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0 ΠΡΟΠΑΠΠΟΣ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ
ΕΥΡΕΘΗ ;

φ’ δτου παρά των πλεί- 
στων φυσιοδιφών ή Αλή
θεια τής θεωρίας τοϋ 
μεγάλου “Αγγλου φυσιο
δίφου Darvin, τοϋ άρί- 
οτου τούτου Αποκυήμα
τος τής παρατηρήσεως, 
τής έμβριθοΰς τών δν- 
των μελέτης έπϊ ΊΟετίαν 
καί πλέον, έγένετο άπο 
δεκτή, ήγέρθη τδ ζήτη
μα. τις τών πιθήκων, 
μεθ'ών στενώτατασυνδέε- 

ται δ άνθρωπος, είναι δ πρόγονος αΰτοϋ, ποιον 
δηλ.τδδν τό προηγηθέν τοϋ άνθρώπου καί βαθ
μηδόν μετάβάν εις τήν μορφήν αύτοΰ. Τδ ζήτη
μα τοΰτο πολλούς άπηοχόλησε καϊ πολλάς συ
ζητήσεις προύκάλεσε, άπειροι δ’ έργασίαι έξό- 
χων νόων καϊ διανοιών έγράφησαν, καθότι ήν 
ζήτημα τούς τε Δαρβινιστάς τά μάλα ένδιαφέ
ρον πρδς ύπεράσπισιν τών δοξασιών αύτών και 
πρδς τούτοις τους άντιδαρβινιστάς, καθότι μέ
χρι πρδ ό λίγου ούδείς σχεδόν τών ζώντων πι
θήκων έφαίνετο διεκδικών τδν τίτλον τοΰ προ ■ 
πάτορος τοΰ Ανθρωπίνου γένους καί άχρι τής 
έποχής έκείνης ούδέν άπολιθωμένον είδος υ
πήρχε πλησιάζον τφ άνθρώπφ, γεγονός δηλ. 
μεγάλην τοΐς τελευταίοις χορηγούν δύναμιν πρδς 
πόλεμον τής θεωρίας τής έξελίξεως.

Προβαίνοντες είς τήν σπουδήν καϊ τήν έκθε- 
σιν, ώς οϊον τε βραχύτερον τών τοιούτων ’ρευ · 
νών καί τών τής έπιοτήμης έπϊ τοΰ ζητήματος 
τούτου συμπερασμάτων, κρίνομεν καλόν νά εΐ- 
πωμεν δλίγα έπϊ τοΰ τίνα άνθρωπον έννοοϋμεν 
λέγοντες δτι ΘΑ ζητήσωμεν τόν προπάτορα. Βε
βαίως δέν έννοοϋμεν, ούδέ τήν άναγκαίαν σύγ ■ 
κρισιν ι?ά κάμωμεν μεταξύ τών πιθήκων καϊ 
τοϋ άνθρώπου τοΰ πνευματικού, τοΰ άνθρώπου 
τοϋ κυριάρχου νϋν τοΰ πλανήτου, τοΰ άνθρω 

που τοϋ γνωρίζοντας καί κατέχοντος γραφήν 
καϊ έναρθρον γλώσσαν, διότι ούτος μόλις άπδ 
τής χθές ένεφανίσθη, μόλις πρό 10 χιλιάδων 
έτών χρονολογείται, άφ’ ής δηλ. έποχής Ιστο
ρικά τεκμήρια τούτου έχομεν, καί έχομεν ώς 
προγόνους αύτούς τούς προϊστορικούς άνθρώ
πους τής λιθίνης έποχής.

Δέν θά συγκρίνωμεν πιθήκους καϊ άνθρω
πον πεπολιτισμένον τής τελευταίας περιόδου 
τής σιδηράς έποχής, τδν έρεινωντα διά τών 
ύπ' αύτοΰ έπινοηθέντων οργάνων ουρανόν, 
γήν, Σόμπαν, τδν άστραπιχίως διά τοΰ ηλεκ
τρισμού τας Απείρους έκστάσεις διασχίζοντα, 
τδν τής γής κυρίαρχον καϊ άγωνιζόμενον νϋν 
καϊ τδν Αέρα νά καταλάβη ! Βεβαίως ούχί ! ! 
Ή Ανατομία, ή έμβρυολογία πολλά βεβαίως 
τής συγγένειας θά μας έδιδε τεκμήρια, άλλ’ ή 
παμμεγίστη, έκπληκτική και κολοσσιαία δια
φορά τής πνευματικής άναπτύξεως πολύ θά 
έδυσχέραινε ! !

Έννοοϋμεν καϊ τήν σύγκρισιν θά κάμωμεν 
μεταξύ τών πιθήκων καϊ τοΰ άρχεγόνου, τού 
πρώτου άνθρώπου, τοΰ έν σπηλαίοις και ά- 
γρίοις δάσεοι μετά τής σπηλαίας άρκτου, ιού 
λέοντος, τοΰ Γορίλλα ουγκχτοικήσαντος, τού 
άνθρώπου τοΰ μή γνωρίζοντος γραφήν, ούδέ 
γλώσσαν έναρθρον έχοντος, άλλ’ άναρθρους καϊ 
ποικίλας μονοσυλλάβους έκπέμπονιος κραυγάς, 
τοΰ Αγρίου δηλ και ζωώδους άνθρώπου. Τοι- 
οϋτος Αναμφιβόλως υπήρξε καϊ τούτου τεκμή
ρια ού μόνον τά Απολελιθωμένα λείψανα αύιοΰ 
τά έν σπηλαίοις μετ' δστών Αγρίων ζώων ευ
ρισκόμενα, άλλα καϊ αί σημεριναϊ τής γής ά
γριοι φυλαΐ, αί είσέτι κατα πολύ Ανεξερεύνητοι.

01 Χιλλούκ κα) οΐ Διούρ, φυλαΐ τής Κεν
τρώας 'Αφρικής γυμνοί περιπατοϋντες καϊ 
τούς τομείς δδόντας άποξύνοντες, δπως κάλ- 
λιον τόν Αντίπαλον δάκνωσι, οί Νιάμ-Νι&μ άν- 
θρωποφάγοι, οί Monbolloxt και άλλοι άριδήλως 
τήν Αλήθειαν τής τοιαύτης ύπάρξεως καιαδει- 
κνύουσιν. Ό βίος των έντελώς ζωώδης,ή μορφή 
αύτών, τά ήθη καϊ έθιμα, ή γλώσοά των πάν-
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τα πιθηκικά μάλλον είναι ή Ανθρώπινα και 
την πιθηκικήν και ζωικήν καταγωγήν ήμών 
λαμπρώς έμφαίνουοιν.

Τούτου τεθέντος, ίδωμεν νΰν τίς τών πιθή
κων είτε έκ τών ζώντων είτε έκ τών απολελι-
θωμένων είναι άξιος νά δνομασθή προπάτωρ 
ημών. Καί πρώτον ίδωμεν μεταξύ τών ζώντων. 
Τά ζώα τά κατέχοντα τάς Ανωτάτας τής ζωο
λογικής κλίμακος βαθμίδας είναι οί προπίθη- 
κοι, οί Ανθρωποειδείς πίθηκοι καί οί άνθρωποι. 
Ταΰτα πάντα ένεκα τής τελειοτέρας τών δργά- 
νων των άναπτύξεως καί τής γενικής αυτών 
υπεροχής άπό τών άλλων έκλήθησαν Πρω
τεύοντα (Primates). Διαιρούνται δ' ώς ί-
ξής:

'Ορθά . . . “Ανθρωπος
Πρωτεύοντα 'Ανθρωπόμορφοι πίθηκοι 

Πίθηκοι (κυρίως πίθηκοί;.
Τούτων οί πίθηκοι διαιρούνται εις Π λατ υρ- 

ρώθωνας ή πιθήκους τοϋ Νέου Κύ
αμον (Mycetes, Aleles κ.λ.π.) καί Κατωρ- 
ρ ώ θ ων ας ή τοϋ Αρχαίου κόσμου 
(Macaeus, Cercopithecus, Semnopithecus). 
Μεταξύ τούτων βεβαίως μάταιον θά ήτο νά Α- 
ναζητήοωμεν τόν έλλείποντα τής ζωϊκής άλύσεως 
κρίκον καθότι και ή εξωτερική αύτών διασκευή 
και ή Ανατομική αύτών έναργώς ήμϊν έμφαί- 
νουσι τοΰτο. Άφίνοντες λοιπόν αύτούς, Αρκού- 
μεθα τοΰτο νά παρατηρήσω μεν, δτι, ώς έκ 
χαρακτήρων τινών όμοιων μεταξύ τών κατωρ- 
ρωθώνων καί τοΰ Ανθρώπου (λεπτόν ρινικόν 
διάφραγμα, διεύθυνσις ρωθώνων πρός τά κά
τω, ΰπαρξις όδόντων 4 τομέων, 2 κυνοδόν
των καί 10 τραπεζιτών) έμφαίνεται, ό τελευ
ταίος ούτος έκ τούτων έλκει τήν καταγωγήν, 
ότι δηλ. διακλάδωσίς τις τών καταρρωθώνων 
έδωκε γένεσιν τφ προγόνφ πιθηκανθρώπφ ή
μών.

Μεταβαίνομεν νΰν είς τούς ανθρωπόμορ
φους, οϊτινες διαιρούνται είς Ύλοβάτας 
(Γίββων), Ούραγγοτάγγους καί 
Τρωγλοδύτας (Γορίλλας, Χιμπαντζής). 
Τούτων <5 Γίββων έχει προσωπικήν γω
νίαν ούχί μεγάλην, διάταξιν σπονδυλικής στή
λης έλαφρώς διάφορον τής τοΰ άνθρώπου, έγ
κέφαλον πλουοιώτατον είς γύρους καί άλλους 
τινάς χαρακτήρας, δι’ ών υπερτερεί τών άλλων 
Ανθρωποειδών, Αλλ' ένεκα τών μακροτήτων 
αυτού βραχιόνων, τών δλίγων Ανεπτυγμένων ι
σχίων, τής διαθέοεως τοΰ μυϊκού συστήματος 
καί τινων άλλων υστερεί καί δέν δύναται Ισχύ- 
ρώς καί έρρωμένως νά διαμφισβητήση τόν έπί- 
ζηλον τίτλον.

Ό Ο ύ ρ α γ γ ο τ ά γ γ ο ς έχει τήν σπον
δυλικήν στήλην ούχί εύθιϊαν, άνω μέλη μακρό- 
τατα καί έλαττωματικά ώς καί τά κάτω καί 
άλλους τινάς χαρακτήρας, ών ένεκα υστερεί 
κατά πολύ, υπερέχει δμως διά τών έγκεφαλι

κών γύρων, τής χωρητικότητος τοΰ κρανίου 
τόν προηγηθέντα Αντίπαλόν τον.

0 Χιμπαντζής διά τοΰ ύπερτέρου 
τοΰ τών άλλων Ανθρωποειδών έγκεφάλου, τής 
καλλιτέρας σπονδυλικής στήλης, τών μελών, 
τής προσωπικής γωνίας πλησιάζει μέν τοϊς αν- 
θρώποις, δέν συγγενεύει δμως κατά πολύ.

Τέλος <5 Γορίλλας διά τοΰ αναστήματός 
του, τοΰ έγκεφάλου, τής μυϊκής διατάξεως 
τών άκρων, τής λεκάνης κ.λ.π, ύπερτερεϊ καί 
έπαξίως θά διημφισβήτει νά είναι ή προγονική 
ήμών βίζα, άλλ’ ή διάταξις καί δ Αριθμός τών 
πλευρών, ή σπονδυλική στήλη, οί μεγάλοι κυνό
δοντες καί άλλα Αναγκάζουσιν σύτόν νά πα- 
ραιτηθή τού τοιούτου.

Έκ τούτων πάντων έξάγεται τό συμπέρασμα 
δτι έκ τών ζώντων νΰν πιθήκων, ούδέν είδος 
ή γένος δύναται νά θεωρηθή ώς <5 προπάτωρ 
ήμών. Έκαστου τούτων διά τινων μέν χαρα
κτήρων πλησιάζει, δι' άλλων δμως Απομακρύ
νεται καί τούτου ένεκα έξ ούδενός τούτων έλκει 
τήν καταγωγήν <5 άνθρωπος, Αλλά μόνον δύ
ναται νά θεωρηθή δ εέξάδελφος τών Ανθρω
ποειδών μεθ' ών κοινόν τόν προπάτορα έχει, η 

Άποτυχόντες λοιπόν ένταΰθα νά Αναγνωρί- 
σ οι μεν τόν πρόπαππον ήμών, Αναζητήσωμεν 
αύτόν μεταξύ τών Απολελιθωμένων.

