’όλίγον νά πατήση δι' άμφοτέρων τών πο
δών τήν ράβδον, χωρίς νά τήν άφήση έκ τών χει
ρών του.

KIA 1ΑΤΗΜ SIWOTAH SKASTOTE

έ-

ΊΙ έρυθρ.δτης τών βλεφίρων.
Συχνάκις απαντάται τό κατά βάθος μέν άκακον, 

έν τούτοις λίαν άσχημίύον τό πρόοωπον, τούτο 
πάθος, δι’ ού οί οφθαλμοί παρουσιάζονται γυμνοί 
τριχών καϊ έρυθροί κατά τάς άκρας τών βλεφάρων.

Τά αίτια εϊνε πολλά καί δυσεύρευτα. Είς άλλους 
προσέρχεται έκ τής ακαθαρσίας αύτών, είς άλλους 
έκ κλήρο.οιιικότητος, εϊς άλλους έρχεται ώς φιλο
δώρημα άλκηςσοόαράς άσθενείας η< διέτρείαν κτλ.

Οί πάσχοντες λοιπόν άς κατασκευάσωσι τήν 
ίης αλοιφήν.

Oxyde rouge d’bydriuyre gr. Ο, SO 
Sotis-aci’-lale de plumb liquide ■ 1
Huile d’ameiides duees « 3
Axunge de vaseline · 10

Διά ταύτης άλοίφετε τά; βλεφαρίδας δίς τής 
μέρας ή κα! μόνον κατά τήν εσπέραν.

·<» ίατρύς σας

ή-

◄· ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ | ·►

Ζωγραφική αλεξίπυρων

"Οσχι γνωρίζετε όλίγην ιχνογραφίαν, δύνασθε δια
σκεδάζεσαι νά κατασκευάζητε αλεξίπυρα ή άλεξί- 
φωτα, C'cr. ns) άτινα προσφέρετε ώ; δώρα πρός τού; 
συγγενεΐ:, ή φίλους σας. Κατασκευάζετε έπί παρα- 
δεϊγματι διά Σινικής μελάνης τοπίσν έν ώργ. χειμώ- 
νσς, δπου τά πάντα φαίνονται χεκαλυμμένα ύπό χιό- 
νος. Τήν ύδατογραφίαν σας αύτήν μεταβάλλετε είς 
ελαιογραφίαν διά τοϋ έςή; τρόπου. Τά διάφορα φυλ
λώματα ή δένδρα τής εικόνας σχς, ά-ινα θέλετε νά 
ίδητε πρασινίζοντα. βρέχετε διά διαλύτεως χοβαλτιχοϋ 
(ciibiill) χλωρίου, δια θέλετε νά ίδητε κίτρινα βρέχετε 
δια χλωριούχου χαλκού καί κυανά δι’ όξέως κοβάλ- 
του. 'Αφήνετε τήν εικόνα σας νά στεγνώση, τά διά
φορα δε χροιμάτα ταΰτα δέν Οά φαίνωνται είμή μό
νον όταν πλητιάσητε τό αλεξίπυρον πρός τό πυρ. Οί 
χρωματισμοί αναφαίνονται ύπό τήν έπίδρασιν τής Οερ- 
μότητος καί εξαφανίζονται διά τής ψύξεως.

Φυτήλιον ί-καυστον λάμπας.

Τρίβετε μέχρι; ού μεταβάλλετε είς κόνιν ΐ'σην δό- 
σιν γαιάνΟρακος και μαγγανησίου, τά όποϊα αναμι
γνύετε μέ πίσσαν (κατράμι). Έξ αύτοϋ κατασκευά
ζετε ζύμην Τινά, ήν περάτε είς τήν φυτηλοδόχην. 'II 
ζύμη αΰτη απορροφά τό ελαιον καί τό πετρέλαιον, 
καί άναπληρ.ί τό φυτήλιον χωρίς νά καίηται και έ- 
λαττοϋται ποτέ.

ΙΙώς καθαρίζονται τούλια καί δαντέλα:.

Κάμετε πυκνήν σαπωνάδαν έκ λευκοϋ σάπωνος, 
βνΟίσατε τά τούλια καϊ τά λευκά τρίχαπτά σας καί 
αφήσατε όλα όμοϋ να σιγοβράσωσιν έπί 1)1 τής ώ
ρας, Τα αποσύρετε τής χύτρας, τά σφίγγετε έντός 
τής χειρός χωρίς να τά τρίψητε, βυθίσατε τας κατ' 
επανάληψιν ει; ψυχρόν ύδωρ και τελευταΐον ει; ϋδω:, 
έν ω εχετε διαλύσει όλίγον λουλάκι. Βυθίσατε τα α
μέσως μετά ταΰτα εί; έλαφράν διάλυσιν κόμμεως ά- 
ραβικοΰ (guiiime ai abi<|tie) άποσταλάξατε διά τής χει- 
ρ'ο; καί απλώσατε έπί μάλλινη; κουβέρτας ή έπί 
λευκών σινδόνων, προσαρμόζουσα καλώ: διά καρφί- 
δων. ’.Αφήσατε νά στεγνώση χωρίς νά σιδηρώσητε.

Κατά τών μαύρων κηλίδων τών ΰέλων τών λαμπών.

Ουδεν δυσκολώτερον νά καθαρισθή, όσον αί μαϋραι 
εκεϊναι κηλίδες, αίτινες κρυσταλοϋνται έπϊ τής ύέλου 
διά τή; καθ' έκάστην άναπτυσσομένη; έν τή ύέλω 
θεομότητος. Τρίβετε εις λεπτήν κόνιν ύδροχλωρικόν 
οξύ καί διά τεμαχίου φλανέλα; τρίβετε τήν κηλιδομέ- 
νην ϋα'όν σας με τήν κόνιν ταύτην, δ·.' ή; καί πά- 
ραυτα καθαρίζεται.

Κατά τής τοΰ καπνού άπο-φορϊς.

ΙΙολλαί καί πολλοί άυέσκονται είς την οσμήν τοϋ 
καπνοΰ. Άλλ' ούδέν αηδέστερο-, τής άποπνοή; αν
θρώπου καπ-,ίζ'.ντος, ότε την πρωίαν -·ήστ·.ς έ/ει τό 
στόμα καί τούς όδόντας ακάθαρτου;. Πρό; έντελή τοϋ 
στόμα.ο; καθαρισμόν κατασκευάζετε τό έξης ρευστόν, 
οι' ού κατά πάσαν πρωίαν πλύνετε τό στόμα. .Χλω- 
ροϋχον ασοεστον ξηρόν 12 γραα (4 δρ.) ον διαλύετε 
εντός 60 γραμ.χπε-ταλαγμέ,ου ϋδατος,Φιλτράρετε καί 
προσθέτετε οινόπνευμα 3ϋ βαθμ. 60 γραμ. ελαιον γα- 
ρυφαλου 0.1 γραμ· ρίπτετε εν κοχλιαρίου καφφέ εχ 
τοΰ ρευστοΰ τούτου έντός ένός ποτηριού ϋδατος.
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ΑΠΟ ΤΟ ΘΙΒΕΤ

Ή Λάοοα.— Τό άγιαατήριον τοΰ Δαλάί 
Λάμα — Ή Αγγλική κατοχή
'Π Λάαό'ΐ. ή πόλις τον ναοϋ τον Βούδα καϊ 

τοΰ Αολάϊ-Λάμα έπϊ μακράν σειράν ειών ούδέ 
ποτέ έπατήθη άπό τούς πόδας Ευρωπαίου. Ό 
Σβέν-Χίδιν, ό Σουηδός ταξειδιώτης. διήλθεν 
ένδεδυμένος ώς Μογγόλος προσκυνητές ολό
κληρον τό Θιβέτ, δέν ι/δυνήθη όμως νά εισέλθη 
εις τήν « Αγίαν Πόλιν » Αί περϊ Αάσσας πλη- 
ροφορίαι τοΰ “Αγγλου Μήμιγκ κατά τό έτος 
1811 καί αί τών Γάλλων Ιησουιτών Χούκ καί 
Καβέτ, οίτινες ιό 1814 έως 1816 έμειναν έκεΐ. 
περιέχουν πολύτιμον συμβολήν διά την ιστορίαν 
τον Θιβέτ, ώς καϊ αί εκθέσεις τοΰ ’ Ινδού Στέν 
άπό τοΰ 1866 και [878, αΐτινες κατετέθησαν 
είς τήν Αγγλικήν Γεωγρι φικην Εταιρίαν αύτά 
είναι τα μόνα έργο, έξ ών γνωρίζομέτ τι περί 
τής μυστηριώδους πόλεως.

