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ΔΙΑΙΤΕΡΑ ολως καταβάλ
λεται μέριμνα προς άνόρ- 
Θωσιν τών νεαρών έγκλημα- 
τιών. Τό ποινσλογικόν σύ
στημα προς άνόρθωσιν τών 
έγκληματησάντων παίδων 
συνίσταται είς τήν άτομο- 
ποίησιν (individualisation) 
τών άνορθωτικών μέτρων 
καί μέσων είς τήν έφαρμο-

γήν τουτέστιν ίδιου συστήματος καί ηθικής 
διαίτης,άναλόγως τοΰ ήθικσϋ.τοϋ χαρακτήρος 
καί τών ιδιαιτέρων όρων έκάστου παιδός. 
Ιδιαίτεροι νόμοι άλλά καί σωματεία όπως τά 

περίφημα τών δικηγόρων Comi esd 'assi-tance 
τών ύπό δίκην παίδων. προστατεύουσι τό 
ανήλικον άπό τής πρώτης στιγμής τής συλ- 
λήψεώς του, όπως μή έλθη είς καμμίαν έπι- 
κοινωνίαν μέχρις οτου λεπτομερερής δικα
στική έρευνα συλλέίη τάς ά.αγκαίας πληρο 
φορίας περί τών προηγουμένων αύτοϋ. τής 
οικογένειας του καί άναλόγως τούτων, τοϋ 
βαθμού τής ηθικής καταπτώσεώς του, τής 
ηλικίας του. άποφασιοθή τό είδος τής άνα- 
γκαστικής άγωγής. είς ήν θέλει ύποόληθή.

Είς τρεις διακεκριμένος τάξεις διαιρούνται 
συνήθως οί έγκληματίσαντες παΐδες καί τρία 
διακεκριμμένα συστήματα καί ιδρύματα ύπάρ- 
χουν συνήθως έν Εύρώπη διά τάς τρεις δια- 
κεκριμμένας κατηγορίας τών έγκληματησάν 
των παίδων.

Τά άναμορφωτικά Σχολεία (ecoles refor
mes), τά όποια είνε προωρισμένα διά παΐ 
δας κάτω τών 12 έτών. Οί ποινολογικοί συ

νοικισμοί (colories penilenliaires,. οΐ όποιοι 
δέχονται παΐδας καταδικασμένους μέχρι δύο 
έτών καί τούς άνευ διακρίσεως έγκληματή- 
σαντας καϊ Συνοικισμοί σωφρονιστικοί ή οΐ ( 
κίαι σωφρονιστικά! (Maisons correctionnelles- 
(από σκοποΰ αποφεύγεται ό χαρακτηρισμός 
τών ιδρυμάτων τούτων είς φύλακας, όπως 
πράγματι εΤνεϊ δεχόμενοι τούς άνω τών 2 
έτών καταδικσζομένους καί τούς άπό τά 
άλλα ιδρύματα άποστελλομένους καί ανεπί
δεκτους άνορθώσεως.

Εννοείται ή γενική αύτη έκ τοϋ νόμου δι 
αίρεσις ύφίσταται είδικάς υποδιαιρέσεις ύπό 
τών κανονισμών τών διευθυντών τών διαφό
ρων ιδρυμάτων, άναλόγως τής ηθικής, τής 
ηλικίας καί του χαρακτήρος τών τροφίμων.

Άπορο*  ωτικΐ» δίαιτα.
Οί είς τήν τελευταίαν κατηγορίαν υπαγό

μενοι παΐδες ύφίοτανται τήν άπομονωτικήν 
δίαιταν, έκμανθάνοντες ώρισμένα έπαγγέλ- 
ματα έν τοϊς κελλίοις των, ύπό τήν οδηγίαν 
ένός αρχιεργάτου, συγκοινωνοΰντος άκατα- 
παύστως μετ αύτών, όπως καί οί φύλακες 
οϊτινες είνε υποχρεωμένοι νά όμιλώοι μετά 
τών παίδων. Άνά πάσαν σχεδόν ώραν δέ
χονται έναλλάέ τάς επισκέψεις τοΰ ίε- 
οέως τοϋ διδασκάλου, τοΰ Διευθυντοΰ 
ή ύπαλλήλων τής φυλακής. Ή έργασία δια
κόπτεται ύπό πρωινού καί μεταμεσημβρινού 
περιπάτου έντός προαυλίου μέτρων τινών 
όπερ συγκοινωνεί μεθ’ έκάστου ιδιαιτέρως 
κελλίου, καί ύπό τής διδασκαλίας τών μα
θημάτων. ήτις γίνεται κατ’ ίδιον άπομσνω- 
τικόν σύστημα. Είς τήν ώρισμένην τουτέστιν 
ώραν έέέρχονται οί παΐδες τών κελλίων των 
εχοντες πάντες τά πρόσωπα έστραμμένα 
πρός τά νώτα τών συναδέλφων των. είς τρό
πον ώστε νά μή βλέπωνται. καί προχωροϋσιν 
ούτω μέχρις ένός άμφιθεάτρου, οπού έκαστος
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τρόψιμος, καταλαμβάνων τήν θέσιν του, 
κλείει τήν όπισθεν αύτού θύραν είς τρόπον, 
ώστε ό κατάδικος εύρίσκεται έντός ανοικτού 
έμπροσθεν κλωβού, καί έν ω οί τρόφιμοι δέν 
βλέπονται μεταξύ των. πάντες όμως βλέ- 
πουσι καί άκούουσι τόν έν τώ μέσω τού άμ- 
φιθεάτρου εύρισκόμενον έπί εξέδρας διδά
σκαλον ή ιερέα, διότι καί κατά τόν ίδιον 
τρόπον εκκλησιάζονται οί κρατούμενοι.

Καί ήδη ό άναγνώστης άς μεταβή νά θαυ- 
μάση τό έν Άθήναις κοινόβιον, οπερ εύφή- 
μως « Έφηβεϊον» καλούσιν, είς δ άναμίξ δι 
αιτώνται καί οί είς 6 μηνών φυλάκισιν κατα- 
δικασθέντες καί οί είς ειρκτήν. Όπου έλεύ- 
θεροι έν έστιατορείοις συμποσιάζουσιν άνα
μίξ οί κρατούμενοι, καί έν έκκλησίαις συνε 
οοτάζουσι τάς χαρμοσύνους ήμέρας καί έν 
πομπή καί πανηγυρισμώ ύψΐστανται έτησίας 
εξετάσεις, ώς εσωτερικοί Σχολής τίνος τού 
Oxford, δεχόμενοι έπί πλέον καί τάς ψιλό- 
χροναε άλλ’ άνθυγιεινάς επισκέψεις καί 
Κυριών ! τών Κυριών τής έν Χριστώ άδελ- 
φότητος.

Εις ποινολογικός ΟννοικιΟμός 
παίδων.

Οί είς τούς ποινολογικ-.ύς συνοικισμούς 
διαιτώμενοι καταγίνονται ιδίως είς άγοοτι- 
κάς έργασίας, καλλιεργούντες πρός όφελος 
τού ιδρύματος τάς άνηκούσας είς αύτό γαίας

Καί εΐνε θαυμάσιον τό θέαμα τού μικοο- 
κόσμου έκείνου, διηρημένου είς ενωμοτίας 
ύπό ένα ή δύο φύλακας καί μετ' εύθυμίας καί 
προθυμίας έπιδεδομένους είςτήν καλλιέργειαν 
καί βελτίωσιν τών γαιών τού ιδρύματος, όπερ 
θεωρούσι καί όλίγον τι ώς ιδιοκτησίαν των, 
άφού,ού μόνον διέρχονται έκεΐ ολόκληρον τήν 
παιδικήν των ήλικιαν. μέχρις ένηλικιώσεώς 
των, άλλά χρησιμεύει καί ώς καταψύγιον 
καθ' όλον τον βίον διά τάς ήμέρας τής άρ- 
γίας κσί δυστυχίας. Δέν θά λησμονήσω ποτέ 
τούς μικρούς έκείνους. ούς εΐδον είς τοιού
του είδους συνοικισμόν έν Caillon τής Νορ- 
μανδίας, άψήνοντας τάς έργασίας. των τρέ
χοντος μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη νά προ- 
ϋπαντήσωσι καί χαιρετήσωσι τόν διευθυντήν 
των.οστις έμοίραζεν είς όλους έκείνους τούς 
έστερημένους τών χαϊδευμάτων καί περιποι
ήσεων τών γονέων των, ένα λόγον γλυκύν 
καί παρήγορον καί ένθαρρυντικόν, ένα λόγον 
έκδηλώσεως τής στοργής του.

Άλλ' ό Διευθυντής δέν εΐνε πάντοτε τό
σον διαχυτικός.Άπό καιρού είς καιρόν ουνο- 
ψρυούται είς τήν θέαν τών άτάκτων καί ζητεί 
νέας διαβεβαιώσεις παρ’ αύτών, ότι θά εΐνε 
φρόνιμοι, καί έπί τή ύποσχέσει των, διατάσ- 
σει νά τοΐς παρασχεθή διπλή μερίς φρούτων.

— Δέν σέ χαιρετώ, λέγει πράε ένα 
κρόν άποτόμως έέαγριωθείς ό πολύτιμος 
τός τύπος παιδαγωγού κ. Brun.• » · - «/^ » __ζ
είπεν δτι είσαι άτακτος.
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Δέν σέ χαιρετώ. Ό ενωμοτάρχης μοϋ

Καί συγκινεΐται άκόμη ή ψυχή μου. συλ
λογισμένος τόν μικρόν τούτον, πρώην α
λήτην κα'ι καταδικασθέντα δέν ένθυμούμεθα 
πλέον διά τινα πρδζιν, ηθικώς άνορθωθέντα 
μέχρι τού σημείου τού νά συντρίβηται εΐς 
τήν άπειλήν ταύτην τού διευθυντού του. 
καϊ προστριβόμενος εΐς τά ένδύματά του νά 
έπαναλαμβάνη όλοφυρόμενος.

— Δέν θά τό ξανακάμω. Νά μέ συγχω
ρήσετε !

Ιδού στάδιον οόέης και ένεργείας διά τούς 
άληθεϊς φιλάνθρωπους, διά τούς έχοντας 
ύγιά άντίληψιν και τής όψειλομένης πρός 
τούς δυστυχείς συμπαθείας, άλλά καί τών 
ύποχρεώσεών των άπέναντι της κοινωνίας.

Δύο ήμέρας διήλθον έν τώ μέσω τών 
πράγματι καί άληθώς θυμάτων τούτων τής 
κοινωνικής δίνης είς ήν άκουσίως ρίπτονται, 
παρακολουθών τούτους είς τάς έργασίας των, 
είς τά εργαστήριά των,είς τό Σχολεΐόν των, 
είς τό θέατρον των, τού όποιου άλληλοδια- 
δόχως χρηοιμεύουσιν οί τρόφιμοι ώς ήθο- 
ποιοί καί θεαται καί μουσικοί, καί άνελύθη 
ή ψυχή μου έν τώ μέσω τής γαλήνης έκεί
νης, ήτις πανταχού βασιλεύει καί πανταχόθεν 
διαχέεται, άπό τήν πρωίαν, οτε οί ήχοι τής 
μουσικής άψυπνίςουν τόν συνοικισμόν μέ
χρι τής έσπέρας, δτε ή προσευχή τού Ιερεως 
κοιμίζει τούς πάντας. Άπό τού διευθυντού. 
τού θαυμάσιου τούτου άνθρώπου, μέχρι τού 
τελευταίου φύλακος, κρατεί προσηλωμένους 
πάντας καί ένθουσιασμένους πάντοτε είς τό 
μέγα και ύψηλόν έργον των, ή άντίληψις 
τού καθήκοντος και τής άποστολής των καί 
άπό τά χείλη των δέν έίήρχοντο ή λόγοι 
γλυκείς καί παροτρυντικοί πρός τό καθήκον 
καί τήν έργασίαν.

Σκοπόν βεβαίως λεπτομερούς μελέτης τών 
τοιούτου είδους ιδρυμάτων δέν έχει ή πα
ρούσα.

Έλπίζομεν τόν χειμώνα τούτον νά ίδη τό 
φώς συμπληρουμένη πλήρης μελέτη τών έν 
Εύρώπη θεσμών καί ιδρυμάτων πρός σωτη
ρίαν τών παίδων, ήτις άποτελεΐ καί τόν μό
νον κατά τής εγκληματικότητας πόλεμον. 
Έπεχειρήσαμεν ήδη άπλώς νά δώσωμεν είς 
γενικάς γραμμάς τήν εικόνα τών τοιούτων 
ιδρυμάτων καί νά γνωοίσωμεν είς τούς άνα- 
γνώστας μας τήν μόνην άποτελεσματικήν 
μέθοδον τού πολέμου κατά τής έγκληματι
κότητος. συμφώνως μέ τάς νέας άρχάς τήε 
’Επιστήμης, μέ τάς υγιείς άρχάς τής φιλαν

θρωπίας συμφώνως μέ τό καλώς έννοούμε- 
νον καθήκον, άλλά καϊ ·άς ύποχρεώσεις άπέ 
ναντι τής κοινωνίας, ήτις ύπονομεύεται διά 
τής έπιδεικνυομένηε περιποιήσεως καί πα 
θολογικής έπιεικίας πρός τούς ώριμους έγ 
κληματίας καί δεδοκιμασμένους κακούργους

Καί εις την Ελλάδα :
Είς τήν Ελλάδα διεκδικούνται άκόμη οί 

παΐδες ένώπιον τών δικαστηρίων δυνάμει τών 
περί έκδικήσεως ακινήτων τού Ρωμ Νόμου 
καί θεωρούνται res, καί τά έκμεταλεύετοι ό 
πρώτος άλήτης πατήρ ή διαφθαρμένη μήτηρ 
καί διατρέχουσιν έλευθέρως μέχρι τών πρωί 
νών ώρών τής νυκτός τάς οδούς καί πλατείας 
έπαιτοΰντα ύπό τό πρόσχημα μεταπωλήσεως 
άνθέων καί φθείρονται κα! σώμα καί ψυχήν 
τά δύστηνα πλάσματα τά οποία κακούργος 
τών γονέων ψυχή έκμεταλλεύετσι

Καί έρχεται τήν στιγμήν τούτην είς τόν 
νούν μου ή ξανθή έκείνη πενταετής παιδί - 
σκη τήν όποιαν γνωρίζουσιν όλοι οί Θαμώνες 
τής πλατείας τού Συντάγματος καί τήν ο
ποίαν κακούργοι γονείς βασανίζομαι κρυπτό 
μενοι όπισθεν τών δένδρων τού κήπου καί πιέ 
ζουσιν δπως έξακολουθήση τήν θλιβερόν της 
άγγαρείαν. Καί όταν κατάκοπος μίαν νύκτα 
έρρίφθη είς τήν ρίζαν τού μεγάλου δένδρου 
τής πλατείας καί παρεδόθη είς τόν ύπνον, 
τά παρομονεύοντα θηρία τό άφύπνιζον. ζη
τούντο λογοδοσίαν τών εισπράξεων!

Τοιαύται απάνθρωποι καί βάρβαροι σκηναί 
διαδραματίζονται καθ ’ έκάτην είς τάς οδούς 
τών ελληνικών πόλεων άφού ύψΐστανται καί 
χωρία δπου πανηγυρικώς συνάπτονται συμ
βόλαια ύπό γονέων παραχωρήσεων τών τέ
κνων των είς άλήτας πρόςέκμετάλλευσιν.

