
ΕΤΟΣ ΖΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ. -15 ΜΑ ΓΟΥ ΊΘΟ6
ΤΕΥΧΟΣ Βον

Συνίρομι) ΈσωίΕριχο? dp. 1Β. ΔΙΕΤΘΓΝΤΙΙΣ ΚΛΙ ΕΚΛΟΤΗΕ 
φρ πριντεζης

ΑΘΙΙΝΗΣΙ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ιοι
Σννδρομή 'Ε(ωτιριχο<! Φρ. 20.

r^vffico®<n®OO^oS<»®cc>Sco$oo®c^.3}x®C<®.T>3V- ■£·- >?:< ® ο®ο>®,>®φ·’?ίο®οί®χ>®ο:>®«·3ο:·®ο>®ο>®·:>:·®<χ®€θ®οο$Ό

ΤΟ ΜΤΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ολύς παραδόζως εσχά
τως ήγέρθη θόρυβος δη- 
δοσιογραφικδς έν ταΐς έ- 
έφημερίσι και δημοσίαις 
διαλέζεσιν περί δήθεν 
άνακαλύψεως ύπδ τοΰ 
κ. Π. Δημητρακοπού- 
λου τοϋ μυστηρίου τής 
«.Ζωής* τοΰ εν τή Γή 
ταύτη ανθρώπου, ήτοι 
περί τοϋ τρόπου, καθ' 
δν γενναται, ζή και α
ποθνήσκει δ άνθρωπος 
καί τήν θεωρίαν του 

ταύτην συγχεομένην μετά μαγνητικών 
ρευστών καί πόλων, ούδέν προσθέ- 
τουσαν είς τόσας άλλας σχετικός υλιστικός 
και δλως άβασίμους τοιαύτας θεωρίας 
περί ζωής άβασανίστως και μέ όλίγας 
γραμμάς εσπευσαν φεϋ ! πριν ή δημοσι 
ευθή και άναγνωσθή τδ έργον τοϋ κ. Δη- 
μητρακοπούλου δεόντως νά έγκρίνωσι καί 
διαφημίσωσι διά τών υπογραφών των οΐ 
παθ >Ηιίν γνωστοί επιστήμονες καί ’ιατροί 
κκ. Κατσαρας,Βλαβιανδς καί δίητσαυτής.

'Η θεωρία αϋτη έδέχθη μέχρι τοϋδε 
άρκετάς διαμαρτυρίας, ας ούδε'ις μέχρι 
τοϋδε τών άνω Κυρίων άπέκρουσεν. Ε
πειδή δε τδ θέμα ανάγεται είς τήν φυ
σιολογίαν, άναδημοσιεύομεν σήμερον έν 
τή «Φύσει* σχετικήν άπάντησιν τοΰ κ. 
Λυκορτα, έκ τοϋ δημοσιευθέντος εσχάτως 
λαμπρού πονήματος του «Ό ζωϊκδς μα
γνητισμός», προσεχώς δέ θ' άναδημοσιεύ- 
σωμεν έτέραν τοϋ κ. Γ. Νικολάου,δη μοσιευ- 
θεϊσαν επίσης είς τήν,ψυχολογικήν 

έπιθεώρησιν τοϋ κ. Βλαβιανοϋ καί μετά 
ταύτην θά έπιφέρωμεν καί τάς ήμετέρας 
έπί τοϋ ανωτέρω ζητήματος κρίσεις,δπως 
διαφωτισθώσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται, 
δτι έκτος τής φαινομενικής υλικής ζωής, 
υπάρχει ή πνευματική ή κυριαρχούσα έπί 
τών Δυνάμεων τοΐς Σύμπαντος.

Ή Διευθύνεις.

Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗΣ
KAI ΑΝΤΙΚΕΙΙϋΕΝΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ

Έν τφ κόσμφ δέν ύτιάρχεχ μεγαλείτερον μυ
στήριον τοϋ τής ζωής. Περί τούς λαβυρινθώ
δεις αύτοΰ Ατραπούς τά ύφιπετέότερα πνεύ
ματα τής Ανθρώπινης σοφίας κατηνάλωάαν ο- 
λον τό πΰρ τής μεγάλης αυτών φαντασίας καί 
δλιιν τήν δύναμιν τής σθεναρός αύτών κρί- 
σεως, άλλ’ ούδείς έτόλμησε νά καυχηθμ ποτέ, 
ότι ήγειρε καί τήν έλαχίστην πτυχήν τοϋ 
περιζωνύοντος τόν σϋμπαντα κόσμον πυκνού 
πέπλου τοϋ άγνώστου.

Τά διάφορα φιλοσοφικά συστήματα καί αί 
άλληλοσυγκρουόμεναι θεωρίαι, ΰσαι παρήλα- 
σαν έκ παναοχαιοτάτης έποχής άπό τής σκη
νής τοϋ κόσμου, είσίν άφευδή μαρτύρια τών 
Ανυπερβλήτων δυσχερείων, τάς όποιας παρου
σίασε πάντοτε Λ λύόις τοϋ μεγάλου καί Ακαν
θώδους τούτου προβλήματος.

Πάσαι έναλλάξ αϊ περί ζωής καί θανάτου 
φιλοσοφικοί θεωρίαι τών Αρχαίων, τών τοΰ 
μεόαίωνος καί τών νεωτέρων φιλοσόφων, έσχον 
μέν θαυμαστής, Απέκτησαν όπαδούς, πολλά- 
κις δέ κατηρίθμηόαν καί μάρτυρας, άλλ’ ού
δείς τών φιλοσόφων κατώρθωόε νά άνυψώσμ 
τήν δοξασίαν του είς δόγμα θρησκευτικής πε- 
ποιθήσεως, έν αλλοις λόγοις νά ίδρύσμ θρη
σκείαν φιλοσοφικήν. Ή φιλοσοφία κατεδείχθη 
πάντη Ανίκανος νά άνεύρμ τήν Αλήθειαν, καί 
άπόδειξις, δτι ούδέν τών άρχαίων καί τών με- 
τέπειτα φιλοσοφικών συστημάτων ήδυνήθη νά 
επιζήσι,ι τοϋ ΐδρύσαντος αύτό διδασκάλου.

Ένφ δέ Λ φιλοσοφία διά τοΰ μόνου όρ fAvou 
δπερ ειχεν είς τήν διάθεόίν της, τής λογικής 
έρεύνης, άπέτυχε πάντοτε έν ταΐς προσπα- 
θείαις αύτής πρός διευκρίνισιν τών ζητημά
των τής ζωής καί τοΰ θανάτου, δέν Απέδη εύ- 
τυχεότέρα Λ έπιστήμη, καίτοι ή τελευταία
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αΰτη πλήν τής λογικής έρεύνης είχε καϊ άλλο 
δπουδαιότατον μέδον έπιβοηθητικόν, τελειό
τατα έπιδτημονικά όργανα καϊ μηχανήματα, 
δι’ ών ήδύνατο νά έκτελέδμ μεγάλης έπινοίας 
πεχράματα.

’Ανευρε μέν ή Ανατομική κοπϊς καϊ κατω- 
νόμαάε καϊ τήν τελευταίαν, ΐνα τοϋ Ανθρωπί
νου δώματος καϊ καθώριδε τήν λεπτεπίλεπτον 
καϊ δεδοφιδμένην λειτουργίαν αύτής έν τώ 
Αγχιδτρόφφ καϊ πολυδαιδάλφ νήματχ τής ζω
ής" προδήγγιδεν ήμϊν τδ τηλεδκόπιον είς λευ
γών μόλχς άπόδταδιν ούράνχα δώματα άπειρά- 
κχς ήμών άπέχοντα καϊ έκραταίωδε τήν γνώ
μην, δτχ εΐς τινα τούτων δοβεϊ όργανχκή ζωή 
ταύτόδημος ή παρεμφερής πρός τήν έπϊ τοϋ 
Λμετέρου πλανήτου" είδέδυδε τδ μχκροδκόπχον 
μέχρι τών Αφανεδτέρων ρωγμών τής δμικρό- 
τητος καϊ άπεκάλυζεν ήμϊν μυρχάδας μυρχά 
δων μικροκόδμων έξελιδδομέναιν καϊ άνελιδ- 
δομένων ύπδ τόν άδχαπέραδτον Ιδτόν τών γυ
μνών όφθαλμών" είδε καϊ έπεΐδθη ή Έπιδτή- 
μη, δτι ή Ανόργανος ζωή οΰτε έν τώ άπείρως 
δμικρώ, οΰτε έν τώ άπείρως μεγίδτφ έχει νοη
τά δρια. έν τούτοις τήν ζωήν αύτήν καθ’ έαυ- 
τήν νά δυλλάβμ ούδαμοΰ ήδυνήθιι.

Έφ’ δδον ή πληθύς τής ζωής καϊ ή ποικι
λία αυτής καταδεικνύεται άπροδδιόριδτος είς 
τούς άνθρωπίνους ύπολογιδμούς, έπϊ τοδοϋ- 
τον καϊ ή πηγή αύτής άπομακρύνεται καϊ πυ· 
κνότέρον τδ περϊ αύτήν ζόφος άποδηλοΰ,ται. 
Τήν άλήθειαν ταύτην ούδείς τών μεγάλων έπι- 
δτημόνων δέν άνομολογεϊ. Σοφοί φυδιοδίφαι, 
μεγάλης έπιβολής Ιατροί καϊ ίατροφιλόδοφοι, 
βαθυνούδτατοι άδτρονόμοι, Σαρκώ καϊ Παδτέρ 
καϊ Δυβοά Ραϋμδνδ καϊ Ριδδέ καϊ Σιαπαρέλλι 
καϊ Λομπρόζο καϊ Φλαμμαριόν, πάντες ώς άπδ 
κοινού δυναιδθήματος καϊ όμοφώνου ειλικρί
νειας άναγνωρίζουδι καϊ άνομολογοΰδι τήν 
ζωήν ώς μυδτήριον.

*Η δμοφωνία τών άληθών έπιδτημόνων περϊ 
τής μυδτηριώδους φύδεως τής ζωής καϊ ιδιαι
τέρως τής άνθρωπίνης ζωής, άποδεικνύει, δτι 
τδ θέμα τούτο είναι ύπερφυδικόν, καϊ ώς τοι
οϋτον διαφεύγει τήν Αρμοδιότητα τής έπιδτή- 
μης. Ό άρνούμενος τοΰτο είναι μικρόνους, 
ώς είναι μικρόνους ό διακηρύττων έν πεποι- 
θήδει τήν τοϋ Θεοΰ Ανυπαρξίαν.Είνε δέ ύπερ- 
φυδικόν τδ ζήτημα τής ζωής, διότι ένώ,ούτε 
ή φιλοδοφία, ούτε ή έπιδτήμη ήδυνήθηδαν 
νά είπωδί τι όριδτικόν περϊ τής πηγής καϊ 
αιτίας τής ζωής, ή έξ Άποκαλύζεως θεολο
γία κατώρθωδε νά ύπαγάγη τδ ζήτημα τοΰτο 
πάντοτε ύπό τήν κυριαρχίαν τής, καϊ ού μό
νον τοΰτο, άλλά καϊ νά έμπνεύδι,ι τήν πεποί 
θηδιν είς έκατομμύρια εκατομμυρίων Ανθρώ
πων, οΰς ώς έξ έμφυτου τίνος προδιαθέδεως 
ευρε παρεδκευαδμένους είς τήν Αποδοχήν τής 
πεποιθήδεως ταύτης.

"Οτι δέν είναι μικρόνοες καϊ ήμιτελώς παρε- 
δκευαδμένοι έπιδτημονικώς οΐ νομίζοντες, δτι 
δύνανται ν’ άντλήδωδιν έπιχειρήματα άπδ 
τής έπιδτήμης, ΐνα λνδωδι τδ πρόβλημα τής 
ζωής δυνάγετα» έκ τοϋ δτι πάντες οί τοιοΰτοι 
έκλαμβάνουδι τήν έξέλιξιν τής ζωής ώς αύ
τήν ταύτην τήν ζωήν, καϊ ούδεμίαν διάκριδιν 
ποιοΰδιν μεταξύ αίτιατοϋ καϊ αίτιου. Άλλ’ 
Λ έξέλιξις τής ζωής, κυρίως είπεΐν, δέν είναι 
μυδτήριον. ‘Υπδ τάς όζεις ήμών γινομένη 
Ακολουθεί ώοιδμένους νόμους καϊ κανόνας, 
οΰς ό έπιδτήμων δύναται μέν νά καθορίδμ. έκ

τούτου όμως δέν έπεται, δτι έλυδε καϊ τδ πρό
βλημα τής ζωής- α') διότι ούδείς Αληθής έπι
δτήμων δύναται ν’ άποφανθμ καϊ βεόαιώδμ, 
άν οί γνωδτοϊ αύτώ νόμοι καϊ κανόνες, οί διέ- 
ποντες τήν ζωήν, έγένοντο Αφ’ έαυτών, καϊ 
δή Αδυνειδήτως, ή άν έτέθηδαν παρ’ άνωτά- 
του καϊ παντοδυνάμου τινός νομοθέτου, είς 
ούδένα τών κατά φύβιν νόμων ύποκειμένου" 
6') διότι, έν παντϊ φυδικφ φαινομένω, καϊ κυ- 
ριώτατα έν τώ φαινομένφ τής ζωής, έπϊ το- 
δούτον Αδυγχήτως διακρίνονται ή αίτία καϊ 
τδ άποτέλεδμα, ώδτε έν ω τδ άποτέλεδμα τό 
βλέπομεν. καϊ τδ έρευνώμεν, περϊ τής αίτίας 
ούδέν Απολύτως δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, καί 
γ’);διότι ό έπιδτήμων, καίτοι παντδς φαινο
μένου τδν νόμον τής έκτυλίξεως δύναται νά 
όρίδη 'κατά τδ μάλλον καϊ ήττον έπαρκώς, 
περί τοΰ τρόπου δμως τής έκτυλίξεως, 
περϊ τοϋ πώς δηλαδή γίνεται έκαδτον φαι- 
νόμενον, γνωρίζει δδα κοί ό μή έπιδτήμων.

Η δυδχέρεια αΰτη έπεκτείνεται' καϊ είς τά 
μέγιδτα καϊ είς τά ήττον έπουδιώδη φυδικά 
φαινόμενα. Συνέταμεν ή Έπιδτήμη καταπλη- 
κτικώς τδν χρόνον διά των έφευρέδεων, έβρά- 
χυνε καϊ δχεδόν έξεμηδένιδε τάς άποδτάδεις, 
έξωμάλιινε παντοειδώς καί ποικιλοτρόπως τδν 
βίον διά τών προόδων τής χημείας, τής Ανα
τομίας, τής βακτηριδιολογίας, διά τής άνα- 
καλύζεως τής άντιδηζίας, τών θεραπευτικών 
όρρών, τής ήλεκτροθεραπείας, τής διά τών 
άκτίνων Ραϊντγεν διαγνώδεως,τής ραδιοθερα
πείας καϊ τόδων άλλων τελεδφόρων μέδων 
κατήγαγε Θρίαμβον κατά τών Αναρίθμητων 
μαδτίγων, ύφ’ ών Απειλείται ή άνθρωπότης" 
Αλλά μεθ’ όλας αύτής τάς έπιτυχίας, μεθ’ 
όλους αύτής τούς θριάμβους, δέν έπέτυχε τδ 
κεφαλαιωδέδτερον πάντων, άλλ’ ούδέ ύπάρχει 
έλπϊς νά τδ έπιτύχη ποτέ, ν’ άνακαλύζη δη
λονότι τδ πώς γίνεται έκαδτον τών φυδικών 
φαινομένων, όπερ πώς δυνδέεται μέ αυτήν 
τήν Αρχήν καϊ τήν αίτίαν τών πραγμάτων.

Τδ θεωρητικόν ύπαγορεύει, δ, τι γίγνεται, 
άλλ’ Αδυνατεί νά εϊπι,ι καϊ πώς τδ γενόμενον 
έγένετο.

Ό τρόπος δυνδέεται μέ αύτό τδ μυδτικόν 
τής δημιουργίας. Ό άνθρωπος, μέρος άποτε- 
λών τής δημιουργίας, άνεγνωρίδθη μέν ό ορα
τός κύριος τοΰ κόδμου τούτου καί είς αύτδν 
κατεκυρώθη πάδα έμπιδτοδύνιν άλλ’ ύ τά 
πάντα διατάζόμενος Νοΰς, δούς αύτώ τάς 
κλεΐς τής γνώδεως, έπεφυλάξατο δι’ έαυτόν 
Απόρρητον τδν μηχανιδμόν τοϋ κλείθρδυ.

Ό πλάδτιις έζύμωται. ώς είπεΐν, έν τώ έρ- 
γφ αύτοΰ, διό καϊ έκφαίνεται εις πάδαν γωνίαν 
καθώς καί έπί τδ μέδον. ΊΙ άπδ τοΰ γεννή- 
δαντος Αρχή καϊ δύναμις έγκέκραται τώ τεκ- 
νωθέντι.

• ·

Λάόωμεν έν φυδικδν φαινόμενον τδν κατο- 
π τ ρ ι δ μ ό ν. Τό φαινόμενον τοΰτο ύπήχθη 
Ανέκαθεν είς τήν έρευναν τής Απτικής, ήτις 
είναι κλάδος τής φυδικής έπιδτήμης. Ή έπι
δτήμη προδεπάθηδε νά τδ έξηγήδμ, έπίνοή- 
δαδα τόν νόμον τής Αντανακλάδεως 
ήτοι τήν θλάδιν καί άνάκληδιν, κατά γεωμε
τρικήν γωνίαν, έπί τής έπιφανείας τής ύάλου 
Ακτίνων, έκπεμπομένων άπδ τών δωμάτων. 
Άλλ’ ό νόμος ούτος, καίτοι εύλογοφανής, καί- 
τοι λογικός, καίτοι μηδαμώς άποκρουδτέος,
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Ή ύποδοχή τοΰ Έδουάρδου έν Άθήναις.

πόδον όλίγα μάς λέγει. Ακριβώς διότι δέν δύ
ναται νά είπη περιδδότερα; Δέν λέγει έν πρώ 
τοις τί φύδεως πράγμα είναι Ακτίνες, άπύ 
δκοτεινών δωμάτων έκπεμπόμεναι, άν 
είναι δηλ. αύτά τό ήλιακόν φώ; ίι ιδιαίτεροι 
Ακτίνες, Ανήκουδαι έν τμ φύδει τών δωμά
των. 1

Δέν λέγει έπίδης, τί θά είπη θλάδις τών 
άκτίνων καϊ τό κυριώτερον, πώς γίνεται ή 
θλάδις αύτή.