Η Αάσσα κεϊται 3630 μέτρα ύπεράνω τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης, έπι ύφώματος περικυ
κλωμένου πανταχόθεν ύπό ύφηλών βουνών,εν μι
λιάν μακράν ποταμού, δοτις ποτίζει τάς πεδιά
δας. Η πό/.ις παρουσιάζει μέ τό παλάτιον τοΰ 
Αελ.άϊ Λάμα, τά πολυάριθμα Μοναστήρια καϊ 
τούς πυργίσκους της μεγαλοπρεπές θέαμα. ΊΙ 
/.έξις Λάσσα σημαίνει «έδαφος τοΰ Θεόν» κατά 
τόν Χουέ,, οί δέ Μογγόλοι τήν καλοΰοιν « Αίώ 
νιον αγιαστήρων». Αί κεντρικοί όδοί είναι εύ- 
ρεϊαι καί ευθιΐαι καί δταν δ καιρός είναι ξηρός 
καθαροί, οί στενοί της δμως δρόμοι είναι άπε- 
ριγράπιως ρυπαροί καϊ πλήρεις μεγάλων άγρια»· 
σκύλλα»·. Μέρος τών οικιών είναι έκτισμένον άπό 
πέτρας, οί πλιώται δέ άπο πήλινους πλίνθους. 
Είς τά προάοτεια ευρίσκει κανείς οιιίας έκτισμέ- 
νας άπό κέρατα βοών καϊ προβάτων.

11 . Ιάσσα δέν είναι μόνον τύ κέντρον τιΰν 
μοναχών καϊ ή ί'δρα τοΰ Πατριάρχην τίΰν Βου
διστών, άλλά καϊ ό σκοπός τών προσκυνητών 
έξ δλων τιΰν μερών τής Μαντσουρίας καϊ τής 
χώρας τής Βαϊκάλης. “Ολοι αυτοί οί προσκυνη 
ταί οί όποιοι μεταβαίνουν είς ζίάσσβι· δπως 
προσκυνήσουν τοι· Βούδαν, ζητήσουν άφεσιν α
μαρτιών κα! παρακαλέσουν καλόν ταξείδιόν διά 
τήν φυχήν των, λαμβάνουν ιερά ενθύμια εκεΐθεν 
ίς ον φαίνεται δτι ύπάρχει έκεΐ κα! βιομηχανία.

’Εκτός τράτου ή Αάσσα είναι τό κέντρον τοΰ 
εμπορίου τοΰ Θιβέτ μέ τήν Κίναν καϊ τύ Τουρ
κεστάν, είς μεταξωτά, τάπητας, πορσελάνην καϊ 
τσάι.

Ό ναός τοΰ μεγάλου Λάμα δέν θεωρείται
μόνον ώς ί'δρα τής εκκλησιαστικής άλλά καϊ ώς
Κυβερνητικόν κέντρον καϊ ί'δρα τής πολιτικής
διοικήσεως.Ή οικοδομή είνε τριώροφος καϊ είς

τήν κορυφήν έχει εξ έπιχρύσους στήλος. Τό ί 
σωτερικόν περιέχει πλείστους ναΐσκους μέ άμ
φια. Πλεΐστοι άλλο' ναο'ι υπάρχουν: ύ Σχρύ- 
μοολιν, Τάνυαλιγλ καϊ Σχόσουλγο. Τό Ιίοτάλα 
τύ παλάτιον καϊ ναός τοΰ Ααλάι Λάμα υπερτερεί 
δλων επί τών λόφων έπϊ τιΰν οποίων είναι ί 
κτισμένου καί άπο τελεί πόλιν ολόκληρον έντός 
τής πόλεως.

Αί άγγλικαι εφημερίδες πληροί νται ύπό εκ
τενών περιγραφών τής πόλεως .Ιάσσα καϊ τοΰ 
ίεροΰ όρους Ιίοτάλα, πρό τοΰ κάλους καϊ τοΰ 
πλούτου τών όποίοτν οί Αγγλοι άνταποκριτα'ι έ
μειναν έκθαμβοι. Ό άνιαποκριτής τών Καιρών 
ίνθουσιαιδιΰς περιγράφων τό πρό αύτοϋ ίκτν 
λιχθΐν άπαράμιλλον, ώς τηλεγραφεί, πανόραμα 
λέγει, δτι ήτο έξαιρέτως μαγευτικόν καϊ έπιβάλ- 
λον.ΊΙ φυτεία, ή καλύπιυυσα τον ιερόν λόφον, 
τά δαοι’σκια άλση καϊ οί πλούσιοι, κήποι τοΰ 
άρχηγοΰ τών Βουδιστών δέν έμεγαλοποιήθησαν 
ύπό τιΰν ΐδόντων αύτά, είναι δέ πράγματι ιός 
περιεγράφησιιν ύπό τιΰν δλίγων τολμηρών περι
ηγητών. οίτινες έπλησίασαι άλλοτε τήν μύστη 
ριώδη καϊ έπί ολοκλήρους εκατονταετηρίδας κε- 
κρυμμένην έν σκόιει ίεράν πόλιν

Ό άνιαποκριτής τοΰ «Ημερησίου Ταχυδρό 
μου» τοΰ Λονδίνου λέγει. δτι τό ίερόν δρος ΙΙο- 
τάλα υπερβαίνει πάσας τάς προσδοκίας μας. Οί 
χρυσοί θόλοι τών παγοδών άπήστραπτον ύπό 
τάς άκτΐνας τοΰ ήλίου ώς γλώσσαι πυρός. έμ· 
πνέοντες σεβασμόν καϊ τρόμον είς τούς προ- 
σκυνητάς». Καϊ ταΰτα μέν καθόσον άιφορα τα 
κάλλη τής φύσεως καϊ τών οικοδομών. άπό σή
μερον δμως παύει ή Αάσσα νά είναι τό ίερόν καϊ 
μυστηριώδες αστυ, περιέρχεται δέ τό Θιβέτ ύπό 
τήν προστασίαν τής ’Αγγλίας. Άι θίγονται αί 
χρυσαΐ τής Αάσσας πάλαι είς τή» επικοινωνίαν 
μετά τοΰ υπολοίπου > όσμια·.Ό άνευ σύρματος 
τηλέγραφος έγκατεστάθη ήδη ύπό τοΰ άγγλικυν 
αρχηγείου. εύρισκιιμεθα δέ σι'μερον τίς άμεσον 
συγκοινωνίαι μετά τών ορεσιβίων κατοίκων τοΰ 
μέχρι χάές απροσίτου άστεος. εντός τών τειχών 
τοΰ οποίου δύο ή τρεις μόιον έκ τοΰ έξω κόσμου 
είσέδυσαν μέχρι τοΰδε

Οί'ιω τό μυστήριον τοΰ αστείος τούτου έλύθη. 
άφοΰ μέχρι τοΰδε ό μυστηριώδης πέπλος. ί·φ' 
ου ίκαλνπτειο, κιιίτοι είλκυε πολλούς περιηγητής 
τολμητίας, είς ούδίια δμως τούτων έπέιρετε 
τήν είσοδον. ΊΙ δέ Αάσσα θά έξηκολούθει κα
λυπτόμενη ύ.-τύ τοΰ αύτοϋ πυκνοΰ πέπλου, έάν 
δέν εκρουε τά πύ/ας της ή σιδηρά τώ>· 'Αγ
γλων χειρ.

Ό πόλεμος μεταξύ Ρυισσίας καϊ Ιαπωνίας 
{δημιούργησε μοναδικήν διά τήο· ‘Αγγλίαν εύ- 
καιρίαν, δπα,ς καταλάβη το Θιβέτ, διατελονν 
άπό αίώνων νπό τήν ιδανικήν τοΰ αύτοκράτο- 
ρος τώ» Δ’ι»’ώ>· κυριαρχίαν, μή άντι/.έγοντος δι 
εν τή περιπτώσει ταύτη. ΊΙ Ρωοσία διεμαρτυ- 

ρήθη. δτε ή έκστρατεία τών Άγγλο»· ήρξατο νά 
άνέρχεται τά δύσβατα όρη,όπισθεν τιΰν κρημνών 
τών όποιων έκρύπτοντο οί φανατικοί κάτοικοι 
τοΰ Θιβέτ, άμυνόμενοι διά τελευταϊαν φοράν διά 
τά ιερά είς τούς Βουδιστάς των καί τάς άπό 
άμνημονεύτων αιώνων παραδόσεις των.