Δυστυχώς δμως ή παλαιοντολογία έλάχιστα 
ημάς ώφελεϊ και συντρέχει. Άπολελιθωμένοι 
πίθηκοι πολύ ολίγοι σχετικώς Ανεκαλύφθηοαν 
κα τοΰτο διότι ζώντες έπί τών δένδρων, (δταν 
δέν πίπτωσιν κατά τύχην είς τό ύδωρ) σπανίως 
κατά τόν θάνατόν των εύρίοκονται είς όρους 
έπιτρέποντας τήν διαιήρησιν κοί Απολίθωσιν 
τοΰ σκελετού των.

Αί πατρίδες αφ' ετέρου τών Ανθρωπόμορ
φων πιθήκων, αί τροπικοί δηλ. χώραι τής ’Α
φρικής, αί νήσοι Βόρνεος καί Σουμάτρα, έν 
αίς δέον νά Αναζητήσωμεν τόν συνδετικόν ζη
τούμενοι· τύπον, τόν έλλείποντα κρίκον, είναι 
είσέτι κατά πολύ άγνωστοι ύπό έποψιν παλαιον
τολογικήν τών θηλαστικών τών τελευταίων γεω
λογικών περιόδων (πλειόκαινου καί τεταρτογε
νούς).

Έν τούτοις χάρις τή Ακαμάτφ τών γεωλό
γων καί παλαιοντολόγων έρεύνη, ήλθον είς φώς 
λείψανα έκλειψάντων πιθήκων. Τούτων τά κυ- 
ριώτερα είδη τά διεγείραντα τήν προσοχήν καί 
έπισπάσαντα τήν μελέτην έπί τοΰ έν λόγω ζη
τήματος τοϋ επιστημονικού παλαιοντολογικού 
κόσμου είναι τρία.

Κατά 1856 έν τοϊς στρώμασι τού Saint- 
liaudens παρά τά Πυρηναία ανευρέθησαν λεί
ψανα πιθήκου κληθέντος Δ ρυοπίθηκος. 
Έπί πολύ ούτος ένομίσθη ότι πλησιάζει τοϊς 
Ανθρωπομόρφοις, καί είς τούτον Απέδωκαν τήν 
λάξευσιν δργάνων τινών λίθινων έκ σκληροτάτου 
λίθου έν τοϊς στρώμασι τοΰ Aurillac τής Γαλ- 

στών μεγάλων ανθρωπομόρφων κρανίων, δ 
πιθηκάνθρωπος ή δ Homo Javanensis Απο
τελεί μέρος τής γραμμής τής Ανθρώπινης ένώ- 
νων ημάς μέ τούς ΓΙββωνας, έκείνους δηλ. τών 
πιθήκων, οϊτινες, ώς προηγουμένως εϊδομεν, 
πλησιάζουσι περισσότερον ημάς διά τής διαμορ- 
φώσεώς των, καί οϊτινες θά κατάγωνται έκ τών 
αύτών ζιοϊκών προγώνων.

"Εν μόνον έλάιτωμα εις τόν πιθηκάνθρωπον 
υπάρχει, ή πιθανή δηλ. έλλειψις ένάρθρου 
γλώσσης, τοΰ πολυτιμωτάτου τούτου χαρακτή
ρας τής Ανθρωπότητος, ώς δ Manoeuvrier 
διατείνεται.'Η στενότης τοΰ μετώπου, ήτις έπι 
τον κοαν ίου τοΰ Tri nil έπεκτείνεται πολύ έπι- 
τρέπει νά αρνηθώμεν, δτι ή εγκεφαλική 
χώρα τοΰ Β roc α1 ήν πλεϊον Ανεπτυγμένη 
πασά τώ πιθηκανθρώπφ ή παρά τοϊς Ανθρω- 
πομόρφοις.

Τό τοιοΰτον δμως, ώς εϊπομεν, πιθανόν 
μάλλον είναι ή βέβαιον, καί τούτου ένεκα δέν 
δυνάμεθα δριστικώς νά Αρνηθώμεν τήν ΰπαρ- 
ξιν τού λόγου παρά τφ Homini Javanensis.

Οΰτω λοιπόν άχρι σήμερον ώς άξιος τοΰ έπι- 
ζήλου Αξιώματος θεωρείται δ Πιθηκάνθρωπος, 
καίτοι τινές τά μάλα ενάντιοι τής Δαρβινείου 
θεωοίας Αρνοΰνται νά αναγνωρίσωσιν τούτον ώς 
τόν τοΰ Ανθρώπου πρόγονον, έξακολουθοΰντες 
οΰτω νά Αντικρούωσιν ώς έσφαλμένην τήν με
γάλην θεωρίαν. ’Αλλ' άν καί πρός στιγμήν 
ύποθέοωμεν δτι δ Πιθηκάνθρωπος δεν είναι 
αύτός ούτος δ κυρίως προπάτωρ, είναι δμως 
μέλος τής ζωϊκής κλίμακος στενώτατα τόν άν
θρωπον συνδέον τοϊς πιθήκοις καί ούδείς, είμη 
δ έθελοτυφλών,δύναται νά Αρνηθή τό τοιοΰτον. 
Εύρισκόμεθα Αναμφιβόλως τή βοήθεια τοΰ Πι
θηκανθρώπου έγγύτατα τώ έλλείποντι κρίκφ, 
καί δν άναμνησθώμεν,δτι ή Παλαιοντολογία μό
λις Από τής τοΰ Κυβιέρου (1769 1832) έποχής 
ανεγνωρίσθη ώς έπιστήμη μόλις δηλ αίώνος βίον 
εχει καί έν τούτοις κατώρθωσε πολλά νά έπι- 
τελέση, εϊμεθα βέβαιοι, 'δτι δν δεν εύρέθη έν 
τφ Πιθηκανθρτβπφ ό σύνδεσμος, έγγυς ο χρό
νος τοΰ τοιούτου.

Ταχέως τή Αεννάφ φροντίδι τών μυστών 
τής χαριέοοης ταύτης Επιστήμης, θά^ 
φώς δ δριστικώς πρόγονος ήμών καί εγγύς η 
ήμέρα, καθ’ τ,ν δ άνθρωπος, δ δαιμόνιος τής 
Αλήθειας ζητητής, δ τήν ΑΛΗΘΕΙΑΝ καί 
ταύτην μόνην ζητών νά μ ίθη καί νά γνωρίση,* 
θάΐδη τόν προπάτορα αύτοϋ, τό δν δηλ. το 
ενώνον αύτόν μετά τοΰ ζαιϊκΟν βασιλείου, ου

1 Λϊ -η κεϊται £ν τώ όπιόθίφ τριτημορίω τοϋ 
τρίτου μετωπικού γύρου είς τό άριότερδν η
μισφαίριου, καί είναι Λ έδρα τοϋ ένάρθρου 
λόγου. Είς Ασθενείς πάδχοντας έξ άφασιας, η 
χώρα του Broca εύρέθη Λολύ ηλ?ωιωμένη, εις 
τινας δέ Ανθρώπους κεϊται είς τό δεξιόν Λμι· 
σφαίριον.

λίαςεύρεθέντων.Άλλ' αί έπί μιας κάτω τούτου 
οιαγόνος έργασίαι τοΰ κ. Gaudry Απέδειξαν τό 
Αβάσιμον τής γνώμης δτι είναι ό πρόδρομος 
τοϋ άνθρώπου. Ή κάτω σιαγών του είναι μα- 
κρά· τό κρανών λοιπόν πρέπει νά είναι πολύ 
προέχον. Πρός τούτοις <5 πώγων παχύνεται πο
λύ και φέρεται πολύ πρός τά δπίσω μεταξύ 
τών 2 τής οιαγόνος βραχιόνων, συνεπώς ή 
γλώσσα έχει όλίγην θέσιν· έπρεπε νά είναι 
στενή πολύ καί λίαν διάφορος τής τοΰ Ανθρώ
που.

Δέν ήδύνατο λοιπόν δ πίθηκος ούτος νά έχη 
φωνήν έναρθρον εις ούδένα βαθμόν. Διά τοΰ 
παχέος πώγωνος, δ Δρυοπίθηκος είναι πολύ 
κατώτερος τών παρόντων 'Ανθρωπόμορφων, 
πλησιάζών πολύ τώ Γορίλλα. Οί κυνόδοντες 
είνε ισχυρότατοι μετ’ επιφάνειας μείζονος τής 
τών άλλων όδόντων, οί ψευδοτραπεζϊται δμοιά- 
ζουσι τοϊς τών πιθήκων καί ούχί τοϊς τοΰ Αν
θρώπου· οί δέ γνήσιοι Αντί νά είναι στρογγυ- 
λοειδεϊς ώς παρά τώ Ανθρώπφ επιμηκύνονται 
έκ τών πρόσω πρός τά δπισθεν.

Συνελόντ’ εϊπεϊν, τό συμπέρασμα είναι δτι δ 
Δουοπίθηκος ήν δ ήττον Ανεπτυγμένος τών 
’Ανθρωποειδών, καί συνεπεία τής μεγάλης δια
φοράς μεταξύ αυτού καί τοΰ Αρχαιοτάτου τών 
προϊστορικών Ανθρώπων, είναι Αδύνατον νά έκ- 
ληφθή καί θεωρηθή ώς δ προπάτωρ ήμών.

Τήν οΰτω έπελθοΰσαν τότε έλλειψιν τοΰ 
συνδετικού κρίκου,έφάνη είτα δτι έπλήρωσεν ή 
Ανεύρεσις παρά τό Sansan τής Nord-Nigeria 
τής 'Αφρικής τεμαχίου κάτω οιαγόνος Αποδο- 
θείσης είς ζώον κληθέν Π λ ε ι ο π ί θ η κ ο ς 
(Pliopit hec us a n I iqu us).

Μέχρι, τέλος, τοΰ 1894 <5 πλειοπίθηκος ε- 
θεωρείτο ώς τό ουγγενέστερον τφ Ανθρώπφ 
ζώον τών όσων έγινώοκοντο, δτε ευτυχώς νέα 
ανακάλυψις έπήλθε, δι'ής οπωσδήποτε Αρκούν
τως φώς έπεχύθη έπί τοΰ σκοτεινού ζητήματος 
καί δύναται τις εϊπεϊν Ανευρέθη δ έλλείπων 
σύνδεσμος. Πρόκειται περί τοΰ πιθηκαν
θρώπου (Pithecanthropus erectus) ή τοΰ 
'Ανθρώπου τής ’Ιάβας I Homo 
Javanensis), δν δ ιατρός Ευγένιος Dubois 
άνευρε εις τάς ήφαιστείους τέφρας τοΰ Trilli! 
έν Java μετά απολελιθωμένων ζώων, ών τινα 
Ανήκουσιν είς σήμερον έξαφανισθέντα γένη, 
και δν έξήταοεν δ πολύς Ε. Ilaeckel. «.Είναι, 
λέγει ούτος, δ τοσάκις ζητηθείς μνηστήρ τής 
κενής θέσεως έν τή σειρμ τών Πρωτευόντων, 
ήιις νΰν έκτείνεται συνεχής Από τών κατωρρω· 
θώνων πιθήκων μέχρι τοΰ Ατθρώπου τοΰ τε
λειότατου τόν όργανισμόντ). Καί όντως, διά τής 
στάσεώς του καί τοΰ Αναστήματός του (1μ, 
657), όμοιου δηλ. τφ τού μέσου Ανθρώπου, 
διά τοΰ κρανίου του, ού ή χωρητικότης(900 — 
1000 κυβ. έκατ.) υπερβαίνει σχεδόν κατά τό 
ήμιαυ τήν μεγαλειτέραν περιεκτικότητα τών γνω
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κατέχει τήν Ανωτάτην τιμητικήν θέσιν. Βεβαίως 
καί δυστυχώς «ή Ιδέα αΰτη ταράσσει καί έξεγείρει 
καθ' έαυτής τούς Αρεσκομένους rd περιβάλλωσι 
διά λαμπρού περιστέμματος τήν Ανθρωπίνην 
κοιτίδα, καί Αν έθέτομεν τήν ήμετέραν δόξαν 
έν τή γενεαλογίρ. ήμών καί ούχί έν τοΐς Ιδίοις 
ήμών έργοις, ήδυνάμεθα τφ δντινά νομίζωμεν 
ή μας αύτούς ταπεινού μένους. Άλλ' δμως τί 
είναι τφόντι ή νέα αΰτη κατά τής ήμετέρας φι
λαυτίας προσβολή. Απέναντι τής ΰπδ τής 'Ασ
τρονομίας ήδη ήμϊν έπιβληθείσης ; “Οτε καθώ- 
ριζον τήν θέσιν τής γής έν τφ κίντρφ τοΰ κό
σμου καί ένόμιζον τδ σόμπαν δημιουργηθέν 
χάριν τής γής καί τήν Γήν χάριν τοΰ ’Ανθρώ
που, ή ήμετέρα υπερηφάνεια ήδύνατο rd ίκα- 
νοποιήται. Καί ή διδασκαλία αΰτη ή γεωκεν
τρική σχετικώς πρός τήν γήν καί Ανθρωπο
κεντρική σχετικώς πρδς τδν Ανθρωπον ήτο συ- 
στηματικώτατα ^σχηματισμένη· κατέρρευσεν δ
μως τήν ήμέραν, καθ' ήν άπεδείχθη δτι ό 
πλανήτης ήμών είναι ιϊς τοϋ ήλίου ταπεινός 
δορυφόρος καί δτι αύτδς <5 ήλιος εϊναι Απλώς 
Er τών φωτεινών σημείων τοΰ ούραιοΰ. ’Ακρι
βώς τήν ήμέραν έκείνην έπεστράφη Αληθώς 
πρδς τήν μετριοφροσύνην δ Ανθρωπος καί ούχί 
σήμερον. Αέν άνέτελλε πλέον δ ήλιος χάριν αύ
τοΰ καθ' έκάστην πρωίαν, δέν άνήπτε χάριν 
αύτοΰ τας αναριθμήτους λαμπάδας του καθ’ 
έκάστην έοπέραν ύ ουράνιος θόλος, ή πλασις 
δέν ήτο πλέον δεδημιουργημένη έπϊτηδες χάριν 
αύτοΰ.

