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Τών συγκινήσεων αί ίεραί στιγμαί πα- 
ρήλθον1 Τά συντρίμματα τής κακοβου
λία/ ά.ποφάσε<·»ς,τά έντικτα αυτών ικανο
ποίησαν τα, έπιστρέφουσι διά τών διαφό
ρων όδών είς τάς οικίας των. ϊνα διά 
τό Πάσχα έτοιμασθώσιν Ερεβώδες σκό 
τος σύμπασαν κατακαλύπτει τήν χώραν 
έν ή Λ ύπερτάτη αλήθεια καί τής ήθικής 
ή τελειοποίησις ύπό τών κακούργων είς 
τόν Σταυρόν προσηλώθη Βρίθουσιν αί 
όδοί τών τοιούτων. ούχί όμως έν από
λυτό? χαρά διατελούντων άλλα τά πρό
σωπα σκυθρωπά έχόντων καί τό ήθος 
κατατρυχόμενον, ώσεί αί έριννύεςύπέρ 
τάς κεφαλάς αύτών τήν τιμωρίαν νά δια 
σείωσιν. Ψίθυροι μετάνοιας, φθόγγοι θαυ
μασμού έκστασκ απορίας,φόβος τοΰ με
γαλείου, ιδού, τά έν τοϊς όδοΐς τής Ίε 
ρουσαλήμ παρατηρούμενα ! Πώς ό κα
κούργος άγογγύστως τούς οικισμούς δέ
χεται ; ! Πώς ό διαφθορεύς άνεξικά- 
κως υβρίζεται;! Τίνι χρώμενος δικαιώ- 

ματι εύτυχίας ύπισχνεϊται ; Βαρείς οί 
τών περιπατητών αναστεναγμοί ακούον
ται ·' Κίνησις ασυνήθης τήν πόλιν ώς 
εμπόλεμον παρίστησιν,ϊνα μή ό αθόρυβος 
ισχυρός κατορθώσμ καί τεθνεοίς τι αύ- 
τούς καταστρέφον !

Τό λοφώδες τοϋ Γολγοθά τοπεϊον μα 
κράν ήδη τών βδελυρών φωνών καί τών 
άνοσίων αλαλαγμών, μόνον ίσταται ύπε- 
ρήφανον έν μέσοι τής σκυθρωπής ατμό
σφαιρας φέρον τό έμβλημα τών κακούρ
γων μετατετραμμένον είς έμβλημα τής 
αλήθειας ! Ο θρούετών μικρών δενδρυλ
λίων ύπό τής έλαφράς τοΰ ανέμου πα- 
ραγόμενος πνοής εινε ό θεσ.πέσιος φυσι
κός ύμνος ό τώ Σταυρώ άνήκων. Τά τών 
διαφόρων πτηνών άσματα έν τή άρχο 
μένη ανατολή εινε τό έπάξιον χαιρέτισμα 
τού έν τώ άπείρω έξικνουμένου Σταυρού. 
Ό ήλιος άνατέλλων χρυσίζει διά τών α
κτινών του τόν Σταυρόν, δι ’ ον ένεκλο 
νίσθη ή αλήθεια έν τή γή.

Ή τής φύσεως καλλονή έν τη σιγηλή 
ταύτη στιγμή εινε τό μόνον αντάξιον με- 
γαλεϊον δπερ ώφείλεται είς τόν χθές 
Σταυρωθέντα. Μόνος ό Σταυρός έν τή 
αρμονική έκείνμ τής φύσεως λαμπρότητι 
μακράν αίμοβαφών χειρών. δνευ άπα- 
στραπτουσών λογχών κακοήθους όχλου, 
ί’σταται αγέρωχος τήν πίστιν διδάσκων, 
τήν 'Αλήθειαν έπιβάλλων τήν Αγάπην 
κιιρύττων, τήν ’Ελπίδα ΰπομιμνήσκων. 
Σελαγίζουοι περί τήν κορυφήν αύτού 
τά τής οικουμένης σωτήρια διδάγματα. 
Τά ώτα νομίζουσιν οτι άκούουσι τούς 
στεναγμούς τής άνακουφίσεως τών έλευ 
θερωθέντων δούλων, τήν εύχαρίστησιν 
τής ύφουμένιις γυναΐκός. τάς πλήρεις 
άγαλλιάσεως έκφράσεϊς τών έκ τού φεύ- 
δους καί τής αδικίας κατατρυχομένων
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'Ιδού έν τώ άμνδρώ έκείνω θείω φωτί 
τώ τόν Σταυρόν περιβάλλοντι διακρίνον- 
ταί ή κατάρρίψις τής ύποκρχσίας καί ή 
έξαφάνισις τοϋ μίσους, ώς ακτίνες δέ 
ψωτοβόλοί διέρχονται διά της συνειδή 
σεως αί έννοιαι της αγάπης καί τής άλη 
θείας.

Όποιοι σκέψεις' Εδιδάχθη ή άνθρωπό- 
της διά τών διδαγμάτων τών είς τό τέλ- ιον 
πλησιασάντων φιλοσόφων. Έπατάχθη Λ 
ακολασία καί έστηλιτεύθη ή αδικία, έξυ- 
μνήθη δέ Λ αρετή καί άνεκυριίχθη τό 
κράτος τής συνειδήσεως. Παρείρχοντο 
όμως οί αίώνες καί Λ άνθρωπότης ήκο 
λάσταινε, τά δέ τοιαΰτα τών φιλοσόφων δι 
δόγματα έχάνοντο κρυπτόμενα ύπό τοΰ 
ζόφον τής άμαθείας καί καλυπτόμενα 
ύπό τοϋ πάχους τής ακολασίας. Ονδέν 
ήδυνήθη νά κατοοθώση τι, διότι ούδέν 
ήτο ισχυρόν. Αί φυσικοί δυνάμεις ώς δρά
σεις εύρισκον έπίσης φυσικός αντιδρά
σεις- "Επρεπε, λοιπόν, νά ύπάρξιι δΰ- 
ναμίς τις ύπερφυσική, ήτις τά πάντα νά 
πατάξη καί νά υποσκέλισα, άνωτέρα τών 
φυσικών δυνάμεων μηδενίζουσα τάς άν 
τιδράσεις αύτών. Τελειότης. ισχύς, άγα 
θήτης έπρεπε νή ύπαρξη πάντων άνω· 
τέρα, Θ ε ό τ η ς. ’Ιδού, λοιπόν, ή Θεό 
της’ έν τώ Σταυρώ τά παν’ ύποτάσ- 
σουσα καί τόν κόσμον σωζουσα διά 
τής άνακηρύξεως τής ’Αγάπης καί τής 
Άληθείας.

Θρα<ί Σ. Βλησίδης 
των φυσ. επιστημών.

Ο ΓΑΛΗΝΟΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΙίΕίΙ ΙΪΤΟΪ

ΎΤΧΟ

JULES SOURY

Ή φυσιολογία, ήτις εύρεν έν τώ Γαληνώ 
τώ έκΪΊεογάμου (131—200) έπί πλέον τών 
χιλίων έτών τήν ύψίοτην αύτήο έκδήλωσιν, 
ειχεν ήδη άνακαλύψη τό μέρος και τήν οπού 
δαιότητα τοΰ έγκεφάλου, τοΰ νωτιαίου μυε
λού και τών νεύρων. Ό εγκέφαλος έπί το 
οοϋτον χρόνον Θεωρηθείς, προ καϊ μετά τόν 
Άριστοτέλην, ώς αδρανής μάζα ώς είδος 
«σπόγγου» ύγροΰ καϊ ψυχρού, προωριαμένου 
νά καταψύχη τήν καρδίαν, εΓχεν άναγνωρι 
σθή ύπό τών ανατομών καϊ τών φυσιολόγων (*) 

(*) Έχ τής ψυχιατρικής ’Επι6εωρήσεως.

τής Αλεξανδρινής Σχολής, ώς έδρα τών 
λειτουργιών τής αισθητικότητας, τής εκού
σιας κινήσεως καί τής διανοίας. Τό μέρος 
τοϋ νωτιαίου μυελου ήτο γνωστόν- χιλιάδας 
έτη προ τοΰ Charles Bell καϊ τοϋ Magendie 
τά αισθητικά νεύρα εΤχον διακριθή άπό τών 
κινητικών. Έκτος τών νεύρων τής γενικής 
αίσθήσεως καϊ τής κινήσεως οί άνατόμοι καϊ 
πολύ προ αύτών οί παλαιοί φυσιοδίφαι ή φυσιο
λόγοι τής Ελλάδος εΤχον ύποδηλώση ή άκο 
λουθήση τήν πορείαν τών α'οθητικών ή κρα 
νιακών νεύρων άπό τών περιφερικών οργά
νων τών αισθήσεων μέχρι τού έγκεφάλου ή 
άπό τοΰ έγκεφάλου μέχρι τών αισθητηρίων, 
ώς τοΰ οπτικού νεύρου έπί παραδείγματι, 
ούτινος ή διάχυσις άπετέλει τήν δικτυοειδή 
μεμοράναν ι =άμφιοληστροειδή) τοΰ όφθαλ 
μοϋ. Έγνώριζον έπίσης, ότι νεύρα φέρονται 
πρός τούς μϋς τού οφθαλμού. Ή άνάγνωσις 
απλού διδακτικού κειμένου, οιον τό τού Ρού 
ψου τοϋ Εφεσίου δεικνύει προδήλωε, ότι ή 
ανατομία τού νευρικού συστήματος ήτο σχε
δόν τόσον προκεχωρημένη κατά τόν Α' . μ.χ. 
αιώνα, οσον έμελλε νά εινε κατά τήν έποχήν 
τού Willis καϊ τού Vieussens. Έν συντόμω 
αί ίδέαι τού Άριστοτέλους περί τών λει 
τουργιών τοϋ έγκεφάλου καϊ τής αρχής τών 
νεύρων δέν έχρηζον ανασκευής έκ μέρους 
τού Γαληνού. Ο μέγας ούτος ιατρός, οστις 
κατέστησε μόνον κοινός μετά τής ανατομίας 
και φυσιολογίας τού Ηροφίλου, Έρασιστρά- 
του τού Εύδήμου τού Μαρίνου, τάς βιο
λογικός θεωρίας τού Άριστοτέλους καί τήν 
ιπποκρατικήν παθολογίαν, ήδύνατο νά μή 
έρυθριά διά τινας διδασκαλίας τού Σταγει- 
ρίτου, οστις άνήκεν είς οικογένειαν πνευ
μάτων δλως διάφορον τής τοΰ Γαληνού του 
έκ Περγάμου.

Δέν έπεται έκ τούτου,οτι δέν είχε δίκαιον 
διίσχυριζόμενος ότι έναντίον όλων τών φαι
νομένων, ό Αριστοτέλης έτοποθέτησεν εις 
τήν καρδίαν τήν άρχήν τών νεύρων. Ό 
Γαληνός εύρίσκεται προφανώς έν τή όδώ τής 
μεγάλης έπιστημονικής έρμηνείας τών λει
τουργιών τού έγκεφάλου, όταν έπαινή τόν 
Πλάτωνα καί τόν Ίπποκράτην. οτι έτοπο- 
θέτησαν έν τώ έγκεφάλω τήν άρχήν τών ε
κουσίων κινήσεων Κατά ζωοτομάς του, άί- 
τινες φαίνεται ότι ύπήρξαν. όπως λέγει, πο
λυάριθμοι καϊ έπί τών όποιων ίκέκτητο βε
βαίως μεγάλην πρακτικότητα ό Γαληνός πα- 
ρετήρησε συχνάκις καλλίτερον ή οί περιφη
μότεροι μεταξύ τών νεωτέρών φυσιολόγοι ώς 
ό Haller και ό Longet. Ή κλινική χειρουρ
γική, καϊ ίδια ή χειρουγική τού έγκεφάλου, 
τόσον προκεχωρημένη ήδη κατά τόν Ε’ αι
ώνα τώ παρέσχε τό ύλικόν άληθών φυσιο

λογικών πειραμάτων. Είς τάς θλάσεις τού 
κρανίου, έάν όστοΰν τι, λέγει, συμπιέζη τάς 
κοιλίας τού έγκεφάλου και προ παντός τήν 
μέσην κοιλίαν, ό ασθενής περιπίπτει είς βα- 
θεϊαν νάρκην, κωματώδη καί καθίσταται ά- 
ναίσθητος είς πάσαν διέγεροιν. 'Ωσαύτως εις 
τούς τρυπανισμούς, ό Γαληνός είχε 
παρατηρήση ότι έάν τοποθετοΰντες τόν 
μηνιγγοφύλακα πρός προστασίαν τής 
σκληρός μήνιγγος συμπιέσωμεν μόνον ολίγον 
ή πλέον τού δέοντος τόν έγκέφαλον. ό άν
θρωπος καθίσταται άναίσθητος καϊ πάσα έκου 
σία κίνησις καταστέλλεται. Τούτο εινε, ώς 
βλέπομεν, κατά τόν Β αιώνα έν τών περι- 
φήμων πειραμάτων τοϋ La Peuronie "Οτι διά 
τών πειραματισμών του έπϊ ζώντων ζώων 
καϊ τών βαθέων καί εμβριθών κλινικών παρα
τηρήσεων αύτοΰ ό Γαληνός προήγαγε τήν 
φυσιολογίαν ώς έπιστήμην τής χρήσεως τών 
οργάνων, ότι άπό τής έποχής ταύτης έδειξεν 
ότι τά άληθή τής ιατρικής θεμέλια εινε ό 
φυσιολογικός πειραματισμός καί ή κλινική 
παρατήρησις, τούτο άποτελεΤ τίτλον άξίας 
σπανιώτατον πρός έξήγησιν τίς έκτάκτου τύ 
χης, ήν έσχον α’ι διδασκαλίαι τοΰ Γαληνού 
είς ολόκληρον τόν κόσμον. Τό περί έπιλη 
ψίας κεφάλαιον τοΰ Γαληνού, μεταξύ πολ
λών άλλων άψιερωμένων είς τήν διανοη
τικήν καί νευρικήν παθολογίαν εΤνε θαυ- 
μάσιον καί μετά τήν πραγματείαν «περί τής 
Ίεράς Νόσου» ούδέποτε περιέγραψέ τις 
μετά περισσοτέρας άκριβείας καί βεβαιότητος 
τάς βλάβας τών αισθήσεων καί τής διανοίας 
τής μεγάλης ταύτης παθήοεως τοϋ έγκεφά
λου κατά τούς σπασμωδικούς παροξυσμούς. 
Άλλ ’ ό μέγας ούτος ιατρός, οστις ούδέποτε 
καταλείπειΤήν πράξιν διά τήν σπουδήν, ούτε 
τήν σπουδήν διά τήν πράξιν. ύπήρξενένσυ 
νόλω άρκετά μέτριος έρευνητήο. Ή έρευνα 
τής ώφελείας τών μερών τών ζώων αποτελεί 
δι ’ αύτόν, ώς ομολογεί,τήν άρχήν μιάς «τε
λείας θεολογίας». Περιοριζομένη είς τάς 
στενάς βλέψεις ωφελιμισμού (utilitarisme). 
ύπενθυμίζοντοο τόν τοΰ Σώκράτους, ή τε- 
λεολογία τού Γαληνού, πάντοτε σχεδόν παι
δική, μόνον λίαν μεμακρυσμένας συγγένειας 
έχε·, πρός τήν τοΰ Άριστοτέλους. Ή έρευνα 
τής ώφελείας τών μερών τουλάχιστον, όσον 
καϊ ή τής χρήσεως αύτών άπετέλει οθεν 
διά τόν Γαληνόν «τελείαν θεολογίαν» Παν- 
ταχοΰ παρατηρεί έν τώ όργανισμώ τήν πραγ- 
μάτωσιν τού σχεδίου προνοίας τινός. Ό 
Γαληνός πρεσβεύει άόριστόν τινα θεϊσμόν. 
Αϊ τελεολογικά! αύται προκαταλήψεις λήγου- 
σαι παρ ’ άύτώ είς θεολογίαν, ώς ομολογεί, 
τόν στενοχωρούσι συνεχώς καϊ ώς είκός τόν 
έμποδίζουσιν άπό τού νά άνακαλύψη τάς 

δρώσας αιτίας τών φαινομένων υπό τήν φαι
νομενικότητα τών τελικών αιτίων. ’Ιδού έπϊ 
παραδείγματι πώς σκέπτεται προκειμένου περί 
τών δύο πλαγίων κοιλιών τού έγκεφάλου καί 
τής μόνης κοιλίας τής παρεγκεφαλίδος, περί 
τής ώφελείας, τού δυνατού ή άδυνάτου τών 
διπλών καί απλών οργάνων.

«ΤΗτο καλλίτερον νά ύπάρχωσι δύο κοι- 
λϊαι καϊ ούχί μία μόνον, λέγει ό Γαληνός. 
Η πρώτη ώφέλεια ή καϊ γενικωτέρα τών 

διπλών οργάνων εινε ότι. έάν βλαβή τό έν, 
τό έτερον άναπληροΐ τήν λειτουργίαν αύ
τού Ύπήρξαμεν μάρτυρες έν Σμύρνη( έν 
’Ιωνία θαυμαστού γεγονότος: Είδομεν νέον 
τινά πληγωθέντα είς τήν έτέραν τών προσ
θίων κοιλιών, νά έπιζήση τού συμβάντος 
τούτου, έκ θελήσεως θεού τίνος, ώς έφαί- 
νετο ΕΤνε βέβαιον, ότι ούδ' έπϊ στιγμήν θά 
έπέζη. έάν άμφότεραι εΤχον πληγωθή ουγ- 
Sovgjo. Ωσαύτως έάν, παραλειπομένων τών 

ηγών, οίαδήποτε βλάβη έπέλθη είς τήν 
μίαν κοιλίαν, μή προσβληθείσης τής άλλης, 
τό ζώον θέλει βλαβή όλιγώτερον, παρά έάν 
άμφότεροι έπασχον συγχρόνως. Αλλ’ έάν 
ύπάρχωσι δύο κοιλίαι καϊ ποοσβληθώσιν άμ
φότεραι, συμβαίνει τό αύτό ώς έάν, μιας 
μόνης άπ' άρχής ύπαρχούσης, προσεβαλλετο 
αυτή. Ή υπαρξις λοιπόν διπλού οργάνου, 
όταν εΤνε δυνατή. εΤνε βεβαιότερα ασφάλεια 
ή ή άπλού οργάνου. Άλλα τούτοδέν εΤνε πάν
τοτε δυνατόν. Ούτως ή υπαρξις δύο ράχεων 
έπϊ ένός μόνου ζώου ήτο άλως άδύνατος, συνε
πώς ή υπαρξιςδύο νωτιαίων μελών’καϊ προσέτι 
δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρχη διπλή κοιλία έν 
τή παρεγκεψαλίδι, έπειδή έκ τής παρεγκε
φαλίδος έξέρχεται ό νωτιαίος μυελός».