Αλλ' ή διαμαρτυρία τής Ρωσϋίας σήμερον 
οτε μάλιστα πρόκειται περϊ ί,κτάσεως έν ταϊς Ίν- 
δίαις τής άγγλικής έ.πιρροής. δέν έλήφθη καν 
ύπ’ δφει, θά παρέλθωσι δέ πολλά έτη. πριν ή ό 
Τσάρος διαμαρτυρηθή μάλλον ίντόνως καϊ ά 
κουσθή ή διαμαρτυρία του. 0 «"Ηλιος» τής 
Νέας Υόρκης εν κυρίω αρθρω γράφει τά εξής 
επϊ τής νέας κτήσεως τοΰ Βρεττανικοΰ Στέμμα 
τος ; « Έλέχθη, δτι ή Αάσσα είναι τό Βατικανού 
τής αίρέσεως τών Βουδιστών, τής γνωστής ύπό 
τό ϋνομ- Λαμαϊσμός. 0 Ααλάι Λάμα είναι ή 
κεφαλί] της Εκκλησίας, μέγα δέ καϊ σημαίνον 
πρόσωπον. Οί έκ Κορέας καϊ τής Μογγολίας 
προσκυνηταϊ ούδέποτε ήδύναντο νά φανταοθώ- 
σιν. δτι οί βέβηλοι δτμθαλμοϊ αλλογενών καϊ άλ 
λοθρήσκα»· θά ιμένιζον ποτέ τά ιερά τής Λάσας 
τεμένη. Αέν ήτο δέ είς αυτούς καταληπτόν, δτι 
ήδύνατο νά ίπέλθη κατοχή τοΰ άστεος ύπύ πο
λεμίου τής πίστεως στρατοΰ. ΊΙ εϊδησις τής εί 
σοδου εν τώ άστει τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ καϊ ή 
άδυναμία τών άγιων άνδρών νά έμποδίσωσι 
τοΰτο θέλει ίμποιήσει βαθεΐαν αΐσθησιν. άπο- 
γοήτευσιν καϊ τρόμον καϊ έπϊ τέλους θέλει ίπέλ- 
θει ή άγόγγυστος υποταγή.

Μέγα είναι όντως τύ έθνος, δπερ καταστρέ
φει διά μιάς φραγμούς, ίδρυθέντας επί ένατον 
ταετηρίδας. Τό Θιβέτ θέλει ι’ιποτελέσει μέρος 
τής Βρεττανικής Αυτοκρατορίας ούχί δια προ- 
κηρύξεαις. άλλά διά τής έγκαταστάσεως μονίμου 
εν Λάσα Βρεττανοΰ αντιπροσώπου. ΊΙ «ειρηνική 
αποστολή», δπως έξαναγκάση τόν Ααλάι Λάμα 
ΐ'ά σέβηται τάς έμπορικάς αι’τοΰ ύποχρέωσεις 
Ιληξεν. ώς πάντες οί παρακολουθονντες τά τής 
ιν ταϊς Ίνδίαις ιστορικής έξελίξεως. προεϊδον, 
δτι ήθελε καταλήξει δι' αιματοχυσίας, ής ό άλη 
θής σκοπός ήν ή κατοχή.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ojov εινε το οώμι (γοναίν.ό; τί
νος) τόσον έπιτακτικώτερον. όσον 3έ ΐσχιιρότερον 
τόσον εύπειΟέοτατον. Πάντα τά σαρκικά πάθη εΐς 
τά άκτεθηλυμένα σώματα ερεθίζονται τόσω περισ
σότερον, οσω όλιγώτερον όύνανται νά κορεσωσιν 
αύτά.

X

ΊΙ άνάγκη, όταν δοκιμάζωμεν αύτήν, είναι κό
πος, άλλ’ όταν τήν βεραπεύωμεν, εινε άπόλανσις.

^ΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΠΑ

II ΕΓΚΑΙΡΙΑ

Καθημερινώς, άπό εικοσαετίας ήδη. ό Πέ
τρος Μπουρσιέ έπανήρχιζε τήν έσπέραν, κατ' 
άντίστροφον διεύθυνσιν τήν τροχιάν, ήν είχε δ·- 
αγράφει τήν πρωίαν. ΎΙΙτο τύ άξιοίρήι·ητοτ· Εκ
κρεμές τύ όποιον λαμβάνει ορμήν, δπως άνέλθη 
μέχρις ουράνιον καί έπαναπίπτει άμειιιβλήτως έπί 
τον μαγνητίζοντος εδάφους.

Εΐ κ .ι δέν εϊχεν έτι φθάσει είς το τεσσαρα
κοστόν ίτος. ήσθάνετο εαυτόν γεγηρακύτα καϊ 
έντελώς παρακ/ιάσαντα' τόν εΐχον Ιγκαταλείφει 
τά δνειρα, άί γίμαιραι. αί ελπίδες.

Εξυφασμένος τρόπον τινά έκ των αύιϋ»· 
χειρονομιών, τών αύτών ίνασχολήσεων, τών 
αύτώ»· μέριμνα»·, <> γραφειοκρατικός βίος του τώ 
έφαίνετο βδελυρώς μονότονος. Οξύς κωδωνισμός 
τοΰ έξυπνητηρίου. δήοθυμος ίφύπνισις, άμφίεσις 
διεξαγομένη «αψε σβύσε» διά τινων κεκανονι- 
σμένα»' κινήσεων, πορεία βιαστική τήν όποιαν 
επιμηκύνει ό φόβος τής βραδύτητας, καϊ ό σκο
πός πάντοτε ό αυτός: νά σπεύση ύλοτοχώς νά 
ίγκαθιδρυθή όπισθεν τής θυρίδος Κ καϊ νά άρ- 
χίση νά μελανό»'!/ άτελεύτητα κατάστιχα, φέρονια 
τήν επικεφαλίδα τής Αφρικανικής Τραπέζης .'

Παρά τήν αηδίαν, ήν έδοκίμαζεν, επεδείκνυεν 
έν τή Ιργασία του σύντονον προσοχι/ν καί λεπτε 
πίλεπτον άκρίβειαν. Μέ τήν σκέφιν άλλαχοΰ, ε- 
καμνε τούς λογαριασμούς του μετά τής άλαιΆί 
στον ακρίβειας ύπολογιστικοΰ μηχανήματος, διό 
καί οί προϊστάμενοί του ήσθάνοντο πρός τύ πρό
τυπόν αύτό τών ύπαλλήλων τήν κάπως περι- 
φρονητικήν εκείνην εκτίμησιν. ήν οί πάηρωνες 
παρα^ωροΰσι τοΐς ύπ' αύτούς. Έτρεφον πρό 
πάντων άηόλυτον έμπιστοσύνην είς τήν τιμιό
τητά του. Έθεάιρουν, άλλως τε, αύτόν έπαρκιος 
άνιαμειφθέντα διά τάς εικοσαετείς αύτοϋ υπη
ρεσίας διά τοΰ προσφάτου αύτοϋ διορισμοί· ώς 
νποδιευθυντοΰ, μέ μισθόν 3,500 φράγκων έτη- 
σίως. 'Επειδή ήτο άγαμος καϊ εζη μόνος, ε 
πειδή δέν έμεμγιμοίρει. τόν ύπέθετον άνέτως 
ζώντα καϊ εύχαριστημένον έκ τής τύχης του. 
Άλλ' έκεΐνος διεπίστου μετά πικρίας, δτι πάν
των καλώς ύπολογιζομένων. — μετά τήν άι/αί 
ρεσιν τών απαραιτήτων εξόδων του, καϊ τοΰ
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μηνιαίου επιδόματος τό όποιον έχορήγει είς τους 
Αναπήρους γηραιούς αυτού γονείς, τώ έμενεν 
ακριβώς έν καί μόνον ναπολεόνιον, όπως δια
σκέδαση, κατά τό δή λεγόμενον.

