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ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΣ
’Ανέκαθεν καί Ιν άπάσαις ταϊς χώραις ανε- 

φάνησαν άνθρωποι έκτελοϋντες θαυμάσια καί 
τερατώδη πράγματα καί άλλοι υποβαλλόμενοι 
ι'κουσίως είς Ανήκουστους βασάνους, φαινομε
νικές λίαν κοπιώδεις καί δδυνηρας, ας Ιν τού- 
τοις άνευ τής Ιλαχίστης καί πραγματικής θλί- 
φεως ύφίοταντο.

Και άλλοι μεν τδ περίεργον φαινόμενου άπο- 
δίδονσιν εις Αναισθησίαν, άλλοι εις αίτιας ΰπερ- 
φνοικάς καί άλλοι είς πνευματιστικάς μεσολα- 

μέλλον, άποκαλνφωσι μυστήρια κτλ. μηδόλως 
ΰποφέροντες, ενώ άλλοι θά ήοθάνοντο Ανυπό
φορου δοκιμασίαν; Είτε νπδ εποφιν περιέρ
γειας, εϊτε νπδ εποφιν επιστημονικήν, άν εξε
τάσω μεν ταϋτα, παρατηροϋμεν όντως γεγονότα 
εκπληκτικά, ατινα δεν επιδέχονται Αμφιβολίας 
καί αντιρρήσεις. ’Αμφιβολίας καί αντιρρήσεις 
δύναται μόνον rd προκαλέση ή έξήγησις τον 
αίτιατοϋ.

Προφανές τυγχάνει, δτι οί ΰποβάλλοντες 
Ιαυτους έκουσίως είς Αναισθητικήν κατάστασιν 
δι’ οϊονδήποτε^οκοπδν ή λόγον μεταχειρίζονται

Ό χορός καί τά βαάανιότΑρϊα’/τών Άϊόαούα,
βήσεις, περί ών δμιλεϊ ή 'Αγία Γραφή, αί’Ιν- 
Λιχαί Βίβλοι, αί παραδόσεις των φαν,ίρων, 
καί διάφοροι θρησκευτικοί αιρέσεις, ών προε- 
ξάρχει ή των Άϊσαούα.

Οί δικαοτιχοί πρόμαχοι πρδς Απόδειξιν τής 
Αμερόληπτου δικαιοσύνης, υπεβάλλοντο κατά 
*δν μεοαίωνα εις τρομερωιάτας δοκιμασίας. 
Αλλά μήτοι καί σήμερον δέν ύπίρχουν γύηιες 

χαΐ θαυματοποιοί, υποβαλλόμενοι είς Αναισθη
σίαν did τοιουιων μέσων, όπως προείπωοι τδ 

συνήθως διάφορα μέσα ή μεθόδους καί μόλις 
περιέλθουν είς κατάστασιν Αφασίας καί έξου- 
δετερώοεως, ούτως είπεϊν, τής αισθητικότητάς 
των, δεν αισθάνονται τίποτε, είς δ,τι δήποτε καί 
Sv τούς ΰποβάλη τις.

’Από τινων έτών δ τρόπος ουιος τής υπο
βολής των Ανθρώπων είς Αναισθησίαν είσήχθη 
χαΐ iv τή πρακτική ιατρική καί πολλοί ήδη με
ταχειρίζονται την μέθοδον ταύτην πρδς θερα
πείαν νόσων κτλ.
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ΤΙ έν τή περιστάσει ταντη συμβαίνει καί διά 
τίνων μέαων οί γόητες Αναισθητοΰοιν ή μάλλον 
ύπνωτίζουσι τους Ανθρώπους, ώς λέγεται, τήν 
σήμερον, άνευ πόνου, στενοχώριας ή βασάνου, 
είναι ζήτημα σπουδαίοι· κα! Ενδιαφέρον, δπερ 
Αξίζει τόν κόπον, ώς Αναγόμενοι· είς φυσιολο
γικήν αιτίαν, νατό διαπραγματευθώμεν Ενταύθα. 
Καί θά τό διαπραγματευθώμεν ίοτορικώς. 
Από τής Εποχής, καθ’ ήν οί Άϊσαούα. οί 
Φακϊραι καί άλλοι προγενέστεροι λαο ί έπελή- 
φθησαν αύτοϋ, καταοτάντες, βαθμηδόν ακου
στοί και άτρωτοι είς τήν χρήσιν καί κατάποση· 
Ακόμη πυρών, πεπυρακτωμένων Αντικειμένων 
και δή δηλητηρίων.

Οί Άϊσαούα Αποτελοΰσιν ήδη αΐρεσιν μου
σουλμανικήν πολυάριθμον και ίσχυροτάτην, 
συνισταμένην έκ φανατικών, Ακολουθούντων 
τνφλώς τάς διαταγάς τών ίερέων αυτών καί προ
θύμων να θυσιάσωσι τήν ζωήν των νά ύποστώσι 
τας φρικωδεστέρας βασάνους καί νά διαπρά- 
ξωσι παντός είδους έγκλημα έν τώ συμφέροντι 
τής αίρέοεώς των. Έν δέ τοϊς ναοϊς των Απο
βάλλονται είς φοβερός δοκιμασίας ιις ύφίστανται 
άνευ τής Ελάχιστης θλίψεως ή γογγυσμού. Θεω- 
ροϋσι δέ τοΰτο ώς αποτέλεσμα τής άγιωσύνης 
των και ώς δώρον ούρανόθεν έκπεμφθέν αύτοϊς.

Ή Ιστορία ή μάλλον ή παράδοσις, ήν Επι
καλούνται πρός έξήγηοιν τοΰ χαρίσματος τούτου 
είναι επίσης περίεργος και έχει κατ' αύτούς, ώς 
έξής :

αΌ Σίδι-Μωγάμεθ, μπέν Άϊσα έζη. πρό 
τριακοσίων Ετών, Εν τή πόλει Μενες τοΰ Μα 
ρόκου είχε δε πολυμελή οικογένειαν και κατε- 
τρύχετο ύπό τής δυστυχίας, όπόταν ό Θεός, δν 
έπεκαλεΐτο Εν τοϊς ναοϊς έξεδηλώθη αύτώ διά 
διαφόρων θαυμάτων, Αποστέλλων αύτώ βοή
θειας και καταστήοας πλούσιον. Ό Σίδι-'Άϊσα 
είδε τότε και δναρ. καθ’ δ ό Μωάμεθ τώ ένε- 
τείλατο,ϊνα ποιήσηται προσήλυτους καί Αμέσως 
Εκατόν δπαδοί ή Κουάν προσήλθον κα! Ετά- 
χθησαν παρ'αύτώ. Μετά τινα δε χρόνον, κατά 
τάς έορτάς τοΰ Βαιραμίου, δ Σίδι-'Άϊσα προσ- 
εκάλεσε τούς μαθητάς του νάέλθωσι πρός αύτόν 
τήν Επιούσαν μετά τήν προσευχήν, δπερ καί 
Εγένετο· Αλλ' Ενώ Ανέμενον νά τοϊς Ανοιχθή ή 
θύρα. τοϊς παρουσιάσθη <5 Άϊσα και τοϊς λέγει. 
ν,’Εάν με Αγαπάτε, Εάν πάντες ύπακονετε είς 
έμέ, έάν αί καρδίαι σας συμφωνοϋσι πρός τά 
λεγόμενό σας, ήλθεν ή στιγμή νά μοΰ τό Απο
δείξιμε. Γνωρίζετε, διι υπάρχει συνήθεια νά 
σφάζωμεν αμνούς κατά τήν έ· ρτήν τοΰ βαϊρα- 
μίου, · · ■ λοιπόν / εξέλεξα πάντας ύμας διά νά 
χρησιμεύοητε ώς Αρνιά!.·. ΕΙσέλθετε λοιπόν 
είς τόν οϊκόν μου. » 

. Οί Κουάν έδίοταζον κα! έφοβοΰντο, δτε εϊς 
έξ αύτών είσήλθεν είς τήν οικίαν μετά τοΰ κυ
ρίου του καί μετ’ όλίγον έφάνη τό αίμα νά 
ρέη έκ τής θύρας πρός τήν οδόν. Έκ τών Εκα

τόν μαθητών του, τεσσαράκοντα πιστοί είς τόν 
δρκον των ήκολούθησαν είσελθόντες είτα Ανά 
εϊς είς τόν οίκον τοΰ Σίδι-’Άϊσα καί έκάσιοτε 
έβλεπον οί Αλλοι τό αϊ/ια νά ρέη, έτώ ο! λοι
ποί εξήκοντα έφυγαν μετά σπουδής Απόμα
κρα τ όμενοι έκεϊθεν.

Ή εϊδησις τής σφαγής ταύτης μετεδόθη Αμέ
σως είς τόν Σουλτάνου Μουλ.άϊ-'Ισμαήλ, δστις 
Απέστειλε νά συλλάβωσι τόν Σίδι-Άϊσσα, άλλά 
μόλις οί στρατιώται. είσήλθον Εν τή οικία, του 
εύρον τούς τεσσαράκοντα Κουάν καταγινοιιέ- 
νους είς τήν Εκδοράν τών Αμνών, οΰς Αντί τού
των έθυσίαοεν εύνοήτως δ μέγας γόης.

Έν τούτοις δ Σουλτάνος έξώρισε τόν Σίδι- 
" Αϊσα μετά τής οικογένειας του καί τών δπα
δών του,οϊτινες φθάσαντες έν τή έρήμφ, δένει- 
χον τί νά φάγωσι. ιιΦάγετε δηλητήριονη τοϊς 
είπε τότε δ Σίδι-'Άϊσα καί οί Κουάν Ανεζήτη- 
σαν ύπό τούς λίθους δφεις καί σκορπιούς, ους 
έφαγαν άνευ φόβου καί έκτοτε ώς πιστεύουσιν 
οί ’Άραβες, οί Άϊσαούα δύνανται νά δηχθώσιν 
ύπό τών μάλλον δηλητηριωδών ΰφεων καί νά 
κεντηθώσιν ύπό τών σκορπιών άνευ ούδενός 
κινδύνου- μάλιστα δε κα! νά θεραπεύσωσι κέ- 
κτηνιαι τό προνόμιον τά δηλητηριώδη τών ερ
πετών τούτων δήγματα.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Σίδι-’Άϊσα, κατά 
τήν αύτήν παράδοσιν. δ Σουλτάνος Μουλάϊ- 
’Ισμαήλ μή ύποφέρων τήν φήμην τών δπαδών 
τοΰ Άϊσα καί Αποφασίσας νά τους έξολοθρεύση, 
τούς μετεκάλεσεν είς τά Ανάκτορά του δπου κα! 
τοϊς παρέθεσε γεύμα από σκορπιούς, δφεις, 
φύλλα κάκτου (φραγκοσυκέας) Ακανθωτής καί 
άλλα ισχυρά δηλητήρια διατάξας νά φάγωσιν Εξ 
αύτών.

Οί Άϊσαούα έφαγα}· προθύμως τά πάντα, 
χωρίς νά πάθωσι τίποτε.»

Άπό τριών αιώνων καί έντεΰθεν ή αϊρεσις 
αύτη ηϋξησε καί ήδη άριθμεϊ σημανττκόν Αριθ ■ 
μόν δπαδών έχουσα Αρκετούς ναούς είς τήν 
Αλγερίαν, ίδίφ εις τό 'Αλγεριού καί είς τήν 
Κωνσταντίναν, ένθα εξασκοΰνται είς τά ύ
περφυσικά των ταΰτα απαίγνιαβ ώς τά άπο- 
καλοΰσιν. Γίνονται δε έν ωρφ νυκτός ύπό τό 
φώς καπνιζουσών λυχνιών καί προξενοΰοι θέ
αμα αρκετά σοβαρόν καί έντύπωσιν τά μάλλα 
Απρόοπτον καί συγκινητικήν.

Ιδού καί σχετική αύτών περιγραφή, συνωδά 
τή παρατιθέμενη έναντι ήμετέρα είκόνι.

Είς τό μέσον περίπου παρακάθηται δμάς 
μουσικών, οϊτινες διά τών πρωτογενών αύτών 
δργάνων, Ενός μανδολίνου, ενός διχόρδου βιο
λιού, Ενός ταμπουρά καί χονδροειδών μετάλ
λινων κροτάλλων άνακρούουσι μονότονου ήχον. 
"Εναντι τούτων ΐσταται δ ίερεύς καί Απωτέρω 
είκοσάςή καί πλείονες ακμαίων καί ζωηρών Αν
δρών, φερόντων βραχεϊαν περισκελϊδα κατά 
σειράν τετοποθετημένων δρθίως καί ταλαν-

Μία άφεάτς τών 800 μέτρων.

τευομένων έπί τοΰ Ενός ποδός, οϊτινες φδουσι 
μονοήχους φαλμούς. 'Όπισθεν δ'αύτών συνω- 
θεϊται τό πλήθος τών πιστών. Μετ’ όλίγον εϊς 
έκαστος κατά σειράν τών χορευτών προχωρεί 
μέ Εσταυρωμένους βραχίονας πρός τόν Αρχη
γόν των καί αφού έν τάχει στρέψη έπ’ αρκετόν 
έπανειλημμένως τήν κεφαλήν, παραδίδει Εαυ
τόν εις τάς σκληράς δοκιμασίας, αϊτινες έκτε- 
λοΰνται ώς έξής :

Ιον. Αί βελόναι μήκους 20 Εκατοστόμετρων 
διαπερώνται άνά μία εις εκάστην παρειάν τοΰ 
μύστου, ών αί άκραι Εξέρχονται διασταυρού
μενοι Εκτός τοΰ στόματος. Ενώ τά ίτερα άκρα 
αύτών φέρουσι κρίκους. "Ετεραι δύο βελόναι 
διαπερώνται διά τών όφρύων, τών αιχμών αύ
τών διευθννομένων πρός τά κάτω καί ετεραι 
δμοίως διαπερώνται διά μέσου τών βραχιόνων, 
τών κνηιιών, τοΰ λαιμού καί άλλων μερών τοΰ 
σώματος, χωρίς νά έπενέγκωσι τόν ελάχιστου 
πόνον ή νά ρεύση ή Ελάχιστη σταγών αϊματος.

2ον. Τά μκχαιρίδια ή στιλέτα είναι έκ χά- 
λυβος αιχμηρά έπίσης καί στενά, 25 Εκα
τοστών τοΰ μέτρου μήκους έπί Ενός πλάτους 
Χαί καταλήγουσιν κατά τό άκοον είςώοειδές μο ■ 
λύβδινον σχήμα

Οί Άϊσαούα διαπερώσιν δμοίως τά μαχαι
ρίδια ταΰτα διά τών ιδίων μερών. Τινές δε μύ- 
οται στηρίζουσιν έν τοιοϋτον ίσχυρώς Επί τοΰ 
βραχίονος ή τής κοιλίας των, Ενώ δ ίερεύς 
Χτυπά έκ’ αύτοϋ διά κοπάνου μέχρις ού ή λε- 
πίς βυθισθή έπ’ άρκετόν καί κρατηθή Αφ’εαυ- 
τής ιίς τήν θέσιν της.

