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TO ΜΤΣΊΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖδΗΣ 
ΨΤΧΟΟΪΣΙΟΙΟΕΙΙΙΙ β E Ο fl » 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
ϊΠΟ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ιατροί).

τωστή βεβαίως τοΐς περί τό rtv- 

ρ/xu και φρενικά κοινωνιολογικά 
επιδιδόμενης τυγχάνει >' 
ίκείυη τών 
ίων. έν οΤς 
πτυςις μέν 
λειτουργιών, 
ταντίοτ άλλων τοιούτων ( ). 
τών έκφυλων δήλον δτι τού
των άπαντά τις συχνότατα μνήμην 
τεράστιον,ευφράδειαν θαυμαστήν 
ή φαντασίαν ζωηροτατην, 
άλλα προς τούτοι; και μεγίστην

Η ΝΕΑ

W

ι ή τάζις 
άνιοορρόπων έκφΰ- 
παρατ ηρεϊιαι Λνά- 
έιίων διανοητικών 

άπόλε.ιηης δέ τοί>- 
'Ent

ελλειψιν προσοχής, θελήοεως και μάλιστα κ ρ ι - 
ο ε ω ς* * Κτ εκιν δέ τής τωαυτης ίλλείφεως προσο - 
χής,θελήοεως καί κρίσεως οί έκφυλοι ουτοί είσιν 
Ανίκανοι πρός πάσαν μεθοδικήν μιίθι/οιν καί προς 
πάσαν Εργασίαν τακτικήν, είς ονδεμίαν δ επι
στήμην ή τέχνην δύνανται νά Ιμμείνωοι, καί 
την Ανικανότητα αΰτώτ προς δράσιν και ετερ- 
γειαν δικαιολοχοΰντες, ποικίλας προβάλλουσι 

Ο ΈΒόνατο ό X. ΐατρΒς χαΐ ΐργάτη; τού άρΟοου 
τούτου άφοΰ ίΐχτ τή· να ί-τϊτίζγ) τάς γιώ-
βεις του ένταϋύα καί καταοτ/βνϊ νά «υζητήτη Οίωριαν
• «φύλου καί άνισοριίαου, ω; /.£·.ίι. να εί;
τν,ν χναγρααήν τών ίδτών του /.<“?■; · * ντροβδάλγ·, τό- 
οον αχαιώς όαυτΒν καί τον τιροίττοιχίνόν του οιτυίι. 
τή; ■ Ψυ/ιατρικής» κ. Βλαδναιάν, καθόσον τκ τούτου 

ττροκύκτή ότι ί, αύτός, ως ιατρό; ε I’ Νικολάου δΐν 
γνωρ;ζ·ι τ: γρΐρει ή ύ *· Β'αβιανός ώς νιρρολόγος 
οίν ίπΐστα-αι τής ίπυττη^ης του. καθόταν ό μΐν τίς 
νά διαρημίζρ, τήν θεωρίαν τ-.ΰ κ Δημήτςακοκούλου, 
ό ό’ ΐίτιρο; ν’άποκαλή ταύτην αποτρόπαιου καί ανόη
του καί Εκφυλισμόι είναι τή άλή^ςιρ. όύο όροι αντί- 
θ·τοι άνατρίποντε; άρδην τάς θεωρίας αυτών καί προ- 
ϊίδοντις τής αμφιβόλους τή; νευρολογιχής και ψυχο
λογικής αντιρρήσεις. ίόη εϊπομεν μετά τήν
δημοβίευσίν εν·α56α τήν περί μυστικού τή; ζωής δο
ξασιών Δημητοαχοπούλου, Νικολάου. Αυχορτα καί 
λοιπών βίλομεύ εκφέρει καί τήνήμίτίραν περί άθα- 
νασίας τής ζωή; γνώμην ώς αυτά τά πραγματα δια- 

τρανοίσι.
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δικαιολογίας. Οί' μόνον δέ τούτο, άλλ’ ίξ έναν 
ιίας καθίστανται καί λίαν έγωΐοταί, έπηναπαυό- 
μειοι εις τήν πνευματικήν αυτών ιίοριητίαν καί 
περιπλάνησιν, εές τό έγκε.φαλικόν αυτών χάος, 
τήν παραγωγήν Ιδεών Αορίστων, νεφελωδών, 
συγκεχυμένων. ώς έπί παραγείγματί εέσιν οί 
μυσ τ ι κ ο π αθ εΐ ς καί συμβολιστή) συγγρα
φείς, οΐτινες άδυνατοΰντες νά σχηματίσωσι σα- 
φεΐς καί καθαρός έγκεφαλικάς παραστάσεις τών 
πραγμάτων καί τοΰ Ικτός αΰτών κοσμου, δπο- 
πτεϋουοι τήν Ρπαρξιν Αγνώστων σχέσεων μεπαξυ 
τών φαινομένων καί διαβλίπουσι μυστήρια ύπο 

τά κοινότατα πράγματα" έκφράζουσι δέ και δια- 
τνπονσι τάς συγκεχυμένος ανιών έννοιας κατά 
τρόπον σκοτεινόν, μυστηριώδη, συμβολικόν, 
τήν μυοτικοπάθειαν αύτών καί τόν συμβολισμόν 
άνάγοντες εές η ιλολογικά δόγματα, ιδρύοντες 
δήθεν*  ανίας θεωρίας*  προσδοκώντας νά 

κερδήσευσιν εξ αυτών*  φήμη*  ί όρ/ιίριον. 

Καί παρ' ήμΐν άτυχώε ή τοιαύτη τοΰ εκφυλι
σμόν μορη ή έπ' έσχατων τών χρόνων λίαν συ- 
χνάκις ήρίατο παρατηρουμένη. ένεκεν αιτίων 
ποικίλων, πολλών ΰπό ισχυρός διανοητικής τίνος 
δννάμεως πεπροικισμένων, ώς φέρ εϊπεΐν φαν
τασίας, ή μαθηματικής Αίίτητος,έί ελλείφεως δ’ 
άφ' έτερον τής άταλόγαγου κρίσεως καί ακέφεως 
εές τοτοΰτον δ’ έπηρμίνων βαθμόν έγωϊσμοΰ, 
ώς εκ τοΰ μονομερούς αί'τών τούτον προσόττος, 
ώστε τ·ν μόνον νά μή θέλωσι νά Λσπαοθοιοιν 
άφ'οιουδήποτε ζητήματος τά υπό τής έπιστήμης 
μέχρι σήμερον παραδεδεγμένα, κατόπιν ίνδελε- 
χών μελετών καί πειραματικών άποδείζεων δ- 

τρηρών τής έπιστήμης έργατών, άλλα καί Ιδίας 
νά έπινιώοιν άλλοκότου; Θεωρίας έν τοΐς καφ- 
φείοις ή τοΐς θεάτιοις πρ< ς έρμηνείαν τών δια 
φόρων η υσικών .φυσιολογικών και ψυχολογικών 
ζητημάτων. ίΐρό τίνων έτών ίσχομεν την ευ
καιρίαν ΐ'ά γνωρίοωμεν δύο τοιουιους έκφυλους 

Αγαπιζόμενους νά Λναοτρίψωστ καί άνσιρίσω- 

σιν αυτά τά δόγματα τής θετικωτέρας τών Επι
στημών, τής Αστρονομίας, ανακαλυπτοντες 
δήθεν νέας θεωρίας καί νέους νόμους τής κινή- 
σεως τών ουρανίων σωμάτων, μή δντες ούτε 
Αστρονόμοι ειδικοί, οίτε τάς άπαιτουμένας κε-
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κτημένοι γνώσεις προς Αναίρεσιν τώιν δεδογμέ- 
νων τή επιστήμη καί τώ νόμοι τής Παγκόσμιοί’ 
ελξεως τον Νεύτωνος.

Περί παρομοίου «νέας θ ε ω ρ ί α ςτ>, άλλα 
διαφόρου ύποθίσεως, ψυ χο φ >· σ ι ο 2 ο γ ι- 
κής! ταύτης είδον κατ' αυτός έν ταΐς έφημε- 
ρίσιν έν Αρχή μέγας rd γίνηται λόγος, είτα δ' έν 
διαλεξεοι δημοοίαις και περιοδικούς, θεωρίας, 
ής <5 τίτλος (Μαστικόν τής Ζωής) μαρτυρεί ευ
θύς αμέσως την μυοτικοπάθειαν τον σνγγρα- 
φέως, χνωστοΰ τούτου δλλαις τε οντος μόνον ώς 
χρονογράφον, διηγηματογράφου ή μυθιστοριο- 
γράφου καί τέλος ώς θεατρικού συγγραφέως 
καί ούδέν πλέον. Τι'ι δημοσιεύματα ταΰτα καί 
τάς διαλέξεις παρηκιιλούθησα τόσοι έκ περιέρ
γειας rd ακούσω τά δόγματα τής νέας θεωρίας 
τοΰ κ. Π. Δημητρακοπούλου, οστις είναι θαυ 
μασμοΰ άξιος did τήν τόλμην, ήν εηγε νά πεοι- 
βληθή τρίβωνα φιλοσόφου καί δή ψυχσφυσιο- 
λόγου, διψ μάλλον έκ τής έπιθυμίας νά ένω- 
τισθώ των ρημάτων των εισηγητών τής θεω- 
ρίας τον, οΐιινες περιέργως πως ελα/ε νίι ώοιν 
ειδικοί ψυχοφυσιολόγοι καί νευρολόγοι, άτοκα- 
λνπτόιιει οι Ανεξετάστως προ τοΰ α Μυστικού τής 
Ζωής» και διαφόρους εν ταΐς έφημεοίσιν 
φθεγγόμενοι κρίσεις καί αναλύσεις αΰτοΰ, ύ.το- 
δαυλίζοντες οδτω τήυ προσδοκίαν τοΰ η ιλοοό- 
φου, δπως κερδήση φήμην καί αργύριον.

Καί ή μέν επιστημονική βαρύτης τής νέας 
ταντης θεωρίας, εί καί στερείται πόσης τοιαΰτης 
ευθύς αμέσως εν τοΐς επομένως καταδειχθή- 
σεται, τδ δε πάντων μεγίστου, ώς ΐφθημεν εί 
πόντες, ιίναι ή σημασία καί ή προσοχή, ής *-  
τυχεν αυτή ύπό των ψυχιάτρων των 'Αθηνών, 
οΐιινες, ώς φαίνεται, έπηρεασθέντες υπό τών 
σημειώσεων τοΰ Lombroso καί άλλων (δείγμα 
και τούτο τής ξενομανίας μας),άλλοι άλλης έξη 
νεγκον κρίσεις, ίπιλαθόμενοι, δτι ό Lomfit'OW 
τοιαύτας έδωκεν Απαντήσεις καί εις πολλώ τής 
περί ής δ λόγος άνοητοτέρ-ις θεωρίας, ών έιταΰ 
θα δεν θέλομε»· νά μνημΟνεϋσωμεν. ' Λλλ'ήμεΐς 
αδιαφοροΰντες, έάν καί πώς μεταχειρίζεται ό 
Lowbrow τα ur/ii'r mailie» καί πώς όΐ ήμέιε- 
ροι περί τοΰ « Μυστικόν τής Ζωής» τιποφαίνον- 
ται, έπιλαμβανόμεθα τοΰ ίλέχγου τής νέας ταό· 
της θεωρίας. ής δ τολμηρός συγγραφεύς ίσως 
νομίζει πλανωμένοί’ς πάντας τους εΐδικώι; περί 
τά ψυχοφυσικά καταγινομένους

ίίοιςίίόχοις δ νόμος της αύτοουντηρησίας, ό εν 
στικτός εις πάσαν ζωήν,είναι δ νόμος τήςέ.ςελί- 
ξεως καί τής τεΛειοποιήσεως. -άλλ αίιτοσυντη- 
ρηοία καί ίξέλεξις, νομίζομέν είσιν δύο λίαν άπ’ 
άλλήλων διαφέροντες νόμοι καί μόνον εν ποι
ητική φαντασίφ ώς ή τοΰ κ Δημηιρακοπονλου, 
δυνάμενοι νά ουνταυτιοθώσι καί να σημαινωσιν 
εν καί αύτό πράγμα, ζΐιότι καί τό κτήνος έν- 
στίκτως έραται τής ζωής και προς συντήρησιν 
καί άμυναν ποικίλα έκ φύσεως κέκτηται Αμυν
τικά δπλα καί τό ζωϋφιον αυτό, καί τό μικρό
βιου καί τό φυτόν αυτό, άλί.’ ουδέποτε 3μως 
ίπόθησε νάζήση όιάια βελτιωόή, διάνατελειο- 
ποιηθή καί τοΰτο. διότι έν τα> κτήνει ή διαπλα- 
οις τοΰ έγκεφάλον καί τών συνδετικών κέντρων 
δεν είναι τοιαύτη, ώστε νά έχη ίδέτν τοΰ κα
λού καί τοΰ τελείου, δπερ καί rd ποθήση καί 
δι' δ νά ζήση.

Άλλ' ένταΰθα δίν προτιθέμεθα νά διδάξω- 
μεν τόν κ Δημητρακόπουλον, άλλα μόνον να 
καταδείξωμεν τό έσφαλμένον καί τό άτισόρρο- 
πον τών σκέψεων του έπί τής ^ισορροπίας τής 
ζωής».

III
Τί δέ πρώτον καί τί ύστατον ν' άντιτάζωμεν 

τφ ποιητή περί τών πόλων τοΰ ανθρωπίνου 0ρ- 
γανισμοΰ έκ τών όντιφάοεων καί τής όιαατρο- 
φής τών νόμων τής φυσικής, ονς επικαλείται ώς 
έρεισμα τής θεωρίας του ; Ή γηιι η σφαίρα, 
λέγει ήμΰν ουτος, ώς ή Φυσική διδάσκει, είναι 
εΐς παμμέγιοτος μαγνήτης. Παν δε σιΰμα έμ
ψυχον ή άψυχον έπί τοΰ μαγνήτου τούτου ευ

Ο κ. Δημητρακόπουλος. .'ire θεατρικός ών 
συγγραφεύς, θέλει, φαίνεται ή νά διακωμωδήσω 
τον εις τ·'ι μυστήρια τής Ζωής έν γίνει καί τά 
έν αύιή ψυχοφυσικά φαινόμενα έρτυνώιτα ά>· 
θρώπινον νουν ( δπερ παθολογικόν) ή έφιέμενος 
καί αυτός είδε ναι τά τής Ζωής καί α ή έπαυα 
παυόμενος εΐςτήν ΰπό τής επιστήμης ερμηνείαν 
των ψυχοφυσικών φαινομένων ενόμιοεν, δτι 
ουρράπτων δοας είχε καί ήδυνήθη έκ τής Πιο 
λόγιας γνώσεις καί κατά συνθήκην δεχόμενος 

τόν ανθρώπινον οργανισμόν ώς στήλην ηλεκτρι
κήν τ&ν πόλων τής δποίας δ μέν εις τόν ίγ- 
κέφαλον, τί Αρνητικός, ό δ’ έτερος, δ θετικός 
εις τον δμφαλόν !!! καί τό ήλιακόν πλέγμα, οτι 
ανακαλύπτει τό μυστικόν τής ζωής καί διά μόνης 
τής ζωηρός του φαντασίας ερμηνεύει ευχερέστατα 
καί διά μαθηματικών!!! μάλιστα ΰπολογι- 
σμών κατά γελοίου άλως τρόπον rd πάντα τά εν 
τή Ζωή και τά μετ' αυτήν

Ουτω 5i διά ποικίλων σοφισμάτων καί σω
ρείας λέξεων κενών τάσης έννοιας, ί'νεκεν τής 
μεγάλης εγκεφαλικής εΰκ- ιλιότητος. ήτις τους 
γραφομανείς τούτους χαρακτηρίζει, ιδρύει την 
θεωρίαν τοΰ Πολίτικου συστήματος, πρό τής 
όποιας πρώτιστα πάντων καί κατ' άπροοδόκη- 
τον καί ώς μή ώφειλεν αναξιοπρεπή τρόπον 
άπεκαλύφθη συνάδελφός τις, γενόμενος ίσως 
θνμα ιών επιστολών Lombroso καί λοιπών.

* ά
*

Άρχόμει ος τής θεωρίας ταυ ό συγγραφεύς τοΰ 
«Μυστικοΰ τής Ζωήςη αγωνίζεται διά λέξεων 
και εικόνων ποιητικών rd Απόδειξη ή/ιϊν, τί νο
μίζετε ; τό Αδιάφθοροι· τής ΙΠ»;ς και τής δυνά- 
μεως ώς και την μεταμόρφωοιν ανιών, ζητή
ματα γνωστά ήδη καί Αποδεδειγμένα υπό τής 
’Επιστήμης καί τοΰ l.avoisiei" πρός δ' οτι <5 
θάνατος τοΰ ήωττος όιτος δεν είνε ή εκμηδέ- 
νισις αυτόν, ώς εάν μή ή τε ίπιοτήμη καί ή 
θρησκεία καί αΰτή ή τοΰ Μοναδισμού θεωρία 
δεν θεωροΰσι τόν θάνατον, ώς Αρχήν νέας ζωής. 
Έν φ δέ, ώς λέγει το /ιηδλν ούδαμοΰ ύπάρχει 
ίν τή φύσει, λεληθότως διά τοΰ Λ/>ρ5ε»·ός, δπερ 
είναι δ άτέρμων κύκλος τον, άποδεικνύει την 
διαδοχήν μότ ον ζαιής και θανάτου, χωρίς δμως 
έν παυτώ νά καταφαίνηται και ή Απαραίτητος 
τή Ζωή 'ξέλιξις τής ύλης,ιός καί τής δυνάμεως.
1ιότι κατά την κυκλικήν ταΰιην κλίμακα Ζωής- 
θανάτου, ώς διατύποΐ ταύτην ο κ. ζΐη/ιρτρ.τ- 
κόπουλος ανάγκη πάντα τά ζώντα όντα από τής 
στιγμής τής έμφανίσεως μέχρι τής στιγμής τής ί- 
ξαφανίσεώς των.μέλλοντα νά διανύσωσι τό αυτό 
ημικύκλιον τό τής Ζωής, νά ίχωσιν εΐς ίκάστην 
βαθμϊΤα καί ίιποδιαίρεσιν,τήν αυτήν ίντασιν ζωι
κής δυνάμεως καί πνεύματος καί οΰτως έδει κατά 
τόν κ. Δηιιη,ρακόπουλον πάντοτε πάντες οΐ ιίν- 
θρωπυι, εί’ρΐι-κόμενοι έ>· τή υποδιαιρέσει -|~ 
επί παραδείγ/ιατι τής ζωικής κλίμακος νίι ίχωσι 
πάντες την ατ’τήν έντασιν ζωής καί διανοίας, 
τοΰθ' δπερ άτυχώς διά τόν συγγραφέα τοΰ αΛίυ- 
στικοΰ τής ζωής» δεν συμβαίνει έν τή πραγ- 
ματικότητι.· ίπειδί] κατ’ αΰτύν πάντες γεν- 
νιόμεθα μέ την ατ’τήτ' ποσότητα ζωικής δυνά- 
μεαις (0,000,, .1) καί πάντες θνήσκομεν μέ ϊ- 
σην ποσότητα τοιαύτης (99.999 ..)

