
ΤΕΥΧΟΣ Ί - 8βν ΑΘΗΝΗΣΙ

ΪΠΤΡΑΜΜΑ ΔΕΚ ΑΠΕΧ'βΙΙΜΕΡΟΝ ΕΓΚΓΚ \ΟΙΙΑΙΔΙΙ«»Ν
ΠΙΡΙΟΔΟΣ Γ'.—ΤΟΜΟΣ θ’.-ΕΤΟΣ 19 

*/Λ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

’Εξωτερικό# δριιχ. 16
Εξωτερικοί? όραγ. 20

ΔΙΕΓΘΥΝΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Όδδς Σωκράτονς άριΟ. 2 
. "Οπισθεν τοΰ Βχοβαζΐίου)

If

Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΑΦΟΣ
Η ΓΗ

F
I ΑΡΧΑΙΟΙ ποιηταί ίφαντάζοντο 
την γην τ’ος πελώριον δίσκον, 
περιθεόμενον υπό τοΰ ωκεα
νού. Βραδύτεροι· οί ' Ελληνες 

H'sX·'Φ'·«ίί''ββΉ φιλόσοφοι Ανεγνώρισαν τό σφαι 
β<κόν σχήμα τής γής, Αλλά καί 

3?·^' Βΐν κο> δε έθεώρουν τήν 
γήν ώς τι κεντρικόν, Ακίνητον σημεϊον, περί δ 
περιεστρέφετο ό ήλιος,οί πλανήται και οί λοιποί 
Αστέρες. Η γνώμη θήτη επιβαλλόμενη υπό τοΰ 
κύρους τοΰ μεγάλου Αριστοτέλους, έπεκρά- 
τησε μέχρι τοΰ μεοαιώνος, δτε <5 πολύς Γαλι
λαίος ανέπτυξε και ύπεοτήριξε τό Αληθές, ότι 
τό κέντρον τοΰ ήμετέρου ηλιακού συοτήμοτος 
ητον ό ήλιος, περί τόν όποιον περιστρέφετι ι 
μετά τών Αλλων πλανητών, απλούς πλανήτης 
και αυτή, ή γή.Τοσαύτη δε ήτον ή πεποίθησίς 
του περί τής κινήσεως τής γής, ώστε Αναγκα- 
οθείς υπό τής καθολικής εκκλησίας νά Αρ- 
νηθή τούτο, Απερχόμενος τοΰ τόπου τής Απαρ- 
νήσεως, είπε τήν παροιμιωδώς γνωστήν φρα- 
σιν. «.Και δμως κινείται» (Ο pill’ si muove’i.

Νΰν γνωρίξομεν, δτι ή γή είνε έκ τών μι
κρότερων πλανητών τοΰ ήμετέρου ηλιακού συ
στήματος· τούτο δέ, τό ήμέτερον δηλ. ηλιακόν 
σύστημα, είνε έν έκ τών μυριάδων τοιούταιν 
ήλιακών συστημάτων, τα όποια είνε κατεσπαρ- 
μένα εν τφ άπείρω. Τούτέοτιν ή γή, ή κατοι
κία τών υπερήφανων δντων, τα όποια δΐέταο- 
οον τόν "Ηλιον νά σταθή καί τήν Σελήνην νά 
μή κινήται, είνε κόκκος Αμμου εν τή Απειρία 
τών παγκοσμίων σωμάτων. Πρός καλλιτέραν 
κατανόηοιν τής σμικρότητας τής γής, υπενθυ- 
μίζομεν, δτι ύ Γαλαξίας άποτελεϊται από εκα
τομμύρια ήλιων, έκαστος τώ»· όποιων θά έχη 
πολλούς πλανήτης, δπως ή γή.

Ή γή έχει σχήμα σφαιρικόν, πεπιεσμένοι· 
κατά τούς πόλους καί έξωγκωμένον είς τόν 
ισημερινόν, Αποτελεϊται δέ έκ τοΰ έσιοτερικοΰ 
πυρήνος, τοΰ εξωτερικού φλοιού καί στρώμα
τος ευρισκομένου μεταξύ τοΰ πυρήνος και τοΰ 
εξωτερικού στερεού φλοιού.

Τό βάθος τής γής, μέχρις ού δύναται νά 
φθάση ό άνθρωπος, είνε σχειικώς ελάχιστοι·. 
Αί βαθύτεροι διά τρυπανιού ύπαι και τά βα
θύτερα όρυχεΐα δέν έςικνοΰνται πέραν τών 
δύο χιλιομέτρων τό δέ πέραν τών δύο χιλιο
μέτρων μέχρι τοΰ κέντρου τής γής, περί
που 6,870 χιλιόμετρα, παραμένει επί τοΰ 
παρόντος, πιθανώτατα δέ διά πάντοτε, Ανεξε
ρεύνητοι·, καθότι ή θερμοκρασία και ί) πίεοις 
εις βάθος πολύ ολίγων χιλιομέτρων αυξάνεται 
τόσον πολύ, ώστε δέν υπάρχει έλπίς, δτι θά τά 
υπερνικήσω ποτέ ή Ανθρώπινη επιστήμη καί

Jia τούτο πολλάς υποθέσεις έποίησεν ό άν
θρωπος περί τοΰ εσωτερικού τής γής, έξ ώ>· 
γνωστοτάτη είνε ή δεχομένη, διι τό έοωτερικόν 
τής γής είνε πύρινοι· ρευστόν.

Κατά τήν υπόθεοιν ταύτην, τό εσωτερικό»· 
τής γής είνε πλήρες τετηκυίας μάξης, τής κα
λούμενης μάγμα, ή όποια ώς πύρινος ωκεανός 
ουγκυκΰτοι εντός τών στέρνων τής γής, άνα- 
ταραοοομένη δέ δΓ έκρηγνυομένων Αερίων,δο
νεί τόν περικλείοντιι αύτίγν στερεόν φλοιόν, 
οπότε επέρχονται σεισμοί και παραπλήσιοι άλ
λοι καταστροφαί. Ό γνωστός μάλιστα Ροδόλ
φος Φάλμπ είς τοιαύτας παλίρροιας Απέδιδε 
τούς σεισμούς ώς καί τάς έν τοΐς Ανθρακωρυ - 
χείοις καταστροφής. Κατά τόν Φάλμπ, οί σει
σμοί και οί τοιαΰται καταστροφαί επέρχονται 
κυρίως κατά τήν νέαν καί πλήθουοαν σελήνην. 
"Αλλοι δμως Απέδειξαν, δτι ούδεμΐα οχέοις 
δπάρχει μεταξύ σελήνης καί σεισμών.

