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ΤΟ ΥΔΩΡ
Το πρός μέτρησιν τοΰ ύψους είς δ φθά

νει ή βροχή χρησιμεύοντα όργανα καλούν
ται β ρ ο χό μ ε τ ρ α ή ύ ετ ό μ ε ~ ρ α. Ή 
έντασις <5έ τής βροχής είνε διάφορος έκά
στοτε, διακρίνομεν δέ τόν ύετόν, ομαλήν 
και διαρκή βροχήν και τόν όμβρον ρα- 
γδαίαν και παροδικήν μετά μεγάλων ύδρο- 
σταγύνων. Έν Άθήναις τό ετήσιον τής 
βροχής ύψος είνε Ο·',4059. Τά ένεκα δέ 
■ψύξεως τον άέρος, όστις έρχεται είς έπα 
φήν πρός έδαφος ψυχρόν, παραγόμενα 
νέφη, έπικαθήμενα τοϋ έδάφους τούτου, 
άποτελοϋσι τήν όμ ί χ λ ην. Σχηματίζεται 
δέ αύτη, ώς έπι τόπλεΐστον, άνωθεν ύγροϋ 
έδάφους ή άνωθεν υγρών λιμνών, θα
λασσών καί λειμώνων, ών ό ύπερκείμε
νος αήρ ψύχεται μέχρι τοιούτου βαθμού 
ώστε νά μή δύναται νά περιλάβη άλλους 
υδρατμούς και εΐτα κάτωθι τής θερμοκρα 
αίας ταύτης ότε οί έν αύτώ υδρατμοί υγρο
ποιούνται . ' Π ομίχλη είνε επικίνδυνος τοΐς 
ναυτιλομένοις ώς καθιστώσα αδιαφανή 
τόν αέρα καί συνεπώς τάς ξηράς, τούς φά
ρους καί έν γένει τά σημεία τών ναυτι- 
λομένων, ότε δεινά πολλάκις επέρχονται 
ναυάγια καί συγκρούσεις ατμόπλοιων.

γ'. <>ί ίΐοτχμ.οί χχί χί ένέρ- 
YSCXC χυτών. —ylt έκ τής βροχής πί- 
π,τουσαι ύδροσταγόνες διά. τής δυνάμεως 
αύτών σχηματίζουσι μικράς όπάς έν αίς 
ιό πίπτον ύδωρ συλλέγετα·. βαθμηδόν, 
πολύ δέ γενόμενον διαβιβρώσκει κατ' ο
λίγον τά στρώματα καί σχηματίζει μικρά 

ρείθρα έντός τών οποίων ρέει ώς μικρός 
ρυαξ. ΙΙεραιτέρω δέ βαΐνον κατατρώγει, 
διά τής αεί έκ τής αύξήσεως τοϋ όγκου 
καί τής βαθμηδόν κτωμένης δυνάμεως, 
έτι μάλλον τά πετριό ματα, σχηματίζον τάς 
χαράδρας έν αίς έτι μάλλον αυξανόμενου 
καί προχωρούν σχηματίζει φάραγγας καί 
μεγάλας κοιτάς, έν αίς ρέει ώς ποταμός 
άρκετά μέγας πλέον, αυξανόμενος διαρκώς 
ύπό ετέρων μικρών ρυακίων. Φέρεται λοι
πόν τό ύδωρ δυνάμει τής κλίσεως τοϋ 
έδάφους μετά ταχύτητος άναλόγου πρός 
τήν κλίσιν ταύτην, άποκτών διαρκώς δύ- 
ναμιν δι ής άποκόπτει μεγάλα τεμάχια 
έκ τών διαφόρων πετρωμάτων δΤ ών δι
έρχεται, ιίτινα καθ' οδόν λεαίνει καί καθι
στά. στρογγύλα καί λεία, τά καλούμενα 
προ κάλα ς.

Έκ τών άποκοπτομένων δέ μικών ο
πωσδήποτε τεμαχίων,ιίτινα βαθμηδόν δια-
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θρίπτονται, προέρχεται ή I λ ν ς τών πο- 
ποταμών, ήτις απεργάζεται την θόλωσιν 
αύτών. Παρασύρει λοιπόν το νδωρ μεθ’ 
εαυτού τάς στερεός άδιαλύτους έν αύτώ 
ΰλας, κεκορεσμένον ον και έκ τών έν αύ
τώ διαλυόμενων, ίνα εις πρώτην αύτοΰ 
ίσορρόπησιν έντός τών κοιλάδων άποθέση 
τάς βαρυτέρας κροκάλας, αϊτινες πολλά
κις οΰτω οχηματίζουσι πελωρίους σωρούς. 
'Ομοίως περαιτέρω κατατίθενται βαθμη
δόν και τά λεπτότερα τεμάχια, τά δέ έλα- 
φρότερα πάντων φέρονται ύπό τών ποτα
μών μέχρι τής θαλάσσης κατά μεγίστας 
ποσότητας. Πρός σχηματισμόν σαφεστέ- 
ρας ιδέας τής τοιαύτης διαβρωτικής τών 
ποταμών ένεργείας, άναφέρομεν οτι ό πο
ταμός Γάγγης έκβάλλει έτησίως 225 εκα
τομμύρια κυβ. μέτρα ιλύος, ήτις, άν έμενε 
συνηνωμένη, θ' άπετέλει στρώμα μήκους 
μέν και πλάτους 26000 μέτρων; πάγους 
δέ 0,33 περίπου τοϋ μέτρου. 'Ομοίως τά 
ύπό τοΰ Ρήνου μεταφερόμενα υπολογίζε
ται οτι θ' άπετέλουν στρώμα μήκους μέν 
και πλάτους 1965 μ.πάχους δέ 0,33 μ. πε
ρίπου. Βεβαίως δέ ή άφαίρεσις τοσούτου 
υλικού επιφέρει τήν έκγύμνωσιν κα- 
λουμένην τών όρέων, ής ένεκα ταΰτα σμι- 
κρύνονται διαρκώς. Κατά τόν Heim ή 
παρούσα τών “Αλπεων μάζα εινε ήμίσεια 
έκείνης, ήν έν αρχή εϊχον. Δέχονται έπί
σης ότι οί λόφοι τού Λυκαβητού, τής ’ Α 
κροπόλεως καί λοιποί πέριξ άπετέλουν 
όροπέόιον, ού τό πλεϊστον δι^βρώθη ύπό 
τών ύδάτων άπομεινάντων οΰτω κεχωρι- 
σμένων τών λόφων. "Οπου δέ καταρρά- 
κται σχηματίζονται, μεγάλοι καταπίπτουσι 
βράχοι, ή δέ επιφάνεια άφ ής πίπτουσιν 
υποχωρεί έτησίως πρός τά όπισθεν. Ύ- 
πελόγισαν λ.χ. οτι ή επιφάνεια τοΰ Νια
γάρα υποχωρεί κατά 1 )3 τού μέτρου έ - 
τησίως.

“Οταν οί ποταμοί εύρίσκωσι παρά τάς 
έκβολάς αυτών προχώματα καί σωρούς 
άμμου δέν δύνανται νά φέρωσι τό μεθ' 
εαυτών υλικόν έν τή θαλάσση, άλλ' έγκα- 
ταλείποντες τούτο έπί τής πρό αυτών πα 
ραλίας οχηματίζουσι βαθμηδόν έπαλλάσ- 
σοντα στρώματα κροκαλών καί ιλύος, 
άτινα οΰτω οχηματίζουσι χώραν έκτετα- 
μένην, ύψηλήν, έν σχήματι Δ πολλάκις, έ
νεκα τοΰ οποίου αί εξάρσεις αύται κα
λούνται δέλτα τών ποταμών. 'Αξιοση
μείωτα τοιαΰτα δέλτα είνε τό τοΰ Ρήνου 

Πάδου, Μισσισιπή, Νείλου κλπ. ών τό 
τοΰ Νείλου έχει έκτασιν 22,194 τετρ. χι
λιομέτρων.

Οΰτω λοιπόν τό έπί τής γής ρέον ύδωρ 
διαρκώς άλλοιοϊ τήν έπιφάνειαν τής γής.

δ'. Τό ύηογεέως ρέον ύδωρ.— 
Τό έπί τής επιφάνειας τής γής διά τών 
βροχών πίπτον ύδωρ, εύρίσκον ραγάδας 
καί χάσματα έν τοϊς πετρώμασιν εισέρχε
ται έν αύτοΐς και διαβιβρώσκον ταΰτα, 
ώς καί έν τή επιφάνεια πράττει, κατέρχε
ται βαθμηδόν έν τή γή. Έκεϊ δέ συναν- 
τών πετρώματα αδιαπέραστα ύπ' αύτοΰ 
ϊσταται καί άνευρίσκομεν οΰτω έν τή γή 
διά τών φρεάτων τόΰδωρ τοϋτο,δπερ έδα- 
φικ όν καλείται. “Αν δέ άδιαπέραστον πέ
τρωμα άναγκάση τό ΰδωρ τό έντός όρους 
είς βαθύτερα στρώματα είσελθόν τά κατ- 
έλθη καί έκ.εΐθεν νά φθάση είς τήν κλιτόν 
τοΰ όρους καί νά έξέλθη έκεϊ δΤ οπής, 
σχηματίζονται αί πηγαί. ΕΙνεδέ τόέδα 
φικόν ΰδωρ καί αί πηγαί άφθονώτερα 
είς δασώδη καί πεφυτευμένα μέρη,διότι τά 
δένδρα συγκεντροΰντα τούς ατμούς προ- 
καλοϋσι τάς βροχάς, καθιστώντα δέ τό 
έδαφος διαβροχώτατον συγκρατοϋσι ύπ’ 
αύτό τό πίπτον νδωρ. Ήν ω εις χώρας 
άπεψιλωμένας τό έδαφος καθίσταται άδια
πέραστον σχεδόν ύπό τοϋ ΰδατος,δπερ πί
πτον έν αύτώ κατέρχεται πρός τήν θάλασ
σαν άποτόμως προκαλοΰν τάς πλημμύρας. 
Είς τούτο δέ άποδοτέον καί αί έν τή ’Ατ
τική παρατηρούμενοι έκάστοτε πλήμμνραι.

Τό έπί τής έπιφανείας τής γής κατ' άρ- 
χάς πεσόν ΰδωρ,ώς ανωτέρω εΐπομεν,ήδύ
νατο νά δράση μόνον χημικώς, μή υπαρ
χόντων όρέων, όπως καί μηχανικώς, ώς 
εϊδομεν,ένεργήση· θά ένήργει δέεις μεί- 
ζονα ή μετέπειτα κλίμακα, θερμοκρασίαν 
μείζονα έχον καί άφθονον διοξείδιον τοΰ 
άνθρακος έκ τής ατμόσφαιρας παραλαμ- 
βάνον. Το έν τή γή δέ νϋν εισχωρούν 
ΰδωρ κέκτηται, ένεκα τής διά τής άτμο
σφαίρας διελεύσεως αύτοΰ, όξυγόνον, άζω- 
τον, διοξείδιον τού άνθρακος, άμμωνίαν 
καί άλλα άέρια. “Ετι δέ μάλλον διά διο
ξειδίου τού άνθρακος έν τή γή πλουτι- 
ζόμενον, μεγάλην έξασκεΐ χημικήν ένέρ- 
γειαν έπί τών πετρωμάτων, πού μέν όξει 
δουν, πού δέ άνάγον, ένταϋθα διαβιβοώ- 
σκον καί διαλύον, έκεϊ δέ κατακρημνίζον 
διάφορα έν αύτώ διαλελυμένα σώματα καί 
νέα σχηματίζον πετρώματα. Οΰτω σχη

ματίζονται έντός τών διαφόρων ρωγμών 
τών πετρωμάτων αί όρυκτολογικαί 
καί μεταλλικοί λεγόμενοι φλέβες. Είς 
όμοίαν δ' αιτίαν όφείλεται καί ή γένεσις 
τών σταλακτιτών καί σταλαγμιτών τών 
σπηλαίων ώς και πρότερον άνεφέραμεν. 
“Ενεκα δέ τής ύπό τοΰ ΰδατος διαλύσεως 
πολλών πετρωμάτων παραγόνται έν τώ 
βάθει τής γής χάσματα ών ένεκα τά ύπερ
κείμενα στρώματα καταπίπτουσι προξε- 
νούντα τούς καλούμενους σεισμούς έ γ κα- 
τακρη μ νί σεων ούκ όλίγας άπεργαζο μέ
νους κατασιροφάς. Είς τοιαύτην έγκατά
κρημνισιν αποδίδεται ή έν Αττική Βουλια
γμένη. Έκ διαλύσεως δέ γύψου το 1885 
συνέβη σεισμός έν V'isp-T/ial. τής Wallis

Κατερχόμενον τό ΰδωρ έν τοϊς βάθεσι 
τής γής άποκτά θερμοκρασίαν ύψίστην, 
φθάνουσαν μέ·χρι 300 καί 400 βαθμών 
είς βάθος 10—1200 μ. Έξαερού μενον 
λοιπόν ύπό τό κράτος τής ύψίστης ταύ
της θερμότητος άποκτά μεγίστην ελαστι
κήν δύναμιν, ήτις τά μέγιστα κατά τάς ή- 
φαιστείας έκρήξεις συμβάλλει πρός άνύ- 
ψωσιν τού τετηκότος ρύακος έν τώ κρα- 
τήρι. Υδωρ δέ ύψηλής θερμοκρασίας έκ 
τών εγκάτων τής γής άνερχόμενον έπι τοϋ 
εδάφους, άποτελεϊ τάς θερ μάς πηγ άς, 
αϊτινες φέρουσι πλεϊστα έν αύτάϊς διαλελυ- 
μένα σώματα, ών πολλά ωφέλιμα πρός 
θεραπείαν πολλών παθήσεων. "Ινα δ’ έν 
νοησωμεν τό ποσόν τών ύπό τών θερμών 
πηγών έξερχομένων έν διαλύσει στερεών 
ουσιών παρατηροϋμεν, ότι ύπελόγισαν είς 
4,000,000,000 έκατόλ. τό ύπό τής πη
γής Wasivadin Temhliz τής Κροατίας 
άπό τής γεννήσεως τοϋ Χριστού μέχρι 
τσϋ I860 άναβληθέν ποσόν τών ορυκτών 
ούσιών, δπερ θά άπετέλει όρος τής Αί
φνης ύψηλότερον. Τοιαύτη θερμή πηγή 
εινε καί ή έν τή ήμετέρα είκόνι Μεγάλη 
Γκένζερ.