3ον Αί Ασκήσεις τής σπάθης είσί διάφοροι, 
Εξ ών αί κυριώτεραι είνε αί Εξής: Ό μύστης 
θέτει τό αιχμηρόν μέρος τής σπάθης έπί 
τής κοιλίας του, Ενώ δ ίερεύς στηρίζει τήν 
λαβήν είς τό στήθός του τότε άμφόιεροι ένοΰσι 
τούς πόδας των, λαμβάνουοι τάς χειρας αλλήλ- 
λων καί προσέλκουσιν έαυτούς μετά δυνάμεως 
μέχρις διού ή λεπίς τής σπάθης κυρτωθή κυ- 
κλικώς. Έν τοιαύτη στάσει ευρισκόμενοι περι
στρέφονται είτα μετά ταχύτητος Έτέρα άσκη- 
οις είναι ή Ακόλουθος ; Άφοΰ ή σπάθη περι- 
έλθη είς χειρας τών πιστών καί τών θεατών, 
ϊνα βεβαιωθώσιν, δτι εϊναι έντελώς ήκονισμένη 
τότε δύο "Αραβες τήν κρατοΰσιν, δ εϊς Από 
τής λαβίδος καί δ έιερος Από τής αιχμής πε- 
ριβεβλημένης δι* ύφάσματος. Τρίτος τις τότε 
θέτει τούς δύο αυτού πόδας επί τοΰ αιχμηρού 
μέρους τής λεπίδος καί ΐσταται δρθιος, τάς χεΐ- 
ρας στηρίζων έπ! τών ώμων τών συντρόφων 
του, δτε κα! οί τρεϊς περιφέρονται ούτως έπί 
τινα λεπτά. Μετά τοΰτο δ αύτός "Άραψ κατα- 
κλίνεται μέ τήν κοιλίαν στηριζομένην έπ! τής 
λεπίδος κα'ι ΐσταται έν ίσσοροπίφ, χωρίς οί 
πόδες του νά έγγίζωσι τό έδαφος.

Κατόπιν φέρουσι πλατείαν σιδηράν ράβδον 
πεπυρακτωμένην μέχρις έρυθρότητος, δτε εϊς 
τών δπαδών τούτων πηδά έπ’ αύτής καί μέ
νει έπί τινα λεπτά, έξακολουθών τό ρυθμι
κόν αύτοϋ άσμα. Καί Αμέσως Ακούεται ή καΰ- 
σις τής πυράς καί δζει Αποφορά ώσε! κρέατος 

καιομένου. ένώ δ επ’ αύτής ούδέν αισθά

νεται.
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Είναι προφανές, δτι άν άλλος τις ύπεβάλ- 
λετο είς τοιαύτας δοκιμασίας, άναμφιβόλως θά 
έβλάπτετο. Τούντεϋθεν συμπεραίνει τις, οτι η 
ή προκαλουμέτη Αναισθησία αυτών αΰτη καί 
ή έξουδετέρωσις τής ένεργείας τών δργάνων 
δφείλεται ή είς τεχνικά μέσα ή εις υπερφυσικόν 
τι φαινόμενον. Θά έξετάσωμεν δε Αμφότερα 
ταϋτα.

Αιά τήν πρόκλησιν τής γενικής τοϋ σώμα
τος αναισθησίας γίνεται χρήσις κυρίως τοϋ 
χλωροφορμίου καί έλλείψει τούτου άλλων 
πτητικών ουσιών, ώς είναι οίαιθέρες, θειϊκοί, 
χλωρυδρικοί, όξυκοί, μυρμηκικοί, 
νιτρικοί, ή βενζίνη, ό διθειοϋχος 
ίινΟραξ, ή κεροολίνιι κτλ Τδ δέ πρω- 
τοξείδιον τοϋ αζώτου φαίνεται καταλαμ
βάνει θέσιν μεταξύ τών μάλλον εύχρηστων 
Αναισθητικών φαρμάκων. ζίιά δέ τήν το
πικήν Αναισθησίαν μεταχειρίζονται τήν έπε- 
νέργειαν τοϋ φύχους είς τάς μικρός έγ- 
χειρίοεις τοΰ δέρματος, τών δνύχων κτλ. ώς 
καί τήν πίεόιν, ήτις έπιφέρει τήν νάρκην καί 
τήν Αναισθησίαν τοΰ πιεσθέντος μέρους, οίον 
τοϋ λοβοΰ τοΰ ώιός. Τό ανθρακικόν όξϋ 
δπερ Αναισθητεϊ τά οδυνηρά έλκη, καί τόν η
λεκτρισμόν, δστις ένίοτε έπιφέρει άπονάρ- 
κωσιν καί μικρόν πόνον οξύν.

‘Εκτός τούτου υπάρχουν καί διάφοροι άλλαι 
ούσίαι, οΐτινες καθιστώοι τδν έγκέφαλον αμέ
τοχου πόσης οδυνηρός έντυπώσεως τοϋ σώμα
τος, ώς είναι τά ναρκωτικά, τό οπιον, τό 
χαόίο, και άλλα φυτικά προϊόντα. Ωσαύτως 
έχομεν τό οινοπνεύματα καί τούς αιθέρας.

Άλλ* έκτδς τούτων έχομεν τδν μαγνη
τισμόν, τό»1 υπνωτισμόν καί τδν πνευ
ματισμόν οΐτινες έπιφέρουσι διά τής λεγομέ- 
νης υπερφυσικής όδοϋ τήν εντελή Αναισθησίαν 
τοϋ σώματος Ποιον λοιπόν μέσον μεταχειρί
ζονται οί Άϊσαούα ώς καί οί Φακίραι χα! άλλοι;

Προδήλως, έπειδή οί άνθρωποι ούτοι δέν 
έχουσι γνώσεις έπιοτημονικάς καί δή φυσιολο
γικός, θά μεταχειρίζωνται απλώς τδν αύθν- 
πνωτι<ίμόν, δστις μετεδόθη παλαιόθεν από 
γενεάς είς γενεάν καί οΰτω γνωρίζουσι τά απο
τελέσματα χωρίς νά γνωρίζωσι τάς αιτίας. Ό 
υπνωτισμός, ώς γνωστόν, ώνομάοθη όντως 
Από τινων χρόνων έσχάτως, διότι ό υποβαλ
λόμενος συνήθως είς τούτον περιέρχεται εις 
υπνωτιστικήν κατάστασιν καί δή ένίοτε κοιμά
ται καί Αναισθητεϊ, άλλά κυρίως δέν είναι υπνω
τισμός, οΰτε ούτως έκάλουν τήν περίεργον ταύ
την κατάστασιν τοΰ άνθρώπου οί Αρχαίοι.

Οί Άϊσαούα λοιπόν δέν ποιοΰοι χρήσιν φαρ
μάκων, Αλλά τοϋ υπνωτισμού, ώς είκός, διά 
πρακτικής όδοΰ χα! Ιδού πώς περιέρχονται εις 
τήν Αναισθησίαν.

"Αδουσι κατά πρώτον καί χορεύουσιν δπως 
διεγείρωσιν εγκεφαλικόν έρεθισμόν, ζάλην καί 

είτα μέθην, ήτις άφαιρεϊ Απδ τδν έγκέφαλον τήν 
άντίληψιν τοϋ πόνου καί τής θλίψεως. Ή μέθη 
αΰτη τοΰ έγκεφάλου έπέρχεται δντως πάνυ 
σαφώς καί είναι Αποτέλεσμα μακροτάτης πα
ναρχαίου πείρας. Οί χορευταί άρχονται κατά 
πρώτον διά βραδείας κινήσεως τοΰ σώματος 
καί τής κεφαλής, είτα ή κίνησις βαθμηδόν αυ
ξάνεται καί τέλος έπιταχύνεται διά νά φθάση είς 
μανίαν. Άλλά πρός Αποφυγήν τής κοπώσεως 
ή κίνησις έπιβραδύνεται πάλιν χωρίς νά οταμα- 
τήση έντελώς, ούτως ώστε νά διατηρηθή τδ 
κτηθέν Αποτέλεσμα ΐνα έκ νέου έπαναληφθή 
μετά σχετικήν άνάπαυσιν.

ΟΙ προκαταρκτικοί ούτοι χοροί διαρκονσι δύο 
ώρας καί παύουν, ώς είπομεν, χατά τήν στι
γμήν τής δοκιμασίας διά κυκλικής κινήσεως τής 
κεφαλής, ήτις διαρκεϊ έπί τινα λεπτά καί τότε 
έπέρχεται ή νάρκη είς τδ Ανώτατον αύτής ση- 
μεϊον. Εύνόητον ήδη τυγχάνει, δτι μετά τήν 
δοκιμασίαν ταύτην al κεντήσεις τών'* βελονών 
καί λεπίδων ούδέν οδυνηρόν αποτέλεσμα φέ- 
ρουσιν έπί τοΰ σώματος, καθ' δ έν Αναισθησία 
τούτου διατελοϋντος, τό δέ πνεϋμα, ευρι
σκόμενον ώσαύτως έν άποχωρισμώ, ούτως 
είπεΐν μετ' αύτοΰ, ώς έκ τής υπερφυσικής ταύ
της καταστάσεως τού σώματος δέν δύναται καί 
τοΰτο νά συμπάσχη, έπομένως ούτενά λειτουρ
γούν φυσιολογικούς αί αισθήσεις.

Φ. Π.

Ό κ. Τόαλουμάς
Ό εις τ'ον "ίφιτον τοϋ Καίρου κατά τούς τελευ

ταίου; πανχιγυπτείου; αγώνας πρωταγωνίστησα; χαί 
οχτώ βραβεία λαβών.

—
65

φωνήν καί μόλις δυνάμενον νά σταθή είς τούς 
πόδας του. Τί είχε συμβή ;

Ό Ασθενής, δταν μετέβη είς Τύνιδα ειχεν 
άριστα είς τήν υγείαν του, ζών είς τήν έξοχήν 
καί κερδίζων έκ τής έκμεταλλεύσεως τής χώ
ρας. Αίφνης καί παρ’ έλπίδα αισθάνεται νά τόν 
καταλαμβάνη μία γενική, άλλ’ Αόριστος καχε
ξία, ήτις ώξύνθη καί συνωδεύετο ύπδ αίμοπτυ- 
σίας. άνευ δμως πυρετού. Τήν κατάστασιν ταύ
την ήκολούθησαν κεφαλαλγίαι, πονόλαιμος, ναυ- 
τίαι, δυσκολία περί τήν πέψιν, αϋπνία κλπ.κλπ.

Οί Ιατροί τής Τύνιδος διέγνωσαν Απαρχήν 
φθίσεως" άλλ' δ ιατρός Μαντέλ έξήτασεν έπι- 
σταμένως δλα τά δργανα, καί Ιδίως τόν φά- 
ρυγγα.

αΕύρον, λέγει όκ. Μαντέλ έκεΐ είς τό βά
θος μέρος κεκαλυμμένον άπδ αιματώδεις έκ- 
δοράς καί άπό βλεννώδη ούσίαν, έπί δέ τοΰ 
έμπροσθίου μέρους τοΰ φάρυγγος άνεκάλυψα 
δγκον χονδρόν είς μέγεθος δακτύλου, ήρεθι- 
σμένον, μαυρειδερδν καί δεικνύοντα, ότι κι
νείται». "Επλυνε τδ μέρος διά βορικοΰ οξέος 
καί τήν έπαύριον έκαμε τελείαν τήν διάγνωσιν. 
Αιεκρίνετο είς τό βάθος τής έμπροσθίας έπι
φανείας τοΰ φάρυγγος μία εύμεγέθης βδέλλα 
χρώματος βαθυπρασίνου, ήτις ήσύχως έπ ρνε 
τό πρόγευμά της, καί έφαίνετο ώς νά συνεστέλ- 
λετο καί διεστέλλετο. Οί παρτατάμενοι έξε- 
πλάγησαν, δ δέ κ. Μαντέλ διά μιάς χειρουργι
κής λαβίδος συνέλαβε τήν βδέλλαν, τήν έξήγαγε 
καί τήν έθεσεν είς οινόπνευμα- τήν φυλάττει δέ 
Ακόμη όΆσθενής. Μετά τινας ήμέρας ή γενική 
κατάστασις έκαλλιτέρευσε καί δ Ασθενής έπανέ- 
κτησε τήν υγείαν του.

Είς Τύνιδα δ κ. Μ. X. κατώκει ώς έπι τό 
πολύ είς Έλ-Μποσάν, κείμενον έν μέσω έξο
χης καί έπινεν ΰδωρ, καθαρόν μέν, άλλ’ άδιΰ- 
λιστον· Φαίνεται δμως, δτι τήν βδέλλαν είχε 
καταπιεί κατά μίαν εκδρομήν του είς 1‘kltzem, 
δπου τοΰ έδωσαν νά πίη ΰδωρ τόσον άθλιας 
ποιότητος, ώστε ήναγκάσθη νά Ανάμιξη εΐ; αύτό 

ποσότητά τινα καφέ.
Ή περίστασις αΰτη ήνάγκασε τόν κ Μαν

τέλ, >'ά άναζητήση παρόμοιας άλλας περιστά
σεις καί ήδυνήθη νά Λπανιήση σεβαστόν τινα 
αριθμόν, δν έξακολουθεϊ Ακόμη νά αύξάνη. 
Κατέστρωσε δέ τχχέωςτήν Ιστορία»' τής έπιδρο- 
μής τών βδελλών έν τώ Ανθρωπίνφ σώματι.

Αρχίζει άπό τήν έποχήν τοΰ 'Ιπποκράτους, 
προχωρεί είς τδν μεσαιώνα καί φθάνει εις τούς 
νεωτέρους χρόνους, Απαριθμών πολλάς σοβά · 

ράς περιπττϋσεις.
Είς πρόξενος Γάλλος έν Ήρακλεΐω τής ’/Ι

σιας, διερχόμενος τήν νήσον Μύκωνον προσε- 
βλήθη άπό βαρεϊαν αίμόπτυσιν. Ή κατάστασις 
του έχειροτέρευσεν. Ό Ιατρός του άτηλτίσθη . 
Ό ασθενής έπνίγετο, έβαινε πλησίστιος πρός 
τόν θάνατον. 'Εσπέραν τινα, ΐνα λάβη δυνα-

ΒΔΕΛΛΩΝ 
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Άπό καιρού εις καιρόν ευρίσκουν βδέλλας 
είς τδ βάθοςτοϋ φάρυγγος μερικών ανθρώπων 
οΐτινες ούδ’ έφαντάζοντό ποτέ περί τής παρου
σίας τών δχληρών αύτών έπισκεπτών εντός 
τοΰ σώματός των. Πρό τριακονταετίας δένέπί- 
στευον Απολύτως τό γεγονός, άλλ’ έγινε φανε
ρόν χατάτά τελευταία ταϋτα έτη, οπότε έβεβαιώ ■ 
θη, δτι ή βδέλλα ένθρονίζεται ένίοτε είς τά 
πεπτικά και είς τά Αναπνευστικά δργανα τοϋ 

άνθρώπου.
Καί τούτο συνέβαινεν ήδη άπό τών χρόνων 

τοΰ'Ιπποκράτους καί τοϋ Γαλιλαίου. Είς τά ζώα 
ή παράδοξος αΰτη εισβολή έξηγεϊται εύκολώ ■ 
τατα και πολλάκις έχει παρατηρηθή. Ό ίππος, 
ό βοΰς, τό πρόβατον κλπ. πίνουσι συνήθως 
εις στέρνας καί εις ρυάκια ύδάτων, άτινα βρί- 
θουσι άπό βδέλλας, φυσικώτατον δέ, δτι μετά 
τοΰ ΰδατος καταπίνουοι μικρός τοιαύτας.

Οί στρατιώται, ωθούμενοι ύπό τής δίψης 
όίπτονται πολλάκις κατά τοϋ πρώτου ΰδατος, 
τό όποιον ευρίσκουν εις τόν δρόμον των και 
μαζύ μέ αύτό εισχωρεί καί ή βδέλλα είς τόν 
στόμαχόν των,

Είς τά ζώα αί βδέλλαι, άμα κορεοθώσιν τοΰ 
αίματος έγκαταλίπουν είς πρώτην εύκαιρίαν 
τά θύματά των. Άλλά εις τούς άνθρώπους συμ
βαίνει δλως τό έναντίον. Τδ ζφον έγκαθίσταται 
διαρκώς, καί είναι πολύ δύσκολον νά τό έξα- 
ναγκάσουν νά άφήση τήν θέσιν του. Οΰτω αί 
περιπτώσεις πολλαπλασιάζοντας καί ένεκα τού
του αί έκ τής παρουσίας τών βδελλών Ασφυ- 
ζίαι δέν είναι σπάνιον φαινόμενον.