Άλλά νομίζετε, δτι Αρκεί καί μία απλή γε
ωμετρική θεωρία, ίνα διαφωτίδμ ολα τά πα- 
ράδοξα,'τά όποια δεικνύει, δτι κατέχει ύ κατο- 
πτριδμός; Δύναται π.χ. νά είπμ ή έπιδτήμη, 
πώς έν τώ κατόπτρφ τηρείται, έδτω καί είκο- 
νικώς ό νόμος τών άποδτάδεων; Πώ; έν τώ εί - 
δώλω άναπαρίδταται αύτούδιον τδ άντι- 
κείμενον μέ τάς έλαχίδτας λεπτομερείας, μέ 
τά χρώματα αύτοΰ καί τάς γραμμάς; Πώς λάμ
πει το εΐδωλον τοΰ χρυδοΰ, ώδεί ήτο αύτός ό 
χρυδός καϊ πώς Ακτινοβολεί τδ είδωλον τοϋ ά- 
οάμαντος,ώδεϊ ήτο αύτός ϋ άδάμας; άφοΰ γνω- 
ρίζομεν, δτι μόνον ό ά λ η 0 ή ς χρυδός έχει 
λάμζιν χρυδοΰ καί μόνον ύ ά λ η 0 ή ς άδά
μας έχει ακτινοβολίαν άδάμαντος; Πώς Ανα- 
παρίδταται έν τώ κατοπτριδμώ ή καλλονή έν 
όλη αύτής τμ εύγραμμία καί τμ έλξει, ώδτε 
καϊ τόν άνθρωπον ένίοτε νά έξάπατήδμ, αύτό 
δπερ έπαθεν ύ Νάρκιδος, έραδθείς τής Ιδίας 
αύτοΰ μορφής, ΐιν εΐδεν εις τά μαρμαίροντα 
τής λίμνης ϋδατα; Πώς έν τώ είδώλω ζωγρα- 
φεΐται ή λύπη ή ή χαρά, ήν έχει αύτό τδ χαϊ- 
Ρ°ϊ’"1 λυπούμενον ύποκείμενον ;
_ Ούδέν περϊ τούτων γνωρίζει ή έπιδτήμη" ύ 
δέ νόμος τής άντανακλάδεως είναι τοδοΰτον 
Απλούς καί γενικός, ώδτε κατ’ έλάχιδτον μό
νον διαφέρει ένός άλλου νόμου, ύδτις ήδύνατο 
νά όριοθμ έπϊ τμ περιδτάδει, καϊ δδτις τού- 
λάχιβτον δέν Οά έχρμζεν Αποδείξεως, διότι 
θά ήτο καταληπτός άπδ δλον τόν κόδμον: 
' ν α τελεδΟμ κατοπτριδμός, 
—’ΐ----------------------------  . _ ·* Σημιιωτίον, ότι, δταν(ύρέβη ο νόμο; της χν- 
ταναχλάσιως, δέν είχον χαθορισβή αί όδικαί άκτΐ- 
r<C τών σωμάτων, οϋτε είχον άναχαλυφθη αί αχτί
νες Ν.

κ α ί τ ό είδωλον ένός ύλικοΰ 
δώματοςέμφανιδθμ ένκατο- 
π τ ρ φ, Ανάγκη πάδα τό δώμα 
νάεΰρεθμ κατέναντι τοΰκα
τόπτρου τούτου!

* * *
Λάβωμεν έν έτερον παράδειγμα, άπό άλλην 

τινα έπιδτήμην, τήν γεωπονίαν. Πάντες γνω- 
ρίζομεν, δτι ΐνα παραχθμ έκ τής γής δένδρον 
τι άνάγκιί νά ριφΘμ είς αύτήν ό δπόρος τοϋ 
δένδρου. Τοΰτο τδ γνωρίζομεν καλώς,διότι έ- 
δυνειθίδαμεν νά τό βλέπωμεν έπαναλαμβανό- 
μενον δι’ δλα τά φυτά καί δι’ όλα τά δένδρα, 
καϊ τούτο Αποτελεί τόν πρώτον άπαράβατον 
νόμον τής φυτογονίας. Άλλ’ άν θελήδωμεν νά 
έξετάδοιμεν τό άπλοΰν τοΰτο φαινόμενον βα- 
Ούτερον, είς πόδας Απορίας δέν Οά έμπλακώ- 
μεν;

Άπδ τόν μικρόν έκεΐνον δπόρον έξέρχεται 
κατ’ άρχάς μίδχος τις, δδτις δύν τώ χρόνω 
μεταβάλλεται είς κορμόν δένδρου, έχοντος ρί
ζας έμπεπηγμένας είς τίιν γήν. Άν πριν έμ- 
όάλωμεν τόν δπόρον είς τήν γήν, χωρίδωμεν 
αύτδν εις δύο, ούδέ κορμόν ούδέ ρίζας θά εύ- 
ρωμεν έντός αύτοΰ, άλλά δυμπαγή τινα καϊ 
ομοιόμορφον μάζαν, ζύμην περίπου τινά, ής 
πάντα τα μέρη τήν αύτήν παρουδιάζουδι 
ποιότητα καϊ τό αύτό χρώμα.

Άλλ’ ήδη άπδ τοΰ κορμοϋ φύονται κλάδοι 
καί άπό τών κλάδων φύλλα καί ΑνΟα" γεννών- 
ται είτα καρποϊ καί έντός τών καρπών εύρί- 
δκονται πολλοί δπάροι, όμοιοι πρδς τδν ένα, 
τόν όποιον έρρίζαμεν είς τίιν γήν. Ιίεβαιότα- 
τον, δτι καί οί νέοι δπόροι καϊ οί καρποϊ καί 
ό χυμός αύτών καί τό χρώμα καί τό άρωμα 
έμπεριείχοντο έντός τοϋ ένός δπόρου. Ανοί
ξατε δμως πάλιν ένα έκ τών παραχθέντων από
ρων καί καλέδατε τόν μάλλον περιώνυμον τής 
ύφηλίου γεωπόνον, έκεΐνον δδτις γνωρίζει άπ’ 
έξω δλα τά φυτά καί δλα τά δένδρα καϊ όλας 
τάς βοτάνας τής γής καί όδτις έπίδης γνωρί
ζει, ώς άριδτα, πάντας τούς νόμους τής 
καλλιέργειας καί τής βελτϊώδεως τών ειδών 
καί έρωτήδατε αύτόν ποιον μόριον έκ τής ομοι
ομόρφου έκείνης ζύμης τοϋ δπόρου Οά γίνμ 
κορμός καί ποιον άλλο θάγίνμ ρίζα, καί ποιον
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Οά γίνμ άνθος, και ποιον θά, γίνμ καρπός. Δέν 
Οά είπμ ούδεμίαν υπερβολήν,δν σάς άπαντή- 
ση, δτι γνωρίζει τόσα περί τών αντικειμένων 
τούτων, όάα καί ήμεϊς, οϊτινες τόν έρωτΰτε. 

Καί δν ό φραγμός αύτός όρθοϋται άκαμπ
τος αύστηρός αδιάσειστος καί είς τά Λττον έ- 
πουσιώδη φυσικά φαινόμενα, τί θέλετε νά εϊπη 
ό έπιότήμων περί τοϋ ύψίστου τών έν τώ κό- 
σμω γεγονότων τής ένοργάνου ζωής, καί {δία 
περί τής ψυχής τοϋ άνθρωπον, ήτις είναι συ- 
νηνωμένη μέ τό μέγα μυστήριον τοϋ λόγου 
καί τής συνειδήσεως ;

Δέν άποτολμώ νά έρωτήάω τούς ύλοποιούν- 
τας τήν ψυχήν έπιότήμονας τί φρονοΰσι περί 
συνειδήσεως καί τύψεως όυνειδότος, καί περί 
μεταμελείας έπί τελεσθέντι άνοσιουργήματι, 
καί περί αρετής κα! δικαιοσύνης, καί περί έμ- 
φύτου ιδέας τοϋ κακοΰ, καί περί έμφύτου ιδέ
ας τοΰ ύψιιλοΰ καί τοΰ ώραίου. Και δέν τολ
μώ νά τούς έρωτήάω, διότι δέν θέλω νά μοί 
εϊπωσιν, δτι αναμιγνύω θεολογικά ζητήματα 
είς καθαρώς έπιστημονικήν συζήτηάιν. ’Επι
θυμώ νά ύπεραπολογηθμ ή ’Επιστήμη μόνη, 
μέ δλον τό κύρος τής γνώμης αύτής καί άνευ 
τής συνηγορίας ιεροκηρύκων αύτή καί ήλι- 
κίαν έχει ώριμον καί ή γνώμη της είναι αρ
κούντως σεβαστή.

Ιδού λοιπόν τί διακηρύττει ή ’Επιστήμη 
πρός έκείνους.οϊτινες έπιμένουν νά τήν παρα
σύρουν είς τό έπίπεδον τών άνοήτων αύτών 
ιδεών.

Πλανΰσθε, νά νομίζετε, δτι ή φυσική έπι
στήμη καλείται θετική, διότι έλυόεν δλα τά 
μυστήρια τής φύσεως πειραματικώς καί ύπή- 
γαγεν δλα ύπό τούς φυσικούς νόμους’ συκο
φαντείτε ν’ αποδίδετε είς αύτήν τήν μορφήν, 
δτι ώς δόγμα ανέγραψε τήν παντοδυναμίαν 
τής ύλης. Πολοΰ γε καί δή. ΊΙ θετική έπι- 
στήμα καλείται ούτως άκριβώς, διότι, καθο- 
ρώσα καί άναγνωρίζουσα φαινόμενα έν τμ φύ
σει, είς ά μόνον υπερφυσική έξήγηόις χωρεϊ, 
έπιμελώς άπέχεται τής ματαίας περί αύτών 
έρεύνης, ϊνα μή χάνμ τόν καιρόν της, τόν 
τόσον πολύτιμον διά τήν κάρπιμον έργαΟίαν
έπί θετικών καϊ ωφελίμων διά τήν Ανθρωπό
τητα αποτελεσμάτων.

’Αναγνωρίζετε δέ ή θετική επιστήμη τήν 
ύπερφυσικήν αρχήν τών φαινομένων καί Ιδι
αίτατα τής ανθρώπινης ψυχής, ούτε διότι ύ- 
πακούει είς προλήψεις, ούτε, διότι θέλει να 
φαίνεται άβρόφρων προς συναδέλφους της άλ
λος έπιστήμας, ών έργον έστι αποκλειστικόν 
ή άπό μεταφυσικής άπόψεως μελέτη τών σχε
τικών ζητημάτων, άλλ’ ούτε έκ προβλέψεως 
συνετής, ϊνα άπομακρύνμ τόν κίνδυνον, δν 
διατρέχουσιν α! κοινωνίαι έκ τής έπικρατή- 
σεως τών υλιστικών θεωριών. Τό πράττει, διότι 
εύρίσκεται είς τήν ύπερτάτην ανάγκην νά τό 
πράξη, νά ύμολογήόη την ύπερφυσικήν αρ
χήν της ζωής, ώς πόρισμα τών μελετών αύ
τής καί ώς Αξίωμα άνεπίδεκτον άμφισβητή- 
σεως.

Δέν κρίνω κατάλληλον τήν πιρίστασιν έν 
τή συντόμφ ταύτη μελέτη, νά έπιλιιφθώ τών 
ζητημάτων τοΰ ύπνωτιόμοϋ τοϋ άνευ σύρμα
τος τηλεγράφου, τών άκτίνων X, καί τών α
κτινών Ν. άτινα θεωρούνται όιαμφιόβήτητα 
παρ’όλων καθό πειραματικώς βεβαιωμένα,άλλ' 
ούτε νά Απασχοληθώ έπί τής τηλεπάθειας, τής 
τηλαιόθείας, τοΰ πνευματισμού, τών κινούμε
νων τραπεζών καί τών τοιούτων, άτινα ύπό

πολλών είσέτι Αμφιβάλλονται. Δέν Θά έξειτάσω, 
άν καί τά μέν καί τά δέ τών φαινομένων τού
των όφείλονται είς ΰ λ ι κ ό ν ρευστόν, ώς οί 
ύλοποιιιταί τής ψυχής Ισχυρίζονται, ή είς 
πνευματικόν, ώς έγώ παραδέχομαι καί 
υποδεικνύω έν τμπερί Δημιουργίας συγγραφή 
μου. Είμαι Αναγκασμένος νά Αναβάλω τήν 
έξέταόιν πάντων τούτων είς εύθετώτερον χρό
νον άλλ’ έπειδή έπιθυμώ νά αποδείξω άπό 
τοϋδε, διά τούς άγνοοϋντας τούλάχιότον, δτι 
αύτή Λ θετική έπιστήμη όμολογεϊ τήν ϋπαρ- 
ξιν άλύτων μυστυρίων έν τή φύσει, είς ά απο
δίδει ύπερφυσικήν Αρχήν, Θά άρκεόθώ είς εν 
καί μόνον παράδειγμα, άλλ’ ίσχνρότατον καί 
χαρακτηριστικώτατον.

©ά λάβω πάλιν ώς άντικείμενον τόν σπόρον, 
καί έρωτώ : άφοΰ ϊν* ύπάρξμ δένδρον, άνάγκιι 
νά π ρ ο ύ π ά ρ ξ μ σπόρος, ϊνα ύπάρξμ δέ 
σπόρος άνάγκιι νά προϋπάοξη δένδρον, ποιον 
έκ τών δύο τούτων προηγήθη έν τή δημιουρ
γική τάξει; ’Ιδού τί άπαντμ Λ λογική, Λόποία 
είναι τό ίόχυρότερον ΰργανον τής ’Επιστήμης. 
’Επειδή ύ σπόρος, ϊνα παραγάγμ δένδρον, Α
νάγκη νά προήλθεν άπό δένδρου κ α θ ό σ ο ν 
μόνον τότε Οάπερικλείη έν 
α ύ τ φ τά συστατικά τοΰ δέν
δρου, άρα, κατ’ άνέκκλητον άπόφανσιν 
τής αίωνίας λογικής, τό δένδρον προηγήθη 
έν τμ τάξει, ήτοι έγένετο πρώτον. Μή ύπάρ- 
χοντος, λοιπόν, προγενεστέρως σπόρου, τό 
πρώτον ή τά πρώτα δένδρα έγένοντο άνευ 
σπόρων. ’Επειδή δμως έν τμ σημερινμ έξε- 
λίξει τών πραγμάτων ή παραγωγή τοϋ δέν
δρου άπό τόν σπόρον αποτελεί τόν άπαράβα- 
τον καί γνωστόν Φυσικόν νόμον, δτι τό πρώ
τον ή τά πρωία δένδρα έγένοντο καθ’ ύπέρ- 
βασιν τού φυσικού τούτου νόμου, έπομένως 
κατ’ άλλον τινά νόμον άγνωστον ήμϊν καί δή 
υπερφυσικόν.

Άλλά καί έτι πλέον. ’Επειδήύσκοπόςδι’δν 
ύπάρχει σήμερον ό σπόρος είναι τό δένδρον. 
τό χρήσιμον έν τή ζωή, ούχί δέ αύτός ό σπό
ρος, δστις άν δέν είχε λόγον τήν παραγωγήν 
τού δένδρου Θά ήτο πάντμ περιττός, συνάγε
ται. δτι ό σκοπός, ήτοι τό δένδρον έγένετο 
κατά πρώτον ύπερφυόικώς’ ή άνωτάτη δέ καί 
ύπερφυσική έκείνη δυναμις, ήτις ΰδύνατο καί 
έγνώριζε τόν τρόπον νά παραγάγμ δένδρον ά- 
νι-,ιι σπόρου, νά ιϊναι δέ προσέτι τό δένδρον 
κυρποφόρον. είχε καί τήν δύναμιν, έγνώριζε 
καί τον τρόπον, άλλ’ έπί πλέον είχε καί τήν 
πρόνοιαν νά πρΟικίσμ το δένδρον μέ τήν ιδι
ότητα, πλήν τού νά παράγμ καρπόν, νά πα
ραγάγμ καί σπόρον, έν ώ, ώς έν παυαφυλακμ, 
νά περικλείηται ή αρχική δύναμις τής παρα
γωγής τοϋ πρώτου δένδρου, δπερ άνευ σπό
ρου έγένετο. καί Ιδού <ϊ νόμος τής παραγωγής 
τοϋ όμοιου, νόμος πλέον φυσικός, τεθείς ύπό 
της άνωτάτης δυνάμεως. Τό παράδειγμα δέ 
τοΰ σπόρου, δπερ έλάβομεν έκ τής φυτικής 
ζωής, προκύπτει είς πάντας τούς βαθμούς τής 
ζωής, μέχρι τής άνωτάτης, ήτις είναι ή άν- 
Ορωπίνη ζωή.

ΊΙ δύναμις δέ τών ανωτέρω σκέψεων είναι 
τοσοϋτον ισχυρά καί τοσοϋτον πειστική, ώστε 
ούδέν φιλοσοφικόν ή έπιστημονικήν σύστημα 
δσον σοφόν καί ιϊν ύποτεθμ, δύναται νά τήν 
μεταβάλμ. Περί τούτου δέ πεπεισμένοι κα! οί 
μεγάλοι έπιστήμονες. ών έμνήσθημεν άνωτέ- 
ρω, διαποροΰόιν ίστάμενοι πρό τοΰ αγνώστου 
καί μυττηριώδους τής αίτίας καί τής άρχής 

τών πραγμάτων καί άδιότάκτως Αποφαϊνον- 
ται,έν όμοθύμω όμοφωνίμ δτι ούδεμία φυσική 
έξήγησις έχει χώραν δι’ αύτά.

Ούδείς λογικός άνθρωπος είναι Ικανός νά 
θέσμύπό Αμφιβολίαν τήν φωτεινοτάτην αύτήν 
Αλήθειαν.ίίτις άπορρέει εύθύς έκ τής λογικής, 
καί διά τούτο ό Δαυίδ ήναγκάσθη νά είπμ τόν 
μέγαν αύτοϋ άφοριβμόν .- Μ ό ν ο ν α φ ρ ω ν 
ε I π ε ν έ ν κ α p δία αύτοϋ ·ο ύ κ 
έστι Θεός».

