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(Συνέχεια καί τέλος)

Τό γε νΰν έ’χον γιγνώσκομεν όποιοι είσίν αί 
προνομιούχοι σεισμικοί χώροι- άλλ’ εϊμεθα εις 
κατάστασίν νά προσδιορίσωμεν τήν εποχήν 
τών φαινομένων ;

’Ιδού τό ζήιημα είς δ πρό πολλοΰ καταγί
νομαι. ’Ήδη δέ θά διατυπώσω τά συμπερά
σματα είς α από τοΰ 1902 ασφαλώς έξικόμην. 

ΊΙ ίτοόγνωόις τών όειόιιών και αί 
•ιόακίτειώδεις εκρήξεις

Πρόκειται ενταύθα μόνον περί τών μεγάλων 
σεισμών, καθόσον άπό τής άνακαλύφεως’ τοϋ 
σεισμογράφου γνωρίζομεν,’δτι ή Ι'ή σείεται 
διηνεκώς, ούτως είπεϊν, άφοΰ οί παρατηρηταί 
μάς σημειοϋσι 30,000 δονήσεις κατά μέσον 
όρον έτησίως.

Έν τσύτοις είς τίνος έποχάς οί σεισμοί γί
νονται ισχυρότεροι καί τό φαινόμενον τούτο 
εξακολουθεί ενίοτε επί όλοκλήρονς εβδομάδας. 
Άλλ’ εάν τούτο συμβαίνη περιοδικώς, τότε 
άναγκαζόμεθα νά άναζητήσωμεν είς τίνα φυ
σικόν νόμον υπάγεται τό φαινόμενον.

Αί στατιστικαί πληροφοροΰσιν άφ’ ετέρου 
ημάς, δτι οί σεισμοί έπέρχονται συχνότερου 
κατά τον χειμώνα ή τό θέρος, έν αναλογία 
3 1)2 προς 1. 'Ωσαύτως σημειοϋσι περισσό- 
τέρας κινήσεις τήν νύκτα ή τήν ημέραν καί 
περισσότερός τήν πρωίαν ή τό εσπέρας.

Συνεπώς, έξ όλων τών φαινομένων τό μάλ
λον συνδυαζόμενον προς τήν περιοδικήν ταύ- 
την κατάστασιν’τών σεισμών, είνε ό ατμοσφαι
ρικός ηλεκτρισμός, κατέχων τήν πρώτην θέσιν.

’’Αλλοτε έν τφ JUlistration υπέδειξα, ότι 
αί μεγάλοι ηλεκτρικοί καί μαγνητικαί έκδηλώ- 

σεις οφείλονται είς τόν Ήλιον, καί δτι αύται 
φαίνονται συνδεόμενοι μετά τών σεισμικών 
φαινομένων. Έν τοιαύτΐ) δθεν περιπτιόσει ό 
Ήλιος μεγάλως θά συντελή έν τή περιοδική 
εμφανίσει τών τε σεισμών καί ήφαιστειωδών 
έκρήξεων.

Ή έξέλεγξις τής παρατηρήσεως τούτης είνε 
εύκολος, δεδομένου, δτι ή ηλιακή ενέργεια 
έλαττοϋται κατά τι κατά ένδεκαετίαν.

Παρετηρήθη δέ δτι αί έκρήξεις συμβαί
νουν συχνότερου κατά τάς έποχάς, καθ’ ας ή 
ενέργεια τοϋ Ήλιου είνε άσθενεστέρα.

'Όσον άφορα τούς σεισμούς, οΰτοι άκο 
λουθοΰσιν έ'ιερον νόμον — καί άπόδειξις 
τούτου δτι ή αιτία αυτών πολύ διαφέρει 
τών ήφαισιειογενών φαινομένων- έκδηλοΰν- 
ται δέ αυτοί ιδίως καθ ήν στιγμήν ή ενέργεια 
τοϋ Ήλιου μεταβάλλει αίσθησιν, τούτέστιν έν 
τή αυξήσει ή ελαττώσει τής θερμότητας του. 
'Ο κανών δέ οιτος μοί έπέτρεψε νά προίδω 
τούς τελευταίους σεισμούς. Αί σεισμικοί αυτών 
έκδηλώσεις θά έλαττωθώσι βαθμηδόν μέχρι 
τοϋ 1911 —1912. ’Αλλά κατά τήν εποχήν 
τούτην αί ήφαιοστειογενεΐς έκρήξεις θ’ αυξή
σουν πάλιν, διότι θά εύρισκόμεθα είς μειοτι- 
κήν περίοδον τής ήλιακής ένεργείας.

Τίνι τού πιο ό ή λιακός ίιλεκτοκίοόρ 
ύείει τήν γην.

Όποια σχέσις δυνατοί νά ύπαρξη μεταξύ,τών 
φα νομένων τούτων καί τής ένεργείας τοΰ ή- 
μετέρου κεντρικού ύστερος ;

ΔΓ εμμέσων μέσον ό 'Ήλιος δεν επενεργεί 
επί τής πορείας τής συστολής τού ήμετέρου 
πλανήτου ;

\οκιμάσι»μεν μίαν έξήγησιν.
Τό πρόβλημα τούτο, εκτός τούτου, φέρει είς 

σκέψιν περιοδικήν τινα αιτίαν, ήτίς ότέ μέν
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II Είρώπι-, ~/ri.

κατακρατεί τόν γήϊνον φλοιόν άνωθι τοϋ αε
ρώδους ή ρενστοϋ πυρήνος, δτε δέ, τουναν
τίον, τόν άφίνει νά στηριχθή έπ’ αύτοΰ. ΙΙάοα 
διαστολή τοϋ φλοιού θά έτεινεν είς έλάττωσιν 
τής πιέσεως έπί τοϋ εσωτερικού πυρήνος, ένώ 
πάσα συστολή θά έπέφερεν αντίθετον αποτέ
λεσμα' άφ’ ετέρου οί διαλυόμενοι ατμοί έκ τοΰ 
υποκειμένου ρευστού μίγματος θά έτειναν νά 
διαφύγωσιν έκεΐθεν, παρασύροντες τήν έξ έλα- 
χίστης πιέσεως καταστάσαν ρευστήν λάβαν 
πρός τάς σχισμάδας καί οπάς τών μεγάλων 
ρωγμών, όπόθεν λαμβάνουσι χώραν αί σει- 
σμικαί κινήσεις καί αί ηφαιστειώδεις εκδη
λώσεις.

Τοΰτ’ αύτό συμβήσηται, αν διαστείλωμεν 
τούς λίθους τού θόλου γέφυρας τινός.Ή δια
στολή θά καθίστα τό οικοδόμημα στερεότερου, 
ένφ ή συστολή τουναντίον θά έπέφερε καθί- 
ζησιν καί κινησιν καθόδου.

Ή μεταβαλλόμενη γη'ίνη θερμότης ούδέν 
δύναται ήμϊν νά έξηγήση, διότι γνωρίζομεν, 
ότι άπό 1G μέτρων βάθους τοϋ ήμετέρου ε
δάφους ή θερμοκρασία έχει άξιοσημείωτον στα
θερότητα.

Εύτυχέστεροι έν τούτοις εϊμεθα, έάν άνα- 
τρέξωιιεν εϊς τον ηλεκτρισμόν. Πάντες γνω- 
ρίζουσι τήν λουγδουνιχήν λάγηνον, άλλά γε
νικώς άγνοούσιν, ότι έάν μεταβάλωσι τήν η
λεκτρικήν φόρτωσιν τής λαγήνου, δ όγκος 
αυτής θά μεταβληθή κατ’ Αναλογίαν. Πλη- 
ροΐντες ίϊθεν τόν εξωτερικόν οπλισμόν αυτή*, 
παριστώμενον έκ φύλλου κασσιτέρου, ό όγκος 
αύξάνεται, ένώ τουναντίον συμβαίνει έάν έλατ- 

τώσωμεν τήν φόρ- 
τωσιν.

Συνεπώς έπί τής 
Γής ή ατμόσφαιρα 
λαμβάνει τό μέρος 
τοΰ εξωτερικού δ- 
πλισμοΰ. Ό μέν 
φλοιός άντικαθί- 
στησι τό δοχεΐον 
τής λαγήνου, δ δέ 
εσωτερικός οπλι
σμός αύτής παρί- 
σταται άκριβώς 
διά τοΰ υποκειμέ
νου μίγματος, ά- 
ποτελουμένουκατά 
μέγα μέρος έκ ρευ
στού σιδήρου ή ατ
μών.

Έξετάσωμεν ή
δη τά γιγνόμενα. 
'Η ηλεκτρική φόρ- 
τωσις τής Ατμό
σφαιρας ύπόκειται 

είς τάς γνωστός ήμΐν μεταβολάς, ήτοι έλάτ- 
τωσιν τής ηλεκτρικής τάσεως τήν πρωίαν, με- 
γίστην αΰξησιν κατά τό εσπέρας, όλίγην μετά 
μεσημβρίαν. 'Ως δέ είδομεν, οί σεισμοί τήν 
αύτήν ήμερησίαν μεταβολήν κέκτηνται- εϊσί 
συνεχέστεροι τής νύκτα καί τήν πρωίαν. Έν 
άλλαις λέξεσιν δπόταν τήν πρωίαν ή ατμό
σφαιρα είνε ολίγον φορτωμένη έξ ηλεκτρισμού, 
ώς έκ τής συστολής τοΰ φλοιοΰ τής γής, τότε 
υπάρχει τάσις πρός ήφαιστειώδεις εκδηλώσεις. 
Άλλ’ έάν δ ηλεκτρισμός αύξηθή, ή διαστολή 
αυθωρεί επέρχεται, έπιφέρουσα πρός τό εσπέ
ρας τόν περιορισμόν καί τήν κατάπαυσιν τών 
σεισμών. Ή συνάφεια αυτή δέν δύναται νά 
ή μάλλον επιτυχής. Άλλ’ έτι πλέον αύτη υ
πάρχει έπί τού προκειμένου, καθόσον αύ
τη έκδηλοϋται έν ταϊς έτησίαις μεταβολαΐς διά 
τακτικών φαινομένων. Ή ηλεκτρικέ] φόρτωσις 
έλατοΰται γενικώς τόν χειμώνα καί αύξά
νεται κατά τό,θέρος.

'Ώστε καί ένταΰθα ή αυτή Ακρίβεια τοΰ 
πράγματος συμβαίνει.

Τό μέλλον τίις γης... καί ιδίως 
της ενρώπης

Όπόταν ίι φλοιός τής Γής συμπυκνωθή έ- 
παρκώς, ϊνα άναδιπλωθή σηιιαντικώς κατά τάς 
περιοδικός ταύτας ταλαντώσεις, τί γενήσεται 
ή ήμετέρα σφαίρα ; Όπόταν αί έπί τοϋ έσω- 
τερικοΰ πυρήνος πιέσεις θά επέρχονται διαρ
κώς καί αίσθητώς, πώς θά διάκεινται τά πι- 
εζόμενα Αέρια έν τή άπεράντω ταύτη εστία,

'II /li'/.iovoa Ενβώπη.

άφ’ ής δέν Απέχομεν ή δι’ ένός Ασήμαντου 
φλοιού ;

Φυσικώς τρομεραί σεισμικά', δονήσεις fl’ Α- 
πειλήσωσι σοβαρώς τόν ά'σημον αύτόν πλανή
την μας.

Ζητήσατε άπό τινα αστρονόμον νά σάς δεί- 
ξ>) τήν βασανισθεΐσαν καί άνατραπεΐσαν όψιν 
τών δορυφόρων ήμών. 'II σελινιακή επιφά
νεια παρουσιάζει ήμΐν λίαν πιθανώς τήν Απελ
πιστικήν θέαν κόσμου, ένθα ή ηφαιστειογενής 
κ ατάστασις, έν περιόδφ σπασμών καί κατα
πληκτικής Αγωνίας έθηκε τέλος είς πάσαν 
πλανητικήν ζωήν.

