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eΤΣΖΙΣΖ» περιοδικόν εικονογραφημένοι· σύγ- 
έντελώς οικογενειακόν, ηθικόν κα'ι ψυχαγωγι- 

'λλάδι,δπερ μεταδίδει ολως νέας καϊ ώφελί- 
'ισταις αυτής’ έκάστοτε δέ δημοσιεύει τά ζω- 

■φέροντα τής ημέρας ζητήματα, Ανακοινοί 
-ορατής προόδου προβλήματα κοϊ μετα- 

τημονικός και φιλολογικά: διατριβάς, 
■η· καλλιτεχνικών εικόναν.

ν όση μέρια συνωδά τή προόδαι 
ιημών, τοΰ εμπορίου κα'ι της βιο 
ιυδαιοτέρων εύρωπαΐκώτκ.αί Αιιε- 

τάς σχετικάς καϊ οικογενειακά: 
παίγνια, ιατρικός ουμβουλάς. τε- 
πνευματικά: Ασκήσεις καϊ ο,τι άλλο 
υξις τοΰ Ανθρώπου φέρει εις φώς. Έν τέλει ή ήμετέρα σύν- 
πη καί διδάσκη τους έαυτή: Λναγνώστας. Εσχάτως δε καταρ- 
ου έν τοΐς ήμετέροις Γραφείοις. κατασκευάζονται πάσαι α! σχε- 
καΐ πάσα παραγγελία φωτο -τζιγκογραφίας έργοστασίατν, κατα- 
carles postales Ιπισκεπτηρίων, κτλ.
» άρχονται από τής 1ης έκάστου μηνάς καϊ προπληρόνονται εις 

ιαπεζικά γραμμάτια τοΰ τόπου τής διαμονής τών συνδρομητών 
ρύσεως καί παντός έθνους.
καί κατά τόιιους. Απλούς ή χρυσόδετους, εις τό τέλος έκαστον

ι Μαΐον 19°7
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σεως» συμμετέχουσι καί τής κατ’ έτος ένεργουμένης έκκυβεύσεοτς 
ίριθμόν λαχείου ιπϊ τής άποδείξεώς των, άμα τή καταβολή τής

ύοεως» Αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας τών ίαυτής 
αβάλλονται τά έξοδα καί τέλη.

ν συνδρομητών καϊ πληροφοριών Απευθύνοτται κατ' ευθείαν πρός 
ος» είς Αθήνας ή καί διά μέσον τών κατά τόπους συνδρομητών 
πρακτόρων poslilles κτλ

υπό τόν τίτλον "Βιβλιοκρισία» δημοσιεύεται έκάστοτε ή κρίσις τής 
υ νεωστϊ εκδιδομένου βιβλίου, αποστελλομένου αύτή.
κών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται είς τό τέλος εκιιστου τεύχους 
ίριι συμφοινίτι. Ούχ ητιον έκαστος συνδρομητής χαίρει τό δικαίωμα 
πας μιας Αγγελίας δωρεάν.
νε Ατομικώς υπεύθυνος διά τήν συνδρομήν του, όπως κα'ι ή Διείθυν- 
ήθικώς καϊ νομικώς υπεύθυνος νά συμπλήρωσή τόν τόμον δλοκλήρον 

ίντεςοί σινδρομηταΐ δικαιούνται νά ζητώσιν δ,τι φύλλα τοΐς έλλείπουσι 
ετησίου τόμου των.

εγγράφων ετα νέον συνδρομητήν, λαμβάνει έν ιστορικόν βιβλίου ή λαχείου 
ίφων 2—3. λαμβάνει μίαν μεγάλην φωτογραφίαν. c0 έγγράφων 4— 
ν ή Αντικείμενου Αξίας 20 δραχμών. Ό έγγράφων 6—10 λαμβάνει τήν 
φυσικόν μέγεθος καί ό έγγραφων πλείονας λαμβάνει τό νέου τετράτομου 
ίλ.ληνικόν λεξικόν τοϋ « Άνέοτη Κωνσταντινίδου» ή δ.τι άλλο επιθυμεί

Συνδρομή Ιτηοία διά τό εσωτερικόν φρ. ΙΟ 
» λ έξωτερικόν φρ. tiO 

τήν Ρωσσίαν ρούβλ. ΙΟ

ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΙΑ ΊΟΥ ΙΙΧΕΪΜΑΤΙΣΜΙΙΓ

Μεσοί.χίησις διυτΐριχς προσωχιζότν,τος.

X̂̂̂̂
ΡΑΝΙΖΟΜΕΘΑ το Ακολούθου Αξι- 

οπερίεργον έν πολλούς δημοσίευμα, 
οπερ πιστώς μεταφράζομεν έκ τοΰ Annales des 
Sciences Psyclliques, δι’ εκείνους ιδίως έν. τών 
ήμετέρων ιατρών, συνδρομητών, οΐιινες δέν 
πιστεύουσιν έτι εις τόν πνευματισμόν.

Οί σύγχρονοι ιατροί δικαιούνται νά ύποτιμώσι 
τά ΰπνωτιστικά εκείνα φαινόμενα, έν οίς ό διά
σημος ιατρός Charcot Απέδωκε τότε χαρακιήρα 
τοσοΰτον θεατρικόν και γοητευτικόν ; ' Π δέ σοη ή 
ήμών ιατρική Σχολή βασίζεται καλώς, δίδουοα 
τόσον υλίγην σημασίαν είς τά ιδεοπλαστικά θαυ
μάσια τής φαντασίας καί τής υποβολής ; Ί,Ιμεΐς 
Αμφιβάλλομεν, έάν κρίνωμεν έκ τού όντως τυ
πικού γεγονότος,είς ο παρέστημεν έσχάτως καί 
τοΰ οποίου περιληπτικήν Αφήγησιν έδημοσίευσεν 
εν τινι τών μεγαλειτέρων παρισινών εφημερίδων 
δ κ. Κάιιιλ.λ.ος Φλεμιιαριών.

Τήν 8 παρελθόντος Μαίου αριθμός τις προ
σκεκλημένων συνήλθεν παρά τώ κ. Αιμιλία/ 
Μαγνέν, καθηγητή τής Μαγνητικής Σχολής, 
οστις έμελλε νά τοΐς Ανακοίνωση σπουδάίον τι 
Αντικείμενου. Μεταξύ δ' αυτών παρευρίσκοντο 
πολλοί ιατροί κα! άλλα ίπίσηιια πρόσωπα, έν οίς 
καί συγγραφείς τινες καϊ άλλοι.

Ό κ. Μαγνέν τοΐς Ανεκοίνωσε κατά πρώτον 
τό Ακόλουθον Ανάγνωσμα:

Κνοιοι,
Σάς ζητώ συγνώμην διά τήν τόλμην, ήν έλα

βον, δπως σάς καλέσω παρ’έμοΐ, Αλλά σάς παρα
καλώ νά π.στεύσητε, οτι δέν έπραξα τοΰτο έξ 
ίπάρσεως ή υπερφροούνης' τουναντίον, νομίζω, 
οιι έκπληρώ καθήκον, καθόσον ή τύχη μοι έθε- 
το πρό οφθαλμών περίστασιν λίαν ένδιαφερου- 
οαν πάντας ημάς >.αϊ ήτις παραβαλλόμενη πρός 
ιΐλλας πολλάς. δύναται νά μάς φέρη, είς άλλους 
νέους ύρίζονιας.

Ζώμεν, Κύριοι ήδη εις χρόνους γονίμους θαυ
μάτων, ή δέ έπιστήμη κατά τόν τελευταίου αΐό>- 
τα, δυστυχώς δέν έλυσε τό τοΰ ούμπαντος αί
νιγμα, Αλλά μύλας μάς έδειξε μέχρι τίνος ση
μείου ή λύσις αΰτη εύρίσκεται έτι μακράν ήμών.

Μεταξύ δλων τών έπιοτημών, ή ποιήσασα 
ολιγωτέρας προόδους βεβαίως είνοι ή ψυχολο
γία, εγτοι ή έπιστήμη τοϋ Ανθρώπου. Και διατί

Ή 357:νήί i. καταοτάβει.
τοΰτο ; — Διότι, φαίνεται οΰσα ή έπιπλοκωτέρα 
πασών. Καϊ δέν έννοοΰμεν είσέτι αίτήν, άλλ' έν 
τούτοις, πέριξ τον Αι·θρωπίνου τούτου αινίγμα
τος ύπάρχουσιν άναζητηταί, οΐτινες καταγίνον
ται μετά ζήλου νά έννοήσωσι περιπλέον τι. Καϊ 
Ακριβώς, δπως φθάσα>μεν είς τοιοΰτον σημεΐον
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ή τουλάχιστον, δπως προσανατολιοθώμεν πρός 
έκεϊ, δέον, ϊνα πάντες, οίς δέδοται σοβαρώς νά 
καταγίνονται είς τά φαινόμενα ταΰτα τής Ανθρω 
πίνης ψυχολογίας, Ανοκοινώσι ταϋτα είς εκεί
νους, οίς ή άρμύδιότης έστίν Αναμφισβήτητος. 
Δέον έκτος τούτου, ϊνα πά; εις, πεπροικισμένος 
διά κριτικού πνεύματος, παράσχτ] τήνέαυιοΰ με
σολάβηση·,καθόσον ούδεμία νπόθεσι; ή Αμφιβο
λία,είς τό ζήτημα τοΰτο χωρεϊ πλέον, άλλ Απαι
τείται μόνον παρατήρησις έιδελεχής. δίκαια, ή
συχος, Αμερόληπτος έπί τοϊς γενομέιοις, ήν θά 
προσπαθήσω ήδη νά σάς μεταδώσω.

Πρόκειται ήδη νά σάς ανακοινώσω τό σπον- 
δαϊον ιστορικόν μέρος τής θεραπείας τής ασθε
νούς διά μέσου τής Αοράτου δεύτερα; προσωπι
κότητας, ου μόνον υπό ΐ'ποψιν φυσικήν, Αλλά και 
υπό έποψιν ψυχικήν. Θά σάς υποβάλω είια τήν 
διογνιυοτικήν τών Αρμοδίων ιατρών, οϊτινες ένο- 
σήλευσαν αέηήν μετ* έμοϋ, ώς καί. τήν τών Ια
τρών Pau de Saint-Marlin, Grandjean καί 
Diehl, οϊτιιε; τήν έξήτασαν πρό τής έμής μέσο- 
λαβήσεως.Μετά τοΰτο θά σάς εκθέσω τάς διαφό
ρους φάσεις τής θεραπείας καί τά έπιτευχθέντα 
αποτελέσματα.

Ή Ασθενής είναι ήδη παρούσα, άλλ' έπειδή 
πρέπει νά φοβήταί τις πάντοτε τό δυνατόν τής 
υποβολής έν δμοίαις περιοτάσεσι, νομίζω, είναι 
προτιμώτερον νά /ζι( παραστή είς τήν Ανάγνω- 
σιν τής άφορώσης ταύτην ίκθέσεώς μου· Εννο
είται δέ, οτι μετά τήν έκθεοιν τών γεγονότων, 
δννασθε Κύριοι, κατ’ Αρέσκειαν νά έξετάσητε 
ταύτην καί ιά συγκρίνετε τήν παρούσαν αυτής 
κατάστασιν πρός τήν πρό δύο μηνών, ήν έπιβε- 
βοιοΰσιν αί ιατρικοί διαγνώσεις.

ΙΙοοηγουηενη κατάόταόις της 
όιίΟενοϋς

Ένεκεν Ασθενούς διασκευής τοΰ οργανισμού, 
αυττ/ ήτο πάντοτε Ασθενική. Ό πρώτος στη- 
θοκατάρρους τή έπήλθε τίς ήλικίαν 4 έτών, δ 
δεύτερος ίν ηλικία 12 ετών καί δ τρίτος έν 
ήλικίφ 15 έτών.’Οτε δ’ ευρίσκετο είς τό εικοστόν 
αυτής έτος, έλιποθύμει συχνάκις καί ήτο πολύ 
έξηντλημένη. Είς ήλικίαν 25 ετών ήρξατο βή- 
χ.ουσα κ αίμοπτύουσα, δπερ κατέπαυε τή έπεμ- 
βάσει μου. Άτό τής τρυφερότερα; της ήλικίας 
ύπέφερε πάντοτε έκ δυσνπερβλήτου δυσκοιλιό
τητας. ‘Υπό φυσικήν έποψιν, είναι ουσιώδες τά 
γνωρίζη τις, δτι όρφανισθεϊσα πολύ νέα, Ανε- 
πτύχθη πλησίον θείας της, ήτις ουδέποτε έπε- 
δείξατο πρός αύτήν αγάπην, τουναντίον δέ τήν 
κακόμετεχειρίζετο, έζ ου μοί φαίνεται, δτι προήλ
θε»' ή Απαρχή τής νευροπαθοΰς καταοτασεώς 
της. Μόλις δ’ ένηλικιώθη, κατέφυγε πλησίον 
μιας φίλης της κυρίας, ήιις μέχρι τής ήμερα; 
ταύτης τή έχρησϊμευεν <ός Αληθής θετή μήτηρ.

Άίΐοονη τίκ· ruioouiinc νόθου β'· - V *

Κατά Ιανουάριον τοϋ I9G5 αυτή ύπέστη 
πλήγμα αφύρας έπί τής Αριστερά; ριζορηνίου 
χώρας, έξ ου οίδημα μή ύποβληθεν είς θερα
πείαν. Κατά τον Μάρτιον αί δυνάμεις ταχέως ήλατ- 
τιύθησαν' δέν τρώγει πλέον, Αλλ’ ούτε καί κοι
μάται. Συμβουλεύεται τότε τόν ιατρόν'Β. δστις 
τή διατάσσει έκ περιτροπής, Αλλ' άνευ αποτελέ
σματος δλην τήν σειράν τών υπνωτικών μέσων. 
Ή θερμοκρασία ύψοϋιαι. αί αιμοπτύσεις αυξά
νονται, καθ 'ών Αλλεπάλληλοι; τή δίδουσιτά δι’ 
έργοτίνης, κρεοζώτου, καγιακόλης, τανίνης κλπ. 
φαρμακευτικά συστατικά. Κατά Απρίλιον ή 
έξάντλησις καταντά έπί μάλλον έντοιος, είς τρό
πον ώστε νά μή δύναται νά νποβαστάση τάς 
κνήμας της- οΰτω δ’ έχουσα, κατακλίνειαι, ίνα 
μή έπι πλέον έγερθή. Χορηγούνται αύτή Ανα
ληπτικά καί παραγγέλλονται ηλεκτρικά τοϋ 
εντέρου κλύσματα, πλήν καί τούτων άνευ τον 
έλαχίστου αποτελέσματος. ΊΙ κοιλία διογκοΰται 
βαθμιδόν, έπι μάλλον, ή δ' ικτερική παράλυσις 
έπιβάλλιι κατά περιόδους τήν εξαγωγήν τών 
κοπράνων διά τής χειρός. ένώ ή τής ουροδόχου 
κύστεως παράλυσις επιβάλλει τήν συχνήν καθε- 
ιηρίασιν αυτής. Ταυτοχρόνως ή τών πνευμόνων 
ιοσηρά κατάστασις δεινοΐται έπί μάλλον, Ινφ 
αΰτη καιατρυχεται ύπό παροξυσμού βηχός άνευ 
Αποχρέμψεως, καθόσον ή άρρωστος καταπίνει 
τά {αυτής πτύελα, Ινώ αί αιμοπτύσεις μετά 
θρόμβου είσί καθημερινοί, συνήθως ύπό συγ
κοπής Ακολουθούμενοι.

