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fOxiothr τοΰ Βαρβακί.ΐου)ΠΡΟΣ ΑΝΕΤΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΗΒΗΣ ρον πρζγμζ της ήμετέρζ; ζωής ;»

II πάλη πρός τό γήρας.— Τό ui 
«ίτήοιον τής ζωής.

ποιο; αμφιβάλλει, οτι ενόσω είμεθα έ'τι 
ούδείς φροντίζει, ούτε σκέπτεται τό γή- 

ζμζ δέ ώ; έπέλθγ τούτο, έρρωμένω; άντε- 
: κατ’ αύτοΰ : Τοσκύτη δέ δεινή 

πάλη εκ του σύστασην σιενεργειται, ώστε πάν
τοτε τό γήρας καταβάλ
λει τον άνθρωπον.

Άλλ’ έως πότε τέλος 
θά νίκα το γζρζς : δεν 
ζ.νεκζλύφθη έτι δυστυ
χώς το κζτζ τοϋ γήρα
τος οπλον. υ.ολονοτι τό
σα·. άλλζι φοβέρα·, ζζί

. ανζκα- 
έγενοντο εί; τον 

μας. 
τούτοι;

Κζί 
νέο·., 
ρκς, 
πεξερχόμεθζ

?ϊ

άλλζι 
κ αταπληκτικ ζ.ι 
λΰύεις 
ζίώνά

Έν
•ζεν πάντοτε ζζί ή ελ
πίς δέν έπαυσεν ύπά; · 
χουσζ, τό γήρας θα 
νιζηθή, άιότι ή ,ωή εινε 
ποθητή και γλυκεία, 
είναι εύχάριστο; κζί α
γαπητή, είναι απαραί
τητος κζί χρήσιμος εί; 
τόν άνθρωπον τής σή
μερον έν τή γή τκύτη, 
οπού ιδίως ζί απολαύ
σει; έπήλθον τοσοϋτον 
ζθοώζι.ι

« Έπιμενειν, έ'λεγεν ο 

(’καίτε, είνζ·. τό σζμαν- 
τικώτερον καί γλυκυτε-

r.h/.z’j.'j ·.

ΠΟΝίΟΝ-ΔΕ-ΛΕΟΒ

Καί όντως από της καταβολή; τοΰ κόσμου 
οποία είναι ή μεγαλειτέρα άπασχολησις των 
ανθρώπων ; Ιίαλαίειν, διατηρεΐσθαι, μή γηρά- 
σκειν ζ τούλάχιστον γηράσκειν, ούχί ώς τινες 
θεωροΰσι το γήρας, ώς νόσον κζι άνυπο'φορον 
ζωήν, άλλα γηράσκειν κζι διατηρεΐν άπάσας 
τάς πρός διατήρησιν τής καλή; ζωής δυνάμεις, 
τήν γοργότητζ, τήν ακμήν. τήν ζωηρότητα 
κζί χάριν τή; νεότητος καί μή στερεϊσθαι των 
αισθητικών απολαύσεων.

Δυστυχώς ολίγοι ια
τροί τής σήμερον έννοοοσι 
ζζί καταγίνονται εις έπί- 
τευςιν σχετικών μέσων, 
οί δέ ψυχολογώ, των ο
ποίων καθήκον ζζί χρέος 
ζζί επάγγελμα είνε τού
το. εις τού; δακτύλου; 
ή) η δυστυχώς ζριθμοΰν- 
ται ούτοι.

ΙΙοϋ δε κατζφευγουσι 
πο- 
έλ.
τζς 

τού;

σήμερον οι το γήρα; 
λεμοϋντε; : εις τα 
ςίρ’.ζ. τού; ζωμούς, 
συνθέσει; φίλτρων, 
χυμού; ζζί τα καταπό
τια, τού; νεζταρώδεις 
οίνους,τα παλαιά κονιζζ, 
τα παντός είδους ενδυ
ναμωτικά ζζί άλλζ τοι- 
ζϋτα στηρίγματα, ζτινα 
μόνον εί; ετοιμόρροπα, 
σκέλη έπ·.
Φαίνεται δέ, 
τηυ.ζ τούτο 
σχύλ/.σε ζζί 
χζ',όττ.τζ, ’ 
τζς έποχζ

.τρέπονται, 
οτι τό ,ή- 
πολύ άπη- 

τζ,ν άρ- 
καθόσον από 
εκείνης ιδίως
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κς είχεν έπισκεφθή καί κκτακτήση. Είχε δε 
τοσκύτην ώρκιότητα καί πλουσίαν βλάστησιν 
ώστε τά άρωμκτώδη αύτής άνθη έκάλυπτον 
τοσοϋτον τήν νέαν ταύτην γήν, ώστε ό Πόνς- 
δε-Λεόν τήν ώνόμασε «Φλωρίδα» δηλαδή αάν- 

θισμένην».
Μετά τινα χρόνον, θελήσας ν' άνεύρη τήν 

περίφημον πηγήν, άφοϋ άπέπλευσε διά τήν 
'Ισπανίαν κκί επανήλθε, μετέβη έκ νέου πρός 
άνκζήτησιν αύτής· πλήν έπκνακάμ.ψκς είς Φλω
ρίδα, έπολεμήθη ύπό τών κύτοχθόνων καί πλη
γωθείς θανασίμως, μετέβη ν’ άποθάνη είς τήν 

νήσον Κούβαν.
Καΐ οΰτω δέν κατωρθώθη ή άνκκάλυψις 

ούτε τής περιφήμου ταύτης πηγής τής νεότη- 
τος, ήν ούδείς άλλος, οΰτε μέχρι τοϋδε άνεκά- 
λυψεν. “Ωστε δέν θά υπήρξε ποτέ τοιαύτη.

Πρέπει λοιπόν έπί πλέον νά τρέχωμεν είς 
άνκζήτησιν πηγής, μή ύπαρχούσης, πηγής 
κκταστάσης άνέκαθεν προβληματικής ; Φρο- 
νοϋμεν, βεβαίως ούχί.

Πηγή, ής τά ΰδκτα άνκδίδουσι νεότητα, ώς 
φαίνεται, έκ τών πραγμάτων τό γε νϋν έχον, 
οΰτε ύπήρχε τοιαύτη ούδαμοϋ, οΰτε φυσικώς 
θά άνκκκλυφθή ποτέ τοιαύτη.

Ώς γνωστόν, τούς πνεύμονας ήμών δια- 
τρέχουσι 20,000 λίτραι αΐματος έν 24 ώρκις, 
οπερ σκοπόν έχει νά δίδη ζωήν είς τά διάφορα 
μέλη τοϋ σώματος, κτινκ διατρέχει καί νά ά- 
ποδιώκη άπά.σκς τάς βλκβεράς ούσίκς, αΐτινες 
συντείνουσι πρός καταστροφήν κύτοϋ. Ή πηγή 
λοιπόν, ή πζρέχουσκ νεότητα είς τό σώμα κζί 
διατήρησιν τών μελών του, δέν ύπάρχει έξωθεν 
κύτοϋ, άλλά τούναντίον έντός κύτοϋ. Τί λοιπόν 
άπαιτεϊται, ΐνα ή έν τώ σώματί μκς πηγή 
διαρκώς ζωογονεί τά μέλη κκί διαρκώς δικ- 
τηρεΐ κύτά έν άκμή κκί νεότητι:

Τό αίμα άπκιτεϊ ούχί ποικιλίαν τροφών, 
πολλών κκί καλών κκί πκχέων, ώς πράττομεν 
σήμερον, ούχί ποτών διαφόρων, εύγέστων καί 
πνευματωδών, ούχί γλυκυσμάτων καί τεταρι- 
χευμένων πτωμάτων ζώων κκί φυτών,ούχί ύδά
των μεταλλικών καί άτμοσφκίρκς πνιγηρές κζί 
μεμολυσμένης, κτινκ πάντα τκϋτκ τούναντίον 
μκς φέρουσι ταχέως πρός τό γήρας, καταστρέ- 
φοντκ έν ήμϊν τάς ζωτικάς δυνάμεις καί μολύ- 
νοντκ τό αίμα. Τούναντίον άπκιτεϊ τοΰτο δύο 
τινά, κκθαράν απλήν τροφήν μεθ’ ϋδατος καί 
άέρα καθαρόν. Διατί ή μικρά ηλικία έχει ώ- 
ρκΐον σώμα κκί χρώμα, άζμήν κ>ί ζωηρότητα 
κκί δυνάμεις καλάς; — Διότι έχει αίμα καθα
ρόν, προερχόμενον έκ τών άνω συστατικών, τά 
όποϊκ σχηματίζουσι τό αίμα, οπερ κατα
σκευάζει τόν ιστόν τοϋ σώματος. Μόλις άνδρού- 
μενον το παιδίον άρχίζη νά τρέφεται κκί νά 
ποιήτκι χρήσιν τών κακών τροφών καί έξεών 
μκς, άρχετκι καί τό σώμα μολυνόμενον καί 

χρονολογούνται και αί πρώτα·. περί πηγής τής 
'Ηβης' παραδόσεις.

Πρώτος περί αύτής όμιλε? ό Παυσανίας, 
οστις έν τινι συγγράμματί του άναφερει περί τι- 
θανμασίκς πηγής, ήν ονομάζει Κάλαθον καί 
ήτις έκειτο, κατ’ αύτόν, ούχί μακράν τοϋ Ναυ
πλίου· ή δέ "Ηρα, ώς διατείνεται, είρχετο έκεΐ 
νά λουσθή, ΐνα φαίνεται νεωτέρα κκί ωραιότερα 
είς τόν Δία.’Εκτός δέ τοϋ Παυσανίαν καί άλλοι 
όμιλοΰσι περί τής 'Ήβης ταύτης, ίσχυριζόιχενοι, 
ότι ήτο νύμφη, ήν ό Ζευς μετεμόρφωσεν είς 
πηγήν, είς τά ΰδζτκ της οποίας έδώρησε τό 
προτέρημα τής νεοποιήσεως, οπερ παρείχετο 
τοϊς λουομένοις.

Κατά δέ τόν δέκατον πέμπτον αιώνα, ή ΰ- 
παρξις της πηγής ταύτης άπησχόλει έτι τά 
εύφάντκστα πνεύματα, κτινκ καί έκόρομάς 
διωργάνωνον πρός άνακάλυψιν αύτής. Δέν ήθε- 
λεν δέ εΐσθκι άσκοπον, έάν παρετίθεμεν ώδε 
τήν οδύσσειαν τοϋ δικσήμου κκτκκτητοϋ ΐσπα- 
νοϋ Δόν Ζουάν ΙΙόνς-δέ-Λεόν.Ούτος έγεννήθη έν 
Σάν Σερβάο κατά τό 1460. άνετράφη παρά 
τή κύλγ τοϋ Άραγώνος κκί ύπήρξεν ακόλουθος 
τοϋ πρίγκιπας Δόν Φερνάνδου.Έν έτει δέ 1502 
ήκολούθησεν εις Ίσπανιόλκν, όπως έκάλουν 
τότε τόν Άγ. Δομίνικον της 'Αμερικής, τόν 
διοικητήν τοϋ Όράνδο, έλαβε μέρος ενεργόν είς 
τήν ύποταγήν της νήσου κκί ώνομάσθη βρκδύ- 
τερον διοικητής τοϋ Σάλβκ-Λεον έπί της άκτής 
της θαλάσσης. ΙΙληροφορηθείς δέ τότε οτι ύπαρ
χε πολύς χρυσός έν τγ νήσω τοϋ Βόρικεν, έν 
ΙΙόρτο-Ρίκο, μετέβη έκεϊ καί έβεβαιώθη άφ’ 
έκυτοϋ, ότι δέν ήπκτήθη. Κατόρθωσε δε οΰτω 
νά όνομασθή διοικητής κκί τής νήσου ταύτης, 
ήν κκί κκτέκτησεν, άποθησαυρίσας έκεϊ αμύ
θητα πλούτη.

Κατά τήν έποχήν ταύτην οί κύτόχθονες τώ 
ανήγγειλαν, οτι ΰπήρχεν έκεϊ που νήσος, ήν 
έκάλουν Βιμίνην, ένθα εύρίσκετο πηγή τις, ής 
τάΰδκτκ είχον τήν ιδιότητα νά δίδουν νεότητα 
τοϊς γέροσι,οΐτινες ήθελον έντός ταύτης λουσθή. 
Ό 11όνς-δε-Λεόν, ζφοϋ έπεσκέφθη τοσαύτας 
θελκτικές καί πλούσιας χώρας, όπου ύπήρχεν 
χρυσές, πολύτιμοι λίθοι κτλ. ποσώς δέν άμφέ- 
βκλλε καί περί τών ύπό τών κύτοχθόνων λεγο
μένων τούτων κκί άμέσως έτοιμκσκς δύο πλοϊκ 
άπήλθε πρός άνκζήτησιν τής περιφήμου τκύτης 
νήσου, ένθα έρρεον τά πολύτιμα ΰδζτκ τής 
άξιολόγου πηγής, διευθυνθείς πρός τό αρχιπέ
λαγος τής Λυκκίκς.

Τή 27 Μαρτίου τοϋ 1512 έτους, κατά τήν 
έβδομάδα τών ήνθισμένου ΙΙζσχκ, έπλησίκ.σε 
πρός τινα ήπειρον, ήν ένόμισεν ώς τήν περίφη- 
μον νήσον, έκ τής ώραίας καί θελκτικής, ήν 
είχεν άπόψεως, θελκτικωτέρκς έτι τών χωρών,

' Μ.Οώοης πηγή τής Κοζανία;, νεοπο'.οϋσ» τού; 

πίνοντας.

