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Ή κλίμαξ δέ τής διαιρέσεως κανονίζε
ται συμφώνως τώ νόμω τοΰ Νεύτωνος 
εις δν δεν δν να τ α ι ε ί μ ή ν ά 
υπάγεται και ή μεταβολή 
παντός ήλεκτρο -μαγν ητικ οϋ 
ρ ευ σ τ ο ν ά ν α λ ό γ ω ς τ ή ς ά π ο
στά ο ε ω ς ά π δ τοϋ κέντρου. Ό 
νόμος δμως τών ήλεκρικών ώσεων καί 
έλξεων έχει σαφώς καθορισθή υπό τοΰ 
Coulomb, λέγει δέ δτι αι αύταί δυνάμεις 
εΐνε άντιστρόφως άνάλογοι τών 
τετραγώνων τών αποστάσεων, ούχι δ' ά 
ν άλογοι, ώς λέγει ή -θεωρία. Εκτός 
δέ τούτου δ νόμος ούτος άφορά τον στα
τικόν ηλεκτρισμόν οπού εΐνε δυνατόν 
νά συσσωρευτή ενός είδους ηλεκτρισμός 
επί τίνος σώματος,ούχι δέ τόν δυναμι
κόν ηλεκτρισμόν, δστις εΐνε δ έν κινήσει 
ηλεκτρισμός τών στηλών. Εΐνε λοιπόν δλως 
άτοπον νά γίνη χρήσις τοΰ νόμου τούτου 
τοΰ Coulomb,πολλώ δέ μάλλον τοΰ νόμου 
τοΰ Νεύτωνος, δστις αφορά καθόλου τήν 
έλξιν τών μορίων τής ύλης.

Άλλ’ εκτός τούτων, κατά τήν θεωρίαν 
τής ηλεκτρικής στήλης τοΰ Ι'ίΙΙιι, ο! δύο 
πόλοι αυτής, ώς καί έκαστον σημιΐον τοΰ 
άγωγοϋ έχουσι δυναμικόν τι εκφράζομε- 
νον έν σχέσει πρός τήν γην. Οίον δέ δυ
ναμικόν έχει ό θετικός τό αυτό έχει καί 
δ αρνητικός άλλ’ έκπεφρασμένον δι αντι
θέτου σημείου' τό δυναμικόν δέ τοϋτο έ- 

λαττοΰται καθ' όσον βαίνομεν πρός τό μέ
σον τοϋ άγωγοϋ. Δι' ούδενός όμως οργά
νου δυνάμεθα νά άποδείξωμεν εις τάς η
λεκτρικός οτήλας (Δυναμικός ηλεκτρισμός) 
αν σημεϊον τι φέρη θετικήν ή αρνητικήν 
ηλεκτρικήν. Έν ω δέ συν τούτοις έν τή 
θεωρία τής στήλης τοϋ Y alta (Υποδεικνύε
ται δτι περ'ι τό μέσον τοϋ άγωγοϋ τοϋ έ- 
νοϋντος τούς δύο πόλους εύρίσκεται ση
μείου έχον ήλεκτροδυναμικόν μηδέν, έν 
τή νέα θεωρία τηρείται σιγή έπί τού
του, έν ω δέ τόσα άλλα κλάσματα έρευ- 
νώνται καί πλεϊστα φαινόμενα κατ αυτά έ- 
ξηγοΰνται, ώς και τό τοϋ έρωτος, ούδείς 

ο
λόγος γίνεται περ'ι τοΰ κλάσματος~■ Δι

ότι βεβαίως εΐνε ουσιωδέστατου διά τήν 
νέαν θεωρίαν νά δρισθή ποιον μέρος τοΰ 
σώματος εΐνε άμοιρου τοΰ γενικού νόμου 
καί τις ή χρηοιμότης αύτοϋ έν τοιαύτη 
περιπτώσει. Δέν νποθέτομεν δέ βεβαίως 
δτι θά μάς εΐπη ό Ιδρυτής τό ύπ' αύτοϋ 
γραφόμενου, δτι έν τή φύσει δέν υπάρχει 
άπόλυτον μηδέν. Ενταύθα βεβαίως 
πρόκειται περ'ι σχετικού μηδενός,δπερ συμ
φώνως τή υπό τής νέας θεωρίας τεθειμέ
νη βάσει πρέπει νά εύρεθή. Ούτε δέ ύπο- 
θέτομεν, δτι έν ώ έκ τής άνωτέρας έκ τής 
Φυσικής παραλαμβανομένης θεωρίας γί
νονται δεκτά υπό τής νέας θεωρίας δύο 
μέρη, απορρίπτεται έν !

IX 
Αι ’Ακίδες.

Έν τώ κεφαλαίω τούιω ή νέα θεωρία 
παραδέχεται άκίδας δι ών τά ρευστά έκ-
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ρέουσι, αύται <5έ εϊνε τά άκρα των άγωγών 
τοϋ ρεύματος, ήτοι τά άκρα τών νεύρων. 
'Ορίζει δ’ώς ακίδας διών έκφευγει Αρνη
τικόν ρευστόν τοϋ εγκεφάλου την γλώσσαν 
πρωτίστως, εκ τοϋ όποιον έξηγιϊιαι και 
τδ δτι ή γλώσσα εϊνε τδ μόνον σχεδόν ορ ■ 
γανον της σκέφεως' τοιονιο κατά δεύτε
ρον λόγον εϊνε καϊ αί χεΐρες.

Έτερος ουσιώδεις ακίδας διά τδν δε 
τικδν πόλον παραδέχεται ή δεωρία τδ πέος 
διά τδν άνδρα καϊ την κλειτορίδα διά τήν 
γυναίκα, ής δμως έπιβοηδητικαι ακίδες 
εϊνε οί μαστοί. ' Ενταϋδα δ ιδρυτής τής 
δεωρίας παραδέτει τδ έξης άξιοδαύμα - 
στον :

Όπως Λ γυνή ύποκλίνη μάλλον πρός τήν 
«ηδονήν, Λτοι ύπως καθίσταται πλέον εύαί- 
«σΟητος καί εύεπίφορος πρός αύτήν, πρέπει 
«οί μαστοί αύτής νά είναι δσον οϊόν τε όξύτε-
• ροι. Γυναίκες μέ στρογγυλούς μαστούς είναι
• όλιγώτερον ευαίσθητοι πρός τήν ήδονήν. 
«κατ’ άναλογίαν δέ είναι καί αί μάλλον συ-έ-
χουάαι τάς όρμάς των’ ένώ αί γυναίκες μέ

• τούς όξεϊς μαστούς είναι λίαν διατεθειμένοι
• καί Ακράτητοι πρός τήν ήδονήν, προσέτι δέ
• μεταδιδουΟι τήν διαθεσίν των είς 'τόν άν-
• δοα, μεθ’ ού συνέρχονται, διά τής έπιρροής 
-τής συγγένειας τών ρευστών, καί — διά νά 
«είιιεθα ειλικρινείς—ύ άνήρ ύρέσκεται πλειό- 
•τερον είς τήν γυναίκα, τής ύποίας ή ράξ τοϋ
• μαστού είναι πλε.ότερον έντεταμένη, ιΐιοι 
είνε Ισχυρότερος Αγωγός ρευστού

• Έν πάση πεοιπτώσει,τά όιιάτά διοχετεύ
ονται καί έκρέουσι διά τών μερών τοϋσώμα-

• τος, τών άποληγόντων είς οξύ, Ιδού δέ διατί
• αί χεΐρες ένστικτως τείνουσιν όπως Οίγωόι 
-τά μάλλον προύχοντα μέλη τοΰ γυναικείου
• σώματος· διότι άπορροίώόαι ρευστόν Θ, διε-
• γείοουσι τά νεύρα, ώς διά μακ. ών Οά έξηγή- 
ι σωμεν έν τμ προόδω τοϋ παρόντος.

Είς τοιαϋτα δμως συμπεράσματα στη- 
ριζόμενα έπϊ γεγονότων εϊνε ανάγκη ν’ 
άναφέρηται και ό άριϋμυς τών παρατη 
ρήσεων καϊ δ χρόνος καδ ίϊν διήρκεσεν 
έκαστον τούτων. ΙΙόσας άρα γυναίκας έ 
ξήτασεν δ ιδρυτής τής δεωρίας καϊ πόδεν 
έπείσάη δτι έκ μόνου τοϋ λόγου τής οξύ- 
τητος τών μαστών προέρχεται τδ όρμητι- 
τικδν αύτών ; Εϊνε τόσω πεπεισμένος δτι 
πράγματι εϊνε ορμητικοί ή δέν δύναται νά 
ύποτεδή δτι πολλοί έξ εκείνων μεδ’ ών 
έ.ιειραματίοδη φαινομενικώς ήσαν τοιαΰ- 
ται καί μάλιστα, αφού τοιαϋτα πειράματα 
δεν δύνανται νά γίνωσι έν μεγάλη κλίμα
κα, ει μή μετά γυναικών τυχαίων; ’Εκτός 
πλέον άν δέλη νά παραδεχδώμεν τοΰτο 
κατά συνδήκην!.

Άλλά τδ περίεργον εϊνε τδ εξής' <ίπ<ί τε 
τοϋ πέους, τής κλειτορίδας και τών μα

στών ρέει δετικόν ρευστόν' άλλά τότε πώς 
επέρχεται ή έ.λξις τών ομωνύμων τούτων 
ρευστών, άρ’ ού καί οί αγράμματοι πλέον 
σχεδόν γνωρίζουσιν δτι τά ομώνυμα άπω- 
δοϋνται, τά δέ ετερώνυμα έλκονται καϊ 
οί είς τά γυμνάσια καϊ παρδεναγωγεΐα περϊ 
ηλεκτρισμού καϊ μαγνητισμού παραδίδον· 
τες αστεΐζονται διά τοϋ αποδεδειγμένου 
τούτου νόμον ;

Εκτός δέ τούτου, άφ ού αί χεΐρες ώς 
ακίδες φέρονται πρδς τάς ακίδας, ήτοι τά 
έξέχοντα μέρη, έπρεπε καϊ τδ ανδρικόν 
πέος άπτόμενον τής κλειτορίδος (τής αλ- 
λης άκίδος) νά μένη έκεϊ. Καϊ δμως υ
ποδένω δτι δλοι γνωρίζουσιν δτι τοΰτο 
προχωρεί βαδύτερον. “Αλλως τε πώς δά 
έξηγήση ή νέα δεωρία τήν κλίσιν πολλών 
ατόμων πρδς άλλα μέρη πόρρω τών ακί
δων άπέχοντα ή καί τδ έτερον άλλων σπα
νιότερων ατόμων, ούχ’ ήττον πάντοτε ευ
ρισκομένων, άνδρών, δηλαδή, άρεσκομέ- 
νων καί πληρονόντων μάλιστα δι άκατά- 
τομάιστονς πράξεις; “Ισως δά έξηγήση 
ταϋτα δ ιδρυτή: τής δεωρίας διά τής μή 
κανονικής λειτουργίας τής στήλης. Άλλά 
τότε ποϋ έγκειται ή λύσις τοϋ μυστικού 
καϊ τών μυστηριωδών ζητημάτων καϊ ή 
άρσις τοΰ πέπλου ; !

XII
ΊΙ ένέογετα τών οευάτών.— ΊΙ Ζωή.

— Ό <ίγηιιατκίιιδς τοϋ έμβρύον.

Είς τάς πρώτος γραμμάς τοϋ κεφαλαίου 
τούτου δίδεται ή εξής έξήγησις τής επι
γείου ζωής:

• ’Επίγειος ζωή είνε ή έπί τοϋ σώματος 
•ισορροπία τών δύο ρευστών έν αναλογία έ- 
• παρκεΐ, δπως μορΦώσιι τήν κατάστασιν, ήτις 
καλείται ά ν 0 ρ ω π ί ν η.

’Αμφιβάλλω αν εύρεδή τις, δστις έκ 
τής έξηγήσεως ταύτης νά έχη άναπεπαυ- 
μένην τήν αυνείδησιν δτι δέν υπάρχει πλέ
ον μ υ σ τ ι κ δ ν τής ζωής καϊ δτι δ 
πέπλος τού μυστηρίου ή ρ δ η. 
Τίνος είδους ισορροπία είνε αΰτη τών δύο 
ρευστών καϊ ποια εϊ ε ή επαρκής αναλο
γία, ουδόλως ορίζει // δεωρία.’ Εζηγεϊ τήν 
άνδρωπίνην ζωήν αΐρουσα τον πέπλον τοϋ 
μυστηρίου δι’ ένός σκοτεινού ορισμού ού
δέν καδ έανιδν δηλούντος. Καϊ δέν εϊνε 
μεν ό πρώτος δοδεϊς σκοτεινός ορισμός τής 
ζωής, διότι δ Claude Hernard λ.χ. εί
πεν δτι ή ζωή τού ατόμου εϊνε ή συνιστα- 
μένη τών ζωτικών εκδηλώσεων τής κυτ

ταρικής ένώσεως τής άποτελούσης τδ δν. 
Ό Hoeckel επίσης χαρακτηρίζει τήν ζω 
ήν ώς φυσικοχημικόν φαινόμενου, άλλοι 
δέ φιλόσοφοι ωρισαν δτι ή ζωή εϊνε σύμ ■ 
πλέγμα φαινομένων έξ έρεδισμών προερ- 
χομένων. 'Ομοίως δ μέγας φυσιοδίφης 
Sachs ορίζει δτι ή ουσία τής ζωής συνί- 
σταται είς τδ έρεδιστδν τών οργανώσεων. 
Ούδεις δμως τών μεγάλων τούτων έπιστη- 
μόνων ήξίωσε τήν άνακάλυψιν τοϋ μυστη
ρίου, ούδέ διήγειρε τοσοϋτον δόρυβον πρδς 
παραδοχήν τής Ιδίας αυτού γνώμης. Αί 
ίδέαι αύται έμειναν καϊ δά μείνωσιν έπι 
πολύ άκόμη φυλοσοφικαϊ ίδέαι και άπλοι 
δεωρίαι ουδόλως άξιοΰσαι τήν λ ύ σ ι ν 
τ ώ ν μ έ χ ρ ι ν ϋ ν δ ε ω ρ ο υ μ έ ν ω ν 
ώς μυστηριωδών καϊ άν εξη
γητών φ α ιν ο μ έ ν ω ν, ώς νομίζει 
δτι έπραξε τούτο δ ιδρυτής τής νέας δεω
ρίας !