ώ. Τό πηγνύμ.ενον ύδωρ. — 
Οταν τών ύδρατμών ή θερμοκρασία ύπό 

*ο μηδέν κατέλθη, έπέρχεται απότομος 
τούτων είς τήν στερεάν κατάστασιν μετά- 
βασις, δτε ουτοι λαμβάνουσι κανονικά κρυ
σταλλικά σχήματα (είκ. γ ), άποτελοϋντες 
εήν χιό να, ής τά μόρια κατά πολλά συνε- 
νουμενα άποτελοϋσι τάς νιφάδας τής γτό
νος, οΰτω δ'έχομεν τό μεγαλοπρεπές θέαμα 
τής πτώσεως χιόνος, ήτις τό πάν περιβάλ
λει διά τοϋ λευκού καί αθώου αυτής χρώ-

Ό μίγαζ θιρμοπήδαζ Γκίί'ζιρ. {otJ.. ΙΟΊ).

ματος, ούδείς δ' ύποθέτω θά ύπάρχη δ μή 
έναγλαϊσθείς έν τώ ώραίω τούτω θεάματι 
καί μή θαυμάσας τήν φύσιν διά τήν ώ- 
ραίαν τών φαινομένων της ποικιλίαν. Με
ταβολή δέ τών ύδρατμών είς όγκους σφαι
ροειδείς πάγου άποτελεϊ το καταστρεπτι
κόν τής χαλάζης φαινόμενον. Ή έν τώ 
έδάφει δέ σχηματιζομένη ύπ'> τής χιόνος 
λευκή σινδών διαλύεται πά ιν μττιί τινα 
χρόνον ύπό τής θερμότητος τοΰ εδάφους, 
ήτις όμως άν είνε κατώτερα τού μηδενός 
ένεκα συνεχούς ψίιχους δέν τύ/κει τούς είς 
τό έδαφος πίπτοντας κόκκους τής χαλά
ζης, οίτινες έν αύτώ έμπηγνύμενοι άποτε- 
λοΰσι τόν καλούμενου παγερόν ό λ ι- 
σθον (cerr/lat). Έπίσης δταν ή θερμο
κρασία τού έδάφους δέν είνε άρκετή όπως 
τηχθή ή χιών, μένει αΰτη καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τοΰ έτους. Τοϋτο παρατη- 
ρέίται έπί τών ύψηλώ.· όρέων, όπου άπό 
τίνος ύψους καί άνω αί χιόνες είνε διαρκείς 
καθ’ όλο τό έτος. Ή γραμμή αΰτη πέραν 
τής οποίας αί χιόνες εύρίσκονται αιωνίως 
καί ήτις δσω έρχόμεθα πρός τόν Ισημερι
νόν φθάνει είς μεγαλείτερα ύψη, καλείται 
δ ριον αιώνιας χιόνος.

'II πτιόσις τής χιόνος εξακολουθεί βε
βαίως κατ’ έτος . “Επρεπε συνεπώς τό 
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πέραν τοϋ δρίου ποσδν ταύτης ν' αύξάνη 
διαρκώς. Τοΰτο όμως δεν συμβαίνει, διότι 
τά ανώτερα αύτής στρώματα έπιφέροντα 
πίεσιν έπί τών κατωτέρων ποιοΰσι ταϋτα 
συμπαγέστερα και τά άναγκάζουσι νά κα ■ 
τολισθήσωσι προς χαμηλότερα μέρη, ώς 
μάζαι πάγου συμπαγείς, πελώριαι ενίοτε, 
καλούμενοι παγετώνες, οϊτινες έχουσι 
πολλάκις πάχος 300 μ. Κινούνται λοι
πόν οί παγετώνες διαρκώς προς τά κα
τώτερα μέρη μετά ταχύτητος άναλόγου 
προς τήν κλίσιν τοϋ έδάφους και τής μά- 
ζης αύτών κυμαινομένης άπο 0,15—1.30 
μ. καθ’ ήμέραν, μετ' εξαιρέσεων, καθ' 
δτι δ παγετών λ. χ. Jacobshavn, ώς δ 
IIellcind παρετήρησεν, κινείται μετά τα
χύτητος 11,70—19,77 μ. καθ’ ήμέραν.

ΙΙαρουσιάζουσι δ’ οί παγετώνες κατά 
τήν πορείαν αυτών ανάλογα πρδς τά τής 
πορείας τών ποταμών φαινόμενα, φέρον- 
τες έπ’ αύτών τεμάχια πετρωμάτων, ά- 
τινα ένεκα τής κινήσεως τοϋ παγετώνας 
τάσσονται είς τά πλάγια αύτοΰ,αποτελούν - 
τα τούς καλού μένους πλευρικούς σω
ρούς. Τά δ’ ύπδ τούς παγετώνας ευρι
σκόμενα τεμάχια πετρωμάτων άποστρογ- 
γυλοϋνται έν εϊδει κροκαλών και τά πλεΐ 
στα διαθρίπτονται σχη ματίζοντα ιλύν, ή- 
τις παρασύρεται ύπδ τών έκ τής τήξεως 
τών παγετώνων σχηματιζομένων ρνακίων, 
είνε δέ πολλάκις μεγίστη κατά ποσόν. 
Οΰτω λ. χ. δ παγετών Ααυεκβάλλει 284, 
374 χιλιόγρ. ίλύος καθ' ήμέραν έν μην'ι 
Αύγούστω. Λεαίνουσι δέ και διαβιβρώ- 
σκονσιν οί παγετώνες, ώς καί οί ποταμοί, 
τάς προεξοχάς τών δι’ ών διέρχονται πε
τρωμάτων καθιστώντες ταϋτα λεία.

"Ετερον δέ μεγαλοπρεπές τούτων φαι
νόμενου εύρίσκομεν έν τοΐς ώκεανοΐς οπού 
πολλάκις τά πλοΐα εύρίσκονται πρδ πε
λωρίων όγκων πάγου πλεόντων, πολλάκις 
130 μ. ύψους, μήκους δέ 1—2 μιλίων, 
μέγιστον διατρέχοντα κίνδυνον. Ούτοι οί 
παγετώνες προέρχονται έκ τών αιωνίων 
παγετώνων τών πολικών χωρών οϊτινες 
ένεκα τού ψυχροτάτου κλίματος φθάνουσι 
μέχρι τών θαλασσών. Ιδέαν τοπείου πα- 
γετώνος παρέχει ή σχετική έν σελ. 112 
εϊκών ήτις παριστα χώραν τών πολικών 
ζωνών ύπδ τών παγετώνων κεκαλυμμέ- 
νην, έπ’ αύτών δέ άγριαι αί λευκαι άρ
κτοι έσθίουσι τά θηράματα αύτών ύπ’ ού- 
δενδς κωλυόμενοι. Οί παγετώνες ούτοι 

όλισθαίνοντες πίπτουσιν έν τή θαλάσση 
καί φέρονται διά τοϋ βάρους των και ύπδ 
τών ώκεανείων πολικών ρευμάτων είς τά 
θερμότερα κλίματα δπου βαθμηδόν τή
κονται.

Πλήν τών ανωτέρω ένεργειών του τδ 
πηγνύμενον ύδωρ παρουσιάζει και τάς 
εξής άξιοθαυμάστους. Εισερχόμενου λ. χ. 
τδ έκ τής βροχής ύδωρ έντός μικρών ρη
γμάτων βράχων και έντελώς πληρούν ταϋ
τα, πηγνύμενον εΐτα, έπιφέρει διάρρηξιν 
τούτων, ώς έκ τοϋ όποιου υψηλοί πολλά
κις βράχοι καθίστανται μικρότατα τεμά
χια. Τδ ύδωρ έπίσης πολλών λιμνών πή- 
γνυται τόν χειμώνα μόνον έξωτερικώς έν ώ 
ύπδ τδ στρώμα τού πάγου διατηρείται τδ 
ύδωρ μετά τών έν αύτώ ιχθύων. ‘Ημεγά
λη αύτη τής φύσεως οικονομία προέρχεται 
έκ τής μοναδικής σχεδόν τοϋ ύδατος ίδιό- 
τητος νά έχη τήν μεγαλειτέραν αυτού πυ
κνότητα είς τήν θερμοκρασίαν τών 4 βα - 
θμών, έν ω ώς πάγος είναι ελαφρότεροι', 
μείζονα κατέχον όγκον. "Ολοι δέ δίπτον - 
τες είς τά ποτήρια τοΰ ύδατος πάγον θά 
παρετήρησαν οτι ούτος πλέει, χωρίς ΐσως 
νά σκεφθώσιν ότι θά είνε καί ελαφρότε
ρος τοϋ ύδατος καίτοι ύδωρ στερεόν καί 
άρα βαρύτερου. ΓΙερί τής οικιακής δέ καί 
υγιεινής τοϋ τεχνητού πάγου χρήσεως 
περιττόν, νομίζω,νά ένδιατρίψωμεν, διότι 
πάντες θά άπήλαυσαν τών εύεργετημάτ'ον 
του τόσα) είς τά αναψυκτικά δσω καί κατά 
τούς τυφοειδείς πυρετούς, ήν χρήσιν βε 
βαίως τά μαλλα άπευχώμεθα.

στ. 'Γόύδω,ο φυσίολογικώί.— 
"Ηδη ερευνήσω μεν ολίγον καί. τήν έν τώ 
ζώντι κόσμοι δριϊσιν τού ύδατος, όπερ 
πάντα τά ζώα είσάγουσιν άπ' ευθείας 
είς τδ σώμα των άγνοοϋντα ίσως τήν τύ
χην του. Ιδού όμως τοΰτο είς μυρίας πο- 
ρουσιαζόμενον ούσίας. Τδ άνευρίσκομεν 
είς τδ αίμα έν ω τά μέν έρυθρά αιμο
σφαίρια περιέχουσιν 68 ο]ο περίπου τοιού - 
του, τδ δέ πλάσμα τοϋ αίματος 90 καί 
άνω. Επίσης ή χολή περιέχει 88 ο]ο, 
έν ω τδ γάλα περιέχει 67—89 ο Jo άνα- 
λόγως τού έξ ού προέρχεται ζώου. Καί 
τα ούρα δέ τδ πλεϊστον αύτών είς τδ ύδωρ 
δφείλουσι, περιέχοντα 940 έπί τοΐς χιλίοις 
έκ τούτου. Άλλά καί έν τώ ίδρώτι, τοΐς 
δακρύοις, τώ σιέλω καί αλλαχού άνευρί
σκομεν τούτο.

"Ετι δέ περιεργοτέρα είνε ή παρουσία 

αύτοΰ έν τοΐς φυτοϊς, ών τό πλεϊστον τοϋ 
βάρους πολλών οργάνων αποτελεί, ά- 
παρσίτητον ον στοιχεϊον τοϋ πρωτοπλά- 
σματος. Οΰτω τά ποώδη φυτά περιέχουσι 
70—80 ο Jo τού βάρους των ύδωρ, 50 ο Jo 
τά ξυλώδη, ενεχόμενου κατά μείζονας γε
νικώς ποσότητας είς αυξανόμενα όργανα. 
Άναπινόμενον διά τών ριζών έκ τοϋ έδά 
φους ανέρχεται διά θαυμαστής διεργασίας 
μέχρι τών άνωτάτων άκρων τών πανυψή- 
λων δένδρων και έκεϊθεν έξέρχεται ώς 
ατμός έν τή ατμόσφαιρα διά τής διαπνοής 
έκ τών φύλλων. Ύπελόγισαν ότι δρυς φέ- 
ρόϋσα 700,000 φύλλα διαπνέει άπδ τοϋ

Τά χρνσταΛΛιχά σχήματα της χιότοΐ· (στΛ. 107/. 

’Ιουνίου μέχρι τοϋ Νοεμβρίου 111,255 
λίτρας ύδατος. Άποτελ.εϊ δέ τδ ύδωρ έν 
τοΐς φυτοϊς τδ αναγκαιότερου συστατικόν 
καθ ότι άνευ τούτου άποθνήσκουσι τά 
εαυτών κύτταρα καί συνεπώς όλο τδ φυτύν.

“Ανευ λοιπόν τοϋ ύδατος ή ΰπαοξις τής 
ζωής τών φυτών καί τών ζώων είνε αδύ
νατος.