κκτκστρέφον τήν υγείαν κκί εύεξίκν αύτοΰ.
'Ιδού λοιπόν ποϋ δέον ν’ άνκζητώμεν τήν 

πηγήν τής 'Ήβης, δηλαδή τήν άκμήν κκί νεό
τητα τοϋ σώματός μας.'Αλλά τοΰτο δέν είνε τό 
παν. Ή δημιουργία, πριν ή άρχίσν) ή άφετηρίκ 
τής κατασκευής τοϋ άνθρώπου ή μάλλον πριν 
ή ό άνθρωπος άρχίση νά πλάττεται έν τή 
γαστρί τής γυναικός, ένεφύσησεν, άπέστειλεν, 
έθετο έν ταύτη τόν πυρήνα αύτοΰ, ήτοι τήν 
ψυχήν, τήν καρδίκν, τό πνεΰμα, όπως ονομά- 
ζουσιν αύτόν οί ψυχολόγοι, θεολόγοι, φιλό
σοφοι και άνθρωπολόγοι· κα’ι πέριξ τούτου αί 
αρμόδιοι πρός κατασκευήν τοϋ άνθρώπου ύλι- 
κκί δυνάμεις βαθμηδόν πλάττοντκι, κατατάσ
σονται κκί συντελοϋνται. Καί φυσικώς, ώς 
φαίνεται, ό άνθρωπος συνίσταται έκ τών όυο 
τούτων άνκποσπάστων μερών, τής ψυχής κκί 
τοϋ σώματος, άτινα κατ' άναπόδρκστον τής 
φύσεως τοϋ κόσμου μκς άνάγκην κκί συμπά- 
σχουσι κκί συγχκίρονται. Νεάζει τό σώμα, 
νεάζει κκί ή ψυχή, γηράσκει τό σώμα, γηρά- 
σκει κκί ή ψυχή, κκί όπως δέον νά έπιμ.ελώ- 
μεθκ τοϋ σώματος, οΰτω δέον νά έπιμελώμεθκ 
καί τής ψυχής.

Τινι τρόπω δμως δέον νά έπιμελώμεθκ τής 
ψυχής : — Άπλούστατον, μολονότι πάντες ά- 
μελοϋσι, διότι άγνοοϋσι τοΰτο.

Ή ψυχή άνήκει είς άλλον κόσμον, είς τόν 
άόρκτον κόσμον τών πνευμάτων.Άλλά λέγοντες 
πνεΰμα, δέν πρέπει νά νομίζωμεν, οτι γινώ- 
σκομεν τήν φύσιν κκί ιδιότητά του, οΰτε ν' 
άμελώμεν τής συντηρήσεώς του, διότι ακριβώς 
άμελοϋντες τούτου κκί φροντίζοντες μ.όνον διά 
τό σώμα,νομίζοντες, οτι σώμα κκί ψυχή είνε έν 
αύτούσιον πράγμα, νκυκγοϋμεν, προσκόπτοντε: 
είς σκοπέλους- διότι σκόπελοι είσίν αί πκρου- 
σιαζόμενοι ήμϊν νόσοι κατά τήν προ’.οϋσκν πο
ρείαν καί έξέλιξιν τοϋ βίου μκς. Καί διά τοΰτο 
άλλοι άποθνήσκουσι νέοι καί άλλοι φθάνουσιν 
είς τό έξηκοστόν έτος τής ηλικίας ελεεινοί καί 
κατεσκληκότες,ώς τεθρκυσμένκ καί συγκεκολη- 
μένκ μέλη άνθρώπινα, έρείπια καί όστεό- 
σκρκκ σεσηπότα. Ούδείς δέ έξικνεϊτκι είς τό 
αληθές γήρας, ήτοι είς τό έκατοστόν έτος τής 
ηλικίας του, σώος καί άκμάζων.

Τί λοιπόν δέον γενέσθκι, άφοϋ ή ιατρική 
δέν μας βοηθεϊ είς τήν συντήρησιν τοϋ πνεύ
ματος κκί άφοϋ ούδεμία τοϋ κόσμου μκς πηγή 
δύναται νά συμβάλη είς τοΰτο ;

Στώμεν λοιπόν έδώ. Ή πηγή τοΰ σώματος 
δύναται νάεύρεθή ώς προείπομεν, έντός κύτοϋ, 
άλλά άπαιτεϊται κκί τοϋ πνεύματος ή πηγή, 
ΐνα συντελεσθή ή εύεξίκ τοϋ άνθρώπου,ήτις δέον 
ν' άνκζητηθή είς τόν πνευματικόν κόσμον.

Τοϋ πνεύματος δέ ή συντήρησις καί άκμή, 
έγκειται έν τή άπολύτω ησυχία καί γαλήνη, 
αύτοΰ, έν τή αγάπη καί άνοχή, έν τή αύτα- 

πκρνήσει κκί ειλικρινείς !
Άν λοιπόν θέλετε νά πολεμήσητε τό γή

ρας καί νά φθάσητε ύγιεϊς καΐ άκμαϊοι τό έκα
τοστόν καί πλέον έτος τής ηλικίας σας, μή 
άνκτρέχετε είς άνκζήτησιν άνυπάρκτου πηγής, 
άλλά ακολουθήσατε τήν ύγιεινήν τοϋ σώμα
τος κκί τήν υγιεινήν τοϋ πνεύμκτος, ώ; έφθη- 
μεν ήδη άνω κκί θά ήσθε μέχ ρι βκθέος γήρκ- 
τος εύτυχεϊς καί εύχκοιστημένοι έν τώ κόσμω 
τούτφ.

Φ Π.
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Μεγάλη είνε ή σημκσία ή άποόιδομένη είς 
την παγκοσμίαν έτησίαν παραγωγήν χρυσοϋ, 
διότι πάντοτε χρόνοι άφθονου παραγωγής χρυ
σού νπήρξκν χρόνοι εύδκιμονίας διά τήν αν
θρωπότητα.

Ή παγκόσμια παραγωγή τοϋ χρυσοϋ κατά 
τό I 908 ύπερέβη τήν τοϋ 1907 κατά I 00 ολα 
εκατομμύρια- κζτανέμεται δέ αΰτη μεταξύ τών 
έξής χωρών :

Τράνσβκκλ
Άγγλ. άφρικκν. άποικία Ρ 

δεσίκς
Ηνωμ. Ιίολιτεΐζι

Αύστρκλκσΐκ
Ι’ωσσίζ
Μ-ξιζίν
Ίνϊ'ίκι
Κίνα. Ιαπωνία Κοοέα
Κκνα ικς
Δ .άφοροι ζλζι χώιζι όμοϋ

Το 0. ον

728 εκατομμύρια

06 »
481 »
371 »
137 »
94 »
5 5 »
52 »

150 η

2,18! εκατομμύρια

Ή ζ.ΰξησις τής παραγωγής προέρχεται κατα 
μέγζ μέρο: έκ τού Τρζνσοκάλ, τό όποιον έδωκε 
τό Ι903 312 έκζτ., τό 1904 400 έκατ., τό 
1905 502 έκζτ., τό 1906 615 έκατ., τό δέ 
1907 περί τά 661 έκατομύρ. Έκ τών 661 
έκκτομ. τά. 500 εϊνε έξοδα τής έν Τρανσβαάλ 
μεγάλης άγγλικής έτζιρείκς, τά δέ λοιπά I 6 1 
έκκτομ. κέρδη.

Ό χρυσός έν Τράνσβαάλ εΰρηται έντός χκ- 
λζζιακών πετρωμάτων, είς ψήγματα. Τά. πε
τρώματα δε τκϋτκ κοπανίζονται καί διά πλύ- 
σεως οπότε άποχωρί,εται έκ τούτων ο χρυσός.

Τά μεγάλα τκϋτκ υ.εταλλεϊκ τοϋ χρυσοϋ 
» Ο X r ‘r · /" »κζι ετεοκ κοκααντων υπζρζκν η ζυρ·.κ

ή πζρζκινήσκσζ τούς Άγγλους πρός κατάλη- 
ψιν τή χώρας τκύτης.

Χοϊΐ. Ταο.
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Κ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ffl Ο ΒΙΟΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΞΥΝίΙΡΙΔΟΣ ΔΥΟ ΑΙΩΝΩΝ

ΕΛΕΤΘ. ΠΑΤΛΙΔΗΣ

Συνεπληρώθησαν 19 αιώνες, παρήλθον καί 
έτη τινά τού νέου εικοστού αιώνας. Παρουσιά
ζονται ήδη τά εξαγόμενα, αναφαίνονται οί πρώ
το·. μήπω έξαχριβωθέντες σεμνοί αριθμοί, αί 
άντιπαραβολα'ι χαί τά συμπεράσματα.

Ό βίος όλονέν βαίνει πρός τά πρόσω δι’ 
άλματιχών βημάτων, αλλάζει τάς μορφάς του, 
τό εξωτερικόν, παρέχει εϊς τόν άνθρωπον τοι- 
αύτας τεχνιχάς ανέσεις χαί τοιοΰτον περιβάλλον, 
περί τοΰ όποιου αί πρώην γενεαί ούτε καν έ- 
τόλμων νά φαντασθώσιν.Ό πολιτισμός μας κά- 
μνει όλοέν νέας καταχτήσεις.

Άκουσίως γεννάται τό ερώτημα : Πώς αρά 
γε όλον τούτο τό νέον περιβάλλον επιδρά από 
φυσικής άπόψεω; έπί της ανθρώπινης υπάρξεως:

Έκ τής χαλύβης καί τών σπηλαίων ό άν
θρωπος μετώχησεν είς λαμπράς οικοδομάς χαί 
θερμάς κατοικίας. ’Αντί τών εστιών καί τού 
τρίποδος μεταχειρίζεται τήν κεντρικήν θέρμαν- 
σιν χαί τά δι' αεριόφωτος μαγειρεία.

’Έχει υδραγωγεία, διυλιστήρια, τό πλωτόν 
σύστημα, έκτακτα αποχωρητήρια, δρόμους, 
ηλεκτρισμόν, αυτοκίνητα, τηλέφωνα. Διεισδύει 
διά τών υπογείων σιδηροδρόμων υπό τήν επι
φάνειαν τής γής, εις τον πυθμένα τών ποταμών,

Μετά τη; οημεσιεύσεω; τοΰ άνω σπουδαίου άρ
θρου τον συνεργάτου μα; κ. Έλευθ. Παυλιδου. ευχα
ριστώ; παρατίΟεμεν καί τήν εικόνα αΰτοΰ. 

άναβαίνε*. είς κρεμαστά; γέφυρας, έπί τών στε
γών τών πόλεων καί δέν θά βραδύνη, λέγουν, 
νά πετάξη εις τόν αέρα, όπου θελήση. Κατέστη 
ούτος έχ τούτου υγιέστερος, άν ζή περισσότε
ρον, αισθάνεται έαυτόν φυσικώς καλλίτερο·* ; 
Πώς έπιορά τούτο τό παν, όπερ λέγεται πολι
τισμός καί πρόοδος, δπερ ήλλαξε τεχνιχώς 
τήν δλην ζωήν ημών, από φυσικής άπόψεως 
τής άνθρωπότητος έπί τής ζωτικής ίκανότητος 
αύτής ;

Ή φυσική έξέλιξις τής ζωής σχηματικώς 
έν τή άπλουστάτη μορφή είνε τοισύτη· ΐνα έ- 
πιτευχθή ή γέννησις τού ανθρώπου απαιτείται 
ό γάμος δύο ατόμων ωρίμου ηλικίας τών γο
νέων του. Είια ό γεννηθείς, είτε άπόλλυται έν 
τή παιδική ηλικία έκ τυχαίας τίνος αιτίας με
ταδοτικής τίνος ασθένειας, είτε φθάνει εϊς ώρι- 
μον ηλικίαν παρέχει εϊς άλλους ζωήν καί ό ίδιος 
θάττο* ή βράδιον αποθνήσκει. Ή επομένη γε 
νεά, οϊ απόγονοί του έπα·*αλσμβά'*ουν δ,τι έπρα- 
ξεν έκεΐ/ος, καί όλον τούτο τό ισοζύγιο-* τής 
ανθρώπινης ύπάρςεως έςαρτάται άποκλειστικώς 
εκ τών σχέσεων δύο δυνάμεων, δύο αρχών, τής 
γεννήσεως καί τού θανάτου—έκ τής γεννητικό- 
τητο; χαί τής θνησιμότητος.Θ' άρχίση νά βχ- 
ρύνη τήν πλάστιγγα ή πρώτη αρχή, ή άνθρω
πότης θά παρουσίαση αΰξησιν τού πληθυσμού, 
αριθμητικήν υπεροχήν, θά ύπρισχύση ή δεύ
τερα. ή άνθρωπότης θά βαδίση εϊς πτώχευσιν, 
είς τήν έξολόθρε·!··.·*.

■-»·

Ούτω λοιπόν εϊς ποιαν κατάστασιν ευρίσκεται 
ή άνθρωπότης. όσον αφορά είς τό άνω ζήτημα 
κατά τάς ήμέρας ημών : “Οπως άλλοτε άρά γε 
συνάπτονται οϊ γάμοι, γεννώνται αρκετά τέκνα, 
πολλά έκ τούτων θνήσχουσιν έν τή παιδική ή
λικία, έν τή <>>ρίμω, χαί ποία υπερέχει άρά γε 
σήμερον ή γέννησις ή ή θνησιμότης ;

“Οσον αφορά τούς νάμους κατά τάς υπό οια- 
φόρω* ευρωπαϊκών κρατών στατιστικός εγένοντο 
οί έξής αριθμοί :

Συνήφθησαν γάμοι κατά τήν τελευταίαν δε
καετίαν τού XIX αίώνος(1891—1900) κατά 
μέσον όρον όκ-.ώ έπί 1000 κατοίκων. Ό δ’ α
ριθμός ούτος κατατάσσεται εις τά διάφορα κράτη 
ούχί έξ ίσου πανταχού. ΊΙ Ρωσσία παρέχει 
8,9 έπί χιλίων, ή Γερμανία 8,2, ή Αυστρία 
8, ή 'Αγγλία 7,8, ή Γαλλία 7,5, ή ’Ελβε
τία 7,4, ή 'Ολλανδία 7,3, ή Ιταλία 7,3, ή 
Δανία 7,2, ή Νορβηγία 6,6, ή Σουηδία .>,9, 
καί ή 'Ιρλανδία μόνον 4,8.

