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0 BZZQ7BI0S ΚΑΙ ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου).

τερον δέ φαινόμενου κατα
στρεπτικόν καί ούχι σπά
νιον εΐνε ό σχηματισμός 
βορβορωδών χείμαρρων. 
Διότι οι υπέρ τον κρα
τήρα υπάρχοντες υδρατ
μοί μεταβάλλονται εις ρα- 
γδαιοτάτας βροχάς, αϊτι- 
νες συμπαρασύρουσαι την 
επί τών πλευρών τοΰ κρα- 
τήρος έπισιρωθεΐσαν λε- 

πτοτάτην σποδόν σχηματίζουσι χείμαρρους 
βορβορώδεις εις έλη και τίλματα αδιάβατα 
μετατρέποντας κήπους και λειμώνας ή 
καλύπτοντας καί πόλεις ολοκλήρους.

Επικείμενης έκρήξεως ηφαιστείου, τά 
μεν άναφυσήματα αύτοϋ, οί Ατμοί δηλ., 
ύπερπληθύνονται, βρόμοι δε και μυκηθ
μοί υποχθόνιοι, ώσεί δαίμονες τής κολά- 
σεως νά συνταράττωσι τάς άλύσεις αυτών, 
ακούονται έκ μεγάλων Αποστάσεων, σει
σμοί δε δεινοί συγκλονίζουσι τό έδαφος καί 
διασχίζουσιν αυτό. Επειδή δέ ή άιμίς η
λεκτροδοτεί, δειναί άστραπαί καί βρονται 
λαμβάνουσιν έν αυτή χώραν και κεραυνοί 
ώς πύρινοι όφεις διασχίζουσιν αυτήν. Ό 
θνητός προ τοιούτου καταπληκτικού καί 
μεγαλοπρεπούς θεάματος ευρισκόμενος νο
μίζει ότι όντως έπουράνιαι δυνάμεις μά
χονται κατά δαιμόνων τής κολάσεως, προ- 
σπαθούντων ν' άνατρέφωσι την γήν και 

διά διάπυρων μύδρων νά συντρίφωσι τον 
κρυστάλλινου τού ουρανού θόλον.

Και διά τούτο πολύ όρθώς ή ’Ελληνι
κή μυθολογία διά τού Τυφώνος έπροσωπο- 
ποίησε τά έν παροζυσμώ διατελούντα τών 
ήφαιστείων.

* Η μήτηρ γή άγανακτήσασα, λέγει, διά 
τήν υπό τών Θεών καταστροφήν τοϋ Εγ
κέλαδος, δν ή 'Αθήνα κατεπλάκωσε διά 
τής νήσου Σικελίας, έγέννησε τον Τυφώ
να, δστις είχε φύσιν άνδρός καί θηρίου και 
ύπερέβαινε πάντας όσους έγέννησε κατά τό 
μέγεθος καί τήν δύναμιν. Τό ύφος αυτού 
ύπερέβαινε τό ύφος πάντων τών όρέων, ή 
κεφαλή του προσήγγιζε τον ουρανόν, αί 
χεΐρές του έφθανον μέχρι τής ανατολής 
καί δύσεως ήλιου καί έξήρχοντο έξ αυτού 
100 κεφαλαι δρακόντων.

Τοιούτος και τηλικούτος ών ό Τύφων 
ώρμησε πρός τόν Ουρανόν μετά μεγάλης 
βοής καί φρικώδους συριγμοϋ, Ανεκσφεν- 
δονίζων διάπυρους λίθους και άναφυσών 
Από τού στόματός του πυρ. Τούτον Ιδόν- 
τες οι 'Ολύμπιοι έφοβήθησαν σφοδρά καί 
έδραπέτευσαν εις Αίγυπτον, κηρύξαντες α
γώνα μέγαν κατά τού έπαναστάτου τούτου. 
Τέλος Αναλαβών δ Ζεύς τήν προτέρν αυ
τού δύναμιν, άνεφάνη έζαίφνης καταβαί- 
νων ές Ουρανού επί άρματος καί βάλλων 
κατά τού Τυφώνος πληθύν κεραυνών. Διω
κόμενος δ' οϋτω ό Τυφών κατέλαβε τήν 
όροστοιχίαν τοΰ Αίμου, ένθα έρρωμένως 
Αντέοτη κατά τοΰ πατρός τών Θεών, ρί
πτω? κατ’ αυτού όρη ολόκληρα, άτινα δ 
Ζεύς άπέκρουε διά τών κεραυνών. Τοσοΰτο 
δέ κατεπλήγωσε τό τέρας, ώστε έκ τού πολ-
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λοΰ χυθέντος αϊματος ώνομάσθηέκτοτετδ 
όρος τοΰτο Αίμος. Αιωχθε'ις δ’ έκεϊθεν ό 
Τυφών κατέφυγεν είς την Σικελικήν Θά
λασσαν, δτε ό Ζευς έρριφε κατ’ αύτοΰ τδ 
δρος Αιτνην και καταπλάκωσεν αυτόν. 
Αιώρισε δέ ώς φύλακα τον"Ηφαιστον, δσ- 
τις ίδρύσας τδ χαλκεΐον αύτοΰ επί της κο
ρυφής έχάλκευε.

Δ'.
— ’Ενέργεια» τών ίν τταροξνϋιιώ ηφαιστείων
— Άνατϊναξις κα» όια<ίκεδα<ίαός 0Λ0»:λήρον

τοΰ Ήφαιάτεΐον.

Σύνηθες φαινόμενον τών εν παροξυ
σμό) διατελούντων ηφαιστείων εΐνε ή άνα- 
φύσησις ή φαιστεί ας σποδοΰ, ιδίως 
περί τδ τέλος τής έκκρήξεως. 'Η άναφύ- 
σησις δέ ταύτης, ώς καί ή αναβολή τών 
διάπυρων μύδρων καί τής θερμής αμιιου 
αιτίαν έ'χουσι τούς έκ τών σπλάγχνων τοΰ 
πλανήτου βιαιότατα άναφυσεο μένους ατ
μούς. Ούτοι ού μόνον άναβάλλουσιν είς 
μέγα ύψος τά συντρίμματα τών πομφο
λύγων, άλλά και συναρπάζουσιν όγκους 
μεγάλου ρύακος τετηκότος καί άνατινά- 
σουσιν αύτούς είς μεγάλα ύφη.

Ό περιηγητής ·/ιιU(jhithιί ούτω περι
γράφει τήν έκκρηξιν τοΰ έν Ίάβφ ηφαι
στείου Giuiung Lanumgan. «Άνά 10— 
15 λεπτά τής ώρας άνεξεβάλλοντο μετά 
μεγίστης ταχύτητος μέλανες όγκοι ατμών, 
άποτελοΰντες στήλην ύφίστην, ήν μύδροι 
διάπυροι, όμοιοι πρδς πυραύλους, διέσχι- 
ζον κατά, πασαν διεύθυνσιν. Έκ τών λί
θων τούτων άλλοι μεν κατέπιπτον επ' αύ
τδν τδν κρατήρα, άλλοι δέ έπί τάς πλευ
ράς τοΰ όρους καί είς τοσαύτην ποσότητα, 
ώστε ή κορυφή τοΰ όρους έφαίνετο διά
πυρος. ΟΙ παρακολουθοϋντες δέ μυκηθ
μοί καί βρόμοι καί ή προστριβή τών μύ
δρων, οϊτινες διάπυροι καταφέρουσι, κακί
στων τδ θέαμα καταπληκτικώτερον».

Τδ μέγεθος δέ τών άναβλημάτων τού
το»’ εΐνε διάφορον, άνερχόμενον καί είς 
250 καί 500 λίτρας. Ό αείμνηστος διδά ■ 
σκαλός μου,Ή ρ. Μ ο υτσόπουλος, 
μοί διηγείτο, δτι έπισκεφθείς τήν νήσον 
Θήραν κατά τδ 1866, ότε έπαθε τδ ήφαί- 
στειον τοΰτο δεινόν παροξυσμόν, έκινδύ- 
νευσε δέ καί rd φονευθή, άνευρε παρά 
τούς πρόποδας τοΰ όρους Ά γ. Ίϊλία 
στήλην τεραστίαν έκ ρύακος, άναβληθεΐ- 
σαν κατά τήν έν προϊστορικοΐς χρόνοις 
μεγάλην τοΰ ηφαίστειου έκκρηξιν, δτε 

άνεφυσήθη καί ή σποδός, ή φαιόχρους 
έκείνη υδραυλική άσβεστος, ήν καλοΰμεν 
Θηραϊκήν γ ή ν.

Είς τά θημοειδέστατα δέ τών ηφαι
στείων οί βιαιότατα αναβαλλόμενοι ατμοί 
τοσοΰτον ίσχυρώς ένεργοϋσιν, ώστε ού μό
νον δ ρύαξ ολόκληρος αναβάλλεται έν 
μορφή μύδρων, άλλά καί ολόκληρον τδ 
πυρίπνουν όρος καταστρέφεται καί δια- 
σκεδάννυται. ΙΙίπτοντα δέ τά συντρίμ
ματα ταϋτα έπί τής περιχώρου, σχηματί- 
ζουσι ποταμούς έκ σ υντ ρ ι μ μ ά- 
τ ων ηφαιστείου ρ ύ α κ. ο ς. Κατά 
τήν 1840 έκρηξιν τοΰ μεγάλου 'Αρα
ράτ κατεστράφησαν αί πλευραί τοΰ ηφαι
στείου, άνεβλήθησαν δέ μύδροι καί 500 
λιτρών. Κατά τήν έκκρηξιν δέ τοΰ έν 
Ίάβει ήφαισιείουί Papandttjail έξηφα- 
νίσθησαν ύπδ μύδρων καί λίθων 40 χω
ρία τής περιχώρου.
Καί τδ ύφος δέ είς δ αναβάλλονται τά 
διάπυρα ταϋτα αναβλήματα εΐνε διάφορον 
έξαρτωμενον έκ τής ισχύος τών άναφυσεο 
μενών ατμών. Κατά τήν έκκρηξιν τής Θή
ρας (1866) ή σποδός άνήλθε καί μέχρι 
β 4 χιλιάδων μέτρων, κατά δέ τήν τοΰ 
Κρατατάου μέχρις ύφους 60,000 μέτρων ! 
Φθάνουσι δέ οί μύδροι καί μέχρις άποστά
σεως 20 και 40 χιλιάδων μέτρων άπδ τοϋ 
ηφαιστείου. Ή ηφαίστεια δέ σποδός φθά
νει είς πολλώ μείζονας άποστάσεις. Οΰτω 
ό ιστορικός Προκόπιος διηγείται, ότι κατά 
τινα τοΰ Ούεσουίου έκκρηξιν ή σποδός αύ
τοΰ έφθασε μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, 
κατά τήν νΰν de λαμβάνουσαν χώραν 
έφθασεν ή σποδός, ώς Αναγγέλλεται ύπδ 
τών έφημερίδων καί μέχρι Μαυροβούνιου.

ΤΙ δε ηφαίστεια σποδός γενναται διά 
τής προστριβής τών αναβαλλόμενων καί 
καταπιπτόντων μύδρων, πρδς δέ καί έξ 
αύτοΰ τοΰ ρύακος. Τοΰτο δέ συμβαίνει 
οσάκις δ ρύαξ κατέλθη πολύ έντός τοΰ 
πόρου καί αιφνηδίως άυαφυσηθώσιν βιαι
ότατα πυκνοί υδρατμοί. Συμβαίνει τδ 
αύτό, όπως όταν έντός τηληβόλου θέσω- 
μεν ύδωρ καί εκπυρσοκροτήσωμεν αύτό’ 
τδ ΰδωρ διασκεδάννυται είς λεπτάς στα
γόνας, αΐτινες, άν έπικρατή φύχος δριμύ 
πήγνυνται είς χιόνα.

Ε'.
— ’Εκρήξεις τών ηφαιστείων Κοζεγγονίνης, 

Τιρβόρον. Γελοί-γγονγκ καί Οΐ'εόουίον 
(τώ 79 y. X.)

Παραδείγματα καταστρεπτ ικών έκρήξε-

Η ΛΙΘΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (Ί/ Ιστορία της γης, σελ. 34 ί)

ων ηφαιστείων ύπάρχουσι πλεϊστα, εκτός 
τής πρδ 4 έτών γενομένης τοϋ έν τή νή- 
σω Μαρτινίκα ηφαιστείου ΡβΙιί. Εκ τού
των άναφέρομεν τά περιεργότερα.

1) Έν τή δημοκρατία τής Γουαμάλης 
(Κεντρώα ’Αμερική) υπάρχει τδ ηφαί
στειου Cosenguina, ύφος έχον μόλις 150 
μέτρων. Τά έκ τούτου είς τήν άτμόσφαι- 
ραν άνεκσφενδονισθέντα θρύμματα τοϋ 
ρύακος έσχημάτισαν φρικαλέον νέφος πυκ- 
νότατον καί έκτάσεως εκατοντάδων χιλιο
μέτρων, άτινα κατέχωσαν χώραν έμβαδοϋ 
40 χιλιομέτρων διά στρώματος σποδού 
πάχους πέντε μέτρων. ΙΊλοϊα πλέοντα έν 
ταΐς γειτονικάϊς τοΰ ηφαιστείου θαλάσσαις 
έκινδύνευσαν, διότι παχύ στρώμα έλαφρο- 
πέτρας έπέπλεεν έπί τοΰ ύδατος. Τήν έκ 
τοΰ ηφαιστείου δέ τούτου άναβληθεϊσαν 
ποσότητα τών στερεών ύλών ύπολογίζου- 
σιν είς 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. 
Οί μυκηθμοί καί υπόγειοι τοϋ όρους βρό- 
μοι ήκούοντο έξ άποστάσεως 1650 χιλιο
μέτρων, τδ δέ έκ τοΰ ηφαιστείου σχημα- 
τισθέν νέφος περιεκάλυφε τήν περίχωρον 
έπί 43 ώρας διά σκότους βαθυτάτου. Ή 
φρικαλέα καταστροφή καί ή έπελθοΰσα μα- 
κρά νύξ ένέπνευσαν είς τούς κατοίκους τρό
μον μέγαν και πάντες έζήτησαν νά σωθώσι 
διά τής φυγής.Άνδρες, γυναίκες, παιδία, 
κατοικίδια καί άγρια ζώα έσπευδον νά 
σωθώσιν είς άλλας χώρας.

2) Έν τή νήσω Σουβάβα έν Άνατολι- 
καϊς 'Ινδίαις ύπάρχει τδ ηφαίστειου Τιμ- 
βόρον. Τδ ηφαίστειου τοΰτο, έκραγέν τώ 
1815 (κατά ’Απρίλιον), έθανάτωσεπερισ
σοτέρους άνθρώπους ή όσους τδ πυροβο
λικόν κατά τήν μάχην τοΰ Βατερλώ. Οί 
φρικώδεις αύτοΰ ύπαχθόνιοι μυκηθμοί ή
κούοντο άπδ τήν νήσον Σουμάτραν έξ ά- 
ποστάσεως 200 χιλιομέτρων, νέφος δέ πυκ- 
νότατον έκ πυκνών ύδρατμών καί σποδού 
μήκους 500 χιλιομέτρων έκρυφε τδν ήλιον 
καί έβύθισε τήν χώραν είς βαθύτατον σκό
τος. c Υπελόγισαν δέ τδν όγκον τών έκ τοϋ 
ηφαιστείου άταβληθεισών στερεών ύλών είς 
1800 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, όσον 
περίπου εΐνε τδ έν ’Ελβετία Αευκδν όρος, 
αΐτινες έκάλυφαν χώραν ϊσην πρδς τήν γερ
μανικήν αυτοκρατορίαν. ’II κίσοηρις έπέ
πλεεν έπί τής θαλάσσης κατά παχέα στρώ- 
ματα,ώστετά πλοία μετά δυσκολίας έπλεον. 
Τδ φαινόμενον τοΰτο τοσαύτην αίσθησιν 
ένεποίησεν εις τούς ιθαγενείς,άιστε άπδ τής 
έποχής έκείνης ήρχισαν τήν χρονολογίαν 
των.

(Έπεται το τέλος).



344 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 345

παρζκολου- 
; τριλοβϊται 
ι νΰν άπό

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

(Συνέχεια ex τοϋ προηγουμένου).
ζωικός κόσμος τής δια
πλάσεως ταύτης πληθύ- 
νεται νΰν διά νέων όστρέ- 
ων, έχινοδέρμων, οί δέ 
από τής πρώτης αύτών 
έμφανίσεως 
θούντες ήμζ 
έξαφανίζοντβ 
τοΰ προσώπου τοϋ πλα
νήτου αντικαθιστάμενοι 
ύπό τών απογόνων των 
λιμούλων. Τελειότεροι ι
χθύες πλεϊστοι άπαντώσι 

και τό πρώτον ήδη αναφαίνονται ζερόπνοζ ερ
πετά της όμοιογενείας τών σαυροειδών,ώς ό άρ- 
χηγόσανρος, εχων κεφαλήν τεθωρζκισμένην 
υετά κωνικών όδόντων,ό προτερόσαυρος, ό ά- 
ποτελών τό τελειότερου τής τότε δημιουργίας 
πλάσμα, ών εύρίσκουσι καί τζ έπί τής απα
λής άμμου κζί πηλοΰ έναποτυπωθέντα τών 
ποδών αύτών ίχνη.