JAAd κατά τόν συγγραφέα <ιό πόθος τής μα- 
κροτέρας συντηρήσεως ίν τή καταστάαει τής 
ζωής, είναι αυτός οντος <5 ένστικτος πόθος τής 
έξελίξεως καϊ τής τελειοποιήσεως» ήτοι έν άλ-
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ρισκόμενον, εΐι αι καί τοΰτο τέλειος μαγνήτης, 
Ιφ’ οί· ρέει είδος τι μαγνητικοΰ ρευστού. Μέ
χρι τοΰ σημείου τούτου δμιλεΐ ή Φυσική. Άλλ. 
από τής στιγμής, καθ' ήν δ συγγραφεύς είναι 
τ/ναγκασμένος καί έπί τοΰ μαγνήτου τούτου νά 
δεχθή την νπαρξιν δύο πόλων, Αδιαφορών εις 
τάς διαμαρτυρίας τής φυσικής, άπαιτουσης τους 
Απαραιτήτους εΐς πάντα μαγνήτην πόλους, πάν
τοτε εις τά άκρα αύτοΰ, καί διότι έτσι τό θ ε- 
λ ε ι χάριν εύκολίας, εντοπίζει αύθαιρέτως δλως 
καί διά τό έλαφρότερον τοΰ πνεύματος!!! (κατά 
τόν νόμον τής βαρύτητος, βλέπετε}, τον μέν αρ
νητικόν πόλον (—) εΐς την κεφαλτγν, τόν εγκέ
φαλον, τόν δέ θετικόν ( + ) «ατά συνθήκην !!! 
(Sv καί οί φυσικοί νόμοι συνθήκας δεν έ- 
πιτρέπωσι), ποΰ νομίζετε; ουχι πλέον, ως 
θά ήλπιζέ τις εΐς τούς άκρους πόδας, διότι τότε 
δ θεμελιώδης τής αναλογίας κλασματικός τύπος

9ά ήτο, όπως συμφέρει τφ ποιητή, 

Αλλά εΐς τό κέντρου τοΰ σώματος, έπί τοΰ δμ- 
φαλοΰ, «πρό τοΰ όποιον όιιτιπαρήλθεν ή έπι- 
στήμη, Αδιαφορούσα καί τυφλώττονσα. θαυμά- 
ζομεν τή αληθεία τόν συγγραφέα διά την τοωύ- 
την τόλμην καί την καινοτομίαν του, καθ' όσον 
τή έπιστήμη πρό μακροΰ, από ίιΐΐίυαιΐΐ, τυγ
χάνει γνωστός δ ζωικός ηλεκτρισμός καί η μο
ριακή θεωρία τοΰ Du Ιί"ΐε Haymond. τα οτοΐα 
ιέτφειλεν δ συγγραφεύς τοΰ « Μυστικού τής Ζωής» 
νά γνωρίζη, ή δ' έντόπιοις ή τοιαύτη τών πό
λων τοΰ κ. Δημητρακοπούλου είνφι λίαν αυθαί
ρετος, τολμηρά, Αντιφυσική καί μόνον φαντα- 
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οτική. ζΐιόπ δέον δ ουγγραφευς >·ά γνωρίζη, δτι 
πάσαν ΰπόθεσιν σήμερον έξελέγχει τό πείραμα.

Πλήν δ’ δμως τούτου, δ ποιητή; χωρίς *<1  
υπόδειξη ήμίν καί τά στοιχεία, τά τό ρευστό»1 
παράγοντα, τάς πηγάς τοΰ ήλεχτριχοΰ ή μαγνη- 
τικοΰ ρευστού, ουγχέων φαίνεται έν τή φαντα- 
σία τον ταΰτα έχλαμβάνει τον; πόλους ώς πή
γα;, έν ω οντοι μόνον πρό; χρουνού; δύναν- 
ται ιά παραβληθώσι. Πηγή δμως ή δεξαμενή 
καί κρουνός δέν είναι Εν καί τό αυτό πράγμα.

Καί διατί έντοπίζει τόν θετικόν πόλον 
εί; τόν δμφαλόν καί τό ήλιακόν πλέγμα ; 
Διότι, λέγει ήμίν ουτος, είς τό ήλιακόν πλέγμα 
καί τόν δμφαλόν α είναι συγκεντρωμένα τά πλει- 
ότερα νεΰρα, Ατινα προφανώς είναι καί οί Αγω
γοί τών ρευστών» ήτοι έν Αλλοι; λόγοι; ή θέσις 
καί ή ίντασις τοΰ πόλου ή τοΰ κρουνού τοΰ 
βευστοΰ έξαρτάται έκ τοΰ Αριθμού τών δχετών, 
τοΰθ' δπερ, νομίζομεν, Ατοπον καί καινοφανές.

Έν τή πορεία τών σκέψεων μα; έλησμονή- 
σαμεν νά άναφέρωμεν τό έξωφρενιτιχόν τών 
χοσμογονιχών Ιδε&ν τοΰ χ. Δημητρακοπούλον, 
είς Ας διά τής λογιχής έφθασεν οΰτος,διι εή S- 
λη, ονσα δ Αγωγό; τών βευστών, προήλθεν εξ 
αυτών τούτων τών ρευστών, ών οήμερον ά.-το- 
βαίνει ό φορεύςη. Πώς έφαντάσθη <5 ποιητής 
τήν δύναμιν (τά ρευστά του) καί έπί μίαν ίατω 
στιγμήν χεγωριομένην ή προϋπάρξασαν τής ΰ ■ 
λης, ήμείς τουλάχιστον δέν δυνάμεθα νά έννοή- 
σωμεν, χαθ’δσον ΰλη Ανευ δυνάμεως καί δύνα- 
μι; Ανευ ύλης δεν δύναται νά νοηθή.

Διά τή; αυθαιρέτου λοιπόν έντοπίσεως τών 
δύο πόλων καί τής διαιρέοεως τοΰ δλου δργα- 
νισιιοΰ έχ τών Ανω πρό; τά κάτω εί; τρεις ζώ- 
νας (Κρίσις-Φαντασία-"Ενστικτον )δ ουγγραφευ; 
ίρμηνεύει εΰκολώτατα διά τοΰ κλασματικού 
τύπου J πάντα τά ψυχοφυσικά ζητήματα

πάσαν νόησιν, πάσαν βούλησιν, πάν πάθος τάς 
τρεις ταύτας συνιστώσας τής συνιοταμένης τήςψυ- 
χιχής ή ζωικής δννά^εως,πάν αίσθημα πάν συν
αίσθημα, πάντα συλλογισμόν, δγυρούμενος ίν τή 
διανομή τών ρευστών όπισθεν τοΰ παγκοσμίου ν<5 
μου τής ί'λξεως τοΰ Νεύτωνος καθ'δν δέον ή έν- 
ταοις τοΰήλεχτρικον ρευστού νάέλαττώιαι άπότοΰ 
κέντρου κατά τό τετράγωνον τής Αποστάσεως. Καί 
«πρός εύρυτέραν έξήγησιν τής θεωρίας ταύτης 
τίθηοιν έπί τοΰ τάπητας τής έρεύνης Εν τών I- 
σχυροτέρων καί κοινότατων Ανθρωπίνων αισθη
μάτων, τό όποιον μάλιστα Αποτελεί καί τήντά- 
σιν τής διαιωνίσεω; τών γενών καί τών ειδών, 
τό αίσθημα τοΰ έρωτος». Άλλ' Αγνοεί Αραγε 
δ ποιητής, δτι πάν αίσθημα, πάν συναίσθημα, 
πάς συλλογισμό; καί πάσα χίνησις ίχει τό χέν- 
τρον είς τόν έγχέφαλον καί μόνον είς αύτόν, 
παρήλθε δέ πλέον ή έποχή έχείνη, καθ' ήν χέν- 
τρον τών αισθημάτων ήσαν αί φρένες, ήτοι τό 
διάφραγμα καί ή έπ' αϊτού χαοδία; “Η μήπως 

θέλει νά δπισθοδρομήσωμεν είς τήν Όμηριχήν 
έποχήν καί νά διάψευση τάς πειραματικός Αλή
θειας τής Επιστήμης ; “Ισως δ Gall έντοπίζων 
έν τώ φλοιώ τού έγκεφάλου τά διάφορα κέντρα 
νά έπλανάτο κατά τόν κ. Δημητρακόπουλον 
δκλά, περιοριζόμενοι είς τό αίσθημα τοΰ "Ερω
τος, δπερ προβάλλει δ ουγγραφευ; πρός είρυ- 
τέραν έξήγησιν τής θεωρίας του, έρωτώμεν 
διατί, Αφ' ού ή ποσότης θ κατά τήν παιδικήν 
ήλικίαν είναι υπερτέρα τής ποοότητος Α, δέν 
παρατηρείται ή λειτουργία τοΰ έρωτικοΰ αισθή
ματος ;’Αλλά πλήν τούτου Αγνοεί δ ουγγραφευ; 
δτι τό αίσθημα τοΰ έρωτος έξαρτάται έκ τής 
γενετησίου ορμής καί έτι πρός δτι τά χενετησια 
όργανα δέν ένευροϋνται έκ τοΰ ηλιακού πλέγμα
τος,δπερ είναι πλέγμα τοΰ συμπαθητικού, άΛκ’ 
έξ Ιδιου κέντρου,έν τώ νωτιαίφ μυελώ, τοΰ κέν
τρου τοΰ ftudge; Καί Αφ' ου ούδεμίαν ίχει 
οχέσιν, ώς εϊπομεν, τό ήλιακόν πλέγμα πρός 
τά γεννητικά μόρια, καί έπομένως Αφ' ού κατά 
τόν εΰνουχισμόν ούδεμίαν ύφίσταται βλάβην ή 
έλάιτωσιν δ θετικός πόλος θ, διατί οί ευνούχοι 
νά μή αίσθάνωνται έρωτα, ή φίλτρον;

IV
Ίσως δ κ. Δημητρικόπουλος νά Ανέγνωσέ 

που τόν ψυχοφυσικόν νόμον τοΰ Fechner υπό 
τύπον μαθηματικόν

x<J« 
δα=—

δι*  οί έκφράζουσιν, δτι «τό αίσθημα αυξάνεται 
Αναλόγιο; πρός τήν αύξησιν τοϋ λογαρίθμου 
τοΰ έρεθίσματος» και δν υπέλαβεν ώς Αρχήν 
έφαρμογής τών μαθηματικών έν τή ψυχολο
γία καί ήθέλησε νά μιμηθή ίσως τούτον κατά 
τρόπον διάφορον και Αλλόκοτον." Ωφειλεν δμως, 
ΐνα ή θεωρία του δνομαοθή ψυχοφυοιολογική, 
νά έξετάση τό υποκείμενον τής ψυχολογίας (δ
περ δμως ποσοτικώς δέν δύναται νά δριοθή) 
καί Αναπτύξη ήμίν τίνι τρόπω ή ήλεκτρική του 
στήλη, διά τοΰ Αρνητικού πόλου παράγει τάς 
Ιδέας, τάς έννοιας, τους συλλογισμούς. Νά έρ- 
μηνεύση ήμίν τήν σημασίαν τών ημισφαιρίων 
τοΰ έγκεφάλου (εκτός έάν θεωρή καί ταΰτα 
περιττά, ώς θεωρεί τά διάφορα σπλάχνα, ή
παρ, στόμαχον, σπλήνα) νά ίρμηνεύση ήμίν 
διά τής ηλεκτρικής του στήλης τόν μηχανισμόν 
τής λειτουργίας τοΰ λόγου, δστις τά μάλιστα 
συμβάλλεται είς τήν Ανάπτυξιν τής διανοίας καί 
τέλος νά Απόδειξη ήμίν τήν χρησιμότητα τών 
λοιπών μερών τή; φλοιώδους ούοίας τών ήμι- 
σφαιρίων τοΰ έγκεφάλου,διότι τά περί ών δ Αδ/ος 
ζητήματα ατενώς συνδέονταιπρός τά ψυχοφυσι
κά φαινόμενα τοΰ Ανθρώπου. Τούτου δέ μή γι
νομένου δ κ. Δημητρακόπουλο; ούδεν Αλλο λέ
γει ήμίν ή δτι δ Ανθρωπος δμιλεΐ, σκέπτεται, 
διανοείται, βούλεται, νοεί, πάσχει, διότι ιίπέού- 
στατα είναι μαγνήτης. Καί έπειδή πάντα τά έπί 
τοΰ πλανήτου οντα είναι μαγνήται, άνάγκί) πάν-
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τα νάόνομάζωνται Ανθρωποι, Avta λογικά. 'Αλλ 
ούδένα Αλλον μαγνήτην πλήν τοΰ Ανθρώπου,ή- 
μεΐς τούλάχιοτον, γνωρίζομε»·,βουλευόμενον,νο- 
οΰντα, βουλόμενον, διανοούμενον, πάσχοντα. 
Μόνον ψευδαισθήσεις πρέπει νά Ιχη τις, ΐνα 
Ακούοη τό τεμάχιον τοΰ μαγνήτου φυσικού ή 
τεχνητού δμιλονυ, ουλλογιζόμενον. διανοούμε
νον, ά; δυνατόν νά Ιχη δ ουγγραφευ; τοΰ « Μυ
στικού τής Ζωής». ΠλανάτοΛ δθεν, κανάτας ιοι- 
αύτας τοΰ συγγραφέω; σκέψεις δ μέγας Dll Itois 
Raymond λίγων, δτι ακαΐ δν αί γνώσεις ήμιΰν 
περί τοΰ έγκεφάλου Αφΐκωνται είς τοιοΰτον ση- 
μείον τελειότητος, ώστε περί τών κινήσεων τών 
Ατόμων τοΰ έγκεφάλου νά Ιχωμεν γνώσιν ά- 
στρονομικήν, ήτοι τοιαίτην. οί’αν οί Αστρονόμοι 
περί τών ουρανίων σωμάτων, ήθέλομεν μέν γι- 
νώσκη πρός τίνας υλικά; έξεργασίας, πρός τί- 
να; μεταθέσει; καί κινήσεις τών Ατόμων συν
δέεται άρρήκτω; έκαστον ψυχικόν φαινόμενον, 
ή λύπη,ή χαρά, δ πόνος,ήήδονή.άέέά δέν θά ήτο 
δυνατόν νά νοήσωμεν πώς γεννάται ή σννείδησις 
πώς παράγεται καί τό άπλούστατον ψυχικόν 
φαινόμενον έκ τών ύλικών τούτιονέξεογαοιώνη.

Μή έπιθυμοΰντε; τά έπιμηκύνωμεν τόν λό
γον συζητοΰιτε; έπί πασιφανώς ούτοποιών, δέν 
έπιλαμβανύμεθα τοΰ έλέγχου τών Ακίδων του, 
καί τών έμβρυολογικϋιν του γνώσεων, διότι έν 
τή συζητήσει τών γελοίων τούτων, περί τών τρι
χών τοΰ σώματος, τών μασιών, τοΰ πέους καί 
τής κλειτορίδος, νομίζομεν, δτι γελοιοποωϋμεν 
τήν έπισιήμην καί τάς αλήθειας αυτής.