Είς τήν Ελλάδα προψυλακιζόμενοι παΐδες 
καί φυλακιζόμενοι. παραδίδ 
άστόογου πολιτείας τών κακοήθων έπιθέ 

ονται βορά ύπό 

σεων κακούργων μετά τών οποίων παραπέμ- 

Καί ένθυμούμαι άκόμη τήν ένώπιον τού 

σκηνήν δπου εΐς μικρός δωδεκαετής Τζου 
λουψοπουλος καλούμενος πλειστάκις συλλη 
φθείς κλέπτων. καί τού όποιου καί πατήρ 
μήτηρ καί αδελφοί ι ' ,
ματος εΐς κλοπάς προκειμένου νά άπσσ- 
είς προψυλάκισίν είς τόν '
τώνα. ένδεικτικώε κρατών τούς γλουτούς του

πονται νά συμβιώσωσι

είσαγγελεως κ Λυκουρέζου λαβούσαν χώραν 
Λ.. X--.. -Τ. ...... ' ®____ ' ir-r

κα’' 
επιδίδονται έξ έπσγγέλ

είς τόν παλαιόν Στρα 

ικέτευε όδυρόμενον νά μή άποσταλή έκεΐ 
μέσα! Έ κ εΐ μ έ σ α, είς τήν κόλασιν καί 
τόν τάφον τής ψυχής καί τού σώματος. Έκεΐ 
μέσα οπού φθείρονται αί ψυχαί, ύπό τής δια 
φθοράς καί τής πρός τό έγκλημα διδαχής, 
άλλά καί συντρίβονται τά σώματα. Όπου ci 

ψθισικοί συνδιαιτώνται μετά τών ύγιών σπεί- 
ροντεε τόν θάνατον εις τούς συναδέλφους, 
άλλά καί τάς οικογένειας αύτών, είς άς ού 
τοι έξερχόμενοι, θά μεταδώσωσι τήν νόσον.

Είς τήν Ελλάδα εύρέθη ό φιλάνθρωπος 
οστις ίδρυσε φυλακήν τών έφήβων ήτις όρ 
γανωθεϊσα άνευ μεθόδου κατέστη πράγματι 
μία έτη πληγή τής Ελλ. Πολιτείας.

Καί τά όργια καί αί σίμοβαφεΐς συμπλο 
καί, οίτινες έρχονται είς γνώσιν μας δια τών 
εφημερίδων καί τών πρακτικών τών δικαστή 
ρΐων μας δίδουν τό μέτρον τής ηθικής ά 
γωγής καί τού είδους τής λειτουργίας τού 
κοινοβίου τούτου, όπου διαιτώνται καί συν
αγελάζονται νύκτα κα! ήμέραν όλοι οί εύτυ- 
χεΐς, οίτινες προ τού δεκάτου έκτου τής ή
λικίας των έπρόφθασαν τυχόν τόν πατέρα 
καί τήν μητέρα αύτών νά ψονεύσωσι μετά 
άθώων, ίσως, πλασμάτων, τά όποια έξ άμε 
λείας τυχόν ΰπέπεσον είς έγκλημά τι.

Καί δταν ύπό τοιούτους όρους διατελήτό 
ανήλικον όταν τά άθώα πλάσματα, τά όποια 
είς ούδένα έπταισαν. γίνονται θύματα πολι 
τείας βαρβάρου καί απολίτιστου καί κοινω
νίας ανάλγητου- όταν άπειλήται ή κοινωνία 
νά ίδη καί έν Έλλάδι,διά τής τοιαύτης έγκα- 
ταλε'ψεως τών παίδων καί τής προγυμνά 
σεως αύτών έν τοιαύταιο φυλακαϊς, τό έγ 
κλήμα λαμβάνον τήν κακοήθη μορφήν ήν σή 
μερον οέν έχει εύρίκονται οί έξεγειρόμενοι 
διάτάς θανατικός έκτελέσειςτών κακούργων, 
οίτινες έβύθισαν εί πένθος καί τήν δυστυ 
χίαν ολοκλήρους οικογένειας.

Καί εύρίσκονται κυρίαι. αΐτινες συνεταιρι 
ζομεναι παραλαμόανο,σι ύπό τήν προστασίαν 
των βδελυρούς κακούργους τών φυλακών 
καί έγγυώμεναι περί τής μετάνοιας των κσί 
τής προόδου των είς τό άλφαβητάριον καί 
τήν ιερόν ιστορίαν,έπιτυγχάνουσι έκ εταλ 
λευόμεναι τά άληθώς ιλάνθρωπα αισθήματα 
τής Βασιλίσσης. έπιτυγχάνουσιν ύπέρ αύτών 
Β. χάριτας κσί τήν έκ τών φυλακών άπόλυ- 
σίν των. Άλλά οιά νά έπανέρχωνται είς τας 
φύλακας όπως έπανήλθεν ό προστατευόμενσς 
τής έν Χριστώ 'Αδελφότητος άψοΰ έβίσσεν 
ήμίσωαν δωδεκάδά άθώων πλασμάτων καί έ 
βύθιοεν είς πένθος έξ ολοκλήρους οικογένειας

Θυσιάζονται κόποι και χρόνος ματαίως 
υπέρ άδιορθώτων κακούργων ενώ διεοχόμεθσ 
άδιαφόρως πρό τών άποκλήοων τής μοίρας 
μικρών, οίτινες δέν φέρονται μόνον σύτοί 
είς φυλακήν, άλλά θά γείνωσι πρόξενοι συμ 
φορών είς τήν κοινωνίαν καί τίς είδε πόσα 
θά πέσωσι Θύματα τών εγκληματικών των 
επιχειρήσεων.

Εΐνε καιρός ή φιλανθρωπία έν Έλλάδι νά 
λάβη τήν ύγιά καί πρακτικήν μορφήν.
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Ή Πολιτεία βεβαίως ήτο ή αρμόδια νά 
χειραγώγηση καί καθοδηγήση τήν ιδιωτικήν 
φιλανθρωπίαν, λαμβάνουσα τήν ποωτοβου 
λίαν έπιψηφίσεως των αναγκαίων μέτρων καί 
ϊδρυσιν ιδρυμάτων προς αναγκαστικήν αγωγήν 
τών ήθικώς έγκαταλελειμένων καί έγκλημα 
τούντων παίδων.

Άλλ’ ή ελληνική Πολιτεία δέν ήρθη ά 
κόμη εις τό ύψος τής αποστολής της καί οί 
κυβερνήτα! της, πάσαν άλλην μέριμναν πρός 
καταστολήν τής εγκληματικότητας.πλήν τού 
πολλαπλασιασμού τών τρωγλών είς άς άνα- 
μ|ξ ρίπτονται άνεέετάστως σεβάσμιοι τοΰεγ
κλήματος διδάσκαλοι υετά μασητευομένων, 
θεωρούσι μωράν άργοΛογίαν.

Ζητείται λοιπόν ό αληθής φιλάνθρωπος, 
όστις ήθελε συνδέσει τό όνομά του μέ μίαν 
έΣ,όχως φιλάνθρωπον άλλά και πατριωτικήν 
καί κοινωνικήν πρδζίν.

Ζητείται ό φιλάνθρωπος οστις ήθελε γείνει 
ό χορηγός ένός τοιοϋτου 'ιδρύματος, προκα- 
λών ούτω και τήν έπιψήφισιν τών άναγκαίων 
νομοθετημάτων πρός λειτουργίαν αύτοϋ.

Δέν θέλει σώσει μόνον τόσα άθώα θύματα 
βασανιζόμενα καί ωθούμενα εις τήν φυλα
κήν, άλλά θέλει σώσει τόν τόπον του εκ 
τής κακοήθους μορφής τής έγκληματικότητος 
πρός ήν μοιραίως οδηγεί τόν τόπον ή κυβερ
νητική αναλγησία.

Θέλει εΐσθαι ό πραγματικώς μέγας καί 
κατ' εξοχήν πρακτικός εύεργέτης τής πα- 
Τρίδος. Λουκδίς ΧίκοςΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

Ιΐλΰιίις τοί1 αίματος.
Ή τοϋ αίματος πλύσις έπεχειρίσθη διά 

πρώτην φοράν κατά τό 1890, ύπό τοΰ έκ 
Βέρνης ιατρού Sabli. Έκτοτε διάφορα έργα, 
μεταξύ τών όποιων θ' άναφέρω τά τών Pozzi, 
Chassodant, καί τήν μονογραφίαν τοϋ Le
ars, κοινήν κατέστησαν τήν μέθοδον ταύ
την. ής ή μελέτη έστίν άξία λόγου.

Τό άπλούστατον τών ύγρών, τό υλικόν 
ύδωρ πρός 8°/0 εΐναι τό άριστον τών πρός 
ένεσιν, ώς τά ήκιστα περίπλοκα τών έργα 
λείων, άποδίδωσι τάς μεγίστας τών ύπηρε 
σιών, έν τή πρακτική.

Ύάλινον πλυντικόν δοχεΐον.σωλήν έξ έλα- 
στικοϋ έρυθροϋ κομμΐου ένός καί ήμίσεως μέ 
τ^ων μήκους, βελόνη τοϋ Potain άρ. a καί 
εις ύάλινος έπίσης σωληνίσκος, έκ τών έν 
χοήσει δι’ έσωφλεβλικάς ενέσεις, παριοτώσι 
τό σύνολον, τών πλυντικών τοϋ αίματος έρ- 
γαλείων.

Τοποθετοϋντες τόν σίφωνα. καϊ ύψοϋντες 

τό δοχεΐον κατά έν καί ήμισι μέτρον έπιτυγ - 
χάνομεν τήν άπαιτουμένην πίεσιν.

Καί ή μέν βελόνη τοϋ Potain. δέον νά 
φλογωθή έπί οΐνοπνευματικοϋ φωτός, οί δέ 
ύάλινοι καί έλαστικοί σωλήνες ώς καί τό 
πλυντικόν δοχεΐον νά βράσωσιν έπί 1/( τής 
ώρας έντός ύδατος περιέχοντας άλας, κατ’ 
κατ’ αναλογίαν 6°/θ.

11 ένεσις γενήσεται είς χώρας πλούσιας, 
έν χαλαρώ, κυψελωδει ΐστώ. οΐον έν τοϊς 
γλωττοΐς. ή τή έμπροσθεξωτερική τοϋ μηρού 
όψει, ύπό τό κοιλιακόν τείχωμα. Ή χώρα 
θά πλυθή τό πρότερον καί ψηχθή διά χλια 
ροϋ ύδατος καί σάπωνος κατόπιν δι ’ αίθέ- 
ρος καί οινοπνεύματος, τέλος διά φανικοϋ 
ύδατος.

Ή βελόνη δέον νά είσαχθή πλαγίως είς μή
κος 3 — η έκατοστ. ύπό τό δέρμα.

Τό κατόπιν παραγόμενον οίδημα, άπορόο- 
φδται έντός ’/2 ώρας,άλλ' έν περιπτώσει άρ 
τεριακής ύπεντάσεως τό υγρόν δέν άπορ- 
οοφάται- τοϋτο εινε έπείγουσα ένδειξις έσω- 
φλεβικής ένέσεως ήτις ένεργεΐται συνήθως 
έπί τών φλεβών τής πτυχής τοϋ άγκώνος. 
Μετ' έπιμελή αντισηπτικήν πλύσιν. ή φλέψ 
τίθεται έν έξέργω, καί έπιλαμβανόμεθα τής 
παρακεντήσεως.

Τοϋ δακτύλου έστηριγμένου άνωθεν τού 
σημείου τής νύξεως, έπί τής φλεβικής θέ- 
μιγγοο, πρός στερέωσιν ταύτης, είσάγεται ή 
βελόνη τοϋ Potain πλαγίως. έκ τών κάτωθεν 
πρός τά άνω, έντός τής φλεβός κανόνι ζεμένης 
τής εΐσδυτικής ταχύτητας άναλόγως τοϋ 
ύψους έν ω κρατείται τό άγγεϊον ύψος -υ 
έκ. εϊνε άρκετόν,καθ' δσον ή ένεσις δέον νά 
γίνηται βραδέως, πρό πάντων έν τή άρχή.

Ή δρασις τών έγχύσεων άλυκοϋ ύδατος 
εινε προφανής, διά τάς μετά τήν αίμορρα 
γίαν έπερχομένας οξείας αναιμίας. Μετά τήν 
αιμορραγίαν, ή όρρώδης μετάγγισις δρα μη
χανικώς άποδίδουσα εις τό σύστημα τής κυ
κλοφορίας τήν άναγκαίαν καί άνάλογον πρός 
τήν λειτουργίαν αύτοϋέμφόρηοιν οι' ό δέον 
νά ή τόσον σχετικώς άφθονος, συμφερόντως 
άντικαθιστώσα τήν άλλοτε έν χρήσει μετάγ 
γισιν τοΰ αίματος. Αί ένέσεις αύται είοίν 
ωφέλιμοι έν περιπτώσει γενικής καταπτώοεως. 
έκ τραυματικής ή εγχειρητικής συγκρούσεως 
προερχομένης. Είς τάς έξ αεριόφωτος, άν- 
θρακικοϋ οξέος, χλωροφορμίου κ λ. προερχο 
μένας δηλητηριάσεις, καί είςτάς μυάσεις χει
ρουργικής, ή ιατρικής φύσεως, οΐαι αί οηψαι- 
μίαι, ή ούραιμία, ό τέτανος κ λ. αί πρώιμοι 
καί άφθονοι ένέσεις προξενοϋσι συχνά εΐοοο 
τι κρίσεως συνεπεία τής όποιας ή θερμό- 
κοασία καθίσταται φυσιολογική βελτιουμέ- 
νων έν ταύτώ τών συμπτωμάτων, ένδυνα- 

μούσι δέ τήν έλαττωθεισάν έοεθιστικότητα τοϋ 
εγκεφάλου,προκαλοϋσι τήν διούρρησιν καί αύ 
ξάνουοι τήν άντίστασιν τοϋ αρρώστου.

Αί άντενδείξεις άφορώοιν. είς τε τήν κα- 
τάσταοιν τής καρδίας (πνευμονικόν οίδημα) 
καί τούς νεφρούς. όργανα, ών δέον νά φει— 
δώμεθα, οσον ένεστιν.

Έ>· ΙΙαριοίοις. II. Ν. -ϊιΰάρης.

Φ· ΔΕ ΦΙΛΙΠΠΗ ίν Τονρίν<·ι

ί Wffln ΠΙ 01 IJI8HKDI
(Συνέχ. ι'ύε προηγ. ηύλλον)

Έπανέλθωμεν ώστε ει; τό κύριον'ήμών θέμα. Μέ
χρι τοΰδεΐ έπεσκοπήσαμεν τόν άνθρωπον, διά μόνου 
τοϋ μέτρου, τή: πλαστιγγος καί τοΰ φωτογραφικού 
θαλάμου- άλλ’ άραγε εληξε τό παν; Έπαρχε? άραγε 
ίνα χατασχευάσωμεν άνθρωπον, νά λάβωμεν ένα πί
θηκον, νά τώ έπιμηχύνωμεν τά; χνήμας, ν' άμδλύ- 
νωμεν την προσωπικήν του γωνίαν, νά εύρύνωμεν τήν 
χωριτιχότητα τοΰ κρανίου του, καί νά προσθέσωμεν 
εν αύτώ γραμμάριά τινα έπ- πλέον, τή; φωσφορόχι-υ 
εκείνη; μάζης, ήτις καλείται εγκέφαλο; ; δέν υπο
λείπεται αρα γε δια τόν φυσιολόγον καί τι πλέον τοϋ 
φρούδου και ερωτο; τοϋ Πυγμαλιωνο; ,·

Η μελέτη τή; κατασκευή; τή; μορφής, καί των 
π:ο; αλ/ήλα; αναλογών ιών οργάνων, είνε ή πρώτη 
βάσις τή; ζωολογικής φιλοσοφίας άλλ' οχι καί αύτό 
τό οικοδόμημα- Ούδέν έχ τών φαινομένων τής ζωή; 
τών ζώων, οϋδεμίκ τών πράξεων των, ούδέν έλατήριον 
αυτών, δέον νά παραμεληθή ύπό τοΰ φυσιολόγου. Ό 
Lyoniiet διά τή; άξιοθαυμάστου αύτοϋ ανατομίας 
τής Κάμπη; τών 'ιτεών, ό Huber ό Ρεωμϋρο; διά τών 

Το υποδεέστερον δέ τοϋτο. είνε 
ή κατά σύστημα Οέσι; τών πιθήκων 
«μου, εύρίσκεται έν τώ μεγάλω 
όποιον διαχωρίζει τοΰ; π·.θ"-----
κόσμου *άπό των λεμουρίων. 
Κος μεταξύ τών δύο αύτών, χα
ρών, ύφίσταται όφθαλμοφανώ; 
όστις διατηρεί' τοΰ; 
Λεμουρίου, ήτοι τά; νυκτερικά; του έξεις, τά; 
λογ;αςβτών άκρων, τιός μεγάλου; 
και πρό πάντων, τό λεϊψκνον τή; 
*ίγ/·ης ; --- '·-·

τοσω ωττβ
/ τοΰ Νέου κό- 
διαστήματι, τό 

,θηκου; τοϋ παλαιού 
Ο συνδετικός κρΐ* 
τόσω διαφόρων οει- 

---- ; παρά τώ Νυχτοπιθήκω, 
τόσω χοΟαεοΰ; χαρακτήρα; τοΰ

—------ — ....... — ανα_
άκρων, τιός μεγάλου; του οφθαλμού;, 

αντων, τό λείψανον τή; συνεχεία; τή; 
μετά τοΰ λάκκου τοϋ βρεγματικού οστού, συ- 
ήτι; μολονότι παρ’ άπασι μέν τοί; άλλοι;

; μετε6λήθη μέχρις απλή; τινο; μικρά; οπής, 
δίοδον εϊς κλαδίσκον αρτηρία; τινο;,εν τού- 
χανει την χαρακτηριστικήν σημασίαν τη; ... —Ζι τών πιθήκων καί τών κληρονο-

, τώ/ Λεμουρίων. Ο ακο'ουθών την
θεωρίαν του Δαρδίνου, ούδεμίαν πρέπει -·ά αΐσθανΟή 

ν μετατρέπων τάς συστηματικά; αύ- 
• εί; άληθετς γενεαλογικά; σχέσεις

*αι τότε απομακρύνεται τι; τή; ιδέας του ν’ αποτε- 
λειώση τήν σειράν τών ά'αερικανικών πιθήκων διά 
μικς μόνης μορφή; ανθρωποειδών. II δέ δύναμι; τοΰ 
’υλλογισμοϋ τούτου, φθάνει μέχρι τοΰ νά παρεμδαί-η 
*αι εν τώ γεν-.κωτέρω ζητήματι τή; αρχή; τών αν
θρωπίνων φυτών, ώστε νά πσοτιμά. τι; μάλλον τήν 
από τινο; κοινού κορμού, παρά τήν άπό πολλών κορ
μών καταγωγήν αύτών.