Εί και δέν έστερεϊτο τών Απαραιτήτους χρει
ωδών, όπως άλλοτε, ελνοοα έν τούτοις δια. τήν 
πτωχίαν του, περί ής ουδέποτε όμίλει έξ υπε
ρηφάνειας. καί τήν όποιαν ούδείς νπώπτευεν, 
διότι τα υποδήματά του ήσαν πάντοτε στιλπνά, 
τά ενδύματα του ακηλίδωτα, καί ή γραβάτα του 
καλοδεμένη έπί υποκαμίσου Αμφιβόλου λευκό- 
τητος.Ύήν εσπέραν οτε μετά τήν έξοδόν του από 
τοΰ γραφείου, διηυθύνετο είς τά μεγάλα βουλε
βάρτα, τό μίσος, ή οργή, ό άκρατος πόθος τώ 
έδακνον τήν καρδίαν. Τά πάντα ύπεδαύλιζον 
τάς επιθυμίας του : ή Αληθής πυρκαϊά της μα~ 
κρας σειράς τών έξ ηλεκτρικού φωτός ρεκλα
μών, οϊτινες Απήστραπτον έπί τής μετώπης τών 
υψηλών οικημάτων, τά φωτόλουστα καταστή
ματα με τάς σαγηνευτικός αυτών προθήκας, οί 
μυριόχρωμοι σπινθηρισμοι τών πολυτίμων λί
θων, τά περίκομψα ιδιωτικά δχήματα, τά πα 
ρερχόμενα έν έρρύθμφ τών ύπερη ράνων ίππων 
τριποδισμφ. τά ρογχάίοντα πολυπληθή αυτοκί
νητα, όλος τέλος εκείνος τής υπάτης πολ.υτελείας 
δ Απειροποίκιλος συρφετός. Άλλ’ αί γυναίκες 
πρό πάντων με τάς προκλητικός αυτών Αμφιέ
σεις καί στάσεις ύπέβαλ.ον αυτόν εις τήν βάσα
νου τοΰ Ταντάλου.

Κάποτε βλέπων κατερχομέιας έκ τών πολυ
τελέστατων οχημάτων ταύτην ή εκείνην τήν πε 
φημισμένην έπί καλλονή Παρισινήν, ήσθάνετο 
αίφνης έν τώ στηθεί του η'υχήν κακούργου.

Αίδυμος Αδελφή τής φιλοδοξίας, ή επιθυμία, 
είναι, ώς έπί τό πλεΐστον, ισχυρότατος μοχλός-

Είς τόν Πέτρον έν τούτοις Μπουρσιέ ουδό
λως έχρησίμευσεν αύτη. (ώδέποτε ήδυνήθη νά 
έξεύρη καλλιτέραν θέσιν, ίσως έξ ατυχίας, Αλλά 
μάλλον έξ Αναποφασιστικότηιος καί τοΰ φόβου 
μή διακινδυνεύσω) τόν έπιούσιον. τοΰ φόβου τού
του, οστις παραλύει τήν ενεργητικότητα πόσης 
κατηγορίας υπάλληλο»'. Αλλως τε, ήγνόει τήν 
τέχτην τοΰ ραδιουργεΐν, καί δέν ήξευρε νά έκ 
μεταλλεύεται τάς σχέσεις του.

Τέλος, ανέμενε πάντοτε έκτακτόν τινα ευκαι
ρίαν. Τώ έφαίνετο οτι ή τύχη θά τόν απεζη- 
μίωνεν αίφνης ημέραν τινά διά τά μακρύτατα 
τών στερήσεων αύτοϋ έτη παρέχων αύτώ μετά 
περίσσειας πλούτη καί ευμάρειαν.

Αλλ' ό χρόνος διαρρέων ομοιόμορφος απήμ-
βλυνε μικρόν καί κατ όλίγον τήν περί τούτου
έμπιστοσύνην του. ΤΙ αποθάρρυνσις συνεπήγετο
τήν εγκαρτέρηση·. ’Επειδή νπεράγαν διακαώς
έπόθησε, μυχαίτατα έπεθύμησε τόσα όμοΰ πράγ
ματα. κατήντησε νά μή έπεύχεται πλέον τίποτε.
Εμειδία εις τά δελεαστικά τής φαντασίας του

πλάσματα, ήννόει δτι ή ευκαιρία ουδέποτε θά 
παρουσιάζετο.

II

— Κύριε, <5 κ. ΛυτίΖλ ήσθένησεν έξαφνα καί 
ζητεί νά σάς ιδη Αμέσως.

'Ο κ. Αυτέϊλ ήτο ό κεντρικός ταμίας τής 
’Αφρικανικής Τραπέζης. 'Ακόλαστος, χαρτοπαί- 
κτης, πάντοτε τρέχων κατόπιν ποδογύρου τί
νος. δεν α/φειλε τι/ν θέσιν του παρά είς τήν 
στενήν συγγένειαν μετά τοΰ διευθυντοΰ. Τήν ε
παύριον τών οργίων του, οτε δέν ήδύνατο νά κι 
νηθή καν έκ τής έξαντλήσεως, παρεκάλει τόν 
Πέτρον Μπουρσιέ νά διακανονίση τούς λ)σμούς 
καί νά ίξακριβώοη την έκάσιοτε κατάστασιν 
τοϋ ταμείου. Είς τρόπον ώστε ουτος έγνώριζεν 
όλος τάς λεπτομέρειας τής υπηρεσίας,τό μυστικόν 
τοΰ μεγάλου χρηματοκιβωτίου, ολον τόν πολύ
πλοκων τών κλείθρων μηχανισμόν, καί προσέτι 
τόν τρόπον τοΰ νά Αποφυγή τις νά προκαλέση 
τόν ήλεκτρικόν κωδωνισμόν.

Αειπνήσας έν τάχει, ό ΙΙέιρος Μπουρσιέ ι:- 
δραμεν είς την κατοικίαν τοϋ ταμείου.

’Ωχρός μέ υαλώδεις τούς οφθαλμούς, τά μέλη 
έξοιδηκότα καί παγωμένα,έκειτο έπί τής κλίνης. 
ΊΙ σύζυγος καί ή κόρη του ήσαν είς λουτρό
πολη· τινα.Ί ho λοιπόν μόνος έν τώ κενφ δια- 
μερίσματι μέ μικράν ευήθη θεραπαινίδα, ήτις 
διετέλει ήδη έν Αναστατώσει.

— Φίλε μου! πάγω κατά διαβόλου! ΊΙ 
καρδώ δεν δουλεύει π[ά. Παρημέλ.ησα πολύ τάς 
συμβουλάς τή. Επιστήμης μέ τάς καταχρήσεις 
ποϋ έκαμα Από κάθε τι καλό ποϋ έχει αυτή ή 
ζωή. ’Πλθεν η στιγμή νά τά πληρώσω ολα μο
νομιάς !

Αίχως νά ιίκούση τούς έγκαρδιωτικούς του 
λόγους, έξήγησεν είς τόν φίλον τί Ανέμενε παρ 
αύτοϋ. Jtv είχε τήν συνείδηση· καθαρόν’ ή έξα- 
κολουθητική ατυχία τον είς τον βακκαρά τόν 
είχεν έξωθήσει εις ένοχόν τινα πράξιν : είχεν υ
πεξαιρέσει, μετά τής σταθερός προθέσεω: νά 
τά άποδώση, ί'ξ χιλιάδας φράγκο»' έκ τοΰ Α- 
Αποθεματικοϋ κεφαλαίου. "Οπως γνωστοποίηση 
τήν αλήθειαν είς τόν θεών του. τόν διευθυντήν, 
καί Αποσόβηση πάν σκάνδαλον ή οίανδήποτε έ- 
νύχλησιν είς τήν οι'ζυγόν του, έπαναπαύετο έπί 
του Μπουρσιέ.

Τήν στιγμήν έκείνην κατέφθασεν ό ιατρός. 
Ήδη Από τοϋ κατωφλιού συνωφρυώθη καί έ 
τόνισε βροντωδώς :

— Σάς τό είχα 'πή. οτι δέν έπρεπε νά χω
ρατεύετε μέ τήν καρδιά σας!