ΓΊαραδέτει ιΐτα τήν εξής περϊ γενέιεως 
τοϋ έμβρίου δετορίαν :

• Τό ρευστόν Λ, προερχόμενου έκ πηγής - 
περί άς όμιλήσαμεν έν άρχι'ι θά όμιλήδωμεν 

«δέ καί προχωροϋντες—πρέπει ι ά συντπρηθϋι
• διά τοϋ ρευτοϋ Θ, δπερ προέρχεται έκ τών 
«κυττάρων τού σώματος και ούτινος ή λειτουο-
• γία δρχεται,άφ’ής τό ϋμδρυον όρχίζει νά μορ- 
■ φοΰται έν τή γαδτρί, ίίτε προφανώς άρχεται
• καϊ ή έξέλιξις έν τφ έγκεφάλω αύτοΰ τοϋ ( ει,·- 
»<ίτοϋ διότι τά έν ρευστόν άνευ τοΰ άλλου δέν
• δύναται νά ένεργήση ....

“Εχομεν καϊ ένταύδα τδ εξής νά παρα- 
τηρήσωμεν. Τδ σπερματοζωΐδιυν τοϋ άν 
δρδς προερχόμενου έκ τών μερών τοϋ δε
τικού ήίεκτοισμοΰ Θ, φέρει βεβαίως τε
λείως έκπεφρασμένον δετικόν ηλεκτρισμόν' 
τοιοΰτον έπίσης φέρει κα' τδ ωάριου τής 
γυναικός. Έκ τής συγχωυεύσεως δέ βε· 
βαίτυς τών δύο τούτωυ παραγόυτων παρα 
γεται τδ έμβρυου, άφίνοντες δτι ταϋτα έ
πρεπε ν’ άποσδώσιυ ένεκα τοΰ δμωυύ- 
μου ηλεκτρισμού. Άλλ’ έστω, συνεχωυεύ- 
δησαν, δτε βεβαίως προσετέδησαυ αί η
λεκτρικοί αύται εις τδ έτοιμον πρδς κα- 
τάτμησιν ωόν. Έκ τοϋ ώοϋ τούτου, ώς 
γνωστόν έκ τής ’Εμβρυολογίας, προέρχε
ται βαδμηδδν τδ νευρικόν σύστημα, τδ πε
πτικόν, καί βαδμηδδν εξελίσσεται τδ σώμα 
τοϋ έμβρύου τροφοδοτού μευον μάλιστα 
ύπδ ούσιών διά τοϋ ομφαλικού συνδέσμου, 
ήτοι φερόντων δετικόν ηλεκτρισμόν. Συν
επώς καϊ ό εγκέφαλος προερχόμενος έκ 
μορίων έχόντων δετικόν ηλεκτρισμόν έδει 
νά φέρη καί ούτος δετικόν ηλεκτρισμόν, 

διότι ϊνα φέρη άρνητικόν, πρέπει νά γίνη 
έξηλέκτρισις μέρους έστω τού έμβρυακοϋ 
σώματος καϊ είτα αρνητική τούτου ήλέ 
κτρισις. ’Αλλ’ ούδεμία περί τούτων εξή
γησες σαφώς εί μή δτι ό άρνητικδς ούτος 
ηλεκτρισμός προέρχεται έξωδεν. Αντί δη ■ 
λαδή να αϊρωμεν τδν υπάρχοντα πέπλον 
προσδέτομεν πυκνότερου !!

Καί νΰν μετά τήν άνάλυσιν τεϋν κεφα
λαίων τούτων τής δεωρίας δυνάοεδα νά 
σχηματίσεομεν σαφή ιδέαν καί περϊ τεϋν 
λοιπών ταύτης μερών καί συμπερασμάτων, 
άφ ού μάλιστα ταϋτα εισέρχονται είς σκο- 
τεινοτέρους ορίζοντας.

“Ηδη δέ βεβαίως άιπορεϊ πας τις μεδ' 
ήμών καϊ έρωτα ποϋ έγκειται ή εΰρεσις 
τοϋ μυστικού τής ζωής, άφ ού αί βάσεις 
τής δεωρίας δεν δύνανται ούτε κατά 
συνθήκην νά γίνωσιν άποδεκταί.

Ουδέποτε ΰεωρία ή γνώμη άξ.οϋαα τής γε
νικής παραδοχής παρουσίασε τοιαΰτην σύγχυ- 
σιν Ιδεών καί τοσαΰτα κειά, ού<5έ ε’ς
φώ τόσον ταχέως καί μετά τοσαότη; δομής καί 
καταλλήλου ενεργείας πρός δρΰοπόδησιν αύτής! 
Θεωρίαι τοιαΰται άπτόμειαι τών μεγαλειτέρων 
επιστημονικών προβλημάτων, πρό τιϋν οποίων 
άφωνοι αί ίπιοτήμαι μέγ,ρι τοΰ ι ΰν παραμένον- 
σιν, δέον rd έχωσι πολλά rd υπέρ αύτών κε
φάλαια πρός υποοτήριξιν. Θετική, ίλετικωτάτη 
λόσις ένός τεϋν μεγαλειτέρων τής ίπιοτήμης προ
βλημάτων Απαιτεί κύρος εργασιών άμεμπτον, 
πολυετή εις τοΰτο καί μόνον έ.ντσχόλησιν καί 
πειράματα Απειράριθμα· Θετική λνσις άνευ τοι
ούτων προσόντων είνε άνάρμοοτον καί ιάλέγηται!

"Jr μία Ααρβίνειος δεωρία τής έξελίςεως 
εχουσα υπέρ αύτής τήν μεγάλην τοΰ ίδρυτον 
επιστημονικήν ικανότητα, τά εικοσαετή αύτοΰ 
συνεχή πειράματα καί τάς περιηγήσεις του. τόν 
πλούτον ον διά ταϋτα αφειδώς έδαπάνησε, και 
τά πειράματα τόσων άλων επιστημόνιΐιν δεν έγέ- 
ιετο άκόμη εντελώς απρόσβλητον τής έπιστή- 
μης κτήμα, άλλ’ εύρίσκεται εις τήν όδόν τής 
τελικής άποδείξεως, αί τοιοΰτον είδους. ώς ή 
παρούσα, θεωρίαι. αί ούδέ·1 έκ τούτων υπέρ 
αύτών ίχουσαι, ού μόνον δέον >ά τίθενται εκ
ποδών άλλά καινά παιάσσωνται.ίί α μή τά δη
λητηριώδη αι’τϋιν πλήγματα θιινατιόσωσι τούς 
έπιπ'ιλαίως εί; ταϋτα διατρίψαντα;.

“Εχομεν δέπρδς τούτοις τδ κωμικόν υπο
στηριχτώ·· κηρυσσόντων ότι ή δεωρία δ έ ν 
έχ ει τ ι τ δ δ ε τ ι κ δ ν καίάποδε- 
δειγμένον καί ότι ώς έργον φαντασίας 
εϊναι καλόν καί τδ τοΰ ίόροτοΰ διασαλπί
ζοντας τήν λύσιν τών μυστηριωδών ζητη- 
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/ίάζων διά τοϋ μαύλη ματ ιτ ι κοϋ λο
γισμού και τών ύ ετικοτέρω ν ά π ο- 
δείξεων. Και έν φ ούτος άγ. ένδς τονί
ζει οτι ανάγει τα φαινόμενα ταΰτα είς τά 
γνωστά της ηλεκτρικής στήλης, άγ’ έτε
ρον άφίσταται τούτων κατά παρασάγγας, 
ώς ίκανώς έν τοϊς πρόσδεν κατεδείχ&η.

/Ιιά πάντα ταΰτα ούδέ τδν κόπον ήζιζε 
ν' άπαντήση τις είς τοιαϋτα άλληλοσυγ ■ 
κρονόμενα πράγματα. Ό πρδς τήν επι
στήμην δμως σεβασμός καϊ ή έπι&υμία, 
ϊνα μή οί έπιπολαίως είς ταϋτα ένδιατρί- 
ηιαντες, ήτοι δ πολύς κόσμος, δν διά τής 
είς τά ημερήσια φύλλα δημοσιεύσεως έδη· 
λ.ητηρίασαν, μείνη ύπδ τδ κράτος τών άλ- 
ληλοσυγκρονομένων τούτων ιδεών, επέ
βαλλε γάριν τοϋ γοήτρου τής άλη&οϋς έ- 
πιστήμης νά παταγβώσιν αί ίδέαι αύται 
και νά τε&ώσιν εκποδών.

”H εϊπατε, κύριε ίδρυτά καί κύ
ριοι νποιίτηρικταί, όμοφώνως, οτι ή 
θεωρία εινε φαντασιώδες τι, ιιυΟι- 
«ίτοοηρατικώς ώραΐον, δτε δύναται 
ό ίδοντίις αντίίς νά τ·ιν άναβιβάάη 
έπί τής σκηνής, ώς τά λοιπά τον 
έογα, ή έά* odov λέγετε, ότι ΛΥΟΝ
ΤΑΙ τά ζητήματα σνμφωνωςτοϊς κει- 
μένοις τής επιστήμης νόμοις, απο
δείξατε τούτο καί καταρρίύατε τάς 
αντικρούσεις, άλλως

ΣΙΓΙΙΣΑΤΕ ί
θοαόνβονλος Σ. Βληύΐδης

Τε.ίειόφοιτος των Φυσικών Επιστημών.

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΗΣ -·
Την ημέρα ·τοΐ5 Λι <ϊ.Ι.ίηυ>·ηϊ! )·ι»·<ιϊχιι εσύ,
Σαν μεγιί.Ιο πανηγύρι χαρωπά θά τήν γιορτάσου), 
θά γεμίσω τύ ποτήρι χαί ά.τάκω μϊ κρασί
καί μ’ ιύχές θερμίς γιά σένα είς τόν πάτω θά ε' ά· 

άεΐασω. 
tS-TS

θά το πιΙΛ ε·ς τήν ΰγειά σου, σεή' υγεία σου καί 
θά τω :

■Στό χαινούρνι σ.-iri ,τάιτα εύτυγίσ και γα.Ιήνη! ι 
flar ή μίρ αύτή γιά. μίνα π ινηγύρι χα,.ω.πό,
Αν κ’ ή δύστυχη καρδιά μου ιθίχρυ.ι θά χύν>| πιχρά.

Βαρζιά Ji.ii) ΘΙ »·<< νοιών, άι· οί 'δω μ' α.ΙΛον μαζυ, 
Τής ζωής ν’ άκο.Ιονθήσης τύ ταξεΐδι ευτυχισμένα,
ΑΙά βαρύ-ερη, νά Τ.ίγ.ω. τ’; ύη.ΐ.τη μου πως (ή
Ερημη στον κόσμο τοΰτο καί μονάχη, σχν έμενα

Κιτα τό ox.txbv τοϋ λ'. Rile

Ν. Χατςιόΰκης.

ΠΟΙΚΙΛΑ

ΙΙολνοαγία ΙΙολννπνία
Επικρατεί κοινή γνώμη περί Άγγλων οτι 

τρώγουν πολύ. *Η γνώμη αδτη ι'σω; μέχρι τί
νος ήτο δικαιολογημένη, άλλά σήμερον έμβοι- 
θέστεραι παρατηρήσεις άποδεικνύουν δτι δέον 
νά παύσή πλέον επικρατούσα.