νεχεία;,' 
“•θήκοι; 
διδσύση; 
τοις δέν 
Μεταξύ καί αύτών 
μιχών χαοαχτήρων

■ — 
δυσκολίαν ;.·. 
τ»ς σχέσειςί _ 2 _ *

ισϊι

όχι όλιγώτερον άξιων θαυμασμού παρατηοήσεών των 
έπϊ τών ηθών τών εντόμων, συμπληρούσίν άλλήλους 
εναλλάξ.

'Εκαστον όστοΰν, έκαστο; μΰς, έκαστη προεξοχή 
τοΰ ανθρωπίνου εγκεφάλου, έχει τό ακριβές αύτή; αν
τίστοιχον παρά τή; ζώοις. Τά έργα τοϋ ένός, μέχρι 
τοΰδε Γίαίνουσι παραλλήλως πρός τά τοϋ άλλου, '’ί
δωμεν λοιπόν, άν τόν παραλληλισμόν αύτόν θ' άνεύ- 
ρωμεν μεταόάλλοντε; καί εί; τά; ένστικτου; καί πνευ
ματικά; τοΰ βίου των εκδηλώσεις. Άλλ’ άπό τοΰ 
σημείου τούτου άρχετσ ι τούναντίον ή παρέκκλισις,τήν 
όποιαν πάντες οί φυσιολόγοι άναγνωρίζουσι δι' έν καί 
μόνον, περί τοΰ βαθμού αύτής, διαφωνοΰντες.

Είμαι βέβαιος, ότι πάντες ύμείς συμφωνείτε 
εν τώ στοιχειώδει τούτω συλλογισμώ’ δσω μάλ
λον εξομαλύνονται αί φυσικά! άνομοιότητες μεταξύ 
ανθρώπου καί πιθήκου, τόσω μάλλον έπισημότεραι 
φαίνονται, καί ανεξάρτητοι άποδεικνύονται αί ύπό- 
λοιποι πνευματικά! άνομοιότητες. Ή θέσι; τοϋ αν
θρώπου έν τή φύσει, δέον νά όρισθή όχι έκ τών έπί 
πλέον, ή έπί ελαττον μορφολογικών χαρακτήρων, τών 
ύποκειμίνων εις ποικιλίαν, εν μέ'ω καί αύτών τών 
στενών ορίων τοΰ είοου;, άλλ' έχ τή; παραβολή; τή; 
πνευματικής διαφορά; τοϋ ανθρώπου πρό; τήν τών 
ζώων.

Έφ' όσον ό φυσιολόγος ήδυνήθη, άπέδειξεν ότι με
ταξύ τοΰ ανθρωπίνου έγκεφάλου καί τοΰ πιθήκου, 
ούοεμίχ άλλη ύπάρχη διαφορά, εί-αή αναλογική, καί 
αύτή έλαφροτάτη, καί επραξεν ό,τι ή έπιστήμη έ- 
ζήτει παρ’ αύτοϋ' άλλ' ήδη αδυνατεί νά κρίνη μόνος 
αύτό;, άν δέν ύπάρχη, έξ ίσου, διαφορά Βαθμοϋ καί 
μεταξύ έ ν σ τ ί κ τ ο υ_ καί λ ο γ ι κ ο ϋ, ήτοι μεταξύ 
τοϋ ζωώδους καί τοϋ ανθρώπινου λογικού' όταν ούτος 
νομίση ότι έλυσε τό ζήτημα τή; διά διαβεβαιώ
σεις;, ότι τόσω παρα τώ ανθρώπω, όσω καί παρά 
το?; ζώοι; ύφίσταται μία καί ή αύτή πνευματική 

'ΰ '>Τ1 s“:e ~ar’ αυτΫ> °'”τε ~α?' εκείνοι; ύ- 
π* *?ΖΥι  τοιαύτη, θα ίοη τήν γενικήν συνείδησιν, ώ; 
ίσχυοάν τινα φάλαγγα προβαίνουσαν κατά τήν κρίσι
μο·/ τή; μάχη; στιγμήν, καί τότε δέον νά ύποχωρίση. 
Άλλα παρα τα; πρσδεδικασμένα; ανακοινώσει; τοΰ 
φυσιολόγου, προτιμώ νά συλλέξι./ τά; σιωπηλά; του 
ομολογίας. Ούτος, βλέπε- έν τινι κυψέλη κοινωνίαν 
θαυμασίω; συντεταγμένη·/' βασίλισσαν, αύλήν, λαόν 
έργατών, φιλόπονων, πρό; δέ και μαχητάς. τοΰ; μέν 
νικητάς, παραμένοντας, τούς δέ ήττηθέντα;, ίξωριζο- 
μένου;' έπί τών ξηρών πεδιάδων τή; Αφρικής βλέπει 
μεγάλου; κώνου; εκ πηλοΰ στερεοτάτου κ' έντο; αύ
τών άλλο βασίλειο·/, τό τών τερμιτών, μετά βασι
λισσών και σμήνο-υ; κυλικών κα! συνταγμάτων στρα
τιωτών, καί απείρου άλλου στρατού έργατών. Κατά 
μήκος τών ερήμοτέρων οχθών τών ποταμών τοϋ Κα
ναδά, βλέπε·, τά χωρία καί τά προχώματα τών κα
στόρων' εί; τά παρθένα δάση τής Βορνέου τά; α
γροίκους καλύβα; τοΰ ούραγγουτάγκου' έδώ 4’ εύρί
σκεται έπί ΐδικοΰ του έόάφου;' έδώ οφείλει νά βλέπη 
ν’ άναζητή, νά μελετφ, άλλά ποτέ δέ' Οά κατορθώση 
νά ίση, ν’ άναζητήση, νά μελετήση έπαρκώ;' έδώ ό 
φυσιολογο; εί.ε τό παν, εκτός νομοθέτου.

Ίίδη οφείλει ό φυσιοδίφη; μετά τής αύτής έλευ- 
θερίκ;, τή; νομίμου κα- μόνης αύθεντικότητος, νά ί- 
ξετάση τάς μορφκς, τά αίτια, τάς ΐθυνοΰσκ; άρχά; 
τών κοινωνικών οικοδομημάτων, τών β ομηχανιών, 
τών πολέμων, τοΰ άλλου εκείνου ζώου τοΰ ονομαζό
μενου, άνθρωπος: Βεβαίως, δέν ύπάρχη φυσιο
δίφη; αξιών τοσαϋτα, ούδ' άλλως ούδείς αξιών, ή 
θέλων να καταστήση τήν ζωολογίαν γενικήν επιστή
μην. Εκ τώνζώ -ιν,ό φυσιολόγος τό παν ύποβάλλεί εί; 
τάς ιδία; του ερεύνα;, έκ τοΰ ανθρώπου όμως δε/
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11 ΚΞΕΑΙΞ1Σ ΤΙΙΣ ΑΝΔΡ1Κ11Σ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Τό ένδυμα άνά τούς αΙώνας.—ΑΙ πηγαΙ τοϋ Συρ
μού.—ΟΙ λόγοι τών έκάστοτε μεταβολών.—Πώς 
ίγινε τδ σημερινόν ένδυμα.

'Όταν αναλογισθή χάνεις πώς ένεδύετο ό κοι
νός ήμών προπάτωρ ό Άδόμ καί ?δη τά ενδύματα 
μας τά όποια ημείς οί απόγονοι του περιβαλλόμ.θα 
εύλόγως θά άπορήση διά τήν έςίλίξιν τήν όποιαν 
ίλαβε τό περίφημον τής συχής ψύλλον το όποιον 
χατήντησε νά λάβζ τό σχήμα τής ρεδιγκότας, του 
φράκου καί έν γίνει των διαρόρων ενδυμάτων τής 
σήμερον, άτινα έν τούτοις δέν εινε ακόμη γνωστόν 
έπί πόσον καρσν θά παραμείνουν έν τώ συρμζ. Ό 
καθείς βεβαίως θεωρεί, ότι ή πρωτογενής του Ά- 
δάμ ένδυμασία ούδεμίαν απολύτως σχεσίν έχει μέ 
τά σημερινά ενδύματα. Καί όμως έδώ έγκειται με
γίστη πλάνη, τήν οποίαν ευτυχώς έπανορθοΐ ή ιστο
ρία τής έξελίξεως των ανθρωπίνων ενδυμάτων.

Δέν πρό κειται νά έξιστορήσωμεν τήν έξελιξιν αυ
τήν, διότι όμολογουμένως μόνον έκ τόλμης πολλής 
ήδύνατο νά περιληφθή, ένεκα τής ποικιλίας καί 
τών παμμεγίστων αριθμών των σχημάτων,τά οποία 
έχει νά έπιδείξη. Άρχούμεθκ μόνον νά συλλέξωμεν 
τά οσα παράδοξα έσχ.ν ή έξέλιξις αυτή, κοί τάς 
εξηγήσεις τών λόγων οιτινες επροζάλεσαν τάς κατά 
καιρούς μβταβολα; τών ένδυμότων αυτών.

Ή καθ’ έαυτό εποχή τής καλύψεως τών γυμ ών 
μελών δέν εΐνε πράγματι γνωστή, διότι ούδέν ση- 
μεϊον μαρτυρεί αυτήν κατά τύπους διά τον πεπολι- 
τισμένον τουλάχιστον τής Ευρώπης κόσμον.

Τό μόνον γνωστόν εινε, οτι όταν οΐ "Ελληνες ε- 
φ-ρον τάς χλαίνας των τ.·ς π-ρικόμψους, οΐ Ασια
νοί οΐ τρυφηλοί, οί ’Ασιανοί οί έκδοτοι δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν, έκάλυπτον εντελώς τά μέλη των,άφή- 
νοντες γυμνά μόνον τά πρόσωπα καί τά άκρα τών 
χειρών. Όταν έν Ρώμη ή τρυφηλότης άπετίναξε 
τήν άλχ·μότητα, οί Ρωμαίοι έμιμήθησαν τούς Ά 
σανούς. Άφ’ έτέρου ό κεκαλυμμένος Χριστιανι
σμός διεδέχθη τον γυμνόν Εθνισμόν καί τά μέλη 
ήρχισαν καλυπτόμενα. Έκτοτε κατά εκατοντάδας 
άριθμοΰνται τά σχήματα εις τά όποια μετεβλήθη ή 
ανδρική ένδυμασία, χωρίς ν’ απαριθμήσωμεν και 
τάς πολεμικά; στολάς.

Άλλ’ όταν s μεσαίων παρήλθεν, ό βαρύς καί 
σκοτεινός μεσαίων έκδιωχθείς από τούς σοφούς -ου 
Βυζαντίου τούς έκδιωχθέντας ύπό τής μουσουλμα
νικής έπιδρομής, τά ήθη μετεβλήθηαν εις δλην τήν 
Ευρώπην, καί άπό τής Ιταλίας όπου τό πρώτον 
ήνθησεν ή αναγέννησες μέχρι τών εσχατιών τής 
Σ/ω-ίαςοί άνδρες έπεδόθησαν εις τήν τρυφηλότητα 

11 ένδυμασία υπήρξε·» άνάλογος.Οί ά·δρε; έςόρουν 
τότε μεταξωτά κεντημένα καί σφικτοϊεμένα π ρ! τήν 
όσφύν κ/ι χειρίδας φουσκωμένα;.όπως έπίσης καί μι
κρά πχ ταλόνια φουσκωτά,άρχιζοντα άπό τής όσφύος 
καί καταλήγοντα ολίγον κατωτέρω τών λαγινων.

Ό λόγος τής άμφιέσεως αύιής εινε πρόδηλος.
Οΐ άνδρες ειχον μανίαν τοϋ έκθηλυσμοϋ καί έφερον
εις τον κορμόν μέν εντελώς γυναικείο» ένδυμα, ά-
φίνοντες τούς μηρούς καί τάς κνήμας κεκαλυμμένας
μόνον ϋπο λεπτότατου μεταξωτού περικνημίου, έ-
πιδεικνύοντος τό τορνευμένον σχήμα τών ποδών.

Άλλ’ ή έποχή τών Μεδίκων παρήλθεν έν ’Ιτα
λία καί ό τής ’Ισπανίας Μέγα; Βασιλεύς Φίλιππος 
ό Β’ άπέθαν-ν. Οί άνδρες έπαυσαν τότε νά φορούν 
τόσον κοντά πα-ταλονάκια καί τά χατεβίβασαν μέ
χρι του γόνατος, στολίσαντις αύτά διά πλουσίων 
τριχάπτων. Άλλ’ ακριβώς τήν εποχήν έκεί-ην ή 
μέθη ήρχισεν άκμάζουσα.Όλοι καί δλαι έμεθύσκον- 
το κυλιόμενοι εις τά ταβερνεΤα. Διαρκώς τρώγοντες 
καί πίνοντες καί μονομαχούσες οί άνδρες έπαυσαν 
νά εινε οί τέως σφιγκτοβαλμένοι. ούτως είπ.ϊν, άν
θρωποι. Ή μέθη τούς έκαμε νά ζητούν τήν άνεσιν 
καί ένεκα αύτής δέν έσφιγγον πλέον τήν όσφύν. 
Τουναντίον νά πλατύτατα περικόρμια άπό τήν αρχήν 
σχιδον τοϋ ΙΖ’ αίώτος ήρχισαν να μένουν άνοικτά 
κοί από του ανοίγματος των τότε ήρχισαν νά φαίνον
ται τά έσωτερικά υποκάμισα "Εκτοτε τά υποκάμισα 
μετεβλήθησαν καί έγ.ναν καί αύτά περίκομψα.

Μετά τινα χρόνον ανέτειλε μέ τήν ένηλικίωσιν 
τοϋ Λουδοβίκου ΙΑ’ ό χρυ-.οϋς τής Γαλλίας αιών, 
Μέχρι τής έποχής εκείνης, πρώτη ή Φλωρεντία έ
διδε τον συρμόν, κατόπην δέ ή Μαδρίτη. Έκτοτε 
μετ;φέρθη εις ΙΙαρισίουςή έδρα τοϋ συρμού τών άν- 
δρι»ώ» ενδυμάτων. Ό Λουδοβίκος ΙΔ’ μετέβαλε τήν 
άμφίεσιν καί εϊσήγαγε τό πρώτον τήν πρωτογενή 
μορφήν τής μδιγκότος, εί; τήν όποιαν προσέθηκε 
τά μικρά γελέκα, πρώτην φοράν έμφανιζ'μ ν> τότε 
Είτα ό Λουδοβίκος ΙΕ’ μετ-βχλε πάλιν τήν άμφί- 
εσιν εις πλέον έκτεθηλυμένην. Τήν πρωτογενή ρε- 
διγκόταν μετ=6αλεν εις με τάξω ιόν έ-.δυμχ παρου
σίαζαν ταύτοχρόνως καί τοϋ φράκου τήν πρώτην 
μορφήν καί τής σημερινής ζακέζας, μέχρι τών η
μερών τοϋ ΝαπολέΟντος. οπότε σ συρμός μ τετέθη 
εις Λονδΐνον.