Τόν μεγαλείτερον αριθμόν τών συναφθέντω* 
γάμων κατά τήν περίοδον ταύτην παρέχει ή 
Σερβία 10 έπί τών χιλίων. Έάν παραβάλη 
τις τούς αριθμούς μέ εκείνους, τούς οποίους 
παρέχει ή πρώτη πενταετία τού ήμετέρου αιώ- 
νος (1901 —1905), εξάγεται, ότι ό αριθμός 

εκείνων, οΐτινες επιθυμούσι νά ύποβληθώσιν είς 
τά δεσμά τού γάμου, εις τά περισσότερα κράτη 
δέν έλαττούται, άλλά τουναντίον αύξάνει. Έκ 
τών 25 άπαριθμηθέντων κρατών, τά 15 παρέ
χουν έπαύξησιν κατά τόπους αρκούντως σημαν
τικήν. Ηύξήθη ό αριθμός τών γάμων έ* 1’ω- 
μουνίφ, Ισπανία, Πορτογαλ.λία. Γαλλία, 'Ολ
λανδία, 'Ελβετία, Βελγίω, ’Ιρλανδία. Έμεινε 
στάσιμος έν 'Αγγλία, ή όποια ώς φαίνεται έχει 
ίδιους πολιτιστικούς τύπους καθιερωθέν τας άπας 

διά παντός.
Ήλαττώθη ολίγον, ίσως έν σχέσει μέ τήν 

βιομηχανικήν κρίσιν 1902—1903, έν Γερμσ- 
νίφ καί Αυστρία. Ηύξησε δέ καταπληκτικώς έν 
Βουλγαρία, ήτις μετά τής Σερβίας έδωσε τό 
1904 π. δ. χ. εξαιρετικόν καί μέχρι τούδε μή 
έπιτευχθέντα αριθμόν 11.4 έπί χιλίων.

Έν γένει οφείλομε* κατά τάς στατιστικός 
πληροφορίας νά είπωμεν, ότι οί σλαυοι συνά
πτουν γάμους, ώς φαίνεται, πολύ συχνά καί μέ 

προθυμίαν.
Όσον αφορά τήν Ρωσσίαν, ό αριθμός ό άνα- 

φερόμενος είς τά έτη 1901 —1905 δέν έξηκρι- 
βώθη είσέτι ή τουλάχιστον ούδαμού δύναταί 
τις νά εϋρη αυτόν. Οϊ μικροί αριθμοί τής 'Ιρ
λανδίας, ήτις ευρίσκεται είς λίαν ανωμάλους καί 
βαρείς κοινωνικός συνθήκας, εννοούνται οίκοθεν, 
Ή Σουηδία καί ή Νορβηγία καί ή Φιλανδία 
επίσης παρέχουν έν συνόλω μικρούς αριθμούς 
συνάψεως γάμων, ίσως διότι αύται εύρίσκονται 
ώσεί εντελώς μακράν έκ τής μεγάλης οδού τών 
βιομηχανικών σχέσεων. Άλλ’ ίσως εν τή δε
δομένη περιστάσει λαμβάνουσι μέρος καί αί χλι- 
ματολογικαί συνθήχαι, ό ψυχρός καί σκυθρωπός 
βορράς, ή δυσμενέστερο* διεξαγόμενη καί ύπό 
βαρυτέρους όρους εύρισκομένη πάλη τής αύτο- 

συντηρήσεως.
"Οσον αφορά τήν ήλικίαν, καθ' ή* συνάπτε- 

ται ό γάμος, ενταύθα όλα τά σλαυΐχά έθνη άπο- 
τόμως διακρίνονται από τούς ευρωπαϊκούς αριθ
μούς κατά μέσον όρον. Οϋ_ω έν Σερβία ο! ά/δρες 
νυμφεύονται (1891—1905) έν ήλικία 21-7 
έτών, έν Βουλγαρίφ 22-4, ένώ έν Γερμανία 
(1901 —1905) έν ήλικία 28-9 έτών, έν Σουη
δία 27-8. Υπανδρεύονται αί σερβίδες καί αί 
βουλγαρίδες κατά μέσον όρον εν ήλικία 19-20 
έτών, αί δέ γερμανίδες 25-7 έτών, αί σουηδί- 
δες 26-6. Έν γένει δέ παρατηρεΐται τοιαύτη 
αναλογία. "Οσον έθνος τι ύπερέχει έν τύ πολι 
τισμώ, όσον καλλίτερο·* καί περισσότερον ικα
νοποιούνται αί πολιτιστικά·., διανοητικά·, καί 
ήθιχαί απαιτήσεις καί άνάγκαι του, τόσον ανώ
τερα είνε καί ή ήλικία τών γάμων. Εντεύθεν 
εξηγείται καί ή καταφανής οιαφορά τής ηλικίας 

τών έγγαμων έν τοϊς χωρίοις καί εν ταϊς πό- 
λεσιν. Έπί χιλίων 20 έτών άνδρών έν Γερμα

νία έν τή πόλει νυμφεύονται 86, έν τοϊς χω

ρίοις 108. Έκ τών χιλίων Ιδτιδων παρθένων 
ύπαδρεύονται έν τή πόλε·. 65, έν τοϊς χωρίοις 
73 καί ούτω καθεξής.

Κατά τό επάγγελμα περισσότερον νυμφεύον
ται (Σουηδία π. δ. χ. από τοΰ 1901 —1904) 
οί εμπορευόμενοι,ήτοι 8 έπί χιλίων.Όλιγώτερο* 
κατά τι οί τεχνήται καί οί βιομήχανοι 7,2 έπί 
χιλίων.

Άκόμη όλιγότερον οί άντιπροσωπεύοντες 
έλεύθερα έπαγγέλματα 6.3 έπί 1000. Καί πολύ 
ολίγον οί χωρικοί γεωργοί 4.8 έπί 1000.Ση
μειωτέο* όμως, ότι ή γεωργική εργασία έν Ευ
ρώπη καταπίπτει καί εκτοπίζεται βαθμηδόν ύπό 
επιχειρηματικής, παραγωγικής καί βιομηχανι
κής. Καί ό πλέον γόνιμος διά τόν γάμον πλη
θυσμός εισέρρευσεν έκ τών χωρίων είς τάς πό
λεις, διό καί ό αριθμός τών εισερχομένων ε’ς 
γάμου κοινωνίαν κατά τήν τελευταίαν πενταε
τίαν αρχίζει πλέον έν τισι χώραις νά συγχέη- 
ται καί δέν είνε δυνατόν νά έξάγη τις θετικά 
πορίσματα.Αλλαχού μέν (κυρίως εις τάς σλαυϊ- 
κάς χώρας) ώς πρότερον νυμφεύονται περισσό
τεροι έν τοϊς χωρίοις, αλλαχού δέ τούς μεγα- 
λειτέρους αριθμούς τών γάμων παρέχει ή πόλις. 
Θά ένόμιζέ τις, ότι άφ’ ού οί άνθρωποι σήμερον 
προθυμότερου νυμφεύονται καί ύπανδρεύονται, 
άφ’ οΰ ό άριθμός τών γάμων όλοέν αυξάνει, 
πρέπει καί τέκνα νά νεννώνται περισσότερα, ή 
γεννητικότης τής σήμερον πρέπει νά είνε ανώ
τερα τής κατά τήν προηγηθεΐσαν περίοδον. Έν 
τούτοις έν τή πράξει παρατηρεΐται ακριβώς τό 
αντίθετον φαινόμενο·*. Γάμοι πολλοί, άλλά τέ
κνα δέν ύπάρχουσιν. Ώς πρός τούτο άπασα ή 
Ευρώπη παρέχει ζωηρά* έπιδεικτικήν εικόνα 
συστηματικής, έπαισθητής και προοδευτικής 
μειώσεως τού αριθμού τών γεννωμένων. Ή Αυ
στρία συγχρίνοντες πάλι* τήν περίοδον 1891 — 
1900 καί 1901 —1905, είχε τόν αριθμό* 37.2 
έπί χιλίων καί τώρα 34. Ή Πρωσσία 37.1 
τώρα 33.5. Ή ’Ιταλία αντί 35—32.5. Ή 
'Ολλανδία 32.5 καί 30.8. Ή Νορβηγία 30.3 
—28.5. Ή Αγγλία 29.9—28.1. ΊΙ Γαλ
λία, ήτ'.ς έν γένει έχει πάντοτε πσλύ μικρόν 
αριθμόν γε*νήσεων, άπό 22.2 ύπεχώρησε έως 

■ 1.2, έν έτει δέ 1905 μόλις 20.5 τών γεννη- 
θέντων έπί χιλίων κατοίκων. Μόνον αί σλαυϊ- 
καί χώρα·., ώς άλλοτε, κρατούσιν άκόμη ύψηλά 
τήν σημαίαν τής γεννητικότητος καί τής τεκνο
ποιίας, μολονότι καί έν αΰταίς παρατηρεΐται ώς 
έπί τό πλεϊστον συστηματική καί βαθμιαία κα- 

τάπτωσις.
Έν Σερβία λ. χ. ήτο 41,7 καί χατήλθεν εϊς 

38,8. Άλλά έν Βουλγαρία άπό 39,5 έπί χι
λίων άνήλθεν είς 40,9 καί κατά τό 1905 μά

λιστα έφθασε 43,8. Τούς μεγαλειτέρους αρι
θμούς παρέχει ή Ι’ωσσία 48,7 κατά τήν τελευ
ταία·* περίοδον τού XIX αίώνος καί 47,9,κατά
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τά πρώτα έτη τού εικοστού.

Ό ζωολόγος της Δρέσδης Roesle, όστις πα
ρουσίασε·/ όλα αυτά τά πραγματικά διδόμενα εις 
αριθμητικήν σειράν αριθμών, λέγει περί τοιαύ- 
της αναλογίας: "Οσον κατώτερος είνε ό βαθμός 
τού πολιτισμού ενός "Εθνους καί όσον νοτιώτε- 
ρον κεϊται ή χώρα, τόσον ανώτερος είνε ό α
ριθμός τής γεννητικότητος. Τί παρέχει κατά 
τήν αναλογίαν ταύτην τό χωρίου και ή πόλις; 
Αί παλαιαί παραδόσεις, κατά τάς όποιας ή πό
λις ύπό τήν έποψιν ταύτην ύπελείπετο τού α
γροτικού πληθυσμού, ήδη έκλονίσθησαν, άλλ* 
ίσως διότι αύτός ό υγιής, ό πλέον γόνιμος ύπό 
τήν έποψιν ταύτην πληθυσμός έσπευσεν έκ τού 
χωρίου εις τάς πόλεις.

Ύπάρχουσι χώραι, ένθα ώς πρότερον τό χω- 
ρίον παρέχει μόλα ταύτα μεγάλους αριθμούς 
γεννητικότητος παρ’ όσον αί πόλεις. Οϋτω έν 
Πρωσσϊα κατά τέλη τού παρελθόντος αίώνος 35. 
5 (πόλεις) καί 40.1 (χωρία). Έν τή αρχή 
τού άρξαμένου α’.ώνος 32.9 καί 38.9. Βαυαρία 
34.9 καί 38.4, καί μετέπειτα 33.3 καί 38.2 
καί ούτω καθεξής. Άλλ’ υπάρχει καί ολόκλη
ρος σειρά χωρών, ένθα ή πόλις αριθμεί γεννή
σεις περισσοτέρας τών χωρίων.

Ούτως ή Σουηδία παρέχει έν τή αντίστοιχο» 
περιόδω 32,0 (πόλις) καί 27,1. Καί έπειτα 
31.1 καί 25.5. Ή Γαλλία 22 καί 21.4 καί 
21.4. Τοιούτους ακριβώς αριθμούς παρέχει ή 
’Αγγλία καί ακόμη ολόκληρος σειρά χωρών. 
Μόνον δέ αί σλαυϊκαί χώραι, καί ιδία αί αύταί 
Σερβία καί Βουλγαρία παρέχουν γεννητικότητα 
έν τοϊς χωρίοις άνωτέρα- παρ’ όσον έν ταΐς πό- 
λεσιν, καλλιεργούντες κατά τά παραγγέλματα 
τών προγόνων των τήν γήν έν ίόρώτι τού προ
σώπου καί ενταύθα ακριβώς ζαρποφορούντες πολ - 
λαπλασιάζονται.

Τίθεται ήδη τό ζήτημα τής θνησιμότητος. 
Έν αυτή τά αριθμητικά διδόμενα προσκρούου- 
σιν εις τι φαινόμενο·/ λίαν περίεργον, εις εξα
γόμενα εντελώς απροσδόκητα μέχρις ('ορισμένου 
βαθμού. Παρά τήν πληκτικότητα τού πληθυ
σμού τών πόλεων, παρά τήν ολόκληρον σειράν 
ουσμενών συνθηκών, μεθ’ ώ/ είνε συνδεδεμένη 
ή γενομένη άπομάκρν/σις τού ανθρώπου έκ τής 
φύσεως καί τών άρχεγόνων όρων τού βίου, ή 
Ονησιμότης ακριβώς έν ταΐς πόλεσ.ν ήλαττώθη 
καί έξακολουθεΐ να έ/αττοΰται έν μεγάλη κο- 
λοσιαία κατιούση προόδω. Καί ή έλάττωσις 
αυτή ζωηρότερου παρατηρεΐται κατά τά πρώτα 
πέντε έτη τού α’.ώνος ημών,παρά κατά τήν τε
λευταία·/ δεκαετίαν τού παρελθόντος. Ήλατ- 
τώθη καταπληκτικώς ή θνησιμότης τών παι
διών, έμειώθη έπαισθητώς ή έξασθένησις έκ 

μολυσματικών νόσων, ήλαττώθη έπίσης έν κα

ταπληκτική προόδω ή έκ τής φθίσεως Ονησιμό

της. Έάν δέ ή μεϊωσις αύτη τής θνησιμότητος

δύναται να χρησιμεύση σχετικώς ώς μέτρου 
προόδου, τότε δέον να όμολογήση τις ότι ή Ευ
ρώπη ύπό τήν έποψιν ταύτην επέτυχε·/ εις τάς 
ήμέρας ήμών καταπληκτικά αποτελέσματα, κα
ταπληκτικήν νίκην τής προόδου έπί τού θα
νάτου.