1<<ιτά<(τα<ΐις τής *·£<» Φεβρουά
ριον ISKI7

* Η άρρωστος έξηπλωμένη καί Ακάητος έπί 
τής κλίνης της, μόλις κατορθοΐ νά κινή κάπως 
τον: βραχίονας καί τοΰτο κατ ’ Αραιά διαστήματα, 
ώς καί όλίγον τήν κεφαλήν δεξιόθεν Αλλά μόλ.ις 
νπεγείρουν τήν ασθενή, ή κεφαλή αύτής βαρέως 
έπαταπίπτει. εϊτε έπί τοΰ ενός, εϊτε έπί τοΰ ετέ
ρου μέρους.
Τό πρόσωπον είναι ιΰχρότατον καί άπισχνον, 
ενώ τό βλέμμα είναι ζωηρόν και ευκίνητον, 

-Ιδυνατεΐ τις ιά έπικαθήση τήν άρρωστον 
επί τής κλίνης της. καθόσον ή σπονδυλική στήλη 
ούδεμίαν παρέχει εύκαμψίαν. Ή μόνη δέ δοκιμή 
πρός κίνησιν προ/.αλεϊ συγκοπήν.

ΊΙ κοιλία έστι λίαν μετεωρισμένη, ενώ οί έν 
τερικοί γύροι διευριομίνοι Αποτυποννται έπί τών 
τοιχωμάτων τής κοιλίας.

Αί κνήμαι είσίν ακίνητοι' διά νά κίνηση δέ 
αύτάς αΰτη, δέον νά λάβη δΤ δλων τών χειρών 
της τούς μϋς τοΰ μηροΰ. Τά κατώτερα σκέλη 
παρουσιάζουοιν Αξιοσημείωτου έλάττωαιν τής 
θερμοκρασίας. Έπί δέ τοΰ Ανωτέρω μέρους

τοΰ σώματος ή αίσθητικότης είναι όμοια αμφο
τέρωθεν, ούδαμοΰ δ' Ανευρίσκονται ύστερικαί 
ζώται, ουδέ ύπνογύνα σημεία. Ή Απίσχνανσις 
είναι λίαν έντονος. Τό μυϊκόν σύστημα Ατρο
φικά»; πρό πάντων διατελεϊείς τάς κνήμας Ανα- 
πληρούμενον ύπό κυτταρώδους ύποδορείου ίστοΰ.

' Η θερμοκρασία τοΰ όρθοΰ εντέρου είναι γε
νικώς 37, 5 ύψουμένη καθ’ εσπέραν μέχρι 
39®.

Κλινική εξέταΛις

Πνεύμονες. Η έπίκρουσις είναι οδυνηρά, 
προκαλ.οΰοα μάλιστα ισχυρούς πόνους κατά τό 
Αριστερόν πρόσθιον μέρος τοΰ θώρακος. Φαί
νεται δέ, διι παρουσιάζει Αμβλύτηιά τινα έκατέ
ρωθεν καί ιδίως ηύξημένην κατά τό Αριστερόν 
μέρος.

ΊΙ Ακρόασις παρουσιάζει παχεΐς ρόγχους 
έμπροσθεν καί δπισθεν τοΰ θώρακος Αμφοτέρω
θεν, μάλλον δμως έντονωιέρους Αριστερόθεν.

Κοιλία. Ή έπίψαυσις είναι Αδύνατος, ή δ’ 
έλαχίστη έπαφη προκαλεϊ άλγη Ανυπόφορα.

Ράχις. Οί ανχενικοί σπόνδυλοι σχηματί- 
ζουσι καμπύλην μετ ' άριστεράς κυρτότητος, λίαν 
έκδεδηλωμένης. Κατά τήν περιοχήν τοΰ δευτέρου 
θωρακικοΰ σπονδύλου.ή σπονδυλική στήλη πα
ρουσιάζει κάμψιν τινά μετ’ οπίσθιας κοιλότητος, 
Ικτεινομένης μέχρι τον εβδόμου θωρακικοΰ 
σπονδύλου. Ή υσφυακή μοίρα παρουσιάζει 
έλαφ^άν Αντισταθμιστικήν κύρτωσιν. Αί Ακαν
θωτοί ι’πιφύσεις τής σπονδυλικής στήλης εΖοί 
λίαν ούυνηραι κατά τ>ρ· έπίψαυοιν.
Κνήμαι. Αναισθησία Απόλυτο; μέχρι τών 
ειλεακών Ακανθων. 'Π Αντανακλαστική κίιησις 
τής έπιγονατίδος ηύξημένη. Ούδείς κλόνος τών 
ποδών.

Δκΐγνωόις

II διάγνωσις τοϋ Ιατρού Β.. δστις ένοσήλευε 
τήν άρρωστον άηο τοΰ Ιανουάριου 1905 μέχρι 
τοΰ Φεβρουάριου 1907, έν συμβουλίφ μετά τοΰ 
ιατροΰ Levy, υπήρξε οοβαραιτάτη, είναι δέ ή 
Ακόλουθος.

«Εϊμεθα τής γνώμης, διι όπισθεν τής νευρο- 
παθητικής καταστάσεως ύπάρχει άναμφιβόλως 
βλάβη τις τοΰ νοτιαίου μυελόν (πιθανώς οκλ.ήρω 
αις) τήν οποίαν έν τούτοις δέν Αποδίδομεν είς 
άλλοίωσιν τής σπονδυλικής στήλης.»

Αί όφειλόμεναι εις τήν ψυχολογικήν έξέτασιν 
έκδηλώσεις μ’ ένεθάρρυναν έν τούτοις ν’ Αναλ.ά- 
βω τήν θεραπείαν. Κατά τήν ουιήθειαν μου δέ 
παρεκάλεσα Ιατρούς τινα; λίχν αρμοδίους, ϊνα 
έξετάοωσι τήν άρρωστον, δπως καθορίσωσι τήν 
διάγνωσιν /.αί βεβαιοίθώσιν, άν δέν ύπήρχεν άν 
τένδειξις.

Ιδού ή διάγνωσις τοΰ ιατρού Grand-Jean:

ιι Παραπληγία τελεία (παράλυσις τών κάτω 
άκρων πάρεσις καί έπίσχεσις τής ουροδόχου κύ
στεως καί τών έντέρων) δφειλομένη εις πίεσιν 
τοΰ νωτιαίου μυελοΰ, έπερχομένη δέ έκ Πουείου 
κακοΰ (σπονδυλίτιδος).

Φυματιώδης βλάβη τών δύο κορυφών τών 
πνευμόνων, ιδίως αριστερόθεν. Πρόγνωσις λίαν 
επιφυλακτική.'»

'Ιδού ή διάγνωσις τοϋ ιατροΰ Diehl :
«Ιον) Πόττειον θεωρητικόν κακόν μετ’ απο

στήματος έκ συμφορήσεως, πιθανώς ένδορραχι- 
τικής καί δευτεροπαθώς έκθύσεως έν τή κοιλό- 
τητι τής κοιλίας.

2ον Πάρεσις έντερική καί περιτονίτις φυμα
τιώδης.

3ον Παραπληγία μετ' ισχουρία; τής ούροδό- 
χου κύοτεως.Άλλοίωσις τον νοτιαίου μυελοΰ ύ- 
περάνω τών κέντρων.

Πρόγιωσις βαρυτάτηΊ».
Ιδού η διάγνωσις τοϋ ιατροΰ Pau de Saint 

Martin :
«Ή Δεσποινίς Β. ήλικίας 28 έτών, προσε 

βλήθη έκ τελείας παραπληγίας, νόσου έπελθού- 
ση; πιθανώς έκ πιέσεως τοΰ νοτιαίου μυελοΰ 
άποτόκου αύτής ταύτης βλάβης τίνος τών σπον
δύλων φυματιώδους φάσεως.

ΊΙ άρρωστος,λίαν άπισχνος, εξηπλΜίιένη έπί 
τής ράχεως καί ανίκανος νά μετατοπισθή έκα
τέρωθεν, μόλις δύναται τά έγερθή, στηριζομένη 
έπί τών Αγκώντον καί τών χειρών ή παράλυσις 
τών κάτω Ακροτν είναι απόλυτος, καθόσον ή 
αιαιοθησία έξικνεΐται μέχρι σημείου, ένοΰντο; 
τά; δύο είλεακάς Ακάνθας.

’Αμφοτέρωθεν αί μυώδεις μάζαι εχουσι τε
λείως έξαφανισθή, αναπληρωθείσαι ύπό τίνος 
ίστοΰ λ,ιπώδους.

ΊΙ κοιλία είναι διογκωμέι η, λίαν ευαίσθητος 
εις τήν πίεσιν, ιδίως Αριστερόθεν, μέχρι τοΰ 
σημείου νά μή δύναται νά ύποφέρη τό κάλ.υμμα 
τής κλίνης.

Έν τοϊς πνεύμοσιν ή ακρόασις παρέχει κα
τάλληλα σημ·ϊα φυματιώσεως, αριστερόθεν μάλ
λον ίκδεδηλωμένα, ένθα ή έπίκρουσ ς αποκα
λύπτει τήν ΰπαρξιν σπηλαίων έμπροσθεν τής 
κορυφή; τοϋ π> εύμονος.

Κατόπιν πληροφοριών ή άρωστος παρ^υοία- 
σεν οίμόφυρτα πτύελα, μεθ' αιμοπτύσεων καί 
συγκοπικά φαινόμενα.

ΊΙ άρρωστος τοποθιτηθεϊσα μειά πολ/.οΰ 
κόπου έπι τοΰ Αριστερού πλαγίου, παρουσιάζει 
τήν σπονδυλικήν στήλην άκαμπτι ν μετ’ ελαφρός 
κυρτώσεω; κατά τήν περιοχήν τών αύχετ^κών 
σπονδύλων καί άναπληρωτικήν κύρτωσ ν πρός 
τά ένδον, κατά τήν περιοχήν τών οσφυακών 
σπονδύλων.

Εξέτασίς τις μάλλον επισταρενη είναι σχεδόν 
αδύνατος, ί'νεκα τής ευαισθησίας. Δτσκοιλιότη;
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καί διαταραχή της ούρήσεως.' 1! άρρωστος δέον 
ι ά καυτηριάζεται ουχνάκις, άδυνατοΰσα ν’άπο- 
πατή ή μετά λήψιν κλύσματος.

Έν τέλ.ει καί ώς άνωτέρω έρρέθη, γενική 
ύπάρχει φυματίωσις μετ' επιπλοκής προς το 
μέρος τής κοιλίας (περιτονίτις χρονιά) καϊ τών 
σπονδύλων, κατά συνέπειαν ή κατάστασις μαίνε
ται βαρυιάτη καϊ ή πρόγνωσις σοβαρότατη.»

Μ’νχολογικτι κατάστασις*
'// κλινική αΰτη έξέτασις ούδεμίαν έδιδιν ελ

πίδα θεραπείας, άλλ' ή ιατρική δέν οφείλει μό
νον νά ήνε καθαρώς φυσικέ/, δέον rd ήνε ω
σαύτως και ψυχική, τούτέσιιν δεν πρέπει μόνον 
νά περιορίζεται τοπικώί, άλλά και ν’ άπευθύνε- 
ται προς τό σύνολον τής ζωής.

Νομίζω, Κύριοι, οιι όλος ό κόσμος σήμερον 
εΐιαι σχεδόν πεπεισμένος, δτι ποριστάμεθα μάρ
τυρες γεγονότων, άτινα άπομακρύνουσι πάσαν 
υπόθεοιν, πάς δ' επιστήμων γιγνώσκει, οτι γε
γονός τι είναι πάντοτε γεγονός, δπερ πρέπει νά 
σημειο'ισωμεν, Ισιτο κα'ι διά τής καταστροφής πό
σης νποθίοεως κοσμικής !“Ο,τι δέ μέλλω νά σάς 
εκθέσω, μοι φαίνεται άκριβέσιατον, σεις δέ δύ- 
νασθε νά τό άποδεχθήτε, επί δικαιώματι. άπο- 
γραφής. Αέν παρεξηγω, οΰτε υπερτιμώ τό γεγο 
νός. άόζά σάς τό μεταδίδω οίον είναι. Έν τοΐς 
περιοιάσεσι δέ, καθ' άς βιονμιν, δέν δυνάμεθα 
πλέον »■’ απορρίπτω μεν, ώς πρό δεκαπενταετίας, 
γεγονός τι, άπό μόνης τής προφάεεως. δτι άι- 
τίκειται δήθεν είς τήν αλήθειαν.

«Τή IS Σεπτεμβρίου παρελθόντος, μοι ελε
γεν ή άσθενής μου, τή 2 έυρα τής πραίας, άφι- 
πνίσθην, ένώ ή λυχνία μου άποτόμως έσβνετο, 
έιώ περιεΐχεν ΐ'τι πετρέλαιον. ΊΙναηα αύτήν ίκ 
νέου, άλλά και πάλιν ίοβυοεν. Εν τώ άπολύτιμ 
δέ σκότει είδον φώς ίν τώ μογειρίω διά μέσον 
τής ήμι-ήνοιγμένης θύρας τοϋ διαδρόμουκαϊ άμέ
σως ήκονσα φωνήν, εύκρινώς λέγουσάν μοι ! 
«Δύνασαι id άποστής τήν δοκιμασίαν ;» Άπε- 
κρίθην : «.Μάλιστα.τι Τότε δε είδον πλησιάζου- 
σάν με λεπτήν τινα χεΐρα επιμήκη, κρατούσαν 
δάδα, ήτις ίφώτιζεν δλον τό δωμάτιον και άνί- 
γνωσα γραφήν άνωθι έμοΰ : «Την 8 Motor θά 
ΐγερθής. » Μεθ' ο τό ορομα έξηφανίσθη βρα
δείας και μετά τινα λιπτά σκότους ή λυχνία ίκ 
νέου ί/νάφθη άφ·’ ίαυτής.»

Σημειωτέου, δτι ή άσθειής δέν έτρόμαξεν, 
άλλ’ απλώς σννεκ,νι/θη, ώς συνήθως συμβαίνει 
παρά τοΐς προν.αλοΰσι σχετικά ψυχικά φαινόμενα.

ΙΙρώτησα τήν δσθενή, εάν έπαιεΐύε τήν χέΐ- 
ρα ταύτην και μοι άπεκρίθη ! «“Οχι, δέν τήν 
Ιπανεϊδον έκτοτε, άλλά δύναμαι νά τήν ανα
γνωρίσω μεταξύ χιλίων.»

' Εοκέφθην, δτι εν τώ συμφέροιτι τής άσθε- 
νοΰς, έδει νά ώφεληθώ τής περιοτάοεως και 
ήλπισα εις τήν μεσολάβηση· δευτέρας τιιός do- 

ράτου προσωπικότητας. Πρός τοΰτο δέ προ- 
σέσχον, δπως άπόσχω πάσης έπ’ αύτής υποβο
λής, έκ φόβου προκλήοεως τύπου, ήτοι ψευδο- 
προσωπικότητος άβοσίμον καί άθελήτου, έκ τών 
συνήθως παρουσιάζομε νων έν τ<7> ύπνωτισμώ;
Εν τούτοις ίμ νόησα, δτι νοερώς καί τηλεπαθη- 

τικώς, άκουσίως έμοΰ, ίπίδρασα είς τήν μεσο- 
λάβησιν τής δεντέρας ταύτης προσωπικότητας, 
περϊ ής θά σάς ομιλήσω παρακατιόττες.

\otinJ.tia

ι Μαρτίου-— Τή παραινήσει τών τριών 
ιατρών,έζήτησα rd προκαλεσω είτε διά προβολών 
τής χειρός (Passes) και μαγνητικών προσψαύ- 
σεων, είτε δι’ υποβολής, έλάττωοιν τών πόνων 
κα'ι εί δυνατόν,ΰπνον. Ιίροεκάλεσα ωσαύτως κα
ταπραϋντικήν ενέργειαν έπι τής γασιέρος διά μέ
σου μαγνητικών κυκλικών προβολών.

'II άσθενής Ικοιμήθη ήσύχως έπι δίωρου, 
βεβαιωθείς έπι τή περιστάσει περϊ τών ενδείξε
ων τής εξωτερικεύσεως τής αίσθητικότητος.

Έπί τινας ημέρας ή κατάστασις υπήρξε στά
σιμος. Καθ έκάστην δέ έπίσκεψίν μου τήν 
άπεκοίμιζα περί τάς δύο όϊρας περίπου.