Έκεϊθεν προήλθαν τά σημερινά ένδύματα, έ/.;ϊ- 
θιν ό υψηλός πίλος, τότε ακόμη έχω» τό αύτό μέν 
σχήμα άλλ ’ έλάχιστον ύψος. Έκεϊθ .ν προθήλον τά 
μακρά υποδήματα τά περισφίγγοντα τήν κνήμην δια 
κίτρινου δέρματος, άτινχ υποδήματα, παλινορθωθιί
σης τής Δυναστείας τών Βουρβώνων έν Γαλλ ία, 
έχρησιμοποιήθησαν ένίύτε και χρησ.μ· ποιούνται πάν
τοτε μόνον εις τούς άμαξηλάτας καί τούς ιπποκό
μους τών πλουσίων ιδιωτών .

Τα σημερινά ένδύματα ε’νε ή μέχρι τοϋδε τελευ
ταία μορφή τής έξελίξεως τοϋ ένδύμανος τοϋ κα- 
λύψαντος τά μέλη τών πρώτων χριστιανών. Ή ρε- 
διγκότα. τό φράκον καί ή ζακέτα, έ.δύματα τά ό
ποια επιδεικνύουν τήν όσφύν τοϋ άνδρός, δέν ήδύ- 
ναντο νά μείνουν κοινά ένδύματα έφ’όσον τά πάντα 
ήπλοποιοϋντο. Καί έφευρέθησαν ύπό τών Άγγλων, 
έννοεΐται, ραπτών τά άνευ όσφύος ένδύματα, τών 
οπο’ων τό σχήμα έπί ολόκληρον αιώνα δέν μετε- 
βλήθη πλήν έλαχΐστων λεπτομερειών.

ΊΙτο επόμενον νά μείνη στάσιμος ή ανδρική εν
δυμασία άφ ής μάλιστα καθιιρώθησαν καί τά χρώ
ματα τά επιτρεπόμενα δΓ αυτήν, καί άφ’ ής έξω- 
σςρχκίσθη ή μέταςα καί το βελούδο·» περιορισθείσης 
τής πρώτης μόνον εις φόδρας τοϋ δέ δευτέρου εις τή» 
έπ στρωσιν τών περιλα μίων.

Ήδη εινε άγνωστον μετά πόσον χρόνον νέαν έ- 
ςέλ.ξιν θά λάίη τό ανδρικόν ένδυμα. Άλλ’ έπί
σης αμφίβολον εινε καί άν έξ-τλιχθή περαιτέρω τό 
ένδυμα τΟϋτο.

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ Πόσες φορές τό φίλημα σσΰ είπα δέν χορταίνω 
στό βλέμμα σβυ τ’ ουράνιο λειποψυχώ πεθαίνω

Ιίόσε; φοσές σ’ έρώτησα άν αγαπάς εμένα 
κ’ είπες τί λές ματάκια μου τρελλχίνουμαι για σένα
ΙΙόσες ®5ρές τή χαραυγή όλόλευκέ μου κρΓνε 
σου ϊλεγα νά φύγω πλερά και Σύ μ’ ού'λεγες μεΐ.ε
Πόσες φορές τό λατρευτό τό ζαχαρένιο στόμα 
μοΰ είπε μέ τρελλή χαρά εινε σκοτάδ’ ακόμα
Πόσες φνρές ματάκια μου τοϋ είπα μή ςεχάσης 
ότι στή δόλια καρδιά μου Έσύ μόνον άνάσσεις.

’.Ί.νύ τά; ιοΰ Αλικοι·.
Μι/.τ. Κορμπέτης

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΙΙ^ρος Κ
ρωοοίι'ΐο; ζω'/υάφου ^Ιιβιόφ.

σου
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ΨΥΧΗΣ ΊΉΙΧΟΙΙΙΙΙΊΙΧ

1 “Ερημ’ οί δρόμοι τοΰ χωρίου 
κρυμμένος <5 γαλάζιος ουρανός του 
δυό-τρεϊς σπουργίτες που και που 
κι' ενα~ διαβάτης μοναχός τον.

3 Eire μικρά η άνοιξις 
θρηνεί σιγά η φύσις 
καί πάλιν όμως θτι χαρρ 
θά ϊδβ πολλάς ανοίξει*:.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

•J>; ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΠ ΟΥΛΟΥ

-I Ελα καρδιά μου θρήνησε
η άνοιξίς σου σβννει 
χειμώνας τώρα, κ έπειτα 
. . . τον τάφον ή γ ίλήν η. . .

Άχιϊ.λιϋς Μοροζίνης.

TO im Ul TO YAQP
Έκαστον μέλος τοϋ σώματος ημών άπαι 

τεϊ ειδικός φροντίδας καί περιποιήσεις Έκα
στον άτομον έχει έπίσης τήν ιδιαιτέραν αύ 
τοΰ κράσιν, ή δέ ύπαγωγή ολοκλήρου τής 
ανθρωπότητας εϊς τας υγιεινός διατάζεις εΤ 
ναι οχι μόνον ανόητος άλλά καί αδύνατος

Τό ύδω; εΐναι ό πρώτιστος παράγων τής 
υγιεινής τοϋ σώματος Η συμβολή αύτοϋ 
είναι απαραίτητος παρέχουσα είς τόν κατα- 
πεπονημένον οργανισμόν ήμών ολην τήν ά- 
ναγ αιοϋσαν άνάπαυσιν. Έν τισιν όμως πε-

ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΙΑΠΩΝΕΣ Δ1ΕΡΧΟΜΕΝΟ1 11ΟΤΑΜΟΧ

ριστάσεσιν. άπαιτεΤται φειδώ περί τήν χρή- 
σιν τοϋ ύδατος ή άντικατάστασιο αύτοϋ δι ' f ρ ’’λ»· ’ t — *αλ/,ου στοιχείου. Διότι εκείνο το οποίον α 
ναζωογονεΐ τόν μέν. ασφαλώς φονεύει τόν 
άλλον.

Ούτως, ένώ τό ψυχρόν ύδωρ ένδείκνυται 
πρός τόνωσιν τοϋ οργανισμού καί πρόςένίσχυ 
σιν έν γένει τών δυνάμεων τών ατόμων έκει 
νων, άτινα ανέχονται αύτό παρ’ άλλοις έ 
νεργεΤ βλαβερώς 

Έ- πάση :μως περιπτώσει χρήσις τοϋ ψυ
χροϋ ύδατο: δέον νά γίνεται μόνον διό τά
άνω μέλη τοϋ σώματος Διά τά κάτω άκρα
ένδείκνυται τό θερμόν ύδωρ καί δέν πρέπει

ν' άφισταμεθα τής αρχής ταύτης, εκτός έάν 
ύπάρχωσιν ιδιαίτεροι ιατρικοί συστάσεις.

Το ύδωρ παρασΰρον πάσαν άκαθαρσίαν ά- 
ποφράσσουσαν τούς πόρους τής έπιδερμίδος 
ζωογονεί τάς λειτουργίας τοϋ δέρματος, δ
περ ούτως αποκτά νέαν ρώσιν “Αλλως νεκροϋ- 
ται βαθμηδόν. ώς τοϋτο δυνάμεθα νά παρα- 
τηρήσωμεν παρ' άνθρώποις, οϊτινες,καίπερ 
νέοι καί δικαιούμενοι νά παρουσιάζωσι απαλό
τητα σαρκών καί χρώσιν άνθησαν φαίνονται 
έν τούτοις γέροντες Είς την κατάστασιν ταύ
την περιέρχονται όσοι δι' ένα ·,Ί δι άλλον λό 
γον στερούνται τοϋ ύδατος Τότε οί πόροι 
τής έπιδερμίδος φράσσονται,ή άδηλο ; αναπνοή 
καταργεΐται, τό δ’ αίμα κατά συνέπειαν 

μή συρρέον έπαρκώς δέν φέρει τήν άποιτευ 
ιιένην προς συντήρησιν τοϋδέρματος τροφήν. 
Ή έπιδερμίς προσβάλλεται ύπο άνσιμίας καί 
βαθμηδόν θνήσκει τόν θάνατόν τής ασιτίας.

Ή καθαριότης είναι ή πρώτιστη τών άρε 
τών,έμφαίνουσα σύν άλλοις καί σέβας τοϋ πλά 
σματος τοϋ Θεοϋ πράο τό έργον τής δημι 
ουργίας. Είναι δέ άπορον καί παράδοξον νά 
φροντίζωμεν καθημερινώς διά τόσα άψυχα 
πράγματα, νά δεικνύωμεν δ’ έέ άλλου τόσην 
άσύγγνωστον αμέλειαν πρός ημάς αυτούς.

Δέν δυνάμεθα δ' ένταΰθα νά μή μεμφθώ 
μεν καί τούς παιδαγωγούς έκείνους, οϊτινες 
άνοήτως φερόμενοι κατορθοϋσι νάδημιουργή

2 Κίτρινα φύλλα ’δώ κ’ εκεί
χλωμά τά δένδρα ξηραμένα
αδιάκοπη ψιλή βροχή
δλα νεκρά καί λυπημένα.
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οωαι περί αύτούε όντα παραμελοϋντα χάριν 
κακώς νοούμενης αΐοοϋς τσς στοιχειώδεις ci- 
ατσέειςτης καθαριότητες. ΙΙολεμοΟσιν οΰτω 
τήν καθαριότητα διά τής αίδοϋς καί δημι 
ουργοΰοι τήν νεολαίαν καί ακάθαρτον κοί 
σεμνότυφαν. Ι!ασαι έν τούτοις αί δρη 
οκεϊαι έπιδάλλουοι τήν καθαριότητα τοϋ σώμα
τος καί αυτοί δέ οί πολεμοχαρείς 'Αχαιοί 
έν τή φροντίδι τοϋ πολέμου εΰρισκον καιρόν 
νά λούωνται κοί νά άλείφωνται δι’ελαίου, 
τοΰθ δπερ άπέδιδεν εις τούς μΰο αυτών τήν 
ανδρικήν ρώμην καί τήν εύκαμψίαν

Άλλα καί αύτά τά πτηνά καί τά άλλαζωα 
δέν άναζητοϋσι τό ύδωρ, καθσρίς:ντα έν αύτώ 
πτέρωμα ή τό τρίχωμα αυτών μετ’ έπιμελεΐας 
άέιοθαυμάστου καί ζήλου παραδειγματικού κσ1 
άέιομιμήτου ύπό τών ανθρώπων; Π U ζ ε ί ν α ι 
δυνατόν λοιπόν ό άνθρωπος, οοτις θεωρείται 
ό βασιλεύς τής δημιουργίας τό τελειότερου 
όν τού Πλάστου, νά ύστερή ύπ' αυτήν τήν 
έποψιν; Διατί καί αυτός νά μή προσπαθή. 
άφοϋ πρόχειρα έχει τά μέσα έν τή φύσει, 
νά τίμηση Εκείνον, οοτις τον έπλασε κατ ’ 
εικόνα καί όμοίωοίν του;

Η άληθής άγνότης δέν είναι δυνατόν νά 
ένοική έν σώματι άκαθάρτω.

Συνελόντι εϊπεΤν ή καθαριότης είναι διά 
τον άνθρωπον οοω καί ή τροφή άπαραίτη-ος. 
ΔΓ αύτής άποφεύγομεν τάς διαφόρους νό
σους καί δι' αύτής φυλάσσομεν τήν ύγοίαν 
ήμών, τήν νεότητα καί το κάλλος τούς τρεις 
τούτους ανεκτίμητους θησαυρούς.

ο Ιατρό: σας

Τεράστιος άπζ,ίέ».

Εις τό Ιταλικόν Πιγότσο παρά τήν Βερωνην 
j-ipy-t μία άπιδεα τόσον κολοσσιαία, ώστε θά ένό- 
μιζέ τις, ότι δέν άν,πτύχθη ύπό τάς αύτάς μέ τάς 
αδελφάς της συνθήζας.

Φαίνεται μάλλον ώς πυκνή συμφυές απιδεών παρά 
ώς εν άπλοΰν δένδρου. Διά τήν ύποστήριξιν τών 
μικρότερων κλάδων έτοποθετήθησαν άλλα 216 σφη- 
νώαατα καί μικρό ιερά υποστηρίγματα.

Ήδη, άν θέλετε καί τήν παραγωγικότητα, σας 
λέγομεν ότι παρήγαγεν ένα ολόκληρον τόνον άπι- 
δίων τής έκλεκτοτέρα; ποιότητες. ’ Γπό τοιούτους 
όρους βεβαίως s ιδιοκτήτης της δέν έχει διόλου 
δικαίωμα νά παραπονήται ότι το δ-νδρον του κα
ταλαμβάνει τον τόπον του άνευ άποζήμιώσεως 

ΙΙαρχγωγτ, τών Κχνχνών.
Μία φυτεία βα-ανών εις εύμορφον γην παράγει

εις έζτασιν ενός εκταρίου ποσότητα θρεπτικής ύλης
ύπερβαίνουσαν κα:ά τό 44ον πολλαπ/άσιον τήν τών
γεομήλων ζαι ζατά τον 13Ιον πολλαπλάσιον τήν
τήν του σίτου και δημητριακών.

Τό 5ι · άσετνλ.Ινης φως.

11 άσετυλί,η. ή οποία παρ’ήμϊν δέν έκαμεν αρ
κετός προόδους, ζιτέκτησε ζυριολε»τικώς τήν Γερ
μανίαν. Υπολογίζονται περί τας 1634 έγκαταστά- 
σ-ις εις τας οιαφϊρους πολει:. έκαστη τών οποίων 
τροφοδοτεί κατα μέσον όρον 24 ράμφη λαμπτήρων 
και μέ συγκριτικού; ύπολογισμοός πέντε εκατομ
μύρια άνθρωποι φωτίζονται δια τοϋ φωτός τούτου.

Ι.ίς θαυμάσιος ϊ.έβης.

Ο γνωστός γζλλος συνταγματάρχης Βερνάρ 
έφεδρε τελευταίως λέβητα νέου συστήματα-, 0 ρ- 
μαινόμενον μέ μεγάλην ταχύτητα. δστι; χρησιμο
ποιεί ύγραν καυστικήν ύλην, χωρίς να καμη κα
πνόν ζαι παράγει μεγάλην πίεσ.ν άναλόγως τών 
διαστ.σ ών του. '() έφ υρέτης τ.ν προορίζει ο·.' άε 
ρόσταιο·, άλλ' ή γαλλική κυβέρνησ.ς προτίΟεται 
νά κάμη πειράματα τούτου διά τό ναυτικόν, διότι ό 
λέβης ούτος φαίνεται ώς δυνάμ.νος νά αύξή·η τήν 
άζτϊνα τής ένεργείας ενός τορπιλλιζοΰ άπό 175 
κόμβους εις 680 καί Οωρηζτοϋ άπό 800(1 ;ί; 
24000. Μέ άλλους λόγους έν σύστημα τοιοϋτο κα· 
Ο στά ΐ/ανόζ τό πλοϊον νά ζάμη ιόν γΰρον τοϋ κό
σμου. χωρίς νά χρειασθή καθ' οδόν νέαν προμή
θειαν γαιανθράκων.

Αι4 τά πκιδία.

ΊΙ διεύθυνσις τής παρισ.νής όστυ.ομίας λαβοΰσα 
ΰπ' οψιν της τήν μεγάλην θνησιμότητα τών παι
διών εις Παρισιού;. ή όποια ζατα μέγιστον μέρος 
οφείλεται εις τήν αβλεψίαν τών μητέρων συμβαί- 
νουσαν ιδίως έξ άμαθείατ, έτοιχοκόλλησιν εις μέρη 
καταφανή οδηγίας περιεχοΰσας τούς κανόνας, καθ' 
ους οφείλει ή μήτηρ νά περιποιήται το παιδίον.