Έάν δέ λάβωμεν ύπ' δψιν τήν σμικρότητα 
τών άρτιγεννήτων βδελλών κχι τήν ευκολίαν, 
μεθ' ής διολισθαίνουν, είναι εΰκολον νά έννοή- 
σωμεν πάσας έξ αύτών είμπορεϊ τις νά καταπίη 
πίνων ΰδωρ ούχί τόσον διαυγεύς, καί ιδίως κατά 
τούς μήνας ’Ιούνιον καί 'Ιούλιον, δτε ή μέν 
δίψα αύξάνει, ή δέ γονιμότης τών βδελλών εί
ναι μεγίστη. Ούδέ νά ύποθέση τις δύναται πό
σον μέγαν Αριθμόν βδελλών δύναται νά είσα- 
γάγη έν έαυτφ, ό πίνων ΰδωρ Ανευ Ιξετάσεως 
πρίν Αναγνώση τήν πλήρη μελέτην έπί τούτου, 
ήτις έδημοσιεύθη άρτίως ύπό τοϋ ιατρού Παύ
λου Μαντέλ καί έξ ής άποσπώμεν περιέργους 
τινας πληροφορίας.

Εσπέραν τινά κατ' Αύγουστον τοΰ 1899 ό 
έν λόγφ Ιατρός κ. Μαντέλ έδέχθη τήν έπίσκε- 
ψιν ένός έκ τών φίλων του, έπιστρέφοντος 
έκ Τύνιδος. "Οταν πρδ τριών μηνών τόν 
είδε πρίν Λναχωρήση τόν εύρε ζωηρότατου· 
άλλ’ οποία ύπήρξεν ή έκπληξΐς του δταν έπα ■ 
νέβλεπε τώρα τόν τριακονταετή αύτόν νέον 
μεταβληθέντα εις σκιάν άνθρώπου, κεκυρτω- 
μένον, ώχρόν, άδύνατον, μέ έσβεσμένην τήν
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Η ΦΥΣΙΣμεις, ίπλήρωσε ποτήριον άπό οίνον 'Ελληνικόν 
καϊ τό έπιε. Λαμβάνει δεύτερον· τό αίμα έπλή- 
ρωσε τό στόμα του. Αισθάνεται πνιγμόν Ισχυ
ρόν, δστις τόν Αναγκάζει rd Αποχρεμφθή μετά 
δυνάμεως. Συγχρόνως έννοεϊ, δτι έν πράγμα 
Αρκετά χονδρόν Απεσπάσθη από τόν φάρνγγά 
του καί έβρόντησε πεσόν είς τήν μεταλλίνην λε
κάνην. Ταύτοχρόνως ήσθάνθη σπουδαίαν έλά- 
φρωσιν. Είδε τότε μίαν σεβαστών διαστάσεων 
βδέλλαν rd Ανέρχηται πρός τά χείλη τής λεκά
νης. Ή παρατήρηοις αΰτη χρονολογείται άπό 
τοΰ έτους 1806. Ό Λαρρέκ Αναφέρει καί άλ- 
λας περιστάσεις, άλλ’ έπειδή δμοιάζουσι τάς 
παραλείπομεν.

Δέν είναι πάντοτε πρέπον νά έξαγάγωμεν 
τήν βδέλλαν άπό τόν λάρυγγα, πρό πάντων, 
δταν εΰρίσκετα,ι εις τό βάθος αύτοΰ. “Ισως εί
ναι Ανάγκη είς περιστάσεις τινάς νά προσφύ- 
γωμεν είς τήν τραχειοτομίαν. Έν πάση περι- 
πτώοει όμως Ανάγκη rd προσέχωμεν κατά τήν 
δίαιταν, ϊνα μή έκφοβίοωμεν την βδέλλαν και 
τήν κάιιωμεν νά ζητήση rd σωθή, είσδύουσα 
είς τά βάθη τών Αναπνευστικών καϊ τών πεπτι
κών όργάνων. Οΰτω ό κ. Μαντόχ δέν συνιστά 
τούς δι δξέων γαργαρισμούς, οΰτε τήν διά φα- 
νικοΰ όξέως Απολύμανοιν, καθώς καί τήν χρή- 
σιν τοΰ καπνού, άν καϊ ή δίαιτα αΰτη πολλά- 
κις έπέτυχεν.

Οι “Αραβες μεταχειρίζονται, καθά λέγεται 
μέθοδόν τινα, ήτις συνίσταται είς τήν έπάλειφιν 
τών όδόντων καϊ τοϋ Ουρανίσκου δι’ εύρωτιών- 
τος προβείου αλείμματος, ουτινος ή δομή προ
ξενεί έλκτικήν έπενέργειαν έπϊ τών βδελλών.

"Οταν δέν έπιτυγχάνεται ή άφαίρεσις τοΰ 
ζώου διάτής λαβίδος, δύναται ό ιατρός νά συμ
βουλεύσω τάς πλύσεις καϊ τούς συχνούς γαργα- 
ρισμούς, άλλά, κατά τόν κ. Μαντέλ, δι' άπλοΰ 
ΰδατος. Ώς έλεγεν ό Moquin Tanfoil ή 
βδέλλα δέν ζητεί καλλίτερον τοΰ rd έπανέλθη 
εις τήν κοίτην της Αί συχνοί πλύσεις τή δει
κνύουν τόν δρόμον.

Έν όλϊγαις λέξεοιν δ κίνδυνος νά κατα- 
πίη τις βδέλλαν είναι λίαν ένδεχόμενος, πρό 
πάντων εις τάς αποικίας τής Γαλλίας έν τή βό
ρεια 'Αφρική και διά τοΰτο δέν κρίνει ανωφε
λές δ κ. Μαντέλ νά προκαλέση τήν προσοχήν 
τών πρακτικών έπϊ τής ειδικής αύτής περιστά- 
οεως τοΰ έκ τών παρασίτων κινδύνου. Αλλά 
δίδει τήν εξής συμβουλήν, ήν, ώς φήμην, χι- 
λιάκις έπανέλαβε : Μή πίνετε ποτέ νεοον 
νωρίς πρότερον νά τό βοάόετε καί 
χωρίς νά τό φιλτράρετε. Παντού πιο- 
λοΰν διυλιστήρια κατάλληλα did τας έξοχάς. 
Έάν πράξητε τοΰτο είναι τό καλλίτερον μέσον 
νά μή καταπίετε ποτέ βδέλλαν.

0 ΤΑΦΟΣ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Κατά τούς τελευταίους χρόνους -μέγα δι- 
ήγειρεν ενδιαφέρον παρά τω αρχαιολογικοί 
κόσμω ό τάφος τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου, δστις 
κατά τούς Έλληνας ιστορικούς έτάφη έν ’Αλε
ξάνδρειά. Έκ Βαβυλώνος δπου άπεβίωσεν, με- 
τηνέχθη εϊς Αίγυπτον μετ’ ασιατικής πομπής 
κα! πολιτελείας.

Σήμερον θετικώς πιστεύεται, οτι τό άρμα 
έφ’ ού μετεκομίσθη ό ’Αλέξανδρος εϊς Αίγυπτον 
παρέμεινεν έν Μέμφιδι επ' αρκετόν χρόνον.Τό 
χρυσοϋν φέρετρον, έφ’ ού εκειτο ό νεκρός, αντί - 
κατέστη έκεϊ ύπό ΰκλίνου λάρνακος, καθώς 
αναφέρει έν τοϊς συγγράμμασί του και ό γεω
γράφος Στράβων. Οί πλεϊστοι τών ρωμαίων 
αύτοκρατόρων έπεσκέφθησαν τό λείψανον τοϋ 
’Αλεξάνδρου κατά τούς πρώτους αιώνας τοϋ 
Χριστιανισμού, έκαλεϊτο δέ «Σώμα» καϊ εκειτο 
εγγύς τών ανακτόρων τών ίΐτολεμαίων, οπού 
κεϊται σήμερον περίπου τό τέμενος Νεβή-Δα- 
νιέλ. ’Αλλά τώ 275 κατεστραφη τό «Βρού- 
χιον», οπερ ήτο η πλησιεστέρα πρός τό «Σώ
μα» συνοικία. Άπό τοϋ χρόνου έκείνου βαθ
μηδόν έλησμομήθη ή ακριβής θέσις είς τήν 
οποίαν εκειτο τό λείψανον, ώστε έπϊ τών χρό
νων τοϋ ίεοοϋ Χρυσοστόμου περιήλθεν είς παν
τελή λήθην.

Κατά τό 185'.) Ό ’Αμβρόσιος Σκυλίτσης 
παρετήρησεν έν τή κρύπτη τοϋ τεμένους Νεβή- 
Δανιέλ, οπερ κεϊται έπϊ τοϋ λόφου Κόμ-Έλ- 
Δίκ, δτι κατά πάσαν πιθανότητα αυτή ήτο 
ή θέσις τοΰ «Σώματος». «Κατελθών, λέγει 
εύρέθη απέναντι θύοας καί κατώρθωσε νά παρα
τήρηση διά τών ρωγμών αύτής σώμα ανθρώ
πινον, έπί τής κεφαλής τοΰ οποίου παρετήρη- 
σε στέμμα καϊ τό όποιον έκλινε κατά τό 
ήμισυ έπί τίνος θρόνου. ΙΙέριξ δ* αύτοΰ ήσαν 
ταξιθετημένοι πάπυροι καϊ βιβλία. Δέν ειχεν 
δμως τόν άπαιτούμενον χρόνον δμως έξακρι- 
βώση τό πράγμα».

Δέν εϊναι ορθόν νά θεώρηση τις οτι τό σώμα 
τοΰτο εϊναι τό τοΰ Αλεξάνδρου, άφοϋ κάλλι- 
στα. είναι γνωστόν, δτι ό Σεπτίμιος Σεσήκος 
ΐνα έμποδίση τήν μελέτην τών ιερών βίβλων 
τής αρχαίας Αίγυπτου έθηκε ταϋτα είς τόν 
τάφον τοΰ Αλέξανδρου.

Κατά τό 1864 ό Μαχμούτ-Έλ-Φαλακή έν 
έκθεσει έγγραφεν είς τόν Γιακούπ πασάν, πρό
εδρον τοΰ Αιγυπτιακού ’Ινστιτούτου : «Κατά 
τήν είς τάς κρύπτας τοΰ Νεβή-Δανιέλ έπί- 
σκεψιν μου εϊσήλθον είς θολωτήν αίθουσαν 
κατεσκευασμένην έπϊ τοϋ έδάφους τής αρχαίας 
πόλεως. Άπό τής αιθούσης ταύτης κατά δια
φόρους διευθύνσεις ύπήρχον διάδρομοι θολωτοί. 
Τό βαρύτιμον τών λίθων μέ έπεισεν δτι τά

υπόγεια ταϋτα φέρουσιν είς τόν τάφον τοϋ Μ. 
Αλεξάνδρου».

Κατά τό 1878 έγένοντο βλάβαι τινές έπϊ 
τών τοίχων τοΰ τεμένους καϊ ό σεΐχης προσε- 
κάλεσε κτίστην διά νά προβή είς έπιδιόρθωσιν 
αύτών. Παρετήρησαν λοιπόν τότε, καταρρί- 
ψαντες πολλούς λίθους, δτι όπισθεν ύπήοχεκρύ
πτη ύπόγειος. Κζτήλθον ατρόμητοι άμφότε- 
ροι, παρετήρησαν δέ είς άπόστασίν τινα έν τώ 
σκότει μνημεία μεγάλα έκ γρανίτου, άλλά πε · 
ραιτέρω δέν έπροχώρησαν.’Αναμφιβόλως μεγά- 
λως ένδιαφέρει ή έρευνα τής κρύπτης ταύτης.

Η ΑΠΑΤΗΛΟΤΗΣ ΤΗΝ ΓΓΝΑΙΚίΙΝ
Καθώς είνε id σύνεφα, π'ό άνεμος τά παίρνει, 
Έιο’είνε καϊ τών γυναικών rd λόγια κ'υποσχέσεις 
Κι’δποιος πιστεύει είς αύτάς βλακία ποΰ τόν δέρ

νει!,
Γιατί γελοίος γίνεται κ’έκπίπτ’ αύτοΰ ή θέσις : 
Έφθάσαμε σέ ίποχή π' <5 σοβαρός δ έρως 
’Αποτυχαίνει, χάνετοι εις τά ριχά νερά τον 
Κι'δποιρς πομένει είς αύτόν καί δέν τραβηέτ'έγ - 

καίρως 
‘Σοδεύ’άδίκως τόν καιρό καϊ ΘΑνε συμφοράτου! 
Γιατ’ι} καρδιά τών γυναικών είν'δλων καμωμένη 
Σάν φυσερό, σάν λάστιχο, κα! σήμερον έσένα 
Σέ Αγαπούν κα! αΰριον έξαφνικά συμβαίνει 
Φεΰ ! νά τά παίζουν μέ δαό, τρεις κα! πφν δλα 

χαμένα 
Τά δνειρά σου τά χρυσά καϊ ή γλυκές έλπίδες, 
Τά βάσανα, ποΰ τράβηξες, ή τόσες σου φροντίδες! 
Είς τήν Αρχή σοΰ δείχνουνε πώς σ'άγαποΰν μέ 

τρέλλα
Καϊ σοΰ πωλοΰν αισθήματα, κολλούνε σάν τήν 

βδέλλα,
Γιά ν’ έκτελέσουν τούς σκοπούς καϊ τά συμφέ 

ροντά των
Σοΰ κάμουν περιποίησες, σέ θέλουνε κοντότων! 
Καϊ ού Αφοσιώνεοαι είλιτρινά μέ μίαν,
Ποΰ βέβαια 'συμπάθησες μ' δλην τήν καρδίαν! 
Κα! θυσιάζεις δι' αύτήν τό παν καϊ τήν λατρεύεις, 
Μέρα καί νύχτα σκέπιεσαι αύτήν κα! τήν ζη

λεύεις'.
Κ’ένφ τής λέγεις πώς πονεΐς γιά ’κείνην κ’ υ

ποφέρεις
Καϊ τόν θερμόν σου έρωτα πιστά τής Αναφέρεις, 
Μ Αδιαφορίαν στρέφεται «γιατί rd μ’Αγαπήοης;η 
Σοΰ λέγει καί, «προσπάθησε γιά νά με λησμο-

Και Απορείς κ'έξίστασαι κα! μένεις πικραμένος 
Κι ά.-ιό tor κόσμον τόν σκληρόν Απογοητευμένος! 
Γιατί σκληρή καί άπιστη νά γείνη μία κόρη 
Σ έσένα, ποΰ, σάν άγγελον, ώραϊον σ'έθεώρει; 
Γ’άτ'ή καρδιά τών γυναικών είν’δλων καμωμένη 
Σάν φυσερό, σάν λάστιχο και σήμερον έσένα 
Σέ Αγαπούν, κα! αΰριον, εύθύς τών κατεβαίνει 
Ηά σέ dlld£ovr μ’δΑΑοτε κα! πάν δλα χαμένα!

*Β».............VII.-VI. —1906. ’ Τ1Κ.
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ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΤ

ΘΕΟΔΟΣΙΑ— ΚΕΡΤΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).

’Ερχόμενος τό πρώτον ένταΰθα και μή γνω- 
ρίζων ούδένα, ούδέ συνδρομητάς εχων ποσώς 
καϊ πληροφορηθε'ις, δτι ύπάρχει κατάστημα 
Νεοφύτου καϊ έν Θεοδοσία, διηυθύνθην πρός 
αύτό, εϊς τήν κεντρικωτέραν καί ώραιοτέραν 
οδόν ευρισκόμενον, δπου εύρον τόν κ. Ίω. Νεό
φυτον, καταγινόμενον είς τήν έργασίαν του. 
Εϊναι επίσης φιλότιμος καϊ εύγενής καϊ άφοΰ 
παρέμεινα όλίγον, διηυθύνθην πρός έπίσκεψίν 
μερικών όμογενώ·· μας.