• ·
»

Ιδού, λοιπόν, νυν κάτωχοι έν σμικρό- 
τητι. τών θαυμάσιων τοϋ ύδατος ένεργειών 
δι’ ών τούτο δ μεγαλείτερος έν τή φύσει 
παράγων καθίσταται. Εϊδομεν τοΰτο δξει- 
δοϋν πετρώματα,διαλύοι· ταϋτα,μεταλλικός 
παράγον φλέβας, χάσματα διανοΐγον καί 
σεισμούς προκαλοϋν δια τής χημικής του 
ένερχείας. Εϊδομεν έπίσης τούτο λεαΐνον 
καί ίσοπεδοϋν παν τό προστυχδν τεΐνον το 
παν νά έξισώση πρδς μίαν γραμμήν δια 
τ?/ς μηχανικής του ένεργείας. ΙΙού μέν 
σχηματίζει νήσους καί νέα στριοματα 
ή υδάτινη σταγών, που δε δλ.οκληρα 
τοιαϋτα παρασύρει καί διαλύει. Αενάως 
άπδ τής θαλάσσης πρός τήν ατμόσφαι
ραν καί άπδ ταύτης είς τήν ξηράν και δι 
αύτής πάλιν είς τήν θάλασσαν κυκλοφορούν 
θαυμασίως ποικίλας απεργάζεται διεργα

σίας απαραίτητον ον διά τήν συγκράτησιν 
τής ζωής έν τώ ήμετέρω πλανήτη. Δέν 
θά έχρειάζετο δέ πολλά σχετικώς έτη ή υδά
τινη σταγών, όπως τό παν έν τή έπιφανεία 
τής γής ίσοπεδώση,άυμή ένήργη καί ή άντί- 
θετος αύτή δύναμις,ή δρεσιγόνος ηφαίστειό 
της, έν τώ ήμετέρω πλανήτη, θαυμαστή 
ποικιλία ένεργείας χαρακτηρίζειτήν κυκλι
κήν ταύτην τοϋ ύδατος πορείαν ,διεγείρουσα 
τήν έκστασιν πρδ τών μεγαλοπρεπών φαι
νομένων ιίτινα διά τών διαφόρων του ιδιο
τήτων απεργάζεται τό ύδωρ. ΙΙολλι'ι τά τής 
φύσεως θαυμάσια,παρεχούσης διά τοΰ αύ- 
τοϋ στοιχείου τήν μεγαλοπρεπή τών φαινο
μένων ποικιλίαν πού μέν τέρπουσα,πού δέ 
καταστρέφουσα,παρά τήν γαλήνν/ν έγείρου- 
σα τήν τρικυμίαν,παρά τήν δρόσον τήν βρο
χήν,παρά τδν μάγον παφλασμόν τών κυμά
των καί τδν γλυκύν τών ποταμιάν ήχον,τδν 
άγριοντής θαλάσσης μηκυθμόν. ΙΙαρα τήν 
θύελλαν ή γαλήνη,παρά τδν ζέφυρον δ βορ
ράς, άένναιος πάντων ανταγωνισμός, ιδού 
ή μεγάλη τής φύσεως ένέργεια ήτις μας 
εκπλήσσει, μάς τέρπει, μάς καταστρέφει, 
ώστε νά μή γνωρίζωμεν άν μάς ώφελή ή 
μάς βλάπτη. Τής φύσεως όμως καί ημείς 
θεράποντες καί τοΐς νόμοις ταύτης ύπα- 
κούοντες πάντα,αδύνατοι πρός άπόκρουσιν, 
άποδεχόμεθα άναφωνούντες μετά τοϋ 
Flarnriiarion ο·Φύσις\ ώ μεγάλη φύσις \ 
Πόσοι' ολίγοι γνωρίζουσι νά έννοώσι τούς 
λόγους σου 1»

[Τέλος] ©ραβνβονλος Σ ΒληιΗδιις
τιλειόφ. φυσιχΖν ίπιστ-η^ων.

ΊΙ μονσιχή Δ.·<ζ λ άληθνκ γενική γλώσσα, 
ήν α—ας ό ζ.όσ[Λϋ, εννοεί. Διά τοΰτο έν ζπκ- 
σαις ταΐς /ωραις καί S·.’ όλων τών αιώνων ά- 
ζαταπαόστως καϊ [J-ετά μεγάλου ζήλου και 
ττοοΟυυ.ίας (ψ.ιλεϊται, σπουδαία δέ τις και πο
λυσήμαντος μελωδία ταχέως διαδίδεται άνά 
πί.σαν τήν ύφήλιον και έκγενικεΰεται, ένώ ή 
επιπόλαιος και ασήμαντος ταχέως κποπνίγε- 
ται καϊ άποσβέννυται, όπεο δνιλοΐ οτι ή ού- 
σία τής μελωδίας εινε μάλλον εύκαταληπτος. 
Έν τουτοις δέν όμιλεϊ πεοι ποαγμάτων, άλλά 
μόνον πε;1 ήδονής καί θλίψεως, καί διά τοΰτο 
όμιλεϊ μάλλον πρός τήν καοδίαν, έν ω πρός 
τήν κεφαλήν Αμέσως ούδέν έχει νά εί’πγ, κα- 
τάγρζσιν δέ ποιοΰμεν άπαιτοϋδτες παρ’ αυτής 
τοιοΰτό τι,οίον συμβαίνει είς ζωγραφονσαν μου
σικήν,ήτις εινε πάντοτε αδόκιμος καϊ άποροι- 
πτέα...Άλλο βέβαια εινε έκφρασις τών παθών 
καϊ άλλο ζωγραφική παράγασις τών πραγμάτων. 

Σοπιγχάουιρ.
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’(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμ.).

Τά εννέα δέκατα έξ αύτών έθνησκον, τά 
λοιπά έγίνοντο καταληπτικά κα'ι ύπηκουον εις 
τήν ένδι/.θετον θέλησιν αύτοΰ.

Τά άναμφισβήτητα ταΰτα γεγονότα τής 
ένσυνειδήτως καί μετά βουλήσεως ή άσυνει- 
δήτως κα'ι άνευ βουλήσεως τηλεπιδράσεω; τών 
ήμετέρων ψυχικών καταστάσεων έπί ανθρώπων 
και ζώων γεννώσιν έν ήμϊν τό ερώτημα· δΰ- 
ναται άρά γε ή τηλενέργεια ημών αύτη νά 
έπεκταθή και έπί αψύχων ή περιορίζεται 
μόνον είς τά έμψυχα ; Πας ορθώς σκεπτόμενος 
Οά δώση έν αύτώ καταφατικήν άπόκρισιν είς 
το έρώτημα τοΰτο. Άφοΰ ή δύναμις αυτή δύ- 
ναται νά έπιδρά έπί ζώντας οργανισμούς κα'ι 
νά παράγη πολυπλοκωτάτας φυσιολογικής καί 
παθολογικής αλλοιώσεις, πώς είναι δυνατόν νά 
μή παράγη και τά άπλούστερα αποτελέσματα, 
τά μηχανικά.έπιδρώσα καί έπί άψυχα σώματα 
καί παράγουσα ή απλήν κίνησκ τών μαζών 
αύτών ή δόνησιν τών μορίων αύτών κατ’ ακο
λουθίαν καί κτύπους, κρότους τριγμούς καί 
τά όμοια, περί τών οποίων έν τή αρχή τοΰ 
άρθρου τούτου έποιησάμεθα λόγον; Τά πράγ
ματα έπικυροΰσι τάς έκ τών ποοτερων σκέψεις 
ταύτας.

Ό Mesmer αναφέρει άτομον, οπερ δια τής 
δυνάμεως τής θελήσεως αύτοΰ ήδύνατο νά θέση 
έξ άποστάσεως είς κίνησιν βαριΤαν σιδηράν 
άλυσιν έξηρτημένην έκ τής στέγης θαλάμου. 
'Ο ιατρός τοΰ 'υπνοβάτου παιδός Richard 
αναφέρει οτι ό παϊς ούτος έπέτυχε διά τής 
τής βουλήσεως, ώστε ώρολόγιον πύργου τινός 
όπερ έσήμανεν έσφαλμένως τήν ώ-.αν, νά ση- 
μάνη αύτήν δευτέραν φοράν καί όρθώ;. Ό 
Ζ< 'liner, διηγείται ότι ό διάσημος μεσάζων 
Slade κατόρθωσε διά τής ισχύος τής βουλή— 
σεως αύτοΰ νά συ··τρίψη έξ άποστάσεως τήν 
σιδηράν στέγην τής κλίνης αύτοΰ (τοΰ Zol
ler) Wissenschafftiliche Abhandlungen 
Ill). Σπανιώτατά τινα άτομα κέκτηνται τήν 
δύναμιν νά έκτρέπωσιν έξ άποστάσεως τήν 
μαγνητικήν βελόνην. Ό Auguste Κ. ήδύνα- 

το νά έκτρέψη έξ άποστάσεως τήν μαγνητι
κήν βελόνην κατά 7 μοίρας, οτε δέ άπέστρεφε 
το πρόσωπον, ή βελόνη έπανηρχετο είς τήν 
προτέραν αύτής θέσιν. Ό Fecliner αναφέρει 
0τι ή κυρία Ruf έκέκτητο τήν αύτήν δύ- 
ναμιν τοΰ εκτρεπειν έξ άποστάσεως τήν μα
γνητικήν βελόνην. Ό Zollner τό αύτό ανα
φέρει περί τοΰ μεσάζοντος Slade. Όμοίαν πε
ρίπτωσήν άναφέρει καί ό Schopenhauer 
(Wille in der Natur 104). Ή ύπνοδάτις 
Prudence Bernard τό έτος 1850 έξέτρεπεν 
έπανειλημμένως έξ άποστάσεως έν τή ’Ακα
δημία τοΰ Μιλάνου τήν μαγνητικήν βελόνην 
κατά 6 μοίρας. Μεγάλην τηλενεργόν δύναμιν 
έπί έμψύχων καί άψυχων κέκτηνται καί πολ
λοί ύπνοβάται φυσικοί ή δι* ύπνισμοΰ γενόμε- 
νοι.Ό ιατρός Ricard λέγει οτι έγνώοισεν ύπνο- 
βάτας, οϊτινες δύνανται νά έπιδρώσιν μακρό- 
θεν ώς φαρμακεύτοιαι (στρίγγλαι) έπιφέρου- 
σαι νόσους, είς τούς έφ’ ούς διευθύνουσι τήν 
διάνοιαν καί βούλησιν αύτών. Ό Du Potet 
αναφέρει καί αύτός, ότι έγνώρισε πολλά άτο
μα, τά όποια έν τή καταστάσει τής ύπνοβα- 
σίας αύτών έπέδοων έξ άποστάσεως έπί άλλα 
πρόσωπα καί έ'βλαπτον τήν ύγείαν αύτών. Τό 
αύτό άναφέρει καί ό ιατρός Deleuse έν τή 
μετά τοΰ ίατροΰ Billot άνταποκρίσει αύτοΰ.

Και τώρα μάς παρουσιάζεται πρό πέντε 
μηνών ό ιατρός GirOIl, οστις έν τή ’Ιατρική 
’Ακαδημία τών ΙΙαοισίων έποιήσατο άνακοί- 
νωσιν, καθ' ήν παρουσιάζει ώς >·έα>· αυτού iva- 
κάλυψιν ! ! οτι ύπνοβάται τινές κέκτηνται τήν 
δύναμιν νά κινώσιν έκ άποστάσεως έλαφρά σώ
ματα καί νά έκτρέπωσιν ολίγον τήν μαγνητι
κήν βελόνην, κατασκεύασα; μάλιστα καί οργα- 
νον, όπερ ώνόμασε οδενόμετρον ! ! ΙΙολύ άργά 
άνοίγεις τού: όφθαλμούς σου, κύριε Giron, 
όπως παρατήρησης τοιαΰτα φαινόμενα. Τά 
πράγματα αύτά, τά όποια μας παρουσιάζεις 
ώ; νέα. είναι παμπάλαια καί -τααάοχαια, γνω
στά άπό δύο αιώνων. Ή αρχαία ’Ιατρική περί 
ύπνισμοΰ φιλολογία βρί&ει τοιούτων παραδει
γμάτων καί άν ύπεβάλεσο είς τόν κόπον νά 
παρατήρησης όλίγας μόνον σελίδα; έξ αύτής, 
Οά άπεκόμιζες πλουσίαν συλλογήν τοιούτων 
περιστάσεων, πολύ πλέον βαρυσημάντων τών 
ισχνών έκείνων, τάς όποιας παταγωδώς άνέ- 
φέρες έν τή ’Ακαδημία. Άλλ’ είσαι συγγνω
στός, διότι δέν είσαι μόνο: οστις κρατείς τούς 
οφθαλμούς σου κεκλεισμένους πρό τών τοιού
των καταπληκτικών φαινομένων, τών γνωστών 
μετά πολλής ακρίβειας άπό δύο αιώνων, άλλά 
καί πάντες σχεδόν οί σύγχρονοι μεγαλόσχημοι 
καθηγηταί φυσιολόγοι, φυσιοδίφαι καί φιλό
σοφοι. οϊτινες άναστκτωνουσι τόν κόσμον πρι 
ζενοΰντες οοβε'*'··'·' -------
οδόντας, 

πρ\’ 
ούς πατάγους, τρίζοντες τού; 

φρυάττονες καί μαινόμενοι, οσάκις 
ακούωσι γινόμενον λόγον περί τοιούτων ά··υρ-

τειών, φαντασιοπληξιών και ανυπάρκτων γε
γονότων !!