Βλέπει τ'ς λοιπόν εις τινας τών συμβουλών ότι 
αϊ μητέρες' πρέπει νά ζαθαρίζουσι έπιμελ.ώς τά 
χείλη τοϋ τεχνικού θηλαστήρσς και επί πλέον οδη
γούνται εις προφύλαξιν έπί τής λεγομένης παιδ.κής 
χολέρας τής τίσον θανατηφόρου ζατά τούς θερινούς 
μήνας.

Κατά τής νωπότητος τών τοίχων.

Τεχν ζή τις Αυστριακή έφημ-ρίς συνιστα προς 
αποφυγήν πάσης υγρασίας άπό τούς τοίχους, ιδίως 
ισάκις οΰτοι πράζ-ινται εις υγρούς τόπους νά δια- 
όρέχωμεν τούς πλίνθους τής ρύσεως κοί ολίγον ανω
τέρω διά παχυελαίων. Τοιουτοτρόπως καθίστανται 
εντελώς αδιαπέραστοι.

Οί ζαταρράζται τοΰ Χικγάρχ έν ζινϋύνω.

Οΐ 'Αμερικανοί άρχίζ-υσι νά φοβώνται διά τον 
μέλλον τοϋ ένδοξου καταρράκτου τοΰ Νιαγάρα, 
έ'νεζα τών μεγάλων παραχωρήσεων αί όποϊαι γί
νονται διά τήν λήξιν υδατος έζ τοϋ ποταμοϋ. Διά 
νά γίνη κατανοητή ή άφαιμαξις αύτή τοΰ ύδατος, 
άν επιτρέπεται αυτή ή λέξις, άρζεϊ νά σημειωθή 
ότι μία μόνον τοισύτη έζ.χώρησις εκμεταλλεύεται 
τά 6 τοϊς εκατόν τοϋ όλου όγκου τοϋ ποταμού. ΊΙ 
'Εταιρία τής Δυνάμεως τών Καταρρακτών τοΰ 
Νιαγάρα άπό τό μέρος τοϋ Καναδά λαμβάνει το 
άναγκαϊον ύδωρ δια τήν παραγωγήν δυνάμεως 50, 
000 ίππων, άλλ' ήδη σκέπτεται όπως έπαυξήση 
τάς εγκαταστάσεις της.

"Ενεκα τών φόβων τούτων ή αμερικανική γερου
σία έψήφισεν άπόφασιν. απαιτούσα άπό τήν Κυβέρ- 

νησιν ιής χώρας καί άπό τήν ’Αγγλικήν Κυβέρνη
σε·/ νόμον προστατευτικόν νατά τώ> τοι-.ύιον επι
χειρήσεων μέ δύναμιν σπισθοδρομικήν.

ΙΙουλερικί μέ πηχ·υαίκς ούρϊς.

II 'Ιαπωνία, ή ήρωϊκή γή έπί τής όποιας ήδη 
οί οφθαλμοί τοϋ κόσμου ολοκλήρου εινε 'στραμμέ
νοι, δέν εινε μόνΟν θαυμαστή δια τάς μεγάζας ά- 
ρετάο τών τέκνων -ης, αί όποϊαι φαίνονται με·.έ 
χουσαι υπερφυσικού τίνος.ά'λ’ άζόμη ώς έπί τέλους 
εινε γνωστόν καί διά τήν ωραιότητα καί διά τήν 
πρωτοτυπίαν τών φυσι ών προϊόντων της. Άπό τά 
θαυμάσια άνθη, τών όποιων τα ήμέτερα ει<ε μόνον 
ωχρά απήχησ ς. μέχρι τών χονδροειδών φυ ών τών 
άναπτυχθένιων ύπό χιλιετούς καλλιεργίας καί μέ
χρι τών πολύχρωμων εντόμων, τό παν προσελκύει 
τον θαυμασμόν.

Παραδείγματος χάριν, τά πουλερικά τοΰ χω.ίου 
της Σινόβας εινε ονομαστά δ α τήν μαζ.ροτά-ην ου
ράν των. Τό περίεργον εινε.οτι ούδ-.ν τεχνικόν μέσον 
τίθεται διά τήν άνάπτυξι· τών ούρων αύιών αί ό- 
ποϊαι φθάνουσι μέχρι 2,80 μέτρων μήκοοτ."Αλλως 
τε ούτε τό είδος τοϋ χωρίου αύτου ι>ε τό μόνον. 
Ευρίσκει τις τοιαΰτα πολλαχοΰ τής ’Ιαπωνίας.

Αί μεγαλοπρεπείς αύταϊ ούρα· συνίστανται κατά 
μέσον όρον άπό 16 πτερά καί άπαι-.οΰντα: δυο έτη 
ι'να φθάσωσι τήν μεγαλείτέραν των έςέλιςιν. Δίς 
τοΰ μηνός τά ορνίθια αύτά τά λούουσι εις θ ρμίν 
ύδωρ, μετά ταϋτα τα άφίνουσιν όπως στεγνώσωσιν 
εις υψηλόν τι μέρος συνήθως έπί στεγών, έν ώ εις 
ανήρ στίβει διά τών χειρών τά πτ ρά τής ουράς των, 
ί'να λείψη παν ίχνος υγρασίας.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΑΟΗΝΩΝ
(Αί εντυπώσεις μου)

Έπί τέλους ό ζρ'.φ ος πόθος μου νά έπισ εοθώ 
τάς 'Αθήνας, να πατήσω τον πόσα μου έπί τής 
χώρας τών ενδόξων προγόνων μας. έξεπληρώθη. 
Ιίόσον χαίρω, διότι ήδυνήθην νά ϊδω καί εγώ έκ 
τοΰ πληιίον όλα τα ώραϊα ταϋτα αρχαιολογικά αν
τικείμενα ! Αν ζαι έγενήθην έν Β έν.η, έν τούτοις 
εύθύ; ές άρχής άντελήφθην.ότ: εις τις φλέβας μου 
ρέει αίμα ελληνικόν.

Ιίόσον άπλήστως άνεγίνωσζων παν περί Ελ
λάδος, περί Άθηνώ', περί τής Βασιλικής Οίκο 
γενείας καί έν γέν-ι περί τής προόδου τής χώρας.

Ο:ε έφοίτουν εις τό γερμανικόν γυμνάσ ον ζατά 
τάς ώρας τής άναπαύσεώς μου έσπευδον ν' αναγι- 
νώσζω τά αθηναϊκά φύλλα και τά προετοιμάσω τό 
έλληνικόν μου μάθημα. Δέν γνωρίζετε μετά πόσης 
εύλαίείας άνιγίνωσκων τήν ιστορίαν τών ένδοξων 
προγό ων μας.

’Ιδού λοιπόν άπό μηνός εύρίσκομαι έν Άθήναις 
ένθα έξίσταμαι τί νά πρωτοθαυμάσω ! Τά μ.ουσεϊα 
της, τ' άρχαιολογιζ.ά της κειμήλια, τόν διαυγή 
και γαλάζιον ουρανόν τ. τας ζομύ ;ς οικοδομάς της; 
Είναι άληθές, ότι έν Βιέννη ειοον λαμπροτέρζς οι
κοδομάς. έν τούτοις όμως, σας βεβαιώ, αί κατάλευ- 
•ζαι τών ’Αθηνών οίζοδομαί κάμνουσιν άλλ η > ν·- 
τύπωιιν. ΊΙ '.Ακαδημία, τό I Ιαν-πιστήμιον. ή Βα- 
λιάνειος Βιβλιοθήκη, τό Βασιλικόν Άνάκτορον ζαι 
αί τόσα·, άλλαι οίκοδομαί θά μείνωσι διαρκώς εις 

τήν μνήμην μου. Μετά πόσης εύλαδείας διέρχομαι 
πάντοτε προ τοΰ Πανεπιστημίου, πρ'σ τής ι ρά; 
σκιάς τιυ ΙΙα ριάρχου μας !
• Έθαύμασα πράγματι τόν πλούτον τών άρχαιο- 
λο/ΐ’ών ευρημάτων τοΰ Μουϊεί υ. Πόσην ώραν ί- 
στάμην προ τοΰ αγάλματος τής 'Αθήνας καί τοΰ 
έκ χαλκού ά.δριάνιος τών 'Αντικυθήρων ; Δεν ή- 
Οελον ν'άναχωρήσω, ήθελον νά ίσταμαι καί να Οαυ 
μάζω έπί ώρας τό άψυχον εκείνο άγαλμα!

Περί Άζροπόλεως έγράφησαν τόσα, ώστε περιτ
τό' θεωρώ νά εί’πω τίτοτε’έν τούτοις θα ομολογήσω 
καί έγώ, ότι ττε ιό πρώτον άνήλθον έπί τοΰ Ίερου 
Βράχου έν’Αχ! έξή'Όε τώ< χειλέων μου Τί ώραϊον 
θέαμα ήτο έζεϊνο ! Αί στιγμαί έζείναι. άς διήλΟον 
έπί ταύτης θά ήνσ: ci .ύτυχέστεραι τοΰ βίου μου.

Τι 3έ νά ειπω καί π ρί τών εξοχικών κέντρων 
τών Αθηνών δηλαδή τής Κηφισ άς,τής Δεν.ελ «ίας 
τοΰ Παλαιού καί Νέιυ Φαλήρου; αληθώς έν 
Βιέννη έχομ ν τόν άχα·.ή Πράίερ, τόν ώταϊον 
κήπον ένθα άρ;σζ.ονται τόσο< να πειιδ αβάζωσίν ο·. 
Βι-νναΐοι. έν τούτο ς ό θαυμασμός μου περί Νέου 
Φαλήρ’υ είναι απερίγραπτος. Τι ώραίι θέα είναι 
έζε νη. Τί ώραϊα καί λεπτή αύρα! ΙΙερι Νέου 
Ί’αλήρου αξίζει τή ά· ηθεία να γράψη σελίδας ολο
κλήρους. Κιθημερ.νώς επισκέπτομαι τό Φάληρον 
χάριν τών θαλασσίων λουτ. ώ> καί καθημερ νώς 
οέν παύω να τό θαυμάζω.

Τί κ.ρϊμα όμως αότή ή ώραϊα πόλις να στερ ϊται 
ύδατος καθαρού καί ϋγειϊνοΰ.Άς έλπίζομεν οιι θά 
πσαγματοποιηθή ημέραν τινά ή διοχέτευσις ά
φθονων ϋδάτων.

Κ.ί έν άλλο τό έποϊον μέ λυπεϊ είναι τά πολλά 
κακουργήματα τά όποια γίνονται έν Ελλάδι, χώρα 
σχετικώς μικρά. Είναι άίύνατον νά ρίψη τις εν 
βλέμμα εις τάς εφημερίδας καί νά μή άναγνώση 
φόνους, τραυματισμούς καί τά τοιαύτα. Ίί δε 
νά εί’πω καί περί τών συχνών μονομαχιών !

Καί έν άλλο, τό όποιον σμολογουμέ.ως, =:·.α: ή 
μάστιξ τής λαμπρας ταύιης πόλ ως, είναι : ζο- 
νιορτός. όστ ς σέ καταδιώκει πανταχοϋ καί εις ου 
τήν τήν οικίαν καί άζόμη εις τήν κλίνην σου. Εις 
τ·ς όδοϋς δέ,όπου ζαι άνσταθζς έχεις ζ.αί τό μαρ- 
τύριον τών μικρών λούσ-ρων.οί'τ'.ν ς σέ πολιορζοϋσΐ 
καθ' ομάδας.

Τήν ήμέραν οί λούστρο·., τό δέ βράδυ οί μου- 
σ.κοί , δηλαδή οί περιφερόμενοι άνα ας έτους 
καί ιστάμενο: ένώπιον -ών έστ·ατορίων σε ςιζουφε- 
•«ουν κυρ'.ολεζτινώς. Ί ί είναι εκείνα τά ξεχόρδιστα 
μανδολίνα, αί κιθάρες καί τα έλεεκά έκ ϊ/α βιολιά. 
"Α ! πολύ μουσική, άλλ' άληθές πανδαιμόνιου. Δεν 
ούναται νά φάγη τις μέ τήν ησυχίαν του.

Πριν ή κα-αλήξω τάς όλίγας ταύτας έντυπώσ-ις 
μου, καθήκον μου θ.ωρώ νά εϊπω δύο λέξεις και 
π=ρΐ τών νοσοκομείων τών 'Αθηνών. Τελευταίως 
έτχον τό ευτύχημα νά έπισζεφθώ τ να ές αύτών 
εξεπλάγην δέ λίαν διά τήν καθαριότητα καί τήν έν 
αύτοϊς τάξ'.ν. Έν Βιέ.νη έπε-ζέφθην άλας τ;ς 
μεγάλα; πολυκλιν.ζάς, σας βείαιώ,άμωςοτι ζα! τα 
νοσοζ.ομιϊα τών Άθη ών ύπό έποψιν καθαριότητες 
ζαι τάξεως δέν ύστερεϋσιν.

Λ. Σ ΜΑΚΡΗ!
. Έχ Καιρόν
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Ιίερίεργος θάνατος.

Λάβετε ύάλινόν τι δοχεΐον ίκανώς μέγα καϊ σχε
δόν πλήρες ϋδατος. Έντός αύτοϋ βυθίσατε εν κε
νόν καϊ ανεστραμμένου ποτήριον, έγκλ.είουτες είς 
τόν κενόν χώρον, τόν μεταξύ τοΰ ϋδατος καί τοΰ 
βάθους τοϋ ποτηρίου, έντομά τινα, ώς έν παραδείγ- 
ματι μύιας. Τοϋτο ευκόλως κατορδοϋτε,κρατούντες 
οιά τής αριστερός μεν χειρός τό ποτήριον, διά δέ

τής δεΕιάς έλοφρϋ.ς τά έντομα καϊ βυθίΔοντεε τόν 
καρπόν τής δεέιάς έν τώ ϋδατι κρατούντες όμως τούς 
οακτ-λουε μετά τών έντιμων εκτός αύτοϋ. Είτα κα
λύπτετε διά τοϋ ποτηρίου τούς δακτύλους, άφίνετ-, 
τά έντομα κυΙ αποσύρετε τοϋ ϋδατος τήν δεέιάν 
ύμών χεΐρα. Τούτου (ενομένου θέζετε ϊδει, δτι τά 
έ.'ομα καϊτοι κεκλεισμένά ϊπτανταί άδιαφόρνις ή 
αναπαύονται έπ| τών παρειών τοϋ ποτηοϊου. Άν 
δμως ομοΰ μέ τά έντομα κλ ε’σητε.βοηθουιιε'.οι «οΐ 
ύπό δευτέρου προσώπου καϊ τεμάχιο, βάμβακος εϊς 
S. τίθετε πϋρ. θέλετε ϊδει οτι μόλις ο βάμβαξ 
σοεσθή, τά έντομα θά πέσωσι νεκρά έπϊ τοϋ'ϋδα
τος καϊτοι ή φλ.όέ τοϋ βάμίακοε ουδόλως έθιέε 
ταΰτα. Έν τοιαϋτη δμως περιπτώσει έπανοζάόετε 
τό πείραμα μέχρις ού έπιτυχώς ό βάμβαξ καή χωρίς ή 
φλοξ αύτοϋ νά θίίη τά έντομα. Γΐ συυβαϊνει λοιπόν; 
Διατί τά ίωάρια τόσον ϋπούλως ένεκρώθησαν ; 
Άπλούστατον. Ιό πυρ έκαυσε τόν έν τώ κεκϋε1- 
σμένω τούτω χώρω άέρα. καϊ τά έντομα μή εθι
σμένα νά ίώσιν έν άλ.λω στοιχεϊω ή τώ αέρι, άπο- 
νεκροΰνται.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Τριαντάφυλλα κυανά και πράσινα.