Αί Απειλαί ευτυχώς αύται είσίν έτι μακράν 
άφ’ ήμών, άλλ' εντεύθεν έως έκεΐ, πολλαί άλ
λοι παγίδες εχουσι παρεμβληθή τή πτωχή Αν
θρωπότητα Καί οποία τύχη επιφυλάσσεται τώ 
ήμετέρφ έδάφει, τή ώραία χώρα τής Γαλλίας; 
Ρίψατε έν βλέμμα έπί τού έναντι χάρτου, καί 
ίδατε τήν φαιάν εκείνην ταινίαν, ήτις Αναχω
ρούσα έκ τής Σικελίας, διέρχεται έπί τής Ιτα
λίας, περιστρέφεται εϊς τούς πόδας τών ’Άλ
πεων καί είτα μεταβαίνει άμελώς νά έγγίση τήν 
Ισλανδίαν, τήν ήφαιστειώδη ταύτην μικράν 
νήσον ! Εινε Ανάγκη νά είνε τις γεωλόγος διά 
νά συμπεράνη ;

Πολλάκις τινές ήθέλησαν νά διαβεβαιώσωσι 
τούς Παρισινούς περί τής Ασφαλείας τών βου
λεβάρτων των. Δέν είμαι τής γνώμης των. Ή 
Γαλλία ευρίσκεται ολόκληρος καί ούχί μακράν 
τεθλασμένης τίνος γραμμής, ώς τούτο μαρτυ- 
ροϋσι τά ήφαίστεια τής Ώβέρνης. Καθ’ έκά
στην σημειοϋμεν σεισμούς, Από τοϋ Βελγίου 

μέχρι τής Νίκαιας. 
Προφανώς αί πεδιά
δες δέν εύνοοϋσιτούς 
σεισμούς,Αλλά τί ση
μαίνει μία πεδιάς έκ 
1,000 χιλιομέτρων 
έπί τής Γής ; Άφ’ 
ετέρου εύρισκόμεθα 
πολύ πλησίον τής 
μεσογείου έκπιέσεως 
(διαστολής) καί έπί 
πλέον ή δίπλωσις τών 
Άλπεων, ή ις αε
ρίζεται έπί μιάς τών 
γωνιών, τής γηΐνη; 
πυραμίδας, διήκουσα 
δέ άπό τής Νορβη
γίας μέχρι τής Ά- 
βυσσινιάς, δέν χρο
νολογείται παλαιό- 
θεν.’Λλλά καί ποιος 
γεωλόγος θά έτόλμα 
νά βεβαίωση, ότι ή 
διάπλασις αΰτη έπε- 

ραιώθη τό γε νΰν έ’χον ;
Ή άφύπνισις τού ήφαιστείου τούτου τών 

μερών μας έσεται. ώς φρονώ, τρομερά.
'II άρχϊσασα συστολή πρός Ανατολάς τής 

Γαλλίας, δέν δύναται ν’ αύξηση— αί μεσημ
βρινοί ήμών ακταί θά κατρακυλίσωσι πρώ
τοι— έως ού ή Μάγχη ένωθή μετά τής Μεσο
γείου.

Καί δή τότε κατακλυσμοί θά μεταμορφώ- 
σωσι τό ήμέτερον έδαφος καί κατά τήν ημέραν 
ταύτην τά ήφαίστεια τού κεντρικού επιπέδου 
θά έκδηλώσωσι τοϊς άνθρώποις ότι ή σταθε- 
ρότης τής Γής είνε λέξις κενή.

Τό παν έπί τής Γής παρέρχεται, τό παν 
μετασχηματίζεται, ούδέν δέ συνεπώς είνε στά 
σιμόν, εκτός ’Εκείνου, οστις έπλασε τούς κό
σμους, καί οστις «δίδωσι τοϊς άνθρώποις, 
όπόταν εύαρεστήται. μεγάλα καί φοβερά μα
θήματα».

Aube Th. Moreux

Σηιι. ' Κατά τούς υπολογισμούς τούτους 
τοΰ κ. Moreux, ή Πελοπόννησος καί ή Στε- 
ρει'Γδέν συμπεριλαμβάνονται εϊς τό μέλλον κα· 
τρακύλισμα τοΰ φλοιού μας, πλήν ή τά- 
λαινα Κρήτη, αί Έπτάνησοι καί τό Λίγαΐον 
θά^γίνωσι βορά τού παμφάγου 'Ηφαίστου, 
καί θά κατέλθωσιν εϊς τά σκοτεινά βαοί- 
λειά^του.

Φ. Π.

---------------- ----------------------------------------
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ΟΙ ΣΟΦΟΙ TOY 1908

*0 ίφιυμίιη; τή; δυναμίιιδο; άφήκκ ΰνζσκων πε- 
oiovolar αημαντικωιάτην καί ιό πτβιώιυμον βυαβιϊον 
Νοβίλ. Δηλαδή τά πέντε ίτήαια ίχ 260,000 φρ βρπ- 
βιϊ", τά άποτε/τό/ιετ α ίπό τών .Σουηδών ακαδημαϊκών, 
τΙς τάς υίιιοδήποιε ίθνικόιητο; προσωπικότητα;, οΓτιιε; 
έν τ/; φ>·σικίί, τμ χηυίςι καί ifj Ιατρικίί ή τή ύυ- 
χολογίμ ήθυλον κόμη τήν οπουδαιοιίραν άιακάλυφιν, 
γ,άριν τής προόδου ιών επιστημών, ίν τή φιλολογίμ 
εί; ιού; συγγραφείς τοΰ ό.ραιοιίρου καί πλτυοιωινρου 
ΐργιυ tit ιδίας, καί τέλος ίν ιαϊς πολίτίκαΐς κα'ι ΚΟΙ- 
νωνιΟτίκαϊς έπτΟτήμαΐς els ixeiia τά δτομα, άιινα 
διά τών ίργων των. τών συγγραφών και τής έπιρροής 
ιων, ίργάζονται διά τήν παγκόσμιον ιΐρήνην, διά τήν 
άδιλφοποίηοιν τών λαών.

ΊΙ Γαλλία μέχρι τοΐδε τό πλεϊστον ηύιοήθη ίν τή 
διανομή τών βραβείων Νοβίλ, οΰτω δε καί έπί τή λήξει 
τοΰ 1908, τά τής Ιατρικής καί τής Φυσικής, άπενε- 
μήθησαν els δύο ίν Γαλλία σοφού;.

Ό it; live ό ίν Αουξ/μβονρ-,φ γινιηθιίς κ. Γαβριήλ. 
Λίπμαν, ίκ γονιών γάλλων. 
νωττρον Αυκιίου, άφοΰ 
τίργάσθη »ίς·_ διάφορα 
τή; Γερμάνιο; ίργαοτή- 
ρια ηυσικής, πρός ΐξά- 
σκησιν ίν ταϊς ίν χοήοτι 
ίπισιημοι ικαΐς μεθόδι ι;, 
ίπαιήλΟνν ιν Παοιοίοις 
καί άνηγοριίθη διδά- 
κτο·ρ διά ιή: ίναιοίμου 
διατριβής τον ίπί ιών 
ήλικιρο- τριχοειδών φαι- 
νομίνων, ίφ' ών χ-ιια- 
γίνας ιπιιαλώς χατέλη- 
ξτν ιί; τήν καταοκινήν 
τοθ τριχοειδούς ήλε- 
κτρομέτρον, ένός ίκ 
ιών πολυιιμοτίρων καί 
εΰαιοθητοττρων τή; ι; ι- 
σικής οργάνων.

Γινόμενε; δ' είτα μίλος
οιημών καί καταλαβών καθηγητικήν έδραν ίν τή Σορ- 
βώνη, ΐίιικάλνφε μέθοδον άπλουσιάιην ιϊλλά πρακτικω- 
τάτην οννάμα, διά τήν έγχρωμον φωτογραφίαν, ά- 
νακάλ.ιη-ιν,ήιι; τίν π/ρι·'βάλλε διά παγκοσμίου δόξης.

Αιά τό σι'νοέ,ον λοιπόν τών ίξόχων ουιοΰ Ιπιοιημονι- 
κών ίργαοιών άπεντμήθη ιφ .Ιιπ/ιαν τό βραδεΐον Νο- 
βέλ τής Φυσικής τοΰ 1!>08.

Α/λοτε μαθητής του

Ό καθηγητής "Ενκιν 

τή; ‘Ακαδημία; τον ‘Επι-

·»■·»·

Διά τά βυαβεϊον τής Ιατρική; ίκρίθη άξιος ύ πολύ; 
Μετχνικώφ, γινυηθιϊ; ίν ί'ιει 1845 ίν Ρωσσιιι, κατά τό 
1Α79, γινόμενο: κτθηγηιή; ίν Όδηοφ καί τώ 1890 ίν 

ΓΙαριοίοις προσκολληθιΐ; rt; τό ΊνστιτοΒτον Παστίρ.Κα- 
τίοτη διάσημος διά τής δημοοιτυθείοη; πτρϊ φαγοκυιτώ- 
στω; θιωρία; του κοι τής προφυλόξιω; άοθενιιών τινων.

Τά ζωικά ΰιτα πιρικλιίονοιν έν τφ ίσωιιρικφ τοΰ 
όργανιοιιοϋ των, κύτταρα κινητά κα! ακίνητα, τά φα
γοκύτταρα τά όποια κίκτηνται τήν παράξενου Ιδιό
τητα νά κατατρώγωοι (άπορροφώαι) ιά γιιινιάζοντα 
σώματά (όργανικά ή ανόργανα) τά ίπιδικτικά βλάβης 
ίν τφ άτόμω, ώς αί υπό τών μικροβίων ίκρινόμεναι το- 
ξϊνοι—περί ών κατωτέρω. Γίνεται λοιπόν έν τώ <5ρχα- 
νισμφ ήμών άγων πεισματώδη; μεταξύ τών καλών καί 
κακών κυττάρων.

"Ο,τι δε κατέστησε τόν Μετχνικώφ ένδοξον live αί 
εργαοίαι του περί προφυλάξεως κατά τών ασθενειών, 
τών ίπίσης τρομερών διά τήν ανθρωπότητα, ώς ή φυ- 
ματίωοις.

Τό βραβείου τή; Ιατρική; δπερ τώ ίδόθη ίμοιράοθη 
ΐξ ήμισία; μετά τοΰ γερμανοΰ ίατροΰ Παύλου ‘Ερλίχ, 
γεννηθίντος τφ 1854 καί διοριοθέντος τιμ 1890 διευ ■ 
θυντοΰ τ°ΰ 'Ινστιτούτου τών έηιδιμικών τόσων. "Ε
κτατέ ήρχισεν ή διάσημος εργασία του, ήιις κα'ι ιόν ί- 
δόξασε. Ό Έρλίχ ίπεδόθη είς τήν μελέτην κοι ίξακρί- 
βωσιν ζητήματος τά μάλιστα ίνδιαφϊρονιο;, άλλά δυ- 
σκολοιάτου, τών μικροβίαιν. Τά έν τιβ άνθρωπίνφ οώ· 
μάτι μικρόβια ίκρίνουσι δηλητήρια, τάς τοξίνας. Είς 
ταύτας αποδίδονται τά συμπτώματα τών μιασματικών 
νοσημάτων.

'Υπάρχουν ΰμω; καί αί άντιτοξΐνατ, δηλαδή οίοίαι 
κατάλληλοι πρός ίξουδετίρωαιν τής ολέθριου ίνεργεία; 
ιών πρώτων.

Ό δόκτωρ Έρλιχ καθώριοεν οΰτω άντιιοξικήν τιια 
μονό δ ι. ίπιτρίπουοαν νά καθορίζωντοι ακριβώς οί ορ
ροί. Υπέροχος ΰλ/.ως τε ών καθηγητής, ίοχη/ιάτιοε 
πλήθος μαθητών, οϊτινες διιδοοαν τήν θεωρίαν του.

-»■·«-
Τό βροβεϊσν τή; γημίας ίδόθη τφ αγγλιο σοφώ Ε. 

Ρίτεργορδ, καθηγητή ίν τφ Πανεπιστημίφ τής Καμ- 
βρίδγη;, διά τά; έπί τή; ραδιο-ένεργείας εργασία; 
του. Νέα πρό; τούτοι; φαινόμενα διά τό κοινόν. Σώ
ματά τινα άναδ.δουαιν ακτινοβολία;, άνευ οξδεμιάς ί- 
ξωιτρική; φυσικής ίπιδράοεον;. Πρώτος δε ό Λ/πέκβ- 
ρελ ’ άι-εκάΖυγ-ε τάς Ιδιότητα; ι-ύτας διά τοΰ ουρανίου, 
τφ 1S9G. Αί άκ-ινοβολίαι ονται ΐχονν τήν Ιδιότητα νή 
καθιοιώοι τά μόρια τον άέρος ήλεκιρ αμίνα, νά προσ- 
βάλωσι τά; φωτογραφικά; πλάκας καί νά ίξεγτίρωοι τόν 
φωσφορισμόν.

Αί άκιινοβολίαι αύται εΐιε νέου εΐδον; υπόδειγμα τής 
παγκοσμίου ίνεργείας. Ή φύαι; των εινε αερώδη; ή 
μήπως εΐνε ίδιόιη; τι; παρόμοια τοϋ περιβάλλοντος ιιί-

1 Προβεϊον Σοβελ τον 1908. 

θέρο;;. Αεν γνωρίζομεν άκριβώ;, έκεϊνο δέ τό όποιον 
ουμπληροΐ τό ζήτημα εΐνε δτι αί άκιινοβολίαι ιίαι τριών 
είδώττ.

Αί άκττνες άλφα έκτρίπονται διά τοϋ μπγνήιου καί 
έχουσι πολύ ασθενή τήν διεισδυτικήν δύναμιν" εΐνε έπι 
φ-ρτιομίναι διά θειικοϋ ήλεκτριομοΰ.

Αί άκτιιες βίϊττα λίαν εκιρεπόμεναι διά τοΰ μαγνή
του, εΐνε άρκούντω; διεισδυτικοί, ήλεκιριομί.ιαι άριηιι- 
κώς καί ανάλογοι πρός τάς καθοδ,κάς άκιϊνας.