ΠΑΡΑΠΟΝΟ «Χκταιχαι *Όνειρα·).
Καί σ’ ΖπΛισα //άρυψαΓα «yra σαν τι} 
Α’αΙ σ' γΐα .la.lla
Καί πτ/ρα τό χι,Ιαίόηρα toU άηΛοτΙοί .••ίχρή μου 
Kul ixap.a ci Brupa γυρμίνος n} χαρδίά σου .. 
Kai χήρα on π<ίχαρ·ο *σζόν  χΊ,σμοτ
0γ< ώραίο 'jfyicxerai 9υιότ ουρανό 'στη φΰα ..
/ο χύμα Γΰ itcprjyuro ποΒ ρίμ' ασμοΰς μό^ 
Τά 2ού.1ουδα^ rd feyvpo, rw φιγγαρΙοΤί άχτίδις, 
M^piiy τραγούόΐα, σύγνίφα ανγιρινυύς^
Kai σ' in.luoa μον ιχριΰη *σιό  άπαρσ στη xrioi.t 
Kai ά.τ*  τά μοη τό χτίό ,Ιαμϋρ9 άνιιρόμσυ^
Ί συι: ^ίΐό ώραίσυι: xotfovc μου (ανάΰσΛα γ^άΣινα^ 
ΐ ^ά σίνα (αναφόρεσα rd γί2&1ο μου, ώϊμίνα. .
Καί άνοιξα τό στηθόζ μου γΐά σΐνιι^ τό πιχρσ μου 
Aui σχα.Ιισα r»r στάχτη rot? Ktootc oattfcvJtc ^ρηχα 
Mnpoora σου,'στά αοΛάρΙα σου x'ixtivaic τνΐς άτριχα, 

Μά συ ΛΙν μ! Λυπήβηχις,Πίς μου όίν tin χρΐμα^ 
11ά ναντιχρό(ν)ζ άπονα βαθιΐά σιόν 0φ9ο2μό μου 
Τό daxpu. rqr >ι.*τ<.{.*τισ2ά.  μΐ(η (ί\δγαρα>μίνα;
Κρίμα Ην terr, nrc μου το τά (FJixijc *αρ  - μίνα 
Καί δνιιρα,χαϊ πόθους ρου; ΧΛτά rd xvrruc ρ.τροσΓ<ΐσο·υ 
Afc’C r*  i-iypi<TjLitiro yo? πότοχι rd

Λά τα δύστυχα ΰοηβι'α νά
Kai νά τάφησιμ; τά ^reyoBr ίνφ μΐ μ2·· σου
θά τ*  ΟΜωζίς τά Ιρημσ ifa τάόιότς. xa‘t
Tn Ti’<Jrrf rove, fu ptfpa rov; τά d· οστρίί roue ^nJ./τμ

,\22οίμονο σοά! ϊδωχί τό πΓΐτ, τόν ίαντό μου 
Καί οΰ χαΐ σύ τό μνήμα,
MxxtBovtx 23. I\ 1906. ΑΙιιΙλ, *Ελ(νΟεριάδης·

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤ1ΑΣΕΩΣ
4Ϊ0 ΝΕΑ ΦΑΡΛΙΑΚΑ

ΊΙ τρομειά ναυτίασις άζόαη βασιλεύει παρ’ 
5λα τά άναίίθ[Λ·τ(τα φζρ|Λ«ζκ, (ΛΎίχανικζ,φαρμα
κευτικά ζ άλλα,κτινα έφευρέΟιησαν πρός χατα- 
πολέμτισΐν τη;.‘Εσχάτως δέ πάλιν διεφημίσΟη 
ή έφεύρεσις δύο νέων τοιούτων,ά τινα όφείλομεν 
έκ δημοσιογραφικού καθήκοντος ν’ άναφέρωμεν 
ένταϋθα,πκρ’ 5λην τήν αποτυχίαν τών πλεί- 
στων άγγελομένων τοιούτων εφευρέσεων. "Ισως 
όμως μεταξύ τών ταξειδιωτών -ιύρεΟώσι καίτι- 
νες κράσεις, δι’ άς τά νέα ταΰτα φάρμακα νά 
έπιδρώστ τελεσφορως.

Έκ τών φαιμάκων αυτών τό μέν εινε μη
χανικόν, τό δ*  ετερον φαρμακευτικόν. Γνω
στόν έστίν, ότι ή ναυτίασις έχει κυρίαν αφορ
μήν τάς ασυνήθεις κινήσεις, τάς όφειλομένας 
είς τόν προνευστασμόν (σκαμπαναίξασμα) ή τό 
παρακύλισμα τοΰ πλοίου. Έν έκαστη στιγμή 
τά έν τώ θώρακι μετέωρα όργανα ή έν τοΐς 
κοιλιακοϊς κοιλώμασι προσκρούοντα, ύφίσταν- 
ται εναντίας συγκρούσεις, δι*  ών ερεθίζον
ται και ύποχρεοΰσι τό κεντρικόν νευρικόν σύ
στημα νά παρεμδαίνη δΓ αντανακλαστικές έ- 
νεργείας. Τό αποτέλεσμα είνε γνωστόν. Θά 
έπρεπε λοιπόν, ΐνα μή τοΰτο συνείαινε, τό 
πλοΐον νά ήκολούθει άκαταπαύστως τήν αύ- 
τήν ίσοσταθμικήν γραμμήν, όποτε θ’ άπε- 
σοόεΐτο τό ίδιότροπον παίγνιον τών κυμάτων. 
Λί αίωρούμεναι εδραι καί κλ.ίναι, σοκιμασθεΐ- 
σαι ήδη, άπεδείχθη, οτι δεν εινε άποτελε- 
σματικαί, διότι δέν έμποδίζουν τό Ανθρώπινον 
σώμα άπό τοΰ νά ανέρχεται και κατέρχεται 
άδιαλείπτως οΰτω και νά διασείωνται τά δυ
στυχή ήμών όργανα,μωλωπιζόμενα εστινότε.

Έν Γερμανία έφήρμωσαν λογικωτέραν τινά 
μέθοδον, άλλ’ ήτις άναμφιόολως θέλει είτθαι 
Ανεπαρκής. ΙΙρόκειται περί τών «ταλαντευ- 
τικών εδρών», έφαρμοσθεισών ύπό τής Λμ- 
βουργο-Αμερικανικής εταιρείας έπί δύο πλοίων 
της, τοΰ ύπερωκεανείου «Πατρικίας» καί τοΰ 
«Peregrine» προορισμένου διά τούς παρα

κτίους πλόας.
Λί ταλαντευόμεναι εδραι σκοπόν έχουν νά 

ύποίάλλουν τό σώμα τοΰ ανθρώπου είς καθέ
τους κινήσεις, μικρής έντάσεως, άλλάδιηνεκώ; 
έπαναλαμόανοαένας, είς τρόπον ώστε νάέλατ- 
τώνωσιν,ελλείψει τής συμφωνίας τήν επιρροήν 
τών μεγαλειτέρων ταλαντεύσεων, τών όφειλο- 
μένων είς τόν προνευστασμόν ή τό παρακύλισμα 
τοΰ πλοίου. Γενικώς δέ έν πλοϊον προνευστά
ζει ή ταλαντεύεται έπί πλέον, άν αί τκλαν- 
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τβύσεις αύται συμφωνοΰσι πληρέστερο·/ πρός 
τάς ίδιας κινήσεις τών κυμάτων. Ή εχτκσις 
τών κινήσεων αύξάνει, ώς έν τινι αιώρα, καθ' 
ίσον ή πρόωσις, ήν λαμβάνει, εί ε πλέον έπα- 
ναληπτική καί ενεργητική. "Οθεν ή συμφωνία 
τών κινήσεων τούτων φερει τό αυτό αποτέ
λεσμα. Ιδού λοιπόν ό λόγος, δι’ ον οί γερμκ- 
νοίπράκτορεςέσκέφθησαν ν’ άντιπράξωσι κατά 
τής συμφωνίας ταύτης, δι επανειλημμένων 
κινήσεων, διαφόρου ρυθμού.

Τοιαύτη είνε, κατά προσέγγισιν, ή θεωρία 
τών ταλαντευομένων εδρών.

Δί έδραι αύται τό καθ' έκυτάς είνε άπλού- 
σταται. Είνε συνήθη καθίσματα μετ' έρεισινώ- 
τυυ καθέτου, ών τό έδρπιον στηρίζεται έπί 
έλικοειδών ελατηρίων. Μεταξύ δέ τών τεσσά
ρων ποδών τοδ καθίσματος υπάρχει δυναμική 
μηχανή, ήτις ζωηρώς ταλαντεύει τά έδρανα. 
Ί’αύτα οΰτω χαμηλοΟνται καί ύψοΰνται, προ- 
ξενοΰντα κινήσεις ουθμικάς καί καθέτους.

Κατά βάθος αί ταλαντευομεναι αύται εδραι 
όμοιάζουσι πρός τάς τοΰ CharCOt, ας μετα
χειρίζονται οί ιατροί έν τή θεραπεία ένίων νευ
ρικών παθήσεων. Ουτω, δυνατόν νάσκεφθήτις 
μήπως ή ταλαντευόμενη αυτή έδρα έν τοΐς 
πλοίοις ενεργεί, ώς καί ή τοΰ Charcot έπί 
τοΰ νευρικού συστήματος τών υποκειμένων εις 
έχθρικάς σχέσεις μετά τής ναυτιάσεως.

Όπωςδήποτε, ή έφαρμογή τών τοιούτων 
εδρών έπί τών δύο τούτων πλοίων, έδωκεν α
ποτελέσματα τινα. Εύθύς, ώς επιβάτης τις 
καταληφθή ύπό τών συμπτωμάτων τής ναυ
τίας, σπεύδει εις τάς πολυτίμους αγκαλας τα- 
λαντευτικής τίνος έδρας, όπου μετά τινας κι
νήσεις, αισθανθείς, ίτι πάντα τά έν έαυτω έ- 
πανήλθον εις τήν προτέραν τάξιν, έγείρεται. 
'Εννοείται, ότι έν υποτροπή δύναται πάλιν νά 
καταφύγγ εις τό γεροντικόν αύτό λίκνον. Δυ
στυχώς υπάρχουν καί φύσεις απειθείς εις τήν 
διά τού με'σου τούτου θεραπείαν τοΰ κακού ώς 
καί έτεραι, ύποκύπτουσαι εις τήν θεραπείαν 
ταύτην, κατόπιν ίμως δίωρου, πολλάκις, τα- 
λαντεύσεως τής έδρας. Έν τούτοις δέν πρέπει 
νά είπωμεν τήν τελευταίαν ημών λέξιν έπί 
τής έφευρέσεως ταύτης κατά τής επαράτου 
ναυτίας. Τό μέλλον θέλει άποφανθή καλλίτε
ρου έπί τών αποτελεσμάτων τών ταλαντευό
μενων έδρών.

"Ηδη έλθωμεν εις τό δεύτερον θεραπευτικόν 
μέσον, άνκκαλυφθεν ύπό τοΰ δόκτορος Βαρδέ, 
γενικού γοαμματέως τής Θεραπευτικής 'Εται
ρείας. Διά τόν κ. Βάρδε, ύπαρχε·, μεγίστη ό- 
μοιότης μεταξύ τής ναυτιάσεως τών πλοίων, 
τών σιδηροδρόμων καί έν γένει αμαξών καί 
τής παροξυστικής κρίσεως τών ύπερχλωρυδρι- 
κών, ή δέ θεραπεία πάντων τούτων δέον νά ή 
όμοια.

ΙΙρός έπιτευζιν ταύτης υπάρχει φκρμακον

μεγίστης ύπολήψεως έν χρήσει παρά τοίς τα
χύπλοοι; σκάφεσιν τών αγγλικών καί γερμα
νικών γραμμών. Τούτο δέ είνε τό καλούμενον 
«Validol» (Ether valerianique de men
thol). Ένερ·) ρεΐ ώς πραϋντικόν, σταματά τήν 
έκκριτικήν κρίσιν, περί τού οποίου ό κ. Βαρδέ 
ήδυνήθη νά βεβαιωθή, δώσας τό φάρμακου 
τούτο εις μέγαν αριθμόν προσώπων, προδήλως 
ύπερχλωρυδρικών. Συνεπώς παρακινηθείς ύπό 
τής συνθέσεως τού καταπραϋντικού τούτου μί
γματος τού κ. Λ. Βοδέν προσέθηκεν ούτος τό 
\ alidol. ’Ιδού καί ή συνταγή.

Picrotoxine................................................ Ogr 0.»
Chlorhydrate de morphine·.· · Ogr. 05 
Sulfate d’atropine........................... Ogr. 01
Validol......................................................... 10 gr.
Curasao blanc....................................... 24 gr.

Έν κοχλιάριον τού καφέ έκ τού ποτού τού
του περιέχει έν χιλιόγραμμου πικροτοξινης καί 
μορφίνης, δύο δέκατα τού χιλιοστογράμμου 
μανδραγορίνης (άτροπίνης), καί 20 εκατοστό
γραμμα Validol. Πρέπει δέ ο ύπό θεραπείαν 
να λαμβκνγ έν τοιοϋτον κοχλιάριον άπό ώρας 
εις ώραν.Ή μεγίστη δόσις είνε πέντε κοχλιά
ρια τήν ήμέοαν.

Εύθύς ώς θέσνι τόν πόδα του έπί τού πλοίου, 
WJtv άτομον ύποκείμενον εις τήν ναυτίαν, 
δέον νά λάβν) την έξής συνταγήν

Carbonate de chaux............  3 gr.
Magnesie hydratee...............  2 gr.
Sous-nitrate de bismuth*  0,gr. 50 

διαλελυμένην έντός 50 γραμ. ΰδατος καί άφοΰ 
προστεθή έν κοχλιάριον εκ τής προηγούμενης 
συνταγής τού V alidol. Πρέπει δέ νά κάμγ δί
αιταν καί άν πεινά, νά λαβή ολίγον να λα ή 
μετά καφέ, μικρά ξηρά παξιμάδια κ.τ λ.,Χα- 
τόπιν αύγα, λαχανικκ,^ώρίμους καρπούς κ.τ.λ. 
ΙΙεντε μικρά τοιαύτα γεύματα καθ' δλην την 
ημέραν.

Henri de Parville.

πανταχοϋ καλλιεργείται χάρτν τών εύόσμων καί εύχυμων αυτού καρπών. Έν Ευρώπη ό ’Ανανάς 
έγινε γνωστός κατά τό*Ι535,  νδν δέ καλλιεργείται έν θερμοκρπείοις. Άλλ’ ούδα’μοϋ άλλου 
παράγεται καλλίτερα ποιότης τών έν τοΐς πεάίοις τών Βαχαμαΐων νιίσων.
-_____________ ________ _________ '■
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Η ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΙΣ
(Συνέχεια)

Ό κ. Ξενάκης,'όμολογουμένώς ιιπλός παπ 
τριώτης καί πολύ φιλότιμος όσον ''· κδίΓ άέςΙίΐΓς 

κκί αφελής τούς τρόπου; καί τήν 
πήρξεν υπογραμμός τού καλού καί τής 
ν κής προόδου έν τώ τοπω. "('.τι ο*  έγένετο 
έκείσε καί β,τι έθνικόν ύπάρχει, συνδέεται 
άρρήκτως μέ τό όνομά του, έν ω άφ’ έτέρου ό 
κ. Διον. Νεοφύτου εγκατεστημένος άπό χρό
νου πολλοΰ έκείσε επίσης, είναι ό έτερος βρα- 
χϊων, ό έν άφκνεία καί άσημότητι ύποστηρί- 
ξας άθορύβως καί ταπεινώς πίν ελληνικόν καί 
φιλάνθρωπον. Καρδία μεγάλη αλλά καί πλή
ρης αισθήματος κκί εύγενείας.

Τήν έπιοΰσαν έπιβάς τοΰ επομένου άτμο- 
πλοίου τής γραμμής τής Κριμαίας, άπήοαμεν 
μέ ώραίον καιρόν περί τήν μεσημβρίαν διά τήν 
Ύάλταν, ώραίαν αριστοκρατικήν παράλιον πό- 
λιν τοΰ βορείου μέρους τοΰ Εύξείνου. Καί πα- 
ρεκάμψαμεν, πάντοτε παρά τήν ακτήν βαίνον- 
τες, τόν παμμέγιστον θεαματικόν βράχον τής 
χερσονήσου τής Κριμαίας, ήτις αποτελεί έν 
συνεχές πετρώδες ποικιλόμορφου σύνολο , ποΰ 
μέν κατάξηρον. ποΰ δέ κατάφυτου, ΰν αφού δι- 
ήλθομεν. ήρξάμεθκ πρός τό έσπέρας συναντών
τας, πλέοντες πάντοτε παρακτίως. πυκνότατου 
δάσος έκ λόφων, βράχων, δένδρων κκί κλι · 
τύων, μεταξύ τών όποιων διεκρίνομεν εναλλάξ 
μεγάλα κκί πλούσια κτίρια, άνάκτ οκ καί 
μέγαρα, πύργους καί έπαύλεις Τσάρων κκί 
δουκών, πριγκήπων καί στρατηγών έν μαγι 
καις δλως τοποθεσία·.; καί περιβλέπτους θέ- 
σεσιν έν τώ μέσω τοΰ δάσους ή έν άποτόμοις 
κορυφαϊς χαριεστάτων βράχων, μεθ’ ό σειραί 

ακτή

Ο ΑΝΑΝΑΣ· Έν Έλλάδιδέν 
είνε πολύ γνωότός ένεκα τής 
ύζιηλίϊς τιμής του, καθόσον 
εΐΰάγεται μόνον έντός κυτίων.

' Γπάρχουόι τρία είδη Ανα
νά’ λευκού, έρυΟροΰ καί κί
τρινου, έξ ών προτιμάται ό 
τελευταίος, διότι είνε ΰττον 
ύηόξυνος, μάλλον σακχαρώ
δης καί υγιεινό;. Ό καρπός 
ούτος είνε δύσπεπτος· δέον δέ 
νά τοώγωμεν λίαν ώριμους 
καί δεοβεδρεγμένοος πρότε- 
ρον έντός οίνου καλού ίι άλ
λου οινοπνευματώδους ποτού 
ώς παρασκευάζεται καί ι\ 
Φράουλα.Τό φυτόν τού Ανανά 
άνΛκει είς την οικογένειαν 
τών Βρωμελιωδών όμοιάζει 
κάπως τΰ ’Αλόη κατά την ί- 
ξιν,ζιι δέ αυτοφυές έν τι} ύπό
τούς τροπικούς Άμερικμ, καί 

καρπών. Έν Εΰρώπιι ό ’Ανανάς

ώραιων έξοχικών οικιών έσπαρμένων τήδε κά- 
κεΐσε προαγγέλλουσι τήν ίσον ούπω έμφάνι- 
σιν τής ώραίας όντως νέας θερινής παρά τήν 

βασιλικής πόλεως, τή; Ύάλτας, ήτις 
ή ταχεία προόδω τού ωραίου σκάφους 
άνά τήν γαληνιαίαν πάντοτε, έν ώρα 

, θέρους, επιφάνειαν, δέν έβράδυνεν έν 
5λη αύτής τή μεγαλοπριπεία. κατάμεστος ή · 
λεκτρικών φώτων, νά φκνή. Κκί μετ' ολίγον 
εΐσηρχόμεθα έντός ώρκίου τεχνικού λιμένος, 
αριστερόθεν τοΰ οποίου άμφιθεατρικώς έξε- 
τείνετο ώραία πόλις μέ πνκνά δάση εκα
τέρωθεν και μετά τήν άμεσον αγκυροβολιάν 
παρά τήν ακτήν τού σκάφους μας άπεβιβα- 
ζόμεθα περί τήν 9 μ·μ· έντελώς εύθυμοι καί 
χαριέστκτοι συνεπεία λκμπροτάτου διάπλου 

μα; έν ταύτή.
Ή Ύάλτα είναι πόλις νέα ώς έπί τόπλεϊ- 

στον, προτιμηθεΐσα ζώς θερινή διαμονή τοΰ 
Τσζ:ου καί τών δουκών, δι’ όπερ καί πολλοί 
πλούσιοι κκί τιτλούχοι άνήγειραν ομοίως ώ- 
ραίας καί περικαλλείς οικοδομάς. 'Εκτείνεται 
εί; τάς ύπωρεία; καί παρά τήν ακτήν μεγά
λη; σειράς όρέων, καταφύτου καί πυκνοτάτου 
δάσους καί πρό αύτής έμφκίνεται ωραίος τε
χνικός λιμήν καί ή απέραντος θάλασσα 
Εύξείνου, τόν μέν χειμώνα μκινομένη 
δαιμονίως πλήττουσα τάς βραχώδεις 
τό δέ θέρος ήπίως έφησυχάζουσκ 

λώς έπ 
κάνγ.
γεται κκτ

τού 
καί 

άκτάς, 
καί νωχε- 

αναπαυομένη έν τή εύοεία αύτής λε- 
Ή ρωσσική αριστοκρατία τακτικώς έρ- 
----- ’ έτος καί παραθερίζει ένταΰθα, έ- 

πιδιδομένη εις παντοίου είδους θερινά; δια- 

σκεδάσεις κκί Απολαύσεις.
Ξενοδοχεία, καφενεία, εστιατόρια, ζυθοπω

λεία, θέατρα καί ποικίλα άλλα κέντρα ύπάρ-
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χουσι πολλά καί τήν ήμέραν ή κίνησις περι
ορίζεται είς τά ιδιαίτερα εξοχικά μέρη, είς 
τούς κήπους καί τά ξενοδοχεία, τήν δέ νύκτα 
ή πόλις λούεται είς άπλετον ηλεκτρικόν φω · 
τισμόν καί πάντες κατέρχονται καί μεταβαί ■ 
νουσι καί περιφέρονται άνά τάς παρακτίους 
ώραίας οδούς καϊ πλατείας, είς τάςυπαιθρίους 
διασκεδάσεις παρά τήν ακτήν.