Μη κινητέ μετά δυσπιστίας τήν κεφαλήν. Έάν ή 
φύτι- δέν κκτώρθωσε τό θαΰμα τούτο ή χημεία βέ
βαιος τό κατόρθωσε. Κόπτετε οίουδήπότε χρώματος 
τριαντάφυλλου, κατά προτιμησιν λευκόν καί βυθίζετε 
αύτό εί; ύδωρ περιέχον όλίγην ανθρακικήν ποτάσσαν. 
Πλύνετε αύτό κατόπιν μέ καθαρόν ύδωρ, διαλύετε 
φουξΐνην, όνομαίομένην (bleu de luniv're), έντός άπε- 
σταλαγμένου ϋδατος καί βυθίζετε τό τριαντάφυλλό·/ 
σας, δπερ λαμβάνει γλυκύ κυανοΰν χρώμα. ’Εάν τό 
βυθίσητε εις βαφήν πρασΐ/ην, τότε γίνεται πράσινον. 
Έάν ή δόσις τής ποτάσσης είναι μικρά και δέν άπορ- 
ροφήση όλο/ τό τριαντάφυλλου, τότε γίνεται πρασι- 
νόλευκον ή κυανόλευκου. Έάν χρωμαιίσητε τά τριαν
τάφυλλα πριν ή έξέλθωσι τοϋ κάλυκας των, τότε 
ανοιγόμενα εχουσι τό άκρου τών πετάλων κυανοΰν καί 
το μέσον λευκόν. Ούδέν χάνουσι τά τριαντάφυλλα 
ταΰτα, ούτε έκ τή; α'Όηρόττ,τό; των, ούτε έκ ιοΰ 
αρώματος των,

’ Ε ρ ι ο ϋ ·/_ υ ν ά ί ι ά ό ρ -χ ■> ν.
Καθιστάτε οίον δήποτε έξ εριούχου ΰοασμα αδιά

βροχο·, εάν δικλύσητε έντός κάδου ϋδατο: 150 δ:, 
τ-ύψιν καί 1 50 δρ μολυβδοΰχον σάκχαριν (sucre lie 
|Ί.... . ’Αναμιγνύετε καλώς έπί πολλήν ώραν καί
αφήνετε νά χζτακαθίση. Χύσατε τότε είς άλλο αγ
γείου τό ύδωρ, όχι όμω; κα: τά κατακαθίσματα. Βυ
θίσατε τό τσόχινου ένδυμά σας έντός τοΰ ϋδατο; τούτου 
επι 24 ώρας, χωρίς δέ νά τό συσφίγξητε, τό αναρ- 
τατε που ίνα στεγνόση.

Διά τούς Κηπουρούς.
Αί κάμπαι κατ’ ετο; καταστρέυσυσι μέγαν αρΛμόν 

λαχάνων, οσπρίων καί καρπών. Εάν άπό τής Γης 
Μαϊου επιδιώςητε τήν κατάστρωσήν των προφυλάτ- 
τεσθε άπό άνυπολογίστων ζημιών. Λαμβάνετε I '. )2 
ο*αν  πράσινον σάπωνα, όν διαλύετε εντός 12 οκ. ψυ
χρού ϋδατος. Άμα διαλυθή καλώ; προσθέτετε 50 όκ. 
ϋδατο; κα! 300 δρ. πετρέλαιον ή ΒενζίνΧν. Διά τοϋ 
ρευστού τούτου βρέχετε τά φυτά ή τά δένδρα, έφ*  ών 
παρατηθείτε μικρά έντομα, άτινα εξαλείφονται πα
ρόντα. Έάν όμως δέν λάβετε τά μέτρα σα-' εγκαίρως 
καϊ αί κάμπαιηύζησαν πλέον κα! έγονιμοποίησαν. τότε 
ν.εταχειρίζεσθε τό άκόλουθον ρευστόν, όπερ συντελεί 
ιΐς τήν εντελή καταστροφήν των: 70 όκ. ϋδατος. 1 1)2 
όκ. τάπωνα πράσινον, 300 δρ. αφέψημα καπνού και 
Ι| 2 όκ. πετρέλαιο·/. 'Αναμιγνύετε ώς καί τό άνω κα! 
καταστρέφετε τά; κάμπα;, χωρίς τό παράπαν νά βλά- 
ψητε τά φυτά.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ S7MB0YAH ΖΚΑΖΤΟΤΣ
Φλόγωσες τοΰ ώτύς.

Έν έκ τών απροόπτων καί αφορητών παθημά
των τοΰ σώματος είνε κοί ή φλόγωσις τοϋ ώτός, 
έ£ ής ό πάσχων ύφίσταται πόνους ϋίέϊς κα! δριμεΐς- 
πρός κατάπαυσιν τούτων ζητήσατε άπό τό φαρμα
κείου τήν εξής συνταγήν: 10 γραμ. γλυκερ. κα
θαρός, 10 γραμ. έλαίου αμυγδάλων καί 2 1)2 γραμ. 
chloral cainplir·'·. Ταΰτα άναμί-ατε καλώς κα! θέ
σατε έντός φιάλης, ήν ερμητικώς κλείετε Όταν δέ 
υποφέρετε άπό τούς πόνους τοϋ ώτός σας βυθί
σατε τεμαχίου βάμοακος έντός τοϋ ρευστού καϊ 
εισαγάγετε όσον δυνηθήτε ένδότερον εϊς τό πά- 
σχον καϊ άνανεοϋτε τό βάμβακα δις τής ήμέρας. 
Διά τοϋ αύτοϋ δέ ρευστού ένεργεϊτε έν-ριόάς ό
πισθεν τοϋ ώτός.

H ΑΑΥΙΒΠΗΤΟΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ
Ζ’Λ/’Ο .1Λη·ίό 

Ζης, παλαιός κα
πετάνιος ποΰ <ίζ« 
του τά >·«»άτα τά 
εί<5ε πατοπτριςό- 
μενα εις τήν θά
λασσαν καί ή εγ- 
γονή του Μαρία, 
κόρη ευειδής με 
φυσικά καί. ήθικά 
προτερήματα ζη
λευτά. . έκάθηντο 
είς τΰ)/ Ιξώστην 
των.

ΙΙτο ώραΐα έ 
σπέρα τοϋ φθινο 
πώρον <5 Αποχαι 
ρετεσμδς τοΰ καλο
καιριού καί ή εϊσο 
δος τοϋ χειμώνας. 
Τά φύλλα τών δέν 
δρων πίπτουοιν 
ενα, ενα. Αφίνοντα 
τά δένδρα είς τήν

σκελετώδη αύτώνκατάστασιν. Αποφεύγοντα τδ yl- 
όνι το οποίον ,9ά εΖι?ί/ μετ' ολίγον κ.ο.ϊ ωσεί εννο- 
οΰντα δτι ϋά ήνε τον λοιπού περιττά είς τδν 
άνθρωπον, διά τδν όποιον μόνον ό ήλιος >7<< 
ήνε προσιτός. . . Τά πτηνά έπίσης κ.αταλ'.ί 
πούσι τάς φωλεάς των καί διευθύνονται .προς τήν 
μεσημβρίαν διά νά ενρωσι θερμότεροι· κλίμα
Ο κόσμος τρεύγει απ ' τδ χωρίδ ποΰ έπέρασε τό

σον ευχάριστα τδ καλοκαίρι'τοτ· διά νίι συναθροι 
σθή είς τήν πόλιν.

Γένι ή έγκατάληφις τοΰ γεορίοΰ.
— ΙΊαπποΰ τί όίρο είνε; Είπεν ή κόρη δια- 

κύφασα τήν σιωπήν.
— ΙΙεντέμιση, παιδί μου.
— Γ1ά πες μου, ήθελες τώρα νά ήσο σε 

κανένα θαλασσινό μέρος γ’ά νάβλεπες τή θά
λασσα ·. Μου φαίνεται περίεργον πώς σύ παιδί 
τής θαλάσσης νά τήν άποφεύγης τόσον και νά 
σ' άρέση αύτδ τδ χωρώ ποϋ μόνον τδ καλό 
καίρι άξίζει.

— Πόσον τήν έ.πεθΰμηοα . . . 'Ένας Θεάς 
τδ ξέρει . . . Άλλά ή μάμμη οου .. .

— "A I ναι ή καϋμένη έχει δίκαιον Τά τρία 
άδέλφια της πνιγήκαν . . .

Σιοτπή διεδέχθη τονς λόγους τούτοις κα! ί-'να 
άλλ.ο θέαμα όπέσπασε τήν προσοχήν των. Ό 
πάππος άφαίσιώθη εις τήν Ιπιβλητικήν δύσιν 
τοΰ ήλιου. Τά άλληλοδιαδεχόμενα χρίσματα τδν 
ίμάγευον. Ποαάκ.ις δίν είχε ϊδει τοίαότην άι'οιι· 

ίίταν ήτο καπετάνιος ; "Ω πόσον ώραΰαι Ανα
μνήσεις! Καί άνεπόλει τδ ώραϊον παρελθόν.

II κόρτι ίξ άλλου έκύιταξε τδ Αντίθετον μέρος. 
Καθ'ϊμ ιόραν ό ήλιος έδιεν. ή σελήνη έν ολη της 
τή μεγαλοπρεπείς άνετελλεν. Ητο πανσέληνος.

Εκαστος ήρέσκετο νά βλέπη τήν παραστατι
κήν τής ζωής του εικόνα . . .

— Καϊ Αλήθεια, ποπποΰ. θά έχωμεν Απόφε 
εκλειφιν τής σελήνης ;

Ό πάππος μετά δυσαρέσκειας, διότι τδν διέ 
κοί/'ε.ν Απδ τδν ρεμβασμόν του, απήντησε.

— Ναί. . . απόι/’ε κατά τάς έπτάμισυ, πι 
οτεύω.

Πράγματι κατά τήν ώραν εκείνην περίπου 
ένώ ή σελήνη έμεσουρανεί, ήρχιζε νά ίκλίπη 
,ιιέχρις οτου έξέλιπε παντελιδς ■ . . Κακός οίω ■ 
νός! ! .........................................................................

*
Ό Ιωάννης νέος δικηγόρος με μέλλον εύρύ. 

και ώραΐος. ι/γάπησε τίμ· Μαρίαν “Εκαμε πρότα
ση· περί γάμου, ήτις μετά χαράς έγένετο απο - 
δεκτή, διότι εκτός τοϋ ίίτι ήτο άξιος νέος. Αντη- 
γαπάτο ύπδ τής Μαρίας. Οι γόμοι ώρίσθησαν 
>ά γίναισι κατά τήν ήμέραν τής ίορτής τοϋ ά
γιον Σπυρίδωνος. Αί προετοιμασίαι έγένοντο 
μετά πυρετιόδους ταχύτητας.

• *
ΊΙ ήμέρα τοϋ άγιου Σπυρίδωνος έφθασε. 

Ό Δεκέμβριος ήρχωε μέ βροχάς καί διαπερα
στικόν φϋχος. Κατ αύτήι· όμως τήν ήμέραν 
<5 ουρανός ιμο ιινέφελ.ος, ό δε ήλιος δεν ενρι- 
σκεν ούδέν εμπόδων διά νά θερμάνη τά σώματα 
τών κατοίκων. Άπό προτίας ό πεύΑριι· της εκ
κλησίας έσήμαινε χαρμοσύνως προκολών τούς 
πιστούς, οϊτινες προσήρχοντο καί οί μεν άνδρες 
με λεύκάς καθαράς ενδυμασίας αί δέ γυ
ναίκες με χρυσός τοιαύτα;. Ό ήλιος Αντενα ■ 
κλάτο έπί τών χρυσών και λευκιόν ένδυμασώιν. 
Τά διαχειμάζοντα πτηνά έκελάδουν πλέον τοϋ 
συνήθους. Εις έκάστου <5έ τήτ· φυσιογνιομίαν 
διεγράφετο ή χαρά. Έν γίνει το χωρών είχε 
χαρμόσυνου οφιν κα! διά τήν έορτήν τής ήμέ
ρας καί διά τούς τελεσθησομένους γόμους τής 
Μαρίας, τής ίγγονής τοϋ γέρο·Μανώλη ή κα 
πενάν Μανώλη, καθώς τδν Απεκάλουν.

7’ό απόγευμα έγένετο έντδς τής εκκλησίας τίι 
μυστήριον τοϋ γάμου, ένώ έξω τά νταούλια καϊ 
οί χωρικά! καραμοϋζαι έπαιάνιζον διάφορα χω
ρικά άσματα. Ή τελετή έτελείωσεν. Έγύρισαν 
όλοι εις τό καινούργιο σπίτι τής νύμφης, δπου 
προσεκάλεσαν καί παιγνίδια. Τδ γλέντι διήρκεσε 
όι'ο ήμέρας καί έτελείωσε- με τάς εύχάς δλων 
ττον π,αρευρεθέντων.

Ή ευτυχία 'σ αύτό τό σπίτι Λνέτελλεν έν όλη 
τ ης τή λαμπρότητι.

θά ιδυεν άρα καί οΰιω ....
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Τό μέλλον άόρατον.

*

ΙΙαρήλθον δέκα έτη κατά τα όποια ούδέν 
άξιον λόγου συνετέλεσεν είς τήν έπισκίασιν τής 
εύτυχίας τοΰ ζεύγους τούτου. 'II μάμμη μοι ον 
άπέθανε κατα τό διάστημα αυτό, άλλά ίπρεπε 
πλέον νά άποθάνη, διότι είχεν ηλικίαν 75 ετών.

Είχον αποκτήσει πέντε άγγελούδ'α τρία άρ- 
ρενα καί δύο θήλεα, τά δποία σνιετέλουν εις 
τήν εότι χίαν των.

φαίνεται, δέν έπρεπεΑλλ' αύτή η ευτυχία,
νά διαρκέση . . .

Τό επόμενον έιος άποθνήσκει δ πάππος έξ 
ήμπληγίας. Κι ί ναι μέν ήτο καί αύτοϋ ό και
ρός νά άποθάνη άλλά ή Μαρία, η ορφανή από 
πατέρα καί μητέρα πολύ τόν ήγάπα- Αυτός τήν 
άνίθρεφεν, αυτός την έπροίκισεν, αυτός την 
υπάνδρευσε μέ τό εκλεκτόν της. Έάν όμως τό 
κακόν περιωρίζετο ί'ως έδώ. καλά θά ητο. Όχι 
όμως. Μεγαλειτέρα συμφορά περιέμει ε τ ήν δύ ■ 
σμοιρον Μαρίαν. Κατά τό έτος εκείνο έπιδημία 
διφθερίτιδας έκαμε θραϋσιν εις τά μικρά παι
διά. Είς διάστημα ίνός μηνός ό Γμίννης και ή 
Μαρία έχαβαν τά τρία αγγελούδια τους Ίίθλ.ί- 
>/'ΐς τώι· όυοτνχών γονέων >}ιο άπερίγραπτος. 
"Ολη των τώρα ή προσοχή ζςί όλαι των 
αί δεήσεις ήσαν διά τα μονάκριβα δύο παιδά
κια των.

Ό χάρος όμως δ δήμιος αυτός τής άνθρω
ποι ητος άνήρπασεν άπό τάς άγκάλας της μή
τρας άσπλάγχνως τό ε>· των έναπο/ιεινάντεον.

Μετ ' όλ.'γας δέ ημέρας ήλθε δια νά πάρη 
καί τό τελευταίου.........................

“Ω δυστυχείς γονείς τί σάς περιέμενεν ! . .
ΊΙτο 15 η Αύγουστου. Ό ήλιος κατ’ αυτήν 

τήν ήμέραν ίμο και στικιότατος. Τό χωριό, τό 
όποιον κατά ιά άλ.λ.α έτη ήτο πλήρες άπό έπι- 
σκέπτας έκ τής πόλεως, τώρα μέ τήν έπιδη- 
μίαν αύτήν ήτο έρημον.

Μόνον οί εντόπιοι έκάθηντο, οί περισσό
τεροι τών οποίων είχον περιπέσει είς βαρύ 
πένθος. Τά δέ πουλάκια διά τής γλυκείας 
των φωνής άπεχαιρέτων χαρμοσύνως τά άνα- 
χωροΰντα αγγελούδια, τά οποία ίγλνιτωιαν γρή
γορα, γρήγορα άπό ιά βάσανα τοΰ ματαίοι· αυ
τόν κόσμον ...... .

Ό ιατρός Ιπεσκέφθη διά τελευταίου φευ .' 
φοράν τό σπίτι τής Μαρίας.

Τό τελευταίου μικρόν, ή έναπομείιασα παρη
γοριά έξέλιπεν.................