Ή έλάττωσις αύτη τής γενικής θνησιμότη
τος είνε τόσον μεγάλη, τόσο/ γιγαντιαία, ώστε 
αύτη παραλύει εντελώς τάς προσπάθειας τής 
περιστολής τών γεννήσεων καί παρέχει μ' όλα 
ταύτα υπεροχήν εις τήν γενικήν αυξησιν τού 
πληθυσμού, αν οΰχί έφ* όλης τής γηΐνης σφαί
ρας, έν πάση περιπτώσει τουλάχιστον έν ταΐς 
Εύρωπαίκαϊς χώραις, διότι όλαι αί άναφερόμε- 
ναι πληροφορία·. περισυνελέγησαν [άποκλειστιζώς 
έν Ευρώπη. ’Ιδού αριθμοί τινες.
. Ή γενική θνησιμότης όλων τών ήλιχιών έ
διδε κατά τά τέλη τού 19 αίώνος έν Ίσπανίφ 
29.7 έν τή αρχή δέ τού εικοστού 26.1. Έν 
Αύστρία 26.7‘καί ’4.4. Έν Ίταλίφ 24.2 
καί 21.9. Έν Γεσμανία 22.2 καί 19.9. Έ/ 
Γαλλία 21.6 καί 19.6. Έν Νορβηγία 16.2 
καί 14.6 καί ούτω καθεξής.

Τούς μεγαλειτέρους αριθμούς τής θνησιμό
τητος (μέχρι τού 1901) παρέχει ή Ρωσσία 
33.8. Τούς μικροτέρους δέ κατά τό 1902 ή 
Νορβηγία 13.8 έπί χιλίων.

Σημειωτέου, ότι ή θνησιμότης έξακοϊ ουθεϊ 
νά έλατ-.ούται οΰχί μόνον εις τάς χώρας, ένθα 
αύτη μέχρι τούδε ητο μεγάλη, άλλα καί έκεΐ 
ένθα (ώς εις τάς σκανδη/αυϊκάς χώρας π.δ.χ.) 
καί πρότερον έφθανε·/ ε’.ς τό έλάχιστον όριον

Τό ελάχιστο·/ τούτο όριον έξακολουθεΐ έν 
τούτοις νά προχωρή περαιτέρω. Λίαν ένδια- 
φέρον τυγχάνει τό περιστατικό·/ τούτο, ότι δη
λονότι ή έλάττωσις αύτη επέρχεται κυρίως διά 
λ)σμον τών πόλεων, καί ή διαφορά μεταξύ τής 
θνησιμότητος τών πόλεων καί τής τών χωρίων 
έν ταΐς πεπολιτισμέ/αις χώραις ίσοπεδούται.

Θά αναφέρω έν μόνον παράδειγμα. Έν τή 
Σουηδία άπέθανον κατά τό 30θν έτος τού πα
ρελθόντος α’.ώνος· έν ταΐς πόλεσι 34.6, έν 
τοϊς χωρίοις 22.4. Εις τό 60ον έτος 31.2 καί 
20.6. Εις τό 80θν 19.7 καί 16.4.

Κατά τά τελευταία έτη τού 19ου α’.ώνος— 
17.4 καί 16.1. Κατά δέ τό 1904 έ/ ταΐς πό
λεσι 15.2, έν τοϊς χωρίοις 15.3.Ούτω πόλις, 
ήτις οΰχί προ πολλού είχε θνησιμότητα κατά 
50—60 εκατοστά ανώτερα·/ τού χωρίου, ήδη 
διά τών εκπολιτιστικών της όρων κατέρχεται 
εις αγώνα καί αρχίζει νά νίκα τον κάτοικον 
τοϋ χωρίου, όστις καί σήμερον ακόμη δέ/ θέλει 
νά παραδεχθή ούτε έπιστήμην, ούτε υγιεινός 
απαιτήσεις, ούτε τελειοποιημένα αποχωρητήρια. 
Καθίσταται ακόμη καταφανέστερα ή έλάττωσις 

αύτη τής θνησιμότητος, προκειμένου περί αριθ

μητικών διδομένων άναφερομένων εις τήν βρε

φικήν ηλικίαν. Δεν απέχει πολύ ή έποχή, καθ' 
ήν ή θνησιμότης τών παιδιών ύπήρξεν ή μάστιξ 
τών λαών καί συνήρχοντο έπιτροπαί, διενηρ- 
γούντο συνέδρια, συνεζητούντο μέτρα, δι’ ών θά 
ήδύνατό τις νά σταματήση, είτε νά ελαττώση 
τουλάχιστον τό κακόν τούτο τής ανθρώπινης 
ύπάρξεως, τόν θάνατον τών γεννωμένων.

Τά τελευταία συνέδρια, έν Πιρογέφ, άναφέ- 
pouot περί -οΰ κολοσσιαίου άπιστεύτου αριθμού 
60, 65 καί 70 τών θνησκόντων έν τοϊς ρωσσι- 
κοϊς χωρίοις κατά τήν βρεφικήν ηλικίαν έπί 
100 γεννήσεων.

Ποιαν λοιπόν εικόνα μάς παρουσιάζει ή Ευ
ρώπη έπί τών συνόρων δύο αιώνων ε’.ς τό ζή
τημα τούτο ;

Συγκριτικώς είχεν ακόμη πολύ μεγάλους 
αριθμούς κατά τό 1900 όσον αφορά τό ζήτημα 
τούτο. Ή Αυστρία 23.6 έπί 100. Κατά τό 

1905 ό αριθμός ούτος έμειώθη μέχρι 21.3.Έ·/ 
Γερμανία ήτο 21.7 ήδη 19.9. Έν ’Ιταλία 
17.6 καί 16.7. Έν Γαλλίφ 16.4 καί 13.9. 
Έν Άγγλίφ 15.4 καί 13.8. Έν Σουηδίφ 10.2 
καί 9.2. Έπί τέλους έν Νορβηγίφ 9.7 καί 
8.1. Δηλαδή έν αλλοις λόγο'.ς ή Ονησιμότης 
τών παίδων έν Νορβηγίφ σήμερον είνε σχεοόν 
10 φοράς όλιγωτέρα εκείνης, ήτις προ ολίγου 
παρετηρεϊτο έν Ρωσία. Πασιφανώς ή άνθρωπό- 
της έν τώ ζητήματι τούτω βαίνει εις τά όρια 
τού δυνατού, πέραν τού όποιου αρχίζει ουτοπία, 
ή οδός προς τήν αθανασίαν.

■*·

Δυνάμεθα ήδη νά παραθέσωμεν δύο σειράς 
αριθμών : Προοδευτικήν μείωσιν τής γεννητι
κότητος καί έπίσης προοδευτικήν συστηματικήν 
έλάττωσιν τής θνησιμότητος. Θά έχωμεν πολύ 
περίεργα εξαγόμενα. Έπί 1000 κατοίκων γεν
νώνται περισσότεροι παρ’ όσον θ/ήσκουσιν. Έν 
Βουλγαρϊφ έν τή γονίμω καί πολυκάρπφ Βουλ- 
γαρίφ έν τέλει τού XIX αίώνος κατά 13,5,σή
μερον δέ (1905) κατά 21.9. Έν Γερμανίφ 
νϋν 1000 θ/ήσκουσι καί 1014,5 γεννώνται.’Εν 
Νοτβηνία 1013.9. Έν Άννλία Ί 012.1. Έν 

’Ιταλία 1010 7. Έν Ελβετία 1010.4 καί 
ούτω καθεξής.Έν Γαλλία ακόμη, ήτις φημίζε
ται ώς χώρα εκφυλισμού άποθνήσκουσι 1000 
καί γεννώνται 1001,6 Δηλαδή έν οΰδεμια τών 
Ευρωπαϊκών -χωρών, παρά τάς έκφρασθείσας 
γνώμας, αλλά μή στηριζομένας έπί πραγματι
κού αριθμητικού εδάφους, δέν ύφίσταται ποσο
τικός έκφυλιυμός.

’Εκτός τούτου κατά τήν τελευταία·/ πενταε
τίαν χάρις εις τήν βαθμηδόν έλαττουμένην 
θνησιμότητα, παρατησεΐται βανερώς ή έπαύξη- 
σις καί ό ανθρώπινος στρατός αυξάνει καλλίτε
ρο·/ καί περισσότερον, παρ’ όσον έν :ή προηγου- 
μένη έκατονταετηρίδι. Έάν δέ ληφθή ύπ’ όψιν 
ότι κατά τόν XIX αιώνα ό πληθυσμός τής Εύ- 

ρΐι'ιπης έδιπλασιάσθη, τότε έπί τού παρόντος ου
δόλως πρέπει νά φοβούμεθα διά τό μέλλο/ τής 
άνθρωπότητος. Θά ζήσώμεν ακόμη. Μάλλον 
πρέπει νά φοβούμεθα τούτο, ό,τι εϊμεθα πολλοί 
καί τό ζην άπέβη στενόχωρο·/, δύσκολο·/ καί α
νήσυχο·/.

Έπι τού παρόντος «Die naturlich Bewe- 
gung der BevOlkerung in den Europal’s- 
chen Slaaten» όπως ονομάζει ό ύγειονολόγος 
Roesle τήν αναλογίαν ταύτην τών μόλις άναφερ· 
θέντων αριθμών σαφώς όμιλεϊ περί μεταπαρα- 
γωγής, ότι ή διαφορά μεταξύ τών γεννηθέντων 
καί άποθανόντων τείνει μάλιστα έπί τού παρόν
τος νά αΰξηθή.

Άλλ' ίσως θά έλθη πιθανόν συντόμως έποχή 
τοιαύτη, οπότε ή αναλογία αύτη τών αριθμών 
θά μεταβληθή καί δέν θά περιγρά-ir τοιαύτας 
χαροποιός προσδοκίας.Πράγματι, ε’.ς τί τείνει ή 
άνθσωπότης, έάν έξετάσωμεν τούλάχιστον ολί
γον όλα αυτά τά αριθμητικά διδόμενα ; Άναμ- 
φιβόλως εις τήν φυσικήν αθανασίαν. Αύτη Οέλη 
νά κανονίση τήν γεννητικότητα της, περιφρου- 
ρεϊται από τάς αφαιμάξεις, δημιουργεί <Zwei- 
kindersislem» καί όλην αυτήν τήν ενέρ
γειαν, όλα τά δώρα καί τάς κατακτήσεις τού 
πολιτισμού της διαθέτει πρός τούτο, όπως φυ- 
σικώς καθαρίση τήν ζωήν της, έξυγειάνη αυτήν 
καί άπομακρύνη τά βλαβερά στοιχεία, όπως 
συνδυάση τήν διακανόνισιν ταύτην μέ τήν γεν
νητικότητα. Δέν θέλει νά γεννώνται πολλοί, 
αλλά δέν θέλει καί ν’ άποθάνη. Καί πρός τούτο 
κατευθύ/ονται όλαι αί προσπάθειαι διαφόρων 
κοινωνικών σωματείων, άτινα άναλαμβάνουσι 
τήν τσοντίδα περί τών νεογεννήτων, παντοίων 
κοινωνικών κατοικιών, οικιών, άσυλων,ταμείων, 
νοσοκομείων, κ.τ.λ. Οί Σλαύοι ακόμη έχουν 
τάς παλαιός άρχάς καί ώς πρότερον πολλοί γεν
νώνται καί πολλοί Ονήσκουσ'.ν. Οί δυτικοί Ευ
ρωπαίοι έν τώ ζητήματι τούτφ ευρίσκονται εις 
άλλον δρόυ.ον, ή τουλάχιστον ευρίσκονται έμ- 
ποός πολύ μακράν καί θέλουν νά παρατείνουν 
τήν ζωήν των άναλόγως τού αριθμού τών γεν
νήσεων.'Αλλά νομίζω, όσο/ άφορά εις τούτο, ό 
πολιτισμός έπραξε τό πάν σχεδόν πλέον ό,τι ή- 
δύνατο καί ή περαιτέρω έλάττωσις τής θνησι- 
μότητος τούλάχιστον κατά τι αξιοσημείωτο·/, 
άμφιβάλ/ω άν θά είνε δυνατή καί πραγματο
ποιήσιμος.

Έάν δέ ή θνησιμότης σταματήση έστω καί 
είς τά έλάχιστα όρια, ένθα ευρίσκεται σήμερον 
έν Νορβηγία,ή δέ γεννητικότης ώς πρότερον θά 
έλαττούται προοδευτικώς, τότε θά έλθη τοι
αύτη στιγμή, οπότε ό πρώτος αριθμός θά γείνη 
ανώτερος τού δευτέρου καί ή άνθρωπότης θά άρ- 
χίση νά βιδίση είς τόν έκφυλισμόν ποσοτικώς 
καί θά έξολοθρευθή.

Άλλ’ όμως τις οίδεν : Ίσως τότε το ένστι
κτον τής αύτοσυντηρησίας αμέσως θά ύπαγο-



Η Φ Υ Σ I Σ 329328 II Φ Υ Σ I Σ
σεύσ») εις τόν άνθσωπον τήν ανάγκην τη; άντι- 
καταστάσεω; καί ή τεκνοποιώ. ')' άσχίση ν’ αϋ- 
ςηθή. Κατά τήν Γ.τζαΰΐΓτ Ttsv.iztfj·.·/, έν ~·ίζτ, 
πεσιτ.τώσε; πολύ περίεργο; καί ■/ασακτησ'.στ'.κή 
τυγχάνει ή ελχ-.τωσ·.; αυτή τή; ζωηρά; ■/.■>·. τα
χεία; άνταλλχγή; ιαεταςύ τή; γεννητικότητο; 
καί τήί θνησιαότητο;. Καί αί μεγάλα·, γερμα
νικά1. αύθεντικότητε; έςηγούσι τούτο ούχί μόνον 
λόγφ τής οικονομική; κκτχστάσεω; τών χωσών, 
τών ορών τού κ'λίμιτο;, τή; κο·.·.ω/·.κή; ζωή;, 
άλλα καί λόγω τού περιστατικού ότι ή άνθσω- 
πότης άπέβη πλέον εκπολιτισμένη, ότι τα συμ
φέροντα αυτής εΐνε ανώτερα, σί τάσεις τη; εύρύ- 
τεραι, αί άνάγκαι περισσότερα!. Τσω; ταύτα 
έχουσιν ουτω μέχρι; ώρισμένου τίνος βαθμού.