Κατά μέσον δυον, καθ’ όσον κατερχόμεθα 
είς τά έγκατα τής γής, ή θερμοκρασία αυξάνε
ται κατά 1 έκατονταβάθμου άνά 60 μέτρα,ήτοι 
30° Ε. δι ά χιλιόμετρον εκ τούτου ευκόλως δυ- 
νάμεθα νά ύπολογίσωμεν, δτι είς βάθος 40—
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50 χιλιομέτρων τα πλεϊστα τών μετάλλων και 
τών ορυκτών πρέπει νά εύρίοκωνται είς τετη- 
κυΐαν κατάστασιν. Ταΰτα Αφ’ ετέρου ένεργοϋσι 
διαλυτικώς έπι τών δυστήκτων σωμάτων, όν
τως ώστε εις βάθος 50 -χιλιομέτρων πιθανώ- 
τατα δέν ύπάρχουσι πλέον στερεά σώματα. 
’ Επειδή όμως ή πίεσις τών ύπερκειμένων 
στρωμάτων εις το βάθος αυτό Ανέρχεται εις 
10,000 ατμόσφαιρας. διά τούτο δεν δυνάμεθα 
ιά παραδεχγθώμεν τό μάγμα ώς λεπτόρρυτον 
ύγρόν,ώς π.χ. είνε τά τετηγμένα μέταλλα,Αλλά 
τούναιτίον εις μάλλον παχύρρυιον χυλόν.

Περαιτέρο) δέ. είς βάθος 300 χιλιομέτρων 
είνε τόσον μεγάλη 1? θερμότης, ώστε δλα τά 
ήμϊν γνωστά σώματα μόνον είς Αέρια δύνανται 
νά υπάρχουν.Άλλά καί ή πίεσις αυξάνεται Ανα- 
λόγως καί προκαλεΐ τό περίεργον, τό όποιον 
δυσκόλως δυνάμεθα νά φαντασθώμεν. Τά άέ
ρια δηλονότι εκείνα πρέπει νά είνε έ'τι μάλλον 
παχύρρυτα καί πυκνώτερα η τό μάγμα, πιθα
νώς σχεδόν τόοον πυκνά ώς δ χάλυηι.

Γνωρίζομεν, δτι δ κηρός, ή πίσσα, ή άσφαλ
τος είς συνήθη θερμοκρασίαν χαρακτηρίζον
ται ώς στερεά σώματα και όμως υπό φυσικήν 
έποψιν. είνε ρευστά, αν καί Απείρατς ίζώδη 
και παχύρρυτα. Φυσικοί τινες μάλιστα παρα
δέχονται καί δλα τά μή κρυσταλλικά σώματα, 
ώς τήν ύαλον, ώς ρευστά.

Έν τοιαύτη περιπτώσει θά εΐχομεν ρευστά 
σώματα, τά όποια ήδη υπό συνήθη Ατμοσφαι
ρικήν πίεσιν μάς φαίνονται στερεά. ’Υπό τήν 
μεγίοτην δμως πίεσιν τοΰ εσωτερικού τής γης 
πρέπει δλα τά ρευστά καί τά άέρια νά προσ- 
λάβουν τοιαύτην κατάστασιν. ή όποια θά ήτο 
παρομοιώσιμος υπό τινα έννοιαν πρός τήν τοϋ 
κηρού.

Τό πλεϊστον λοιπόν μέρος τής γηϊνης σφαί
ρας Αποτελοΰσι τοιαΰται στερεοί, Αεριώδεις 
μάζαι.

Κατά τούς σπουδαιοτέρονς περί τών γεω
φυσικών άσχοληθέντας, τό έοωτερικόν τής γης 
άποτελεΐται Από σίδηρον. Κατέληξαν δέ είς 
το συμπέρασμα τούτο έκ τοϋ δτι, ένω τό ειδι
κόν βάρος τών πετρωμάτων τοΰ γήινου 
φλοιού είνε μόνον 2,8 (2,8 φοράς βαρύτεροι· 
τοϋ ϋδατος). τής δλης γης τό ειδικόν βάρος 
είνε 5 1 )2. Επεται λοιπόν, δτι αί ελαφρότεροι 
ϋλαι συνεσωρεύθησον έπι τής έπιφανείας, ενώ 
αί βαρύτεροι πρός τό κέντρου τής γης. έκ τών 
βαρειών δέ υλών ό σίδηρος είνε καί τα μάλι
στα διαδεδομένος, ώς υποδεικνύεται έκ τών 
μετεωριτών, τών συι τριμμάτων αύτών τών 
ούρανίων σωμάτων.

'II γή λοιπόν άποτελεΐται άπό σιδηρονν πυ
ρήνα, ό όποιος περιβάλλεται υπό λίθινου 
φλοιού. Ό δέ λίθινος ουτος φλοιός περιλαμ
βάνει δύο ζώνας'τήν άνω ευρισκομένην,ήδη πη- 
χθεϊσαν καί τήν κάτωθεν αυτού τετηκυϊαν.

ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Τό έδαφος, έφ’ οΰ ζή ό άνθρωπος, έστίν 
έπίσης μεγίστης σπουδαιότητος, δπως ό Αήρ 
και τό ύδωρ. Τρέφει τά φυτά, έξ ών έξαρτά- 
ται ή τροφή τοϋ Ανθρώπου καί δλων τών 
ζώντων δντων, διότι καί τά σαρκοβόρα έκ 
ζώων φυτοφάγων τρέφονται· Δίδει είς ήμάς 
τήν ένδυμασίαν καί έμμέσως καί άμέσως τήν 
κατοικίαν, ή όποια μάς προφυλάοσει άπό τσς 
καυστικός Ακτίνας τοΰ ήλιου, Από τό ψΰχος, 
τόν άνεμον καί τήν βροχήν. Δίδει είς ήμάς 
τους θησαυρούς τών έν τοϊς έγκάτοις αυτού 
έγκεκλεισμένων δρυκτών, τή βοήθεια τών 
όποιων έπιτυγχάνομεν Ανώτερου πολιτισμόν, 
μόρφωσιν καί ευμάρειαν. Δίδει ήμϊν τό ύδωρ, 
τό όποιον πίνομεν καί τό όποϊον ώς τοιοϋτον ή 
ώς Ατμός κινεί τάς μηχανής, παρέχει δέ τέλος 
ήμϊν τάς οδούς, έφ’ ών καί δι’ ών έπικοινων 
οϋμεν πρός άλλήλους.

Τά δρη, τά όποια καθορίζουν τήν διαμόρ
φωσαν τοϋ στερεού φλοιού καί την πορείαν 
τών ποταμών, ίδιδον καί έξακολουθοΰν δί- 
δοντα τό χώμα. έφ' ου αυξάνουν καί προκύ
πτουν τά φυτά καί τά ζώα. Ό σκληρότερος 
βράχος συντρίβεται καί άποπίπτει βαθμηδόν 
διά τής έπιδράσεως τής θερμότητος καί τοϋ 
ϋδατος, τά όποια τόν διασπώσι και κονιοποι- 
οϋοι- τό νδωρ δέ Αποφέρει τά συστατικά αύτοΰ 
έν μέρει διαλ.ελυμένα, έν μέρει μηχανικώς, 
περαιτέρω καί έναποθέτει είς μέρη λίαν Απομε- 
μακρυσμένα πολλάκις, "να χρησιμεύσωσιν ώς 
τροφή διά τά φυτά.

Τά φυτά λοιπόν,τά όποια είνε ή τροφή ολου 
τοϋ ζώντος κόσμου, τρέφονται καί Αναπτύσ
σονται έξ άι οργάνων ένώσεων,ένώσεων δηλαδή. 
αί δποϊαι εύρίσκονται εις τήν Ανόργανου νεκρόν 
φύσιν. Αί ονσίαι, τάς όποιας χρειάζεται τό φυ· 
τόν, είνε ό άνθραξ. τό άζωτον, τό ύδωρ καί 
διάφοροι Ανόργανοι ενώσεις.