'II κηδεία έγένετο τό Λπόγευμα τής επομένης.
Όλοι μετέσχον τής συμφοράς τών άτυχων

γονέων.
ΊΙ Μαρία έμεινεν είς τόν τάφον τών τέκνων

της, παρά τάς έπανειλημμέι ας καθικετεύσεις τοϋ

συζύγου της, καθ' ολην τήν νύκτα. Η νύξ 
αύτή ήτο δροσερά- II δυστυχής μήτηρ ανεκου- 
φίζετο ο'άτω μένουσα καί δακρυρροοϋσα, έλπί- 
ζονσι ιά Ιδη κανένα της μικρό νά τής γελάοτ,. 
Άλλ’ δ σύζυγός της, όστις έκ τών επανειλημ
μένων συμφορών είχε γηράσε· κατά είκοσι έτη. 
ώς άνήρ όμως έχων μεγαλειτέραν φυχραι- 
μίαν, καθ όλην τ'ην νύκτα έπηγαινοήρχετο άπό 
τό σπίτι του είς τό νεκροταφείου, παρακαλιών 
τίρ’ σύζυγον του ιά τον άκολουθήση είς τήν κα 
τοικίαν των.

Μάταιοι προοπάθειαι.
— Εδώ είνε ή κατοικία μοο. έφιθΰριζεν ή 

τάλαιι α
Τέλος έξημέρωσεν. ΊΙ Μαρία μετεφέρθη 

ακόυσα μέν, άλλά καί μή δυναμένη νά άνιιστή 
καί σχεδόν άταϊσθητος εις τό σπίτι. Πυρετός 
κατέτρωγε τήν δυστυχή γυναίκα. Κάπου κάπου 
δέ ελαφρός άλλά ξηρός βήξ τήν ήνύχλει. Ό 
ιατρός τήν έπεοκέφθη, τήν έξήιασε καί, εάν 
προσείχέ τις καλά είς τους δφθαλμούς του. θά 
έβλεπε ζωγραφιάμένηι τ'ην άπελπιοίαν. Jt'o 
λέξεις παρηγορητικάς έφιθύριοεν είς τόν Απα
ρηγόρητοι· σύζυγον καί έηι γε λέγων ένδομύχως 
«κατάρα θά έπεσε σαύτό τό σπίτι».

ΊΙιο φθιοική. ΊΙ δυστυχής γυνή έπηρεα 
σθείσα έκ τών αλλεπαλλήλων συμφορών ζαί 
κρυολογήσασα κατά τήν νύκτα τοΰ θανάτου τοΰ 
τελευταίου της τέκνου δεν ήτο δυνατόν νά άν- 
τίσχη ναι προσεβλήθη άπό τήν καιηραμένην 
ασθένειαν.

Αί ήμέραι παρήρχοντο, εκάσιη τών όποιων 
άιφήρει καί άπό πολλά έτη έκ τής ζωής τής 
Μαρίας

Κάπου κάπου δε ή εί'ρων αύτή Ασθένεια 
έδιδε κάποιαν ματαίαν όμως παρηγοριάν είς τόν 
σύζυγον.

*
ΙΙαρήλθεν οϋτω είς καί ήμι,συς μήν.
Τό φθινόπωρου διεδέγθη τό θέρος Τά 

πάντα πάλιν έγκατέλειπον τό μικρό χωριό, κα- 
θΰις καί ή ζωή εγκατέλειπε τ Ι,ν Μαρίαν, μέχρις 
οτον ή ϋπαρξις αυτή εξέλιπε παιιελώς - - .

Ό σύζυγος συνώδευσε τόν τελευταίου παρή 
γορόν του άγγελον, τήν μόνην βάσιν τής ζωής 
τον είς τήν τελευταίαν κατοικίαν. Όταν όμως 
έπέστρεφε, φόβος κατέλαβεν όλα τά μέλη και 
άσυνειδήτως ήργωε νά τρέχη διευθυνόμενος είς 
τήν οικίαν του. Έβλεπε τήν γυναΐκά του μέ 
ιά παιδιά νά τόν άκολουθώοι καί νά τόν κη 
νηγώσιν. Εισέρχεται είς τ!μ· οικίαν του καί πρός 
στιγμήν χάνει έκ τών ύφθαλμών ίου τί/V οπτα
σίαν αύτήν Άλλα μετ’ ολίγου βλέπει πάλιν τίμ· 
σύζυγόν του μετά τών τέκνων νά κάθωνται έπί 
τής τραπέζης καί νά ζητώσι νά ηάγωσι. Τιάρα 
πλέον ό φόβος ίξέλιπε, ι'ποχωρήσας είς τί/ν 
πραγματικότητα.

ΙΙτο τρεκλός δ δυστυχής . . .
*

Μετά μίαν εβδομάδα αί εφημερίδες άνήγγει- 
λαν μέ φιλά γράμματα τόν θάνατον καί αύτοϋ 
τοΰ τελευταίου λειφάνον τής άτνχίας . . .

'.ίθιρ'πι 2)10)'·>04
IIέτ Λ. Καλ.

Η ΜΕΤΑΝΟΗ’ΣΑΣΑ
ΙΙτντε γώ.’.-ι.ήας λεύγα; ουτ·.ζώ: [Λζζ,ράν τή; 

έν ΓαΛλίζ πολεω; Ροσσέλ ·ύ-άρχε’. μ.ικρόν 
τι χωρίίν Λαλόκ καλούριενον,κχτο'.κούμενον ίδίω; 
ύτο άλιέων ώ; εύρισκόμ,ενον πλησίον τ·ή; άκτή;' 
Ίο ρ-έρο; τούτο είναι φύσει άπότορ,ον, έρημον 
καί φυσικής ούεως άγριας εχον πρό αύτοϋ θά
λασσαν έκτεταμέ-.τ,ν καί συνεχώς τρικυμιώδη.Εί
ναι ό παλαιό; λεγόμε-.ο: καί φυσικός ορμος τών 
ουγενότων, ε·.θα συνέβη ή μέλλουσα ζοη ιά έκ- 
τυλ'.χθή ενταύθα ίστιρία τή; μετανοησάση:.

Άλλ’ας άφήσωμεν καλείτερον νά όμιλήση ό 
φύ/.αξ τζ; άκτής ώ; φυσικώτερον καί ακριβέστε
ρου νά οιηγηθή τά συμβάντα ;

« Πρίν τ, εγκαταστήσουν οί ζρμόοιοι τού; δύο 
φάρου; οϊτινες λάμπουν τ.οη μεταξύ τόν '((λε
ρόν καί τοϋ Ρέ, άνωθεν τοϋ Βράχου τοϋ Τρά
γου, υπήρχε μέγας τις στύλο; ύποβασταζόμΐνο; 
όπο σιδηρών δοκών κάτωθεν, καί οστ-.ς έφερε με
γάλου φζνόν προς όδη-.-ίαν τών παραπλεό-.των 
τά μέρη ταϋτα. Έκάστην εσπέραν τακτικώ; δ 
φύλαξ τής άκτής ηναπτε αυτόν καί πάντε; οί 

■ αυτικοι τον έμακάριζον καί πολλάκι; διηγούντο 
οτι εί; αυτόν ώφειλον τήν σωτηρίαν των έκ βε
βαιότατου κινδύνου.

Ο φύλαξ ουτος εκαλείτο Κεράν καί συνε
πώς οι περίοικοι ζαί βαθμηδόν πάντες οί ναυτι
κοί ούτως έκάλουν κζί τον φανόν. Έζη εντελώς 
μονό; εκεί πλησίον τού βράχου κζί τοΰ φζ·.οϋ 
του, άλλά δυστυχώ; τό πλεΐστον μέρος τοϋ χω
ρίου, οέν ήτο εύχσριστημένον έξ αυτού ζαί δέν 
ειξευρον τί νά κάμουν διά νά καταστοέύουν τόν 
φανόν, οστις τούς ύστέρει πολυτίμου λεία; καί 
s,JY*®ia;.  Άλλοτε αί θύελλαι, καταιγίδες καί 
σφοοροί άνεμοι ησαν οί προάγγελοι ευδαιμονία; 
του χωρίου καί όπόταν έπεκράτουν τοιοϋτοι και
ροί, οί κάτοικοι έξήρχοντο και περιχαρείς περιε- 
οιάβαζον καί διεσκέδαζον άνά τάς άκτάς, οσά
κις δέ έβλεπαν πλοίον προ; τόν άνεμον καί τά 
κύματα, ένώ αί νζϋται αύτοϋ ϋύωνον τάς χεΐρα; 
προς τον ουρανόν ίκετεϋοντε; τήν σωτηρίαν των. 
ουτοι τουναντίον έ-.δομίχω; έχαίροντο καί ηΰ- 
χοντο νά ζαταπο.τισθοΰν καί πνιγούν κζί πα- 
ρεκάλουν τόν θεόν των νά τούς χαρίοτ, τά λεί
ψανά των.

Είναι ή βιοπάλη τοϋ άνθρώπου, οστις χάνει 
πλέον τόν νοϋν καί μόνον ή ύλη ενεργεί.

Ούτως οί άνθρωποι αύτοί, πτωχοί καί δυ
στυχεί; άφ' ετέρου, άποζώσιν έκ τής δυστυχία; 
καί καταστροφής-.ών έν τ$ κόσμφ έπίσης αδελ
φών ζύτών, άποσπώντες κα1. ζφαιροϋντες τά 
πλούτη των, άτινα ή τύχη τοϊ; έψερεν εί; τάς 
αιμοχαρείς άκτάς των.

Λύτό λέγεται έπάγγελμα τής κολάσεως παρά 
τών ευτυχώς καί εύδα'μόνως ζώ,των.

Πολλάκι; οί άνθρωποι ουτοι έπεχείρησαν νά 
κζτασυντρίψωσι τδν φανόν αυτόν, άλλ’ ό άγρυ
πνο: καί τρομερό; φύλαξ αύτοϋ Κεράν τού: ήμ- 
πόδιξε ζαί τούς είχεν αύστηρώ; δηλώσει, οτι θά 
ενεφύτευε μίαν ζάλην σφαίραν όπλου είς τόν έγ- 
ζέφαλον έζείνου, όστις ήθελε τολμήσει νά ίίάλη 
χεΐρα έπί τοΰ φανού του.

Μεταξύ τούτων ητο κζί μία τολμηρά γυνή, 
ή πρώτη κλέπτρια κζί ή σκληρότερα τοϋ χωρίου 
ήτι; οέν ήδύνατο νά ύποφέρη πλέον τή. παρου
σίαν τοΰ φάρου έκ-ί. Ώ-ομάζετο Ιΐαβή καί είχε 
μονογε ή υιόν εικοσατή, ναυτικόν το έπάγγελμα, 
καί τον όποιον πά τες ήγάπων διά τάς πολλά; 
άρε-.άς του.

Η ζ.υρά Βκβή έν τούτοι; καθ’ έκάστην έολα- 
σφήμει κατά τοϋ φανού, όστις τής ήμπόδιζε τήν 
εργασίαν καί άνήσύχει πολύ διά τήν παράτα- 
σιν τή; διατηρήσεώς του, ήτι; έπηύξανε τήν με- 
γάλην πενίαν τη .

— 'Ο διάβολο; έπί τέλους θά τόν πάρη έλε- 
γεν ήμέραν τινά εί; τόν Κεράν, όλω; άνησυ- 
ζ°’3σ’· ,

— Είσαι πολύ μοχθηρά κζί ό θεός θά σέ τε- 
μωρήση, άν έξαζολουθήσης βλζσφημώσα τή άπε- 
κρίθη έκείνος.

ΙΙτο ή έποχή τή; ισημερία; καί ή θάλασσα 
εύρίσκετο είς τρικυμιώδη κατάστασιν, οτε πρός 
τό εσπέρα; τή; δευτέρα; ημέρας ό φύλαξ ένεκα 
τής κακοκαιρίας είχεν άποσυρθή, ή κυρά Βαβό 
έπλησίασε σιγαλώς κζί έπ.φυλακτικώ; πρό; τόν 
βράχον τοϋ φανού, όπου άναρριχηθιΐσα, διά με
γάλου χονδρού ξύλου κατεσυνέτριψε τόν φανόν. 
Σκότος βαθύ διεχύθη αμέσως εις τά πέριξ καί 
μόνον ό θόρυβο; μετά τής τρομερά; τή; θαλάσ
σης ηκούετο.

Μετά μίαν ώραν κρότος τηλεβόλου άφύπνισε 
τούς εφησυχάζοντας κατοίκου: τών εκεί περιχώ
ρων καί μόνη ή κυρά Βαβη πζραμονεύουσα καί 
άγρυπνώσα παρά την ακτήν, ήκουε φωνά; καί 
κοότους τών πζλζιύντων πρός τά άγρια στοι
χεία τής θαλάσση:.

Ενδόμυχος χαρά τήν είχε κηριεύσει. Ητο 
είς τό ζώδιόν της καί άνέμε ε τήν ίζανοποίησιν 
τών κόπων της. Μετ' όλίνον ή θάλασσα έξέ- 
μεσσε λείψανα ναυαγήσαντο; καί κατζσυντριβέν- 
το; είς τους βράχους πλοίου ώς ζαί πτώματα 
άνθρώπων, οτε ή κυρά Βαβη ολως περιχαρή;
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έσπίυδι πρό: αυτά κα·. τά άζ·γυμ.νου, άφαιρσΰσα 
οζζτυλίόζ, ώρολόγια καί ότι εϋρ'.σζεν εϊς τά 
θηλάζιά τω··. Αϊφ ηοίως σώμα τι πρσσφάτως έζ- 
βρζσΟΐν έζ τή: Οχλάσσης εΐ'ζυσε τήν προσοχήν 
της. ‘Επλησίασεν αμέσω:, άλλα μόλι; τό ήγγ-σε 
οιά τής βεοήλου /ειρός της, έφριζίασε ζζί έστη 
έντρομος ζζί ακίνητος. Ητον ό υιός της. 
"Α/ τί έκαμα ανέκραξε.

Καί πλησίασα τό πρόσωπό» του -ίο 
ά.πνουν ζαι παγωμέ ον.

Χωρί; οέ νά ειπη τ: πλέον ζζί οώστ, ΰπ:· οίας 
έξ-ζέ·.ωσε τό θηλάζιόν της έζ -.ών ζ«ΐ
ετρεξεν ώς τρέλλή εις '.ή- καλιίβην -ύ, 0τ:υ 
ήρξατο ά όέύσεται. Τήν πρωίαν οέ έΟ.άΟη μ - 
ταόαί ουσα εΐ: τή, οικία·, του εφημερίου 
χωρίου ζαι μετά τζΰτα ιφιΟεΐτα άπό τοΰ 
•/ου οπού ήτο ό φανός έφτνεύθη.

Τήν πρωίαν ό φύλα' Κεραν μόλις είτε 
καταστροφήν τοϋ φανού ζζί τά λείψανα

α υ ·ν

τευ
Η?7’

ναυαγίου μετά τοϋ πτώματος τής γραίζ: Βαβάς, 
τοσούτον συ ικι ήθη ώστε πζθω« έκ συ'-ζοπής 
τής καροίας έμεινεν ζπνους.

Ό δέ καλός εφημέριος μετά 
τών πτωμάτων έπηξε μέγα 
έπί τή; θ-:σ ως τοΰ οράματο ,

•7Ά*  'Ζ θ'

τό. ενταφιασμόν 
ξύλινου σταυρόν 
«ίς εέ τήν θέσιν 

τού έζλείψχντος φανού άνήγειρε μέγζ ζαι στε
ρεόν φάρο-.

Οΰτο; οέ εινα·. ό ζαι νύν -ΰρισζέμενος έκεΐ 
καί ό.ομαζόμενος «Φάρος τή: μεταμ-ληθείσης».

(‘Εκ τοϊ· Γη/.λικοί)
Φ II

ΣΥΛΛΟΓΙΣΟΥ

Εις αμμουδιά ποΰ πιίΐ'τοτε
Τά '/ίκ.ΐα ευωδιονν
Εις ακρογιάλι γαλανά
’ Οπου τό κύμα σπάζει
Εις χείλη Ιρωτόληπτα
ΤΤον αιώνια μειδιούν
Έκεΐ ό ερως κ η ανγη 
Έκεΐ γλνκοχαράζει.

Κ είς τό γλυκό τι υς χάραγμα 
Αγάπη μου ϋνμήσου 

Θνητός ό Ιρως κ' η Ζωη 
Πώς είνε συλλογίοου.