’Εν τώ άντιθαλάμφ γράφων συνταγήν τινά 
έδήλωσεν. δτι ό δισθενής ήτο Ανεκκλήτως κατα- 
δεδικασμένος κι! δτι ήτο κατεπεϊγον νά ειδο- 
ποιηθή ή οικογένεια του. Μίαν ώραν μετά τοΰτο 
<5 ζΐυτέϊλ έοχε νέα»' συγκοπήν καί άπίθανεν.

Επί τίνος έπίπλ.ου ό Μπουρσιέ διέκρινε λε 
πτώς έπεξειργασμένην κλείδα τήν οποίαν άνε- 
γνώρισεν άνευ δυσκολίας. 7’ή>- έλαβε λάθρα καί 
έξήλθεν, ύπό τινα πρόφαση·, τοΰ δωματίου.

ΊΙ ευκαιρία ή»’ έπί τοσοΰτον είχεν Αναμείνει 
παρουσιάζετο έπί τέλους.

Συνεδύασε τολμηρόν τι σχέδιον, καί προέβη 
είς τήν άμεσον αύτοϋ έκτέλεσιν.

Μέτα τινα λεπτά εύρίσκετο πρός τοΰ κατα
στήματος τής τραπέζης. 'τίντί νά ι’ινέλθη πά- 
ραυτα είς τον τρίτον οροφον. δπου εύρίσκοντο 
τά δώματα τοΰ διευθυντοΰ. κατηυθΰνθη είς τά 
γραφεία. Ό νυκτοφύλαξ έκάπνιζε σιγαρέτου πρό 
τής έξωθύρας αύταιν. Ο Πέτρος Μπουρσιέ τώ 
Αφηγήθη μετά πολλών λεπτομερειών τό τέλος 
τοΰ Αυτέϊλ, έπειτα προσέθηκε·· ιός έν παρόδιο :

— ”A ! είμαι κατασκοτωμένος! Πήγαινε νά 
ειδοποίησης τόν πάτρωνα δπως /ιέ δεχθή, έγώ 
κατ' αύτό τό διάστημα έχω νά συιτάξω μερικά 
τηλεγραφήματα.

Ό νυκτοφύλαξ άνευ τινός δυσπιστίας διην- 
θύνθη είς τήν κλίμακα. Μόλις είχε στρέη'ει τά 
νώια,ό άλλος ιόρμησε πρός τό χρηματοκιβώτιο)·. 
Αιέκοφε τήν μετά τοΰ ηλεκτρικού κώδωνος επι
κοινωνίαν, έθεσεν είς κίνησιν τόν Απόκρυφου 
μηχανισμόν, είσήγαγε τήν κλείδα. Π βαρεία 
θΰρα εστράφη περί τούς στρόφιγγας της. 'Ο ίδριος 
έπλημμύρει τούς κροτάφους του, αί χείρες του 
έτρεμον, έν τώ στήθει ή καρδία του έπαλλε βι 
αίως. Αι ύπερτάτης τίνος θελήσεως κατίσχυσε 
τών νεύρων του, καί έπλήραισε τά .θυλάκιά του 
Από δέσμας κυανών τραπεζογραμματίων. ’Επειδή 
ύπήρχε μέγας σωρός τοιούταιν. Απέκρι η·έ τινα 
υπό τόν ζεοστήρα τής περιοκελίδος του κώ άλλά 
είς τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ υποκαμίσου του.

"Οτε ό νυκτΟφνκταξ ί-.ανήλθεν,εύρε τον Πέ
τρον Μπουρσιέ καθήμενον πρό τραπέζης καί 
γράη οντα μετά προσοχής.

Ευθύς άμα ό κλέπτης έπανήλθεν είς τήν κα
τοικίαν του έξέσπασεν είς γέλωτα θριάμβου και 
Αγαλ.λιάσεως. Κατάκλειστος έν τώ δωματίοι του 
ήρίθμησε τήν περιουσίαν.

Ανήρχετο είς τό στρογγύλλον ποσόν τών ε
κατόν έβδομήκοντα πέντε χιλιάδων φράγκων. 
Απέθηκε τή»· ολην δέσμην έν τώ βάθει παλαίοΰ 

κυιίου διά πίλους, κεκαλυμμένον ύπό κοτιορ- 
τοΰ, καί μετέβη νά Αγρυπνήση έπί τοΰ μακαρί
του. Τώ ώφειλε βεβαίως τούτο. Έπανέθηκε τήν 
κλείδα τοΰ χρηματοκιβωτίου εκεί, οπού τήν είχε 
λάβει, καί έβοήθησε τήν υπηρέτριαν, τής όποιας 
οί όδόντες έκ τοΰ τρόμου συνεκρούοντο, νά 
κόμη τήν τελευταία»’ ένδυμαοίαν τοϋ Αυτέϊλ. 

Τά γεγονότα έξετυλίχθησαν λογικώς. Πόρρω
τοΰ νά διεγείρη ύπονοίας ό Πέτρος Μπουρσιέ
έπροβιβάσθη είς τήν χηρεύσασαν θέσιν.

Αύτός ουτος προέβη είς τήν εντόπιον μαρ
τυρίαν καταγραφήν τοΰ περιεχομένου τοΰ χρη

ματοκιβωτίου καί έξηκρίβωσε, κατά τά τηοού- 
μένα. βιβλία, τό ποσόν τών υπεξαιρέσεων.

Κατά τήν κρίσιμον αύτήν περίσταση· δέν ν- 
πήρξεν ό μάλλον τεταραγμένος. Πρόδηλος ήτο ή 
σνγχνσις τοΰ διευθυντοΰ, δστις άνησύχει διά τ>/ν 
ιδίαν τον ευθύνην καί μετεμέλετο πικρώς έπί 
τφ δτι είχε καλύψει διά τής προστασίας του τόν 
αχρείου Ανεψιόν του. Φοβούμενος λοιπόν μή κα- 
ταστή ό ίδιος υπόλογος διά τό έλλειμμα, ένήρ- 
γησεν ουττυοίν έπιδεξίως παρά τφ διοικητικώ 
συμβουλίφ. ώστε ή ύπόθεσις κατεπνι'γει έν τή 
γενέσει της.

Ό Πέτρος Μποτρσιέ είχεν άρα έπιτύχει. Βε
βαίως δέν ήτο ή υνειροποληθείσα υπέρογκος 
περιουσία, αλλ’ ήτο σπουδαιοτάτη απαρχή, έ 
παρκές κεφάλαιον. τή βοήθεια τοΰ οποίου Ανήρ 
ευφυής καί δραστήριος νά ήδύνατο κερδίση έκα- 
τομμι'ρια όλα. Άλλ’ ί'να δυνηθή νά γρησιμο- 
ποιήση αύτό, έπρεπε νά έχη πάσαν τήν έλευθε 
ρίαν του. Έιμόσον δίέμενεν είς τήν Τράπεζαν 
θά είχε τούς βραχίονας δεσμευμένους, καί Αφ’ 
ετέρου,μία παραίτησις ήθελε φανή ύπόπτως πα
ράδοξος τήι· επαύριον τοΰ προβιβασμού του.

Άπεφάσισε νά ζητήστ, άδειαν απουσίας ένε
κα λόγο»· υγείας. Βραδύτεροι· θά διέδιδε τόν μΰ 
θον κληρονομιάς, ήιις τώ ήλθεν έκ τοΰ έξαιτε- 
ρικοϋ. Μόνον έν χαριστικόν πιστοποιητικον ία 
ιροΰ τώ ΐμο Αναγκαίου. διότι δέν έβλεπε τινα 
πάθησιν ήδύνατο νά προφασισθή. Άπεφάσισε 
νά προσποιηθή καρδιακήν τοιαύτην, ένεκα τοΰ 
διοκόλου τής έξιικριβιόσεως. Τή Αλήθεια, δέν 
θά ήδϋνατό τ/ς νά εϊ'πη, οτι ήτο εντελώς ανέπα 
ηος, ι,ιί'ίως είπεΐν, ιός πρό τό κεφάλαιον αύτό. 

\\σθάνετο ένίιωε πνιγμούς καί βίαιους παλμούς, 
τούς όποιους έπεδείνόυ, Από τής εποχής τής 
κλοπής, ή διηνεκ 'ης έι τασις τών νεύρων. . Ιέν έ
φαίνετο τό πράγμα ίκανώς σοβαρόν, ιίιστε νά ά- 
τ'ησυχήση. άλλ' ή άλως φυσική επιμονή τών φύ 
βων τούτων τον ι'ξώργιζεν. Κιτηγόρει εαυτόν 
έπί Αδυναμίί} χαραν.τήρος.