"Α ν θ ρ αξ. Τόν άνθρακα παραλαμβάνει τό 
φυτόν έκ τοϋ διοξειδίου τοϋ άνθρακας τοϋ 
Αέρος καί δή διά τών πρασίνων αύτοΰ φύλλων. 
Τά φύλλα τών φυτώι καί είδικώτερον τά πρά
σινα κοκκία αύτών, τά κοκκία δηλονότι τής 
χλωροφύλλης, διασπώσι τό διοξείδιον τοΰ 
άνθρακος. τήν Αδρανεστάτην καί Ανθεκτικω- 
τάτην ταύτην ε'νωσιν, τήν όποιαν βλέπομεν νά 
παράγεται είς υψηλός θερμοκρασίας, κατά τήν 
καϋσιν δηλονότι δλων τών όργανικών σωμά
των καί τήν όποιαν τέλος δυσκόλως δυνά
μεθα νά διασπάοωμεν είς τά συστατικά αυ
τής έν τοϊς χημείοις, διασπώσι, λέγομεν, τό 
διοξείδιον τοϋ άνθρακος, Αφ’ ενός μέν είς 
άνθρακα (ή τουλάχιστον μετατρέπουοιν είς 
ενώσεις πλουσιωτέρας εις άνθρακα) ό όποιος 
κατακρατείται έν τφ φυτώ, πρός διάπλασιν τοϋ 
ξύλου αύτοΰ, τοϋ Αμύλου κλπ. οργάνων, Αφ’ 
ετέρου δέ είς οξυγόνον, τό όποϊον Αποβάλλε

ται. Γίνεται δηλονότι τό Αντίθετον τοϋ συμβαί- 
νοντος εις τά ζώα· ταΰτα Αναπνέουσιν οξυγόνου 
καί έκπνέουσι διοξείδιον τοϋ άνθρακος, τά 
φυτά δέ παραλαμβάνουσι διοξείδιον τοϋ άνθρα
κος καί Αποβάλλονσιν δξυγόνον.

"Ύδωρ-—Τά φυτά παραλαμβάνουσι τό 
νδωρ έπίσης έκ τοϋ Αέρος έμμέσως ή Αμέσως. 
Καί Αμέσως μέν διά τών φύλλων αύτών, τί>ς 
δρόσον, έμμέσως δέ, Αφ' ον καταπέση είς τήν 
γην διά τών ριζών αύτών, ώς υγρασίαν.

"Δζωτον.—Τό άζωτου χρησιμεύει διά 
τήν σύνθεσιν τών φυτικών πρωτοϊνών, τοϋ 
φυτικού δηλ. λευκώματος, τό όποϊον εν τοϊς 
φυτοϊς έκτελεϊ τάς αυτός υπηρεσίας, τάς οποίας 
έκτελεΐτό ζωικόν λεύκωμα είς τά ζώα- Καθο
ρίζει καί κανονίζει τάς ένεργείας καί λειτουρ
γίας τής ζωής, αυτήν ταύτην τήν ζωήν' ούδέν 
πλάσμα ώργαναιμέυον. ζών, φυτικόν ή ζωι
κόν δύναται νά ύπάρξη άνευ λευκώματος.

Ένεκα τής μεγίστης σπουδαιότητος τών 
Αζωτούχμον ένώσεων διά τήν ζωήν καί ένεκα 
τής Αφθονίας τοΰ Αζώτου έν τώ αέρι, τοΰ 
οποίου, ώς εϊδομεν, Αποτελεί τά 4)5.θά ήδύ- 
νατό τις νά ΰποθέση, δτι τό άζαττον παραλαμ- 
βάνουν τά φυτά έκ τοΰ Αέρος, Αφ* ού μάλιστα 
παραλαμβάυουν τόν άνθρακα έκ τοϋ διοξειδίου 
τοΰ άνθρακος τοΰ Αέρος, είς δέκα χιλιάδας 
μέρη τοΰ όποιου μόλις υπάρχουν τρία μέρη 
διοξειδίου τοΰ άνθρακος. Τό τοιοϋτον δέν συμ
βαίνει' τά φυτά παραλαμβάνουσι τό άζωτον 
έξ ένώσεων αύτοΰ καί δή έκ τοΰ έδάφους. 
διαλυτών δέ έν τώ ϋδατι.

ΑΙ ένώσεις αΰται εϊτε εύρίσκονται έπι τοΰ 
έδάφους έξ αποσυνθέοεως ζωικών Απορριμ
μάτων καί φυτών, είτε έξ Αποσυνθέοεως μι
κροοργανισμών τινών, έχόντων τήν ιδιότητα 
νά παραλαμβάνωσιν έκ τοϋ Αέρος άζωτον καί 
νά Αφομοιώσιν αυτό έν τώ δργανισμώ αύτών. 
Άπεδείχθη δηλονότι τελευταϊον, δτι ΰπάρχου- 
σιν εν τώ έδάφει μικροοργανισμοί τινες. οί ό
ποιοι έχουσι τήν ιδιότητα αύτήν, νά πιιραλαμ- 
βάνωσιν άζωτον έκ τοΰ Αέρος καί νά ένώσιν 
αύτό έν τώ οργανισμώ των μετ' Αξυγόνου. Αί 
ενώσεις αΰται έν τώ έδάφει μεταβάλλονται είς 
διαλυτός ενώσεις τοΰ Αζώτου, κυρίως είς νι
τρικόν όξύ, τό όποιον παραλαμβάνουσιν είτα 
τά φυτά. Ύπάρχουσι μάλιστα φυτά τινα, έκ 
τής τάξεως τών λιγουμινόζων, ώς τά πιζέλια 
π.χ. εις τάς όίζας τών όποιων, ουνεπεία τής 
δράσεως τών μικροοργανισμών τούτων, τόσον 
πολύ άζωτον έναποθηκεύεται. άιστε δχι μόνον 
αύξάνονται, άνευ οίουδήποτε Αζωτούχου λιπά
σματος, Αλλά καί μετά τήν συγκομιδήν αύτών 
διά τών όιζών ουτών έμπλουτίζουσι τό έδαφος 
Αζωτούχων ένώσεων καί μάλιστα τόσον, ώστε 
έάν φυτευθώσι τό έπό/ιενον έτος οίαδήποτε 
άλλα φυτά, ταΰτα αύξάνονται καί τρέφονται 
[σχυρώς διά ιών Αζωτούχων αύτών ένώσεων.