Πράγματι ώς πρός μέν τό φαγητόν ζωηρό
τατη και τελεσφόρος άντίδρασις έπήλθε τά 
τελευταία έτη κατά τής πολυφαγίας, ώς προ- 
καλούσης τόν καρκίνον—νόσον τόσω καταπλη- 
κτικώς διαδεδομένην έν ’Αγγλία — οί δέ λιτο- 
δίαιτοι καί όλιγοφάγοι έπληθύνθησαν καί πλη- 
θύνονται όλοέν είς τήν χώραν εκείνην. Ώς πρός 
τό ποτόν δέ, είνε καταφανέστατη ή έντός τής 
τελευταίας δεκαετίας έπελθοϋσα μεταβολή,ά
φοΰ άπό έ'τους είς έτος ή κατανάλωσις τών οι
νοπνευματωδών ποτών βαίνει σταθερώς έλατ- 
τουμένη, αί δέ εισπράξεις τοΰ Δημοσίου έκ τοΰ 
κονδυλίου τούτου, ύπέστησαν σημαντικωτά- 
την έλάττωσιν, μέχρι τοΰ σημείου ώστε νά πρό
κλησή ή προσοχή τών κατά καιρούς υπουργών 
τών Οίκονου,ικών.

Ώς πρός τό ζήτημα τοΰ ΰπνου μόνον δέν 
έπήλθε σπουδαία τις μεταβολή, τών "Αγ
γλων έμμενόντων είς τό σύστημα τών όκτώ 
ώρών.

Έσχάτως όμως ήγέρθη άγων μέγας έναν- 
τίον τής απηρχαιωμένης αύτής συνήθειας, ύγι- 
εινολόγοι, φυσιολόγοι καί τελευταϊον οικονο
μολόγοι ελαβον μέρος είς τόν άγώνα καί έξα- 
κολουθοΰν νά τόν διεξάγουν νικηφόρως.

Οί ύγιεινολόγοι άπέδειξαν φαεινότατα οτι 
ό'χι ό πολύς καί τεταραγμένος ή διακεκομμέ
νος ύπνος άλλ’ ό βαθύς καί διαρκής, μή δια
κοπτόμενος έντελώς, ωφελεί τόν οργανισμόν.

Καί τοιοϋτο; ύπνος είνε ό μετά επίπονον ερ
γασίαν έρχόμενος έπί έξ τό πολύ ώρας. "Αν τις 
έν τώ μεταξύ άφυπνισθή άφ’ έαυτοϋ σημαίνει 
οτι δέν πρέπει νά παρατείνη έπί πλέον τόν 
ύπνον άλλά πρέπει άμέσως να έγεοθή τής κλί
νης.

Ή συνήθεια αύτή είνε άρίστη, ένώ τούναν
τίον φοβερά βλαπτική είνε ή συνήθεια νά 
προσπαθή νά κοιμηθή τις πάλιν τάς πρωϊνάς 
ώρας, οπότε έξυπνα.

Ό δεύτερος έκεϊνος ύπνος είνε καταστρε- 
πτικωτακος είς τόν οργανισμόν, ώς πας τις 
δύναται νά παρατηρήση τοΰτο. παραβάλλων 
τήν σωματικήν καί ψυχικήν του κατάστασιν 
έν ημέρα κανονικής έγρηγόρσεως κζί έν ήμέοζ 
δευτέρου πρωϊνοϋ ύπνου.

Οί φυσιολόγοι ούτοι κρίνοντες έπί τή βάσει 
άναμφισβητήτων παρατηρήσεων κζί συμπερα
σμάτων φθάνουν μέχρι τοϋ νά παραδέχονται δτι 

καί τετράωρος ύπνος γαλήνιος καί βαθύς αρ
κεί είς τόν άνθρωπον.

Και οί οικονομολόγοι οί λαβόντες μέρος είς 
τήν συζήτησιν, τονίζουν τόν έκτοΰ πολλοϋ ύ
πνου σοβαρόν κίνδυνον τών άγγλικών συμφε
ρόντων έξ άπόψεως πλουτολογικής, λογαριά
ζουν μέ ά.ιθμούς ποϊαι ζημίαι ανυπολόγιστοι 
προκύπτουν έκ τής ύπνηλότητος ταύτης καί 
πώς ή ’Αγγλία κινδυνεύει νά ύπερνικηθή έν 
τώ παγκοσμίω βιομηχανική καί έμπορικω ά- 
γώνι ύπό τών πολύ έργατικωτέρων καί όλιγώ- 
τερον ύπνηλών Γερμανών.

ΤΟ ΟΡΥΚΤΟΝ ΑΛΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ

Ή βιομηχανία τοϋ όρυκτοΰ άλατος ήρχισε 
νά άναπτύσηται έν Ρωσσία άπό τοϋ 1880, ότε 
κατηργήθη ό δασμός ό βζούνων έως τότε τό 
προϊόν τοΰτο. Οΰτω, ένώ άπό τοΰ 1871 μέχρι 
τοΰ 1880 ή παραγωγή δέν εϊχεν ύπερβή τού; 
693 5 ί 8 τόννους, από του 1888 μέχρι τοϋ 
1897 έφθασε τού; 1,209,677 τόννους!

Έκτος τών πασιγνώστων ζλατωρυχείων τή; 
Κριμαίας, εν τών πλουσιωτέρων ορυχείων είνε 
καί τό τής έπαρχίζς Μπάκρουτ έν τώ λεκανο
πέδιο τοΰ Δόνετς, τό όποιον παρέχει κατ’ 
έ'τος περί τάς .300,000 τόννους άλατος. Ύ- 
πάρχουσι καί άλμυραί τινες λίμναι έν τώ βο- 
οείω Καυκάσω καί έν τώ Κυβερνείω τής 1>ζ- 
κοΰ,άλλ’ ή έτησίζ τούτων παραγωγή δεν ύπερ- 
βαίνει τούς όκτακισχιλίους τόννους.

Ή ύπερκασπιακή χώρα παράγει 2 1,000 τόν
νους όρυκτοΰ άλατος, ή δέ Πολωνία έχει πα
ραγωγήν έλαχίστην. Έν Σιβηρία τέλος ή πα
ραγωγή είνε σχετικώς μικρά, 32 έως 38 χιλ. 
τόν έτησίως. Τοΰτο δέ διότι αί άλατοΰχοι αύ
ται χώρα·, στερούνται τών μέσων τής συγκοι
νωνίας, δΓ δ ή τιμή τού άλατος έν Σιβηρία 
εινε πεντάκις ή έξάκις μείζων ή έν Ρωσσία.

Η ΘΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ

Μόνον έν ώρα κινδύνου δυστυχίας κζί λύπης 
ασθένειας καί θανάτου, έγκαταλειπόμενοι ύπό 
τών ίδιων δυνάμεων, άφιέμεθζ είς τήν θείζν 
δύναμιν καί ταύτην μόνον επικαλούμενοι, έλ- 
πίζομεν· ίκετεύοντες δέ, παρά ταύτης καί μό
νης άναμένομεν σωτηρίαν ψυχής καί σώματος ! 
Δηλαδή, φυσικώτερον έκφραζόμενοι, άπελπι- 
ζόμενοι ύπό τών ορατών ήμών ιδίων καί ζένων, 
πραγματικών, άλλά φαινομενικών δυνάμεων, 
άνατρέχομεν επικαλούμενοι σωτηρίαν παρά τής 
αοράτου’, τής θείας καλούμενης δυνάμεως.

Άρα άναγνωρίζομεν δύο πραγματικής έν
ταΰθα και φυσικάς δυνάμεις, τήν ορατήν καί 
τήν αόρατον καί όπόταν άπελπιζώμεθα άπό 
τής μιας, άνζτρέχομεν εις τήν άλλην !

Καί όντως, ούδέν άληθέστερον τούτου. Καί 
έν τούτοις πόσον φρικωδώς παραγνωρίζομε? 
τάς άναγκαίας ήμϊν ταύτας δυνάμεις καί έ
αυτούς 1

Άφοϋ γνωρίζομεν, δτι περιβαλλόμεθα άπό 
τόσου: κινδύνου; καί δτι θαττον ή βράδιον θά 
ύποβληΟώμεν άνζγκαστικώς εί; αύτούς, άφοΰ 
γνωρίζομεν, οτι έν ώρα ναυαγίου, άπωλείας 
τίνος, καταστροφής ή θανάτου εύρισκόμεθα ύπό 
τήν επήρειαν τής αοράτου ταύτης δυνάμεως, 
τής θείας λεγομένη; δίκης, ής απολύτως έ'χο- 
μεν ανάγκην, διατί μόλις περιέλθωμεν είς τα 
όρια τοΰ κράτους της. ένδεεϊς καί συνεσταλ
μένοι, τρέμοντες καί πεφοβισμένοι, λιπόψυχοι 
καί ελεεινοί έπικαλούμεθα, άνευ θάρρους καϊ 
τόλμης τήν Οείαν άρωγην της, ένώ άντιθέτως 
είς τάς χαράς κζί εύτυχίας μας, τού; γάμους 
καί τά συμπόσιά μας, διασκεδάσει; καϊ απο
λαύσεις μας, ούδένα έπικαλούμεθα, άλλ’ έπϊ 
τής ιδίας πεποιθήσεως βασιζόμενοι, άφιέμεθζ, 
έντελώς παρασυρόμεθα ύπό τής άπολαυσεως ; 
Καϊ μήπως έδώ δεν ύπάρχει κίνδυνος ζωής;— 
Τί συμβαίνει λοιπόν ; — Μόνον άπό τό ορατόν 
έλπίζομεν καί μόνον είς τήν χαράν άποβλέπο- 
μεν. Είναι φυσικόν.

Ούδείς έν τώ κόσμω τήν λύπην καί δυστυ
χίαν ποθεί, ούδείς μολονότι θνητός, τόν θάνα
τον θέλει καϊ τόν λόνον έπιζητεϊ. Είναι φυ- 
σικόν —Άλλά διατί να έπιζητώμεν ταϋτα ; 
διατί νά έθίζωμεν έφ’ όρου ζωής είς τήν έπι- 
θυμίαν ταύτην ; — Είναι τό πόρισμα τοΰ βίου 
μας, δηλαδη νά έπιζητώμεν τήν εύτυχίαν, δι
ότι εί; ταύτην θά καταλήξωμεν.

Άλλά ποΰ λοιπόν, μετά θάνατον ; άφοΰ τό 
πόρισμα τής ζωή; είναι ό θάνατος μετά τοΰ 
πόνου συνοδευομενος ;

Φυσικώς και άναμφηρίστως, μετά θάνατον 
ή διαρκής ευτυχία. Έτέρα δ’ άπόδειξις τού
του, δτι τήν εύτυχίαν διορώμεν έν τή πενία, 
τή άτυ/ία, τή δυστυχία, τώ πόνω, τώ κατα- 
διωγμώ, τή φυλακή, τή άσθενείζ καί τοϊς 
τοιούτοις· διότι τό πέρας, τό δριον, ή κατά- 
παυσις τούτων, δεν είναι, ώς ένομίζετο ύπερ- 
φυσικώς, τό μηδέν, ή έξουδένωσις, ή αίωνία 
νάρκη καί άναισθησία, άλλ’ ή μέλλουσα ζωή 
και ευτυχία έ'σται ή αληθής πραγματικότης.
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ΤΑ ΩΑ ΕΙΝΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ;

Τό ώόν, ή χ·.ίχ αύτή τροφή, ή έπανορθω 
Ttz.v) τροφή καί έξόχως φυσική, τό ώόν, ή ελ
πίς τοϋ ζνζρρωνυοντος κκί ή άνζκουφισι; τοΰ 
άσθενιζοΰ στομάχου, είνε δηλητήριον τό ώόν ; 
Δέν πρέπει νά έκπλζγή τις ζκόύων τό τοιοΰ- 
το Άλλα και ποϊον λοιπόν φυσικόν προϊόν 
ύπάρχει τό όποιον έν τζΐ; χερσϊν τοΰ άνθρώπου 
τοΰ εικοστού αίώνος, τοΰ κερδ'.μαν ΰς καί έπι- 
στήμονος, δέν μετετράπη εΐς τοξικόν προϊόν ; 
Αναζητήσατε, άλλά δέν θά εΰρετε.

Τήν φοράν ταύτην πρόκειται περί αύτοΰ 
τούτου τοΰ ώοΰ, τού «φυσικού» τού πλέον 
προσφάτου βπερ δύναται νά εύρεθή, περί τοΰ 
όποίου ήγέρθησαν όποψίαι κζΐ περί τής τοξι- 
κότητος τοΰ όποίου έρευνώσιν.

Ό δόκτωρ Λινοζιέ εΐ; αίαν από τάς τε
λευταίας συνεδριάσει; τής Βιολογικής Εται
ρείας, έξήγειρε τό ζητημα τοΰτο καί διεβε- 
βαίωσεν οτι τά ώά της όρνιθας, τελείως νω
πά, δύνανται νά δώσωσι συμπτώματα δηλη- 
τηριάσεως. Μάς άναθαρρύνει δμως, πράγματι, 
προσθέτων δτι ό αριθμός τών ατόμων τών υπο
κειμένων εί; τόν πρωτοφανή τούτον κίνδυνον 
ε’νε λίαν περιωρισμένος καί δτι ένταΰθζ πρό
κειται περί φαινομένου ιδιοσυγκρασίας καθ' 
ό στόμαχοί τινες δέν ανέχονται τά ώά, δπως 
υπάρχουν άλλοι μή ανεχόμενοι τά κρόμμυα ή 
τά κεράσια.