"Αμα έξήλθον, [Λ'τέίην κατ' εύθεΐαν είς τό 
μόνον ύπαρχον έλληνικόν Ξενοδοχεΐον Καρα 
γιαννοπούλου, οπού έναπέθεσα τάς αποσκευής 
[Λου κα'ι είτα άφοΰ έδείπνησα μετά τίνος φί
λου, συνεπιβάτου ομογενούς, μετέβην περίπα
τον άνά τήν πόλιν, έπειγόμενος νά έ.τισκεφθώ 
τά ώραΐα αύτής μέρη.

Καί όντως είναι πόλις περίεργος καί θαυ
μαστή.

"Ο,τι δύναται τις νά φαντασθή άπό μίαν 
πόλιν τά έχη ενώπιον του έδώ, ένθα τό χρή
μα άπέναντι τής άπολαύσεως και τοΰ εγωι
σμού είναι μηδέν. Άπόλαυσις καί διασκέδα- 
σις είναι τό κύριον προσόν τού ρώσσου πλου
σίου, δι'οπερ ένταΰθα συρρέουσι τό θέρος οί εύ- 
γενεΐς καί πολυτάλαντοι διά νά έπιδείζωσι 
τό μεγαλείου τοΰ υλισμού των. Ούδέ τό τρί
τον φαντάζεται τις τών όσων άκούει, πλησιά· 
ζων καί βλέπων τόν εΰχαριν έκεΐνον τόπον. 
Ό άνήρ είναι δεσπότης καί ή γυνή έλεύ- 
θερον βασίλειον. Ούδαμοΰ ίσως άλλοθι αύ- 
τη έξουσιάζει τόν εαυτόν της καί βασιλεύει 
καλείτερον καί έλευθεριώτερον τής πόλεως 
ταύτης. "Εχει χρήμα άφθονον πρό τών ποδών 
της κκί τό σκορπίζει τήδε κακεΐσε κατά βού- 
λησιν. Τήν πρωίαν εγείρεται όπόταν ό κόπος 
τής προτεραίας βαθμηδόν τήν έγκαταλείψη 
τελείως, έχει γύρω τούς άναμένοντας θεράπον- 
ποντας καί θεραπαινίδας νά τήν ένδύσουν, καλ
λωπίσουν καί καθαρίσουν έν μύροις καί λου- 
τροΐς, προγευματίζει μόνη ή καί συντροφικώς, 
όπως βούλεται καί μέ οίονδήποτε έν μέσω 
άνθέων καί άρωμάτων καί τή άπαλωτέροι δρο
σερή αύρα· τήν έκδύουν είτα, τήν ένδύουν καί 
καλλωπίζουν διά περίπατον κκί ΐππεύουσα ώ- 
ραΐον νεαρόν ΐππον τή συνοδεία πελωρίου τα- 
τάρου μεταβαίνει άνά τούς άτέρμονας τού πα
ρακειμένου δκσου; δενδρώνας καϊ ατραπούςύπό 
σύσκια πάντοτε μέρη, ΐνα πρό τής παντοδυ- 
νδάίκμ οτυη ςκ ατίά ςζ ωήοδγυόπναοθυε σφτύέσρεαωςς τάοπύ οζδεεφχύθρήο υ ήπ νκοαάρς-. 

Τδίάκ δτάησς ητ άέςν ήώδρυαπ αθθεέσρτοέυρς αφς ατίονύε τζαεφι ύρέομυπ νπένοουάσςι. 
Τά δάση έν ώρα θέρους φαίνεται έμπνέουσι 
τάς ώραίας τοΰ βορρά γυναίκας κκί διά τούτο 
μετά χαράς σπεύδουσι νά συνκγελασθώσιν έν 
τή ήρέμφ τοΰ δάσους Λατρεία.

Τήν δευτέραν μετά μεσημβρίαν περίπου ώ
ραν έπανέρχονται όμοιοτρόπως είς τήν πόλιν, 
γευμκτίζουσι μετά πολλών έπί τούτω προσερ · 
χομενων Κυριών καί Κυρίων, δουκών καί πριγ
κίπων έν πολυτελεστάτκις παρατιθεμέναις

τραπέζαις, έντός λαμπροτήτων πολύφωτων 
άνδήρων, τών ώραίων τής πόλεως καί περι
χώρων ξενοδοχείων καί τό εσπέρας περιβαλ- 
λόμεναι τούς σαπφειρίνους καί άδαμαντίνους 
στολισμούς μέ τάς περίλαμπρους καί γλυκυ- 
χρώμους ενδυμασίας των συνέρχονται είς άλλα 
έπαγωγότερα κέντρα, συναναστροφής καί δη
μόσια θεάματα, συναυλίας κκί θέατρα, όπου 
συνέρχονται αί διαπρεπέστεραι καλλιτέχνιδες 
καί συμπληροΰσι, πολλάκις καί μέχρι πρωίας 
τάς νυκτερινής αυτών άπολαύσεις καί ήδυ- 
παθείας.

Τοιοΰτος,ώς έγγιστα καί άκροθιγώς καί ό αρι
στοκρατικός καί πλουτοκρατικός έν τή μεγαλό
πρεπε! ταύτγ πόλει βίος. Μέχρι τής δευτέρας 
μεταμεσονυκτίου ώρας περιειργαζόμην τά τής 
περιέργου ταύτης πόλεως τή συνοδεία οδηγού 
τίνος τού ξενοδοχοίου, όστις είχε τήν καλο
σύνην νά μοί έπιδείξή τά μάλλον άξιοθέατα 

καί άξιοπερίεργα τής πόλεως μέρη.
Τήν έπαύοιον πίνων καφέ είς τό παρά τήν 

παραλίαν καφενεΐον «Πελοπόννησος», οπού 
προσέρχονται οί προκριτότεροι τών Ελλήνων, 
συνηντήθην μετά τού κ. Φωτίου Κασάπωφ, 
συνδρεμητοΰ τής αΦύσεως» καί προέδρου τής 
έκεΐσε Ελληνικής Κοινότητος, όστις μοί συ
νέστησε καί τούς μετ' όλίγον προελθόντας κυ
ρίους Ίω. Παπαδόπουλον καί Νικ. Π. Λολί- 
δην, έργολήπτας καί άξιολόγους πατοιώτας, 

έπίσης συνδρομητής τής «Φύσεως» μεθ' ών 
παρέμεινα έπ' αρκετόν. Κατάγονται πάντες 
έκ Τραπεζοΰντος καί είναι φιλότιμοι καί είς 
ά:ιρον πατριώται καί φιλοπρόοδοι, καταγίνον
ται δέ παντί σθενει νά ίδρύσωσιν άνταξίαν 
Έλλην. Κοινότητα έκεΐσε, δι'άνεγέρσεως κα
ταλλήλου ναοΰ καί σχολών, όπως άλλαχόσε 
καί προσπαθοΰσι νά έγκαταστήσωσι καί αρ
μόδιον προξενείο·/, διά νά μή ύπάγωνται είς 
τήν δικαιοδοσίαν τής Σεβαστουπόλεως. Πρός 
τούτο δέ ένεργούσι πρό καιρού καταλλήλως 
δκέανί άέδπωορκοεύ μπερνο σποώχςή ν ή είΚς υτβόέσρονην σιδςι κμαέίχαρςι ατποΰαδιε- 
δέν έδωκε προσοχήν είς τόσον δικαίας απαι
τήσεις. *Η  Ύάλτα είναι πόλις κατ' έξοχήν 
προοδευτική καί αριστοκρατική, ήτις προσελ
κύει βαθμηδόν πολλούς ξένους καί ομογενείς 
καί δέον τό Ύπουργεΐον τών 'Εξωτερικών νά 
πσρυόνοτεδίοννη κπαρίο θάύνμάωπςτ υξειίνς βτ,ώτνι αήνμάεγτεέτραωιν είκςο ιτνήον- 
πρόοδον καί άνάπτυξιν τών ήμετέρων κοινο
τήτων έν τώ έξωτερικώ. Δέον αύται δράστη- 
οιως νχ βν·)χρρυνωντχι χχι να συγκοινωνωσι 
πνευματικώς μετά τοϋ έλευθέρου Κράτους, ίνα 
μή άπορροφώνται ύπό τών Κρατών, είς ά δια- 

Κβιαοσΰσάιπ. ωΜφ,ά λοισστταις πεάίνσαηι Οπυοσλίύα ακξαιτέαπγαίιννεοτςα ι όκ χκί. 
Κασάπωφ, οστις πάση Ουσία καταγίνεται κχί 
έργάζεται άόκνως πρός τοΰτο. Έπεσκέφθην 

μέσεχτά' ταωύςτ οκΰα τήτρήτνι σμαικνρ άδν ιάπ ρτόήχνε ιρμοικν ρσάχνο ληήλνικ, ίαήνν 
έσχάτως κατήρτισαν διά τήν μικράν ηλικίαν 
καί έμεινα ευχαριστημένος διά τόν ζήλον καί

τήν τάσιν αύτών πρός περισυλλογήν έκεΐσε 

τών έλληνοπαίδων καί έκπαίδευσιν αύτών έλ- 
λαηνωνοτπέρρωεπ ώΚςυ. ρίωΠνο ός τό οεμσοπγέερναώς νδμέα ςμ, ετάο ΐτιτνώενς 

θαενρωμτώέρς ωμ έΚ πυαροίωενκ άλκεασία νο μνοάγ ετνοώΐςν άμνααςπ,τ ύξοωΐτ ικνεκςί 
θερμώς μέ παοεκάλεσαν νά τοΐς άναπτύξω κκί 
εί δυνατόν ίδωσι πνευματιστικόν τι φαινόμε- 
νον, έξ όσων περιγράφω έν τή «Φύσει», προ 
σσήεκλαθλοέμσενα μεείνς τοήΐκνε ΐέονν λτόιγ ωπν σεύχομλαή, ν,ό πόεπρο υμ άπςρ οέ-- 
σεκαλέσαμεν οΐκεΐον τι πνεύμα, όπερ μάς έ- 
Γράψε διά τής χβιρός .τού μεσάζοντος νέου κ.

, Παπαδοπούλου καί έμειναν πάντες έκπλη- 
όκπτοουι. μΜοίε θέ'λ όεγ έοπνε σμτερτέάψ παρμοεφνα νοεύίςς στόεβ ακσαμφοεύν επΐροόνς, 
ότόπουΟ .ϊμοονί φέλαεινγόομνε νμοεντ,ά πορτοιφ αένγοεύνςό μσηεβνα σπμροόύξ περνόοςς 
τό Ο.ϊον φαινόμενον, οτι έγενόμην πρόξενος 
νά έδραιωθή ή πρός τήν άθανασίαν τής ψυχής 
δπιίόσττιι ς ττοωΰντ οκαείίν παρι ομσίήαλ ωπρσοίςφ ταωνήνς πράόπςό δτεόινξ ιΘςετόήν,ς 
διότι τοΰτο είναι μία προφανής άπόδειξις τής 

ύπάΕρίξτεαω ς έτπώενσ κψέυφχθώηνν. τή συστάσει τού έν Ό- 
Είτα έπεσκέφθην τή συστάσει τού έν Ό- 

δησσώ κ. Γ. ΙΊαυλίδου τούς άδελφούς κ. κ. 
έΠμαπποαρδοουπς οκύαλίο υφ ικλαόττιαμσοτυης μαπταάτρρχιεώςτ,α ςά ξιοκλαόί γτοήυςν 
έμπορους καί φιλότιμους πατριώτας καί τήν 
γ9εηννώ ών ρμααν ςμ ν.μά ππααρραάμ ετίήννω πέατρι άμκίλαηνσ ήινμ έτρώανν ,ο μδοι-- 
γόετνι ώένπ εμιαγςό μνηάν π να'ρ αάμναείχνωωρ ήέστωι μίδαιάν ήτήμένρ αΘνε,ο δδοι-- 
ότι έπειγόμην ν' άναχωρήσω διά τήν Θεοδο
σίαν, έπεβιβάσθην πάλιν τοΰ ρωσσικοΰ άτμο- 
πλοίου, τοΰ άκολουθοΰντος καθ' έκάστην ώς 
είπον, τήν γραμμήν Κριμαίας, μέχρι Βατοΰμ 
καί μετ' όλίγον άπήραμεν τού λιμένος.

Είς Θεοδοσίαν άφίχθημεν τήν έπιοΰσαν πρω
ίαν μετά ώραιότατον ταξείδιόν· κεΐται δέ 
παρά τήν Άζοφικήν έπί τής Νοτιο-δυτικής 

πέμαπροαρλίικαως ττάήτςη Τώορυαρκίαικ πήός λχιςε ρσμοέ νήκσαολυά ςκ αοίι κεοίνδαοι-, 
έμμάπςο, ρβιοκτωατνάικτόην ώκρήαπίοαν ,π όμλοιυςσ εμΐέο νκ, αδληάμςο σοίαικνο δβοι-- 
μάς, βοτανικόν κήπον, μουσεΐον, δημοσίαν βι- 
βπλωιονθοήπκοηιενί α,κ ατία πδιηάτφοουρραγ επίανε υκμταλτ. οπΈοκιελΐήαθ, η σαδέ- 
πωνοποιεία, ταπητουργεία κτλ. Έκλήθη δέ 
οΰτως έκ τής άρχαίας Θεοδοσίας, άποικίας 
τών Μιλησίων, πόλεως έμπορικωτάτη;, κατα - 
σατίώρανοφςε,ί σοητςε πάενρτίι κταάτ έμσέτσηασ εντοΰα ύτΒή'ν μό. πΧαρλισατιόόνς 
αίώνος, οτε άντικατέστησεν αύτήν ό παλαιός 

Κύπαόφ φταώςν. ΓΌεν ονυέηοςσ ίΚωαν φφτάώς έ1κ2τ(>ίσβθ, ηυ ππήαρρξ'ε αύδτέή ήν 
ύπό τών Γενουησίων τώ 12(>β, υπήρξε δέ ή 
μεγίστη τών τή; Ταυρίδο; πόλεων, ζοιθμρΰσα ' 
100,000 κατ. Έκυριεύθη ύ.τό τών Τούρκων' 

ντόών 1το4ΰ7 5Κ κααφίφ άύ πλό έτγώετν αΡιώ σό σέωννώ ντ ώ τό1ν7 7Ε0ΰ.ξ Σειτνοε-ν' 
νόν τοΰ Καφφά λέγεται ό ένών τόν Εΰξεινον' 
μετά τής Άζοφική; πορθμός, ό Κεμμέριος Βό

σπορος τών άρχαίων.
("Επεται συνέχεια)

Τ» ΚΡΟΜΝΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΘΙΣΕΩΣ
Πολλά έλέχθησαν έσχάτως περί τών κρομ- 

μύων, ώς θεραπευτικού μέσου τής φυματιώσεως 
'μ ετά πλείστων σοβαρών διαβεβαιώσεων περί 

τής άποτελεσματικότητος αύτών.
Ή αναγραφή αΰτη μοί ύπενθυμίζει περί- 

πτωσιν θεραπείας τής φυματιώσεως διά τών 
κρομμύων, τήν όποιαν μοί διηγήθη Κοζάκος 
κτηματίας έσχάτως, ότε διέμενον έν Ρωσσία. 

Ό ρηθείς Κοζάκος είχε προσβληθή έν νεαρά 
έτι ήλικία ύπό φοβεράς φθίσεως, φαίνεται δέ 
βτι διετέλει είς στάδιον τόσον προχωρημένον, > 
ώστε οί ιατροί όλίγας διετήρουν έλπίδας περί 

τής σωτηρίας αύτοΰ.
Είς τοιαύτην διατελοΰντος απελπιστικήν κα- 

τάστασιν, παρουσιάσθη τρός τήν οικογένειαν 
αύτοΰ γηραιός "Ελλην όνόματι Κουζινόπουλος, 
φίλος τοΰ πατρός του, οστις αφιλοκερδώς πάνυ 
παρέδωκεν είς αύτόν τήν σωτηρίαν συνταγήν. 