... Ό Γαληνός ανάγει τά παθολογικά 
καί φυσιολογικά τού οργανισμού φαινόμενα 
είς ένα καί τόν αύτόν φυσιολογικόν μηχα
νισμόν. κόπτων ήδη έκ ρίζης τάς προλήψεις 
τοΰ κοινού έπϊ τής άπολύτου διαφοράς καϊ 
έτερογενείας τών φαινομένων, άτινα συνι- 
στώσι τήν υγιεινήν ή νοσηρόν κατάστασιν. 
Ούτως ανάγει τάς αιτίας τών σπασμών, τού- 
τέστι τών ακουσίων κινήσεων είς τάς φυσιο
λογικός αιτίας τών έκουσίων τοιούτων. Ο 
σπασμός, λέγει, είς τά ΰπ’ αύτοΰ ταρασσό- 
μενα μέρη, ούδόλως διαφέρει τής φυσικής 
κινήσεως. ήτοι τής έκ τής θελήσεως προερ
χόμενη; εΐμή καθ' οτι λαμβάνει χώραν άνευ 
Θβλήσεως- ('Όπως λοιπόν είς τήν φυσικήν 
κίνησιν ή έν τώ έγκεφάλω περί τήν άρχήν 
των νεύρων έδρεύουσα θέλιισις δίδει είς τά 
νεύρα τό πρώτον τήν άρχήν τής κινήσεως 
καϊ δι' αύτών είς τούς μΰς,ούτως όταν εύ- 
ρίσκομεν, ότι άνευ τής έπεμβάοεως τής άρ
χής ταύτης, τά νεύρα δύνανται νά συστα-
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λώσι σπασμωδικώς έ£ οίασδήποτε αιτίας 
γνωρίζομεν τήν αιτίαν τής γενέσεως ή πα
ραγωγής τών σπασμών.

Ό Γαληνός δέν γνωρίζει τί νά δεχθή 
ώς πρός τήν φύσιν τής «ούσίας τής λογικής 
ψυχής», τής κατοικούοης τόν εγκέφαλον. 
ΔηλοΤ. ότι αγνοεί ταύτην. Μετά τοϋ Πλά
τωνος ό Γαληνός είχε τοποθέτησή είς τό 
ήπαρ τήν καρδίαν καί τόν έγκέψσλον. τά 
τρία είδη ή τά τρία μέρη τής κατά παρά- 
δοσιν ψυχής Πόρρω όμως απέχει τοϋ νά 
θεώρηση έν τούτων τήν λογικήν ψυχήν, ώς 
άθάνατον Τό κατ’ έμέ άποψαίνεται ό Γα
ληνός περί τούτου δέν έχω άναμψιλέκτους 
αποδείξεις όπως έξετάσω μετά τοϋ Πλάτω 
νος έάν ή γνώμη αυτή είνε αληθής ή ψευδής». 
Περαιτέρω, έν τώ αύτώ έργω διδάσκει άνεΰ 
περιστροφών ότι ή ψυχή είνε ύλική « Έάν 
ό Πλάτων έζη είσετι λέγει, θά έπευύμουν 
πρό παντός νά μάθω παρ' αύτοϋ, πώς άφθο 
νός τιε απώλεια αίματος, πόσις κώνειου ή 
ισχυρός πυρετός, χωρίζει τήν ψυχήν τοϋ σώ
ματος, διότι κατά Πλάτωνα ό θάνατος έπέρ 
χεται όταν ή ψυχή χωρισθή τοϋ σώματος»

Δέν θά ήδύνατο νά έννοήση, λέγει προσέτι, 
κατά τούς Στωϊκούς, ότι ψυχή έάν δέν εΤνέ τι 
έκ τοϋ σώματος, δύναται νά έκτείνηται είς 
όλον τό σώμα, νά έχη τήν αύτήν έκτασιν 
μετ’ αύτοϋ. Είς τό περί σχηματισμού τοϋ έμ 
βρύου βιβλίον του ό Γαληνός ομολογεί, ότι 
«μή εΰρίσκων οΰδεμίαν γνώμην άποδεδειγυέ- 
νην έπιοτημονικώς αμφιβάλλει περί τής ού 
σίας τής ψυχής καί ούδέν παρόμοιον δύνα
ται νά προεικάση

Ό I αληνός συνάγει, ότι καί ό ιατρός δέν 
έχει τι νά πράξη. όπως γνωρίση τήν ουσίαν 
τής ψυχής. Μένει σκεπτικός καί έν στενο
χώρια, διότι όλη αύτη ή αμφιβολία άντίκει 
ται είς τάς πρός άπότομον έπιθετικήν καί ου
δόλως ανεκτικήν άπόψασιν έξεις του κλίνει 
προφανώς πρός τήν ιδέαν ψυχικού πνεύμα 
τος (πνοής ατμού) τό όποιον δύναται νά 
είνε ή ούσία τής ψυχής ή αύτή ή ψυχή άλλ' 
ή μετριότης τής κρίσεώς του εύθύς ώς δέν 
εινε δυνατόν νά είδη τις καί νά έγγίση. τόν 
εμποδίζει νά άκολουθήση μέχρι τέλους τήν 
τραχεϊαν καί έρημον οδόν, όπου έμελλε νά 
νά περιπλοκή.

Καί έν τούτοις, μεθ’ όλον τό άόριστον 
καί αναποφάσιστον τής οκέψεώς του περί 
τούτων ό Γαληνός διακρίνει ρητώς ύπό τήν 
έποψιν τής έδρας τών ψυχικών λειτουργιών 
τάς κοιλίας άπό τού «σώματος τού έγκεφά- 
λου» Καίτοι αρκεί πρός καταστολήν έν τώ 
ζώντι ζώω τής αίσθήσεως καί τής κινήσεως 
κατά τινα έπιτεμήν. νά παρατείνωμεν τήν το
μήν τοϋ έγκεφάλου μέχρι τής έτέρας τών 

κοιλιών, ή έκ νέου όμως ένωσις τών έπιφα- 
νειών τής τομής περέχει ήμϊν τό θέαμα τής 
έπανόδου τών έκλειψασών λειτουργιών τό 
ζώον άρχεται πάλιν αΐσθανομένον καί κινού- 
μ.νον Έάν, λέγει ό Γαληνός έκταμόντες 
τό όστοϋν τής κεφαλής καί άποκαλύψαντες 
τήν σκληρόν μήνιγγα, τάμωμεν και τήν μεμ
βράνην ταύτην καί κόψωμεν τόν έγκέφαλον 
αύτόν οπουδήποτε τό ζώον δέν άποβάλλει 
ούδέ τήν αίσθησιν, ούδέ τήν κίνησιν. Ίνα 
έπέλθη τούτο, ή τμήσις πρέπει νά είσχωρήση 
μέχρι τής έτέρας τών έγκεφαλικών κοιλιών 
Ή βλάβη τής τετάρτης κοιλίας προσβάλλει 
σοβαρώτερον όλον τό ζώον ή δέ τής μέσης 
όλιγώτερον ή κατόπιν βλάβης έκάστης τών 
προσθίων κοιλιών έπερχομένη άπώλεια είνε 
έτι μικροτέρα, πρό παντός, έάν τό ζώον είνε 
νεκρόν. Αί συμπιέσεις τών κοιλιών, είτε πει
ραματικοί είς τά ζώα είτε τυχαίοι είς τά 
τρυπανιζόμενα άτομα προκαλοϋσι τά αύτά 
φαινόμενα τά όποια καί αί μέχρι τών κοι · 
λιών τομαί Άλλ' έάν αί παρειαί τών τμη 
θεισών κοιλιών έπουλωθώσι, τότε ώς έκ τού 
έκ νέου σχηματισμού τοϋ «πνεύματος» ή κί 
νησις καί ή αίσθησις θά άνοφανώσι.

Ού μόνον ή έξάτμισις τοϋ ψυχικού πνεύ
ματος διά τοΰ γενομένου άνοίγιιατος δέν 
έοτέρησε τής ζωής τό ζώον, άλλ’ εύθύς ώς 
συναθροισθή έκ νέου είς τάς κοιλίας τό πνεύ 
μα, αί συνιστάσσι τήν ψυχήν λειτουργίαι ή 
μνήμη, ή άναπαράστασις καί ή κρίσις άνα- 
φαίνονται δέν ήδρευον είς τό ψυχικόν πνεύ
μα, οϋτινος ή αδιάκοπος παραγωγή καί κα- 
τανάλο σις άποτελοΰοιν ό τι ένίοτε καλού, εν 
»νευρικήν δύναμιν». I ό ψυχικόν πνεύμα τού 
1 αληνοϋ όθεν, δέν είνε ώρισμένως ή ψυχή 
ε’νε «τό πρώτον όργανον» τής ψυχής, ήτις 
ψυχή, οίαδήποτε καί άν είνε άλλως τε ή φύ- 
σις αύτής. έδρεύει είς αύτόν τόν έγκέφαλον. 
Τό πνεύμα όθεν, ώς τό νευρικόν ρεύμα τών 
νεωτέρων. χρησιμεύει πρό παντός είς τήν με 
τάδοσιν τών αισθημάτων καί τών έκουσίων 
κινήσεων Λί άνα. ίξεις τοϋ ψυχικού πνεύ 
ματος μετ' άλλων ούσιών δύνανται νά κα- 
ταστήσωσιν αύτό καπνώδες. αίθαλσεν, άκα 
τάλληλον πρός έκτέλεσιν τών λειτουργιών 
τήε σχετικής ζωής.

Κατά τόν I αληνόν είνε άναγκαϊον. ίνα 
<·αϊ ψυχαί συμπάσχωσι μετά τών σωμάτων 
και πρό παντός κατόπιν πυκνωσεως τού πνεύ 
ματος, νά σκοτίζηται ή διαύγεια τού λογι 
κού ως κατοπτρον άμαυρούμενον ύπό άτ 
μών». Έκ τούτου έπεται. ότι ούδεμία φωτει 
νέτης, συνεκτικότης, άρκούσα σημαντικέτης 
δέν μεταδίδεται πλέον είς τάς είκόναε ύπό 
τοΰ πνεύματος, έφ'όσον παραμένει τούτο 
πυκνόν καί έσκοτισμένον.

Όφείλορεν νά άναγνωρίσωμεν. ότι ό Γα
ληνός παρεσχεν είς τό ανθρώπινον πνεύμα 
τήν άξιολογωτέραν ύπηρεσίαν θέτων τέρμα 
είς τήν περίοδον έκείνην τής άποπλανήσεως. 
καθ’ ήν άκολουθοΰντες τόν 'Ιπποκράτη/ καί 
Άριστοτέλην φιλόσοφοι καί ιατροί ειχον πλα- 
νηθή έπί τόσον χρόνον, διά παντός εν τώ 
έγκεφάλω τοποθετών τήν έδραν τών αίσθή 
σεων, τής έκουσίας κινήσεως καί τής διά
νοιας.

Ενταύθα δυνάμεθα θαρρούντως νά φέρω- 
μεν τόν λόγον έπί τών έγκεφαλικών έντο- 
πίσεων τών διαφόρων λειτουργιών τής αίσθή 
σεως κινήσεως καί διανοίας είς διακεκριμέ
νος χώρας τού έγκεφάλου. Ό Γαληνός θαυ- 
μασίως διείδε τό δυνατόν μιας έπιστήμης τών 
λειτουργικών έντοπίσεων τού έγκεφάλου θεω 
ρουμένου ώρισμένως ώς οργάνου τής αίσθή
σεως, έκουσίας κινήσεως καί διάνοιας Τσι- 
αύτη όντως είνε ή διαίρεαις, ήν δέχεται διά 
τήν μελέτην τών ψυχικών λειτουργιών όταν 
διακρίνει αύτάς ώς αισθητικός κινητικός καί 
διανοητικός Η αισθητική δύναμιε τής ψυ
χής περιλαμβάνει πέντε έν όλω διάφορα ειόη· 
τήν όρασιν, τήν οοφρηοιν. τήν γευσιν τήν 
ακοήν, τήν άφήν μετά τοϋ ιδιαιτέρου αύτής 
συμπτώματος, τού πόνου. Η κινητική δύνα- 
μις έν μόνον είδος έχει, τήν κινητικότητα. 
Ή τελευταία δέ ή διανοητική καί λογική, 
διαιρείται είς άναπαράστασιν νόησιν καί

Τό σχήμα τούτο τού I αληνού διαφέρει πρό 
παντός τοϋ Άριστοτέλους καί τών Περιπατη
τικών κατά τήν έλειψιν «κοινού αίσθητη 
ρίου» (sensorium commune , μοναδικού, 
προς τό όποιον συντρέχουσιν όλα τά άλλα 
αισθητήρια καί τό όποιον είνε ή κοινή αίσ 
θησις όλων καί έκάστης τών αισθήσεων.

’Εκτός τών ειδικών αισθήσεων, όντως ό 
’Αριστοτέλης είχε δεχθή τήν ύπαρξιν κοινής 
αίσθήσεως, είς ήν συνέρχονται δλαι αί ένερ- 
γούμεναι αισθήσεις. Τήν κοινήν ταύτην αίσ· 
θησιν ό 'Αριστοτέλης είχε φυσικώς τοποθε- 
τήση είς τήν καρδίαν αρχήν όλων τών αισθή
σεων καί έδραν του κοινού οργάνου όλων 
τών άλλων αισθητηρίων οργάνων.

Θά ίδωμεν τήν τεραστίαν τύχην τοΰ κοι 
νοΰ αισθητηρίου, σπερ καί κατά τόν ΙΗ'. 
αιώνα άκόμη ευρεν άπολογητήν τόν μέγαν 
άνατόμον SOmmering. Έκ τής καρδίας τό 
κοινόν αισθητήριον μετετσπίσθη έν τή πα- 
ρόδω τών αιώνων είς πολλάς χώρας τοϋ εγ
κεφάλου είς τό ύγρόν τών κοιλιών τού έγ
κεφάλου έμελλε τέλος νά άποσβεσθή ή πα 
λαιά αύτή ιδέα τούλάχιστον κατά το φαινό 
μενον. διότι έπανέζησεν είς τήν έτι καί νϋν 
ένίοτε έπιβαλλομένην γλώσσαν, ύπό μορφήν 

άξιώματος. είς τό πνεύμα τών περί τών λει 
τουργιών τοϋ έγκεφάλου πραγματευόμενων 
φυσιολόγων. Εν πάση περιπτώσει καί ή πα- 
ρατήρησις αυτή ένδιαφέρει τήν ιστορίαν τών 
ψυχολογικών τού μεοαιώνος τών νεωτερων 
χρόνων, ό Γαληνός ούδέποτε μεταχειρίζεται 
«τήν κοινήν αίσθησιν» Ή περικοπή τών 
«ιατρικών ορισμών» όπου ή διευθυντήρια 
τής ψυχής δύναμις θεωρουμένη ως άσκούσα 
είδος τι άρχής έπί τών «μερών τής ψυχής» 
τοποθετείται είς τήν βάσιν τοϋ έγκεφάλου 
αντί τοϋ «σώματος» αύτοϋ καθώς είς ολό
κληρον τό έργον τού Γαληνού, δέν είνε βε
βαίως αύθεντική Ούδείς τών χαρακτήρων 
τής κοινής αίσθήσεως αποδίδεται άλλως τε 
ένταϋθα είς τό κυριαρχικόν τούτο μέρος τής 
ψυχής.

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΙΙΡΟΣΦΟΝΗΣΙΣ
TOY Κου ΟΡΑΤ1ΟΥ ΜΑΡΟΥΚΗ

Έι> κυ Λρχαι ιλογικφ Σνν^βίιρ 

κατά μετάφραόιν τοϋ κ.

Ε Ρ Ρ I Κ Ο Ύ Α. Σ Κ Α Σ Σ Η

Μεταξύ τών έν τώ συνβδρίφ διαλαμψάντων 
συγζαταλεκτέος καί ό ’Αντιπρόσωπος τοϋ Πάπα 
ζ. Όράτιος Μαρούκης, διευθυντής τών Μουσείων 
τοϋ Βατικανού καί τοϋ έν Λατερανψ Μουσείου 
τής Χριστιαν. αρχαιολογίας, άνήρ άρτιας μορ- 
φώσ.ω:. Ό σοφός καθηγητής έν έκτάκτω γενική 
συνεδρία γενομένη έν τώ ΈΟνίζφ Πανεπιστημίω 
έποιήσατο λαμπρόν άνακοίνωσιν περί τών διαφό
ρων τής 'Ρώμη; Κατακομβών καί τών εσχάτως 
έν αύταΐ; γενομένων ΰπ' αύτοϋ ανακαλύψεων. 
Ό ζ. Μαρούκης, άρξαμένης τή; συνεδρίας, ά- 
νήλθε τό βήμα,χαιρετίσας πρό τής άνακοινώσεως 
αύτοϋ τού; παρευρισκομένους Λατινιστί,ώδε πως:

«Τοϋ Ελληνικού Βασιλείου τήν πρόσκλησιν, 
Γαληνότατε ΙΙρίγζηψ, τή; αποστολής αντιπρο
σώπου εΐ; τήν μεγαλοπρεπεστάτην ταύτην συ- 
νέλευσιν άνδρών ενδοξότατων,ό Σεβαστός Ποντί- 
φιξ Πίος Πάπας Γ άσμέ.ως άπεδέξατο· καί μοι 
κεχαρισμένη καί ήδεϊα ύπουργία νά έπιτραπή 
ήθέλησε, νά αγγείλω τφ 'Αθήνησιν ’Αρχαιο
λογική συνεδρίφ τή; Άποστολικής “Εδρας τήν 
συμμετοχήν.

Καί τούτο δικαίως άναμφισβητήτως συμβαίνει 
καί δι'αιτίαν καθόλου δικαίαν. Διότι, τήν πο
λιτείαν ταύτην τών επιστημών μητέρα καί θρί- 
πτειραν πρό; τήν άρχαίαν τοϋ 'Ρωμύλου πόλιν, 
πάντων ήδη κυρίαρχον, στενφ δεσμφ τών αιώ
νων ή ιστορία θαυμαστφ πάνυ τφ τρόπφ συ- 
νέζευξε.

Διότι, έάν ποτέ άπό τής ίεράς ταύτης, τοϋ 
Περικλεούς άκροπόλεω; ό Ήλιος τών επιστη-
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μών καί τών τεχνών μέχρι τών τής Άσίά; καί 
της Ιταλίας χωρών έπέλ.αμψε, καί άπό τοϋ 
Καπετωλίου τοϋ ακινήτου βράχου τών Υπά
των καί τών Καισάρων τή άρετή ή 'Ρώμη το- 
σούτου φωτός τήν δάδα μέχρι τών άνά τήν οι
κουμένην διεσκεαασμένων Βρεττανών ήγαγε θρι- 
αμβεύουσα.

Τοϋ Πέτρου ή άρχαία έδρα, τοΰ ρωμαϊκού 
μεγαλείου κληρονόμος τών τεχνών ήδη πάντο· 
θεν ευτυχεί μετατροπή τώ Χριστφ καΟιερωθει- 
σών μεγάλως έπεμελήθη καί τής χριστιανικής 
τέχνης μνημεία, τών παλαιών ούκ ανάξια, έδω- 
κεν. Άλλα μήν καί οί Ρωμαίοι Ποντίφικες 
τήν σεβάσμιον αρχαιότητα πάση άγάπη πε- 
ριέσπον καί τής Ελληνικής τέχνης τά αγάλ
ματα, ά ή ’Ρώμη ποτέ άπό τή; άλούσης Άχαΐα: 
έν τοΐς αυτής τείχεσιν ΰπεδέξατο, μετά τοσαύ- 
τας τών πραγμάτων κρίσεις έν οοϊς διαιτήμασι 
τοΰ Βατικανού καί τοΰ Λατερανείου 'Ανακτό
ρου έπιμελεία λαμπροτάτη έστησαν.

Τή; Ρώμης αί άνασκαφαί τή τών Ποντι- 
φίκων μεγαλοδωρία τήν αρχήν έλαβον καί δή έν 
τοΐς ήμετέροις χρόνοις ή ’Ρωμαϊκή Έδρα, καί- 
περ τών προτέρων βοηθημάτων έρημος, τούς θη
σαυρούς τής αρχαίας τέχνης σώζει καί αυξάνει, 
έτι πρό: τούτοις αύτή τά; έν τοΐ; ιεροί; κοι
μητήριο·.; άνασκαφάς, άφ ' ών τής πρωθήβου Έκ · 
κλησίας ή Ιστορία νέω δλως φωτί καταχείται, 
ενδελεχώς ζαί είς ωφέλειαν μεγίστην τής ήμε · 
τέρας επιστήμης προέκούε.