"Οπως δ χωρικός, δστις είχε τήν κοσμο 
κρατορίαν δνειροπολήσει, Αφυπνίξετο δ Ανθρω
πος έν Απλή καλύβη· δέν εϊδεν έαυτδν Ανευ λύ
πης οΰτω σμικρυνόμενον έπί μακρδν χρόνον 
ή τοΰ φευγαλέου δνείρου Ανάμνησις έπερχομένη 
τήν διάνοιάν του έτάραττεν.

Έξ Ανάγκης δμως νπείκων τήν κεφαλήν έ
κλινε, τή πραγματικότητι συνεμορφώθη καί σή
μερον μή ών δ βασιλεύς έκεϊνος τής 
πλάσεως, παρηγορεΐται σκεπτόμενος δτι εϊ
ναι πράγματι δ βασιλεύς τής Γής.

Ή βασιλεία αΰτη ή Αδιαφιλονίκητος καί έφ' 
ή έχει τδ δικαίωμα rd εϊναι υπερήφανος δ Αν
θρωπος κατά τί Απειλείται ή έλαττοΰται διά τής 
γνώσεως τής βαθμιαίας τών είδών μεταμορ- 
φώσεως; Έσται άρα γε ήττον πραγματική, dr 
υπ' αύτοΰ τοΰ Ανθρώπου κατεκτήθη, ή αν έκ 
τών πρώτων αύτοΰ προγόνων έκληρονομήθη ; 
Νομίζομεν, Ούχί! ! Ή νέα λοιπδν διδασκαλία 
μηδαμώς τδν Ανθρωπον ύποτιμώσα μηδέ τήν 
γένεσιν αύτοΰ, μεγεθύνει καί έξευγενίζει τού- 
ναντίον καί έκεϊνον καί ταύτην, καταδεικνύουσα 
αύτφ τήν μεγάλην δύναμιν του διότι αύτδς ού
τος έκτήσατο τήν Αξίαν έαυτοΰ έργαζόμενος 
καί έξαοκών αύτήν!/»1.

Γ. Κ. Ι'εωογαλας
1 Έκ τοΰ Flannnarion. Φυσικών Επιστημών

ΕΞ ΟΣΩΝ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩ
Τό Τριχλωοιοϋχον αζωτον εϊνε ύγρόν 

κίτρινον, ελαιώδες, οπερ έπιψαυόμενον διά 
στερεού σώματος Εκπυρσοκροτεί μετά φοβέρας 
δυνάμεως. Ή έκπυρσοκρότησις αυτή παράγει 
μέγα ποσόν θερμότατος άνερχομένου εις 38450 
μονάδας θερμότητος. Τά Εκλυόμενα δέ αέ
ρια κατά την έκπυρσοκρότησιν έξασκοΰσι πίε- 
σιν είς κλειστούς σωλήνας 5461 ατμοσφαι
ρών.

Τό Βοώιιιον έξουδετεροϊ τό δηλητήριον 
τό όποιον έχουσι τά βέλη τών ’Αγρίων τής 
’Αφρικής, τό όποιον ονομάζεται Curare.

-=>@c=-

Ό Φωϋφόρος άνεκαλύφθη τυχαίως τώ 
1669 ύπό τοΰ άλχημιστού Brandt άναζη- 
τοΰντος τόν φιλοσοφικόν λίθον έν τοϊς οόροις. 
Ό Kunkel έξήγαγε αύτόν έκ 10 στατήρων 
ουρών καϊ έτιμάτο τότε ώς ό χρυσός. Την πα
ρασκευήν αύτοΰ έκ τών οστών άνεκάλυψεν ό 
Galin τφ 1769, ό δέ Scheele έδίδαξε τόν 
τρόπον τής παραγωγής του έξ αύτών. 100 δέ 
όκόδες οστών παράγουσι 10 —12 όκάδας φω
σφόρου.

Κράμα έζ 8 μερών Μολνβδου, 15μ. Βι
σμουθίου, 4 μ. Κασσιτέρου καϊ 3 μ. 
Καδμίου, τό όποιον καλείται μέταλλον τοΰ 
Wood, απαλύνεται είς θερμόν ύδωρ 60° θερ
μοκρασίας, είς 65° δέ εϊνε έντελώς ύγρόν.

Τό θεΰ’κδν άσβέστιον ήτοι ή γύι^ος 
περιέχει κατ’ άρχάς 2 μέρη ύδατος. "Οταν 
όμως Οερμανθή είς 115° αποβάλλει τό ΰδωρ 
τοΰτο καϊ μεταβάλλεται τότε είς τήν λεγο- 
μένην κεκαυμένην γύψον. Αυτή δέ ένουμένη 
μεθ’ ύδατος σχηματίζει πολτον οστις σκληρύ- 
νεται είς τόν αέρα έντός όλίγων λεπτών. Έπι 
τής ίδιότητος δέ ταύτης στηρίζεται ή παρα
σκευή άγαλματίων, Εκμαγείων κλπ. "Αν όμως 
ή γύψος θερμανθή είς 200° χάνει τήν ιδιότητα 
ταύτην νά σχηματίζη πόλτον, καϊ λέγεται 
τότε νεκρά.

θ. Σ. Β.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 

istopia μιας raz motmiaz
— Ή Ερωμένη τοϋ Άντινόου
— Ό ψευδής Σκαραβαίος
— Τά Διονυσιακά όργια

-ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ
Ποιαν σχέσιν δύναται νά έχη ή ’Αρχαίο · 

λογία μέ τόν Πνευματισμόν ; Τήν σχέσιν αύ
τήν αποκαλύπτει έν συνεντεύξει πρός τήν Πα
ρισινήν «Πρωίαν» ό Αιγυπτιολόγος καί βα
θύς Ερευνητής τών Πτολεμαϊκών ιδίως χρόνων 
τής Αίγύπτου Γάλλος αρχαιολόγος κ. Γκαγιέ.

«Εφέτος αί άνασκαφαϊ τάς όποιας ένήρ- 
γησα, είπεν, άπέβησαν ιδιαιτέρως άπό άλλο 
έτος καρποφόροι. Φέρω είς Παρισίους μεταξύ 
πολλών άλλων σπανίων εύρημάτων καϊ πολ- 
λάς χρυσωμένας μούμιας. Ούδεμία τοιαύτη 
ύπάρχει είς τά Ευρωπαϊκά μουσεία, ούδέ είς 
αύτό τό μουσεΐον τοΰ Κάιρου Και άν τώ 
1900 είς τήν Διεθνή "Εκθεσιν δέν εϊχεν έπι- 
δειχθή μία χρυσή μούμια άνήκουσα είς Αιγύ
πτιον συλλέκτην, είς δν και έπεστράφη, αί 
ύπ’ έμοΰ άνευρεθεϊσαι θά εϊχον τά πρωτεία.

Μεταξύ αύτών ύπάρχει μία, ήτις έν τή ζωή 
της ύπήρξεν Ερωμένη τοΰ Άντινόου. Δέν ο
μοιάζει οΰτε μέ τήν θαΐδα οΰτε μέ τήν Λευ- 
κυόνην οΰτε μέ τήν Ροδόπιδα. “Έχει μαύρην 
κόμην σγουράν τόσον ώστε νά φαίνεται ώς 
κλάδοι μαύρων σταφυλών. Βεβαίως ύπήρξε 
πολύ ώραία. Άλλά δέν πρέπει κυριολεκτικώς 
νά λογισθή ή ονομασία τής «Ερωμένης» τής 
άναπολούσης είς τήν φαντασίαν ιδέας τουφη - 
λότητος καϊ ήδυπαθείας. Άλλ’ άπλώς πρέπει 
νά λεχθή, ότι ύπήρξεν ή γυνή αΰτη ιέρεια, 
έξ έκείνων αΐτινες ώς αί Βακχίδες, έχόρευον 
λυσίκομοι, όπισθεν τοΰ άρματος τοΰ νεαροΰ 
Θεού (άφοΰ ό Αιγύπτιος Άντίνοος ήτο άπλή 
προσωποποίησις τοΰ άρχαίου Βάκχου) συμβο- 
λίζουσαι διά τών έκστατικών στάσεων καϊ κι
νημάτων των, τής ηδυπαθούς γοργότητός των 
τής μεθυστικής παραφροσύνης των, τήν άνα- 
νέωσιν τής Γής, τής διανοιγομένης είς τάς έα- 
ρινάς θωπείας τού Θεού τής γονιμότητος καϊ 

τής χαράς.
Ήθέλησα όμως, έξηκολούθησεν έν τή συν- 

εντεύξει του ό κ. Γκαγιέ νά μάθω τό όνομά 
της. Ματαίως ήρεύνησα τούς παπύρους. Τέλος 
κατέφυγα είς τόν πνευματισμόν. Καϊ ιδού 
πώς. Τρία έτη πρό τής άνακαλύψεως τής μού
μιας είχα γνωρίσει Ενα πολύ περίεργον τύπον 
, , ο. Λ----- „ (1 „,0-ΛΤήν

ενός τών 
τρων.

Ο κ. χ*. .... . ,
κρύφους έπιστήμας καϊ κατώρθωσεν, ώστε δ-

νευρασθενικού ανθρώπου, τόν κ. Π. μαθητήν 
σπουδαιοτέρων τής Γαλλίας ψυχιά-

Π. είδικώς κατέγινεν είς τάς άπο-
• “ - Λ

ταν κρατή άντικείμενόν τι άνήκον είς οίονδή- 
ποτε άνθρωπον, δύναται νά επιτυχή νοερώς 
τήν άναβίωσιν τοΰ ανθρώπου Εκείνου έστω καϊ 
άν χιλιάδες Ετών τόν χωρίζουν απ’ Εκείνου. 
Τήν πρωτοφανή αύτήν Επιληπτικήν κατάστα- 
σιν θέλων νά Εξετάσω, καϊ ζητών νά ί'δω άν 
πρόκειται περί αλήθειας ή περί άγυρτείας 
έδωκα είς τόν κ. Π. ένα σκαραβαίον, δν πα
ρουσίασα ώς άρχαιότατον. Ένώ δέ άνέμενα 
νά ακούσω σωρείαν ψευδολογιών, ό κ. Π. πε- 
ριπέσας είς τήν Επιληπτικήν κατάστασιν τοΰ 
πνευματισμοΰ μοΰ Εξιστόρησε τά χαρακτηρι
στικά τοΰ φελλάχου, οστις έν τινι άποκρύφφ 
καλύβι) τής Αίγύπτου, κατεσκεύαζε τόν κί- 
βδηλον σκαραβαίον, προσθέσας ότι είς τήν σκη
νήν έκείνην ήμην καϊ έγώ παρών. Όντως δέ 
τόν σκαραβαίον έκεϊνον, κιβδηλοποιός τις φελ- 
λάχοςτή παραγγελία μου είχε κάμει καϊ έπϊ 
παρουσία μου, όπως δύναμαι νά βασισθώ έπ’ 
αύτοΰ καϊ αναγνωρίζω εύκόλως τούς ψευδεϊς 
τών αληθών σκαραβαίων.

Πεπεισμένος λοιπόν περϊ τής αλήθειας τής 
τέχνης τοΰ κ. II τώ παρέδωια χρυσοΰν δα
κτύλιον, εύρεθέντα έν τή μουμία, τόν έλαβε, 
τόν έφύσησεν, όπως άποδιώξγ πάσαν τυχοΰ- 
σαν επαφήν, κα'ι θέσας αύτόν έπι τοΰ μετώ
που του, περιέπεσεν είς τήν κατάστασιν τοΰ 
ύπνωτισμοΰ. ’Αμέσως δέ ήρχισε νά περιγράφω 
λεπτομερώς τό τέμενος τοΰ Άντινόου, τοΰ ό
ποιου τάς αλήθειας μόνος έγώ ήδυνάμην νά 
πιστοποιήσω, τήν τελετήν τών Διονυσιακών 
οργίων, τήν ιδιωτικήν ζωήν τής «’Ερωμένης» 
ίερείας ήτις, διετρύπα πρός αναψυχήν τάς 
καρδίας λευκών περιστερών μέ μίαν μακράν έκ 
καθαρού χρυσού καρφίδα. Τότε έμαθα καί τό 
όνομά της. Ώνομάζετο «Αρτεμίσια».