Ή πόλις εϊναι άρκετά ωραία καϊ έμπορική, 
οίκοδομαϊ δέ μεγάλαι καϊ εύπρεπεϊς στολί- 
ζουσιν αύτήν,ένώ είς πλεϊστα μέρη εϊναι πενι
χρά καί ρυπαρωτάτη. Μετέβην πρός έπίσκεψίν 
τοΰ κ. Κ Κυπαρίσσου, κατοικοΰντος πλησίον 
έν τή αύτή όδώ, δπου εύρον τήν σύζυγόν του, 
εύγενεστάτην καϊ μεμορφωμένην Κυρίαν, ήτις 
έδειξε μεγάλην προθυμίαν νά μέ περιποιηθή 
καϊ υπόδειξη τό μέρος, ένθα θά συνήντων τόν 
σύζυγόν της, μοί άπέτεινε δέ πλείστας έρωτη- 
σεις ένδιαφερούσας περί τών ’Αθηνών καϊ τής 
πατρίδος της Σύρου.

Τόν κ. Κυπαρίσσην εύρον μετ’ ολίγον είς τό 
πρός τό τέλος τής όδοΰ ώραϊον μικρόν έξοχικόν 
καφενεϊον, δπου συχνάζουν οϊ έμποροι τής πό
λεως καί έχάρημεν άμφότεροι έπϊ τή συναν
τήσει μας. Είναι τοΰ κόσμου άνήρ, εύγενής, 
πολυμαθής καί εμβριθής είς δλα, πατριώτης 
δέ άριστος. Άφοϋ δέ είπομεν άρκετά καϊ έπίο- 
μεν όμοΰ τό τείον, έπεσκέφθην έν τώ κατα- 
στήματί του τόν κ.Στυλ.Δέτσην,έογοστασιάρ- 
χην άριστον καϊ κάλλιστον έπίσης ομογενή, 
δστις πάνυ προθύμως έγένετο καί συνδρομη
τής τής «Φύσεως» μεθ’δ μετέβην είς συνάν- 
τησιν τοΰ κ. Κωστώφ ύποπροξένου τής Ελ
λάδος έν Θεοδοσία, άκραιφνοΰς ρώσσου φιλελ- 
ληνος, πολυταλάντου καϊ έγγραμμάτου,ώς καϊ 
τοΰ αρχιμανδρίτου τής Έλληνικ κοινότητος. 
ούς δυστυχώ; δέν εύρον οίκοι. Έπιστρέφων δέ 
καί κατερχόμενος τήν κεντρικήν οδόν όπως με- 
ταβώ παρά τώ κ. Νεοφύτω, παρετήρουν μετά 
προσοχής τάς ωραίας προθήκας τών έκατερω- 
θεν καταστημάτων δτε εύρέθην αίφνηδίως πρό 
ένός κυρίου μελαχροινοΰ, έξωθι πλουσίου καϊ 
ωραίου χρυσοχοείου καί ώρολογοπωλείου, οστις 
μέ παοετήρει μετά προσοχής κατά πρόσωπον.

Τοΰτο μοί έκαμεν έντύπωσιν είς τόπον δπου 
ολίγοι ύπάρχουν ομογενείς καϊ σταματών πρό 
αύτοΰ:

— Εισθε Έλλην, τώ λέγω.
— Ναί, πώς τό ένοήσκτε ; καϊ σεϊς, ποιος 

εισθε, παρακαλώ ;
— Πρίντεζης, έξ Αθηνών, διευθυντής τής 

«Φύσεως» τώ άπαντώ.
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Έμεινεν έννεός καϊ λαμβάνων με έκ τής 
Ζ»»?*: , ,

— Σάς παρακαλώ, μοι λεγει, έλθετε μέσα 
νά πάρωμεν ένα καφέ.

ΕίσήλΟον μετά περιέργειας όλίγον.
— ΤΙ σύμπτωσις! Περίεργον, ακριβώς σας 

έσυλλογιζόμην, μοί λέγει καί έλεγον νά σάς 
γράψω νά μέ έγγρώψητε συνδρομητήν είς την 
«Φύσΐ'». Τό περιοδικόν σας άνεγίνωσκον άλ
λοτε καί μοΰ ηρεσε πολύ καί ακριβώς έσκε- 
πτόμην αύτήν την στιγμήν σάς. Μά τί σύμ- 
τωσις, δέν είναι πολύ περίεργον, κ. Πρίντεζη, 
νά σάς σκέπτωμαι και αίφνιδίως, χωρίς νά 
γνωριζώμεθα προσωπικώς, νά έμφανίζεσθε ενώ
πιον μου;

— Ναί, πολύ περίεργον είναι, τηλεπαθικόν 
καϊ συμπάθειας φαινόμενον, είπον.

Καί κατ’ όλίγον, συζητοϋντες, είσήλθομεν 
είς ζητήματα ψυχολογικών καί πνευματισμού 
φαινομένων, τά όποια πολλήν προξενοϋσιν έν- 
τύπωσιν τοϊς μή είδόσι ταϋτα. Ό κ. Σαραϊν- 
τάρης, άνήρ φιλοπρόοδος και φιλόμουσος, είναι 
έζ έκείνων, οϊτινες δέν άρέσκονται νά χάνουν 
τόν καιρόν των έπί ματαίω, επομένως μεγά- 
λως ηύχαριστεΐτο ακούων τήν άφήγησιν τοιού- 
των ψυχωφελών φαινομένων. Άφοΰ δέ παρέ- 
μεινα έπ’ άρκετόν συζητών μετ’ αύτοϋ καί τοϋ 
έπίσης άξιολόγου άδελφοϋ του περί διαφόρων 
είτα πατριωτικών ζητημάτων, μετέβην παρά 
τω κ. Νεοφύτω, οστις μέ συνέστησεν ε”ς τι- 
νας ομογενείς μας, διότι τό ώραΐον κατάστημά 
του είναι καί κέντρον τών ομογενών μας και 
περί τήν ένδεκάτην ώραν μέ συνώδευσε μέ
χρι τοϋ σιδηροδρομικοί! σταθμοϋ, προκειμένου 
ν’ άναχωρήσω διά τό Κέρτσ.

*Η διά σιδηροδρόμου μετάβασις νύκτωρ άπό 
πόλεως εις πόλιν έν Ρωσσία, είναι αρκετά πε
ρίεργος καϊ διασκεδαστικωτάτη. ΆφοΟ φά- 
γωσι τό γεΰμά των, δσοι έπιβάται φέρωσι μεθ* 
εαυτών τοΰτο, διά μιάς τά βαγόνια μεταβάλ
λονται είς κοιτώνας. Τά καθίσματα γίνονται 
άμέσως άρκετά ώραΐαι καί καλαί άναπαυστι- 
καΐ κλίναι μετά μαλακοί! προσκεφάλου. ’Εκα
στον άτομον λαμβάνει μίαν ολόκληρον θέσιν· τά 
φώτα έλαττοΰνται ώς συνήθως πενθίμως, τών 
βαγονίων ή θέρμανσις δι’ άτμοϋ αύζάνει καί 
τότε πάντες ώς έκ συνθήματος έκδύονται, κα- 
τακλίνονται ώς έν κοιτώνι καί ησυχάζουν, ώς 
νά εύρίσκοντο έντελώς είς τάς οικίας των.

Μοί έδόθη ή κάτω κλίνη, ή έγώ τήν κα
τέλαβαν, δέν ενθυμούμαι καλώς, έφ’ ής πριν 
μετ’ άλλου έπιβάτου συνεκαθήμην καί όστις 
κατέλαβε τό άνωθι έμοϋ διαμέρισμα. Έναντι 
μου δέ κυρία τις τριακονταετής Ρωσσίς, ’Ισρα
ηλίτης, νομίζω, ήρχισε νά έκδύηται καί αφε
λέστατα κατεκλίθη έναντι μου, ώς νά εύρί- 
σκετο οίκοι, ενώ ό σύζυγός της έστρώθη έπί 
τοϋ άνω αύτής διαμερίσματος. Ούδέν έμποδί-

ζει έκεΐ τάς γυναίκας νά στενοχωρηθώσιν έκ 
της παρουσίας ξένων. Καί δταν τήν νύκτα ά- 
φυπνιζόμενος ώς συνήθως κάποτε, παρετήρουν 
τήν βαρεϊαν στάσιν καί τούς έκτεταμένους πό
δας της πρό έμοϋ νωχελώς κατακεκλιμένης γυ
ναίκας,ήτις φυσικώς προεκάλει τήν περιέργειαν, 
ήναγκαζόμην έκάστοτε νά στρέφω τήν κεφα
λήν πρός τόν τοίχον τοΰ βαγονιού, διά νά δυ- 
νηθώ ήσύχως νά κοιμηθώ, μολονότι άν καί 
βραδέως έχώοει τό τραϊνον καί έπεθύμουν πολύ 
νά κοιμηθώ, δέν ήδυνήθην καί μέχρι τοΰ λυ- 
καυγοΰς, ότε ό σιδηροδρομικός έκεϊνος συρφε
τός ήρξατο έγειρόμενος καί πίνων έπανει- 
λημένα τέϊα.

Μετ’ όλίγον μεταβληθείσης τής νυκτός είς 
αύγήν καί τών κλινών μας είς καθίσματα, 
έτακτοποιήθημεν ώς έν ημέρα, άφοΰ έννοεΐται 
έκαλλωπίσθημεν, ιδίας αί γυναίκες, καθ’ δσον 
ύπάρχει είς έκαστον βαγόνιον πρώτης καί δευ- 
τέρας θέσεως καλλωπιστήριον μετά κατόπτρου 
κτλ. καί περί τήν ένδεκάτην ώραν έν άδια- 
πτώτω φκιδρότητι άφίχθημεν είς τό Κέρτς 
πάνυ αισίως.

Τό Κέρτς είναι παλαιά άρχαία καί ώραία 
πόλις ού μικροΰ ενδιαφέροντος διά τε τό εμ
πορίαν καί τήν εύκλεή αύτής ιστορικήν σημα
σίαν. Κεϊται έπι τής Ανατολικής γλώσσης 
τής Κριμαίας, τής σχηματιζούσης μετά τής 
άπέναντι χερσονήσου Ταμάν τής Καυκασίας 
τόν πορθμόν τοϋ Κέρτς ή τόν Κιμμέριον λε
γόμενον Βόσπορον. Έπί τής γλώσσης ταύτης 
εδρηνται πλεΐστα μνημεία ελληνικά, ρωμαϊκά 
ένετικά καί γενουητικά, ώς καί ταταρικά καί 
τοΰτο άποδεικνύει πόσην οί άρχαϊοι λαοί ση
μασίαν έδιδον είς τόν πορθμόν τοΰτον καί τί 
ένδιαφέρον ένεϊχε τώ καιρω έκείνω ή πρός τήν 
Άζοφικήν άγουσα στενή αυτή δίοδος. ΤΗτον 
ή κλείς τής ρωσσικής έπιρροής έν τώ διαμερί- 
σματι έκείνω καί τό σύνορον τής μετά τών τα- 
τάρων συνάφειας. Ένταΰθα ύπήρζε καί χανά- 
τον τών 'Γατάρων.

*Η πόλις Κέρτς, ήτις έχει νΰν περί τάς 
τριάκοντα καί πλέον χιλιάδας κατοίκων έκα- 
λεϊτο κατά τήν αρχαιότητα Παντικαπαϊον ή 
Βόσπορος καί ήτο πρωτεύουσα τής Ταυρίδος 
καϊ έδρα τοϋ Βοσπόρου καί είτα τοΰ Ποντικοΰ 
Κράτους ύπό τόν Μιθριδάτην καϊ Φαρνάκην. 
Ή σημερινή πόλις έχει καλόν λιμένα καί έμ- 
πόριον εύρύ, ιδία σιτηρών, εύρίσκονται δέ έν 
αύτή καί πλεϊσται Αρχαιότητες έκ τής έπο- 
χής τοϋ Μιθριδάτου. Κατά Μάϊον τοϋ 1855 
έκυριεύθη καί έδηώθη ύπό τών Άγγλων καί 
Γάλλων, έσχάτως δέ ώχυρώθη καλώς.

Τό Κέρτς έχει ώραίας οδούς καί σημαντικά 
έμπορικά καταστήματα, πλήν άπό τίνος πά
σχει οίκονομικώς, καθόσον αΐ έργασίαι συνε- 
κεντρώθησαν είς τό Ι’οστόβιον καί Νοβοροσίσκ 
όπου έγένοντο πολλά σημαντικά έργα καί έκ-

ώστε λυσσωδώς μετ’ αύτοϋ παλαίει, ούδόλως 
πτοουμένη άλλ’ούδέ καταβαλλομένη.Τό κατά
στημά της ζηλευτώς άλλοτε άκμάζον καί συ- 
χναζόμενον παρά τής καλειτέρας έμπορικής 
τάζεως, ήδη σπανίζει πελατών καϊ δμως χά
ρις τής άοκνου καί άετείου άμαζώνος ταύτης 
εξακολουθεί έργαζόμενον περιμένον εύνοΐκωτέ- 
ρας περιστάσεις καί ύποστηριζόμενον παρά 
τοΰ έπίσης ρέκτου καί φιλιπροόδου γυναικα
δέλφου της κ Γ. Παπαδοπούλου, νέου έγ- 
γραμμάτου καί καλώς μεμορφωμένου.

Ή Κυρία Κόμη μόλις τή έδωκα γνωρι
μίαν τής ίδιότητος μου, τοΰ μακαρίτου συζύ
γου της διατελοΰντος συνδρομητοΰ τής «Φύ
σεως», δέν έδωκε τήν δέουσαν προσοχήν είς 
έμέ, τούναντίον δέ προσηνέχθη σκαιώς καί ή
κιστα εύπρεπώς δέν είξεύρω πώς έκλαβοϋσά με, 
δι’ δπερ μέ ήνάγκασε νά τήν παρατηρήσω κα
λώς καί τή ει”πω μετά πικρίας:

—ΤΙ κρίμα ύπό τήν αγγελικήν αύτήν μορ
φήν νά κρύπτεται κακός χαρακτήρ καί καρδία 
σατανά. Δέν είσαι, Κυρία Κόμη, τή ποοσέθη- 
κα,οία σέ παριστή δυστυχώς ή έξωτερική αύτή 

ώραιότης σου.
Έξέσπασεν είς γέλωτας, ό δέ καθήμενος 

έναντι της κ· Παπαδόπουλος:
— Έχετε δίκαιον, κύριε Πρίντεζη, μοί λέ

γει, έχει δντως καρδίαν σκληοάν.
— · Ή γυνή αύτή ύποφέρει, τφ λέγω είτα, 

καί μερικά έλαττώματα τήν άδικοϋν πολύ.
— Ξεύρετε, όπου δέν ομοιάζετε μέ τούς 

άλλους Ανθρώπους, μοι λέγει τότε καϊ τώρα 
σάς έκτιμώ. Σάς παρακαλώ καθήσατε νά πί- 
ωμεν μίαν φιάλην ζύθου, διότι βλέπω μοΰ λέ

γετε αλήθειας.
— Όχι, σάς ευχαριστώ, θά φύγω.
— Μά σάς παρακαλώ, δέν σάς Αφίνω. Κα

θήσατε, σάς θέλω. Νά φάγετε μαζύ μας. Σάς 
παρακαλώ πολύ.

— Μπά, υστέρα άπό τοιαύτην πρόστυχον 
ύποδοχήν ! Είσαι τή άληθεία, θαυμασία, 
άλλά δυστυχώς πολύπαθης καϊ σκληρά γυνή.

— Ναί είμαι. Σας παρακαλώ δμως καθή
σατε, θά μ’ εύχαριστήσητε πολύ καί δ,τι θέ

λετε είμαι πρόθυμος.
(Έπεται συνέχεια).

φορτώσεις διενεργοϋνται καλείτερον καί άνε- ■ 
τώτερον ένταΰθα. Έν τούτοις έλπίζεται διά 
τής συμπληρώσεως προσεχώς καί τών λιμενικών < 
έργων έν Κέρτα ν’ άναλάβη καί τοΰτο καί 
άκμάσγκαί πάλιν ώς ή θέσις αύτοϋ καϊ ιστο
ρία επιτρέπει.