Ό πρώτος ιατρός τόν όποιον συνεβουλεύθη 
ύπήρξεν υ τοΰ Αυτέϊλ. Τόν έστηθοσκόπησεν έπι- 
οταμίνως, μετά πολλής τής ευσυνειδησίας.

— Α>ές έκεΐ τί σύμπτωσις ! "Εχετε τήν ιδίαν 
μέ τόν Αποθανόντα φίλον σας Ασθένειαν ! Είθε 
ή τύχη του νά σάς χρησιμεύση ώς παράδειγμα. 
’Αποφεύγετε τήν κόπωσιν. τάς συγκινήσεις ! ’Α
πέχετε έπιμελώς πόσης καταχρήσεως! ’Ανοί
ξατε μέ άλλους λόγους, τά μάτια σας καί κά
μετε τα ίκατό. είδεμί] θ ' αρχίσουν Αμέσατς αί 
κρίσεις ! Ιδοΐ- τό ζητηθέν πιστοποιητικό)·.

Ό Πέτρος Μπουρσιέ. έξήλθε τής ιατρικής 
ταύτης έπισκέη'ειυς κατάπληκτος. Αίσθάνθη ί 
αυτόν κακώς έχοντα. ’Π ιδέα οτι ήδύνατο νά 
τελευτήση όπως καί ό Αυτέϊλ. τόν έκαμε νά ά- 
ΐ’ατριχιάση,

Τί,ν νύκτα ίσχε φρικώδη εφιάλτην και έπα-
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νεΐδε την πελιδνήν και ήλλοιωμένήν τοΰ νεκρόν 
μορφήν.Άφυπνίσθη έντρομος, με τήν καρδίαν 
πάλλοισαν μέχρι διαρρήξεως.'II προειδοποίησές 
τοΰ δόκτωρος τώ έφάνη λίαν απειλητική- Άκου· 
σίως πως ήρχισε νά άνέρχεται καί κατέρχεται 
τήν κλίμακα βραδέως καί μετά πολλών προφυ
λάξεων. έμετρίασε τήν ζωηρότητα, τών χειρονο- 
μειών του, έστήριζε συχνά τήν χεΐρα έπί τοϋ 
στήθους και συνάμα παρεπονεΐτο ώς βαρέως 
πάσχαιν,τώ θυρωρώ και τοΐς συναδέλφοις τον.

Μή δυνάμενος πλέον νά κρατηθή μειέβη νά 
σνμβουλευθή ενα διάσημου έπί τοΰ νοσήμαΐός 
του ειδικόν. ΊΙ μακρά έν τώ άντιθαλ.άμω ανα
μονή. δ φόβος τής διαγνώσεως, αί συγκινήσεις 
τών τελευταίων τούτων ήμερων είς τοαύτην τον 
περί ήγαγαν άναστάτωσιν, ώστε καί αυτός άπε- 
φάνθη περί ανωμάλου λειτουργίας τής καρδΐας 
άνευ όμως ούδενδς τοϋ αμέσως επίφοβου. ΊΙ 
τελευταία αντη έπιφύλαξις δεν καθησύχασε πο
σώς τον Πέτρον Μπουρσιέ. Δέν τώ υπελείφθη 
πλέον ούδεμία άμφιβολία περί τής σοβαρότητος 
τής νόσου του. Συνεπεία τούτον ήκολούθησεν 
αύσιηράν δίαιταν, άπέσχε τοΰ καφέ, τών οίνο 
πνευμάτων, έπαυσε νά παρατηρή τάς γυναίκας, 
ήρχισε νά κατακλίνεται ένωρίταια. Έγκατέλειψε 
τύ διαμέρισμά του καί κΐ'φκίασεν ί'ΐ’ ισόχειοι·, ό
πως μή έχη νά άνέλθη βαθμίδας καί ορόφους. 
Έν ένΐ λόγω, όπως παρατείνη τήν ζωήν τον, 
έπαυσε νά ζή πραγματικώς. Αί εκατόν έβδομη- 
κοντά πέντε χιλιάδες φράγκων έκοιμώντο πάν
τοτε έν ιώ βάθει τοΰ κονιορτώδους κυτίον.

"Οτε άνελογίζετο τήν ανωφελή ταύτην κλοπήν, 
δ Πέτρος Μπουρσιέ κατηρ&Ό τήν τύχην, ήτις 
είχε προσφέρει αύτώ τήν ευκαιρίαν, άκριβώς εις 
τήν στιγμήν, καθ ’ ήν δεν τώ ήτο πλέον δννιι 
τδν νά έπωφελ.ηθή αύτής. Τώ επειρέπετο πράγ 
μάτι νά άναλάβη εύρείας έπιχειρήσεις, νά άνα 
μιχθή είς πολύπλοκους καί τυχηράς υποθέσεις 
μέ αύτήν τήν άνίατον νόσον, ήτις τώ επέβαλε 
ν' άποφεύγη πάσαν κόπωσιν; Καί πρδς τί, 
άλλως τε, νά συγκρατήση περιουσίαν, νά συσ
σώρευση θησαυρούς, άφοϋ τώ ήτο άπηγορευμένον 
νά απόλαυση αύτών;

Έξηκολούθει λοιπδν έκπληρών μετά τής αυτής 
άπερεγκλίτου ακρίβειας τάώς ταμίου ήδηκαθή- 
κοντά του. διότι έφοβεϊτο μή ή μεταλλαγή τών 
έξεων του τώ άποβή ύλεθρία.ΊΙ μονομερής καί 
άπαύστως καταδιώκουσα αύτδν ιδέα τόν έκαμε 
νά χάση τήν δρεξιν, τδν ϋπΐ’ΐ»·. Α'ιπέστη εύε 
ρέθ ιστός. μελαγχολικός, καί μετέπεσεν είς τ'ην 
νευρασθένειαν.

III

Πρωίαν τινά ή θυρωρός του τδν εΰρεν ιϊ-
πηχχο’ΊσριέΐΌΓ εν τώ δωματίφ του.

Ό διευθυντής τής ’Αφρικανικής Τραπέζης
δέν ήξενρε διά τί μάλλον νά έκπλαγή, διά τήν

αυτοχειρίαν τοΰ ταμίου του. ή διά τδ εύρημα, 
κατά τΐγν άποσφράγισιν, τών εκατόν ίβδομήκοντα 
πέντε χιλιάδων φράγκων. Έμάντευσε μέρος τής 
άληθείας, άλλά δέν ήδυνήθη νά έξηγήση τά έ- 
λατήρια, κλοπής, έξ ής ό αυτουργός ούδέν εϊχεν 
ιίφιληθή-

Έζήτει τήν περί τούτου γνώμην τοϋ φίλου 
του, οστις ήτο συνάμα καί ιατρός του, καί υ
πήρξε τοιοΰτος καί τοϋ ..Ιυτεϊλ, δτε ουιος άνέ- 
κράξε πλήττων τύ μέσωπόν ταυ.

— Τώρα καταλαμβάνω τί συνέβη ! Έγι'υ εί
μαι, δστις χωρίς νά τδ θέλω τδν ήμπόδισα νά 
έπωφεληθή τοΰ κακουργήματος του! Φοβού
μενος μή παρεκτροπή εις άκολασίας,δπως ό Jt·- 
τίΐλ τώ άπηγόραυσα αύσιηρώς τάς καταχρή
σεις !. . .