ΤΕΤΡΑ ΣΤΙΧΟΝ

Εάν ποθήοης (ρωτάς
Πίπτεις ώχρδς δεαμώτη.'
Άν δεν ποίλήοης, λέγεοαι
Τον έρωτος προδότης.

3)10,1904
Σοφία. Κ. Οίκονυμίδου.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΠΙΦΙΟΣ Λ τήν εθνικήν ατολ.ήν <”/ια τή καθΰδι·> αϊ
τοί ι >· Έλ/.άδι.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Τό θάρρος, μετά τήν σύνεσιν, αποτελεί ουσιώδη 

όρον τής ήμετέρας ευδαιμονίας. Έν τώ κοσμώ τούτω 
οπού ή τύχη είναι χαλκή, πρέπει να έχωμ'.ν και 
χαρακτήρα χαλκού» τεθωρακισμένου κατά τής ει
μαρμένης καί ώπλισμένον κατα τών ανθρώπων. 
Διότι άπας ο βίος είναι διαρκής άγων παν βήμα 
διαφιλονικεϊται ήυ.ϊν

X
Ό γάμος καί ή άγαμία έχουσιν όμφότερα τά 

άτοπά των, πρέπει νά προτιμά τις έκεϊνο, τοϋ οποίου 
τά άτοπα δέν είναι ανεπανόρθωτα.

X
Ό Θεός έτοποθέτησε τήν γυναίκα έπί τής γης 

προς παρεμπόδισιν τής μεγαλουργίας τοΰ άνδρός.
X

ΊΙ τέχνη έχρησιμοποιήθη πρώτον είς τάς άνάγ- 
κας τοΰ βίου.

X
ΊΙ επιμονή είς τό ψευδολόγημα τό άρδην ανα

τρεπόμενο» παρέχει τήν ιδέαν πωρώσεως τής συνη- 
δήσεως.

X
Ή ανωνυμία προδ δει κακοήθειαν' ύπό τόν πέ

πλον κρύπτεται τό έγκλημα.
X

Ή μεγάλ.η είς τό ψευδολόγημα τάσις άποδαίνει 
συνήθως παρά τοϊς ά-ήμοις τόσον ισχυρά, ώστε καί 
ή κοινωτέρα λογική καί ή στοιχειοδεστέρα άξιο- 
πρέπεια π-:ρι·φρονοΰι>ται καί λακτίζονται.

• Λέγουν πώο όνα ποτήρι κρασί δυναμώνει.’Εγώ 
έπια ;ο καί δέν είμπορώ νά σταθώ στά πόδια μου».

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ό κτηματίας κύριος 7. υπαγορεύει -ώ υίφ του 
επιστολήν πρός τόν επιστάτην ενός κτήματός του.

— ’Απρόσεκτε ! αίφνης τώ έναφωνεϊ. «Πρέπει, 
Θανάση, νά έλθης...» Τό «Θανάση» τίθεται με
ταξύ δύο κομμάτων...

— Μα ποΰ καταλαβαίνει, πατέρα ! Αυτός είνε 
χωρικός !

X

’Απόσταμα επαρχιακής τίνος έφημερίδος.
«Ό δυστυχής έκτυπήθη είς τήν κεφαλήν. Ή 

σφαίρα είσήλθεν εις τό βασίλειο» τής καρδίας, ό δέ 
θάνατος υπήρξε στιγμιαίος».

X

Συνενόησις μεταξύ κυρίων καί υπηρετών.
Είς τήν οικίαν ενός κυρίου πρόκειται νά προσ- 

ληφθή υπηρέτρια νέα τις χωρική.
— Παιδί μου έγώ συνειθίζω νά συνενοοΰμαι μέ 

τό δάκτυλο και τό μάτι. Τά λόγια δέν μ’αρέσουν.
— Όσω γιά τό δάκτυλο καλά’ άλλά μέ το μάτι 

δέν μ ’ αρέσει να συνενοοΰμαι κύριε ! . .

Εις ρέπορτερ έφημερίδος, διερχόμενοσ μετά τοΰ 
επαρχιώτου πατρός του τήν οδόν σταδίου, τώ 
δεικνύει τόν διερχόμενον ηθοποιόν Δ. Ταδουλάρην.

— Νά αύτος είνε δ περίφημος Ταβουλάρης.
— Μά πέρι-υ τόν είδα στό θέατρο καί ήτο παιδί 

καί γιά ένα χρόνο γέρασε ;

X

— Έ! πώς πήγαν σήμερα ή δουλειές; έπινσ ς 
τίποτε;

— Ναι, δόξα σοι ό θεός, καλά «πήγαν.
— Δάνεισέ μου λοιπόν σέ παρακαλώ δέκα δραχ- 

μάί····
— Αδύνατον, φίλε μου, έπιασα όλο και είκοσι- 

πεντάρικα.
X

Ό Τοτός είς τήν εορτήν τοΰ πατρός του εΰρε 
καιρόν και έπεδεκάτισε τά γλυκίσματα.

— Μά, Τοτό, τί κάνεις; Θά φουσκώσης καί δέν 
θα είμπορτς πλέον νά περπατήσκ,ς...

— Μή σέ μέ/.λει, μαμά. Άμα φουσκώσω πη
γαίνω και πλαγιάζω ! .. .

X

Άπάντησις πληρωμένη.
— Ιάκωβε μή πηγαίνης είς τόν Λέοντα νά παί- 

ξης. διότι είνε πολύ κακοανατεθραμμένο παιδί. . .
— Έ ! τότε, μαμά, άς έλθη ό Λέων νά παίξη 

μαζύ μου, ποΰ είμαι πολύ καλοανατεθραμμένος.

X

Άπό τάς ειδήσεις μιας έφημερίδος : Εϊς τό τέ
λος αγγελίας τίνος έγραφε :

«Πανταλόνια έτοιμα.
Ό ιδιοκτήτης εΰρίσζ.εται είς τό βάθος»

X

Μεταξύ δύο παιδων :
— Ιΐαΰλε, άπ’ αύτά τά καρύδια όπου έχεις, 

έάν μοΰ δώσης τά μισά, πόσα θα έχω καί έγώ ;
— Μπά, κανένα. . . .
— Πώς κανένα, άφοΰ θά μοΰ δώσγ,ς τά μισά;
— Κανένα, άφοΰ δεν θά σοΰ δώσω τίποτε.

X
Ό μικρός ’Αλέξανδρος ήκουε τήν μητέρα του 

λέγουσαν είς τινα φίλην της :
— Εφέτος κοντεύω νά χάσω όλα μου τά μαλ ά 
Καί αμέσως επιλέγει:
— Μά πώς θά τά χάσης, καλέ μαμά, άφοΰ 

κάθε βράδυ τά κλειδώνεις είς τό συρτάρι ;

X
— Μαμά, άν πιάση φωτιά τό σχολειον, μας εί

παν ότι δέν κάμωμε μάθημα.
— Άμ βέβαια άφοΰ θά φύγουν όλοι.. .
— Κι’ άν πιάση τό σπήτι μας’ ούτε έϊώ θά έρχε

ται ό προγυμναστής;

ακ·
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3β· Πνιγμα.
Έαν είς δίφθογον έγγΰς 
ίνα πτηνόν πρόσθεσης 
τοΰ σώματός σου παρευθύς 
μέλος θ’ άποτελέσης

S7- Γρίφος.
1 2μ 9 I 2 μ Α τα.

58- Φίρδην — Μύρδην. 
Είπε οϋί.

59- ΊΟ.λ. ειποσύμφωνυν
-ω---α--ι-ο- | - α - - ι -

60 · Πρόβλημα.
Δύο άνδρες μετέδαινον άπδ μίαν πόλιν είς τήν 

άλλην. Καθ’ δδδν συνήντησαν έτερον δστις έίή- 
τησε παρ’ αύτών άρτον. ΟυτοΙ είχον δ μέν είς 3 
άρτους δ οέ άλλος 2,έκάθησχν λοιπόν καί οΐ τρεις 
καί Ιφαγον 5 άρτους, δ δέ τρίτος έδωχε είς τούς 
δύο διά τδν άρτον τδν όποιον έφαγε 5 λίρας καί 
ένεχώρησεν. ’Επειδή δμως δέν συνεφώνουν πώς νά 
τά μοιρασθώσι με-εδησαν είς τδ. δικαστήν, ϊνα 
κάμη τήν διανομήν.

Ζητείτε πάσας ίλαόε έκαστος'
Λάρισα». Γ. J. Ίατρίδηι

ΠΙΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ? ΤΕΪΧΟΤΣ

ΛΥΣΕΙΣ. 35 Τής είκόνος άνατρεπομένης με- 
ταέύ τών δύο προσώπων.—3ι>.Πολύ—βΐος.= Πο
λύβιος.— 37.Άθως,—Θώε—.38. Άέέόαιος νπό- 
τχεσις.—39. Εί ποίοι— 40. Οί τάφοι τών Γο
νέων.— 44."Αρτα,“Αννα, ’Αλλά. Λίμα.—42. Τών 
παρθένων, δ Παρθενών.—43. Λα-μί-α = Λαμ!α.

ΛΥΤΑΙ Ν.Δ. Νικολαίδης έκ Βώλου 1. — Γα- 
ν.ανή ΈλληνΙς έ£ 'Αθηνών 4.— Μ. Ρώσσος έκ 
Πειραιώς 5 (έγένετο λάθος).—Ρωμαίος έ£ 'Αθη
νών 7.— Άρ. Βέλος έκ Σύρου 4.— Θρ. Παντε- 
ζ.άκηςέί ’Αθηνών 6.—Ροόεαπιέρος έκ Πειραιώς 2.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«II ΚΡΗΣΣΑ» ενθουσιώδες διά ζλειδοχύμβαλον 
μελαποιηθέν Μά;ς ύπό τοϋ χαβηγητοΰ τοΰ έν 'Αθή- 
νχις ’Ωδείου χ. Λαυρχγγα έπί τών στίχων τής χ. 
Σοο. Οιχονομίδου.

Πωλείται είς τά βιβλιοπωλεία Έλευθερουδάκη χαί 
Εστίας.

'Αντί δοαχ. 3 άποστέλλεται, παντι τί αϊτοΰντί, 
έχ τών γραφείων τή; «Φύσεως».

Διά τό έζωτερ. εϊς χρυσόν.
Ήμερολόγιον τοϋ Αιγαίου Ύπό τής λογίου Δδος 

'Ελένης Σβορώνου χαί τοΰ χ.Θρ. Μάλη, έχοοθήσε- 
ται ήμερολόγιον τοϋ 1905, φιλολογικόν, χρονογραφι- 
χόν, εΰθυμογραφιχόν.

Συνεργάται τούτου εινε οί επισημότεροι τών λογιών 
Ελλήνων.

Θέλει άποτελεσθή εκ 350 σελίοων χαί 6ά περιέχη 
πλείστας καλλιτεχνικά; εικόνας καί πλέον τών 45 
προσωπογραφιών.

Ή Διεύθυνσις.
•Ελ. Σβορώνου καί βρ. Μάχη.

Εις Σάμον

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
Λ'ΕϊΙΊΚίϊΛί Λ ΟΧ II Μ ΛΤ11 Λί

22. Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ
Ίαιρον Νευρολόγου χαί Φρενολόγου

Τδρυτβι είς μαγευτική/ θέσιν τών όλοδρόσω/ Πατησίων, 
του ώραιοιάτου τούτον και ύγείνοτάτου προμστείου τών ’Α
θηνών, έ. τέταρτον μόλις άπέχογτος αύτών χαί συγκ',ι-.ω.οΰν· 
το; δι όλων τών μέσων τής συγκοινωνίας, περιβάλλεται δέ 
ύπό απείρων μυροδολων κήπων καί ίοιον κέκτηται κήπον, 
ώς καί 8?8-,νον καί διαυγέστατου ύδωρ.

Έν τή Κλινική ταύτη νοσηλεύονται όξία ζαί χρόνια νο
σήματα Νευρικά καί 'Εγκεφαλικά. Μολυσματικά δέ καί επι
κίνδυνα εγκεφαλικά δέν είσί δεκτά.

Πρός θεραπείαν τών ασθενών εφαρμόζονται ολαι αΐ θερα
πευτικά! μέθοδοι, μεταξύ τών όποιων ή Ψυχοθεραπεία, ή 
’ έ/έ.εχοοιλε ραπε ια, ή * 1'<5ροί>Γρ<ι.τεία, ί, Άΐ'ατριψιΰερα.τεία 
(Massage), ή Μουσικοθεραπεία, ή Ίαιρική Γυμναστική, 
ή διά χαταχλίσεως (alilementi καί άπομοιώοεω; ι sole- 
inenl) θεραπεία, ή δι’ Υπνωτισμού καί ν.τοβολής εν ΐγρη- γόραει (suggestion Γ «-tat de veillei, αί ενέσεις άρρύν (όρροθεραπείαί κα! λοιπών φαρμάκων κλπ. κλπ.

Πασαι αυται αί θεραπευτικοί μέθοδοι εφαρμόζονται ανα
λόγιο; τού νοσήματος καί τών ενδείξεων.

Νοσοκομεία.ή ύπηρεσία πλήρη;· οί νοσοκόμοι έκ τών ειδι
κήν μορφωσιν λαβόντων και πεπειραμένοι περί την νοσηλείαν 
τοιούτων αρρώστων.

ΚλΓναι απο δικά δραχμών καί ά·ω δι' ημέρας, άναλόγως 
τοϋ δωματίου, τού προσωπικού οπερ απασχολείται, τή; θε
ραπείας, τής τροφής και τών ιατρικών επισκέψεων.

Ή Κλινική συνδέεται διά τηλεφώνου μετά τής οικίας καί 
τοϋ γραφείου τοϋ Διευθυντοϋ. Άριθ. τηίεφ. 314.

Οι βουλόμενοι νά «ίσέλθωσιν η νά εΐσαγάγωαι τους αρ
ρώστους των δέον ν’άπευθυνθώσιν είς τό Γράφεΐον τοϋ Ια
τρού εν τή οικία του οδό; Ζή.ωνος άριθ. 16, ένθα δέχεται 
του; πάσχοντας έκ Νευρικών ή Φρενικών.

Καθ’έκάστην S - H) π. μ. καί ί—U μ. μ. .ίλήν τής Κυριακής.
ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 200

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Γ. ΒΕΡΓΙΔΟΥ

ύπό τήν οιεύβυνσιν
I Β ΙΊΊΙΓΟ1ΊΑΔΟΥ

ΕΝ ΑΔΡΙΑΝΟΤΠΟΛΕΙ

Μετά καλλίστου έστιατορίου, αποθήκης οίνων, 
ίύθων, πνευματωδών ποτών κτλ. 'Εν τή κεντρί" 
κωτέρα θέσει τής πόλεως.

Άνακαινισθέν έσχάτως καί εύπρεπισθέν καταλ
λήλως ύπδ τήν διεύθυνσιν τοϋ ρέκτου κ. Γρηγο- 
ριάδου παρέχει δλα τά έχέγγυα τής τάίεως, καθα- 
ριότητος καί προθύμου περιποιήσεως.

7Α\ΑΡΟΙΙΛΛΧΤΕΙΟΧ & k ΑΦΕΧΕΙΟλ
,.ΔΟΒΡΟΥΤΖΑ"

ΚΑΝΤΙΛΝΤΣΑ ΟΔΟΣ TPAIAN ΑΡΙβ· 27-

Έν αύτώ εύρίσκονται άπαντα τά είδη τής ζαχα
ροπλαστικής, ώς ρσχάτια, γλυκά ποτηρίου, σιρό
πια, πάσται διάφοροι, καθώς καί κομφέτα διά γό
μους κτλ.

Είνε τδ παλαιότερον Ζαχαροπλαστείου τής Κω ν- 
στάντσηε, Ιορυθέν έν έτει 1880 υπό τοϋ Κου Ί- 
ωάννου Κωνσταντίνου καί διευθυνόμενον ύπδ τοϋ 
άδελφοϋ αύτοϋ κ. Άνδρέου Κωνσταντίνου

Καθαριότης τελεία. 'Υπηρεσία πρόθυμος. ΤιμαΙ 
άνεπίδεκται συναγωνισμού.

4»Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Ανίατη Κωνσταντ;νίδου*$»