Ή τηλενεργός αύτη δύνκμις τών ήμετέ- 
ρων ψυχικών καταστάσεων μία ούσα κατ’ ού- 
σίαν έμφανίζεται πολύμορφος καί πολυσχιδής 
άποσχιζομένη είς πολλούς κλάδους καί έκδη- 
λουμένη παρά τισι μέν άτόμοις ώς όυναμις 
ύπνιστική, παρ’ άλλοις ώς βάσκανος καί νοσο- 
ποιός, παρ’ άλλοις τούναντίον ώς Ίατηοία, 
παρ’ άλλοις ώς άπλή μηχανική έπιφέρουσα 
κινήσεις μαζών ή δονήσεις τών μορίων αύτών 
καί άλλοτε άλλη. Τήν τηλενεργόν ταύτην δύ- 
ναμιν κεκτήμεθα πάντες, άλλοι μέν έν μείζονι, 
άλλοι δ* έν ησσονι βαθμω, είς τινα δέ σπα- 
νιώτατα άτομα έμφανίζεται έκτάκτως άνε- 
πτυγμένη. Ή έντασις τής δυνάμεως ταύτης, 
ήτις δύναται νά ένισχυθή διά τή; άσκήσεως, 
έζαρτάται ού μόνον έκ τής ιδιοσυγκρασίας τοΰ 
άτόμου, τοΰ φύλου καί τής ηλικίας, άλλά καί 
έκ πολλών άλλων φυσιολογικών καί ψυχολο 
γικών συνθηκών. Έξασκεΐται ού μόνον ένσυνει- 
δήτως καί μετά βουλήσεως, άλλ’ ώς έπί τό 
πλεϊστον άσυνειδήτως καί άνευ βουλήσεως. 
Έν τή σπουδή τών μυστικών λεγομένων φαι
νομένων άπεδείχθη πάντοτε ή άρχή. 5τι τό 
ένσυνείδητον δέν άποτελεϊ τόν πυρήνα καί τήν 
ούσίαν τής ήμετέρας ψυχή; καί ότι ή ένσυνεί- 
δητος ψυχική ενέργεια είναι έλάχιστον μέρος 
παραβαλλομένη πρός τήν άσυνείδητον τοιαύ- 
την. Ή συνείδησις δέν έπεκτείνεται καθ’ ίλην 
τήν έ'κτασιν τοΰ ψυχικοΰ έδάφους. Ό πυρήν 
καί ή ουσία, έξ ών έκπέμπονται αί ψυχικαί 
ημών ένέργειαι, είσί τεθαμμέναι είς τάς ά- 
βύσσους τοΰ άσυνειδήτου.

Τά έκτεθέντα περί τηλεπιδράσεως τών ήμε- 
τέρων ψυχικών καταστάσεων καθιστώσι πιθα
νήν τήν ύπόθεσιν, οτι ή παραγωγή τών φαι
νομένων τής κατηγορία; ταύτης, αύτόματο: 
δηλ. έξ άποστάσεω; κίνησις άντικειμενων ή 
δόνησις τών μορίων αύτών, κατ’ άκολουθίαν 
οί κρότοι, κτύποι, τριγμοί καί τά όμοια, είναι 
δυνατόν νά προέρχηται ενίοτε ούχί έξ άλλο- 
τρίας τινός δυνάμεως, άλλ’ έκ τής ίσχυράς 
τηλενεργοΰ δυνάμεως αύτοΰ τούτου τοΰ μεσά
ζοντος ’Αλλ’ άν εΓς τινα; περιστάσεις, σπα- 
νιωτάτας βεβαίως.καθίσταται πιθανή μία τοι- 
αύτη ύπόθεσις, είς τάς πλείστας ομω; έπι- 
βζλλεται ήμϊν άκαταγωνίστω; πρό; έξήγησιν 
τών φαινομένων τούτων ή παοαδοχή άοράτων 
καί διάνοιαν κεκτημένων ό τοτήτων, τών ό
ποιων ή παρουσία προκαλεϊται διά τοΰ με
σάζοντος.

’Αλλά ποια είναι ή ενδόμυχο; φύσις τής 
τηλεύρανοΰς τχΰτΎ,ς δυνάμεως τών ήμετέρων 
ψυχικών καταστάσεων; Είναι άρα μια τών 
γνωστών φυσικών δυνάμεων ή άποφυά; τις αύ
τών ή είναι δύναμίς τις X, άγνωστου φύσεως 
ούδεμίαν πρός αύτά συγγένειαν ή σχέσιν έ'- 

χουσα ; Ό Ηλεκτρισμός καί ό Μαγνητισμός 
είσίν αί δυνάμεις, πρός τάς όποιας, ώς πρός 
τόν πολικόν αστέρα, θά στραφή άμέσως ή διά
νοια, άμ’ ώς έγερθή έν αύτή ή άπορία αυτή. 
Ό Μαγνητισμός καί ό ’Ηλεκτρισμός είσίν αι
θέρια·. καί θελξίθυμοι έκτάσεις, άνά τάς ό
ποιας πλανάται συνήθως πρός ευρεσιν τής αι
τίας παντός μυστηριώδους καινοφανούς καί κα- 
ταπλήσσοντος φαινομένου ή φαντασία τών αί- 
θεροβαμόνων καί τών μή συστηματικήν, βα- 
θεϊαν και εύρεΐαν έπιστημονικήν μόρφωσιν κε
κτημένων ατόμων. Ώς έν τή ’Ιατρική έπι- 
στήμη έπεφάνησαν κατά διαφόρου; χρόνους 
Πανάκειαι καί Πανιατήρια φάρμακα καί μέσα, 
δι’ ών έπιστεύθη, οτι θά έθεραπεύετο πάσα 
νόσος καί πάσα μαλακία, ουτω καί έν τή φαν
τασία ού μόνον τών αίθεροβαμόνων, τών φαν- 
τασιοπλήκτων καί τών Ερασιτεχνών τής έπι- 
στήμης (DiletailteS), άλλα καί πάντων τών 
σοβαρών έπιστημόνων έπεφάνη ό ’Ηλεκτρισμός 
καί ό Μαγνητισμός ώς τό Παναίτιον, δι’ ού 
θά έξηγεΐτο πάν αίτιατόν, πά/ φαινόμενον και 
γινόμενον έντε τώ έμβίω καί έν τώ άζώω κο
σμώ, καί έν τή έμψύχω καί άψύχω φύσει. 
ΙΙάσαι αί έπιστήμαι κζτείχοντο έπί μακρόν 
χρόνον ύπό πανηλεκτρίτιδος. Ό πανηλεκτρισμδς 
ειχεν έκτείνει είς άπαν τό έπιστητόν τό κρά
τος αύτοΰ.

Ό Μαγνητισμός καί ό Ηλεκτρισμός έφαν- 
τάσθησαν. οτι έγκλείει ολόκληρον τό μυστή
ριον τής ζωής καί είς αύτούς ένόμισαν ότι θά 
ήτο δυνατόν νά άναγάγωσι τήν πρώτην άρχήν 
καί αιτίαν αύτής καί έν γένει πάσας τάς ιδιό
τητας τής έμβιου όλης άπό τής άπλουστάτης, 
τής έρεθιστότητος, μέχρι τής πολυπλοκωτά - 
της καί πολυσυνθετωτάτης, τής συνειδήσεως 
καί τής διανοίας. Καί έν όλη μέν τή Βιολογία 
καί τή ’Ιατρική διεδραμάτισεν έν προγενεστέ- 
ροις χρόνοι; σπουδαιότατου μέρος ό ’Ηλεκτρι
σμός καί ό Μαγνητισμός, έν τώΎπνισμώ όμως 
ιδίως τό κράτος αύτών ήτο έπί μακρότατον 
χρόνον πανίσχυρου. Ιίάντα τά φαινόμενα τοΰ 
Ύπν.σμοΰ καί ιδίως τής Υπνοβασίας άπεδί- 
δοντο ύπό τών παλαιών ύπνιστών, καί ύπ’ένίων 
τών νεωτέρων είς τήν μυστηριώδη ένέργειαν 
τοΰ έν τώ όργανισμω παραγομενου ’Ηλεκτρι
σμού καί Μαγνητισμού. Ό νοΰς έχει πάντοτε 
τάσιν νά άποδίδη τά κατ’ έπίφασιν όμοια καί 
άνάλογα φαινόμενα είς τάς αύτάς αίτιας. Έν 
τή κζταγληπτική καί Υπνοβατική φάσει τοΰ 
Ύπνισμοΰ άπαντώσι πολλά περίεργα φαινό
μενα στενωτάτης έξαρτίσεως τοΰ ύπνισαένου 
άπό τοΰ ύπνώσαντος αύτόν καί άνάλογα καί 
όμοια κατ’ έπίφασιν πρός τάς έλξεις, τάς ο
ποίας έξασκοΰσιν οί μαγνήται πρό; τά μαγνη- 
τικά σώματα καί τούς ετερωνύμους πόλου; άλ
λων μαγνητών. Τοιαΰτα φαινόμενα είσί π. χ. 
μεταξύ άλλων καί τά έξή;. Τά βλέμματα τοΰ
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έν κζτζληψίζ δ'.ζτε·λοΰντος διευθύνονται ζ- 
πλαν^ πρός τινα ώρισυ.ένην διεύθυνσιν καί είνε 
ώσει προσηλωμένα πρός έν ώρισμένον σημεϊον 
τοΰ πέριξ χώρου. Άν νΰν ό ύπνιστής σταθείς 
πρό τοΰ καταληπτικού ύποκειμένου ρίψη τά 
βλέμματά του ατενώς πρός τά βλέμματα αύ
τοΰ, το'τε τό υποκείμενον θά διευθυνη καί θά 
κοατή άκινητως προσηλωμένα τά βλέμματά 
του πρός τοΰς δφθαλμούς τοΰ ύπνιστοΰ του, 
τόν όποιον θά παρακολουθώ έφεξώς, ώς εΐ είλ- 
κετο μαγνητικώς τρόπον τινά ύπ’ εκείνου, και 
θά μιμείται άπαρεγκλίτως πάσας τάς κινή
σεις καί πράξεις αύτοΰ. Άν ό ύπνιστής θέση 
πρό καί έγγύς τών οφθαλμών τοΰ έν καταλη - 
ψία διατελοΰντος ύποκειμένου καί παραλλη- 
λως τών οπτικών του αξόνων δύο δακτύλους 
τνίς χειρός αύτοΰ, τότε έλκει ώς διά μαγνή
του τρόπον τινα τήν διεύθυνσιν τών βλεμμά
των, τού: οπτικούς άξονας τοΰ ύπνισμένου. οσ- 
τις προσηλώνει εφεξής τά βλέμματά του πρός 
τούς δακτύλους τοΰ ύπνιστοΰ του. Άν μετά 
ταΰτα ό πειραματιστής άπομακρύνας αίφνης 
τούς δακτύλους αύτοΰ άπό τών όφθαλμών τοΰ 
ύποκειμένου διευθύνη αυτούς άποτόμω: πρός 
ώρισμέναν τι σημεϊον τοΰ πέριξ χώρου, ώσει 
δεικνύων τρόπον τινα τοϋτο, τότε και τό έν 
καταλήψια διατελοΰν ύποκείμενον θά διευθύνη 
καί θά προσηλώση τά βλέμματα αύτοΰ πρός 
τό αύτό σημεϊον, πρός τό όποϊον καί Οά μένω- 
σιν εφεξής άπλανώς προσηλωμένα, αν ό ύπνι- 

ΤΟΠΕΙΟΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ

στής άποσπάση καί άπομακρυνη άποτόμως 
τούς δακτύλους αύτοΰ. Όμοια φαινόμενα πα
ρατηρούνται καί κατά την ύπνοβατικην περί
οδον τής Ύπνώσεω:. Τό έν "Υπνοβασία ύπο
κείμενον διζτελεΐ ύπό την τελείαν έξάρτησιν 
τοϋ ύπνιστοΰ του, είναι ζναπόσπαστον άπ’αύ- 
τοΰ, παραμένον καί κινούμενου περί αύτόν, ώς 
εϊ ύφίστατο παρ’ αύτοΰ ίσχυράν μαγνητικην 
ελξιν, άκαταγώνιστον δέ αντιτάσσει έναντίω- 
σιν καί ύπό μεγίστης καταλαμβάνεται δυσφο
ρίας έκφραζομένης δι’ άποκρουστιζών χειρονο
μιών, μορφασμών καί φωνών, άν τρίτος τις 
πειραθώ ν’ άποσπάση καί άπομακρύνη αύτό 
από τοϋ Ύπνιστοΰ του. Πρός τήν μαγνητικην 
καί ηλεκτρικήν έλξιν ομοιάζει καί ή έξάρτησις 
καί υποταγή τής βουλήσεως τοΰ ύπνισμένου 
εΐς την τοΰ ύπνιστοΰ αύτοΰ. "Ένεκα τής μεγί
στης ταύτης εξωτερικής καί κατά φαινόμενον 
όμοιότητος καί αναλογίας τών φαινομένων της 
ύπνώσεως πρός τάς μαγνητικάς έλξεις άπεδί- 
δοντο ταΰτα εΐς τήν μυστηριώδη ενέργειαν 
καί άλληλεπίδρασιν τοϋ έν τώ σώματι τοϋ τε 
ύπνισμένου καί τοΰ ύπνιστοΰ αναπτυσσόμενου 
Μαγνητισμού καί ηλεκτρισμού, ου ένεκα καί 
ύπό τό όνομα τοΰ Ζωϊκοΰ Μαγνητισμού περι- 
ελζμβάνοντο πάντα συλλήβδην τά φαινόμενα 
ταΰτα, Μαγνητιατης δέ και Μαγνητισμένος ό 
ύπνιστής καί ό υπνωθείς έκαλοΰντο.

(Έ-όται συνέχεια).