Ό δέ φυτικός κόσμος έξακολουθεϊ σχεδόν 
ομοιος τω τής προηγούμενης διαπλάσεως.

Τοΰτο δέ τό χαρακτηριστικόν τά νϋν φυτά 
παρουσιάζουσιν ότι έγκαρσίως κοπτόμενα έμ- 
φανίζουσι τούς δακτυλίους τών ενιαυτών, όπερ 
άποδεικνύει τήν έμφάνισιν τών ηλιακών ακτι
νών έπί τής γής.

Κλείοντες διά τής διαπλάσεως ταύτης τόν 
παλαιο,ωϊκόν αιώνα έγκαταλείπομεν τόν μέν 
πλανήτην θερμόν είσέτι όλίγον, φωτιζόμενου 
ή'δη ύπό τοϋ διασχίσαντος τήν διαυγεστέρζν 
καταστζσαν ατμόσφαιραν ήλιζκοϋ φωτός κζί 
κοσμούμενου ύπό παμμεγίστων κζί μεγαλοπρε - 
πών δασών, τήν δέ δημιουργίαν εις τήν αρχήν 
τής παρουσίας τών ερπετών. Ούδέν πτηνό.ν έ
ψαλλε τότε έπι τών μεγαλοπρεπών δένδρων, 
ούδέν θηλαστικόν έκόσμει τάς ξηράς, κυρίαρχοι 
δ’έπΐ τούτων ήσζν ό προτερόσαυρος ζαίαίλοι - 
παι σαΰραι. Φυτά μονοκοτυλήδονα άφθονοΰσιν 
ούδόλως δέ δικοτυληδονα αναφαίνονται.
γ' ) Μεσοζωικός ΐι Μεσολιθικός αιών. 

t-ΐσερχόμεθα νΰν είς τόν αιώνα τής ιστορίας 
τοϋ πλανήτου ήμών. καθ’ ον θέλομεν παρατη
ρήσει διαφοράν έν τώ ένοργάνω κόσμω. Μέγας 
αριθμός ζωων κατά τόν παλαιολιθικόν αιώνα 
ζησάντων άποσβέννυται νΰν, ολίγους μόνον 
απογόνους έγκαταλείποντζ, νέαι δέ μορφαί 
τελειότεραι διαδεχόμεναι ταΰτα συμπληροΰσι 
τό κενόν.

’Ιχθύες τελειότεροι, πτηνά, σαυροειδή πε
λώρια ά-αντώνται, πρός δέ καί θηλαστικά 
άναλαμβάνουσι νϋν την έπί τής γής βασι
λείαν.

Έκ τών φυτών έκλείπουσι μέν όλίγον τά 
άγγειοκρ,υπτόγαμα (πτερίδες κ.τ.λ.), εμφα
νίζονται δμως μεγαλοπρεπή κωνοφόρα καί τινα 
δικοτυλήδονα.

Γζ κατα τον αιώνα γεννηθέντα πετρώ
ματα έσχημζτίσθησαν έν τώ βυθω ύδάτων, 
ήρεμων κζί βαθέων, έξ ού έμφαίνεται, οτι ή 
εσωτερική τής γής ένέργειζ ήρέμει κατά τόν 
αιώνα τοϋτον.

Διαιρείται δ’ό αιών ούτος είς τρεις περιό
δους : τήν τριαδικήν, τήν ίονράσιον κζί τήν 
κρητιδικήν.

1) Τριαδική περίοδος ή περίοδος τών μα- 
στοδοντοσαύρων καί λαβυριν 0 όδόντων. Κατά 
τήν περίοδον ταύτην άπαντώσιν έκ μέν τοϋ 
φυτικού κόσμου πολλά νέα εί'δη κωνοφόρων 
ώς καί άλλα χερσαία φυτά, έκ δέ τοΰ ζωϊκοΰ 
παρουσιάζονται κρινοειδή, βελεμνϊτζι, καρκί
νοι, κλπ. Είς τά πρώτα δέ τής περιόδου ταύ
της στρώματα, έν τώ ψαμμίτη τής Έσβέργης 
διακρίνοντζι έπί τών ψαμμιτικών πλακών 
ίχνη ποδών, όμοιων πρός αποτύπωμα χειρός 
ανθρώπινης, αγνώστων ζώων,ζτινα καί χειρο- 
ϋήρια έκάλεσαν. Ένεκα δέ τής λαβυρινθοει- 
δοΰς τών όδόντων αύτών κατασκευής, έκάλε- 
σζν κζί λαβνρινΟόδοντας. Ιϊρός τούτοις άπαν
τώσιν οί μαστοδοντόοανροι, έν τοϊς άνωτάτοις 
δε στρώμασι εμφανίζεται τό πρώτον θηλαστι
κόν ζώον, κληθέν μικροί.ησιής <5 άρχαϊος.

2) Ίονράοιος περίοδος. Κατά τζύτην άκμά- 
ζουσι μεγάλως οί άμμωνϊτζι, οί βλεμνϊται' 
καί ιχθύες πολλοί. Τά τής προηγουμένης περι
όδου έκλείψαντζ πελώρια αμφίβια, διαδέχον
ται νΰν σαυροειδή ερπετά χαρακτήρος παρα
δόξου κζί καταπληκτικού. Εισέρχονται είς 
τήν τοΰ κόσμου σκηνήν ερπετά τοσούτω πο
λυπληθή καί γιγαντιαΐα, ώστε δικαίως δυνά- 
μεθζ νά όνομάσωμεν τήν περίοδον ταύτην 
«Περίοδον τών ερπετών». Τούτων κυριώτεοα 
είναι.

Ο ϊχβυόσανρος, ζώον τεραστίων διαστά
σεων, έχον κεφαλήν μετά ρύγχους 7 μέτρων 
μήκους, οφθαλμούς λίαν μεγζλους, φέροντας 
δακτύλιον έξ οστέινων πλακών περιβάλλοντα 
τήν κόρην, σπονδυλικήν στήλην έξ 120 — 150 
σπονδύλων καί 45 — 50 πλευρών. Οί πόδες 
αύτοϋ ήσζν μετζβεβλημένοι είς πτερύγια, έν 
είδει κωπών, ειχον δέ μεγάλην προελαστικήν 
δύναμιν.Ό στόμζχοςήτον υπερμεγέθης, έζ δέ 
τών έντός αύτοϋ εύρεθέντων λειψάνων ιχθύων 
καί κεφαλοπόδων συμπεραίνουσιν οτι ταϋτα 
έχρησίμευον ώ; τροφή αύτών.

Ό πληαιόσανρος, ζώον έχον κεφαλήν μι- 
ζραν μετ όδόντων όμοιων τοϊς τοΰ κροκοδεί-

1 Ζώα μετά οστράκου κωνοειδούς όμοια πρός τάς 
σηπίας.

έρπετόν μήκους 8 — 10

λου. Ό τράχηλος ήτο τεραστίου μεγέθους, 
άποτελών τό Γ/2 τοΰ όλου σώματος.

Ό μεγαλόσαυρος, 
μ. σαρκοβόρου μετά κεφαλής ρυγχοειδούς καί 
ισχυρών όδόντων.

Ό ίγουανόδους, ζώον μήκους 10 μέτρων, 
πολλω γιγζντοδέστερος τοϋ μεγαλοσαύρου, 
χορτοφάγον, μετά κεφαλής άποληγούσης είς 
ρύγχος καί φερούσης οξείς σμιλοειδεΐς οδόν- 
τας. Είχε τούς εμπρόσθιους πόδας μικροτέρους 
τών οπισθίων καί μακράν όγκωδεστάτην ούράν.

"Ωσαύτως εχομεν τόν Άτλαντόσαυρον, μη- 
κους 32 μέτρων καί 8—10 μετ. ύψους, ολό
κληρον δηλ. οικοδόμημα κινητόν, τόν τελεό- 
σαυρον, τόν υλόσαυρον κλπ.

Κατά ταύτην πρός τούτοις τήν περίοδον εύ
ρίσκομεν τόν άρχαιοπτέρνγα, ζώον πτερωτόν 
έχον όμως κεφαλήν καί ούράν σαυροειδή, απο
τελούν τόν συνδετικόν κρίκον μεταξύ ερπετών 
καί πτηνών, τούς πτεροδάκτυλους, τέρατα 
έχοντα κεφαλήν πτηνού μετά (>0 όδόντων κω
νοειδών καί οφθαλμών παμμεγίστων. *0 τρά
χηλος ήτο μακρός, οί δέ πρόσθιοι πόδες έφο
ρον 4 δακτύλους, ών ό είς ήτο μζκρότζτος, 
χρησιμεύων πρός ύποστήριξιν δέρματος ή μεμ
βράνης όμοιας προς τήν τής νυκτερίδος.’Ανερ- 
ριχζτο διά τών γαμψών ονύχων έπί τών δέν 
δρων καί βράχων, ζητών τήν τροφήν αύτοϋ, 
ήδύνατο δέ πρός τούτοις νά πλέη καί έπί τών 
ύδάτων.

Έκ τών θηλαστικών ζατά τά μέσα τής 
περιόδου ταύτης εύρίσκομεν μαρσυποφόρζ τινά, 
ένώ κατά τά ανώτατα στρώματα εύρίσκομεν 
εί'δη τινά μυών καί σκίουρων.

Έκ τοΰ φυτικού δέ κόσμου άπαντώσι τά 
αύτά γένη φυτών μετά διαφόρων νέων ειδών.

3) Κρητιδική περίοδοι. Τήν Ίουράσιον περί
οδον διζδέχεται ή Κρητιδική, καθ’ήν έσχη- 
ματίσθη ή γνωστή κρητίς ή κιμωλία, ήτις 
θεωοεΐται ώς ή ιλύς τών θαλασσών τής περιό
δου ταύτης.

Κατά ταύτην ή Ελλάς συνεδέετο μετά τής 
’Ασίας διά τής καλουμένης Έλληνοασιατιζής 
ηπείρου, έχούσης πλουσίαν ζαί άφθονου βλά- 
στησιν καί κεζοσμημένης ύπό ποταμών, λι
μνών καί ελών. Απαν τό έπίλοιπον μέρος τής 
Ελλάδος έθαλάσσευε, θάλασσα δ’ απέραντος 
έξετείνετο άπύ τοϋ Γιβραλτάρ μέχρι τοϋ Ει
ρηνικού ’Ωκεανού

Ό φυτικός κόσμος τής περιόδου ταύτης 
έχει μεγάλως ποικιλθή. Φυκοειδή πάμπολλα 
ύπάρχουσι, κυπάοισσοι, φοίνικες. Φυτών διζο- 
τυληδόνων πολλά νϋν εί'δη ζοσμοϋσι τά κρη
τιδικά δάση.

Ό δέ ζωικός κόσμος έξακολουθεϊ εμφανιζό
μενος υπό μορφάς τερατώδεις.Εκτός τών προ- 
ϋπαρξάντων σαυροειδών, εύρίσκομεν κζί τούς 
Μοοασαΰρους ζώα μήζου, 22 μέτρων μετά κε-

φζλής οφιοειδούς ώπλισμένης δΓισχυρών όδόν
των. Τό ζώον τούτο έζη έν τή θαλάσσν) τρε
φόμενου έξ ιχθύων κζί Μαλακίων. Εύρέθησαν 
πρός τούτοις καί λείψανα πτηνών μετά όδόν
των (Όδοντόρνις, Ίχΰυόρνις', παραδόξως δέ 
ούδαμοϋ Θηλαστικά.

Κλείοντες διά τής περιόδου ταύτης τόν Με
σοζωικόν αιώνα, συνοψ'.ζομεν τά κατ’ αύτόν.

*11 θερμοκρασία ήτο είσέτι ή αύτή παντα- 
χού· μο'νον περί τό τέλος φαίνεται πζθοΰσζ 
κατάπτωσιν είς τάς πολικός χώρας. Ή πλού
σια καί άφθονος βλάστησις ή κατά τόν προη- 
γηθεντα αίώνζ ύπάρξασα, καίπερ μεγάλως 
έλαττωθεΐσζ, είναι είσέτι δαψιλής. Φοίνικε , 
πεΰκαι κ.λ.π. συνέπλεκον τά φυλλώματα αύ
τών μετά τών πτερίδων καί άλλων δένδρων. 
Όπωροφόρα δένδρα έκόσμουν καί καθωράϊζον 
τά μεγάλα δάση, έν οίς ένεδρεύων τήν λείαν 
αύτοϋ, άνέμενεν ό φοβερός μεγαλόσαυρος, καί 
ό άθώος ίγουανόδους έβοσζεν ήσύχως έπί τοϋ 
φυλλώματος τών χωρών αύτοϋ. Τά ύδατα φο- 
βερώς ωρυόμενος διέσχιζεν ό τερατώδης ίχθυό- 
σαυρος μετά καταπληκτικής τζχύτητος έφορ- 
μών κατά τών ιχθύων, κροκόδειλοι προέβαλ- 
λον τήν ειδεχθή αύτών μορφήν είς άδενδρα 
τοΰ δάσους μέρη παρά τάς άκρας τών ακτών, 
καί ό πλζσιόσαυρος κολυμβών έπί τής επιφά
νειας τής θαλάσση; φόβον καί τρόμον έπροξέ- 
νει υψών τόν μέγαν αύτοϋ τράχηλον τοϊς περι- 
Ιπταμένοις πτηνοΐς. Ψυχαΐ, μύρμηκες, έντομα 
έβόμβων άφθονα έπϊ τών δένδρων, εύχαρι- 
στοΰντζ άμερίμνως διά τάς μεγαλοδωρίας της 
τήν Θείαν Πρόνοιαν, οί φοβεροί πτεροδάκτυ
λοι, οί ραμφόρυγχοι ίπταντο έν τή ατμό
σφαιρα, ένώ μακρώνυχες άνερριχώντο έπί τών 
βράχων πρός εύρεσ.ν τής τροφής αύτών.

Μάχζι άπειροι συνεκρούοντο έν τω περί 
ΰπάρξεως άγώνι ! !

δ'). Καινοζωϊκός αιών η καινολι- 
Οικός.

Κατά τόν αιώνα τούτον πολλαί σπουδζϊαι 
μεταβολαϊ έπήλθον έπί τοΰ προσώπου τοΰ 
πλανήτου ήμών, ζλλοιώσασαι ούσιωδώς αύτόν 
κατά τε τήν μορφήν κζί τους κατοίκους αύ
τοϋ. Έκ τών φυτών άφθονωτερζ άπαντώμεν 
ήδη τά δικοτυληδονα, έκ δε τών ζώων τά 
θηλαστικά, ζτινα κατά τάς παρελθούσζς πε
ριόδους ήσζν σπάνια. Περί τό τε'λος τοΰ ζίώ- 
νος τούτου έρχεται τέλος ζαί αναλαμβάνει τήν 
έπί τής γής άντιβασιλείαν ό άνθρωπος.

Τόν αιώνα >οΰτον, δν θέλομεν κάλλιον σπου
δάσει έν τοϊς περιόδοις αύτοϋ κζί ταΐς δια- 
πλάσεσι, διαιροϋσιν εις τρεϊς περιόδους.

1) τήν τριτογενή
2) τήν τεταρτογενή κζί
3) τήν καθ’ ημάς.
I) Τριιογενής περίοδος. Κατά τήν περίο
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δον ταύτην οί κλιματολογικοί οροί, οί μέχρι 
τοϋδε όμοιοι πανταχοϋ έποικίλθησζν, τοΰθ’ 
δπερ έπέφερε την άλλοίωσιν των μορφών τοΰ 
ένοργάνου κόσμου, συγχρόνως δε μεταδολαί 
έγένοντο έν τ$5 τών χέρσων καί θαλασσών δια
νομή.

Ή μέχρι τοϋδε μικρόν τ·75ς θαλάσσης άνε- 
ξέχουσα Εύρώπη ήρξατο δηλ.οΰσα τάσιν πρός 
άνάδυσιν. Περί τά μέσα τής περιόδου ταύτης 
άνεξήλθον τά διάφορα ό'ρη ώς τά Άπέννινα,τά 
Πυρηναία, αί Άλπεις, κ.λπ.

Ή άλλαγή αυτή τών κλιματολογικών συν
θηκών έπέφερεν, ώς εΐπομεν, τήν ποικιλίαν καί 
τόν πλουτισμόν τοϋ ζωϊκοΰ καί φυτικοΰ κόσμου. 
Τά θηλαστικά μέχρι τοϋδε σπανιότατα καί 
έκ τών κατωτάτων τάξεων αναπτύσσονται νΰν 
μεγάλως καί άναλαμβάνουσι τήν έπί τής γής 
κυριαρχίαν.

Αί πελωριαι σαΰραι έκλείπουσι νϋν, ώς καί 
τά τερατώδη πτηνά, άνινα άντεκατεστάθη- 
σαν ύπό ολίγων ειδών. Έκ τών μαλακίων 
δέ έξακολουθοϋσι ζώντα πολλά είδη.

Ό φυτικός κόσμος καθίσταται ποικιλότατος 
εύρων εύνοϊκωτάτους όρους πρός άνάπτυξιν, 
άπαντών άφθονος καί είς αύτάς έτι τάς πο
λικά; χώρας.