Ταϋτα λοιπόν μοι είπεν ό κ. Γκαγιέ, άν
θρωπος μετά πολλής άφοσιώσεως, αφιερωθείς 
είς τήν ’Αρχαιολογίαν. Δέν δυνάμεθα βεβαίως 
ν* άποφανθώμεν, ότι ό Γκαγιέ παραλογίζεται.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Πόθεν καί πώς έπήγαζον τά θαύματα τοΰ 
Χριστού ; Διά τίνος φυσικής καί υπερφυσικής 
δυνάμεως έγένοντο ταϋτα ;

Ύπάρχουσιν οί φρονοΰντες, δτι τά θαύματα 
τοΰ Χρίστου ώφείλοντο είς τήν πεποίθησιν, ήν 
οί Αοθενοϋντες είχον έπϊτήν θεραπευτικήν αύ
τοΰ δύναμιν καί είς τήν γοητείαν, ήν έπ' αύ
τών ήοκει το κΰρος τών λόγων του και ή γλυ- 
κύτης τοΰ βλέμματός του. Καί δπως δ,απιστώ- 
σωσι τοΰτο, φέρουσι παραδείγματα, καθ' S έ- 
θεραπεύθηοαν Ασθενείς διά τής πεποιθήσεως, 
δτι θά έθεραπεύοντο καί επικαλούνται καί τήν 
δμολογουμένην έπίδρασν τής ψυχικής διαθέ- 
οεως έπί τής καταστάσεως τοΰ σώματος.

Δεν μας έξηγοϋν δμως, διά τίνος φυσιολογι
κής αίτιας καί ποιου μέσου καί σκοποΰ έγέ
νοντο και γίνονται τοιαΰτα θαύματα, άφοΰ δέν 
παραδέχονται θείαν, Ανωτέραν, παντοδύναμον 
καί Αόρατον δύναμιν; Πώς εϊνε δε δυνατόν διά 
μόνης τής πίστεως καί έπιθυμίας μας rd Απο- 
κτήσωμεν υλικήν τινα ή ηθικήν μεταβολήν τοΰ 
έγώ μας ή πραγματικόν προσωπικόν δφελος 
ήμών, χωρίς νά μεσολάβηση Αόρατός τις έφ’ 
ήμών έπίδρασις, ανώτερα θέλησις καί δύναμις;

Βεβαίως διά τής πίστεως εΐς Ανωτέραν δύ· 
ναμιν, είς τήν θεότητα καί παντοδυναμίαν αύ
τής, πολλοί έθεραπεύθησαν, Αλλ' ή πίστις καί 
πεποίθησις μόναι δέν Αρκοΰσι διά τοιαΰτα θαύ 
ματα καί Απαιτείται ήμεσολάβησις τοΰ αΐτιατοϋ, 
ή συνδρομή τοΰ χορηγοΰ τής αίτήαεως, ώς 
δταν ζητώμέν τι παρά τίνος καί έΐμεθα βέ
βαιοι περί τής χορηγίας. "Οσον θέλετε έχετε 
πίστιν καί πεποίθησιν, δτι θά πλουτίοητε καί 
θ’ Απολαύσητε καλόν τι’ Sv δέν συντέλεση ή 
θεία χάρις, οΰτε χρήματα, οΰτε τό καλόν ΘΆ- 
πολαύοητε. Ή πίστις προκαλεΐ τήν εύμένειαν 
τής χάριτος. Ή πίστις λοιπόν εϊνε δ μεσάζων 
πνευματικός Αγωγός μεταξύ δημιουργού καί 
δημιουργήματος, μεταξύ Θεού κυι ανθρώπου. 
Καί ούκ ήν άλλως γενέσθαι· μόνον διά τοιαύ- 
της επικοινωνίας δύναται νά συγκοινωνήση ό 
πνευματικός κόσμος.

’Ιδού καί τά παραδείγματα.
Τό Εύαγγέλιον αναφέρει θεραπείαν Ασθενούς 

μακράν εΰρισκομένου τοΰ Ίησοΰ καί μόνον 
διά τοΰ λόγου αύτοΰ θεραπευθέντος τοΰ έκ Κα
περναούμ δούλου τοΰέκατοντάρχου· «.Ύπαγε» 
τφ λέγει ό ’Ιησούς, καί ώς έπίστευσας γένη- 
θήτω σοι». Καί δντως δ ποΰς αύτοΰ ίάθη τή 
ώρρ έκείνη. (Ματθ. η', 13). ΊΙ θεραπεία 
αΰτη έγένετο, ώς είκός, διά τής πίστεως τρίτου■

Ο ευαγγελιστής Ιωάννης έν τώ Θ' κεφα- 
λαίφ τοΰ Ευαγγελίου του, Αναφέρει τήν θερα
πείαν ένός έκ γενετής τυφλού, δσ- 
τις δέν έπασχε τους δφθαλμούς, άλλ’ ίστερεΐιο 

έντελώς τοιούτων, έπί τοΰ προσώπου του δέ 
διεκρίνετο μόνον τδ σχήμα τών κογχών τών δ- 
φθαλμών, οΐτινες ουδόλως είχον ποτέ σχημα- 
τισθή έντός αύτών. Ό δέ Κύριας δέν έθερά- 
πευσεν δφθαλμούς ανυπάρκτους, άλλ' έπλασε 
τοιούτους έκ πηλού. Καί δντως αέπτυσε χαμαί 
καϊ έποίησε πηλόν έκ τού πτύσματος καϊ έπέ- 
χρισε τόν πηλόν έπί τούς οφθαλμούς τοΰ τυ
φλού καί εϊπεν αύτώ: «“ϊπαγε, νίψαι είς τήν 
κολυμβήθραν τοΰ Σιλωάμ». Άπήλθεν, ο’ν 
καί ένίψατο καί ήλθε βλέπων». Ό Ιησούς έ- 
πετέλεσε καί θαύματα Αναστάσεως νεκρών, 
έπαναφέρων εΐς τήν ζωήν τον υΙόν τής έν Ναιν 
χήρας, τήν παιδίσκην, τόν φίλον του Λάζαρον, 
τήν τετάρτην Από τοΰ θανάτου του ήμέραν καί 
πλείστους άλλους.

Τινές Αορίστως διατείνονται, δτι διά τοΰ υ
πνωτισμού, τής υποβολής καϊ τής αύθυποβο - 
λής εϊνε δυνατόν νά προκαλέση τις τοιαΰτα 
θαύματα καί άλλα παραπλήσια, άλλά δέν μάς 
έπεξηγοΰσιν ούτοι καί τίνι τρόπω, διά τίνος Αο
ράτου δυνάμεως διενεργοΰνται ταϋτα. Τά φαι
νόμενα τοϋ υπνωτισμού καϊ τής υποβολής, εί- 
σϊν δλως διάφορα καϊ περιορίζονται είς τόν κύ
κλον τών διενεργούντων ταϋτα προσώπων, είσί 
δέ δντως θαυμάσια διά τούς μή έννοούντας 
ταϋτα, ένώ τούναντίον τά θαύματα άπορρέου- 
σιν έκ τής θείας δυνάμεως, δπόταν ή θεία αΰτη 
δύναμις θέλει νά έκδηλώση τήν θεϊκήν καί 
παντοδύναμον αύτής έπιρροήν καί έπ'ιδρασιν 
έπί τοΰ Ανθρώπου, διά τής ψηλαφητής μετα
βολής, ώρισμένου έπ’ αύτοΰ σημείου.

Τά θαύματα δθεν είσί θεία χάρις, έπερχο- 
μένη κατόπιν εύσεβοΰς καί ειλικρινούς έπικλή- 
σεως τοΰ μετά πίστεως προσευχομένου.

Φ. II.

ΣΟΦΑΙΓΝΩΜΑΙ
Εύφυεΐς θεωροΰμεν εκείνους, οί όποιοι μας 

κρίνουν εύμενώς.
* *

*
Όστις αισθάνεται την τρέλλαν του, δέν είνε 

δυνατόν νά μη άνακτηση τό λογικόν του.
* *

*
Κάλλια νά γίνης γέρος σύζυγος, παρά νά μή 

γίνγς καθόλου.
* *

*
Προτιμότερα μιά γυναίκα άπό ξύλο, παρά 

καθόλου.
* «
♦

’Αφελείς λέγονται αί νεάνιδες που δέν εν
νοούν μερικά πράγματα, τά όποια έμάντευσαν 
άπό πολλοΰ.

"Αν δμως προτιμάτε »·ά Αποκτήσετε σκιάδα 
ρωμαντικήν και κάπως πλέον έξοχικήν, συν
δέετε ι ' - .»

ΤΕΡΠΝΑ£ ΑΣΧΟΛΙΑΙ
Μεταξύ πολλών μελών έκάοτης οικογένειας 

θά εύρίσκεται Αναμφιβόλως καί εν πρόσωπον 
Ασχολούμενου είς έρασιτεχνικά καλλιτεχνήματα 
μετ' Αρκετής έπιτυχίας, ώστε πολλάκις νά δύ
ναται ν’ Αντικαθιστφ καί Αναγκαίου έργάτην.

Οΰτω πολλάκις νεαροί παΐδες έπιτηδεύονται 
έντέχνως είς τήν ξυλουργικήν, κατασκευάζοντες 
διάφορα χρήσιμα τής οικίας άνευ εξόδων πολ
λών καί απασχολούμενοι κατά τάς ώρας τής 
Αργίας κα'ι δή κατά τάς διακοπάς τοϋ σχολείου.

Μικρά καθίσματα τών ποδών, καθίσματα 
κήπων, στηρίγματα ανθοδοχείων, έταζέρας, πε- 
ριστερεώνας, δρνιθώνας καί πλείστα άλλα εϊνε 
εύκολου νά κατασκ^ασθώσιν οΰτως Ανεξόδως.

"Ηδη παρουσιάζομεν είς τούς ποιοϋντας μι ■ 
κρούς έρασιτέχνας έργάτας, Sv χρησιμώτατον 
καί εύκολώτατον έργον, Αναγκαϊον πρό πάντων 
διά τούς κατοικούντας έξοχικά οικήματα. Πρό
κειται περί κατασκευής σκιάδων παραθύρων.

Παρατηρήσατε τήν κάτωθι εικόνα Α'. Δει
κνύει παράθυρου σκιαζόμενον διά τής γνωστής 
έκείνης σκιάδος τών παραθύρων έξ ύφάσματος 
λινού ραβδωτού. Θέλετε καί σείς ι ά έχιτε τοιοΰ- 
το αντί έλαχίστης δαπάνης ; Ρίψατε Sv βλέμμα 
είς τήν εικόνα Β'. Εΐμεθα βέβαιοι διι θά μει- 
διάσετε πρό τής άπλουοτάτης κατασκευής του. 
Αάβοτε λοιπόν το πλάτος τοΰ παρπθύρου σας 
Ιδχι μόνον τοΰ Ανοίγματος άλλά καί τοΰ περι
θωρίου) καί κόψατε έπί τοΰ μέτρου τούτου 4 
πήχεις έκ στερεού ξύλου. Έπ' αύτών ήδη βα-

--,ήν καί κάπως πλέον έξοχικήν, συν- 
τά ξύλα τοΰ σκελετού διά μακρών πήχεων

Είκ. Β
ρίπτετε έπ! τής ψιαθωτής σκιάδος σας τούς

- * - *κοι (. .
κλώνους περικοκλάδος τινός.

ΑΤΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ ΝΙΟΥ 0 ΕΡΩΣ
(Κατά τό γαλλικόν).

Αύτών τών στίχων μου ό έρως 
δέν είνε έρως φαντασίας, 
ούδέ άναμασσμ προσκαίρως 
όρκους αίωνίας παρουσίας.

Οΰτω θά έχετε 
νι ήμών.

Είκ. Γ
σκιάδα ώς ή έν τή Γ εικό-

Είκ. Α
σιζόμενοι θά κόψετε τάς έπιλοίπους 8, άλλας 
μικροτέρας και άλλας μεγαλειτέρας, αναλόγως 
τής θέσεώςτων. Κατόπιν τάς προσαρμόζετε καί 
έχετε οΰτω τόν σκελετόν ώς έν τή εΐκόνι Β βλέ
πετε. Δεν μένει δέ άλλο τι παρά > ά θέσετε καί 
τό ύφασμα,προμηθευόμενοι τοιοΰτο λιυοϋν κατά 
προτίμησιν μετά ρσβδώσειον λευκών καί έρυ ■ 
θρών ή μαύρων καί κιτρίνων, δπως σάς Αρέ-

Θείας un ών τέχνης εταίρος 
έρώτων δέν ύιινώ Ουσίας 
αύτών τών στίχων μον ό έρως 
δέν είνε έρως φαντασίας-

Π?.ήν εύδταΟοϋς καρδίας μέρος 
τήν πίστιν μόνον αύτός ύμνεϊ 
Φροντίς του δέ Ιδιαιτέρως 
στήν εύτυχίαν της ν’ άγρυπνμ 
αύτών τών στίχων μου ό έρως.