• ·•
Δι’ δλα ταΰτα, καί ή Ανακάλυψης τού ζωϊκο- 

ήλεκτρομαγνητικοΰ ρεύματος έν τφ άνθρω- 
πίνφ σώματι ούδέν προσεπορίσατο έν τώ άλύ- 
τω μυότηρίφ τής ζωής. Άποροΰμεν μάλιστα 
πώς ύπάρχουσι μεμελετιιμένοι έπιστήμονες 
παραλληλίζοντες τό ρεύμα τούτο πρός τήν 
ζωήν, κα,ί άλλοι πρός τήν ζωήν αύτήν καί την 
αίσθησιν τοϋ σώματος σύτό άφομοιοϋντες.

‘Εν τφ άνθοωπίνω σώματι ό μηχανισμός τής 
ζωής είναι τοσοϋτον πολυσύνθετος, τά συν- 
τρέχοντα στοιχεία είναι τοσοϋτον πολλά καί 
διάφορα, ώστε ούδείς δύναται νά εϊπμ, άν ύ- 
πάρχη £ν τούτων καί ποιον έξ όλων, δπερ νά 
ήναι αύτή ή ψυχή, άν καί ή έλλειψης πολλά- 
κις ένός έξ αύτών δύναται Αμέσως νά διακόψη 
τήν συνέχειαν τής ζωής. Δύναται π. χ· νά 
ύπάρξμ ζωή άνθρώπου άνευ αίματος; ’Ανοί
ξατε μικράν όπήν έν τω άνθρωπίνφ σώματι 
καί άφήόατε νά έκοεύσμ έκεΐθεν τό έρυθρόν 
έκεΐνο ρευστόν, δπερ όνομάζομεν αίμα, καί 
εϊπατέ μοι, άν μετά τήν έκροήν καί τής τε
λευταίας σταγώνος, ύπάρξη πλέον έν τώ άν- 
Ορώπφ ψυχή.
’’Αλλά ποιος λογικός άνθρωπος, έπί τοϋ γε

γονότος τούτου βασιζόμενος, δύναται νά ύπο- 
ότηρίξμ δτι, άφοΰ, έκρεύόαντος τοΰ αίματος, 
έξέλιπε καί ή ψυχή, ότι έν τώ αϊματι μόνον ή 
ψυχή ϊι μάλλον, δτι αύτό τοΰτο τό αίμα ήτον 
ή ψυχή τοΰ άνθρώπου;

Τί θά γίνμ δέ τό αίμα όταν έκρεύση τοϋ σώ
ματος; Βεβαιότατον, δτι Οά ύποκύψη είς τόν 
νόμον τής σήψεως καί τής άποσυνθέσεως. Άλλ’ 
έπειδή θά άποσυντεθή τό αίμα πρέπει νά συη- 
περάνωμεν, δτι θά άποσυντεθή καί ή ψυχή, 
ήτις σύν τη έκρρμ αύτοϋ έξέρευσε καί αύτη 
του σώματος; Άλλά άφοΰ δέν δυνάμεθα νά εϊ- 
πωμεν, δτι τό αίμα είναι ή ψυχή, ποιοι λόγοι 
δύνανται νά έξαναγκάσωσιν ήμας νά εϊπωμιν 
δτι ψυχή είναι τό ήλεκτρομαγνητικόν ζωικόν 
ρευστόν, είτε μετά πόλων νά δεχθώμεν, είτε 
άνευ πόλοιν. είτε δεχθώμεν, δτι οί πόλοι αύ
τοϋ εύμίσκονται είς τό δείνα η. είς τό άλλο μέ
ρος τοΰ σώματος ;

Άφοΰ τό ζωϊκόν ήλεκτρομαγνητικόν ρευστόν 
είναι (ίλη, καί Αφού μετά τήν διακοπήν τής 
ζωής θά έκρεύση άπό τοΰ σώματος, εϊτε άπό 
τής κεφαλής, εϊτε άπό τοΰ όμφαλοΰ, είτε άπό 
οίονδήποτε άλλο μέρος θέλετε, διατί αύτό καί 
μόνον δύναται ν’ άπολαύη προνομίου ιδιαιτέ
ρου. καί τοσοϋτον μάλιστα έξαιρετικοΰ, ώστε 
νά τίθεται ύπεράνω τών νόμων τής φύσεως ;

Είπε μέν ό Pere Secclii τό Αξίωμά του, ο ύ- 
δ έ ν ά π ύ λ ιι τ α ι έ ν τ ιϊ φ ύ <1 ε ι, άλ
λά δέν είπε καί ούδέν άποσυντίθεται. ϊι, μάλ
λον, δέν είπεν άλλο άποσυντίθεται καί άλλο 
δχι.

Έάν δέ τό ρευστόν αίμα, έκιεΰΰαν τοΰ σώ
ματος άποσυντίθεται. διότι είναι ύλη, έάν ο
λόκληρον τό σώμα, μετά τήν παΰβιν της ζω

ής, θά Αποσυντεθμ είς τά έξ ών συνετέΟη, ώς 
άποτελούμενον άπό ύλην,διατί καί τό ήλεκρο- 
μαγνητικόν ζωικόν ρευστόν δπερ άπετέλει καϊ 
τούτο μέρος τοΰ σώματος καί δπερ είναι ω
σαύτως ύλη, δέν θά άποσυντεθμ καί τούτο, 
είς τόν γενικόν γόμον τής ύλης ύποτασσόμέ- 
νον; Ή άποσύνθεσις είναι νόμος φυσικός, εϊ
ναι νόμος τής ύλης γενικός, καί ό μόνος, άλη- 
Οώς νόμος, δστις διά τής λύσεως τής συνεκ- 
τικότητος τών έλαχίστων άπείροστομορίων δι
ευκολύνει τάς ποικίλας διαμορφώσεις καί με
ταμορφώσεις, άς ή ΰλη ύποδύεται άκαταπαύ- 
στως, διαιωνιζομένη έν τοΐς είδεόιν.Έάν λοι
πόν τό ζωϊκόν ήλεκτρομαγνητικόν ρευστόν 
δέν άκολουθεϊ τόν γενικώτατον αύτόν νόμον 
τής Ολης, τόν τής άποσυνθέσεως, είναι δυτα- 
τόν νά είναι ύλη;

Μαστίζουσι τόν άνεμον λοιπόν, δσοι ζητοϋ- 
σι ν' άποδείξωσι τήν Αθανασίαν τής ψυχής διά 
τής Αθανασίας τής ύλης, έάν δέν Απο8εικνύ- 
ο>σιν έπί πάσι τήν Αθανασίαν τής συνειδή- 
σεως.

Διότι ψυχήέστΐσυνείδησιςτοϋ 
έγώ, καί άνευ τούτου ή ψυχή είναι όνομα 
κενόν, είναι ούτοπία, είναι τραγέλαφος. Τί έν- 
διαφέρει τόν άνθρωπον, έάν δέν χάνεται τό ή
λεκτρομαγνητικόν του ρευστόν, άφοΰ χωρισΟμ 
έκ τοϋ δώματος, όταν χάνεται τό έ γ <■> του, 
ή προόωπικότης του μετά τής μνήμης καί 
όλων τών λο πών;

Άφοΰ τό ρευστόν, χωρισθέν έκ τοϋ σώματος 
ούδεμίαν Οά έχη πλέον αίσθησιν τής προτέρας 
έν τώ ρώματι διαμονής του, αλλ’ ούτε καί άν 
μετεμψυχωθμ είς άλλον άνθρωπον, ούδεμίαν 
Οά έχμ ύναμνήσιν τοϋ έν τώ ποοηγηθέντι σώ- 
ματι βίου του, τί ενδιαφέρει τόν άνθρωπον νά 
μεριιινιίάμ περί αύτοϋ πλειότερον τοϋ δσον 
δέδοται νά μεριμνιίση περί τοϋ αίματός του, 
περί τών νεύρων του, περί τής σαρκός του, 
περί τών όστέων του, περί δλων τών άλλων 
έν τώ σώμχτί του στερεών καί ρευστών, άφοϋ 
ούδέ μόριον τούτων πάντων θ’ απολεσθμ κα
θόσον, κατιί τον Secclii,ούδέν άπόλλυται έν τμ 
φύσει;

Δέν είναι καιρός νά έξετύσωμεν κατά πόσον 
τό άξίωμιι τοϋ Secclii έχει ύπόστασιν’ άλλ’ ό
σον αφορά τήν συνταύτκίιν τής ψυχής μετά 
τοΰ ιίκεκτρομαγνητικοΰ ρευστού είναι μία χί
μαιρα, ά.-αξία τής ανθρώπινης εύφυίας. Δύ
ναται νά άποδειχθμ,δτι τό ρευστόν τοΰτο συν
τελεί είς τήν ζωήν, ιός ουντελοϋόι καί πλεΐ- 
όται άλλαι ούσίαι καί όργανα έν τώ άνΘρωπί- 
νφ ύργανιάμώ δύναται νά θεωρηΟμ μάλιστα, 
ώς αύτή ή άμεσος ο ύ <ί ί α, δι’ ής γίνεται Λ 
λειτουργία τών αισθήσεων, άφοΰ διαρρέει τά 
νεύρα, άτινα είναι τά τηλεγραφικά σύρματα 
τών αισθήσεων άλλ’ ούδείς έχει τό δικαίωμα 
ούδείς δύναται νά έξομοιώση αύτό πρός αύτήν 
την ζωήν πρός αύτήν τήν αίσθησιν, πρός αύ
τήν τήν ψυχήν. "Οτι είναι τό άμεσον έξυπιι- 
ρέτικόν μέσον τής ψυχής τό άποδεικνύουόι 
τά πειράματα· αλλ’ ακριβώς διά τούτο δέν δύ
ναται νά είναι αύτό ή ψυχή,διότι δέν εϊνε λο
γικόν, αλλ’ούδέ κόσμιον. ό ύπηρέτης νά είναι 
αύθέντης καί κύριος. "Αλλως τε τοϋ ήλεκτο- 
μαγνητικοΰ ρευστού ένεργοϋντος κ α τ ά μ έ- 
Ρ ο ς είς έκάστιιν τών αίσθήάεων έκάστης δέ 
τών αίσθιίσεων έχούόης ίδιον οργανισμόν καί 
τρόπον ένεργείας, πώς ήθελεν έξηγηθμ τό α
ν α μ φ ι σ 6 ή τ η τ ο ν έ ν ι α ϊ ο ν τής 
ψυχής;



26 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 27
Τί Οά έλέγετε, παρακαλώ, περί άνθρώπου, 

ό όποιος θά έζήτει νά σάς πείση, δη τδ ΐιλεκ- 
τρικδν ρεύμα είς τά τηλεγραφικά σύρματα δύ
ναται νά μεταβιβάση μόνον του τηλεγράφημα 
καί νά σημειώδη σημεία τηλεγραφικά είς τήν 
άποδεκτικήν τηλεγραφικήν μηχανήν,•'δυνά- 
μενα ν’ αποτελέσωόιν έστω καί τήν άνοητο- 
τέοαν ίδίαν, άνευ τοΰ τηλεγραφητοΰ; Καί άν 
ήθέλετε Οεωρήάει'τόν_τοιοΰτον άνόητον,τερα- 
τολόγον, τί δικαιούσθε νά εϊπητε περί τοϋ 
άλλου έκείνου, δστις Οά έκόπτετονά σάς άπο- 
δείξι,ι, δτι τό ΰλεκτρομαγνητικόν ρεϋμα τοΰ 
σώματος δέν μεταβιβάζει μόνον τήν άκέιβιν 
καί τήν έντύπωάιν είς τόν έγκέφαλον. άλλ’ 
είναι αύτό τοΰτο, τδ όποιον σκέπτεται 
καί ά ποφασίζει, αύτό, ‘τό όποιον 0 έ- 
λ ε ι καί δύναται;

Έν τούτοις δέν είναι μόνον θεατρικός συγ- 
γραφεύς, δστις ύπέστη τοιαύτας παρακροΰ- 
σεις· σωρεία έπιστημόνων καί μή ζητοϋσι νά 
άποδώσωόιν έξαιρετικήν όλως σημασίαν καί 
παντοδυναμίαν, ού μόνον είς τό ηλεκτρικόν 
ζωικόν ρευστόν, άλλά καί είς πάσας έν γένει 
τοΰ ηλεκτρισμού τάς ένεργείας.

α: ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ: ΤΗ2 ΓΗ2
ΉΦΑΙΣΤΑΙΩΔΕΙΣ ΕΚΚΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ

Ύπό ποίας φοβέρας κρίσεως διέρχεται Λ 
ήμέτερος γήινος φλοιός; ΑΙ έπελθοΰσαι χατα- 
στροφα! έντός ολίγων μηνών έοτοίχισαν την 
ζωήν πολυαρίθμων κατοίκων.

Κατά τόν παρελθόντα μήνα Σεπτέμβριον ση- 
ομός μετέβαλεν είς ερείπια τήν Καλαβρίαν, 
άπάγων ■ 5,000 θύματα· κατά τους πρώτους 
μήνας τοΰ 1906 έσημειώθησαν πολλά! σεισμικοί 
δονήσεις· τήν 21 Μαρτίου, άχριβώς τήν ήμέραν 
τής έαρινής Ισημερίας, τό έδαφος τής Ιαπω
νίας έκλονίσθη Από κατακλυσμού, οστις Ave- 
ταφίαοε χιλιάδας Ανθρώπων. Έν Σικελία, ή 
νήσος τής Ούστίκας, λεύγας τινάς άπέχουοα 
τοϋ Παλέρμου, κατεπόθη ύπό τών κυμάτων. 
Ό Βεζούβιος άφυπνισθείς άπό μακροΰ ύπνου, 
ήγέρθη έκβάλλων μηκυσμους κα! ιδού σεισμός 
μέγας έν Άγίφ Φραγκίσκω έρχεται νά έξα- 
φανίση τήν μεγαλόπολιν ταύτην διά καταστρο
φής, ήτις ύπερέβη πάσαν άλλην προηγουμέ, ην.

Φαίνεται, οτι ό φλοιός τής γής διανύει νευ- 
ρικήν κρίσιν, δτι μία ανησυχία τόν ταράσσει 
καί ιόν κάμνει νά διέρχεται παρατεταμένην 
φάοιν άστασίας κα! δισταγμών.

"Ολος <5 κόσμος γνωρίζει τί εϊναι Ήφαί- 
οτειον μία Αμυχή. έν Αδύνατον σημεϊον έπί 
τοϋ φλοιού τής γής. Αί έν βραομφ ϋλαι, αϊτι- 
νες εύρίοκονται έν τώ κέντρφ τής ήμετέρας 
σφαίρας όρμοΰσι διά τής χασμάδος ταύτης καί 
σχηματιζουσαι έκρηξιν,έκπέμπουσι πρός τό έξω- 
τερικόν λάβας, νλας δηλαδή πεπυρακτωμένας 
έν ρευστή καταστάσει, ών ή θερμοκρασία ύπεο- 
βαίνει κατά πολύ τούς 1000 βαθμούς! 'Εννοεί 
τις ιας καταστροφάς, αί’τινες δύνανται νά προ-

ξενηθώσιν άπό ποταμούς εύφλεκτων υλών.
Τής έξόδου τής λάβας προηγούνται έκπομπα! 

Ατμών, οϊανες δύνανται νά Ανέλθωσιν είς ύψος 
μέχρι 10,000 μέτρων. Ώς πρός τόν όγκον τής 
λάβας εϊνε πελώριος· μ(α μόνον έκρηξις τοϋ Βε
ζούβιού κατά τό 1794, κατεκάλυψεν είκοσι τρία 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα ίκτάσεως.

Μετά μίαν έκρηξιν, ή Ιστία τοϋ πυρός άπο- 
φράσσ’ται ύπ’ αύτής ταύτης τής λάβας· δ παρο
ξυσμός τού ήφαιστείου καταπραϋ νεται μικρόν 
κατά μικρόν, και ή γαλήνη άποκαθίσταται, μέ- 
χρις δτου νέος τις κλονισμός τού φλοιού τής 
γής, μία νέα ώθησις τών έοωτέροτν υλών έπέρ- 
χεται, ϊνα φανέρωση νέαν έκδήλωσιν τού κεν
τρικού πυρός, έπ! τοΰ οποίου ζώμεν, χωριζό- 
μενοι μόνον διά μιας στερεός έπιδερμίδος, ήτις 
σχετικώς πρός τάς διαστάσεις τής γής, εϊνε λε
πτότερα τοϋ κελύφους ώοϋ! Καί ποίον ώοΰ! 
Ώοϋ, τοϋ όποιου <5 κροκός ήδύνατο rd drn- 
κατασταθή διά τήξεως βράχων.

Τό Ιδιαίτερον είς τά ύφαιστιώδη φαινόμενα 
εϊναι ή παράδοξος τυποθέτηοις τών ήφαιστείων 
έν τή έπιφανείρ τής σφαίρας. Έπί μακράν έπι- 
στεύετο, δτι κατά τύχην είχον σπαρή έπί τής 
γής- άλλά βαθυτέρα μελέτη τής γενικής γεω
γραφίας άπέδειξεν, δτι ή κατανομή αύτών δεν 
εϊναι άνευ σημασίας καί τά ήφαίστεια καθιδρύ- 
θησαν έπί τών μεγάλων γραμμών τής έξαρ- 
θρώοεως τοΰ γήινου φλοιού.

Έν τή γειική γεωγραφία τής γής υπάρχει 
μία λεπτομέρεια περίεργος, καί ήτις έξηγέϊ 
διατί ή Μεσόγειος, και ιδιαιτέρως το μεσημ
βρινόν μέρος τής ’Ιταλίας εϊναι χώραι μέ ηφαί
στεια κα! μέ σεισμούς. Ή πίεσις τής Μεσο
γείου θαλάσσης δίδει πλήρη έξήγησιν τοΰ φαι
νομένου. ' I

Πέριξ τής γής βασιλεύει έν Απέραντου βάρα- 
θρον, τό όποιον σχηματίζεται άπό τών μεγάλων 
’Ωκεανών, άπό τόν χοριομών τών δύο Άμε- 
οι/.ών έν Παναμρ. καί άπό τήν Μεσόγειον έν 
Εύρώπη. 7'ό βάραθρον τούτο εϊνε λοιπόν, κατ’ 
ουσίαν, μία ζώνη ύποσκάψεως τής γής κα! εϊ
ναι φυσικώτατον, δτι κάμνει νά Αναπηδώσιν 
ήφαίστεια. Οΰτω έξηγεΐται ή παρουσία τοΰ Βε
ζούβιού, τής Αΐτνης, τοΰ Στρομπόλι καί ή υ- 
παρξις τών σεισμικών φαινομένων άτινα κλονί- 
ζουσι τήν μεσημβρινήν ’Ιταλίαν, τήν 'Ισπανίαν, 
τήν Αλγερίαν κα! τήν Ελλάδα.