Ή Αξία τοΰ Αζώτου τούτου μέ τάς σημερινός 
τιμάς τών άζωτούχτον λιπασμάτων υπολογίζε
ται είς 50 φράγκα κατά στρέμμα-

Προέβησαν μάλιστα περαιτέρω. Εϊτε είς Α
γρούς, είς τούς οποίους πρόκειται νά σπαρώσι 
πιζέλια. σκορπίζουν ποσόν τι χώματος έξ Α- 
γροΰ, είς τόν όποϊον εΤχον φυτενθή πιζέλια. 
ούτως ώστε ευθύς έξ Αρχής νά ΰπάρχωσι οί 
μικροργανισμοί έν τώ Αγρώ, εϊτε παρασκευά- 
ζουσι καθαρός καλλιέργειας τα>ν βακτηρίων 
τούντων. Τάς καλλιέργειας ταύτας. φεροιιένας 
είς τό έμπόριον υπό τό άνομο Nitragin. Α- 
ραιοϋσι δι’ ϋδατος καί δι’ αύτών όαντίζουσι 
τούς σπόρους τών πιζελίαιν. οϋτως ώστε έκα
στος σπόρος παραλαμβάνει Από τής ήμέρας 
τής σποράς ποσόν τι βακτηρίων.

’Ανόργανοι ένώσεις — Τήν αύτήν 
σπουδαιότητα, τήν όποιαν διά τήν Ανάπτυξιν 
αυτών έχουσι τά φυτά, κέκτηνται καί Λνόργα - 
νοί τινες ενώσεις, τάς όποιας Αντιλαμβανόμεθα 
καίοντες π· χ. ξύλων τι. Αί Ανόργανοι αΰται 
ενώσεις παραμένουσιν ώς τέφρα. Τά κυριώ- 
τερα συστατικά τής τέφρας είνε : φωσφορικά ά ■ 
λατα, άλατα τοΰ καλιού, πυριτικόν Αξύ, άσβε
στος καί μαγνήσια, άλατα τοΰ θειικοϋ δξέος. 
μαγειρικόν άλας καί όξείδιον τοΰ σιδήρου.

"Ολα ταΰτα τό φυτόν πρέπει νά παραλάβη 
έκ τον έδάφους, έάν πρέπη νά αύξηθή. Τινα 
τούτων εύρίσκονται έν Αφθονία έν ται έδάφει. 
ώς π. χ· τό πυριτικόν οξύ, τό έπιστημονικόν 
άνομα τής καθοράς άιιμου, τό όξείδιον τοΰ 
σιδήρου, Ακόμη δέ καί ή μαγνήσια καί ή άσβε
στος, άν καί τοΰ τελευταίου τούτου σώματος 
όχι πάντοτε είς επαρκή ποσότητα. Τά διάφορα 
πετρώματα Αποσαθροΰνται καί κοκοποιοΰνταιι 
οϋτω δέ έμπλουτίζουν τό έδαφος διά τών σω
μάτων αύτών. Δέν συμβαίνει δμως τό αύτο 
διά τά φωσφορικά άλατα και τά άλατα τοΰ 
καλιού.

Τό τοιοϋτον δμως ή Λνθρωπότης Από χιλιά
δας δλας ετών καλλιεργούσα τήν γην,δέν είχεν 
Αντιληφθή. έθεώρει δέ τήν τέφραν ώς τι τυ- 
χαϊον, μόλις δέ κατά τό 1850 δ μέγας χημι
κός Liebig ’ιπέδειξεν, ότι τά Ανόργανα ταΰτα 
συστατικά είναι Απαραίτητα διά τήν Ανάπτυξιν 
καί καλήν Απόδοοιν τών φυτών.

Είχεν Αντιληφθή ό άνθρωπος, δη τό έδα
φος κουράζεται καί είχεν εισαγάγει τήν Αγρα- 
νάπαυσιν. έπι εν έτος δηλονότι δέν έσπειρε τον 
Αγρόν. Τό επόμενον έτος δ Αγρός αύτός Απέ
διδε σχετικΰτς καλήν Λπόδοσιν.

\·1/.2ά δέν έγνώριζον τον λόγον καί βεβαίως 
τό πράγμα εύθύς έξ Αρχής δέν είνε τόσον ευ- 
νόητον. Διότι έπί τέλους δέν βρέχει ούτε φω
σφορικά άλατα, ούτε άλατα καλιού- Ίωρα 
δμως γνωρίζομεν, δτι τά φωσφορικά άλατα 
καί τά άλατα τοΰ καλιού εύρίσκονται είς το 
έδαφος κατά τό πλεϊοτον ΰπό μορφήν ενώσεων
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Αδιάλυτων είς τό ΰδωρ, και Επομένως μη 
δυνάμενα νά άπορροφηθώσι καί χρησιμοποιη- 
θώσιν υπό τών φυτών.* H υγρασία δμως μετά 
τοΰ Εντός τοΰ Εδάφους κυκλοφοροΰντος Ανθρα
κικού οξέος έπιδρφ Επί τών Αδιάλυτων αυτών 
ενώσεων καί καθιστά αΰτάς διαλυτάς.Έάν λοι
πόν Επί Sv έτος αί οί'τω διαλυτοί καταοτάσαι 
Εντάσεις παραμείνωσιν εν τώ Εδάφει, Επαρ - 
κοΰοι μετά τον ποσοΰ Εκείνου, τό όποιον καθ' 
έκαστον έτος διαλυτοποιεΐται, δι' Ετών τινων 
καλάς εσοδείας, μεθ' ας πάλιν Επακολουθεί Α- 
γρανάπαυσις.

*0 Liebig υπέδειξε τήν χρήοιν τών χηιιι- 
κών λιπασμάτων.

Ως φωσφορούχα λιπάσματα μεταχειρίζον
ται τά δοτά, ορυκτά τινα φωσφορούχα καί την 
σκωρίαν, η οποία λαμβάνεται έκ τής έκφωσφο- 
ρίσεως τοΰ σιδήρου, κατά τήν μέθοδον τοΰ 
I homas. Δλ.λοτε Εχρηαιμοποιεϊτο τό νΰν σχε
δόν εξαντληθεί· guano, τό όποιον Αποτελού- 
μενον εξ Αποσυντεθειμένων Εκριμμάτων θα
λασσίων πτηνών, εΰρίσκετο είς μεγίστας ποσό
τητας είς τάς άκτάς τής ΙΤερουβίας καί τό ό
ποιον εκτός τών φωσφορούχων αλάτων περι
είχε και Αζωτούχους ουσίας

Τά δοτά περιέχουσι τό φοτσφορικόν όξυ ώς 
φωσφορικόν Ασβεστων, σώμα Αδιάλυτοι· είς τό 
ΰδωρ. Διά τοΰτο και Εκ τών μάλλον λειοτριβη- 
μινών δοτών, τών φερομένων είς τό Εμπόρων 
υπό τό δνομα άλευρον δσιών, δέν παραλαμ- 
βάνεται τό φωσφορικόν δξυ υπό τών φυτών, 
είμή βραδύτατα, καθ' δσον και Εφ' δσον δη
λαδή διαλυτοποιεΐται,τή Επιδράσει τοΰ Ανθρα
κικού δξέος, τοΰ ΰδατος καί τών θειικών α
λάτων.

Τό αυτό συμβαίνει και εις τά φωσφορούχα 
δρυκτά, Εκ τών όποιων κατά τά τελευταία ετη 
μεγάλα κοιτάσματα εΰρέθησαν είς τό Άλγέριον.