— Ναί, άλλά τύ καρδιακόν του νόσημα ; . ■ .
— Ελαφρότατοι· ! Ήδύνατο νά ζήση μ’αύτδ 

εως εκατόν έτη ! II.
ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Μιά φορά κ’ 'ένα καιρό, 
Etc τόν κόσμο αύτό τόν πλάνο 
Μιά καρδιά έόγήκε, φίλοι 
Γιά νά κάμη τόν ζητιάνο. 
“Εκρυσε παλάτια τόσα 
Και καλύόες άχυρένιεσ 
Μέγαρα χρυσοντυμένα 
Καί γωνιές λησιιονημέναις 
"Ετρεχε έρημος καί £ένη 
Είς τόν κόσμο τόν έπάνω 
Κ'έλεγεν άπηλπισμένη

— Γιατί κάμνω τό ζητιάνο;
ΤΙ γυρεύω μοναχή μου 
ΤΙ σπαράζω εΐς τόν πόνο 
ΤΙ ποθώ σ’ αύτό τόν κόσμο; 
Γιατί τρέχω άπηλπισμένη 
Μέ τόν πόνο μου καί μόνο ;

Κ' έτρεχε έτρεχε ώ φίλοι 
Μέ λυγομέν’ άνασασμό 
Μή κυμασμένα χείλη

— Πού τρέχεις τής ίφώναίε
Μιά άλλη μέ αγάπη

—Τρέχω νά εΰρω γιατριά
Εί; τά πολλά μου πάθη
'Στή σκοτεινιά μ’αστροφεγγιά
'Απάνεμο 'στον πόνο
Γιατί είμαι έρημη ορφανή
Κ' έχω γιά μαύρη συντροφιά 
Τόν σπαραγιιό μου μόνο.

—"Ελα μαζύ νά ζήσωμεν
Τής λέγει πονεμένη

—Μή μού σπαράζης μοναχή
'Αγάπη μου χαμένη

Σφυκτά αγκαλιαστήκανε
Μ’ αγάπη καί μέ πόνο
Κ*  εύρε τήν παγηγοριά
‘Στέν έρωτα της μόνο.

ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Έν τώ ζωολογικώ ζήπω εις μικρός μπεμπές, 
λέγει είς τήν μητέρα του, δεικνύων ενα ελέφαντα.

— Κύιταξε, μαμά, αύτό τό ζώον. . . . Κρέμεται 
ενα φ:ΐδ: άπό τό κεφάλι του! .. .

X
Ό κύριος Κ. έξερχόμενος τής οικίας του, λέγει 

πρός τήν τετραετή κόρην του, βλέπων τό μέγα εκ
κρεμές.

— Λοιπόν. ’Ιουλία, σέ μία ώρα Οά έλθετε μέ τή 
μαμά είς τό Ζαχαροπλαστείου του Ζαππείου νά μ' 
εϋρετε.

—Όχι μέ αύτό τό ρωλόϊ ποϋ έχει μεγάλες ώ
ρες ! . . . Κυττάξατε τό μικρό τής μαμάς ! .. .

X

Σκέψεις γραφίδος.
— Δ ε σ π ο ι ν ί ς= ’Επιστολή σταλεϊσα.
— Γυνή ύ π α ν 5 ρ ο ς = Επιστολή φθάσασα 

είς τήν διεύθυνσιν της.
— Γεροντοκόρη — ’Επιστολή λησμονει- 

Οεΐσα εΐς τό ταχυδρομείου.

X
Είς τήν Ν. 'Αγοράν.
— Ή συναγρίδα ποϋ μοΰδωσες χθές ήτανε μπα

γιάτικη. . . .
— Δέν φταίγω έγω. Σας έλεγα άπό τρεις μέρες 

νά τήν πάρετε, ζαί μόλις χθές σείς τήν αγορά
σατε. . . .

Έ ! ... χ

Παιδική άοέλεια
Ό Τοτός τρέχει είς τήν κρουσθεΐσαν έξώθυραν.
— Τοτό, έπάνω εινε ό μπαμπάς σον ;
—Όχι, κύριε Κωστή, έμάλωσε μέ τή μαμά ζαί 

έβγήκε.
X

Μεταξύ μικρών ποδηλατιστών, τοϋ λόγου έλ- 
θόντος έπί τών πρωτοπλάστων ανθρώπων.

—Άν s Άδάμ είχε ποδήλατον, είπεν εΐς μι
κρός, δέν Οά τόν έφθανεν ό Θεός, διά νά τοϋ κόψη 
μίχ πλευρά !

X

Είς τήν λέσχην δύο κύριοι παίζουσιν έπιμόνως 
πρό μιάς ώρας. Ό είς τούτων άδιακόπως χάνων, 
τέλος εγείρεται θυμώδεις, καί άνακράζων :

—"Ηθελα να ής-ιυρα διατί κερδίζει; δλω σύ 1...
— Άπλούστατον, άπεκρίθη ό κερδίζων γελών, 

ραίνεται ότ: κερδίζω, διότι συ χάνεις συνεχώς I

X

Ό Σανκουλές ήθέλησε νά πειράςη τόν Μυριαν- 
θούσην.

Σανκουλές. Καί πόσο θέλω διά νά πάω άπ ’ 
έδώ έως τό Μαρούσι μέ τά πόδια ;

— Μ υ ρ ι α ν 0 ο ύ σ η ς. Δύο ώρας.
— Σαν κουλές. Και διά νά έπιστρέψω άπ’ 

έκεΐ;
—Έ! μά τότε θά ρωτήσης ένα Μαρουσιώτη.

Ό κύριος Ί’υχόπουλος ολίγον γνωστός τοϋ Υ
πουργού κ. Σ. άναμένει έξω τής θύρας του ύπουρ- 
γικοΰ γραφείου, ζητών κατάλληλον στιγμήν, ίνα 
τοϋ όμιλήση διά τινα ύπόθεσίν του. Αίφνης άνοί- 
γεται ή Ούρα καϊ έξερχεται ό κ. Υπουργός, οστις 
επί τή θέα αύτοϋ λέγει.

— Ά ! κύριε, Ί'υχόπουλε, θά έκρυώσατε έδώ τό
σην ώραν.

Καί ό κ. ψυχόπουλος ζαλισμένος άπαντα.
—"Ελαβα ήδη τήν τιμήν, εξοχότατε '.

X

Ό χονδροπρεπής κ. X. ήτο προσκεκλημένος εις 
γεϋμα παρά τινι φίλω του, ότε μετά τό πέρας τού
του ή θυγάτηρ του άμψυτρύωνος καθήσασα εΐς τό 
κλειδοκύμβαλον έπαιζε διάφορα τεμάχια άδουσα.

Ό κύριος X. όμως διηνεκώς ήθελε νά όμιλ-ή. 
Τότε όργισθεΐσα ή οικοδέσποινα είπε μέ τρόπον 
εϊρονα.

— Κύριε X, μήπως σάς ενοχλεί ή κόρη μου ;
—Ά ! όχι, κυρία μου, άπήντησεν άφελώς, δέν 

μέ πειράζει, άς παίζη ! . . .

X
Ό μικρός Νίκος άγρυπνει έν τινι εσπερινή συνα

ναστροφή έν τή οικία του.
— Νίκο, τοϋ λέγει ή μαμά του, πρέπει πλέον 

νά πλαγιασης. Δέν βλέπεις τά μικρά μας κοτόπουλα 
πώς πηγαίνουν να πλαγιάσουν μόλις νυκτώση ;

—Ναί, μαμά, άλλά πηγαίνει μαζύ καί ή μαμά 
τους, ή κόττα! . . .

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Πάμε νά δοϋμε πάλι τό φθινόπωρο 

ποΰ αγέλαστο προβαίνει αγάλια, αγάλια 
καί ρίχνει τή χλωμάδα καί τή θλϋψι του 
στούς κήπους, στά βουνά, τά περιγιάλια-

Πάμε νά οοΰμε πάλι πώς έθόλωσαν 
άπ’ τή βροχή τά γάργαρα ποτάμια 
πώς τρίζουν στά πλευρά των κΓ ανταριάζονται 
ή καλαμιές καί τά ξερά καλάμια.

Πάμε νά δούμε πάλι πώς απόμειναν 
σάν σκελετοί τά δένδρα ποϋ ρημάζουν 
κα! πώς σκορπούν κατάχαμα τά φύλλα των 
καί πώς τής γής τό σάβανο ετοιμάζουν.

Πάμε νά οοΰμε πάλι τ’ άνθολούλουδα 
πώς ξεψυχούν χλωμά κΓ άποσταμένα, 
καί πώς ψυχρή κ’ ασθενική κι’αδύνατη 
τή μυρωδιά του πνίγε: τό καθένα.

Πάμε νά τραγουδήσω τήν αγάπη μας 
ποΰ μόνη αύτή στδν κόσμο, αύτή μονάχη 
ποτέ τις δέν έγνώριζε φθινόπωρο, 
Φθινόπωρο ποτέ τη; δέν θέ νάχη I

Σεπίμβριοί 1904. I. ΠΟΑΕΜΗΣ
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49· Μαγικά) εϊκών.