διατί ύπάρχουοιν ίποχαί, καθ’ δς αί 
διαταράξεις τής γής συμβαίνουσι μετά μεΐζονος 
βιαιότητος; Φαίνεται, δτι Ακριβώς κατά τήν 
στιγμήν ταύτην ύφιστάμεθα Ανώτατου τινα δρον 
τής Αστάθειάς τοΰ ήμετέρου γηΐνου φλοιού.

Ή επιστήμη περί τούτου μόνον υποθέσεις 
επιφέρει. "Οπερ όμως εϊναι βέβαιον, εϊναι ή 
σύμπτωσις τών μεγίστων ηλιακών Ακτινών 
μετά τών διαταράξεων τών πηξίδ ων καί τών 
σεισμικών δονήσεων. 'Οσάκις έλθωμεν είς τήν

Ό ηλεκτρισμός καί Λ πρόοδος τών άνακαλύι^εων. (Έν τμ Εκθέσει). 
Άπό τής κλίνης άκροάται καί βλέπει θεατρικήν παράστασιν.

περίοδον τών μεγάλων κηλίδων τοΰ ήλιου καί 
ήδη εύριοκόμεθα είς ταύτην δέον ν’ άναμείνω- 
μεν σεισμικός ταραχάς τοΰ φλοιού τής γής·

Ή σελήνη καί ό ήλιος όιά τών έλξεων αύ
τών παράγουσι πλημμύρας είς τήν ρευστήν 
μάζαν, ήτις εύρίσκεται έν τφ κέντρα) τής γής, 
αί δέ πλήμμυραι αύται, δταν καθίστανται ίσχυ 
ρότεραι τοΰ συνήθους, διαιαράττουσι τόν στε
ρεόν φλοιόν, δστις δέχεται τούς τιναγμούς τών 
έκ λάβας κυμάτων.

Αί πλήμμυραι λοιπόν αύται Αποάαίνουσιν 
Ισχυρότεροι κατά τήν έποχήν τών έσμ/ιερινών. 
>)/ι«ίς δέ τώρα διερχόμεθα τήν θερινήν ισημε
ρίαν εϊναι τοσοΰτον τοΰτο Αληθές, ώστε κατ’ 
αύτήν ταύτην τήν ήμέραν τής Ισημερίας, τουτ’ 
έστι τήν 21 Μαρτίου, ή ’Ιαπωνία έτρεμε καί ή 
νήσος τής Ούστίκας κατεποντίζετο.

Τέλος τήν ήμέραν τής καταστροφής τοϋ δρους 
Πελέ {Pelee) εϊς την Μαρτινίκαν, ό ήλιος, ή 

σελήνη κα! ή γή εύρίσκοντο έν ευθείρ. γραμμή, 
ού ένεκα ή έξασκουμένη παρ’ αύτών Αμοιβαία 
έλξις ευρίσκετο είς τήν Λνωτάτην αύιής έντασιν.

Ώς φαίνεται διερχόμεθα κακήν περίοδον. 
«-ΐββ’Σβα®*·

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΎ ΜΙΛΑΝΟΥ
ΚΑΙ Η ΣΗΡΑΓΞ ΤΟΤ ΣΕΜΙΠΛΟΜ

Δύο κυρίως πράγματα έχει τις νά θαυαάσγ 
έπισκεπτάμενος ττ,ν ώραίαν ταύτην "ΈκΟεσιν 
τής Ίταλυκχς μεγαλουπόλεως, πρώτον ζτι αυ
τή οφείλεται κατα ποώτιστον καί μέγιστον 
μέρος είς ττ,ν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν καί δεύ
τερον τάς όντως καταπληκτικάς καί γιγαντι- 
αίας προόδους, τάς οποίας έπετέλεσε κατά τήν 
τελευταίαν δεκαετίαν ή ’Ιταλία εις ολους τούς 
κλάδους τής βιομηχανίας, τοΰ εμπορίου καί 
τής ναυτηλίας.
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Πρό πενταετίας περίπου κκί ακριβώς τγ 20 
’Ιουνίου 1901 συνήλθαν είς τό Δημαρχεΐον τοΰ 
Μιλάνου ικανοί έκ τών. εγκρίτων πολιτών καί 
άπεφάσισκν νά έορτάσωσι τό εύφρόσυνον γεγο
νός, οπερ θά συντελεΐτο κατά τό παρόν έτος 
—την άποπεράτωσιν της σήραγγος τοΰ Σεμ
πλόν—διά της διοργανώσεως μικρκς Διεθνούς 
Έκθέσεως έν Μιλάνω. Κατ’ άρχάς άπεφκσί- 
σθγι, όπως ή Έκθεσις αυτή μή λαβή γενικόν 
χαρακτήρα, άλλά περιορισθή μόνον είς τρία με
γάλα διαμερίσματα, τό τή; Συγκοινωνίας διά 
ξηρά; και θαλάσσης, τό τών Διακοσμητικών 
τεχνών καί τέλος τό κυρίως καλλιτεχνικόν.

Όλίγον κατ’ όλίγον όμως ό ενθουσιασμός, 
τόν όποιον ποοεκάλεσε καθ’ δλην τήν ’Ιταλίαν 
ή ιδέα τής Έκθέσεως, ή διαθρύπτουσα τήν ε
θνικήν φιλοτιμίαν, κα'ι αί πολλαί πρός συμ
μετοχήν αιτήσεις καί αί συμπάθειαι αί έκδη- 
λωθεϊσαι έκ τοϋ εξωτερικού, ήνάγκασκν τό 
διοργανωτικόν Κομιτάτον τής Έκθέσεως νά δύ
ση είς αύτήν γενιζώτερον χαρακτήρα, και οΰ
τω σήμερον ή "Εκθεσις τοΰ Μιλάνου δύναται 
νά θεωρηθή Παγκόσμιος, ού μόνον λόγω τής 
συμμετοχής τών πλείστων πεπολιτισμένων ε
θνών τοΰ παλαιού κα'ι νέου κόσμου, άλλά καί 
διά τό υλικόν τών εκθεμάτων, τά όποια άνή- 
κουσιν είς πάντα τά είδη τή; παραγωγής καί 
τής καταναλώσεως. Σχετικώς μέ τήν εϋρυνσιν 
τοϋ προγράμματος τής Έκθέσεως ύπήρξε καί 
ή έπέκτασις αύτής τοπικώς, ώστε αντί τών 
κατά πρώτον άποφκσισθέντων 100,000 τ. μ. 
περ λαμβάνει ήδη επιφάνειαν ένός περίπου ε
κατομμυρίου τετρ. μέτρων, ί’σην σχεδόν πρός 
τόν χώρον, δν κατελάμβανεν ή Παγκόσμιος 
Έκθεσις τών ΙΙαρισίων τοϋ 1900.

Τής Διεθνούς Έκθέσεως τοΰ Μιλάνου μετέ- 
χουσι τά πλεϊστα τών Ευρωπαϊκών Κρατών, 
μή έξαιρουμένων τής Τουρκίας κκί τής Βουλ
γαρίας, αΐτινες έχουσι καί ιδιαίτερα περί
πτερα, έκ δέ τών άλλων ηπείρων, ή Κίνα, ό 
Καναδάς, ή Κούβα, ή ’Ιαπωνία καί αί διάφο
ροι Δημοκρατίαι τής Νοτίου ’Αμερικής. Ή 
Ελλάς, έννοεΐται, λάμπει κκί 'εις τήν γειτο
νικήν Έκθεσιν διά τής απουσίας της.

Άλλά μεθ’ ολην τήν τοιαύτην συμμετοχήν 
τών διαφόρων Κρατών, μεταξύ τών οποίων δια- 
κρ'ίνονται διά τήν αφθονίαν καί διά τό εκλεκτόν 
τών έκθεμάτων ή Γαλλία, -«Ελβετία, ή Γερ
μανία, ή Αύστρία κκί τό Βέλγιον, ή Έκθε- 
σις τού Μιλάνου διετήρησε κυρίως τόν Εθνι
κόν ’Ιταλικόν αύτή; χαρακτήρα κκί έν παντΐ 
καταδεικνύει τήν άξιοθαύμαστον καί καταπλη
κτικήν έργασίαν, τήν όποιαν έπετελεσεν έντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος τό πλήρες 
ζωής καί προόδου ’Ιταλικόν "Εθνος. Δύναται 
τις ασφαλώς νά ίσχυρισθή, οτι είς όλους σχεδόν

τούς κλάδους τής παραγωγής καί τής βιομη
χανία; πρωτεύουσι τά ’Ιταλικά εκθέματα, 
φέροντα ώ; έπί τό πλεϊστον τήν σφραγίδα τής 
τελειοποιήσει·»; κκί τής έπιμεμελημενης εύ- 
συνειδήτου εργασίας.

-ego

'll Διεθνής Έκθεσις τοΰ Μιλάνου διαιρεί
ται είς δύο διακεκριμένα μέρη. Πρώτον είναι 
τό περιλαμβανόμενου έντός τοΰ θαυμάσιου άλ
σους (Pai'CO), τοΰ εκτεινόμενου άπό τής πλα
τείας τοΰ Castello Sforzese, τού περιφήμου 
ανακτόρου τοΰ Δουκικοΰ οίκου τών Σφόρτζα, 
οίτινες ηγεμόνευσαν τοΰ Μιλάνου άπό τοΰ 1450 
μέχρι τοΰ 1535 μ. X. μέχρι τής Άρέτας καί 
αύτής συμπεριλαμβανομένης, τοΰ περιώνυμου 
τούτου αμφιθεάτρου, δυναμενου νά περιλάβη 
40,000 θεατών καί οίκοδομηθέντος έν ετει 
1805 ύπό τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος.

Καί δεύτερον είς τό έτερον μέγα διαμέρι
σμα, τό όποιον είνε είς τήν άπέραντον πλα
τείαν τών Όπλων (Piazza cl’ arini), είς τό 
όποιον εόρίσκονται καί τά μάλλον έκτεταμενα 
οικοδομήματα υπόστεγα κκί περίπτερα τής 
μεγαλοπρεπούς ταύτης Έκθέσεως.

Τά δύο ταϋτα διαμερίσματα, άπέχοντα 
άπ’ άλλήλων περί τά δέκα περίπου λεπτά, 
συγκοινωνοΰσι δΓ ηλεκτρικού σιδηροδρόμου άνυ- 
ψουμένου καί διερχομένου έπί μικρκς ξύλινης 
γέφυρας, καί δΓ ηλεκτρικού τροχιοδρόμου, ό 
όποιος άνά 5 λεπτά μεταφέρει άποκλειστικώς 
έπισκέπτας τής Έκθέσεως άπό τό έν μέρος 
εί; τό άλλο.

"Ηδη έν σχετική περιλήψει, ρίψωμεν έν βλέμμα 
έπί τών διαφόρων περιπτέρων, καθόσον ακρι
βής κκί λεπτομερής περιγραφή Οά άπήτει 
πολλάς ολοκλήρους σελίδας.

Είσερχόμεθα διά τής τιμητικής εισόδου τής 
όδοΰ Cadΐθ καί εύρισμόμεθα πρό τών καλ
λιτεχνικών προπυλαίων, θαυμάσιων διά τήν 
αρμονικήν κομψότητα τών αρχιτεκτονικών γρα- 
μών των έπ’ αύτών υψηλά ίστκνται δύο γί
γαντες μαρμάρινοι κρατούντες τά σύμβολα τής 
δόξη; ζαί τής έργασίας. Έπί τής πλατείας 
τής τιμητικής εισόδου δεξιά μέν κεϊται τό 
περίπτερον τής ιχθυοτροφία; καί τό Ένυδρεΐον, 
αριστερή δέ τό διαμέρισμα τής ’Αναδρομικής 
Έκθέσεως τών μέσων τής συγκοινωνίας, καί 
εί; τό κέντρον τό άπλοΰν κκί έπιβάλλον συγ
χρόνως περίπτερον τοΰ Σεμπλόν, οπερ υπεν
θυμίζει τήν άφορμήν τής Έκθέσεως· έπί τής 
μετώπης αύτοΰ συνηνωμένα τά εθνόσημα τής 
’Ιταλίας καί τής Ελβετίας, συμβολίζοντα τόν 
διεθνή θρίαμβον τής Εργασίας κκί τής Όμο
νοίας, έπί τής κορυφής δε ίστανται τά περί- 
κομψα καί καλλιτεχνικά αγάλματα τού Έρ- 

μοΰ καί τής πτερωτής Νίκης, άμφότερα έργα 
τοΰ διαπρεπούς γλύπτου Bfivio.

Τό περίπτερον τής ίχθυοκομίας, αλιείας κλπ. 
καί τό μετ' αύτοΰ συνεχόμενον έκτεταμένον 
Ένυδρεΐον, όπου βλέπει τις τόν ένυάλιον βίον 
τών διαφόρων ιχθύων, εϊνε λίαν ενδιαφέροντα 
και προσελκύουσι πλήθος επισκεπτών.

Είς τό διαμέρισμα τούτο, τού όποίου μετέ- 
χουσι, πλήν τής ’Ιταλίας, ή Αύστρία, ή Γαλ
λία, ή Τουρκία καί ή ’Ιαπωνία μέ τά περι- 
εργότατα αλιευτικά άκάτιά της, βλέπει τις 
όλα τά εΐ'δη τών ιχθύων τής καταναλώσεως 
αύτούσια καί παρεσκευασμένα είς κυτία, ποι
κιλότατα έργαλεΐα τής αλιείας καί έν γένει 
παν ό,τι άφορα είς τό βασιλειον τών κατοίκων 
τής θκλάσσης. Είς ιδιαιτέρας μεγάλας αίθού- 
σας καί έντός κομψών προθηκών εόρίσκονται 
τά έκθέματα δύο ηγεμόνων, τοΰ Βασιλέως 
τής ΓΙορτογαλλία; Καρόλου καί τοΰ πρίγκηπος 
τού Μονακό ’Αλβέρτου, άμφοτέρων μετά ζή
λου καταγινομένων είς τήν ώκεανολογίαν καί 
ιχθυολογίαν.

-ο@ο-

Μετά τό Ένυδρεΐον εισέρχεται τις είς τό 
διαμέρισμα τοϋ Σεμπλόν, οπερ κατέχει καί 
δικαίως τήν τιμητικήν θέσιν έν τή Διεθνεϊ 
ταυτή Εκθέσει. Έν αύτή άναπαρίσταται έν 
μικρογραφία όλη ή περίφημος σήραγξ τοΰ Σεμ
πλόν ή διατρήσκσα τάς χιονοσκεπείς Άλπεις 
καί ένοΰσα τήν Ελβετίαν μετά τής ’Ιταλίας, 
και πρός εορτασμόν τών εγκαινίων τής όποιας 
διωργανώθη ή Έκθεσις τού Μιλάνου.

Μετά θαυμασμού παρτηρεΐτις τάς δυσπερ- 
βλητους δυσχέρειας, τάς οποίας κατώρθωσαν 
νά ύπερνικήσωσι, χάρις είς τήν άκατάβλητον 
επιμονήν αύτών καί τήν άκλόνητον πεποίθη- 
σιν είς τά διδάγματα τής επιστήμης καί τής 
τέχνης. Ή σήραγξ τού Σεμπλόν έχει έκτασιν 
κατά μήκος 14,733 μέτρων, ήτοι κατά 2,500 
μέτρων πλέον τής τού Μόν-Σενίς, συνετελέ- 
σθη δέ έντός οκταετίας, μεταξύ δέ τών άλλων 
ύλικών άτινα έχρειάσθησαν διά τήν διάτρησιν 
τοΰ οοους, άναφέρομεν καί τήν χρησιμοποίη- 
σιν οκτακόσιων τόννων δυναμίτιδος. Έν τή 
Έκθεσει τοΰ Μιλάνου, πλήν τού πανομοιότυ
που τής σήραγγος, τήν όποιαν διέρχεται τις 
ορθιος κκί έν πλήρει άνέσει, βλέπει καί όλας 
τάς γεωλογικά; αύτής λεπτομέρειας, εκτίθεν 
ται έν ίδιαιτερω τμήματι αί κτμομηχαναί, τά 
μηχανήματα τοΰ πεπιεσμένου άέρος, τά δια- 
τρητικά εργαλεία, οί τυπογραφικοί καί γεω
λογικοί χάρτα·., τά μεταγωγικά μέσα, τά 
πρός αερισμόν καί ΰδρευσιν μηχανήματα, καί 
εν γενει πάν τό σχετιζόμενον πρός ό κολοσσι- 
αϊον τοΰτο έργον, οΰτω; ώστε ό επισκέπτης 
νά λαμβάνγ, ακριβή καί λεπτομερή ιδέαν τής 
γιγαντικίας ταύτης έπιχειρήσεως, ήτις ύπήρ

ξεν είς νέος μέγας θρίαμβος τής ανθρώπινης 
εργασίας.

ΙΙλησίον του περιπτέρου τούτου τής σήραγ
γος τοϋ Σεμπλόν, υπάρχει καί ιδιαιτέρα εύρεϊα 
αί'θουσα, έχουσα τελειότατον κινηματογράφον, 
άναπαρκτώντα ζωντανά; όλας τά; διαφόρους 
φάσεις τού γιγαντιαίου έργου άπό τή; ένάρ- 
ξεως αύτοΰ μέχρι τοΰ αισίου πέρατος καί τών 
έπισήμων εγκαινίων, τών τελεσθέντων πρό 
μηνό; μετά μεγάλης λαμπρότητο; έν Δομο- 
όοσόλα, παρουσία τοΰ Βασιλέως τής ’Ιταλίας 
καί τοΰ προέδρου τής Ελβετικής ‘Ομοσπον
δίας.

Τά λοιπά τής διαμερίσματα τή; Διεθνούς 
Έκθέσεως περιέχουσι συνήθη διεθνή έκθέ
ματα.

1. Κ.
«ΐβΚ»·**·

ΖΩΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ

Μονήρης ύχώρονν πρός τάς ύρημίας 
δακρύων Ιχων τό δμμα μιστόν, 

π.Ιάνος διαβάτης ζωής τρισαίΜΙας. 
αύρων τό άχθος ό.Ιίγων δτΰν.

Των πτηνών θρηνωδίς άντήχιι τό ασμα 
πινθίμως άπήντα ρύαζ κν.ίων, 

ό χρόνος καΑύπτων άγριων, ίν φάσμα, 
νιος ροδόχρους, προύχώριι γι.Ιων.