Ή ύφαιστιακή τέλος ένέργεια, ή έπί μα
κράν αδρανής, άρχεται ήδη έκδηλουμένη διά 
έκκρήζεων μεγάλων. Λί δέ έσωτερικαί τοϋ 
πλανήτου έκπομπζί πληροΰσι τούς διαφόρους 
τής λιθόσφαιρας ρωγμάς διαφόρων ύλών, ώς 
μολύβδου, αργύρου, χρυσοΰ κ.λ.π. Έν γένει 
ή φύσις ετοιμάζεται, ϊνα δεχθή τόν αγαπητόν 
της άνθπωπον.

Ή τριτογενής περίοδος διαιρείται εϊς 4 δια
πλάσεις : ήώκαινον, τήν δλιγόκαινον, τήν μειό- 
καινον καί τήν πλειόκαινων.

1) Ήώκαινος. Κατά τήν διάπλασιν ταύ
την έν τή Μεσογείω Θαλάσση τή καλυπτούση 
τότε έπιφκνειαν 4ις ή 5ις μεγαλειτέραν τής 
νϋν έκτεινομένην μέχρι τοΰ βορείου τροπικοΰ 
καί τής Δ. ’Ασίας, κατεκρημνίσθησαν οί ασβε
στόλιθοι, οί νουμμουλιτικοί καλούμενοι, διότι 
εϊς τήν κατασκευήν τούτων συνετέλεσαν οργα
νισμοί πρωτοζώων καί ιδίως νουμμουλιτών, ιί- 
τινες άφθονοΰσι κατά τήν διάπλασιν ταύτην, 
δντες διά τοΰτο χαρακτηριστικόν ταύτης απο
λίθωμα. ΙΙρός τούτοις καί άλλα πηλώδη, ψαμ
μώδη πετρώματα έν ταΐς ήωκαινικαΐς θαλάσ- 
σαις κατεκρημνίνθησαν.

Ή έπέκτασις δέ τή; θερμής ταύτης Μεσο
γείου θαλάσσης έπέφερε τροποποίησιν είς τούς 
έν τή Ευρώπη κλιματολόγικούς όρους. "Ένεκα 
τής έπηρείας τής θερμής θαλάσσης έπεκράτη- 
σαν έποχαΐ θερμαί, ποικιλλόμενα! ύπό εύκρά- 
των τοιούτων, φυτά δ’ άκμάζοντα νϋν είς τάς 
τροπικάς χώρας, άφθονα βλαστάνουσι έν Εύ- 
ρωπη, ώς φοίνικες, δρϋς καί άλλα δικοτυλή- 

δονα φυτά Καί έν αύταΐς δέ ταΐς γειτνια- 
ζούσαις τώ πόλω χόραις, βλάστησις έφύετο, 
μαρτυροΰσα, οτι έπεκράτει θερμοκρασία άνω- 
τέρα τής νΰν.

Κατά τήν διάπλασιν ταύτην τό μέχρι τοϋδε 
θαλασσεϋον μέρος τής Ελλάδος άνεξήλθε τών 
θαλασσών καί ούτως άπετελέσθη ή μεγάλη 
ήπειρος, έφ’ ·ης έζησαν κατά τήν κατόπιν 
μειόκαινον διάπλασιν έλέφαντες, χοίροι, κλπ. 
Βραδύτερον δέ τμήμα αύτής έπαθε καθίζησιν 
καί ούτως έχωρίσθη ή Ελλάς άπό τής Μικρκς 
’Ασίας καί τής Κρήτης, ώς καί τής ’Αφρικής. 
Λείψανα δέ τής συνδεούσης ποτέ ταύτης γής 
είναι αί νήσοι τοΰ Αιγαίου πελάγους.

Ό ζωικός κόσμος διαρκώς τελειοποιείται. 
Τά θηλαστικά έμφανίζονται κατ’ άρχάς ύπό 
μικτούς τύπους. Ούτως έχομεν, παλαιοθήριον, 
ζώον φέρον τρεις όπλάς είς έκαστον πόδα, 
κράμα ρινοκέρωτος καί ταπείρου. Άλλα μέν 
είχον μέγεθος ίππου άλλα, δέ ταπείρου καί 
έτρέφοντο διά χόρτων.

Τό ανοπλοθήρων, ζώον μέ κεφαλήν ίππου, 
μετά 4 ί όδόντων, έχον πόδας φέροντας 2 χηλάς 
πρός τά πρόσω, έσωθεν δέ τρίτον μικρόν δά
κτυλον. Έκολύμβα έν τοΐς ποταμοΐς καί ταΐς 
λίμναις, ζητών τήν έκ χόρτων τροφήν αύτοΰ.

Ό Ξιφόδον, όμοιος πρός δορκάδα, ό ποιών 
τών μηρικαστικών τήν άρχήν.

Λείψανα πολλά ωσαύτως διδελφών εύρί- 
σκομεν, ώς καί ολίγα τοιαϋτα σαρκοφάγων καί 
πιθήκων. Κατά τύ τέλος δέ τής διαπλάσεως 
ταύτης, παράδοξα γένη εμφανίζονται. Ούτως 
έχομεν τόν DinOCeias mil’abilis 1 τύπον μι
κτόν, προαναγγέλλοντα τήν άφιξιν τών παμ- 
μεγίστων προβοσκιδωτών.

Έκ τών πτηνών βλέπομεν τήν Gastomis 
καί EopteOrnis, εκτός δέ τούτων έχομεν καί 
χελώνας, κροκοδείλους, σαύρας, δχι όμως ο
μοίως πρός τάς τοΰ προηγηθέντος αϊώνος.

(Έπεται συνέχεια).

1 Ο Dinoceras έφερε έπί τοϋ κρανίου του 3 ζεύγη 
κεράτων, έπ! δέ τή; άνω σαγόνος I ζεύγος χαυλιο
δόντων τοςοειδώ; κεκαμμένων πρός τά έσω.

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΝ

πό τίνος χρόνου παρι- 
στάμεθα είς Αληθή Ανα- 
στάτωσιν ύπερφυσικών 
φαινομένων καί υπερφυ
σικών παρατηρήσεων καί 
μελετών. Πάντες μετ’έν- 
διαφέροντος καί επιστη
μονικού φανατισμού κα
ταγίνονται νά βεβαιωθώσι 
περί τής ύπάρξεως πνευ
μάτων έν τω αοράτο) κό - 
σμω καί τής συγκοινω
νίας αυτών μεθ’ ήμών.

Οί πνευματισταί δσημέραι πληθννσνται κα! οί 
άπιστοι αρχίζουν νά βεβαιώνουν τήν ϋπαρξιν 
τών πνευμάτων, πιστοποιοϋντες έκάστοτε, ότι 
πραγματικώς σοβαρόν τι συμβαίνει έν τή πέραν 
τοΰ τάφου ζωή.

Η αποκάλυψις τοΰ μέλλοντος, ή θεραπεία 
Ασθενών, ή άμεσος γραφή διά μέσου υπνωτι
ζόμενων, ή ομιλία τών πνευμάτων κα! έμφάνι- 
σις ένίοτε αυτών, ή μετακίνησις Αντικειμέ
νων, ή άνάγνωσις τής σκέψεως, ή καιρομαν - 
τεία, ή χαρτομαντεία κτλ. δεν είναι πλέον Απο
κυήματα φαντασίας, Αλλά πραγματικότης.

Ό διάσημος καθηγητής Κάρολος Ρισσ'ε, 
πνευματιστής, καττόρθωσεν εσχάτως νά φωτο- 
γραφήση τδ πνεύμα ανθρώπου Αποθανόντος 
καί προσκληθέντος διά τής πνευματικής συνή
θως δδοΰ. 01 δέ χειρομάντεις, νοομάντεις και 
οίονοσκόποι κατακλύζουσι βαθμηδόν τήν οικου
μένην και πλησιάζομεν τήν Αρχαίαν προ Χρι
στού έποχήν, ότε έθεο.-ιοίουν καί έθαύιιαζον 
αυτούς, προσκαλοϋντες και περιποιούντες οίκοι 
διά παντοΐων μέσων καί κολακευτικών τρόπων, 
ένώ φεΰ! κατά τδν μεσαίωνα τούς έθεώρουν 
Αγύρτας καί τους έλιθοβόλουν και τούς έκαιον.

Οία μεταβολή ιδεών! Σήμερον ή έπιστήμη, 
ή θρησκεία, ή κοινωνία τούς έπιζητεί καί θαυ
μάζει, οί δέ ιατροί τρέχουν κατόπιν αύτών κα'ι 
προσπαθούν ν' Απομιμηθοΰν αυτούς είς τήν 
θεραπείαν Ανιάτων νόσων. Έν Παρισίοις. δ 
διάσημος Ιατρός Έδμώνδος Ούάλερ έπανέλαβε 
τδ πείραμα τής φιάλης τοΰ Βαλσάμου καί τά 
πειράματα τοΰ Καλιόστρου, και έπιβεβαιοΐ ότι 
είδεν έν ώρα νυκτδς καί απολύτου σκότους έπί 
τής έπιφανείας κρυστάλλινης σφαίρας τήν εικόνα 
φίλου του ζώντος καί μετά τής συζύγου του έ· 
πανειλημμένως έν διαφόροις σκηναΐς καί ήμέραις.

Ό Βίκτωρ Ούγγώ ώμολόγει, ότι έπίστευεν 
Ακραδάντως είς τήν ϋπαρξιν καί συγκοινωνίαν 
μετά πνευμάτων καί ήτο μύστις μέχρι θανά
του. Οί δέ δύο υιοί του, ώς καί οί δύο μεγά
λοι φίλοι του, δ Αύγουστος Βακερί και ό εσχά

τως Αποθανών Παύλος Μορίς έπίστευον ώσαύ- 
τως είς τδν πνευματισμόν.

Ό Αύγουστος Βακερί μοί διηγήθη έσχάτως 
παράδοξόν τι σχετικόν.

«Έσπέρας τι τού χειμώνας έν Γκερνεσέϋ 
(Guernesey) κατεγίνοιτο εν τινι συναναστροφή 
περί τήν κίνησιν τραπέζης. Παρήσαν δέ δ μέ
γας ποιητής, οί δύο υιοί του καί δ Βακερί.

Ώς μεσάζον πρόσωπον έχρησίμευεν ό Κά
ρολος Ούγγώ, όστις καί ήρώτα τήν τράπεζαν 
καί μετέδιδε τάς Απαντήσεις.

Άλλ’ αίφνης ούτος έκβάλλει κραυγήν τρόμου 
και λέγει .·

— Ά, τά πνεύματα μέ πληροφοροΰσι πολύ 
δυσάρεστον εΐδησιν ; "Οτι ή Αιμιλία δε Ζιραρ- 
δέν Απέθανε τήν στιγμήν ταύτην.

Παρετήρησαν έκπληκτοι πάντες τήν ώραν. 
Ήτο δεκάτη.

'Π Κυρία Ζιρανδέν ειχεν ακριβώς γράφει 
τήν πρωίαν, ότι έσκόπει νά έλθη νά περάση 
ήμέρας’τινάς είς Γκερνεσέϋ, παρά τφ μεγάλο) 
φίλη) της Ούγγώ καί τήν άνέμενον.

Τήν έπαύριον, ώς ήν έπόμενον, έλαβον έπι 
στολήν, έν ή τοΐς ανηγγέλλετο, ότι ή Κυρία δέ 
Ζιραρδέν Απέθανεν.

Τδ δέ περίεργον, ότι ούδείς έν Γκερνεσέϋ ή
δύνατο νά γνωρίζη τούτο, καθόσον δ τηλέγρα
φος δέν έλειτούργει είσέτι τότε, δ δέ Κάρολος 
Ούγγώ, όπως όλοι οί άλλοι ήγνόουν τύ Απευ- 
κταΐον καί το δέ περιερχότερον, ότι ή Κυρία δε 
Ζιραρδέν είχεν Αποθάνει Ακριβώς τήν προτεραίαν 
κατά τήν δεκάτην ώραν!ι>

Ή ιστορία αΰτη πάντοτε οσάκις τήν ένεθυ- 
μούμην μ’ έκαμε νά φρικιώ, καθόσον μοί ήτο 
δνσκολον νά Αμφιβάλλω περί τής αξιοπιστίας 
τοιούτων προσώπων !

Τδ κατ' έμέ λοιπόν κατόπιν όλων τούτων πι
στεύω, ότι τά πνεύματα έρχονται έλευιθέρως είς 
επικοινωνίαν μετά τών τοΰ κόσμου μας ανθρώ
πων,ά'/.λ'ότι έκλέγουν τούς συνομιλητάς των. Δέν 
επικοινωνούν δέ /ιεθ οίουδήποτε καί τοΰτο διότι 
δέν θέλουν νά γίνονται όργανα ή παίγνια τοΰ 
καθενδς περιέργου καί Ιδίως τών Απίστων καί 
άνοήτως φερομένων.

Παρευρέθην δύο τρεις φοράς είς πνεύμα- 
τιστικάς ουνεδριάοεις, Αλλ’ είς έμέ ούδέποτε κα- 
τεδέχθησαν τά πνεύματα νά μοί Απαντήσουν. 
Μίαν δέ φοράν μόνον, καθ’ ήν ήρώτησα καί 
έγώ πνεύμα τι περί τής τύχης έργου μου τινός 
κωμειδιλλιακοϋ, έλαβον τήν εξής Απάντησιν:

«Τά πνεύματα δέν καταγίνονται εϊς τοιαύτας 
Ανοησίας ».

(Έκ τοϋ γαλλικού) Ernest Blom

Φ. Π.
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Ο ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
(Συνέχεια καί τέλος).

κύλισε καί πάλιν τό όραμά 
μου, νωχελή ολκόν φωτός ά
φησαν όπισθεν τ/υ, καί τά 
Θεσμοφόρια άνέλαμψκν έπί 
τής νήσου μέ ολην των την 
ιερότητα. Γυναίκες κάρπιμοι 
μόνον έκόσμουν τάς έορτάς, 
άγουσαι τάς ωχρότητας μα
κρών νηστειών και έγκρα- 
τείας. . . Kat ήγον τούς πό
θους μέσα των, καλών έκγό 
νων. Αί θυγατέρες τοΰ Λυ
κάμβου παρεϊλκον έκεΐ. Εΐς 
ιί'κου των, πρός δυσμάς, ένθα 

ή άμπελος βυθίζει έως τά κύματα τής ρίζας 
της και ένθα αί ροιαί σκέπουν γλαυκούς ορμί
σκους μετά χάριτος,άνεφαντάζοντο τήν έορτήν, 
και μαζί μέ αύτήν, κάθε ύπεριφάνειαν μητρός 
νέας καί κάθε τόκον καλλίγονον θυγατρός εύ- 
Οέσμου....

, Οί τροχαίοι τοΰ ’Αρχιλόχου έσείοντο, ώς 
ράκη εις τον άνεμον, ούδκμοϋ είσακουόιεενοι, 
ούτε άπό τήν θεάν, ούτε άπό τόν Λυκά'υ,βην. 
Ήτο ό άγονο; πατήρ τώρα έκεΐ, άνά τά'βρά- 
χη, μόνος, καί ό μεγαλοφυής δημιουργός τοΰ 
μέλλοντος είς τόν εύγενέστατόν της οίστρον 
τής ποιήσεως.

Έφρίμασσεν έξ οργής κατά τοΰ έπιόρκου. 
Τόν είχε κάμψη,. Ό λόγος ένός άρχοντες' πρός 
ένα ποιητήν ήτο καί τότε ύψηλό’ς. Κ’ έπί 
μακράς ημέρας, ό καταχτητής μιζς καρδίας 
κα ό πιτυοκέμπτης μιας τραχείας ψυχής ή- 
ρεν έως νεφελών τό μέτωπον. θά ήτον’ό σύ
ζυγος τής ώρκιοτέρας τής νήσου. Κκί θά ήτον 
ό πατήρ τών ωραιότερων τέκνων. Ή Δήμητεο! 
δός μοι τήν Νεοβούλην είς τό ύψος τοϋεύγενέ- 
στερου σου τών θεσμών, σέ ικετεύω !

’Αλλ’ ή Θεά του έκώφευεν. . . . ’Ήθελε τόν 
ποιητήν. Καί απέστεργε τόν πατέρα. Έκ τής 
ηδη δεδοξασμένης κεφαλής αύτής,' έγνώριζεν, 
οτι μιαν ημέραν θ άπζστράψγ καταρράκτης 
ποιήσεως με νέου; φθόγγους καί νέου: ρυθμούς 
και νεα μέτρα. Κκί τόν άφηνεν έκεΐ, μακράν 
τών θεσμοφορίων τώρα, σφαδάζοντα έ'κ λύσ- 

επάνω ·Μων’ επί τάς πηγάς, ύπό
τά δενόρα, έπί τής πέτρας, ώ; ίππον άλοών- 
τα παντκχοΰ και άχαλίνωτον, μαινομενον, 
λυσσώντα....