Όποιαδήποτε ζαΐ αν εΐνε ή έξήγησ'ς, εΐνε 
γνωστόν πρό πολλοΰ τό φαινόμενον τοΰτο της 
διά τών ώών δηλητηριάσει»;. Άπό τοΰ δέκα
του έκτου αίώνος ο Μζρκελλος Δονάτος ζνέ- 
φερε τήν πζρατηρησιν, δτι νεαρός τις άνήο 
δεν ήδύνατο νά φάγγ) ώόν χωρίς νά καταλη- 
φθή πάρζυτα ύπό οιδήματος τών χειλέων ένώ 
συγχρόνως κηλίδες αίματος άνεφζίνοντο έπί 
τοΰ προσώπου του.

Τό βέβαιον δμω; είναι δτι ή λέξις δηλιμη- 
ιηρϊαοις εΐνε υπερβολική, διότι ιό συχνότερου 
πρόκειται περί δυσπεψία;, ακολουθούμενης ή 
μή ύπό έζζνθήσεως τοΰ δέρματος. Είς τινας 
δμως περιπτώσεις οί κίνδυνο·, είναι άρκετά βέ
βαιοι διά νά δικζιολογήται ή λέξις δηληιη- 
ρίαοί;.

Εί; άγγλος ιατρό; άνζφέρει τήν έξης περί- 
πτωσιν έν παιδίον δεκατεσσάρων μηνών εύ- 
θυς μόλις ερρόφησε τό λεύκωμα ώοΰ παρου- 
σίασεν έξαίφνη; γενικευμένην έξοίίησιν κνιδώ- 
σεω; κζΐ έπεσ-ν είς λήθαργον. Τό παιδίον 
σννηλθε πολύ ταχέως, άλλα δεκαπέντε ημέ
ρας κατόπιν κατελήφθη ύπό τών αύτών συμ
πτωμάτων, αφού έφζγεν έκ νέου έν ώόν ροφη- 
τόν Νέα κρίσι; τρεϊ; εβδομάδας βραδύτερου 
μετ’ έζοιδήσεων τών ποδών κζΐ τών νευών 
καί πολλών εκχυ'μζτικών κηλιδων έπϊ τών με

λών του· τήν φοράν ταύτην είχε φάγει μίαν 
κρέμαν.

ΙΙαρατήρησίς τις δέ, δημοσιευθεΐσα ύπό τοΰ 
δόκτορος Μ ζκενζί, γνωματεύει οτι ή μή ανοχή 
είδικώ; τών ώών δυνατόν νά εινε κληιονομική 
καϊ οικογενειακή. Οί αύτοϊ κίνδυνοι δηλητη
ριάσει»;, μετά τήν άπορρόφησιν νωπών ώών, 
παρετηρήθησζν παρ’ ζτόμοις μιάς καί τής αύ
τής οικογένειας, διαοκουσών τεσσάρων διαδο
χικών γεναιών. Είς ολα τά μέλη τής οικογέ
νεια; ταύτης ή κατζποσις τών ώών κατέληγεν 
είς γενικήν δυσφορίαν, έ'μμετον, οιδήματα και 
σπασμού; τοϋ λάρυγγος οιδήματα τών βλεφά
ρων κζΐ διζχυτον έρυθρότητα τοΰ προσώπου.

"Οταν παρουσιάζεται ή παράδοξος αΰτη ύ- 
περευζισθησίζ, τό φρονιμωτερον εϊνε ν’ άπο- 
φεύγωμεν τήν ώοφαγίαν. "Εν παράδειγμα ά- 
ναφερόμενον ύπό τοΰ δόκτορος Καπιτάν άπο- 
δεικνύει ότι αποβαίνει βλαβερά ή παραβίασις 
τής φύσεως. Πρόκειται περί γυναικός τίνος, 
ήτις άπό τής παιδικής ηλικίας δέν ήδύνατο 
νά φζγ·/] έν ώόν χωρίς νά δοκιμάσν) κατόπιν 
είδος ναυτιάσεως καί έπιστροφά; μέ γεΰσιν 
ύδροθειϊκοΰ όξέως. Ήθέλησε νά παλέση κατά 
τών ιδιοτροπιών τοΰ στομάχου της άλλ’ οσά
κις έβιάζετο νά φάγη ώζ, όσον φρέσκα καϊ άν 
ήσαν καί μέ οποίον δήποτε τρόπον παρασκευ
ασμένα, τα αύτά συνέβαινον συυ.πτώματα. '£2ς 
έκ τουτου ή γυνή αΰτη κατέστη λευκωματου
ριώδης περί τό τριζκοστόν πέμπτον έτος καί 
έκτοτε οί εμετοί, ακολουθούμενοι ύπό σκοτο- 
δινιών κζΐ συγκοπών έλαβον τόσην ένστασιν, 
ώστε άπεφάσισε τέλος νά έξορίσμ άπό τής 
τραπέζης της τήν χρήσιν τών ώών καϊ έντός 
τών φαγητών άκόμη.

Ό σκοπός μου δέν ήτο νά σάς ζφήσω δυ
σάρεστου έντύπωσιν καϊ νά δημιουργήσω έν 
ύμϊν τό αίσθημα τής «ώοφοβίζς» άποστερών 
οΰτω όμάς έξαιρέτου τροφής. "Αλλως τε, ώς 
άνωτέρω εϊπον αί περιπτώσεις αύται τής άν- 
τιπαθείζς κατά τών ώών εΐνε έςζιοέσει; τών 
παθολογικών φαινομένων. Τό ώόν δέν εΐνε 
τροφή πρώτης τήξεως, ώς τό γάλα, διότι δέν 
περιεχει παρά λεύκωμα καϊ λίπος καί όχι ύ- 
δροξείδιον τοΰ άνθρακος· μέ όλίγον άρτον όμω; 
συμπληροΰμεν τήν θρεπτικήν ταύτην τριάδα.

Έν μικρώ δγκω τό ώόν ενέχει μεγάλην 
θρεπτικήν αξίαν. Κατά τόν Βουά, δύο ώά ά- 
ναλογοΰσι πρός 100 γραμμάρια κρέατος. "Ο
σον αφορά τήν παραγωγήν θερμότητος, δεδο
μένου ότι 1 γραμμάριων λευκώματος παράγει 
4 μονάδας καί 1 γραμμάριου λίπους 9 μονά
δας, τότε τά 7 γραμμάρια τοΰ λευκώματος 
καί τά (> τοΰ λίπους, άτινα άντιπεοσωπεύουν 
τό λεύκωμα καϊ τόν κροκόν ένός ώοΰ μέσου 
μεγέθους, δίδουσι σύνολον θεομότητοςκνω τών 
80 μονάδων.

Προσθέσατε είς ταϋτα τό λίαν εΰπεπτον 
τοΰ ροφητοΰ ώοΰ, βπερ δέν απαιτεί έν τώ 
στομάχι» διαμονήν πλέον τών δύο ωρών. Εΐνε 
λοιπόν άριστος τροφή τών παίδων καί τών γε
ρόντων καί τών άσθενικών γενικώς στομάχων. 
Πολλοί ύπερβαίνοντε; τόν εκατοστόν ένιαυτόν 
ζώσι τρεφόμενοι μ’ έ'να κρόκον ώς γεΰμα. 
Άλλά καί οί ώριμοι τήν ηλικίαν εύρίσκουσιν 
έν αύτώ όφελος, καθόσον τό φώσφορον τό ό
ποιον περιέχει ό κρόκος τό συνιστώσιν εί; τού; 
πνευμζτικώς εργαζομένους. Ό Μπριλλά-Σά- 
βαρέν καθεκάστην μεσημβρίαν έτρωγε ώά. 
Δυο ώά καί μία κοτελέττα γεωμήλων εΐνε τό 
γεΰμα τών σοφών.

Ό Δόκτωο Όζ·

ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

Η ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΙΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Είς έπίμετρον δέ προσήλθε καί ό καθαρι- 
στής τών φυλακών καϊ τοΐς έζήτει μικρόν γρό- 
σιον διά τήν ύπηρεσίαν ήν παρεχει σαρωνων 
καί άπολυμάνων τα διαμερίσματα τών φυλα
κών. Καί ένώ δέν είχον, έλογομάχουν καί ήρι- 
ζον περϊ τής άκρας στενοχώριας των.

Έξήγαγον γρόσιά τινα καϊ τά διεμοίρασα 
αύτοϊς καί εΐς άλλον έδωσα τόν καπνόν μου 
καί δι’ άλλους παρήγγειλα τέϊον ή καφέ. 
Περιεκυκλώθην δ’ έν τώ άμα καί έγενόμην 
τό άντικείμενον τής λατρείας κζΐ θαυμα
σμού των.

Περίεργον, εϊπον ! τί θά έκαμνον, ζν είχον 
νά έδιδον είς όλους αύτούς τού; δυστυχείς από 
μίαν λίραν. Κζΐ δτεεϊχο/ ένάγκην νά παραγ
γείλω τι δι’ έμέ, έ'σπευδον πάντες, πρ θυμο- 
ποιούμενοι νά μέ ύπηρετήσωσι κα1. νά κζλώσι 
τον παντοπώλην άντ’ έμοΰ. Καί εϊτζ έβλεπον 
αύτούς μετ’ άπλήστου χαράς εύχαριστουμενους 
καί μειδιώντζς κζΐ παρατηροΰντζ; με ένω 
έ'πινον ροφώντες βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον τό 
βζλσαμώδες δι’αύτού; κζτ’έκείνην τήν στιγμήν 
καϊ λίαν απολαυστικόν τεϊον κζΐ τόν ω; εκ 
θσύματος χορηγηθεντα αύτοϊς δωρεάν όλίγον 
καπνόν.

Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής δευτέτας ταύ
της έν ειρκτή ήμέρζς κζτεγινόμην παρατηρών 
καί έξετάτων τά πάντα καί ψυχολογών τήν 
φαινομενικήν κατάστασιν τών καταδίκων. 
Πάντες άπό πρωίας προσεπάθουν νά οικονομή
σουν τά τής ημέρας καί άφοΰ έτελείωσαν τούς 
μετά τοΰ παντοπώλου λογαριασμού; των,οΐτι
νες διήρκεσκν έπϊ δύο ώρας κζΐ άλλοι έφζγον 
άλλος διεφύλζξαν τά άγορασθέντζ. ζπεσύρθη- 
σζν έκαστος είς τήν θεσιν των, ίνα μή τήν 
κατζλζόη έτερος, ένώ άλλοι μάλλον άνήσυ- 

χοι διά τήν έπιφζινομένην διάρκειαν τής κα- 
θείρξεώ; των. έβάδιζον άδιακόπως σκεπτόμε- 
νοι καί συνομιλοΰντες. Ό φυλακισμένος ομοιά
ζει πρός τό αιχμάλωτον πτηνόν, όπερ άφοΰ 
δοκιτάζει τά πεοικυκλοΰντκ αύτό πλέγματα, 
στέκεται σύνοφρυ κζΐ ζδιζκόπω; σκέπτεται ή 
λαμβάνει σήν άπόφζσιν καϊ διαρκώς πηδά. 
"11 στέρησις τή; έλευθερίζς εΐνε άμεσος θάνα
το; τοΰ σώματα;, διότι τοΰτο στερείται τής 
λειτουργείζς τών ήμίσεων αισθήσεων του. Ο 
ελεύθερο; άνθρωπος δέν γνωρίζει νά κάμη 
χρήσιν τή; έλευθερίζς του καί διά τοΰτο άμα 
είς έπί πολλά έτη φυλακισμένο; άποκτήση 
τήν έλευθερίαν του άπόλλυται έκ χζρζς έν τή 
κοινωνία..

Ένταϊς είρκταϊς ύπάρχει μία άπόλαυσις. 
Άδύνατον νά μή εύρεθή εί;, δστις νά διζσκε- 
δάζή τούς άλλους καί ή αστείο; θά είναι, ή 
τραγουδιστής ή διηγηματίζς ή μικρός εύφυο- 
λόγος. Κζΐ συναθροίζονται πολύ περί αύτον 
καί λογοφέρουν ζαΐ άστειολογοΰν και τον 
θαυμάζουν, περνώντες κάπως εύχαρίστως τά; 
ώρας των καί ουτω διασκεδάζουν Ποΰ και 
που δέ άνοίγει ή βαρεία θύρα τής φυλακής 
καί έκάλο.ν νέον τινά συνάδελφον, ον οί ήδη 
έγκατεστημένοι υποδέχονται σοβαρώςή άστείως 
μετά θαυασμοΰ ή καϊ επιφωνημάτων. 'Άν 
τύχη δέ νά είνε κάπως γνωστός ή γελοίος ή 
δειλός οί σχετικοί γιουχαΐσμοϊ τίθενται άμε- 
σως εις τήν ήμερησίζν διάταξιν καί αρχίζουν 
παταγωδώς νά τόν πειράζουν καί χλευάζουν 
έως ό-υυ ούτο; θυμώ.ει καί έξζγριώνεται καί 
τούς θέτει είς τήν θεσιν των.

Περϊ τήν 5 μ. μ. καθ’ έκάστην καλούνται 
είς άνάκρισιν όσοι φυλακισμε'νοι είναι νέοι καϊ 
ύποπτου κατηγορίας, όπως έςακριβωθή ή έν .χη 
των ή μή κζΐ μεταξύ τών άλλων έκλήθην 
καί έγώ.