ΜιιταΙως δζήτουν σκιάν ιύτυχίας 
τήδι κακιΐσι σωριια! νικρΰν 

τόν δρόμον όκάΛυπτον τής μοναζίας 
καί τάπης παχύς ϊκ φύ.Ι.Ιων ώχρων

'Αρμονία όργανον μακράν άντηχιΐ, 
γ.Ινκτΐα μοΛπή νιινίδων 

καί φίρω τό βήμα άκουσίως ίκιΧ 
ΈτιΛιϊτο χορός νηρηιδων.

Ήσαν δ.1ων τά χιί.Ιη μιστά ηδονής, 
ή καρδία ώμί,Ιιι σκιρταίσα

Ήτο μίθη ίκιίνη, στιγμαί ιύτνχιΐς 
καί ή ζωή ίκίρνα σφριγωσα.

Έκίρνα-! ίμόθυσιν ό.Ιυος Λ ο'.νος
καί ή χορδή τής κιθάρας σιγϊ.

Ή όμάς ίμαράνθη ώς κρίνος
καί μία σκιά τήν .Π’ιθην κιρνϊί......

Μίλτων Βιτάΰ.ης.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τδ όιολιάΟαϊνον η βαδίζον 
ποτήοίονV

Το προκείμενον πείραμα είναι πολύ περίερ
γον καί πρωτοφανές, μολονότι πολύ εύκολον 
καί εύχερές.

Λάβετε ποτήριον και Οέιίατε αύτό έπϊ μαρ
μάρινης πλακάς πολύ όλίγον κεκλιμένης, ώς 
έν παραδείγματι,έπί κομμωδίνου ft τραπεζίου 
μετά μαρμάρου, άνωΟι, Οέτοντες κάτωθι τών 
δύο ποδών τεμάχιον ξύλου, ϊνα άποτελεόΟμ 
Λ μικρά κλίάις. Πρό τούτου όμως μουόχεύ- 
όατε τά χείλιι του ποτηριού <ίας έν τώ ϋδατι.

Πλησιάζετε τότε κηρίον άνημμένον, ώς δει- 
κνυται έν τώ σχήματι καϊ μετ' έκπλήξεως Οά 
ϊδητε τό ποτήριον νά μετακινηται καί νά βα-

δίζη ώΰεϊ διά τίνος μυστηριώδους μηχανισμού. 
Ιδού δέ τϊ έπϊ του προκειμένου συμβαίνει.

Ό περιεχόμενος έν τώ ποτηρίφ άήρ έν 
άρχη τοϋ' πειράματος διαοτέλλεται ύπό τήν 
έξωτερικήν έπίδραόιν της θερμότατος καϊ άνε- 
γείρει’άυνεπείμ τούτου τό ποτήριον, ένώ άφ’ 
έτέρου τό έπί τών χειλέων αύτου ύπάρχον ύ
δωρ έμποδίζει τόν άέρα νά έξέλθη καϊ οϋτω 
τό ποτήριον ίπαναπαυόμενσν πλέον ούχϊ έπϊ 
του μαρμάρου, άλλ’ έπϊ λεπτού στρώματος 
ϋδατος διολισθαίνει κατά μήκος τής κλίόεως 
τοϋ μαρμάοου.

Φ. Π.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Τδ οεύδιμον

ΙΙάντες γνωρίζομεν, ότι τό ενοχλητικόν 
τοΰτο φαινόμενον προέρχεται έκ τής εντελώς 
απουσίας καί σπασμωδικής συστολής τών μυώ
νων τοΰ διαφράγματος τοΰ λάρυγγος, μάλλον 
δέ συνήθως ύπό ταραχών της πέψεως καί τοΰ 
ερεθισμού τοΰ στομάχου. Οί πάσχοντες συνή
θως έκ τοιαύτης ένοχλήσεως, διότι δέν είναι 
πάθησις, δέον ν’ ακολουθούν δίαιταν, άποφεύ- 
γοντες πρός χαιρόν τά βαρέα φαγητά, τόν ζύ
θον καί τήν άφθονον κρέωφαγίαν.

Καθ’ ήν στιγμήν τό ρεύσιμον επέρχεται, 
τό καλείτερον μέσον πρός αποφυγήν αύτοΰ 
εινε νά πταρνισθήτε τγ βοηθείφ ταμβάκου ή 

άλλης ερεθιστικής κόνεως. Τό αποτέλεσμα εί
ναι ταχύτερον καί ριζικώτερον.

Ό ιατρός άας·

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Κατασκευή μελάνης «ϊφραγϊδος. Ι

δού πώς δΰνασθε νά κατασκευάτητε μελάνην 
διά σφραγίδας έκ κόμμςος, έν ελλείψει ιδίως 
τοιαύτης εύρωπαϊκής '.

Έντός ύδατος 37 δραμίων, άναμίζατε 3*/2 
δρ. γλυκερίνης καί 1 */2 δρ. σιροπιού σακχά- 
ρεωςτά οποία όμοΰ νά βράσουν.

"Οταν δέ άρχίσν) ή βράσις τοΰ μίγματος 
τούτου προσθέσατε και 71/, δρ χρώματος ά- 
νελίνης,ή’τις διαλυόμενη 0’ άποτελέση τήν με
λάνην ήν θέτετε έντός φιαλιδίων καί μεταχει- 
ρίζεσθε.

Ηρογνωιίτικόν τών ιίεκΗιών. Εις τήν 
Κίναν μεταχειρίζονται διά τήν πρόγνωσιν τοΰ 
σεισμού ισχυρόν μαγνήτην σχήματος πετάλου, 
τόν όποιον τοποθετοΰσι μετά τοΰ όπλισμοΰ 
του (δηλ. μετά τοΰ έλκομένου τεμαχίου σιδή
ρου ή χάλυόος) οίς θέσιν, άφ’ ής νά κρέμαται 
έπί τής οροφής τής οικίας. Έν ώρα δέ σεισμού 
ώς λέγεται καί πέντε λεπτά πρό τής ένάρζεως 
τούτου, ό μαγνήτης φυσικώς άπομαγνητίζε- 
ται, ό οπλισμός του συνεπώς καταπίπτει καί 
ό έκ τούτου κοότος έπί τοΰ δαπέδου προειδο
ποιεί τον κίνδυνον καί λαμβάνουσιν καιρόν οί 
κάτοικοι νά έξέρχωνται.

Βαοόιιετρον έι: τράχου. Έντός πο
τηριού χωρητικότητος μιής όκας τοποθετήσα
τε μικράν ζυλίνην κλίμακα άρχομένην άπό τής 
βάσεως καί καταλήγουσαν έπί τών χειλέων.

Θέσατε τότε έντός ύδωρ μέχρι τοΰ ήμίσεως 
ποτηριού καί βάτραχον μικρόν έκ τών πρασί
νων έκείνων, τών εύρισκομένων έν ταΐς δεςα- 
μεναΐς τών κήπων καί μετά τοΰτο καλύπτετε 
τό ποτήριον διά λεπτοΰ ύφάσματος,βπερ περι
δένετε έ'ςωθι πρός παρεμπόδισιν τής φυγής τοΰ 
ζώου. Διά τήν διατήρησιν τούτου ρίπτετε έν
τός τοΰ ποτηριού άπό καιρού εϊς καιρόνμυϊας.

'Οσάκις πρόκειται νά βρέζγ,ό βάτραχος βυ
θίζεται πρό δέκα ωρών έντός τοΰ ύδατος- α
νέρχεται δέ δια τής κλιμακος καί τοποθετείται 
έκτός τής επιφάνειας αύτοΰ, όταν πρόκειται 
νά διορθωθή ό καιρός. Μένει δέ βυθισμένος κατά 
τό ήμισυ έν τώ ΰδατι, όταν ό καιρός είναι ευ
μετάβλητος. ί

Ώς φαίνεται, έπί τοΰ βατράχου μεγίστην 
έξασκει έπιρροήν ό άτμοσφαιρικός ηλεκτρισμός, 
οστις αύςανόμενος, έπικειμένης κακοκαιρίας, 
έπιδργ έπί τοΰ νευρικοΰ συστήματος τοΰ ζώου 
καί αναγκάζει αύτό νά βυθισθή έν τώ ύδατι 
πρός άπσφυγήν τής έπιδράσεως.

II πίσιις σώζει. - Τοτίξιμονττ,ς ΙαϋιΙσης.
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ο κ.

ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

ΟΔΗΣΣΟΣ- ΣΕΒΛΣΤΟΥΠΟΛΙΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)-

— Ναί, Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει
Δουρβατζόγλου;, έπειδή ακριβώς κεϊται είς 
ώραίαν θέσιν και τήν εΰρομεν εις ικανοποιη
τικήν τιμήν, τήν ήγοράσαμεν. "Ηδη δε κατα- 
γινόμεθα νά μεταρρυθμίσωμεν τά διαμερίσματα 
και νά τήν έπιδιορθώσωμεν έπί τό καλείτερον, 
προσθέτοντες καλειτέραν θέρμανσιν καί εύρυ 
τερον φωτισμόν.

— Πολύ ώοαΐα καί είθε νά πολλαπλασιά
ζετε τάς ελληνικά; οικοδομάς.

— Σας ευχαριστώ πολύ, Κύριε Πρίντεζη, 
καί ήδη νά μέ συγχωράτε μίαν στιγμήν, νά 
προσθέσω ακόμη τί είς τόν μηχανικόν μου καί 
πηγαίνομεν αμέσως είς τό γραφεΐον μου, νά 
τά εί'πωμεν.

Μετέβην μετά τοΰτο πρό; έπίσκεψιν τοϋ 
Άλαντοποιείου τών ’Αδελφών Νεοφύτου, κα
θόσον κατά τήν κατά τό παρελθόν έτος μετά- 
βασίν μου ειχον έπ σκεφθή μόνον τό παρά τήν 
αγοράν κείμενον έπί τή; λιανική; καταναλώ- 
σεω; ύποκατάστημα αύτών καί διότι δέν εί- 
ξεύρω, έκ τίνος αιτίας παρακινούμενος, μοί 
αρέσει πολύ νά βλέπω ωραία καί εύμελή χοι- 
ρομήρια, παχέζ σαλάμια, εύωδιώσα; καπνι
στά; γλώσσας, μικρά μαλακά λουκάνικα, αλα
τισμένα; χειρινάς πλευράς καί τά ποικίλα 
άλλα χοιρινά εδέσματα, άτινα ή λουκούλειος 
τέχνη γνωρίζει ήδη μετά τόση; έπιτηδειότη- 
τος, έπιμελείας καί καλαισθησία; νά παρα- 
σκευάζγ, χωρίς βμω; καί νά είμαι πολυφάγο; 
ή άγαν κρεωφάγος. ’Αγαπώ πάντοτε τό ώραΐον, 
τό μέτριον, τό ύγιέ; καί τό εΰγεστον.
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μολονότι δέν κεϊται έξω τή; πόλεως, 
τοις είναι πολύ μακράν καί ευρον τού; 
αδελφούς καταγινομένους είς τά γραφεία καί 
είς το έργοστάσιον. Τό κατάστημα είναι αρ
κετά μεγάλον, μέ άρκετόν προσωπικόν καί 
πολλήν εργασίαν, διότι έκτος τής λιανική; καί 
χονδρική; καταναλώσεω; έν Όδησσώ, διατη- 
ροΰσι καί ύποκαταστήματα είς άλλα; πόλεις 
τή; Ρωσσίας. Ό κ Ήλία; Νεόφυτος, έκ τών 
νεωτέρων αδελφών, οστις εύρίσκετο κατά τήν 
ήμέραν εκείνην είς τά γραφεία, μέ ι------■
γεν είς τά διάφορα διαμερίσματα 
προϋ καταστήματος των καί είτα μετέβημεν 
εις τό ιδιαίτερόν του γραφεΐον, ϊνα συνωμιλή- 
σωμεν. Είναι εύγενέστατος, εις άκρον φιλό- 

Μετέβην έφ’ άμάξης, διότι τό κατάστημα, 
έν τού- 

δύο

περιήγα- 
τοϋ λαμ-
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είς τό ιδιαίτερόν του γραφεΐον, ϊνα συνωμιλή-

φρων καί περιποιητικώτατος, άφοΰ δέ έπερί- 
μενκ έπ* άρκετόν καί ήθέλησα νά φύγω :

— "Α, Κύριε Πρίντεζη, μοι λέγει, κάθησαι 
άκόμη όλίγον, άφοΰ έκαμες τόν κόπον νά ελθγις 
τόσον μακράν νά έπισκεφθή; καί τό άλαντο- 
ποιεϊον μας καί νά Γδης τόσα ωραία λουκά
νικα καί σαλτσισότα, διέταξα νά μάς ετοιμά
σουν μερικά. Κάθησαι νά φάγωμεν ολίγα και 
νά πίωμεν ένα ποτήριον ζύθου.

Άλάντας παρεσκευασμένου; έπί τούτω και 
μέ ζΰθον είς τό άλαντοπωλεϊον τοϋ κ. Νεοφύ
του, έσκέφθην,θά ήναι κάτι τι ώραΐον καί έκ
τακτον καί παρέμεινα. Μάλιστα κατ’ εκεί
νην τήν στιγμήν προσήλθεν είς έπίσκεψιν και 
ό κ. Κονταξάκης, διευθυντής τής Άτ. “Ιριδος, 
παρεπιδημών έπίσης είς Ρωσσίαν καί ποοσε- 
κλήθη καί αύτός νά παραμείνρ........ ’Αληθώς δέ
διήλθομεν στιγμάς τινάς άπολύτου εύχαριστη- 
σεως καί εύαρέστου άπολαύσεως. Όλοι άγα- 
πώμεν νά τρώγωμεν καλά καί δλοι έπιθυμοΰ- 
μεν ν’ άπολαμβάνωμεν τών καλλιτέρων καί 
εύαρεστοτέρων πραγμάτων μέ πολλήν πολλά- 
κις θυσίαν και δέν τό κατορθοΰμεν, καί ένίοτε 
έχομεν τά καλλείτερα τούτων, δλως άπροσ- 
δοκήτως καί άνευ ούδεμιας άποζημιώσεως· 
άλλά δέν άρκεΐ τοΰτο, πρέπει νά φάγγ, τις 
έδέσματα, πάρε σκευασμένα άπό ειδικούς, διά 
νά εύχαριστηθή· ειδικοί δέ είναι ούχί οί καλ,ώς 
τρώγοντες ή οί πλούσιοι, άλλ’ οί παρασκευά- 
ζοντες αύτά, οίον οί χοιροπώλαι καί άλαν- 
τοπώλαι, ίχθυοπώλαι καί μάγειροι. Αύτοί νά 
σάς προπαρασκευάσουν φαγητόν καί θά ίδητε 
τήν διαφοράν. Μοί έτυχε νά φάγω τραγήσιον 
κρέας μετά σπαγέτου είς τόν φοΰρνον, πράγμα 
τό όποιον όέν συνειθίζομεν είς τούς οίκους μας 
καί ήτο έξαίσιον,διότι καί τό μέρος τοϋ κρέατος 
γνωρίζουν νά ευοουν καί πώς καί πότε νά τό’ψή- 
σουν. ΤΙ πείρα, ή άνάγκη καί τό έπάγγελμά 
των τούς αναγκάζει νά εφευρίσκουν τά καλεί- 
τερα μέσα τής καλοφαγίας, άφοΰ κατέχουν τά 
καταλληλότερα στοιχεία τής επιτυχίας. Έ- 
τυχον ποτέ είς Ραφΐναν, παραλίαν θέσιν έν 
ταΐς άκταΐς τοϋ Μαραθώνας, νύκτωρ καί έν 
ώρα δριμυτάτου χειμώνας, προκειμένου νά δια- 
περαιωθώ είς Πεταλιού; δι’άκατίου τά; μακα
ρίους καί γαληνιωτάτας βασιλικά; νήσους.διά
σελών τότε τηλεγραφητής τής Αύτοϋ Μεγα
λειότητας καί άναγκασθεΐ; νά καταφύγω οπωσ
δήποτε κάπου δπως προφυλαχθώ άπό τής βρο
χής καί τοΰ ψύχους, είσήλθον είς τι πενιχρόν 
καπηλείαν, ε’νθα παρά τήν πυράν τής εστίας 
άλιεΐς τινες μετά χωρικών θερμαινόμενοι, κα- 
τεγίνοντο νά ’ψήσουν μέγαν ίχθϋν είς την σού
βλαν. Μοί έφάνη παράδοξον καί έπλησίασα νά 
ίδω τό περίεργον φζινόμενον. Ότε δέ ό ιχθύ; 
είχεν έτοιμασθή, κοπή καί τεθή έντός μεγάλου 
δοχείου καί καρικευθή μετά τών άπαιτουμένων 
έμβαμάτων,προσεκλήθην καί έγώ νά λάβω μέ

ρος είς τόν μεζέν, άλλ’όποία ύπήρξεν ή έκπλη- 
ξίς μου, ότε γευθείς τοϋ ώραίου έκείνου ιχθύος 
είδον δτι τό έδεσμα ήτο λαμπρόν ύφ’δλας τάς 
επόψεις καί έξαίσιον.

Καί άλλοτε έτυχα είς άλλα; περιστάσεις 
νά φάγω λαγωόν παρά χωρικών κυνηγών μα- 
γειρευμένον καί ήτον έξαίσιος.

Ή μαγειρική λοιπόν παρά τοϊς κρεοπωλαις, 
ίχθυοπώλαις, κυνηγοί; καί άλαντοποιοϊς εί
ναι τελειοτάτη καί μόνον οί γνωρίζοντε; νά 
φάγωσι, γνωρίζουσι καί νά έκτιμήσωσιν.