Γλν 7 Μαρτίου, ή θερμοκρασία Ικπίπιει 
είς 05" .Καταβαίνει δεκάκις πρός εκκένωσα·, τά 
περιττώματα είσϊν αίμύμικτα, οί δέ πόνοι τής γα- 
στρός Ανυπόφοροι.

Τή έκαμα πλύσεις τών εντέρων, είτα μαγνη
τισμόν τής κοιλίας, »’>■ υπνώσει. Καθ’ ύπνον μοϊ 
είπεν, διι βλ.έπει ηλεκτρισμόν εκψεύγονια τών 
δακτύλων μου, έπιβεβαιοΐ δέ. δτι είναι πυκνότε
ρος τής δεξιάς χε ρός. 'Ισχυρίζεται δέ, διι ό 
ηλεκιριομός ούτος εισδύει εντός ταιν εντέρων καί 
διι τή παρέχει μ·γάλην άιακούφισιν.

Τΰ 8 Μαρτίου- II κοιλία είναι ήττ ον ογ
κώδης καί ήττον οδυνηρά. Έκοιμήθη ΐπί τιιας 
ώρας τήν νύκτα, άνιυ ύπνωτικιϋν. II δψις αύ
τής είναι καλειτέρα. ή φαινή ισχυρότερα, τό ηθι
κόν υψωμένον. Τήν αποκοιμίζω κα'ι μαγνητίζω, 
είδικώς τήν γαστέρα. Άφυπιιζομένη, /ιο! λέγει 
ήούχως: «Πλ.ησίον σου είναι μία ώραία κυρία, 
είναι πάντοτε πλησίον σου, έρχεται έι ίοτε καί με 
βλέπει· τήν χεΐρα ταύτης είδον τήν 18 παρελθ. 
Σεπτεμβρίου.» ΊΙ άσθενής μοϊ άφ ηγείται τόν 
χαρακτηρισμόν τής έτ· λόγιο κυρίας, ήτις είναι 
άκριβεοτάτη και μέ σΐ'γκιιεΐ, καθ'δ πολύ γιοι 
ρύμου ιμοί. Τή άπευθύνωτότε Ιρώτησιν, άλλ' ή 
άσθειής δέν /ιοι άπαντα, καταληφθεΐσα υπυ βα
θέως ί'πΐΌΐ·. Μετά τινας στιγμάς άνακ,νεηαι 
οισεί πνιγομέιη, προτείνει τεταμένος τάς χεΐρος 
καί ίνέκστασει τήν ιΐκούω λΐγουσαν: «Βοήθησόν 
με, βοήθησαν με.» ’Ανατρίβω τόν φάρυγγα, 
τή κάμνω ίμφυοήοεις έπί τής κορδίας. λίγων: 
« Ιδού, λάβε δυνάμτις, λάβε δυνάμεις.» Τότε- 
προσθέτει εύκρινώς: «Βοήθησόν με νά κατέλ

ΠΑΡΑ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ Ι'.κ τ·ο ί,,ιετέη,.ν ;’..ω-ίιγκοτν.τειω·/.

θωνΜετά τινα δευτερόλεπτα άναδίδει βαθύτα
του αναστεναγμόν, στρέφει τ'ην κεφιαλήν, προσ
παθεί ν’ άνεγερθή, τήν βοηθώ και ιέλος εγεί
ρεται κα'ι κάθηται έπί τής κλίνης της, έντελώς 
καλώς.

Έν εκπλήξει καί βαθύτατα συγκεκιιημένος, 
λέγω τότε, αποτεινόμενος προς τ'ην δευτέραν υπο
βοηθούσαν ταύτην άόρατον προσωπικότητα : 
«’Εάν πραγματικώς ον είσαι έδώ, ήτις βοηθεΐς 
ούτω προφανώς τι/ν άοθενή ταύτην, θά δύνα- 
σοι βεβαίως νά τΐ/ν κάμης καί νά βαδίση.» καί 
δι' ενθαρρυντικής μου κινήσεως άπέρριη’α τό πε- 
ρικαλύπτον τήν άσθενήκάλυμμα Καί τότε βλέπω 
αύιι/ν έγείρουοαν ανευ κόπου φαινομενικού τί/ν 
δεξιάνκνι/μην,εκτείνουσαν ταύτην κατά μήκος ίςω 
τήςκλίνης,είτα δέ φέρουσαν δλον τό βάρος τού σώ
ματός της επί τοϋ ετέρου τών μηρών καί νά εκτείνη 
πρός τήν αύτίμ· διεύθυυσιν κοίτην άλλην κνήμην. 
Ίίδη τών δύο ποδών αυτής ευρισκομένων καιΐι 
γής καί σιηρίζομένης ταύιης έπί τής κλίνης, τή 
λέγτρ : «Βάδισαν, ήδη δύνασαι» καί αυθωρεί οί 
πόδεςτης άνηγέρθησαν άλληλοδιαδόχως καϊ άκω· 
λύτως" άνεγερθεΐσα ό’ άφ·’ έαυτής, δίς έποιήσατο 
τόν γύρον τού δωματίου. Είχ^ε κατά τό διάστημα 
τούτο τάς χεϊρας ηνωμένας, τήν κεφαλήν ύψω- 
μίνην, τό δέ βλέμμα πρός τά άνω. Κατά μικρόν 
δέ ή ίκφρασις ήλλαξε, μέ προφανή μετσμόρφω- 
σιν καϊ νομίζω δέν άλλ.οιώ ποσώς τήν άλήθειαν, 
άν είπω, δτι είδον προχάραγμα φωτεινής αύρας 
πέριξ τής κεφαλής αύιής.

Μετ’ όλίγον τΰ σώμα της έκάμφθη. ή κε
φάλι/ της έκλίνεν, οί πόδες της έγονάτισαν καϊ 

λαβών αυτήν άνά χεϊρας, τήν ίτοποθέτησα ί.τϊ 
τής κλίνης.

ΙΙρώτησα τότε σχετικώς τ'ην δευτέραν προσω
πικότητα, άλλά δέν μοί άπήντησεν.

Μετά ήμίσειαν ώραν άφύπνισα τΐ/ν ασθενή 
και ούδεμίαν άπέδειξεν αϋτη κόπωσιν. Τήν ήρώ- 
τηοα δέ περί τών προηγουμένως γινομένων, άλλά 
καί πάλιν ούδέν ένεθυμεϊτο. Ένιελι/ς άμνηοία 
έπεκράτει παρ’ αυτή.

(Έπεται τό τέλος)

0 ΓΟΛΓΟΒΑΣ ΚΛΙ0 ΤΑΦΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΥΤΛΣΩΝΑ

Αι νπάανοντίαι άμ<»ι6ο?.ίαι όιίι τίιν 
τοποθεσίαν αντών.

ΊΙ Ιοτυνα τού Ουίλσωνος, διζλϋε·. -ζσχς τάς 
ά;7.φ·.ίΆ·ας, χΐτ'.νες ζ.χ;. α"τιν=: ζπσ
τ:ΰ 1783 ένισχύΟησχν α.Ξγζλω: ύπό τ;ύ 'Γζών 
Κό;τ.Οί χρ-φιβά/Αίντες,}/.·/; συο-φωνςϋτες ;;.£τχ;ύ 
-ων ζ.χ·. 9.έ ττ,ν πχ^άδοσιν τής Έ/.κι.τ,ώ.ν.ς. 
ίτχσσον τόν τόπτν τής Στχυοώσεω:, ότέ α·ν 

ζζζ'.όταο», ότε δέ ν:τ·.ώτερον. πρό: άνχτολζς 
τ, πρός δυσο.χς. ’ σήο.ερ'Λ χ'. σπου^χιότερχ’. 
γνώ'Λχι ζχτί>·ζςχν νζ συρ.φωνοϋν ;χέ ττ.ν πχρχ- 
δτσιν. ζτ'.ς τοποθετεί τόν Γολγοθ^.ν εις τό 
ν.ετχξύ τών οχρζγγων Κέδρων κχ; Ένώα ισο-

Α
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πεδον, οπού καί ό Κωνσταντίνο; ίδρυσε τού; 
δύο μεγάλους ναούς.
Μέ την γνώμην ταύτην τάσσεται καί δ Ούίλσων 
ακολουθών τούς έξης συλλογισμούς. Έκ τής 
Ευαγγελικής διηγήσεως είνε φανερόν, οτι ό 
τόπος τής Σταυρώσεως καί τής Ταφής ήτο 
γνωστός εις τού; φίλους τοϋ Ίησοϋ, τούς εύρι- 
σκομένου; εις 'Ιερουσαλήμ, κατά τόν χρόνον 
τής σταυρώσεως. 'Αναμφισβήτητου, δέ ότι πολ
λοί τούτων έζων καί μετά δέκα έτη, οτε II- 
ρώδης ό Άγρίππας έκτισε τό τρίτον τείχος, 
πρός ύπεράσπισιν τοϋ βορείου μέρους τής πόλεως. 
Τό τείχος τοΰτο άφήκεν εξω τής πόλεως άμφό- 
τερα τά μέρη ταϋτα’ άλλά καί επειδή οί 
'Εβραίοι δέν εκτιζον έπί νεκροταφείων, νεκρο
ταφείο·; δέ ήτο καί ό Γολγοθάς καί έθεωρεϊτο 
μάλιστα τάφος τοΰ Άδάμ, δ τόπος τής Σταυ
ρώσεως καί ό Τάφος δεν έκαλύφθησαν ύπό 
δομών, ώστε νά λησμονηθούν ύπ ’ αύτά.
Τά μέλη τής πρώτης χριστιανικής κοινόνητος 
έφυγαν εις ΙΙέλλην τό έτος 67, μετά τοιετή δέ 
ή τετραετή άπουσϊαν καί μετά τήν άλωσιν τής 
'Ιερουσαλήμ ύπό τοϋ Τίτου, έπανήλθον καί 
ένεκατεστάθησαν έν μέσω τών έρειπίων. Κατά 
τήν βραχεΐαν δέ ταύτην αποδημίαν των οί Χρι
στιανό1. δέν ήδύναντονά λησμονήσουν τήν πραγ
ματικήν θέσιν τής Σταυρώσεως, τοΰ Τάφου καί 
τής Άναστάσεω; τοϋ Ίησοϋ Χριστού.Πολλοί έξ 
αύτών διήλθον όλην τήν ζωήν των εΐ; Ιερουσα
λήμ’ τινές δ'ές αύτών παρίσταντο είς τήν 
σταύρωσιν. Μάλιστα Συμεών δ υίό; τού Κλεώπα 
καϊ έξάδελφος τοϋ Σωτήρος έζησε μέχρι τοΰ 
έτους 108, οτε είς ηλικίαν 120 έτών άπέθανε 
μαρτυρικόν θάνατον έπί Τραϊανού. Κατά τό 
διάστημα τό μεταξύ τής έκ Πέλλης επιστροφή; 
καί τής Ιουδαϊκής έξεγέρσεω; δεν συνέβη τι. 
τό όποιον νά. συντέλεση πρό; έξαφάνισιν τών 

μερών, ώς καί νά λησμονήσουν τήν 
θέσιν, οί πρώτοι χριστιανοί, τών 

ό; έν τώ μεταξύ ηϋξανεν. Ό δέ 
ίυμεών, σύγχρονος τής Σταυρώσεως, 
,ς Ιάκωβον τόν Άδελφόθεον εΐ; τόν 

ικόν θρόνον τή; Ιερουσαλήμ, έ'ζη καί 
ιώτην δεκαετίαν τοϋ δευτέρου 

ιν δέ έ'πονται δέκα τρεις 
καταγωγής, οΐτινες δεν 

άς ύπαρχούσας πλη- 

Αγίων ι 
άκριβή των 
οποίων ό άριθμό, 
εΐρημένος Σ 
ό διαδεχθεί; 
έπισκ 
μετά τήν 
αϊώνος. Μετ’ αυτί 
επίσκοποι ιουδαϊκήν 
ήδύναντο νά λησμονήσωσι τάς ύπαρχούσας 
ροφορϊας περί τών Αγίων τόπων.

Επομένως ή παράδοσι; περί τοϋ Γολγοθά καί 
τοϋ Π. Τάφου δέν διεκόπη άπό τής ημέρας τή; 
Σταυρώσεως, μέχρι; ού δ Άδριανός ΐδρυσεν έπί 
τών έρειπίων τής 'Ιερουσαλήμ τήν ρωμαϊκήν 
αποικίαν Αίλίαν καί έπί τοϋ τάφου τοϋ Σωτήρος 
ναόν τής 'Αφροδίτης. Τό οικοδόμημα τούτο τό 
ίδρυθέ» πρό; ϋβριν τών χριστιανών, δηλοί οτι οί 
τόποι ούτοι άπελαμβανον ήδη λατρείας παρά 
τών χριστιανών. Καί ναι μέν δ εθνικός ναό;

άπέκρυψε τούς άγιους τόπους, άλλά δέν ήδύνατο 
καί νά τού; αφαίρεση άπό τήν ευλαβή μνήμην 
τών χριστιανών. Έ; εναντίας δέ τό οικοδόμημα 
έκεΐνο προσδιόρισετήν θέσιν αύτών.

Μετά τήν "δρυσιν τής Λίλίας ήρχισαν νά έπι- 
σκέπτωνται τήν αγίαν πόλιν προσκυνηταί έξ 
όλων τών μερών, ήτο δέ πασίγνωστον, ότι ό Γολ
γοθάς καί ό Π. τάφος εύρίσκοντο ύπό τό λίθινον 
στρώμα, έφ' ού ήγείρετο δ ναός τής ’Αφροδίτης,

Δέν ήτο λοιπόν δυνατόν νά διακοπή ή παρά- 
δοσις μέχρι τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου, 
οστις διά νά άνεύρη τά άγια μέρη, κατηδάφισεν 
άπλώς τόν ναόν τής ’Αφροδίτης καί άφήρεσε 
τό επίχωμα, δπερ έχρησίμευεν ώς βάσις τοϋ 
ναού. Διά τούτο δέ καί ό σύγχρονος αύτοΰ Ευσέ
βιος ουδόλως θαυμάζει διά τ’ άποτελέσματα τών 
άνασκαφών τούτων, δηλαδή τήν άνακάλυψιν τοϋ 
Τάφου τοϋ Ίησοϋ.

Άφοϋ δέ άποδεικνύεται, ότι ή παράδοσι; 
διετηρήθη αδιάκοπος μέχρι Κωνσταντίνου τοϋ 
Μεγάλου, αί αμφιβολία·, περί τή; τοποθεσίας 
τών μερών τών σχετιζομένων μέ τήν Σταύρωσιν 
καί τήν ταφήν τοΰ Χριστού διαλύονται.