Τό μυστικόν τής έκ τών βοτάνων θεραπείας 

ώρισμένων τινών νόσων μεταβιβάζεται εύλα- 
βώς έξ άρχαιοτάτων χρόνων άπό γενεάς είς γε
νεάν είς τά μέλη προνομιούχων τινών οικογε
νειών, πρός παροχήν τοΰ μεγίστου τή άληθεία 
έν τώ κοσμώ εύεργετήματος τής άνακουφίσεως 

τής πασχούσης άνθρωπότητος.
Ό Κουζινόπουλος ήτο γνωστότατος είς βλον , 

τον Καύκασον Εκείνο δε οπερ άνύψου αύτόν 

πρό τής έμπιστοσύνης τών Ρώσσων καί περι- 
εποίει είς αύτόν μεγίστην τιμήν, ήτο οτι πα
ρείχε τήν σωτηρίαν αύτοΰ συνδρομήν άνευ ού- 
δεμιάς έκμεταλλεύσεως, ύπό οίανδήποτε μο- 

φήν, πρός χρηματισμόν κτλ.
Ό έν λόγω Κοζάκος θεραπευθείς έντελώς 

διά τοΰ φαρμάκου τοΰ ομογενούς,μοί έδήλωσεν, 
οτι αισθάνεται πρός αύτόν άπειρον εύγνωμοσύ - 
νην καί ότι θέλει μνημονεύει πάντοτε τοΰ ονό
ματος αύτοΰ μετά σεβασμού καί άφοσιώσεως.

Τό κατά τής φθίσεως φάρμακον τοΰ ομογε
νούς είναι άπλούστατον καί έχει ώς έξής :

Καθ' ήν έποχήν τά κρόμμυα δέν βλαστά- 
νουσι, διατηροϋσι δέ ολόκληρον τήν δύναμιν 
των, λαμβάνομεν άριθμόν τινα έξ αύτών, τά 
όποια διά ξύστρας μεταβάλλομεν είς μικρό
τατα τεμάχια. 'Ακολούθως πιέζομεν αύτά. 
τόν δέ έξαγόιχενον χυμόν χύνομεν έντός φιαλι- 
δίου. Ό πάσχων έκ φθίσεως πίνει έπί 14 ήμέ- 
ρας, δύο φοράς καθεκάστην, ήτοι τήν πρωίαν 
άμα τή έγέρσει έκ τοΰ ύπνου καί τό έσπερας 
προτού κατακλιθή άνά έν μικρόν ποτήριον τής 
μασΌτί χχηυςμ όςέ κτ ώτνο ύκ ρχουμμμούύω ντ ώοΰντ ωκρ οπμαρμαύσωκνε.υαζό-

Ό χυμός τών κρομμύων οΰτω παρασκευαζό- 
μαεννωοτςέ οκωαίυ πλοαδμεβικαννύόεμτεανοι,ς . δκύανθα' τόανι τνράό ποάνπ οβώής 
ανωτέοω υποδεικνύεται, δύναται νά άποβή 
εύεργετικώτατος καί σωτήριος είς πάντας έν 

γένει τούς πάσχοντας ©υματίωσιν.
Φ. 11-



Η ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ίίερίεογος στυξίς.
Λάδετε τβμάχχον στερεού χάρτου, διπλώσατε 

αύτόν είς τέσσυρα,ώστε νά σχηματισΟή. σταυ
ρός καί εΐτα κόβατε έπ’ αύτοΰ £ν βέλος, ώς 
δείκνυται έν τη ήμετέρα είκόνχ. Ήδη στηρί
ξατε τό κέντρον τοΰ βέλους σας (τό όη· 
ρεΐον, όπου δχαΟταυροϋνταχ αί γραμμαϊ) έπί 
τής αίχμής βελόνης στηριζομένης καθέτως έπί 
πώματος φελλού, πυοσέχοντες, ώστε νά μή 
διατρυΟή ύ χάρτης. Μετά δέ τήν τοποΟέτησιν 
καλύψατε τήν συσκευήν σας διά λεπτού πο 
τηρίου άνευ ποδός, καλώς άποξηραθέντος 
προηγουμένως έπί της πυράς

’Αγγείλατε ήδη τοΐς πιιρενρίσκομένοις, ότι 
τό έν ,-φ ποτηρίφ βέλος,πεχθιίνιον εις τάς δια
ταγής σας, ένφ άκχνητεΐ, έν τούταχς είτε έτοι
μον νά στραόμ έπί τής βελόνης, άμα τό προ- 
στάξητε καί νά σταθίι ένώπιον οίουδήποτε 
προσώπου.
’Πρός τούτο άρκεϊ νά τρίήητε διά τεμαχίου 

λχνοϋ ΰφάσματος τό μέρος έκεΐνο τοΰ ποτη
ριού τό όποιον εύρίδκεταχ έναντι τοΰ προσώ
που πρό τοΰ ύποίου δέον νά σταΟμ Λ αιχμή 
τοδ βέλους.

Πράγματι δέ, τούτου γενομένου τό βέλος 0ά 
στραφρ καί Οά σταΟζι ένώπιον τοΰ ώρχόΟέντος 
προσώπου, πρός μεγίστην έκπληξιν τών μή 
είδότων fiv μάλιστα ή τριβή τής πλευράς τοΰ 
ποτηριού έγένετο έν τώ κρνπτώ,καλυφΟέντος 
κατά τήν στιγμήν ταντην -οΰ ποτηριού διά 
τίνος υφάσματος Ή έξιιγηδις τοΰ φαινομένου 
εϊνε βεβαίως τοΐς πάδι γνωστή. Τό ποτάμιον 
ηλεκτρίζεται διά τής τριβής καί έλκει τά έλα- 
Φρά σώματα, ώς τό χαρτΐον.

"Αν ήδη τρίζτητε τό ποτήριον παυταχόθεν 
είς τήν κάτω αΰτοΰ ζώνην, θά ϊδητε τό βέλος 
στρεφόμενοι’ μετ’ αϋξανούόης ταχύτατος, ώς 
στρέφεται ή βελόνη πηξίδος περί τήν όποιαν 
περιφέρετε τεμάχιον σιδήρου

“Αν δέ άντί βέλους σφηματίσετε σταυρόν μέ 
τίσσαρας ίσους βραχίονας καί έφ’ εκδότου τού
των ποοδαρτήσητε άνά ΐν ομοίωμα όνου μετ’ 
αναβάτου Οά έχετε τό προσφιλές τοΐς παιδίοις 
παίγνιον ·τά άλογάκια· των, πρός μεγίστην 
τέρζιιν τών μικρών τής συναναστροφής.

Φ. Π.
—4-'·

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΙίεΧτίωάις τοΐί οίνον·

Πολλά μέσα ύπάρχουσιν έν χρήσει διά τήν 
βελτίωσιν τών χαλασμένων οίνων.

"Εν έκ τών καλλίτερων και εύκολωτερων 
εινε τό εξής :

’Εντός τοΰ βαρελιού τοΰ χαλασμένου οίνου 
ρίπτομεν κάδον οίνου καλής ποιότητος και ε
δρασμένου. Εϊτα κλείομεν ερμητικώς τό fjoc- 
ρέλιον και μετά δεκαπέντε ημέρας ό οίνος μας 
γίνεται πολύ καλ,λίτερος, παρ’ όσον ήτο πριν 
χαλάσιρ.

Κόνις ποός έξάλίίφιν τΛς μελάνιις. 
Λάβετε έν μέρος κίτρινου ήλεκτρου, έν μέρος 
θείου καί έν μέρος νίτρου, άναμίξατε καλώς 
καί θέσατε έν φιχλιδίφ. Έάν θέσητε έκ ταό- 
της ολίγον έπί τίνος κηλίϊος μελάνης η νωπής 
γραφής, εξαλείφονται τελείως,έάν τριβή τό μέ
ρος διά τεμαχίου υφάσματος.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Δήγματα λνάίϊώντων ζώων 

και οφεων.
Εϊνε καλόν πίς τις νά έχγ γνώσεις τινάς 

ίατρικάς, διότι πολλάκις ή έπιβράδυνσις του 
ίατροθ γίνεται παραίτιος τοΰ θανάτου η τού- 
λάχιστον έπιδεινώσεως τοΟ ασθενούς. ΤοιοΟ- 
τον σκοπόν έχουσι καί αί ήμέτεραι ίατρικχΐ 
συμβουλαΐ νά πλουσίζωσι τάς γνώσεις τοΰ 
άναγινώσκοντος, ώστε νά μή συγχίξεται εις 
τάς περιστάσεις, καθ’ άς ό αδελφός ή τό τέ- 
κνον δέονται περιθάλψεως καί άνακουφίσεως.

Δήγματα Λυιίάώντων ζώων. Πρέπει 
αμέσως διά κοπτερζς ψαλίοος ν’ άποκοψωμεν 
τό δέρμα, άφοϋ διπλώσωμεν καί πτυχώσωιχεν 
το μέρος Επου συνέβη τό δήγμα. Κατόπιν 
πλύνομεν τήν πληγήν, Sv μέν ό δηχθείς εινε 
άνήρ, διά πυκνής διαλύσεως φανικοΰ όξέως, 
πέντε τοΐς εκατόν, Sv δέ εϊνε παιδίον, μετα- 
χειριζόμεθα διάλυσιν αΐγειρικοΰ οξέος (acille 
salicyliquG). Κατόπιν δέ μετά τόν καυστη- 
ριασμόν, ό δηχθείς νά μετχφερθή αμέσως είς 
τό Λυσσιατρείου.

Δήγματα οφεων. Πρώτον πρέπει νά πε- 
ρισφίγξωμεν χχλώς τό μέλος άνωθεν της θέ- 
σεως, όπου συνέβη τό δήγμα, καί έπειτα ν’ 
άπορροφησωμεν τό δηλητήριον μέ μίαν βεν
τούζαν, μεθ’ ό ανάγκη νά ραντίσωμεν τήν 
πληγήν μέ διάλυσιν αμμωνίας, έν άνάγκγ δέ 
καί νά καυτηριάσωμεν αυτήν μέ πεπυρακτω- 
μένον σίδηρον. Ώς ποτά δέδυνάαεθα νάδώσω- 
μεν είς τόν δηχθέντα πολύν οίνον, καφέν ή 
ροΰμι. Τά λοιπά άφορώσι τόν ιατρόν.£

—an- ΐ-*
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ΕΝ ΤΡΟΜΕΡΟΝ ΟΝΕΙΡϋΝ
Μίαν εσπέραν τού χειμώνο; ήλθε νά μέ έπι- 

σκεφθή ό φίλος μου Αύγουστος. Τό ύφος του 
έπρόδιδεν, ίτι κάποια σκέψις τόν άπησχόλει. 
Άφηρημένως μοί έτεινε την χεΐρα του, έκύ- 
λησε ιιίαν πολυθρόναν παρά τήν εστίαν, έκά- 
θισε καί έβυθίσθη εις ρεαβασμούς, έκ τών οποίων 
δέν έσκέφθην νά τόν άποσπάσω, καθόσον είχα 
συνειθίσει τάς ιδιοτροπία; του. Τέλος έμορμύ- 
ρισε μεταξύ τών όδόντων του:

— Ναί! εινε παράξενο!... πολύ παρά
ξενο !.. . .

— Ποιον ! . . Τί εινε παράξενον;
Δέν ήξίωσε νά άπαντήση είς τήν έρώτησίν 

μου, αλλά στραφείς άποτομω; πρός ρκε
— Άνέγνωσα κάποτε τό εξής· μοί ένετυ- 

πώθη ακριβώς είς τήν μνήμην: «Κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ ύπνου, ή ψυχή εγκαταλείπει τό 
σώμα καί πηγαίνει, οπού άρέσκεται: "Ο,τι 
καλοΰμεν ό'νειρον δέν εινε ή ή ασαφής άνάμνη- 
σις καί ατελής τής άλλης εκείνης ζωής. Ουτω 
διαβλέπομεν καθ’ ύπνου; χώρας,τάς όποιας δέν 
έπεσκέφθημεν ποτέ...»

Καί έξηκολούθησεν:
Έρχομαι από τό Χ.,.βπου μεταβά; κατόπιν 

ονείρου τινός ήδυνήθην νά έξελέγξω καλώς 
τήν πραγματικότητα ενός δράματος, είς τό 
όποιον παρευοέθην διαρκοΰντος φρικώδους ε
φιάλτου.... Ώ! προσέθηκε ριγών, ή έξε- 
οεύνησις αΰτη δέν υπήρξε τό δλιγώτερον τρο
μερόν μέρος τής περιπετείας μου !. . . . Αυτό 
θά σοί τό διηγηθώ κατόπιν.Αλλά κατ’ άρχά; 
επιθυμώ νά σοί έξεικονίσω τό όραμά μου, όσον 
δύναμαι λεπτομερέστερον.

Καί ένώ αί ψεκάδες τής βροχής έκρουον τά 
παράθυρα έξωθι,έν τώ αύξάνοντι δέ σκότει οί 
ύποτρέμοντες σπινθήρες τοΟ πυρές άπέστελλον 
άμυδράς λάμψι; έπί τών συντεσταλμένων καί 
άγριων χαρακτηριστικών του, αυτός μέ τραχύ 
τό πρόσωπον, τους οφθαλμούς ύπερμέτρως 
ανοιγμένους καί φαινοαένους 5τι ήκολούθουν έν 
τοΤς έλιγμοΐς τών φλογών, αγνοώ τί, ήρξατο 
διά τής βαρείας φωνής του, ή οποία έτρεμε 
ποΰ καί ποΰ.

«Ένας δρομίσκος, είδος στενής διόδου ΰ- 
γρας καί είσδυούσης εντός σωρού ογκώδους ύψη 
λών καί μαύρων οικιών έκ τοΰ βάθους του, 
όπου λιμνάζουν τέλματα τρομερών ύδάτων, 

μόλις δύναταί τις νά διακρίνγ λεπτήν λωρίδα 
ούρανοΰ, άνευ σελήνης, άνευ αστέρων, οπού μό
νον σύννεφα άποσυντεθημένα καταδιώκονται 
ώς αγέλη φαντασμάτων μέ σάβανα ρακώδη· 
ό άνεμος πνέει πενθίμως μέ αιφνίδιους παρα
φοράς έκ τών όποιων αί στέγαι τρίζουν καί οί 
ανεμοδεϊκται στρέφονται....

Ένας Κνΰρωπος, κεκυρτωμένος είς δύο,ολι
σθαίνει εις τήν λαβυρινθώδη στενωπόν μέχρι 
τοϋ αδιεξόδου βάθους της.

Έκεΐ ΐσταται πρό φεγγίτου κεκλεισμένου 
διά βαρείας καταπακτής, τήν οποίαν υψώνει 
μέ δύναμιν· διά τελευταίαν φοράν βεδαιοΰται 
οτι ύπ’ ούδενός παρετηρήθη καί άφέθη νά όλι- 
σθήση είς τήν χαίνουσαν όπήν, σόρων κατόπιν 
του τήν καταπακτήν, ήτις κατέπεσεν ήσύχως 
καί άθορύβως...

’Ιδού, είσήλθεν είς εΰρύν θολωτόν σπήλαιον, 
παρεισδύει ώς έρπετόν μεταξύ τών κενών κά
δων. έγκαταλελειμμένων καί σηπωμένων από 
έτών πολλών καί άποκρυπτόντων τόν φεγγί
την, άνάπτει ενα κλεπτοφάναρον καί διευθύ
νεται πρός έν μικρόν υπόγειον έκ πελεκητών 
λίθων, ούτινος ή θύρα πεφραγμένη διά περισι- 
δηρωμάτων πελωρίων προκαλεΐ τήν δύναμιν 
καί τοΰ φοβερωτέρου λωστοΰ.

Εξακοντίζει έπί τοΰ σπηλαίου τούς ακόρε
στους οφθαλμούς του, αλλά, τήν αδυναμίαν 
του άναγνωρίζων, όπισθοδρομεΐ, σβύνει τόν 
φανόν, συστέλλεται είς μίαν γωνίαν καί ανα
μένει.

Τά λεπτά διαρρέουσι μακρά, ατελεύτητα, 
εντός τοΰ σπηλαίου, οπού ή θανάσιμος σιγή 
δέν διακόπτεται παρά από τό ξηρόν τίκ-τάκ 
σκώληκος, κατατρώγοντος ξύλον τι, άπό τά 
βαρέα αναπηδήματα τών ποντικών καί, κατά 
διαστήματα, ύπό τής άσθενοΰς ήχούς τής κα- 
ταιγίδος, ήτις έξω μαίνεται.

Καθ’ ζσον ό καιρός διέρχεται, ό άν&ρωπος 
αδημονεΐ έπί πλέον.

Χασμαται, τανύεται καί μεταξύ τών οδόν- 
των του βλασφημεΐ καί ψιθυρίζει άπειλάς, ένώ 
οί περιφερόμενοι ποντικοί έντρομοι κρύπτονται 
είς τάς οπάς των.

Τέλος μία θύρα ανοίγεται, καί μικρός γέ
ρων, τυλιγμένος εις πλατύ έπανωφοριον, έφάνη 
προχωρών μετά προσοχής. Διά τής μι2ς χει- 
ρύς έκράτει λύχνον καί δέσμην κλειδών, ένώ 
όιά τής άλλης έπροφύλασσε τήν φλόγα, ήτις 
έρριπτεν έπί τοΰ θόλου καί τού έδάφους φαν
ταστικής σκιάς.
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Τόν ρίπτει, τόν στηρίζει έπί τίνος κάδου, 
πρό τοΰ χρηματοκιβωτίου,τυλίσσει ίν ρινόμακ- 
τρον περί τόν λαιμόν του καί τόν σφίγγει. . . 