Άλλ’ όρΟότερον θά είχε τούτο ούτω, εάν καί 
ενταύθα οέν υπήρχε·.» αρκετή οόσις μεροληύίας, 
εάν οέν συνενέοντο τυγαίω;, είτε σκοπίμως δύο 
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ουχι εντελώς της αυτή; φυσεω; εννοιαΓ η κα· 
θσριότης τής φυσική; ζωής καί ή έλλειύ:; τής 
γεννητικότητος τής τεκνοπο ίν;.

Εκείνο, οπερ άποτομως καί σαφώ; προσβάλ
λει τήν δρασιν έκ τών πορισμάτων τών άρ.θ- 
μών τούτων καί τών άριθμητ.κών ο ακυμάν- 
σεων τού πληθυσμού τών ευρωπαϊκών χωρών 
εις τα; ημέρα; ημών, είνε τούτο : ή καλή, ή 
υγιής έπΐδρασις ε'πί τού οργανισμού τή; όρθώ; 
διαρρυθμιβθείση; ζωή; τών πόλεων. Τώρα οέν 
ϋ'ρίστανται πλέον έν Ευρώπη /·. ουστυχίαι τών 
στοιχείων, αί ακαταλόγιστοι καί καταστρεπτι- 
καί έπιδημίαι.

Τά βρέφη δέν Ονήσκουσιν έκ τής θερινή; χο- 
λερίνης. Ό κίνδυνο; τής φθίσεως έν πολλοί; 
παρέλυσεν έντελώς, ή θνησιαότη; έκ τών με
ταδοτικών καί μολυσματικών ασθενειών i'z'Jj.zz 
μέχρι τού ελάχιστου όσιου.

Ί5ού επί τούτω ίσω; περισσότερον παρ' οσον 
έπί άλλω τινι δύναται καί δικαιούται νά ϋπερη- 
φανεύετα·. ό πολιτισμό;, ό'σ-.ι; πράγματι έ'πραςε 
διά τήν υγείαν τού ανθρώπου πάρα πολλά.

Έάν δέ θά ήδύ/ατο τώρα νά έφεύρη τ', μονον 
καί διά τήν οικονομικήν εύημερία., θά έδίδα- 
σκεν τον άνθρωπον νά υή έχη άνάγκα; καί 
νά μή πένεται.

Έν Όδηοοΰ τή 6 ‘Απριλίου 1909.
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Έξάσκει τήν θέζ.ησίνσου, ϊνα ανένδοτος 
και σταθερός μένης εις ο,τι θά κρίνης δί
καιον.

Ό ανόητος σπανίως είναι γενναίος, κα
θόσον ή γενναιοφροσύνη ουδέποτε πρέπει 
νά ΰποτιμ.άται.

Ό μοχλός τής ελευθερίας δέν είναι τό 
έγχειρίδϊον, αλλά τύ ξίφος.

Τύ ράπισμα άναφλέγει τύν θυμόν καί ε
ξάπτει τήνπυράν.

Εύκολώτερον μάς σταματά μία. λέξις ή 
εν όρος.

Γενικώς δέν ‘ζητεί τις συμβουλήν διά νά 
τήν άκολουθήση, τίλλά διά νά έρίση μέ τόν 
δίδοντα ταύτην.

Ύπάρχουσιν άνθρωποι, καί δυστυχώς 
πολλοί, οΐτινες αληθώς δέν μετανοοϋσι ή 
διά τάς καλάς πράξεις των.

ΤΙ αναμονή τής χαράς είναι προς τήν χα
ράν, ο,τι καί ύ κάλυξ πρός τό ρόδον.

Άπομάκρυνον τήν ιδιοτέλειαν έξ έκά- 
στης ϋποσχέσεώς σου καί Get άπομακρύνης 
ουτω τήν πενίαν καί τήν κατάκρισιν.

ΤΙ θέλουσα ν’ άγαπηθη γένι, δεν πρέπει 
νά παρατηρή κατά πρύσωπον εκείνον, ύστις 
αδιαφορεί, άλλά νά γελά καί θομυύή πλη
σίον του μετ’ άλλου, χωρίς νά δίδη προσο
χήν, εις εκείνον, ύστις Οά δείζη τότε τύ εν
διαφέρον του.

Οί άνδρες πρέπει νά είνε πάντοτε δί
καιοι, αί δέ γυναίκες φιλεύσπλαγχνοι.

ΦΡΙΚΤΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
‘Λ'ι αλ νί'κτιις ϊκεν'χα;
Toe άννοΐ’ ίρωτο’ς μας με ποιαν 
Λ'άοιν εροιπτ' ώχράς τάς ακτίνας 
ή ζ'ελήνη, μι μάς ίμετδια.

'Κνί)ν/ιήοι·υ ριλήματα πόσα,
Τρνμερίι μΐΐς εμιίΐυνν τότε'
Τώρα πλέον οκί.ηρά οιοτπώσιν,
Mi στερείς iv oof βλέμμα ά.τό π·'·ττ.

' ΚιΟυμήσον σρικτά πώς κρατοΐοτς, 
‘Στήν'καρδιάν αυν τό -χέρι μια: τρι/ιον 
Kai frr. Moira 'χείλη φιλοΐοες, 
Τάς άχνάς παρειάς ιιον μέ πόνοι'.

ΈνΟνμήο V ένα άρπαν καί /οίνον, 
’-τής I'VUtZ; ιήν /ΙαΟεΐαν γαλήνην, 
Μάρτιος ήτο ή μάγος -'ελι',νι/,
■ Πως iKi Ιής Μ ’ έιιι'να καί μόνον ■

’J'.'vih'/iiooi· οκλι,ρά, ένΙ/ιμήσια·,
Ιό; μοι μίαν και μόνην ίλπίΛα,

Τής ΐίοιής ιιον τί,ν /ιύνην άχτίδυ.
Μέχρι τάραν, ώ γίλη, λιπόουν.

ΙΙύίΙον .·ΐ'« o/pfwr ΐχιο,
"Οπόν μένεις πληοίον σαν νάμια
' Αν πονμς, νά πονώ, νά λυπάμαι 
Καί >'<>■ χιιίρι/ς, νά χαίρω μί οέ.

«•ΐΛ,σΓϊΐϊΟΣ: ιλ. μβλιχςλχ 
Μηχανικός έν Καΐρψ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΊΚΑΙ
'ΡριιΖιι '/τής «τοδυχή; ιψ ί, ι! A’lii'Ceg καί ό Ηεοτΰκης συμβαδίζουν όμιλοίνιες 

(Φωτογρ. Αρθούρου λ'άρ-;

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΓΜΒΟΓΛΗ

Τό οάοιιακον τΰυ ιίνοίίιιο.·

Κατά τήν ανυιςιν, όπου ή φυσις άρχίζει μέ 
νέαν ζωήν, νέαν ακμήν καί ζωηρότητα καί 
χαριν, μόνον τ<> πόιμα τοΰ ανΐΐρώπου κατα|»ε- 
|ίλημ: νον «π<> τάς κακουχίας τ<·ΰ χειμώνας καί 
ΐ| κοιλία καί ό στόμαχός του αλλοιωμένοι έκ 
ιών έν αύτή ύκαίΙαρσιών εχοισιν ανάγκην έπι- 
μιο.ιίιις τινός, ήτοι καθαρισμοί καί ζ'.ιογονή 
οεως. Λν δέ δέν ΰ.ποβάλωμεν ταίτας διά 
τήςι/υσικής οδοί, ΐλ'ι έςέλίίωσιν αίται κατά 
τρόπον ΰγώμαλον καί ίν.τροπον, δηλ. διά 
οπνρίων, οιδημάτων, ηλοκταινών, εξανθη
μάτων, ογκωμάτων κτλ. οπερ βλαβερόν καί 
έπιζήμιόν έστιν.

Συμβουλείομεν οί)εν τήν άμεσον λίμμν κ<<- 
ί'αρπίοΐ' εις πάντας, ιδίως εξ εκείνου τού κα 
ίίορκτικοΰ, οπερ έκαστος έξ υμών έχει συνι ι- 
ΐΚσει νά λαμβάνΐ].

’Αποφεύγετε όμως τά καταπότια Ιΐίνκ. ά' 
τινα καί πεπαλαιωμένοι ούσίαι εισί καί βλά
βην μάλλον έπιηέρουσιν εις λεπτούς καί ασθε
νικούς στομάχους.

Ο ΔΟΚΤΩΡ
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[Αίθουσα ευρύχωρος μέ καθρέπτας, έδρας καί 
άνάκλιντρα. Τράπεζα στρογγυλή αρκετά μεγάλη 
εις τό μέσον έκ καρύου ξύλου, πεποικιλμένη. 
Θύρα άγουσα εις κοιτώνα έναντι τής εισόδου. 
Δύο θύραι αριστερόθεν, άγουσαι ή μέν έναντι 
εις την αίθουσαν τής υποδοχής, η δέ προς 
κοιτώνα. Έτέρα θύρα άγουσα εις έστιατόριον 
δεξιόθεν καί παρά τή γωνία δύο ετεραι θυραι 
τής υπηρεσίας. Δεξιόθεν δύο ύψηλαί ξύλιναι 
τετράποδοι βάσεις μέ δοχεία καί άνθη καί γύ- 
ρωθεν καί εις το μέσον τής αιθούσης ταύτης 
πολύφωτα ηλεκτρικά].

Τή 18 Μαρτίου παρελθόντος προέβημεν εις 
πνευματιστικήν συνεδρίαση· έν τή οέκία ταύττμ 
τοΰ κ. Ίω. Δημοκράτους, Αντιπροσώπου τοΰ 
οίκου Χωρέμη-Μ.πενάκη, έν Κα'ίρφ, παρόν
των αυτού καί τής 
συζύγου του Μα
ρίας, τής αδελφής 
της “Αννας Μαυ- 
ροπούλου, των υι
ών τον Βασιλείου 
καί Άχιλλέως, τοΰ 
Άλεξ. Αιαούτση, 
μεσάζοντος, καί έ- 
μοΰ, καθ' ήν <ίπη- 
λαύσαμεν άλως έκ ■ 
τακτα καί περίερ
γα πνευματιστικά 
φαινόμενα, δτιτα 
ευχαρίστως μετα- 
όίόομεντοΐς ήμετέ- 
ροις άναγνωσταις.

’Εν πρώτοις, κατ' ά.παίτησιν της κυρίας 
ίημοκράτους έπεγειρήοαμεν κινήσεις καί συ

νεννόηση’ διά τής τραπέζι,ς, ή"ΰ, μολονότι 
βαρύτατης ονσης, 20-25 δκάδων βάρους, έν 
τοΰτιις μετά πεποιθήσεως έκαάήσαμει· πάιτες 
πέριξ αυτής, (καθόσον και άλλοτε ε.πιχειρή- 
σαντες, ίκινείτο αιπη πιλιι ευκόλως ΐ·πό των 
πνευμάτων), έκτ'ις τοΰ κ. Δημοκράτους, οστις 
έ.τροτίμησε νά πεοιμένη την έκδήλωσιν των 
γεγονότων έκ τοΰ άσφαλεστέρου, τοι·τέστιν α
ναπαυόμενος έν τινι απέναντι Ανάκλιντρο), ως 
έκ των πολλών ημερησίων έργασιών τον και 
διά νά ήναι εις καλλιτέραι θέσιν να εκτίμα την 
αλήθειαν ή ου τώ> φαινομένων.

Μετά 3—5 λεπτά τής ώρας ή τράπεζα ήρ-

Δ! αχηματίΓ.&έϊσαί γ.τ' τού πνε/γιατΟί τοΰ .Vijep εικόνες

χισε νά κινήται ποικιλοτοόπως, Sts καί ήρχί- 
σιμεν έρωτήσεις.

Έοώτ. Καλώς. Εύχαριστοΰμεν άτι ήλθες. 
Είσαι Αγαθόν πνεύμα :

Άπόκο. Μάλιστα.
Έοώτ. Γνωστόν τή Οικογένεια ;
Άπόκο. Μάλιστα.
ΈοώτΓ Θά συνιελέσης νά συνομιλήσωιιεν 

καί μέ άλλα πνεύματα ;
Άπόκο. Θύχί, μόνον μετ' έμοΰ.
Έοώτ.” Καλώς, τότε θά μας ευχαρίστησης 

με φαινόμενα περίεργα και πρωτοφανή ;
Άττόκο. Θά προσπαθήσω νά σάς ευχα

ριστήσω.
·,Εοώ·Ζ..'ΧαΙρέιησον^τ'ην Κυρίαν.
Άϊϊόκο. (Χαιρετά διά τής κλίσεως τής 

_________ _ ______ τραπείης).
Έρώτ· Χαιρέ

τησαν καί έμέ.
Άπόκο. fχαι

ρετά επίσης).
Έοώτ. Άντι-V

χαιρετώ.’'Ηδη πα- 
ρακαλονμεν νά μας 
ειπης ποιον πνεΰ
μα είσαι.

Άπόκρ. (σιω
πά).