Μέ μ.ετέφερον πάλιν είς τό παρακείμενον 
έν τώ βάθει τή; ζύλή; οίκοδόμη·ζζ, όπου συ
νήθως γίνονται αί ανακρίσεις καί πάντε; μοί 
έλεγον ότι θ’ άπηλλασσόμην, ό δε δεσμοφύ- 
λζξ μοί έπέστρεψε τά χρήματά μου. τό χ«ρ- 
τ'.φυλάκιόν μου καί τήν ράβδον μου. Τοΰτο μέ 
ένεθάρρυνε καί άπεχζιρέτων δυστυχεί; κζθειρ- 
μένους έν χζρζ κζΐ συγκινήσει.

Άνερχόμην τά γραφεία τών δεσμοτηρίων 
οπού πλήθος κόσμ υ άνήρχρτο καϊ ζατήρχετο 
κζΐ ποοέβλεπον, ότι πολλήν εργασίαν θά είχον 
τήν ήμέραν έκείνην.

Καί δντως πλήθος φυλακισμένων ώδηγοΰντο 
τήδε κακεϊσε καί ζφοΰ άνέμενον ζαί εγω μετ 
άλλων εν τινι προχείρω δωματίω, είτα μα; 
ώδήγησαν έξω κζΐ πρό; τήν Άγ. Σοφίαν πα · 
ρζπλεύρω; τή; οποία; εΰρίσκοντο άλλα γρα
φεία, ών τό όνομα δυστυχώ; μοί διαφεύγει την 
στιγμήν ταύτην.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
(Εύτυχής λογίζεται ή «Φύσις· δημοσιεύουσα σήμερον μετά τής εμπνευσμένης είζόνος τοΰ έθνικοΰ ποιή

σου Φωχΐωνος Πανί κα: τούς κάτωθι αδαμάντινους αληθώς στίχους, ειλημμένους έκ τοϋ φιλοσοφικού αύτοΰ 
ποιήματος «Ίύ Ποό6λ.ιιιια τίις ΖωΑς» καί οπερ μετά πολλών άζλων, τιμής εξαιρετικής ενεκεν, ό μέγας 
εθνικός ευεργέτης κ. Γρηγόριος Μαρασλής έςέοοτο έν ένϊ πεντακοσιοσελΐοω τόμω «Τά Λνρικά Άπαντα· 
ιδιαις αύτοΰ δαπάναις. Είθε δε ό νέος ούτος Μαικήνας τών ελληνικών γραμμάτων νά έπλούτιζε τήν πενιχράν 
μας φιλολογίαν διά τής έκδόσεως καϊ τοΰ Β' τδμου τών ποιήσεων τοΰ κ. ΙΊανα. έν ώ θά περιλαμβάνωνται 
τά σεςπηρείου όντως έμπνεύσεως δραματικά αύτοΰ έργα, ών άποσπάσματα θέλομεν δημοσιεύσει προσεχώς).

Α 1 πώς, ά ! πώς τό άσμά μου πριν έτι περατώσω 
Κ’ εις πέρας έν άλλοίμονον βαδίζομεν γοργοί
Α, πώς, ά πώς δέν δύναμαι ή τ’δμμα νά στηλώσω 

Όπου θολοί- τάς φρένα; μου βαρεία οίμωγή I

‘Ι’ρενοκομεΓον “Ω ιδού, ιδού ή λέςις μόνη 
Ήτις είς άνουν άν ςηθή ώς ξ:;ο; θανατώνει 
Ίοού κ’ ή μόνη λέςις μου, τό δνομα τό μόνον, 
'Οπερ μέ σέβας προσφωνώ καϊ μέ άγήπης στόνον.

Τρελλός ! Ω μή τολμήσητε εύφώνως νά είπήτε. 
Πάσαν πληγήν τοΰ Φχραώ τονίσατ’ έμμελώς 
Εϊς φθειριώντας καϊ λεπρούς παν έπος εξαντλείτε 
Πλήν οίς ποτέ μήν ε'ίπετε. μήν εϊπετε, τρελλός.

Τρελλός Οστις σάς ήκουσε, πτωχοί, θά σάς συρίξη 
Καί εμπαιγμόν καί γέλωτα θρασύς θά σάς κηρύςη 
©ά πτυση δίς τόν κόλπον του κι’ έν τή χαιρεκακίμ 
Θά έντρυφήση ! “Ω μωρά, βλακώδης κοινωνία !

Τρελλός· ■ - Είπε μοι,εύτελές, κοινών στοιχείων κράμα 
Ώ κοινωνία μισητή, πρός δν σ’ είδε καλώς 
Ειπέ μοι, εμελέτησας καί συνησθάνθης άμα, 
Όν σκώπτεις τόσον εύ/ερώς, τί λέγεται τρελλός ,

-=α§*=-

Τρελλός· ■ ·ώ λάλος, ό ΐδών τά έλκη σου χαί κλαύσας 
Ό τήν χαράν σου μελετών, μηδέ πρό: ώραν παυσας 
Ό αδελφόν τόν άνθρωπον σκεφθεϊς ούχί θηρίον 
Καί ούρανίαν τερπωλήν τόν άχαρίν σου βίον.

‘Ο αετός ό έγχλεισθείς εϊς σιδηοοΰν χλωβίον 
Τών πόθων ό ωκεανός εις κύπελλον κλεισθείς.
Ό άγγελος ό συλλαβών νά ύπερβή τό θειον 
’ιδού ό Γκιδεμωπασάν τρελλός όνομασθείς !

'Ώ αιθέρια μου μορφή, τό λάμπον μέτωπόν σου 
Τήν ούρανίαν κόμην σου, τό φώς τών οφθαλμών σου 
Άφες με, άφες μ’ ένδακρυ τό ομμα νά φιλήσω 
Κ' ε'ις τό φοενοχομεΓον σου— Θεοΰ ναόν νά ζήσω I

-ogc-

Ναί ούδαμοΰ, ούδέποτε ελπίδα Βλέπω πλέον
Τό δίλημμα τοΰ β·ου μας ήννόησα πικρώς,
Θεός καί Τύχη τέρπονται. έαν τού: ψάλ,χς χλαίων 
Κ’ ή κοινωνία κραιπαλε”, όταν περά νεκρός.

Παρ’ ο’.δενός δέν προσδοκώ Βοήθειαν καμμίαν
Κ’ είνε τό μέλλον μου βορά εϊς λάβρον Δυστυχίαν 
“Αδης φσικτός τό γήοας μου καί Φθίσις αιώνια
Άν σϋ δέν σπεύσης εύ'σπλαγχνος προςάτις μου,Μανία!

-o©c=-

“ΩΙ σπεΰσον. άο’ού άπειρος άρα πρός τούς γονείς μου 
— Πρώτους εχθρούς τοΰ βίου μου - έπί τής Γής κάγώ 
Έρρίφθην όπως τών στιγμών τοΰ χρόνου τής ζωής μου 
Άλγη, βασάνους, οιμωγάς ώς αμητόν τρυγώ.

"Ω I σπεΰσον κ’ ή ’Αλήθεια τόν πέλεκύν της αίρει. 
Βλέπω, αχ! βλέπω κ’έπ’-μοϋ τήν Τύχην τήν κοινήν. 
Kt’xv ώς διάττων κάποτε πλάνο; ’Ελπίς μαρμαίρη 
Πλήν. άκουσον τήν διαρκή τοΰ στήθους μου φωνήν.

— Ώ! δίλημμ’ αναπόφευκτου, τόν βίον άν μισήσω 
Στιγμή δέν φεύγει καί βροχήν δακρύων νά μή χύσω 
Άν αγαπήσω τήν ζωήν, πένθος βαρύ καϊ πάλιν 
Πώς θάπωλέσω τήν χρυσήν τής Φύσεως αγκάλην !

-ogc-

Ω! σπεΰσονσ,πεΰσον,μετά σοΰ τόν τάφον θάντικρύσω 
Τρέμω έκείνην τήν στιγμήν ό δυστυχής δειλός 1
Ώ! σπεΰσον, σπεΰσον,μετά σοΰ τό παν νά λησμονήσω 
Είς κόσμον Πλάνης εύτυχοΰς, τρελλός, τρελλός.

τρελλός !

ΕΠ1ΣΤΟΛΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Παρά τοϋ άξιοτίμου ίατροϋ κ. Ν. I. Μω- 
ραΐτου, συνεργάτου τής «Φύσεως» έλάβομεν 
εν δελτάριόν παριστών τήν αίθουσαν ένός πρω
τοτύπου δντω; ξενοδοχείου, έν ω οί πελάται 
μόνον ύδωρ, διάφορα αύτοφυή μεταλλικά, ια
ματικά ύδατα καί τεχνικόν άνθρακοΰχον ύδωρ 
Σέλτς) πίνουσιν ώς καί άλλα αρωματικά έξ 

οπωρών, κερασιών, βυσίνων, κτλ. πάντων ελευ
θέρων οινοπνεύματος.

’Ιδού λοιπόν οτι είς τήν χώραν τοϋ ζύθου 
συντηρούνται ξενοδοχεία τοιαϋτα. Είς τήν χώ
ραν όμως τοϋ ρητινίτου αύτό είνε αδύνατον !

Μας γράφει προς τούτοις, οτι έπι οκταήμε
ρον έπαίχθη κατ’ αύτάς, άπό τής σκηνής ενός 
τών καλλίτερων θεάτρων (uKlcil)CS I hea
ter») ή «’Αντιγόνη» τοϋ Σοφοκλεους έν με
ταφράσει είς το γερμανικόν. II διδασκαλία 
τής τραγωδίας ύπήοζε καθόλου έπιτυχής· οι 
ηθοποιοί ύ-εδύθησαν μέ αρκετήν τέχνην τό 
μέρος των, τά δέ σκηνικά ήσαν αντάξια τοϋ 
θεάτρου.

Ό γερμανικός τύπος, πολιτικός και μή ά- 
ναγράφων χρονογραφικώς τήν τέλεσιν τών Ο
λυμπιακών αγώνων ένταϋθα, άφιέρου έν ταύτώ 
καϊ όλ'ιγας ικανοποιητικά; δι’ήμάς γραμμάς έν 
σχέσει μέ τήν ηρωικήν μεγαλόνησον Κρητην, 
συνιστών τή γερμανική κυβερνήσει νά πρωτο- 
στατήστ) έπϊ τοϋ προκειμένου ζητήματος και 
έπιτύχη κα'ι τή συνεργεία τής Ιταλίας νά 
δοθή τέλος καλλίτερα τις τύχη.

ΣΤΟ ΠΛΑΝΕΜΑ
Ά.τό τοίς «/ΖαΛ/ιούς··

ο$·-

Περίφοβα κυιτάζω τδ σκοτάδι 
ποΰ μοΰ κρύβει την αλήθεια

Κ’ ή πονεμένη μου ψυχή λέει 
κρυφά στδ^νοΰ μου

Πήπως τδ σκότος έγεινε γιά μένανε καί μόνο ;
Μήπως καρδιά δεν έμεινε στά Ιδικά μου στήθεια;
Μήπως γεννήθηκα νά ζώ με πίκρα καϊ μέ 

πόνο ;
Μήπως Απίθανε γιά μέ καθ' δνειρο στ’άλήθεια; 
Μήν έθαψα κάθε χαρα στδ πλάνεμα τοϋ χρόνου;

Σοφία Olv.ovouiSov,
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ΑθΗΝΑΤΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΑΡ
Εύρισκόμεθα είς τάς πζρζμονάς έαρος καί 

ή Αττική λούεται καθ’ έκάστην είς τούς χει
μάρρου; τών ακτινών τού Αττικού Φοίβου.

Ή ! Τί μαγία !
Ή Αττική αφυπνίζεται έκ τής νάρκης τοΰ 

χειμώνος άγήρως καί απρόσβλητος έκ τών ευ
χών τοΰ γηραιού τούτου κόσμου.

Καί έν άμίλλν) πρός τόν Αττικόν ούρανόν 
τόν άπαράμιλλον αύτόν καλιτεχνην, μας πα
ρουσιάζει θέαμα έςόχως ώραΐον καί άπείρως 
σεμνόν.

Ή ΊΙώς, ή γλυκεία τοΰ Φοίβου προάγγελος, 
έρρόδιζεν ήδη τήν ομαλήν κορυφήν τοΰΎυ.ητ· 
τοΰ καί έγώ σεμνός προσκηνςτής τής δόςης 
προγόνων ευκλεών, άνηρχόμην τάς βαθμίδας 
τοΰ ίεροϋ τής Άκροπόλεως βράχου.

Βαθμηδόν ό Ήλιος άπεμακρύνετο τοΰ γη
ραιού Ύμμητοΰ καί έφίλει τά μάρμαρα τοΰ 
ναοΰ τής προσφιλούς του χώρας, έν η τό πρώ
τον τον έλάτρευσαν, καί ένω εύρισκόμην ύπό 
τά γείσα τοΰ Παρθενώνας.

Μία σκηνή τότε αρρήτως ώραΐα καί γοη- 
τεύουσα μοΰ άπέσπασε τό βλέμμα πλήρες 
θαυμασμού.