Αί ακτίνες γάμμα δεν έκτρίπονται, είνε λίαν όιτι- 
οδυτικαί καί οΐδι'ια ηλεκτρικόν χαρακτηρισμόν πρασιά 
ζιιυσι. Είιε παρόμοιοι ταϊς άχτϊσι Λ'.

Αί ίδιότητε; το ν ράδιο-ένεργετών έμελειή‘ηοαν 
ίπίσης καί ίν Γαλλίρ ύπό τοϋ ζ·ύγου; Κ·>υρί 1 άνακα- 
λίφ ιντος τό ρόδιον καί τό ηολώνιον

1 Βριβεϊον ιΧοβέλ. 1903

2.'ι·/ιβιΐ!ηκάς /.ini’ :ι<ΐ9'ίδυί<>ν,"<πν<> κριιτεϊ ίι 
ηνγκιυήηχι ιίιυ Ιιιτρικοι· κιίοιιον τι/ς Ίια/.ίιις, 
α'/ ηγοΪΊ τιιι ώς ίξης τά Ι’,ιιιιαϊ-.ίι γνλ/.Ί

’() Λιιιση/ιυς ί<ιτρ<»ς τής Ρώμης Σάι ιης. 
ίίατις eue μ in Ι.ιισημιιτης κ-ιί ίι· Ει·ριί>ιΐ) & 
ι·εγ>·ωοια/ΐΐ'/ί ιεοκέ.ιιν.το πη'ι μηνών τινων 
κυοίαν, ά· ή:'.ι/υσ<ιι· ε'ς τήυ ρογμτΓίκιμ· άοιιτο- 
κριιιϊιιν, πιιηχηνοιιν όέ τ’ιτό ύΐεΰιτ' ιευραοιίύ- 
ιεται· καί ύατερικήι·, <ί/ς ίσχάιιος οΐ Γατροΐ ro 
μίζιινσι.

Ή κυρία αί·τ ι τιμ· 2·ιν Αεκεμβρίου εΐ ιε τ<< 
ίςής ε’ς τόι· ιατρόν της τοΓίοι" :

— Άγα.Ίΐμέ Ιατρέ, δεν ηδυνήι)ην νά κ/.εΐαω 
μτίτι τι/ι· περαα/ιει-ην νύκτα. Είμαι άκόμη ίι- 
τελώ; τεταρ ιγμέι-η. 'Εβλεπα ο ιως ηδ / αας 
βλέ τω δρδαλμηφανώς τήν Μεαοήν μ1 κατε- 
πτραιιμενην. Γράφω ηδη εις τόν βασιλέα μας 
τά λάβη οοβαρά'μέτρα, ίΐτως σιάο}) τους κα
τοίκους τι;ς. Σεις ο του πηγαίνετε καί)' εκά 
ατην στό Πιλάτι, σάς παρικαλιό πολύ νά ίγ- 
χειρήοετε τήν ε.τιστο'.ήν αί'τήν είς τόι· Βϊκτωρα 
'Εμμανουήλ, και συστήσητε τά δέοντα.

Ό Ιατρός τήν καθησύχασε, δσον ήδύιατο 
καί έθεσε τήν ί.τιστολήν είς τό θηλάκιόν του, 
φρονών, οτι ή πελάτις του, ώς ίκ τής ασθε
νικής καταστάσεως, δέν ε'ςευρε τί ελεγεν !

Έν τί) επιστολή της ταύτη έλεγε πρός τόν 
Βασιλέα τής Ιταλίας νά σπεύση άμέσως πρός 
βοήθειαν τών κατοίκων τής Μεσσήνης, τήν 
όποιαν άτειλεΐ δεινός και φοβερός κατακλυ

"Ηδη ιό θώριον καί τό οίράνιον ήσαν γνωοιά τά 
σώματα ταΰτα τά όποια δέν άπομονοΰνται καθαρά, ΐξά- 
γατται ϊκ τή; prcliblandc (ούσΐα; εΰριοκομίνη; ίν ιοί; 
μειαλλείοι; τή; Βοημία,}.

Τά σώματα ταΰτα δ.αβ βάζ ιυοι τήν ρ-ιδιο ενέργειαν 
των ιί; άλλα σώματα διά τή, επαφή; ή ίπηρείας των,κά 
ταΰτα γ.ίοιται μέ τήν σειράν των ράδιο enoj'ri. Ή φύ· 
αι; τή; διαβιβαστική; ταύιη; ίδιότηιο; δέν εγνώοθη ετι, 
παρ'δλα; ιός γενομίια; ίργαοίας πρός ίξακρίβωοιν τοΰ 
οίτ ου.

■«·■-«·
Τό βραβείου τή; φιλολογία; ίδόθη τφ καΐηγητή τή; 

ΜΙΑ ΥΣΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ

φιλοσοφία; τή; Ίένσ; "Ε- 
ϋκεν. 'Ολίγον γνωστό; ίν 
τφ ίξωτερικφ, ενδεξο; δ 
μως ίν Γερμιινίρ διά τών 
πολλ.ών άξιολόγων έργων 
του : Στοιχεία νέας 
μεθόδου πρός Οπου 
δήν τάς ζωής : Τά. 
κύρια προδλήμ ιτο 
τιίςθρησκευτικής φι- 
λοδσφί ις τών ένεΟτώ- 
τ „ν καιρόν: Άγων 
πρός έπίτευξιν πνευ
ματικής τίνος ζωής : 
Αί βλέπεις τών με
γάλων σκεπτικιστών 
έπί τας Επιστήμης 
καί τής ζωής: Τό έν 
τμ θρησκεία ένεχόμε 
νον μέρος τής άλη. 
θείας.

Ττλο; ιό βραβείου τή; 
τών κυρίων δίπάγίερ, 
δοΰ.
πρό; εξάπλωοιν 
ειρήνη;·

Ό .ί.'πμαν 

ειρήνη; διεμυιράοθη μεταξύ
Α.ιιαΰ καί ιοΰ "Αριολδοεν Σοιη-

Άμφύιεροι άφιέρωσαν ιό πλεϊστον τή; ζωή; των, 
τών ιδεών των επί τή; παγκοσμίου

Σι·?.7.έ της

σμός. Βλέπω, προσθϊτει, τ'ην ίλτΐλασοαν καί 
τήν yiji· ηνωμένας πρός άπορρύφηοιν τή; ώ
ραίας μας πόλεως. Τό φοβερόν δέ. αί·ιό δι·- 
στύχη/ια θά λιιβι/ χιόραν τήν S, 18 ή 2S τοΰ 
μηνός αύτοΰ, άφεΰκτως ίίμως.

rll άσΟει'ης τότε ίφαίνειο έξω ΐ/ρειι'τ, 
Τ'ην ίπαύριυν ίίμως, δτε έμαθε παρά τοΰ ια
τρού, ότι ίνεχείρησε ιό γράμμα εις τήν .4. Λ/. 
ησύχασε καί συγκατετέθη νά λάβι) τροτρήι- καί 
τά διορισθένια αί-τή φάρμακα.

,Hto τότε ή 3η Αεκεμβρίου. 7'ί/Γ νύκτα δέ 
τής Της πρός τήν δην τή ίπήλθε μεγάλη υστε
ρική κρίσις. Έκνλίετο, ίφώ·"αζεν, έκ/.αιεν ά- 
διακιίπως, ίρωτώσα έάν ό Βασιλεί·ς διέταξε 
τήν εκκένωσιν τής Μεσσήνης. Επίσης κατά 
τάς τνκτας τής 17ης καί 26ης ή αύτή’τρα- 
γική κατάστασις ίπανελήφθη’είς βαθμόν τό
σον μέγαν, τίίττε οί συγγενείς της ενόμισατ, 
οτι ήγγικε το τέλος της. 'II υστερική αυτή 
κατάστασις δέν έπαυσε παρά τήν ίσπέραν τής 
28ης. Τήν ίσπέραν δέ έκείνην, τά νεύρα της 
κατηυνάαθησαν καί ήδυνήθη >ά κοιμηθή 'ΙΙτο 
εντελώς ήσυχος καί σκεπτική. ΊΓ/.ήν ή Μεσ
σήνη είχε καταστροφή. ι

'Ο ιατρός Σάντης είς τόν όποιον έκαμε τήν 
μεγαλειιέραν έντύπωσιν τό γεγονός τούτο 
καί δστις μέχ,ρι τότε δίν έδιδε τήν παραμι
κρόν σπουδαιότητα είς τοιούτου εΐδους^φαι- 
νό/ιενα, ήλλ.αξεν εντελώς γνώμνν, ετοιμάζει 
δέ έκθεσιν ήδη, τήν όποιαν Οά υποβάλι/ είς 
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’Ιατρικήν Ακαδημίαν. Ή πελάτις του επίσης 
θά έξετασθή παρ’ δλων των ιατρικών ίπιση- 
μοτήτων τής Ιταλίας.

Ή δέ προφητική έπιστολή έδόθη εις τδν 
Βασιλέα, δστις Ακολουθεί μετά μεγίστου εν
διαφέροντος, τά συμπεράσματα τής έπιστη- 
μονικής έρεύνης.

Σημ. «Φ». Είνε Ανάγκη νά ΰπομνήσω- 
μεν, δτι καΐ τδ φαινόμενον τοΰτο Ανάγεται 
είς τδν πνευματισμόν;

Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ
ΕΙΝΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το σώμα τον άνθβώαου—σογώτατα παραβαλλόμε
νο? πρός λιπτοιάτην μηχανήν—φθείρεται με τόν χρό
νον καί καταατριφεται, οπω; ολα τά πράγματα. Κα
θώς Βμω; διατηρούνται περισσότερον εκείνα τά πράγ
ματα, Suva μετ' ίπιμελεία; μεταχειριζόμεθα, οντω 
καί τό οώιμά μα;, αν δίν τό έπιμελ.ηθώμεν, καταοτρί- 
φεται ταχύτερο? εκ τη; πολλής καί άενάον Ιργαο'α; 
είς ήν υποβάλλεται. Τό ΐπαχθίστερον δέ ί'ργον διά τόν 
άνθρωπον πρό παντός εινε ή χώνεται;. Προαοχή μή 
ή πεπτική μηχανή άπανδήοαοα .ταίο/) τήν εργασίαν 
της. Κόπτεται ή θρίφις, αρα αύτή ή ζωή μας. ‘Ιδού 
τί ίπί τοΰ ζητήματος τούτου εσχάτως ανέπτυξε Γάλλος 
ιατρός :

Πότε καί πώς νάτρώγωμεν.—Διανομή τών 
γευμάτων.—Ποικιλία τών εδεσμάτων. 
—Ν’ άποφεύγωμεν τά πολύ ψυχρά.— 
Μέθοδος χωνεύσεως.—Τό βάρος ένός 
γεύματος.
Οϊ "Ελληνες τών ήρωϊκών χρόνων πιιρε- 

κάθηντο είς τρία γεύματα, ών τδ έν—τής με
σημβρίας— ήτο έπίσης ήοωϊκότατυν και είς 
τοιοϋτον βαθμόν ώστε έδει νά έπακολουθήση 
Ανάπαυσις μακροιάτη. Τά δύο Αλλα ήσαν πολν 
συνοπτικά, τοϋ ένδς ίπακολουΟοΰντος τήν ε- 
γερσιν και τοΰ Αλλου προηγουμένου τής κατα- 
κλίοεως.

Άλλά σήμερον τδ modus Vivendi ήλλαξεν 
αίσθητοις—λόγφ τής μεγίστης δραστηριότη
τας, ήν ιϊ Ανθρωπος καταβάλλει πρός κατίσχυ- 
σιν έν τή βιοπάλη.

Το πρόγευμα τής πρωίας, τδ όποιον προη
γείται τής ημερήσιας εργασίας εχει. πολύ έν
διαφέρον, ένώ τδ μεσημβρινόν γεύμα, τδ ο
ποίον έπακολουθεΐ κατόπιν πολ.υώρου έργα
σίας, δέν είνε τόσης σπουδαιότητος, δσον τδ 
εσπερινόν τό οποίον τερματίζει τήν ήμερηαίαν 
ήμών θρέψιν.
Έν τούτοις ό καιιυν οντος δέν είνε γενικός, 
άλλά ποικίλλει Αναλόγως τής φυλής, τοΰ τό
πον, τών συνηθειών, τών ίποχών, τής κοινω
νικής δέσεως, τών ύποχρεώσεα»· κα! ακόμη 
καϊ τών ίδιάιτέρων ορέξεων.

"Οπου ή έπιστήμη Αδυνατεί νά έξηγήση, 
δέν δίδει προσοχήν ή άποφαίι εται Ανεξετά- 
στως, δτι πρόκειται περί υστερισμού ή παρα
φροσύνης. "Οταν δμως τά πράγματα τήν δια- 
■ψεύδτυν, αναλαμβάνει σοβαρώς τά έξετάο)) 
κατόπιν ίορτής !

Τδ προκείμενον φαινόμενον είνε Αναντιρ- 
ρήτως'κατά τδν πνευματισμόν ίκδήλωοις με- 
σολαβήσεως ξένον πνεύματος.

Φ. Π. 

δηρον, καί τέλος τους καρπούς, πλουσίους είς 
σάκχαρον’καϊ ύδωρ.