Έοώτ. Καλώς, 
δέν θέλεις νά εΐ- 
πης· (δέν είσαι λοι
πόν άγαθόν). Τότε 
ιά ίγείρης την τρά

πεζαν πρΰς τά άνω.
Άπόκο. Σβύοατε καλώς τά φώτα.
Έοώτ. (Ό Άχιλλεύς σπεύδει καί κλείει 

τά ήλεκτρικά).
Άττόκο. ('Αμέσως ή τράπεζα ήρχισε ζωη

ρότερου τά κινήται) νά κλίνη προς τά ίδιο ή 
τά έκεί καί υστέρου προς έκπληξιν πάντων νά 
εγείρεται μετέωρος).

Έοώτ. .Υά, νά, ιδού, σηκώνεται....νά, ύ- 
φιόνετιιι, έφιόναζον τινές.

Άπόκο. (Κατέρχεται βιαίως με τρόμον, 
αλλά χωρίς νά βλάψη ονδένα).

Έοώτ. Καί πάλιν καί πάλιν, παρακαλον- 
μεν (διά νά βεβαιωθούν πάντες, ό'τε πλησιά
ζει καί ό κ. Δημοκράτης).

Άηόκρ. ('Η τράπεζα έκ νέου έγείρεται

ft

μετά δννάμεως).
Έοώτ. Εμπρός έτι μέ δΰναμιν, ανακράζω. 

(Καί ή τράπεζα εγείρεται 30—40 εκατοστά 
σχεδόν τού μέτρου άνωθι). ”/1τ· δύιασθε προ- 
σέθηκα,κατεβάσετε την κάτω.

*Μπά, μπά, αδύνατον» μοι λέγουν.
Άπόκο. (Καί ή τράπεζα μετ' ολίγον κα

τέρχεται άφ' έαντής μετά πατάγον, ώστε .πάν
τες έτρόμαξαν).

Άνοίγομεν τά. ήλ.εκτρικά, ίνα ουνέλθω/ιεν.
Έοώτ. Πάλιν, πάλιν, άνακράζομεν τότε 

με περισσότερον θάρρος.
Άΐΐόκο. (Κλείομεν τά φώτα καί αρχίζει 

ζωηρότερου rd κινήται).
Έρώτ. Εμπρός! δΰναμις ! τή λέγω. Νά 

ξεκολλήση <5 γύρος τής τρα.πέζης καί νά πε
ριστρέφεται άφ’ έαυτοΰ.

Άπόκο. (Ή τράπεζα άμέσως ήρχισε νά 
εγείρεται, νά κτυπα μερικός φοράς διά τΰιν 
ποδών και διά μιας είτα <5 κύκλος της έλεν- 
θεροΰται καί άοχίζει νά περιστρέφεται μετά 
παραδόξου δννάμεως. "Οτε πλέον ΰλοι ίφοβή- 
θημεν την άκατανόητον δΰναμιν.

Έοώτ. Πνεΰμα, ήρώτησε τότε μετ' άγα- 
νακτήσεως ή κυρία Δημοκράτους, θέλομεν τά 
μάθωμεν ποιος είσαι. Πως, νά μή γνωρίζω 
σπήτι μου μέ ποια πνεύματα δμιλ.οϋμεν ; Νά 
μας εί'πης, ποιος είσαι, άμέσως.

Άτιόιιρ. Καί ή τράπεζα εγειρόμενη έκ τοΰ 
δεξιού ποδός κτυπα σταθερώς «Εωσφόρος».

Έοώτ. θ/πά, είνε τό τελοαιον, ανακράζει 
άποφασιστικώς, νά φΰγης, δεν σέ θέλομεν.

Άπόκο. ('II τράπεζα κινείται σπασμό- 
δικώς £ν θυμιϋ καί πιέζοντες πάντες τούτην 
μετά δννάμεως, την σνγκρατοΰμεν τέλος καί 
άνοίγομεν τά ηλεκτρικά.

Καί ούτως εληξε τό πρώτον μέρος τώυ 
πνευματιστικών φαινομένων μας, έ.πακολουθη- 
σάντων διαφόρων σχολίων, καθ' ίλ ή κ. Δη
μοκράτους έπαναλάμβανεν :

— Άκοΰς εκεί, τά μάς έλθη άπόγε τό 
τελώνιον, άλλά τουλάχιστον μας διεσκέδασε.

Μετ' ολίγον μάς λέγει ό κ.Άρ. Λιαοΰτσης 
νέος έκτακτος μεσάζων :

— Κύριε Πρίντεζη, αισθάνομαι διάθεσιν 
τά νπνοτισθω, νά δοκ.ιμάσωμεν, <ίν θέλετε, 
νά κάμωμεν ουνενύησιτ διά τής γραφής μετά 
καλιάν πνευμάτων.

— Εμπρός, ας δοκιμάσωμεν, πλησίασον.
Έρώτ. Παρακαλοΰμεν νά έλ.θη δ παρε- 

στώς άγγελος ή πνεϋμά τι άγαθόν.
Άπόκο. Είμαι ό Νίζερτ *.

Έοώτ. Διατί δέν έρχεται τό πνεΰμα, όπερ 
έκαλέσαμεν.

Άπόκο. Περιττόν, έχω διάθεσιν νά σάς 
ζωγραφήσω.

Έρώτ. Είτε άλλα πνεύματα ήδη εδώ ;
Άϊϊόκρ. Πολλά, Ιδίως πλησίον σας κ. 

Πρίντεζη, αλλά δέν είνε. δυνατόν νέι συγκοι
νωνήσουν τώρα.

Έρώτ. Καλώς, ιχνογράφησε /ιας ήδη την 
μητέρα τής Κυρίας, ΐίτε έζη εδώ.

’/Υπόκο. Καί τό πνεΰμα ζωγραφίζει άκω- 
λύτως καίμε δΰναμιν ζωγράφου όιά τής χει- 
ρός τον μεσάζοντος, άναισθητούντος, τά έναντι 
τρία σχήματα κεφαλιάν, έξ ιόν τό μεσαίον τής 
μακαρίτιδος μητρός τής κ. Δημοκράτους.

Έρώτ. Τΐ άλλο δΰνασθε τά μάς κάμετε ;
Ά“όκο. "Ο,τι θέλετε. Πειραθείτε νά κά

μετε ό,τι δυνατόν.'Απϊστευτον πράγμα ό πνευ
ματισμός.

Έρώτ. Τό βλέπομεν. Δύνιιοθε. τά μάς έμ- 
φατιοθήτε.

Ά“0κρ. Σβΰοατε τό φα ς καί θέλετε (δει 
ιγωσφορισμοι·ς καί πρόσωπα.

Έοώτ. Σείς τι δΰνασθε τά κάμετε;
Άϊΐόκρ. Γριίιγιυ, σχεδιάζαι, προς χάριν 

σας ΙΙειραθήτε, θά ϊδητε, δοκιμάζετε, θά πει- 
σθήτε έμπράκτως.'Υπνεοτίσατε τόν γράφοττα, 
ίίστις αγνοεί περί την γραφήν. 'Υποδείξατε τά 
γεγονότα. Δοκιμάσατε, υπνοτίσατε.

Έοώτ. Καλιΰς. Παρακαλοΰμεν, άς έλθη 
καί έτερον άγαθόν πιεΰμα.

Άπόκρ. (μετ’ ολίγον). Είμαι ό Κ. Πα- 
π a r5 η μ ητρακόπο υ λος.

Έρώτ. Καλιάς ήλθες, ζΐέτ1 σέ γνωρίζομεν, 
παν εγεννήθης ;

1 Ό Νΐζτρτ ήτο γτομανό; ζωγράφοι καί διά τοΰ ήδη 
/ααάζοντο; άγτοοίντο; ίιτεΐ,ώ: ιήν ζωγραφικήν, ζωγρα- 
φίζτι θαυμάσια.

Άπόκο. ΕΙς Πάτρας.
Έρώτ. Τί θέλεις νά μας εΐπης ;
Άτζόκρ. Θά σας άνακοινιόσο) διάφ&ρα.
Έοώτ. Καλώς, λέγετε.
Άττό»:ρ. Έν πρώτοις δρκίζομαι εις Ίη- 

σοΰν Χριστόν, έν σαρκί έλνληθότα. Θέλω νά 
σας συμβουλέυσα», νά μή δίδετε προσοχήν εις 
τά πονηρά πνεύματα, διότι σας περιστοιχίζουν 
πολλά καί Ιδίως σας κ. Πρίντεζη.

Έοώτ. Καλιάς. Τό ήννόησα. Δύνασαι νά 
μας έμφανισθής ;

Άπόκο. Λ’ά σάς είπω. Θά με ίδήτε ίίς 
τίμ· οικίαν σας κατά τάς 4 μετά τό μεσονύ
κτιον, ώς σκιάν επί τιιΰ τοίχου.

Έρώτ. Καλώς..."Αν δέν κοιμώμέθα.
’Λπόκρ. Θέ/.ετε τίποτε άλλο τά μέ έραι- 

τήσητε ;
Έοώτ. Είναι δυνατόν νά καλέοητε τά

έλθη τό πνεΰμα τοΰ ιατρού Καρζή ;
’χίττόκρ. “Οχι, δέν είναι δυνατόν τ ά έλθη.
Έρώτ. Ποιον πνεύμα ήτο προηγουμένως,

ί>που έκίνει την τράπεζαν;
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Ά~0ΚΟ. ϊοΰ Ί\<ι>Ο'ι όροι·.
Έ<·ώτ. Καλ.ά, είπα ε;·ά), ότι ήιο τό τ ε- 

λ. <·> > ι ο ι·, μάς λέγει ή κυρία Ιημοκράτους.
’Ατςόκο. ’Ακούσατε, κύριε. ΙΙοΐντεζη· σείς 

βεβαίως ΙΙιι φύγετε έκ Κάιρου, .τζί/τ ήδη έχετε, 
κι'ιιι τι κτιτά νούν, τ<) όποιον, εάι· θέλετε, ού
ριοι· ιίς τάς I) μ.μ. συνεδριάζομε)· καί σάς ό- 
ιιιλι'ι ,ικά Αΐ'τ^'ιίοίοΐ' ύπιιθέονιώ' πας.

Έ<»ώτ. Κίχαοίσ τως, θά σ'ε καλέαωμε.ν.
’Λτζόΐ'.ο. Καλ.ιος. Σκέ.ι ιεοθε τιάρα τήν 

διαμοι ήν σας.
Ερώτ. :

°,\τΐόι:ο. . ΙτΖαύ;}, άνπρέπη κι μείνετε ά- 
κό-μη >ά ι-,ννεχίσητε τάς ηυι εδριιίσεις 1/ να 
η άγετε. ’.4ζ/.ά ί/ά φύγετε, ιός σκέπτεσθε.

Έρώτ. Α’ιΐ, «Γΐό σκέπτομαι καί έχεις δί
καιον. '.ί/./’ά πότε ;

Κίναι ζήτημα μικρού χρό'ου. 
ΔΙάί'ετε, ότι <> εις τάά; στις άσάετκ ολίγον, ο 
ιιικοάιιρ ,ς. Χαίρετε

Κ ΠΑΠΛΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΐΛΟΣ
Έρώτ. Παρακαλώ. Συγγνώμην, μίαν στιγ

μήν ακόμη. Καί ά.ιό τί ασθενεί, έγι'ο δέν έχω 
ι ίδι,σι.ν.

’Λϊϊύκρ. Αδιαθετεί ολίγον, μήν στενόχω
ρε: ο θε.

(Τήν έπιούσαν καί έφ’ όσον έμεινα είς -4ί- 
γυ.τιον, έιι 12 ημέρας, υΰδεμίιιν είδηση· ές 
Αθηνώιν περί τούτου είχαν και ένόμιςον, οτι 

τΰ πνεύμα με ήπάτηαε ή ϋτι θι'ι ήτο πονηρού. 
Πρός έκπληξή· μου όμως, ίπανακάμψας εις 

ΊΙ iiofavioileioa '/ωιεινή ηΐ/ιιϊυιι τ · noSrov καί ιίια ε'ϊ rf"al'<‘ μεταβληΟεϊσα έναντι >]μών

’Αθήνας, επληροφορηθηι·, οτι πραγματικιύς έι 
πικρότερος ήσθέιει ή μάλλον υπεστη εγχείρη
ση· διά γλ.ωροφορμίσεαις έν τώ νοσοκομειω 
τού Ευαγγελισμού, ακριβώς κατά τάς ημέρας 
ταύτας, πρός ατύξεσιν και έξαγσιγήν τεμαχίου 
ι’όδόντος καί δέν μού έγραφαν τίποτε οί οικείοι 
μου, ί'να μή Λνησυχήσφ.

Διεκόψαμεν τότε, επ’ ολίγον την συνεδρίαση- 
καί την έπαναλάβομεν μετά 10 λεπτά, άφοϋ 
ελάβαμεν τό τέϊον, συνεχίσαντες τά περίεργα 
φαινόμενα της κινήσεως της τραπέζης.

Καί οί'τω προέβημεν είς τό τρίτον μέρος, 
σχηματ ίοαντες άλυοσον πέριξ αυτής διά τής 
σνγκρατήσεώ-ς μας διά τών χειριον άλληλεν- 
δέτως.

Μετ’ ιίλίγον έ/ρξατο καί πάλιν ή τράπεζα νά 
κινήται, Αλλ.άι τ'ηνηοράιν ταύτην ήσυχότερυν 
καί μείίοδικτότερον, όπερ μάς έκαμε πολλήν 
ίντύπαισιν.

'Ωμιλοϋμει· κηΐ δέν άαι/ντα είς τάς ερω
τήσεις μας, ότε διά πολλώιν αλφαβητικά))· κτυ- 
πημάτων μάς λέγει τέ./.ος :

— Σβύπιιτε καλώ): τά φοίτα καί προσέξατε. 
Κλείομε)· Αμέσως τά ηλεκτρικά καί έντείνομεν 
τήν προσοχήν. "Ακρα ησυχία έν τώ οκοτει 
έπεκριίτει καί ά.τΰ καιρού δέ είς καιρόν ήκου- 
αντο ξηροί κρότοι εδώ καί έκεί, ακατανόητοι 
δέ, ώς νά μάς προειδοποιούν, ότι κάτι σοβα
ρόν καί σπουδαίοι· θά έπηκολούθει.