Τέλος τής τοΰ Βατικανού βιβλιοθήκη; ζαί 
τοΰ Πο .τιφικικοΰ γραμματοφυλαζίου τά χειρό
γραφα τοΰ Ιΐο,τίφικο; έπιμελεία αυξάνονται ζαί 
διασαφηνίζονται ζαί τών άπανταχοθεν πιπαι ■ 
δευμένων άνδρών τά; πρός διασάφησιν τή; ιστο
ρίας σπουδάς ή 'Ρώμη θάλπει ζαί επιμελείται.

Έν ονόματι τοΰ Σεβαστού Ποντίφικος προσφέ
ρω ύμϊν τόν χαιρετισμόν ζαί ύπέρ τής ήμετέρα; 
επιστήμη:,την τής ιστορικήν αλήθειαν ζητούσης. 
προς τον Θεόν τόν αυτουργόν τή; αλήθεια; πάντα 
τά κεχαρισμένα εύχομαι.

Άφετέ με. τόν οιά μεγίστης τιμής σχόντα 
νά προσαγορεύσω υμάς Λατινιστί, όπως τοΐ; ρή- 
μασι τοϋ αρχαίου τηβεννοφόρου έθ ου; χρήσωμαι 
και οιωνόν ύπέρ τής ήμετέρας συνελεύσεω; κατά 
τό τών 'Ρωμαίων έθος εΐπω τό «αγαθή τύχη».

Τελευτών δέ χαίρω δτι, έν τή έπιφανεστατη 
ύμετερμ συνελεύσει ενώπιον υμών, έν τή επι
στήμη "ή; παγγενοϋς άρχαιότητος όδηγών ζαί 
διδασκάλων, τά μεγάλα ονόματα τών ’Αθηνών 
ζαί τής ’Ρώμης, καθάπερ συνθήκης σύμβολου, 
όμοΰ συνενοϋται, δύο βεβαίως ονόματα, ών ούδέν 
•ύγενέστερον, ούδέν έξοχώτερον ό "Ηλιο; άπό 
’Ανατολή; μέχρι Δύσεω; κατηύγασεν.

II ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Αΐ διά τό κάλλος, τήν σοφίαν κα\ τήν 

σεμνότητα αύτών διαποέπουσαι παρθένοι 
τού Βυζάντιον, προσκληθεΐσαι ύπό τής 
Βασιλομήτορος. μετέβησαν είς τά άνά 
κτορα, ΐνα ό Αύτοκράτωρ Θεόφιλος, 
οστις έπρόκειτο νά ννμφενθή,έκλέξη με 
ταξύ αύτών σύζυγον καί βασίλισσαν προσ- 
φέρων αύτή πρός ένδειξιν τούτου ώραιό 
τατον μύλον, δπερ έκράτει. Μεταξύ τών 
παρθένων τούτων ήτο καί μία καλονμέ- 
νη Κασσιανή, Κασία Λ Ίκασία- 
Μόλιο δμως είδε ταύτην ό Θεόφιλος, έ- 
τρώθη ύπό τοϋ κάλλους της καί θέλων 
νά δοκιμάσιι τήν εύφυΐαν αύτής. έπλη- 
σίασε καί τή είπεν :

— Έκ γυναικών έ ρ ύ η τ ά φ α ΰ 
λ α.

Έννοών διά τούτου δτι ένεκα τής Ενας 
πάσχει τό άνθροόπινον γένος. Τότε ή εύ· 
φνής Κασσιανή άπήντησεν, έρυθριώσα 
μέν, άλλά μετά παρρησίας:

— Αλλά τ ά κ ρ ε ί τ τ ω έ ξ αύτής 
τής γυναικός πηγάζει.

’Εννοούσα διά τούτον δτι έκ τής παρ
θένου Μαρίας έγεννήθη ό ’Ιησούς Χρι
στός, ό λντριόσας τόν κόσμον,

Η άπάντησις τής Κασσιανής δνσηρέ 
στήσε τόν Αύτοκράτορα δστις αντί νά 
δοιοιι τό μήλον ταύτη προσέψιρεν αύτό 
είς τήν έκ Παφλαγονίας Θεοδώραν, ή 
οποία ώς Αύτοκράτειρα έγένετο γνωστή 
διά τίιν άναστήλωσιν τών ιερών εικόνων.

Ή Κασσιανή μετά τούτο άπεσύρθη και 
έγένετο μοναχή, έμόναζε δέ είς μοναστή- 
ριον εύρισκόμενον πλησίον τοϋ Βυζα
ντίου, όπου Λσχολεϊτο, συντάσσονσα ύ
μνους καί δεήσεις είς τόν Θεόν. Έκ τών 
έργων δ’ αύτής διεσώθιισαν ό ύμνος Κ ύ 
μάτι θ αλάσσης, ό ψαλλόμενος κατά 
τό Μέγα Σάββατον καί τό δοξαστικόν 
Κύριε ή έ ν π ο λ λ α ϊ ς ά μ α ρ τ ί α ι ς 
περί π ε σ ο ΰ σ α γ u ν ή, τό φαλλόμενον 
τή Μεγάλη Τετάρτη. Ενώ ή Κασσιανή 
συνέτασσε τό δοξαστικόν τοΰτο, τή συ- 
νέόιι έπεισόδιον, έχον ώς έξής:

Η μοναχή ειχεν ήδη συγγράφει έκ τον 
δοξαστικού τό επόμενον μέρος :

«Κύριε ή έν πολλαϊς άμαρτίαις περιπε- 
οοΰσα γυνή, τήν σήν αίσθανομένη θεό 
τιιτα, μνρο,όρου λαβοΰσα τάξιν. όδυ- 
ρομένή μύρα σοι πρό τοϋ ένταφιασμοϋ κο
μίζει. ΟϊμοιΙ λέγουσα οίστρος ακολασίας, 
ζοφώδης τε καί ασέληνος, έρως τής Αμαρ
τίας. Δέξαι μου τάς πηγάς τών δακρύων, 
ό νεφέλαις διεξάγων τής θαλάσσης τό 

ύδωρ κάμφθητί μοι πρός τούς στεναγμούς 
τής καρδίας, ό κλίνας τούς ούρανούς τή 
άφάτω σου κενώσει. Καταφιλήσω τούς 
άχράντους σου πόδας. άποσμίξω δέ τού 
τους πάλιν τοΐς τής κεφαλής μου βο- 
στρύχοις....»

Αίφνης όμως διεκόπη, διότι τή άνήγ 
γειλον δτι ό Αύτοκράτωρ ήλθε πρός έπί- 
σκεφιν αύτής. Τότε έσ.πευσε νά κρυβή. 
ό δέ αύτοκράτωρ Θεόφιλος είσελθών είς 
τό κελλίον τής Κασσιανής καί μή εύρών 
αύτήν, άνέγνω τά ήδη γεγραμμένα καί 
προσέθηκεν ίδία χειρΐ τά έξής ;

«Ών έν τώ παραδείσω Εύα τό δείλι- 
νόν. κρότον τοΐς ώσ\ν ήχηθεϊσα τώ φόβω 
έκρύβη ...»

Ταϋτα γράφας ό Αύτοκράτωρ άπήλθεν. 
ή δέ Κασσιανή έπανελθονσα εΐς τό κελ 
λίον της. άνέγνω τά ύπό τοϋ Θεοφίλου 
γραφέντα καί συνεπλήοιοσε τόν ύμνον διά 
τών έπομένω :

«'Αμαρτιών μου τά πλήθη καί κριμά
των σου άβύοσους τίς έξιχνιάσει, φνχο 
σώστα σωτήρ μου; Μ ή με τήν σήν δού 
λην παρίδης ό άμέτρη’ον έχων τό έλεος».

Τό έπεισόδιον τοΰτο καί τά μεταξύ Κασ 
σιανήςκαι Θεοφίλου έν γένει διατρέξα··τα 
λαβών ώς θέμα ό κ. Δημήτριος Βερναρ 
δάκης. δτε ήτο είσέτι φοιτητής τον Έθνι 
κοϋ Πανεπιστημίου, συνέταξεν έν τών 
πρώτων αύτοΰ ποιημάτων, ύπό τόν τί 
τθ.ον, ή Ί κασία, τό όποιον έβοαβεύθη 
είς τόν Βουτσιναϊον ποιητικόν διαγωνι 
σμόν τώ 1856

WASUm ΚΑΔΛΙΤίΧΚΠΝ
Ό μουσικός νευρικός, αεικίνητος, ανυ

πόμονος και ενίοτε σκαιός, άλλ’ έχει εύγενή 
ψυχήν, τρυφερόν καρδίαν, εύρεΐαν διάνοιαν. 
Έχει πτήσιν πτηνού, άλλά καί βαρύτητα 
μολύβδου. είνε ζέφυρος άμα καί βορράς, είνε 
ρύαξ κελαρίζων άλλά καί χείμαρρος φράτ- 
των.Όταν παίζη άφαιοεΐται. όταν άκούη ε
ξαίρετοι εις τούς ούρανούς είνε ό ήχος τοΰ 
σύμπαντος εινε ή φωλεό τών πτηνών, ό 
μηκηθμος τοϋ βορρά, ή φωνή τής άηδόνος 
είνε κρυσταλλευτός καταράκτης διά του 
ότοίου ρέοννοί φδογγοι τών ψακμών τών 
άγγέλων,είνε ή κορυφή τών μουσών διά τής 
οποίας κατευνάζονται τά πάθη.

Ό ποιητής είνε δλως διόλου άλλος, πράος, 
ύπομονητικός, τρυφερός, άείέρωτευμένος, άεί 
πάσχων φαντάζεται τήν νεότητα πάντοτε 
μειδιώοαν μηδέποτε δέ σκεπτομενος τό γήρας.

Νομίζει' όλα Θάλλοντα,τά πάντα φωτεινά. 

ή διάνοιά του είνε άπειρος ώς τό σύμπαν, 
ή καρδία του πλούσια, ώς ή φύσις καί εΐς 
τάς πλέον τοϋ βίου δεινάς περιστάσεις είνε 
ύπομονητικός άρκεΐται μόνον είς τό νά τάς 
ψάλλη είνε ή ψυχή τοϋ έρωτος τό αίσθημα 
τοϋ πάθους τό παρθένον ιδανικόν, εινε τών 
Σεραφείμ αί θείοι ώδαί,τά όποια δέν έγνώ- 
ρισαν κόσμον και ψάλλουν μόνον τό αγνω 
στον τέλος ή καρδία. του εινε ναός, είς όν 
προσεύχονται όλα τά εύγενή αισθήματα.
Ό ζωγράφος είνε ή φαντασία ζώσα άλλά καί 
πραγματικότης πτερυγίζουσα καί συνδέει τό 
πάν είς έν καί μόνον Γή ούρανός,θάλασσα, 
άστρα σελήνη, ήλιος, αύγή, εσπέρα, σκότος, 
φώς ζωή θάνατος όλα κρέμονται έκ τοϋ 
χρωστήρος αύτοΰ. Ούδέν δι αύτόν είνε κρυ
πτόν ή φαντασία του έξικνεϊται καί είς τά 
βάθη τής θαλάσσης άκόμη ώς έξικνεϊται καί 
είς τόν γαλανόν θύσανόν ώραίων οφθαλμών 
εινε ζέφυρος άεί πνέων, ούτινος ήπνοήφθά 
νει έκ τών κορυφών τών όρέων μέχρι τοϋ 
άκρου τών χειλέων έρατεινής μορφής. Ό 
χρωστήρ του σημείο! τόν κεραυνόν ένσκή 
πτοντα, άλλά και τόν ήλιον άνατέλλοντα.

Ό γλύπτης, ή άνατόμος αύτη δύναμις τής 
ψυχής ή ζώσα αύτη έπιστήμη, άναπαρα- 
στώσα τό τελειώτερον πλάσμα τοϋ θεού, 
τόν άνθρωπον είνε φύσει ιδεώδης φύσει ά - 
γαθός ολίγον Αίσωπος, δηλαδή φιλόσοφος 
θέλει τήν δόξαν, ζητεί τήν άθαναοίαν, ού 
δέπότε σκέπτεται διάπλούτη άναρχος διαιω 
νιότης έράται τοϋ κάλλους πωθεΐτήν τελειό
τητα λατρεύει τήν φύσιν άποθνήοκει διά 
τήν τέχνην, άναγεννάται έξ αύτής ερημί
της παντός γήινου, βασιλεύς παντός αίω 
νίου. Νεκρά τέλος πόλις είς ζώντα έρείπεια.

S. Ohc.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ

Θεότη; ποϋ γεννήθηκε; ’στή φάτνη τών αλόγων 
Θεότη; δπου ήστραψεν ή οικουμένη όλη,^ 
Θεότη; ποΰ ’μειδίασαν ή νύκτες,-ά σκοτάδια 
Θεότη; ποΰ λαμπρύνθησαν τοΰ ούρανοΰ οί θόλοι.

Θεότη; τών ψυχών λαμπτήρ τοΰ σύμπαντος θεότη;... 
Σωτήρ αμαρτωλών ψυχών I θεότη; αστρον φωτεινόν, 
Θεότη; ελαβε ζωήν έ;’ ού ή άνθρωπότη;.

Θεός θεόν έγέννησε 'στό νεΰμα του καί μόνον 
Κ' ένώ σέ σκότη αμαρτωλά οί άνθρωπ’ εφρικιων, 
Γλυκύ έσπειρε χαμόγελον ’στόν γήϊνόν μα; πόνον 
Τό αστρον τό ουράνιον τό άγιον παιδίον.

Σοφία Κ. <11*ονομ£δου.
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aa a® a
Πρό τινων ημερών ειχεν έλθη προ; έπίσκεψίν μου 

γνωστός μοι Ρώσσος καί μ ’ εύρεν άναγίνώσκοντα 
τήν «Φύσιν», τεύχος 17θν, 1η; ’Ιανουάριου ένε- 
στώτος έτους.

Έπιθυμών δέ, ινα λάβη ιδέαν τού περιεχο
μένου τού περιοδικού μου, μέ παρεκαλεσεν, όπως 
τφ άναγνώσω,ερμηνεύω·/ ^ωσσιστί. Δύο τών δια
τριβών «Ό Πνευματισμό;» καί «Πώς ομιλούν 
τά ζφα πτηνά», τφ έκαμον τήν μεγαλειτέραν 
ίντύπωσιν καί περί μέν τού ζητήματος 
πνευματιστικών πειραμάτων δέν έθεώρει ι 
κατάλληλον νά κρίνη καί δώση ιδέαν, άλλ 
σχετο νά μοί συστήση φίλον του, 
νον περί τά τοιαϋτα καί γράψζντα πολλά 
τού ζητήματος τούτου.

Όσον άφορα δέ τήν ομιλία 
γενικώς περί τών ζώων, είπε τά έξη::

« ’Εν Ρωσσίο: καί I, χΧλχ'.ς χώρα·
,νικώς παρά

καταγι

; τών 
εαυτόν 

ύπέ- 
όμε- 

επι

τών πτηνών καί■ V

κινήσητε τό ενδιαφέρον του καί θά

, ισω; δέ 
καί παρ ύμϊν, επικρατεί γενικώς παρά τοΐς 
άπλοϊκοϊς ή πίστις,τού ότι τά ζώα συνεννοούν
ται πρός άλληλα, συνδιαλεγόμενα διά γλώσση: 
άκαταλήπτου ήμΐ-/. Εινε δέ γενικώς παραδεδεγ
μένο·/, οτι πολλαί ίδβαι, έπικρατοΰσαι παρά τφ 
λαώ, παρά τοϊς άμαθέσιν, έχουσιν άρχαιοτάτη/ 
τήν προέλευσιν καί διεσώθησαν διά ζώση: φωνή; 
καί παραδόσεως άπ' αιώνων.

«Μεταξύ δέ τούτων πρώτιστη·/ κατέχουσι θέσιν 
αί μήχρήζουσαι μεγάλων διανοητικών γνώσεων.

α Έάν εις τόν άπαίδευτον χωρικό >, θελήσητε 
νά φιλοσοφήσητε, έάν θελήσητε ·,ά τω έζηγή- 
σητε φαινόμενα, διαφεύγοντα τήν διάνοιαν του, 
ή κάλλιον «ίπειν, άπαιτοΰντα προηγούμενη·/ δια
νοητικήν μόρφωσιν πρός κατανόησίν, θά κινήσητε 
μειδίαμα δυσπιστίας.

«Κάμετε τω δμως λόγον περί ζώων, μεθ’ ώ 
έσυνιίθισε νά ζή καί νά βλέπη καί άκούη διαρκώς 
καί ευθύς θά 
πιστευθήτε.

αΤόσφ δέ ταχύτερο·/ θά πιστευθήτ 
ζφα, περί ών ό λόγος 
ώς όρνιθες, κύνε;, 
νά μή πιστεύση, οτι αί 
άφοϋ τάς βλέπει τρέχουσας 
άλέκτορος, κράζοντος, άμα εύρη κόκκους τινάς.

«Καί οχι μόνον πιστεύει, οτι τά ζώα συνεν
νοούνται καί έννοούσιν άλληλα, άλλ' έχει καί 
πατροπαράδοτον παράοοσιν, δτι καί οί άνθρω
ποι τοϋ πολύ παλαιού καιρού ήννόουν τήν γλώσ
σαν τών ζώων, 
ξαιρέτω;, βραδύτερου δέ τινές μόνο 
τοις τοϊς τισίν απόδιδε·, ό λα' 
καί χάριν άπό Θεού, δι' άρετάς 
βίον.

«Πρός έπικύρωσιν δέ τούτου έχει καί τάάνέκ- 
οοτά του, ών ί'ν μοι οιέσωσεν ά μνήμη καί 

, δσφ τά 
, είσ'· πλησιέστερα αύτφ, 

ίπποι κ. λ. καί δικαίως. ΙΙώ; 
, δτι αί όρνιθες ομιλοΰσιν. 

εϊς τήν φωνήν τού

, κατ’ άρχάς μέν άπαντες άνε· 
τού-
τινα

θεάρεστον

ν, και
0; δύναμίν 
; καί

εκθέτω αυτό ύμϊν, ώς ήκουσα άπό τού στόματος 
τοϋ μακαρίτου πατρό; μου.

«Έζη ποτέ θεάρεστος καί θεοευλαβής άνήρ, 
καλούμενο: Γερο-Δούκας. θέλων δε ν’άνταμείψη 
αύτόν ό Θεός διά τάς άρετάς καί τήν εύσέβειάν 
του, τφ έδωκε το μοναδικόν χάρισμα τού μαν
τεύει-/ τά διανοήματα καί κατανοεϊν τήν γλώσ
σαν τών ζώων, τήν άκατανόητον τοΐς λοιποί; 
αμαρτωλοί;.

“Εθετο Ομως και περιορισμόν τινα τής δω
ρεάς, οτι καθ’ ήν ήμέραν ήθελε·/ άποκαλύψη τό 
μυστήριον τούτο ένί οίφδήποτε τών ανθρώπων, 
συγγενών καί φίλων ή ξένων, θά άπέθνησκεν.

Έτελεϊτο ήμέραν τινά μεγάλη πανήγυρι; καί 
ειχεν άποφασίση ό Γερο-Δούκας νά πορευθή είς 
αυτήν μετά τής συζύγου του.