Κακή εϊνε καΐ ή συνήθεια τών μονοτόνων 
εβδομαδιαίων Ιπαναλήψεων, δσον Αφορά τήν 
έκλογήν τά»· φαγητών. Ή τακτικέ] αϋτη έπι- 
φέρει τήν αηδίαν καΐ τήν Ανευ δρέξεως βρώ- 
σιν. Άλλά τό τοιοϋτον έπιδρίϊ δλεθρίως είς 
τδν στόμαχον, δστις δέν δύναται νά έκτελέση 
τελείως τό βαρύ τής θρέψεως έργον, Ανευ τής 
καλής διαθέσεα)ς τοΰ ανθρωπίνου Οργανισμού. 
Ό κ. Άρμάν Ι’κωτιέ λέγει, δτι ιϊ στόμαχος 
έχει τήν συνείδησίν τον, έφ’ ής Αντιδρώσιν αί 
αισθήσεις τής όράσεως, τής δσφρήσεως, τής 
γεύσεως, ώς καΐ αί ψυχικοί έντυπώσεις μέ 
τάς συγκινήσεις καΐ τάς αναμνήσεις. Τοΰτο 
Απέδειξε έπιστημονικώς ό ΙΙανλώφ. Απέδειξε 
δηλαδή δτι ή θέα τών ευχάριστων έδεσμάτων, 
ώς και ή Οσμή των, παράγει, πρό πάσης επα
φής μετά τοϋ στόματος και τοΰ στομάχου 
πλημμύραν σιέλων καΐ γαστρικού ύγροϋ 
προετοιμαζόμενης ουτω τής χο»·εύσεως. Πρέ
πει λοιπόν ή θέα, ή οσμή καΐ ή έκλεκτικότης 
τών φαγητών νά έπιδράσωσιν εύχαρίστως έπι 
τών ψυχικά»· ήμών αίσθήσεο»·, διά νά διαθέ- 
σωσιν εύμενώς τδν στόμαχον είς τδ προετοι
μαζόμενοι· βαρύ έργον.

Εϊνε δέ παρατηρημένου, δτι δσαι τροφοί δέν 
εινε ευάρεστοι είς εν Ατομον, δέν εϊνε δεκται 
καΐ ύπδ τοΰ στομάχου, ουτω δέ μή πεπτύμε- 
ναι καλώς Αποβαίνουσιν επιβλαβείς, παρ’ δλα 
ιά συστατικά των. Καΐ βλέπομεν συχνάκις αν- 
θροιπους έξεμοϋντας τά γαλακτερά ή άδια- 
θετοΰντας κατόπιν τής βρώσεως τοιούιων. 
ζΐιατΐ λοιπόν τά θρεπτικότατα αύτά τρόφιμα 
αποβαίνουσιν επιβλαβή ; Αιότι δέν τρσιγονται 
/ιέ δρεξιν καί εύχαρίστησιν άλλά διά τής βίας.

"Ωστε μεγίστη έπιμέλεια πρέπει νά κατιι- 
βάληται διά τήν έκλεκτικότητα τών έδεσμάτων 
καΐ τήν ποικιλίαν των, καθόις καΐ διά τήν 
καλαισθητικήν παρασκευήν των.

"Ολίγα τινα καΐ περί τής θερμοκρασίας τών 
τροφών δέν θά εϊνε Ανωφελή. 'Ως έπί τό 
πλείστον ύ κόσ/ιος δέν δίδει προσοχήν ίπί 
τούτου. Καί δμως ώς θιι ΐδεομεν εϊνε σπου
δαιότατοι·. Γενικώς αί στερεά! τροφαί πρέπει 
νά εινε θερμοί καΐ αί ύχραί ψυχραί. 3/ή συγ- 
χέομεν δμοις τό θερμόν μέ τό καίον καί τό 
ψυχρόν μέ τό κατεψυγμένον. Πρώτοι οί όδόν- 
τες Οά υποφέρουν έκ τής διαφοράς ταύτης, 
καταστρεφομένου τον σμάλτου αυτών, έπειτα 
δέ καΐ ό στόμαχος θά αίσθανθή τά οδυνηρά 
αποτελέσματα έκ τής μεγάλης Αντιθέσεως τών 
θερμοκρασιών.

Συνεχή πειράματα απέδειξαν δτι τροφαί 
ύπερβαίνουσαι τήν θερμοκρασίαν τών 50° επι

φέρουν δυσφορίας καί προσβάλλουσι τήν βλε- 
νάιδη. Τά δέ κατεψυγμένα ποτά έξασΟενοϋσι 
τόν στόμαχον ’καί εϊνε πολύ έπικύνδινα εΐς 
τινας περιστάσεις. Άφ’ ετέρου ή βρώσις στε
ρεών ψυχρών τρυφών εϊιε βαρεία κα! δύσπε
πτος διά τόν στόμαχον. Αηλαδή ττί σαλαμικά, 
χοιρομοίρια, πυκτή κτλ. τά όποία /ιή ιχοντα 
τήν απαιτουμένην θερμοκρασίαν, δέν ρευστό- 
ποιούνται ευκόλως έν τώ σιο/ιάχφ.Έν τοιαύτη 
περιστάσει καλόν εϊνε μετά τά η’υχρά ταΰτα 
φαγητά έι· κύπελον τε'ι'ου ή καφέ.

’Επίσης καί ή τάξις τοϋ τρώγειν εϊνε Απα
ραίτητος. Τα έκτακτα καΐ Ακατάστατα έπί πο- 
δός γεύματα ας λείπουν. ’.4ί/.ά καί εις τά τα
κτικά Ας μή εΐμεθα λ.αίμαργοι καί Απληστοι. 
Σοφή συμβουλή συνιστά: Νά έγειρώμεδα τής 
τραπέζης φιλάσσοντες άκόμη ύλίγην δρεξιν. 

is

Γνωρίζετε δέ πόσον ζυγίζει τύ βάρος ένός 
γεύματος ; 550 γραμμάρια αιευ τών ποτών, 
/ιετ' αύτών δέ χίλια περίπου γρα/ι/ιάρια. 'Ο 
χωρικός δμως τριόγει τροφήν βάρους 1000— 
1500 γραμ. Ανευ τών π ο τ οι ν. Καΐ 
έν τούτοις ό αστός τρέφεται καλλίτεροι' χάρις 
είς τήν έκλεκτικότητα τών τροφίμων. ΙΙαρ 
δλην δέ τήν αισθητήν δυσαναλ.ογίαν τών πο
τά»· έν τώ βάρει δέν πρέπει ν' Αποφεύγωμεν 
τύ πίι-ειν, διότι μεγάλως δΓ αυτών διευκολύ
νεται ή πέψις.

Πάντως δμως πρέπει, νά έχωμεν πρό <3- 
φθαλ/ιών τό «παν μέτρον Αριστον».

- ΛΗ-

ΜΑΘΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΝ
Τά πρόσωπα τής ιστορία; ταύτης εϊνε τρία’ 

ό έκ Σικάγου ιατρός Γειόργιος Βέλισσον, ή 
σύζυγός του Μάρθα καΐ ή μις Αωρσθέα "Ιξ, 
ή φημιζομένη ώς αρίατη πνευματιστι,κή με
σάζουσα. 'Υπάρχουν δέ ιδς θά ίδήτε καί Αλλα 
πρόσωπα Αφανή τής ιστορίας ταύτης, ήτοι τά 
πνεύματα.

Τύ γεγονός εϊιε δτ· ό κ. Βέλισσον καΐ ή σύ
ζυγός του δέν συνεφιάνουν καθόλου καλά άπό 
τίνος χρόνου. Ό εΐς ήτιάτο τοϋ Αλλου ίπί 
πληίΐιύρρ έλαττωμάιων, χωρίς τά τφ Αναγνω- 
ρίζη ούτε μίαν Αρετήν, ίσχυριζόμεν>ι δτι ό 
ιοιοϋτος βίος κατέστη πλέον Αβίωτος. Ούτω 
συνωμολύγησον τέλος αμφύτεροι δτι dfv ύπήρ- 
χεν ΰλλ.η διέξοδος Ατό τό διαζύγιον, δπερ καί 
όριστικώς Απεφάσισαν.

Αίφνης δμως είς τόν κ. Βέλισσον ήλθε μία 
φαεινή Ιδέα καί λέγει πρός τ'ην σύζυγόν του.

— Τό διαζύγιον θιι γείνη καί πρέπει νά 
γείνη. Άλλά διά νά πκσθής, ότι τό Αδικον

Κατά τδ πλείστον δμως ή διανομή τών 
γευμάτων γίιεται ώς Ανωτέρω εϊπομεν. "Ηδη 
δμως αϊ συνήθειαι αυται τείνουν νά μετρια
στούν κα'ι δή είς τήν έργατικήν τάξιν.

Τδ πρόγευμα τής μεσημβρίας, τδ ό
ποιον μερικοί κακώς ονομάζουν ουτω, τείνει 
νά γίνη τδ έπίσημον γεύμα, ένφ τδ εσπερινόν 
δείπνου χάνει ιήν σπουδαιότητά του.

"Οταν δμως προσκληθή τις είς γεύμα—καΐ 
τοΰτο γίνεται συνήθως τήν έσπεροι—γνωρί
ζει δτι τδν Αναμένει λουκούλειος άγοίν, δσιις 
θά τδν έξαγάγη Απδ τάς συνήθειας του. ’Ε
πειδή δέ εις τήν άνωτέραν τάξιν τά έπίσημα 
ταΰτα δείπνα εϊνε σχεδόν καθημερινά, ή ύφηλή 
αυτή τάξις έξέρχεται τοϋ κανόνας καί Ακολου
θεί Αλλην τακτικήν, έπιβολλομένην ύπδ τής α
νάγκης, άφοΰ Αλλως τε τδ σώμα, αντί τής δε- 
ούσης αναπαύσειίις του μετά τήν ΙΟην τουλά
χιστον βραδινήν ώραν, Απ’ έναντι ας έξακολου- 
θεί καταπονούμενοι· μέχρι τών πρωινά»· σχε
δόν ωρών.

Ή ποικιλ.λία τών φαγητών εϊιε Αναγκαιό
τατη, διά τους Αστούς, οί'τιιες δέν'εϊνε ποτέ 
δυνατόν ν’ άρκεσθώσιν είς τήν" φυτοφαγίαν 
τά>ν χωρικών, ζώντων ύπό Αλλας συν
θήκης. Εινε αταραϊτητος ή χρήσις τοϋ κρέα
τος, πλουσίου είς Αζωτον. τοΰ οποίου τόσην 
κάμνουσι κατανάλωσίν οί "τών πόλεων κά
τοικοι λόγο) τής υπερβολικής έργασίας και 
τών συνθηκών τοΰ βίου.

Ώμεν λοιπόν έκλεκτικοί : "ζΐς μάθω μεν 
ιά έπωφελ.ούμεθα ιών δωρη/κίτοιν τής φύ
σεως, τά οποία είς έκάστην έποχήν μάς προ
σφέρει. Τδ κρέας, οί Ιχθείς καί τά λαχανικά, 
πλούσια εις Αζωτον, Ας έναλλάσωιται μέ τόν 
Αρτον, τήν ίίρυζαν καί τά γεώμηλα, παρέχοντα 
ανθρακικά ΰδροξείδια, τόν τυρόν και τά ώα— 
δίδοντα τό λεύκωμα—ιά νωπά λαχινικά, ώ- 
φελιμοοταια διά τά αλκάλιά των καί τδν σί-
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είτε ίδικόν οον, προτείνω νά καλέσωμεν καί 
τά μάς κρίνη συγγενικόν συμβούλιου άπό τους 
μακαρίτας μας γονείς. Συμφωνείς είς τοΰτο;

— ιϊ/έ ενθουσιασμόν άποδέχομαι την πρό
ταση·, διότι επί τέλους θά πεισθής, οτι σύ 
μόνος είσαι ή αίτια, ανέκραξε μετ’ άποφασι- 
στικότητος ή κ. Βέλισσον.

Οί σύζυγοι ούτοι άμφότεροι μανιώδεις 
πνευματισταί, δεν είχον κα/ιμίαν Αμφιβολίαν, 
οτι τά συγγενικά των πνεύματα θά τους άκρι
τον με πασαν άμεροληψίαν καί δικαιοσύνην καί 
ϋά ά.-ιέδιδον έκάστω το άνήκον δίκαιον ή άδι
κον, δπερ ϋά ένείχον.

Άμέσως λοιπόν μετέβησαν εις τήν μις Δω
ρόθεόν ”Ιξ, μέντιουμ τά μέγιστα φημιζόμε
νου, ώς εϊπομεν, καί ώς παρέχον τάς υπηρε
σίας του έπί μέτρια. άμοιβή. Πρός μείζονα 
άσφά,λειάν των άπέκρυψαν μάλιστα άπό την 
μις τήν ιδιότητά των ώς συζύγων, βεβαιώ- 
σαντες οτι ησαν άδελφοί α
πλώς καί ούδέν πλέον.