Νέα Σιεον

Η ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ
ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ

Ύπό Π· Ν· ΔΙΒΑΡΗ

Ή αντισηψία δέν είναι, ώς λέγουσιν, 
πρόσφατό; τις ιατρική, κατάκτησες’ Λ 
άκριβής μόνον αύτής θεωρία μάς άπε- 
καλύψθη, άλλ' ή τών αντισηπτικών ού- 
σιών έμπειρικΐι χρήσις είναι αρχαία, ώς 
ό κόσμος.Τοΰ κρεοζώτου. έγένετο χρήσις 
τώ 1835 ί.πάτοΰ Betzer Hertholot, κατά 
δέ τών καυμάτων ό Hintze μετεχειρίσθη 
έν έτει 1835 τό αίσάλωμα (sublime). Ό 
Malgaigne έδιδεν έν έτει 1832 τήν κάμ- 
φουραν κατά τοϋ έρυσιπέλατος. Τοϋ οι
νοπνεύματος συνήθους έγένετο χρήσις. 
άλλ’ (ϊντΐ νά λαμβάνεται καθαρόν,είς τό 
τέλος τοϋ Η' καί τάς άρχάς τοϋ ΙΘ' αίώ- 
νος έδίδετο ύπό μορφήν καμφορώδους 
οίνοπνεύματος, οπερ κατέστη δημοτικόν 
διά τοϋ Raspail-Τώ 1802,ό Pankerson τό 
μετεχειρίζετο κατά τών καυμάτων. Ό δέ 
Pezzoni έπάλαιε κατά τιϊς γαγγραίνης διά 
δρυοφλοιίδος διαλελυμένης έν οίνοπνευ- 
ματι. Τώ 1859 ό Batailles έπανέφερε τήν 
προσοχήν έπί τοΰ οινοπνεύματος, ακο
λούθως ό Nelaton, ό Dupreuil, ό Chede- 
vergen.’O δε Richet (18-46) τόέφηρμωσεν 

ί

έν τή χειρουργία.Τά βάλσαμα είσΐ πεφη- 
μισμένα πρό πολλών ήδη αιώνων. Ο Vom 
Ilelni μετεχειρίζετο τά λευκά καί έρνθρά 
κατακρημνίσματα (άτινα είσΐ ΰδραογυ 
ρικά φάρμακα) είς τά τοπικά έλκη· Κατά 
τόν ΙΕ καί ΙΣΤ αίώνα έθεράπευον τάς 
πληγάς διά βράζοντος ελαίου, ή δέ μέ
θοδος αΰτη είναι άκόμη έν χρήσει παρά 
τοϊς Άραφιν. Μετά τήν εύνούχησιν τών 
παιδιών, έπιχέουσι βραστόν έλαιον έπί 
τών αίμοφύρτων επιφανειών· τοϋτ’ αύτό 
ποιοϋσιν, δταν έκκόπτουσι τόν πήχυν 
τής χειρός τών κλεπτών, (νομικήτιμωρία) 
βυθίζ· υν τήν πληγήν έν βράζοντι έλαίω.

Οί Katayas τής Βραζιλίας έπιπάσσουσι 
τάς πληγάς διά κεκονιποιημένων ανθρά
κων οί δέ νησιώται τών Engano τοϋτ’ 
αυτό ποιοϋσι διά θερμής τέφρας ή διά 
δενδροφυλλων θερμανθέντων.Ε θνάριάτι- 
να τής Καλλιφορνίας ποιούνται χρήσιν 
πομμαδών · τά τής ’Αλάσκας χρώνται κε- 
δρορητίνης, ένώ λαοί τινες τής Αυστρα
λίας καλύπτουσι τήν πληγήν δι' άργύ- 
λου. Οί Αύστραλιανοί τής Βικτωρίας έκ- 
μυζώσι τήν πληγήν, μέχρις οΰ δέν εξέρ
χεται πλέον αίμα, έπειδή πιστεύουν, οτι 
έφ' όσον εξέρχεται αίμα, ή πληγή θά 
ήδύνατο νά δηλητηριασθΰ. "Οταν δέ ή 
πληγή καθαρισθή, θέτουσιν έπ' αύτής 
ρητινώδες έμπλαστρον, δπερ άφαιρεϊται 
έν περιπτώσει φλογώσεως. ϊνα έπανα- 
τεθή μετά τήν πα,οέλευσίν τής φλεγμονής.

Οί Kirghises ύπόκεινται είς ειδικήν 
τινα φλεγμονήν, ής τά συμπτώματα λί
αν προσομοιάζουσι τοΐς τοϋ άνθρακος. 
Είσάγουσιν έν τώ φλέγμονι μακράν βελό
νην. ήν στρέφουσι καθ’ ολας τάς διευ
θύνσεις καί έπιδένουσι τούτον διά μίγμα
τος νικοτίιινής καί αμμωνίας· ό ασθενής 
δέον νά πίνιι ψυχρά ποτά καί νά καθα
ρίζεται τό έλκος διά μίγματος έξ οίνου 
καί βράζοντος ύδατος.

Οί αρχαίοι Έλληνες μετεχειρίζοντο 
τά έπουλωτικά φάρμακα, τήν σμύρναν, 
τό θυμίασμα, τό έύιιμένον μέλι,τόν οίνον, 
τό δξος. τήν στυπτιιρίαν. τό όξείδίον τού 
χαλκού, τό θετικόν άλας.

............................................... ·►
Ο ΤΑΦΟΣ

ΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Κατά τόν Διόδωρον τον Σικ-λιώτην, ώ; γνω
στόν, σνεκρό; τοϋ Μεγάλου ’\λ·;άνδρου ταρι- 
χευθείς, μ-τίφέρθη μέ μεγάλην πομπήν άπό 
τήν Βαβυλώνα =·ί; τήν Αίγυπτον καί μετά τινα 

διαμονήν -ί; Μέμφιδα, έτάφη δριστικώς εί;'Αλε
ξάνδρειαν.

Μετά το τέλος όμω; τοΰ τετάρτου αϊώνος 
έξηφανίσθη πάν ίχνος άναμνήσεω; τοΰ μέρους 
όπου έτάφη. Ότι δ' έτάφη πράγματι έν ’Αλε
ξάνδρειά βεβαιοϋται ίστορικώς έκ τοΰ γεγονότος 
οτι ό βασιλεύ; Πτολεμαίος, ’Αλέξανδρος ό Α". 
έδήωσε τόν τάφον τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, 
εκοψεν είς νομίσματα τό χρυσοΰν φέρετρον καί 
τό αντικατέστησε μέ ΰάλινον τοιοΰτον.

Έπίσης ή ιστορία αναφέρει τό προσκύνημα 
τοΰ Καίσαρος καί τοϋ Αύγούστου, οστις τελευ
ταίο; αφιέρωσε χρυσήν ά.λυσιν εις τον τάφον 
τοϋ μεγάλου νεκρού καί τόν έστόλισε μέ άνθη. 
Περαιτέρω λέγουν, ότι ό Καλιγούλας 17 μ. X.) 
έλαβε τόν θώρακα τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
οτι ό Σέπτιμο; Σεβήρος διέταξε νά. συλλέξουν 
τού; εί; τού; αρχαίου; ναού; τή; Αίγύπτου κα- 
τεσπαρμίνους Παπύρου;, τού; περιέχοντα; θρη
σκευτικά; γραφά;, διά νά τού; καταθέσουν εις 
τον τάφον τοϋ Μενάλ.'Αλεξάνδρου. Ότι έπίσης 
ό υίό; τοϋ τελευταίου Καρακάλλη; αφιέρωσε εις 
τόν τάφον την πορφύραν, τούς δακτυλίους του 
καί τήν ασπίδα του, ώ; ένδειξιν τιμής. Έως 
τότε ή θέσις τοϋ τάφου έφερε τό όνομα Σήμα 
ή Σώμα καί ητο πλησίον τών ανακτόρων τών 
ΙΙτολεμαίων, όπου ήδη ύύοϋται τό τέμενος τοϋ 
Ναβί- Δανιάλ. Τό τέμενος τούτο έκτίσθη έπί 
τοϋ λόφου Κόμ- έν-Ντίκ, όπου εκειτο το σώμα 
καί παραδέχονται, οτι ό τάφο; τοϋ Μεγ. 'Αλε
ξάνδρου εκειτο έπί τής κλιτύος τοΰ λόφου 
Κομ-έλ-Χτίκ καί μάλιστα πλησίον τή; οδού 
τής φερούση; τό όνομα τοϋ προφήτου Δανιήλ.

ΊΙ ύπόθεσι; αϋτη στηρίζεται έπί τοϋ ότι 
κάποιο; Σιλλίτσι, ό όποιο; έπεσκέφθη τό 1850 
τήν κρύπτην τοϋ τεμένους αύτοΰ, διηγήθη, οτι 
δια τής σ^ισμάδο; μιας Πύλης ειδεν εν είδος 
ύαλίνου κιβωτίου, είς τό όποιον έκάθητο έν κε
κλιμένη στκσει όνθρωπίνη μορφή με διάδημά 
εί; τήν κεφαλήν. Μέγα πλήθο; βιβλίων καί 
παπύρων ήσαν 'σκορπισμένα περί τόν θρόνον. 
Άλλος αϋτόπτη; ό Μαχμούτ έλ Φαλαχί διη
γήθη τό 1.86-4 εί; τόν πρόεδρον τοϋ αιγυπτια
κού αρχαιολογικού Ινστιτούτου τήν έπίσκεψίν 
του εί; τήν κρύπτην τοϋ Ναβί-Δανιήλ. Διη
γείται δέ, ότι εφθασεν εί; πλατύν χώρον, υπό
γειον καί θολωτόν, άπό τον όποιον προχωρεί 
τι; κατά τέσσαρα; διαφόρου; διευθύνσεις δια 
θολωτών διαδρόμων. ΊΙ μεγάλη αξία τών πε- 
τοαδιών, τών μωσαϊκόιν, τών τοίχων καί τοϋ 
έδάφους τόν παρεκίνησζν εί; τό συμπέρασμα 
ότι οί διάδρομοι αύτοι έφεραν εις τον τάφον 
τού Μεγ. Άλεξανδου.

Τέλος τό 1875 έπι τή εύκαιρία μια; έπ: 
σκευή; τή; κρύπτη; τοϋ πεμένου;, παρετήρησαν 
δύο ιθαγενείς όπισθ-ν τή; κρύπτης κτίσματα έκ 
γρανίτου. Αί παραιτέρω λοιπόν έρ-υνζι ει; το
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μέρος αύτό δυνατόν νά παρουσιάσουν την έζ- 
πληςιν τής άνακαλύύεως τοΰ τάφου τοϋ Με··α- 
λου ’Αλεξάνδρου. Σ...

-«·< ·►ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΤ
11 φύσις έπροίκισί τινα ίκ των ζώων με 

τήν Ιδιότητα να βλέπωσι τα δπισθεν ανιών Αντι
κείμενα, δπως βλέπωσι καί τά έμπροσθεν, χωρίς 
να στραφώσιν.' Ο δέ λαγωός προ πάντων κέκτη- 
ται τήν ιδιότητα ταύτην είς μεγάλου βαθμόν. Οί 
οφθαλμοί τον είνε μεγάλοι καί εξέχοντες και 
κεϊνται είς τά πλάγια. Τον πλεονεκτήματος δέ 
τούτον ποιεΐίαι έπωφελή χρήαιν, δταν καταδιοτ- 
κειαι ύπό θηρευτικού κυνός, Sv καί ό κύαιν 
ούδεμίαν έκπέμπη υλακήν κατά τόν δρόμον του, 
<5 λαγωός δύναται 'νάκρίνη μετά θαυμαστής 
ακρίβειας, πότε είτ ε κατάλληλος στιγμή να 
κάμψη τόν δρόμον τον καί νά διαφύγη τοιουτο
τρόπως τόν υπισθιν ερχόμενον διώκτην τον.

Έτερον παράδειγμα παρέχει ήμϊν ό ίππος. 
ΙΙαρατηρήοατε πρός στιγμήν τόν ίππον, ύδηγού- 
μειον άνευ καλύμματος επί τών οφθαλμών 
αν ό οδηγός τον ύψωση άπλώς τήν μάστιγα, θά 
ί'δητε τόν ίππον—άν εοε πειθήνιο; καί σινει- 
θωμένος εις τήν εργασίαν — νά τοχύνη αμέσως 
τό βήμα τον.

’II καμηλοπάρδαλης, ήτις είνε δειλότατον ζώον, 
είνε καθ' υπερβολήν δυσπρόσιτος, τούτο δέ. 
διότι οί οφθαλμοί τη; έχουσι τοιαύτην θέσιν επί 
τοΰ προσώπου, ώστε δύναιται νά βλέπωσι τά 
έμπροσθεν Αντικείμενα μετά τής αυτής ενχερείας, 
μεθ’ ής καί τά όπισθεν. “Οταν δέ τήν πλησιάση 
τις ίκ τών όπισθεν, ώφελεΐται άπό τήν ιδιότητα 
αυτήν, δπως διευθύνη κατ’ αυτού Αλλεπάλληλα 
λακτίσματα.

& & &ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΙ
Τό χελιδόνι νά το ! 
άπό ταξεϊδι πάλι 
γυρνά χαρά γεμάτο 
φωλαά νά κτίση ιίλλιι

Ήλθε τό χελιδόνι 
τήν πλάσι χαιρετάει 
χρυσά φτερά άπλόνει 
στό ταίρι του πετάει

Καί μοΰ θυμίζει σένα, 
τόν πρώτο χωρισμό σου. 

σάν έφευγες στά ξένα 
καϊ έδάκρυζα έμπρός σου.

Μονάχος μου διαβαίνω, 
Πέρασαν τόσοι χρόνοι, 
κι’ αδίκως σε προσμένω. 
Δεν είσαι χελιδόνι.

Μίλτων ΒιτάλιΐΓ

ΤΟ ΜΑΡΑΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟ

Σέ βλέπω ποΰ έμαράθηκες, 
καί σου’ πέσαν οί κλώνοι 
καί πώς καί σένα έμάραναν 
ώσάν καϊ μένα οί πόνοι

Καί βλέπω πώς τά φύλλα σου 
σοΰ φύγανε καί σένα 
δπως τά γέλοια καί οί χαραΐς, 
έφύγανε άπό μένα,

•

“Αχ! σέ λυπάμαι δένδρο μου 
γιατί σέ αγαπούσα 
καϊ δσο βρεσκόσουνα χλωρό 
καί'γώ μέ σένα έζοΰσα

'·

Ί ώρα ποΰ ό πόνος σ’ έφαγε 
ιός μ’ έφαγε καϊ μένα 
δόσμου άν μπορίίς παρηγοριά, 
καί έγώ θά δώσω έσένα

"Αγγελο»; Χαλούτάιις

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗίι

Συνιστώμεν τό έξής μέσον πρός ζατάπκυσιν 
τοϋ λυγζός ( /.όζυγζας Ί Λάβετε τεμαχιον σακ 
χάρεως, εμβαπτίσατε αύτό έντός ίςους, μασά 
σατε χχ1. καταπίεσε ταχέως αύτό. Ό λύγξ 
καταπαύει τότε πάραυτα. ’< > κ. Άρζελιέ ια
τρός Γάλλος μετεχειρίσΟτ, τό μέσον τοΰτο μετ’ 
επιτυχίας ζαί εις περίπτωσιν λυγκός υστερικού 
λίαν χαρακττριστιζοϋ. Ό λύγς, δστις διάρκει 
μετ’ επιμονής 4 <·’>ρας, έπαυε διά μιας. Τό μέ
σον τοΰτο,τό όποιον ή άπλόττ,ς του τό καθιστζ 
εϋχρηστον, ζάλον είνε νά μή λησμονώσίν οί πρα 
κτικοί.

Ό ιατρό: σχς

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

Ο ΚΩΜΙΚΟΣ ΠΑΛΜΗΡΑΣ

ΠΕΡΙΕΡΓΑ

•Ανέκδοτον τοΰ οίνου.
Είς βασιλεύς μίαν ηοράν κατήργησε τό κρασί 

Από τό βασίλειό του διότι τά περισσότερα εγ
κλήματα ίγίνοντο εξ αιτίας του. Ενας άλλος 
βασιλεύς δστις ήλθε ι·ά ίπισκενθή αύτόν, άφοΰ 
έμαθε τήν ανόητοι1 ταύτην διαταγήν τοΰ λέγει:

— Πολύ κακά έκαμες νά κατάργησης τό κρα 
αί, διότι έκτος τοΰ οτι θά καταστήσης τούς υπη
κόους σου δυστυχείς. τό κρασί εχει τήν ιδιότητα 
νά κάμνη τούς στραβούς rd βλέπουν,τούς κουτσού; 
νά περιπατούν ώραΐα καί τούς πένητα; πλουσιω- 
τάτους.

— Έάν μοΰ τό Απόδειξης αύτό, τοΰ λέγει 
τότε ό βασιλεύς, θά διατάξω άμέσως νά ίπιτρα 
π ή τό κρασί.