Όθεν έτοιμασθέντες άπό τής παραμονής, 
ήγέρθησαν λίαν πρωί, έφωδιάσθησαν διά τροφί
μων ημερών δύο καί έξεκίνησαν, παραλαβόντες 
μεθ ’ εαυτών τήν ίππον των, άκολουθουμένην 
ύπό τοϋ μικρού της πώλου.

Καθ' ί,δόν ή κυρία κουρασθείσα, ιππευσε καί 
ήρξατο έρωτώσα τόν άνδρα της. περί τής πανη- 
γύρεως, εις ήν πρώτην φοράν ήρχετο.

Έ< ώ συνδιελέγοντο, αίφνης ό Γέρο Δούκας 
έμειδίασε. Ποιον τό αίτιον, τόν ήρώτησεν έζείνη, 
διά τί γελάς;

— Έ εθυμήθην κάτι, είπεν εκείνος καί ήθέλησε 
νά εξακολούθηση τήν πρώτην ομιλίαν, πλήν τό 
επίμονον ήμισύ του. έπέμεινε καί καλά ν ' άκούση 
τί ένεθυμήθη.

Θέλων νά τήν καταπραύνη καί καθησυχάση, 
υπέσχετο ει; αυτήν ο Γερο-Δούκας, οτι άμα τή 
έπανό-.φ των είς τόν οίκον, ήθελε τή διη- 
γηθή περί τού κινήσαντος τό μειδίαμά του 
ανεκδότου, μακροϋ, μέν καί άπαιτοΰντος χρόνον 
καί ησυχίαν αρκετήν, ών έστεροϋντο ήδη, ώ; 
πλησιάζοντας είς τό τέρμα τοΰ ταξειδίου των.

Ούτω πω; κατεπείσθη ή Γραία-Δούκαινα νά 
παύσητχι ενοχλούσα αύτόν, ύποσχόμειον μέν, 
άλλ’ έλπίζοντσ, 'ότι δέν θά εύρίσκετΟ είς τήν 
ανάγκην νά ϊκμυστηρευθή τή συζύγω του, επειδή 
έξ άπαντος ί. τούτφ τφ μεταξύ θ> έλησμόνει.

Τί δ' ήτο τό κίνησαν τό μειδίαμα τού Γέρο- 
Δοΰκαι Είπομεν, ότι ή φορβά: είχε μικρόν πώ
λον, άκολουθούντα. ’Επειδή προϊούση; τής ημέ
ρα;, ό ήλιος καθίστατο φλογερός, ό πώλος καθυ
στερώ·/ καί μετά κόπου συρόμενος, έλεγε χρε- 
μετρίζων τή μητρί αυτού;

— « Άπέκαμον, ώ μήτερ, λιμοκτονώ καί 
κατζφλογίζομαι υπό τρομερά; δείψη;- δέν είναι 
δυνατόν νά σταματήσωμεν έκεϊ που, ύπό τήν 
σκιάν οέ-δρου, όπως άναπαυθώμεν ολίγον; δέν 
δύναμαι πλέον νά βαδίζω, πότε θά φθάσωμεν ; 
θά διαρκέση έπί πολλάς ετι ημέρας τό ταξείδιον 
ημών ; προτιμότερου ήτο να μένωμεν εν τφ 
σταύλψ, ύπό τήν στέγην τήν δροσεράν ή εδώ 

ύπό τόν πυρακτοϋντα τούτον ήλιον- έκεϊ πά
σαν στιγμήν έθήλαζον, ένφ έδώ άπό πρωία: ούτε 
μ' έθήλασα:, ούτε μ’ έθώπευσα:».

— 'Οκνηρόν καί μεμψίμοιρον παιδίον! έχρει- 
μέτισεν είς άπάντησιν, στραφείσα, ή φορβά; 
μήτηρ, χωρίς βάρος, χωρίς φορτίο·/, έλαφρόν ώ; 
πτερόν καί ά.τέκαμες βαδίζον! τί νά εϊπω έγώ, 
ή φέρουσα τοσοϋτον φορτίο» έπί τής ράχεώ: μου ! 
“Εχε υπομονήν, μικρόν μου, καί μετά ήμίσειαν 
ώραν φθάνομεν είς τόν σταθμόν καί έκεϊ θα άνα- 
παυθής, θά πίης όσον θέλεις».

Τήν διάλεξιν ταύτην λοιπον ήκουσεν ό γέρων 
μα; καί έμείδίασεν, εύρίσκων παρεμφερή τή αν
θρώπινη τήν τών ζώων ά.ατροφήν.

Παρήλθον αί ήμέραι τή; πανηγύρεως καί οί 
πανταχοθεν συρρεύσαντες πανηγυρισταί ήρςαντο 
απερχόμενοι έκαστος εις τά ίδια,τούτου: δ'έμι- 
μήθησαν καί ό Γερο-Δούκας μετά τή; γραίας του.

Τήν επιούσαν τής έπανόδου των, ή γραία 
Δούκαι .α άναμνησθείσα τής ύποσχέσεω; τοϋ συ 
ζύγου αύτής, ήρξατο πάλιν ένοχλοϋσα αύτόν, 
όπως τή διηγηθή τό ενδιαφέρον άνέκδοτον.

Ό δυστυχής Γέρο Δούκας, βλέπω·/, δτι αδύ
νατον νά εύρη πλέον ησυχίαν, ύπεχώρησεν εις 
τήν άπαίτησιν της. Γ ωρίζων δέ, ότι μετά 
τήν έκμυστήρευσιν θα έπήρχετο τό μοιραΐον τέ 
λο; του, παρεκάλεσε τήν γραΐάν του, όπω: έτοι- 
μάση τά συνήθη «κόλλυβα καί συγχωρέτια».

’Απορούσα εκείνη έπί τή παραδόζφ επιθυμία 
του ταύτη, τή συγγνωστή γυναικί κυοφορούση 
μάλλον ή αύτφ, έπιδόθη εΐ; τήν παρασκευήν 
τών αίτηθέντων.

Ώ; μέγαρον τοΰ Γεροντος-Δούκα έχρησίμευεν 
οΐκίσκος μονώροφος, ούτινος ή θύρα διηνοίγετο 
πρό; ιύρεΐαν αύλήν.

Έπί τοϋ ούδού τή: θύρας ήν έξηπλωμένος ό 
κύων Μούργος, οστι; άκούων τά: πρό; θάνατον 
τού κυρίου του προετοιμασίας, μετά πολλή; τή; 
δυσκολίας συνεκράτει τούς όλολυγμούς του.

'Ολίγον περαιτέρω ό πετεινό; μετά τών ορ
νίθων καί κατ' αύτή άκόμη τήν πέ.θιμον στιγ
μήν πρό τών οφθαλμών τοϋ κυρίου εν πρωτοφα- 
νεΐ ά.αιδεία, κατά τήν ιδέαν τοϋ συ.οικουροϋ 
του Μούργου, ήν όλοψύχω: άφωσιωμένος ει; τάς 
έρωτοτροπίας του.

Ή τοιαύτη δέ ά αισχυντία του έκίνησε τήν 
άγανάκτησιν τού σοβαρού, άναλόγω; τής περι- 
στάσεως Μούργου, άπειλήσαντο: αύτφ τοιαϋτα.

— «Αιδώς, άερόμυαλεΙ.. .ό κοινός ήμών τρο 
φεύς καί συντηρητής, ό κύριο: ήμών παρασκεα 
ζεται είς θάνατον, ή στιγμή εινε θλιβερά, σ·ύ δέ 
ούτως άναίδώς τολμάς νά μιαίνης τήν ιερότητα 
τής ύψίστης ταύτη; καί συγκινητικωτατης στιγ
μής ! Φοοού τό- θεόν, ελαφρόμυαλε, μή σε 
άστραποκαύση, καθ' ήν στιγμήν πίνων ύόωρ, 
ύψοϊς τήν κεφαλήν προ; τόν ουρανόν, ϊνα ευ
χαρίστηση: αύτόν, ώ; λέγουσιν οί φυσιοδίφαι, 

ότι σέ ήξίωσε καλού δεσπότου, τρέφοντος καί 
ποτίζοντό: σε έν άφθονίφ».

— 'Αρκεί, κλαυσία I άπήντησεν ύ άλέκτωρ. 
Μέ νομίζει; λοιπό·/, πικρολόγε, αχάριστο-/ καί 
άσπλαχνο·/ ; νομίζει;,δτι άν ό κύριος ήμών διέ- 
τρεχε κίνδυνον σοβαρόν, αναπόφευκτο·/, θά έμε- 
νον ασυγκίνητο; ; Άπατάσαι μεγάλως, φύλαξ 
τοϋ όρνιθώνος μου.

— "Αν δ τροφοδότη; ήμών έχη τήν βλαχίαν, 
ύπείκων εις τάς άνοήτους απαιτήσεις τής κυ
ρία.-, νά θέση χεΐρα δολοφόνον' κατά τή; πολυτί
μου σοι τε καί ήμϊν πάσι ζωής του, τίνα τήν ευ
θύνη ΐχομεν ήμεΐ:, οί ανίσχυροι θεαταί τών άπο- 
τελεσμάτων ύπερβολικής αδυναμία; άνορικής ! 
'Η αγάπη οφείλει νά έχη όρια. Δέν εννοώ βε
βαίως, οτι δεν -χρεωστεΐ νά θυσιάζη τήν ζωήν του 
ό άνήρ χάριν τής συζύγου· άλλα τούτο δέον νά 
ποιή προκειμένου νά ώφελήση, νά σώση τιμήν, 
δπω; έγώ π. /. οσάκις τις παρείσακτος όμό- 
φυλός μου επιβουλεύεται τήν τιμήν τών ορνί
θων μου. Έν τή περιστάσει όμως ταύτη, ή θυ· 
σία εινε περιττή καί ανωφελής καί άδικο:.

“Α·/ ήουνάμην νά κράξω είς τήν γλώσσάν 
του», «τί βαρυθυμεϊς, ώ πάτρων I ένέρθητι καί 
λαβών διάσπειρον άνά τήν πλατείαν αύλήν τά 
κόλλυβζ πρός χαράν καί άγαλλίασιν ήμών τών 
πτερωτών, δό; τά ζεστά συγχωρέτια τώ διώκτη 
τών νυκτερινών έχθρών ήμών καί ζήθι μακρο- 
χρονίω;, άποκρύπτων το έμπ'.στευθέν σοι θειον 
δώρημα.»

— «Εύγε! Εύγε! έμορμούρισε τότεύ Μούργος.» 
Μά τό ναι, είσαι σοφός, καί άπό τοϋδε ώρυγήν 
πανήκουστον θά εξεγείρω, δπω: ή οικουμένη 
άπασα παύσηται τής άπ' αιώνων έπικρατούσης 
καταδίκης καί χλεύης τοΰ λογικού τών πετεινών, 
καλοϋσα «πετεινόμυαλον» πάντα νοϋ έστερη- 
μένον δυνατού. Πόσοι άνθρωποι θά έκλινον γόνυ 
πρός τή; άκαταμαχήτου σοφίας σου, μιμούμενοι 
τόν μέγα- εκείνον σοφόν των, μείναντα ένεόν 
πρό τού άπτέρου εκείνου προγόνου σου, τοΰ καί 
προβληθέντο: έν ώρα διδασκαλία; ύύίστων θ»ω- 
ριώ έν τή τότε Άκαδημ.ία, ύπό τοΰ ίδικοϋ μας 
άρχαίου κυνικού φιλοσόφου!.»

Τήν διάλεξιν ταύτην, ευτυχώ: ήκουσεν ό έτα- 
στής τών διανοημάτων τών ζώων Γερο-Δούκας, 
καί, παρακολουθώ·/ κατά γράμμα τάς ύψηλάς 
τοΰ άλέκτορος συμβουλάς, έσώθη άπό προώρου 
απώλειας τοΰ θανάτου.

Πιθανόν ότι ήναγκάσθη νά μετρήση τάς πλευ
ράς τής συμβίας του, έμπαιχθείσης ουτω καί 
έπαναστατησάσης, πλήν τινά γεινη, άφ' ου τότε 
καί τούτο ήτο συγχωρητον καί άσπαστόν, αφ' 
ής μάλιστα έποχή; ή ύπερβολική αδυναμία τοϋ 
Άοάμ πρός τήν Εΰαν έδειξεν, δτι ή άκριτος γυ
ναικεία περιέργεια άγει πολλάκις είς άνεπανόρ- 
θωτον απώλειαν καί εις θέσπισιν θεσμών τραχέων 
καί ποινών σκληρών, άρχαιοτάτην έχόντων τήν 
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αρχήν, ώ: όηλοΓ τό παροιμιώοες καταστάν, «τό 
ςύλον έξήλθε τοΰ πσραοείσου», όπερ δέον ερμη
νεύει·/, δτι ό ’Αδάυ. τοϋ παραδείσου εκβληθεί; τή 
απάτη τής Ευας του, ώς οιεμαρτύρετο πρό τού 
Κυρίου, μενεα πνέων κατ’ αύτής, νόμον έθετο, 
ίνα κατ' έτος κατά τήν ήμέραν τή; απάτης 
καί καταδίκη; του, ή Εϋα ύποβάλληται εις 
δαβδισμοϋ; διά ράβδου έκ τοΰ ξύλου τοϋ δέν
δρου τή: γ·.ώσεως τοϋ κ α λ ο ϋ καί τοϋ π ο · 
νηρο ύ.

Εφθασεν ομω; ήόη έτοχή άλλη, εποχή υπερβο
λικής αισθητικότητος τοϋ ανδρικού οργανισμού, 
τοσοϋτον ισχυρά;, ώστε πάσα πληγή καταφερο- 
μένη κατά γυναικός. δίδει τον αντίκτυπον κατά 
τής ανδρικής πλευράς, εκείνη;, φαίνεται, έξ ή; 
έλήφθη ή σύντροφός του, καί τίθεται, άν ούχί 
γενικό:, τουλάχιστον μερικό; έξοστρακισμός τοϋ 
εθίμου τούτου, άλλως καί διότι αί γυναίκες τής 
σήμερον δέν όμοιάζουσι τήν Γραίαν-Δούκαιναν, 
ούτε οί άνδρες τόν Γέρο-Δούκάν.

Νίβει - J ειιαρόσβκ.
Ν’. Κρουσταλλίδης.

Ε1ΙΙΠΙΙΜ0Ν1ΚΑ ΝΕΟΤΕΡΑ

Νέα Ιαματική πηγή. — Κατά έπισή· 
ρους έκ Καρυστία; πληροφορίας, άνεχαλύφθη είς 
την ανατολικήν ακτήν πηγή ιαματικού ΰδατο:, 
όμοιου πρός τό άριστον ύδωρ Σαρίζη; ’Ανδρου.

Τό ύπουργεΐον τών Οικονομικών διέταξε πά- 
ραυτα ν’ άποσταλώσιν ενταύθα δοχεία τοιού- 
του ύοατος προς χημικήν έξε’τασιν.

ΆνενρεΟις αρχαιοτήτων.—Είς τόχω- 
ρίον Χαλαμπρέζι, παρά τήν Καρδίτσαν,άνευρέθη- 
σαν ύ-ό ίργατών δύο λίθινα αγάλματα ακέφαλα 
μετά χειρών καί ποδών τεθραυσμένων, θαυμά
σιας τέχνης και τεμάχιον πλακός ένεπιγράφου.

Κατά τόν κ. Α. Σαμαρόπουλον επιμελητήν, 
τών αρχαιοτήτων έν τφ νομφ Καρδίτσης, εις 
τό μέρος εκείνο φαίνεται, δτι έκειτο ή αρχαία 
πόλις "Ορθή, ένθα καί ό περίφημο; ναός τή; 
Άρτέμιδος υπήρχε.

ΊΙ υψηλότερα καί μεγαλειτέρα γέ- 
φνρα.— "Ο υπό κατασκευήν σιδηρόδρομος τή: 
’Αφρικής, ο μέλλωνμετ' ούπολύ νά συνδέση τάς 
Βρεττανικάς αποικία; τοϋ Βορρά καί τής Μεσημ
βρίας, εγένετο πρόςενος θαυμάσιου καί μεγίστου 
έργου. Ανάγκη πάσα ή το νά διέλθη έπί τοϋ ποτά - 
μού Ζ α μβ έ ζ ι καί ύπερέ·.ω αβύσσου βάθους πεν- 
τακοσίων καί πλέον μέτρων, υπερθεν καταρα- 
κτώ- φοβερότερων καί θάύμασίωτέρων τών τοϋ 
Νιαγάρα. Υπο τό γιγαντιαΐον τόξου τής γέφυ
ρας ταύτης δύναται νά τοποθετηθώ δ πύργος τοϋ 
Έϊφελ καί τις μικρότερο; προσέτι.

Η κατασκευή ήρξατο καί άπό τά δύο μέρη 
ταυτοχρόνως καί πυρετωδώς άπό τό παρελθόν

θέρο;, ήδη δέ έπερατώθη. Ό σιδηρόδρομο; απέ
χει 1500 χιλιόμετρα άπό τό Καϊπτάουν.

ΊΙ νέα εις τόν II ΙΙόλον εκδρομή.— 
ΙΙερί τάς άρχάς τοϋ Μαΐου θά περατωθώσιν αί 
προετοιμασία; τής νέας ταύτης εκδρομή; ήτις θ' 
αναχώρηση έπί τοϋ πλοίου «Βελγική» τοϋ γνωσ
τού έκ τής άνά τον άνταρκτικόν πόλον εκδρομής 
τών Βέλγων.

Εισηγητή: τή; νέας ταύτης εκδρομής εινε ό 
δούξ τού Όρλεάν. Ή ναυτική διοίκησις άνετέθη 
τφ πλοιάρχφ Γκερλάχ, οστις διώκει τό σκάφος 
κατά τήν προηγουμένην άνά τάς Ν. θαλάσσα; 
έκδρομήν. Τό πλήρωμα άποτελεΐται άπό έμπει
ρου; Νορβηγούς ναύτας, ή δέ συνοδεία τοϋ Δου· 
κός θά περιλάβν, άρκετού; Γάλλους επιστήμονα;.

Ή έκδρομή αύτη θά προσέγγιση πρώτον εις 
τήν Γήν τοΰ Ί'ραγκ. 'Ιωσήφ, έκεϊθεν θά προχώ
ρησα) πρό; εϋρεσιν νέου πορθμού, δΓ ού νά προ- 
χωρήση βορειότερο·/, άποφεύρυσα τήν προσέγ- 
γισιν τής ζώνης τοϋ Πόλου, έκ φόβου αποκλει
σμού υπό τών πάγων.

3 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ

— 7/ πο.Ιυτέ.Ιεια άποό'αΐνει πο.Ι.Ιάχι· --χθρίι 
τής yi.loica.Unr.

— Ο περιορισμένος νοΰς περιφρονεϊ ό,τ· όϊ> 
δύναται νά έ/τοήσ//.

— Τό γοργόν πνεύμα επιθυμεί νά μάθιι ό.τι 
οί ά.Ι.Ιοι γινώσχουσιν.

— 'IIμεγα.Ιοχν/α επιθυμεί ν'άναχα./ύιβή ό.τι 
ούδείς είξεύρει.

— Ο σοφοί; σιωπά όταν όμι.Ιουν οί ανόητοι. 
Σκέπτεται, όταν οί ά.Ι.Ιοι θέτουν ζητήματα χαί 
ενεργεί όπόταν οί .Ιόγοι του ήγοϋν εις χα./ά ώτα.

— 'Οταν π.Ιησιάζ^ τις πρός τά άγά.ίματα, 
τώ φαίνονται μεγα.Ιείτερα καί όταν π.Ιησιάζη 
τούς μεγά.Ιους. τώ φαίνονται μικρότεροι.