Τό μέντιουμ άπεκοιμήθη 
καί οί τεθτεώτες γονείς κλη- 
ϋέντες παρά τοΰ κ. Βέλισσον, 
δεινού πτενμοτιστοΰ, επίσης 
ώς έν άρχή έγραψα μ εν, άπε- 
τέλευαν τό όοταστίκότ συμ
βούλιου τών τέκνων αυτών.

— Πνεύματα τών αγαπη
τών μας γονέων, είπεν ό κ. 
Βέλισσον, θά διαζευχθαιμεν 
ώς βλέπετε, διότι είνε Αδύνα
τον πλέον ιά ζήοωμεν μαζή. 
Άλλά πριοτον δικάσατε μας, 
σεβαστοί γονείς καί είπέτε μας 
ποιος πταίει, >ά τό γνωρίζω- 
μεν.

—■ Είσθε ζώα ! καί οί δύο.
~Ητον ή φωνή τοϋ μέντιουμ, μεταβιβά- 

ζουσα έκείνην τοϋ δικαστηρίου. Οί σύζυγοι 
παρετήρησαν άλλήλους έκπληκτοι, καί δέν εϊ- 
ξευραν τί νά εϊπουν. Τέλος μετά μικράν σιω
πήν καί σκέψιν.

— Διατί εϊμεθα ζιοα ; άπήντησαν ό εϊς μετά 
τόν άλλον.

— Διότι, έάν δέν είσθε, δέι· ϋά έκάμνετε 
αυτήν τήν ερώτησιν. Πηγαίνετε λοιπόν είς τό 
σπήτι οας, Ανόητοι, όπου δεν έννοεϊτε ότι πα
ρασκευάζετε οΰτω τήν καταστροφήν σας. Ού
δείς σας πταίει, πλήν τής μωρίας αμφοτέ- 
ρων. Εξετάσατε καλώς ό είς τόν άλλον καί 
θά ίδήτε οτι είσθε καλοί καί οί δύο καί θη
σαυροί Ανεκτίμητοι. Πηγαίνετε χαί ϋά ίδήτε.

Οί σύζυγοι Βέλισσον έφυγον εκείϋεν κατά
πληκτοι καί δμως καταγοητενμένοι. ’Έκαμαν 
δέ άμέσως έξετάσεις μεταξύ των καί είνε τό
σον βέβαιον, δτι Ανεκάλυψαν τούς θησαυρούς,

τούς όποιους είχον καί δέι ήξευρον, ώστε σή
μερον ϋεωροΰιται άπό τά πλέον αγαπημένα 
ζεύγη. Π ·.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Η ΖΩΣΑ ΚΕΦΑΛΗ

Πρό τινων ετών έν Παρισίοις καί εις άλλας 
ευρωπαϊκός πρωτεύουσας, ώς καί παρ' ήμΐν, 
μεγάλη επιτυχία έσημειοΰτο είς τό φαινόμενου 
τής 'ζ οι σ η ς κ ε φ α λ ή ς, ήτις μέ δλα τά προ
σόντα τής ζωής, έπί πινακίου τεθειμένη, άνευ 
σώματος, ώμίλει, έκίνει τούς οφθαλμούς καί 
τήν γλώσσαν καί σντενοείτο μέ τούς παρίστα- 
μένους, ώς νά ήτον εντελής άνθρωπος.

Τί δέ συνέβαη εν επί τοΰ προκει μενού καί 
πώς εύρίσκετο μόνον ή κεφαλή έπί τοΰ πινα
κίου, άνευ τοΰ σώματος ; Ίδ)ύ ή έξήγησις 
τοϋ περιέργου τούτου φαινομένου.

ί
* ■

Οί ΰεαταί νομίζονσιν δτι ύφίσταται κενόν 
ύπό τήν τράπεζαν, άλλά δέν έχει ούτως. Δύο 
καθρέπται κεκλιμένοι είς 45ο ογετικώς πρός 
τούς τοίχους δεξιή. καί Αριστερά κάτωθι τής 
τραπέζης, καλύπτουσιν άφ' ενός τό σώμα τής 
κεφαλής άφ' ετέρου δέ άνιανακλώισι τό έ
δαφος καί τά τείχη καί νομίζει τις δτι υπάρ
χει ύπό τήν τράπεζαν συνέχεια τοϋ έδάφους.

Οί καθρέπται δέον νά ώσιν οΰτω πωζ τε- 
τοποθετημένοι, ώστε ι; άπεικόνισις τών τει
χών έν αΰτοϊς νά σύμφωνη μέ τό ορατόν μέ
ρος τοΰ βάθους τής αιθούσης. Άπαραιτήτως 
δέ δέον <5 χρωματισμός τών τριών πλευρών τών 
τοίχων νά είναι παρεμφερής.

Οί θεατοί Αφ' ετέρου πρέπει νά ΐστανται 
τουλάχιστον 4 5 μέτρα απωτέρω τής τραπέ
ζης, ϊνα τό πείραμα ή τέλειον θεαματικώς. 
Τοσοϋτον δέ ή οπτική άπατη ένταΰθα 
εί ναι τελεία, ώστε χρειάζεται, νά πλησιάση 
τις καί έγγίση τούς καθρέπτας, ί'ιά ένοήση τό 
πείραμα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 

Ι’εμβασμίΐ! ’ Ιαπων-δυ;



Η ΦΥΣ1Σ 267

Ο ΕΡΩΤΑΣ

Η Λ I Δ 11 ψ Ο Σ
(Συνέχειχ· foe προηγουμενον ψύλλον)

1 ήν επαύριον ·}, αύτή ζωή έπηκολούθησεν, 
ώ; και τήν έπομένην καί καθ’ έκάστην όμοίω; 
διειρχόμεθζ τά; ώρζς,ώ; μίζ οικογένεια έν μιζ 
έζοχικί! οικία. Τήν πρωίαν τό λουτρόν,τήν με
σημβρίαν τό φζγητόν, έιτζ συζήτησις κζί άνά- 
πζυσ'.ς καί τό εσπέρα; περίπατο;, δεΐπνον δια
χυτικόν κζί συναναστροφή μ.ετά μουσική; κζί 
πζιγνιων. Κζί ή λουτροθζμωνική αΰτη διζσκέ- 
δζσι; κζί άπόλαυσι; διαρκεΐ κζί εξακολουθεί 
ζπό πολλών ετών, άφ’ οτου παρά τζΐ; θέρμζι; 
εσκέφθησζν νά έγκζταστήσουν τοιζϋτα ςενο- 
δοχεΐζ μετά εστιατορίου, εξώστου θερινού, αι
θούσης συναναστροφών κτλ.

Μετά μεσημβρίαν τής τρίτης τής διαμονή; 
αου ημέρα; έπεσκέφθην μετά τοϋ κ. Βόγλη 
και τού υίοΰ μου, (βστι; εϊχεν έλθη έκ περιο
δεία; του ζπό σιδηροδρομικής εκδρομή; του απ' 
Αθηνών μέχρι Λαμίας, διά νά μετζβώμεν είτζ 

οιχοΰ είς Βώλον κζί έκεΐθεν έπιστοέώων.εν εί; 
Αθήνα; τά βόρεια μέρη τή; Αιδηψού πρό; τά 

ορεινότερα διαμερίσματα καί τζ; θέρμζ; τοΰ 
κ. Μακρή, διότι, ώ; προεΐπον, εκτός τών Δη
μοτικών, ζτινζ συντηρεί ό δήμο; Αίδηψίων. ύ- 
πάρχουσι κζί άλλζι θέρμζι, ώ; τοΰ κ. Μακρή, 
αϊτινε; είναι αξιόλογοι κζί ώρζϊζι.

Η Αιδηψός κειμένη παρζθζλασσίω; κζί 
ει; τού; προποδζς ορεινού διαμερίσματος τής 
Εύβοια;, ολίγον άπωτέρω τής λίμνη;, είναι 
φυσικο-πζραδόξω; ζπζσζ θειο-μετζλλοΰχος. 
καθόσον από τών εγκάτων ή ποικίλων ζύτή; 
εγκάρσιων σχισμάδων ρέουσι διαφόρων βαθμών 
κζί θερμοκρασίζ; θερμά κζί θειούχα ϋδζτα, 
ζτινζ έκρίθησζν ύπό τή; ιατρική; κατάλληλα 
διά θεραπείαν ρευματισμών έξ ού κζί κζτε- 
σκευζσθησζν διάφοροι εί; διάφορα υ.έρζ τοΰ 
διαμερίσματος τούτου λουτήρες κζί ξενοδοχεία 
ω; και σχετικά προ; διαμονήν τών προσερχο- 
υ.ένων διά θεραπείαν οίκήμζτζ.

-^ι' 'J "ρ^χωρ^ΰντε; διά πλέον ή ήττον εύ- 
ρεων κζί μή εγκαρσίων καί ευθέων δρομίσκων 
συνζντώμεν οικία; ποικίλα:, μικρά μζγαζεΐζ 
κζί δίκην καλυβών πρόχειρα διαμερίσματα διά 
κατοικίαν τών άπορων τάξεων άπωτέρω δέ δ-

λόφου μετά χα- 
pi; δ'ιέκρινον μεγζλειτέρα; ωραία; οικία;, μζ- 
γζζεΐζ κζί ξενοδοχεία κζί εί; τό βάθος βζ- 
θειζ; πλατείας, πλησίον καλή;. δενδροφυτείζς, 
καινουργή κομψήν μονόροφον οικοδομήν, ένθα 
τά λουτρά τοΰ κ. Μακρή.

Η άποψι; γύρωθεν άγροτικωτάτη κζί νο- 
στιμωτάτη. αάτωθι δε τών δένδρων καθίσματα 
τοΰ παρακειμένου καφενείου, ένθζ άρκετοί θα- 
μώνε; ύπήρχον.

Εϊσηλθομεν έντό; τών λουτήρων τούτων, 
όπου μεγάλη όντως τάξι; καί κζ.θζριότη; ύπήρ- 
χει . Έξετάσζντες δέ τά πάντα, έλάβομεν τό 
καθημερινόν μα; λουτρόν, μεθ’ ό έγγράψας εί; 
επί τούτω βιβλίον,'κείμενον επί τραπέζη; τά; 
καλά; εντυπώσει; μου,άπήλθομεν διά τή; αύτή; 
οδού εί; τά ίδια, άφοΰ, εννοείται, έλάβομεν 
κζί τό ορεκτικόν μα; εί; παρακείμενον τί) όδώ 
ταύττ) κζφενεΐον.

Τό εσπέρα; μετά τό φζγητόν τινέ; έξέφρζ- 
σζν τήν γνώμην νά μεταβώμεν πάντε; έν σώ- 
μζτι εί; τό ξενοδοχεϊον αί «Θέρμζι τοΰ Σύλλα» 
οπω; διέλθωμεν έκεΐ τήν έσπέραν μα; μετά τών 
θαμώνων τοΰ ξενοδοχείου ζύτοΰ,πλήν άλλοι συν- 
ετώτεροι έξέφρζσζν έτέραν γνώμην, οτι δέν’είνε 
πρέποννά γίνη τούτο, διότι κζί πολλοί είμεθζ 
κζί άλλοι δέν θά έχουν διάθεσιν ν’ άκολουθή- 
σουν, ώστε μετέβημεν περί τά είκοσιν άτομα.

Ή ύποδοχζ, μα; έκεΐ ύπήρξεν εξαίρετο; κζί 
έλάβωμεν ευχαρίστως μέρος είς τήν συνανα
στροφήν των. Αλλοι συνεζήτουν έφησυχάζον- 
τες, πζρά τζΐ; γωνία·.; τή; αιθούση;, άλλοι 
χαρτοέπαιζον καί οί πλεϊστοι οί καί νεώτεροι 
κζτεγίνοντο εί; ποικίλα; εύθύμου; ομιλία; κζί 
πζίγνιζ κζί άλλοι εί; τζν μουσικήν. Ό κ. 
Θεοτόκης έπαιζε μπριτζ.

— ’() πρωθυπουργό; καθ’ έκάστην σχεδόν 
πέρνα τήν ώραν του πζίζων, ν.οί λέγει τι;.

— Αφού δέν έχει άλλην άπασχόλησιν εδώ, 
ζπηντησζ.