ΊΙ Αττική μέ τόν χλοάζοντα τάπητα καί 
μέ τόν βαθυπράσινον ελαιώνα της έφαίνετο 
ρεμβάζουσα εις μελαγχολίας γλυκείς ρεμβα
σμούς.

Καί μοί έφαίνετο ό γλυκύς ρεμβασμός ώς ή 
αίωνία νοσταλγία τής Αττικής πρός τόν χρυ 
σοΰν αιώνα.

Μακράν ό Αΐγάκεω;, ό ΙΙκρνης, ό Ύμμη- 
τός διαγράφουσι καθαρώ; ρεμβωδεις κορυφής.

Μακράν κυματίζει ό Σαρωνικός γαληνιαΐ'.ς 
ατάραχος. Καί αί έλαφραί κυμάνσεις του. έκ- 
αυστηιεύονται τό μυστικόν τών θριάμβων πρός 
τού; ρεμβωδεις βράχου; σου, ώ τροπαιοΰχε 
Σαλαμίς !

Έν δσφ εύρίσκεται τι; έπί τή; Άκροπόλεως 

αισθάνεται' θυελλώδη συναγερμόν αισθημάτων 
καί αναμνήσεων, αί όποΐαι άφίνουσι έλεύθε
ρον τόν νοΰν νά ϊπταται άπό τής κιβωτού 
έκείνης εϊς τά βάθη μιας άβύσου αιώνων, ήτις 
δέν έγνώρισε αρχήν καί ούτε θά γνωρίσγ, 
τέλος !

Εϊς μίαν όχθην τής αβύσσου αύτής διακρίνει 
τις νά φύωνται δάφναι αίματηραί καί περί 
αύτά νά όρχώνται περίλυποι αι σκιαί ηρώων 
και ημιθέων.

Ώ ' Αιώνιο; είναι ό χορός των !
Καί πόσον παρήγορον είναι νά σκεπτηται 

κανείς, οτι μετά ΐλιγγιώδη ρούν αιώνων ολο
κλήρων, αιώνων πένθους καί δουλείας, αιώνων 
δόςης καί λαμπηδόνος, εύρέθησαν οί νέοι Λεω- 
νίδαι, οΐτινες έπότισαν μέ τό άγιον αίμα των 
τούς εύγενεΐς τούτους τής ελευθερίας θαλλούς.

-<■©<=-
Ό Ήλιος ήδη ταχύς διατρέχει τήν τοο- 

χιάν του.
Συγκεχυμένος θόρυβος πλήττει τά ώτα μου 

έκ τοΰ μέρους τής πόλεως. έν ή έπιτείνεται ό 
άγριος τής ύπάρςεως αγών.

Ρίπτω έν ύστατον βλέμμα πρός τήν άνα- 
γεννηθεΐσαν έκ τοΰ χειμώνος Φύσιν, ϊνα τέ- 
λεον συγκεντρώσω τήν μάγον εικόνα της.

Παντού μαγεία, παντού δρόσος, παντού 
ζωη.

Οί διηνθισμένοι αγροί άποπνεουσι τήν βαλ- 
σαμώδη αύραν των, καί ένώ κατέρχομαι έκ 
τής Άκροπόλεως φαιδρός, τά χείλη μου ψι- 
θυρίζουσιν ενα στίχον τοΰ Ούγγώ :

«ΤΩ έαρ, είσαι ή έπιστολή ήν γράφω πρός 
τήν λατρευτήν μου !ι>

’Αθήνα·.

Ήλίας ΈλενΟεριάδης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Πώς δυνάμεθα νά άνγκρητήάωμεν 
ξνλίνην άψαϊοαν έν τώ κενφ·

Τοΰτο κατοοθοΰται διά τοΰ φυσήματος, ώς 
έξης.

Λάβετε μικρόν σωλήνα έκ κασσιτέρου 4-5 
χιλ. διαμέτρου, καταλήγοντα είς άνοικτόν χω- 
νίον, ούτινος ύ μεγαλειτέρα διάμετρος νά ήνε 
περίπου ϊση πρός τήν της μικράς σφαίρας.

Έάν θέιίητε τό πρόβλημα είς συναναστρο
φήν πάντες Οά τό νομίόωσιν εϋκολον ϊι Οά 
δοκιμάσωσιν είσπνέοντ ες μετά πάσης 
δυνάμεως, όπως έλξωσι τήν φραϊυαν, άλλά 0’ 
άπατηθώσι, διότι αύτη άντί νά ΰταΟμ ύπό τό 
χωνίον, τουναντίον θά καταπέσμ έπϊ τοΰ έ- 
δάφους, μόλις άποσύρωσι τήν χεΐρα, ήτις θά 
τήν συγκρατμ πλησίον τής όπής τοΰ χωνιού.

Τί δέον λοιπόν γενέσθαι;

Δέον τουναντίον Ιόχυρώς νά φυσήσωόιν έν
τός τοΰ χωνιού χα'ι τότε ή ξύλινη Οφαϊρα, 
πρός μεγίΟτην έκπληξιν τών παριόταμένων 
Οά συγκρατηθή πρό τής όπής τοΰ χωνιού.

Όταν φνΰμ τις έν τώ όωλήνι, ό άήρ διέρχε
ται μετά μεγάλης ταχύτητος πέριξ τής σφαί
ρας καϊ δημιουργεί ούτως έμπίεΟις είς τό 
έόωτερικόν τοΰ χωνίου. ή δέ πίεΟις τοΰ άτμο- 
Οφαιρικοΰ άέρος συντελεί έξωΟι νά τήν συγ
κρατμ πεοϊ τήν όπήν, ένόάφ έξακολουθεϊ τό 
φύσιμα.

Τό έργαλεΐον τοΰτο γίνεται έκ κασσιτέρου 
λεπτού, ή σφαίρα έξ έλαφροΰ λευκού ξύλου 
καϊ νά ποοσαρμώζεται καλώς.

Αντί σφαίρας δύναται τις νά μεταχειρισθμ 
καϊ τεμάχιο* χάρτου έπιάκεπτηρίου, στοογ- 
γύλως νεκομμένου

Όταν δέν φυσά έν τω σωλήνι, ύ χάρτινος 
διάκος συγκροτείται έπϊ τής πλευράς τοΰ 
χωνίον-

Φ. Π.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Τδ γάλα

Τό γάλα, ή πρώτη τροφή τού άνθρώπου 
έμπεριέχει δλα τά θρεπτικά συστατικά τοϋ 
κρέατος κατά τρόπον καθιστώντα τοΰτο τρο
φήν εύπεπτον καί έλαφράν.

Χημικώς συνισταται έκ τυρού, βουτύρου καί 
ορρού. Ό τυρός ή τυρική είνε ανάλογος πρός 
τήν ίνικήν τοΰ κρέατος, ήτις είνε θρεπτικω- 
τάτη. Τό βούτυρον είνε άνάλογον πρός τό 
πάχος καί χρησιμεύει πρό; παραγωγήν τή; 
ζωϊκής θερμότητος.

Ό ορρός ομοιάζει πρός τόν ορρόν τοΰ κρέα
τος καί περιέχει έν διαλύσει φωσφορούχα καί 
ύδροχλωριούχα άλατα, ζάκχαρον κ.λ.π.Κατά 
ποσόν ό ορρός έν τώ γάλακτι είνε πολύ περισ
σότερο; ή έν τω κρεατι.

Τό γάλα εινε ή απαραίτητο; τροφή διά 
τά ψυχρά κλίματα, είς τά θερμά δε είνε χρή
σιμον. Δέν είνε όμως όρθή ή πολλή αύτοϋ χρή- 
σις είς τά θερμά κλίματα καθόσον ό στόμα
χος δέν τό ανέχεται.

Ό Ιατρός «Ιος.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Καταδκευίι Μαογαοιτών.

Άπό πολλού τυγχάνει γνωστόν. δτι μ μαρ
γαριτοφόρος μελεαγρίνη δέν είνε τό μόνον μα - 
λάκιον τό δυνάμεον νά παράσγη μαργαρίτας 
άλλ' δτι κα'ι άλλα ακέφαλα δύνανται έπίσης τα 
ευρεάώοι παρέχοντα τοιούτους.

Έπίσης τυγχάνει γνωστόν διι οί μαργαρΐται, 
είνε προϊόντα έκκρίσεως προκαλουμένης διά 
τραυματισμού. ένεργουμένου ΰτό ξένου σώ
ματος, έν τω σώματι τοϋ ζφου εΙσαχΟέντος.

Εσχάτως <5 διαπρεπής φυσιοδίφης Ποίΐίιιιΐ 
παρουσίαοεν είς τήν 'Ακαδημίαν τών ΙΤαριαίων 
ορμαθόν έξοχων μαργαριτών, τή ένεργεία αίτοΰ 
έκκριθέντων υπό κοινοτάτου μαλακίου, τής 
άλιώτιδος.

Τό μυστικόν τοΰ lioula:'. είνε ά τλονστατον.
Ό φυσιοδίφης ουτος διατρυπών διά λεπτού 

οργάνου τό δστρακον τοϋ ζώντος μαλακίου ει
σάγει διά τής σχηματισ&είοης όπής μικρότατον 
φυσικόν μαργαρίτην, δστις μικρόν κατά μικρόν 
περικαλύπτεται δι' Αλλεπαλλήλων στρωμάτων 
τής πολυτίμου μαργιιριτοειδοΰς ουσίας τήν δποί- 
έκκρίνει τό ζώον.
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ματα. Άλλ’ άδιάφορον τοΰτο, άφοϋ δέν δύ
ναμαι νά πράξω άλλως.Αισθάνομαι τήν άνάγ- 
κην νά εΓπω τό μυστικόν μου, διά νά 
κουφισθώ κατά τι “Επειτα τό ί'δΐΓ. 
βαίνει καί μέ όλου; τούς άνθρώπους. 
τες όσοι έχουν είς τά στενά όρια 
λής των έ'να μυστικόν, κάποιον πόνον, μιαν 
βάσανον ηθικήν, όλοι στενοχωροΰνται καί κα
ταπιέζονται νά τό κρατήσουν γνωστόν αύτοϊ 
μόνοι, άλλά δέν τό κατορθώνουν καί σπεύδουν 
νά τό έζομολογηθοϋν καί είς μίαν άλλην ψυχήν 
ήτις γνωρίζει νά τούς έννοήσγ, καί τούς παρα
μυθίση. Καί οΰτω πράγματι άνακουφίζονται.

Τοιουτοτρόπως και ό δυστυχής κουρεύς τοϋ 
βασιλέως Μίδα, στενοχωρούμενος νά φυλάττη 
μυστικόν τό οτι ό κύριό; του άπεκτησεν 
όνου, μή δυνάμενος δ’ έκ φόβου νά τό 
εΐς άνθρωπον 
«Μίδα; Γ 
τάτη Λαί;
τό όποιον μόνον εί; σέ δύναμαι 

σου έιάται άληθώ;

κάποιον
τή;

άνα-
συμ- 
Πάν- 

κεφα-

Φρεαστΰ; 2 'Οκτωβρίου I 905.

Ά/απηιε ίξάδε/.φε.
ΙΐΙΗΙΩΣ θά άπηλ- 
πίσθης περιμένων 
ειδήσεις μου, έκ
τος αν ύπήρξας 
εύσεβή; εις τάς 
παραινέσεις μου, 
κζΐ άνέμενες υ.έ 
ύπομον ήν.
“Ηδη λοιπόν οπό
τε ούδεμίζ πλέον

αμφιβολία μέν·/) περί τοϋ αποτελέσματος τοϋ 
σχεδίου μζς άπεφζσισα νά σοΰ γράψω. Αί 
ύποψίαι μου διεσκεδάσθησζν καί έπείσθην τε
λείως, οτι ή φίλη μου ήτο, εινε και θά εΐνε 
εκκεντρική, κζΐ κατά τά; ιδέας της καί έν τή 
πράξει. Εΐς ούδέν Γσχυσεν ό ψευδή; — άλλά 
δι’ αύτήν αγνός (!)— ερως σου. Οί μελιστα- 
γεις λόγοι κκί τά πυρφόρα βλέμματά σου δέν 
ί'σχυσζν ΐν’ άνάψωσι τό άσβεστον τοϋ έρωτος 
πΰρ !

Ωστε κατιδοΰσζ τήν τελείαν ήτταν μου, 
τϋ; ώμ,ολόγησζ τήν μηχανορραφίαν καί τό 
σχέδιόν μας, διά τό όποιον έγελάσαμεν ούκ 
όλίγον.

Δέν ύπάρχει λοιπόν λόγος πλέον νά θεωρής 
τόν έαυτόν σου δεσμευμένον πρός μίαν Πει- 
ραιώτιδζ, ίνα μή άλλως τε φθάση τοΰτο εΐ; 
την τών ’Αθηναίων ακοήν καί... κ.τ.λ.

Ελπίζω όμως οτι τοΰτο δέν εΐνε λόγος διά 
νά μή σέ επανίδωμεν πλέον, κύοιε έξάδελφε, 
άφοϋ άλλως τε ή συντροφιά σου εΐνε τόσον εύ- 
χάριστος.