0 ΖΩΜΟΣ ΤΟΤ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΕΙΝΕ Η ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ -

"Εν έκ τών μάλλον κοινών φαγητών είνε τό 
ρόφημα, κοινώς λεγόμενον βραστόν ϊι σούπα. 
Είνε δέ κοινόν και σύνηθες δχι τόσον δι άλ
λους· λόγους, δβον ένεκα τίϊς ίδέας, δτι είνε 
θρεπτικότατοι· φαγητόν. Άλλά είνε πράγματι 
τοιοϋτο; Ίδωμεν. Ό ζωμός παρασκευάζεται 
έκ τίϊς βράόεως κρέατος έν ΰδατι, περιέχει δέ 
πηκτήν, όσμόζωμόν και όρρόν πάντα ταΰτα 
δμως είνε πολύ όλίγον θρεπτικά καϊ Επομέ
νως καί ό ζωμός δέν είνε θρεπτικός. Ενεκεν 
δμως τίϊς θερμότητος αύτοΰ καί τοϋ όσμοζώ- 
μου είνε τονικός καί τήν τονικότητα ταύτην 
οί κλειστοί έκλαμβάνουσιν ώς θρεπτικότητα. 
Άλλά καϊ ένεκα τής ίδιότητος ταύτης ό ζω
μός δέον νά λαμδάνηται έν μικρμ ποάότητι. 
καθόβον διευκολύνει τήν πέψιν μεγάλη ποόό- 
άρτης χαλαρώνει τόν στόμαχον.

Είπομεν ότι ή τονικότης τοΰ ζωμοΰ προέρ
χεται έκ της θερμότητος καί τού έμπεριεχομέ- 
νου όσμοζώμου. ‘Επομένως δσω περισσότερον 
όσμόζωμόν περιέχει, τόΰω τονικώτερος γίνε
ται· ένώ άφ’ ετέρου Λ πηκτή έπιφέρει δυσπε
ψίαν. Φανερόν είνε λοιπόν, ότι πρέπει νά έκ- 
λέγωμεν τό κατάλληλον πρός παραγωγήν ζω
μού κρέας, καί ώς τοιοϋτο γενικώς είνε καλ- 
λίτερον τό Λλικιωμένον, καθόσον περιέχει δλι- 
γωτέοαν πηκτήν. Είδικώτερον δέ δέον νά ποο- 
τιμώμεν τό κρέας ηλικιωμένης ϋρνιθος καί 
βοός. διότι περιέχουσι περισσότερον όσμόζω- 
μον, μάλιότα δέ νά μή έκλέγωμεν, ύ>ς τοϋτο 
γίνεται συνήθως, τά παχέα κρέατα,διότι τό λί
πος είνε δύσπεπτον καί έπιφέρει ανορεξίαν. 
Δι’ άσθενεΐς τό καταλληλότεροι’ είνε τό έκ 
τών μυόνων τοΰ μηρού.

Άλλ’ έκτος τίϊς έκλογης τοΰ κρέατος πρέ
πει νά δοθμ προσοχή καί είς τήν κατασκευήν 
τοϋ ζωμοΰ. Ίνα λοιπόν έπιτύχωμεν καλόν ζω
μόν πρέπει νά πλυθιϊ τό κρέας καλώς, νά κοπιϊ 
είς μικρά τεμάχια καί νά τεθμ έν χύτρα μετά 
ψυχρού ΰδατος, τόσον ώστε νά καλύπτεται τό 
κρέας. Άφίνομεν τοϋτο έπί τινα λεπτά και 
έπειτα θέτομεν έπί μέτριου πυράς τήν χύτραν 
έπί 5—6 ώρας' οΰτω αποχωρίζεται κατ’ όλί
γον τό λεύκωμα καί παρουσιάζεται έπί τίϊς 
έπιφανείας τοΰ ΰδατος έν εϊδει άφροϋ, ϋν έπι- 
μελώς διά τρυπιιτοΰ κοχλιαρίου πρέπει ν’ ά- 
φαιρώμεν, άλλως ό ζωμός θά έχμ κακήν γεΰσιν 
έπειτα όκεπάζομεν καλώς τήν χύτραν, ίνα 
βράσμ καλλίτερον καί ταχύτεροι· τό κρέας ϊνα 
μή έξατμίζεται ύ ζωμός καί μή έξαφανίζεται 
τό όσμόζωμόν.

Οΰτω έκτελεϊται ή βράσις καί διαλύονται τά 
προαναφερθέντα συστατικά τοΰ κρέατος. Τό 

τοιοϋτο ευκόλως άντιλαμβανόμεΟα, έάν ζυγί- 
σωμεν τό βραόθέν κρέας,οπότε θέλομεν ϊδει ότι 
έμεινε τό Λμιόυ μόνον.

’ Διά νά άποκτήόωμεν νοΟτιμώτερον ζωμόν, 
δέον νά βράάοιμεν δύο είδη κρεάτων, βοός καί 
ϋρνιθος έπί παοαδείγματι. ΐι Ινδιάνου.

Θρεπτικώτερον δέ ζωμόν άποκτώμεν έάν 
διαλύσωμεν έν αύτώ κρόκον ώοΰ (αύγολέμονο) 
ϊι άν άφήσωμεν τό κρέας νά βράάμ τόσον,ώστε 
νά διαλυθώσι κατά μέγα μέρος αί ίνες αύτοΰ, 
οπότε δμως είνε ακατάλληλος δι’ άσθενεΐς, 
διότι είνε βαρύς.

Ό ζωμός τοΰ μικράς ηλικίας κρέατος καί ύ 
έκ της βράόεως ποδών, κοιλίας κ.τ.λ. ώς είνε 
ό λεγόμενος πατσάς, περιέχει μέγα μέρος πη
κτής καί λίπους καί ού μόνον δέν είνε θρε
πτικός, άλλά έπιφέρει δυσπεψίαν, χαλάρωσιν 
τοΰ στομάχου καί διάρροιαν.

Έν γενει είς τό ήμετερον κλίμα ό ζωμός 
είνε έπιβλαβής είς τούς έχοντας άδύνατον στό
μαχον, έπιφερει δηλαδή χαλάρωσιν τοϋ στο
μάχου, δυσπεψίαν, άνάπτυξιν άερίων κ.ά.π 
ίϊρός άποφυγήν τών όχληρών τούτων άποτε- 
λεσμάτων δέον νά λαμδάνηται ύπό μικράν 
ποσότητα.

Τό έκ τοΰ ζωμοΰ κρέατος καϊ σεμιδάλεως ή 
όάπρίων ρόφημα, άποτελεϊ τροφήν εΰπεπτον, 
τονικήν καί θρεπτικήν διά τούς άδυνάτους 
καί καχεκτικούς. Τοιαΰτα ροφήματα εινε τά 
λεγάμενα σούπα μέ πάόταν, ϊιτοι μέ φιδέ, σου- 
σαμάκι κ.τ.λ. ΊΙ όρυζα δέν είνε πολύ θρε
πτική. είνε δμως δροσιστική καί άντιφλογι- 
στική τοΰ στομάχου καί τών έντερων.

Τό έκ τών Ιχθύων ρόφημα είνε πολύ νόστι
μοι· όχι διιως καί πολύ τονικόν.

Είς άσθενεΐς μή δίδετε ρόφημα έν άρχμ ϊι 
άκμίϊ πυρετού άλλ* ϊφοΰ ούτος καταπανσμ· 
μάλιστα διά νά γνωρίζετε πότε μελλει νά έλθη 
ό πυοετός ψαύετε τούς πόδας τοΰ νοάοΰντος 
καί άμα ίδίϊτε δτι ούτοι ψυχραίνονται, σημεϊον 
ότι έπίκειται πυρετός.

Ταΰτα λοιπόν περί τοΰ ροφήματος, περί ού 
κακίστην ιδέαν έχοντες πλεϊστοι γονείς καί 
Οεωροΰντες τοϋτο ώς θρεπτικωτάτην καί ώφε- 
λιμωτάτην τροφήν, Ουχνάκις καί έν μεγί 
στμ ποσότητι δίδουόιν έκ ταύτης είς τά τέ
κνα των πρός μεγίστην βλάβην τούτων.

Δόκτωρ Π.

Πρέπει >’ά γνωρΐζωοιν οί άν&ρωποι, οτι αί 
ηδοναί καί αί ενφροούναι καί οί γέλωτες καί αί 
λύπαι καί αί άνίαι καί οί κλαυθμοί εκ τοϋ εγ
κεφάλου προέρχονται' διά τοΰ Ιγκεφάλου δέ 
φρονοϋμεν καί νοοϋμεν καί βλέπομεν και Ακούο- 
μεν καί γινώσκΟμεν.

'Ιπποκράτης.

Ή γυνή ενωρίς οφείλει νά μάΟη ΐ'ά εινε 
γραία, γνώσις ητις δέν αποτελεί μικρόν προσόν.

Σιβινιί.
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ΝΕΚΡΑ 
ι

"Οταν έγιννήθη, τήν γην άνεμόχλευε τό σπάργος 
τής [3Λαοτήσεως. Αί σεμναϊ άνεμώναι εστεφον μί τά 
αιματώδη πέταλα τάς κλιτύας τών βουνών καϊ ό οί- 
ρανός — τό έντευκτήριον τών άποδήμων ψυχών—dir 
ήσθάνετο οί-di Γοϋ έλαφροτίρου νέφους τό συνοφρύωμα-

Την χάρην μόλις έγεννήθη, ίχειραγώγησεν ή Χαρά 
Ειχεν έμπιστευθή είς αυτήν rd χείλη της ή χάρη, χ’ 
ϊχιίνη ευγνώμων, τήν έσκεπε μί ;άς πτέρνχάς tt;c, 
μί τάς όποιας άλλοι μονού! τόσον εύκολα πετϊ .

Ό βίος τής παρθένου ε re ποίημα, τό όποιον γρά
φεται μέ γϋριν κρίνων. Αίδεϊται τήν Απαλότητα τοϋ 
χάρτου τής καρδίας—ή γραφές : ή αιχμή τοϋ Ιρω- 
τος Jid rd άναγνωοθή ro ποίημα πρέπει ό χάρτης rd 
άναλυθή εις τό δάκρυ.

Άδελφι'ι των άνθέων, έχράτει είς τοΐς οφθαλμούς 
της δεσμίαν τήν ακτίνα των αστέρων. 0 άφρός θα 
ύπερηφανεΰετο έάν τω d.lidldor τήν δημιουργίαν τοϋ 
στήάονς της Καϊ ΐζη ώς άφρός είς τήν λύσσαν τοϋ 
Χαθημερινοϋ βίου παρθένος. άμόλυντος. Σχοπός τοϋ 
βίου di’ αυτήν ήτο τό μειδίαμα χαί διά νά ύπηρετή 
τό μειδίαμα αυτό έπλάσθη ή γή ό.1>ι

Παρθένος, ίσον ν ήπιον

II
Τά άνθη τρέμουν ήδη ν’ Αναγνωρίσουν τήν χαριτω- 

μένην αδελφήν των Ή ώχρδτης τοϋ προσώπου της 
προκαλεΐ τήν θλίψιν Έσβέσθη ή φλόξ των οφθαλ
μών της, τό μειδίαμα άπώλεσε τήν κυριαρχίαν του 
χαί μόνον ό άφρ: ς έπέζη τοϋ στήθους της, τήε: ειρω
νείας είχών ζώσα. Καϊ ήτο μόλις δεχαεπταέτις

Ητο βαρεία ή νόσος. Ό πόνος έθόλωσε τούς ό- 
φθαλμούς της, έστέγνωσε τά χείλη της. Ήτο ασθένεια 
ήτις θύματα εκλέγει τάς χαρδίας. Καϊ δέν ϊχει πλέον 
τ- άτθύλλιον χορμόν διιι τά στηριχθή χαϊ ή κόρη 
μόλις έφώλευσεν ή νόσος, έδώρησε τήν πνοήν της είς 
τό “Απειρον.

Ήτο αναπνοή ύπνου ό τελευταίος ρόγχος τοϋ θα
νάτου roc- Τήν εύγλωττίαν των άθρών χειλέων της 
άντεχατέστηοε rd Αγωνιώδες βλίμμα της. δε’ ού συν- 
εκοινώνησε γη καϊ στερέωμα, 'έρεβος καϊ Αθανασία- 
Καϊ έφερεν Ακόμη είς τά χάτωχρα χείλη τό στάγμα 
τής Αγίας Μεταλήψεως, ότε ή πρώτη ήλιαΧ'ϊ Αχτις 
διά τοϋ παραθύρου είσδύσασα,έφώτισεν Απεψυγμένον τό 
μέτωπον. κλειστούς τούς οφθαλμούς, ένώ έξω, αί άνε- 
μώναι εστεφον μί τά αιματώδη πέταλά των τάς κλι
τύας τών βουνών Γαλανός ό ούρανός, φλύαροι οί σπί 
νοι, χαϊ μόνον τό κύμα, λυπόψυχον, έθρήνει τό δη
μιούργημα του.