— Ό απομιμούμενοι, ό,τι κάμνει ό ά.1.1ος. 
ίσον τώ ά ν ο η τ ε ύ ε ι ν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ti κινούμενα φώσφορα.

Πάντες γνωρίζομεν, πόσον οί παΐδες αγαπώσι τήν 
ζάκχαριν καί μετά πόση; εύχαριστήσεως τρέχουσι κα" 
τόπιν αύτής, οσάκις ή μήτηρ των θελήση. να τοΐί 
δείξη μακρόθεν εν τεμάχιον τόιαύτης. 'Αλλά επίσης 
γνωρίζομεν πόσον άποστρέφοντα: τόν σάπωνα καί πώς 
κρύπτονται όπόταν ή μήτηρ των επιχείρηση νά λάβη 
τοιοΰτον άνά χεΓρας, δια νά τοΓ; πλύνη τό προσώπου. 
Παοόμοιον παθαίνουν καί τά φώσφοοα καί ήδη παοα- 
κατιόντες θά ίδωμεν, πόσον ταΰτα αποστρέφονται τον 
σάπω/α καί πόσον αγαπώσι τήν ζάκχαριν. Θέσατε ο
λίγα φώσφορα (πυρεία) ξύλινα έν είδει άστέρος, εντός

πινακίου, περιέχοντο; ΰδωρ' είς δέ τό κέντρον τοΰ σχή
μα τισθησομένου ούτως άστέρος σα; βυθίσατε τεμάχιον 
σαπωνος, αίχμηρώς τεταμενου’άμέσως τότε τά φώσ
φορα 6α τραπώσιν είς φυγήν τόσον άποτόμως, ώσεΐ ό 
σαπων να τά άπεδίωκεν έκεϊθεν άπειλητικώς.

Δια νά τά έπαναφέρητε είς τήν θέσιν των,παρουσιά
σατε αύτοΓς τεμάχιον ζακχάρεως ήν μουσκεύετε έν τώ 
υδατι. Αυθωρεί τά φώσφορα θά τρέξωσι προς αυτήν καί 
6α προσκολληθώσιν. 'Αντί φωσφόρων μεταχειρισθήτε 
μικρά ξύλα έν σχήματι ιχθύων, τό πείραμα λαμβάνει 
ζοιηρωτέραν χροιάν.

Φ. II.
<ΧΟΖ3«>

◄· ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ | ·Κ 

Μπαρμπούνια εντός χάρτου.
Τά καθαρίζομε·/, τά άλατίζομεν, κάμνομεν διά χ άρ

του ειοος κυτίου, τό αλείφομεν μέ ολίγον βούτυρον είτα 
δέ τά ψήνομε/ είς τόν φούρνον μέ ολίγον έλαιο·/ 
Άφοΰ ψηθούν. άυαιοοΰμεν τά σηκότια, τά λυώ/ομεν 
είς πινάκων, προσθέτοντες όλίγην ρήγανην. π-.πέριον, 
άλας, λεμόνιον, μαιδανόν ψιλοκομμένον, τα ταράσσο
με·/ καί δ’ αύτοϋ —εοιχύνομεν τά μχρμπούνια .

Μπακλαβάς.
Λαμβχνομεν μίανόκάν φύλλων, μίαν καί ήμίσειαν 

όκάν ζάκχαι ν καί 100 δράμια άμύγδαλον δια ταψίον, 

μέτριου μεγέθους ’Αλείφομεν τό ταψίον μέ δλίγον 
βούτυρον καί θέτοαεν τρία φύλλα. Κατόπιν λαμβάνο- 
μεν άπό τό βούτυρον, όπερ εχομεν λυώσει, ρίπτομεν 
ολίγον επάνω μέ έν πινέλον έκ πτερού καί εξακολουν 
θοΰμεν μέ τόν ίδιον τρόπον να Οέτωμεν τα φύλλα.

Άφοΰ Οέσωμεν έως 100 δράμια φύλλα, τότε όάζο- 
μεν ολίγον άμύγοαλον κοπανισιαένον καί κοσκινισμένου 
άπό -χονδοόν κόσκινον καί μέ όλίγην ψιλήν κανέλλαν. 
Έ'ςακολουθοΰμεν νά θέτωμεν φύλλα βρεχοντες μέ ολί
γον βούτυρον καί πορσθέτοντες καί αμύγδαλου τριμμέ
νου. μέχρις ότου τελειώσουν τά 300 δράμια, θετομεν 
και τά 100 δράμια, όπου εχομεν κρατήσει, αλλα μέ 
τήν διαφοράν, ότι πρέπει να προσέξωμεν, όταν τε- 
λειώσωμεν τά 300 δράμια φύλλων, νά γυρίσωμεν τάς 
ακρας τοΰ φύλλου, α! όποϊαι εξέχουν.

Τότε κόπτομεν τόν μπακλαβάν χαράσσοντες είς τε
μάχια, τόν βρέχομεν μέ ολίγον βούτυρον και τον ψη- 
νομεν είς τόν φούρνον. Άφοΰ κοκκινήση, ρίπτομεν έν 
χαρτίον έπάνω, διά νά μή μαυρίση. Άφοΰ δέ ψηθή, 
εχομεν τήν ζάχαριν βρασμένην μέ 280 δράμια ΰδωρ 
βρασμένου καί μέ τόν ζωμόν ενός λεμονιού καί τόν 
περιχύνομε /. Άφοΰ δέ έκ νέου τόν χαοάξωμεν, φρον- 
τίζομεν, άφοΰ τόν περιχύσωμεν, νά μή καίη πολύ, 
καί νά σηκώυοαεν μέ τήν μύτην τοΰ μαχαιριού τα 
τεμάχια, διάνα ποτίζωνται καλλίτερα.

Σερμπέτι μαστίχα.
Τρίβομε·/ μαστίχην 5 — 6 δράμια καί άφοΰ δέσωμεν 

μίανόκάν ζά/αριν,τήν δουλεύομεν είς μάρμαρον, έως 
νά άσπρίση. ΙΙροσθέτομεν τήν μαστίχην, ζυμώνοντες 
καλώς διά νά διασπαρή πανταχοΰ ή μαστίχη καί το- 
ποθετοΰμεν τό σερμπέτι είς βάζα.

Βύσινον.
Άφοΰ καθαρισωμε/ μίαν όκάν βύσινον, τό ζυγίζο- 

μεν καί όσον είνε τό βύσινον,« θέτομεν τοσαύτην ζα- 
χαρι καί 150 δράμια ΰδωρ",μέ τό όποιον πλύνομεν τα 
κουκούτσια.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ SOTAH EHSTOTS
Τύ κάρδαμου ώςκαθαρτικόν των νεφρών μέσον.

Γηραιός τι; κύριος διηγείται καί τό έξης: "Εκα 
σσον έαρ παραγγέλλω νά μοι συλλέξωσιν αρκετά κάρ
δαμα... Τό μικρόν τοΰτο φυτόν εΰρίσκεται έγγυς 
τών πηγών καί τών τάφρων. 'Εκ τούτων μασσώ καθ' 
έκάστην πρωίαν, πριν ή ετι φάγω ή πίω τι, καί 
κατόπιν δι' όλης τή; ημέρας, όσον τό δυνατόν πε
ρισσότερα. Καί τόν μέν χυμόν καταπίνω αδιακόπως, 
τό δέ μασσηθέν κάρδαμο·/ αποπτύω. Ούχί δέ σπανίως 
παραγγέλλω νά μοι κάμωσιν έξ αύτοϋ σαλάταν, ούχί 
διάφοοον τής συνήθους έκ θριδακων (μαρουλίων) είς 
ήν δύναται τις άζημίως νά πρόσθεση καί ολίγα γεώ
μηλα. Μετά 10—14 ημέρας αισθάνομαι κατά τήν 
οΰρησιν κνισμούς τινας και νυγμούς, σημείου, δτι τό 
κάοδαμον ένήργησε. Μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών 
οί νυγμοί ούτοι έλαττοΰνται καί βαθμηδόν παύουσίν 
εντελώς, τότε δέ διακόπτω καί εγώ τήν μάσσησιν 
τοΰ καοδάμου. Έκ τών νεφρών μου έξήλθε μΰκος καί 
άλλη ποικίλη ακαθαρσία, αισθάνομαι δέ έαυτόν έν 
π'ληοεστάτη εύεξίρι. Τό άπλούστατον τοΰτο μέσον όπερ 
κατά τήν άνοιξιζ όλοι οί πάσχοντες, νέοι και γέρον
τες. άνδρες καί γυναίκες, έπρεπε νά μεταχειρίζωνται. 
έμαθον παρά τίνος άνθοώπου, όστις πρό καιρού ενεκα 
βαρύτατης νόσου τών νεφρών έσώθη δι' αύτοϋ. Ο: 
δεδοκιμασμένοι ιατροί άποδίδουσιν είς τό κάρδαμον μό
νον την ιδιότητα, ότι αφ' ένός μέν εινε οιουρητικον 
καί επομένως δέν ενεργεί αμέσως έπί τών νεφρών άλλ' 
έπί τής ούροδόχου κύστεως, άφ' έτέρου δε δτι εξασκεΐ 
ωφέλιμον έπενέργειαν και έπί τοΰ δέρματος.
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ΑΝΘΡΑΚΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΕΛΑΓΕΙ

ΤΟ ΝΕΟΝ
ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ

(Σννέχ. έκ τοΰ προηγ.)
— Καταγινόμεθα όσον δυνάμεθα.
— Σάς συγχαίρω άπο καρδίας, διότι είναι εκτά

κτως περ·'φημα.
— Δέν κατασκευάζονται τοιαΰτα είς 'Αθήνας ;
— Βεβαίως καί υπάρχουν άρκετά εργοστάσια, 

αλλα τοσαύιη έπιμεμελημένη καί έκτακτος εργασία 
είναι μόνον δΓ αύτοκράτορα; καί ηγεμόνας.

Τον κ. Γ. Δαπόύαν ευρίσκει τις πάντοτε ή είς 
IΙαρισίους οπού δίς τοΰ έτους μεταβαίνει προς προ- 
μήθ.ι>ν τών εμπορευμάτων τής έποχής τοΰ μοναδι- 
κώς ώ-.αί-.υ καταστήματος του, ειδών τοϋ' συρμού 
καί τής πολυτελείας, οπερ πάντοτε πολιορκεΐται 
άπδ τάς φιλόκαλους τής Πόλεως Κυρίας ή είς τδ 
ανωβι τοϋ καταστήματος γραφεϊον, δπου καταγίνε
ται μετά τοΠ γ, αμματέω; αύτοΰ είς τάς ποικίλας τής 
εργασίας του υποθέσεις. Ό κ. Δαπόλας πανυ εύ
γενής καί φιλό ιμο; πατριώτης, εΰχαριστ ϊται οσά
κις διερχιμενος τής Κωνσταντινουπόλεως επισκέ
πτομαι αύτδν καί προς τδ εσπέρας σχεδόν καθ' έκά
στην επιθυμεί νά λαμίάνομεν όμοΰ τήν ώραίαντοΰ 
Μονάχου μπύραν είς τ': έναντι ώραΐον του ΙΙέρα 
ζυθοπωλεΐον Τό κατάστημα τοϋ κ. Δαπόλα πρω
τεύον είς τδ ε'δό; του στολίζει διά τών ωραίων Πα
ρισινών πίλων τάς γλυκείας μορφάς τών Κυριών καί 
Δεσποινίδων τής καλειιέρας τάςεως τής πόλεως, 
ή οέ άξ ό ογο; σύζυγός του φίλεργος και καθόλα 
προσηνής καί εύγενεστάτη συγκρατε: διά τής συμ
περιφοράς καί τδν καλών τρόπων της τήν αριστο
κρατίαν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ο κ Π. Βαρότσης. Νάξιος. γόνος τής προκρίτου 
ομωνύμου οικογένειας,πολλαχώ; δράσα; καί έν Έλ
λάδι καί I ουρκία δια τών πολλών αύτοΰ γνώσεων 
και σχεσεων ώς και πατριωτικών αύτοΰ αισθημάτων 
κοί σχών τδ άτύχημα έν όλίγαις ήμέραις νά 
7,άση έν Άθήναις δυο πολύτιμα τέκνα του, έν θαλερά 
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ήλικία εύρίσκεται νυν έν Κωνσταντινουπόλει κατα" 
γινόμενος σύν τοΐς άλλοι; νά σύμπηξη τήν Έλλη- 
κο-καθολικήν Άδιλφότηρα, ήν μετά τών δύο ετέ
ρων ακραιφνών πατριωτών,'Ιακώβου Λαγκάδη, εκ 
Σύρου, καθηγητοΰ τής γαλλικής καί Ίω. Χαλκιο- 
πούλου φαρμακοποιού έκ Νάξου πρδ εξαετίας μετά 
πολλοΰ κόπου καϊ πολλών θυσιών κατώρθωσαν να 
ίδρύσωσι. Σκοπός δέ αύτών είναι νά έλληνο- 
ποιήσωσι καί είς τούς κόλποις τής μητρός έπανα- 
γάγωσι σημαντικόν άριθμόν έκ τών νήσων τοΰ Αι
γαίου καταγομένων και διαφόρων άλλων μερών 
τής Τουρκίας 'Ελλήνων, οΐτινες άφ' ένός μέν ελ
λείψει ειδικής προστασίας, άφ’ ετέρου δέ, διότι τούς 
ένεκολπώθη ή Γα/.λική, Ίταλι ή και Αυστριακή 
έπιροή διά τών εγκατεστημένοι έκεΐ σχολών καί 
παροχής θέσεων και πολιτογραφομέ·.οι ώς τοιοΰτοι 
ξένοι ή ώς ραγιάδες βαθμηδόν άπώλεσαν τήν Έλλ. 
αυτών ιθαγένειαν καί έπί τέλους καί αύτοί νομί- 
ζονται ή άρέσκονται νά θεωρούνται ώς Γάλλοι, 
Ιταλοί ή Αυστριακοί, ένφ τοϋνανιίον οί μάλλον 
ανεπτυγμένοι ξένο: θά έκαυχώντο νά ήσαν Ελ
ληνες.

Τδν κ. Βαρότσηνώς παλαιόν γνώριμον και φίλον 
μολονότι τδν έβλεπον συχνάκι; έν τή πόλε’., καλόν 
έθεώρησα νά ε'πισκεφθώ καί κατ' οίκον. Ότε δέ 
τήν έπομένην μετά μεσημβρίαν μετά τών κ. κ. 
Άντ. Άκύλα καί Φρ. Ρενουάρδου μετεβαίν'-μεν 
είς περίπατον πρδς τδ Ταφίμ έξωθι τοΰ ανατολικού 
μέρους τής πόλεως. ένθα ή θέα είναι ώραιοτάτη, 
δ έλθομ ν έκ τής οικίας του.

Ό κ. Βορότσης μας ύπεδέχθη μετά πολλής 
εϋχαριστήσεως καί μετά πολλά; συνομιλίας έθεώ- 
ρησα επίκαιρον νά τδν έρωτήσω έπί τή ίδιότητι 
ώς προέδρου τής σημαντικής ταύτης αδελφότητος 
πληροφορίας τινά; σχιτικάς.

— "Αχ ! Κύριε ΙΙρίντεζη, μοί λέγει, μετά θλί’ 
ψεως, απογοητεύιταί τις προσκροΰων εΐς ατελευτή- 
τους και άκαταίλήτους σκοπέλους, δπόταν έργά
ζεται μετά ζήλου έθνικώς. Φαντασθήτε ότι δέν 

άρκεϊ φυσικώς νά έχωμεν άντίδρασιν παρά τής 
Γαλλικής κα'ι Αυστριακής Κυβερνήσεως, αλλά καί 
δεν τυγχάνομεν τής δεούσης ύποστη ιίξεως άπδ μέ
ρους τής Ελληνικής.

Τδ ζήτημα δέ είναι σπουδαιότατου, διότι πλήθος 
'Ελλήνων δέν γνωρίζουν τήν εθνικότητά των.

Άπδ πολλοΰ έλθόντες ένταΰθα περιέπεσαν είς τήν 
ξένην έπιρροήν ένεκα τοΰ όμοιου πρδς τούς Γάλλους 
καί 'Ιταλούς θρήσκευμα ός των καί συνεχωνεύθησαν 
μέ τούτους. Άλλοι δέ κάτοι οι Κωνσταντινουπό
λεως ένεκα τοϋ ζήλου, αφοσ ώσεως, έστιν δτε δέκα: 
έρωτος πρδς τάς ξένας γλώσσα; καί παν εύρωπαϊ/.όν, 
δίδουσιν ο,τι ιερόν έχουν διά ν'αποκτήσουν τδν εύρω - 
παϊσμον. Νομίζω, λοιπόν, αρκετά έννοήσατε περί 
τοΰ σκοπού καί τής σημασίας τής ήμετέρα; Άδελ
φότητος.

— Ναί, καί βεβαίως 0’ άπετάνθητε πρδς τήν 
'Ελληνικήν Κυβέρνησ.ν καί τήν ένταΰθα Πρεσβείαν 
καί Οά έξεθέσατε αρκούντως σαφώς τήν σημασίαν 
κα1 σοβαρότητα τοΰ πράγματος.

— Άναμφιβίλως καί ήτο πρώτιστον καθήκον 
μας. Ο κ. Γρυπάρης μάλιστα, ουτινος ή αντιλη- 
πτικότης φημίζεται, ό πατριωτιμδ; μέγα; καί ή 
ϊκανότη; έκτος πάσης αμφιβολίας, ένεκολπώθη τδ 
ζήτημα, μας ύπεσχέθη άμέριστον τήν ύποστήριξίν 
του και δή ότι θά έργασθή παρά τή Κυβερνήσει 
πρδς ύλικήν ύποστήριξίν τοΰ Σωματείου, όπερ, 
είρήσθω προς καύχημα ήμών, συντηρείται μ-ίχρι 
τοΰδε καί λειτουργεί όπως όπως έκ τών ιδίων αύτοΰ 
πόρων.

— Καί λοιπόν ;
— Καί λοιπόν κατωρθώθη νά δρισθή χρηματι

κόν τι ποσδν έτησίως ύπδ τής Έλλ. Κυίερνή-,εως 
άλλ' ούδέποτε έλήφθη καί έλλείψει έπαρκών χρη
μάτων αί σχολαίμας δυσκόλως λε.τουργοΰν, διότι 
οί καθηγηταί δέν πληρόνυνται καλώς.

— Μή κακίζετε τήν καλήν διάθεσιν τής Έλλ ,Κυ- 
βερνήσεως διότι δέν είσθε οί μόνοι,οΐτινες ζητείτε επι
κουρίαν παρ’ αύτής. Τά εθνικά μας ζητήματα δυ
στυχώς εΚαι άπειρα καί σπουδαία, δέν είναι δέ 
καιρό; ήδη νά σας απαριθμήσω τινά, μολονότι τά 
έννοήτε καί νομίζω πρέπει νά έχητε δρών τι πρό
σωπον ένΆθήναις, όπερ νά μεσολαβή έκάστοτε διά 
τήν απρόσκοπτου πρόοδον τοΰ τοιούτου Σωματείου, 
άν ή ένταΰθα Πρεσβεία δέν υίοθετήση άποτελεσμα- 
τικώτερον τδ ζήτημα.