Κ. Μ. Κ. Κων)πολιτ
σκει.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Τό κχνούμενον νόμισμα.

Τοποθετήσατε είκοόχπεντάλεπτον άργυροΰν 
νόμισμα η δεκάλεπτου νικέλινου έπι τραπέ- 
ζης, κεκαλνμμένης δι’δθόνης ή χειρομάκτρου 
καί τό έπικαλύπτεται διά ποτηρίου, είς τρό
πον ώστε νά στηρίζεται έπί δύο νομισμάτων 
διωβόλων. Τούτων δέ γενομένων προτείνατε 
τοϊς συμπαίκταις όμοϋ τό Ακόλουθον πρόβλημα 
«Πώς δύναται τό ύπό τό ποτήριον νόμισμα νά 

έξέλθη χωρίς νά έγγίξη καθόλου τό ποτήριον 
καί χωρίς νά Οέσωμεν τίποτε άλλο έν αύτφ ■

Νομίζομεν δτι δέν εινε πολύ εύκολον νά έ- 
ξεύομ τήν λύσιν τούτου ό μή μεμιΐιμένος.

Διά νά κατορθώσωμεν τοΰτο αρκεί νά ξέόω- 
μεν τήν οθόνην, έξωθι τοϋ ποτηρίου, διά τοΰ 
όνυχος τοϋ δείκτου, ώς καί έν τή έναντι εί- 
κόνι φαίνεται. 'Π έλαότικότης τοΰ ύΦάσματος 
κοινοποιεί τήν κίνηόιν είς τό νόμισμα καί 
τοΰτο, ώς έκ τής άδρανείας του προχωρεί όλί
γον κατ’ όλίγον πρός τόν δάκτυλον, δστις έρ- 
γάζεται μέχρι ^τελείας έξόδου τοΰ νομίσμα
τος.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Αί αποψύξεις (ζε«αγιάσματα).

Έάν έπάγωσε κανείς, ή μόνον μέλος τι τοϋ 
σώματός του, τό πρώτον περί τοϋ όποιου έ- 
χομεν νά φροντίσωμεν είνε πώς νά τόν άπαλ- 
λάξωμεν άπό τά κρύα φορέματα του, άλλά 
μέ πολλή* προσοχήν, διότι όταν παγώσουν τά 
μέλη, εύκολα ειμπορεϊ νά σπάσουν. Δι’ αύτό 
ποτέ δέν πρέπει νά τραβά κανείς τά φορέ
ματα του, άλλά νά τά κόπττ) μέ ψχλίδιον. 
Κατόπιν τό σώμα καί τά μέλη πρέπει νά ζε · 
σταίνωνται μέ ψύχρας έντριβάς μέσα εις ψυ
χρόν δωμάτιον. "Αν μεταφερθγ άμέσως είς 

ζεστόν μέρος είμπορεϊ νά άποθάνρ. Έάν εϊνε 
λιπόθυμος πρέπει χωρίς αργοπορίαν νά κατα- 
φευγωμεν είς τήν τεχνητήν αναπνοήν καί νά 
δίδωμεν ζεστά ποτά μόνον άφ’ ου έπανέλθη ή 
αναπνοή καί άναλάβη τάς αισθήσεις του, όχι 
όμως πρότερον.

Ό Ιατρός όας.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Διατήμησις ώών. ’Ιδού μέσον δι’ ου 

δυνάμεθα νά προφυλάξωμεν καί διατηρήσω- 
μεν τά ωα έπί τρεις καί πλέον μήνας. Κατα
σκευάζομε* διάλυμα έκ 2 λίτρων θερμοϋ ΰδα- 
τος καί 10 γρ«μ· σαλικυλικοΰ όξέος. "Άμα 
δέ ψυχρανθή θέτομεν έν αύτφ τά πρός φύλα- 
ξιν νωπά φά έπί ήμίσειαν ώραν. ’Ανάγκη 
δμως άν τά φά θέλετε νά διατηρηθώσι κατά 
τόν χειμώνα νά προφυλαχθώσιν άπό τοϋ πα
γετού.

Άηολύμανσις δωματίου. Κάλλιστον 
καί εύκολον μέσον πρός καθαρισμόν τοϋ άέρος 
τών δωματίων, εϊνε τό έξης. Έντός δοχείου 
θέσατε τεμάχιον κάμφορας, έπ’ αύτοΰ δέ τε- 
μάχιον πυρακτωθέντος σιδήρου. Οί ούτωςσχη- 
ματιζόμενοι ατμοί καθαρίζουσι τάχιστα τόν 
αέρα τών δωματίων.

Καθαρισμός μαρμάρων. Καλώς κα
θαρίζονται τά μάρμαρα τών νιπτήρων, κομών 
κτλ. έάν ριψετε έπ’ αύτών πετρέλαιο*, «κρί
νετε έπί τινα χρόνον νά σταθίϊ καί κατόπιν 
τρίψετε διά τεμαχίου ύφάσματος ίσχυρώς. 
Τέλος έκπλύνετε διά σαπωνάδας καί στεγνώ
νετε.

Ο πράόινος χάρτιις. Γνωρίζομεν, οτι 
οί όφθαλμολόγοι θεωροΰσι τήν άντανάκλασιν 
τοϋ λευκοΰ χάρτου, ιδίως έν ζωηρω φωτί, ώς 
άπαυδώσαν τήν δρασιν καί συμβουλεύουσι τήν 
χρησιν πρασίνου χάρτου, ιδίως εις τούς γρά
φοντας πολύ, ώς πράττουσι σήμερον οί της 
Γαλλικής ’Ακαδημίας, ό Κλαρετή καί άλλοι 
πολλοί.

Ό χάρτης ούτος όμως ένέχει τό άτοπον νά 
καθιστά τήν γραφήν έρυθροειδή καί ήττον εύ- 
ανάγνωστον τών άλλων, δι’ δπερ ό κίτρινος 
χάρτης παρουσιάζει καλείτερα καί γλυκύτερα 
αποτελέσματα. Μαθηματικοί δέ τινες, χρησι- 
μοποιοϋσιν ή'δη τόν κίτρινον χάρτην, προκει- 
μένου περί μακρών καί δύσκολων αριθμητικών 
καταστρώσεων.
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0 ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ
Σας συνέβη ποτέ νά έλκυσθήτε άπό μοιρο- 

βόλον άνθος, διά τό όποιον ή φύσις έμερίμνη- 
σεν ολως ιδιαιτέρως νά τό καταστήση όσω τό 
δυνατόν ώραιότερον,χρωματίσασα αύτό μέ τά 
έλκυστικότερζ χρώματα, καϊ έν τούτοις νά 
δειλιάτε νά τό κόψητε, μήπως ό χυμός αύτοΰ 
είσδύων εις αμυχήν τινα τοΰ δακτύλου σας 
επιφέρει άκαριαϊον θάνατον;

Πράγματι μεγάλη δυσπιστία είς τά δημιουρ
γήματα της εμπνευσμένης φύσεως. Καί δμως, 
έν τοιοϋτον συνέβη εΐς φίλον μου, δστις έμα- 
γνητίσθη άπό δύο γαλανούς δφθαλμούς, έμε- 
θύσθη άπό τό θειον άρωμα δροσερής παρθένου 
κα'ι έσαγηνεύθη άπό τό αγγελικόν της μειδία
μα. Έν τούτοις τόν μυστικόν της ψυχής του 
πόνον έδειλία νά εκδήλωσή, μήπως όπισθεν 
τών δύα εκείνων άστέρων τών ελπίδων του κα'ι 
τών μικρών μέ τό διαρκές τής άγαθότητος 
μειδίαμα χειλέων, άπήντα τά άποτελεσματι- 
κώτερα τών δηλητηρίων, τήν αδιαφορίαν καϊ 
τήν περιφρόνησιν. Πρός τί νά ΐδη τά όνειρά του 
διαλυόμενα και μετ’ αύτών τήν ζωήν του ίσως 
φθινομένην ; Προύτίμα νά θαυμάζν) τά χρυσά 
κύματα τής μετάξινης ξανθής κόμης της, τό 
επιβλητικόν παράστημα μέ τάς τεχνικάς του 
γραμμάς κα'ι νά άκούη έλευθέρως τήν μελω
δικήν της φωνήν, ποικιλλομένην είς διαρκές 
κελάοισμα, όταν έξεδήλου τάς θετικάς της 
κρίσεις και άγνάς περϊ τών έπικρατουσών έν 
τή κοινωνίγ. ιδεών σκέψεις της, παρά νά φαν- 
τασθή αύτήν, περιφρονοΰσαν αύτόν. ‘Οποΐαι 
δι’ αύτόν στιγμαι αρρήτου εύτυχίας, όταν συν- 
επιπτε νά εύρίσκωνται μόνοι και ένώ έκείνη 
τόσον χαριέντως ανέπτυσσε τάς σκέψεις της, 
ούτος, έμπνεόμενος άπό τήν εικόνα αύτήν τής 
ποιήσεως, ανέπτυσσε τάς ίδικάς του, ένώ πολ
λάκις δέν κατώρθου νά συγκρατήστ) τήν πλήρη 
συγκινήσεως ψυχήν του, καθ’ ήν ώραν δέν τόν 
προσεϊχεν έκείνη, άπό τοΰ νά άναβλύσν) έν δά
κρυ, τό όποιον έκρέματο άπό τών βλεφάρων 
του, δπως ή δρόσος κατά θερινήν πρωίαν κρέ- 
μαται άπό τών φυλλωμάτων τών άνθέων.

Ιδού τό ιδεώδες τής ψυχής του, είς τό όποιον 
έστήριζε τάς ελπίδας του μακρόθεν, κατά τό 
σύνηθες, και έδυσπίστει είς τήν πραγματοποί
ησή αύτών. Άλλοίμονον! ό φίλος μου ήτο δυ
στυχής! "Ημέρα τή ημέρα ύπέφερε περισσότε
ρον κα'ι διαρκής μελαγχολία κατέτρωγε τήν πο
λύτιμον υπαρξίν του, διότι ό'ντως ό φίλος μου 
ήτο πολύτιμος μέ τά; άρετάς δι’ ών έποοικί- 
σθη καϊ-τήν-έκτακτον ανατροφήν καϊ μόρφω- 
σιν, ών έ'τυχεν. Ούδέποτε έφανταζόυιην δτι 
ο σαβαρός έκεΐνος δσον και ψυχρό; χαρακτήρ 
με τάς έσκεμμένα; ιδέας του καί τάς βαρυση- 
μάντου; κρίσεις του ήτο δυνατόν νά ύποκύψη 
τόσον ευκόλως είς τόν ύπερόπτην κζτακτητήν.

"Οντως ό έρως διά τό κατόρθωμά του τοΰτο τώ 
έπιτρέπεται νά καυχάτζι καί νά διακηρύττω 
τήν δύναμίν του. Παρ’ ολα ταϋτα έγώ άπέ- 
διδον τήν ύποχώρησιν τοΰ φίλου μου είς τήν 
περίοδον τής ηλικίας του, εΐς τήν οποίαν ό 
έρως θεωρεί καθήκον νά άφήσγ, τά ίχνη τής 
διαβάσεώ; του. Διότι τίς τών φίλων αναγνω
στών καϊ άναγνωστριών δέν θά όμολογήσγ τήν 
επιτυχίαν αύτήν τοΰ σκανδαλώδους μικροΰ παι- 
δός, μέ τάς μικράς πτέρυγας καϊ μέ τό τόξον 
άνά χεϊρας ;

Άλλά πάλιν, παρ’ δλον τό φαινομενικώ; 
σοβαρόν αποτέλεσμα, ή κατάκτησις αύτή είνε 
ζήτημα έλαχίστου χρόνου, διότι εύθύς ώς έπι- 
κρατήσή τοΰ πάθους ή ψύχραιμος λογική, τά 
ώραΐα οικοδομήματα κζταρρίπτονται, διά νά 
υ.είνωσι μόνον ολίγα έρείπια, αί αναμνήσεις.