’Αναζητούν πανταχον τήν προστάτιδα τής κόρης, 
τήν Χαράν. Άλλοίμονον ! Ούτε καν ή Απήχησες των 
πτερύγων της δέν ήχούσθη. ούτε ή σχιά της δέν έφάνη 
ή άστατος

Τήν τοποθετούν είς τό φέρετρου. Νομίζει τις οτι 
ό πρ>; de ιίργάσθη χ·Γι πάλιν, Αλλά τώρυ δια νΐι ιϊπο- 
τελίσιρ τό νεκρικόν περικάλυμμά της. ΙΙάλλευχον, μέ 
άνθη έατεμμένον γαμήλια, τό φέρετρον Αναμένει τό 
μαρανθέν άνθος. Καϊ ri/r ύπεγεϊρουν χαϊ τήν άποθέ- 
τουν σιγανά οστεώδεις γηραΐαϊ ρΐ( ες, έχ ρίγους συν- 
ταραοσόμεναι, είς τάς λεύκας σανίδας αί όποϊαι τρί
ζουν. Καί ίνοήνται μετ’ όλίγον έπ’ αύτοΰ δροσερά ια 
χαϊ καυστικά δάκρυα.

Τό εικόνισμα τής Παναγίας άργυροΰν, άπαστράπτον 
ένώνει τάς χεϊρας τής χάρης ώς έν προσευχή εύχαρι- 
στηρίω. Ό νυμφικός πέπλος κρύπτει σχεδόν άπό τήν 
βέβηλου περιέργειαν τοϋ χονδροπλασμένου κόσμου τήν 
αίθερίαν μορφήν τοΰ άποδημήσαντος άγγέλου. Τιιάνθη 
συαπιεζόμενα, συνωθούμετα μετά στοργής ζητόΰν r’d- 
ποκρύψουν όλου τό σώμα τής παρθένου Καϊ δέν βλέ
πει τις έπιπλέοντα e'.ti τοϋ φερέτρου,— τής ναυαγοσω
στικής αύτής φαλαινίδος, είς τό πέλαγος κόσμου — 
είμή πέπλον κοί άνθη: τά σύριβολα τής Παρθενίας.

III

Βαρύς ό κώδων τής έκχλησίας θρηνεί τόν θάνατον 
τοΰ Σωτήρος Τήν νύκτα άπεκαθηλώθη ό Μέ,γας ’Επα
ναστάτης καί οί χριστιανοί σναωάοϋτΓαι εύλαβως πρό 
τοϋ άνθοβλήτου ’Επιταφίου, ριπτόμενοι είς τά γόνατα

"Αλλος κώδων είς τό κοιμητηρίου θρηνεί τής παρ
θενίας τήν νίκρωοιν. Όλίγω έμπροσθεν τοϋ επιταφίου 
άπέθεσαν τόν νεκρόν διά νιϊ ψαλοΰν τοϋ ίερέως αί εύ- 
χαί Καί αΰτόε ό ίερεύς. ό στωϊχός ιεροφάντης, δέν εί
ναι κύριος τής φωνής του' πνίγεται είς τό δάκρυ Καί 
ένοΰνται τών δύο κωδώνων οί βαρείς όλοΐυγμοί, ένώ 
αί άνεμώναι στέφουν χαριέντως τιις κλιτύας των βου
τών χαϊ οί σπίνοι, φλύαροι διακόπτουν τήν μονοτο
νίαν τής φύσεως.

Ώς στόμα οργισμένου Σατανα χαίνει ό τάφος. Τό 
χώμα, είς τό βάθος είναι έρυθρουν, ώσιϊν νά αίμάσσει 
καϊ αύτό

Οί νεχροθάπται κοσμούν μέ τό φέρετρον τά χείλη 

τοϋ μνήματος- Καϊ τρίζει πάλιν τό άώυχον σανίδωμα 
χαϊ πάλιν διαμαρτύρεται. Τό Αδρανές σώμα τής παρ
θένου συνεκλονίσθη μετά τοϋ είκονίσματος τής Πανα
γίας. Ή άκρα τοϋ πέπλου έξέφυγεν όλίγον τού φε
ρέτρου χαϊ εν άπό τοΰ νεκρικοί! στεφάνου άνθος, πί- 
πτου, ποοηγήθη είς τ!ι βάθη τοϋ τάφου. Τά ρόδα μυ
ρώνουν τήν Ατμόσφαιραν γύρω. Ή Αηδών παρενθέτει 
τό ασμά της είς τόν θρήνον τών κωδώνων. Ό άφρός 
σιωπά εις τήν δύσιν τής Ακτϊνος.

’Οξύ μοιρολόγημα αίφνης σχίζει τήν έρημον σιγήν. 
Ή κόρη θάπτεται.

Τρίζει, βογκά rd φέρετρον καϊ τό χώμα σπεύδει νά 
ένανκαλισθή τήν λείαν του. Τήν σκεπάζουν έντελώς 
οί βόλοι τοϋ χώματος, ραινόμενοι μέ δακρυα πίκρα. 
Σχίζεται ό χάρτης, έφ’ ού ήτο γεγραμμένον τό ποίημα 
τής ύπάρξε>ς τής κόρης, διαρρήγνυται ή καρδϊα, χαϊ 
έκπηδί άναζώσα από τά βάθη της, μία μυστική λέξις'· 
'Αθανασία Καϊ άπαντα είς τό σπαρακτικόν κύλισμα 
τοϋ χώματος χαί είς τήν στοναχήν τοϋ κώδωνος, τής 
άηδόνος τό έρ,ι.τικόν κελάδημα, όπως μετ’ όλίγον θά 
άπαντήση είς τόν θρήνον τοϋ ’Επιταφίου, τό χαρμό
συνου τής Άναστάσεως φίλημα.

Δ. I. ΚαλογερΛ«ονλος

ΕΒΡΑΤΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

— ΊΙ θη-ταυροι τ’?ίς άνοριίας "ίεν ωνε'Κηϋσιν 
■η <5έ δικαιοσύνη έλευθεθόνει έχ θανάτου.

— Ή όχνηρά χειρ πτωχείαν φερει, πλουτί
ζει δέ ή /εΐρ τοΰ έπιυ.ελοΰς.

— Ό συνάγων εν τω θέρει εινε υιός συνέ- 
σεως· ό δέ κοιαώριενος έν τω θερισιζω εινε υι
ός αισχύνης.

— ‘Η υ-νηριη τοΰ δνκαίου εινε υιετ' εύλο- 
γίας· τό δέ όνομα τών ασεβών σηπεται.

— Τό μϊσος διεγείρει έριδας· άλλ’ ή αγάπη 
καλύπτει πάντα τά πράγματα.

— Ή ράβδος είναι διά τήν ράχιν τοϋ ένδε- 
οΰς φρένων.

— “Όστις καλύπτει μίσος ύπό χείλη ψευδή 
καί όστις ποοφέρει συκοφαντίαν, εινε άφρων.

— “Όπου είσέλΟη ύπερηφανΐα, εισέρχεται 
καί καταισχύνη.

— Ό υποκριτής διά τοΰ στόματος αφανί
ζει τόν πλησίαν αύτοΰ. Άλλ’ ό δίκαιος όιά 
τής γνώσεως θέλει έλευθερωΟγ.

— "Οστις έγγυϋται δι’ άλλον θελει πάθει 
κακόν· όστις μισεί την έγγύησιν είνε ασφαλής.

— Ώς έρρινον χρυσοΰν είς χοίρου μύτην, 
ουτω γυνή ωραία χωρίς φρονησεως.

— Οί σ.έν σκοιπίζουτι και όμως περισσευ- 
ουσιν οί δέ παρά τό δέον φείδονται καί όμως 
έρχονται είς ένδειαν.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΠΙΚΡΑΝ «ΙΟΥ ΝΙΥΟΣίΙΤΙβΑ

Ί’πό τήν σκιάν τών καταπρασίνων δένδρων, 
άναπνέων τόν ζωογόνον αέρα τής θαλάσσης, 
δέν κάμνω άλλο παρά νά σέ ενθυμούμαι, μι
κρά μου Μυοσωτίς

' Μακράν τής ιοστεφούς χώρας έν ί, διαμένεις 
εις τάς ποιητικάς άκτάς ένός τόπου είς τόν ό
ποιον οί ναΰται και τά δίκτυά των εινε τά 
υ.όνα τά όποια μου ύπενΟυμίζουν τόν κόσμον 
τόν ίαοιρον, δέν παύω νά σέ αγαπώ καί νά 
σέ λατρεύω, δεν παύω νά φαντάζωμαι διαρ
κώς τήν μάγον εικόνα σου ένωπιόν μου !

Έκεΐ κάτω ή θάλασσα μυκαται και ό ναύ
της πλέκει τό έρωτικόν του είδύλλιον με τήν 
άβράν καί χαρίεσσαν κορασίδα τών κυμάτων. 
Είς τάς φωνάς τάς ήχηράς τοΰ κύματος απο
κρίνεται τό φίλημα τών πονουσών καρδιών 
των. έν ω ό βράχος, αιώνιος μάοτυς τής σκη
νής αύτής τής ίερής, ατάραχος δέχεται τά 
ραπίσματα τά όποια, μετά τόσης χάριτος και 
όρμής καταφέρει είς τό πρόσωπόν του ή γα
λανή έρωμένη του ! < >ί οφθαλμοί μου πλημμυ- 
ρίζουσιν άπό δάκρυα όταν βλέπω τήν αγάπην 
των τήν άπειρον, τρελλή μου Μυοσωτίς ! Αυ· 
τοΰ πέραν μέ ένθυμεϊσαι αρά γε ; ’Ενθυμείσαι, 
ώ ατελεύτητος ζωή, οτι μακράν έδω είς τό 
κΰμα ύπάρχει μία ψυχή ήτις σέ λατρεύει ; πό
σον Οά έπεθύυ,ουν νά τό γνωρίζω Δέν έχου- 
σιν εδώ τά όμματά μου τήν Μυοσωτίδα σου. 
πτω/ή μου AvrCIlim, ίνα εύφρανθώσιν, άλλ’ 
ούτε'ρόδα καί κρίνα εύοσμα ύπάρχουσιν ίνα 
καταδαμάσωσι την έξηγριωμένην μου καρδίαν. 
’Αγροίκος φύσις περιβάλλει τήν ψυχήν μουJ 
Οί βράχοι οί πελώριοι δέν έννοοΰσιν άπό αι- 
σΟηΰ.ατά υψηλά καί ή άμμος ή Οαλασσία δέ
χεται αναίσθητος τά θερμά μου δάκρυα.

Έν θαλάσσιον βρύον. έκεΐ κάτω, συναρπά
ζει τόν νοϋν μου '. Ίσως εκείνο νά έννοή την 
άγάπην. Ίσωε καί είς τόν βυθόν τής θαλάσ
σης έχρησίμευσε ποτέ ώς στρώμα δυστυχών 
ύπάοζεων. ών τό χάριεν είδύλλιον είμαρται νά 
τελειώσγ, ύπό τάς θωπείας τών κυανών κυμά
των τής γαλανής θαλάσσης. Οπόσον μ έν- 
θουσιάζει ή ιδέα αύτή '.

Τό λαμβάνω εις τάς χεϊρας μου καί πιέ,ω 
δι' αύτοΰ τήν καρδίαν μου! Ζητώ νά με πα- 
ςηγορήση, άλλά τίποτε.... δεν όμιλει, 
■ρήνει μόνον νά τήκωμαι, νά τήκωμαι ό δύσ
μοιρος είς τήν αχανή έρημον τοΰ έρωτος μου .

Σοβαρά έκεϊθεν προβαίνει ή λατρευτή μου 
είκών σου · · ■

— Ζωή μου, σ' αγαπώ '. Μικρά μου Μυο
σωτίς, σέ λατρεύω '.

Τίποτε δέν αποκρίνεται εις τάς πλήρεις πό· 
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νου καί περιπαθείας φωνάς μου. Μόνον ή θά
λασσα έξακολουθεΐ τον αιώνιον μουρμουρισμόν 
της καί τό κΰμα έγειρόμενον θραύεται ώργι- 
σμένον έπι τοϋ βράχου, ωσάν νά όμιλγί και νά 
λεγ·/) πρός τήν καταπεπονημένην μου ψυχήν...

—- Μή πον-Ζς ! μή στενάζης ! είνε ψυχρά 
κα'ι αναίσθητος όπως ό βράχος ούτος 1 ■ · ·

"Λ, δχι! γαλανόν μου κϋμα ! είνε ή κόρη 
τών όνείρων μου εκείνη ! ΙΙοτέ, ποτέ δέν θά 
φανή ψυχρά είς τήν έρώσαν τήν αγαθήν ψυ · 
χήν μου 1

* * *

Τά μαγικά ποτήρια.
Λάόετε τέΰΰηρο ποτήρια τοϋ ΰδατος καϊ 

θέΰατε ταΰτα κενά έπί τίνος τραπέζης. προ- 
τείνοντες είς τούς παρευρϊΰκομένους:

• Τίς δύναται νά Οέ<3η ΰδωρ είς τό πρώτον 
ποτάμιον, νά κενώάιι τοϋτο εΐς τό δεύτερον 
και τό ύδωρ νά λάΰι.ι χρώμα γαλακτώδες, είτα 
είς τό τρίτον καϊ νά γίνμ ίόχρουν και τέλος 
είς τό τέταρτον καϊ νά γίνη μέλαν.

Τό παίγνιον τοϋτο κατορΟοϋται, έάν τό μέν 
πρώτον ποτήριον άψήΰετε καθαρόν, τό δεύτε- 
τεροε έκπλύνετε διά ϋξους, τό τρίτον διά δια- 
λύΟεως ποτάΟΟιις καί τό τέταρτον διά διαλύ- 
Οεως Οτυπτηρίας.

Αί προπαοαΟκευαϊ, εννοείτε, δτι πρέπει νά 
γίνωόιν Ιδιαιτέρως.