Μυοίους χαιρετισμούς άπό τήν άτίθασ- 
σον Έσμεράλδζ καί χαιρετισμούς άπό τήν

Λαΐύα.

Άθήναι 7 'Οκτωβρίου 1905

’Αγαπητή Ααΐς

Δι’ έμέ θά ήτο βεβαίως προτιμωτέρζ ή τε
λεία σιγή, καθόσον καλώς γνωρίζω, ώ; έκ τοϋ 
χαρακτήρες σου, οτι ή έξομολόγησίς μου αύτη 
θά έπισύργ, κατ’ έμοΰ τά άνηλεέστερα σκώμ-

ωτα 
εΓπγ, 

, έσκαψε λάκκον έν ω έφώνησε. 
όνου ώτα έχει.» Καί έγώ λοιπόν, φιλ- 
"ΐς, κρύπτω άπό τινο; μέγα μυστικόν, 

νά εΓπω «ό 
έξάδελιός σου έιάται αληθώς τής Έσμεράλ- 
δζ;». Καί ή μέν γή τοΰ δυστυχοΰς κουρέως 
άνεβλάστησε καλάαους, οΐτινες διεσάλπισζν 
το μυστικόν του. Έγώ όμως επαναπαύομαι 
είς τήν φρόνησίν σου.

Άνάλογίζομαι τήν έκπληξίν σου κζΐ γελώ- 
μοί φαίνεται πράγματι γελοΐον 
εινε άληθές· · ’ 
τραγωδίαν.Ό πλαστό; έρως κατεδιώχθη ά 
νώ; ύπό τοϋ γνησίου τής ’*— ---- —
καί ιδού έγώ π 
του καί σοΰ 
ράν άλήθειαν 
λευταία έπιστολή σου, Sv δέν τήν άνεγίνω- 
σκον, θά έμενα έν τή γλυκεία άναμνήσει τερ
πνών ωρών, τά; όποίας τη; πλησίον διήλθον, 
θά έμενα έν τή γλυκεία άμφιβολία τήν οποίαν 
έχει τι; πρίν άποφυλλίσν) τήν μαργαρίταν.Ένώ 
τώρα ; Βλέπω τά λευκά τη; πέταλα έρριμένα 
και τήν άνηλεή ζπάντησιν έπί τοϋ τελευτζίου 
μένοντος πετάλου....

Δέν σ’ εύχαριστώ καθόλου διά τήν βάσα- 
νον έν τή οποία μέ καθυπέβαλες. Ιίαραδοξον 
και όμως άληθές' ή’Εσμεράλδα μέ ι 
τελείως. Αύτήν μόνον συλλογίζομαι 
κα’ι παντοϋ καί αιτιώμαι τοΰ ί 
διότι δέν έγεννήθην αδελφός σου, διά 
θημαι πλησίον της, νά τήν βλέπω διηνεκώς. 
’Αλλ’ είπε μοι λοιπόν, πράγματι δι’ έκείνην 
έκαμες τό καταχθόνιόν σου σχέδιον ή δι’έμέ;

Σύ δέ, τό γνωρίζω καλώς, θά γελάς μέ 
τάς μωρολογίας μου ταύτα; κα'ι θά έκπλήτ- 
τεσαι πώς έγώ ό έν μέσω τόσων ’Αθηναίων 
βιών ήράσθην μιάς ώραίας έρημίτιδος. Άλλά 
καί έγώ, αγνοώ πώς τοΰτο συνέβη. “Ισως, 
ένεκα τοΰ προσώπου τό όποιον έπαιξα εΐς τό 
σχέδιόν σου, άφησα τόν έα υτόν μ.ου άχαλίνω-

κα’ι έν τούτοις 
το άθώον πζίγνιον μετεβλήθη είς 

άπη- 
γνησίου της ’Αφροδίτης παιδός 
παραδεδομένος είς τά βέλη τού- 

. Διατΐ νά μοι γοκψης τήν σκλη- 
; Τούλάχιστον άν έχάνετο ή τε

κατεκτησε 
πάντοτε 

έαυτοΰ μου, 
*■νά κά-

τον νά στραφή πρό; αύτήν καί τις οΐδε μή τό 
βεβαρημένον πνεϋμα μου άπό τού; συνήθεις καί 
γνωστού; άστέρας τοϋ ωραίου φύλου, εύρεν έν 
τή Έσμεράλδοι τι τό νέον καί υγιές, φρόνησίν 
αισθήματος καί νοΰ, πνεϋμα καί κάλλος αί- 
γλήεν. Καί ουτω άπό θύτης έγενόμην θΰμα. 
’Ιδού τό μυστικόν μου· τό είπον καί αισθάνο
μαι μίαν γλυκείαν άνακούφισιν. Γέλασε όσον 
θέλεις άφοΰ άλλως τε γελώ κζΐ έγώ διά τό 
πάθημά μου. "Αλλο τι δέν έχω νά σοί προσθέ
σω, παρ’ οτι ελπίζω, μέ τήν εύχήν σας πάν
τοτε,νά έπουλωθή όλίγον κζτ’όλίγον τό άπρό- 
οπτον τραΰμα μου καί σάς άποστέλλω του; 
μάλλον ειλικρινείς άσπασμούς μου, άνευ μνη- 
σικακίας τινός, καίτοι είσθε άναμφιβόλως ο 
ηθικό; τούτου αύτουργός.

Ό έξάδελφός σου

Τάσης.

Φρεαττύς 9 ’Οκτωβρίου 190·»

Δυστυχή έξάδελφε

Δέν άμφέβζλλον δτι είσαι θνητός,άλλά καί 
δέν έπίστευα, οτι είσαι τόσον τρωτός. Μή δέ 
έπιχειρήσης νά διαμαρτυρηθής ότι εύρον τό 
άσθενές μέρος όπου έκτύπησα. Σύ ύπή ξας δ- 
λόκληρος άσθενής καί τρωτός. Τήν είδες καί 
οί οφθαλμοί σου έθαμβώθησαν, ήκουσε; τήν 
αρμονικήν και λεπτήν ομιλίαν της καί κατε- 
κυλίσθησαν τά ώτα σου, τήν ένηγκαλίσθης 
είς τόν χορόν καί έρρίγησες όλος. "Η μήπως 
δικαιολογούμενος θά μέ εΐπγ,ς, οτι σ’ έπλη- 
ξεν είς την πτέρναν ώς άλλον Άχιλλέα ;

Έν πάση όμως περιπτώσει τό άποτέλεσμα 
εΐνε οτι την ήγάπησας.Καΐ τήν ήγάπησας είς 
τοιοϋτον βαθμόν ώστε παρά τάς δυσμενείς διά 
τόν έοωτά σου πληροφορίας τής τελευτκια; 
μου επιστολής, δέν έκρατήθης νά φύλαξης τό 
μυστικόν σου. Και όρθώς λέγεις, δτι μεγίστη 
θά εΐνε ή έκπληξίς μου, διότι πράγματι δέν 
είμπορώ νά έννοήσω πώ; άπό τάς τόσα; έν τή 
πρωτευούσγ περιπέτειας σου κατεληξας εί; 
μίαν άφιλόξενον γωνίαν. Ποΰ νά έννοήσω ήτά- 
λαινα ότι έγενόμην παραίτιος τόσων δεινών 
είς τόν πολυπαθή μου Τάσην. Δι’ αύτο λοιπον 
έδείχθης τόσον ενεργητικός είς τό σχέδιόν μου, 
δι’ αύτό ό ζήλος σου ύπερέβη καί τάς προσ
δοκίας μου. Αύτός ήτο ό λόγος οστις σε έκα
μνε τόσον συχνότερον νά μά; επισκέπτεσαι 
κζΐ μάλιστα συχνότερον παρ’ δσον γνωρίζω, 
διότι τώρα εξηγώ πώ;, μία σκιά πλανωμενη 
ύπό τό φέγγο; τής Σελήνης, ώμοίαζε κκτα- 
πληκτικώς μέ τόν πολυόδυνον έξάδελφον. Άλλά 
πώς νά υποθέσω ότι ένα; λεοντιδεύ; τή; πρω- 
τευούσης, ώ; άλλο; Ρωμαίο; παρεμό ευε ύπό 
τόν έξώστην τή; Ίουλιέττας.Καΐ δέν έννοώ δτι

ή Έσμεράλδα δέν εΐνε άξια τοιούτων θυσιών. 
Άπ’ εναντίας. Άλλά όταν ίδωμεν έν πράγμα 
άλλω; πω; ή δπως τό έφανταζόμεθα μας φαί
νεται παράδοξον καί άπίθανον έω; δτου τό 
συνειθίσωμεν.

Άλλά δέν εΐνε μόνη αύτή ή αιτία τής με
γίστη; έαπλήξεώς μου. Φαντάσου λοιπόν ότι 
ένω προσεπάθουν νά καταπνίξω έν μόλις γεν- 
νώμενον αίσθημα είς τά βάθη μιάς έκκεντρι- 
κής (;) καρδίας ένώ έκρυπτον άπό σέ τήν άλη- 
θειαν, μήπως κατά συμπάθειαν παρασυρόμενος 
άπό τό άπροσδόκητον τοΰτο αποτέλεσμα έξα- 
κολουθήσγς τόν ζήλον σου, αί'φνης ώ; κε,.αυνός 
έπέρχεται ή επιστολή σου.

Μή έχουσα οθεν λόγον νά κρύπτω τήν άλη- 
θειαν πλέον, σπεύδω,άγγελος έλπιδοφόρος, νά 
σοι κομίσω τήν γαλήνην καί τήν εύδαιμονίαν.

Μή ζητείς πολλά; καί άκριβεϊς πληροφορία; 
διότι άφ’ ένός ή χαρά καί άφ’ έτέρου ή με
γάλη βία διά νά τελειώσω τήν έπιστολήν μου 
δσον τό τάχιστα διά νά τήν παραδώσω είς 
τό ταχυδρομεΐον μοΰ συγχίζουν τόν ειρμόν τών 
σκέψεων μου. Ή προηγούμενη μου έπιστολή 
ήτις τότε μέν ένόμιζα δτι θά σοί έπροξένει 
γέλωτα;, τώρα δέ φαντάζομαι πόση; όόυνης 
πρόξενο; θά έγένετο, έγράφη μέ άπζτεώνα 
άλλ’ άγαθήν πρόθεσ.ν. ΤΠτο πράγματι συν
δυασμό; ψεύδους καί άπάτης. Ή μόνη δε 
αλήθεια εΐνε δτι ή Έσμζράλδα μα; δέν άν- 
τέστη εί; τόν Φοίβον —■ ύμά; δηλονότι, κύριε, 
τό όποιον σοί άπέκρυψζ διότι σέ έφοβούμην 
άγνοοΰσζ τά αληθή σου αισθήματα. Ιδού λοι
πόν πώ; κζΐ πότε άνεκάλυψα τό άναφυόμενον 
αί'σθημα τή; φίλη; μου

Μίαν ήμέραν, πολύ πριν σοί γράψω τήν 
τελευταίων μου έπιστολήν άπεφάσισζ. νά δώσω 
έν τέλος εί; τήν ύπόθεσιν ταύτην. Έπήγα 
λοιπόν εί; τήν οικίαν τής Έσμεράλδζς κζΐ 
είσήλθον κατ’ ευθείαν εί; τό όωμάτιόν της, 
δπου μέ «πληροφόρησαν δτι ήτο Κ-τεγίνετο 
είς τήν κόμμωσιν τή; πλούσια; ξανθής κόμη; 
της, ήμίγυμνο; πρό τοϋ μεγάλου καθρέπτου. 
Τήν εύρον ύπέρ ποτέ ώραίαν κζΐ άφωνος την 
έθαύμαζα.

— Έρχεσαι, Έσμζράλδα, τό βράδυ είς 
τό σπίτι ;

— Μπά ! μοί άπήντησε γελώσα πάλιν καμ- 
μίαν συναναστροφήν έχομεν ; Κζΐ θά εΐνε 
άναμφιβόλως και ό χζριέστατος έξάδελφός σου;

— Δυστυχώς, φίλη μου. τή; άπήντησζ, 
λυποϋμαι πολύ διότι δέν θά εΐνε καί ό Τάσης, 
ό όποιος τόσον σζ; διασκεδάζει. Νομίζω όμως 
δτι έκεΐνο; θά έλυπεϊτο περισσότερον έμοΰ.

— Νομίζετε ;
— Έ ! δά ! αν τό νομίζω ! Άλλά πώ;·

είσθε είς θέσιν κζλλιτέραν νά τό γνωρίζετε.
Ό δυστυχής ομοιάζει μέ έλαφον στενάζουσαν
άπό τάς πληγά; τής τοξότιδος Άρτέμιδος.
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— Καί όμως τό λάθος εϊνε τής έλάφου, 
ήτις βλέπει μέν τήν τοξότιδα άλλά άντί νά 
τήνάποφύγη, τούνζντίον επιζητεί τά βέλη της.

— Έν τούτοις, νομίζω οτι ή κυρία *Αρτε- 
μις γίνεται πολύ εύθυμωτέρα, όταν συναντ?.- 
ται έξαιρετεκως μετά τοΰ έλάφου αύτοΰ.