Διά τοΰτο προηγουμένως υποβάλλουσι τά 
όστα και τά φωσφορούχα ορυκτά είς κατερ
γασίαν διά θειικοΰ οξέος, οπότε σχηματίζονται 
Αφ’ ενός μεν γύψος, Αφ' Ετέρου δέ διαλυτόν 
η ωοφορικόν άλας τοΰ Ασβεστίου. Τό μίγμα 
τοΰτο εύχεται είς τό Εμπόρων υπό τό δνομα 
υπερη ωσφορικά άλατα, δι' αυτών δέ λιπαίνουν 
τους Αγρούς. *11 μεμιγμένη γύψος συντελεί είς 
τό οτι προσφέρει άσβεοτον είς τό έδαφος, Αφ' 
ετέρου δέ, διότι κατακρατεί τήν Εν τφ Εδάφει 
εΰρισκο/ιέιην Αμμωνίαν καί δέν Λφίνει αυτήν 
νά Εκφύγη.

Τέλος τό φωσφορικόν Αλευρον τοΰ Thomas 
περιέχει τό η ωοφορικόν δξυ. υπό μορφήν ά- 
λάτων διαλυτών, ούτως ώστε χρησιμοποιείται 
Απ ευθείας Ανευ προηγούμενης κατεργασίας.

Ως Καλωΰχα δέ λιπάσματα μεταχειρίζον
ται χλωριοΰχον κάλιον και θειικόν κάλιον, σώ
ματα λαμβανόμενα έκ τών ορυχείων τής Στασ- 
οφούρτης πορά το Magdenblirg τής Γερμα

νίας. Τά ορυχεία ταϋτα παρέχουσι τάς Αναγ- 
καιούσας ποσότητας εις δλον τόν κόσμον. Με
γάλα ποσά καλωύχων αλάτων,ώς καί φωσφο
ρούχων, γενικώς δέ όλων τών γαιωδών συ
στατικών, τών Απαιτουμένων διά τήν Ανάπτυ
ξη· τών φυτών, περιέχει ή τέφρα τών ξύλων. 
"II τιμή δμως τής τέφρας τών ξύλων είνε 
σχετικώς μεγάλη, ώστε δέν συμφέρει ή λίπαν- 
σις Αγρών διά τέφρας Αγοραζομένης. 'Υπό 
τής πείρας δμως όδηγηθέντες οί καλλιεργηταί. 
χωρίς βέβαια νά γνωρίζουν τόν λόγον.μετάτόν 
θερισμόν καίουσι τή>· Εναπολειπομένην καλα
μιάν, ή παραγομίνη δέ τέφρα χρησιμεύει ώς 
λίπασμα. Διά τόν αΰτόν λόγον κατά τό πλεϊ- 
οτον ή καλλιέργεια Επί καέντος δάσους δίδει 
Επί ετη κολλιτέρας Αποδόσεις.

» *
*

Έκ τών άνωτέρω κατεδείχθη, ότι τό έδα
φος τότε μόνον παρέχει ήμΐν Επαρκή καί Εν 
Αφθονίφ τά προϊόντα αΰτοΰ, δίαν προοφέρω- 
μεν αΰτώ Εκ τών ουσιών τάς οποίας Αφαιροϋοι 
τά φυτά Εκείνος, αί όποΐαι δέν υπάρχουν έν 
αΰτώ εις Επαρκείς ποσότητας. 'Εννοείται δέ, 
διι τότε μόνον ή διά -χημικών λιπασμάτων λί- 
πανοις είνε Επωφελής, δταν προστίθενται έ 
κείνα μόνον τά συστατικά, δοα Ελλείπουσι καί 
εις ποσότητας μετρημένος, άλλως μάλλον βλά
βην δύναται νά Επιφέρη. Τό είδος τών λιπα
σμάτων καί τό ποσόν αυτών καθορίζεται δι’ 
επιμελούς χημικής αναλύσεως τοΰ Εδάφους.

Ν. Μ....

ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗ
Ζβί'ς κιιΐ "Εριιϋς.

Όταν χχτά πρώτον οΐ άνθρωπο: έχ τών ορίων χχ- 
τήλΟον τις τάς πόλτις - γράφει ό Πλάτων εί; τόν ΙΙρω- 
ταγόρχν (j? 12 — πριν ή σονειβίσωσιν εί; τόν χμοιβχιον 
σεβασμόν έν πολιτική κοινωνία, ήδίχο ν ό εί; τόν χλ- 
/.ον τοτοϋτον,ώστε ένεχχ τοΰ αδυνάτου τής συμβ:ώσεως 
ήρςαντο χαί πάλιν επανερχόμενοι είςτχ δάση και εί; τά 
όρη Τότε ό Ζεύς, φοβηθεί; τήν απώλειαν τοΰ άνΟοω- 
πίνου γίνου;, έπεμψεν εί; τήν γην τόν Έρμήν, εφέ- 

ροντχ εις τού; ανθρώπους τήν ’Εντροπήν και τήν Δι
καιοσύνην. ’() Ερμη; έοωτχ όμω; τόν Δ:χ χχτά ποιον 
τρόπον ώφε λε νχ δ:χαοιρχση χπό τά; δύο: Ώ;τά; τέχνχ; 
έχ τών όποιων έργάζοντχι άλλο; άλλην χχ: όχι όλοι 
όλα;: "Ο.Ιοι—χπχντά ό Ζεύ;—ανάγκη νά ϊγωσιν 
ϊντροπήν καί άικαιοαννην. ’Αδύνατον νά ύπαρξη πό
λις, εάν μή όλοι μετέχωσιν άπό αύτάς. Έκ μέρους 
έμοϋ—προσέΟηκι - νά έπιδίλη; καί τόν νόμον τόνδε :

Νά ΐξοΛοθριύηται ώς νόσος της πό.Ιεως πας πολί
της, στερούμενος αΜοϋς καί ιΗκης. «... Καί δίκην 
όή καί αΐύω οϋτω βω έν τοίς <ϊ>·βρώ.τοις ή ίπί πά>— 
τας νείμω ; - ’Επί πάντας, έψη <5 Ζευς, και πάντες 
μετεχάντων- ον γάρ αν γίνοιντο πόλεις, εί ολίγοι αυ
τών μετήχ-οιεν ώ ·περ άλλων τ χνων’ καί νόμον γε 
βΐς παρ' ipoV. τόν μή όυνάμενον αΐόοΐς καί δίκης 
μετεζγε<>· κτείνειν ώς νόσον πόλεαιί".

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

Δ
ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ νά παοχ- 
■λείψωμεν ενταύθα, 

άφοΰ τοσοΰτον έκτενώ; ώ- 
μςλήσαμεν περί τών αερο

στάτων και δί τ·ή; προόδου 
αυτών, οτι ολόκληρο; ό κό
σμος τού; οφθαλμούς έχει 
έστρχμένους προ; τήν Γαλ
λίαν, οπού μετ’άγωνίας α
ναμένεται ή λυσις τοΰ τό
σον ενδιαφέροντος ζητήμα
τος τ-ής εναερίου ναυσι
πλοΐας.

‘Η αεροναυτική επιστή
μη είς τήν Γαλλίαν οφεί
λει τήν ταχεϊαν αύτ·ής πρό
οδον καί εί; τήν Γαλλίαν 
κατά πρώτον άνυύωθη τό 
πρώτον άερόστατον υπό τοΰ 
Μογγολφιέρου,οπω; καί είς 
τήν Γαλλίαν κατά πρώτον 
έπίσης χνυψώθη καί τό έτερον τοιοΰτον, τό βκ- 
ρΰτερον τοΰ άέρος, συναποφέρον καί τό ανθρώπι
νον αύτοΰ φορτίον.