*
Κατ’ άρχάς ό φίλος μου προσεπάθησε νά 

μοΰ άποκρύψν) τό κειμήλιον τοΰτο τής καρδίας 
του, άλλ’ ήναγκάσθη τέλος νά μοϋ τδ έξομο- 
λογηθή, διότι είς έμέ ήλπιζε νά ευργ παρη
γοριάν. Πράγματι ή φιλία μας ήτο μεγάλη 
καϊ ούδέποτε ό εις είς τόν άλλον έκρυπτε μυ · 
στικόν καί, αν ό φίλος μου διά τινα χρόνον 
έκαμνε τοΰτο, τό έκαμνεν έξ εντροπής μάλλον 
διότι συνεδεόμην πολύ μέ τήν οικογένειαν τής 
κόιης καί έγώ τό πρώτον τώ συνέστησα αύ
τήν. ’Αλλ' ό τρόπος τής έξομολογήσεώς του 
δέν ήλπιζον δτι τόσον θά μέ συνεκίνει. Άφοΰ 
διά περιστροφών έφερε δι’ αύτήν τήν ομιλίαν 
καί ήοχισε νά μοΰ τήν έκθειάζγ καί παρετή- 
ρουν δτι ώχρία καϊ έτοεμεν όταν έπρόκειτο νά 
προφέρη τό όνομά της, εί; τό τέλο; μή συγ- 
κρατηθεϊς άνελύθη είς δάκρυα κα’ι μοΰ είπε 
«τήν άγαπώ». Χείμαρόι δακρύων μέ δύω λέ
ξεις ήσαν ή έξομολόγησίς του. Σύντομος έξο- 
μολόγησις, άλλά ζωηροτάτη είκών του άγώνος 
τής ψυχής του. Μετά κόπου κατωρθωσα νά 
συγκρατήσω καί έγώ έν δάκρυ, τό όποιον 
άνήρχετο μέχρι τών βλεφάρων μου καϊ έπέ- 
στρεφεν όπίσω είς τήν καρδίαν. Τόν άφήκα 
ήσυχον, διότι δέν έπεθύμουν νά διακόψω τάς 
στιγμάς τής εύτυχίας του. Μία άνέκφραστος 
θεϊκή ώραιότη; περιέβαλε τήν ώραν έκείνην 
τό ωχρόν του πρόσωπον μέ τούς δακρυσμένους 
οφθαλμού;. “Οσην μζγείζν κα'ι έπιβλητικό- 
τητα μάς παρέχει ό καταρράκτη; τοΰ ποτα
μού, δταν φωτίζητζι άπό τά; χρυσζς άκτΐνας 
τοΰ δύοντο; ήλιου, τόσην έπίσης μαγείαν κζ'ι 
έπιβλητικότητα παρεϊχεν ό χείμαρος τής ψυ
χής τοΰ φίλου μου, δστι; έλαμπρύνετο άπό 
τήν αίγλην τοΰ διαυγοΰ; του έρωτος. Ό φίλος 
μου είχε μεσζ είς τήν ψυχήν του έκείνην, καί 
έγώ μέσα είς τήν ίδικήν μου αύτόν μέ τόν 
πόνον του, τόν όποιον τόσον συνγ,σθζνόμην, 
ώς άν νά ήμην καϊ έγω ερωτευμένος. Μετά τά 
δάκρυα, τά όποια τον άνεκούφισαν κάπως, πε-

ριήλθεν είς ρέμβην, έγώ δέ παρατηρών τό 
πλήρες συμπάθειας ωχρόν του πρόσωπον μέ 
τά μεγάλα του ξανθά μαλχά είς τά όποια 
έβυθίζοντο οί δάκτυλοι τής χειρός του, ήτις 
έστήριζε τήν ώραίαν του κεφαλήν και ήρείδετο 
έπϊ τοϋ γραφείου του, τούς μεγάλους του 
γαλανούς οφθαλμού; τούς άλλοτε άδιαφόρους 
κα'ι φιλοπαίγμονα; νά είσδύωσιν είς σκέψεις 
ζοφερά; ώς έκ τής άπελπιστικής των έκφρα- 
σεως, έσκεπτόμην, νά ήνε τάχα έκείνη άξια 
αύτοΰ τοΰ έρωτος, άφοΰ ώς γυνή — πλάσμα 
άστζτον καϊ επιπόλαιου— δέν Οά δύναται νά 
έμβαθύνγ μέχρι τοϋ βάθους τής ψυχής του, έν 
ή τόσος θησαυρός αγνών αισθημάτων ύπάρχει; 
Ή γυνή ήτις θέλει τόν έρωτα τοΰ άνδρός 
ούχϊ διότι καϊ αύτή άγαπα πράγματι, άλλά 
διότι ικανοποιείται ή φιλαρέσκειά της καϊ έκ 
τούτου καί μόνον λαμβάνει κατ’ 
κάποιον οίκτον δι' αύτόν, διότι

έπιείκειαν 
κατά τοΰτο 

τήν ηύχαρίστησεν, δπερ θά πράξν) τάχιστα 
καί δι’ άλλον, όταν τή έκδηλώσγι αισθήματα 
και μέ τόν όποιον θά κάμγ συνέχειαν τής κω
μωδίας, ένώ διά τόν πρώτον θά κλείση ή αύ · 
λαία. Άλλοίμονον· ή φύσις, φαίνεται, δτι 
έπροίκισε τήν γυναίκα μέ τήν ελκυστικήν αύ
τήν δύναμιν μόνον καϊ μόνον διά νά τή δίδη 
σημασίαν ό άνήρ· διότι άνευ αύτής ή γυνή 
τίνα αξίαν Οά ειχεν; 'Ά; ήνε δμως ή αλήθεια 
είνε, δτι δέν πρέπει και νά παραπονώμεθα 
διά τήν αδιαφορίαν τών γυναικών πρός δ,τι 
δι’ αύτάς αίσθανόμεΟα, διότι έπϊ τέλους προο
ρισμός πάντων τών ώραίων τής φύσεως δημι
ουργημάτων εινε, νά μάς έγείρωσι τόν θαυ
μασμόν καϊ νά μας έλκύωσι, χωρίς βεβαίως 
νά έχωμεν τήν άξίωσιν νά άνταποκρίνωνται 
κα'ι αύτά πρός τάς διαθέσεις τής ψυχής μας. 
Παρ’ δλα ταϋτα τό βέβαιον είνε δτι ό φίλο; 
μου ύπέφερε καϊ ώφειλον έκ καθήκοντος νά 
τώ παράσχω Ttva βοήθειαν. Όταν λοιπόν 
συνήλθεν έκ τής καταστάσεως αύτής καϊ μέ 
έκύτταξεν άτενώς είς τούς οφθαλμούς, διά νά 
διάγνωσή τίνα έντύπωσιν μοϊ προύξενησεν ή 
έξομολόγησίς του, έγώ τό πρώτον ποϋ τόν 
συνεβούλευσα, ήτο νά τή έξομολογηθή τόν 
έρωτά του. Έδίσταζε κατ’ άρχάς. διότι έφο- 
βεΐτο. άλλ’ έπϊ τέλους κατώρθωσα νά τόν 
πείσω.

*
’Ενθυμούμαι δτιήτο τό τελευταϊον Σάββα- 

τον τών άπόκρεων καί μας είχε ποοσκαλέσει 
διά τό βράδυ, ή οικογένεια τή; κόρης, ήν ό 
φίλος μου ήγάπα, είς τόν χορόν μετημφιεσμέ- 
νων, τόν όποιον έδιδον.Είχε παρέλθει μήν από 
τής ημέρας, καθ’ ήν μοί ύπεσχέθη δτι θά τή 
έξωμολογεΐτο τόν έρωτά του. καί έν τούτοις δέν 
τό έπραξεν, ένω άμφότεροι άντελήφθημεν ότι, 
παρ’ δλην τήν άπαισ,οδοξίαν του, και έκείνη 
έφαίνετο δτι ένδιεφέρετο δ·.’ αύτόν και μάλι

στα δτι ύπέφερε. Πάντοτε δέν εύρισκε περί- 
στασιν. ’Ιδού λοιπόν τώρα καταλληλότατη ευ
καιρία κατά τήν στροφήν ένός Vais, ούτος θά 
τήν συνέχαιρε διά τήν εξαιρετικήν ώραιότητα 
της καϊ τήν έκτακτον τέχνην τοϋ χοοοϋ της, 
έκείνη φυσικά Οά έδέχετο μέ ιδιαιτέραν φι- 
λαρέσκειαν τάς φιλοφρονήσει; του καί θά του 
έρριπτε βλέμμα εύγνωμοσύνης, δπερ θά τόν 
ένεθάρρυνεν, ώστε, καθ' ήν ώραν οί άλλοι θά 
ήσαν παραδεδομένοι είς τήν εύθυμίαν, ούτος 
θά έκάθητο πλησίον της καϊ μέ τόν λεπτότε- 
ρον τρόπον θά τή έξεδήλου τέλος τά πιέζοντα 
τήν ψυχήν του αισθήματα. Έφαντάζετο έκει- 
νην δτι θά έδέχετο ένθουσκοδώ; τόν έρωτά του 
καϊ μάλιστα δτι τόσον θά έζυλοτύπει, ώστε 
θά τόν καθίστα προσεκτικόν διά τάς άλλας 
δεσποινίδας καϊ τέλος δτι τό εσπέρας έκεϊνο 
θά ή'ρχιζε πραγματικώς ή εύτυχία του. Ιας 
αισιοδοξίας αύτάς μοϊ άνεκοίνωσεν ό φίλος μου 
μέ ένθουσιασμόν καϊ μέ άλλον τόσον εγω τας 
έδέχθην, διότι καϊ χάριν αύτοΰ άλλά κα’ι προς 
ίκανοποίησιν τής περιεργείας μου, έπεθυμουν 
τέλος νά Γδω τίνα έκβασιν θά ειχεν ή ύπόθε - 
σις αύτη, ήτις τόσον έκαμε τόν φίλον μου νά 
ύποφέργ.

’Η βραδειά έκείνη ήτο ασέληνος, άλλά ήρε
μος καϊ μόνυν μία άρωματώδης λεπτή δρόσος 
έπνεεν άπό τούς μενεξέδες τών παρελαυνόντων 
μετημφιεσμένων. Τήν ηρεμίαν δε αύτήν έτά- 
ραττον πότε αί μελωδικαΐ νόται τών τρελλών 
μανδολίνων, πότε ή μελαγχολική φωνή τής 
κιθάρας, παρασυρομένη εί; εύ'θυμον τόνον καϊ 
πότε αί διαπεραστικαϊ κραυγζϊ φωνασκούντων 
μασκαράδων.Διέκρινέ τις έν τω σκότει έκεινω 
νά σκιαγραφώνται ήσυχα ζεύγη, χωμένα εις 
μαϋρο δομινό ή έβλεπε μζκράν σειράν μεταμ
φιεσμένων, προηγουμένων πάντοτε τών δια- 
χεόντων τόν θόρυβον καϊ τήν εύθυμίαν μαινο- 
μένων παλιάτσων. Κατά τάς νύκτας έκεϊνα; 
έννοεϊ τις τήν πραγματικήν εικόνα τής ζωής. 
Έγώ τουλάχιστον ήσθανόμην αύτήν διαφορε
τικήν άπό άλλοτε. Έβλεπον τήν φύσιν ολην 
ζώσαν καϊ χαίρουσαν καϊ συνεμεριζόμην τήν 
χαράν της. Τό αύτό ήσθάνετο καϊ ό φίλος μου 
οστις ένθουσιασθεϊς ένεδύθη μετοίξωτόν πιερ- 
ρότον, ένώ έγώ μεταξωτόν μαΰρον δομινό. 
Έπέρασα τόν βραχίονα μου είς τόν ίδικόν του 
καϊ εύθυμοι ήρχίσαμεν τά διασκελίζωμεν τάς 
οδούς, διευθυνόμενοι ταχεϊ βήματι είς τον χο
ρόν, άν καϊ καθ’ οδόν διεκοπτόμεθα άπο ομί
λου; μετημφιεσμένων, ένθουσιαζομένων διότι 
μας άνεγνώρισαν δήθεν.