Ο οικος τοΰ Λυκάμβου ήτον εγγύς τώρα, 
ύπό τούς πόδας του. Καί ήτο στείρος τής δε- 
σποίνης του, ήτις μέ τόσας άλλα^ δέσποινας 
πέραν, καλλιτοκους, έξελιπαρει νέας συλλή
ψεις και τοκετούς, εύμορφου; νέους, άπό τήν 
Χλόην. Και ητο στείρος τοϋ δεσπότου του, 

οστις, δύσερως ψεύδορκος, άκαμπτος, ειχεν, 
o,Tt ύπεσχέθη, άρνηθτ) κκί θυγατέρα κκί γά- 
μους, καί είχε κωφεύσν) εΐς ολην τήν περιπά- 
θειαν τών τροχαίων, καί είχε κλείσγ ήδη τήν 
θύραν έκείνην ήτις, ύπό τά σεληνόφωτα, μό
νη τη; ήνοιγεν είς τόν ποιητήν, καί είχε 
κρυβή ήδη, φεύγων τήν μήνίν του, τούς κε
ραυνούς του, ώ; Έρινύας. . . .

*11 έορτή έληξε, καί ό Λυκάμβης έπκνήρ- 
χετο μέ τά πρώτα τής εσπέρας φώτα είς τόν 
οίκον του, καί ή δέσποινά του, μέ τούς πρώ
τους άνασασμούς κυμαινομένου γάλακτος είς 
τά στήθη τη;. . . .

Τόν άντίκρυσεν ύψόθεν ό ’Αρχίλοχος. Ή δη
μιουργία τοΰ κόσμου, δν ένεπνεύσθη άπό τό
σας καί τόσας έορτάς τής Δήμητρος, έβραζε 
στόν νοΰν του άκόμη, χωρίς νά εύρίσκτ) διέξο
δον. Τόσοι χλευασμοί, τόσοι κώμοι, τόσα σκώμ
ματα, τόσοι ψόγοι, τόσοι γέλωτες, έορτασθέν- 
τες είς τά Θκλύσικ κκί τά Θεσμοφόρια, ευ- 
ρισκον εις τό πνεΰμά του τόν άρμονικώτερον 
δστις έμελλε ν’άνκστράψη είς τόν κόσυ.ον στί
χον. Το ΐάμβ'ιζειν δέν τοΰ ήτον άγνωστον. Καί 
δεν τοΰ ήτον άγνωστος άκόμη ό άγλαός πόθος 
πρός τόν γέλωτα, τής λατρευμένης του Θεάς.

Ιό δαιμόνιον, όμως, μόλις ύπανέτελλεν είς 
τό στόμα. ’Εγγύς ήτο τό νέφος τοϋ γάμου μέ 
ολους τούς ιμέρους του καί συνεκάλυπτε τοϋ 
δαιμονίου του τά φώτα καί ό στίχος κατέροεε 
καί τό διανόημα παρέλυ: καί ό ανδρισμός του 
έζήναπτεν είς κάθε αντίκρυσμκ τοΰ έρα- 
σμιου οίκου, δπου ή άγάπη του. . . .

Μόλις τόν είδε, τόν άνεγνώρισεν. Έσφάδα- 
ζεν ό μυστικός οίστρο; μέσα του, έπύρεσεν ή 
κεφαλή του καί, ώ; έρμα έσχατον έλπίδος 
έσχάτης, ήκουσα μεταξύ ιμέρου καί δαίμονος 
διασταυρούμενα ύπό τά φώτα τά έσπερινά, 
καγχάζοντα καί αύτά τά έπη :

— Λυκάμβη, Λυκάμβη ! Ένθυμοϋ τόν δρ- 
κον σου !

Καί ό Λυκάμβης ν’ άπαντα :
,— "Ορκος διδόμενος εί; άέργους ποιητάς ώς 

σύ, είνε άνώμοτος ! Πήγαινε!
ο®ο

Ή ποίησις ένίκησε, καί μαζί μ’ αύτήν, ή 
θεά. Ανετινάχθη ώς κέλις σύσσωμος,ον είς τά 
καίρια επτέρνισκν. Ή κόμη του άνέπεσεν ό
πισθεν με ορμήν έκσπώντος κύματος. Οί οφθαλ
μοί ήστραψαν φώς κεραύνιον. Τό παράστημα 
άνελαβεν ολην τήν μεγαλοπρέπειαν δρυός δε- 
ρομένης άπο τόν Βορρκν. Οί πόδες του έπά- 
γησαν είς τήν γήν,ώς στϋλοι. Ή γλωσσά του 
έλύθη. Το πνεΰμά του έν ριπή ένεμοχλευσε 
κάθε γνωστήν έως τότε σφαίραν ποιήσεως. Ή 
Δημήτηρ διήλθεν έμπροσθεν του ώς ή εύγενε- 
στερα τής χαράς έκδήλωσις. Καί ή μεγαλο- 
φυια έθριάμβευσεν !

12ς δλαι αί έρωτικκί άποτυχίαι είς τά με

γάλα ποιητικά πνεύματα καί ή αποτυχία του 
άνέλαβεν εύθύς άπέναντι του δλον τό ήθος θρι
άμβου οίστρηλατουμένου. Ήτο δαίμων έκεΐ ώς 
ήτο. Τόν έβλεπαν καί μοΰ έφαίνετο, ώς ό πρώ
τος, ό πρωτόγωνος Μεφιστοφιλής τοϋ κόσμου. 
Δέν ήοεν ό θρίαμβός του μελαγχολίας ή πένθη. 
Ποώτον! Έάν ήτο Χριστιανός, θά ηύτοκτόνει. . 
Δεν διέστειλεν είς τον κυκεώνα τών στίχων 
του, άφ’ ού έμελλε νά έξέλθν) πρό τοΰ κόσμου 
δαιμόνιος, δέν διέστειλε πρόσωπα φίλτατα 
άπό μισητά. Δεύτερον ! Ήτο Ποιητής-Ειδω
λολάτρης καί δέν ηύτοκτόνησεν. . . .

"Οταν έλύθη ή γλώσσα του κατά τοϋ Λυ
κάμβου, θά ένόμιζέ τις δτι είς τό Χάος ήγετο 
πόλεμος δεινός. . . Καί μαζί μέ τόν Λυκάμ ■ 
βην καί κατά τής Νειβούλης καί κατά τής 
μητρός της καί κατά τών άδελφών της. Ή 
θύελλα, όταν έπέρχεται, παρασύρει μαζί μέ 
τάς δοϋς καί τά δενδρύλλια. Και έπρεπεν ου
τω νά έπέλθγ, είς τό στόμα του, διά νά φανή 
δλη του ή δημιουργία, διά νά λάμψή δεύτερος 
παρά τόν "Ομηρον αύτός.'"Οταν έλύθη ή γλώσ- 
σά του, καθ’ όλων έλύθη, διά νά δέσή κάτι, 
δπερ ήτο άγνωστον έως τότε. Κάτι ποΰ ή κω
μωδία κατόπιν έλάμπρυνε καί ή τραγωδία 
άπεθέωσεν.

Έφερεν ολον τό ρίγος τό άρχέγονον τής 
Φύσεως. "Οταν αΰτη ύπό τάς μανίας της σπα 
καί συντριβή, δέν κάμπτεται ούδέ άλγεΐ. Εί
ναι οί γέλωτές της αί μ.ανίαι αύται, καί εί
ναι οί γέλωτες κάθε φιλοσοφουμένης φύσεως 
κατά τόσων καί τόσων θανάτων ή δυστυχιών 
στόν κόσμον..Ό έρως είς ένα της νεΰμα, είτε 
εύρεΐα ορίζεται, εί; δρη καί δάση, είτε στενή, 
είςσπλάγχνα άνθρώπινα,ό έρως,ή φιλία, οί γλυ
κασμοί,αί θλίψεις,αί τέρψεις,αί συγκινήσεις δλα 
καί κατανύξεις τής ψυχής, πρέπει νά ύπα- 
χθοϋν αύτή δέσμια ύπό δεσμά άτελεύτητα 
σκωμμάτων, έως ούρανών βροντωντων, καί γε
λώτων θοαυόντων μέ τόν τόνον των κάθε ύά- 
λινον, ώ; είναι δλα τά ανθρώπινα, αίσθημα.

Ό έκρηκτικώτατος, ώς ηφαίστειο; μύδρος, 
γέλως, ποΰ έξεσφενδονίσθη κατά τοΰ Λυκάμ
βου, νά ί] Αλήθεια ή θαυμαστή τοΰ Μεγάλου 
Ήλιου τής Ποιήσεως !

Καί τήν άλήθειαν αύτήν είδα έκεΐ πάνο- 
πτον νά λάμπή είς τό τό Κυανοϋν τών χει- 
λέων τοϋποιητοΰ. Καί οί κύκλοι της, ν’άπλοΰ- 
ται γύρω μου είς κάθε ύψηλόν καί ταπεινόν 
ορατόν καί αόρατον τοΰ κόσμου. . . .

Και είδα, ύπό τήν στιβαράν τη; σμαραγήν, 
νά θαμβοΰται ό αγέρωχο; έκεΐνο; αρχών. Σκο- 
τοδινία άγνωστος διήλασε τόν έγκέφαλον του. 
Και ολον του τό παρελθόν άνηνέχθη έκ τών 
περάτων του είς έν όν έκεΐ άναυδον, σκιερόν, 
άκίνητον, άπαίσιον, τραγικόν. . . .

Ούτε Ούρανός ύπέρ αύτόν. Ού'νε άμυνα δΓ 
αύτόν. Κύκλω του, οΰτε κύμανσις κκμμία φω
τός παρηγορήτρια. Έκεΐ, άπό τής Γής κρεμα
σμένος, ώ; νυχτέρι; άπό σπήλαιον, είς τό 
Χάος. . . . Έκεΐκαρφωμένος, τήν κορυφήν πε- 
πηγυΐαν είς τόν τράχηλον ώς μάχαιραν, τούς 
χαρακτήρας τοΰ προσώπου άλυγίστους, τό 
στήθος ώ; πλάκα βαρεΐαν τάφου, τούς πόδας 
άτρέπτους, προσγείους ώς ξηρού; κορμούς, τό 
παράστημα ώσεί στήλην έπιτύμβιον όρθούμε- 
νον, τό βλέμμκ μαρμάρινου καί κενόν έτσι έκεΐ 
καρφωμένος ϊστατο, σάν κερανόβλητος.

Έμπροσθεν, ό οίκος του σάν κρύος τάφος, 
έτοιμος νά τόν άρπάσή. "Οπισθεν, ή πόλις, ή 
τρομερά τής αΰριον διά τήν τιμ.ήν του, 
τό κϋρος του, τό κΰδός του, ή άνευ συγγνώμης 
καί έλέους. Μακράν, ό πόντος ό βαρύβρομος 
είς ναυάγια και θανάτου; καί κύματα, έναρ- 
μονίζοντα τήν συμφοράν του. Γύρω του, βου - 
vol καί βουνοί σάν βράχοι ύπέρ τήν κεφαλήν 
του σισύφειοι, έτοιμοι νά κυλίσουν έπάνω του. 
Καί άνωθεν του. ό ποιητής ό μεγολοφυής, ό 
ποιητής μ’ ένα στόμα κατ’ αύτοΰ ώς άβυσσον, 
έρευγόμενον κάθε παραφοράν καί κάθε τρι
κυμίαν τής ψυχής του, ρέον είς δλα τά ο
νείδη, μέ τά όποια εις οίκος καταρρέει καί είς 
άνθρωπος συντρίβεται, βλασφημοΰν, κεντρίζον, 
άδολεσχοΰν, σαρκάζον, κλαγγίζον μέ χείλη πυ- 
ρέσσοντα ολους τού; σφαδασμούς τής σατύρας 
καί δλου; τούς βακχευμούς τών κώμων, δλην 
τήν δόξαν τής ύτερφυοΰς γελωτοποιήσεω; τοϋ 
Σύμπαντος, τοΰ δαιμονίου διασυρμοϋ κάθε 
φαινομένου άπατηλοϋ είς τόν κόσμον, ή ύπό 
ψεύδη ώραΐα λατρευμένου . . .

ο®α
Λεπτός ήτον ό γέλως του ώς άκωκή έγχους 

όμηρείου. ’Οξύς, ώς άκωκή φασγάνου Χαρωνος. 
Σφοδχός, ώς κεραυνός ’Ολυμπίου ώργισμένου. 
Καί δμως ! Εί; κάθε του παλμόν καί είς κάθε 
του κύτταρον, ό γέλως έκεΐνος, ώσεί ές ύπερ- 
φυοΰς άντιθέσεως πρός τάς άκάνθας του, ώσεί 
έξ εμφύτου μυστικού καί ώσεί έκ πηγής άνα- 
νεουμένης ύπό τόν δαίμονα τής δημιουργίας 
του, είχε ρυθμόν, ειχεν εύτεχνίαν, καλόν, ώ- 
ρζΐον, μέλος, μεγαλεϊον.

Ή οργή τοΰ ποιητοΰ ή υψηλή αύτή, ή πι
κρία του ή έμμελής, τό μισός του, ή εχθρα 
του, ό πόλεμος ό έκ γελώτων αρμονικών αύ
τός, έδόνει τά άστρα, άνω, έως τών μυχών 
των, καί κάθε των κυμαινόμενη άκτίς είς τό 
στερέωμα, ήτον άκτίς κ’ έξ ούρανοΰ προσνεύ- 
ουσα έπ! τόν ποιητήν. Ή δόξα ήτο κκί τό 
κϋρος καί ή χρυσή σφρκγίς πρός ενα έκεΐ δαι- 
μόνιον, έκ στίχων νέων, δαιμόνιων, διμιουρ- 
γημκ τοϋ πνεύματος.
Κατά τών στοιχείων τής Φύσεως, ποΰ τόν περι- 
έβαλλον, άντεσάσσετο έκεΐ. είς δλην τήν δια
τονικήν των κλίμακα. Ήτον ό ερμηνευτή; ό
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άρήϊος τών μυστικών τω,, όταν αύτά ύπό μορ
φήν θυελλωδών θανάτων καί καναιγιδικών δυ
στυχιών έκρηγνύωνται. Άπό τους κευθμώνάς 
των, ενα κλαυσίγελων τών ανθρωπίνων όλων 
εϊχεν άρπάση, έπί τάς χεΐρας του, λίθον ανα
θέματος κατά τοϋ κόσμου.

Πέραν, έως είς τά απώτατα τοϋ πολιτισμού 
τοϋ κόσμου, άπό τής νήσου μου, κα'ι δι’ αύ
τής, άπό τής Ελλάδος, έπί την 'Ελλάδα, και 
δι’ αύτής, έπι τόν κόσμον δλον τόν ζώντα, έπι 
τό παρελθόν αύτοΰ, έπί τό μέλλον αύτοΰ, 
πέραν, εως είς τά απώτατα τοϋ πολιτισμού 
τοϋ κόσμου, άνέρριπτε, δαιμόνιος του γέλω
τος φιλόσοφος, έξ έρωτος έκκολαφθέντος γέ
λωτος, άνέρριπτε, προκλητικώτατυς μύστης 
αύτοΰ, καθ’ όλων τών φιλοσοφιών καί τών ι
δεών και τών άρετών καί τών κακιών αύτοΰ, 
έως είς τά απώτατα τοΰ πολιτισμού του κό
σμου, αίωνίαν την βασιλείαν τοΰ γέλωτος,βασι
λείαν αίωνίαν έπί τοΰ κόσμου. . . .

Και η 'Ιστορία, ή Παράδοσις, ό Μύθος, η 
Ποίησις — τίς οϊδε— λέγει, δτι την πρωίαν 
τής νυκτός έκείνης ό Λυκάμβης μετά της συμ
βίας του καί τών θυγατέρων του καί τής Νεο- 
βούλης του εύρέθησαν άπό τή, μεσόδμης τοϋ 
οί'κου του άπηγχονισμένοι. Άφρίζοντες άκόμη 
τά στόματα άπό λύσσαν καί έξωδηκότες άκό
μη τάς κόγχας άπό μίσος, συσπώαενοι άκόμη 
άπό θυμόν, άνατινασσόμενοι άκόμη άπό μα
νίαν. . . Κάτι πτερά άόοατα, θροοϋντα κύκλω 
των κρύον, τραγικόν θροϋν, ή ποίησις λέγει, 
οτι έφίλησαν, ούτωσί κρεμάμενα, τά πτώμα
τα είς τάς καρδίας των κ* έχάθησαν.. . . Καί 
ή ποίησις λέγει, οτι ήσαν τά πτερά αύτά, τά 
τελευταία τοΰ γέλωτος πτερά, καί τά φιλή
ματα των, τά τελευταία τοϋ γέλωτος φιλή
ματα. . . Καί λέγει ή ποίησις άκόμη οτι, άπό 
τοΰ θριάμβου τοΰ Θανάτου αύτοΰ, ό γέλως 
τών ποιητών τοΰ κόσμου δέν εϊναι παρά κα- 
ταιγίς οργής είς στίχους ποΰ φονεύουν καί ποΰ 
πνίγουν, καί λέγει άκόμη 5τι ό γέλως έκεϊ
νος ήτο καί εϊναι έ'ζ.τοτε, αιώνια, ό μέγας 
τής ΓΙοιήσεως μυσταγωγός, ό “Ιαμβος.