Ποΰ εύρίσκεται ή Θυγάτηρ τήε κυρίας ;
5Ο· *ϊνεγμ·«·

Έάν, φίλε μου προσθέσης 
μιά μικρή αντωνυμία 
σ’ Ενα φθόγγο μουσικά 
θά έΕέλθη μία λέΕις 
ής ή παντοδυναμία 
είνε πράγμα φυσικό.

54- Γρίφος.
Λά—Λά—Λά ήν Εως Λα Τ (ρώ) Ε Τει. 

52- Γρίφος.
(Πϊ—άλφα) τηρι Ιός Κέα Γή ον πνέει Μα. 

53· Γρίφος.
Ψ λο Σ ΤΑ χήρα

54- ΜετάΟεσις συμφώνων. 
Μ ε π υ ν α — Θ ο σ ε ο 

55- Φίρδην — Μύρδην. 
Φυσαΐτιον — βνεσθές Κισσός

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ 7 ΤΕΥΧΟΥΣ
28. Άνατρεπομένης τής είκόνος έπί τών αύτών 

προσώπων.—29. Ούρά-Ν-δς = Ουρανός.—3θ.Φά- 
ρις.—31 .Ή Φύσις είναι περιοδικόν.— 32.(1) Λέγε 
ολίγα (2) νόμοις πείθου.— 33. Βώλος, Μήλος 
Πύλος, Δήλος, Μώλος.— 34. Ό Ιο: 53, δ 2ος 
153, καί ό 3ος 253. Τό δλον 459. Διότι ό 2ος 
Ελαέε δσα ό Ιο; καί 100 έπί πλέον, ό οέ 3ος δσα 
ό 1ος καί 200 έπί πλέον, έπομένος ό 2ος καί 3ος 
δμοϋ Ελαίου δίς δσα ό Ιο; καί ακόμη 300. Αφού 
δέ τό άλικου ποσόν τό όποιον Ελαόον οΐ 2ος καί 3ος 
ήσαν 405 δρχ. άν άφαιρέσωμεν έΕ αύτών τάς 300 
θά μείνωσιν 106 δρ. αίτινες ε’νε τό διπλάσιου ποοόν 
τοϋ ληφθέντος ύπό τοϋ Ιου. 7Αρα ό 1ος έλαοε 
δρχ. 53.

ΛΤΤΑΙ. Στ. Ν Νιχολαΐδης έκ Βόλου, 1 (τοΰ 
προβλήματος).— Μ. Ι’ώσσος έκ Πειραιώς 5.— Γα
λανή Έλληνίς έξ ’Αθηνών 8.— θρ. Παντελάκης έξ 
’Αθηνών 4.—Μ. Ι'ώσσος έκ Πειραιώς 3.— Ροβεσπι- 
έρος έκ Πειραιώς 6.— Ρωμαίος έξ 'Αθηνών 2. — 
Είιψρ. Μαρϊχου έξ Πειραιώς 2.—

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Σύστημα συνταγματικού δικαίου καί Γενικού 
δημοσίου δικαίου». Ύπό Κ. Σαριπόλου Άθήνησι, 
τόμος Α’. 1903,6’. 1904. Είς τόν κόσμον τών έπι- 
στημόνων τών τε ήμετέρων καί τών ξένων,τό Ονομα τοϋ 
κ. Σαριπόλου είνε λίαν γνωστόν έχ τών περίφημων 
έργων χα’ι τής επιστημονικής δράσεως πατρός τε και 
υίοΰ.Ό συγγραφεΰςτοΰ άνωτέρω βιβλίου κ. Ν.Ν. Σα- 
ρίπολος,δ καταλληλότατος διά τήν έδραν τοϋ Συντα
γματικού δικαίου, διδάσκει ήδη τοϋτο έν τφ Πανεπι
στήμια), απορροφώ» τήν προσοχήν τών ακροατών του. 
Είνε ηδη νεότατος, τέλειος επιστήμων,έμβριθής συγ- 
γραφεύς, βαφνηφόρος καί διδάχτωρ τοϋ Δικαίου 
τοϋ έν Παρισίοις Πανεπιστημίου, τιτλούχος τής 
εν Παρισίοις «Πρακτικής σχολής τών υψηλών 
σπουδών» καί ώς καί έκ τών πραγμάτων ταίνεται,θέ
λει αφήσει μέγα άνομα εν τή έπιστήμη τοϋ Δικαίου. 
Έν τώ διεθνεΐ διαγωνιστώ τοΰ Πανεπιστημίου τών 
Πάρισίων τοΰ 1900, τό ύπό τοϋ κ. Ν. Ν. Σαριπόλου 
ύποβληΟέν δίτομον εργον-La Deniocratie et 1' elect on 
proportionelle» έβραβεύθη διά τοΰ πρώτου χρυσού με
ταλλίου τοΰ ύπουργείου τής Παιδείας τής Γαλλίας καί 
δια λίαν κολακευτικών λόγων επηνέθη ύπο τών εξο
χότερων νομικών τής εσπερίας, πρός τιμήν τοΰ τε 
συγγοαφέως χχΐ τής Έλλαδος.

Ο έσχάτως έχδοθεϊς ει: δυο τεύχη τόμος τοΰ 
«Συνταγματικού Δικαίου» είνε έργον, δπερ ήθελε ζη- 
λεύση ή πολυχρόνιος πείρα καί τοΰ μάλλον πρεσβύτου 
καθηγητοΰ- αποτελεί δέ τόν Λ’ τόμον, έργου τριτόμου, 
άφιερούμενον είς τήν μελέτην τών ιστορικών πηγών 
τοΰ Συνταγματικού δικαίου Ό δεύτερες τόμος θέλει 
άφιερωθή είς τήν καθαρώς νομικήν μελέτην τών αρ
χών τοΰ γενικού δημοσίου δικαίου, τών άποτελουσών 
τό allgemeines staatsrecht. Ό δέ τρίτος τόμος 9’ άπο- 
τελή εφαρμογήν τών χεχτημένων γνώσεων καί αρχών 
είς τους ήμετέρους συνταγματικούς θεσμούς, ών ή κα
τανόησες ύπό τε νομικήν και πολιτειολογικήν έποψιν 
θά έχη καθ’ ολοκληρίαν παρασκευασθή διά τών δύο 
προηγουμένων τόμων.

“ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ,, ύπό Νικολ. Βάγια. 
Έλάόομεν έν τεύχος φίΛοχάλως τετυπωμένον έχ 48 
σελίδων, φέρον τόε άνωτέρω τίτλον χαί πολλάς καλ
λιτεχνικά: εικόνας, ών πρωτεύει έξοχος τοιαύτη τής 
Α. Μ. τοΰ Βασιλέως ήμών.

Ή ’Εθνική Κατήχησες, ώς γνωστόν, έσχάτως έν- 
εχρίθη μετά πατάγου, δπως εισαχθή έν τοϊς δημοτι
κοί; σχολείοις, σκοπός δέ ταύτης κατα "ί προλεγό- 
μενα τοΰ συγγραφέως τοϋ βιβλίου τούτου είνε ■ ■ Γνω- 
ρίζουσα είς τούς Έλληνόπαιδας καί πάντα Έλληνα 
τήν έξ'χως ύπέροχον είς δόξαν καί φυσικόν κάλλος 
Πατρίδα μας, να γέννηση εν αύτοϊς την εθνικήν ύπερ- 
ηφάνειαν. τήν έλπίδα καί τήν πεποίθησιν είς μελ
λούσας δάφνας ».

Ό κ. Βάγιας εινε γνωστός, ώς έμβριθής συγγοα- 
φεύς χαί άλλων βιβλίων, μετά ζήλου μεγάλου έπιδι- 
δόμενος εις την διάπλασιν τών τέκνων τής Ελλάδος, 
άτινα τώ εμπιστεύεται η πολιτεία

Τιμή τοΰ βιβλίου λεπτά 4 0. Έκδοτης 'Ιωάννης 
Κολλάρος, Βιβλιοπωλείο» « Εστία».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΙΣ

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ
ΟΔΟΣ ΑΊΟΛΟΎ ΕΝΑΝΤΙ ΦΑΡΜ. ΚΡΙΝΟΥ

«5*Έν  Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων 'Ανίατη Κωνσταντινίίβυ·<*■»