Ό ξένος βασιλεύς εστειλε καί έφεραν είς τό 
παλάτι ενα στραβόν ί'ια κουτσόν καί ενα ζητιάνου, 
τούς έτοποθέτησαν είς χωριστόν δωμάτων, 
καί άφοΰ προηγουμένως ίστρώθη ή τράπεζα μέ 
άφθοι α φαγητά καί οίνον αφθονον, οί βασιλείς 
τούς παρετήρουν άπό μίαν οπήν. Άφοΰ οί τρεις 
ούτοι εφαγον καί επιον πολύ,φυαικώ τώ λόγιο εμέ- 

θυσαν καί τότε ό στραβός είπε νά τοϋ 
γεμίσουν καί πάλιν τό ποτήρι κρασί 
και άφοΰ τό ίγέμισαν καί τοΰ τό έ
δωσαν είς τά; χειρας του, προσε- 
ποιεϊτο, δτι τό ίκύτταζε και ελεγε.

—Βρέτόεύλογημέιο, χρώμα ποΰ 
τό εχει, θαρρείς πώς είνε κεράσι.

ΆποκριθεΙς ό κουτσός τώ λέγει'.
— Βρέ στραβέ, εσύ δέν βλέπεις 

τόν ήλιο καί λές πώς βλέπεις τό 
κρασί; σώπα μή τό ξαναπής καί 
σηκωθώ Απάνω καί οέ πεθάνω 
ο' τή; κλωτσαΐς ! 1 !

Τότε πετιίται ό ζητιάνο;.
— Βρέ κρατημένε, εσύ δέν μπο

ρείς νά πάρη; τά πόδια σου καί λές, 
δτι θά δώσης καί κλωτσιαΐς ; άν 
τό κάνη; αύτό, ίγα> θά σοΰ δώσω 
χίλιες . . . λίρες ! 1 :

Τό επιμύθιου είναι, δτι τό κρασ1. 
άφίθη ελεύθερον.

ϊουλτάνος καί αρτοποιοί_
~~ Κάποτε είς τήν Κωνσταττινούπο- 
λιν ειχον τόσον πληθυνθή τά ι’γκλή
ματα ώστε ό Σουλτάνος διέταξε τόν 
Βεζνρην του, δπως καταστείλη αύιά 
διά παντός μέσου.

Άλλ'ούιΟς είς άπάνιησ'.ν τώ είπε: 
δτι ταΰτα προέρχονται ίκ τών αρ
τοποιών, οϊιινες διανυκτερεύοντες κοι 
προφασιζόμινοι. δήθεν, δτι εργάζον
ται, δ,απράττουσι τάς διαφόρους 
κλοπάς κλπ.

Ο Σουλτάνος δμως, είς δν ίφάνησον ολίγον 
άστίΐα τά ύπό τοΰ Βεζύρη του λεχθέττα, άπε- 
φάσισεν, δπως ό ίδιος έπισκεπτΰμένος τούς φούρ
νου;,άνιιληφί)ή, πώς πράγματι εργάζονται οί κα- 
τηγορηθέντες αρτοποιοί.

Εσπέραν λοιπόν τινά ύπό αυστηρόν ίνκόγν,το 
ίξήλθεμόνος του,' ριερχόμενος δετούς φούρνους, 
εζήτει ίργασίαν, ώς άεργος δήθεν αρτοποιός.

Κάποιος ίκ τών φουρνσρέων ίδέχθη αυτόν, 
καί τον εθεσεν είς τήν σκάφην, δπον καί πολλοί 
άλλοι ίζύμωναν τόν άρτον τό ζύμωμα διήρκεαε 
εως τήν ϋ'ην πρωινήν ώραν, καθ' ήν πάντες 
άνεχώρησαν κεκοπιακότες, ίνα επανέλθωσι τήν 
6ην πρός διανομτμ· τοΰ άρτου.

Ό Σουλτάνος δμως μόλις άνεχώρησε, διηυ- 
θννθη είς τό Γιλδίζ, δπου καλέσας τον Βεζυρην 
τον κατεδίκασεν αύτόν νά επαγγέλλεται τόν Αρτο
ποιόν εφ δοονέζη, τοΰ έδωκε δε καί τήν Αδειαν 
νά διαπράττη καί πάν έγκλημα, έάν τοΰ έμενε 
έκ τής έργασίας του καιρός.

ΙΙπαράδόσις λέγει δτιό Βεζύρης ούτε φαγη- 
τόν <5ει· επρόφθανε νά φάγη, οχι δέ νά δια- 
πράξη καί έγκλι ματα.
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ΓΝΩΜΑΙ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

άδεξίους καί τούς

Κ<ϊ-ντϋ-Χοα«Ιί·Λ.

Έσο είς ζαί όχι χούλ.ί λ-ε,'/.αώ r, μή ακο
λουθείς τάς ορίζεις τών άλλων.

θεοόόιΗος

Πάν τό μή φυσικόν, άτελές και άννούσιον.
Τό γήρας δέν έρχεται άπό τήν λεύκανσιν 

τών τριχών, άλλ' άπο τό μαύρισμα τή: καρ
δίας.

Νιιπυλέοντου

Θά. είχομ.εν ά'/.ηθή παράδεισον, άν οί γονείς 
ήσαν πάντοτε νέοι καί τά τέκνα πάντοτε παι
διά.

Βϊκτοοιχ; Οΰγκώ

ΊΙ κχρδία τής γυναικός αποτελεί μέρος τού 
ούρανοΰ, άλλά διά τούτο ακριβώς, ώς συμβαίνει 
καί είς τό στερέωμα, μεταβάλλεται πάντοτε.

Brocovoc

'() γάμος είναι ανοησία, γινόμενη υπό δύο 
έπειτα κάτεργον διά τρεις καί περισσοτέρους.

Χαίκιίπιιο

Ούκ έστιν ούτε τείχος, ούτε χρήματα, ούτ' 
άλλο δυσφύλαζτον ούδέν, ιός ή γυνή.

( Έκ τών Άλέξίσον >

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Τΐίίχ· ιιιτάΣύ.οι· ΐντόο νάοτοι·• · W · ·· V

"07.01 •••/ωοίζουν, οτι τά αέταλλα έγουν υ.ε- 
γαλιν θερμαγωγόν δύναμιν. Δυνάμει δε ταύτης 
πολλά ώραΐα πειραματο δυνάμεθα να έζτελέ- 
σωμεν, λίαν εκπληκτικά καί θεαματική. Λαμ- 
βανοσ.εν έπί παραδείγματι, μέταλλο·/, έχον τήν 
ίπιοανειαν λείαν, έφ' ης έφαρμ.ό',ομεν λεπτόν 
υοασμα μουσελίνα·,ς, εις τρόπον ώστε ή έ- 
παφη νά γίνη τελεία. Έπ' αυτού δέ τοποθε
τούμε·/ άνθρακα πεπυρακτωμένον, ουτινο; βοη
θούμε·/ τήν καύσιν, φυσώντες έπ' αυτού. Τότε 
θά ίδωμεν απρόοπτον αποτέλεσμα. Ένώ πάν
τες Οά άνίμενον νά ϊδωσι τό ύφασμα καιόμενον, 
διαύεύδονται, διότι όλη ή θερμότης τοϋ άνθρα
κες άπορροφάται ύπό του μετάλλου, όπερ τήν 
απορροφά μέσον[τού ύφάσματος. Ούτως ή Οερ
μότης τού ζνθρζκος διαχυνομέ/η εις τήν μζζαν 
τοϋ μετάλλου, ζφίνει άθιζτον τό ύφασμα.

Ανάλογο·/ παίγνιον δεικνύει καί ή ε'ναντι εί- 

κών. Πρόκειται νά τήξωμεν μέταλλον, ώς τεμά
χιο·/χαλκού, εντός απλού παιγνιόχαρτου, θερ
μαινόμενου έπί τής φλογός λυχνίας οινοπνεύμα
τος. Πράγματι δέ ή τήςις κατορθοϋται χωρίς νά 
ζαή ό χάρτης. Πρός επιτυχίαν τοϋ παιγνίου

τούτου πρέπει νά δώσωμεν προσοχήν, ώστε νά 
θερμάνωμεν τό μέρος έκεΐνο τοϋ χάρτου, όπερ 
εφάπτεται τού μετάλλου. Οΰτω ζαί εις την 
περΐπτωσιν ταύτην τήν θερμότητα άποροφα άπο- 
λύτως τό μέταλλον, οπερ ζαί δέν βραδύνει νά 
δώση στ,μεΐα τήξεως πρός μεγίστη* τών θεωμί- 
νων έκπληξίν.

II...

◄· ·►ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΙΙοοόιό.ακτικόν ">ι<Ί τοΐ·«· ιίάκκοΐ'ΐ;

Διά τής μεθόδου ταύτης οί έζ ζανναβεως ή 
λίνου σζζζοι τών άλεύρων κτλ. καθίστανται 
πολύ στερεότεροι καί άσηπτοι. Χύνομεν έν 
χιλιόγραμμο·/ φλοιού δρυός (των βυρσοδεψείων) 
εντός I ί λιτρών ύδατο , ζέοντος. Έντός δέ τοϋ 
μίγματος τούτου βυθίζομε·/ τούς σακκους ζαι 
τους ζφινομε/ έπί είκοσιτέσσαρας ώρας. Οταν 
τούς ίκβαλωμεν, τους πλύνομεν έντος καθαρού 
ΰδατος καί αφίνομεν νά ςυρανθώσι.

Άΰ.οιόΐι Γ»ιά τ<Ί κιιύικιτα
ΊΙ κατωτέρω άλοιφή είνε αποτελεσματικότατη 
και διά τά βαθύτερα άκόμη καί οδυνηρότερα
τραύματα.
Iluile d’ olive..........................................6 μέρη
Eau de chaux............................................ θ "
Salol.............................................................. 1
Laudanum Sigd.......................................I »

Τό άγαλμα τοΰ 'Ολυμπίου Αιός ώς είχε τό πάλαι.

Η ΘΑΪΜΑΣΙΩΤΑΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΤ ΔΙΟΣ
Ή θαυμααιωτάτη παράστααις τοΰ Αιός, ήν 

τό ίν Ολυμπία χρυσελεφάντ ινον άγαλμα τοΰ Φει · 
δίου, όστις ΐ.λαβεν ώς πρότυπον την περιγραφήν 
αύτήν τον 'Ομήρου ( Ιλ. .4. 528) καί πορα 
στήσαντος αύτόν εις πάν τό μεγαλεΐον τής δυνά
μεως και συγχρόνως τοΐς άνθρώποις προσηνή 
και συγκαταβατικόν. 'Ητο δέ εΐθρονος, περί 
τους 40 υψηλός, επί βάσεως 12'. Άπό τοΰ ε
λεφάντινοι' γυμνού του σώματος επιπτεν ό χρυ
σούς του μανδύας ίπί τών γονάτων τον. Τό 
μέτωπον αυτόν, ευρά καί αίθριου άνω. εκυρ- 
τοΰτο δγκούμενον πρός τά κάτω καί επ αύτοΰ 
επιπτε δασεία εκατέρωθεν ώς χαίτη ή χρυσή 
κόμη τον, ήτις καθ' "Ομηρον, ('/λ. .1 528), 

όταν εκινεϊτο εσειε τόν Όλυμπον- ’Ομοίως δι 
πλούσιος κατήρχετο επί τοΰ στήθους του και δ 
χρυσούς πώγων του.

Οί οφθαλμοί ήνοίγοντο μεγάλοι κμί ήρεμοι, 
οί χαρακτήρες τοΰ προσώπου ιξέφραξον μεγα
λοπρέπειαν συγχρόνως καί ήρεμότητα' τό δε στή
θος ήν ευρύ, τό σώμαεΰρωστον, άλλ’ούχί μετά 
προτεταμένων μυώνων.

Τό άμίμητον τοΰτο άριστούργημα τοΰ Φει 
διού, οπερ εγένετο συνωδά τή περιγραφή τοΰ 
'Ομήρου, διετηρήθη μέχρι τών χρόνων τοΰ I- 
ουλιανοΰ. Πλεΐοτα δ' εγένοντο άπομψήματα αύ
τοΰ καί διατηρούνται i'ti εν Μονσείοις τινά εξ 
αυτών.

Η ήμετέρα άνωθι είκσιν παρίστησι μίαν ά- 
ποψιν τής παραστάσεως ταύτης, εφ ής ίμφαί- 
νεται τό μέγεθος καί μεγαλεΐον αύτής.
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Η ΦΓΣΙΓ

ΑΠ’ AOHNQN ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΤΣ
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ

(Συνέχεια)
— Εις Αμερικήν, Κύριε.
— Eli Αμερικήν, τί λέγετε, και εγκαταλεί

πετε κοί σείς τήν Ελλάδα;
— Τί νά κάμω, άφοϋ τπανδρεΰθην πρό 

ειδ; μηνάς.
— Σάς σι γχαίρω' κοι ό σύζυγός ra;:
— Ό Κύριος,δστις συνομιλεί έκεϊ μέ τους 

Κυρίους, ό φέρων σιοκ.ιί παλτό.
— Νά μέ συστήσετε, παρακαλώ.
Και μετέβημεν Αμέσως πρδς αύτόν.
— Άλλά. στγιώμην,δέν μοί είπατε, μοί λέ 

γει, πώς δνομάζεσθε.
— Πρίντεζης, Διειθυντής τής «Φύσεως» τή 

Απαντώ.
— Εισθε ό κ. Πρίντεζης; Άνέγνωσα πολλά- 

κις την α Φύσιν». ΤΙ σύμπτωσις'. Καί πλησιά
σουνε; τον σνζυγόν τη;:

— Ό κ. Πρίντεζης, διευϋυιτης τής Φύσεως 
επιθυμεί να σάς γνωρίοη.

Καί Αποτεινόμενη πρός με:
— Ο κ. ΓΙυλαλάς, έργοσταοιάρχη; ζαχαρο

πλαστικής, είς τύ Σπριγκφίλδ τής Αμερικής, 
μοί λέγει ουοταίιουσά ιωι αυτόν.

Καί εν τοί-ιω ήρχίσαμεν εκτετα/αΐ'τ/»· ομιλίαν 
περί ’Αμερικής καί άλλων αντικειμένων, ώς νά 
έγνωριζώμεθα προ πολλοΰ.

Ο κ. Πιλαλάς εγκατεστημένος προ έτών 
πολλών εις τά; Ηνωμένος Πολιτείας, ήλθεν 
εσχάτως τά ί'δ>] τοΰ; συγγενείς του, οτε δέ διήρ 
χιτο εκ Πειραιώς τώ έπροιάθη οννοικέσιον καί 
ευχαριστηθείς έκ τή; νέας, έδέχθη τδν γάμον.

— Βλέπετε,κύριε Πρίντεζη, τί είνε τύ άπρό- 
οπτον, μοί λέγει. Μόνος ήλθον καί διπλός επι
στρέφω.Ούτε ειχον σκοπόν διά γάμον, άλλά μοΰ 
έπροτάθη μόλις προ ένδ; μηνάς,ινώ ήτοιμαζόμην 
rd επιστρέφω καί _ιύ άπεφάσισα.

Δεν πιστεύω όμως νά τύ μετειόησες, έκαμες 
σύντροφον μέ πολλά καλά προσόντα καί άρκιτά 
εγγράμματον, άφοϋ μ’ έμαθε καί τήν νήσον τον 
Μόντε-Χρήστου, τήν όποιαν δέν έγνώριζο:

— Τώρα εις τήν ‘Αμερικήν, οπού θά ελθη, 
θά μάθη πολλά πράγματα.

Ό κ. Πιλαλάς έχέφρων καί πρακτικώιαιο; 
μικρόσωμος άνήρ, είνε κάτοχος πολλών γιώσεων 
καί ή σνναιαστρυφή του ώς καί τής Κυ
ρίας του πολύ ευχάριστο;. Έκτοτε δέ συνεδέ- 
θηο.εν φι'ικώτατα καί δήλθομεν ομοΰ ώραίας 
ημέρας είς Μασσαλίαν έπί οκταήμερον, καί ειια 
εις Παρισίους επί άλλα; τόσος, έπ σκεφθέιτε; 
όμοϋ τά σημαντικώτερα μέρη αύτών.