Δηιιήτριος Άναόταόόπονλος

ΠΟΙΚΙΛΑ
Διά τίιν πέιϊτινV

Άν θέλησε νά έ'χητε καλώς τόν στόμαχον 
καί νά χωνεύετε άπροσκόπτως, διά νά διατη
ρείτε άκμαΐον τό σώμα, άκολουθεΐτε τά έξής 
τρία άπαραίτητα :

Ιον "Οταν τρώγετε, νά έχητε έλεύθερον 
τόν στόμαχον, τήν κοιλίαν, τήν κεφαλήν καί 
τούς πόδας δηλαδή νά μή περισφίγγονται πάν
τες ουτοι, άλλά νά ήναι ελεύθεροι.

2ον Νά καταπίνετε μασσημένα καλώς έν 
γένει τά φαγητά.

δον Νά έγείρεσθε μετά τό φκγητόν καί νά 
βαδίζητε τούλάχιστον έπί 10 λεπτά τής ώρας 
έκάστοτε.

Ή ιιελετη.V
Άλλο μελέτη καί άλλο άνάγνωσις Ούχ’ήτ

τον άμφότερα συνδέονται, διότι τό εν παρακο
λουθεί τό έτερον, όφελεϊ δέ πολύ τό τε σώμα 
καί τόν νοΰν, όταν άναγινώσκων τις,τόν οφθαλ
μόν του παρακολουθεί ό νους καί έν ταύτώ σκέ
πτεται. Πολλοί δυστυχώς άναγινώσκουν άπλή- 
στως, χωρίς ή μελέτη νά τούς όφελή, διότι 
άναγινώσκουν μηχανικώς. Νέα δέ τις Κυρία 
μοί έλεγεν έσχάτως, ότι δέν έχει βιβλία νά 
άναγινώσκη διότι άναγινώσκει ταχέως καί 
πολύ. 'Γή είπα νά τή δώσω βιβλία μου τινά 
καλά καί ώραΐα ν’ άναγνώση καί μέ εύχαρί- 
στησε πολύ, άλλά,.... ποιον τό προκυψόμενον 
δι' έμέ ή αύτήν καλόν, όταν τό έκ τής άνα- 
γνωσεως τόσων ωραίων βιβλίων πόρισμα δέν 
έγκολπωθή ;

Τά άνθη.
Τά άνθη εΐ'τε ύπό τοΰ δημιουργού, εΐ'τε ύπ° 

τής φύσεως έπλάσθησαν, βεβαίως έτέθησαν έν 
τώ κόσμω διά πολλούς λόγους ή ένα σκοπόν.

Είς σκοπός των εϊναι και ή προσφορά των 
είς νέον ή νέαν άξίζουσαν αύτά, είτε διά τήν 
σωματικήν της χάριν καί καλλονήν, εϊτε 
διά τήν πνευματικήν της ιδιοφυίαν, είτε καί 
διά τήν σημασίαν, ήν τό χρώμα τοΰ άνθους 
φέρει.

Τινες όμως νέαι περιφρονοϋσιν ένίοτε τήν 
προσφοράν, παραμερίζουσαι τό άνθος καί μή 
δίδουσαι προσοχήν είς τόν σκοπόν, οστις τιμά 
αύτά απέναντι τοΰ δωρητοΰ.

Ό δωρητής ώσεϊ προσβεβλημένες, τί δέον 
πραςαι ; —Άπλούστατον. Νά λάβη όπίσω τό 
άνθος του καί κρατήση δι’ έαυτόν, τιμών ού
τως τόν έαυτόν του καί έξακολουθών νά εκ
τίμα τήν Νέαν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΊΙ κεκοιιιιένη φιάλη.

Ρίπτοντες ϊ·ν βλέμμαέπί της κάτωθι ήμετέ- 
ρα,ς είκόνος,θέλετε άντιληφθφ καλώς τι ένοοϋ- 
μεν διά τιϊς έπικεφαλίδος«κεκομμένη φιάλη».

Τίς λοιπόν δύναται νά χαοάξμ καί νά κόφα 
μίαν φιάλην, άκριβώς ώς φαίνεται έν τμ Λμε- 
τέρμ εϊκόνι; Άναμφιόόλως ούδεΐς θά έπιχει- 
ρήδμ τό τοιοΰτο, καίτοι εύκόλως θέλει τό κα
τορθωθεί, άκαλουθών τάς όυμβουλάς ημών.

Λάβετε 180γραμμάρια αίθάλης |καπνιάς), 56 
γραμ. άραβικοϋ κόμμεως. 23 γραμ. τραγακαν-

θίνον κόμμεως καί 23 γραμ. μοδχολιβάνου 
(benjoin).

Πάντα τηθτα κονιοποιείτε καί Αναμιγνύετε 
μεθ’ ύδατος ύχηματίζοντες ζύμην έκ ταύτης 
δέ κατασκευάζετε κονδύλια.'“Ηδη χαράζετε 
τήν φιάλην παρά τόν λαιμόν διά τινός λίμας. 
Είτα πυρροϋτε έν κονδύλιον, άφοϋ καλώς ξη- 
ρανθη κιιϊ τό πλησιάζετε είς τό χαραχθέν Οιι- 
μεΐον καί τό σύρετε ούτως άνημμένονκαί έφα- 
πτόμενον έπί της φιάλης είς οϊαν θέλετε δι- 
εύθυνΟιν, δχηματίζοντες διαφόρους παραστα
τικός γραμμάς, ώς έν τμ είκόνι ήμών π. χ. 
καί φυσώντες διηνεκώς τό άκρον τοΰ κονδυ
λίου, ϊνα μη όβεοθίϊ. "Αμα τελειώόητε τήν χά
ραξη· ανοίγετε έλαφρά καί όιγά τίιν φιάλην 
σας, πρός μεγίστην έκπληξιν τών πεοιστα- 
μένων.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΊΙ διατήμηάις τών όδόντων

*0 άνθρωπος άπό παιδικής ηλικίας πρέπει 
νά μάθη νά διατηρη τούς όδόντας του, διότι 
προϊούσης τής ηλικίας τό κακόν προχωρεί καί 
φθάνει είς τό σημεϊον νά τούς χάση εντελώς.

Δέον οθεν πρός πρόληψιν τοΰ κακοϋ νά 
πράττη άπαρεγκλίτως τά έξης :

Ιον Νά πλύνη αύτούς μέ ύδωρ καί έν ανάγκη 
μέ λεπτήν βούρτσαν, μετά τό φκγητόν.

2ον Ν’ άποφεύγη τά πολύ ψυχρά ΰδατα 
καί τόν πάγον, ώς καί τά πολύ θερμά, οϊον 
ζωμόν θερμότατον ή σούπαν, καφφέ ή γάλα. 
Ταϋτα νά εϊνε μόνον χλιαρά.

3ον Νά μ.·η σπχ διά τών όδόντων σκληρά 
αντικείμενα, οϊον κάρυα, ξύλα, λίθινα άντι- 
κείμενκ καί τά τοιαϋτα.

4βν Νά μή θέση έντός τοΰ στόματος μέ
ταλλα, οϊον σίδηρον, χαλκόν, μόλυβδον ή κασ
σίτερον.

5ον Ν’ άποφεύγη τά οξέα καί ύπόξυνα καί 
οσάκις λαμβάνει έξ άνάγκης ιατρικής θερα
πείας τοιούτου είδους φάρμακα, νά τά πίνη 
χωρίς, εί δυνατόν, νά έγγίζωσι τούς όδόντας.

Αιτία τών ποικίλων άσθενειών τών ούλων 
καί τών όδόντων, ώς έπί τό πλεΐστον εϊναι ή 
επαφή τούτων μετά τών ανωτέρω ειδών, ά τινζ 
καταστρέφουσι τό σμάλτον καί τό δέρμα τών 
ούλων καί ύπεισδύουσιν είς τά λεπτά νεΰρα, 
άτινα καί άλλοιοϋσι, προξενοΰντα τάς ποικίλας 
νόσους.

Ό ’Ιατρός <$ας·

«ww5
ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Έξάλετΰης τών έονΟοών κηλίδων
Πρός έξάλειψιν τών έπί τοΰ δέρματος του 

προσώπου παρουσιαζομένων ερυθρών κηλίδων, 
πιτσιλάδων, κοινώς λεγομένων, γίνεται 
συνήθως χοήσις τοϋ έπομένου αποστάγματος.

Θέσατε έν φιάλη 300 γραμμάρια ροδονέρου 
(τριανταφυλλόνερου) καί 300 γραμμάρια απο
στάγματος χρησομηλέας, προσθέτοντες έν αύ- 
τοϊς καί 8 γραμμάρια βόρακος.

Πλύνατε τό πρόσωπον δι’ αύτοΰ καί Οά έ- 
ξαλείψητε ταχέως τάς κηλΐδας.

Διατήοηιίις τών ώών
Κοσκινίσατε καλώς ποσότητά τινα στάκτης 

καί είτα θέσατε αύτήν είτε έντός μικροΰ βυ
τίου, εΐ'τε έντός αγγείου καί τοποθετείτε τά 
ώά σας κατά τάξιν καί σειράν έντός τοΰ βυ
τίου ή αγγείου σας, προσέχοντες, ώστε νά τά 
καλύπτετε έντελώς διά τής στάκτης καί νά 
μή έφάπτωνται τά μέν τών δέ.
Κατά τών δηγμάτων τών μελιάάών.

Κατά τών δηγμάτων τών μελισσών, σφηκών 
καί κωνώπων,μεταχειρισθήτε τήν έξης συντα
γήν : Τρίψατε τό δηχθέν μέρος διά θαλασσίου 
άλατος, έλαφρώς έμπεποτισμένου δι’ ύδατος 
καί θά έξαλειφθώσιν άμέσως ή τε οί'δωσις καί 
ό πόνος. Έάν δέ προλάβητε καί τρίψητε τό 
μέρος άμέσως μετά τό δήγμα, ούδένα πόνον 
Οά αίσθανθήτε.
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ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ ΠΟΛΙΣ

(Συνέχεια έχ του προηγουμένου).

Εις την Κωνσταντινούπολή έμεινα 8ώ$εχ« 
ημέρας καί δΓ εργασίαν μου καί οπω; ίδω τήν 
φημιζομένην φωταψίαν κζϊ φωταγώγησήν τής 
πόλεως, ήτις, τελείται μετά τή; μεγαλειτε- 
ρας και γενικωτέρα; έπισημότητος, λαμπρό
τητες και μεγαλοπρεπείας κατ’ έτος εις τήν 
έορτήν τοϋ Σουλτάνου καϊ τήν υποδοχήν έν 
Κωνσταντινουπόλει τοΰ Πρίγκηπος τής 'Ελ
λάδος Ν·κολάου, οστις κατ’ αύτήν άκριβώς τήν 
ήμέραν έμελλε ν’ άφιχθη και νά παραστή κζϊ 
είς τήν τελετήν τοϋ προσκυνήματος και νά 
μείνγ εκεί έπι δύο ημέρας.

Καϊ όντως τήν πρωίαν τής παραμονής τής 
εορτής άφιχθη μετά τής πριγκιπίσσης 'Ελέ
νης διά τοϋ ρωσσικοΰ καϊ σύσσωμος ό πολυ- 
πληθύς τής Κων)πόλεως έλληνισμός έξηγέρθη 
πρός ύπ δοχήν, άπαντα δέ τά απειράριθμα 
ελληνικά καταστήματα έστολίσθησαν καϊ διά 
σημαιών· μετά δέ τών τουρκικών έπίσης.αίτινες 
ομοίως ειχον άνζρτηθή γενικώς είς ολα, άπε- 
τέλουν μίαν ώραίαν καί πρωτοφανή συνάντη- 
σιν τών δύο εθνών πρός στενοτέραν έτι φιλίωσιν 
καϊ σύμπραξιν είς τά κοινά συμφέροντα. Και 
φυσικώς δέν έλλειψζν έξ άμφοτέρων τών μερί
δων, μέ τήν άφιξιν τοϋ πρίγκηπος Νικολάου, 
νά λέγωνται διάφορα πεοϊ συμπράξεως, συμ- 
μαχίας κτλ Έκεϊνο όμως, οπερ ποούξένει τήν 
μεγαλειτέραν εύχαρίστησιν, ήτον ή απερίγρα
πτος χαρά τών μεγαλειτέρων καϊ ισχυρότερων 
πληθυσμών τοΰ τόπου, ’Οθωμανών καϊ Έλλη 
νων έπϊ τοϊς γεγονόσι κζϊ αί θαυμάσια·, πολυ
πληθείς Έλληνικαΐ σημαΐαι, αΐτινες έζυμζτι- 
ζον πανταχόσε καϊ έζήγειρον τόν θαυμασμόν 
καϊ τήν περιέργειαν τοϋ κόσμου. Όταν δέ ό 
πρίγκηψ μετά τής πριγκιπίσσης έξήλθον πρός 
έπίσκεψιν τοϋ Σουλτάνου καί τοϋ Πατριάρχου, 
ή προκυμαία ολη τοϋ Γαλατά, ή Γέφυρα, ό 
Γαλατάς κζϊ άπασζ ή οδός τοΰ ΓΙέρζ ειχον 
κατακλυσθή ύπό τοΰ ’Ελληνικού πλήθους κα’ι 
πάντες ήπόρουν διά τήν δύναμιν τοϋ έκεΐσε 
στοιχείου μας.

Τήν έπαύριον Παρασκευήν έγένετο ή έπί- 
σημος παράστασις τοΰ προσκυνήματος καϊ έπί- 
σκεψις τοΰ Σουλτάνου, οτε έπισήμως διήλθον 
τοΰ Πέρα τής κεντρικωτέρας όδοΰ τής πόλεως 
συνοδευόμενοι ύπό τοϋ προσωπικού τής Πρεσ 
βείας κζϊ όπου ειχον συνζχθη άπειρον πλήθος 
έξ ’Οθωμανών καϊ Ελλήνων, έπευφημούντων 
καϊ ζητωκραυγαζόντων.

ΊΙ διάβασις καϊ έν γένει παράστασις έπί- 
σκεψις έντύπωσις κτλ. ύπήρξζν θζυμασίως έκ
τακτοι καϊ μεγαλοπρεπείς κατά πρώτον Έλ- 

ληνοηγεμονόπαιδος έπισζεπτομένου τήν Κων
σταντινούπολή ζαϊ τόν Σουλτάνου.

Τό έσπέρζς διά τήν έπέτειον τής γεννήσεως 
τοΰ Σουλτάνου, άπασζ ή Κωνσταντιιούπολις, 
μετά τών περιχώρων, ζυριολεκτικώς έκζίοντο 
ή μάλλον έπλεαν έν τώ φωτί, διότι ύπάρχει 
συνήθεια έκεϊ κατ’έτος άπαντες οί ίδιώταικαΐ 
ξένοι νά φωταγωγούν τάς οικία; καί κατζστή- 
μζτά των. ’Ιδίως οί μεγιστάνες ’Οθωμανοί τάς 
έπϊ τοϋ Βοσπόρου καϊ τών εξοχών οικία; καί 
μέγαρά των είχαν στολίσει διά ποικιλοτήτων 
εγχρώμων πολύφωτων συμπλεγμάτων, πζρου- 
σιαζόντων σύσσωμου έν θαυμάσιου ζαϊ έκτάκτως 
φωτεινόν φαινόμενου.

ΊΙ Κωνσταντινούπολή όλη, τό Σκούταρι, ό 
Βόσπορος, τό Φανάρι,αί νήσοι,ό Κεράτειας κόλ
πος κτλ. παρουσίαζαν θέαμα έκτάκτως λαμ
πρόν και θζυμασίως έξαίσιον. ‘Ολόκληροι οΐ- 
κίαι καϊ μέγαρα είχον περιβληθή ύπό ποικίλων 
φανών καϊ φώτων καϊ έφαίνοντο ώς μία μάζα 
πυρός. Καταστήματα μαγαζεΐα.καφφενεϊα κα'ι 
όλα τά κέντρα είς άπκντα τά μέρη ειχον φω- 
ταγωγηθή καϊ στολισθή οσω τό δυνατόν κζ- 
λείτερον. Άπό μακράν δέ,είτε άπό ξηρής εί'τε 
άπό θαλάσσης έθεάτο τις τήν πόλιν, τό Σκού 
τζρι ή' τόν Βόσπορον, απανταχού λαμπροί φω
τισμοί περικάλυπτον τά πάντα. Κατά πρώ- 
την φοράν είδαν τοιοΰτον φωτεινόν καϊ μέγα 
θέαμα είς τοσαύτην έκτζσιν. 'Γούτο δέ επα
ναλαμβάνεται κατ’ έτος.

Μετά τήν έορτήν ταύτην έπεδόθην εις τήν 
έργζσίαν μου, έπισκεφθεϊς τούς διαφόρους κα
λούς μου φίλους καϊ συνδρομητής ϊνα κατόπιν 
τούτου άπέλθω εϊς Γωμουνίαν καί έκεΐθεν διά 
τοϋ Γαλαζίου μεταβώ είς Ρωσσίαν πριν ή μέ 
καταλάβη ό χειμών, ώς άλλοτε, και δυνηθώ 
νά έπισκεφθώ τάς κυριωτέρας πόλεις τής Κρι
μαίας, όπου πολύς καϊ καλός Ελληνικός πλη 
θυσμός υπάρχει.