Ό φιλάργυρος βλέπων τήν θύραν, ής όπι
σθεν έκοιμάτο άθικτος ό θησαυρό; του καί άν- 
τλών νέον θάρρος, ΐνα ύπομείνγ τό μαρτΰριον 
του, φωνάζει άπαξ έτι:

— '°Ζι !
Τό μυστικόν ή αυτήν τήν νύκτα ποντικοί 

θά δοκιμάσουν τό κρέας σου. . . . ΆκοΟς ; οί 

ποντικοί!
— Δολοφόνε/

Τό μυστυκόν!
— Δολοφ. . !
— Τό μυστικόν...!
— “Α!....!....
Ό γέρων δέν κινείται πλέον. ΕΙνε νεκρός, 

χωρίς νά φανερώσγ τό μυστικόν του.
Διά μεγαλειτέραν ασφάλειαν ό άνι9ρω:ιος 

έσφιξεν άπαξ έτι τό μανδήλι καί ήρχισεν έπειτα 
τό έργον τού κλέπτου. ’Αλλά οί κόποι του 
5>οι υπήρξαν μάταιοι. Άνεχώρει ήττημένος. 
Στραφείς είδε τούς οφθαλμούς τοΰ νεκρού, οΐ
τινες έφαίνοντο διευθυνόμενοι έπ’ αύτοΰ μέ 

βλέμμα ειρωνικόν.
Διασχίζει τό πτώμα μ’ έν πήδημα, τό 

σύρει είς τό μικρόν σπήλαιΟν, λύει τό μαν- 
δήλιον του, τόν άλοίφει διά τοΰ λίπους τοΰ 
λύχνου καί ρίψκς τελευταίου βλέμμα έπί τοΰ 
χρηματοκιβωτίου, απομακρύνεται, ώς φάντα

σμα ακοποιόν.

Μόλις έχάθη, ιδού πανταχόθεν προβάλλουν 
οφθαλμοί λάμποντες, σχηματίζοντες όλίγον 
κατ’ όλίγον φωτεινόν κύκλον πέριξ τοΰ πτώ
ματος. πλησιαζοντα όλονέν. Μετ’ όλίγον άκούε- 
ται θόρυβος απαίσιο; έκ τών αατατρωγμένων 

σαρκών τοΰ γέροντος.
Τό αίσθημα τοΰ τρόμου ή το τόσον ισχυρόν, 

ώστε έςύπνησα.
Μετά μακράν σιωπήν ό Αύγουστος είπε.

Είμαι βέβαιος, 5τι θά μέ έκλάβγς ώς 
φκντασιοκόπον ή καί ψεύστην .. Έ ! λοιπόν, 
φίλε μου Δέν υπάρχει έν έμοί ούτε τρέλλα, 
ούτε φενακισμός. Λάβε αύτην τήν εφημερίδα 

καί διάβασε είς τά «διάφορα» έκεΐ οπού σημειώ 
μέ κόκκινο μολύβι, κάτωθι τοΰ τίτλου «Κατα- 

φαγωθεί; ύπό τών ποντικών».
«'Εν τώ X.. προχθές φοβερά άνακάλυψις 

έγένετο. Γην πρωίαν ή θεράπαινα ενός γέρον
το; είσοδηματίου, κατοικοΰντος εί; τήν όδϋν 
II. ανησυχούσα διό τι δέν έξήρχετο ούτος έκ τοΰ 
δωματίου του, καί άφοΰ είς μάτην έκρουσε την 
θύραν του. ειδοποίησε τήν δικαιοσύνην. Παρε- 
ίίασαν τήν θύραν του, ήρεύνησαν όλην τήν οι
κίαν και εί; τό υπόγειον τέλο; πρό τίνος χρη
ματοκιβωτίου, τό όποιον ό δυστυχή; δέν έσχε 
τόν καιρόν ν’ άνοιξη, ευρον τόν σκελετόν του

Διά τών μικρών οφθαλμών του, οΐτινες άνη 
σύχως έπαιζον, προσεπάθει νά διάσχιση τό 
βαθύ σκότος, αί δέ όστεώδεις'χεϊρες του έτρεμον 
νευρικώς· Άλλ’ ή φιλαργυρία, ισχυρότερα τοΰ 
φόβου, τόν ελκύει πλησίον τοΰ θησαυρού του, 
όν άπό πέντε ημερών δέν είχε·» ι”δει καί άνα- 

μβτρήσει.
’Ανύποπτος διέρχεται πρό τής γωνίας, όπου 

έκρύπτετο ό μυστηριώδη; άνθρωπος, κρατών 
τήν άναπνοήν του. Οΰδέν είδε... Οΰδέν έίλε- 
πεν έκτος τής θυρίδος, ής όπισθεν έκλείετο ό 
θησαυρός του—ή ψυχή του, ή ζωή του... Μετ’ 
όλίγον ή θύρα μέ τούς μυστηριώδεις καί ισχυ
ρούς σίδηρους δεσμούς τρίζει, στρέφεται, ανοί
γει καί αποκαλύπτει μέγα χρηματοκιβώτιον.

Ό Ιίν&ρωηος ΰψώθη μέ βραδύτητα καί εύ- 
καμψίαν τίγρεως- όλίγον κατ’ .ολίγον έφθασε 
μέχρι τοΰ γέροντος.

Ούτος ύπό τού έσχατου ενστίκτου ωθούμε - 
νος, προτού άφκιρέσει καί τό τελευταΐον κά
λυμμα τοΰ θηραυροΰ του, στρέφεται όπίσω. 
Τότε δύο σιδηραί χεΐρες περιβάλλουν τόν λαι
μόν του καί ρίπτεται κατά γής. . . Μή ασχο
λούμενος πλέον ό Γιν&ρωηος μέ τούς γογγυ
σμούς τοΰ γέροντος, τού αποσπά τάς κλεί
δα; καί ρίπτεται έπί τοΰ κιβωτίου.

‘Αλλά είς μάτην αί προσπάθεια; του. Είς 
μάτην δοκιμάζει τάς κλείδας μίαν πρός μίαν, 
είς μάτην αί χεΐρες του πυρετωδώ; έρευνώσαι 
τό κιβώτιον, πιέζουσι κάθε κομβίον καί έξο- 
χήν.... τό χρηματοκιβώτιον φυλάσσει τό μυ- 
«τικόν του.

Ό φιλάργυρος άφίνει ένα σαρκαστικόν καγ
χασμόν. Ό &ν&ρωπος ανεσκίρτησε.

— *Α  ! σκωληξ άνέκραξε. “Αν Οέλγ,ς τήν 
ζωήν σου, έλα ν’ άνοίξγ.ς τό κιβώτιον.

— Όχι ! άπεκρίθη αυτός ξηρώς.
— Όχι!.,. Είπε; λοιπόν, όχι',... Ύπά 

κουσε, γέρω μου, άλλως, μά τόν διάβολον, δέν 
θα ζή(ς ύστερα άπό πέντε λεπτά.

— Όχι, Κόκκινο Γιάννη, οχι, δεν θά σε 
υπακούσω, διότι καί αν τό κάμω, ή θεσις μου 
δέν θά Etvs καλειτέρα. Κάμε λοιπόν γρήγωρα.

— Δέν άκυΰ; λοιπόν;
Ο γέρων ύψωσε τύς ώμους. . .

Ευρίσκοντο έκεΐ, φωτιζόμενοι από τό τρέμον 
φώ; τοΰ λυχνου. '() υ.έν ασθενής άσθμαίνων, 
τρεμων, καχεκτικό;, ό δέ ίσχυ-ύζ, όογίλο;, 
εςακοντιζων άστρχπας άπο του; ερυθρού; οφ
θαλμούς του.

— Τό μυστικό ! . .
—-οΖ\ι

Βραχύς άγων διαμείβεται. Ό Λι·0ρωπος αί
φνης εκβάλλει όξείαν κραυγήν πόνου. Τό γη- 
ραλαΐαν θύμα του έν τή έσχατη απελπισία του 
τώ έδηξε τόν δάκτυλόν του.

Α! γερω κολασμένε, έχεις δ ,ντια ακόμη ’, 
ΙΙερίμενε λίγο.
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καθαρόν καί λευκόν. Υποτίθεται, ότι κατε- 
λήφθη ύπό ζάλης ή λιποθυμίας ής έπωφελήθη- 
σαν οί πολυπληθείς ποντικοί, διάνά τόν απαλ
λάξουν τις πρόσκαιρου αύτής ζωής. Δεν χω- 
ρεϊ ύπόνοια έγκλήματος, καθότι τό κιβώτιον 
δέν φέρει Γχνη βιασμού.

— Αΰτό τό ιιδιάφορον» τό έπερίμενα διά 
νά μάθω τό όνομα τής πόλεως, όπου ή ψυχή 
μου περιεπλανήθη κατά τήν τρομεράν εκείνην 
νύκτα, διά νά έξακριβ ^σω τήν αλήθειαν αΰ· 
τοΰ.. . "Οπερ καί έγένετο.

— ’Επήγε; εις τό X.;
— Έπήγα καί είδα τόν δολοφόνον Κόκκι

νο-Γιάννη.
— Τόν παρετήρουν έκπληκτος.
— Μέ νομίζεις τρελλόν ; Μοΐ εΐπεν ήσυχως 

— ε! καλά. "Ακούσε :
(ιΔέν είχον παρέλθει είκοσιτέσσαρε; ώραι από 

τής άναγνώσεω; τής είδήσεως εκείνης καί είχα 
έτοιαάσει τήν βαλίτσαν μου. Τήν έπιοΰσαν 
εύρισκόμην έν τή πολίχνν), X., όπου ό θόρυ
βος δεν είχε καταπαύσει. Δωδεκάς χαμηνίων 
άνέλαβον νά μέ οδηγήσουν μέχρι τής όδοΰ Π. 
όπου πολλοί κεχηνότες ΐσταντοκαί συνεζήτουν. 
Τούς άφήκα καί έπροχώρησα πρός τήν οικίαν 
τοΰ θύματος, όπου δέν ήργησα ν’ αναγνωρίσω 
μετ’ έκπλήξεως τόν δρομϊσκον τοΰ όνείρου 
μου, καίτοι μεσημβρινός ήλιος τόν έπλήρου φω
τός. Ιίρούχώρησα μέχρι τοΟ πέρατος τής αδιε
ξόδου στενωποΰ καί δέν ήργισα νά εΰρω τόν 
φεγγίτην. ’Εννοείται, οτι είχα ίλην τήν διά- 
θεσιν νά είσέλθω ευθύς εις τήν άποθήκην, αλλά 
έσκέφθην, ίτι δέν ήτο δυνατόν νά γίνη τοΰτο 
έν πλήρει ημέρα. "Επρεπε νά έπανέλθω τήν 
νύκτα.

Διά νά πέραση ή ώρα, ήρχισα νά έπισκέ- 
πτωμαι δλην τήν πολίχνην, μήπως άνεύρω τόν 
Κόκκινο- Γιάννη*,  τοΰ οποίου ή άγρια μορφή 
είχε χαραχθή καλώς εις τήν μνήμην μου. 
Διέτρεξα βλας τάς συνοικίας καί έβύθιζα τό 
βλέμμα μου, ώ; λύγξ, εις τό βάθος των κα
πηλειών καί καφενείων, αλλά δέν τόν εύρον.

Ή νύξ έπήλθε τέλος. "Ελαβα μερικάς προε
τοιμασίας καί έν πρώτοις έλαβα τό πολύκρο
του μου καί ενα φανόν έξ εκείνων, ούς μετα
χειρίζονται οί κγγλοι αστυφύλακες. Θά ήτο ή 
δέκατη καί ήμίσεια, όταν είσήλθον εις τήν 
στενωπόν, ήν ήρεύνησα διά τοΰ βλέμματός μου 
Έφθασα οότω μέχρι τοΰ φεγγίτου καί ήμην 
έτοιμος νά σηκώσω την καταπακτήν, ίτεσκέ- 
ψις αιφνίδιος μέ άνεχαίτησε 'Εάν κατά τύχην 
ό άνθρωπος εύρίσκετο έντός τοΰ υπογείου, ζη
τών νά παραβιάσγ τό χρηματοκιβωτίου, το 
όποιον φυσικά ήτο ακόμη έκεΐ; Βεβαίως αί 
έπ’ αύτοΰ σφραγίδες τών αρχών ούδεμίαν αξίαν 
είχον δι’ ένα δολοφόνον.

Μόνη η ιδέα, ότι πιθανόν νά μέ συνελάμ- 
βανεν άπό τον πόδα, μόλις έπεχείρουν νά κα

τέλθω διά τοΰ φεγγίτου, έπειτα νά έρρίπτετο 
έπ’ έμοΰ νά μ*  έδολοφόνει καί κατόπην νά έρ- 
ριπτε τό σώμα μου εις τήν διάθεσιν τών πον
τικών, μόνη ή ιδέα αύτή μοί έπροξένει ρίγος. 

Άπεφάσισα νά περιμένω ολίγον. Ύψωσα 
λοιπόν τό περιλαίμιου τοΰ επανωφοριού μου, 
έκρύβην όπισθεν σωρού υλικών καί μέ τήν χεΤρα 
επί τοΰ πολύκροτου μου περεμόνευον. Ήτο 
ψύχος καί υγρασία διαπεραστική καί σε πα
ρακαλώ νά πιστεύσης. ότι ήμην βαθέως συγ- 
κεκινημένος καί κυριευμένος άπό τό μυστηριώ
δες αύτό δράμα, διά ν’ ανταλλάξω τήν ανα
παυτικήν μου κλίνην μέ τήν θέσιν ταύτην.

Άνεμος ισχυρός ύψοΰτο κατά διαστήματα 
ακριβώς όπως τήν νύχια— εκείνην ώθών σύν
νεφα αποσυντεθειμένα.

Έσήμανεν ή ένδεκάτη ώρα. 'Απεφάσισα— 
όχι νά φύγω — αλλά νά κατέλθω εις τό ύπό- 
γειον καί νά ϊ'δω αν αί λεπτομέρειαι τοΰ ορά
ματος μου συνεφώνουν μέ τήν πραγματικότητα, 
0τε μ’ έφζνη, οτι ήκουσα κρότον βημάτων. 
Μετ’ ολίγον ήμην πεπεισμένος, καθότι ό θόρυ
βος ήτον ευκρινής καί έπλησίαζε. Κάποιος έ· 
βάδιζε μέ βήμα βαρύ καί μάλιστα ήκουσα 
βλασφημίαν, έκφερομένην δι’ ολίσθημα έντός 
τέλματος Οδατος.

Τίτον εκείνος, ό άνθρωπος.
Τό αίμα μου πρός στιγμήν συνεσωρεύθη εΐ; 

τήν καρδίαν μου, αλλά σχεδόν παρευθύς έπα - 
νεΰρον τήν διαύγειαν τοΰ πνεύματός μου καί 
τήν συνήθη ψυχρότητα. Καθώς τήν νύκτα ε
κείνην, ό άνθρωπος έρριψεν ανήσυχο? καί ύπο
πτον βλέμμα περί αύτόν καί έσταμάτησεν έπί 
τοΰ καταφυγίου μου. Άλλ’ οΰδέν ίδών, ούδέν 
ύποπτεύσας, κατέθηκενεπί τοΰ εδάφους σιδη- 
ροΟν μοχλόν ήνοιξε τήν καταπακτήν καί είτήλ- 
θεν εις τήν χαίνουσζν οπήν. Θά μέ ε’πης ίσως, 
ότι ή πέρίστασις ήτο κατάλληλο; νά σπεύσω 
εί; αναζήτησιν τής εξουσίας.

Άναμφιδόλως. άλλ' ασυνείδητος περιέργεια 
μέ ώθη, εναντίον πάσης προφυλάξεως καί πρό
νοιας, νά Γδω σαφώς καί ώρισμένως τήν λύ
πην αύτοΰ τοΰ προβλήματος. Έπλησίασα την 
καταπακτήν, έθεσα τό ούς μου έπί τοΰ πλέγ
ματος καί ήκροάσθην.

"Ιίκουσα υπόκωφα κτυπήματα καί ένόησα. 
0τι προσεπάθει νά παραβίαση τά σιδηρά τοΰ 

μικρού σπηλαίου. Τότε δέν έκρατήθην· ήναψα 
τόν φανόν μου,έκρυψα τό φώς του, ύψωσα τήν 
καταπακτήν καί είσήλθον εις τό ύπόγειον μ*  
βλην τήν πεποίθησιν ότι έκχμνχ τρέλλαν 
επίσημον. Μετά τινα βήματα οί πόδες μου 
συνηντησαν έν είδη βζθμίδος σωρόν συντριμά- 
των, άπό τών όποιων ώλίσθησα χαμαί καί 
ένωπιον διπλής σειράς κενών κάδων, σχημα- 
τιζόντων τοίχος μεταξύ εκείνου καί έμοΰ. "Ο
δηγούμενος ύπό τής λάμψεως τοΰ λύχνου του, 
παρεισεδυσα μεταξύ τών βυτίων καί άνεγνώ.

τοΰ έπιτυχώς έκύλισε τόν φανόν μου κατά γής 
καί εΰρέθημεν εί; πλήρες σκότος.

Έμεινα άκίνητος. Μόνον ήσύχω; καί άθο- 
ρύβως έκαμα έν βήμα όπισθεν καί έστηρίχθην 
έπί τοΰ τοίχου, όστι; εύτυχώς εύρέθη όπισθεν 
Ώφειλον νά μή κινηθώ, διότι καί τό έλάχι- 
χιστον κίνημα, θά μ’ έστοίχι’,ε τήν ζωήν.

Δύο ώραι, αιώνες ολόκληροι, διήλθον οΰτω 
κατά τάς οποίας καί μέ τόν έλάχιστον κρό
τον έταρασσόμην δύο ώραι πυρεττοΰ, εκνευρι
σμού καί ερεθισμού τοΰ πνεύματος. Δυστυχώς 
δέν έξηρτατυ άπό έμέ ή λΰσι; τής καταστά- 

σεω; ταύτης.
"Ο άνθρε-πος εκείνος έκλειε τήν διά τοΰ 

φεγγίτου έξοδον. ’Εκείνος είχεν όλα τά μέσα 

νά φυγή άλλ’ ήιην κάτοχο; τοΰ μυστικού του 
καί · . . μόνον οι σκελετοί δέν όμιλοΰν. Δύο 
ώραι ; "Ω ! ενίοτε ένόμιζα βτι ήκουον έκεΐ πλη
σίον μου τον θροΰν τών γυμνών ποδών του έπί 
τοΰ εδάφους, ότι ήσθανόμην τήν πυρίνην ανα
πνοήν του έπί τοΰ προσώπου μου. Έφαντα 
ζύμην ότι βλέπω ύψούμενον τον σιδηροΰν μο
χλόν κατά τής κεφαλής μου καί ή ιδέα οτι 
ό σκελετός μου έμελλε νά γυμνωθή ύπό τών 
ποντικών 1 Ώ! . . . τό αίμα μου έπάγωνε καί 
οί πόδες μου έκάμπτοντο.