Καί είναι μέν αληθές,ότι οί αδελφοί Ράίτ έν 
"Οχιό τή;’Αμερικής έςετέλεσαν σχετικά πείρά 
ματα,πολλών χιλιομέτρων,διά τοΰ αεροπλάνου 
των,άλλ’ό αεροναυτικό; κόσμος, ώ; καί οί επι
στημονικοί κύκλοι άμφιδάλλουσι πολύ περί τή; 
άκριβεία; τή; επιτυχίας αύτών. "Αλλως τε έτο; 
παρήλθεν ήδη καί ούδέν νεώτερον έςετέλεσαν, 
μολονότι πομπωδώ; άναγγέλλουσιν, οτι τάχι
στα θ’ άνκτρέψωσιν άρδην τήν ύπάρχουσαν 
έναέριον ναυσιπλοΐαν. Καί ή έπαυριον ή τόσον 
πλησίον συνεχομένη μετά τή; σήμερον δέν έξί- 
κετο είσέτι, οπερ ύπομιμνήσκει ήμΐν τήν ύπό- 
σχεσιν τοΰ ίσπανοΰ κουρέως, οστι; προσειλκυε 
τήν πελατείαν του, έπί τή ύποσχέσει,ότι λίαν 
προσεχώ; θά τού; ΰπηρέτει δωρεάν πλέον !

Έν τούτοι; σοβαρωτέρα είναι καί μϊλλον 
βάσιμος ή άςίωσι; τοΰ 'Αγγλου αεροναύτου κ. 
Α. Ρόε,δστι; άφ’ έτέρου δέν άφίνει περίστασιν 
χωρίς νά έκφράζγι τόν θαυμασμόν του τή γαλ
λική ιδιοφυία κχΐ άνακοινοΐ, οτι οφείλει τήν έ- 
πιτυχίαν τή; ανακαλύύεώ; του τοΐ; ήμετέροι; 
τολμηροί;

Ό κ.Ρόε δ’έν κο 
θέλει, λέγει, 
νοΰ μετά μηχανήματος έντελώ; τελείου. Πρό; 
τόν σκοπόν δέ 
και χρήμα εί; 
αεροπλάνων, ·. 
σκευήν τοΰ μεγάλι

Άκριδώ; δέ διά

τή; ανακαλύύεώ
; πειραματισταίς.

πιάζει ποσώςεί; μάτην,διότι 
νά πειραματισθή ενώπιον τοΰ κοι-

*»
: τούτον κατηνζλωσε πολύν κόπον 
; τήν κατασκευήν πολλών μικρών 
πριν ή καταλήςνι είς τήν κζτα- 

ου ήδη σχήμχτός του.
οΰ τρόπου τούτου προσ- 

είλκυσε τήν προσοχήν τοΰ έπιστημοσικϋ κόσμου 
καί κατώρθωσεν έν τώ διοργανωθεντι εσχάτως

ΔΙΕΤΘΓΝΟΝ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΤΟΤΟ κ. ΡΟΕ

συμ.βκ:νει 
του δέ 

μηχχν-η- 
ένωοί; έπε- 

αύτοκινητων, 
κινητήρων. Τό

έν ’Αγγλία αερονζυτικώ διαγωνισμό» πρώτος 
νά έλθν) καί έλαβε τό βραβεΐον τών 75 λιρών, 
διά τοΰ τελειοτέρου αύτοΰ αεροπλάνου, οπερ 
ενείχε πάντα τά προσόντα τής στασιμότητο; 
καί τή; ταχύτητος.

Διά τοΰ άποκτηθέντο; χρήματο; ό έφευρε- 
της ούτο; κατεσκεύασε μεγαλείτερον σχήμα, 
οπερ παρίστησιν ήδη ή ήμετέρκ έναντι είκών 
καί μολονότι δέν έξετέλεσεν είσέτι μεγάλα; έκ- 
δρομάς, ώς οί κ. κ. Χάρμαν καί Δελαγράνζ, έν 
τούτοι; διέτρεςεν αποστάσεις μεταξύ 100 καί 
300 μέτρων κζί είς ύψος 15—20 άνωθεν τοΰ 
εδάφους, πράγμα, όπερ έθεωρήθη αρκετά σπου- 
δαϊον καί ένδιαφέρον εί; τόν επιστημονικόν κό
σμον. Ό κ. Ρόε είνε πτωχό;, ώ; < 

παρά τοίς έφευρέταις, μόνο;
καί δι’ιδίων χειρών κατεσκεύασε 
ματά του. Φύσει δέ ών μηχανικός, 
δόθη είς τήν κατασκευήν τών 
έσχάτως δέ καί είς τήν τών 
περιεργότερον δέ, οτι έθεατο καθ’ έκάστην 
πρός τό εσπέρας πρό τής ακτή; 
πζρζκολουθών τήν πτήσιν τών θαλασσίων 
νών, προσπαθών όπως ύποκλέύη τό 
τής πτήσεώ; των. Συνεπεία δέ τών 
κζί ύπομονητικών μελετών αΰτοΰ καί 
ρήσεων, ό έφευρέτης ούτο; έξίκετο είς 
πον του,κατασκευάσα; μηχάνημα, οπερ αποτε
λεί συνδυασμόν 
’Απομιμούμενο;
τό σώμα μερικών θαλασσίων
τό άερόπλανόν του νά διολισθζ'.νγ)
τοΰ ΰδατος καί έντεύθεν νά ιπταται
κενώ. Ό κ.
εχώς ούτως ένζερίω; τόν πορθμό

τη; Οζλάσση;,
Ζ- 

[ΐυστιχόν 
[Λχχρων 

πζρκτη- 
τόν σκο-

αεροπλάνου κχΐ ύ^ροπλάνου. 
ιϊέ ίικ τοΰ σχήυ.χτο; αΰτοΰ 

ηνών, δύναται 
αχέω; έπ·. 

καί εντεύθεν νά ιπταται έν τω 
.. Ρόε ετοιμάζεται νά διέλθνι προσ

όν τή; Μάγχη;
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καϊ άς έλπίσωμβν,δτι προσεχώς Οά ίδωμεν σο
βαρότερων τι.

Παρομοίως ό κ. Βελαμύ, μολονότι επιχειρεί 
πειράματα έν Αγγλία, είναι έν τούτοις γαλ
λικές έθνικότητος καϊ προσπαθεί καϊ ούτος δι ’ 
αεροπλάνου, σχήματος πτηνοϋ, νά κατανικήσ/) 
τό βασίλειον τοϋ άέρος. Παρηκολούθησε και 
ούτος την πτήσιν των πτηνών καϊ τό μηχά
νημά του, ώς φαίνεται, παρουσιάζει έντελώς 
σχεδόν οχήμα μεγάλου πτηνοϋ. Τό έδοκί- 
μασε δέ πολλάκις, άλλ’ αί έργασίαι του διατε- 
λοΰσιν έτι απόρρητοι.