Είδον κζϊ πάλιν τούς κυρίου; I. Ζωγράφον, 
κάλλιστον τραπεζίτην καί ομογενή, γαμβρόν 
τοϋ έν Γαλζζίω εύκαταστάτου κζϊ άξιολόγου 
μεγαλεμπόρου,κεφζλλήνος, κ. Ν.’Αθανασουλη 
οστις πάντοτε μοϊ παρέχει ακραιφνή δεί
γματα τής ειλικρινούς αύτοϋ φιλίας ζαϊ συμ
πάθειας, τον κ. Κ. Στρογγύλον, έμπορον με 
ώραΐον κατάστημα έν τή) όδώ τοϋ Πέρα, εύ- 
γενέστατον καϊ φιλοτιμώτζτον νέον μέ σπάνια 
προσόντα αγωγής καϊ συμπεριφοράς, καϊ οστις 
τυγχάνει φιλομουσώ τατος καϊ φιλοπρόοδος, 
τόν κ. Α Χρηστοδούλου, έργοσ-χσιάρχην ζα- 
χζροπλαστικής, ουτινο; τά έκτακτα κζϊ περί
φημα λουκούμια φημίζονται τόσον πολύ καί 
κάμνουσι μεγάλην εξαγωγήν είς τό έξωτερι- 
κόν, ιδίως εί; Αγγλίαν, τόν κ. Θ.Μπονέλλην, 
διακεκριμμένον ιατρόν καϊ κάλλιστον φίλον, 
μεθ’ ού καθ’ εσπέρας συνηντώμεθα είς τό έν 
Μνηματακίοις φαρμακείου τοϋ έπίσης καλλί- 

στου καϊ εύγενεστάτου φίλου κ. Γκινιόλη, μεθ’ 
ών συνεζητοΰμεν πεοϊ πνευματισμού καϊ άλ
λων άντικειμένων, τόν κ. Γ.Ζωγράφον, μεγα- 
λέμποοον ναυτικών ειδών έν Γαλατά, άξιολο- 
γώτατον και φιλόμουσον άνδρα, όστις ένεκα 
τής φιλοπονίας καϊ τής φιλοπροόδου ικανότη
τάς του κζτήρτισε κατάστημα τέλειον, άμιλ- 
λώμενον πρός όλα τής ’Ανατολής, καϊ φημι- 
ζόμενον διά τήν ακρίβειαν, τάξιν καϊ ευτέ
λειάν του είς ολα, έν γένει. *0 κ. Ζωγράφος 
τυγχάνει άνήρ καλής μορφώσεως καϊ άρτιας 
ανατροφής. Έπσκέφθην ομοίως καϊ τόν κ. Α. 
Συγγρόν, φαρμαζφποιόν ζαΐ φαρμακέμπορον, 
δστις διατηρεί μέγα κάλλιστον φαρμακεμπο- 
ρεϊον έν ΓΙέρα καί τόν όποιον πρό έτους τυγ- 
χάνοντα συνδρομητήν τής «Φυεεως», δέν έγνώ
ριζον προσωπιζώς. Μή ευρών αύτόν έν τω ζα- 
ταστήματί του περιειργάσθην αύτό ζαϊ εύρον 
έφάμιλλον πρός τά τών κ.ζ. Καρτεράκη και 
Βουσάκη, Άθήνζις διότι διατηρεί και χημεΐον, 
ένω κατασκευάζονται χημικά προϊόντα καϊ έπή- 
νεσα τήν τάξιν,τήν ακρίβειαν καϊ τό φιλοπρό
οδον τοΰ άνδρός,σχηματίσας πριν τόν γνωρίσω, 
τήν καλλίστην ιδέαν περί αύτοϋ. Καϊ όντως 
μετ'όλίγον προσήλθε κα'ι δέν ήπζτήθην. Είναι 
άνήρ τριακονταετής, εύσωμος, άξιοπρεπής κζϊ 
σοβαρός.

— Θαυμάζω τήν φιλοπονίαν σας τω λέγω.
— Διατί; μοϊ άπαντά.
— Διότι σάς έζήτησα τρις καϊ πάντοτε μο'ι 

έλεγον, οτι κζταγίνεσθε είς τό χημεΐον καϊ 
ότι ερχεσθε περί τήν μεσημβρίαν.

— ’Ακριβώς. Τί νά κάμω, έχω βαρύ φορ
τίου καί πρέπει νά τό σηκώσω.

— Τοΰτο σάς τι ιά :
Είς Κωνσταντινούπολιν, μεγζλούπουλιν ζαϊ 

μεγαλεπίβουλον άστυ μέρος πολυζζτοίζητον 
καϊ πολυποίκιλου απαρτιζόμενου άπό πολυα
ρίθμους συνοικίας ζαϊ διαμερίσματα πόλιν κα- 
ταλαμβάνουσζν πολλάς διαφόρους έκτάσεις 
έν τή ξηρά, ζαΐ τή θαλάσση κζϊ συγκειμένην 
άπό λόφου; καϊ κατωφερείζς, άζτάς κζϊ κολπί
σκους δέον ώς διαβάτης και έπισκέπτης νά δια- 
τρέχητε αύτήν κατά τάς περιστάσεις άπ’ άκρου 
εϊς άκρου ζαϊ φυσικώς νά μεταχειρίζεσθε όλα τά 
ύπάρχοντζ μέσα τής συγκοινωνίας της, οΐον 
τά μικρά της αμάξια ζα1. τά πελώρια τραμ 
της μέ τούς μεγάλους άραβικούς ίππους των, 
άνερχομένους τά φοβερά ύψώματα, τάς έπιμή- 
κεις στενοειδεΐς λέμβους της ζαϊ τά άτμήρη 
σκάφη της, πολλάκις δέ τήν υπόγειον καϊ επί
φοβου σήραγγά της, κζϊ ώ; έπϊ τό πλεΐστον 
τούς άκάμάτους πόδας σας, διότι ούτοι θά 
σάς ώφελήσωσι περισσότερον ή τά τεχνητά 
μέσα τής συγκοινωνίας τη; καθόσον, είρήσθω 
παρρησία, ή Κωνσταντινούπολή κυρίως είναι 
πόλις τών ποδών κζϊ ούχί τών τροχών ένεκα 
τή; άζανονίστου καϊ αριθμού διασκευής της, 

τών στενωπών και μεγάλων ανωφερείων ή κα
τωφερείων της. Δέν είνζι δπως ή βρωμούπολις 
κζ'ι έντομούπολις, άλλ’ εύζολούπολις κζϊ έπι- 
πεδούπολις τοϋ Κάιρου, ήν δύνασθε νά δια- 
τρέξητε άπ’ άκρου είς άκοον κζϊ είς βλας τάς 
αποστάσεις κζϊ διευθύνσεις έφ’ άμάξης ή διά 
του τράμ άκόπως δλως καί άνεξόδως.

Κα'ι ώς τούτου δέον συντόμως ν’ άναπαυε- 
σθε· κζϊ τοΰτο πράττουσι πάντες οί έργζζό- 
μενοι, άρχίζουτες τάς έργασίας των τήν δεκά- 
την ώιαν τή; πρωίας καϊ άποσυρόμενοι άπο 
τής 4 ή τό πολύ 5 μ. μ. είς τάς έξοχάς, ένθα 
διαμ.ένουσιν ή τά περίχωρα καί τά ποικίλα 
τής πόλεως κέντρα και καφενεία.

Τήν μεσημβρίαν άπεσυρόμην είς τό ώραΐον 
Ξενοδοχείου μου, τής Μεγάλης Βρετανίας, τό 
όποιον ομοιάζει μέ οικογενειακόν άσυλου κα'ι 
έπρογευάτιζον είς ώραίαν αίθουσαν μετά δια
φόρων κυρίων καϊ οικογενειών, διότι τό ξενο- 
δοχέϊον τοΰτο προτιμάται διά τήν κεντρικήν 
θέσιν του, καθαριότητα, μαγειρικήν, ώραίαν 
έπίπλωσιν τών δωματίων κ. λ. καϊ κατόπιν 
άνεπαυόμην έπί δύο ώρας, διότι είς Κωνσταν
τινούπολή, ώ: προείπον, άπό τής 2 - 4 μ. μ. 
τά πάντα άργοϋν κα'ι καθεύδουν,τό δέ έσπέρζς 
μετά τό γεύμα έπίσης, οσάκις δέν μετέβαι- 
νον είς τό Οέατρον ή δέν ήμην προσκεκλημέ 
νο; άλλοθι έμεναν έκεϊ, συνεζήτουν μετ’ άλ
λων ή μετέβαινον είς τήν α”θ.υσζν τοϋ ξενονο- 
χείου οπο·· συνεκεντροΰντο οί λοιποί κζϊ έκ τών 
κυριών ζα'ι δεσποινίδων τινέ; έζρουον τό ζλει- 
δοκύμβζλον ζαϊ άλλα·. ήδον Κζϊ ουτω διηρχό 
μην τάς επίλοιπους ημέρας καθ’ άς έμεινα έν 
Κωνσταντινουπόλει.

Τήν έπαύριον έπεσκέφθην τόν κ. ΙΙερ. Φού- 
λιζν, παλαιόν φίλον ζαϊ συνδρομητήν τής Φύ
σεως, άξιόλογον νέον καί φιλομαθή, μεθ’ ού 
άρέσκεταί τις νά συζητή κζί όστις μέ έζράτησε 
νά συμφάγωμεν είτζ δέ τόν κάλλιστον δερ - 
ματέμπορον κζϊ φιλογενή πατριώτην κ. Νικ 
Βασιλάζην, όστις πάντοτε δείκνυται πρόθυ
μος κζί εύγενής είς πάσαν έθν περίστζσιν, 
τυγχάνει δέ κζ'ι αντιπρόσωπος μεγάλου δερ- 
μζτεμπορικοϋ αμερικανικού οίκου, κζθ’ ζπα- 
σαν τήν Ευρώπην, καί μετά ταϋτα διερχόμε- 
ι·ος τήν οδόν τοϋ Τράμ.όπως άνέλθω είς Πέραν 
έστην πρό τοΰ φαρμακείου τοϋ Ίω. Κζλογρίδου 
άνδρός τά μάλζ διζσκεδζστικόϋ ζαϊ περιέργου.

’Αγαπά τήν έξοχήν, ένθα καϊ διαρκώς δια
μένει, τό κυνήγιον, όπου συχνά τό θέρος με
ταβαίνει, αλλά άγνοώ ζαϊ άν φέρη καϊ τοιοΰ- 
τον, τάς μζκράς ένδιζφερούσας συζητήσεις, 
τήν κζλοπέρασιν, τήν ησυχίαν του, τού; εύ- 
φυεϊς καί ζωηρούς φίλους καϊ .... κ.λ. διά
φορα άλλα πολλά· κζϊ αν τύχη κζϊ είσθε τής 
διασκεδάσεώς του δέν σάς άφίνει νά φύγετε. 
Ήναγκάσθην νά τώ ύποσχεθώ, ότι τήν έπ
αύριον θά μετέβαινον νά πίωμεν μαζύ τόν 
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καφέ είς τδ φαρμακεϊόν του, διά ·ιί άπέλθω. 
Είνε έν τούτοις ευχάριστος άνθρωπος καί εύ- 
προσηγόρου συμπεριφοράς, διασκεδαστικδς δέ 
και φιλομειδής είς τάς έξοχικάς του διαχύσεις.

(Ακολουθεί).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ήλθον είς γάμον έκ σφοδρού έρωτος πρδς 
τήν Ιουλιέταν.Τήν ήγάπων δέ έμπαθώς, ιδίως 
έφ’ δσον διήρκεσεν ή Σελήνή τοΰ μέλιτος και 
κάτι τι έπί πλέον. 'Αλλά δυστυχώς, όπως δλα 
τά καλά τοΰ κόσμου παρέρχονται ταχέως, 
ήλθε κα'ι ή ώρα τοϋκόρου, οτε φευ ! μετ’άδια- 
φορίας ήτένιζον πρδς την γυναίκα μου καί ένό- 
μιζον, οτι είχε παρέλθει ή πρδς την τόσον 
άγαπητήν μου σύντροφον γλυκεία άφοσίωσις. 
ΤΗτο σφάλμα μου καί τοΰτο συμβαίνει, όταν 
άπαξ συζευχθή τις έξ έρωτος γυναίκα.

ΉΊουλιέτα έννοήσασα την αδιαφορίαν μου, 
προσεπάθησε παντοιοτρόπως νάμέ προσελκύση, 
άλλ’ είς μάτην. Ούδέν της τέχνασμα ήδύνατο 
νά μέ φέργι πρδς αυτήν. Παρατηοησασα δθεν, 
οτι μάλλον διά τοιούτων μέσων ηύξάνετο τδ 
πρδς αύτήν μίσος μου, φαίνεται, άπεφάσισε νά 
λάβή κα'ι αΰτη αποφασιστικόν μέρος- καί ομο
λογώ, δτι τοΰτο μ’ηύ/αρίστησε. Έθεώρουν αύ
την πάντοτε ώς τιμίαν γυναίκα καί ο,τι καί 
άν έπραττε, δέν την ύποπτευόμην όλοτελώς, 
μάλιστα δέ καί έκοιμούμην δλως έξησφαλι- 
σμένος καί άμέριμνος, δσον άφορή τδ ζήτημα 
της τιμής.

’Εν τούτοις μετά τινα χρόνον αί ένδυμασίαι 
της, ή άδιαφορία της πρός με καί αί συχναί 
έπισκέψεις πρδς φίλας μέ άνησύχησαν. ’Ιδία τά 
πολλά αρώματα, άτινα μετεχειρίζετο καί οί 
ζωηροί καί άνησυχοι οφθαλμοί της μοί έδωκαν 
άφορμήν πρδς υποψίας.

’Αλλά πάλιν τδ παρελθόν της κκί ή έλλει- 
ψις ενδείξεων μ’έπανέφερον ε'ς τήν γαλήνην, 
οτε ήμέραν τινά ή έσπευσμένη έξοδος της έκ 
τής οικίας, μ’ έκαμε νά σκεφθώ πολύ.

«’Απαιτείται πλειοτέρα προσοχή, ειπον 
κατ’έμαυτδν, ή γυνή αΰτη θά διέρχεται κρίσιν».

Έν τω βάθει έν τούτοις ήμην ήσυχώτατος. 
Άλλ’ ή παρατεινομένη έξαψις τής Ίουλιέτας, 
ήτις βαθμηδόν έλάμβανε άπροσδοκήτους δια
στάσεις, μέ έτάρκττε συχνάκις. Έξήρχετο δέ 
συχνότερον, έπανήρχετο άργά, πάντοτε βε
βιασμένη καί ένίοτε μοί άπήντα διληματικώς.

*Η άνησυχία μου ήμέραν τινά μέ έκαμε νά 
τή άποτείνω παρατηρήσεις, άλλ’ οποία ή τρο
μερά έπακολουθήσασα σκηνή, δτε έν τώ θυ- 
μώ της μοί έλεγεν :

— Είσαι είς άθλιος καί ποταπδς άνήρ, ένώ 
δέν ένδιαφέρεσαι πλέον διά τήν γυναίκα σου 

καί τήν εγκαταλείπεις είς τήν διάκρισίν της, 
τολμάς νά τή άποτείνγς παρατηρήσεις. Δέν 
σοί επιτρέπω άλλοτε τοΰτο, άνευ σοβαρών έν
δείξεων.

Έσιώπησα, άφοΰ ώμολόγησα έμαυτδν ήτ- 
τημένον. Άλλ’ οποία δμως ύπήρξεν ή ταραχή 
μου, δτε εσπέρας τι θελήσας νά τήν άσπασθώ, 
ήσθάνθην ζωηράν οσμήν καπνοΰ έκ τής κόμης 
της άπορρεουσαν.

Έγώ ούδέποτε έκάπνιζον καί φυσικώς δέν 
ήπατώμην, δτι ό καπνός έξ αύτής προήρχετο. 
Ήγανάκτησα άμέσως, τδ αίμα μοΰ κατέκλυ- 
σε τήν κεφαλήν κκί θά παρεφερόμην, Sv ή 
λογική δέν μέ συνεκράτει καί έν τή ραθυμίγ. 
μου δέν άπεφάσιζα νά συλλάβω σοβαράς έν- 
δείξεις, ίνα καί πάλιν μή δικαιολογηθή έν- 
τέχνως.

Ώσφράνθην αύτήν έκ νέου καί οσμή καπνοΰ 
περιέβαλλε ταύτην είς τδν λαιμόν, τό στήθος, 
τήν κεφαλήν.

Θά ήμην βλάξ ν’ άμφιβάλλω περισσότερον 
περί τής ένοχης της Τήν ήρώτησα μόνον ποΰ 
ήτο καί προσεποιήθην άδιαφοοίαν.

— Σήμερον ήμην είς τής θείας μου, μοί 
άπαντά ήσύχως, ήτις κακοδιαθετεΐ, άλλά μή
πως έγώ σ’ έοωτώ, ποΰ πηγαίνεις ;

Τήν έπαύριον ή αύτή οσμή τοΰ καπνοΰ καί 
χωρίς νά χάσω καιρόν, μισθώνω δύο παΐδας μέ 
τήν έντολήν νά φυλάττουν καθ’ έκάστην έξωθι 
τής οικίας μου καί νά μοϋ λέγουν, ποΰ μετα
βαίνει ή σύζυγός μου.