*
Έλα ! έλα, ψυχή μου ! έλα πάλλευκος δρό - 

σος νά δροσίσης τήν πεφλογισμένην μου καρ
διάν ! δέν θά τό άρνηθής ! δχι ! τό βλέπω ! οί 
κρυσταλλώδεις οφθαλμοί σου μου λέγουν πώς 
με αγαπάς, λαμπρόν μου κρίνον, τά ρόδινά 
σου χείλη θέλουν κάτι νά ’πουν, κάτι νά ψι
θυρίσουν ! Πές το ψυχή μου. πές το ! Μή ντρέ
πεσαι! *0  λόγος τής αγάπης εινε ό ποιό γλυ
κύς ! Δέν εινε άλλο άθωότερο λουλοΰδι άπ’τόν 
"Ερωτα !

* «
*

Έν μέσω τοϋ πυκνοϋ σκότους τής νυκτός, 
ύπό τά μεγάλα δένδρα και τόν ύψηλόν πλά 
τανον, καθ’ ήν ώραν ό καταπράσινος και πλή- 
ρης αγάπης Πεϋκος ή'θελε κόψει ίνα έναποθέ- 
ση φίλημα έπί τής παρακειμένης Λεύκης, προ- 
φέρων διά τής βραχνής καί γαργαλιστικής φω
νής του λύγεια άσματα ερώτων, τήν ώραν ε
κείνην ήθελαν κι’ έγώ νά όνειρευθώ δνειρον 
λαμπρόν καί ζηλευτόν !

Εσένα ήθελα νά "δω, λατρευτή μου Λνΐ’β- 
ΠΙΙΪΙ, πλήρη αγάπης τείνουσαν τάς χεΐρας 
σου, καί έ/αγκαλιζομένη τήν άθώαν καί φλο- 
γίζουσαν καρδίαν μου, ν’ αναφώνησης· · ·

— Ζωη μου, σ’ αγαπώ !

“Εγραφογ παρά τάς ΐχβο^άζ roti ΙΙαρύσσου.
’Αδαμάντιος Μπαβαβέας.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΧΕΣΡΟΤΡΓΠΗ ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Έχ παντός χρόνου έναμίλλως έπανέλαβον οί φι
λόσοφοι, οτι «έκ χ,ειρός χρίνετα: ανηρ> Τό πλήθος 
έστί πεπεισμένου περί τής άληθείας ταύτης. Καί εΐς 
τοϋτο άναμφιβόλως οφείλεται ή τών χειρομαντών επι
τυχία.

Πρό τινων ετών δέν συνεβουλεϋθησαν κυρίαν τινά, 
φέρουσαν τόνομα τής αρχαίας πρωτευούσης τής Αί
γυπτου, όπως αάθωσιν, έαν Οά έβασίλευεν ό βασιλεύς 
τής ’Αγγλίας Έδουάρδος ;

Οί μάντεις βλέπουσι τό υέλλον έν ταΐς πτυχαΐς 
τής χειρός αϊτινες διασταυροϋνται κατά τάς λίαν ποι- 
κοιλλούσας διευθύνσεις αυτών, κατά τό όρος τής ’Α
φροδίτης κλ.

Ες τινας περιστάσεις ό ιατρός, έκ τών τύλων, τών 
έλκων, έκ τοϋ τρόπου, καθ’ ον οί όνυχες είσιν έφθαρ- 
μένοι, μαντεύει τό έπάγγελμα τοϋ πάσχοντος.

Κα! τοϋτο δέ ουχί μόνον, καθ' όσον άφορχ είς τούς 
έργάτας, άλλά καί είς αύτούς τούς καλλιτέχνας. 
Έπί μόνη ••fi επόψει τών χειρών τών κλειδοκυμβα- 
λ'.στών, κιθαριστών, δύναται τις νά διάγνωση τα σχε
τικά έπαγγέλματα.

Έάν αί χεΐρες ένδοξων καλλιτεχνών έπι μακρόν 
χρόνον έμελετήθησαν, δέν ήτον ενδιαφέρον, νά σκο- 
πήσωμεν κα! έξετάσωμεν τάς ίατρικάς χεΐρας καί 
ιδία των χειρουργών;

Ό περιφανής όφθαλμολόγος Grafe έκέκτητο χεΐρα 
θαυμασίως λεπτήν, κομψήν, επιμήκη, ώς βλέπε·, τις 
ταύτην επί τοϋ στολίζοντας τόν τάφον αύτοΰ αγάλ
ματος. Οί Diefl'enbach καί Lanqenbeck. τοϋ τελευ
ταίου τούτου ένδοξου, διά τάς αυτοπλαστικάς αύτοΰ 
εγχειρήσεις, εϊχον έπ’ ίσης λεπτοφυεστάτας χεΐρας, 
μετά μήλου στενοϋ καί δακτύλους λεπτούς άμα καί 
επιμήκεις.

Τουναντίον δέ ό Schleieil, άναφέρων τάς χεΐρας τών 
περικλεεστέρων γερμανών χειρουργών, λέγει ότι τό 
δέρμα τής χειρός αύτών είνε ξανθόν, έρρυτιδωμένον. 
εστεοημένον τριχών, έφθαρμένον ώς έκ τών άκατα- 
παυστων πλύσεων καί τής χρήσεως τών αντισηπτι
κών καί ή μορφή δέ τών χειρών αύτών στερείται 
ώραιότητος, διότι είσι βραχεΐαι, πλατεία·, μετά μι
κρών τε καί παχέων οακτύλ.ων.

ΤΙ τε δεξιότης κα: λεπτότης τών κινήσεων, ιδιαι 
εισί τών κομψών καί έπιμήκων χειρών. Λεπτοί καί 
μακρο'ι δάκτυλοι στερούνται μέν ισχύος επιτρέπουσι 
δέ τήν κινήσεων ακρίβειαν. Ούδέν όθεν τό παράδοξον 
αν τοιαϋται χεΐρες άνήκουσιν έκείνοις τών ειδικών, 
οίτινες καταγίνονται είς λεπτοφυείς έγχειρήσεις, οίον 
τοϊς οφθαλμολόγοις καλλιτέχναις κ.λ.

Άπ’ έναντίας αί δι’ ακρωτηριασμούς καί λαπαρο
τομίας και έν γένει διά πάσας τάς μεγάλας εγχει
ρήσεις κατάλληλα! μάχαιραι, έ'χουσίν ανάγκην σθε
ναρών καί ρωμαλέων χειρών. τοϋθ’ϊπερ παρετη.ήθη 
εΐς χειρουργούς οίος ό Ezerny, Mienliez, Bergmann, 
Pean, Doyen.

Εινε βέβαιον, ότι ή μορφή τών χειρών αύτών ού- 
οόλως επηρεάσθη ύπό τής έξασκήσεως αύτών περ: 
τάς εγχειρήσεις, τών χειρουργών μή εΐδικοποιουμέ · 
νων, ή βραδύτερον, δτε ή άνάπτυξις τών οστών είνε 
περίπου τετελεσμένη.

( Εχ ΙΙαρισΙωτ).

Π Ν ΔΙΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΙΔΑΞ

’Ολίγο: κάλαμοι άχυρου. βρύζα καί κενά κελ.ύφη 
ώών άρκοϋσιν είς τήν κατασκευήν χαριεστάτου πιδα- 
κος, οστις δέν θά άπαιτήση οΰδένα μηχανισμόν καί 
τέχνην.

Ή κάτωθι ήμετέρα είκών δίδει ακριβή ιδέαν τής 
κατασκευής τοΰ πίδακος τούτου καί θά μας άπαλλάξη 
μακρας περιγραφής. Διά νά επιτύχετε στερεάν συγ- 
κόλλησιν τών κελύφων μετά τών άχύρων θά μετα- 
χειρισθήτε τεμάχια φελλών, τά όποια κόπτετε το 
κατά δύναμιν, καλλιτεχν-.κώςΊνα δέ μή ρέη τό.ΰδωρ 
έχ των αρθρώσεων έφαρμόζετε κοινόν κηρόν ή ισπα
νικόν κηρόν (βουλοκέρι). Ό μεσαίος καί μικρότερο, 
τών δύο ετέρων σωλήνων πρέπει νά είνε στενωτερο

αύτών καί τό άνω ακρον του νά κλεισθή επίσης οια 
κηροί, έφ’ ού άνοίγετε μικράν όπήν διά βελόνης 
θερμής.

Μόλις έτοιμασθή ή συσκευή σας χύνετε υοωρ εις 
τό ύπερκείμενον κέλυφος. Τοϋτο επιτυγχάνετε τη 
βοήθεια τοϋ στόματος καί διά τοϋ σωλήνος τοϋ χρη
σιμεύοντας πρός έκροήν. Κατόπιν χύνετε ύδωρ εις 
τήν λεκάνην τήν ύπερκειμένην τοϋ κελύφους, ε.ν ω 
έθέσατε προηγουμένως καί ύδωρ. Έκ τής λεκάνης 
δέ ταύτης τό ύδωρ διαβιβάζεται κκτ ευθείαν οΐς -ό 
κάτω κέλυφος διά τοΰ ύπάρχοντος σωλήνος κα: απΟ- 
διώκει τόν υπάρχοντα άέρα Ό δέ. άήρ ουτος.οιο 
χετευόμενις διά τοϋ έτέρου σωλήνος άπερχετακ ει; "ο 
πρώτον κέλυφος, οπού όμως ένεκα καί τοϋ έχει ύπαρ- 
χοντος ήδη άέρος επιφέρει πίεσ:ν. ήτις αναγκάζει το 
ύπό τόν άέρα ευρισκόμενον ΰδωρ νά άνελθη εν τω 
μεσαίω σωλήνι καί έξέλθη διά τής,μικρϊς οπής. 
Οΰτω σχηματίζεται ό πίδαξ, οστις Οά είνε τόσω υψη
λότερος, δσω μεγαλειτέρα είνε ή άπόστασις μεταςύ 
τών ούο κελύφων.

Πώς πρέπει νά γυρναζώρεθα. — Έάν έφαν- 
τάζετο καθείς πώς λειτουργεί έσωτερικώς τ'ο σώμα 
του. πώς ή καρδία του, οί πνεύμονες, τά.νεΰρα κτλ. 
έργάζονται. άναμφιβόλως θά εσκεπτετο μήπως αί κι
νήσεις τοϋ σώματος, αί έκ τής γυμναστικής προερ
χόμενα! κυρίως, βλάπτουν τό σώμα ήμών. .

Καί δμως, χαίτοι ό μηχανισμός τοϋ ύμετερου σώ
ματος είνε λεπτότατος, αϊ γυμναστικά: αύται κινήσεις 
όχι μόνον δέν τό βλάπτουν, άλλά καί τό.ώφελοϋν. 
Ρίψατε έν βλέμμα επί τών παίδων. Ποια άλλη ηλι
κία ύποβάλλει είς μεγαλειτέρους κόπους, εύστροφω- 
τέρους έλιγμοΰς καί βιαιοτέρας κινήσεις "ό ανθρώπι
νον σώμα;'Καί έν τούτοις τά μικρά αύτά. διαβολά
κια είνε ροδοκόκκινα, μέ όρεξιν πάντοτε ακονισμέ- 
νην καί άπολαμβάνουσιν ΰπνου γλυκυτάτου. .

‘’Απεναντίας' οί εΐς γραφεία κεκλεισμένοι καί μή 
ύποβαλλόμενοι εις κινήσεις, πάντοτε είνε ασθενικοί, 
ωχροί, άνευ όρέξεως κ.λ.π. ,, , ,

Κινεΐσθε λοιπόν, περιπατεΐτε είς μάκρους εξοχικούς 
περιπάτους καί μή άφίνετε πασαν ευκαιρίαν δι.α νά 
γυμνασθήτε. Δέν εΐμεθα όλοι χωρικοί, ξυλουργοί καί 
ένζγένει έπαγγελματίαι τοιοϋτοι, ώστε αυτή ή εργα
σία ήμών νά επιφέρει γύμνασιν. ’Ανάγκη λοιπόν 
μετά τήν εργασίαν ήμών νά 'ασχολούμεθα εις τοιαϋτα 
έργα,ώστε ό μέν νοϋς νά ελαφρώνεται, τό οέ σώμα.να 
γυμνάζεται. ’Εσχάτως έφθασαν καί εν Ελλάδι. όρ
γανα οικιακής γυμναστικής ήν έφή.ρμωσαν είς τά 
βόρεια κράτη, άκριβώς πρός τόν σκοπόν τοϋτον.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΏΣΕΙΣ

ΚιιΟιιριιίιιός τών ιιαρράρων.— Διά νά καθα
ρίσετε καλώς διάφορα μάρμαρα, άναμίξατε 20 δρά
μια διττανθρακικοϋ νατρίου καί 10 δράμια κιμωλίας 
τά όποια άφοΰ κοπανίσετε, μιγνύετε μέ ΰδωρ, ώστε 
νά σχηματίσητε πολτόν Έξ άλλου λαμβάνετε καί 
τεμάχιόν έλαφρόπετρας τήν οποίαν τρίβετε προηγου
μένως εΐς άλλο μάρμαρον ώστε νά σχήμα τισθή μία 
πλευρά λεία. Διά τής πλευράς .δέ ταύτας .τρίβετε τό 
πρός καθαρισμόν μάρμαρον, χύνοντες επ’ αυτου εκ 
τοΰ προαναϊερθέντος πολτού. Τέλος πλύνετε καί με 
σάπωνα και περατοϋτε τόν καθαρισμόν.

ΑΙ έκ όκωοίας κηΔΛδες τών άσπρορρούχων ά- 
φαιροΰνται. άν βρέξωμεν ταΰτα έπανειλημμένως διά 
διχλωριούχου κασσιτέρου.