Έν πάσν) περιπτώβει ταΰτα πάντα άποδει- 
κνύουσιν, οτι ή Γαλλία έγένετο αφορμή, ΐνα 
και τά άλλα έθνη φιλοτιμηθώσι νά έργασθώσι 
πρός κατάκτησιν τοϋ κενοϋ, διανοίγοντα ούτως 
οδούς έξερευνήσεως είς τήν ζνθρωπίνην δράσιν.

Φ. II-

01 ΕΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΟΙ
ΣΙΙΟΡΑΑΙΚΩΣ εγγαστρίμυθοι έμφανίζονται είς 

τό κοινόν μετά τών αύτομάτων αύτών, 
(πλαγγόνων) διασκεδάζοντες καί έκπλήσσοντες 

μικρούς καϊ μεγάλου; διά τοϋ άπαραμίλλου 
αύτοίς προσόντος τοϋ όμιλεΐν διά της κοιλίας, 
χωρίς νά φαίνωντκι. Έν τούτοι: μετ’έκπλή- 
ξεως έπίσης οί άναγνώσται ήμών Οά μάΟω- 
σιν ήδη, οτι τοΰτο δέν είναι προσόν τών ολί
γων, άλλ’ δτι τούναντίον πας τις δύναται νά 
γίν/j έγγαστρίμυΟος καί ιδού τινι τρόπω δύνα- 
ται νά φθάσν) εί; τόν σκοπόν : Δια τή; εργα
σία;, τή; ύπομονής. ποια; τίνος εύκαμψίας τών 
φωνητικών οργάνων καϊ τή; στηθικής του δυνά
μεως.

Ό μηχανισμός τής έγγαστριμμυθ'.ας συνί- 
σταται είς τήν βραδεία? κκϊ βαθμιαία·/ έκ- 
πνοήν, μετά προηγούμενη? ισχυρά? εισπνοήν, 
δι ’ ής είσερχεται έν τοΐ; πνεύμοσι μεγάλη 
ποσότης άέρος, ούτινο; ακριβώς δέον νά βαθμο- 
λογήσν) ό έγγαστρίμυΟος τήν έξοδον. Δέν είναι 
δ’ έπάναγκες νά έχ·/] τις, ώς γενικώς πιστεύε
ται, ειδικόν σχηματισμόν τών αναπνευστικών 
καί φωνητικών οργάνων, ζλλ’αταιτεΐται ίδιω; 
ποια τι; άπαλότης τή; φωνητική; διασκευής.

Ό έπιθυμών νά γίνν) έγγαστρίμυΟος, δέον 
ν’ κκολουθήση τάς ακολούθου; οδηγίας:

Νά θέτγ, τό άκρον τής γλώσση; του όπισθεν 
τών όδόντων τή; άνω σιζγώνο; καί ή έκπομπή 
τής φωνή; νά γίνεται διά τή; ζποδιώξεω; οσω 
τό δυνατόν όλινωτέρου άέρος έκ τών πνευμό
νων. Πρός τοΰτο δέ έπάναγκες είναι νά συ
στέλλω ίσχυρώς τού; μΰς τή; κοιλίας, τοΰ 
στήθους καί τοΰ λζιμοϋ.

Έν γένει ή κυριωδεστέρα έπιτηδειότη; τοϋ 
έγγζστριμύθου είναι νά έμποδίζν], ώστε ό αήρ 

νά εξέρχηται τής ρινός. "Απαξ δέ τούτου κα- 
τορΟουμένου, δέον νά προσπαθώ νά όμιλή, με- 
τακινών οσω τό δυνατόν ολιγώτερον τήν κάτω 
σιαγόνα και έναρθρόνων λέξεις, κεκλεισμενου 
σχεδόν ό'ντος τοΰ στόματος. Έπϊ πολύ ίσως 
Οά προπαΟή τις νά κινή τις τά χείλη, άλλά 
διά τής επιμονή; καϊ ύπομονής μετ’ έκπλήξεω; 
Οά παρατηρήση βραδύτερον, οτι παν έμπόδιον 
άφ’ έαυτοϋ αίρεται. Τότε δέ πρέπει νά παρου
σιάζω τό πρόσωπον πλαγίως, "νζ δείκνυται 
άπκΟής καί μή τόν έκλάβν) τις ώς αύτόν όμι- 
λοΰντα.

Τό πάλαι οϊ εγγαστρίμυθοι έΟεωροΰντο ώς 
άνθρωποι θείοι καϊ θαυμάσιοι, πεπροικισμένοι 
μοναδικώς διά τοΰ δώρου τοϋ προλέγειν, ένώ 
έτεροι έξελαμβάνοντο ώ; κατειλημενοι ύπό τοΰ 
διαβόλου. Τοΰτο έξήγειρε τήν πονηριάν μερι
κών επιτηδείων, ώς τοϋ Λουδοβίκου Βραβζντ, 
θαλαμηπόλου τοΰ βζσιλέως Φραγκίσκου 1ου, 
δστις πζρέπεισε διά τή; έγγαστριμυΟία; του 
μεγάλην τινά κυρίαν τών Παρισιων, νά τώ 
δώστ) τήν κόρην της εί; γάμον καϊ δστις διά 
τής αύτής μεθόδου ύπεχρέωσε τραπεζίτην τινα 
νά τήν προικίσγ. Τό μέσον τοΰτο τοΰ θησζυ- 
ρισμοϋ ολίγα; τύχας έπιτυχίας δύναται νά έχ·/] 
τήν σήμερον καϊ έν τούτοις ή γαστριμυΟ’.α δύ
ναται νά χρησιμεύσ·/), ώς επικίνδυνον δπλον είς 
τινα επιτήδειον και θαρραλέον τυχοδιώκτην. 
Έά/ ό Σαπέκη; ήτο καί εγγαστρίμυθος ή κκί 
ό πολύ; παρ’ήμΐν Σαγιώρ,ό πεφημισμένος μας 
κωμικός καλλιτέχνης, Οά ήδύναντο νά κκτορ- 
Οώσωσι πολλά παρά τοϊς εύπιστοι; κυρίοις καί 
κζλοκαγάθοις θιασώταις,

>—<
Διάσημος τι; εγγαστρίμυθος, ό Σζίν-Τζίλες, 

ό έπικληθεϊς άββας δε-λα-Σκπέλ είχεν έπιδοθγ, 
εί; τοιούτου είδους έπιδείξεις, αίτινες κατέστη
σαν αύτόν λζϊκωτζτον.

Ημέράν τινα συμβαδίζω? έν τώ δάσει τοΰ 
Σαΐν-Ζερμκίν μετά τίνος γέροντος στρατιωτι- 
κοϋ, οστις άγερώχως ύψόνων τήν κεφαλήν, 
ώμ'.λει μόνον περί τής γενναιότητο; αύτοΰ κζί 
τών στρατιωτικών του άθλων, ήνζγκάσθη, μή 
ύποφέρων πλέον τόν εγωισμόν εκείνου, νά τόν 
έπζ.νζφέρ·/] διά τή; ίδιας μεθόδου του είς τήν 
θέσιν του.