Είτα μετέβην είς έπίσκεψιν διαφόρων άλλων 
φίλων καί συνδρομητών τής «Φύσεως» έν Ό
δησσώ καί ηύχαριστήθην πολύ διά τήν καλλί- 
στην άποκατάστασίν των μεταξύ τών οποίων 
διακρίνονται ό κ. I. Καραζήσης, οίνέμπορος καί 
αντιπρόσωπος διαφόρων έλλ. προϊόντων, κάλ- 
λιστος δέ πατριώτης καί άριστα μεμορφωμέ- 
νος άνήρ μέ πολλά; γνώσεις καί καλά προτε
ρήματα, άρεσκόμενος είς σοβαρά; συζητήσεις 
καί εύγενεΐς πράξεις, διατελών καί μέλος τής 
’Εφορίας τής Κοινότητος, ό κ. Δ. Α. Άπο- 
στολίδης, ύποδηματοποιός έκ τών διακεκριμέ
νων τής πόλεως, λίαν φιλότιμος καί εύγενέ
στατος έπίσης ομογενής, ό κ. Μάρκος Γ. Κο- 
ρόνης, έπίσης κάλλιστος πατριώτης καί ακά
ματος ζηλωτής τοΰ καλού καί τής προόδου, 
ό κ. Στ. Μιχαηλίτσης, διευθυντής μεγάλου 
Καφενείου,λίαν φιλότιμος, περιποιητικώτατος, 
καί καλλίστων πατριωτικ. αισθημάτων άνήρ, 
οί κ κ Γεωργίου, μεγαλέμποροι έν τγ μεγάλη 
όδω καί κάλλιστοι πατριώται. ό κ. Γ. Αύ 
γουστάτος οίνέμπορος, άκάματος καί φιλότι
μο; Κεφαλλήν, μή παραλείπων νά δεικνυη είς 
πάσαν περίστασιν τά φιλογενή καί αγαστά 
αύτοϋ αισθήματα, ό κ. Έξ. Κορμπέτης, έκ 
Βόλου, πολύ εύγενής επίσης καί αξιότιμος 
άνήρ, ό κ. Θεοδ. ΙΙαππαδόπουλος έμπορος έν 
τή μεγάλη άγορά, αξιόλογος πατριώτης καί 
εύγενέστατος ομογενής, δστις μάλιστα μέ 
προσεκάλεσε καί είς ιδιαιτέραν οίκογενιακήν 
συναναστροφήν καί πολλοί άλλοι, ούς εύχχρι
στώ άπό καρδίας διά τάς εύγενεΐς καί είλι- 
κρινεστάτας περιποιήσεις των.

Τήν μεθεπομένην, άποφασίσας νά μεταβώ 
είς τό έσωτερικόν τής Ρωσσίας, διά θαλάσσης, 
καθόσον διά ξηρά; καί κοπιώδες τυγχάνει τό 
ταςείδιον καί ανούσιον, ένεκα τών μεγάλ.ων 
άποστάσεων, έπέβην τοϋ διά τήν Κριμαίαν 
άποπλέοντος άτμοπλοίου τής Ρωσσικής έται- 
ρ(ι<*;. ήτις καθ’ έκάστην έκτελεϊ πλόας άνά 
τας άκτάς τής Κρεμαίας, δπως κατευθυνθώ είς 
Σεβαστούπολιν. 'Επροτίμησκ δέ τό ταξείδιον 
τοΰτο, διότι καί πολλοί Έλληνες είσίν έγκα- 
τεστημενοι είς όλα τά παράλια τοΰ Εύξείνου 
Πόντου καί διότι έν ώρ^ θέρους ιδίως είναι 
λαμπρότατον καί άπολαυστικώτατον, καθόσον 
τα ατμόπλοια εκατέρωθεν προσεγγίζουν είς 

άπάσας τάς παρακτίους πόλεις τής Κριμαίας 
μέχρι τοΰ Βατούμ καί κόσμος πολύς συνειθί- 
ζει νά περιπλέη τά ώραΐα έκεΐνα μέρη."Οντως 
δέ τά σκάφη τής γραμμής ταύτης είσί μεγάλα 
καί εύρύχωρα καί ώραΐα μέ πλεϊστα; οσας εύ- 
κολίας καί διαμερίσματα καί μέ τροφήν άφθο- 
νον καί καλλίστην ύπηρεσίαν όμως άνουσίζν 
καί ψυχράν, διότι παντοΰ έν Ρωσσία τό υπη
ρετικόν προσωπικόν είναι δύσθυμον άνυπόφο- 
ρον καί ελεεινόν.

Τήν έπαύριον περί τήν ένδεκάτην προσηγ- 
γίζομεν είς τόν ώραΐον καί έκτεταμένον ιστο
ρικόν λιμένα τή; Σεβαστουπόλεως καί μετ’ού 
πολύ άπεβιβαζόμεθα έπί ώραίας λιθόκτιστου 
άποβάθρας, έν τώ μέσω πολλοΰ πλήθους, έκ 
συνήθειας προσερχομένων περιέργων.

Ή Σεβαστούπολι; έκ τοϋ μακρόθεν έτι πα
ρουσιάζει εις τόν είσπλέοντα θέαν εύάρεστον 
καί ρωμαντικωτάτην. Κατ’ άρχάς έμφαι- 
νονται δύο μεγάλοι λόφοι, είτα προχωροΰντες, 
χωρίζονται ουτοι καί άνά μέσον αύτών παρε
κτείνονται άλλοι είς τό βάθος, ώς καί ό θεα- 
ματικώτατος μακροσκελής κόλπος της μετά 
τοΰ πολυσχιδούς λιμένος καί τών έν αύτώ 
πολυαρίθμων πολεμικών σκαφών.

Δεξιόθεν δέ καί αριστερόθεν τών λόφων 
τούτων υπάρχουν πεπαλαιωμένα φρούρια, ως 
καί εκατέρωθεν κατά τό νέον σύστημα διακρί- 
νονται σειρά! τηλεβολοστοιχιών μετά μεγά
λων μελανοειδών πυροβόλων.

Ή Σεβαστούπολι; πόλις καί πολεμικός εν 
ταύτώ λιμήν ή μάλλον ναύσταθμος καθ’ δλα 
έπί τής Νοτιοδυτικής παραλία; τή; Κρεμαίας 
κειμένη, έ'χει μόλις 38—ίΟ χιλ. κατοίκους 
καί έμπόριον σχετικώς μικρόν. Ε’νε δέ πόλις 
καθ’ όλα ναυτική καί απαρτίζεται ώς έκ τής 
σημαντικότητος τής θέσεώς της και τή; φυσι
κής της καταστάσεως άπό ναυτικά; ιδίως καί 
πολεμικά; έργασίας.

Ό δρμο; της ήτον ήδη τοϊς άρχαίοις γνω
στός, ύπό τό όνομα Κτενοΰς, παο’ον έκειτο η 
πόλις Χερσόνησος— Ηράκλεια. Ή σημερινή 
πόλις ίδρύθη τφ 1784 καί διετέλει άπό τοΰ 
1825 φρούριον όχυρώτατον. Κατά τόν ’Ανα
τολικόν δέ ή Κριμαϊκόν πόλεμον, δστις υπήρ
ξε φοβερές ύπό τάς συνθηκας καί κλιματολο- 
γικάς περιστάσεις ύφ’άς διετέλει, έπολιορκηθη 
άπό τής 9 ’Οκτωβρίου 1854 μέχρι τής 8 Σε
πτεμβρίου 1853 ύπό τών συμμάχων Άγγλο- 
γάλλων, ότε καί έκυριεύθη τέλος ύπό τούτων 
τό φρούριον Μαλακώφ, μεθ’ό έπήλθεν ή πολυ- 
θρύλλητος συνθήκη τής ειρήνης.

Ή Σεβαστούπολις είνε αρκετά ώραία καί 
εΰχαρις πόλις, μέ πολλάς ίστορικάς και πο
λεμικά? άναμνήσεις, ώς καί σημαντικά κει
μήλια, έ'χει μέγιστον εύρύχωρον φυσικόν, ώς 
έπί τό πλεΐστον λιμένα, ώραίας οικοδομάς κκί 
δημόσια κτίρια, σπουδαΐον δέ ναύσταθμον με 
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σχολάς καί συνεργεία, περικαλλέστατον δημό
σιον κήπον, ένθα συνέρχεται πρός περίπατον 
καί άπόλαυσιν ή αριστοκρατία, ό ναυτικός ί 
δίως κόσμος κα'ι οί έν τέλει, καί περιβάλλε
ται μέ ώραίας ρωμαντικάς περιοχάς,ώς έκ τής 
ΐδιαζούσης φυσικής καταστάσεως τοϋ τόπου.

Τό μέγιστον χαρακτηριστικόν τών μεγάλων 
παραλιακών πόλεων τής Ρωσσίας εϊνε ή με
γάλη πολυτέλεια τών εμπορικών καταστημά
των αύτής, άτινα διατηροϋσιν αποκλειστικό»; 
οί 'Εβραίοι,οΐτινες έκμυζώσι τό βαλάντιον τοϋ 
φυληδόνου και έκνευρισμένου ρώσσου. Ή πο
λυτέλεια τοσοΰτον είσήχθη ύπό τών πανούρ
γων καί παμφάγων τής σήμερον Εβραίων, οΐ
τινες τά πάντα έννοοϋσι νά έκμεταλλεύονται, 
έν'Ρωσσία,ώστε πανταχοΰ βλέπετε τούτους νά 
μεταδίδωσι καί πωλώσι τοΐς συμπολίταις αύ
τών ο,τι νέωτερον,τέλειον καί ώραΐον παράγει 
ή σύγχρονος τοΰ άπληστου νεωτερισμοϋ έξά- 
πλωσις. Δι’δπερ πολύ ώραΐα καί πολυτελέστα
τα καταστήματα μέ τά ώραιότερα καί κομψό
τερα εΐ'δη τής νεωτέρας βιομηχανίας εκτίθεν
ται μετά περισσής χάριτος καί φιλοκαλίας έν 
αύτοϊς.

Έν Σεβαστουπόλει δέν ύπάρχουσι δυστυχώς 
πολλοί ομογενείς,καθόσον ένταΰθα δέν έχουσιν 
εύρύ στάδιον ένεργείας, τών κατοίκων ώς προ- 
είπομεν περιοριζομένων εΐς τήν ύπαλληλίαν καί 
τόν ναυτικόν κύκλον. Οί δέ ολίγοι ύπάρχοντες 
καταγίνονται είς τήν οινοπνευματοποιίαν, είς 
ξενοδοχεία, καφφενεΐα καί παντοπωλεία.

Έμεινα ένταΰθα μίαν μόνην ήμέραν, έπι- 
σκεφθείς τό πλεϊστον μέρος τής πόλεως, μερι
κούς τών συνδρομητών τής «Φύσεως», τό τα
πεινόν προξενεΐον μας,οπερ ομοιάζει μάλλον ώς 
γραφεΐον αντιπροσωπευτικόν καί έμπορίας, ώς 
παραγγελιοδοχεΐον, ένθα αντιπροσωπεύονται 
καί άλλα Κράτη τόν κάπως απόκεντρου ναόν 
τής ελληνικής παροικίας,επαρκώ; εύτυχώς εύ- 
μεγέθη καί περικαλλή καί είτα τάς παρα- 
κειμένας τούτου σχολάς τής ήμετέρας κοινό
τητες, αΐτινες μολονότι μικραί.χαρακτηρίζουσι 
τόν ζήλον καί τήν ελληνοπρέπειαν τών ήμε
τέρων έκεΐσε ομογενών. Ώς φαίνεται, παρ’ 
έκάστη ελληνική παροικία έν τώ έξωτερικω εί
τε κατά πατροπαράδοτον αναπόφευκτου πλέον 
εθίμου, είτε έκ πεπρωμένου ή θείου σκοπού, 
πέπρωται νά μή χαθή ή συγχωνευθή τό έλληνι - 
κόν στοιχεϊον, ώς έκ τοϋ εκπολιτιστικού αύτοΰ 
πνεύματος παρά τοΐς διαφόροις λαοΐς παρ’ οί; 
συγχρωτίζεται καί διαρένει,άλλά νά ζήση καί 
εύημερήστ) καί δι’ αύτό παρ’ έκάστη ήμετέ
ρα κοινότητι, έν τώ έξωτερικω, ύπάρχει εις 
τούλάχιστον,οστις καί ηθικώς καί ύλικώς συμ · 
βάλλει είς τήν πρόοδον καί εύημερίαν αύτής διά 
τής άνεγέρσεως ναών καί σχολών καί τής δια- 
τηρήσεως αύτών παντί σθένει καί πάση θυσία.

Ένταΰθα συμβάλλει ό κ. Ξενάκης,άνήο α

πλούς μέν καί άγγράμματος άλλά μεγαλόκαρ- 
δος καί φιλογενέστατος, ό Κύρ. Δ. Νεόφυτος 
καί ό κ. Άρώνης, οΐτινες είναι καί οί κυριώτε- 
ροι τοϋ τόπου ομογενείς μας.

("Επεται συνέχεια)

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ

Ό Κύριος. Τίνος ήτο ή έπιστολή,τήν δποίαν 
έλαβες σήμερον τήν πρωίαν ;

Ή Κυρίι. Ποια έπιστολή ;
Ό Κ. ’Εκείνη, τήν όποιαν άνεγίνωοκες πε

ριέργως, οιαν έγώ είσήλ&ον.
Η Κ. "Α !
Ό Κ. Μάλιστα. ..Καί τήν όποιαν μόλις κα- 

τώρΟωσες ν’ άποκρύψης, άμα μέ είδες.
Ή Κ “Ω ! · · · ζίέυ τήν άπέκρυψα διά κανένα 

οέ βεβαιώ, λόγον.
Ό Κ. Βεβαίως, τήν έκρυψες είς τό στή

θος σου !
'II Κ [γελώσα] Ναί··· έστω!··· είς τό 

στή&ός μου τήν έκρυψα
Ό Κ Τίνος ήτο;
Ή Κ. Πώς είσαι περίεργος !· ■ ■
Ό Κ. Και ελπίζω νά μή φανώ άδιάκριιος! 
Ή Κ. "Ε ! "Ε!· · · ·
Ό Κ. [άποτόμως]. Τώρα βλέπεις, έάν ό 

σύζυγος δέν μπορή rd ερώτηση τήν γυναίκα 
του, ποϊος τής γράφει ! · ■ ·

Ή Κ. ’ϊπάρχουν πολλοί τρόποι, άλλ’ ό 
Ιδικός σου ομοιάζει μάλλον πρός άπαίτησιν. 
Καί έξαγριοϋσαι και έφαρπάζεσαι.

Ό Κ Καί ού δέν άπαντφς.
Ή Κ. Θέλω νά γελάσω 8ταν βά μάθης πώς 

είναι άπλούστατα κάποιος λογαριασμός !
ΌΚ.Ούμ!·.··
ΊΙ Κ. Τώρα είσαι ευχαριστημένος ;
Ό Κ. Ναί.
'Π Κ. Είπες «ναί» μέ μισό στόμα !· · · 

Τώρα ώέλεις »'d δής κα! τόν λ^σ/ιόν ;
Ό Κ. [μετά στιγμήν δισταγμού] "Οχι··· 

Βλέπεις διιως πώς ιίιιαι ένας ίίνάρωπος, όπως 
πρέπει ! ■ ■ ■ Δέν μπορείς πλέον νά μέ πής ζη- 
λόιυπον κα'ι rd μέ κατηγορήσης,διι σοΰ έκαμα 
σκηνάς καί ιστορίας!··. άναπαύομαι είς τόν 
λόγον οου.

Η Κ. [είοωνικώς] Ευχαριστώ διά τήν τό
σην τιμήν.

Ό Κ. Καί δφείλεις ν’ άναγνωρίσης αύτό τό 
προτέρημά μου .

Ή Κ. Άλλά. ποιον προτέρημα ; Δηλαδή τό 
νά μή μέ υποπτεύεσαι;

Ό Κ. "Ε ! δέν είναι αυτό μέγα προτέρημα; 
Μοΰ λές, οτι έλαβες ένα λ)σμόν εμπόρου· ■ · · 
Καί έγώ σέ πιστεύω. Και διά rd έχω τοσαύτην 
τυφλήν εμπιστοσύνην δέν έζήτησα νά τόν ίδώ.

Η Κ. Πράγματι γενναία πράξις ! · · ·

Ό Κ. Παρακαλώ' αφες τουλάχιστον τάς 
άστειολογίας· · · και πρό παντός άναγνώρισον, 
δτι είμαι πολύ αφελής καί γενναίος διά νά μήν 
έν.πλαγώ πρό τής άποκρύψεως ένός λογαρια ■ 
σμοΰ έμπορικοΰ είς τό μποΰστον τής πελάτιδος!

Ή Κ. °Ω! καί σύ· · ·νά έτσι τόν έκρυψα· · 
Ό Κ [μέ δψιν κατηφή] Άρκεϊ ! ■ ■ · άς 

άλλάξωμεν τΐέμα- · ■ Τό καλλίτερον είναι νά 
μή θολώνη κάνεις περισσότερον τοιούτου είδους 
Ιστορίας.

ΊΙ Κ. Καί έγώ συμφωνώ.
Ό Κ. Δέν πρέπει δμως rd λησμονής, δτι 

είχα κάποιο αίτιον ώστε νά ζηλοτυπώ. Νά· ■ · 
είσαι ώραία !■ ■ - "Οταν στον δρόμον περπατής, 
δ κόσμος σέ τρώγει μέ τά μάτια του !

‘Η Κ. Αύτό ακριβώς άποδεικνύει δτι τούς διε 
γείρω τήν δρεξιν !

Ό Κ. Ναι, άλλά έάν είς κανένα έπήρχετο ή 
Ιδιοτροπία νά σοΰ τό είπή δι’ άλλου τρόπου καί 
ούχί διά κλοπιμαίας ματιάς· · ■

Ή Κ Θά σέ ειδοποιούσα' διότι είμαι γυ
ναίκα τιμία !

Ό Κ. Θά /ιέ ειδοποιείς! ’Αμφιβάλλω· · · 
μή προξενήσης διπλοΰν σκάνδαλον!

Ή Κ. Ά διάφορον; Αρκεί,δ τι είμαι τιμία.
Ό Κ. Βεβαίως! "Ολαις ή γυναίκες είναι τί- 

μιαις· · · πρίν νά παυσουν νά ήναι τέτοιαις■ · ■
ΊΙ Κ. Πολύ ώραία ! [νευρικώς] “ζΐς άλλά - 

ξωμεν, παρακαλώ, άμιλλαν· · ·
Ό Κ. "Εστω! · · · ώραΐα ή μέρα σήμερον! 

λαμπρός καιρός !
ΊΙ Κ. Ναί! δσω περνζι ή εποχή - · ■ [σιωπή 

μικρά] ■
Ό Κ. Μάλιστα· · ■ δσον Ανοίγουν ή μέραις- ■ 

Δός μου δ/ιως έκετνο τό γράμμα !
ΊΙ Κ. Μά πάλι τά ίδια; ■ · · Πρό ολίγου σοΰ 

τό έδιδα καί σύ· · ■
Ό Κ. "Ε! δός μου το τώρα.
ΊΙ Κ. Καί έγώ τώρα δέν έχω διάδεσιν Πρό 

δλίγης όίρας ή αΐτησίς οου ήτο δπως δήποτε φυ
σική. Τώρα δμως κατανιή έντελώς υβριστική.

'Ο Κ. Θεέ μου ! τί πονηριαίς!
Ή Κ. Θέλω νά προκαλέσω όλίγον τήν άντι- 

πά&ειάν σου.
Ό Κ. [όργίλως] Δέν μ’ άρί.σουν ή φλυαρί- 

αις καί δός μου παρακαλώ) τήν έπιστολήν αμέ
σως.