Έν Κέρτς ομοίως ήκμαζον πολλοί σημαί- 
νοντες Ελληνικοί οίκοι, έξ ών διάφοροι έτι 
διατηρούνται πάνυ καλώς. Έπεσκέφθην τι’ν 
κ. Κ. Σβορώνον παλαιόν συνδρομητήν τής <ιΦύ
σεως» καϊ ευρον αύτόν έν τοϊς γραφείοις του. 
Είναι έκ τών έκλεκτών έ» Ρωσσία ομογενών 
μας καϊ μεγάλος οίκος μέ κλάδους έν Ταίγα- 
νίω, Ραστοβίω, Μαριανουπόλει κτλ. Εύγενέ
στατος δέ καί προθυμότατος πατριώτης καθ’ 
δλα ώς καϊ πολυμαθής καϊ λίαν φιλόμουσος. 
Μολονότι άπησχολημένος πολύ έκ τής πολλής 
έργασίας του, έν τούτοις δέν χώνεται είς μα- 
ταίας διασκεδάσεις καί φρούδας άσχολίας, 
άλλά μελετά καϊ καταγίνεται είς χρήσιμα 
έργα,διατελεΐδέ καί πρόεδρος τής κοινότητας. 
Μοί ήρεσε πολύ ή άδολος καί άγαθοτάτη 
συμπεριφορά του ώςκαί ή περί ωφελίμων πάν
τοτε πραγμάτων μέριμνα καί συζήτησις.Είς τά 
περί πνευματισμού καί ψυχοφιλοσοφίας μόνον 
περίεργα φαινόμενα δυσπιστεΐ, φρονών οτι ό 
ύλισμός κατέχει τά πρωτεία έν τή φύσει.

Είτα έπεσκέφθην τόν κ. Γ. Παναγιωτάτον 
έπίσης μεγαλέμπορον καϊ κάλλιστον πατριώ
την κεφαλλήνα, αύστηρών ηθών καί εμβριθή 
κριτήν μή έννοοΰντα άβασανίστως νά προ- 
στατεύη καί ύποστηρίζη άμφίβολα έργα καί 
δέν δίδει τόν όβολόν του έπί ματαίω. Έκοπί- 
ασα νά τόν πείσω,δτι ή «Φύσις, άκριβώς είναι 
έργον σοβαρόν, ψυχωφελές καί διδακτικόν καϊ 
άκριβώς. δτι τοιαϋτα συγγράμματα δέον ό 
καλός κόσμος νά άναγινώσκή καί ύποστηρίζη. 
Όμολογουμένως δέ άπέκαμαν οί έξω ομογε
νείς μας έπιβαρυνόμενοι καί Απασχολούμενοι 
μέ άσκοπα καϊ απρεπή φληναφήματα καί κα 
λόν θά ήτο νά άνενίνωσκον τά έλληνοπρεπώς 
καί ψυχωφελώς μόνον έκδιδόμενα.

Έπεσκέφθην ομοίως τούς καλλίστους ομο
γενείς μας κ. Ν. Ίωνάν, Ν. Μεθενίτην, ούς 
όμως δυστυχώς δέν εύρον έν τοϊς γραφείοις των 
καϊ τόν κ. Ψωμιάδην, κάλλιστον άνδρα, οστις 
διατηρεί ώραΐον ζαχαραπλαστεΐον είς τήν 
κεντρικωτέραν οδόν τής πόλεως, άλλά καϊ 
άρειμάνειον πατριώτην καί ένθερμον ύποστηρι- 
κτήν παντός καλοΰ μετά τοΰ έπίσης φιλότι
μου αύτοϋ συνεταίρου κ. I. Γερασημίδη δστις 
δέν έλειψε νά μέ περιποιηθή δεόντως.

Έν Κέρτς ύπάρχει καί έν κάλλιστον έλ- 
ληνικόν κέντρον, τό ξενοδοχεϊον, ζυθοπωλεΐον 
καϊ έστιατόριον τής ώραίας χήρας κυρίας Σο
φίας Κόμη, ακαμάτου σκαπανέως τοΰ κερδώου 
Έρμοΰ, άλλ’ ήτις τοσαϋτα παρ’ αύτοϋ πλήγ
ματα έλαβεν αγνωμοσύνης καϊ κακεντρεχείας
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝ10Ν
Τό ακίνητον νόμιάιια.

Τό παίγνιον τοΰτο στηρίζεται έ«ί τής αρ
χής τής άδρανείας έφ’ής καί πλεϊστα δσα διά
φορα τοιαΰτα. Λαμβάνετε λωρίδα χάρτου στε
ρεού καί λείου, ής την μίαν άκραν τοποθε
τείτε έπί τού μαρμάρου έστίας καί έπ’ αύτής 
Ισορροπείτε ΰρθιον έπι τής πλευράς του έν 
νόμισμα.

Τούτου γενομένου, λάβετε ήδη διά τής ά- 
ριΰτευδς χειρός τίιν έτέραν άκραν τής λωρί- 
δος, καί διά τίνος δακτύλου τής δεξιάς χτυ

πάτε ίόχυρώς καί άποτόμως και ταχέως τό 
μέΓον τής λωρίδος.

"Εκπληκτοι δέ οί θεώμενοι Οά παρατηρή- 
δωσιν δτι τό νόμισμα μένει είς τήν προτέραν 
θέσιν του έν ώ Λ ύπ’ αύτό ταινία εύρίσκεται 
ήδη όλόκληρος είς χεϊρας τού ένεργούντος τό 
παίγνιον-

Τοιαΰτα παραπλήσια, άλλά κινδυνωδέάτερα, 
πολλοί έπιτυγχάνουν, σύροντες έπί παραδείγ- 
ματι ύθόνην έν ω τά έπ’ αύτής σκεύη άθικτα 
μένουδιν έπί τής τραπέζης.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Τί ποετιει νά πίνωιιεν.

Όφείλομεν ν’ άποφεύγωμεν απολύτως οί- 
ανδήποτε χρήσιν καί αύτήν τήν μετοίαν, τών 
οινοπνευματωδών ποτών, ραζής,ρουμίου, άγριο 
ζερασίτου ηδυπότων, ορεκτικών, αψινθίου, άρ- 
μούτ, μπίττερ, έκτος τών περιπτώσεων, καθ’ 
ζ; ό ιατρός διατάσσει τήν χρήσιν τοΰ οινο
πνεύματος ώς φαρμάκου.

Υπολείπονται τά ζύμωσιν ύποστάντα πο
τά, ό οίνος, ο ζΰθος ζαί ό μηλίτης.

Ι'ά ποτά ταϋτα δεν εϊνε Αναγκαία είς την 
ύρέιμ(ι·, δύναται δέ νά άπόσχη τις τούτων ε
πωφελώς, διότι ή χρήσις των δέν είνε ποσώς 
απαραίτητος ώς πιστεύεται.

Έν τούτοις δύναται νά γίνγ ή χρήσις των 
αποδεκτή μόνον ύπό τούς έξής όρους.

Ιον. Νά είνε γνήσια τά ποτά ταϋτα άδολα 
καί ανόθευτα, δηλαδή άνευ άνζμίξεως οινο
πνεύματος, αρωμάτων, κτλ.

2ον Νά είνε ελαφρώς οίνοπνευματισμένα.
3ον. Έν τελεί νά πίνωνται ύπό άνδρών ώ

ριμων, ών ό οργανισμός έχειφθάσει τήν πλήρη 
άνάπτυξιν, ν’ άπαγορεύωνται δέ εΐς τούς παϊ- 
δας και τούς εφήβους.

Ό ιατρός ιίας.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Έξάλει^ις κηλιδων. ’Ιδού αποτελε

σματικός, άπλοΰς καί ταχύς τρόπος πρός έξά- 
λ(ιψιν κηλιδων λίπους, ελαίου ζ. τ. λ. έπ'ι 
βαμβακερών ή μάλλινων ύφασμάτων. Βρά
σατε όλίγον ύδωρ έντός τοΰ όποίου έθέσατε 
προηγουμένως μιζρόν τεμάχιον σάπωνος λευ- 
ζοΰ τοϋ μαγειριού ζαΐ όλίγην στάζτην. Βρέ
ξατε δι’ αύτοΰ τεμάχιον ζαθαροΰ ύφάσματος 
(φλανέλλας καλλίτερου) τρίψατε το έπί τίνος 
σάπωνος, διά νά σχηματισθή ολίγη σαπω- 
νάδα, τρίψατε τό κηλιδωθέν μέρος ζαί αφή
σατε νά στεγνώστ), οπότε τό τρίβετε πάλιν 
διά τεμαχίου ύφάσματος βεβρεγμένου.

Καθαρισμός έργα λείων, μηχανών 
κ. τ. λ. Θέσατε έντός φιάλης μίαν λίτραν 
πετρελαίου και είκοσι γραμμάρια παραφίνης 
είς ξέσματα. Τήν πωματίζετε καλώς ζαί τήν 
φυλάσσετε έπί δύο ημέρας ταράσσοντες άπό 
καιρού είς καιρόν. ΊΙ χρήσις είνε έπίσης εύ
κολος ώς ζαί ή παρασκευή Κινείτε πρώτον 
τήν φιάλην ζαί χύνετε κατόπιν έζ τοΰ περιε
χομένου έπί τοΰ πρός καθαρισμόν αντικειμένου 
ζαί έξαπλοΰτε τοΰτο πανταχοΰ η δι’ υφάσμα
τος ή διά πινέλου. Τήν έπιοΰσαν τρίβετε τό 
μέρος τοΰτο διά στεγνού πανίου. Ουτω ή σκω
ρία τό έλαιον κ. τ. λ. έξαλείφονταιμή υπάρ
χοντες φόβου όξειδώσεως τοΰ πετραιλέου, χά
ρις είς τήν παραφίνην. Ή θέα τών καθαρι- 
σθεντων οΰτω αντικειμένων εϊνε λίαν εύάρεστος 
καθόσον διά τής μεθόδου ταύτης καθίστανται 
στιλπνά ζαί αργυρά, ή δέ δαπάνη ασήμαντος. 
Φρονοΰμεν δέ Οτι ό τρόπος ούτος εϊνε χρήσιμος 
πρός καθορισμόν εργαλείων ών ή χρήσις εϊνε 
διαλείπουσα.

ΊΙ διατήοηόις τών άνΟέων. Πολλοί 
τρόποι τίθενται είς έφαρμογήν πρός διατήρη- 
σιν επι πλειστας ημέρας τών ζεζομμένων άν 
θεών. ’Ιδού ζαί έτερος άπλούστατος δι’ ου επι
τυγχάνεται ή διατήρησις έπί 20—25 ήμε'ρας. 
Θεσατε έντός τών ανθοδοχείων σας, αντί ζοι- 
νοΰ ΰδατος, ΰδωρ άπεστεγαμένον ή βρόχινον. 
Τα ΰδατα ταϋτα δέν λαμβάνουν τήν δυσάρε- 
στον εκείνην όσμ.ήν, ήν δλοι γνωρίζετε δτι 
λαμβζνν) τό κοινόν.

ί

Η ΘΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΠΙΣΤΙΣ, ΠΕΙΘΩ, ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ
.Μή κρίνετε, ίνα μή κριθήτε. Έν φ γάρ μέτρφ τότεώαβλέζ-εις

«STlvxoU. Λ WU».. (■!—<).
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GHY DE MAUPASSAN

ΕΝ ΤΑΞΕΙΔ Ωι
Τό' βαγόνι μας ειχεν ήδη πληρωθή εντελώς 

είς τάς Κάννας καί έν σιωπή έξηκολουθήσα- 
μεν τό ταξείδιόν μας οτε, μόλις διήλθομεν 
άπό τό Ταρασκόν, κάποιος είπε.

-----Νά ! έδώ έγινεν ή δολοφονία - · ·
ΚαΗήρχισαν διάφορα σχόλια καί είκασίαι 

έπί yay μυστηριώδους τούτου δράματος, πρό 
διετίας τελεσθεντος έντός τοΰ σιδηροδρόμου 
τουτου. Αί, γυναίκες μετά κακώς κρυπτόμε
νης φρίκης εβλεπον τά σκότη τήςνυκτός έπερ- 
χόμενα, φανταζόμεναι τό πρόσωπον άπαισίου 
τινός δολοφόνου προβάλλον όπισθεν τής θαμ
βής ύαλου τοΰ παραθύρου. Κατά δυστυχίαν 
των δε μεγαλειτέραν, ό τρόμος των ηύξανεν 
έκ τών διαφόρων διηγήσεων μερικών τάξει- 
διωτών, άφηγουμένων τρομακτικά έπεισόδια 
έντός σιδηροδρόμων έκ τής συναντήσεως τρελ- 
λών, κλεπτών καί ληστών.

Μεταξύ τών συνταξειδιωτών μας ήτο καί 
εις ιατρός, διερχόμενος έκάστοτε τόν χειμώνα 
εις τάς Μεσημβρινάς χώρας, οστις μέ τήν σει
ράν του διηγήθη τό έξής έπεισόδιον.

, Εγώ, είπεν, δέν έδοκίμασα ποσώς τό 
θάρρος μου είς τοιούτου είδους ύπόθεσιν, άλλ’ 
έγνώρισα γυναίκα, μίαν πελάτιδά μου, άπο- 
θαμένην ήδη, είς τήν οποίαν συνέβη τό παοα 
δοξότερον ίσως πράγμα τοΰ κόσμου, ώς επίσης 
και τό μυστηριωδεστερον καί συγκινητικώ- 
τερον.

Ητο μία ρωσσίς, ή κόμησσα Μαοίκ Βα- 
ρανωφ, έπίσημος κυρία καί περιφήμου καλλο
νής. Γνωρίζετε πόσον αί ρωσσίδες είνε ώραϊαι, 
τουλάχιστον πόσον φαίνονται εί; ημάς ώραϊαι 
με την λεπτήν ρίνα των, τό κομψόν στόμα, 
τους λίαν πλησίον οφθαλμούς μέ τό αόριστον 
χρώμά των, κυανόφαιον περίπου, καί τήν χά
ριν των τήν όλίγω ψυχράν, όλίγω σκληράν ! 
Ένέχουσι συγχρόνως κάτι τό κακόν καί ελκυ
στικόν, τό ύπερήφανον καί γλυκύ, τό εύαίσθη - 
τον και αυστηρόν, ολως διόλου εύχάριστα δι' 
ημάς. Κατά βάθος, νομίζω, οτι μόνον ή δια
φορά τοΰ γένους καί τοΰ τόπου μέ κάμνει νά 
διακρίνω τά τοιαϋτα έν αύτοΐς.

Ο ιατρός της πρό πολλών έτών, βλέπων 
αυτήν άπειλουμένην ύπό στηθικού νοσήματος, 
προσεπάθει νά τήν πείσγ ϊνα έλθη εϊς τά Με- 

:ιμό · 
Τ έλος 

του 
τήν 
διά

σημβρινά ήμών μέρη, άλλ’αύτή ήρνεϊτο έπ 
νως νά έγκαταλείψ·^ τήν Πετρούπολιν. ~ 
τό παρελθόν θέρος, άπολέσας τήν ύπομονήν 
ό δόκτωρ ήνάγκασε τόν σύζυγόν της νά 
διατάξη πλέον, ϊνα παρευθύς άναχωρήσγ 
το Μαντόν.

Επήρε λοιπόν τόν σιδηρόδρομον μόνη 
ένα μικρόν διαμέρισμα ένώ ή ακολουθία

είς
·, ■ ,«>,'> τ ■ ..................... της

κατελαοεν ιδιαίτερον. ”Εμενεν όπισθεν τοΰ πα

ραθύρου, όλίγον τεθλιμμένη,βλέπουσα τάς έξ 
αφανιζομένας έξοχάς καί χωρία, αίσθανομένη 
έαυτήν μόνην έγκαταλελειμμένην έν τή ζωή, 
άνευ τέκνων, άνευ γονέων, μέ σύζυγον ούτινος 
ό έρως είχε πλέον άποθάνει, καί οστις τήν 
έροιπτεν οΰτω μόνην είς τό άκρον τοΰ κόσμου, 
χωρίς νά τήν συνοδεύσγ, όπως στέλλονται είς 
τά νοσοκομεία οΐ άρρωστοι

Είς έκαστον σταθμόν ό ύπηρέτης της Ίβάν 
ήρχετο νά βεβαιωθή ότι τίποτε δέν τγ έλειπε, 
τΗτο άρχαϊος είς τήν ύπηρεσίαν της, τυφλώς 
ζφωσιωμένος, έτοιμος νά έκτελέσν) οίανδήποτε 
διαταγήν καί άν έλάμβανε.