Εξωφρενισμός έπεκρκτει έντό; τής οικίας. 
Δύο συγκοινωνοϋσαι μεγάλαι αΐθουσαι, πλημ
μυρισμένα·. άπό φώτα είχον πλημμυρίσει και 
άπό μετημφιεσμένους. Νέφη χαρτοπολέμου μας 
ύπεδέχθησαν μόλις είσήλθομεν. Παχύ; ?έ τα- 
πης άπό χαρτοπόλεμον έκάλυπτε τό-πάτωμα.
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Ολη ή σφριγώσα νεολαία, όχυρουμένη δπισθεν 
τής προσωπικός εύρίσκετο έν παραφόρω εύθυ- 
μία. *0 χορός δέν εϊχεν αρχίσει άκόμη. Τέλος 
τό κλειδοκύμβαλου έδωκε πέρας εις τόν θόρυ
βον καί τάς φωνάς, διά νά δώση δύναμιν εις 
τούς πόδας. Πάντες έξέβαλον τάς προσωπίδας 
των καί άνεγνωρίσθησαν. Άνθοπώλιδες, πιερ- 
ρότοι, ίππόται, βαρωνίδες, χωρικα'ι τής Ελβε
τίας καί άλλων μερών άπετέλουν μίαν άτελευ- 
τητον παλίρροιαν. Έγώ άπεσύρθην είς μίαν 
άκραν, διότι μοΰ ήρεσε νά παρίσταμαι θεατής 
τής ζώσης αύτή; εΐκόνος, έν ή τόσα ώραΐα ει
δύλλια έξηλίσσοντο. ΓΙόσα βλέμματα δέν έξη- 
κοντίζοντο, πόσα μειδιάματα δέν άνταπεκρί- 
νοντο, πόσα μελωδικά γελάκια δέν έχρησίμευον 
ώς άπάντησις λεπτής φιλοφρονήσεως, καϊ δλα 
αυτά καθ ην ώραν τό Vais εύρίσκετο έν τήδόξη 
του. ’Ιδού τέλος καϊ ό φίλος μου, δστις διευθύ
νεται διά νά χορεύσγ τήν ώραίαν του Βοεμίδα. 
Δυστυχώς δμως μία γνωστή του τόν έρωτΧ έάν 
έχόρευσε καϊ αναγκάζεται νά προτείνη είς αύ
τήν. Είς νέος ώραΐος ύψηλοΰ αναστήματος, λε
πτοφυής μέ μικρόν ξανθόν μύστακα, φέρων στο
λήν ιππότου μεσαιωνικής έποχής με πλατύ- 
γυρον πίλον πλησιάζει τήν ώραίαν Βοεμίδα 
τοϋ φίλου μου καί ύποκλιθε'ις προέτεινε νά χο- 
ρεύσωσιν.Έδέχθη έκείνη προθύμως καϊ τό χα
ριτωμένου ζεϋγος ήρχισε διολισθαΐνον μέ πε
ρισσήν χάριν μέσω τών άλλων ζευγών. Παρη- 
κολούθουν τά δύο ζεύγη μετ’ ένδιαφεροντος, 
άλλά πρό πάντων έψυχολόγουν τόν φίλον μου. 
Παρετήρουν δτι μάλλον έσύρετο, ύπείκων είς 
έπιβεβλημένον καθήκον, έν<5 τήν προσοχήν του 
εϊχεν είς εκείνην. Μετά τινας στιγμάς βλέπω 
τόν ώραΐον νέον μέ τοϋ ιππότου τήν στολήν να 
διέρχηται έμπροσθέ» μου μετ’ έκείνης, ήτις 
ελαφρώς έστηρίζετο είς τόν βραχίονά του. Είς 
άμφοτέρων τά πρόσωπα ήπλοϋτο φαιδρότης. 
Καθ’ ήν ώραν δέ διήρχοντο, ήκουσα εκείνον νά 
λέγτ; πρός αύτήν·

— Μόλις απόψε έλαβον ιδέαν Βοεμικής καλ
λονής.

— Κα'ι έγώ ανταξίου ιππότου, άπήντησεν 
έκείνη έριθρυάσασα κάπως.

Έσκέφθην αμέσως τόν φίλον μου και έστρεψα 
νά ΐδω ποϋ είνε. Αύτός δμως δέν έφαίνετο. 
Άλλά τήν ώραν έκείνην αισθάνομαι έκ τών 
δπισθεν μίαν χεΐρα νά μέ κτυπ$ ελαφρώς. 
Γυρίζω και βλέπω τόν φίλον μου μέ παρηλ- 
λαγμένην δψιν, πλήρη θλίψεως νά μοΰ κάμη 
σημεΐον νά άναχωρησωμεν. "Ώστε τό πάν άν- 
τελήφθη. Άλλά τί νά σάς είπω. Άντ'ι ή κα- 
τάστασις τοΰ φίλου μου νά μοΰ άποβάλη τήν 
εύθυμίαν, μοΰ ηΰξησεν αύτήν. Δέν έννοώ πώς 
μοΰ έφάνη κωμικόν τό πράγμα. Ίσως διότι 
ένεθυμήθην τάς πρωϊνάς του αισιοδοξίας. Έν- 
θυμοϋμαι μάλιστα δτι, δταν τόν ήκολούθησα, 
ήκουσα ένα νέον νά λέγη γελών είς ένα άλλον*

— Τήν έπάτησε.
Βεβαίως περί τίνος αδέξιου χορευτοΰ θά έ- 

πρόκειτο. Έγώ δμως έχων ύπ’ δψει τήν θέσιν 
τοΰ φίλου μου ένόμισα δτι πρόκειται· · · · περί 
πήττας.

Συνώδευσα τόν φίλον μου μέχρι τής οικίας 
του, άφοΰ καθ’ οδόν προσεπάθησα παντοιο- 
τρόπως νά τόν παρηγορήσω. ’Αμφιβάλλω δμως 
έάν μέ ή'κουεν. ’Εκεί έκαληνυκτίσθημεν και 
διηυθύνθην είς τό δωμάτιόν μου.

"Ισως οί φίλοι μου άναγνώσται νά μέ μέμ- 
φωνται, διότι άφήκα τόν φίλον μου είς τήν 
απελπιστικήν αύτήν θέσιν και "σως νά περι- 
μένωσι τόν ξηρόν κρότον τοΰ πυροβόλου, δστις 
φιλοσοφικώτατα αναγγέλλει τό τέρμα τών 
τοιούτων ιλαροτραγωδιών. Διά νά μή άνησυ- 
χώσι σπεύδω νά τοϊς είπω δτι τό πρωί τής 
κκθαράς Δευτέρας ήλθεν ό φίλ.ος μου έν πρω- 
τοφανεΐ εύθυμίφ καϊ μετέβηυεν είς τήν εξο
χήν, δπου μας άνέμενε κατά τό κοινώς λεγό
μενον «γλεντι τρικούβερτο».

— Πώς αύτό ;
Διότι μοΰ διηγήθη δτι τήν νύκτα τοΰ Σαβ

βάτου ή μεγάλη του στενοχώρια δέν τον 
άφήκε νά κοιμηθή. Έκοιμήθη δμως ενωρίς τήν 
Κυριακήν κα'ι έξύπνησε μέ πνεΰμα ήοεμον κα'ι 
νέας ιδέας. Διά τής στάσεως έκείνης ήσθάνθη 
έξεγερθέντα τόν ανδρικόν του έγωΐσμόν και 
ώκτειρε τόν εαυτόν του, διατί νά άφήση τό
σον εύκόλως νά τόν εγκατάλειψη ή λογική.

Περί τούτων ή’μην βέβαιος, διότι έγνώριζον 
κάλλιστα τόν φίλον μου, δστις έπί τέλους ού - 
δέν έξωμολογήθη. Έν τούτοις δέν πρέπει νά 
παραλείψωμεν δτι διά τινας άκόμη ημέρας 
ύπέφερεν όλίγον παρά τήν φαινομενικήν άδιαφο 
ρίαν του, άλλλ’ αΰτη έπήλθε τελείως μετά τό 
διάστημα τοΰτο.Φανταζεσθε κκτόπιντί συνέβη; 
Έκείνη συνέλαβεν ένδαφέρον, δ.τερ αδύνατον 
νά άποκρυψη. *0 φίλος μου δμως καθίστατο 
έτι αδιάφορος. Έκείνη έξηκολούθει μετά τίνος 
πείσματος, μέχρις οτου άναδειχθή και πάλιν 
νικήτρια καϊ τότε, νά ύποχωρήση.

Άλλ’./ήτο πλέ.ν αργά. *0 φίλος μου τώρα 
ένεπνέετο άπό θετικωτε'ρας ιδέας κα'ι έν τή 
τελεία αδιαφορία του διεσκέδαζε μέ τήν νέαν 
φάσιν τών πραγμάτων.

Π. Δ. Κ.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΝ - ΚΛΩΒΟΣ 
ΑΝΘΟΔΟΧΗ

Ιδού μία καλή ευκαιρία διά τούς έρασιτέχ- 
νας καλλιτέχνας, ίνα άποκτήσωσι ώραΐον ά- 
ληθώς στόλισμα τοΰ οίκου των. Πρόκειται πε
ρί εύφυοΰς συνδυασμοΰ άνθέων, κλωβοΰ μετά 
πτηνών ώδικών καί ιχθυοτροφείου.

Προμηθευθήτε λοιπόν ενα μεγάλον ύάλινον 
κώδωνα ή δοχεΐον έν γένει, είς τό έσωτερικόν 
δέ τούτου τοποθετήσατε έτερον μικρότερο? 
κυλινδρικόν τόν όποιον έχετε έφωδιάσει προη
γουμένως διά τεμαχίων μολύβδου ή χυτοσι
δήρου βεβαμμένων διά πρασίνου καί άλλων 
χρωμάτων, ούτως ώστε νά μιμηθήτε τήν 
κοίτην πηγής ή διαυγούς ρύκκος. Έπϊ τοΰ βά
θους τοϋ δοχείου τούτου τοποθετήτε ένα πε- 
ταυρον (ξύλον όπου κουρνιάζουν τά πτηνά) κι
νητόν μετά βάσεως, όλόκληρον^έκ ράβδων λείου 
σιδήρου μικράς διαμέτρου. Ήδη έπ'ι τοΰ στο
μίου'τοΰ κώδωνος (τοΰ μεγάλου δοχείου) κα
τασκευάζετε και τοποθετήτε πλέγμα σιόηροΰν 
έφ’ ου τοποθετήτε γάστρας πολυτριχίου, πτέ- 
ουδος, κάλας ή δτι άλλα άνθη έχετε.

Οΰτω έχετε έτοιμον τό κύριον σώμα τής συ
σκευής σας’κα'ι δέον νά τό τοποθετήσητε είς 
τήν θέσιν του. Πρός τοΰτο παραγγέλλετε εις 
ενα ξυλουργόν νά σάς κατασκευάση έπϊ μέ-

τρφ μίαν βάσιν έκ στερεού ξύλου, έφ’ ής έφαρ- 
μόζετε τόν κώδωνα, τήν βάσιν δέ ταύτην χρω
ματίζετε σύμφωνα μέ τόν χρωματισμόν τών 
λοιπών έπίπλων σας κα'ι κατόπιν βερνικώνετε.

Άφοΰ δέ τοποθετήσετε ουτω τήν συσκευήν 
σας θέτετε έντός τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ δοχείου 
τά πτηνά σας, άσφαλίζεσθε διά λεπτοΰ πλέγ- 
ματος/άνωθι, ρίπτετε ύδωρ κα'ι χρυσόψαρα είς 
τό έξωτερικόν καϊ τοποθετήτε τάς γάστρας 
άνωθι. Οΰτω έχετε έτοιμον τόν παράδοξον καϊ 
ώραΐον συνδυασμόν ιχθυοτροφείου, κλωβοΰ 
πτηνών καϊ ανθοδοχείου.
^Μάλιστα, άν θέλετε νά έξοδεύσητε περισσό
τερον, κατασκευάζετε τήν βάσιν έκ σιδήρου 
καϊ ύψηλοτέραν τήν τοποθετείτε δέ έπϊ δίσκου 
ξυλίνου έφ’ ου έχετε διάφορα πάλιν φυτά.

ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ
(Έκ τοΰ γαλλικοί?).

’Ενώ μονάχος μχά βραδιά, γυρνοΰόα στ’ άκρο-
[γχάλχ 

καί άφμρέθην παντελώς είς όέμδην άφεθεϊς 
μοϋ ίπεβ’ αίφνης Λ καρδιά χάμου άγάλι-άγάλι 
καί Ού ποΰ.μ’ άκολοΰθαγες τήν ίΐοπαξες εύ- 

[θύς.

Γιά πές μου τώρα κόρη μου αύτδ πώς θά τε- 
Λ.'/ΐ ' |λεχώθη

δωροδοκούν# οίδικαΟταϊ’ δίκας καθείς μισεί.. 
Στό τέ?,σς X θέ νά γενώ ; ποιάς θά μέ δχκαιώ- 

X. ί·
ΕΙνΐ-Λ»αιο νάχης δυδ καρδιές καϊ έγώ ούτε 

[μισή ;

Όμως άν θέλμς τί έμορφα ποΰ μπορείς νά τά 
[Οάξμς ! 

κχ’ έτΟι γλυτώνουμε κι’ οί δνό καϊ δικαΟτάς 
. [καϊ δίκες : 

Δέν έχεχς παρά τής καρδιές όπού βαΟτμς ν’ 
[άλλάξμς 

δώθε ΰ’ έμένα τήν παλτιά καχ κράτεχ αύτήν 
[πού βρήκες.

Θ. Κ Μ. Κων]πολις

Σ’ ΕΚΕΙΝΗΝ
(Κατά τό γαλλικόν)

Αί έλπίδες μου Ού εΐΟαχ, ώς καϊ αί άπελπχΟίαι 
εΐο’ έΟύ αί Οοδαραί μου κ’ αί τρελλαί μου 

[φανταΟίαχ.
ΒάΟανα καϊ εύτυχίες τάχεχς όλα Ομύξει Ο’ένα 
καϊ γιά τίποτε δέν χαίρω άν δέν έρχετ άπό

Έού εΐΟαχ Λ χαρά μου καϊ Λ λύπη μου έπίΟης 
αί πχκοαί κα'ι αί γλυκεχαι τής ζωής μου άνα- 

r [μνήΟεχς.
Είοαχ όλος μου ό έρως, εΐΟαχ δλη μου Λ Οτοργή 
καϊ δέν άγαπώ πλέον άλλο έκτός <Jou έδω Οτή

Κ. Μ. Κ. Κων)πολις
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ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς τό σχολεϊον :
— Πέτρε, διόρθωσε τδ λάθος τοΰ συμμα- 

θητοΰ σου.
Καϊ ό Απρόσεκτων Πέτρος, /ιη Ακούσας τδ 

λάθος, δια νά Αποφυγή τήν τιμωρίαν αφ’ έτέ- 
ρου, Λέγει.