Άλλ’ οίμοι ! έγένετο καταπόρφυρος ώς άλλη 
Δάφνη, διωκομένη ύπό τοΰ ’Απόλλωνος καί 
άντί μέ τέχνην καί εύφυΐαν ν’ άπαντήση ώς 
συνήθως, έσπευσε νά διαμαρτυρηθή μέ φωνάς. 
Αύτό ήρκεσε νά τήν προδώσγ. "Εκτοτε παρε- 
τήρησα μεταβολήν τοΰ χαρακτήρος σημαντι
κήν. Έζήτει τήν μόνωσιν άλλά κα'ι πάλιν 
δέν άπέφευγε τήν συνάντησιν μου. Τότε δέ 
παλιν ένώ ά-έφευγε νά όμιλή απ’ ευθείας 
περϊ σοΰ, έφερε τόν λόγον έν γένει διά τούς 
άνδρας μέ τέχνην τοιαύτην, ώστε νά άναγ- 
κάση έμε πρώτην νά ομιλήσω περί σοΰ.

Αλλά και έγώ ένοήσασα τήν τακτικήν της 
έγνώριζα πώς νά παίζω τό μέρος μου Και 
οΰτω όμιλοΰσα περϊ τοΰ ψευδούς σου (καί ποΰ 
νά ήξευρα) έρωτος τήν αφόπλιζα εντελώς 
άπό τά επικίνδυνα τής ποοσποιήσεως όπλα. 
7.7.1 ένω μέ άφε'λειαν καί άπόλαυσιν καθηδύ- 
νετο άκούουσα, έγώ μέ πονηριάν ώς ψυχολόγος 
έσύναξα τά ενοχοποιητικά τοΰ πάθους της 
στοιχεία. Τοιουτοτρόπως μίαν ώραίαν πρωίαν 
επετέθην λυσσωδώς και έπόρθησα τήν αφρού
ρητου καρδίαν της. ΤΙ ομολογία της ήτο πε
ριορισμένη άλλά.... κζί επαρκής.

— Δηλαδή... δέν λέγω όχι... πράγματι 
αισθάνομαι κάποιαν συμπάθειαν.

Μάλιστα, κύριε έξάδελφε. αύτή εινε ή 
μόνη άλήθεια, άληθώς εύχάριστος και ανέλ
πιστος. Καί ήδη ούδέν άλλο έχω νά σοϊ προσ
θέσω έκτος τών εγκαρδίων εύχών μου πρός 
εύδαιμονιαν -οΰ απροόπτου αύτοΰ έρωτος·

Με τούς άπειρου: ασπασμούς μας

Ή έξαδέλφη σου 

ν4<ι?ς.

Άν. Σιιάρπγΰης.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Παράδοξος λογική.
Ένας έμπορος ευρισκόμενος εις οΐκονομικάς 

δυσχερείας ζητεί έπϊ δανείω χρήματα άπό 
ένα φίλον του. Δυστυχώς ή τύχη έξακολουθεΐ 
δυσμενής κα’ι έρχεται εις τήν ανάγκην νά ζη- 
τήση έκ δευτέρου. Ό φίλος του όμως τήν φο
ράν ταύτην δέν έφάνη τόσον πρόθυμος διά νά 
τόν εύχαριστήση.

Μετά παρέλευσιν δέ άρκετοϋ χρόνου παρου
σιάζεται ε ς τόν έμπορον διά νά λάβη τά κατά 
τήν πρώτην φοράν δανεισθέντα.

— Ήξεύρεις, τώ λέγει μέ τρόπον, έχομεν 
ένα μικρό λογαριασμό. . . .

— 'Οχι δά ! τήν πρώτην φοράν μοΰ έδά· 
νεισες, τήν δευτέραν δέν μοΰ έδοσες. Λοιπόν, 
είμεθα ίσα-ίσα !I

Άπό τό καρνέ ένός γεροντοπαληκάρου.
«’Ενόσω εί'μεθα νέοι δέν εϊνε κα ρός νά νυμ- 

φευθώμεν, άμα γηράσωμεν, έπέρασεν ό και- 
οός. Έν τώ μεταξύ σκεπτώμεθαη.

Μεταξύ δύο ανεπτυγμένων.
— Βλέπω είσθε κάτοχος πολλών γεωγρα

φικών.
— Ναι έχω δώδεκα τόμους είς τήν βιβλιο-

Μετζξύ δύο συμπλακέντων
— Δέν δίνω ούτε μιά πεντάρα διά τό το

μάρι σου ! . .
— Τί λές, βλάκα ! Προχθές δέν μοΰδωσες 

δέκα δραχμάς ;

Μπαμπά, είμπορώ νά σέ έρωτησω κάτι ;
— Εύχαρίστως, παιδί μου.
— Ποΰ πηγαίνουν οί άνεμοι δταν δέν 

φυσούν ;

Μεταξύ δύο φίλων.

— Μά δέν σέ διέτζξεν ό ιατρός νά τρώγγ,ς 
έν μόνον πζγωτό τήν ήμέραν, επειδή τά πολλά 
σέ βλάπτουν ;

Διατί λοιπόν τρώγεις τρία ;
— Νζί· άλλα έπήρζ τή; συμβουλήν και 

άλλων δύο ιατρών και μοΰ έ-.έτρεψαν άπό έν 
έκαστος ώστε τό όλον κάμνουν τρία.

Ό Κύριος πρός τήν νεωστ'ι προσληφθεΐσαν 
ύπηρέτρικν :

— Μά τί θέλει ό τενεκές τοΰ λαδιού είς 
τό γραφεϊόν μου ;

— ’Αφέντη, τόν έφερα γιατί τρέχει καί 
μοΰ λερόνει τήν κουζίνα.

’ Εν τινι ζαχαροπλαστείο).

— Τί θά πάρη ό κύριος ;
— Ούδέν.
— Δέν έχομεν άπό αύτό ! . .

— Μάλιστα, άλλά εϊνε άψητο. . .

Ό Μίμης πρός τήν άδελφήν του, έπιστρέ- 
ψασαν άπό τό σχολεϊον.

— Νά ή μαμά ά-.ησε αύτό τό γλυκό δι' 
έσέ. "Εκλεξε !

— Τί νά εκλέξω, άφοΰ εϊνε ένα ;
— Δηλαδή θά τό φας ; ή όχι '

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ
ΕΤΕΙ’ΟΡΓΘΜΟΣ ΜΕΊΌΧΙΚΙ1 ΕΤΜΙ’ΕΙΙ

Κεφζλαιον Δρ. V ,<»<>(>,Ο<><> όλοσχερώς 
κ α τ α β ε β λη μ. ε ν ο ν.

' Αΰ ή>·αι=Σοφόκλειον.
Έργαοίαι. Συνζλλζγμα. = Έπιταγαί έπϊ 

τοΰ εξωτερικού. = Πιστωτικαί έπιστολζί. = 
Εισπράξεις. = Δάνεια.=Π/οεξοφλήσεις.=Κα- 
ταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς. =Ταμιευ- 
τήριον.=Φύλαξις τίτλων. = ’Αγοραπωλησία1, 
χρεογράφων. == Χρηματιστιζζΐ έντολαί. = 
Τμήμα Ιμπορικόν. ΙΙρ'.μήθειαι εμπορευμάτων 
=Άντιπροσωπεΐαι οίκων.= Πληροφορίαι έμ- 
πορικαί.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΟΝΤΟΊ ΑΤΡΟΣ

Άθήνχι 'Οδός Σοφοκλεους χρ. 8. ’Αθήναι.

Συνιστάται τοϊς ήμετερο-.ς ζναγνωσταις διά 
τήν ακρίβειαν, στερεότητα επιτυχίαν καί 
περιποίησιν.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
PQMOWm ΤΪΡ3Ν ΚΑΙ ΒΟΐΤΪΡΟΝ 

, ΧΡΟΝΗ Κ ΕΡΜΙΔΟΥ 
Έν Κώνστάντζΐ} 'Ριομουνίας

Κατασκευάζονται τυροί διαφόρων ειδών, 
κασέρια ούζο Άδριανουπόλε·. ς καί ’Αλεξάν
δρειάς. λευκοί είς τεμάχια, είδος Βραΐλας, 
(τελεμέδες ώς κζί βούτυρα τών κασκαβαλίων 
αλής ποιότητος.

Το κατάστημα αναλαμβάνει καί τήνκατα- 
νάλωσιν έν Τ’ωμουνία διαφόρων προΐόντωε 
’Ανατολής κζί Ελλάδος κζί τήν άντιπροσω- 
πείζν διαφόρων οίκων.
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65. Μαγική εΐκών.

Τί; τοϋ λέγει νά μή κρεμασθή ;

ΊΙ Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 
έντοκους καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια 
και εΐς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας 
στερλίνας, άποδοτέας είς ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αύ
τών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα, είς ο 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δι’ επιτα
γής δψεως (Cheque) έπί τοϋ έξωτερικοϋ κατ’ 
έκλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρίζω Καταστήματι 
καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου έν τοϊς *Γπο- 
ζαταστήμασι τής Τραπέζης.

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
U'/.
2
2/3
3
4

'2 τοϊς εκατόν κατ’ έ’τος διά καταθ. β μην. 
»
»
»
»

» 
» 
» 
»

»
» 
»
»

έτ. 
έτ. 
έτ. 
έτ.

66. Αίτιχ/ια

Εις άστήρ ζχΐ ενα γράμμα
ενα Τρώα

Οά σο'ι δώσουν έν τώ άμα.

6”. Afriy.ua.

Είμαι ή θεά προστάτη;
τοϋ άδιχουμένου κοσμου

Γίνομαι δέ μέγα; ναύτη;
καί πρό; τοΰτο. φίλε, δόσμου 

ενα άρΟρον καί μιά κλείδα

68. Γρίφος.

Ο Σύ νέε ΒΓ 1 1

6.9. Φύρδην μίγδην.

Γυχαμα—Σωγαλσ οκνοτ — ρειχ—

Κιύόός.

-ΗΚ

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 18ου ΤΕΥΧΟΥΣ

55. "Αναξ-αγορά - Σ.— 57 Ό Σμάραγδο; ε’νε 
πολύτιμος.—58. Ό Θεός ε’νε πνεύμα.- 59. Ό Ηλί
θιος ητο Ρωμαίος.

ΛΥΤΑΙ. Δίς Κατίνα Β. έ; ’Αθηνών 4, Ε. Δρά
κου έκ Πειραιώς 2, Δίς Σμαράγδα Β εξ ’Αθηνών 5, 
Γαλανή Έλληνίς έξ ’Αθηνών 3, Έλ ’Αποστόλη; 
έκ Σύρου 1, καί Δ. Ι'εώργιάδης 2, Θρασύβουλος 
Βλησίδης έξ 'Αθηνών 4. καί ΔΙ; Φορώ Σ, εξ ’Αθη
νών 4.

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων εκ
θέσεων έκδίδονται κατ έκλογήν τοϋ καταθέτου 
όνομαστικαΐ ή ανώνυμοι. (Έλ τοϋ γραφείου).

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΗΣ ΕΗΩΣΕΩΣ ΤΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

>—<

ΊΙ «"Ενω σις τών Ελλήνων Γεωπόνων» έκ- 
δίδει κατά μήνα έν τεύχος αυτοτελές έξοχου 
πρακτικότητος και ώφελείας. Ουτω μέχρι 
τούδε έξεδόθ ησαν ΑΙ άσΟένειαι τών δένδρων 
ύπό Σ. Χασιώ-ου, Τδ κ/.άδευμα τής Ιλαίας δτ.'ο 
Άλ. Γεωργακοποΰλου, Όδηγδς τής οίνοποιίας 
ύπό Παν. Ηύρλα. Προσεχώς δέ Ασθέ·.ειαι αμ
πέλων, Καλλιέργεια καπνού. Μελισσοκομία, 
’Εμβολιασμοί δένδρων, "Ορνιθες κ.τ.λ.

"Εκαστον τεύχος τιμάται μόνον I ;> λεπτά. 
"Οσοι δέ θέλουν νά λαμβάνουν καί τά 12 
τεύχη κατ’έτος πληρώνουν προκαταβολικώς 
1 δρ. τό έτος καί έγγράφονται ώς μέλη τής 
Ένώσεως. Ουτω θά λαμβάνουν δωρεάν 12 (it- 
βλια τό έτος ζαί οσας οδηγίας ζητήσουν διά 
τά κτήματα των.

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Πρδς έκμάϋηοιν 
τής Αγγλικής. Γαλλικής, Γερμανι
κής καί 'Ιταλικής.'Όλαι^όμοϋ θά εκδί- 
δωνται καθ’ έκάστην, είς ΕΧ φυλλάδιον 16 
σέλιδον, ήτοι μέ 10 λεπτά καθ’ έκάστην μαν
θάνετε τέΟΟαρας γλώΟόας καί_θά έχετε 
τέΟιίαοα βιβλία ξενωοιΟτά.

’Εκδότης ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΕΞΗΣ
ΤΥΠΟ1Σ Ι1ΑΡΑΪΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ—’Οδός Περικλεούς. Άριθ. 1C.
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