’ Επλησιάζομτν τήν Νεάπολιν,ποικίλα δε ώραΐα 
τοπεΐα καί διάφορα έναντι νησίδρια ίζελίσοντο 
προ τών ήμετέρων οφθαλμών καί πάντες οί 
έπιβάιαι μετά περιέργειας καί πολλοΰ Ενδιαφέ
ροντος, παρακολουθοΐντες, έξητάζομεν ταϋτα, 
Ακούοντε; καίτά; ποικίλο; όνομασία; καί σημα
σίας αύτών.

Η Νεάπολι; έχει ώραΐα περίχωρα καί έξο
χά;, Εξαίσια μαγευτικά τοπεΐα καί λαμπροτάτας 
η υοικά; καλλοιάς. Έδώ βράχοι τραχείς, Απόρ· 
ρωγυι κοι θεαματικώτατοι, εκεί ήρεμώτατσι 
εύχάριστοι πεδιάδες καί ώραΐα κατάφυτα μέρη 
καί κήποι πορίκει σημαντικών τοι, περικαλλή 
καί ίοτορικώτατα προάστεισ, εμπρός μας ιί εκτε
ταμένος περιεργώτατος λιμήν τής Νεαπόλεως. 
πέριξ ονιοΰ δέ κυκλοτερώ; φώτα, διαγράφοι- 
τα Λριστουργηματικωτάτην κυκλικήν περιφέρειαν 
κοι είς τδ βάθος ή θεσπεοία; κομψότητας άρ- 
χαιοτάτη καί νεωτέρα ένταυτω πόλις τής Να 
πόλεως μετά τοϋ φοβερού καί τρομερού δεξιόθεν 
καί άνωθεν αύιής Βεζούβιού ορούς, τού παν- 
αρχαιοτάτου καί πολύπαθοι·; ήφαιοτείου, τού 
συνταράζονιο; τήν οικουμένην ϋλην, τοΰ κατα- 
κλύσαντο; καί καταστρέψαντο; καί κωμυπόλ.εις 
κοί πολλά; πολυτίμου; υπάρξεις, Ανεπτυγμένου; 
Αστού; καί Αριστοτεχνικά; περιωπάς.

Τά β/.έμμιιτα όλων μα; ήτένιζον τήν κορυφήν 
ιυΰ ΐφησνχάζοττος ή<5»/ ηφαιστείου όρους, όπως 
θαυμάσωμεν τήν μοναδικήν του καί σπαρακτικήν 
'ΐέαν, άλλ ’ όπως ό δήμιος, Ατάραχος ένήρει ε
φεκτικήν καί Αναπαυτικήν, ϊσω; πρόσκαιρου, 
στάσιν, ίνα λάθρα Ιπιτεθή Αργότερου κατά τών 
πέριξ γειτόνων του. Μέλας αιχμηρός όγκος εν 
μέσω ζοφώδους σκότους ύψοΰτο προσηλωμένος 
ίπί τοϋ εδάφους, οιωπηλώς ολιος καί ύποκώφως 
άσθμαίνων.

IΙδη εΐχομεν αγκυροβολήσει έν τώ ίσωτερικώ 
λιμένι τής Νεαπόλεως καί άθρόυι οί αικροπω- 
ληταί τοΰ τόπου μάς περιεστοίχιζον, επιμόνω; 
έπιβάλλοντες ήμϊν πρδς Αγοράν τά Αντικείμενά 
των. ένω κάτωθι εί; τήν θάλασσαν τραγωδί- 
στριαι καί κιθαρωδοί Εντός λέμβων, μάς Ανα- 
πέμπουσι τά; ήδυφθόγγον; αύτών στροφά;. .4-

πελιόρια κύματα έξέσπων επί τών βράχων κατά 
τής Ακτής. "Οντως ή ιαυτικι'·, έοκέφθην, έξίκετο 
εις νφιστον σημεΐον περιωπής καί προόδου.κα- 
τορθοϋσα όιά τοϋ Ατμού καί τίΰν οιδηροφρά- 
κτων σκαφών τοσοϋτον Ασφαλώς ν’ Αντεπεξέρ
χεται κατά τοιούτων φοβερών στοιχείων. 'Ο δέ 
άνεμος ήδη καί τά Ισχυρότερα κύματα ούδέν 
πλέον δύνανται κατά τή; Αντοχή; τοΰ σιδήρου 
καί τής δυνάμεως τοΰ ατμού καί ΰ άνθρωπος 
στέφεται καί πάλιν νικητής καί έν αύτώ τώ βα
σιλεία) τοΰ Ποσειδώνος.

Διήλθομεν οϋτω τδ φοβερόν άκροτ ήριον ιί)ς 
Κορσική; εν ζοφερά καί ταραχοτδει μεσονύκτιο) 
ι'όρα, δτε κορεσθείς καί πάλιν έκ τοιούτου 
ώραίου φυσιολογικού θεάματος, μετέβην ήσυ

χος >’ά κοιμηθώ.
Τήν πρωίαν περί τήν 8 ώραν ήλθεν ο Άν- 

δρέας καί μέ Αφύπνιοεν, λέγων μοι ν’άνέλθω, 
δπω; ίδω τδ Τονλών, όπερ διηρχόμεθα έξωθι 
αύτοϋ καί εν θωρηκτδν γαλλικόν βάλλον δι ’ Αβί- 
δων κατά τής έναντι νησίδος. Και όντως ήτ"ν 
ώραΐον τό θέαμα, καθόσον αί οβίδες διέβαινον 
έμπροσθεν καί είτα πλησίον ήμών καί διερρτ;- 
γνύοντο επί τών βαλλομένων βράχων.

Έιπενθεν μέχρι Μασσαλίας πάντες οί έπιβά- 
ται περιειργαζόμεθα τάς ώραίας άκτάς τής Γαλ
λία; καί περί τήν ~> μ. μ εισηρχόμεθα μεγα- 
λοπρεπώς δια τού Όρενοκοΰ εί; τδν Εκτεταμέ
νου καί θεαματικ.ίότατον (δραΐον λιμένα τής Μασ
σαλίας, ένθα μετά ήμίσειαν ώραν ήγκυροβολοϊ- 
μεν παρά τήν άκτίμ· τής Εταιρείας τίϋν Δια- 
πορθμενσεοτν, ένθα πολύ; κόσμος είχε συρρεύ- 
σει ήδη πέριξ, αναμένων τήν άφιξίν μας.

ΊΙ Μα<Μ<ιλία.

Αί διατυπιόσει; τής άποβιβάοεως τιΐιν επιβα
τών άπδ τοΰ άτμοπλοίου εις τήν Αποβάθραν κοι 
ιΐ'τεΰθει· είς το τελωνεϊον. ή έπιθεο'ιρηοις τών 
Αποσκευών έν θορύβω καί Αρκετή Αταξία έιτδ; 
μεγάλης εύρείας αιθούση;. Ενθα πολλοί υπάλλη
λοι καί φύλακες ίπισκοποΰσι τά πάντα καί ή ι’ν 
γένει ούχί τόσον ευπρόσωπος έιτύπωσι; ιτιάς 
τοσοΰτοι· μεγάλης, κεντρική; καί Ιμπορική; πό
λεως τής Γαλλίας, δεν διαθέτουσι καλώ; τδν 
ιαξειδιιότην, δπω; περιμένει κάτι τι άλλο μάλ.- 
λον καλείτερον, ώραιότερον καί εύγενέστερον ιά 
ΐδη. Άπό τοϋ τελωνείου δέ ή δΓ Αμαξών, διά 
τοΰ ήλεκτροχιοδρόμου ή άποστολικώ; μετάβασι; 
μέχρι τοΰ ’Ελληνικού Ιδίως Ξενοδοχείου τή; 
Λέσβου τής όδοΰ Μποβώ, ένθα καταφεύγουσι 
κυρίως οί πρώτοι ταξειδιώται ομογενείς, δέν 
παρουσιάζει έπίσης τι τό σπουδαίου, ούτε καί τό 
πολύ ενδιαφέρον δι' ημάς τούς κοσμοπολίτας, 
οϊτινες έσυνειθίσαμεν τά πάντα νά ιξονυχίζα)- 
μεν καί όλα τά μυκτηρίζωμεν, διότι υπερηφα- 
νευόμεθα ι ίι θεωρίϊιμεν πάντα τά ήμέτερα ύπέρ

καταπαύστως άδουσι τήν Σανταλουτσίαν καί παί- 
ζουοι τήν Ταραντέλλαν, ενώ άνοτθι μέχρι; ί'του 
ικκινήσι] το πλοίου, άναγκασιικώς Αγοράζετε εί- 
κονίτσας, κολμψά περιδέραια, καρφίτσας τοϋ τό
που, δελτάρια κοι διάφορα άλλα φιλολογήματα.

"Οσοι θέλουν Εξέρχονται κατά τδ τετράωρου ή 
ίξάαιρον διάστημα, καθ ο μένει έκεϊ τδ π/οΐον. 
πρδς επίσκεφιν τής πόλεως, άλλ’ επειδή ήτο ήδη 
Αργά καί ή νύξ Ασέληνος, προυτιμήσομεν μετά 
τοΰ κ. Πυλαλά υά μένωμεν έν τώ πλ.οίω, θαυ- 
μάζοντε; έξ άπόφεως τά πέριξ ώραΐα μέρη καί 
ουζητοϋντε; περί διαφόρων.

Τήν δεκάιην περίπου τής νυκτδ; άπήραμεν 
ικιιθεν καί περί ιί)»' δωδεκάτην, πλησιάζοντε; 
τήν Κορσικήν πρδς τδ βόρειον αύτής μέρος, έν
θεν έμέλλομεν >α διέλθωμεν, τοΰ πλοιάρχου 
προτιμήσαντος τούτο αντί τοΰ νοτείου μέρους, 
όπερ εύριοκε ταραχαιδέστερον, σφοδρός άνεμος 
καί δυνατή τρικυμία μάς υπιδέχθη.' Π διέλευσις 
έντεΰύλεν σχεδόν πάντοτε είναι τρικυμιώδης, πολύ 
δε τήν φοβούνται οί ναυτικοί, καθόσον καί οί 
άνεμοι είσίν ισχυροί καί τά κύματα πάττοτε τα
ραχώδη' ούκ ολίγα δέ ναυάγ.α συμβαίνουν 
είς τήν μεταξύ Κορσική; καί Τουλώνο; ταρα
χώδη ταύτην θάλασσαν.

Καί ενταύθα επ’ Αρκετόν παρέμειτα ίπί τοϋ 
καταστρώματος, τών επιβατών πάντων τι-ωρΐς 
κατακλιθίντων, παρακολουθών ή μάλλον παρι- 
στάμενος είς τήν πάλην, ήν τύ πελοίριον σκάφος 
μας υφίστατο κατά τής παταγωδώς βοώσης καί 
λυσσωδώ; μαινομένη; θαλάσσης καί τοϋ δαιμω- 
νιωόώς τά πάντα άνατρεποντος Ιοχυροτάτου άνέ- 
μου.’Πτον ή δωδεκάτη μεσονύκτιος ώρα.ΐ'ύξ δέ 
σκοτεινετάτη καί φυχροτάτη, τύ δέ σκάφος μας 
ιιαλαιτεύοντο βραδέως μέν, άλλά κεκλιμένω; 
πότε δεξιόθεν καί πότε Αριστερόθεν’ ή θάλασσα 
ίβόα θορυβωδώς καί παφλαστικώς, ζόφος έπε- 
κράτει εντελώς πυκιότοτον πανταχύσε, εν δέ 
τώ άπολύτιο ικείντρ σκότει ζατηρόν τι φώς επί 
τής βορείου Ακτής τή; νήσου διεκρΐνετο, τοϋ 
ιατ'τικοΰ φανοΰ τοϋ άκροτηρίου καί α.τοτ9»;- 
ροβολοϋιτες τινες Αστέρες did μέσον τών άια- 
κινουμένων μελανών νεφών έι1 τώ οτερεώματι. 
Καί <5 Όρενόκο; όντως μεγαλοπρεπής καί υπε
ρήφανο; Ιχώρει κατά τώ»· μαινοιιένατν αύτών 
στοιχείων τή; φύσεως, καπνόν καί πτ ράν βάλ- 
λων εκ τή; μεγάλης κοπνοδόχης του, θορυβώ- 
δώ; επίσης καί διαρκώ; καί ούτος παλαιών διά 
τοΰ ατμού του καί τών ίμβόλων τών μηχανών 
του ι·ά ΰπερνικήση προσπαθών τήν Αντίστασιν καί 
τδ πεισμάτων Εχθρών του. Ιίεριεμαζευμένο; εν 
τώ επανωφορίιο μου. εν τινι γωνία τοΰ πλοίου, 
ήκολούθοτν ένογωνίως καί υπομονητικά); τήν 
κίνησιν ταύτην τής πάλης, παρατηρών συνάμα 
καί τδν όλονεν πλησιάζοττα ημάς πρώτη; τήξεως 
λαμπρόν φάρον τή; Κορσικής, ότε βλέπα), ότι 
παρ’αύιώ ή τρικυμία ώρύετο λυσσωδέσταια καί

<
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εερα. Και ίσως δεν έχομεν και άδικον. Ό 11ει· 
ραιεύς μας είναι πολύ ωραιότερος, καθαρώτερος 
καί ευπρεπέστερος. ή δέ τάξις και ή ευγένεια 
έν τοΐς τελωνείοις ούχί καί τόσον Αξιόμεμπτος.

Έκ τον ξενοδοχείου τής Λέσβου, ένθα κατε- 
λύοαμεν, μόλις έτακποποιήσομεν τα πράγματά 
μας. έξήλθομεν'είς τήν πόλιν. ήτις ίν τισι είναι 
πολύ ωραία καί σημαίνουσα. Είσήλθομεν Αμέ 
σως είς τήι> οδόν Καννεβιέρ, ήτις είναι ή μεγα- 
λειτέρα καί ώραιοτέρα. ή περιέχουσα τήν πολυ
πληθέστερου κίνησιν και ήτις χωρίζει τήν πα
λαιόν Από τής νέας πόλεως. Ή ήμέρα έκλινε 
πρός τήν δύσιν της καί εϊδομεν τους γάλλους 
ιύθύμως άνω καί κάτω ταύτης περιφερομέυους 
καί πλήθος άλλων τοιούτων μετά τών γυναικών 
των στνωοτιζομένων εκατέρωθεν. έξωθι τών 
καφενείων, ζυθοπωλείων καί ζαχαροπλαστείων, 
άτινα όντως άμιλλώνται πρός τήν φιλοκαλίαν 
καί τό»· έξωραΐομόν.

Ή Μασσαλία Αριθμούσα περί τάς 400.000 
κατοίκων εϊναι εμπορικόν κέντρου τής Γαλλίας, 
κείμενη έπΗτοΰ κόλπου τον Αέοντος, καί πτριέ-

τ
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χει πολλάς μέν λαμπρός οικίας καί μέγαρα καί 
δημόσια κτίρια καί περικαλλείς ναούς, πλην και 
πολλάς Ακανόνιστους οδούς καί ρυπαρός άκόμ- 
ιγους συνοικίας. II Μητρόπολις, ρυθμού βασι
λικής, οι γοτθικοί ναοί τοϋ Άγ. Βικεντίου καί 
τοΰ Άγ. Μιχαήλ, τό χρηματιστήριου, ίν εΐδει 
έλληνικοΰ ναοΰ, τό Chateau d'EaU (άνοβρυιή- 
ριον), έν τώ προαατείω, περιέχον Μουαεΐον καί 
Βιβλιοθήκην μετά Ζωολογικού κήποι·, τό δικα
στηρίου καί άλλα περικοομονσι καί έξωρσίζουσι 
καταλλήλως τήν πόλιν. Έπίσης Ι’πάρχουοι καί 
πλεΐσται ώραϊαι πλατεΐαι καί περίπατοι, ώς καί 
πολλοί επιστημονικοί καί εμπορικά! σχολαί, 
γεωργικοί καί άλλαι Έταιρεϊαι.