Ή Κ. [ξηρώς] "Οχι, ποτέ !
Ό Κ. ’Αλλά τοιαύτη άρι ησις,κυρία, ίσοδυνα- 

μεϊ δυστυχώς πρός μίαν έξομολόγησιν■ ■ ■
Ή Κ. Θά έτολμοϋοες λοιπόν νά· ■ ■ [’Εγεί

ρεται άποτόμος ρίπιουσα βλέμμα δυσπιστίας έπί 
τοΰ συζύγου της καί λαμβάνει ?»■ κηρίον, δ.τως 
καύση τήν έπιστολήν]

Ό Κ. [άνηούχως] "Α· ■ ■ ά&λία! [βραχεία 
πάλη. Ό κύριος πέρνει τήν έπιστολήν]

Ή Κ. Αύτό ϋά μοΰ τό πληρώσης πολύ α
κριβά !· · · [δ κύριος ωχρός καί μή τρεμού- 

ςας χεϊρας άνοίγει τήν έπιστολήν. Ή κυρία γελή 
κρυφίως είρωνικώς]■

Ό Κ. ["Εκδαμβ 'ς] Πράγματι δ λογαριασμός 
τής μυδίστας !

Ή Κ. Τί ώραΐον αύτό τό απράγματιτι
Ο Κ [άπολιδωμένος] Τετρακόσια τριάκοντα 

δύο φράγκα μόνοι· διά καπέλλα ! "Ω συμφορά ! 
Ή Κ. Και σοΰ τό είπα έν τούτοις.
Ό Κ Δέν μοΰ είπες · · ·
Ή Κ. "Οχι- · · πολύ καλά μάλιστα σοΰ τό 

είπα πρό δλίγου : αύτό &ά μοΰ τό πληρώσης 
πολύ ακριβά !

"Ο Κ. [αίφνης ώς συλλαμβάνω» μίαν ιδέαν] 
Τώρα εννοώ· · · Είσαι μία πονηρή καί έγώ ένας 
ιινόητος. Τό έκρυψες υστεροβουλίας, δταν μέ 
είδες, δπως έξ ίψης τήν ζηλοτυπίαν μου καί τό 
επέτυχες.

ΊΙ Κ. [Μειά μεγάλης άφελεΐας] "Ω! πώς 
έχεις πάντοτε τοκ ύτας σκέψεις διά τήν γυναϊκά 
σου."Ελα ήσύχασετώρα, τή σατανική ολίγο ψυ
χή σου.

(Έκ τοϋ Ίταλικοϋ). ΜίΛτων.

ΕΡΕΙΙΙΙΑ
(Άπό τήν ζω^ν κκί τόν θάνατον)

’Αρρενωπά στήθη συνεκλόνησαν άπειροι εν
δόμυχοι στεναγμοί, καοό'ίαι έδονήθησαν συστα- 
λεΐσαι καί έλπίδες μάταιαι έπτερύγισζν κατά 
τήν είσοδον τή; ύπερηφάνου κόρη; είς τούς θο
ρυβώδεις χορού; καί τά; φωτολούστους αΐθού- 
σας, έν at; ή νεότης συνωθεΐτο, σφριγώσα. Έ- 
γνώριζεν, βτι ήτον ή κορωνίς τοϋ ώραίου φύλου 
καί καθίστατο σοβαρωτέρα, όπως προσελκύση 
πλειοτερα βλέμματα θαυμασμού κκί έρωτος, 
δπω; άνησυχήσ·/) καί τήν μάλλον αναίσθητου 
καρδίαν

“Απειρα βλέμματα αληθώς έσκίρτησαν είς 
τό μυροβόλον μειδιά *ά της, ψυχαί μετερσιώ- 
θησαν καί κρύφιοι αναστεναγμοί χάριν έκείνης 
ματαίως διεχύθησαν. Ήκούσθησαν κοράλλινα 
χείλη, ψυθυρίσαντα γλυκείας λέξεις, περιπα
θείς, λέξεις άλγους καί τρυφερότητος πρό τοΰ 
έγκλείοντος κόσμους άφοσιώσεως τελείου εκεί
νου δημιουργήματος ένός πλάστου άσυλλήπτου 
καί θείου καλλιτέχνου. Ό έρως έν τούτοις πρό 
τών ποδών τής κόρης τών θελγήτρων καί τής 
χάριτος έσύρετο δίκην έρπετοϋ. Οί μυστικοί 
εκείνοι ύμνοι τοϋ κάλλους της δέν συνεκίνουν. 
Πρό τοϋ έγωϊσμοϋ τής παραδόξου έκείνης γυ
ναικείας καρδία; ούδεμίαν άφηνον ηχώ. ΤΗσαν 
ψυχία, ά:ινα τό άγέοωχον πλάσμα άπερριπτε 
διά τών λεπτοφυών του δακτύλων χάριν παι
διά;. 'Ο θαυμασμό; τών όμοιων της καί ό 
γλυκύς πόνος, ον ήσθάνοντο ούτοι μεστοί ονεί
ρων καί ιδανικών χρυσοπτέρων ήσαν δι’ εκεί
νην εύτυχίαι τάς οποίας μόνον ύπέβλεπεν όπως
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μή τάς διάλυση, δίδουσα έστω καί ακούσιας 
εις ένα την προτίμησιν.

Ψυχολογούσα τούς έρώντζς, τούς θαυμαστά; 
της καί βλέπουσα αυτούς πάσχοντας έτρέφετο 
έξ ηδονής υπέρτατης, ήν προσεπάθει νά πολ
λαπλασιάσω), όπως έπιβάλη πλειότερον τόν α- 
κόρεστον εγωισμόν της. Καί έπιπτον ώς φθι
νοπώρου φύλλα οί έρασταί τοΰ κάλλους της, 
ψυχοοραγοΟντες πρό τής χαλύβδινης αδιαφο
ρίας της. ”Ω ! έφαντάζετο άλλην πλάσιν τε- 
λειοτέραν,δυναμένην νά κορέση τάς ιδιότροπους 
όοέξεις της καί έθεώρει ασφυξίαν μάλλον τή; 
ψυχής της τόν περιβάλλοντα αυτήν κόσμον. 
Ένόμιζεν,βτι άπετέλει ιδίαν σφαίραν ζωής έν 
τή οποία άλλη υπαρξις ήτο περιττή. Πόσον 
άπειρος ήτο τοΰ κόσμου, πόσον ηπατάτο, η- 
γνόει.

* «
*

'Γό δωμάτιον εκείνο, οπερ άλλοτε ένέκλειε 
παραδείσια αρώματα καί έφιλοξένει τό μεγα
λείου μεγάλης ιδέας, ήδη ύποσκάζον φώς συν
τροφεύει, τό ο'ποΐον επισκιάζει ή όλοέν έξα- 
πλουμένη κατήφεια, ένφ άποπνυκτικός άήρ 
προσβάλλει τήν δσφρησιν τοΰ επισκέπτου, οστις 
ήδη άναμετρά τά λεπτά τοϋ χρόνου, άτινχ 
διήλθε πλησίον της δυσανασχετών,ένώ άλλοτε 
ώρας διήλθεν απέναντι της, χωρίς νά τάς έν- 
νοηση.

Άλλοίμονον ! Ή φύσις πολλάκις τιμωρεί. 
Έπί της χρυσής μετάξινης κλίνης ανθρώπινη 
μάζα κκτάκειται. "Αντίκρυ τό πολυτελές κά
τοπτρου, ό άχώριστος καί έμπιστος φίλος πά- 
σης γυναικείας φιλαρεσκείας ΐσταται, προσπα
θούν νά άναπτερώση τό πεπτωκός μεγαλείου 
τής έρωμενης του, υά άνζζωογονήση τό ήδη 
πελιδνόν πρόσωπον τής ασθενούς ή οποία έ 
γειρόμενη μετά κόπου, περιπαθώς άτενίζει έν 
αύτω. Άλλά, πάσα κίνησις, πάσα προσπάθεια 
προδίδει άκουσίως τήν έπελθοΰσζν έξάντλη- 
σιν καί τά ίχνη τοΰ καλπάζοντος φθινοπώρου. 
*Ω ! πόσον είναι σκληρά ή δοκιμασία τοΰ πα
ρελθόντος δι’ έκείνην.

«Πόσον ήλλαξα, θεέ μου ! πώς μετεβλή- 
θην» ακούεται φωνή ιογχώδης,σβεννυμένη δί
κην πομφόλυγας. Άλλ’ ούδείς πλέον τήν πα- 
ρηγορεΐ,' ούδεμίαν λεξιν ακούει άνακουφίσεως. 
Καί αύτή η ηχώ τών λόγων της σιγά. Και 
τό ύπεροχον εκείνο πλάσμα, καταδικασμένου 
είς θάνατον,έρπει σχεδόν έπί τοΰ στρώματος, 
κινείται σπασμωδικώς. Θέλει ν’ άνακτήση 
νέας δυνάμεις άλλ’ ή ειμαρμένη ακάθεκτος τό 
παρασύρει, σκιαζουσα πάσαν άκτΐνα έλπίδος.

Διαφανής σινδόνη καλύπτει τήν ψυχορρα
γούσαν ύπαρξιν. αί πτυχαί τής όποιας δέν α
ποκαλύπτουν εΐ μή οστά. Οί οφθαλμοί βεβαίως 
στρεφόμενοι εντός τών κογχών των και τά 
άλλαβάστρινα διαλυθέντα πλέον στήθη, μόλις 

πάλλοντα προδίδουν τήν προσέγγισιν τοϋ μοι
ραίου τέλους. *0 έρως ψυχραίμως τήν παρα
τηρεί μακρόθεν. ’Εκείνη τόν αισθάνεται είσέτι 
άλλά δέν έχει πλέον δυνάμεις, όπως τόν θερ- 
μάνη είς τάς άγκάλας της. Καί ή τύψις διότι 
τόν περιεφρόνησε κατά τάς ημέρας τοϋ άνθοστε- 
φοΰς Μαίου, επισπεύδει τήν καταστροφήν τών 
ολίγων στιγμών τής ζωής της. Μόνον ό χά
ρων φρουρός άγρυπνος τής γη'ί'νης ματαιότητος 
περιχαρής τήν ατενίζει, θωπεύων δολίως τούς 
λελυμένους έπί τοΰ ψυχρού προσκεφαλαίου 
βοστρύχους της. Έν τώ βυθισμώ της καί τή 
αγωνία ή ετοιμοθάνατος τόν βλεπει καί είς 
μάτην ζητεί βοήθειαν δι’ αβέβαιων χειρονο
μιών, είς μάτην προσπαθεί νά διαλύση τήν ά- 
χλύν,ήτις καλύπτει τούς τεθολωμένους οφθαλ
μούς της.

Ό άνθρώπινος έκεΐνο; σκελετός άποτόμως 
έστράφη πρός τύ μέρος τοΰ κατόπτρου, οίονεί 
ζητών νέαν ζωήν καί μετά τινας σπασμούς 
παρέδωκε τήν τελευταΐαν πνοήν είς τήν παρι- 
σταυ.ένην σκιάν τοΰ θανάτου.

* *
¥

Ό νεκροθάπτης άπορρίπτων διά τοΰ άντί- 
χειρο; έκ τοΰ μετώπου του τόν άναβλύζοντα 
ιδρώτα καί άφήνων νά πέση το ψυχρόν πτύον 
άνεπαύετο ολίγον,όπως έπαναλάβη τό μονότο
νου έργου του. Καί ή σκαπάνη ήκούετα άνα- 
σκάπτουσα τό χώμα. Μονότονος, πένθιμο; καί 
έπαχθής εργασία τό νά έπαναφέρη τις είς φώς 
καί αυθις μίαν ταφεϊσαν ματαιότητα καί λή
θην καί νά ε’πανίδη το κάλλος ή τήν άσχημίαν 
έν τή χωρεία τών σκωλήκων.

"Οσον ήδεΐα είναι έν τή ζωή μία θωπεία 
προσφιλούς προσώπου, οσον γλυκύς είναι είς 
παλμός τής καρδίας πρό τής είκο'νος άγαπη- 
τοΰ δντος. έν μειδίαμα, μία λέξις, τόσον απο
τρόπαιο; καί ειδεχθής καί λυπηρά είναι ή ά- 
ναζήτησις τής δυστυχίας, τής καλλονής ή τοΰ 
πλούτου ύπό τήν πλάκα τοϋ τάφου. Πολύ 
έπαχθής εργασία είς οίονδήποτε τό νά έπα
ναφέρη τά ράκη τοΰ θανάτου είς τήν ζωήν. Άλ
λοίμονον δέ. έάν ή άποσύνθεσις δέν έφερεν είς 
πέρας εγκαίρως τό έργον της, ή φρικίασις τό
τε είναι άνηλεής.

'Π σκαπάνη έκτύπησεν έπί σκληρού αντι
κειμένου καί παρέκλινε. Δεύτερον ισχυρότερο·/ 
κτύπημα τοΰ ρωμαλέου άνδρός έφερεν εις φώς 
τό αναμενόμενον άποτέλεσμα.

Είτα ρίψας τήν σκαπάνην άφήρεσε διά τοΰ 
πτυου τά καλύπτοντα τό σεσηπός φέρετρον 
χώματα καί άποσπάσας διά τών χειρών του 
τα έναπομένοντα τεμάχια τοΰ ξύλινου περι- 
καλυματος, παρετήρησε σύνοφρυς τ-· λείψανον. 
Περιδεής έσταυροκοπήθη καί έξήλθε τοϋ νεο- 
σκ.αφοΰς τάφου. Ή είκών,ήτι; έπλησσε τά δμ- 
ματά του δεν ήτο συνήθης. Τό πολυτελές καί 

αποσυντεθειμένους καρπούς καί τεμάχια άπό 
τάς τραπέζας καί τά προγεύματα.

Οί κηφήνες, οί όποιοι τόσον άναιδώς εκμε
ταλλεύονται καί καταδιώκουσι τούς συμπα- 
τριώτας των είνε μέλη έξέχοντα τής έν Σι
κάγω Ελληνικής παροικίας. Τά παιδία ταϋτα 
μετέφερον εί; τό Σικάγον έκ διαφόρων Ελλη
νικών λιμένων καθ’ ομάδας, ένίοτε άνά πεντή- 
κοντα. Είχον δέ ταϋτα μισθωθή ύπό τών πα
τρώνων είς ίδιοκτήτας διαφόρων καταστημά
των έν τή Ελληνική συνοικία τής πόλεως

Τά πρόσωπα, τά όποια έξκσφν,λίζουσι τάς 
ύπηρεσίας τών παιδιών, πληρώνουσι τό είσι- 
τήριόν των, συνήθως περί τά 3S δολλάρια 
έκαστον, καί άμοιβήν είς τόν πάτρωνα. Τότε 
έχουσι πλήρες δικαίωμα, κατά τήν μετά τοΰ 
πάτρωνος συμφωνίαν των, έπί τών ύπηρεσιών 
τών παιδιών, δι’έν έτος, χωρίς νά πληρώσωσι 
πλέον τι είς ούδένα, καί είνε πασιφανής ό αι
σχρός τρόπος διά τοΰ οποίου εκμεταλλεύονται 
τούς μικρούς τούτους βιοπαλαιστής ούδένα δι 
αύτούε λαμβάνοντες οίκτον.

*Η άποκάλυψις τοΰ κτηνώδους τούτου συ
στήματος έργασίας έν Σικάγω πολύ δικαίως 
προύκάλεσε τό έρώτημα, έάν πρέπη είς το 
εξής νά έπιτρέπηται ή είσοδος τοιούτων παι
διών είς τούς λιμένας μας. Απεκαλυφθη δε, 
οτι οί πράκτορες τοΰ συστήματος τούτου κα- 
τώρθωνον, όπως τά παιδία ταϋτα άφίενται 
έλεύθερα είς τήν E1I1S Island, ότε διήρχοντο 
πρό τών έπιτετραμμένων τής Κυβερνησεως,δι
ότι τά ώδηγοΰν μεταξύ τών μεταναστατών, 
οΐτινες κατέθετον είς τού; έπιτετραμμένους 
ότι ήσαν συγγενείς τών παιδιών.

'<) έκδοτης τής παρούσης στήλης ήρώτησεν 
τόν Κυβερνητικόν έπίτροπον κ. WatcllOm, 
περί τής ύποθέσεως ταύτης, βστις τφ εϊπεν οτι 
οί επιτετραμμένοι έχουσι πλήρη γνώσιν τής 
άπατης, ήτις έγένετο εις τόν σταθμόν τών με
ταναστών ύπό τών πρακτόρων τών πατρωνών, 
καί οτι οί αντιπρόσωποι τοΰ οικείου τμήματος 
είχον εξετάσει τά; κατηγορίας, αϊτινες έστά- 
λη'σαν έκ Σικάγου, καί δτι ή περίπτωσις αΰτη 
ήτο τόσον στυγερά, οσον τήν παρέστησαν.

Άλλά, προσέθηκε, δέν θά ύπαρξη πλέον 
τοιούτου είδους εμπορία Ελλήνων πα'.όων είς 
τον λιμένα τοϋτον. Είδικαί διαταγαί έδοθη- 
σαν είς τούς οικείους έποπτας καί κατά τας 
τελευταίας δύο έβδομάδας. πολλά·, εκατοντά
δες τών μικρών τούτων Ελλήνων, οΐτινες ησαν 
προορισμένοι διά νά έξυπηρετήσωσι τά πο- 
ταπά συμφέροντα τών πατρώνων, εσταλησαν 
οπίσω είς τάς έν Έλλάδι πατρίδας των.

Ή κατά τήν παρούσαν περίστασιν πρωτά
κουστος συστηματική άσπλαγχνία τοϋ ανθρώ
που πρός τόν πλησίον του, ήτις κάμνει πλει- 
στους άλκίμους νεαρούς Έλληνας νά θρηνώσιν 
έπί τή καταναγκαστική αύτών καταστροφή,

χρυσοόβ'αντον σάβανου τής άποθανούσης κατα- 
λήγον είς ράκη παρουσίαζε·/ οίκτράν καί φρι- 
κώδη τήν εικόνα τοΰ καταζειμένου λειψάνου. 
Ποϋ τά τετορνευμένα καί προκλητικά μέλη 
τής κόρης τών έρώτων. Οί γόητες αύτής δ- 
φθαλμοί δέν ύπήρχον πλέον,άλλά βαθεΐαι οπζι 
έχασκον. Τό ρόδινον τοΰ προσώπου χρώμα διε- 
λύθη καί τά μήλα βυθισμένα καί καλυπτόμενα 
εις μέρη υπό μέλανος σκωληκοβρώτου δέρμα
τος, έφιλοξένουν σωρόν ναρκωμένων ζωυφίων 
ποικίλων, ένώ τά στήθη διαλυθέντα. ά’φηνυν 
έλευθέραν τήν έξοδον έκ τών στέρνων είς μυ
ριάδας σαρκοφάγων έρπόντων έντός τών κοι
λωμάτων τών διατρύτων σαρκών. ”Ω ' τήν ει
δεχθή έκείνην πανδαισίαν καί τό άθλιον τοϋ 
θανάτου συμποσίου 1 τό αριστούργημα έκεΐνο 
τής θείας τέχνης είχε μεταβληθή είς ερείπια.