Ή νύξ έπήρχετο· ό σιδηρόδρομος προυχώ- 
ρει μέ ολην του τήν ταχύτητα. ’Εκείνη δέν 
ήδύνατο νά κοιμηθή ούσα έκνευρισμένη. ΙΙολ- 
λάκις τή έπήρχετο ή σκέψις νά μέτρηση τό 
χρήμα, οπερ ό σύζυγός της τή ένεχείρισε τήν 
τελευταίαν στιγμήν τής άναχωοήσεώς της. 
Ήνοιξε τό σακκίδιόν της καί έοριψεν έπί τών 
γονάτων της τό στίλβον πλήθος τών χρυσών νο
μισμάτων.

Αιφνιδίως όμως πνοή ψυχρού άέρος έπληξε 
τό πρόσωπον της. Έκπληκτος ήγειρε τήν κε
φαλήν. Ή θύρα ειχεν άνοιχθή. *Η κόμησσα 
κατάπληκτος έρριψεν ένα σάλι άμέσως έπί τοΰ 
χρυσού καί έπερίμενεν.

Διέρρευσαν δευτερόλεπτά τινα καί κατόπιν 
άνθρώπός τις ένεφανίσθη μέ ασκεπή κεφαλήν, 
τόν βραχίονα τραυματισμένον, πνευστιών καί 
μέ ένδυμα έσπερίδος. Έπανέκλεισε τήν θύραν 
καί παρετήρησε τήν γείτονά του μέ οφθαλμούς 
στίλβοντας καί τέλος έκάλυψε διά τίνος ρινο - 
μάκτρου τό στήθος του. έξ ου αίμα έρρεεν.

Ή κόμησσα ήσθάνετ, ότι έλιποθύμει έκ 
τοΰ φόβου. Ο άνθρωπος ούτος άναμφιβόλως 
τήν είδε μετρώσαν τά χρήματα καί ήρχετο 
νά τήν δολοφονήση, ΐνα τήν κλέψγ. Έξηκο 
λούθει νά τήν παρατηρή, πνευστιών, μέ τό 
πρόσωπον σκεπασμένον, έτοιμος βεβαίως νά έ- 
πιπέση κατ’ αύτής.

Άποτόμως τότε είπε.
— Κυρία, μή φοβήσθε !
’Εκείνη ούδέν άπεκρίϊη, ανίκανος ν’ άνοιξη 

τό στόμα της, άκούουσα τήν καρδίαν της κτυ 
πώσαν και τά ώτα βομβοΰντα.

Έκεϊνος έπανέλαβε :
— Δέν είμαι κακοποιός, κυρία.
Δέν είπε πάλιν τίποτε εκείνη, άλλ’ είς μίαν 

απότομον κίνησιν ήν άκουσίως έκαμε, έκάμ- 
φθησαν τά γόνατά της καί ό χρυσός ήοξατο 
ρέων έπί τοΰ έδάφους.

Ό άνθρωπος έκπληκτος παρετήρει τόν χρυ
σόν τούτον ποταμόν καί αμέσως έκυψε νά συλ- 
λέξή τά νομίσματα.

Εκείνη τρομαγμένη ύψώθη ρίψασα ολοντόν 
θησαυρόν της χαμαί καί έσπευσε πρός τήν θύ
ραν μέ τόν σκοπόν νά ριφθή έξω. Άλλ’ έκεϊ-

Τότε ή κόμησα είπε πρός τόν γείτονά της. ,
— Αύτά τά πράγματα είνε δΓ ύμάς κύ

ριε. Είσθε ό Ίβάν, ύπηρέτης μου. Είς ταϋτα 
ένα μόνον ορον σάς θέτω. Νά μη μοΰ ομιλή
σετε ποτέ- νά μή μοι είπήτε μίαν λεξιν, είτε 
διά νά μέ εύχαριστήσετε ή δέν είξεύρω διά τι.

Ό άγνωστος έκλινε τήν κεφαλήν μή προ- 
φέρας οΰτε λέξιν.

Μετ’ όλίγον έστάθη έκ νέου ό σιδηρόδρο
μος καί οί ύπάλληλοι ήλθον έν σώματι πρός 
έπιθεώρησιν.

Ή κόμησσα έόειξε τά χαρτιά της καί δει- 
κνύουσα τόν είς τό βάθος καθήμενον άγνωστον 
είπεν.

— Ό ύπηρέτης μου Ίβάν. Ιδού τό δια- 
βατηριόν του.

Τό τραϊνον έπανήρχισε τήν πορείαν του. 
Καθ’ ολην τήν νύκτα έμειναν άφωνοι απέναντι 
άλλήλων. Τήν δέ πρωίαν, μόλις έσταμάτησεν 
εϊς τινα γερμανικόν σταθμόν, ό άγνωστος κα
τήλθε καί σταθείς όρθιος παρά τήν θύραν.

— Συγχωρήσατέ με, κυρία, είπε νά παραβώ 
τήν ύπόσχεσίν μου· άλλά σάς εστερησα τοϋ 
ύπηρέτου σας καί είνε δίκαιον νά τόν αντικα
ταστήσω· Θέλετε τίποτε ;

’Εκείνη άπήντησε ψυχρώς.
— Ειδοποιήσατε τήν θαλαμηπόλον μου. 
Άπεμακρύνθη καί είτα έχάθη.
Όταν δέ κατήλθεν είς έν έστιατόριον τόν 

διέκρινε μακράν, οτι τήν παρετήρει.
Οΰτω έφθασαν είς Μαντόν.
Ό δόκτωρ έστάθη πρός στιγμήν καί κατό

πιν έξηκολούθησε.
— Μίαν ήμέραν καθ’ ήν έδεχόμην τούς πε- 

λάτας μου είς τό γραφεϊον, ήλθεν είς κύριος 
καί μοί είπεν·

— Δόκτωρ, ήλθον νά ζητήσω ειδήσεις περί 
τής κομήσσης Μαρίας Βαράνωφ. Είμαι, άν και 
δέν μέ γνωρίζει, φίλος τοΰ συζύγου της.

Τφ άπεκρίθην.
Τετέλεσται. Δέν θά έπιστρέψη πλέον είς 

τήν Ρωσσίαν.
Ό δυστυχής ήρξατο άμέσως όλολυζων, κα

τόπιν δέ ήγέρθη καί άνεχώρησε μέ άσταθές 
βήμα.

Τήν αύτήν εσπέραν έπήγα παρά τή κομησ- 
ση καί τή διηγήθην τό έπεισόδιον τού ξένου. 
Ή άσθενής μου έκπληκτος μέ παρετήρησε καί 
μοί διηγήθη τήν ιστορίαν, ήν ήδη σάς είπον, 
καί προσέθηκεν.

— Αύτός ό άνθρωπος, τόν όποιον δέν γ νω
ρίζω καθόλου, μέ άκολουθεΐ ήδη ώς ή σκιά 
μου- τόν συναντώ εί; έκαστον βήμά μου· μέ 
παρατηρεί μέ βλέμμα παράδοξον, άλλά δέν 
μοί όμιλεϊ ποτέ.

Άνεστέναξε καί προσέθηκε·
— Παρατηρήσατε, θά είνε ύπό τό παρά- 

θυρόν μου.

νος έννοήσας τόν σκοπόν της ώρμησε, τήν ήρ- 
πασεν είς τούς βραχίονάς του, τήν έκάθισε διά 
τής βίας *α'1 αύτήν άπό τών χειρών
τή είπε- «Ακούσατε με, κυρία, δέν είμαι κα
κοποιός, καί άπόδειξις, οτι θά συλλέξω τό 
χρήμά σας, διά νά σάς τό άποδώσω. Άλλ’εί- 
μαι άνθρωπος χαμένος, άνθρωπος νεκρός, άν 
δέν μέ βοηθήσετε νά περάσω τά σύνορα. Δεν 
δύναμαι νά σάς είπω περισσότερα. Είς μιαν 
ώραν θά είμεθα είς τόν τελευταϊον ρωσσικόν 
σταθμόν. Μετά μίαν ώραν καί εί'κοσι λεπτά 
θά ύπερβώμεν τά σύνορα τής αύτοκρατορίας. 
"Αν δέν μέ συνδράμετε είμαι χαμένος. Καί 
έν τούτοις, κυρία μου, ούτε έφόνευσα, ούτε 
έκλεψα, ούτε άλλο τι άτιμον έκαμα. Σάς 
τό ορκίζομαι. Περισσότερα δέν δύναμαι νά σάς 
εΓπω.»

Καί γονοπετήσας συνέλεξε τόν χρυσόν και 
ύπό τά καθίσματα άκόμη, άναζητών καί τά 
τελευταία νομίσματα, τά μακράν κυλίσαντα. 
Είτα, άφοΰ ό μικρός δερμάτινος σάκκος έπλη- 
ρώθη έκ νέου, τόν άπέδωκεν είς τήν γείτονά 
του, μή προσθέσας ούτε λέξιν καί έπέστρεψεν 
είς τό άλλο άκρον τοΰ βαγονιού οπού έκάθισε. 

Δέν έκινεϊτο οΰτε έκεϊνος οΰτε εκείνη.
Ή δυστυχής έμενεν άκίνητοςκαί άφωνος ά

κόμη έξησθενημένη έκ τοΰ τρόμου,άλλά συνερ- 
χομένη ολίγον κατ’ όλίγον.’Εκείνος ουδέ νεύμα 
ούδέ κίνησίν τινα έκαμνεν. Έμεινεν εύθυς, με 
τούς όφθαλμούς πρό αύτοΰ προσηλωμένους, 
πολύ ωχρός, ώς νεκρός.

Άπό καιρού είς καιρόν έρριπτε ταχύ βλέμμα 
πρός αύτόν. Έφαίνετο άνθρωπος τριακονταε- 
τούτης, άρκετά ώραΐος,μέ έξωτερικον εύγενοΰς.

Ό σιδηρόδρομος έτρεχεν είς τό σκότος, 
άνέπεμπε κατά διαλείμματα οξείς συριγμους, 
άνέκοπτε τήν πορείαν του καί είτα άνέπτυσε 
ολην του τήν ταχύτητα. Άλλ αίφνης ηλλα- 
τωσε ταύτην, έσύριξε πολλάκις καί έστη.

Ό Ίβάν έφάνη είς τήν θύραν άναμένων δια- 
ταγάς.

Ή κόμησσα, παρετήρησεν άπαξ έτι τόν 
παράδοξον ξένον καί μέ φωνήν τρέμουσαν καί 
απότομον είπε είς τόν υπηρέτην της.

— Ίβάν, νά έπιστρέψγς είς τόν κόμητα,δέν 
σέ χρειάζομαι πλέον. Έκεϊνος έξεπλάγη, η- 
νοιξε τούς όφθαλμούς καί έψιθυρισεν.

— Άλλά. . .
Όχι! δέν θάμέ συνοδεύσγς. Άλλαξα γνώ 

μην. Θέλω νά μείνγ,ς είς τήν Ρωσσίαν. Λάβε 
χρήματα διά νά έπιστρέψγς.Δός μου τόν σκού
φον σου καί τό έπανωφόρι σου.

Ό γέρων ύπηρέτης έκπληκτος έτεινε τά ζη- 
τηθέντα, ύπακούων άνευ άντιρρήσεως, συνει- 
θισμένος εις τάς αίφνηδίους 'καί παραδόξους ι
διοτροπίας τών κυρίων του και άπεμακρυνθη 
δακρυσμένος.

Τότραϊνον άνεχώρησε τρέχον είςτά σύνορα.
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Έγκατέλειψε τήν μακράν έδραν της, ύψωσε 
τά παραπετάσματα καί μοί έδειξε τόν άνθρω
πον, οστις εϊχεν έλθει είς τό γραφεΐον μου, 
καθήμενον είς έν κάθισμα τής πλατείας καί 
μέ τούς οφθαλμούς έστραμμένους πρός τό ξενο- 
δοχεΐον. Μόλις μάς είδεν έσηκώθη και άπεμα- 
κρύνθη χωρίς νά στρέψη πλέον την κεφαλήν του.

Τότε άντελήφθην παράδοξον καί θλιβερόν 
πράγμα, τόν άφωνον έρωτα τών δύο αύτών ά
γνωστων όντων.

Έκεϊνος την ήγάπα μέ άφοσίωσιν ζώου σω- 
Οέντος, εΰγνώμονος και άφωσιωμένου. Ήρ- 
χετο καθ'έκάστην καί μέήρώτα· αΠώς είνε; 
Καί έκλαιεν ώς παιδίον όταν τώ έλεγον ότι 
καθίστατο ασθενέστερα ημέραν πρός ήμέραν. 
2 Μοί έλεγε δέ έκείνη.

— Δέν ώμίλησα ή μόνον άπαξ είς τόν πα
ράδοξον αύτόν άνθρωπον καί έν τούτοις μοί 
φαίνεται δτι εϊμεθα γνωστοί πρό εικοσαετίας.

Καί όταν τόν συνήντα τώ απέδιδε τόν 
χαιρετισμόν του μέ μειδίαμα αύστηρόν καί 
χάριεν. Έβλεπα τήν εύχαρίστησιν έπί τοΰ 
προσώπου τής δυστυχοϋς έγκαταλελειμμένης 
καί αποφασισμένης αύτής γυναικός. Τήν έ
βλεπα εύχαριστημένην, διότι ήγαπάτο τοι
ουτοτρόπως μέ τοί’.ΰτον σέβας καί έπιμονήν μέ 
τόσην ύπερβολικήν ποίησιν καί μέ τήν άφο- 
σίωσιν πρός τούτους.

Καί έν τούτοις πιστή είς τήν παράφορον 
ίσχυρογνωμοσύνην της ήρνεΐτο έντελώς νά τόν 
δεχθή, νά μάθγι τό όνομά του, νά τώ όμιλήση 
έλεγε δέ διά τήν έπιμονήν της ταύτην.

— Όχι! όχι ! τό τοιοϋτον θά έβλαπτε τήν 
παράδοξον αύτήν φιλίαν μας. Πρέπει νά μεί- 
νωμεν διά παντός ξένοι ό είς πρός τόν άλλον.

Όσον αφορά, εκείνον ώμοίαζε κάπως πρός 
ένα Δόν Κιχώτον, διότι είς ούδέν προέβαινε 
ΐνα τήν πλησιάση. Ήθελε νά κράτηση μέχρι 
τέλους τήν μοιραίαν ύπόσχεσίν του ήν έν τώσι- 
δζροδρόμω έδωκε. Συχνάκις ή ασθενής Ρω- 
σίς μ’ ολην τήν αδυναμίαν της έγκατέλειπε 
τήν αναπαυτικήν έδραν καί πλησιάζουσα τό 
παράθυρον ήγειρε το παραπέτασμα, διά νά 
ι’δη αν εύρίσκετο έκεϊνος είς τήν τακτ·. · 
κην του θέσιν. Καί όταν τόν έβλεπε πάντοτε 
ακίνητον έπί τοΰ θρανίου του, έπανήρχετο 
είς τήν έδραν της μέ εύχάριστον μειδίαμα 
είς τά χείλη.

Μίαν πρωίαν περί τήν δεκάτην ώραν, άπέ- 
θανεν.

Μόλις έξηρχόμην τοΰ ξενοδοχείου ό παρά
δοξος άνθρωπος μέ έπλησίασε μέ τό πρόσω- 
πον ταραγμένον. Έγνώριζεν ήδη τό συμβάν.

— θέλω νά τήν ίδω διά δευτέραν φοράν, 
ένώπιόν σας.

’Έλαβα τήν χεϊρά του καί είσήλθομεν.
Όταν είιρέθημεν πρό τής νέκρας έλαβε τήν 

χεϊρά της, έπέθηκε φίλημα άτελεύτητον καί 
άνεχώρησε παράφρων έκ τής οδύνης.