I Έπί τής εισόδου τοΰ παλαιού λιμένος ύπάρ-
χουν δχυρώματα πρίς προφύλαξη· τής πόλ.ιως, 
ώς καί φρουρίου ισχυρόν πρός νότον, επί βρά
χου δέ έκ τής θαλάσσης Αναδυομένου υπάρχει ό

πύργος τοΰ “Ιφ, <5 χρησιμεύσας άλλοτε ώς πολι
τική ειρκτή καί γενόμενος γνωστός υπό τοϋ Άλεξ. 
Δουμά έν τώ μυθιστορήματί του α’Ο κόμης τοϋ 
Μόντε Χρήστου».

Ή Μασσαλία, ώς γνωστόν, ύπήρξεν Ελλη
νική Αποικία καί ίδρύθη τφ 600 π. χ. ύπό 
φυγάδων Φωκοέων, χάρις δε είς τό εμπόρων 
αυτών ήκμασε μεγάλως καί ίθεωρεΐτο ή κυριω- 
τέρα πόλις τής Μεσογείου. Ή πολιτεία δέ. αυ
τής ήιο Αριστοκρατική καί μετά τής ισχυρός 
τότε Ρώμης διειέλει είς φιλικός σχέσεις· 8ιε 
όμως κατά τόν μεταξύ Πομπηίου καί Καίσαρος 
εμφύλιον πόλεμον ή Αριστοκρατική μερίς Ιδέ- 
γθη έν τώ λιμένι τής Μασσαλίας στόλον τοΰ 
Πομπηίου, ό Τριβώνιος και ό Βρούτος έκυρίευ- 
οαν αύτήν μετά πεισματώδη μάχην καί μετά δύο 
ναυμαχίας πολλά δέ τή έπεβλήθηοαν βάρη, χω
ρίς δμως νά τή άφαιρεθή ή έλιυθερία Ναοί 
αυτής μνημονεύονται, ό τον Απόλλωνος καί ό 
τής Έφεσίας Άρτέμιδος. Κατά δέ τόν Με
σαίωνα διετήρηαε τήν Ανεξαρτησίαν της, μέχρις 
δτου υπέκυφε τώ1482 είς τους βασιλείς τής Γαλ

λίας, Απώλεσε δε έπί Λουδοβίκου I i" ■ 
τά ιδιαίτερα προνόμια αυτής.

Άφοϋ λοιπόν διήλθομεν τήν μεγά- 
λ.ην οδόν Καννεβιέρ καί έφθάσαμεν είς 
τό τέρμα αύτής, δπου πολλοί διακλα
δώσεις διευθύνονται τήδε κακεϊσε καί 
ένθα ώραΐος γοτθικού ρυθμού ναός 
προβάλλει μέ Ιξαισίαν Αρχιτεκτονικήν 
καί διοκόσμησιν λαμπρόν, έπεστρίφα- 
μεν είς τό ξενοδοχεϊον μας δ ά τής αύ
τής όδοΰ μετά περιέργειας καί προσο
χής περί εργαζόμενοι τάς ποικίλας ω
ραίας προθήκας τών ίμπορικών κατα
στημάτων, άνιια όμολογουμένως ίπερέ- 
χουσι πάντων τών έθιών κατά τε την 
ποικιλίαν, ωραιότητα, διακόσμησιν, 

πλούτον και τόν νεωτερισμόν. Ό γάλλος εινε 
μοναδικός σύγχρονος έμπορος, έπιστάμινος κάλ- 
λιστα νά προσελκύη τόν Αγοραστήν καί διά τοϋ 
τρόπου του καί διά τοϋ ωραίου πάντοτε καί νέ
ου εμπορεύματος του. Καί έν παραδείγματι : 
Διερχόμενοι πρό μικρού υπαίθρου έκεΐοε παρα
πήγματος, ένθα γυνή τις έπώλει άνθη καί πα
ρατηρώ)· μικρά; ωραίας άνθυδέομας καί ρόδα:

— Ναί, ναί, Κύριοί μου, έχω πολύ ώραΐα 
άνθη καί μυρίζουν εξαίσια, άριστα, ίδέτε και δο
κιμάσατε, ιδού, λάβετε δύο ρόδα καί Αμέσως μάς 
έθεσε δύο είς τήν κομβιοδόχην:

— Εύχαριστοϋμεν καί πόσον κάμνουν ;
— Αίτα τίποτε, Αλλά τοΰτο έ’ΐ’ φράγκου καί 

αύτό ήμισυ.
Και Αναγκάζεσθε οΰτω ν' Αγοράσητε άκοντες 

κάτι τι.
Έπιστρέφαντες είς τό ξενοδοχεϊον, Ανήλθομεν 

είς τό πρώπον διαμέρισμα, δπου τό ελληνικόν 
ίστιατόριον τοϋ φιλότιμου καί εΰγενεστάτου κ. 
Μενεξοπούλου, διατηροΰντος αύτό μετά τής Αξιο- 
λόγου Κυρίας του. Είς τήν αίθουσαν ήτον Αρ
κετός κόσμος καί έπροχωρήσαμεν είς τό παρα
κείμενον δωμάτων, δπου μεγαλειτέρα ησυχία καί 
άτεσις ίπεκράτει,δτε Ακούω γέλωτος καί ομιλίαν 
γνωστήν ήμΐν.

— Ό κ. Πρίντεζης, ορίστε Ιδώ. κ. Πρίν
τεζη, κ. Πρίντεζη.

— Μπά, ό κ. Πυλαλάς καί ή Κυρία του. εϊ 
πομέν. Τι καλά καί πώς έδώ, δέν έξηκολοτ θή- 
σατε τό ταξείδων ;

— "Οχι, φίλε μου, ακόυσαν, τί έπάθαμεν μας 
λέγει ό κ. Πυλαλάς. "Οτε άπεχωρίσθημεν είς τό 
Ατμόπλοιου, σάς εϊπον, οτι θά μετεβαίνομεν είς 
τό πρακτορεΐον, νά λάβωμεν τό εισιτηρίου μας 
διά τήν Αμερικήν καί Αμέσως ν' Αναχωρήσω- 
μεν διά τό Χερβοϋργον, δπου αναμένει τό άτ - 
μόπλοων. Άλλ’ έκεϊ μάς εϊπον, δτι μέ τό Ατμό 
πλοιον τοΰτο δέν υπάρχει καιρός, διότι έφθάσα
μεν Αργά καί οτι θ' αναγκασθώμεν νά μείνω- 
μεν μίαν εβδομάδα είς Γάλλίαν, λοιπόν ήλθομεν 
έδώ νά σας εύρωμεν.

— Ακριβώς δπως μάς είπατε κ Πρίντεζη καί 
ήτο καί ή έπιθυμία σας, προσέθηκεν ή Αξιόλο
γος Κυρία του, ΐ’ά συνταξειδεύσωμεν καί είς Πα- 
ρισίους μαζυ και rd έδωιιεν όμοΰ τά διάφορα 
έκεϊ μέρη.

— Ώραΐα, πολύ ώραΐα, Αξιόλογα, εϊπον, θά 
εχωμεν ώραίαν συντροφιάν καί θά περάσωμεν 
θαυμάσια, καθόσον καί ήμεϊς ξένοι εϊμεθα έδώ 
είς Γαλλίαν.

Καί καθήσαντες παρά τή αύτή τραπέζη, ου- 
νεφάγομεν μέ πολλήν δρεξιν καί πολλούς γέλω
τας, τής κυρίας Μενεξοπούλου, παραθεσάσης 
ήμΐν ώραΐα εδέσματα, μετά ώραίου γαλλικού 
οίνου, δστις Ιδίως υπερήρεσε τώ κυρίω ΙΊυλαλά, 
καί μετά τοΰτο εγερθεντες πάντες, μετέβημεν 
είς νυκτερινόν περίπατον άΐ'ά τήν πόλιν, ί)ν δέν 
ίγνωρίζομεν είσέτι. Άλλά τί γέλωτες κοι τί 
αστειότητες ήσαν εκείνοι καθ' όδόι·, δέν περιγρά- 
φονται. Ό κ. Πυλαλάς έπανειλημένως ίλεγευ, 
id μάς εΑποβοϋν είς καλόν.λ Περιήλθομεν τήν 
οδόν Καννεβιέρ κι.τά μήκος καί έπεστρέφαμεν. 
είσήλθομεν είς άλλας μεγάλος καί ωραία; όδο!·ς 
περιεργαζόμενοι τά ώραΐα καταστήματα καί εϊια 
καθήσαντες εξωθι ώραϊον ζαχαροπλαστείου έφά- 
γομεν παγωτά, παραμείναντες έκεϊ μέχρι τοΰ με
σονυκτίου, δτε ό κ Πυλαλάς πεινών, μάς λέγει 
αίφνιδίως :

— Πηγσίνομεν είς τό ςυθοπωλεϊον rd φάγω- 
μιν τίποτε ; πεινώ.

Ολοι εύρέθημεν σύμφωνοι καί παρακάμφαν- 
τες τήν έπομένην δδόν, είσήλθομεν είς μέγα τι 
ζυθοπωλείου, έντός τοΰ οποίον πολύς κόσμος 
υπήρχεν, ϊδίως γυναίκες τον Ιλαφροϋ συρμού, 

αϊτινες έκυριάρχουν τοϋ γέλωτος καί τής ομιλίας. 
II Κυρία ΙΙυλαλά δέι· ηύχαριοτέΐτο καί παρε- 

κάλεσε ιά φύγωμεν έκεΐθεν.
— Παντού έτσι εϊναι είς τ'ην Γαλλίαν, τή πα- 

ρετήρησεν ό σύζυγός της,άλλοις τε ποιος σέ γνω
ρίζει ίδιο, αύρων φεύγομεν καί τελειόνει ή ύπό- 
θεσις· καί οϊτω παραμείναντες έκεϊ έπ' αρκε
τόν, ίπίομεν μερικά ποτήρια ζύθου, έν τώ μέσιο 
πάντοτε θορύβου, γελώτων ζαί ζωηρών δμιλ ών 
καί Απήλθομεν.

— Περίεργον, αυτοί οί άνθρωποι, μάς λέγει 
τότε ό κ. ΙΙνλολάς, τήν ήμέραν εργάζονται, ώς 
σκλάβοι, τήν νύκτα διασκεδάζουν ώς δούλοι τοΰ 
χρήματος καί τής ηδονής καί αύτό τό ονομάζουν 
ί λ ε υ θ ε ρ ί αν καί Αδελφότητα! 
Είς τήν ’Αμερικήν ή δημοκρατία εϊναι πολύ 
διαφορειική καί τό ζήν πολύ άνθρωπιι ώτερον 
καί ελευθεριώνερον . !

("Ε.τιται οννίχτια)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ Τϋϊ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Τήν 16ην Μα·.ου έγένοντο τά εγκαίνια τής 
εύεργιτικής ταύτης εταιρείας τών Πρατηρίων είς 
τό έπί τής όδοΰ Σταδίου ώραϊον μέγαρό)· της, 
παρουσία τής Βασιλικής Οικογένειας.

Τό έργον τής Εταιρείας ταύτης είνε έθνοφε- 
λέοτατον καί σωτήριον διάτήν Ανάπτυξιν καί διά- 
δοσιν τής Ελληνικής Βιομηχανίας.

Eire μία διαρκής έκθεσις τών Ελληνικά»· 
προϊόντων, άτινα καταλλήλως ή Εταιρεία θά 
διαδίδη καί πιολεΐ, ούχι μέ ΰπερτίμηοιν, Αλλ.ά 
είς τήν τιμήν τοΰ έργοσταοίου.

Προσεχώς θά ίδρυση τοιαϋτα πρατήρια είς τά 
έμπορικά κέντρα τής Ανατολής, έν Κω>·)πόλει, 
Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, καί’Αλεξανδρεία, δπου θά 
πωλ.οΰνταιτά Ελληνικά προϊόττα καί οΰτω θά 
δοθή ώθησις είς τήν βιομηχανίαν. βιοτεχνίαν καί 
γεωργίαν μας.

Τής Εταιρείας ύφηλέις προστάτης εϊνε ή Α.Μ· 
<5 Βασιλεύς, μετά πολλοΰ ένδιαφέροιτος μεριμνώ)· 
περί ταύτης.

Άξιος ίπομένως πολλών θερμών ουγχαρητη— 
ρίω>· εϊνε ό ϊδρντής τών πρατηρίων κ. Λεκός, 
είς ου θερμώς εύχόμεθα εύδοκίμησιν τών Ατρύ- 
τω>· κόπων καί θυσιών τοι·.
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Η ΦΥΣΙΣΗ ΦΥΣΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ό μ.ουσιζός Σιμωνίδης παρεκάλει τόν θεμι 

στοζλήν νά ζζμη πρός χάριν του, ζ-ζτι τό άδι
κον. «Έάν σο ι προέτεινον νά κάμης έντός τοϋ 
θεάτρου, τήν ώραν οπού ψάλλεις, αίαν παραφω
νίαν, θα τήν έζαμνε;;ήρώτησεν αύτόν ό Ηεαιστο- 
κλής.

— "Οχι, άπήντησεν ό Σιμωνίδης.
— ΙΙώς Λοιπόν μοϋ ζητείς νά τό ζαμω έγώ, 

ώς πολιτικός αρχών, άπήντησεν ο μέγας φιλοδί
καιος άνήρ.

Καλλιτέχνης τι; δειζνύων εΐς τον Άπελή 
μίαν Άφροδίτην,ένδεδυμένην διά βαρυτίμων ζαΐ 
πλουσίων ένδυμάτων, τόν ήρώτησε μετ’ ήθους 
αυτάρεσκου, τί έφρόνει περί αύτής.

— Βλέπω καλώς, τώ άπήντησεν ό μέγας 
καλλιτέχνης, ότι μή δυνηθείς νά κάμης τήν 
Λφροδίτην ώραίαν, την έκαμες πλουσίάν!

Ό Κορνήλιος ΙΙέτρος άναφέρ-ι εΐ; τά σχόλια 
τής ' \γίας Γραφής, οτι μοναχός τι; ύπεστήριζε 
ζαί έζήρυττεν,ότι τό καλόν κυνήγιον έδημιουρ- 
γήθη ύπό τοϋ Θεού διά τού; κληρικούς ζαί οτι 
ζν αί πέρδικες, οί φασιανοί ζαί αί συκαλλίδες 
ήδύναντο νά όμιλήσωσι, θά έ’κραζον:

ι Διάκονοι τοϋ Ηεοΰ! φάγετε ήμζ;, ΐνα ή ού- 
σία ήμών ένσωματωθεΐσα έν τή ύυ.ετέοζ άνα- 
στηθή ήμέραν τινα μεθ’ ήμών έν τή δόςη ζαί 
μή ύπάνη εις τόν ζόην αετά τών ασεβών!»