Αίφνης, εις την σκιάν, πρός τό μέρος μου 
πολύ χαμηλά, εις τήν γραμμήν τοΰ τοίχου ό
που έστηριζόμην, είδα τήν λάμψιν δύο πύρι
νων ανθράκων. ’Ανεγνώρισα τούς φωσφορίζον
τας οφθαλμού; τοΰ άνθρώπου. Σιγά, σιγά έμε- 
γάλωναν. Έσύρετο μέ τήν κοιλίαν πρός με, 
χωρίς τόν έλάχιστον θόρυβον. "Ωμοίαζεν άλη- 
θώς μέ τίγριν, αγρίων ένστικτων. Εκείνος μ’ 
έβλεπεν εις τό σκότος κ’εγώ δέν τόν έβλεπα. 
Μ’ έκράτει εί; τήν διάθεσιν του.

Ευτυχώ; οτι τόν άντελήφθην τέλος. ΙΙροσε- 
ποιήθην βμω; 5τι δέν τόν έβλεπον, άλλά διά 
τής άκρας τοΰ οφθαλμού μου παρηκολούθουν 
τά; κινήσεις τοΰ φοδ·:ροΰ τούτου έρπετοΰ.

"Εθλιψα εις τήν χεΐρα μου τήν λαβήν τοΰ 
πολύκροτου μου, έθεσα τον δάκτυλόν μου έπί 
τής σκανδάλης καί έπερίμενα. . . 'Εκείνος 
έξηκολούθει σιωπιλώς νά ερπη. Οί οφθαλμοί 
του μ*  έφαίνοντο ώς δύο φανοί σιδηροδρόμου 
πλησιάζοντος άθορύβως διά νά μέ θρυματίσγ,, 
χωρίς νά δύναμαι νά τόν άποφύγω.

Τότε δέν είξεύρω πώς ένόησα, ότι ό κακούρ
γος συνεσπειροΰτο, έτοιμος νά έπιπέσγ, καί μοί 
δώση τό πρώτον καί τελευταίου κτύπημα.

’Αποτόμως έστράφην, έτεινα τήν ώπλισμέ- 
νην χιϊρα μου καί έσκόπευσα εις το μέσον τών 

δύο φωτεινών σημείων.
Έπίεσα τήν σκανδάλην- τρομερά άναπή- 

δησις ήκούσθη καί βαρύς δοΰπος. Άναμφιβό· 
λω; τόν έκτΰπησα θανασίμως. Άλλ’ ένώ ή- 
ρεύνων διά τοΰ φανοΰ μου, άμα τόν ήναψα είδα 
ότι έσχε τήν δΰναμιν νά συρθίί όπισθεν τών

ρισα τό μέρος—κάδους, ξυλίνοις σκελετούς 
δι’ έπιστηρίγματα, βυτία κτλ.—άαριβώς ώς 
ένιτυπώθησαν εις τήν μνήμην μου.

Τό φώς έπιπτε καθέτως έπί τή; μορφής τοΰ 
άνθρωπον, έρριπτε χρυσής άνταυγείας έπί τών 
ερυθρών τριχών τής κόμης καί τοΰ γενείου 
του καίέξηγρίου περισσότερον τά άγρια χαρα
κτηριστικά του. Μ’ έφάνη μεγαλείτερος καί 
φοβερότερος τώρα ή έν τω όράματί μου.

Ή περιέργεια μου είχε κορεσθή καί μάλι
στα ύπερκορεσθή Έπρεπεν ήδη βεβαίως νά 
φύγω λάθρα. Καί όμως ! Δέν είξεύρω τί μέ 
έδεσμευε, μέ υπνώτιζε καί μέ έκράτει έκεϊ . 
Άποτόμως έκεΓνος έστάθη καί ένώ διά τής 
χειρός του άπέμχσσε τόν ιδρώτα τοΰ μετώ
που του, έστράφη πρός με.
\ ‘/Ολίγον κατ’ όλιγ ,ν καί χωρίς νά φυλαχθώ 
έπροχώρησα έξω τής κρύπτης μου, έ£ω τής 
σκιάς, σχεδόν έπί τή; φωτεινής ζώνης.

Ό Ανθρωπος έδειξε σημεία ότι μέ άντελήφ- 
θη. Τον εϊδον σκιάζοντα τούς οφθαλμού; του 
διά τής δεξιάς χειρός καί ρίπτοντα έπ’ έμοΰ 
βλέμμα άτίθασον άγριον. Μέ εΐδεν, άνέλαβε 
τόν μοχλόν του καί έπροχώρησε πρός με.

Νά φύγω ήτον άδύνατον άλλος τε γνωρί
ζεις, ότι προ τοΰ κινδύνου δέν όπισθοχωρώ. 
ΙΙρουχώρησα κ' εγώ. Ποτέ δέν ήσθάνθην τήν 
κεφαλήν μου τόσον ψύχραν, τά νεΰρα τόσον 
γαλήνια.

— Κόκκινο-Γιάννη, τφ είπον, ?τε άπείχο- 
μεν δύο μέτρα άλλήλων· Κόκκινο- Γιάννη, 
κλέπτα, δολοφόνε, έν βήμα άκομη καί σου 
θρυματίζω τό κεφάλι.

Έσεισε τόν μοχλόν του, είτα άφήκε νά 

καταπέσγ, ή χειρ του.
Τον διέταξα νά έπιστρέψγ εις τήν γωνίαν 

ποΰ παρεμύνευε τήν νύκτα τοΰ εγκλήματος 
καί αυτός έν τή βλακώδει δειλίρι του ύπή- 
κουσε. Τότε τώ παρέστησα, μιμούμενος αυτόν, 
τό έγκλημά του, άκριβώ; ώς σοί το διηγήθην. 
Μόλις έτελείωσα μέ ήρώτησε διά φωνής βραγ- 
χώδους ;

— Ποΰ τά έμαθες ; . . . Ήσο έδώκρυμμέ- 

νος ; . . . Μέ κατεσκόπευες ;
— Τό ομολογείς λοιπόν ;
— Ναι, ναι, ναι ! ανέκραξε μετά, λύσσης. 

Αλλά ήξεύρει; πάρα πολλά, κύριε μου !
Καί πριν τόν προλάβω, μ’ εν πηδημα,άνε- 

τρεψε τόν λύχνον, οστις έσβέσθη.
Δέν είμαι άνανδρος αλλά ήσθάνθην ψυχρό

τητα όζείαν εις τούς κροτάφους μου, άναλ 
γισθείς τήν φοβέραν έπικειμένην μονομαχίαν· 
Ηρό πάντων δέ άνελογιζομην τού; οξείς όδον- 
τα; τών ποντικών. Ύψωσα τό κάλυμμα τοΰ 
φανοΰ, άλλ’ ούδένα έβλεπον. Ό άνθρωπος έξη- 
φανισθη καί μετ’ αύτοΰ ό μοχλός του. Έρ- 
ριψα τό φώς καί εις τάς άπωτέρω γωνίας, άλλ’ 
Ουδέν διεκρινα. Αίφνης λίθο; ριφθεί; ύπ’ αΰ-
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κάδων.Δέν έσχον τό θάρρος νά τόν ανησυχήσω, 
καίτοι ήδυνάμην νά τόν ευρώ, ακολουθών τήν 
ταινίαν τοϋ αίματός του.

Έρρίφθην έξω τοϋ απαίσιου έχείνου σπη
λαίου, οπερ ολίγου δεΐν καθίστατο ό τάφος 
μου. "Αν έ/.εΐ ό άνθρωπος, ό Κοκκινο-Γιάννης, 
όπως τόν άπεκάλεσεν ό γέρων φυλάργυρος, 
ύπεστη αγωνίαν φοβέραν καί φρικωδώς έφα- 
γώθη από τούς ποντικούς, δέν ΰπέστη τίποτε 
πλέον τοϋ δικαίου αντιποίνου.

Την έπομένην μέ τόν πρώτον σειρμόν έφυγα 
καί ιδού με. . .»

— ’Αμφιβάλλεις; —προσέθηκεν ό Αΰγουστοί 
προσηλών έπ’έμοΰ τραγικόν βλέμμα—δύναμα1 
εάν θέλης, νά έπιστρέψωμεν εις την πολίχνην 
εκείνην καί νά σοΰ δείξω τόν σκελετόν τοϋ 
Κόκκιννο- Γιάννη.

ΛΝ—ΠΡΙΝ Maxime Aniiouin

μΜΚΒΜ*·
ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Μέθυσός τις πίπτει Από τίνος εξώστου καί 
τόν φέρουν είς τόν σταθμόν τών βοηθειών, 
ένθα δ νοσοκόμος τώ δίδει ποτήριον ΰδατος, 
ΐνα ουνέλθη.

— Πάρτε το πίσω, ανακράξει μετίτ θυμού, 
έγώ μόνον κρασί πίνω και γίνομαι καλά.

Λ *

"Ηρώτηοαν ποτέ τόν Άγι/σίΑαον, τις ητο ή 
μεγαλητέρα Αρετή, ή δικαιοσύνη ή ή ανδρεία ;

— "Εάν οΐ Λνδρες ήσαν δίκαιοι, άπήιτησεν, 
δέν θά ειχον Ανάγκην τής Ανδρείας.

* «
*

Κυρία τις συνειθίοασα »ά δίδη καθ' ίκάστην 
ιόν όβολύν της εις τυφλδν παραφυλάιτοντα έ
ξωθεν τής οικίας της, τον είδε ποτέ εαλώς έ- 
χοντα και βλέποντα καί πλησιάσασα οΰτόν άμα 
τώ δίδει μετ’ εύχαριοτήσεως διπλοΰν νόμισμα.

—"Α, σήμερον δέν δέχομαι, τή Απανιρ εκεί
νος έπιστρέφων τό νόμισμα, διότι βλέπω, αΰριον 
όμως δπου δέν θά βλέπω, μοΰ τό δίδετε, Κυ
ρία.

« «

θείος φιλάργυρος.
—Μά, θείε, οάς παρακαλώ κάμετε μου αυ

τό τό μικρόν δάνειον, έχετε τόσα χρήματα,ώστε 
όέν έχετε κονένα φόβον >ά πτωχύνετε

— "J, όχι, άιεψιέ μου. δέν είτε αυτός δ 
Λόχος, άέέά τουναντίον φοβούμαι, δίαν άπυθά- 
νω, μ ή βρεθής έού πτωχός, και δι" αΰιό δέν 
θέλω νά τά δίδω τώρα.

Καί δ πνευματισμός.
Εις τό βάθος Αμυδρώς φαίνεται ι) σκιά τοϋ 

μακαρίτου καί ή χήρα σύζυγος, Λποτεινομένη 
πρός αΰτήν ;

ΊΙχήοα. Συ είσαι, Αύγουστε;
Τό πνε ΰ μ α. Ναι, έγώ είμαι.
7/ Ζ ήρ α. Και είσαι εύιυχής, Αύγουστε ;
Τό πνεύμα. Ναι, πολύ περισσότερον Λψ' 

οσον ήμουν είς τήν γην.
ΊΙ χή ρ α Μπά; περισσότερον εύυυχής dy * 

ΰσον ήσο πλησίον μου ;
Τό πνε ΰ μα. ’J, ναι, πολύ πολύ, ' Ελεονώ- 

ρα, δέν έχεις Ιδέαν τούτου.
Ή χήρα. Περίεργον. Καί πού είσαι, είς 

ποιον ευχάριστοι· μέρος;
Τό πνεύμα. Είς τήν κόλασιν.
Ή 7. ή Q α θυμόν). Μπά; καί τί θέλεις 

έδώ τότε;
Τό πνεύμα. Νά ϊδω τί κάμνεις.
Ή χήρα (Αποοτρεφομένη) Ό Σατανάς 

είσαι, φύγε Απ' εδώ (κατ’ίδίαν). Τί τρόπος, νά 
βλέπη τί κάμνω!

—«eiSiea—

ΕΛΔΞΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

*0 κ. Dieulofoy, ό σοφός γάλλος καθη
γητής τής ιατρικής, έποιήσατο άνακοίνωσιν 
είς τήν ιατρικήν ακαδημίαν τών Παρισίων περί 
σκωλεικοειλιτίδων, ύποδυομένων μορφήν τυ 
φλο-κωείτιδων, ήτις έχε·, μεγιστην σημασία/ 
ύπό θεραπευτικήν έποψιν: Ό κ. IHeuloloy 
τώ όντι άπεδείξαμεν ότι πολλοί πάσχοντες 
έκ τυφλό κολίτιδος εγχειρίζονται ως πάσχον
τες ύπό σκωληκοειδίτισος, μετά έγχείρησιν δέ, 
ή μέν σκωληοκοειδής άπόφυσις εΐνε φυσιολο
γική ό δέ ασθενής εξακολουθεί παρουσιάζω/ ό
λα τά συμπτώματα τής τυφλοκολιτιδος.

Μίαν παρατηρήσεων έφ' ών έίασίσθη ό διά
σημος καθηγητής όπως κήμγ, τήν άνακοίνωσιν 
του παρέλαβεν από τον τιμώντα τό "Ελλ. όνο
μα έν τή ξένη κ. ΙΙαναγήν Διβάρην.

*0 lit’ClIIS, ό γνωστό; γκλλο; χειροϋργος 
διερευνών τάς παρατηρήσεις τοϋ Dieulotoy 
άπεφκνθη ότι δύο έκ τών παρατηρήσεων έχουσι 
βαρύτητα, ή τοϋ καθηγητοϋ Tiioloill καί ή 
τοϋ κ. Διβζρη,διότι μόνον αΰται έμπεριέχουσιν 
μικροσκοπικήν έξέτασιν τής άποφύσεως.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Σ I Σ
— ".·Ι / μπά ! Jid σήμερον δέν τό πιστεύω 

dxzd δι' αΰριον, ξεύρω κ' έγώ\

*11 utzexn. Ουδέποτε δύνασαι νά φαντα- 
οάής, φίλη μου, πόσον μοΰ Αρέσει ή μελέτη. 
ΕΙνε ή μόνη εύχαρίοτησις διά τάς φρονίμους 

γυναίκας.— Καί ίμένα, Αγαπητέ μου, μοΰ Αρέσει 
πολύ, άέέά μέ τήν διαφοράν rd Αναγινώσκσυν 
άλλοι καί έγο> νά όκοΰω.

Διδασκαλία καραιομιίιίεως. 'Αφού 
δέσουν τόν κατάδικον ίπΐ τής σανίδος, τίθεται 
αΰτη δριζοντείως, κάτωθι τής μαχαίρας, ητις 
άφιεμένη έλευθέρα διά τραβήγματος σχοινιού 
τίνος πίπτει βαρέως Ιπι τής κεφαλής, κύπτοι οα 
οΰιω τόν λαιμόν. Σημείωσον όμως, ότι διά τής 
κατακλίσεως οΰτω τοΰ σώματος έργεται τό αίμα 
είς τήν κεφαλήν καί δέν αίοθάνεσαι τίποτε ΙΙλήν 
έλησμόνηοεν όμως δ ίφευρέτης νά πρυσθέση 
δτι τό χυνόμενον αίμα δέν είτε ιδικόν του !

— Γιιι κΰτιαξε, Μαρία, τό οφιγμό μου, νο
μίζω δτι είτε άόννατος. Μήπως πλησιαςει τό τέ

λος μου ;

Μετά τήν πτώσιν τοΰ Μορίου.
—Μπά! έπεσες, παιδί μου, καί δέν έκλαυ- 

σες διόλου;—"Α! δχι, μαμά μου, διότι δέν ήτο κανείς 

έκεΐ did rd μέ Ακούση.

Μετά τήν σελήνην τοΰ μέλιτος.
—Αέν μοΰ λέγεις Αγαπητέ μου, τί θά έκα- 

μνες, αν Λπέθνηοκα ;
— Άπλούοτατον. τό είχα ήδη οκεφθή, θά 

οέ Ινετσφίαζον Αμέσως, διά νά μή βρωμήοη 

τό σώμα σου.

—Αέν μοΰ λές, φίλε μου, πώς κάνεις και 

έχεις πάντοτε χρήματα;
—’Απλοΰοτατα. "Απομιμούμαι τους πλου

σίους. 4έν πληριόνω ποτέ τάς υποχρεώσεις μου

Είς τό σχολείου·
Όδιδάοκαλος. — 'Εάν μοιράσουμε*
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εές τρία Άτομα πενιήκοντα μήλα, 80 άχλΑδια, 
200 ονκα καί -100 καρύδια, ιί άποτέλεομα Άά 
Γχωμεν ;

Μ a Ο η τ ή ς (ζητών τύι· Ziiyor). fid έ
χουν δλοι κοιλόπονον !
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Πάρει την λαιμητόμον'

— Ναί,οοΙ ιό δρκίζομαι έπΐ τής ζωής μον.
Κα'ι ή γυνή φε ΰ ! ιό πιστεύει,ενώ & Ανήρ διά 

τοΰ δρκον απαιτεί όπτοτεραν διαβεβαίωσιν ίκεί- 
της νομιζούοης Άτι δ όρκος τον ονιος είναι πει 
λυτιμώιερος τοΰ ο,τι δίδει

’() Δ ή μ ι ο ς — "Ε'λα, δέ>· lire σπουδαίο 
πεΰγ/ια. Θά αοϋ κόψωμεν τό κεφάλι μόνον.

Εις τό χαρτοπαίγνιου μεταξύ γνωρίμων".

— Δάιειοέ μου ίκαιδν φράγκα διά »·ά παίξω
— “Οχι, ιά παίζω ύ ίδιος
— Ναί, Αλλά Ιγεό θά ορΙ τά έπιοτρέψω πάν

τοτε και δ>· τά χάσω
— “Ισως, Αλλά προτιμώ >ά ιά χάσω Ιγώ

*0 και άδικο ς.—ΛΙ·ι οί δικασται με-.ΰ 
ιΐτα·ε. π·~ς δίν εχω κεφάλι!