Μετά δύο ημέρας λαμβάνω παρ’ αύτών θε- 
τικάς ένοχοποιητικάς ένδείξεις. Ή Ίουλιέτα 
τακτικώς μετέβαινε μετά μεσημβρίαν είς ώρι- 
σμένην ώραν είς οίκϊσκον τινά τής όδοΰ Κλισύ, 
πότε μόνη καί πότε συνοδευομένη ύπό τίνος 
ξανθοΰ, μικρόσωμου Κυρίου.

Άνευ άνκβολής έκοινοποίησα τό πράγμα 
είς τδν άστυνόμον τής συνοικίας καί τή συνο
δεία τούτου μετέβημεν τήν έπομένην είς τδ 
ύποδειχθέν μέρος, δπως τήνσυλλάβωμεν έπ αύ- 
τοφόρω, καί έφαον.ώσω κατ’ αύτής τά ύπδ 
τοΰ νόμου επιβαλλόμενα.

Μόλις έφθάσαμεν έξωθι τοΰ ύποδειχθέντος 
μέρους, οί παΐδες έντολεϊς μου μάς ειδοποίησαν 
δτι οί ένοχοι ήσαν ήδη έντός.

Ή άγκνάκτησίς μου είχεφθάσει είς τόκατα- 
κύρυφον καί ήτοιμαζόμην νά σπάσω διά ποδο- 
κτυπήματος τήν θύραν, δτε ό άστυνόμος παρα
μέρισα; με, έθεσε τήν ταινίαν έπί τοΰ βραχι- 
ονός του καί έκρουσε τήν θύραν. Μετά μικράν 
θορυβώδη κίνησιν καί άδημονίαν τών έντδς εύ- 
ρισκομένων,ή θύρα ήνεώχθη καί μία γυνή άτά- 
ραχος,γαληνιωτάτη καί ασκεπής έφάνη όπισ
θεν αύτής. Ήτον ή σύζυγός μου.

Ό άστυνόμος τότε άμέσως έξέθετο τδν σκο
πόν τής μεταβάσεώς μας έκεΐ καί είς έμέ συνε- 
στησεν ύπομονήν καί γαλήνην. Άλλά ποΰ νά 

ησυχάσω, ένώπιον τοϋ έγκλήματος! Ή σύζυ
γός μου ήοχισε νά διαμαρτύρεται σφοδρώς,ύπε- 
ρασπιζομένη τήν τιμήν καί τήν άθωότητά της. 
Έγώ τότε έπροχώρησα βήματά τινα καί πε
ριέφερα τά βλέμματά μου κύκλωθι, δπως άνα- 
καλύψω τδν ένοχον άλλ’ ούδαμοΰ τίποτε.

— Βεβαίως δέν είσθε μόνη έδώ, Κυρία, τή 
λέγει τότε ό άστυνόμος σοβαρώς.

Αΰτη άνήγειρε μετά στόμφου τούς ώμους κκί 
έγώ τότε είσέδυσα έσπευσμένως είς τά παρα
κείμενα δύο δωμάτια μεθ’ ά ύπήρχε καί αύ- 
λή;καί κηπάριον.

Ό άστυνόμος φοβηθείς άπευκταΐον, μέ ήκο- 
λούθησεν έκ τοΰ πλησίον. Είς τήν αύλήν έκά
θητο κύριος τις, καπνίζων.

— Άθλιε, τώ λέγω, καταληφθείς άμέσως 
έκ λυσσης.

— Γαλήνη! ησυχία! μοί λέγει ό άστυνόμος 
λαμβάνων με έκ τοΰ βραχίονος.

Είς σιδηρουργός,δν ειχομεν λάβει μεθ’ έκυ- 
τών, διά πάν ένδεχόμενον,άν εύρΐσκομεν θύρας 
ή άλλα προσκόμματα κεκλεισμένα. άνέωξε ά
παντα τά διαμερίσματα,όπως βλέπωμεν καλεί
τερον.

Αί κλϊναι εύρίσκοντο έν καλή καταστάσει, 
δπως δλα τά έπιπλα καί έν τάξει καί καθα- 
ριότητι, ούδέν δέ τδ έκτροπον παρουσιάζοντα.

— ΤΙ θέλετε έδώ, Κύριε, έρωτά τδν κα · 
πνίζοντα Κύριον ό άστυνόμος.... Τί κάμνετε 
έδώ, σείς;...

— Τό βλέπετε, καπνίζω,άπαντα άτάράχως 
ό Κύριος,άποκρύπτων έπιτηδείως τό πρόσωπον 
του διά μικράς στροφής.

Έγώ δέν ήδυνήθην νά ύποφέρω τόν αύθάδη 
καί έχύθην κατ'αύτοΰ,δπως τόν κτυπήσω, δτε 
αύτός φοβηθείς, έγείοεται καί σπεύδει πρός τό 
δωμάτιον. Τόν άκολουθώ, ό άστυνόμος κρατών 
με άπό τήν άκραν τοΰ φορέματος μου, πρός 
άποσόβησιν άπευκταίου, μέ συνοδεύει, έκεΐνος 
τρέχει άπό δωματίου είς δωμάτιον,είς τήν αύ
λήν καί τάνάπαλιν δλον τό οίκημα καί έγώ κα
τόπιν του- πάντες τρέχομεν καί φωνκζομεν,ώς 
τρελλοί, ή σύζυγός μου τραβά τήν κόμην της 
καί μοΰ φωνάζει «τί είναι αύτά καί τι κάμνω » 
ό σιδηρουργός μένει έκπληκτος,δτε τέλος στα- 
ματώμεν πάντες είς μίαν γωνίαν τοΰ μικρού κή
που κα'ι παρατηροΰμεν άλλήλους έκπληκτοι:

— Νά σάς εέπω έγώ, τί συμβαίνει, λέγει 
τότε ή σύζυγός μου, έπεμβαίνουσα. Θά έχαναν 
έντελώς τόν άνδρα μου, άν δέ κατέφευγον είς 
σατανικόν σχέδιον. Πρέπει νά γνωρίζετε καί 
βεβαίως δέν είναι δυνατόν παρά νά τό γρωρί- 
ζετε, δτι δλοι οί άνδρες μετά παοέλευσιν ένός 
δύο ή τό πολ.ύ τριών έτών άρχίζουν νά βαρύ- 
νωνται τάς συζύγους των, ν’ άδιαφορώσι πρός 
αύτάς καί τέλος νά τάς έγκαταλείπουν, δταν 
πρό πάτων στερούνται τέκνων. Είς τήν ιδιο
φυίαν λοιπόν τής συζύγου έναπόκειται νά εΰρή 

τδ μέσον τής συζυγικής έπαναφοράς καί αρμο
νίας!. Ουτω καί έγώ εύρεθεΐσα πρό τοΰ άπρο- 
χωρήτου, άπεφάσισα νά έρχωμαι έδώ είς τής 
θείας μου διά ν’ άναγκασθή ό σύζυγος μου νά 
μέ ζυλοτυπή καί ζητή, μεταχειρισθεΐσα διά
φορα μέσα.

— Καί ό κύριος, δστις κρύπτει τό πρόσω- 
πόν του ;

— Είναι ή θεία έπί τούτω μεταμορφωθεΐσα, 
πρός περισσοτέραν έπιτυχίαν.

Ό άστυνόμος έξέσπασεν είς γέλωτας, ό σι- 
διρουργός, άφοΰ καλώς τόν έπλήρωσζ, έφυγεν 
ευχαριστημένος,έγώ δέ μείνας μόνος μετά τών 
γυναικών,έκάθησα είς τόν κήπον ένθουσιασμέ- 
νος, δτι έδίδετο λύσις μάλλον τοιαύτη καί ι
κανοποιητική δΓ άμφοτέρους.

— ’Έπειτα ; έρωτά ό φίλο; μου.
— Έπειτα, θά πιστεύηρς ; έλαβον τοιοΰ- 

τον ένδιαφέρον περί τής συζύγου μου,ώσ-ε τή 
αιτήσει της έπεχειρήσαμεν μακρινόν ταξείδιόν 
είς Ιταλίαν καί ήδη ζώμεν πολύ ήγαπημένοι.

(Έκ τοϋ γαλλικοί) Ι’ονς

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Διά τάς προερχομένας υπολήψεις άπό τής τι- 
μιότητος και ίκανότητος. ή συκοφαντία μόνον 
ώς χωνίον, άπό τοϋ όποιου εξέρχονται καθαρό
τεροι, χρησιμεύει.

Ή άριθμητική είναι καλή είς τούς έχοντας 
συμφέρον νά γδύνουν τόν άλλον.

Ό καλός καί έντιμος άνήρ τήν συνείδησίν 
του μεταχειρίζεται ώς μέτρον καί σταθμά.

Ό άνθρωπος έχει δύο δφθαλμούς, τοϋ σώ
ματος καί τής ψυχής. Διά τοϋ πρώτου βλέπει 
τό κακόν, διά τοΰ δευτέρου τό καλόν.

Χριστιανός λέγεται εκείνος, δστις ύποχωρών 
είς τάς έαυτοΰ απαιτήσεις καί άνάγκας, προσ
τρέχει είς τάς δυστυχίας τών άλλων.

Έάν θέλη ύ κόσμος νά εκφέρη καλήν κρί
σιν περί σοΰ, εκφράζου κχλώς καί ουμπαθητι- 
κώς διά τούς άλλους.

Ή κλωστή διά τής οποίας υφαίνομεν τόν ίν 
τώ κόσμω τούτω βίον μας, είνε τόσον άδύνα- 
τος, ώστε καί ό ελάχιστος άνεμος τήν διαρρη
γνύει καί μένομεν γυμνοί.

«Ι’οίκ
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Η ΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣ

ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ,

Γενομένης τής έφετεινής έκκυβεύσεως τών 
λαχείων τής «Φύσεως» κατά τό σύνηθε; έν τοΐς 
γρχφείοις ήμών καί ενώπιον επιτροπής έκλε- 
γείσης μεταξύ τών προσελθόντων συνδρομητών 
μας, έλαχαν οί ακόλουθοι άριθμοι, οΐτινες κερ
δίζουνε τά κάτωθι άναφερόμενα αντικείμενα.

Ό πρώτος αριθμός 1605 τοϋ έν Άλεξαν 
δρε α κ. Δ. Φακίρη έκέρδισε τό χρυσοϋν ώρο- 
λόγιον.

Ό δεύτερος αριθμός 2002 τοϋ έν ΜελίτΤ) κ. 
II. Κοκκίνου, έκέρδισε τήν έπιτραπέζιον συ
σκευήν.

Ό τρίτος αριθμός 1988 τοϋ έν Άθήναις κ. 
Ν. Γιαννίκου έκέρδισε τήν φωτογραφικήν μη
χανήν.

Ό τέταρτος αριθμός 1845 τοϋ έν Κων)πόλει 
κ. Περ. Σταλία έκέρδισε τό οπλον τοϋ κυνη
γιού.

'Ο ηέμητος αριθμός 1401 τοϋ έν Πειραιεϊ 
κ. Κ. Βασιλείου έκέρδισε τήν ελαιογραφίαν.

Ό έκτος αριθμός 114 τοϋ έν Άθήναις κ. 
Χαρ. Μοστράτου έκέρδισε τήν χρηματοθήκην.

Ό έβδομος αριθμός 1891 τοϋ έν Τριπόλει 
κ. Βασ. Μαλικοπούλου έκέρδισε τό άνθοδο-
χ6Ϊ.°ν·

Ό δγδοος αριθμός 78 τοΰ έν Πάτραις κ. Γ. 
Σημαντήρα έκέρδισε τό έπίχρυσον λεύκωμα.

Ό έννατος αριθμός 1~40 τοΰ έν Ρώμη κ. 
Κρ. Μοσχοπούλου έκέρδισε τό λεξικόν Ραγ- 
καβή.

Ό δέκατος αριθμός 2004 τοϋ έν Πόρτ-Σαίδ 
κ. Γ. ΙΙέρβελη έκέρδισε τόν Έρμήν τοΰ ΙΙρα- 
ξιτέλους.

Ό ενδέκατος άριθ. 93 τοΰ έν Πόρω κ. 1<υρ. 
Βακίρη έκέρδισε τήν έλαιογραφίαν τοΰ Παρ- 
θενώνος.

"Ο δωδέκατος αριθμός 60 τοΰ έν Σύρω κ. 
Άγ. Μαριολέτου τήν έπίχρυσον καρφίδα.

Ό δέκατος τρίτος αριθμός 248 τοϋ έν’Οδησ- 
σώ κ. Σιμ. Βελαίτη τήν ζώνην τοΰ συρμοΰ.

Ό δέκατος τέταρτος αριθμός 1293 τοΰ έν 
Βουκουρεστίω κ. Νικ. Φοντριέρη τό ζατρίκιον.

Ό δέκατος πέμπτος άριθμ. τοϋ έν Βοστωνγ, 
κ. Λέων. Μαμούρη τό δοχεΐον επισκεπτηρίων.

Οί ηέττε ακόλουθοι αριθμοί 1385, 1343, 
1978, 1242, 1379, έκέρδισαν άνά εν μέγα 
χρυσόδετου βιβλίον.

Οί εΐ’κοσιν επόμενοι άιιθμοί. 1863, 1285; 
1987, 1840, 1924, 1294.1818,107, 1529, 
1215, 1895, 1307, 201,1502, 1815,1807, 
1570, 1241, 1555, έκέρδισαν άνά έν κρυ- 
στάλλινον μελανοδοχεΐον.

Οΐ είκοσι,· επόμενοι, 2003, 1304, 1860 

1259, 1292, 1822, 1958, 1211, 1531,202, 
1201, 1999, 1522, 1249, 1530, 1218, 
1519, 1924, 1247, 671 έκέρδισαν άνά μίαν 
ώραίαν εικόνα.

Οί τεσσαράκοντα επόμενοι άοιθμοΐ 2001, 
1827, 1322, 1951, 1883. 2005, 1834, 
1867, 108 1510, 1512, 1342. 2012, 1336, 
1962, 1852, 1956, 110, 1516, 763, 1562, 
18’26, 1578, 1877, 1311, 1853, 1335, 
1510, 1400, 1527, 1811, 1309, 1935, 
1222, 1298, 1952, 1857, 200, 1891, 
1 102, έκέρδισαν άνά έν ιστορικόν βιβλίου.

Καί οί διακόσιοι έπόμενοι αριθμοί 101,1539 
1391, 767, 3411, 2023, 1837, 667, 1519, 
1820, 1874, 180, 1913, 167, 1861, 554, 
1274, 143, 1897, 610, 598, 1271, 175, 
667, 1606, 172, 1617, 808, 557, 1947, 
881, 105, 1232, 550, 1944, 551, 1898, 
1551, 1960, 2008, 1993, 886, 1589, 2018, 
182, 1859, 236, 1520, 762, 1559, 1851, 
1547, 1245, 1848, 117, 1231,92, 1954, 
227, 1899, 105,f 1337, 860, 1872, 62, 
1809, 669, 1416, 691, 671, 1852, 270, 
134, 1253, 1278, 1807, 547, 1251 1581, 
3442, 1558, 1402, 1583, 559, 15 44, 1203, 
1238, 1405, 766, 1568, 192, 1955, 1861, 
101, 1228, 222, 1212, 12θ8, 1205, 1396, 
1219, 1824, 1380, 788, 1571, 148,1327, 
558, 122, 1538, 2008, 1805, 1326, 1243, 
144, 1504, 1940, 536, 1382, 250, 1256, 
1387, 1925, 1524, 1969,211, 1975, 1431, 
1966, 2013, 1805, 147, 1653, 121, 1202, 
1528, 751, 1990, 125, 1383,1841, 1563, 
1876, 127, 1380, 1654, 1509,2011,1557, 
109, 1545, 1216, 130, 1348, 1932 1334, 
289, 1299, 1655, 1977, 1286, 1297,2007, 
1300, 218, 1322, 1287, 1656, 1338, 1926, 
897, 1295, 2000, 1203,1952,1327,2014, 
1987, 199, 1350, 133, 1&92, 1275,1896, 
216, 694, 1692, 630, 1854, 1279, 223, 
1980, 242, 54, 640, 772, 1417, 1810, 
3410, 1222 έκέρδισαν άνά έν άντικείμνον 
τής εκλογής τοΰ κερδαίνοντος, αξίας φρ. 5.

ΙΙαρακαλοϋνται επομένως οί κερδισαντες είς 
τήν κληρωσιν ταύτην νά μας δηλωσωσι τοΰτο 
συναποστελλοντες καί την άπόδειξιν, έφ’ τ'/ς 
σεσημείωται ό άριθμός των.

ΊΙ ΔιεύΟυνιϊις

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ

— Μά ολο τόν Βασιλικόν Ύμνο Οά παίζωμεν ;
— "Ετσι είναι νόμος. Άμα βλέπετε τόν Βασιληά,

τήν Σημαία, τόν Υπουργό καί...............
— Καί· ■ ■ - τώρα ποιός περνά ;
— "Α, ναι. κανείς.............παυσετε.

— Βρέ παιδιά, κυττάξετ: νά μάΟητε γυμνάσια, 
γιατί ή πατρΐς από σας περιμένει.