— ΙΙώς τόσζι ύποθέσει; τοΰ Κράτου; :
— Διεξάγονται ζπό τού; αρμοδίου; τμημζ- 

τάρχζ; κζί γραμματείς.
— “Ωστε λοιπόν ^τίποτε δέν κάμνει ό πρω- 

τούνζντίον όλονέν εργάζεται κζί περισσότερον

1

άπό κάθε πολίτην.
Καί ό συνομιλητή; μου έστράφη προ; εμέ 

πζρζτζρών αε μετά περιεργείζ; καί είτζ πά
λιν τόν πρωθυπουργόν εί; βάρο; τοΰ οποίου ε - 

γίνετο η ομιλία αυτή.
— θέλετε νά άστειευθήτε, μοί λέγει, έν- 

νοών, οτι τίποτε δέν κάμνει κζί ούδόλω; ερ

γάζεται διά τό Κράτος.
— Τούναντίον θέλω νά εϊ’πω 6τι ό πρωθυ

πουργό; τίίς Έλλάδο; διαρκώ; εργάζεται και 
τώρα όπου παίζει τό μπριτζ και όταν κοιμά

ται έτι.
— Άστειεύεσθε η μέ είρωνεύετε :
— Διόλου καί δυνάμεθα νά τόν έρωτησωμεν 

άμα τελειώσνι τό παίγν.ον.
— Δέν είνε πρέπον νά τόν έρωτησωμεν, 

αλλά έξηγηθίίτε μου πώς έννοεΐτε, ότι έργά- 

ζετζι άφοΰ παίζει.
Ευχαρίστως ίδου’ πρώτον διότι εινε Ελλ.ην 

ώ; ήμεΐ; καί δεύτερον, διότι δέν είνε δυνατόν 
διαφορετικά νά κάμ.τ,. Καί τώρα το βλέμμα 
του είνε μέν έπί τών χαρτιών, αλλά ό νοΰ; του 
είς τά; ύποθέσει; καί ζητήματα τοΰ Κράτου;, 
τά όποια άκριβώ; ούτε έπί στιγμήν τόν άφι- 
νουν νά ήσυχάση καί μάλιστα όταν κοιμάται 
ή έργασία αυτή μεταβάλλεται και ει; όνειρα.

— Δέν τό έννοώ καλώ;.
— Νά σάς τό εξηγήσω αμέσως. 'Οταν αι 

ύποθέσει; σζ; κινδυνεύουν κζί απειλούνται, οι 
πιστωταί σζ; κρατούν τήν έξώθυραν σζ;, ό πε- 
λεκυ; τοΰ θανάτου ΐστατζι κρεμάμενο; άνω τη; 
κεφαλές σζ;, ή σύζυγο; καί τά παιδιά σζ; 
διαρκώ; σί; ζητούν τό ένα καί το άλλο, τά 
όποια πρέπει άνζποδράστω; νά φροντισητε και 
έξοικονομήσητε όλω; μέ τό προσωπικόν καί τά 
μέσα όπου έχετε, είμπορεΐτε νά φαγετε,^ νά 
παίξετε, νά κοιμ.ηθήτε χωρίς νά έχετε πάντα 
ταύτα διαρκώς πρό τών οφθαλμών και τή; 
σκέώεώ; σζ;; Τί λέγετε ;

— Βεβαίως δχι.
— Αί λοιπόν εί; πρωθυπουργό; δέν είναι 

ποτέ ήσυχο; καί τήν στιγμήν ζύτήν τί; οίδε 
ό νους του πού εργάζεται.

ΙΙζραμείναντε; έπ’ αρκετήν ώραν έκεΐ πζρ- 
ηκολουθήσαμεν τήν ήσυχον διαβίωσιν και τών 
θζμώνων τών «Θερμών τοΰ Σύλλα» οπού τζ 
πζίγνιζ, αί συζητήσει; κζί ή μουσική έδινον 
καί έπερνον έπίση;, μεθ' ο εύχαριστήσαντε; 
καί άποχζιρετήσαντες έπζνήλθομεν είς τά ιδιζ.

(Έπεται τό τέλος)

A'n.n? γΐά μίνα ή καρόίά αον.
Μην ιό κρύβεις. Μοΰ to iive : 

r<i λόγΙα αοι· και τά φιλία αον
και ιά μάτία αον σαν κλαίντ.

Μήν αγαπάς μί ιά αωατά αοι· :
Θάααι πονλϊ χωρίς φττρά 

δαχί/ς αιμά. τά όάκρνά αον 
καί χίλίαις λίπαις, μιά χαρά.

'Τόχω πάΟιι σιή ζωή μον
καί τό ξέρω, είμαι παύός .' 

Σε λυπάται ή ψνχή μου
καί αν ατό πώ Οά ήμαι κακός

■'ϊΧ

Madt ό ίρως πως πετάει
άπ' αγκαλιά ε'.ς αγκαλιά 

0ΐ’μάτα< μιά, όνω λησμονάει 
καί θέλει πάντα φρέακα φιλιά.

ΜΙΛΊΏΝ ΒΙΤΑΛΗΣ

ΕΚ ΤΗΝ ΤΟΤ ΧΑΊ ΝΕ

— ιχχχ; —

ΙΊατί ‘ν τά ρόόα όίχως χάρι ;
Γιατί άγάπη μον καλή ;
Γιατί τό y<oEh ατό χορτάρι
ί'πως μιλοΐσε^όέν μιλεί ;

Γιατί λυπητερό τραγούδι 
λεν τά πουλιά πρωί, πρωί ;
Γιατί μυρίζει'τό λουλούδι
'αά λείψανο χωρίς ζωή ;

Γιατί δέ λάμπει, δέ ζεσταίνει 
ό ήλιος άπ’ τόν ουρανό ;
Γιατί 'νε ή γή σκοτεινιασμένη ( 
‘αά μνήμα μαύρο σκοτεινό ;

Γιατί κ\ίγώ είμαι βουρκωμένος ; 
γιατί άγάπη μον χρυσή ;
Γιατί είμαι’μόνος *δ  κανμίνος,
Γιατί μ' άρνήθηκες εσύ ;

ΛΓΓΕΔ.ΟΧ ΒΛ.ΛΧΟΕ
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
Μίαν φοράν τον χρόνον έπρεπε»· δ κύριος 

κα'ι ή κνρία Πίτα νά έργωνταί είς την πρω
τεύουσαν, διά rd ληπ/ιονήοονν επ’ dliyor τήν 
έποοχίαν και τους ταπεινούς επάρχιιότας.

Λοιπόν καί εφέτος δέν παρέλειψαν τό πο
λυπόθητου ταξείδιον καί μάλιστα υστέρα άπό 
τόσης διαδόσεις περί τών έξαϊραϊζομέιω»' ’.ί- 
θηνών, /ιέ τούς ωραίους Ασφαλτοοτρωμένους 
δρόμους και τά θαυμάσια ηλεκτρικά τραμ, τά 
μεγαλοπρεπή αυτοκίνητα, τά πλούσια καταστή
ματα, τά πολυθόρυβα κα'ι εύθυμα κέντρα καί 
τάς ώραίας εξοχάς.
Πέντε εβδομάδες είς τάς Αθήνας περνούν τό
σον εύκολα διά τους ξένους, Αίσιε ΙΙά ήτο 
μέγα έγκλημα Αν καί πέντε μόνον λεπτά διή@- 
χοντο άνευ διασκεδάσεων κα'ι εκπλήξεων. Έκ- 
δρομαί, δείπνα, αγοοαί, έ.τισκέφεις και χίλια 
άλλα πράγματα ήδύιαντο νά κάμουν.

Κα'ι ή ποιότη των φρονείς μόλις έγκατε- 
οιάθησαν εις τό μέγα ξενοδοχείο»· ■> «Ερμής» 
τής όδοΰ Πανεπιστημίου, ήιο νά έξέλθουν είς 
τόν εξιόστην. Άλλά δΐιγόλεπτος άφ’ νψηλοϋ 
άπόλαυσις τών Αθηνών, ήρκεσε ν’ αύξηθή 
περισσότερον ή Ανυπομονησία των, ν’ αναμι- 
χθοΰν καί ζήοουν μετά τών ’Αθηναίων.

Ημέρα Τρίτη. Τό ζεύγος Πίτα είχε»· απο
φασίσει. νά διάθεση ολην τή»· ποιοιαν είς έπι· 
σκεφιν τής Άκροπύλεως.

Ά ! δέν ενόοιν ιι'ι λησμονήσουν αύτό τό 
καθήκον, μάλιστα δέ έφοβρνντο μήπως έθυ- 
μώί)»] ί/ Άθηνα, διότι μόλις τήν τρίτην ημέ
ραν τήν ίιεΟυμήθησαν.

Έξήλθον λοιπόν και διά τής όδοΰ Σταδίου 
έφθασαν είς τό Σύνταγμα. ’Εκεί τό βλέμμα 
τής κυρίας Πίτα ^λοξοδρόμησε πρός ιόν δρό
μον τών γυναικείων πόθων, τόν όποιον ό Κερ- 
δτρος Ερμής πρωστατεύει θαυμάσια.

Ό κ. Πίτας κά'.ιστα διεισδύσας είς τάς 
σκέψεις τοΰ φοβερού ήμίσεώς του, Αποβλέ
πω»· εις τό συμφέρον αύτοΰ καί τήν Ασφάλειαν 
τοϋ χρηματοφυλακίου του προσε.ποι θ») τόν α
διάφοροι· κα'ι προσχωρεί εις τήν οδόν Φιλελ
λήνων. Άλλά σειρήνας χείλη έπροφεραν γλν- 
κυτάτην λέξιν.

— Άλεκάκι μου !
— "Ε ! Τί είνε ; Τί τρέχει ;

— . Ιέι· είνε πολύ πρωί διά τήν Άκρόπολιν ;
— Μά βλέπεις δέν βιαζόμεθα. Θά φθάσω- 

μεν μέ τήν ησυχίαν μας.
’Ωραιότατη δικαιολογία, αλλά ανίσχυρος διά 

νά μετατρέψη πόθους Ενας.
— Σά περπατάμε πάλιν σάν γέροι. ...σιγά 

...σιγά...καί άλλάσσουσα τόνον φωνής έπι τό 
παιδικώτερον:

— Καλέ δεν πηγαίνομεν μιά βόλτα ώς τήν 
δδόν Έρμου ;

Ό κύριος σύζυγος άντελήφθη τά ά- 
πλούμενα δίκτυα. Φρονίμως δ' έσκέφθη, οτι 
μία βίαια προσπάθεια ν’ απαλλαγή έξ αύτών, 
ήμποροΰσε νά τήν περιπλέξη κινδυνοδέστατα. 
Καί μέ Αφέλειά»· είπε:

— Jiar! όχι ; Πάμε νά κάνωμε χάζι . , .
Σιγή έξ άμφοτέρων τών μερών Βήμα κη

δείας μέ συχνάς στάσεις πρό τών βυτρινών. 
'() κ. Πίτας Αντιλαμβάιεται ότι τά βλέμματα 
τής συζύγου του εκαρφώθηπαν έπι τής βι- 
τρίιας τοΰ καταστήματος τής κυρίάς Οικο
νόμου, πέραν τών ιίρίων τοΰ Απλού θαύμα- 
σμοΰ.Κα' μέ τρόπον έπεχείρισε ν’άπομακρυνθή, 
αλλά ώς βόμβα έκτύπησεν είς τά ώιά του, ή 
φώνή τής γυναικός του.

— Άλεκάκι ! "Ελα νά ίδής ένα ώραίο κα~ 
πέλλο ! . . .

Ζαλισμένος εύρέθι/ πλησίον της και έχων 
πρό τών θαμβών βλεμμάτων του συγκεχυμέ
νη»· εικόνα χρωμά'ων κα'ι τερατοειδών σχη- 
μάτων ίψιΟνρησε.

— Ωραίο καπέλλο. "Ελα, πάμε . . .
— Μά στάσου καϋμένε ! Κύτταξέ το καλά 

Ιέν νομίζεις ότι θά μοΰ έπήγαινε—μιά χαρά;
— "Ισως ! Είιε καί αύτό μιά ιδέα, δέν 

αντιλέγω . . .
ΊΙ δυστυχής Σ να έβλεπε καλά, ότι αυτή 

ή μ ί α ιδέα δέν έιεθουσίαζε τόν Άλεκάκι 
της, όστις έταλαντεύειο έ.τί τών πτερνών του, 
καί έθώτευε τήν ράβδο»· του.

/Ιϊφνης εσκέγθιι ότι όλαι αί κατακτή
σεις γίνονται διά τοΰ θάρρους καί τής Αποφα
σιστικότητας. Καί έπειδή τό δεύτερον τό είχε»· 
ήδη Λιοκτήσει, ώπλίσθί] μέ τό πρώτον καί 
ετόλμησε νά εΐπη,

— \4ι· μοϋ τό Αγόραζες . . .
— Έχομε τιάρα καιρό γιά τέτοιες κουβέν

τες ; .Ιέν είπαμε»· νά πάμε οτήν Άκρόπολι ;
— Μά φίλε, μου έχεις τόσην έπιθυμίαν 

διι'ι τά Αρχαία ;
Πραγματικώς ό Άλέκος δέν ήσθάνθ») ου

δέποτε πάθος διά τήν καλλιτεχνία»· καί δή τήν 
Αρχαιολογίαν, ώστε r* άντισταθή είς μίαν 
έπιθυμίαν τής Σίνας του, χάριν της Άκρο
πύλεως καί είπε μετι'ι συστολής :

— Πο/.ν καί.ά! ’Αναβάλλεται ί] έκδρομΐ] 
μας.

’.-1 ! τί καλός ποΰ είσαι! Λοιπόν πάμε 
μέσα . . .

— Μά . . .
— Τί είνε πάλι ! . . .

—Jb· τό βρίσκεις πολύ μεγάλο αύτό τύ καπέλο 
— Καλέ νομίζεις.Είνε άπό τά νέα καπέλλα

<*

κας εννοώ»»· ότι ήτο αδύνατο»· rd τήν μετα- 
πείση συνήιεσε.