Καί άφοϋ εί'πομεν έτι άρκετά, απεχαιρετήσαμεν 
τδν κ. Βαρότσην καί άπήλθομεν εΐ; περίπατον με- 
ταβάντες έν τινι άπέναντι τοϋ Βοσπόρουζυθοπωλείω 
ένθα ή θέα ήτο θαυμασία καί ίπίομεν όλίγον ζύθον. 
Δεξιόθεν έξετείνετο ή πόλις τοΰ Γαλατά.μετά τή; 
περαιτέρω Κωνσταντινουπόλεως ένθα το Βυζάντιον, 
έναντι τδ Σκουτάρι, διαχωρ ζόμενον ήμών διά τή; 
έν -φ μεταξύ στενή; θαλάσση; καί δεξιόθεν τά 
εκατέρωθεν κτίρια τοΰ Βοσπόρου μετά τών κατα- 
φύτων μερών του καί ώραιοτάτων τοπείων. Έ< τώ 
μεταξύ, δέ διήρχοντο άδιακόπω; έκ τών άνω πρδς 
τά κάτω καί έκ τών κάτω πρδς τά ά·ω τά έκτε- 
λοϋντα τήν συγκοινωνίαν τών έντός καί τών περιχώ
ρων τή; Κωνσταντινουπόλεως.

Ό κ. ’Ιάκωβος Λαγκάδης καθηγητής τής Γαλ
λική; είναι έκτάκτω; υποχρεωτικού χαρακτήρος, 
φύσει φιλότιμος καί προσηνής καί αγαπά υπερβαλ

λόντως τούς συγγενείς ιδίως καί πατριώτας του.
Φίλους πολλούς καί στενούς δέν έχει, τάς δια

σκεδάσεις καί συναθροίσεις δέν θηρεύει, τήν οΐκο- 
κογένειάν του καί τήν θρησκείαν του λατρεύει 
μέχρις αυτοθυσίας καϊ οσάκις τύχη νά εύρεθή μεταξύ 
φίλων ή έν θεάτρω καί συναναστοφή δείκνυται μο
ναδικός θιασώ ης, διαχυ ι/ος μέχρι λατρείας, υπερ
βαλλόντως άρεσκόμενος νά περιποιήται καί ευχά
ριστή τήν όμηγυριν. Έκάστοτε δέ διερχόμενος τής 
Κωνσταντινουπόλεως μέ περιποιή’αΐ συγγενικώτατα 
καί γεΰμα είτε σέκοι είτε έν τή έξοχή μή παρα- 
λείπων νά μοίπαραθέση,όιε αύτός τε καί αξιόλογος 
καί λίαν περιποιητική ώσαύτως συζυγός του παν 
ό,τι ή έκτακτος μαγειρική καί ή φιλόφρων δεξίωσις 
έξαίρουσι νά μοι παρασκευάσωσιν. Είναι εύχύχημα 
ταξειδεύων τις νά διέρχηται τοιαΰτα μέρη καί τό
σον εύχαρίστους ώρα; παρά τοιαύταις άξιολόγοις 
οίκογενείαις ν’ άπολαμβάνη.

Ό ιατρό; κ. Θ. Βονέλλης είναι γνωστός καί έν 
τη τών ’Αθηνών κα: τή τών ΓΙατρών καί Πύργφ 
κοινωνία, όπου τδ πρώτον έξήσκησε τδ ιατρικόν αύ- 
τυΰ έπάγγελμα καί κατάγεται. Πρό τινων όμως 
έτών έλθών καί άποκατασταθείς έν Κωνσταντίνου- 
πόλ-ι,μέλ.λον καλήτερον καί εύρύ στάδιον θηρεύων, 
διέπριψε καί έγωιίσθη καί έξιτιμήθη δεόντως έν
ταΰθα, ήδη δέ διατελεϊ τακτικό; ιατρός καί παρά 
πολλαΐς τής Κωνσταντινουπόλεως οικογένεια.; καί 
τδ θέρο; προτιμάται έν τοΐς θαλασσί,ις λουτροϊς, 
όπου συρρέει ή καλήτερα τάξι; τής πόλεως, κατά 
τού; μήνας -οϋ καύσωνο; καί τής άναψυχής. Είναι 
καλός και παλαιός φίλος, ισάκις δέ διέρχομαι έκεϊθεν 
δέν παραλείπει νά μοί έκδηλώση διά παντοίων μέ
σων τά ειλικρινή κα: αγαστά αύτοΰ αισθήματα.

Άπδ τοΰ Πέρα είς τδν Γαλατά, απέχονια τό
σον όσον άπδ τοΰ Αυκαβητοΰ είς τάς Αθήνας καί 
συνδεδεμένων διά πυκνότατου συνοικισμού, άνευ 
όμως ρυθμού, τάξεως καί σχεδ ου, κατέρχεται τι; 
έκεΐ π:ζή διά διαφόρων οδών, δι' άμάξης καί τράμ 
ότε κάμνει πολύ μ-ιγάλον γΰρον καί διά τή; ύπο- 
γείου σήραγγος (tunnel) τδ συντομώτερον άλλα καί 
πολυδαπανώτερον. Έποοτίμων πάντοτε τδ τελευ
ταίου τοΰτο μέσον, όσάκι; κατειρχόμενην ή άνειτχό- 
μην είς τδ Πέρα, όπου καί δ'.έμενον, ώς καί πάντες 
οί Εύρωπαϊοι καί όπου ύπάρχουν τά καλείτερα ξε
νοδοχεία, καταστήματα, θέατρα καί κέντρα.

Έν Γαλατά όμως είναι συγκεντρωμένων τδ με- 
γαλείτερον έμπόριον, ένταΰθα ή κίνησις είναι ζωη
ρότερα καί εί; τδ μέρος τούτο καθ’ έκάστην προ
σέρχονται κατ’ έτος καί κατ’ανάγκην οί κορυφαίοι 
καί κεφαλαιούχοι καί χρηματισταί, όπου έκτελοΰνται 
αί μεγαλείτεραε καϊ σπουδαιότερα: πράξεις καί 
πραγματεύονται αί σπουδαιότερα! ύποθέσεις.

ΤΙ κίνησις διαρκ.εϊόμως άπδ τή; 10 τής πρωίας 
μέχρι τής 4 μ. μ. μόνον, οτε πάντες άποσύρονται 
εϊ; τά; έξοχά; διά νά έπανέλθωσ: τήν έπιοΰσαν.

Τ'.ΰτο γίνεται παλαιόθ-ν καί έκάστοτε άμετα- 
βλήτως.

Έπεσκέφθην τδν κ. Ί. Ζωγράφον, έφοντα τδ
γραφεϊόν τοϋ έντός τοΰ Μ. εθνικού Χανιού, κειμέ-
μένου έναντι τοΰ Χαβίαροχάνου. Όπως όλα τά χά
νια έν Τουρκία πάντα είναι μεγάλα: καί ευρύχωρο:
οίκοδομαί μέ πολλάς στοάς, διαχωρίσματα καί στε
νέματα, κρύπτα; καί εύρεία; αίθουσας, κυκλειδεΐς
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θύρας ·ζα! πολυπληθή δωμάτια, £που κατ’ ανά
γκην έχουν τα γραφεία των ανέκαθεν οϊ μεγα- 
λέμποροι καί έπιχειρηματίαι. ο: μεσίται καί τρα- 
πεζιται, δικηγόρο: και παραγγελιοδόχοι καί λοιποί 
τοΰ εμπορίου καί τοϋ κερδώου έν γίνει Έρμου πράκ
τορες.

Ό κ. Ζωγράφος μέ υποδέχεται πάντοτε λίαν 
εΰμενώ; καί περιποίητικδς, διότι είναι φύσει κα
λός, εΰγενής, προσηνής και λεπτής αγωγής άνήρ. 
πρός δέ τυγχάνει γαμβρός του καλλίστου έν Γαλα- 
ζίω τής Ι’ωμουνίας φίλου μου κ. Ν. Άθανασούλη. 
ιδιοκτήτου καί τΐ!ς Πυλάρου έν Πειραι.ΐ,του ωραίου 
μοναδικού γνωατοϋ ταχυπλόου σκάφους, τοϋ έκτε- 
λοϋντος τήν γραμμήν ΙΙειραιώς—Κεφαλληνίας. 
Κατα τήν έπίσκεψίν μου ταΰτην εΰρίσκετο έκεϊ κα 
ή αξιόλογος κ>ί άριστα μεμορφωμένη σύζυγός του, 
πρός ήν ό κ. Ζωγράφος έσπιυτε νά μέ συστήση.

— Μπά, ό κ. ΙΙρίντ.ζης, πώς τόν γνωρίζω έκ 
Γαλαζίου καί καθ' έζάστην σχεδόν τόν ενθυμούμαι 
από τό πολυώραϊ-.ν έ:γον, οπού έζδίδει. άπήντησ·ν 
άμέσως αυτή.

—Καί πότε ήλθατε, πώς πήγαινε ή «Φύσις». μ' 
έρω α μετά τοΰτο, δέν αμφιβάλλω, οτι Οά έχετε 
πολλούς πάν-.οτε άναγνώστας είς τοιοΰτον ώραϊον 
έργον.

— Πρό τριών ήμερων, Κυρία, καί θά μείνω έτι 
•ύο εβδομάδας, τή άπα τώ. Ή «Ί’ΰσις» προοδεύει 
πάντοτε καί είμαι ευχαριστημένος. ΙΙαντοΰδέ είναι 
διαδεδομένη καί σάς άρέσει, άληθώ; ; τήν άναγι- 
νώσκετε ;

— Πολύ συχνά, βεβαιωθείτε, είναι τή άληθεία, 
ώραΐ.ν περιοδικόν καί δημοσιεύετε ενδιαφέροντα 
καί πολύώραϊα αναγνώσματα ’ ίδ α τά ταξείδιά σας 
μοϋ αρέσουν πολύ καί εινε κάτι τι έκτακτον μέ τήν φυ - 
σικό-.ητα δ·.'ής περιγράφετε τάς εντυπώσεις καί συν
εντεύξεις σας. Νομίζω,ότι εϋρίσκουαι παροΰσα καί 
τα άκούω.

— Ναι, πράγματι, είναι ώραϊον -‘ργον και μοϋ 
άρέσει έπίσης, προσέθηκεν ο κ. Ζωγράφος, άλλά 
μας χάνονται τα φυλλάδια καί θά έπροιίμων ·> 
εϊχον τό οώμα ίς τό τέλος τοΰ έτους, νά τό φυ 
λάτομεν.

— Ναι, άλλά τότε θά τό άναγνώσητε μετά έν 
έτος.

— ’Αληθώς καί δέν Οά εχωμεν τήν εύχαρίστη- 
σΐν νά βλεπωμεν συχνά αύτό. άπήντησεν ή Κυρία.

(Έπεται συνεχεία)

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΝ
(Συνεχεία εκ τοΰ προηγ.)

Καί έξηκολούθει, ένφ έγώ έξήταζον δλως ευ
χαριστημένη τό πορτοφόλιον, αύτός νά ψαύη τήν 
κόμην μου καί νά μοί λέγη ;

— Περίεργον, Κυρία, οΰδεμίαν έτι λευκήν 
τρίχα άπεκτήσζ.τε. Έχετε τάσιν πρός μεγαλο
μανίαν καί πλούτον καί δόξαν. Μετ’ ού πολύ 
οέ θ Αποκτήσετε χρήματα πολλά. Έχετε βάρος 
τι εις τήν καρδίαν, άλλα θα παρίλθη.

— Καί τφ άπήντησα, δέν γνωρίζω πίθεν καί 
πώς εμπιστευομένη αύτφ;

— ’Αληθώς, Κύριε, είσθε μάντις. 
Κπί ηύχαριστούμην νά τόν άκούω.
— 'Εξακολουθείτε. Λέγετε μου ο,τι θέλετε, 

τφ λέγω τότε.
— Όχι, αδύνατον μοϋ άπαντά, πρέπει ήδη 

νά φύγετε εντεύθεν.
Καί τό τέρα; αύτό, δπω; τό ονομάζεις, άφή- 

κε τήν κόμην μου. ε’θεσε τόν πίλον έπί τής κε
φαλή: μου καί μοϋ έπανέλαβεν, ένφ τό βλέμμα 
του είσέδυεν εις τήν καρδίαν μου:

-—Δέν είναι ουνκτόν νά μείνετε πεοισσότεοον, 
πρέπει νά φύγητε έντεϋθεν.

— ’Ολίγον ακόμη, νά μοϋ έξηγήσητε τι ση- 
μκίνουοιν όλα αύτά, ή φωτογραφία μου. . . καί 
λοπιά, τφ επαναλαμβάνω.

Έφαίνετο περίλυπο; καί στενοχωρημέ· ος καί 
μοί άπαντά:

— Κυρία, ή τύχη, τό πεπρωμένου πολλάκις 
μάς καθιστώσιν ύποχειρίους ή μάλλον όργανα αλ
λόκοτων πόθων. Νά σά; εΐπω, θά μοϋ έπιτοέ- 
ψητε, τώρα μόνον δ,τι δύναμαι νά σάς εΐπω καί 
άλλοτε, ισω; μάθετε... περισσότερα. Σάς γνω
ρίζω πρό πολλού, σας θαυμάζω καί σάς λα
τρεύω, αλλα εντός τών ορίων τοϋ καθήκοντος.

— Και πώς μ έγνωρίσατε, τφ λέγω, άνυπο- 
μονοϋσα καί μέ λατρεύετε ;

— Από μίαν εσπέραν, δπου ή τύχη μ'έφερε 
πλησίον σας καί έθαύμζσα τήν στάσιν σας, τήν 
καλλονήν σας, τούς μαγικούς : οφθαλμού; σας, 
τόν αλαβάστρινο·; λαιμόν σας. Έμαγεύθην όντως 
καί ειπον κατ’ έμαυτόν: «Εύτυχή; ό σύντροφός 
τη;». Σάς έβλεπε-. ένίοτε καί έφευγον μέ τήν 
καρδίαν περίλυπου, χωρίς ούδέποτε ά τολμήσω 
νά σάς έκμυστηρευθφ, μέχρι τής ώρας, καθ’ ήν 
το σκληρόν πεπρωμένο·- σάς έφερεν αιχμάλωτον 
πλησίον μου..........

— Κζί έπειτα ;
— Εσκέφθην, ότι αληθής καρδία καί άγνή συ- 

μπάθεια^δέν πρέπει νά εκμεταλλεύονται, δεδομέ
νης περιστάσεως, άτυχήσασαν γυναίκα... ΤΗλθον 
να σας^παραόώσω τό άπωλεσθέν άντικιΐμενόν 
σας, χωρίς νά γνωρίζω τί αξίαν αποδίδετε εις 
αυτό καί τί περιείχε ;

— Πώς, δεν έγνωρίζετε τί περιείχε ;
— θ/.1’ F®Zr'· τή’ στιγμής εκείνης, καθ’ ήν 

μοί έδώσατε νά έ.οήσω τήν δύναμιν, ήν έξήσκουν 
έφ'ύμών διά τοϋ εΐ; χεΐρας μου πορτοφολιού σας.

— Καί άνεγνώσατε τήν έπιστολήν ;
— Μάλιστα, διότι ήννόησα, άφοϋ τά όλίγιστα 

Χ?1θ[χατΧ 2έν σά: ένδιέφερον, ή επιστολή θά ήτον 
εκείνη, ήτις...

— Άλλά, Κύριε, αύτό; ... αυτός ό άφρων... 
μέ τήν υπογραφήν του ... τί πταίω έγώ ... καί 
μέ έξέθεσεν ...

— Άληθώ;, ήτον ευτύχημα δι’ έμέ καί σω
τήριον δι'ΰμ.άς, ότι εΐδον τήν επιστολήν ταύτην. 
'Ενώπιον τοϋ συζύγου σζς καί τής κοινωνίας 

θά κατεστρέφεσθε, ένφ ενώπιον μου ... σώζεσθε.
— Θεέ μου! είσθε λοιπόν σωτήρ τής τιμής 

μου καί όχι καταστροφεύς, ώς άρχήθεν έπί- 
στευσα. Λοιπόν, ένοήσατε περί τίνος πρόκειται. 
Λοιπόν, θά μέ σώσητε. Καί ή φωτογραφία μου, 
ήν πρό ολίγου έτραβήξατε ! ΤΩ σά; εύγνομονώ, 
Κύριε, εισθε αληθής χριστιανός ! Αφήσατε νά 
πέσω είς τούς πόδας σας....

— ”θΧι, άπήντησεν, αναχωρήσατε άμέ
σως, διότι δέν θέλω νά καταστρέψω τό ιδανι
κόν, τήν ώραίαν ιδέαν, τό αίσθημα καί την λα
τρείαν, άτινα αισθάνομαι διά. . . .σάς 1

— Καλώς, άφοϋ έπιμένετε φεύγω, άλλ ' ή ε
πιστολή αυτή .... νομίζω . . .

— ’Εχετε δίκαιον, άφήσατέ μοι άντίγραφον, 
μοί άπαντά καί πάρετε τό πρωτότυπον. Καί τω 
άπηγόρευσα. ένφ αύτό; εγραφε.

Κυρία δε Καρμίλ

Έν τή συναναστροφή έκείνη, καθ’ήν τό πρώτον 
έγνωρίσθημεν, έγΙνατε Κυρία τήε καρδίας μου καί 
Εκτοτε σάς άκολουθώ, ούδαμοΰ δέ δ νοϋς μου σάς 
Εγκαταλείπει. Άφοϋ δέ είχετε τήν δύναμιν τόσον 
στενώς νά μέ αΙχμαλωτίσετε, είχετε φυσικώς καί 
Εξουσίαν νά μέ καταστρέψητε, και βεβαιωθείτε τδ 
κατωρθώσατε, χωρίς νά τδ έννοήσητε, χωρίε δέ καί 
νά πταίετε.

Ένθυμεϊσθε τδ πρώτον, όταν σάς προσέφερα καθ’ 
δδδν τδ άνθος καί αά<. είπον, δτι είσθε ώραία καί 
σάς συμπαθώ,εν βλέμμα γλυκύ καί έν μειδίαμά σαε 
λεπτόν μέ έβεβαίωσαν δτι δέν άπεποιεϊσθε τδν Ε- 
ρωτά ιιου. ΝαΙ, εισθε γόησσα! καί εκτοτε φθίνω. 
Ήδη δέ αποθνήσκω κατεστραμένο; ήθικώε καί ύλι- 
κώε έκ δύο αίτίων, έκ τοϋ Ερωτος καί τής έΕαντλή- 
ήσεωε.

Ήδη εύρίσκομαι έν τώ νοσοκομείω. Μετά τρεις 
δέ ήμέοαε δέν θά υπάρχω πλέον. Καί σοϋ ζητώ 
μίαν τελευταίου χάριν.... Χάριν αίωνίου άποχω- 
ρισμοϋ

Καί θεδε καί βασίλισσα καί ή ώραιοτέρα γυνή τοϋ 
κόσμου άν προσεκαλεΤτο ύπό τίνος έν τή ύστατη 
ταύτη στιγμή, δέν θά ήρνεϊτο ! νά σώση τό πνεϋ- 
μά μου,τουλάχιστον. Λοιπόν, έλθέ νά σέ ϊδω μό
νον, διότι ένεκα σοϋ άποθνήσκω. Τήν μορφήν σου 
μόνον θέλω νά ίδω καί θά άποθάνω εύτυχήε I

I). Α. . .
Μόλις έτελείωσα τήν ύπαγόρευσιν έκλεισα τήν 

έπιστολήν καί άνέμενον νά όμιλήση εκείνος πρώ
τος, δπερ'καί επραξε διά νά μέ έξαγάγη τής 
δυσχερούς θέσεως, εΐ; ήν εΰρισκόμην.