:— Καλά τδ είπε, κύριε καθηγητά...

95

Είς τδν περίπατον I
'II μικοά Λΐλίι. Κύιταξε, μαμά, ένώ 

έχομεν δμπρέλλες δέν πηγαίνομεν εις τδν ήλιο, 
παρά της κρατούμε εδώ κλειστές

Ό μικρός Γιαννάκης κρατών δέσμην βι
βλίων καί μεταβαίνων είς την οικίαν του συ- 
ναντρ. γηραιόν φίλον τοΰ πατρός του :

— "Λ! βλέπω Γιαννάκη έγινες φιλόμουσος.
— "Οχι, κύριε Π. είμαι μαθητής ακόμη.

Είς τδ ξενοδοχεϊον :
— Παιδί έχετε κρύο τμητό ;
— “Οχι κύριε, ήτανε κρύο πριν τό ψήσουμε.

Είς τάς έξετάσεις μικροΰ σχολείου:
— Ποιο πουλί σ’ Αρέσει περισσότερο, παιδί 

μου;
— Κοτόπουλο τής κατσαρόλας.

Τρυφερότητες μεταξύ συζύγων :
— Λοιπόν, πέρασες Κωστάκη απδ τδ I δα - 

μαντοπωλεϊον τοΰ ΤΙ..; Πώς σοΰ εφάνησαν τά 
κοσμήματα του ;

— Δέν έπέρασα, είξεύρω οτι θά μοΰ φα
νούν πολύ.......ακριβά.

__ "Ε ! πώς σοΰ φάνηκε τδ τελευταίο ια

τρικό ;
~__ Περίφημο, ιατρέ μου, ευτυχώς δέν μοΰ

ηνξησαν καθόλου οί πόνοι.

— Καϊ τί σοΰ έλεγε λοιπόν, κόρη μου, αύ
τδς ό νέος ; Έφάνηκε πώς θέλει νά σέ πάρη; 
Δέν σοΰ είπε καμιά γλυκειά κουβέντα ;

— Μέ ήρώτησε Γιν σέ βλέπω νά πηγαίνης 
τακτικά είς τήν Τράπεζα.

τροχιάσης τδν ίπποσιδηρόδρομον. Είνε αληθές', 
— Μά, κύριε άνακριτά, τί συμφέρον είχα 

νά τδ κάμω ; Μήπως ήτανε μέσα ή πεθερά 
μου ; Έγώ είμαι ελεύθερος.

Α

Κάποιος δημοσιογράφος έπήγεν είς μίαν 
νήσον νά παραθερίση, προσκληθείς Απδ κά
ποιον φίλον του έκεϊ. Άφοϋ έφθασε τέλος μετά 
κοπιώδη πορείαν, είπεν είς τόν φιλοξενούντο :

— Δέν έστελνες, ευλογημένε, κανένα ζώο 
νά μέ πάρη ; Κοπήκανε τά πόδια μου!

— Τί νά σοϋ κάμω, φίλε μου, τφ απήντη - 
σε, είπα τοΰ γυιοΰ μου νάρθη, μά αύτδς αρρώ- 
οτησε.

Είς ένα ξενοδοχεϊον επαρχιακόν.
— Παιδί πόσο έχει τδ ψητδ ή μερίδα ;
— Μία και δέκα, κύριε.
— Και δν τοΰ βάλετε καϊ σάλτσα ;
—Τδ ίδιο.
—Τότε φέρε μου μία μερίδα σάλτσα.

—Είσαι κουτός, καϊμένε !
—Τότε γιατί έρχεσαι μαζύ μου ',
—Τέτοιος βλάκας ήμουν ποΰ δέν σε εκατά- 

λαβα.

’Ιατρός φειδόμενος τής ζωής τοΰ πελάτου

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΪ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΛΟΙ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ Ί 906

ΚΕΡΔΗ Γ- ΚΑΙ Δ · ΚΛΗΡΩΣΕΟΣ
Δοχ. 450,000 Δοχ.

Τρίτη κλήρωάις τής 8]1β Σεπτεμβρίου ΛΟΛΟ 
Τετάρτη ν.λήρωόις τής 3]IC Δεκεμβρίου *υθυ 
Έκαστον γραμμάτιον παρέχει συμμετοχήν είς 

ακέραιον τό κέρδος έκάστης κληρώσεως.
Έκαστον γραμμάτιον ίσχύον διά [Λίαν έκ τών 

κληρώσειον, τιμζται δραχμές.. 
κληρύστως 

έξ 1 
έξ 
έκ

του.
— Βάλετδ καπέλλο σου, φίλε μου, μή κρυ- 

ώσης, διότι ώς γνωρίζεις, τδ ρεύμα δύναται 
νά σοι φέρη καταρροήν.

Καϊ ό πελάτης απορών μονολογεί.
«Περίεργον, δέν φροντίζει νά μέ θεραπεύση, 

δια τό σοβαρόν νόσημά μου καϊ φοβείται μή 
κρυολογήσω !·

Κέρδη έκάστης
Έν μέγα κέρδος
"Εν κέρδος
Έν κέρδος
Τρία κέρδη έκ 5,000 
Πέντε κέρδη έκ 1,000 
411 κέρδη έξ 100
578 κέρδη έκ 50

Έν 5λω

100.000 δρ. 
25,000 δρ. 
10,000 δρ. 
15,000 δο.

1,000 δρ 
41,100 δρ. 
■λ8,900 δρ.

225,000 δρ.
Κέρδη άμφοτέρων των κληρώσεων

200,000 δρ· 
50,000 δο. 
20,000 δ^. 
30.000 δρ. 
ιο,οοο δρ. 
82,200 δρ. 
57,800 δρ.

450,000 δρ.
ΆπευΟυντέον : είς τά δημόσια ταμεία τοϋ 

έσωτερικοϋ, είς τάς έλληνικάς προξενικές άρ- 
χάς έν τω έξωτερικω καϊ είς τό ύπουργεΐον 
τών Οικονομικών (Γραφεϊον Λαχείου) είς ’Α
θήνας.

Έν ΆΟήναις τή 5 ’Ιουνίου 1906.
Ό διευβύνων ΤαηΐΛατάρχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ.

1

2 μεγ.κέρδη έξ 100,000
2 κέρδη έξ 25,000
2 κέρδη έκ 10,000
6 κέρδη έκ 5,000

10 κέρδη έκ 1 000
822 κέρδη έξ 100
15G κέρδη έκ 50

Έν ■ολω κέρδη

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΤΣ
ΕΤΕΡΟΡΤΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κεφάλαιον Α?. 2,000,000 όλοσχερώς 
καταβεβλημένον.

Άθήναι=Σοφόκλειον.
Έργαοίαι. Συνάλλαγμα. = Έπιταγαι έπ'ι 

τοϋ έξωτερικοϋ. = Πιστι^τικαι επιστολαι. = 
Εισπράξεις. = Δάνεια. ==Προεξοφλησεις.==Ιία- 
ταΟέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.= Γαμιευ- 
τηριον.=Φύλάξις τίτλων. = ’Αγοραπωλησία! 
γρεωγράφων. = Χρηματιστικαι έντολαί. = 
Τμήμα έμπορικόν. ΙΙρομηΟειαι εμπορευμάτων· 
=Άντιπροσωπεϊαι οΐκων.= Πληροφορίαι.

ΝΟΜΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΗΟίΓ- 
ΓΕΩΡΓΊΟΥ Α’· ΜΠΑΛΗ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Έν Άθήναις, ύδδς Πανεπιστημίου 57, 

"Ωρχ 8—20 π. μ.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ
21. Μαγική εϊκών.

Ποΰ εύρίσκεται ήζσύζυγός του ;

22. Αίνιγμα

Άπδ πρωίας μέχρις εσπέρας 
Τρέχω πηγαίνω, χωρίς νά βλέπω,

Καί ή πορεία είνε τοιαύτη 
οΐαν τήν θέλει ό Οδηγών με

Tb δέρμα εχω λεπτόν είς άχρον 
καί τδν αέρα πολύ φοβούμαι 

"Οθεν σπανίως γυμνδν μέ βλέπεις. 
Κάβε πρωίαν μέ περικλείουν 

Έντός οικιακού, δν έτοιμάζει 
Έπιτηδείως καλός τεχνίτης.

Είνε δ οίκος τό άσυλόν μου 
Ε’νε στενή φορητή ειρκτή.

Π. Ν.
23. Γρίφος.

Ο
Ο Ε Ο Ργ. βς πολλά _____  ήδη Νά

Ο fer
24 Στοιχειόγριφος.

ΣΟΚΔΓΕΝΛΜΗΟΤΩΝΗΡΑΣΕΝΩΦΩΟΣΜΝΝΟ
Έχ τών άνω στοιχείων σχηματισθήτω άρχαϊον 

ρητόν, όπερ εΰρηται παρ’ άρχαίω τραγικω ποιητή.
25. Φύρδην Μίγδην.

Ή — Γυλοπιλαο — Λαιζιζε

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
3—4 τεύχους.

II · Έπί τού λευκού πανιού — 12. ’Εξώστης.— 
13. ‘Η πόλις ίχει ύπονόμους. - 14. Ούαί τοϊς ήττη- 
μενοις.—15. Ό άναξ δεΐται σωφροσύνης.

ΛΥΤΑΙ. Πηνελόπη Ραυτοπούλου έκ Πειραιώς 5, 
Γ. Νικολάου εκ Λαρίσσης 4, Μαρϊχα Φιλίππου έκ 
Πειραιώς 2. Α. Δράκου έκ Πειραιώς 3, Μ. Σφυρής 
έκ Σύρου 4, Έ. Κυριακάχης έξ ’Αθηνών 2.

ΑΝΕΥ ΕΓΧΕΙΡΚΕΩί
Διά τΛς μεθόδον, ίίν έφαρρόζει^τό θε

ραπευτικόν ’Ινάτιτοβτον ’Αθηνών

'Οδός Γερανιού, άρχθ· 11 
θεραπεύεται άσφαΛΖς xal έντός 3 μηνών 

II ΕΝΤΕΡΟΚΙΙAll 
(Κατέβασμα—Σπάνιμον) 

οΐας δήποτε φύσεως 
χωρίς δ πάσχων να διακόπτη τήν έργασίαν του η να 
κάμνη δίαιταν είς φαγητόν τον.

Τό Ίνάτιτοβτον κρατεί" εις τήν διάθεσιν παντός, 
πιστοποιητικά ιατρών καϊ πλήθος εύχαριστηρίων θε- 
ραπευθέντων, παρέχει δέ δωρεάν πασαν συμβουλήν 
καί πληροφορίαν. , ,

’Εν τη έκ τών επαρχιών αλληλογραφία, δέον νά 
έσωκλεΐηται εΐκοσάλεπτον γραμματόσημον.

Θεραπεία άχίνδυνος, άπλουστάτη χαί όλιγοδάπα- 
νος. Ή άναχούφισις τού πάσχοντος έπέρχεται απδ 
τών πρώτων ήμερων. ,

At θεραπείαι τού ’Ινστιτούτου έπιβλέπονται παρα 
τού ιατρού κ. |. ΚΑΡΑΒΙΑ, ύφηγητού τού Πανε
πιστημίου, όστις δέχεται καί έν τώ ιδιαίτερος αυτού 
γραφείω Γερανιού 11, αρρώστους, πάσχοντας διάφορα 
παθολογικά νοσήματα 9 1)2—11 1)2 π. μ. καί 3 
-6 μ. μ.

Ζητήνατε πληροφορίας
Διευθυντής καί ιδρυτής τού."’Ινστιτούτου :

ΙΩΣΗΦ ΣΕΚΙΝΟ ΌρθοπεόικόςΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΘ. 97-99

ΔΣΕΤΘΤΝΤΗΖ ΤΟΤ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΛΠΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

Τό μόνον Έμποροοραπτικόν Κατά
ντημα τό όποιον εόωόε τά βαλάν
τια τών ένδυομένων μέ πραγμα
τικήν έκπτωνιν άπό τά άλλα 

Καταντήματα 40 ο)ο.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΗ 

ΠΛΟΥΤΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ
ΕΝ ΚΑΤΡΟι 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚΙΩ
Τά σιγαρέτα ταΰτα φημίζονται διά τήν 

άρίστην αύτών ποιότητα κα’ι κατασκευήν.
Έκτελεϊ πίσαν παραγγελίαν διά τό εσω

τερικόν καί εξωτερικόν. ’Ακρίβεια και τελειό- 
της. Δοκιμάσατε.

ΤΥΠΟ1Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ—*Οϊδς Περικλέους. Άριθ. 1C.