&
’· > Άπούλιο; ένυμφεύθη πλουσιωτζτην χή

ραν ονύματι ΙΙαδεντίλαν, όλίγον ήλικίωμένην, 
άλλ’ ή όποια ζατεστενοχωρ-ΐτο τρομερά έν τή 
χηρεία της. Οί συγγενείς της, οΐτινες είδον νά 
χάνεται ύι’ κύτους ή κληρονομιά της, κατηγό
ρησαν τόν Απούλιον, οτι μετ-χειρίσθη μαγικά 
μέσα διά νά τήν πείση νά τόν νυμφευθή. Κατά 
τήν άντιπαράστασιν αύτοΰ ζαί τών κατηγόρων 
του ένώπιον τών δικαστών, ό Άπούλιο; ύπεοη- 
σπίσθη έαυτόν ώ; έ;ής:

—Τόσον πολύ έζπλήττεσθε, διότι ή γυνή 
κύτη ένυμφεύθη μετζ χηρείαν δεκατριών έτών; 
Καί δέν έζπλήττεσθε περισσότερον,πώ; ζατώρ- 
θωσε νά υ.η νυυ.οευθή ταχϋτεοον;

&
Ό στρατάρχης Βανδώμ, οστις ήγεΐτο τοϋ 

γαλλικού στρατού κατά τήν εναντίον τής ’Ιτα
λία; εκστρατείαν, ειχεν άποστείλει νεαρόν τινα 
εύπατρίδην, όπως άναγγείλη τήν νίκην, ήν είχε 
καταγάγη έν Λουζάρα. Ό -ύπατρίδης ούτος 
πολλάκις περιήλθε, είς άμ.ηχζνίαν ζαί προσέ- 
ζοψε μή δυνζμενος ν ' άφηγηθή τά τής μάχης. 
ΊΙ δούζισσαίΐβ Bourgogne, ήτις ήτο παρούσα, 

έγέλασεν άπό καρδίας, ένώ τούνζντίον ήτο σοβά- 
ρώτζτος ο Λουδοβίκος ΙΔ'.

— Μεγαλειότατε. λέγει τότε ό διηγούμενος, 
εΐνε εύζολώτερον εις τόν Βανδωμ νά ζερδίση 
μίαν μάχην ή εί; έμέ νά τήν διηγηθώ.

Οντως άναζτορικόν ζαι εφάμιλλου τών ζαλ- 
λιτέρων ςενοδοχείων τών 'Αθηνών, ώκοδομήθη 
έπί τούτω έσχάτως παρά τή άζτή ζαί πλησίον 
τής γεφύρας έν Χαλκίδι, παρά τών φιλοζζλλων 
ζαί πολύπειρων κυρίων Β. Γεωργιάδου μεγαλεμ- 
πόρου καί II. Καμάρα αριστούχου μηχανικού 
έπιτυχώς μετονομ.χσθέν «Παλίρροια» κζΐ οπερ 
έπ’ αίσιοι; οιωνοί; ήρξατο ήδη τή; λειτουργό 
ζ; του,τιμηθέν διά τής προ ελεύσεω; τών ήμε
τέρων πριγκήπων ζαί άλλων ύψηλών ςένων.

'Εκτός τής απολύτου έν αύτώ εύμαρείας. 
έχει θέαν ρωμαντιζωτατην, άέρα ζωογόνον καί 
ζαθζρώτκτον, πρόσοψιν μέ έκτασιν πρός την θά
λασσαν περιέχει δε 4.*> ώραιώτατα δωμάτιά,μέ 
άρίστην καί πλουσίάν έπίπλωσιν, αίθουσας τής 
ύποδοχής καί λαμπρού; έξώστας. ώ; καί εστία 
τόριον πρώτης τζςεως, καφενεΐον ύπ' αυτό και 
ζ'.θοπωλεϊον, έτι δέ θέατρον έκρινόν ζαί εν γέ- 
νει παν τό ζαθιστών τήν διαμονήν εύχάριστον 
ζαΐ τερπνήν. Πζντα δέ φωτίζονται ύπό άπλέ- 
του ηλεκτρικού φωτισμού.

Οί μετκβαίνοντες νά παραθερίσωσιν εις τήν 
« ΙΙαλίρροιαν» τής Χαλκίδος είσί βέβαιοι έκ τών 
προτέρων περί τής ζζρας ζαθαριότητο; καί πε· 
ριποιήσεως. εύγενοΰς συμπεριφοράς τού τε ρέκ
του ύιευθυντού καί άπαντος τού προσωπικού, ώς 
καί τών προσιτών καί λογικών τιμών διά πζντα 
προσερχόμενον επιβάτην.

Διά πάσαν δε πληροφορίαν κλπ. άπευθυντέον 
προς την «Διεύθυνσιν τού Ξενοδοχείου

II ιιΰ.ι οοοιιι» »·ι<· ,\ <ιΰ.»ι !"»<<V W ·

r

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
Ηάιιτοον Συντάμγ<ιτ<><·

Ο έφειεινδς θίασος τον ώραΐον τού
τον θεάτρου έχει δύο πρώτης τάξεως 
ήθοποιούς. Τδν συμπαθέστατου δραμα
τικόν κ. Ευτύχιον Βονασέραν καί πρώ
την τών ηθοποιών, δεσποινίδα Μαρίαν 
Κοτοπούλη. Ο συνδυασμός τών έξοχων 
αυτόν πρωταγωνιστών μάς παρουσιάζει 
εφέτος την τελείοτέραν έκτέ/.εσιν εκλε
κτού δραματολογίου, προεξάρχοντος τοϋ 
»Κλέπτου» ώραιοτάτου δράματος, ον- 
τινος ή επιτυχία είνε μοναδική καί Λπί 
στευτος.

Είς τήν δευτέραν Ιδίως πράξιν τδ Ακροατή
ριου συνέχει καί τήν Αναπνοήν του, καί έναγιο- 
νίως παρακολουθώ·· τήν συμπαθή πρωταγωνί
στριαν, ήτις αληθώς άναδεικνύεται υπέροχος.

Επίσης μεγίστην έπιτυχίαν ό θίασος έσχεν 
εις τήν «Ζωζίταν» κοί τήν ξεκαρδιστικήν κω
μωδίαν «Μοζόμ» καθ’ ήν ή δϊς Μαρίκα μας 
Απέδειξεν. δτι γνωρίζει τά υποδύεται ολους τούς 
ρόλους οχι έπιτυχώς.άλλά θαυμασίως.

Φαντααθήτε, 'ότι είς τήν «κυρίαν τοϋ Μαζί- 
μα» υποδύεται τήν Λοιδδν καφωδείου» τραγου
δούσα τήν τρελ.λήν «Petite Toil ΚΐτοΐΙβ» γαλ
λιστί, με τόνον καί sik Παρισινόν.

Ηάιιτοον ’ΑΟιινιιιον

Έπί τέλους ένυθυμήθη ή κυρία /Ιαρασκευο- 
πούλου τάς ’Αθήνας, τον τόπον τοϋ παλαιού 
θριάμβου της καί ένεφανίοθη εφέτος ε’πΐ τοΰ Α
θηναίου, συνεργαζομένη με τδν κ. Οικονόμου.

Μεταξύ τών πολλών επιτυχιών τοϋ ’Αθηναί
ου προεξάρχει τδ ώραΐον δράμα « Αεβήρα» έπα- 
νειλ.ημμίνως παίζόμενοι· ή «εξωφρενική οικογέ
νεια·' κτλ. ‘Π κυρία Παραοκευοπούλου δεν Αλη
σμόνησε καί τήν προσφιλή της «Μήδειαν» έν η 
θριαμβεύει Αληθώς.

Προσεχώς θά γριίι, ωμεν έκτειώς.

ΜΩΣΑΙΚΟΝ
Τό διατί :
— Ό όπολοχαγύς μ’ έχει δύο ημέρας, φίλε 

μου, εις φυλάκισιν.
— Καί δέν τδν ήρώττρσε; διατΐ ;
—Ά.ναΐ .Αλλά μοΰ έδωκε δύο ημέρας άκόμη.

•ν

— Τοτό, δείξε τήν γλώσσάν του είς τόν κ. 
’Ιατρόν.

Τύπος νέου αυτοκινήτου άκινούνου οιά τους πείουΰ.

Καϊ δ Τοτός.
— Τήν έδειξα χθες καί τοΰ δασκάλου καί μ’ 

έτσάν.ισε στά ξύλο.
Λ·

— Έχετε, νά μοϋ είπήτε τίποτε ;
— Ναί, θά σοΰ έλεγα νά μή λησμονήσης ταΐς 

50 δραχμάς, ποΰ μοϋ χρεωστεΐς ....
— Μείνε ήσυχος, αφέντη μου, θά τάς ενϋυ 

μοϋμαι ΰσερ ποϋ θά άποθάνω.

Είς άνθρωπος νυμφευθείς δύο φοράς, αετα- 
μελεΐται διά τήν προ'πην του σύζυγον.

— Κύριε, τοΰ λέγει ή δεύτερα, σας όμιύιο, 
δτι ούδείς μεταμελείται περισσότερον από έμέ.

Λ·

Μεταξύ άμαξα καί διαβάτου :
— Παρακαλώ, ποιον δρόμον νά πάρω, διά 

τόν σταθμόν;
— Αυτόν, άπαντα ό αμαξηλάτης, δεικνύων 

τήν άμαξάν του.

— Κύριε Ίοιάννου, λυπούμαι πολύ διότι δέν 
παρευρέθην εις τήν κηδείαν τής άτυχους συζύ
γου σας' ήμουν εις τήν εξοχήν.

— Μπν. ! δέν βλάπτει, έρχεσαι άλλοτε.

ϊ

Πώς σκέπτοιται οί νυμφευμένοι :
— ‘Υπόθεσον, φίλε μου. δτι συλλαμβάνεις 

τήν γυναΐκά σου επ’ αύτοφόρω.τί θά κάμης ;
— θά βγάλω τδ ρεβόλβερ καί θά τήν σκο

τώσω άμέσως.
— Καϊ τδν εραστήν της ;
— Θά τόν εύχαριστήσω, διότι μέ άπήλλαξε 

τοιαύπης γυναικός.

ft
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Π'Λ εινε ό κννηγός; Ποΐ βλέ.ιειε ίνα θανμαατήν tor Ζωγράφον;
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
I, Ah . ΊΟϋχην. Βραχεία οας έλήφθη.'δ νυμένομεν. 

ώς γράφετε, έμβαομα, ,-ιροσεχώ»,
Ζ. H Cass I la, Έ.τιοίυλή καί αινδρομαί ίλήφθηοατ. 

Ειχαριοιονμεν. Γράφομεν — Ι.Τ Κχβίλλχν, γλιογολ»; 
μετά οννδρομής έλήφθη. Εέχαριοτονμιν, Γράφομεν —Μ. 
Μ Κχί'ρυν Έ.νιαιολή μέ αποδείξεις έλήφθη. Είχαρι- 
οιοίμεν κολν. Ό Μανώλης φοβεϊιαι τήν ζέστην.- Ι· . 
A. lioile-in. 'Ε.νιστολή κα! χρήματα έλήφϋηοαν. Εί- 
χαρισιοϊ,ιιει·. λαχεία ΰτιοοιέλλομεν. Γράφομεν. Μ. .11. 
Uenlhioua. Σννδροαή έλήφθη. Εΰχαριηιοίμει, γράφο
μεν.— Λ. A .Kecliail. Σάς ίνεγράφαμέν καί ά.νηντήσα- 
μεν. Στείλατε συνδρομήν δι' εαιεαγής, τραπεζογραμμα
τίων ϊ, χρυσών νομισμάτων έντός χαρτονιού δι' ί.νιο to
il); συστημένης Γ Α. Ζχγαζίχ Επιστολή έλήφθη. 
"Εχει καλώς. Εύχαριστοϋμεν.— Α. - ιΐυρηττόν'Ά'χχί 
καλώς, ως γράφειε, άναμένομεν νειοτέραν σας.— Λ. Ε. 
Κχρπενήβιαν. Συνδρομή έλήφθη άνευ ίπτοιολί,ς, Περί 
άλλον προσώπου τί ά.νι’",ι»·»·. — X . 7. . Asill-U'a. ’Επι
στολή οας έληφθη, εϋχαρίστοΐ'μεν, γράφομεν.— X. Ζ. II. 
ΒερολΈνυν. Επιστολή με περιεχόμενα έλήφθη. 'Εχει 
καλώς. Σι-γχαιράμιθα άπό καρδίας διά τήν νέαν ι'.τιει- 
χίαν καί θρίαμβον προόδου σας.— \.\. Tullis. Συνδρο
μή οας έλήφθη. Είχαρισιοΐμεν —II II. ϊΰρον. Επιστο
λή έλήφθη. Παραγγελία έστάλη.— Κ.Λ. Κωνστχντινυύ- 
ηυλιν. Συνδρομή έλήφθη. Είχαριστονμεν Γράφομεν.
ΑΧ. Βώλον. Περιιιένομεν όποσχεθέντα.— Π.II. ΙΙόρ·< 
Sii5. 'Επιστολή έλήφθη.— Α.Κ. ΚχΙ'ρον. ’Επιστολή 
τέλος εληφθη. ’Απαντοιμεν προσεχώς.

ΙίΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ^
3 ΑΙΝΙΓΜΑ

Τ’ό,τοΛϊΟΕ Eire λεςιζ 
πο/.π ηημαι-ιική 
ί'άοι Εΐι.Ίρός της tuht'/vv 
yt.c;’nZo· χαί μιχροΐ

Ο/.υ Γΐι.ιρό; βαδίζει 
6ΐγά μά χώριζ :ravat 
fi.iinot γΐ'ρίζπ 
/.ί,ιιό γιά να μη χαΓ<η

Λ»· τίμ άφαιοίοιμ 
Λιδ γράμματα μονάχα 
.Ίίρίη'ημυν τΕίράιοδον 
<ι.ι·ρεΐς ι·« riof/r τάχα;

; Γ _ρ ι ο 23
Υίέ Φ μιρίς ή νέα παρά ήτοι τας.

■ή ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ
Οι - Σαρηγ—ειι—θασεχεπ 

Κιαβόλ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΑΤΑΓΙΟΣ
Δεινόν πλήγμα έπήλθε -rr, Τχτζ

γιου, διά τοΰ θανάτου τοϋ προσφιλούς μέλους 
ττ,ς, Δα,μ. Ί'ατάγιου, άπροσδοζήτως ίπελθόντος 
ίν τώ Ξενοδοχείο Μπριστόλ, ίζ. καρδιακού νο
σήματος έν Άθήναις, μόλις άφίχθη ίζ. Κάιρου.

Ή νεζ.ρόσιμος ακολουθία έγένετο ίζ. τοϋ- 
Ξενοδοχείου Μπριστόλ εις τόν Ναόν τοΰ Άγιου- 
Κωνσταντίνου, γ οροστχτοΰντος τοϋ άρχιερπ·. 
σζ.όπου ζ.χ· πολλών ιερέων, τό δέ πένθος έφερεν· 
ο ανεψιός Γ-:ώο. Ίωαν. Τατζ*-·.ος.

Τήν κηδείαν πχρτ,ζ.ολούθζ,σεν ζ 
μεταξύ τών όποιων διαζρίνοντο 
ζ ζ. Μπαλαφας ζαί Στεφανίδτ,ς

Έπίσης τώ τετιμημένω 
πλεΐστο·. όσους στέφανοι ίν 
ζ. Ίωάν. Τχτζγιου, ως δε ζαί 
οίζονενείας Ίωάννου Τχτζγιου. 
Γρηγορ.Τχτάγιου διευθυντοΰ του 
τοΰ έν Καΐρω ζ. Άγ·.·. Καπατού, τοΰ ζ. Κ. 
Λυζοΰδη ζαί πλείστων άλλων,ών ή μνήμη ήμών 
δέν συνεζράτ7)σεν.

Μετά τ<ν νεζρόσιυ.ον άζολουθίαν, τον νεκρόν 
προσεφώνηβεν ο διζζ,- όοος ζ. Στ·φ. Κωνσταν- 
τινίδν,ς ζ.αταλ/.τ,λοις.

Τούς στέφανους ίςεποίτ,σεν Ϋ, οιζογίνεια, ών 
τό άντίτιαον διέθεσεν υπέρ τών πτω/ών τοΰ δή- 
[Α,ου Κυυ.αίων.

Δια τό δεινόν πλτ,γριχ τοΰ θανζτου τοΰ προ- 
σφό.οΰς ν.έλους Δζαητρίου, διαβιβαζοαεν τή οι- 
ζογενεία Τχτζγιου τζ θερμά συ/.Λτ,πτ,τήρια

ιρον τς'/.-ΐ,Ής 
'όουλευτχί.

νεζ.ρώ ζατετέθησαν
Ζ'.: διεζ.είνοντο τζζ> 

ιδιαίτερος τής 
τοΰ ανεψιού ζ. 
ζαταστήυ.ατος
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