Έρώτ. Προσπάθησον, δύναμις και προ

σοχή! άνέκραξα.
Αίφνης ένο> εΐχομεν άταντες τάς χεΐρας έπί 

τής τραπέζης άλληλοκρατουμένας, άναφαίνον- 
ται έπί τών δακτύλιον άμφοτέρων τιον χειρών 
τής κυρίας ..Ιημοκράτου ώραίοι έ.πιμήκεις φω
σφορισμοί.·

—Μπα, μπά, κυττάξετε, κνττάςετε κ.Πρίν- 
τεζη, τί είνε αυτά, φτσσφορισμοί, φωστρορι- 
σμοί, μοί λέγει ό δεςιόάεν εμοΰ παρακαϋήμε- 
νος Βασίλειος Δημοκράτης καί αί -χεαρές τον 
φυχραί καί όδρωμέναι ζωηριϋς έτρεμον.

Όδέ δεξιύΟεν καί>ήμενος Άλ.έ.ί. Αιαούτσι,ς 
μεοάζοτν, Ακίνητος καί σιωπηλός ψυχρότατος 
έπίοης τάς χείρας, έγαίνετο ήμιυπνωτισμέ.νος.

— Καλώς, τοϊς λέγω, μή ανησυχείτε, μή 
όμιλείτε, τ·ά Γόωιιει· καλείτεροι· καί έ>· τώ άμα 
είς τούς όνυχας τι}ς Κυρίας έφάνησαν έτεροι 
αστεροειδείς φιοσφορισμοί μετακινούμενοι.

— ΛΙπά, τι είιε τούτο, τί ώραία, τ! λαμ
πρός φωτισμός, περίεργον ! ανέκριιςεν ό είς 
μετά τόν άλλον.

Θέλων δέ. νιι διαλντω πάσαν ά.-Γορί<:ο’ και 
διασκεδάστε τους φοβου/ιέι ους καί συνάμα νά 
εξετάσω τό φαινύμενον, ί/έπυ τί/ν χείρά μου 
ίπΐ τιϊιν τής κυρίας ίημοκράτοί'ς καί ιιετ' α
πορίας παρατηρώ), Ιον, ϋτι τά φώ)τα ταϋτα 
δεν Αναφαίνονται επί τώιν άνω τειίίντων ιδι- 
κών μου, 2ον ότι. δέν άποδίδουσι ίίεριιότητα, 
3ον ότι είιε άλλοίας αγνώστου φΰσεως δυνά- 
μεως καί ίδιότητος, άτινα μόνον εις τίμ· πνευ
ματικήν άντίληψιν υπόκτινται καί Ίον, ότι ά- 
τ·α<5ίόουσι τ· εύγιίριστον καί γλνκί· φώ>ς.

Αίφνης εμφανίζονται ταύτοχρόνως καί έπί 
τώιν χειρών του Βασιλείου, δεξιόίΙεν έμοϋ κα- 
ΐ/ημένου καί τότε πλέον <5έι· άμη ιβάλλει ουδεις 
ϋτι είσί εκδηλώσεις πνευμάτων. Μετιι χαράς 
δέ τότε πάντες καί. τού κ. . Ιημοκράτους πλη- 
σιάσαντος, παρακολουΐίούμεν καί ίλαυμάζομεν 
τους φωσφορισμούς τούτουε, χωρίς κι δυνά- 
μειία καί νά έξηγύ]σωμεν καί τήν φυσιολογικήν 
ιδιότητά των, ότε μεγάλη τις σφαίρα φωτειττ/ 
δίκην στρογγυλού ηλεκτρικού φανού, αναφαί
νεται δεςιόιίεν ήμώιν ά.τό τής γωνίας, άνωί/ι 
τής αιθούσης προερχόμενη.

— Τί είνε ούτό ; τί είιε ; τί είνε ; ανακρά
ζει ό Βασίλειος έκπληκτος καί ιιετ’ αυτού 
πάντες οί άλλοι.

— Περίεργον, πνεύμα ίίά ήνε, μάς λέγει ό 
κ. Δημοκράτης, άπορων καί αυτός καί προσε
χών ")δ>ι έπισταμένως.

Καί εϊτα έν μεγίστη σιωπή καί νεκριόσει πε
ρίπου έν τώ ά.τολύτψ) έ.κείνφ σκότει ή φωτεινή 
αίλτη βολίς ιιετακινεΐται βραδέως καί μεγα- 
λοπρεπώις, διολισίΐαίνονοα έν τώ καινώ, στα
ματά. πρός στιγμήν είς τό βάθος πρός τήν γω
νίαν έναντι ήμώιν, λαμβάνει σ'χήμα μελ.ανείμο- 
νος υψηλού είκοσιπενταετούς ιϊνδρός, φέρον
τας μακράν μελανήν πεοιβολήν καί έχοντας 

μορφήν φωτεινήν, μάς πλησιάζει έπ" ιίρκετύν, 
μάς παρατηρεί συμπαθώις καί σοβαρώς συνά
μα, ενώ ημείς πεφοβισμένοι ετοιμαζόμενα >·ά 
τραπώιμεν είς φυγήν, ότε τό φάσμα εννόησαν 
φαίνεται τήν ταραχήν μας, έπροτίμησε τά /<ΰς 
ά·ρήση έν τή άδυναμία μας, μεγαλοπρεπώις καί 
όντως άξιοί>αυιιάστως έξαφανισθέν.

νότες τότε ήιιείς και έν τρόμω διατε- 
λούντες,ι’ιπορούμεν επί τή εμφανίσει τού πνεύ
ματος, ότε λευκο-στακτόχρους άτμιϋδι,ς ου
σία ήρξατο νιι περιβάλλη τόν παρ’ έμοί κα- 
ί/ήμενον ι·ίόν του κ. Δημοκράτους Βασίλειον, 
ϋ.τερ άντιλαμβαι όμεΐΐ'ΐ πάντες καί τινες αμέ
σως άνακράζουσι :

— Παρατηρήσατε, τί είνε. αυτό, ό δέ Βα
σίλειος ήμι-κωμιόμενος, έν ταραχή μοί λέγει:

— Κύριε Πρίντεζη, ζαλίζομαι, νά, νά,κάτι 
μού συμβαίτει.

— ί\αί, ναι, τό βλέπω καί έ.γιό επαναλαμ
βάνει καί. ό Άχιλλεύς.

— Περίεργον, παρατηρήσατε, τί είνε αυτό, 
όπου σκεπάζει ήδη τόν Βασίλην, έρωια ανη
συχούσα και ή κ. Ιημοκράτους.

Βλέπων δέ τότε, ότι τό πράγμα έλάμβανε 
αοβαροτέρας διαστάσεις καί φοβούμενος μή 
διά τού περι.ιτεΰιΐϊΐτος (καθότι τοιαύτη ήτο ή 
περιβάλ.λ.ουσα αυτόν ουσία) έξαφανισθή απ’ 
εμπρός μας ό κ. Βασίλης, καθότι ενίοτε τά 
πνεύματα ποιοϋσι καί τοιαύτα σοβαρά Αστεία, 
έςαφανίζοντα πρόσωπα και αντικείμενα καί 
μεταφέροντα ταύτα Αλλοθι, είτε εντός άλλου 
δοιματίου η εις τήν οδόν ή μακρότερον, όπερ 
συμβαίνει καί η αβιμ'Ιούν οί γονείς του, διέλυσα 
τήν πνευματιστικήν συνεδρίαση· διά τό έ.σπέρας 
εκείνο όριστικ.ώις, συοιήοας ιίμέσως τό άνοιγμα 
τώιν ήλεκτρικιον φιότων.

Φώ>ς δε γενομέναυ, πάντες έφερον ί'χνη χα
ράς καί κατο,τλήςεως έπί τού προσιόπου τιον, ό 
δέ. Βασίλειος έςιικολουθώιν νά έχηστιίσιν με
σάζοντος, άνέκραζεν :

— Σβΰατε τά φώπα. σβύστε τιϊ φώιτα, θέλω 
νά κοιμηθώ) καί θά ιδήτε περίεργα πριίγματα.

'.ί/,/.ά έπιθυμούντες πάντες τά διακόψωμεν, 
διότι ή ι'ΰρα τής νυκτος ήτο προκεχτυρημένη, 
ηγέρθη όλως έξαλλος καί έτρεξε σπεύδων ι·ά 
κλείση ό ίδιος τό ηλεκτρικόν, φωιάζο>ν:

— Θέλω σκότος, θέλοι σκότος.
Πλήν παρεμβάς, συνεκράτησα αυτόν κπΐ τώ 

επέβαλα νά συνέλθη καί ήσυχάοη, όπερ καί. 
έγέιετο, ληξιίσης τής πνευματιοτικής σι-γκυι- 
νιοιίας μας καιιι ιό εσπέρας έκείνο έως έκεί.

Πρός πίστωιΐιν τώιν Ανωτέρω παρατίθειιεν 
τάς εικόνας, ίις έζωγράφισε τό πνεύμα διά 
τού μεσάζοντος κ. ’.4ζεςάι·τ5ροΐ', ιυς καί τΐ|ΐ· 
στάσιν τοΰ έ/ιη ανισθέντος πνεύματος έν αρχή 
ώις φιοτεινής σφαίρας καί είτα ιός η άσματος.

Φ. Π.
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ϋνροδορίκός σίδηρος

Ό σίδηρος, τό σημαντικώτερον τώ>· έν χρή- 
οει μετάλλων, έιέχει μεγάλην τάση· πρός ένω
ση· μετά τον δξυγόνου και πάπες γιωρίζομεν 
ίίτι, όπότην τεμάγμον τοϋ μετάλλου τούτου ε- 
κτεθή εις υγρόν αέρα, καλύπτεται ρ·.χ<?ιι;;όύΐ'

ΰ.τό ίρυθροειδοϋς στρώματος, ήτοι σχηματί
ζεται ίπ’ αϊτού ή λεγομένη σκωρία, ό σίδηρος 
κατ' ολίγον υξειδοΰται, χωρίς ή θερμοκρασία 
του τό παρά.τα ν νά θφωθή' αλλά δ συνδυα
σμός ουτος του σιδήρου μετά τοΰ υξυγότοι 
πραγματοποιείται ταχύτερου υπό τήν έπήρ- 
ρειΛν τής ϋερμότητος, έάν, έν παραδείγματα, 
έρυϋράνωμεν εις τήν πυράν καρφίον προσηρ 
μωσμένον έ.τΐ σύρματος καί προσδώσωμτ' 
αί·τώ περιστροφικήν κίνησιν, ώσεί μετά άγει 
δόνης, ι9α ίδωμεν τότε νά αναϋ ρώσκουν έκ του 
πεηυρακτω/ιενον μετάλλου άπειροι φωτεινοί 
σπινθήρες, προερχόμενοι έκ τής ένώοεως το! 
σιδήρου μετά τοΰ οξυγόνου, προς σχηματι
σμόν οξειδίου.

' Ο σίδηρος τ μ η ματ ιςό μένος μοριακωςφλι 
γεται αυτομμάτως Sua τή επαφή τον μετά τοι 
άέρος καί άπό πολλοΰ χρόνου συνεπώς έχρ; ■ 
σιμοποίησαν τήν ιδιότητα τούτην εις τήν σύγ
κρουση· τοΰ σιδήρου μετά χαλικιού (τσιικιι·: 
κόπετρα), προς παραγωγήν σπινθήρων, τυΐ 
τέοτι άποσπώντες διά τον κτύπον σιδήρου έ. ΐ 
χάληκος μικρά τεμάχια σιδήρου, Suva Ανα
φλέγονται, υπιι τήν επήρειαν τής παραγομέ- 
νης έκ τής προστριβής ϋερμότητος καί ύι'·- 
νανται νά μεταδώοωοιν ουτω τήν πυράν εις 
εύφλεκτα Αντικείμενα.

Ουτω δυνάμεθα, ύ.τοδιαιροΰπες εις μικρά 
μύρια τύ)· σίδηρον, νά τον αναφλέγω/ιεν έν τή 

συνήθη ιΊερμΟκρασίρ του διά τής Λπλής επα
φής τον πρός τόν Αέρα.

"Ινα φέρωμεν αύτόν εις τοιαότην κατάστα
ση·, άκρης μοριακής σ/ιικρότητος, έλαττοΰμεν 
τό όςαλιδικόν αυτού άλας διά τοΰ υδρογόνου> 
καί διά τής ένεργείας τούτης ο σίδηρος μετα
τρέπεται εις μεταλλικού σίδηρον έν σχή μάτι 
μελανής άναφσΰς κόνεως.

’Π έργ ίσια αντη γίνεται ώς έξης :
Διατίίλεμεν συσκευήν υδρογόνου, ώς πα- 
ρίστησιν έναντι τό ήμέτερον σχήμα, όιαπε- 
ρώμεν τό παραγόμενον έν τώ δοχείω Α αέ
ριον διά μέσου τοΰ φηραντικοΰ σωλήνος 
Β, καί φέρομεν αυτό εν τινι ΰαλίιφ ληκύ- 
ϋτο C, ένθα έχομεν τοποθέτηση δξαλιδι- 
κόν σίδηρον, ώστε υπό τήν διπλήν επίδρα
ση· τοΰ τε υδρογόνου και τής ϋερμότητος, 
μεταβάλλονται εις μεταλλικόν σίδηρον, 
οστις λαμβάνει τήν μορφήν μελανής άτα
φους κόνεως.

Μετά τό πέρας τοΰ πειράματος τούτον 
κλείομεν τα άκρα τής ληκύθου Αμφοτέρωθεν 

καί ουτω διατηρούμενος υ περιεχόμενος εις 
κόνιν σίδηρος, μακράν πάσης έπιδράσεατς τής 
ατμόσφαιρας, δυνατοί επ’ άπειρον νά διατη- 
ρι,ίίή. Άλλ’ έάν τεριγόσωιινν αυτόν έν τώ

αέρι, θραύοιτες μίαν άκραν τής ληκύθου, ώς 
δείκνυται έν τώ σχήματι, φλέγεται αμέσως καί 
παράγει αληθή πυρίτην βροχήν ώραιοτάτης 
παραστάσεως.