Γαρΐδαα τηγανιόταί.— Τηγανίζομε·/ τάς γαρί
δας μέ καλό βούτυρον, ρίπτομεν ολίγον κονιάκ, τό 
άνάπτομεν καί γιαχνίζομεν.

Κροκέτες ιιέ πατάτες. — Βράζομεν μίαν όχαν 
πατάτες, περνοΰμεν αύτάς άπό ψιλό τρυπητό, τάς 
ζυμώνομε·? μέ ολίγον άλευρον κα: άλας καί κάμνο- 
μεν πουρέ. Κατόπιν άνοίγομεν όσαις πατάτες θέλο
μεν καί τάς γεμίζομε*  μέ χιμά τάς τηγανίζομεν μέ 
βούτυρον καί σερβίρομεν όμοϋ.

’Αντί πάγου. "Οταν αμφιβάλλετε περί τής χα- 
Οαοιότητος τοΰ πάγου, μή ρίπτετε έξ αύτοΰ έντός. τοϋ 
οϊνου, τοϋ ΰδατος κτλ., αλλά θέσατε τά ποτά εντός 
~,·αλών καί ταύτας έντός κάδου περιέχοντος πάγον 
εΐς υ,ικρά τεμάχια, μεθ’ ού μιγνύετε καί μαγειρικόν 
•χονδρόν άλας. 'Ή άναλογία νά είνε δύο μέρη πάγου 
μέ έν άλατος.
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ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Τί έχεις, Κωστή, καί είσαι κατάλυ
πη μένος ; Βρε αδελφέ, νομίζει κάνεις πώς 
σοϋ συνέβη κανένα δυστύχημα ! . . .

— Καί μήπως δέν μοΰ συνέβη δυστύ-

— ΙΙώς; Λέγε λοιπόν !
— Φίλε μου, ένυμφεύ'&ην.

'27 Μαρίκα δέν είμπορεί νά έννοήση 
πώς υπάρχουν αυγά κρύα,άλλά βρασμένα. 
Μίαν ήμέραν άπεφάσισε rd ζητήση τήν 
μαγείρισσαν.

— Δέν μοϋλές, κυρά Μάρ&α, τάκρύα 
αυγά τά βράζετε μέ κρύο νερό ;

— Φίλτατε. σοΰ ϋυνιΰτώ ψυχραιμίαν καί Οάρ 
ο». Μή φετΟθμς καθόλου τού Αντιπάλου 0ου. 
Αλλως τε αί ιίψαϊοαί έχουν άφαιρεΟμ·-··

Κάποιος έλεγεν είς ένα Ελληνα βου
λευτήν :

—Αλλάζεις τάς γνώμας σου ώς υποκά
μισα.

Τότε δ βουλευτής άπήντησε:
—Διατί σέ παρακαλώ,νά φορώ υποκάμι

σου δταν τδ ευρίσκω λερωμένου ;

“Εν μόνον φίλνιμα, Άγλχία, διά νά Δέν σοί τό άρνοΰμαι Τηλέμαχε ! 

έξοφλησωμεν τό δώρον; . . .

Είς τδν μεγάπλουτον 'Ιουδαίον τραπε
ζίτην Ρότσχιλδ έπαρουσίασαν κατάλογον 
συνδρομών δι’ ένα δυστυχή, ό δέ τραπε
ζίτης έγραφε χίλια φράγκα.

Τότε ύ κομιστής τοϋ καταλόγου κράζει: 
— Άλλ' (5 υιός σας γραίγε δύο χιλιάδας 

φράγκα . . . 'Επομένως δέν δύνασύε σείς 
rd δώσετε όλιγώτερα.

Ό Ρότσχιλδ άπαντά τότε μέ τδ πονη
ρόν του μειδίαμα:

—Αίαί! άλλος είμαι έγώ καί άλλος ό 
υιός μου. 'Εκείνος είνε ανοιχτοχέρης.

Έχει πλούσιον πατέρα !

Λοιπδν γυναίκα μου, καλό κατευόδιό, 
δ Θεδς μαζή σου.

Άμ’ κι ό Θεός, άνδρα μου δέν ταξει- 
δεύει στδ κατάστρωμα μέ τέτοιο καιρό.

i
Είς τδ δικαστήριον.

— Κύριε κατηγορούμενε βλέπω μάς 
αγαπάς πολύ, διότι μάς επισκέπτεσαι συ-
7.νά·

— Ναί, κύριε πρόεδρε, άλλά σήμερα 
δέν πρέπει rd μείνω περισσότερο, διότι 
έχω έργασίαν έπείγουσαν....

— Θανάση! τί κάνεις αύτοΰ άίλεόφοβε ; 
Εσύ λοιπδν κλέβεις τδ κρασί;

— Κυρά, γιά τδ καλό σας τδ κάνω. 
’’Ακόυσα τδν αφέντη μιά φορά ποϋ έλεγε, 
οτι δσοι εργάζονται πρέπει rd πίνουν πολύ 
καί καλδ κρασί. . .

Στιγμαί έν&ουσιασμού.
— Δέν είξεύρετε τί θέλγητρα παρου- 

οιάζουν οί κίνδυνοι’ προπάντων τάναυά
για είνε κάτι έξοχον καί μεγαλοπρεπές...

— ΙΙαρευρέΰητε ποτέ είς ναυαγίου ;
■— Έγώ όχι! Ό σύζυγός μου'. . . .

Φιλάργυρος έξερχόμενος άπδ τήν οι
κίαν όδοντοϊατροϋ άπαντα φίλον του, δ 
όποιος τδν έρωτά;

—Είχες πονόδοντο;
—“Ω ! φοβερόν !
—Καί τί σοΰ έκαμεν ό δδοντοΐατρός; 
—Μοΰ έξερρίζωσεν ένα δεκάφραγκον.

Τοτύς. Μέ τρώει ή μύτη μου.
Κοκός. Θά φας ξύλο.
Τοτός. Τότε τί να κάνω ;
Κοκός. Μ ή τήν ξύνης.

Τέσσαρα πράγματα πρέπει rd ζητήσω- 
μεν δπως έχη μία γυνή.

Τήν αρετήν καί τήν καρδίαν,
Τήν σεμνότητα έίς τδ μέτωπον.
Τήν γλυκύτητα είς τά χείλη.
Τήν έργασίαν είς τάς χεΐρας.

ΓΜΩΣΤ0Π01ΙΙΣΙΣ
ΙΙαρακαλοϋνται οί κα&υστεροΰντες συν 

δρομάς τής ιΦύσεως» δπως ευαρεστούμε
νοι άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας διά ταγυδρ. 
επιταγής ο/ιώριο καί τούς έφοδιάσωμεν 
διά τής σχετικής αποδείξεων καί τοϋ άρι&- 
μοϋ τοϋ λαχείου των τής προσεχούς κλη- 
ρώσεως, διότι καί ημείς έχομεν άνάγκας 
καί έξοδα διά τήν ανελλιπή έκδοσιν τοι- 
ούτου χρησίμου καί πολυτελούς συγγράμ
ματος. Η ΔιεύΟυνΦς.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

ΑΙΙΟΣΤΟΛ· 0. Α0ΤΛΙ1
ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑΙΣ

("Οδός Μητροπόλεως)
Εύρίσκονται Λουκούμια διαφόρων ειδών, ως 

και Κομφέτα Ευρωπαϊκά καί έγχωρια δια γά- 
αονς καί Βαπτϊσεις κτλ.. Έπίσης κατασκευάζον
ται Φοντάν. Βιοκότα και Πάσται εκτάκτου ποιό- 
τητος.

' Εκτελόϋνται παραγγελίαι είς την άκρίβειαν.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
19. Πρόβλημα.

Γε-Ον-Ρυ-Στος-Αι-Κα-Κτός-Θός-Λα-Μαι- 
Δο-Τρι-Κζ-Βος -Ρον-Ναυ- Πα-Λα-Σχ-Λα-Κα 
-Πλι-Τυρ-Κυ-Φάο-Οδ-Μυ-Ναο-νζ-Λχ-Σκ-Μυ 
-Μι-Αλ-Α-Νη-Ρος-Με.

Αί τριάκοντα εννέα αύται συλλαβαι νά συ- 
ναφθώσιν χνά τρεις, ούτως ώστε νά άποτελε- 
σωσι δεκατρείς τρισυλλζβους όνομασίας γνω
στών πόλεων τής 'Ελλάδος·

21. Κυβόλεξου
+ + ++ + 
+ ++ + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 

Έχ Κωνοταντξης
21.

ίπίθειον
πόσιμον
πτηνόν
οϋσιαστ. πληθ. 
ινιργέτης

Δ. Κατζάκος.

Παίγνιον
Λάβετε τέσσαρα σπίρτα και θέσατε ταΰτα 

έπί τίνος τραπέζης παρχλλήλως. Δύνασθε ήδη 
νά προσθέσητε άλλα τέσσαρα και 5μως νά γί
νουν έν δλω τρία )

22. Έρώτηοις.
Οί δώδεκα απόστολοι τί κάμνουν έν τώ πα

ραδείσιο Κισσός-

ΛΥΣΕΙΣ 3-4 ΤΕΥΧΟΥΣ

II. Τόν δμοιόν των. —12. ’Αφήσατε μόνον 
τό μεσαΐον τετράγωνον εντός τοΰ μεγάλου, 
άφαιροΰντες ολας τάς χλλας γραμμζς. — 13. 
Δέκατος έννατος αιών.—14. ’Αλεξάνδρεια- — 
15. Παρά μικρών μή ζητεί μεγάλα.

Λί·ται. Γ. Προβατας Ιχ Λίμνηκ 1—Γαλανή Έλ- 
ληνίο ίξ ’Αθηνών 5. — Σπ. 'Ηλιόπουλοε if ’Αθηνών
3.—II Κ. ix Σύρου 2 — ’Ελευθερία Αράχου ίχ Πιι- 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΣΟΛΎΜΟΣ
ΥΑΛΕΜΠΟΡΟΣ

ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ
Ιΐωλοΰνται εϊς λίαν συμφερούσας τιμάς ά

παντα τά σκεύη της τραπέζης κα’ι πολλά της 
οικιακής έν γενει καί μαγειρικής χρησεως. Ω
σαύτως καί διάφορα αντικείμενα πολυτελείας 
και τοΰ καλλωπισμού.

Στερεότης, εύθύτης καί προθυμία έν τώ 
καταστήματι μοναδική.

A. II. Κ\ΤΣΑΚΟϊΑΪιΥς*
ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑΙΖ

’Αντιπρόσωποι τής Αΰτοκρατορικής ’Οθω
μανικής Τραπέζης.

Πράκτορες ’Ατμόπλοια: Δεστούνη καί Γιαν- 
νουλάτου.

Καί μεγα έργοστασιον σκπωνος καί ελαίου.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 
pmwm ττρπκ και sotttpo 

, ΧΡΟΝΗ r ΕΡΜΙΔΟΥ 
Έν Κωνστάντζα 'Pmμουνίας ■

Κατασκευάζονται τυροί διαφόρων ειδών, 
κασέρια ούζο Άδριανουπόλεως και Αλεξάν
δρειάς, λευκοί είς τεμάχια, είδος Βραΐλας, 
(τελεμέδες) ώς καί βούτυρα τών κασκαβαλίων 
καλής ποιότητας.

Τό κατάστημα Αναλαμβάνει καί τήν κατα- 
νάλωσιν έν ’Ρωμουνία διαφόρων προϊόντων 
’Ανατολής καί Ελλάδος καί τήν αντιπροσω
πείαν διαφόρων οίκων.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 
εντόκους καταθέσεις εϊς τραπεζικά γραμμάτια 
καί είς χρυσόν, ήτοι εις φράγκα καί λίρας 
στερλίνας, άποδοτέας είς ώοισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αύ
τών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα, εις δ 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δι’ επιτα
γής δψεως (Cheque) έπι τοΰ έξωτερικοΰ κατ’ 
έκλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Τό κεφκλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρικώ Καταστηματι 
καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου έν τοΐς 'Γπο- 
κατζστήμασι τής Τραπέζης.

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
1 */, τοΐς εκατόν κατ’ έτος διά κζταθ.
2 » » »
3/, » » »
3 » » »

(> μην.
1 έτ.
2 έτ.
4 έτ.

4 » » » 5 έτ.
Αί όμολογίζι τών έντοκων καταθέσεων εκ

θέσεων έκδιδονται κατ’ έκλογήν του καταθέ
του όνομαστικαι ή ανώνυμοι.

Έχ τοϋ Γραφείου.

ΦΑΡΜΑ ΚΕΙΟΝ 
ΑΓΓΛΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ

Α. ΚΙΝΙΟΛΗ
Εν lUpjc, (Μνηματχκια) άριθ. 63.

Χημικά καί φαρμακευτικά προϊόντα πρώτης 
ποιότητας καί πάντοτε πρόσφατα.

Εί’δη έξ ελαστικοί πάσης χρησεως Σκευα- 
σίαι γαλλικαί καί άγγλικαί. Μυρωδικά διά
φορα, υδατα, μεταλλικά ΰδατα κτλ. κτλ.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΛΎΜΠΕΡΟΠΟΎΑΟΣ
ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

Άβήναι ’Οδός Σοφοκλέους άρ. 8. ΆΟήναι.
Συνιστάται τοΐς ήμετέροις ζναγνώσταις διά 

τήν ακρίβειαν, στερεότητα επιτυχίαν καί 
περιποίησιν.

ΤΤΠΟ1Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝ1Ι