Πράγματι δέ. έκεϊνο τ') όποιον προείδε έγέ
νετο. Μόλις, έκάθησαν οί όπισθεν θεαταί ήρ- 
χισαν νά μουρμουρίζουν. Ί) δυστυχί/ς κύριος 
Πίτας διά rd τούς καθησυχάοη αφήρεσε τόι· 
πίλον του και ίσκυπτε. σχεδόν έχιίιετο ει\ τό 
κάθισμά του. Άλλα τοϋτο δέν έχρησίμευε τί
ποτε διά τούς ευρισκομένους όπισθεν τής συ
ζύγου του.

Οί ψιθυρισμοί ηνξανον καί ήρχισα»· πλέον 
αί διαμαρτυρία/, παρ' όλα τά ισοντ» το.ν 
άλλων θεατών, ούς ήμπόδιζεν ό θόρυβος rd 
παρακολουθούν τή»· «Νυκτερίδα».

— "Οταν έχουν τέτοια καπέλλα δέν έρχον
ται στό θέατρο καί μάλιστα είς τά πρώιτα κυ- 
θίσματα.

— Αϊτό δέν είνε καπέλλο, είιε όμβρέλ/α.
— Τί Αμβρέλλα, όλόκλ»/ρο τσαντήρι πές.
— Τό καπέλλο καί ή κάτοχος σχηματίζουν 

μιά καμπάνα ...
’/l/./.d τά υπερερεθισθέντα νεύρα τοΰ κυρίου 

Πίτα έκ τών φράσεοιν αϊτών έξέσπασα»· εις 
ισχυρότατο»· κόλαφον κατά τοΰ ίκστομίσαντος 
τήν φράσιν «καμπάινα».

Έπηκολοϋθησε μικρά συμπλοκή είς 5)ν έ- 
δωκε πέρας ύ ίπιστάτης τοΰ θεάτρου, παρα- 
καλέσας οΰτονς rd έξέ/θου»· έξω.

Άντηλλάγησαι· κάρτες καί έπειτα τό ζεύγος^ 
Πίττα ανεχαιρησε, διότι ήτο Αδύνατον φυσικά 
είς τήν Σίναν, έξοργισμένην έκ τής αύθάδους 
φράσεως, νά έπανέλθη είς τήν αίθουσαν. Καί 
έπέστρε»ΐ’(/ν είς τό ξενοδοχείο»·.

Τήν ίπομένην <5 Άλέκος έμονομάχησε διά 
ξίφους καί έπέστρεψε με καλόν κτύπημα^ είς 
τήν κοιλίαν, χάριν τής «καμπάνας», ή οποία 
τόν ήνάγκασε rd μείνη 15 ημέρας κλινήρης.

Έν τούτοις όταν προητοιμάζοντο νά φύ
γουν, >/ Σίνα έτύλμησε rd παρουσιάση τόν Ι
στορικόν πίλον της.

— Άλεκάκι μου, τώρα μοΰ είνε πολύ πο
λυτιμότερο αύιό τό καπέλλο.

— Φυσικά, ιίφο" μοΰ εστοίχησε τόσον χρή
μα καί. . . αίμα.

τής μόδας. Είς τάς ’Αθήνας μάλιστα είνε 
κοινότατα. Καί ή δούλες Ακόμη τιί φορούν...

__  “Ε ! βλέπεις λοιπόν ότι δέ>· Αξίζει τα 
τό φορέσης κ έσύ ; "Επειτα δέν βλέ.τε,ς που 
εινε ένα μέτρο ; . , ,

__  ! καϋμένε, είσαι υπερβολικός παν- 
τοτ». Πάφε πειά !

— Πολύ καλά, παύω.
— Καί πάμε μέσα ... _

__ Είπες rd πάφω...Λοιπόνδέν Απαντώπλέον.
—"Οχι ! όχι λέγε 8,τι θέλεις."Ελα,’Αλεκάκι 

μου, ξέρεις τί ώραία ποΰ θά μοΰ πηγαίνει. ;
— Μά έοί· είσαι κοντ>] ■■■ 
__  Ίσα, ίσα. Λύτι'ι τα καπέλλα πηγαίνουν 

καί στής κοντές. "Ελα λοιπόν, δέν θά^ λυπι]- 
σης τήν-^’υναικοϋλά σον. "Αχ ! νά ίδής πως 
θά σκάσουν όλες φίλες μου.

Ό κύριος Πίτας είδε πλέον ότι τήν έπαθε. 
ΊΙ ΰποχώρησις ήτο αδύνατος καί ήνοιςε τήν 
θύραν τοΰ καταστήματος,χωρίς ένθουσιασμόν. 
Ποοσθυμοτάτη δεσποινίς σπεύδει εις^ τους 
είσελθόντας, καί εύγενώς παρουσιάζει είς αύ
τούς τόν ζητηθέντα πίλον.

— Πόσον έχει ; έρωτά <5 Άλέκος. 
— Μόνον εκατόν είκοσι δραχμάς.
— Λέν είνε κα'ι Ακριβά, ηιυθιρίζει »/ Σίνα 

είς τό αυτί τοϋ λιποψυχήσανεος συζύγου της. 
Ό δέ κύριος Πίτας, φρονώ»· ότι τό καλλί- 

τερον ήτο νά τελείωση το ταχύτερο»· τήν αγο
ράν, προτού περιπλακεί εις μεγαλειτέρους λο
γαριασμούς, είπε»· έν βία.

Πολύ καλά. Τυλίξατέ το.
Άλλ’»} Σίνα έπενέβη.
__  Μή βιάζεσαι. "Ας ιδού μεν καί άλλα . . . 
Ό Άλέκος τότε ένόησεν ότι έκαμε βλα

κείαν. Καί περιλύπως καθήσας έπί καρέκλας 
Ανέμενε τήν καταδίκην τον.

Έν τούτοις ή Σίνα έταλαντεύειο είς ώκεα- 
» όν -χραιμάτω»· καί σχισμάτων, καί τέλος ή 
δεσποινίς φέρει παμμεγέθη πίλον, ώς σχήμα 
αμανήτου ύ.τό τόν οποίον ήδύνατο νά στεγ.ι- 
σθή ολόκληρος οικογένεια Αγρίων..................

__ Ά! τί ώραΐον ποΰ είνε! Αλήθεια Αλεκο;
— Τό ευρίσκω πολύ μεγάλο.
— Μά Αφοΰ είνε ή μόδα ;
"Ε! λοιπόν τό αποφασίσαμε»·. Θά μοϋ τδ 

στείλετε σήμερον χωρίς άλλο.

Τήν εσπέραν Ιπρόκειτο νά υπάγουν είς το 
θέατρον »Πανε λ λήν ιο ν». ΊΙ Σίια έ- 
σκέφθη ότι καλλίτερα περίστασις δέν ήμπο
ροΰσε νά εύρεθή διά νά ε.πιδείξ»] τό καπέλλο 
της. Έζήτησε μάλιστα καί διακεκριμένη»· θέ
σιν. Ό σύζυγός της παρετήρησεν ότι Οά έμπο- 
δίζη τούς όπισθεν θεατάς, αλλ’ έκεΐ»·»] Απήι - 
τησεν, ότι τό Ανάστημά της ήτο πολύ κοντόν 
καί δέν Οά εμπόδιζε καθόλου. Τέλος ό Άλέ-
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΙΙοοικοάύιιόω νον Συοίων 1710
•

Εις to ώνομα τού αλιθινού Θεού αμήν 1710 
μηνος δεκεβρίου, 3. ςτο καςρο τής Λ'ύρατ, ςΙΟ 
σπίτι τής αρχοντικοτής κερά έρινης τ·>υ ποτέ 
φιριγοΰ δαλεζιού καί γεινης του ποτέ Γεορ- 
γακι πρτντεζτ, εως ςσν τοπον εκινο ερχοντε 
τα διο μεροι τα γραμμένα εις δυμφωνήα καί 
λογον παντρήαδ με του Θεοΰ ΙΙαντοκρατοροδ 
τ ν ώριδμο, το ενα μεροδ Αλεγομένη κερά Έ- 
ρινη το οε αλο ό κιρ μπε εόετοδ Βακοντιοδ 
του ποτέ Μάρκον, οτι νά. παρή όυϊος τού λε
γομένου κυρ μπενεδετου ώνοματου Μαρκοδ 
τιν κορήν τής κιρα Έρινής ώνοματου Μαρήα 
καί ουτος ύ μαρκος ιποδκετε καϊ θέλει τ ν 
αυτή Μαρήα διά γεινεκατου νομικήν και ευ- 
λογιτικητου ώδκαθοδ ώριζει Λ αγεία του Θεού 
καθολική κηϊ αποδτολικη Έκκλιδηα τήδ ρώ- 
μηδ, παρομιος καϊ Λ Μαρήα θέλι τόν Μάρκο, 
ίιαϊ δια προκκι και ώνομα προυκιού προτο- 
ταξη ό κυρ μπενετού υϊουτοϋ του Μάρκου ττν 
εύχϊν του θεού τϊδ ίίαναγήαδ και τιν εδικην 
τού, παρομιοδ Λ μυτερατού ή κερά Φραντζε· 
σκα επιτα τού δίνουν καϊ γράφουν απο τα 
πραματατώνε τα δτεκομένα ςο καςοι καί ςτο 
χορύο απόΛα ταμυδα, τοδόν κ ί ταζωντανακαϊ 
μαδαρήεδ τουΟπιτιού, ρούχα του κρεβατιού, 
κουρούπια, καϊ νά του κάμουν καϊ μηανφο- 
ρεΟα ρωζτα. και μιαζώντ πραδινι μεταξοτη, 
και ενα ζευγάρι καρτζεδ πραδινες μετιξοτες 
καϊ ξεχοριζη τάρουχα τού κρεβατιού Αγουν 
τρυα ζευγαρηα δεντονια, μηα κουρτηνα τού 
καί να τού καμη αλιν μήα,τρυα παπλοματα, 
ενα ςροματζο όπιο θελι, καϊ δεκαπέντε μόδια 
γενιμα τεδερα μόδια Οικα, ενα μόδι μιγερεμα 
ενα κουρούπι κρασί, καί μηα καδελα καρενια 
Οκαπουλή,καϊ τα μυδα χαλκοματα τηδ ρακηδ.

Καϊ άπο το αλο μεροδ ήκερα Ερ,νη ταζι 
τις κοριδτήδ της Μαρήας την ευχϊν τού Θεού, 
της Ιΐαναγήας τού κυρουτιδ καϊ τιν εδικιν- 
τίδ επιτα τις δονεί καϊ γράφει κατατό πρου- 
κοχαρτι οπού τις εΐχεν καμι όμακαριτιδ ό· 
κιριτίδ, αλαγωνταδ παρά καπια πραματα κα- 
τατϊν εξουδήαν ύπού τιδεφικεν ςόν θανατον 
τού οτε νά κυδερνιδι ταπεδιαδτώνε ειδόλα 
ταπαντα ήγουν τα δπιτια ςα καςιφορα ανογια 
καϊ κατογιο ώλα ωδεβρίδκουντε μετά δικεο- 
ματατώνε οπού έχουν τα λεγομένα’ δπιτια 
προςό καςρο, καϊ να γοδερη καϊ τα δοματα 
τού άδ ρουδου τού μάρκου ώδαν αβλεδ, είδ 
τοδον οτι να μήν εμπορή να κτιδή ποτέ α- 
νογί ειδαυτα ταδοματα καΟοδ έχουν τουδ πα- 
τουδ μετου γεγομενου άν. ςοϋ ζαγγαροπονλου το 
χοραφι ίον καρβουνόλακο τό χοραφι αγορά από 
τον -αματακι· ίιν αχΖαύα το χοραφι πακτοδήα 
άπο τόν ποτέ άν. φρερι ωδευριδκετε ςο κυνι 
το αμπέλι αγορα ωδευριδκετε ςον λα/.ακια τό 
χοραφι άποτιν ζουγάνρ του ποτέ τομοζου 
φρερι ςο γελοο το χοραφι απο προυκης τις μα ■ 
ναδτϊδ, το μυδο πραγμα ςο juvoo τοδον απο 
προυκι τϊδ μανας τϊδ δάν καί αποτϊν αγορα. 
ςην αγήα παραοκεβγή τιν μυδή θεμονιϊα μεόλα- 
τίδ τα δικεοματα άποτιδμαναςτίς-ςο λιβάδι ή 
Λ ολοεκινο αγορα άποτόν γεοργι ρουδο τοϋ ά. 
Λ το μυδο απο τού κυρουτίδ. καϊ ςου αφακου 
ενα ποτιςικο απο τϊς μαναςτϊδ. καϊ διακόσια