Έν if) λέσχη, μεταξύ όΰο καπνιζόπων·

— Ό γάμος, φίλε μου, τήν σήμερον Ο'ίδλν 
Άλλο εϊνε ή μία μονομαχία

— Ναί, καί ΰπου Λ Αντίπαλος σύζυγος Α
ναντίρρητος πληγώνεται.

— ‘Η γλώασα ιοΰ <ί>·<5ρΛί~ι1»ε ό Ασφαλέστε
ρος πήχυς τής ποιότητάς του. ίλεγεν ο κύριος·.

— *.4,  ναι καί τουναντίον.Απήντα η κυρία,ή 
γλώσσα τής γυναικός είναι ιό ίπιοφαλέοιερον 
μίτραν τής κρίοεως της.

'Ερωτικός διάλογος:
— Με ά/απάς. λέγεις καί πώς μοί ι'ιπυδει- 

κιύεις τούτο;
— .Σόι ιό ορκίζομαι Μ τής τιμής ...
— “Οχι, ύρκίαΟητί μον το οοβαρώς ίπΐ τής 

ζωής αον.

— ·4Γ, πώς «1 πας με ιήν Κυρίαν σου, Γi<ir- 
νη·

— Καλά, άΗά μον λέγει μόνον >·ά τής 
Απαντώ μί τύ σείς καί με το σάς, ένώ πάντοτε 
εί'με&α μόνοι.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
Η ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

Όμολογουμένως εφέτος ή Νέχ Σκηνή ύπε- 
ρηκόντισε τάς προσδοκίας τοΰ κοινοΰ τής Πρω- 
τευούσης διά τής υπεροχής της εις όλα. Ή 
εκλογή τοΰ προσωπικού της εϊνε τελεία, ό 
σκηνικός διάκοσμος απαράμιλλος εις πλούτον 
και καλλιτεχνίαν, αί δε ένδυμζσίαι πολυτε 
λεϊς. Ταδτα πάντα δεικνύουσι τήν περισσήν 
καλαισθησίαν, τήν πρόοδον καί τάς μεγάλας 
δαπάνας τής Νέας Σκηνής πρό. πλήρη επι
τυχίαν τοΰ θιάσου τούτου. Όντως δε πρέπει 
νά όμολογήσωμεν δικαίως, ίτι ό κ.Κ Χρηστό 
μάνος, ό μοναδικός καλλιτέχνης καί ιδρυτής 
τής Νέας Σκηνής, δέον νά ύπερηφανεύεται 
ήδη, καθόσον ήρξατο νά βλέπγ, τό έργον του 
γιγαντούμενον κ>ί τελειοποιούμενου.

Καταφανέστατη εινε ή τελειότης τής έκ- 
τελεσεως έργων επαγωγών καί δύσκολων. Ή 
άπλότης, ή έντελής αφέλεια, ή άδίαστος ύπό 
κρισις καί ανεπιτήδευτος φυσικότης, χαρακτη · 
ρίζουσι τό κύριον προσόν ολοκλήρου τοΰ πιο- 
σωπικοϋ, όπερ αναντίρρητος μετά πολλής επι
μέλειας και σπουδής έκάστοτε προετοιμάζει 
τά αναβιβαζόμενα έργα "Αν δέ φανώμεν καί 
πως αυστηροί κριταί καί τείνωμεν ους εις τάς 
επικρίσεις τής σοβζρκς τών θεατών ταξεως 
διά τινα έργα, έν οϊς επικρατεί πνεύμα έλευ · 
θέριον, όφειλομεν νά πκρατηρησωμεν, ότι ήδι-

εύθυνσις τοΰ θεάτρου τούτου είναι καιρός νά 
φροντίση περί τής καταλληλοτίρας διευθετή- 
σεως τοΰ δραματολογίου της.

*Π Κυβέλη Μυράτ εϊνε θαυμασία πρωτασ 
γωνίστριχ. Υποδύεται τούς’ρόλους της έζζι- 
σίως, κατακυριεύουσα διά τών τρόπων της 
καί συγκρατοΰσα τό πλήθος, ενώ ώς ερωμένη 
κατασαγηνεύει τούς θεατάς διά τής έκτακτου 
ύποκρίσεώς της· ή κ. Περίδου άφ’ ετέρου, ώς 
έταΐρα διά τοΰ ωραίου άναστήμκτός της, καί 
τοΰ πλαστικού και κανονικού σώματός της εί
ναι έκπαγλος. Ό κ. Σαγιώο άρέσκει πολύ, 
πλήν καλόν θά ήτο νά ήλασσε κάπως χαρα
κτήρα και κινήσεις, διά νά μή φαίνεται πάν
τοτε ό έδιος εις όλας τάς ύποδύσεις, ώς επί
σης καί ό κ. Μυράτ, οΰτινος είνε λίαν κατα
φανής ό ψυχρός χαρακτήρ καί ή συνήθης τρο
μώδης κίνησις τοΰ ποδός του

"Από τήν κυρίαν Στέφα ήθέλομεν μεγαλει- 
τίραν φωνήν, 5περ δύναται νά άποκτηθή δι*  
ολίγου κονιάκ, ή δέ Διεύθυ,σις έργα, ώς τά 
Ρόδα τής Ίεριχοϋς, τό έξάμβλωμα τοΰτο τών 
Έλλην. Ηθών, καλόν θά ήτο νά έχη τό σθέ
νος νά άπορρίπτη Ρους.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΩΝ. ΓΙΑΝΑΓίΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ούδεμία άλλη τής 'Ελλάδος πόλις ήτο 
μάλλον πρόσφορος πρός ίδρυσιν "Εμπορικής 
Σχολής, ίσον ό Πειραιεύς, λόγω τής μεγάλης 
αύτοΟ έμπορικής κινήσεως και τής έντονου βιο
μηχανικής ζωής, δυναμένης νά χρησιμοποιη 
θή συνεχώς,ώς ζώσα υποδειγματική διδασκα
λία τής εμπορικής έκπαιδεύσεως έν "Ελλάδι, 
ύπό τά ομματκ και τήν διαρκή άντίληψιν τών 
διδασκόμενων.

Τήν έξοχον ταύτην ιδιότητα ώς έδρα; εμπο
ρικής έκπαιδεύσεως άπό μακροθ χρόνου διέ- 
γνωσε καί έφερεν ώς δνειρον ποθητόν ό έκ Σά
μου κ. Π κναγιωτόπουλ.ος. ώς πτυχιοΰχος τής 
Γαλ. Κυβερνήσεως καί τής Έμπ. καί Λογιστ. 
Σχμΰής τών Παρισίων, ώς διευ υντής δε επί 
δύο έτη τής'Εμπορ Σχολής Βόλου, τής όποιας 
έγέν ετο ό διοργανωτής καί καθηγητής, είτα 
έν τή, δημοσία Έμπ. Σχολή Αθηνών κατά τά 
πρώτα τής ίδρύσεως αύ ής έτη. *11  δέ έπί 
τής όδοΰ ήδη Πραζιτελου; έν Πειραιεϊ ΐδρυ- 
θεΐσα Σχολή παρουσιάζει άρτιον καί συμπε- 
πληρωμένον ήδητό όνειρόν του,καί σύσσωμος ή 
κοινωνία μετ’ άνεπιφυλάκτου εμπιστοσύνης 
υποστηρίζει τό έργον "Ο Δήμος Πειραιώς πα
ρέχει έτητίαν έπιχορήγησιν. άποστελλων διά 
διαγωνισμοί υποτρόφους έν τή Σχολή ταύ- 
τ·ρ, αυθόρμητος ό Εμπορικός Σύλλογος δύο 
αΰτοΰ υποτρόφους συντηρεί έν τή Σχολή ίδίαις

δαπάναις, ή δέ Α.Β.Τ. ί πρίγκηψ Άνδρέας 
παρέχει τήν ύψηλήν αΰτοΰ προστασίαν, καί 
Κυβερνητική ωσαύτως έποπτεία άομοδίωςθέ- 
τουσι την Σχολήν ταύτην ύπό τήν απόλυτον 
έμπιστοσύνην του εμπορικοί! κόσμου.

Προσεκτική μελέτη τοΰ έκδοθέντος ύπό τής 
Σχολής εσχάτως προγράμματος τοΰ τρίτου 
σχολικοί έτους, άποδεικνύει τήν ευρύτητα τοΰ 
μορφωτικού έργου όπερ άνέλαβε νά συντέλεση, 
ό κ. ΙΙαναγιωτόπουλος μή παραλείπων μέν 
οΰδεμίχν νέαν πρόοδον έκ τών Ευρωπαϊκών ό- 
μοταγών σχολών, πιοσδίδων δέ χαρακτήρα 
καί μορφήν Έιληνοπρεπή εις τήν τοιαύτην 
έκπαίδευσιν, καί συμπληρών τήν έν ταΐς ζέ~ 
ναις γλώσσαις διδασκαλίαν δι’ αδιάλειπτου 
επικοινωνίας τών διδασκόμενων κκί έν τοϊς 
μαθήμασι, κατ’ άφθονους ώρας διδασκαλίας, 
καί έν ταΐς διαλέςεσι και έντός τοΰ οίκοτρο 
φείου καί κατά τούς περιπάτους μετά ειδικών 
καθηγητών.

Πρός τό όλον τοΰτο έργον τής Σχολής πα- 
ρχλλήλως βαίνει διά προδιαγεγραμμένου σχε
δίου ή ΐδρυσις ιδία; 'Εμπορικής ΒιβλιοίΗ)κης 
τής Σχολής δι' εκδόσεων έμπ. συγγραφών καί 
περιοδικοί. Γχύτης δέ πρώτος θεμέλιος λίθος 
έτέθη διά τής έκδόσβως έργου ύπό τόν τίτλον: 
α'Εγκυκλοπαίδεια Εμπορικής Μορφώοεως », 
δ.’ ού σκοπεΐται ή δια μεθόδου έ'ό/ως πρα
κτικής κκί διδακτικής εύρυτέρα διάδοσίς τής 
Έμπ. 'Επιστήμης.

Τό πρωτότυπον καί νεώτατον τούτο συγ 
γραμμκ περιλαμβάνει "Εμποριολογίαν, Λογι
στικήν, Πρκκτικας Ασκήσεις, Εμπορικήν 'Α
ριθμητικήν καί ’Εμπορικήν ’Επιστολογραφίαν 
Ελληνιστί κκί Γαλλιστί Ιλμή τοΰ πρώτου 
τόμου δραχ. 10).

"Εμποροι, Βιομήχκνοι, Τραπεζΐται, Κεφα
λαιούχοι, Έμπ ιούπάλληλοι. Αογισταί καί 
Σπουδασταί τής Εμπορικής Επιστήμης δια 
τής «'Εγκυκλοπαίδειας τής εμπορικής μορφώ- 
σεως» κποκτώσιν αληθή θησαυρόν γνωσεων.

Tourisl's Palace-Hotei
'Επι τής Πλατείας τοΰ Συιτάχ/ςατο;

Έν έκ τών μεγίστων ξενοδοχείων τών "Α
θηνών. Μεγκρον μεγαλοπρεπές, νεωστί κνε- 
γερθέν έπί τή βάσει όλων τών υγειονομικών 
όρων, έπίτηδες διά ξενοδοχείου, περιέχον 80 
δωμάτια κκί αίθουσας, άπαντα μετά εξώστου 
καί πλουσιωτάτης έπιπλωσεως.

Έοτιατόριον, Table d’llole, δωμάτια μετά 
ή άνευ τρυφής.

Pension από 10 φρ. καί άνω.
Λω/ιάτια ο 3 » »
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚ1ΙΣΕΙΣ

11. Μαγική εϊχών.

II oV tire ιν φάντασμα της K'jplac ;
12. Αίνιγμα.

Τά πρώτον μου είς αριθμός 
σύνδεσμος ε'ν" ή μέση,

Τό τρίτον άρθρου γενική, 
καί οποίος ταϋτα δέση.

—Βεβαίως θά ίόρώση.— 
αλλά εξάρτημα σπιτιού, 

ίσως θέλει σκαρώσει-

13. Γρίφος.
■Τπό Λ I έχει 70μ ούς

14. Λεξίγριφος.
Ητ—αι—νο>ς—ου —τοις—με—τη

15. Φύρδην Μίγδην.
Ο—ξανα—ται—δει — Νυ—σω — φοσ—ρης

Κιάιίός

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝ. ΑΣΚΙΙΣΕΩΝ !ου ΤΕΥΧΟΥΣ

I. Έπί τών αγκώνων τής κυρίας, τής εικόνο; ά- 
,ναστραφείσης —·2 Πϋρ-ϊον.— 3 Ή τρίτη εινε άπσ 
φράς. -5 Ή ισχύς έν τή ενώσει.—5. Ζήτει τά Βελ- 
τίω.

ΛΥΤΑΙ. Λ. Γιαννα·ύπουλος έ; "Αθηνών 3, Ε. 
Δράκου έκ Πειραιώς I, Δ Γεωργιάδης έξ 'Αθηνών 4, 
Μ. Δφυρής έκ Σύρου 5, Ε. Νικολάου έκ Λαρίσσης 2, 
Μαρίκα Φιλίππου έκ Πειραιώς 3- Έπαμ. Κυριακά- 
κης έξ 'Αθηνών 5.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. II ΣαΛχΙαν. 'Επιστολή καί συνδρομή .σας έλή- 

φθη. Εύχαριστοϋμεν πολύ. Ζητούμενου τεύχος σάς 
άπεστάλη ·—J. Ρ. βουχουρέστιον Επιστολή κσίτσέκ 
έλήφθηααν. Ι·ύχαριστοΰμεν πολύ. —"<)ιϊ. Β. Κιιβαχίη 
Δελτάριον καί σύνδρομα! έλήφθησχν. Εύχαριστοϋμεν 
πολύ, άναμένομεν καί έτέρας, — I. θ. Β Μήνια. 
'Επιστολή έλήφθη καί σας εύχαριστοϋμεν διά τά έν 
αυτή. Άνααένομεν, ώς γράφετε νεωτέοαν σας. — I Δ. ΡίΒνμτον. Δελτάριόν σας εληφθη καί άναμένομεν ώς 
γράφετε. — Ε. Κ 1. ΆΙιζάνΛριιαν. 'Επιστολή έλή- 
φθη. Φροντίζομε·/. ΉσυχεΓτε Γ. .4 Κάϊρον. Επι
στολή έλήφθη. Το καθήκον μας πράττομεν Σας εν- 

θυμούμεθα. Διεύθυνσις διωρθώθη. — ΛΓ. I- Μ. />ερ«άϊ- 
ror Επιστολή έλήφθη. Τελευταία ύλη έδημοσιευθη. 
Ζητούμενα τεύχη άποστέλλομεν έκ νέου- - ΛΓ. Αγ- γι,Ιόχαατρον Βραχεία έλήφθη. Άναμένομεν αφεύ 
κτως ώς γράφετε.— Τ. .4 Λ'έαν 'Τόρχην. 'Επιστολή 
μέ εσώκλειστον έντυπον έλήφθη. Έπράξαμεν ώ; γρά
φετε, οημοσιεύσαντες τά δέοντα Άναμένομεν απάν 
τησιν καί προηγούμενης επιστολής μας.—Α Π· ->)- ροχώριον. Έχει καλώς Εύχαριστοϋμεν. Άναμενο- 
μεν. V / Μ BepolTror. 'Επιστολή έλήφθη. Ζητού
μενα φυλάοια σας άπεστάλησαν. Εύχαριστοϋμεν.—Σ. Μ. Ollilurinaii. 'Επιστολή σα: έλήφθη καί σας απην- 
τήσαμεν. Άναμένομεν -.εωτέραν σας —θ. Φ· Hleo- βοΐΐρΐ'ον Μετ' απορίας ειδον τά γραφόμενα σας και 
έλπΐζομεν άναγνωρίσητε τό δίκαιον —I Γ. Χαρράρ. 
Σας άπηντήσαμεν καί έστείλαμεν φυλλάδια Λναμέ- 
νομεν νεωτέραν σας. — Ε. Π. I. Σάντα-Ρόζα. 'Επι- 
στολή έλήφθη. Ταχ. έγράψαμεν. Χρυσ. τόμος έστάλη.

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΛΟΙ
ΚΑΙ

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΤΟΣ -1906 

ΚΕΡΔΗ Γ'· ΚΑΙ Δ ΚΛΗΡΟΣΕΟΣ 
Δον. 450,000 Δοχ.

Τρίτη κλήρωόις της Β]16 Σεπτεμβρίου
Τετάρτη κλήρωνες της 3|16 Δεκεμβρίου 

“Εκαστον γρκμμκτιον παρέχει συμμετοχήν είς 
κκέρκιον τό κέρδος έκάστης κληρώσεως.

“Εκαστον γρκμμκτιον ίσχύον διά μίαν έκ τών 
κληρώσεων, τιμκται δραχμής.

Κίρδη έκάστης κ.Ιηρώσεως
100.000 δρ.
25.000 δρ.
10.000 δρ.
15.000 δο.

1,000 δρ
41 100 δρ.
- 8.900 δρ.

225,000 δ?.

Κέρι'η ίϊ/ιριοτέρωτ των χ.Ιηρώσιων
2 υ.εγ. κέρδη ε; 109,000 200,000 δ?·
2 κέρδη · «ζ 25.000 50.000 δρ.
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 έζ 100 82.200 δρ.

1156 κέρδη έκ 50 57.800 δρ.

Ένόλω κέρδη 450,000 δρ

Άπευθυντέον : είς τά δημόσια ταμεία τοΰ 
εσωτερικού. εί; τά; ελληνικά; προςενικά; κρ- 
χάς έν τω έ'ωτερικώ καί εί; τό ύπ-.υργεΐον 
τών Οικονομικών (Γρκφεΐον Λαχείου είς Ά - 
θήνας.

Έν Άθήναις τή 5 'Ιουνίου 1906.

Ό διευθάνων Τμηματάρχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ.