Ό δόκρωρ μετά μικράν σιωπήν είπε.
— ’Ιδού ή μάλλον παράδοξος περιπέτεια έν

τός σιδηροδρόμου έξ όσων γνωρίζω. Πρέπει ό
μως νά παραδεχθώμεν, ότι οί τοιοΰτοι άνθρω
ποι είνε παράφρονες.

Μία δέ κυρία έψιθύρισε μέ χαμηλήν φω
νήν.

—Αύτά τά δύο όντα, νομίζω, ήσαν όλι- 
γώτερον παράφρονες παρ’ όσον νομίζετε.

Α. Π.

Ή σχοάαστικότ^ς γεννάται όταν έχη τις 
μικράν πεποίθησιν είς τόν ίδιον νοΰν, είς ον 
φυσικώς δέν έπιτρέπει τις τότε ν" άνεύρη α
μέσως τό όρθόν, άλλά ύποτάσσει αύτόν είς τόν 
ορθόν λόγον καί τοΰτον πανταχοΰ μεταχειρί
ζεται, ήτοι πάντοτε όρμάται έκ γενικών έν- 
νοιών, κανόνων καί άξιωμάτων καί είς αύτά 
κρέμαται έν τε τώ βίφ καί τή τέχνη καί 
έν αύτή άκόμη τή ήθική αρμονία. Έντεΰθεν 
έξηγεΐται ή προσήλωσις τής σχολαστικότητος 
είς τήν μορφήν, τόν τρόπον, τήν έκφρασιν καί 
τήν λέξιν. αίτινες παρ’ αύτή άντικαθιστώσι 
τήν ούσίαν τοΰ πράγματος. Ό σχολαστικός 
μετά τών γενικών αύτοϋ άξιωμάτων πάντοτε 
σχεδόν αποτυγχάνει έν τώ βίω, δεικνύεται 
άφρων, άηδής, άχρηστος, έν τή τέχνη, δι’ ήν 
ή έννοια είνε άγονος, παράγει μόνον άψυχα, 
άξεστα καί φαΰλα έκτρώματα. Καί έν αύτή 
άκόμη τή ’Ηθική δέν δύναται πάντοτε νά έκ- 
τελεσθή τό όρθόν καί δίκαιον κατά άφηρη- 
μένα αξιώματα, διότι πολλάκις αί πολυει- 
δεϊς καί διάφοροι περιστάσεις άπαιτοΰσιν έ- 
κλογήν τοΰ δικαίου, προερχομένην άμέσως έκ 
τοΰ χαρακτήρος αύτών.—Όταν ιδία έν ταΐς 
πολιτικαΐς ύποθέσεσιν άναφέρωνται δογματι
κοί, θεωρητικοί, πολυμαθείς κτλ., έννοοΰνται 
οί σχολαστικοί, ήτοι άνθρωποι, οϊτινες γνω- 
ρίζουσι τά πράγματα μόνον in abstract·.», 
άλλ' ούχί in concreto.

Σοπενχάονεο.

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΦΥΤΩΝ
«Αλλαγή τών δοχείων.

Οί άσχολούμενοι είς τήν διατήρησιν καί 
καλλιέργειαν άνθέων γνωρίζουν βεβαίως, ότι 
πολλά φυτά, φυτευόμενα τό έαρ ή τό Οέροςέν 
τοϊς κήποις, έχουσιν ανάγκην μεταφυτεύσεως 
κατά τό φθινόπωρον καί μεταφοράς έντός θερ - 

μοκηπίων ή απλώς έστεγασμένων διαμερισμά
των, διά νά εύρεθώσι πρ'.φυλαγμένα κατά τών 
βροχών, τών σφοδρών ανέμων καί τοΰ ψύχους. 
’Ιδού τι συμβουλεύομεν αύτούς νά πράττωσι, 
χάριν μεγαλειτέρας εύκολίας καί ταχύτητας, 
μέθοδον απλήν καί έν χρήσει νΰν παρά τοϊς 
κηπουροΐς ’Αντί νά μεταφυτεύσωσι τά φυτά 
των έκ τών δοχείων έντός τοΰ εδάφους, με- 
ταφυτεύωσι ταΰτα είς μεγαλείτερα δοχεία, τά 
όποϊα θέτουσιν έντός τοΰ εδάφους, σκάπτοντες

άναλόγους λακκίσκους καί τά κρύπτουσι διά 
τοΰ χώματος, ούτως ώστε νά φαίνεται μόνον 
το φυτόν. Οΰτω πως είνε εύκολος ή μεταφορά 
τών φυτών τούτων κατά τό φθινόπωρον.

Τοιαΰτα φυτά, ώς γνωστόν, είνε οί κοχεοί, 
αί όρτενσίαι, Πρίμουλαι, Γερνεραρίαι, Πριμι- 

βέραι κ. τ· λ.Ήδη κρίνομεν όρθόν νά έκθέσωμεν έν όλί— 
γοις τόν κατάλληλον τρόπον διά τήν μεταφύ- 
τευσιν τών φυτών κατά τήν αλλαγήν τών δο

χείων.Άμα έννοήσητε ότι φυτοΰ τίνος αί ρίζαι 
έμεγάλωσαν καί κατέλαβαν όλο τό δοχεΐον 
πρεπει νά σπεύσητε νά μεταφυτευσετε τοΰτο 
ιίί μεγαλείτερον δοχεΐον. Εύκολος δέ τρόπος

διά νά ίδήτε τάς ρίζας τοΰ φυτοΰ εινε ό έξής· 
Κρατήτε τό φυτόν διά τής άριστεράς χειρός 
παρά τήν έπιφάνειαν τοΰ χώματος καί διά τής 
δεξιάς τό δοχεΐον, κτυπάτε δέ οΰτω κρατούν
τες τά χείλη του έπί τίνος προεξοχής, μέχρις 
ότου άποσπασθή ό τύπος τοΰ χώματος είς τό 
σχήμα τοΰ δοχείου. Τότε βλέπετε καλώς Sz 
αί ρίζαι είνε ηύξημέναι, καϊ συμπεπυκνωμέ-

ναι, οπότε έχουσιν ανάγκην μεγαλειτέρου δο
χείου.

Ή έργασία τής μεταφυτεύσεως πρέπει νά 
γίνεται τήν έσπέραν, νά ποτίζεται καλώς τό 
δοχεΐον καί νά τίθεται είς μέρος δροσερόν καί 
σκιερόν ώστε νά νά μή προσβάλλεται άπό τόν 
ήλιον κατά τάς πρώτας ήαέρα..

Αί έναντι εικόνες δεικνύουσι τήν καλήν ή 
κακήν τοποθέτησιν τοΰ φυτοΰ. Έν τή 1η τό

φυτόν έφυτεύθη πολύ ύψηλά καί ήναγκάσθη ό 
κηπουρός νά θέση πολύ χώμα ύψηλότερον τής 
έπιφανείας τοΰ δοχείου, τό όποιον δέν είνε ορ
θόν διότι είς τό πότισμα τό περισσότερον ΰδωρ 
χύνεται έκτός τής γάστρας. Έν τή 2α τό 
φυτόν έτοποθετήθη πολύ χαμηλά, ώστε αί ά- 
ναπτυσσόμεναι ρίζαι δέν θά εΰρουν πολύν χώ
ρον καί ταχέως θά στενοχωρηθώσι. Έν τή 3η 
είκόνι τό φυτόν έτέθη πολύ πλησίον τής πλευ
ράς τοΰ δοχείου, τέλος δέ ή τετάρτη είκών 
δεικνύει τήν καλήν τοποθέτησιν.



76 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 77

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΡΟΤ
Κατά τάς έξετάσει; τής Δημοσίας ’Εμπο

ρικές Σχολή; Σύρου γενομένας τδν παρελθόντα 
’Ιούνιον έθαυμάσθησαν ίδίω; αί πρόοδοι τών

Ό κ. Ήλ. Σαλταφέρας καθηγητής 
τής Αγγλικής.

μαθητών εΐ; την Άγγκικήν, την τόσω άναγ- 
καίαν ταύτην γλώσσαν τοΰ εμπορίου. Καθη
γητή; δε ταύτης είναι ό γνωστός τοΐς συνδρο-

Μάριος Ν. Χριιότούλης

μηταΐς ήμών κ. Ήλίας Σαλταφέρας, συνερ
γάτης τή; «Φύσεως», δστις κατόπιν εμβριθών 
καί πρακτικών σπουδών έν Κωνσταντινουπόλει 

καί Έσπερίιρ κατώρθωσε ν’ άναδειχθή ό κρά- 
τιστος έν Έλλάδι Καθηγητής τής χρησιμω- 
τάτης ταύτης γλωσσης τοΰ Κερδφου Έρμου, 
διορισθείς ύπηρεσιακώς είς τήν ώς εΓοηται Σχο
λήν, ένθα έδίδαξε τόσον εύμεθόδως, «όσον 
πρακτικώς, τόσον άποτελεσματικώ; καθ’ δλον 
τό λήξαν σχολικόν έτος, ώστε αληθώς οί πάν
τες έξεπλάγησαν μέ τούς εκτάκτους φωστήρας, 
τούς οποίους παρουσίασε κατά τάς εξετάσεις, 
κατόπιν σημειωτέον διδασκαλία; 3 μηνών, με
ταξύ τών οποίων διέλαμψε διά τήν γνησίαν 
αγγλικήν προφοράν του καί τήν σπανίαν είς 
τήν γλώσσαν ταύτην εύχέρειάν του ό εύφυέ- 
στατο; 14ετή; Μάριος Ν. Χρηστούλης, τοϋ ό
ποίου δημοσιεύομεν καί τήν εικόνα.

Δέν άποροϋμεν διά τάς γιγαντιαίας ταύτας 
προόδους τών μαθητών τοϋ κ. Σαλταφέοα, 
διότι εκτός τοϋ δτι ούτος τυγχάνει άριστα έγ- 
κυκλοπαιδικώς καί άρτίως ε’μπορικώς μεμορ- 
φωμένος, κατέχει καί πείραν σπανίαν, καθό 
περιηγηθείς ολην σχεδόν τήν Άπω ’Ανατο
λήν καί προσθεϊς μέγα κεφάλαιον νέων γνώ
σεων είς τό φύσει πρακτικόν του πνεϋμα, άλλ’ 
απλώς τόν συγχαιρόμεθα έκ καρδίας ώς τυγ- 
χάνοντα καί συνεργάτην μας, διά τούς ύπέρ 
τής Σχολής ταύτης κόπους του και τώ εύχό- 
μεθα όπως εξακολούθηση κατά τόν αύτόν τρό
πον εργαζόμενος διά τό καλόν τής τε Σχολής 
καί τοΰ τόπου, δστις είχε τήν εύτυχίαν νά 
τόν προσλάβη ώς καθηγητήν του.

Π·.·.

ΕΙΣ ΕΥΤΥΧΗΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ

*0 άβραμιαϊος έν ΙΙειραιεΐ καί έν Άθήναις 
οίκος Χαραμή έπανηγύρισεν έσχάτως χαράν 
μεγάλην έν τώ έν Πειραιεΐ μεγάρω τοϋ γνω- 
στοϋ μεγαλεμπόρου κ. Σταμ. Παπαλεονάρδου, 
τούς γάμους τοϋ γυναικαδέλφου του καί ένός 
έκ τών μάλλον έπιλέκτων μελών τής ΙΙειραϊ- 
κής κοινωνίας, καί έφοπλιστοϋ, έξόχως δέ μορ
φωμένου νέου κ. Παναγ. Χαραμή μετά τής 
χαριτωμένης καί πολύφερνου Δ)ίδος Ίριδος 
Μαθορίκου, κόρης προσφιλεστάτης τοϋ έν Αυ
στραλία πρό έτών έγκατεστημένου πολυτα- 
λάντου έμπορου έκ Σπετσών, τοΰ τιμώντος 
έκεΐ τό ελληνικόν όνομα διά τά έθνικώτατα 
αύτοΰ αισθήματα καί τόν πατριωτισμόν αύ- 
τοΰ κ. Γρηγορ. II. Μαθορίκου. Έπί τή πε- 
ριστάσει ταύτη δέν νομίζομεν περιττόν νά 
γνωρίσωμεν είς τούς άναγνώστας μα; πτυχά; 
τινας έκ τής παραδειγματικωτάτης διά πάντα 
ξενητευμένον "Ελληνα ζωής δραστηριότητος 
καί αγάπης πρός τήν πατρίδα του. *0 κ. Μα
θορΐκος πρό 30 έτών ώ; ναυτόπαις εις τι ίστιο- 
φόρον, άποδυόμενος είς τούς τραχείς αγώνας 

τής ζωής, είχεν αναχώρηση έκ Σπετσών μετ’ 
άλλων ναυτόπαιδων δι’ Αυστραλίαν. *0 πλοϋς 
ύπήρξεν περιπετιώδης καί περιπετιωδεστέρα 
ή άφιξις έκεΐ Τότε ούδέ εΐς "Ελλην ύπήρχεν 
έν Μελμπούρν, μόνος δέ ό Μαθορΐκος άπεφα 
σισε ν’ αντιμετώπιση, έρημος συγγενών καί 
προστατών καί φίλων, είς τήν άλλην άκραν 
τοΰ κόσμου, μέ τήν έδραίαν πεποίθησιν νά θοι- 
αμβεύση ώς Βιοπαλαιστής, πάντα κίνδυνον

Όλοι οί άλλοι έκ τών συνταξειδιωτών αύ- 
τοϋ έπέστρεψαν άπρακτοι σημειωθήτω δέ, ότι 
οί πλεϊστοι ήσαν Άγγλοι ναυτόπαιδες, έκ 
φύσεως δεδοκιμασμένοι είς τάς περιπετείας τής 
ζωής καί τής έξεΰρέσεως τύχης. Ό κ. Μαθο
ρΐκος μόνος, έκεΐ καί τάς έλπίδας του έχων 
έστραμμένας πρός τόν Θεόν, αγωνίζεται βήμα 
πρός βήμα, κατακτών καθημερινώς έδαφος 
παλαίει κατά δυσχερειών, πρό τών οποίων πας 
τις άλλος ήθελεν άποδυσπετήση ύπερπηδα πάν 
πρόσκομμα, μόνωσιν, έγκατάλειψιν, έρημίαν 
συμπατριωτών καί φίλων, όταν έπί τέλους, ή 
εύτυχία αρχίζει νά τοϋ προσμειδιά, αρχίζει ν’ 
αποκτά τά πρός τήν πρόοδον κκί προαγωγήν 
αύτοΰ άναγκαιοΟντα έφόδια, έμπορεύεται, συ
ναλλάσσεται, ή φυσική αύτοΰ εύφυΐα, ή καλή 
του πίστις καί ή έντιμότης αύτοΰ τώ διανοί- 
γουν εύκολωτέραν τήν οδόν είς τούς άγώνάς 
του, καί μετά 30 έτών πάλην διαρκή θριαμ
βεύει, κατακτητής τής ζωής καί τής εύτυ- 
χίας.

Ό κ. Μαθορΐκος σήμερον έχει τό πρώτον 
ξενοδοχεϊον έν Μελπούρν, μέ προσωπικόν υπη
ρεσίας πλέον τών 100 προσώπων καί μέ έξοδα 
έτησίως πλέον τών 10 χιλιάδων αγγλικών λι
ρών. Τό ξενοδοχεϊον του είνε ένα κέντρον ελ
ληνικοί» πολιτισμού είς τήν μόλις πρό 60 έτών 
δημιουργηθεϊσαν αύστραλιακήν μεγαλούπολιν. 
Εϊνε ένα άπό τά κοσμήματα τής πόλεως. τι
μών τό έλληνικόν όνομα έν τή ξένη, ή τιμιό- 
της δέ καί ή εύσυνειδησία καί ή ακρίβεια ά- 
ποτελοϋν τούς λαμπροτέρους τίτλους του.