γροδα μετρυτα. ενα ςρομα, ιρυα ζευγάρια 
δεντονια, τρυα παπλοματα. τουδ κουρτινεδ, 
δυοζευγιρια μποι-ςιρπρατζολα πατητα. Ενα 
ζευγά.ι. χ ουδομπροκαδα. ενα ιπουκαμυδο 
πραδινοκευτιςο, καί ενα κοκινο. εννιςτο ενα 
ζευγάρι δκολαρικια απιδοτα μαλαματένια τα 
πλεο μεγάλα πέντε δακτιλιδια μαλαματε'ΐι 
όπια Οελει ήμκνατϊδ.ετερο ζευγάρι μπο ς.ιμ 
πρατζ^λα αραδοτα- μηά καμιζορα ρωζ>α άπο 
πετζα. δυο καδελες καρενιιες τριάντα πιατα. 
νά τίδ καμή δεκαπεντε ριηλιών μπόλια χρου- 
δι. δε α καρεί'λεδ ενα δκανιο δυο κατρεφτεδ. 
ενα ζευγάρι καρτζεδ ζαυταυκηέδ χρουδες καϊ 
ενα ζευγάρι ρώζηεδ. ενα λεμο μποτουνα μ.- 
λαματενία δέκα ριαλιόνε. ενα χρουδο μεδτ- 
ποκαμ δο. ενα χρουδο δτομαχικο. > αϊ ενα 
χρουδυ κουτελιτι. εξι κουτάλια καϊ εξι πε· 
ρουνια αδιμύτικα το μιδο βαρκακι τό ψαρά
δικο. καϊ μη ιν αμτενα άπυτόν ανεμομιλη- 
τώνε. μηα δβιγα. ενα μαγγανο, μηα δκαφή. 
ενα χαλκομα του δηιτιου. ενα τιγανι. τεδερα 
λεξάνια. ςούς δαργοΛογονς το μερτικό τϊν ε- 
ληά τ δμανατιδ ενα ζευγάρι χερομιλους. δι- 
νουντιδ καϊ ηΟιαδεςϊδ το κοπριδι οπού έχου
νε ςα κατιφ-.οα ώ ιπροςϊ ςα δπιτια της. μειοτο 
άν καμήα φορά δάν γενούδη τά αλατϊδ πεδία 
του νομού, καϊ ειΟελαν γιρεψουν να κάμουν 
αδελφομιρι, απομένει Λ ανοθεν μανατώνε να 
απιλογατε

Και ή ευχημας μετουτιι τίιν δυμφωνήα, 
κ I άνλαχει Οανατος μπας Λ άλλης μερήας 
μήν έχοντας κλυρονόμου νά δτρεφοντε τά 
πραματα ςούς προδιμουδ, καϊ άν κάμουν καϊ 
αποόανει πάλι ςρεφουντε ώς άνοΟεν καϊ δια- 
δεβεο τηδ αλιθήας βάζουν καϊ μαρτιρες αξιο- 
πιςιούς.

Γεωργις γιουςινιανος μαρτιρας 
νικολος μαρκος τού φραζεδκου μαρτιρας

Ετερο το αδελφομιριτις απο αλες’της μάνδρες 
καϊ το μυδο ποτιςικο ςα'χιτιφοοα·

Ποε Γεώργιος Πριντεζις 
Καντζελαρος Γκκλιδος

'Γποδημηοϋμεν δτι αί διά ιώτα λέξεις φέ- 
ρουδιν έπ’ αύτοΰ πάντοτε στιγμήν, ώς καϊ'έν 
τοΐς λοιποΐς έγγράφηις τών Συρίων παρατη- 
ρεϊται, ό γράφων τηρεί πολλάκις τήν όρΟήν 
γραφήν αύτών, ότι εϋρηται κάςρου Λ πόλις 
τών Σΐ’ρίων καϊ τό «χωρίον (άγνωστον ποιον 
έξ όλων έννοεΐ), μόδι είναι , μέτρον γνωδτόν, 
τά κατηφόρα είναι γνωστή δυνοικία_τής πό
λεως· αί λοιπαϊ τοποΟεδίαι έπίοης γνωδταϊ 
καϊ πΰδαι αί ένδυμαδίάΐ άναγεγραμμέναι εύ- 
νοήτως καί εϋκρινώς, ώ ίτε είς τάς γνωδτάς 
Λμϊν εικόνας τών παλαιών Συρίων δύναται 
τις σαφώς νά διακρίνμ τό πλεΐδτον τών άνα- 
φερομένων κοσμημάτων καϊ Ενδυμάτων.

Έν Σύρω τή 17 Νοέμβριον 1908

ΑΝΑΡΕΑΣ Κ. ΦΡΑΓΚΙάΙΙΣ 
’Ιατρός

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΑΙ

Αί σημερινοί κοιτωνικαί συνθήκαι επα
χθείς καί άγ,όοητοι καταστασαι, ήιάγκασαν 
τάς γυναίκας νά ίπιδοθισσιν καί είς τάς.πλέον 
βάναυσους άιδρικάς ίργαοίας.

Μετά την ίπιτνχή .-τρόσ/.ι,ψΐΓ τών γυναικών 
είς τά καταστήματα καί εργοστάσια ώς γρα- 
φέταν, ταμιών χαΐ πωλητριών, ίπάγγελμα ευ

ρέως είσαγθεν και εν 'Ελλάδι, οπού ή θέσις 
■τών γυναικών μέγοι τής χθες ήτο λίαν πε
ριορισμένη ίκ προκαταλήψεως, ήδη ίπεδόθη- 
σαν καί είς άλλα άνδρικά επαγγέλματα. Κα- 
θηγήτριαι Πανεπιστημίων, ιατροί καί δικη
γόροι δεν εϊνε τι παράξενου πλέον.

Είς τήν Εσπερίαν όμως τό άβρδν φύλου 
ίπροχώρησε πολύ πλέον. Είσήλθευ είς τά βι- 
βλιοτετεία καί τά τυπογραφεία καί πλεΐστα 
άλλα ίπαγγέλματα, ίσχάτως δέ πολύς ήγέρίΐη 
θόρυβος διά τδ θάρρος παρισινής τίνος, ήτις 
άηογασιστικώς άνήλθεν είς τδ υψηλόν αξίω
μα τοΰ άμάξηλάτου.

Άλλά τύ παν είνε ή άρχή. Μετά τινας ημέ

πορτοφόλι μοι·. Πέτα- 
ξί το, πι&ανάν νά μον 
χρειαα&ή.

ρας οί παρισινοί ίβλεπον πολλάς άμαξηλάτι- 
δας καί μίαν κ ο λ λ ή τ ρ ι α ν π ρ ο γ ρ α μ- 
μ ά τ ω ν, άναρριχω/ιένην ίπί τίνος τοίχου.

Τδ πράγμα ήτο κάπως σκανδαλωδέστερον 
καί δι' αυιδ βλέπετε είς τήν έναντι εικόνα 
πλήθος περιέργων, πολύ δλιγϋτερον βεβαίως 
άπο τους άναγνοιστας μιις.

a Σ’ Α Γ A II Ω»

2’’ ίρύτηοα : ίίν ιι’ αγαπας 
καί fiovne; : .11 ν τύ ζεοω.

Γιατί λοιπόν /ά τνραννίϊς, 
γιυτί νά νιτοφέρω ;

-—

Α’«< μυστικά ένα ριλί 
οτά χείλη οου α<ρίμ·ω 

οά λιχονδίιίρικο παιδί 
χωρίς κακά νά κρίνοι

"Αχ ! είσαι τύραννος μοΰ λΐς 
μί μάτ’α βυνρκοιμύνα 

καί άρχισες έπειτα χά κλαϊς 
κ' ίγάι κοντά σε ο/να.

Σί πλιίνεη'α, πως νά ατό πάι.
"Ετνχε νάσαι ντροπαλή
;·1ά ν' άποιρείγ/ις τά φιλί 

μοΡ λες: τά ξέρει; ·Σ' άγαπώ .

ΜΙΛΤΩΝ ΒΓΤΛΛΗ£

— Καλά τά έσκέ- 
φΰηκα. Λ'ά ποΟ μ··ΐ· 
εχριι&σθη.
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ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΚΛΕΠΤΟΥ

Είς τα ανάκτορα τών Βεσσαλίων, Λουδο

βίκου τοΰ XIV βασιλεύοντος, είσήλθεν ήπΖ· 

ραν τινα εΐς κλέπτης. Ένφ δε κατεγίιετο ιά 
ζεκρεμάση ώρολόγιον αξίας εισέρχεται αί
φνης είς τδ δωμάτιον <ί βασιλεύς. Άλλ' ό 

κλέπτης δίν χάνει τήν φυχραι μίαν του καί 
φωνάζει πρδς τδν βασιλέα, τδν όποιον δεν 
εγνώριζε.

Φοβούμαι οτι αύτή ή σκάλα θά πέση. Δέν 
ίρχεσϋε νά τήν κρατήσετε, κύριε ;

Ό Λουδοβίκος νομίζει οτι ήτο άνθρωπος 
τής υπηρεσίας του, ζητών νά επιδιορθιίση τδ 
ώρολόγιον, ίκράτησε τήν σκάλαν καί εβοήθη- 
σεν τδν κλέπτην >ά ρ νγη άποκομίζοντα τδ 
ώρολόγιον.

Μετ' ύλίγας ημέρας δ βασιλεύς μανθάιει 
τήν κλοπήν. Τδ ώρολόγιον τοΰ είπον εκλάπη' 
άλλ’ άγνωστον πώς καί πότε.

Όβασιλεύς γελών άπήντησε :
— Σιωπή ! Είμαι συνένοχος.
Έγώ έκράτουν τήν σκάλαν τοϋ κλέπτου !

33. Σνμόωνόλιπον

* * ο * η * α * ο * ε * * ι

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

15 — 16_Τ£ΥΧΟΥΣ

17. Έάν άντιστραφή ή ειζών σχηματίζεται ή δεύ
τερα ψυχή ακριβώς είς τήν πρ'.έκτασιν τής π.-<ί>-ης.

48. ’Γυχή —ψύχη.
43.’Ή ΰπομο-ή ε’νε πρ-τέρημα.
50. Σύζυγος ηλίθιος.

Αύται : Αφροδίτη Κί.κου έξ"’Αθηνών 4.—Λάμ
προς Βεάζης ίκ (Σμύρνης Ι.-Γεώ.γ. Ιΐαντιας ίκ 
(-•εσσαλονίκης 3 —Στ. Φέσης’έκ Λαυρίου 2.—Χαρί- 
κλεια Μαρτί-η ίκ Πιιραιώς 4. Ελπίς Ζίφου ίκΙΙει- 
οαιώς 4- — Μιλν. ’Αθανασίου ίκ ΙΙατρών'4,—’Ανα;. 
ΙΙυπαχρήστου ίς 'Αθηνών 4.

ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
---- --------------

32. Αίνιγμα

Εινε παντός τό υσ α ον 
κ’ οϊώνιον καταφύγιον

Εις τάς ψυχρός αγκόλας του 
φεύγουν οί πόνοι δλοι 

Λευκόν εϊνε τό κτίριον 
και ζοφεροί οϊ Οόλ·ι.

Κ’ ενώ τό σκότος έκλειε 
τούς οφθαλμούς έκεΐ

*Λν φύγ’ ή πρώτη συλλαβή 
τό φώς ήδη τούς κλεΐ.

Καϊ πάλιν άν τήν κεφαλήν 
λύτα μου, αποκόψγ.ς 
Οά άλαγή ή οψις.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑ
Ν. Μ. Βώλον. Σ ορομαί έλήφθησαν. Εύχαρι- 

στοΰμεν. ’Αποδείξεις ζίστάλησαν. - Ά δ. Κ. Βώλον. 
Παραγγελία σας έξετ λέσΟη κ.ί έστάλη. Άναμένομεν 
νεώτερα·—Ρ. Τ. Κων)πολιν. Ίο βρωμιοϋχον κά- 
λιον εΐς τήν ίμοάνισκ τών φωτ. πλακών χ.ησιμεύει 
ΐνα μή γίνεται αποτόμως ή έ.φάνισις. — Ε Π. Γρί- 
πολιν. Οί κολεοί εινε λεπτά άνθη. Τόν χειμώνα 
πρ φυλίσσονται έν Οερμοκ; ασίοις. —Σ. Τ. ΛάιηΟι'αν. 
Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. J Βιβλία ίστάλη- 
σαν. — Λ. Ν Πάτρας. Βεβαίως άνα αμβάνομεν τί,ν 
εϊκο ογράφησιν καΐ'έκδοσιν συγγραμμάτων.

33. 1’οϊόοε;

.Σε | λα βα | εΛΟ 1

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ .
II Ρ I Ν Τ· Ε Ζ Η

Κατασκευή καλλιτεχνικών τυπογραφικών 
εκμαγείων, C 1 i C 11 C S, διά τήν εικονογράφη
ση· εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, επιστη
μονικών συγγραμμάτων, τιμοκαταλόγων εμπο
ρικών κ.τ.λ.

Γΐλουσιοντάτη συλλογή εύρίσκεται παρ’ ή- 
μΐν, κοσμημάτων, τίτλων, συμβόλων Εργοστα
σίων, προσωπογραφιών καί παλαιό dishes 

OCasion διαφόρων ειδών.
ΕΝ Λ Θ Π Ν Λ I Σ

Γωνία Εύρίσιίδου - Σοικράτους 2

34. Φύρδην ιιίγδιιν

ΙΙμυρσν — ζρω
ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ’

1 — ΟΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΓΣ 1