Ό νεκροθάπτης έπανήλθεν άναγκαστικώς 
είς τό έργον του καί καλύψας έκ νέου τό άπαι- 
σιον έκεΐνο λείψανον, έψιθύρησε λέξεις ακατά
ληπτους, μορφάσας. Πιθανώς έμυκτήρισεν ! 
Έάν έγνώριζε καί τό παρελθόν μεγαλεϊον του 
συγκρίνων έκεΐνο πρός τό ειδεχθές παρόν, θά 
έμυκτήριζε δίς τήν άνθρωπίνην ματαιότητα.

Μΐλτων Βετάλης

Ενγενεατατε Κύριε Πρίντεζη
'Επειδή εΐματ βέβαιος, οτι Αγαπάτε τά μι

κρά παιδία καϊ είάΟε φίλος αυτών, άδς ότέλ- 
λω έντός τάς έπιάτολης νά ίδίΐτε τί λέγουν 
έδώ αί έφημεοίδες. Όχι μόνον τό Σικάγον, 
άλλά καϊ έδώ τί ύποφέρουν τά μικρά παιδία 
δπου τά φέρνουν άπό τήν Ελλάδα.

Έάν τό βάλλετε είς τήν ’Εφημερίδα <?ας, 
ιίτείλατε τήν «Φύόιν» οας είς τήν βαόίλιόόαν 
Όλγαν άπό τό μέρος μου. Έγώ θά κάμω, δ,τι 
είμπορώ νά έμποδίόω αύτά.

Μένω πάντοτε φίλοι αα; 
New-York.—Juiii I. Dr. T. d’Apery

ΠΡΟΟΔΟΣ
"Ελληνες παΐδες πΐπτοντες ϋύματα τοϋ 

συστήματος τών Πατρώνων
Ύπό Joseph. R. Buchanan.

Κράτος -«αί Κυβερνησις άπεκάλυψαν κατόπιν 
ερευνών γενομένων έν Σικάγω το χείριστον τών 
μέχρι τοϋδε γνωσθέντων συστημάτων παρανο
μίας, ήτοι τό τοΰ αθεμίτου συστήματος τών 
πατρωνών. Τά θύματα είνε νεαροί παΐδες 'Έλ
ληνες, ών 3,000 διατελοΰσι κυριολεκτικώς υπό 
δουλείαν εργαζόμενοι εί; οπωροπωλεία, εστια
τόρια, είς στιλβώσεις υποδημάτων καί άλλα 
συναφή έπαγγέλματα έν Σικάγω.

Οί παΐδες ουτοι ύποχρεοΰνται διά τής βίας 
να έργάζωνται δεκαεννέα ώρας τήν ήμέραν, 
αναγκάζονται νά διέρχωνται τάς καθ'έκαστην 
πρός άνάπαυσίν των όλίγας ώρας εντός ακαθάρ
των υπερώων καί υπογείων, καί τρέφονται μέ
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τ-zj ύπ’ αύτών τών ομογενών καί αδελφών των 
επιβεβλημένη,, απαιτεί έντονον δραστηριότητα 
ούχι μόνον έκ μέρους τής κοινωνίας, άλλά και 
έκ μέρους παντός ατόμου, ό’π-ρ εμφορείται δι
καίων καί φιλάνθρωπων συναισθημάτων.

(Έκ τοϋ ’Αγγλικοί) Ήλ. Σαλτ.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ
Είναι δίκωον, όταν δμιλή τις περί τίνος σπου - 

δαίου άνδρός, νά λέγη :
«Είναι πεφημισ μένος άνήρ»
Εϊιαι δμως' τοίιναντίον άδικον καϊ σόκιν, 

όμιλών τις περί σπουδαίας γυναίκας, νά λέγη ;
«Είναι πεφημιομένη γυνή».

Κατά βάθος έάν σκεφθή τις θά παραδεχθή, 
δτι μία γυνή υπήρξε μόνον ένοχος απέναντι 
τής αμαρτίας τοΰ κόσμον καί αύτη ήτον ή Ενα, 
ήτις μόνον τον ίαυτής άνδρα είχε τότε ενώπιον 
της, ενώ αί τής σήμερον άν εΰρίσκοντο είς τήν 
θέσιν της, τί θά ΐ.καμνον ;

ο®ο

Δένήξεύρω διατί δσοι θέλουν νά προσδώσουν 
σημασίαν καί φήμην εις εαυτούς διακηρύττου- 
σι στεντορείως, δτι έξήλθον έκ τών σπλάχνων 
τοϋ Λαόν !

— Άλλ’ ακριβώς άπαντφ τις, διά νά μην 
έπανέλθωσι πλέον.

C®0

Οί δήθεν καλοί κατηγοροϋοι τους πτωχούς 
δτι κατασκευάζουσι κίβδηλα νομίσματα. Είναι 
παράδοοις παλαιοτάτη τοΰτο. Άλλ'ή αλήθεια εί
ναι, δτι τό νόμισμα τών πλουσίων κυκλοφορεί 
έλευθέρως μέν, ά/,λ’ είναι άτιμου, ενώ ό ίδρτ'υς 
τοΰ πτωχού είναι τό τιμιώτερον νόμισμα !

oSo

Ίδοϋ καί δυο μαργαρίται, ους έπιμελώς συ- 
νέλεξα εσχάτως :

u’H βραδύνουσα ευγνωμοσύνη δέν είναι άλλο 
ή Αχαριστία μετανοούσα».

«"Οταν συναντάς εναν ένοχον, λέγε είς έ- 
αυτόν. α Ιδού λάθος, δπερ είσέτι δέν διέπραξα».

ο£ο

Αί καλα'ι γλώσσαι τρώγονται δσω παλαιοί και 
αν ήναι, ενώ αί κακαί δέν υποφέρονται κάν 
τρυφεροί καϊ νέαι ώοιν.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

’Εντυπώσεις έκ τών ξένων.
Οι ξένοι.—Περίεργον, αυτοί οί" Ελληνες 

έδώ χωρίς νά μας γνωρίζουν ποιοι εΐμεθα,μας 
παρατηρούν μετά προσοχής, ώς νά εϊμεθα πα
λαιοί γνώριμοι ή άλογα διά πούλημα.

Οι έν τόπι οι.—Περίεργον, αυτοί οί ξέ
νοι άφοΰ έρχονται νά ίδοΰν τόν τόπον μας,γυ - 
ρίξουν είς τούς δρόμους καϊ δέν κάνουν άλλο 
παρά νά συνομιλούν μεταξύ των καϊ νά μή 
παρατηρούν τίποτε καί νοτερά νά σοΰ λέγουν, 
πώς μας γνωρίζουν κατα βάθος.

Ταυρομάχος καί άνθρωπομάχος.
—Φίλε μου. εϊμεθα ήδη ίσοι, άφοΰ Αρκετά 

έπαλαίσαμεν, ήδη λάβε τόν πίλον καί τήν βά- 
βδον ιιου, ϊνα φυσικώιερον αφομοιωθώμεν.

Δύο Ανόμοια ζεύγη.
Αι, σείς οί γέροι, μή παρατηρείτε πολύ

κάτω τό ποτάμι, νά μή ζαλισθήτε καί πέσητε. 
Είναι έπικίνδυνον, ξέρετε.

__  Σας ευχάριστου μεν, κύριοι, άλλα μην α
νησυχείτε, ήμεϊς εϊδομεν πολλές φορές τό πο
τάμι καί έσυνειθίσαμεν. Κυττάξατε σείς, πού 
είσθε Ακόμη νέοι, νά μή τήν πάθετε.

Υίδς πρώην βουλευτού ήρώτα τόν πατέρα του:
— Διατί, πάτερ, δνομάζουν τά κνβώτια πού 

ψηφίζουν, κάλπες;
— Νά....... διότι καί κάλπικα κα'ι ψεύτικα εί

ναι καϊ κάλπιδες έπίσης δσοι ψηφίζουν είναι.. .

Εις κύριος ήρώτα κομψοπρεπή κόρην:
— ΙΙόσων ετών είσθε, Δεσποινίς ;
— Μά, έξαρτάται, κύριε, δταν έξέρχομαι μέ 

τόν πατέρα, λέγει, δτι είμαι 16 έτών, άλλ’ δταν 
έξέρχομαι μέ'τήν’μαμμά,λέγει δτι είμαι δώδεκα.

Ό μικρός Τοτός:
— Μαμμά, μέσα είναι ;
— Ναί, διατί;
— "Ετσι, τίποτε·.
— Τί έτσι, τίποτε, τί μέ θέλεις ;
— Νόμιζα, καλέ, πώς δέν ήσουν μέσα, νά 

έλθω νά φάγω γλυκό.

Ιερωμένος τις μετέβαινέ ποτέ είς περίπατον 
μετά τίνος φίλου του, δτε ούτος θέλων νά πει- 
ράξη έκείνον έπί τή συναντήσει τράγου, τώ λέ
γει μέ στόμφον :

— Λεν μοΰ λένεις, δέσποτα, διατί ό πλά
στης έκαμε τους τράγους μέ γένεια ;

— "Απλούστατοτι, φίλε μου, διάνα διαφέρουν 
άπό τους γαϊδάρους, τώ άπαντα έκεϊνος.

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΙ

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ 1906

ΚΕΡΔΗ Γ ΚΑΙ Δ ΚΑΗΡΩΣΕΩΣ
Δοχ. 450,000 Δοχ.

Τρίτη ηλήρωβις τής S5J16 Σεπτεμβρίου IQAO
Τετάρτη κλήρωάις τής 3]16 Δεκεμβρίου ΙνΟυ

“Εκαστον γραμμάτων παρέχει συμμετοχήν είς 
ακέραιον τό κέρδος έκάστης κληρώσεως.

Έκαστον γραμμάτιου ίσχυον διά μίαν έκ τών 
κληρώσεων, τιμάται δραχμής.

Κέρδη τκάστης

Έν μέγα κέρδος
"Εν κέρδος
Έν κέρδος
Τρία κέρδη έκ 5,000 
Πέντε κέρδη έκ 1,000 
ί I 1 κέρδη έξ 1 00 
578 κέρδη έκ 50

Έν ολω

κΛηρύσινς
έξ 100,000 δρ 
έξ 25.000 δρ 
έκ ιο,οοο δο 

15,000 δ= 
ι .οοο δρ 

41,100 δρ 
8,900 δρ

κέρδη 225 000 δρ

Κέρόη ΰμιροτέρων των χ.Ιιφώσεων

2 μεγ. κέρδη έξ 100,000 200,000 δε.
2 κέρδη έζ 25,000 50,000 δο.
2 κέρδη έκ 10,000 20.000 δρ.
6 κέρδη έκ 5,000 30,000 δρ

10 κέρδη έκ 1.000 10,000 δρ.
822 κέρδη « r 

ες 100 82,200 δρ.
1 156 κέρδη έκ 50 57,800 δρ.

Έν ολω κέρδη 450,000 δρ

Άπευθυντέον : είς τά δημόσια ταμεία τοϋ 
εσωτερικού, είς τάς έλληνικάς -ροξενικάς άρ- 
χάς έν τώ έζωτερικω κα’ι εις τό ύπουργεΐον 
τών Οικονομικών (Γραφεΐον Λαχείου) είς Α
θήνας.

Έν Άβήναις τή 5 ’Ιουνίου Ι90θ·
Ό διευθύνων Τμηματάρχης Γ. Ν- ΚΟΦΙΝΑΣ.

Η ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΕΧΕΤΑΙ

είς ένέχυρον λαχειοφόρου: ομολογίας Εθνικής 
Τραπέζης, ώς καί παντός είδους χρεόγραφα.

' Ή Λαϊκέ) Τράπεζα διά τάς καταθέσεις 
Ταμιευτηρίου άπό Μιας Δοαχμΐίς και άνω 
πληρόνει τόκον 4 ’/ί ('/ο·

Ό Διευθυντής

Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ



40 Η ΦΥΣΙΣ

ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μαγική είκών.

Ποΰ εύρίσκεται ή άλλη KuptaJ:

7. Αίνιγμα.
Ένα σύνδεσμον άν λάβης 

φίλε δίς 
Κα: κατόπιν κάποιο αύριο 

πρόσθεσης 
Με αεγάΛην απορίαν 

' 6ά ίδής 
"Οτι δύνασαι ένα καρπόν 

νά θρέψης.
8. Γρίφος.

Or ΜΙ ην Αία: ΤΡΝ
9. ’ Ελλειποο ΰμφω νον.

Α++ια +η+-+ +»+η+ +»+’*+
10. Φύρδην Μϊγδην.

11 — Lot μηύκ — Ι’ι πε τε.
Κιΰΰύςΐ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Κατ' άπόφασιν της Γεν. Συνελεύσεως τών 

μετόχων τής 24)7 Ιουλίου 1904, έγκριθεΐσαν 
διά Β. Διατάγματος, τό Μετοχικόν Κεφά- 
λαιον της Τραπέζης Αθηνών αΰξηθήσεται εΐς 
δρ. 40,U00,U00 διά τής έκδόσεως 200,000 
νέων μετοχών ονομαστικής άξίας, δραχ. 100 
έκάστης.

Συνωδά τή μεταξύ τές τραπέζης ’Αθηνών 
καί τές Τραπέζης Βιομηχ. Πιστεως τές Ελ
λάδος συνομολογηθείση συμβασει 100,000 έκ 
τών νέων τούτων μετοχών,Οά παραδοθώσι τοΐς 
κομιστχϊς τών 150,Οϋι) μετοχών τές τελευ
ταίας ταύτης Τραπέζης έπ’ ανταλλαγή τών 
είς χεϊρας αύτών τίτλων.

Αί λοιπαΐ 100,000 νέαι μετοχαί θέλουσιν 
έκδοθή μέ τοκομερίδιου Α' εξαμηνίας 190“, 
έπί τιμή δραχ. 152,50.

Είς τούς κατόχους τών σήμερον κυκλοφο- 

ρουσών 200.000 μετοχών Τραπ ’Αθηνών έπε- 
φυλάχθη τό δικαίωμα τές κατά προτίμησιν 
εγγραφές έπι τών 100,000 νέων τούτων με
τοχών, κατά λόγον μιάς μετοχές νέας έπ'ι 
δύο παλαιών μετοχών, έπι ποοΒαγίογί} 
τών παλαιών τίτλων,οετινες θέλονείι 
ΒόοαγιΒθίι δι’ιδιαιτέρας <ίφοαγϊδος.

Οί παλαιοί Μέτοχοι έχουσι πρός τούτοις τό 
δικαίωμα νά εγγραφώσι διά συμπληρωματικόν 
άριθμόν τίτλων κατά την επιθυμίαν των· ύπό 
έπιφύλαξιν τοϋ δυνατοϋ τές παραχωρησεως 
τοϋ άριθμοΰ τών τίτλων κατά την κατανομήν, 
ήν θέλει κανονίσει τό Διοικ. Σμμβούλιον τές 
Τραπέζης, άμα τω πέρατι τές εγγραφής.

Αί έγγρκφαί εσονται δεκταί άπό 28)10 
Αύγουστου μέχρι 12(25 Αύγουστου 1906.

Παρά τή τραπέζη ’Αθηνών καί τοΐς Ύπο- 
καταστήμασιν αύτής Πατρών, Σύρου, Βόλου, 
Καλαμών, Χανίων, Ηρακλείου, Λονδίνου, 
Κ)πόλεως, Σμύρνης, ’Αλεξάνδρειάς καί Κάιρου.

Έν Παρισίοις δέ παρά τή Banque de 
l’Union Parisienne.

Έπί τή έγγραφή θέλει είσπράττεσθαι ή 
πρώτη καταβολή δρ. 50 κατά τίτλον, ών ή 
τιμή έκανονίσθη διά τάς έγγραφάς, τάς γενη- 
σομένας έν τώ έξωτερικω είς φρ. 45,75.

Τό ύπόλοιπον ήτοι δρ. 102,50 καταβληθή- 
σεται τή 1)14 Δεκεμβρίου 1906. Ή τιμή 
της έπικαταλλχγής, ή διά τήν τελευταίαν 
ταύτην καταβολήν έπί τών έγγραφων τών γε- 
νησομένων είς τό έξωτερικόν, όρισθήσεται βρα- 
δύτερον έπί τή βάσει τής τιμές τοϋ συναλλά^, 
γματος τές έποχές έκείνης.

,—ζΑί έν λόγω καταβολαί θέλουσιν άποφέρει 
τόκον 5 ο)ο έτησίως άπό τής ημέρας τής κα
τανομής μέχρι 18)31 Δεκεμβρίου 1906.

Κατά τήν κατανομήν χορηγηθήσεται έκά- 
στω έγγραφέντι συμμετόχω προσωρινή άπό- 
δειξις, ήτις άνταλλαγήσεται διά τών οριστι
κών τίτλων, άμα τή ύπό τής Τραπέζης εί- 
σπράξει της τελευταίας καταβολής, ήν προσ- 
κληθήσονται, όπως ένεργήσωσιν οί ένδιαφερό- 
νοι εγκαίρως διά νέα; είδοποιήσεως τής Τρα
πέζης. .

Tourist's Ρ a lace-Η ole I
'Em τής Πλατείας τοΰ Συντάγματος

Έν έκ τών μεγίστων ξενοδοχείων τών ’Α
θηνών. Μέγαρον μεγαλοπρεπές, νεωστί άνε- 
γερθεν έπί τή βάσει όλων τών υγειονομικών 
όρων, επίτηδες διά ξενοδοχεΐον, περιέχον 80 
δωμάτια καί αίθούσας, άπαντα μετά έξώστου 
καί πλουσιωτάτης έπιπλώσεως.

' Εστιατόριον, Table d'llote, δωμάτια μετά 
ή άνευ τροφής.

Pension ίτ.'ο 10 φρ. καί άνω.
δωμάτια D 3 » »