Άλλ’ ό κ. Μαθορΐκος δέν έλησμόνησε καί 
τήν προσφιλή αύτοΰ πατρίδα, τήν Ελλάδα. 
Δέν συνεχωνεύθη, ώς είς πολλούς τών έν Αύ- 
στρκλία Ελλήνων συνέβη καί συμβαίνει. Έ- 
νυμφεύθη μέν Άγγλίδα, άλλ’ είχε τήν δύ- 
ναμιν νά έλκύση αύτήν πρός τήν θρησκείαν 
τής πατρίδος του, ή άνατροφή δέ ή έλληνο- 
πρεπεστάτη, ήν έδωκεν είς τά τέκνα του ό
περ καί χαρακτηρίζει τήν σύζυγόν του, πα
ρουσίασε τόν δλον οΐκόν του πρότυπον οΓκου 
ελληνοπρεπούς καί λευκοτάτου. Χαρακτηρι
στικόν τοϋ κ. Μαθορίκου έστω καί τοΰτο, οτι 
πρό 8 έτών έξεκίνησε άπό τήν Αύστραλίαν διά 
τήν Μεγαλόχαρην τής Τήνου διά νά βαπτίση, 
είς τό ’Ορθόδοξον δόγμα τής πατρίδος του καί 
τά πέντε αύτοΰ τέκνα δώσα; είς αύτά ελλη
νικά ονόματα. Έσχάτως έλθών ένταΰθα κατά

τούς ’Ολυμπιακούς Αγώνας μετά τής μεγα- 
λειτέρας Ουγατρός του δ)ίδος "Ιριδος, ύποδείγ- 
ματος κόρης εύγενοϋς, έξόχως μεμορφωμένης 
καί ύπό άγωγήν έκπαιδευθείσης έλληνοπρε- 
πεστάτης, έγνωοίσθη μετά τοϋ πατριαρχικού 
έν ΙΙειραιεΐ οίκου τοϋ κ. Ίω. Χαραμή, τοΰ 
τόσα έπίλεκτα τής έν ΙΙειραιεΐ-'καί έν Άθή
ναις κοινωνίας μας μέλη άριθμοΰντος, ή γνω
ριμία δέ αύτή έσχεν ώς εύάρεστον αποτέλε
σμα, τήν ένωσιν δύο έκ τών προσφιλεστέρων 
αύτών ύπάρξεων, τής δίδος "Ιριδος Μαθορίκου 
καί τοΰ Παναγ. Χαραμή, ών ό γάμο; έτελέ- 
σθη έσχάτως ώς προείπομεν ύπό τούς έύμε— 
νεστάτους οιωνούς.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Άφίχθη έκ Βερολίνου ό πολύτιμος συνερ

γάτη; καί φίλος ιατρός κ, Ν. I. Μωραίτης, 
ουτινος αί ώραΐαι έκ τής Γερμανικής πρωτευ- 
ούσης άνταποκρίσεις είνε γνωσταί τοΐς συν- 
δρομηταϊς τής «Φόσεως». Μετά μικράν τινα 
διαμονήν ένταύθα καί τή ιδιαιτέρά πατρίδι 
του Βώλω, θέλει πάλιν έπανακάμψει είς Βε- 
ρολΐνον πρός τελειοποίησιν έν τή χειρουργική, 
συνεχίζων τήν άποστολήν τών ένδιαφερουσών 
έπιστολών του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΦΑΑΗΡΕΓΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΙ ΕΝ NEQ· ΦΑΑΗΡΩι 

ΔΗΜ. ΒΛΗΣΙΔΟΥ ( Ίερέως).

Τέλειον Λύκειον συνεστήθη έσχάτως έν Ν. 
Φαλήρω έν εναέρφ καί ευηλίφ οίκήματι, πρό; 
τόν σκοπόν τοΰτον ίδρυθέντι, μετά κήπου με
γάλου καί δωματίων εύρυχώρων, πρός άνετω- 
τέραν φοίτησιν τών μαθητών, έν θέσει ύγιεινή 
και κεντρικωτάτη.

Περιλαμβάνει: Λ '. Νηπιαγωγεΐον. Β . τέσ- 
σαρας τάξεις Δημ. Σχολείου. Γ. τρεις τάξεις 
Έλλην. Σχολείου.

Αί έγγραφα! ήρξαντο.
Τά μαθήματα άρχονται τή 18 Σεπτεμβρίου 

ώρισμενως.
Διευ&υντης Δημ. ΙΙληόίδης ίερεύς. 

-otgc—

ΣΟΦΙΑΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
•ΠΑΛΜΟΙ*

Είς πλουσιώτατον καί καλλιτεχνικώτατον 
τομίδιον έξεδόθη συλλογή έκ' τών καλλίστων 
ποιημάτων τής ήμετέρας συνεογάτιδος κ Οί- 
κονομίδου, ύπό τόν τίτλον «Παλμοί».

Συνιστώμεν είς πάντας τούς φιλομούσους 
τήν άπόκτησιν τών ποιήσεων τούτων.

Τιμάται αντί δρχ. δύο.
Παραγγελίαι είσί δεκταί καί παρ’ ήμϊν.
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ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ —Τδ έξεσκόνισα, κύριε, τδ έξεσκόνισα καλά. 
—Περίεργον ! Είχα Αφήσει είς τήν τσέπη 

μου ένα τσιγάρο καϊ εϊνε Ακόμη!

—Και σας επισκέπτεται ό Ανεψιός σας α
κόμη τακτικά ;

— Ευτυχώς έπαυσε πλέον.
— Καϊ πώς τοΰτο ;
— Άπλούστατον. Την τελευταίαν φοράν δπου 

ήλθε τώ έδάνισα 25 δραχμάς με την συμφω
νίαν τά μοϋ τάς έπιστρέψη ,ϊς την πρώτην του 
έπίσκεφιν... Εννοείται δτι εκτοτε δέν τον ίπα- 
νειδα.

μαλακά, ράβδους καί λαιμοδέτας διά κυρίους
δεμένους...»

—Ή λογικέ) ενός άρτοπώλου^
—Έγώ σοΰ λέγω πώς τό αφρέσκοη καϊ τδ 

«ζεστό» εϊνε τδ ίδιο πράγμα.
—Είσαι τρελλός !
—Λοιπόν ! Τδ ζεστό ψωμί δέν εϊνε φρέσκο ;
— Καλά, καί τά φρέσκα Αγγούρια εϊνε ζε 

στά ;

Άπό τήν συνεδρίασιν τοΰ δη μ. συμβουλίου 
μικράς τίνος πόλεως.

*0 δ/ιραρχος. Κύριοι, μετά χαράς σάς 
Αναγγέλλω δτι κατά τήν έναρξιν τής στρώσεως 
τής μεγάλης δδοΰ θά παρευρεθή καί όκ. Ύ- 
πουργός, διά νά καταθέση τόν θεμέλιον λίθον.

Είς τδ σχολεϊον.
—Είπέ μου, Τοτό, άν ή μαμά σου δώση 

εις τήν Αδελφήν σου 7 μήλα και τής είπή νά 
σοΰ δώση τά 4 πόσα θά τής μείνουν ;

—Θά τής μείνουν μόνον 2.
— 'Ωραία. Άλλα άν αυτί σοΰ δώση μόνο 2 

μήλα ;
— Θά τδ 'πώ τής μαμάς καί θά τής φάη....

"Ενας γαλακτοπώλης φέρων καθημερινώς 
γάλα είς μίαν οικίαν έχυσε εις τδ δοχεΐον μίαν 
πρωίαν ύδωρ καθαρόν. Ή ύπηρέτρια έκπλη
κτος τώ λέγει:

—ΤΙ κάνεις, γαλατά ; Συ μοϋ δίδεις νερά 
καθαρό!

—Ώ ! διάβολε, Απήντησεν ουτος Αλησμό
νησα νάβάλω καί γάλα !

Μnil

Είς τάς έξετάσεις ένδς σχολείου.
—Δέν μοΰ λέγεις, παιδί μου, πότε έγινεν ή 

έπανάστασις τοΰ 21;

"0 λόγος περί τίνος συγγραφέως πολύ ζηλο- 
τύπου Αλλά καί Αναξίου λόγου.

—Λέγουν δτι δέν καταδέχεται νά δμιλεϊ ίμέ 
Ανθρώπους κατωτέρους του.

— Μά τότε θά ζή ολομόναχος !

- Τί ώρα παρακαλώ Αναχωρεί ό σιδηρό
δρομος ;

—Στη μισή...
—Εύχαριστώ. Ένόησα.

Παιδικοί σκέψεις.
—Δέν νομίζεις πώς τρέμουν τά άστρα 

επάνω είς τόν ουρανό ; Γιατί άρα γε ;
—Μπά ! καϊ ου νά ήσουνα έκεϊ ’πάνω δέν 

θά έτρειιες άπό τό φόβο σου ;

Μία κυρία Επισκέπτεται οικίαν προς ένοι- 
κίασιν, δτε ζητεί νά ιδη και τό υπόγειον, δτε 
δέ κατήλθον έκ τόσων πολλών καϊ σκοτεινών 
διόδων.

—"Α! άνεφώνησεν ! εϊνε Απελπισία νά κα 
τεβαίνη κανείς έδώ. Τοΰτο δέν εϊνε Αποθήκη, 
εϊνε κόλασις.

Καϊ ή ένοι/.ος κινοΰσα πονήρως την κεφαλήν.
—Σάς βεβαιώ δτι δι' έμέ ήτο παράδεισος 

δταν μέ ήρχιζεν είς τό ξύλον ό άνδρας. "Αμα 
κατέφευγα έδώ δέν έτολμοΰσε νά έρθη.

Ζητήματα ύγιεινής.
— Πώς κατώρθωσες νά φθάσης εις τοιαύτην 

ήλικίαν;
—Διά τής Αποχής Απδ τά οινοπνευματώδη.
— Καϊ σείς;
— Έγώ χάρις εϊς τά δκτώ-δέκα καθημε

ρινά μου ποτηράκια.

£3.

Γιάννη, γιατί δέν έξεσκόνισες τδ παλτό 
μου.

Ό τοιδς έρχεται έκ τοΰ σχολείου μέ τά μα- 
λιά άτακτα, τό πρόσωπον μωλοπισμένον καί τά 
ενδύματα σχισμένα.

—Δυστυχή, τοΰ φωνάζει ή μαμά του, πάλι 
έπιάσθηκες μέ τους συμμαθητής σου ;

—"Οχι, μαμά, μή μέ δέρνεις, ήσαν Από 
άλλο σχολείο.

Ό ιιπαμπας (δεικνύων πρός τόν μ.κρόν
διαβολάκον τον τον πρό δλίγου άφιχΰεντα 
γαντόσωμον Αδελφόν του).

—“Ελα. φίλησε τό θείο σου
—Μά έχει Ανυψωτήρα διά ν'άναιβώ ;

y‘-

—“Ετσι λοιπόν, κύριε ; Έγώ σοΰ δίνω τήν 
πεντάρα κάθε, 'μέρα διά τόν πτωχό έκεϊ στή 
γωνία καί συ πηγαίνεις είς τόν καστανά !

—Μά καϊ αυτός ό γέρος δέν εϊνε πλούσιος

Απόσπασμα διαφημίσεως καταστήματός τι-
νός:

Εφέραμεν καπέλλα σκληρά, χειρόκτια

Παιδικαϊ σκέψεις. 
—Μά, Κωστάκη. 

θετόν ;
—"Οχι ! ποΰ εϊνει τά τρία γένη του ;
— ‘θ'Γάτος, ή γάτα, τό γατάκι...
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ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
16. Προβληματική ελκών.

Δια καταλλήλων γραμμών νά συνδίθώσιν αί κοκκί- 
δες, ούτως ώστε νά σχηματισθή τό σχήμα 

ανθρώπου επαιτοϋντος.

17. Αίνιγμα
Ι'.ιμ’ άθώον, πλήν άσπλάγχνως 
καταδίκην μοί κηρύσσεις 
καί Γνα τήν έκτελέσ/ς 
σπεύδεις φιύ 1 είς τήν μανίαν 
τού πυρό; νά μέ έκθεσης" 
Άφ' ου δέ μέ πυρπόλησης 
Απαθώς τό βλέμμα φέρεις 
έν έκτάσει ’σ τήν θανήν μου 
καί άγάλλεσαι καί χαίρεις 
Πλήν όπόταν τελευτήσω, 
Εΰσπλαγ/νίζεσαι τό θύμο 
καί μέ λύπην σου τό πτώμα 
καταθέτεις εϊς τό μνήμα.

18. Γρϊ’ΰος

Τ’ ιόά Μα Ε δνοι έ' χρ 1 υμών

19. Πρόβλημα

+ + ά-
4- + +

+ + +
+ ++ + + Α +

+ + +
4- + +

+ + +
Έκ τεσσάρων λέξεων σημαινουσών : α') μεγάλην 

εκτασιν 6') αξίωμα στρατιωτικόν" γ') όνομα κύριον 
καί δ') επαρχίαν τής Ελλάδος, σχηματισθήτω ά
στήρ ού τό κοινόν κέντρον είνε τό γράμμα Α.

20. Φύρδην Μίγδην
II— Γειναυκε — νεδ — Τακεδεσδαι —

ΛΥΣΕΙΣ ΙΙΝΕΥΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
2ου τεύχους.

θ· Σχηματίζεται διαγωνίως, άπό τής άνω δεξιάς 
γωνίας, μέχρι τής κεφαλής τής τροφού.—7. ’Ανα
νάς,—8. Ό Έρμης ε’νε άστρον — 9. ’Αργία, μή
τηρ πάσης κακίας.—10. Ή μουσική τέρπει.

ΛΥΓΑΙ II. Δ. έκ Πειραιώς 4, Δ. Γεωργιάδης έξ 
Αθηνών ?, Μ. Σφυρής έκ Σύρου 5, Ιφιγένεια Πα- 
σχαλίδου έκ Κων)πόλεως 4, Λ. Γιαννόπουλος έξ 
’Αθηνών 3, Μαρίκα Φιλίππου έκ Πειραιώς 3, Ε. 
Δοάκου έκ Πειραιώς 5. και Έπ. Κυριακάκης έξ 
’Αθηνών I.

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΛΙΔΟΣ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΩΝ
ΕΝ ΓΑΣΤΟΥΝΗι

Οίνοι γνήσιοι άνευ ρητίνης λενκοι καί μέ- 
λανες. ΓΙοιο'της άρίστη. Κατασκευή νέου συ
στήματος διά τής 'τελειότατης μεθόδου, ύπό 
ειδικού οίνοποιοϋ.

Τιμαΐ συμφέρουσαι.
Κατανάλωσις χονδρικώς είς βυτία καί

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΝΕΤΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΕΝ ΒΟΛΩ
Μεγάλη παρακαταθήκη Κονιώκ, Ρουμίου, 

Ζαμάϊκα, Ούζον, Τσιπούραν, διάφορα ηδύ
ποτα.

ΙΙοιότης άριστη. "Ετος ίδρύσεως 188G.

Ν., ΚΟΝΤΖΙΑ
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Είναι τό καλείτερον καί μεγαλείτερον ξε
νοδοχείου έν Πάτραις, παρά τήν παραλίαν, έν 
καλλίστη θέσει, όπερ μεταρρυθμισθέν ήδη και 
έπαυξηθέν κατέστη μοναδικόν εϊς τό είδος. 
Κεϊται έπί τής καλειτέρας θέσεως άπέναντι 
τοΟ λιμένος καί περιέχει S0 δωμάτια. Καθα- 
ριότης, περίποίησις καί τάξις έκτος πάσης 
αμφιβολίας.

Τιμαι μέτριοι.

ΜΕΓΑ ΕΔΑΗΝΙΕΟΝ ΚΟΥΡΕΙΟΝ 

ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 
Πλατεία Μοχάμετ Άλη έν 'Αλεξάνδρειά 
Υποκατάστημα οδός Ροσσέτης άο. 8. 

Μετά πλήρους συλλογής αρωμάτων παχυμύ- 
ρων, ψηκτρών, σαπώνων, ευωδιών κτλ.

Περίποίησις μοναδική, προθυμία έκτακτος.

ΤΥΙΙΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝ Η— ’Οδός Περικλεούς. Άριθ. 18.