Ό σίδηρος, ουτω προετοιμαζόμενος, ειιε 
γνωστός υπό τό όνομα πυροφορι κ ό ς 
σ ! δ η ρ ο ς.

Φ. Π.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Ό ξενοδόχος. Έλ.ησμονήοαιτ χθές, Κύριε, νά 

πληοώσετε τύ πρόγευμα. Λ'ά τό πηοοθέσωμεν εις τον 
σημερινόν λογαριασμόν ;

Ό πελάτης. "Οχι, φίλε μου, δέν τύ έλησμόνησα, 
άλλα ήϋέλ.ησα νά δοκιμάεω αν σείς έχετε μνημονικόν.

Ό ξενοδόχος. ’Λ. μή αμφιβάλλετε, ποσώς περί 
τούτου, Κύριε, διότι αί δοκιμαί αιται μ έκαμαν νά 
μή λησμονώ.

-*·-*-
Κάποιος Κύριος έχει απέχθειαν εις τύ κλειδοκι'μβα- 

λον, ΰπως τιν'ες νά πίνουν τέϊον. Ημέραν λοιπίν τινα 
προοεκλτβέη εις γεύμα, μετά τό όποιον ή οικοδέσποινα 
προσεφέρθη νά παΐξη. ‘Αλλ.’ σίτος καταληφθείς υπό 
νευρικής ταραχής εκινεϊτο τόσον, οοοι· τά πλήκτρα τοΰ 
κλειδοκύμβαλού.

— Τί ζώον, {ψιθύρισε τέλος.
— Ποιος; έρωτα έκπληκτος ή Κυρία.
— Νά αυτός, ΰοτις έτόνιοε τό τεμιιχιον, συμφωνεί 

μέ τά νεύρα μου.
— Περίεργον καί ακριβώς είναι αϊτό όπου αγαπώ 

πολύ.

Λίεταξύ συζύγων :
Ή Ούζυγος. Αίν γνωρίζοι τίνος έκ τών δύο ό υιός 

μας έπήρε τά ελαττώματα, βεβαίως ονχι εμού.
Ό Ούζυγος. Μφοΰ απουσιάζω, Κυρία μου δέκα 

ντη εις τήν ‘Αμερικήν, πώς θέλεις νά έπήρε τά έλατ- 
τιίιμματά μου ;

■«-·*·
Λίεταξύ φίλων :
— Δύο έτη έχεις, φίλε μου, όπου οννεζεύχθης καί 

φαίνεοε ώοάν νά έχης πέντε.
— Τί λέγεις, αδελφέ καί εμένα μον φαίνεται, ώσάν 

νά πέρασαν τριάντα.

Κάποιος ι}ρώτα τί-ν ράπτην του :
— Αΐ, πώς θά μοϋ κόμης τά ρούχα μου, Κύριε 

Κονταράτε, εφέτος ;
Καί δ ράπιης παρατηρών αϊτόν άσκαρδαμικτί.
— Τοίί μετρητοΐς, φίλε μου, τοϊς μετρητούς.

-»·■*-
ΛΙετά τό τελενταΐον σνλλαλητι/ριον ήρώια τις τήν 

επιτροπήν :
— Καί τί θά κόρετε τώρα μετά τό αυλλαλητήριον ;
— Θά ήουχάσωμεν, αδελφέ μον, θά πάμε οτή δου

λειά μας. "Οπερ καί έγένετο.

Νκηνή εις τύ ιηλίφωνον :
— Μαμζέλ, μου δίδετε τό πυριτιδοποιείου ;
Καί έ/ τηλεφωνήτρια μετά θυμού :
•— £!μαι Έλληνίς, Κύριε καί μάλιστα ‘Λρσακειάς. 

Α! μαμζέλαις είναι εις τά καφ'ε Σαντάν.
— Κυρία, εισθε χωρίς άνατροριήν, εις ΰλα τά εΰ- 

ριοπαΐκά τηλεφωνεία καί εις το Παρίσι άκόμηοάς κα
λούν μαμζέλας !

— Τότε νά πάτε, Κύριε, εις τό Παρίσι νά τηλεφω- 
νήσητε εις τάς μαμζέλας.

— .\οιπύν δέν θά μου δώσητε τό πνριτιδοποϊον ;
— Τί θά τό κάμετε /
— μά τότε σείς δεν εΐοθε τηλεφωνήτρια.
— Καί τί εΐμεθα ; Κύριε.
— Μαμζέλ νιτοϋς.
— Τον κακό σου...

και τοτ περιοδικογ Trnor 
Αντιπροσωπείας, εισπράξεων, άπο- 

ότολϋς δεράτων, παραγγε
λιών κ.τ.λ.

Σσνίστιγθησαν γραφεία ίν Άθήταις καί Ά- 
λ.εξατδοείτ} δπό τών κ. κ. Φ. Πρίττεζη και Α. 
Γε/.αντάλ.η, Suva άναλ.αμβάνουσι παντός εί
δους εργασιών μεταξύ Έλ.λ.ά,δος καί Αιγύπτου 
καί τάι·άπα/.η·, και τά όποια μεγάλ.ως θέλ.ου- 
σιν έξυπηρετύ/σει τά συμφέροντα τών ήμετέρωυ 
ενταύθα και εκε'σε δμογενώτ.

Τα έν λόγω γραφεία αναλαμβάτυυσι :
Ιον. Τήν άντιπροπωτείαν άτεγνωρισμένων 

Οίκων, Εφημερίδων και Περιοδικών.
2υι·. Τήν είσπραξη· 'ιτοδείξεωι·, συταλλαγ- 

μάετων καί λογάριασ/ιών.
θον. Ί"ηι· α ιοσιολήν δε/ιάτων /ιεταξυ ιώι· 

δύο τούκου χωρών.
4ον. Τήν εγγραφήν συνδρομητών ί'.τ’εΰθύυην. 
5θν. Τήν έκδοση· άτμοπλοϊκών εισιτηρίων. 
6ον. Τήν προμήθειαν διαφόρων Αντικειμέ

νων Εκατέρωθεν, καί
7ον. Τήν έκτέλεσιν οίασδήποτε σχετικής 

άλλης έργαοίας έ.τΐ προμηθείρ.
Τά γραφεία έγγυώινται περί τής ασφαλείας 

καί Ακριβούς έκτελέσεως πάσης τοιαύτης, ώς 
Ανωτέρω, έντολής.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
"ίίναντι υπουργείων Οίκονοιιικών 

ι:αί Ναυτικών
EM ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
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ΈΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝίΙΣΙΕ
Μεγάλην έκοονλενόιν Οέλοιιεν παρέχει έ- 

φεξΛς τοϊς ήιιετέοοις όυνοροιιηταϊς διά τ>ϊς 
άποκαλύύεως παντί (5οι·λοιιένω τής προιί. 
ωπικής ίδιότητ ίς τον, ϊιτ >ι τοϋ χαρακτή- 
ροςτοι·, προόόντων καί ίληττωράτων τον, 
δκιγνωιίεως όιιλ. τής ι'/νχιν.ής τον καταιίτά- 
«ϊεως. ίίτις εδεται αύτώ πολντιιιις διά τό 
■ γνώΟι ιίεαντόν», προς ιιελέτιιν καί οδηγίαν 
τών πράξεων το .' έν τφ παρόντι καί έν τώ 
ιιέλλοντι καί ίπί τή [}ά<ίει προιϊψάτου, εί 
ϋννατϊν, όωτογραύϊας, άποάτελλορένης ή- 
ηϊν ρετά όιιιιειωό ως άκριόοΡς οπιδΟεν αύ 
τής τον όνόρατος, έπαγγέλροτος, ηλικίας, 
γάρον καί τόπον διαμονής τον άναόεροιιέ- 
νον άτόιιον.

Έάν Οέλη τις λοιπόν νά ιιάΟιι τον χαρα
κτήρα, προσόντα καί έλαττώιιατα τινός, 
δέν £;ςει ΐί νά άτείλιι τίιν φωτογραφίαν τον 
καί Οά λάήιι μετά μίαν έδδομάδα έγγραφον 
καί ώριάμένην τίιν άπάντηάιν.

Πάάα άτούτολϊι φωτογραφίας θέλει <iv- 
νοδενεάθαι καί νπό ο δραχμών, δ.’ έξοδα 
τής όχετικής ί-πιιρεόίας.

Η ΔΙΕΥΘΤΝΣΙΣ
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6Β. Λεξίγοιφος

Πώς έν άσμα είμπορεΐ 
μοναχά μέ μία 
κτητική αντωνυμία 
ν’ άλλάξη αΰΟωρί 
καί νά γίνη πολιτεία ;

«»*.>. ΓοΙόοςν w a

Τ Q μεταξύ Α είνε | βάτα

"Ο. Αϊνιγιια

"Ενα γράμμα μόνον 
ύϋ/ος, πάγους, φέρει 
και εις άλλον τόπον 
νεκρωμένα μέρη.

Αρκεί μόνον λΰται 

νά -.Λΐ, ίμπρός 
μιας αντωνυμία;
Τότε θά τό βρήτε.

"I. Ί»ι’’ί»Γ»»ν ιιίγοην

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

2θ0υ ΤΕΥΧΟΥΣ

Γ>Γ>. Σιγάρον. — 57. Ί> χαπνός άποβυντ.Οε-αι. — 
58. ’Απόγονο; ό άνθρωπο; πιθήκου; —59. "Εμπ ρός 

τίμιος.

Λΰται ϊ Σπ. Βλάχος ίκ Κέρκυρα; 1. [ΓΙαραζα- 
λεισθε στείλατε και τήν λύσιν τοϋ αινίγματος,.— 
’Ελπ'ις Ζί»ου ίκΐίειραιώς 3.—Ά'ίαν. Πανούτιο; έκ 
Σμύρνης 4.—Ηεμ. Βέρα; ίκ Ρόδου I.—Άναστ. Τρί- 
που ί; 'Αθηνών 3. —Άθ. ΙΙαπαχώστας ίκ Λαμίας 
I. — Μαρία Λίβου ίξ ’Αθηνών ι - Χαρ. Σταύ-.ου ίκ 
Πειραιώς

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Φ. Κ. Καλάμα;. Σειρά φυλλαδίων σας άπεστάλη. 
’Αναμένομε» νεωτέραν σα; —Ν. Γ. Άλεξάι-Λοεια»·.’Ε
πιστολή καί φωτογραφία έλήφθησαν. "Εχει καλώς. 
Γράφομεν.—Π. Όδηηαόν. 'Επιστολή καί περιεχό
μενα ίλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν. Σάς αναμένομεν.— 

■Σ’. Λ. Κ/ρκνραν. ’Επιστολή ίλήφθη. Έχει χαλώ; — 
Β. X Λαμίαν. Νέος συνδρομητής ίνεγράφη. Σάς εύ- 
χαριστοΐμεν. Γράφομεν. —/?. Κ. Κάϊρον. Έλλείπον- 
τα φυλλάδια σας άπεστείλαμεν ταχυορομικώς. — 7. Β. 
Λάοιαοαν. Δελτάριον ίλήφΟη. Εύχαριστοϋμεν. ’Ανα
μένομε·».— Φ. Κ. Κα/.άμα;. Β.α/εΐα έλήφΟη. Εύχαρι- 
στοϋμεν Άπηντήσαμεν —7. νί. Κάιραν. Δελτάριον 
ίληοΟη, ιός καί έπισκεπτήρια. Εύχαριστοϋμεν.Μέ προ
σεχές λαμβάνετε όλα; τα; παραγγελίας σα; καί ήσυ- 
χήτε.—II. Ζ. Mil—Gamr.Αναμένομεν ύποσχεθέντα. 
— Φ. Μ Κάϊρον. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα ίλήφθη. 
Εύχαριστοϋμεν. Σας ένθυμούμεθα. Γράφομεν. —"Α.Α. 
Λαμίαν. 'Επιστολή ίλνφίιη Έχει καλώ;. ΙΙεριμένο- 
μεν, ώ; γράφετε. — /. Α’. Καλάματ. ’Επ στολή και 
συνδρομή ίλήφθη Εύχαριστοϋμεν. — .J. Λ'. Λ/οοχο- 
»0σια. Δελτάριον έζ.ήοθη Ζητούμενον φυλλαδί ν σα; 
άπεστάλη.—Α. Α’. ΜαοοαΜαν. Συνδρομή σα; ίλή- 
φίΐη. Εύχαριστοϋμεν. Άπόοειξιν σα; στέλλομεν τα
χυδρομικά;. — I. 7. Κάγρ —Ζαγιάν. Αναμένομεν α
νυπομονώ; τά ύποσχεόέντα. — II Π. Λαμανχαίο. Ευ- 
χαριστοϋμεν δΓ ίκτίμησιν συγγράμματος μας.ΙΙροσε- 
χώ; θά έχετε έτι καλειτέρα; ανακοίνωσε ·;. Ταχυδρο
μικά; πλειότερα.Φ2Τ0ΤΣΙΓΚ0ΓΡΑΦΕΙ0Η .

II Ρ I Ν Τ Η Ζ Η

Καταακενη κηλλιτεγντκων τυπογραφικών 

εκμαγείων, cliche S. δ/ιΐ την ει’κοι ονοιίγ (/- 

ων εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, επιστη

μονικών συγγραμμάτων, τιμοκαταλόγων ίμπο 

ρικών κ.τ.λ.

Ιίλουσιωτάτη συλλογή εί·ρίακεται παρ' η- 

μΐν, κοσμημάτων, τίτλων, ονμβό/.ων εργοστα

σίων, προσωπογραφιών ·ός και παλαιά διά

φορα κλισί cliches ocasion, διαφόρων ειδών 

προς πώλησιν και μίσδωσιν εις συμφεροΰσας 

τιμάς.
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