— Ήδη, μοί λέγει, ή ύπόθεσι; εινε εις χει- 
ρας μου. Σά; άπήλλαξα μιας πολύ δυσκόλου 
ύποχρεώσεως. Έγώ θά φροντίσω νά τόν ΐδω καί 
παρηγορήσω καί έν ανάγκη θά τω δείξω τήν 
φωτογραφίαν σας. Σείς μείνατε ήσυχος, δεν έχετε 
τίποτε νά κάμετε. Ούοεμία ύποχρέωσις σάς συν
δέει. Εισθε ελεύθερα έν τη συνειδήσει σας.

— Κύριε, τώ λέγω τότε, βεβαιωθείτε οτι 
είμαι άθώα. Ήγζπήθην, χωρίς νά τόν αγαπήσω. 
Ή δ’ επιστολή του αΰτη μέ είχε στενοχωρήσει 
ε·ς υπέρτατου βαθμόν.

— Τό γνωρίζω. Καί ό καλό; σας άγγελος συ- 
νετέλεσε νά περιέλθη αυτή εις χεΐρας μου καί 

νά τήν άνχγνώσω, έμπνευσθείς άπό τήν στενο
χώριαν σας.

— “Ω, σάς είμαι ευγνώμων.
— Τίποτε, Κυρία μου, τό καθήκον μου έπραξα 

δπω; θά τό έπραττε πας τίμιος καί ευσυνείδη
τος άνήρ. Άλλά, έπιτρέψχτε νά σάς έρωτήσω. 
Είχετε σκοπόν νά έπισκεφθήτε τόν άνθρωπον 
αύτόν;

— θέλετε λοιπόν νά μάθετε τά πάντα, δεν 
θά θελήσητε βεβαίω; νά μέ βλάψητε, άφοϋ εί - 
μαι εις τήν διάκρισίν σας.

— Μην άμφιβάλλετε.
— Λοιπόν, άκριβώς μετέβαινον είς τό νοσο

κομείο-,, δτε μέ εϊδετε άπερχομένην έκ τοϋ εμ
πορικού καταστήματος καί φέρουσαν πυκνόν βέ
λον, είχον μεταβή επίτηδες ινα άγοράσω τοιοϋ- 
τον. Μόλις δέ έφθανον έκεϊ καί έζήτησα τήν έπι
στολήν, ΐνκ τήν έχω πρόχειρον, άντελήφθην τήν 
άπώλειαν τοϋ πορτοφολιού καί έπέστρεψα είς τό 
εμπορικόν κατάστημα, άλλά δέν εύρέθη. Τοΰτο 
μέ κατεστενοχώρησε καί έπέστρεψα οίκοι, πα- 
ραιτηθεϊσα τή; έπισκέψεως.

— “Ωστε έπεθυμεϊτε νά τόν έβλέπετε ;
— Ναι, είχα αποφασίσει νά παρηγορήσω άν

θρωπον άτυχήσαντα, χάριν έμοϋ καί άνευ τής 
ύπαιτιότητός μου.

— Εύγε, εύγενή; καί γενναία καρδία, παρή- 
γορος τή; ανθρώπινης άουναμίας. "Ηδη λοιπόν, 
δύνασθε νά μή μεταβήτε, διακίνδυνεύσα τήν 
θέσιν σα;. Έγώ δέ θά πράξω άνθ’ ύμών τά δέ
οντα, φροντίσας ώ; είδατε, καταλλήλως νάλάβω 
καί τήν εικόνα σας.

— Όπως άγαπάτε άλλά καί δέν φρονείτε, 
άσθενής, ψυχορραγώ·; ίσως, διότι παρήλθον ήδη 
δύο ήμέραι, ίσως ταραχθή έκ τής μεσολαβή- 
σεώς σας καί ....

— Ναι, Έχετε δίκαιον. Ένόμισα δτι δέν 
θά είχετε τό θάρρος νά μεταβήτε έκεϊ.

— Άφοϋ είμαι άθώα καί μόνον έκ φιλαν- 
θρωπιμοϋ έμπνεομίνη. "Αν θέλετε... μέ συνο
δεύετε ....

— Μάλιστα.................
— Μετά ήμίσειαν ώραν, άγαπητή μου, »ΐ- 

σερχόμεθα έν τω νοσοκομείφ, καί μετ’ ολίγον 
εύρισκόμεθα πλησίου κλίνη;, έφ' ής είς ασθενή; 
ωχρός, πελιδνός καί ετοιμοθάνατος κατέκειτο 
άκίνητος.

Μία νοσοκόμος μάς έπλησίασε τότε καί έν 
συγκινήσει μάς είπεν :

— Όλίγαι ώραι τφ υπολείπονται, Κύριο·., 
είναι συγγενής σας;

— Ναί, άπαντά ή Κυρία, έπεθύμουν νά μέ 
ϊδη.

— Βίκτωρ, άνοιξε τούς οφθαλμούς, μία Κυ
ρία, τφ λέγει, συγγενής .... καί τώ έκίνησε 
τήν κεφαλήν ολίγον.

Ό ασθενή; ήνοιξε τούς Οφθαλμούς καί μόλις
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μέ είδε, άνεθάρρυνε, έμειδίασε, έκινήθη καί έψέ- 
λισσεν .. . . εύχ...α.· ρι.. ,στώ. Τότε δ ' εγώ έτι 
πλησιώσασα ελαβον τήν χεϊρ<ζ του *»ί τφ είπαν: 
Θάρρος, Υπομονή. Ήναξε πάλιν τούς οφθαλ
μού: κα! ηύχαριστήθη. Έκυψα τότε, τόν ήσπά- 
σθην εΐ: τό μέτωπο·/, άναλογισθεΐσα τών θείων 
ρητών τοϋ Χριστού κα! άπήλθον, άφήσας αύτόν, 
άφοΰ απ’ έμέ έζηρτατο ν' ΐποΟάνη, ευχαριστη
μένος.

— Εύγε, εύγε, αγαπητή μου .. . καί . .. τό 
τέρας τής φύσεως ;

— Σέ άφίνω νά μαντεΰσης, τω έχάρισα ....
— Τφ έχάρισες..............
— Νκί, τώ έχάρισα............
— Αί, τί λοιπόν τω έχάρισες; λέγε, Λοιπόν, 

διότι μέ αυτήν τήν οιήγησίν σου μ’ έκαμες τό
σον διαφορετικήν, νομίζω, δσον καί ανυπόμονου.

— Καί έγώ χριστιανή. Λοιπόν, άκουσον. τω 
έχάρισα τήν φωτογραφίαν μου, διότι αυτή όπου 
έκάμαμεν δέν επέτυχε, εις ανταμοιβήν τής καλής 
πράξεώς του καί έπειδή ήτο περίλυπος διά τούτο.

— Καί ό ασθενής τί άπέγεινεν;
— Απίθανε τήν επιούσαν.
— Καί ό σύζυγός σου ;
— Τφ είπα τά διατρέξαντα καί μέ τ,σπάσθη 

διότι, μού είπεν δτι ούτως έπρεπε νάφερθή μία 
γενναία καί τού κόσμου γυνή, έφ’ όσον ζή μ=- 
τσςυ τή: κοινωνίας.

— Εύγε, ίλθέ τώρα νά σέ άσπασθώ κα! έγώ 
καί νά σου είπω, ότι πάντοτε ή γυνή επιπλέει 
f * · > 1 » ·. ,ως αφρο: επί του κύματος, ουοεποτε καταποντι- 
ζομένη, διότι πάντοτε θά παρουσιασθή αύτή 
ή σανίς τής σωτηρίας.

— Καί έν τούτοις ;.............
- Τί ;.
— Δέν εχομεν καρδίαν !
— Διότι, ή γυνή έπλάσθη διά τόν άνδρα καί 

ούχί δι' έαυτήν !
1‘οϋς 

◄-···►

ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ
Σϋ ιιιά φορά έαταυρώθηκεο καί μαρτυρίου στεφάνι 
σοϋ έβαλαν κ' ίπότισαν τά χείλη σου χωλή 
μ’αύτό σου τό μαρτύριο νά χύσηε φώσ στή πλάνη 
ποϋ τοϋ ανθρώπου έίωιε τά νοϋ καί τήν ψυχή.

Καί 8μωο έσΰ πσρέοωκεο τό πνεύμα μέ μίαν έκπίδα 
καί τού πατέρα σου έτρείεο νά βρής τήν αγκαλιά 
νά βάληο φωτοστέφανο καί τή χρυσή αίλουργίδα 
μέσα σέ ait' ατέλειωτη νά ίή-, έκεΐ ψηλά.

Μά έμεϊε δπου πλαστήκαμε νά γέρνουμε αίώ.ια 
τήν κεφαλή σ' άτίμωσι σέ πάθη φοοερά
νά έχουμε^αϊώνιο σύντροφο τή μαύρη καταφρόνια 
έμεϊε άχ I δέν προσμένουμε ώσάν έσέ χαρά 

Εΐετών παθών μας τόν σταυρόν παντοτείνά δεμένο 
προσμένουμε τό θάνατο μέ άγωνία φριχτή 
ώο ότου ή μαύρη μαε ψυχή πετάέη απελπισμένη 
σέ κάποια άκλη κόλασι πού κλεϊ βαδέιά ή γή.

Λημ. Δημαχόηουλος

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ
Τό μουντζούρωμα.

Έτερον παιγνιον συναναστροφής αρκετά άστεΐον, 
είναι καί τό εξής, άλλά δέον νά γίνεται μέ πρόσω
πο·» αρκετά άστεΐον καί τό οποίον δέν θά θυμώση 
ό.τι καί αν τώ συμβή.'Αρκεί νά μή εινε Κυρία !

Λαμβάνετε δύο πινάκια τοΰ φαγητού (πιάτα) έξ' 
ών τό έν κρατείτε σείς τό δέ έτερον δίδετε νά 
κράτηση τό πρόσωπον, μεθ' ού θ-λετε ν’ άστειευ- 
θήτε. Άλλά τό δεύτερον αύτό πινάκιον, πριν τό 
δώσητε, τό θέτετε ιδιαιτέρως επάνω εις τήν φλόγα 
κηρίου, ήτις θ' άφήση καπνιάν. Τότε λέγετε είς 
τόν φίλον σας νά κρατή το πινάκιον, όπως τό κρα
τείτε σεις καί νά κάμνη ο,τι σείς θά πράττετε και 
Οα ίδη οτι τό πινάκιον θά φύγη άπό τάς χειρας του. 
'Εννοείται διά νά τόν πείσητε, τω λέγητε, ότι έξαι- 
ρεΐται ή περίστασ ς, τοΰ νά έγκαταλείψη μέ τις 
δυο χειρας τό πινάκιον.

Τότε αρχίζετε. Τραβάτε ολίγον τήν ρίνα σας, 
μέ τήν δεξιάν χεϊρα, εία ό ώοίον σας μέ τήν αρι
στερόν, κατόπιν περνάτε τόν δάκτυλον άπό τό μέ- 
τωπόν σας κα! οΰτω καθεξής, ούτως ώστε καί οί 
δύο σας νά έγγίζετε τό πινάκιον κάτωθι καί ε’τα 
τό πρόσωπον, κατορθοΰντες ώστε ό φίλος σας νά 
μΟυντζουρωθη μόνος, χωρ:ς νά τό έννοήση

----- τ—Γΐτ^-^νυνιηητυ-ζυυ-υυτν^υ—.-ί-Am--.--nru-uvvuuviW.vinTn.-rj-injii

ΤΡΑΠΕΖΑΠ Ν ΕΛΕΪΘΕΡΙΑΔΟΓ ΣΑ
ΕΤΚΡΟΡΡΥΜΟΣ METOXIKH ΚΑΙΡΙΑ All ΚΚΦΑΑΑΙΟΝ

ΦΡ· 625.000

"Εδρα ιν ' Αλείανδρείμ.— ' Υποκαταστήματα 
εν Καιροί καί Μίνια. — 1 Ιρακτορεϊα είς 

1>λας τας πόλεις τής Αίγυπτου καί τοΰ 
Σουδάν.

Έκτελεί πάσαν Τραπεζιτικήν πράξιν. Παρέχει δά
νεια έπί ένεχείρω χρεωγράφων και γραμματίων. Έκτέ- 
λεσιν χρηματικών εντολών έπί απλή μεσιτεία. Ανα
λαμβάνει τήν ει'τπραςιν συν)τικών καί γραμματίων. 
Δέχεται εντόκους καταθέσεις. ΓΙωλεί καί αγόραζε·, λα- 
χ ειοφίρους ήγγυημένας παρά τώ · κυβερνήσεων τοϊς 
μετρητοΐς ΠωλεΓ έπί πιστώσει διά μηνιαίων δόσεων 
τάς ασφαλέστερα; Λαχεισφόρου; 'Ομολογίας ε’ις τάς 
συμφερωτέρκς τιμάς,ήτοιιΚτηματικής Τραπέζης Cre
dit Foncirr Αίγυπτου 3σ)ο Κτηματικής ΙΙίστεως τής 
’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 21 1 ο)ο 1904. ’Επίσης 
'Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 3 ο)ο 1880. ’Οθω
μανικών σιδηιοδρόμων Άνανολικής Ρωμυλίας, Διώρυ
γας Παναμά ήγγυημένας. 'Εκδίδει καί προμέσσας τοϋ 
Κρεδί Φονσιέ ολοκλήρους καί είς εκπτώσεις, τιμάς μή 
έπιδεχομένας συναγωνισμόν. Είς τού; αγοράζοντας 
μεγάλα; ποσότητας, γίνεται ανάλογος έκπτωσις.

Υποκατάστημα έν Καίρω, Διευθυντής Κ. Άνα- 
στατιάδης, ύποδιευθυντής Ν. Ρίζος.

Υποκατάστημα έν Μίνια, Διευθ. κ.Σαο. Τσάκω
να;, ΰποδιευθυντα’ι Κίμων καί Σόλων Τσακωνας.

Ζητούνται μεσΐται μέ καλάς συστάσεις διά τήν 
αγοράν Αλεξάνδρειάς και διά τό υποκατάστημα έν 
Καέρι·), γνωρίζοντες καί ττ,ν 'Αραβικήν.

Οί βουλόμενοι άποτανθήτωσαν εις τήν Κεντρικήν 
Διεύθυνσιν Άλεξανδσείας.
nanque /’. Λ ELEFTI1ERIADES el Co 

Alexandrie.

Β ΜΩΣΑΤΚΟΝ

— Ο άναΘεματι 
ετμέίος κοροές πό
σον στενόχωρε!, δέν 
ύποψέρεται πλέον. 
“Αν όπεψάσιζεν ό 
συρμός νά τόν κιιτ- 
οργάση ώ τότε μό
νον Λ γυνΛ θά χει 
ραψετειτο άπό τούς 
ό? ετΰρας ά\δρας κα\ 
τά ολέθρια καταπό
τια Π\γκ, άτινα ciu 
ψότερα ταΰτα μάς 
κ α τ α 6 ιβρόίσκουσιν 
οίκτρώς τϊινκαρδίαν

X
Περίεργες διαφήμισις :
"Εξωθι ζατασςήματός τίνος είχε προστΠίή ή έξης 

είδοποίησις έπί τής θυρίδος.
ΚΟΝΙΣ ΔΙΑ ΤΟΤΣ ΨΥΛΛΟΥΣ

Καί ολίγον κάτωθι ύπήρχεν ή φράσις:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΤΗΣ Α. Μ. ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ

’Αφελής άπάντησ ς.
— Ιίαιδί μου, τ: πράγμα ε'.ναι ή οκνηρία;
— Είναι πράγμα πολύ κακόν,μου λέγει ή μαμμι 

όταν τήν έχω έγώ καί πράγμα πολύ φυσικόν, λέ
γει, όταν τήν έχει αύτή, διότι δέν έχει καμμιαν 
εργασίαν.

’Αφελής έρώ.ησις μικροΰ πρός τήν μητέρα του:
— Είπες μαμμά, τοΰ πατέρα, πώς τόν έγνώρι- 

σες εις τό θέατρον; Έμέ. ποΰ μέ έγνώρ σ=ς ;
Καί ή μήτηρ προσπαθούσα αφέλειαν :
— "Α ! έσέ; . . . εις τό σχολεϊον I

Κρίσις σοφοΰ :
Ό έρως είναι ώόν νωπόν, ο γάμος ώ·.ν σκληρόν 

«αί τό διαζύγιον ώόν σπασμένον.

ΓΕνθερά τις έλεγε πρός γαμβρόν της, μετά μι
κρόν έριδα :

— Είσαι πραγματικός χοίρος.
— Φυσικώτατα 1 άπήντησε/ ούτος, χωρίς τό πα- 

ράπαν νά ταραχθή, άφοΰ είμαι σύζυγος τής κόρης σου!

Θεΐος τις ήςώτα τόν ανεψιόν του :
— Δέν μοϋ λέγεις, 'Ιωάννη, τί θά έκαμνες έάν 

έπλησίαζεν ή ημέρα τοΰ θανάτου σου ;
— "Α, άπλούστατα, Οεϊε μου, έάν ειχον αύτήν 

τήν ευτυχίαν, θά έ/.αμνον αμέσως τήν διαθήκην 
υ,ου καί θά άφινον όλα μου είς εσάς.

IΙαράδοξος διαφήμισις :
Έν τινι προσθήκη εμπορικού καταστήματος έση- 

μειοϋτο έφ’ ένός κορσέ :
«Κορσές τοΰ τελευταίου συρμού διά Κυρίας, μέ 

πλευράς οστών φαλαίνης».

ΙΙαιήρ τις ήρώτα τόν μονογενή καί ήγαπημένον 
υιόν του :

— Νίκο, διατί δέν έπήγες σχολεϊον σήμερον ;
— Το ίδιον είναι, μπαμπά.
— ΙΙώς τό ίδιον είναι;
— Ναι. νά, δέν βλέπεις παίζω καί 'δω στήν 

αύλή μέ τόν Κώστα.

— Τί κάμνουν οί δώδεκα απόστολοι εις το 
παράδεισον;

— 'Ακριβώς μίαν δωδεκάδα.
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ΖΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γνωστοποιεί :
Ότι κατετέθη παρ’ αύτή τό άπασούμενον πο- 

σόν διά τήν πληρωμήν τοΰ ύπ’ άρ 30 τοκομεριδίου 
τοΰ έκ φρ. 89. 875,000 Έθν. Δανείου (1890,5 ο)ο) 
Σιδηροδρόμου Πειραιώς Λαρίσσης πληρωτέον πρός 
φρ. χρυσά 5,5ο άπό τής 2| 15 προσεχούς ’Ιουνίου.

Έν Άθήναις τή 15 Μαίου ig05
'Εκ τοϋ Γραφείου.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΣΟΥΡΑ

14 ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14
ΑΘΗΝΑΙ

Κατασκευάζονται είς τό έσχάτως ϊδρυβέν τέλειον ήαών έργοστάσιον. Τελεία απομίαησις φωτογραφιών 
ή εντύπων εικόνων έπι ζιγκου, ζύλου ή χαλκού.

ΤιμαΙ συμφερουσκι. Διά τάς έφημερίδας, περιοδικά, συγγράμματα καί διδακτικά βιβλία ιδιαίτεραι συμφω
νία! λίαν έκπεσμένων τιμών.

Κατασκευάζονται ομοίως καϊ ζιγκογραφίαι Ευρωπαϊκής καί Βυζαντινής μουσικής, καλλιγραφικαί έπιγραφαι, 
γράμματα τοϋ τύπου κτλ. t

"Απαντα τά εργαλεία, μηχανα! καί ύλικά τοΰ εργοστασίου ήμών προέρχονται εκ Γ έρμα νιας καί εινε 
έκτάκτου τελειότατος. Έπίσης αί πλάκες τοϋ ζιγκου καί χαλκού καϊ τό διά τας ξυλογραφίας ζύλον (τσιμι- 
σίρι) εινε μοναδικόν έν Έλλάδι, παρ' ήμών δέ προμηθεύονται οί ξυλογράφοι καί σφοαγιδογράφοι.