— ’Αμ εμείς, κύρ λο/ία, ποΰσον καιρόν Οά μεί- 
νωμε έδώ, γιά νά τ.εριμένη ή πατρΐς; Αϋριον δεν 
αφιέμεΟα

— “Ετσι, απαράλλακτα, δπως χορεύουν οί άρκοΰ-
8ες.............

— "Αμ Βέβαια, μήπως ρέ σεις, εμείς δέ μαθαί
νομε καί τής αρκούδες νά χορεύουν ;

— Μ’ αύτό τό κρύο νά πηγαίνωμεν μόνοι, χωρίς 
τόν δεκανέα μας · ■ · ·

— Τί τσααπουνας ρέ ; αύ'ριον καί σύ Οά μάς κά- 
-,εις τά ίδια. Τάχα δέ ξέρουμε, γιατί θέλεις νά γίνης 
δεκανέας ;

— Μέσα στό φρέσκο, παληάνθρωπε · ■ · ■
— "Αμ πάλι Οά κάνης τίν κόπο νά μέ βγάλης γιά 

νά μέ στείλης γιά δουλειά - ■ · -ξερεις· · · ■

— Βρέ, έτσι νά κάνη. τό 
σχήμα,· · · γ

— Εμεΐς στό χωριό μου, 
κύρ λοχαγέ, τό ’χωμε σέ κα
κό νά μουντζόνομε.

, Κυρ λοχαγέ, συγχώρα τούτου Άνδρούλη μου, 
είναι καλός καί

~ 'ξ 6ZU Χ*Ρι ή Κυρία σου. ποΰ τήν έκτιυώ 
πολύ. Πήγαινε.

— Άφέθηκα. Τί χαρά τώ
ρα- ·· · νά έτσι Οά ’μπω στό 
χωρ>ό μου, νά μέ ’δή ή Μα- 
ρ,ιώ.............

— Έσένα Οά σέ μάθω γυ
μνάσια τώρα, μά κύτταςε· · 
καλά ρέ Φλόξ άμα είμαι τι
μωρία, νά φωνάζής····
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ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μεταξύ δύο ήλικιωμένων.
— Πως διακρίνεις, 'Ιωάννη τας ύπανδρευ- 

μένας άπδ τάς μη τοιαύτας; άφοΰ είσαι φυσιο
λόγος.

— Φίλε μου. 'Β ύπανδρευμένη θά σο'ι τδ 
είπη και χωρίς νά την έρωτήσης. Είναι καύ
χημά της, έστω και αν έχη τδν χειρότερον Sv- 
δρα. Ή άνύπανδρος προσπαθεί νά τύ έννοήσης 
μόνος σου ώς καϊ την θέσιν της. Άλλως τε ή 
πρώτη παρατηρεί πάντοτε μακράν βαδίζουσα, 
Ινώ ή δεύτερα πλησίον.

Καϊ διά τούς άνδρας ;
— Ό άνήρ, φίλε μου, δταν έχη σύζυγον, 

περιφέρεται πάντοτε περϊ τδν οίκον του, καϊ 
σχεδόν διαρκώς είναι σκεπτικός, ένώ δ μη έ- 
χων, πλανάται ήμέραν και νύκτα έδώ κ' έκεϊ.

Μεταξύ δύο γονέων.
— Στενοχωροΰμαι πολύ, ρίλε μου. Φαντά- 

σθητι, έχω έξ μήνας νά λάβω έπιστολήν άπδ 
τδν υιόν μου. Είναι φοιτητής είς τας Αθήνας 
και δέν γνωρίζω τί γίνεται.

— Μπά, μή στενοχωρεΐσαι, γράφε του δτι 
τοϋ έστειλες 100 δρ καί θά λαμβάνης τέοσαρας 
τουλάχιστον έπιοτολάς τήν εβδομάδα, νά σ' έ
ρωτά πώς τοΰ τάς έστειλες.

— Δέν μοΰ λύεις μίαν Απορίαν. φίλε μου; 
'Αγαπώ τρεις. Ποιαν νά έκλέξω ώς σύζυγον; 
διά νά μή μετανοήσω ;

— Καϊ τάς τρεις, διότι έάν πάρης μίαν, τήν 
ύευτέραν ήμέραν τοΰ γάμου σου θά μετανοήοης 

διά τήν έγκατάλειφιν τής δευτέρας, τήν δέ τρί- 
την ήμέραν δια τήν έγκατάλειφιν τής τρίτης.

Μεταξύ άντιφρονονντων.
— Δέν έχεις δίκαιον, φίλε μου, ή άρετή 

καϊ ή ευσέβεια, πάντοτε έπιπλέουν εις τήν έπι- 
φάνειαν.

— "Εχεις λάθος, έγώ γνωρίζω, δτι αί άκα- 
θαρσίαι έπιπλέουν μόνον είς τήν έπιφάνειαν καϊ 
δχι αϊ Αρεταί.

Ευγένεια χριστιανού καϊ έβραίου.
— Τί μέ κυττάζεις έτσι, ρέ, έχεις διάθεοιν 

νά μέ φφς ;
Καί δ Εβραίος·
— Όχι, Κύριε, μάς άπαγορεύεται νά τρώμε 

γουρουνίοιο κρέας.

Γυνή τις ήρώτα ένα Κύριον τί είναι ζωή. 
Ούτος δέ τή άπήντησεν·

— ΊΙ ζωή διά μέν τούς πτωχούς είναι γυνή 
άσχημος καϊ ένδεδυμένη, διά δέ τούς πλουσίους 
ώραΐα καϊ γυμνή.

— Καϊ διά τάς γυναίκας, ήρώιησε καϊ πάλιν.
— Διά τάς γυναίκας;..,, καϊ τά δύο, Κυ

ρία μου.

Μία δήλωσις εις τάς έφημερίδας.
ν,Άπαιλέσθη κύων κυνηγετικός χρώματος 

κανελϊ, μέ λευκά ώτα καϊ ούράν μακράν, άπδ 
τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος μέχρι τής 
Στοάς 'Αρσάκειου. ...»

ΚΟΛΑΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
Τό θαυμάσιον Κολλύριου τοϋ Ίπποκράτους, 

παρασζευασθέυ έπί τί) βάσει άρχαίας συυτα- 
γής τοΰ Ίπποκράτους, θεραπεύει ριζικώς τζ 
γίχυν.ώγ χτχ, τάς ζηλίδας, τήυ κερατίτιδα, 
την βλεφαρίτιδα τάς κοκιάσεις καί ένδυναμό- 
νει τό οπτικόν νεϋρον, εινε δέ προληπτικόν 
κατά πάσης ασθένειας των όφθαλμώυ. Προ
λαμβάνει ασφαλώς τήν πρόοδον πάσης οφθαλ
μικής νόσου, άμέσως θεραπεύων αύτήν, συνέ
πεια δέ τούτου καθίσταται αναπόφευκτος σύν
τροφος πάσης οικογένειας.

Εινε ή μόνη σκευασία ή άνακαλυφθεϊσα 
μέχρι τοϋδε καί θεραπεύουσα άνευ έγχειρήσεως 
πάσαν ίφθαλμιακήν νόσον.

Χιλιάδες δέ ανθρώπων έν τε τγ Έλλάδι 
καί Τουρκία ίάθησαν ύπό τοϋ ΚΟΛΛΥΡΙΟΥ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, μέγας δέ αριθμός πιστο
ποιητικών καί μαρτυριών παοασχεθέντων ύπό 
τών θεραπευθέντων ύπάρχουσιν εις τήν διά- 
θεσιν τοϋ κοινοΰ.

Εύρίσκονται είς τά φαρμακεία αδελφών Μα- 
ραγγοϋ καί Παν. ’Αλεξίου οδός Άθηνάς- 

Έκαστη φιάλη τιμάται Δρ. 2.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΒΟΛΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ

ΕΝ KATPQi 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚΙΩ

Τά σιγαρέτα ταΰτα φημίζονται διά τήν 
άρίστην αύτών ποιότητα^καί κατασκευήν.

Έκτελεΐ πασαν παραγγελίαν διά τό εσω
τερικόν καί εξωτερικόν ’Ακρίβεια καί τελειό- 
της. Δοκιμάσατε.

ΫΤΓΟΔΗΜ ΑΤΟ ΠΟΙΕΙ οΤ
Γ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Προμηθευτοΰ τών Αξιωματικών τοΰ Αιγυπτια
κού στρατού.

Έν Καίρω. Όοος Μανσούρ Ιΐασσα.
Κατασκευάζει παντός είδους και άρίστης 

ποιότητος ύποδήματα μετά μοναδικής τέχνης 
καί στερεότητος, αμιλλώμενα πρός τά καλεί- 
τερα εύρωπζίκά. Δοκιμάσατε νά πεισθήτε.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό κ. 'Ιωάννης Καραζήσης, έμπορος διαφό

ρων ρωσσικών καί ξένων οίνων καί πνευματω
δών ποτών, έν Όδησσω, φέρει είς γνώσιν τής 
πολυαρίθμου πελατείας του,ότι καταγινόμενος 
είς τήν διάδοσιν εκλεκτών καί αμέμπτων προϊ
όντων, πρωτίστως δέ ’Ελληνικών, οίον διαφό
ρων οίνων καί τών έζζιρέτων Κονιάκ τοϋ κ. 
Άνδρ.Καμπά, έπλούτισεν έσχάτως τό κατά

στημά του διά τής προσθήκης καί τών ‘Ελαί
ων τοϋ γνωστοϋ έν Έλλάδι έλαιουργείου τών 
κκ. Δαμαλά καί Πλατή, άτινα διά τής εύ- 
αρέστου καί άρωματώδους γεύσεώς των, τής 
γνησιότητος κζί διαύγειας των, δέν λείπουσιν 
άπό τάς καλειτέρας τραπέζας, άντικαθιστών- 
τα τελείως πάντα τά εύρωπζίκά.

ΜΕΓΑ
ΚΟΜΜΩΤΞΡΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΔΕΙΟΝ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
κομμωτοΰ καϊ προμηθευτοΰ τής Α.'Υφηλότητος 

τοΰ Κεδίβου καί τής Α. Ύφηλότητος 
τοϋ Δουκδς τοΰ Κοννώ.

Έν τή πλατεία τοϋ Μεχμίτ Άλή—’Αλεξάνδρεια 
Αίγύπτου.

Είναι τό μεγζλείτερον καί άξιοπρεπέστεοον 
κομμωτηρίου. ’Ακρίβεια, καθαριότης καί εύ- 
πρεπεια άμεμπτος. Κειτζι είς τήν κεντρικω- 
τέραν θέσιν τής πόλεως καί έχει τήν μεγα- 
λειτέραν πελατείαν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ
ΕΤΕΡΟΡΓΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κεφαλαίου Δρ. 2,000,000 ό λοσχερώς 
καταβεβλημένου.

Άΰήναι=Σοφόκλειον.
Έργασίαι. Συνάλλαγμα. = Έπιταγαί έπί 

τοϋ εξωτερικού. = Πιστωτικά! έπιστολαί. = 
Εισπράξεις. = Δάνεια.=1Ιροεξοφλήσεις.=Κα-  
ταθέσεις είς χρυσόν ζαί δραχμάς.=Ταμιευ- 
τήριον.=Φύλαξ·.ς τίτλων. = Άγοραπωλησίαι 
χρεωγράφων. = Χρημζτιστιζαί έντολαί. = 
Τμήμα έμπορικόν. Προμήθειας έμπορευμάτων· 
=’Αντιπροσωπείας οίκων.= Πληροφορίαι έμ- 
πορικαί.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΐΟΝ
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Έν Τάντα (Αίγύπτου).
Κεϊται είς κεντρικωτάτην καί εύάερον θέ

σιν. Τάξις κζί καθαριότης άμεμπτος. ΊΊμαί 
συγκαταβατικαί. ’Έναντι τοϋ ξενοδοχείου ύ- 
πάρχει καί έστιατόριον τοΰ ίδιου μέ έκτακτον 
μαγειρικήν.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Ή Κυρία Σοφία ΟΙκονομίδου παρακαλεΐ 

θερμώς τούς έπιθυμοϋντας νά έγγραφώσι συν- 
δρομηταί τών έκδοθησομένων πο ήσεων αύτής 
«οί Παλμοί» όπως έπιστρέύωσι ταχέως τάς 
άγγελίας.
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ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
75. Αίνιγμα

Έαν βίλης ένα γράμμα 
πρό ενός συνδέσμου, λύτα, 
πρός μεγάλην σ’ απορίαν 
θά σο! δώσουν έν τώ άμα 
μίαν αυτοκρατορίαν.

76. Γρίφος
Οίη άπονη Λ ε’ινε 1 χειρ A

77. Γρίφος
Ο νυνυ Σός εΐνε I τήν λη, λη, λη, λη, λη. Ν

78. Φύρδην μίγδην
Γελε — λαγοί — ρακττε — λαλοπ

Κ.
ΛΥΣΕΙΣ 20ου ΤΕΓΧΟΥΣ

66. II—"Αρης. — 67. Θέμις— τι κλείς.— 68. Ό 
ίππος εΐνε εΰγενής. — 69. Μακρυά γλώσσα, κοντό 

ΖέΡ1·
ΛΥΤΑΙ. Δ. Γεωργιάδης έξ Αθηνών 3, Ε. Άπο 

«τόλης έκ Σύρςυ 4. Γαλανή Έλληνίς έξ Άθη/ών 3. 
Δίς Ε. Δράκου έκ Πειραιώς 1, Σπΰρος Βάκας έξ Ά 
θηνών 1.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Έν Κα)νοταντινουπόλει 
ΔΗΜΟΣΘ. ΧΑΛΑΣ Διινθυντής.

Έξοχον ξενοδοχεϊον, εύρύ/ωρον, άνετον,κα
θαρόν, επί τής μεγάλης όδοΰ του Πέραν, μετά 
λαμπροΰ εστιατορίου, μαγειρικής εκτάκτου.

Περιποίησις καί καθαριότης μοναδική.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ «ΦΥΣΕΩΣ»
Κ Μ. Κι.ιν(ποΛιν. Συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστοϋ- 

μεν. ’Απόδειξις εστάλη ύμΐν τα/υδρομικώς. -ΙΝ.Μ- 
ΒωΛον. ‘Επιταγή έλήφθη Εΰχαριστοίζμεν πολύ. — 
Α. 4 . Κων}ποΛΐγ "Εχει καλώς διεγράφη,—ζΐ Λ'. Β-3- 
Λον. ’Επιστολή καί συνδρομή έλήφθη Εύχαριστοϋ- 
μεν θερμώς. — Γ. Π ΚαβάΜαν "Εχει καλώς, λάθος 
διωρθώθη καί σας εστάλη έτέρα απόδειξις. — Γ. Π 
‘Οδησσόν. Επιστολή έλόφθη Άποστέλλομεν καί έ
τερος προσεχώς γυναικείας καρφίτσας. — A .4. Chi
cago. Επιστολή έλήφθη. Αναμένομεν ώς γράφετε 

προσεχώς έκκαθάρισίν.—Δ Χ· Κ<λυ(χο.Ιιυ. Σίς εγρά 
ψαμεν τα/υδρομικώς έν έκτάσει. — A. Μ Μιρσίναν 
’Επιστολή έλήφθη. ’Απηντήσαμεν αμέσως και άπε- 
στείλαμεν φύλλα. — Κ. Κ. ‘Οδησσόν. ’Επιστολή έλή
φθη. Γραμματόσημα άποστέλλομεν προσεχώς. — Κ Γ 
‘AXtfdrifiiar. Δελταριον έλήφθη. Έγράψτμεν — Κ. 
A. Κάϊρον Σας εΰχαριστοϋμεν διά περιποιήσεις σας 
καί σίς ένθυμοόμεθα πολύ Έλπίζομεν οέ ταχέως συ- 

ναντηθώμεν. — Σ Κ. Μανσούραν. Γραμματόσημα ε- 
στάλησαν διά συστημένης επιστολής. Έλπίζομεν 

έλάδατε. — Λ Α Ίσμαη.ΙΙαν. Έλυπήθημεν δπου δέν 
ήλθατε 'Αλεξάνδρειαν, διατί ; ’Αναμένομεν ειδήσεις 

σας. — Γ. /. ΒΙνχαν. Αναμένομεν έπιστολήν μετ’έμ- 
βάσματος.

oimmwoim ί upooaos,,
Β- ΒΔΚΔΛΗ

Έν Καιρω, όδός Όσέλι, άρ. 5.

Κατασκευάζονται διάφορα ηδύποτα καί οι
νοπνεύματα έξ αποστάξεως αρωματικών φυ
τών μή άναμεμιγμένων μετ’ άλλων τεχνητών 
αερίων καί ούσιών, άλλα μόνον δι* αγνών φυ
σικών προϊόντων. Έκτελεϊται πιστώ; πασα 
παραγγελία.. Τιμαί μέτριαι.
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Κεΐται είς τό κέντρον της πόλεως καί παρά τόν λιμένα. Ιίληάίον 
τών θεάτρων καί τών βουλεβάρτων. Τηλέφωνον καί φωτιβμδς άριάτος. 
ΚαΟαριύτιις. τάξτς καί άκρίβεια άμεμπτος.
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