•Ενοικιάζονται ή καί πωλοϋνται διάφοροι ζιγκογραφία·, χαλκογραφία! καί ζυλογραφίαι μεταχειρισμένα!, 
ποικίλων απεικονίσεων. ΙΙλουσιωτάτη συλλογή άνω τών 2000 εικόνων, Επιστημονικά!’, Καλλιτεχνικά!, Ί’οπο- 
γρσφικαί. Προσωπογραφικαί, Φαντασία!, Άλληγορικαι, Γελοιογραφικαί, Κοσμήματα, εικόνες Μυθιστορημάτων 
καί Διηγημάτων, τοϋ Ρωσσο- Ιαπωνικού πολέμου κ.τ.λ.

Ζητήσατε πρός εκλογήν τό Δειγματολύγιον.

4: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ §&·

ANNVAL REPORT of the Board of regents, of 
the Smithsonian Institution.

June 30, 1903.
Washington 1904.

>***·
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Ύπό τήν διεύΟυνσιν Κωνστ. Ν. Γάδου, αρωγή τής 
I εωγραφικής Εταιρείας.

Έτος Α' 1901-5, Τεύχη Β' κα! Γ'.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Οί κ. κ. Έμποροι, βιομήχανοι, έργοστασιάρχαι, καί όλοι οί έπαγγελματίαι, δύνανται νά εϋρωσιν εις τήν 
μοναδικήν συλλογήν ήμών δείγματα απειραρίθμων δειγμάτων εικόνων πρός κατασκευήν ζιγκογραφιών καί ξυλο
γραφιών, διά τάς ρεκλάμας των καί τήν διαφήμησιν οίωνδήποτε έμπορευμάτων καί προϊόντων αύτών.

Πρός δέ υπάρχει παρ’ ήμϊν πλήρης συλλογή καλλιτεχνικωτάτων εικόνων έκ Γαλλικών, 'Αγγλικών, 'Ιτα
λικών και 'Αμερικανικών πρωτοτύπων, αγιογραφιών, έργων διασήμων ζωγράφων, σημαιών, σημάτων, συμ
βόλων, νομισμάτων δέων έν γένει τών αντικειμένων τού εμπορίου καί τής βιομηχανίας, συμβολικών παρα
στάσεων όλων τών επιστημών, τών τεχνών καί τών έπαγγελλμάτων καί πρός τούτοις διαφόρων τίτλων, κο
σμημάτων καί επικεφαλίδων (ar! nouveau καί fantaisie) δι' έφημερίδας, περιοδικά, διά στολισμόν εξωφύλ
λων συγγραμμάτων, διά φακέλλους έπιστολάς κτλ.

Ειδική συλλογή όψοκαταλόγων (menu) προσκλήσεων -χορού (bit/s). γευμάτων, προγραμμάτων ποδηλατικών 
αγώνων, λόουν τένις, κρίκετ, ίπποδρομμιών άμαξοδρομιών κ.τ.λ.

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

Πρός ευκολίαν τών πελατών ήμών άναλαμβάνομεν καί τήν φωτογράφησιν τών εργοστασίων, καταστημά
των, εμπορευμάτων καί προϊόντων αυτών, πρός ζιγκογράφησιν οιά ρεκλάμας καί αγγελίας.

MiMIE FRANCHISEΓ ΕΔΕΥΘΕΡΟΠΟΥΔΟΣ (Φαρμακοποιός)
31 ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 31 (Οίκία Καραπίνου)

— Φάρμακα χιιμικώς καθαρά πμοδφάτως 
κομιόΟέντα άπ' ευθείας έκ των καλλιτέρων 
Γαλλικών έργοδτααίων.

— Μεγάλη παρακαταθήκη ειδικοτήτων (spe- 
e alites) Γαλλικών καϊ ’Αγγλικών.

— 'Αποθήκη μεταλλικών ϋδάτων ευρωπαϊκών 
καϊ 'Ελληνικών.

— Πλούσια ουλλογϊι δεμάτων, κηλεπιδέσμων, 
θερμομέτρων, τεχνικών οφθαλμών, έλαΰτικών 
περικνημίδων, καϊ δλων έν γένει τών έξαοτη- 
μάτων (accessuires de Pharmacie).

— 'Αναλυθείς χημικαϊ καϊ μικροθκοπικαί.
— Τό φαρμακεΐον θά διακρϊνεται διά τήν άρί 

ότιιν ποιότητα τών φαρμάκων καϊ τάς ειλικρι
νείς τιμάς.

Κατασκευάζονται είς τήν έντέλειαν διυλιστήρια 
δΓ οικίας, καφενεία, ξενοδοχεία, καταστήματα κτλ. 
έφάμιλλα τών ευρωπαϊκών καϊ κατά τούς κανόνας 
τής ’Επιστήμης. Καθαρίζουν δέ κοί το μάλλον ακά
θαρτον ύδωρ. Εγγυημένα άπό τήν γυωμοδότησιν 
τής 'Αστυνομίας.

Τά έντός σακκίδια, δΓ ών καθαρίζεται τό ΰδωρ, 
δύναται έπίσης νά έίάγωνται καί άποκαθαίρονται.

'Απαραίτητα οιά τήν ύγείαν.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΟΝ

Πρός πλήρη επιτυχίαν πάσης παραγγελίας καλλιτεχνικών κατηρτϊσαμίν καί τμήμα καλλιγραφικόν κα! 
ίχνογραφικόν, ένθα παρασκευάζεται ή αντιγράφεται παν είδος σχεδίου έξ αντιτύπου έπ! τό τεχνικώτερον καί 
φυσικώτερον.

Ζητηοατε δείγματα καί πληροφορίας. ’ Αποστέλλονται δωρεάν παντί τώ αίτονντι.

ΓΡΑΦΕΙΑ '‘ΦΥΣΕΩΣ·.
ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΟΙ

χ^τοπωλιπον

κοκκινακη
121 ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 121 ΑΘΗΝΑΙ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Η «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ”
ΕΝ 'ΧΙΩ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤ. ΜΑΓΚΟΥ
•Σφραγιδεί καουτοονκ καλλιτεχνικοί ένιός 24 ωρών 

άπο Tije παραγγελίας.

K0YPEI0U ΜΪΡΟΠΩΑΕΙΟΝ

ΤΡΙΚΚΑΛΑ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

Είναι τό καλείτερον, καθαρώτερον καϊ 
περιποιητικώτερον πάντων. Μεγάλη συλ
λογή λαιμοδετών. Υποκαμίσων, άλεξη 
λίων, κομβίων κτλ. κτλ. Τρέξατε

Οίκημα νεόκτιστον Καθαριότης απα
ράμιλλος Ιίεριποίησς θαυμασία. Θέα
καϊ θαυμασία αύρα. 'Απλή έπίσκεήιις εύ- 
χαριστεί και τόν άπαιτητικόΐτερον. Πλη
σίον τών άτμοπλοϊκών πρακτορείων.

Τελειόφοιτος Των Φυσικομαθηματικών 
λίαν πεπειραμένο: αναλαμβάνει παραθέσει; μα
θηματικών οιά μαθητάς Δημοτικού, 'Ελληνικού 
σχολείου και Γυμνασίων.
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20- 21 γ-κΐ 22 τεύχους.

95, Πλήν-Θώο — Πλίνθος* φδ, Στρατός. Σέ
ριφος, Σταυροί, Σταθμός, — 9γ, ή γή είναι στρογ
γυλή — 98 Ή σφαίρα ολισθαίνει —9φ Ή περιέρ
γεια εινε έλάττωμα —. 100, εΐε τήν ύπό τήν σι- 
αγώνα σκιάν —. Ιοί, Γΐυραμίς, Λαμία, Τάς 
Θωμάς Ζαρίφης, Αλεξάνδρα — ΙΟ2, Ό μικρός 
μίμης εινε άμελής— 1ο3, Τά έν οΓκω μή έν δήμω 
— 104 Πίστις. Ελπίς καί Έλεος —10ό Ό Θεός 
εινε ίνΌ»—106, τό Θ'.

Λύται. Γαλανή ΈλληνΙς ’Αθηνών 1Γ—Α Βέ
λος Σύρου. 5.— Έ. Μαρϊκου, Πειραιώς 4.— Μ. 
Τριαντάφυλλου Πειραιώς 9. —Ρωμαίος ’Αθηνών 
8.— Σ. Ζαχαράτος Αθηνών 3'— X. Χαλκιοέως 
Τρικκάλων 1.— Γ. Ηροόατάς έκ Λίμνης 1.

Σημείωσες Τήν ώραίαν φωτογραφίαν, δώρουτοϋ 
κ. Δ. Κατζάκου οιά πρώτον λύτην έκέρδησε διά 
κλήρου ή ΔΙς Παναγιωτοπούλου έ£ 'Αθηνών.

Έτέθη δέ διά κλήρου ϊνα συμμετάσχουν καί οί 
Λύται τοϋ 'Εξωτερικού.

Συνθέσεων. Γ.Ίατρίδης Λαρίσσης ^2,Κισσός Άθη- 
νών24,Λαστ(κ’Αθηνών6,ΚατζάκοςΚωνστάντίης11.

"Επομένως βραοεύεται ό κ. Ίατρίδης.
Λύσεων. Γάς περισσότερός Λύσεις Εστειλαν: 

Γαλανή ή Έλληνίς, έ£ Αθηνών 82, Εύφρ. Μαρί- 
κου έκ Πειραιώς 46, Α. Βέλος έκ Σύρου 5g, 1*1. 
Ρώσσος Πειραιώς 48,Θ.Παντελάκης ’Αθηνών 46.

'Επομένως βραοεύεται ή Γαλανή Έλληνίς.

ΠΑΝΑΓ. ΜΠΕΛΑΓΑΜΠΑ
Πλατεία Μωχαμετ Άλή, έναντι Μικτών Δικαστηρίων. 

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!

ΕύρίσκεταΙ εί: χζλλίστην κεντρικήν θέσιν τής 
πόλεως. Δωμάτια καθαρά καί ευήλια. Κιθαρι
στή; καί ύπηρεσία μοναδική.

Τιμαί συγκαταβατικά·!.

ΒΑ2. ΖΤΘΟΠΛΔΕΣΟΝ
Δ. ΜΠΟΣΙΝ1ΩΤΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑΙ

Εύρίσκετατ ζύθος Φ'.ξ 
έξαίσιοςύπό Γερμανού 
είδικοϋ κατασκευαζό- 
μενος καί όρεκτχκα διά
φορα, ώς κΑ φαγητά 
κρύα έκτακτα Ο δχευ 
θνντης κ Δημ. Μπο 
ιίχνιώτης υύδέν παρα
λείπει. ϊνα ει’χαριστη 
τίίν πολυπληθή πελα
τείαν του. Μουσική 
παιανίζει έκάστοτε

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΤΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ τηι 1886— ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΟΘΕIΣA TQ: 4903 

ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Κεφα/.αιον Χρ. 2.000.000 όλοαχνρώί καταβεβλημένο·· 

ΑΘΗΝ ΑΙ — ΧΟΦΟΚ ΛΕΙΟΝ

Έργασίαε :
Συνάλλαγμα.— Έπιταγαί έπϊ τοΰ εξωτερικού.— 

Πιστωτικά· έπιστολαί.—Εισπράξεις.—Δάνεια.—Προ
εξοφλήσεις.— Καταθέσεις εις χρυσόν καί δραχμας.— 
Ταμιευτήριων.— Φύλαξις τίτλων.— ’Αγοραπωλησία! 
χοεωργάφων.—Χρηματιστικαΐ εντολαί.

Τμήμα εμπορικόν.
Προμήθειαι εμπορευμάτων.--’Αντιπροσωπεία! οί

κων—Πληροφορία! Έμπορικαί.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ

Ό. Μ. Ό λ τ έ ν ι τ σ α ν. Δελτάριο* έλήφθη. Σάς 
μετεφέραμεν αυτόθι. Άναμένομεν νεωτεραν σας.— 
Θ. Κ.Μελϊτην. ’Ελπίζω έλάβατε διπλοϋν φύλλον 
Μαρτίου. 'Ήδη έχετε καί τδΰ ’Απριλίου. Καθυστέ
ρησή έκ μεταφοράς τυπογραφικών Καταστημάτων. 
«Αναμνήσεις» δέν έδημοσκύθησαν ώς πολύ μακραί.— 
.Α II. 'Ιερουσαλήμ. ΣμνδρομαΙ έλήφθησαν, 
εύχαριστοϋμεν πολύ. —Σ. Α.Σ τ ε ν ή μ α χ ο ν. Δελτά
ριον καί σύνδρομα1! έλήφθησαν .Εύχαριστοϋμεν πολύ.— 
Κ . Δ . Φ : λ ι π π ο ύ π ο λ ι ν . 'Επιστολή σας έλήφθη 
Άπηντήσαμεν καί άναμένομεν νεωτέραν σας.— 11.Δ. 
Κ άϊ ρ ο ν. 'Επιστολή έλήφθη. Άπηντήσαμεν καί τα- 
χυορομικώς. Φύλλα στέλλονται καί ήσυχεΐτε.— X. 
X. Τρίκκαλα. Βραχεία έλήφθη. Ρεκλάμα σας θά 
τεθή. Αίνιγμα καλώς. Θ.Κ. Κωνσταντινούπο- 
λ ι ν. Έχει καλώ".. Σάς άναμένομεν. — Λ. II. Γ ι ο ύ ρ- 
γε6ο ν. Δελτάριον έλήφθη. Προσεχώς σάς στέλλομεν 
δελτάρια.— A. Κ . Μυτηλήνην. 'Επιστολή 
έλήφθη.Φύλλα σάς άποστέλλονται τακτικώς. Έρωτή- 
σατε ταχυδρομείο»—. Δ.Κ. Κ ά ι ρ ο ν. Σάς έγραψα δίς. 
Πότε θα καταδεχθείτε νά μάς απαντήσετε;— Σ. Π. 
Τρίκκαλα. Άναμένομεν άποτέλεσμα ενεργειών σας.— 
Μ. Ν. Πόρον. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν.

ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ 3r'! ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

’Επιστημονικά.

Ή πίστις τοΰ αστρονόμου........................... 3
Γυνή δακτυλοδάμων....................................... 6
Επιστημονική κλεις............................  12
Ή πίστις του αστρονόμου............................. 21,41
Ή 'Ιατρική κατά τήν αρχαιότητα.......... 26
Επιστημονική κλεις.................................. 28
Βιομηχανικά! ερωταποκρίσεις..................58 69,1 12
Περί άνεμων.............................................  61
ΤΙ εορτή τοΰ ήλιου....................................... 69
Νυκταλωπία καί νυκτοπία........................... 67
Ή σύγχρονος τηλεγραφία........................... 81
Ο άνθρωπος καί οί πίθηκοι...................... 83,103
Ό κατακλυσμός συνεπεία κομήτου .... 101
Οί ιπτάμενοι χαρταετοί καί ή άντίστασις τοϋ

άέρ-.ς............................................................ 121
Ό άνθρωπος καί οϊ πίθηκοι........................ 123
Καρδία φθαρ-ϊσα............................................. 126
Ή παγκόσμιος παραγωγή τοΰ χρυσού'... 127
'Επιστημονικά νεώ.ερα................................. 133
Τά ηλεκτρικά ρεύματα καί οί κίνδυνοι τών

■ηλεκτρικών σιδηροδρόμων........................ 141
Ό άνθρωπ-.ς καί οί πίθηκο·. ........... 146,165.182
Το πετρελαίου................................................ 149
ΙΙλϋσις τοϋ αίματος....................................... 164
Τό φως και τά φυτά...................................... 167
Τό σώμα και τό ΰδωρ.................................. 171
Έτιστημονικά περίεργα................................ 172
Δός μοι πά στώ καί τάν γάν κι ήσω.... 181
Ό ηλεκτρισμός καί τά ζώα..................... 233
ΙΙώς ομιλούν τά πτηνά............................... 259
Δρΰς ή φελλοφόρος........................................ 280
Ή καταστροφή τής φυματιώσεως............... 284
ΙΙεριτνος ό στόμαχος.................................... 301
Τεχνητή όρνιθοκομία.................................... 302
Ή διασπορά -.ών φυτών................................319 337
Οί μάλλον μακρόβιοι.................................... 340

Φιλοσοφικά καί Φιλολογικά.

'Ιαπωνική Φιλολογία.................................... 88
Ή ύγι-ινή τής κοινών ,ολογίας................... 161
Χριστός Γεννάτα:........................................... 257
Αριάδνη Θησεϊ............................................ 264
Ή 'Αντιγόνη.................................................. 346
Μετά τήν βταύρωσιν...................................... 361
Ό Γαληνός καί αί περί ψυχής ίδέαι αύτοΰ. 362 
Η λατινική προσφώνησις τοϋ Ό, ατί’.υ Μα-

ρούκη........................................................... 365

Εφευρεθείς καί ανακαλύψεις.
Νέα άκτινοόο'ία............................................. 47
Τό βιοσκσπιον.................................................. 144
Ί1 τελευταία είς τόν Ν. πόλον εκδρομή. 145
Ή πρότδος τών αεροστάτων........................ 247
Ή πορεία τοΰ τηλεγράφου άνευ σύρματος. 317

Πνευματιϋτικά.
Ό ΙΙνευματισσμός καί τό ιστορικόν αύτοΰ. 6.23

Τό πνεύμα τοΰ Βασιλέως Όθωνος.............. 87.107
Ιΐνευμ. διάλεξς έν Βουκ'.υρεστίφ.......... 2(6 222
Πνευματική διάλεςις Κωστάντζης.............. 240
Ο πνευματισμός.............................................. 260

Πνευματικά! διαλέξεις έν Βραΐλα.............3(8,325
Ό Πνευματισμό; έν Καιρω........................ 340

‘I «ίτορικά καί χοονογραφικά.

Ή ’Αφροδίτη τής Μήλου καί ό Ιίοσειδών 44
ΤΙ πολιορκία τής Σ.όαστουπόλεως.......... 48
Άπό τό Θιβέτ..................................................... 154
Ό πρώτος έρως τοΰ 'Απόλλωνος................... 187
Γουλιέλμος ό 11 καί ή Γερμανική Αύλή

189 204, 219, 238.269, 288 309 329
... .......................... 343

Ό πάππος τής Ευρώπης Χριστιανός Θ'
καί ή Αύλή τής Δανιμαρκίας................204.217

Ό ήρως τής ημέρας.................................... 237
Ό ιδιωτικός βίος μιας βασιλίσσης.............. 322

Διηγήματα καί χρονογραφήματα.
Ή άθώα........................................................ 15
Η Άρχάϊόφιλος ( ωμωδία).......................34,55,75
Ή αληθής μήτηρ.......................................... 73
Στο ποτάμι...............  94
Τό φίλημα τών αρραβώνων......................... 115
Θήρα και θηρευτά!......................................... 129
Μητρτς προσευχή........................................... 136
Η εύκαιρία..................................................... 155
Ό αδυσώπητος ειμαρμένη........................... 175
Ή μετανοήσασα............................... .... 177
Πλήξις.................................................... 195,214 228
Ο οδηγός τοϋ Ναπολέοντος...................... 251

Να.άγιο πρωτοχρονιάτικο............................. 272
Τό άργυροϋν νόμισμα τής βασιλόπητας.. . 285
Υπάρχει ε’ρως ;...........................................291 311

Μπολεσλας .................................   331
Το Χαρτοφυλακίου .....................................355 374
Ή Καστανή..................................................... 366
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Κύμα καί βράχος..............
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ΙΙροστώνησις.....................
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