Αίονηδίως δέ, έν τω μέσω τών διηγήσεών 
του ό γέρων στρατιωτικός άκουει, ώσεΐ άπό τοϋ 
ύψους παρακειμένου δένδρου, άπευθυνομένην 
κύτώ τήν ακόλουθον φράσιν: «Δέν γνωρίζει 
τις πάντοτε νά μεταχειρίζεται τό ξίφος, ίπερ 
φέρει».

— Τις αύθάδης μοΰ όμιλεϊ ούτως : ύπέλαβεν 
αμέσως ό ήμέτερος πολέμαχος, κατηγανακτι- 
σμένος, παρατηρώ? έπ'ι τοϋ δένδρου.

— Πιθανώς..,κάποιος λωποδύτης τών που
λιών, τώ άπαντα ο Σαϊν-Τζέλες μετά φλέγ
ματος

έξκ- 
μάτην

αυτόν,

άντοτε

— Είναι μασκαρας κκϊ έάν τόν εβλεπον,||<1 
ποΰ είναι το·/ ; ανακράζει μετά θυμοϋ, Οά τόν]™ 
έσυγύριζον διά κκλά. · -

Καί ή φωνή τώ έπανελάμβζνεν άπειλητικώ 
τώ τρόπω: Γ ,

— Έάν σοϋ βαστά, πλησίασον κοντά, είς τό „ 
δένδρον.

Τότε ό αξιωματικό; χυλωθείς έκ θυμοϋ, έ 
γει τήν σπάθην του καί άναζητεϊ εί; 
τόν αυθάδη έπιτιμητήν του.

Καϊ ή φωνή έπί μάλλον είρωνεύουσα 
ποοστιθησιν :

— ΊΙ καλή συμπεριφορά δεν εϊνκι π 
σ η μ εϊον γ ε ν ν ζ ι ο φ ρ ο σ ύ ν η ς.

— "Αχ, νά σέ είχα κοντά μου κκί θά έβλε
πες, τω άπαντά, έπαναθέτων τήν σπάθην είς 
τήν θέσιν της κζί φεύγει εξοργισμένος.

Βεβαίως ό ήμέτερο; ήρως τής ανωτέρω σκη
νής θά έςεσπζ κατά τοΰ έπιτηδείου έγγζστρι- 
μύθου, έάν ούτος εγκαίρως δέν έστρεφε τό 
πράγμα είς τό ζστεΐον, άποκζλύπτων τό πε
ρίεργον προσόν του.

Δέν μάς λέγουν έν τούτοις, έάν ό υπερήφα
νος ούτος αξιωματικός διετήρησεν εμπάθειαν 
κατά τοϋ Σκϊν - Ζ'.λες, οστις ήθέλησε τόσον 
πειρακτικώ; νά διασκεδάση· άλλ’ έν πάση πε- 
ριπτώσει τό βέβαιον εϊνκι, οτι έθετο είς σκλη
ρά? δοκιμασίαν τήν φιλαυτίαν ενός παλαιοϋ 
στρατιώτου.

"Ετερος έγγαστρίμυΟος, έπίσης διάσημο;, ό 
Φίτζ-Τζάμες άποθανών τώ 1815, άπεμιμεϊτο 
τελείως τούς έφημεριδοπώλας. ΙΙολλάκι; δέ 
ίστάμενος έν τινι παρκθύρω τής οικίας του ανέ
κραζε τοσοϋτον έπιτηδείως κκί φυσικώτατα 
τούτου;, ώστε ένρμιζέ τις, οτι οί έφημεριδοπώ- 
λαι έπλησίαζον καί απεμζκρύνοντο βαθμηδόν.

Ημέραν τινά, καθ' ήν έπρογευμάτιζεν έν 
συντροφιά έν τινι έστικτορίω, ήθέλησε νά δώσ’/j 
κζτά τά επιδόρπια δείγμα τής έπιτηδειότητός 
του ταύτης. Ένώ δ’εύρίσκετο παρά τή έστία, 
προσεποιήθη, ότι συνωμίλει μετζ τίνος, εύρι- 
σκομένου κρυφίως έν τή καπνοδόχ·/]. Ή όμή- 
γυρις τότε ταράσσεται, ό δέ ιδιοκτήτης συγκι- 
νεϊται καί σπεύδει νά ειδοποίησή τήν άστυνο- 
μιαν, ένώ ό Φίτζ-Τζάμες εξακολουθεί νά συν
διαλέγεται μετά τοΰ φαντασιώδους προσώπου.

Εκαστος δέ τότε πείθεται, δτι πρκγμκτι- 
κώς κάποιος κακούργος έχει εισχωρήσει έντός 
τής καπνοδόχης, έξ ής δέν δύναται νά έξέλθγ 

ικετεύει νά τόν έξαγάγουν έ- 
σώσουν, διά νά μή πέσγ είς 

κζτκδιωκούσης αύτόν δικαιοσύνης, 
δέ τέλος τή; ζστυνομίκς, άρχίζβι 

ίπτου καϊ 
άποφζσιζεται νά κρημνίσωσι την κζπνοδόχην, 
Ινα τόν συλλζβουν.

Πλησίον τή; έστίας υπάρχει έτέρκ τι; οπή 
σωληνοειδή;, παρά τή όποίιγ εΰρίσκετκι ήδη ό

της
καί οτι θερμώς 
κεΐθεν καί τόν
χεΐρας τής
Έλθούσης
αύτη τήν έρωταπόκρισιν μετά τοϋ κλέ-

ΜΦΪτζ-Τζάμες κκί πάντες πιστεύουσιν, οτι ό 
«κακούργος διέφυγεν έκεϊθεν. ’Αλλά τό παιγνί- 
νδιον διήρκεσε πολύ κκί ό Φίτζ-Τζάμες άναγ- 
Εκάζεται νά έκμυστηρευθή τό πράγμα, οτε 
. ^πάντες έκσπώσιν είς γέλωτας.

Ό έγγαστρίμυθος ούτος πολλάκις έπανέ- 
λκβε τοιαϋτα πειράματα του μετά πολλής 
έπιτυχίας.

>—<
Ό Φίτζ-Τζάμες, προύξένει ιδίως μεγάλην 

έντύπωσιν, απομιμούμενος όδοντοϊατρόν, έξά- 
γοντκ διαδοχικώς ολου; τούς όδόντας δυστυ
χούς τίνος άντίτοϋ προσβεβλημένου όδόντος.Κα- 
τώρθωσε δέ ν’άπομιμήτκι έντελώς τήν κρούσιν 
τών κωδώνων, τόν ήχον οργάνου, ώς κκϊ τόν 
χορόν άδοντκ έν τω ναφ.Λέγεται δέ,οτι έφθανε 
κζί περαιτέρω. Κατά τήν κηδείαν γνωστοϋ 
τίνος προσώπου, έσχε τήν μακιαβελικήν ιδέαν, 
νά κάμ.·/) τό νεκρόν νά όμιλήσγ, κκϊ άς φαντκ- 
σθή τις τήν φρίκην τών παριστκμενων καϊ τήν 
άγζνάκτησιν τών κληρονόμοιν.

Έν τελεί παρατηρητέον, οτι παρά τήν ρα
θυμίαν καί κγανκκτησιν, ήν ή έγγαστριμυΟία 
ένεχει, εϊνκι καί παιγνιον άρκετά περίεργον καί 
διασκεδαστικόν, δυνάμενον νά τέρψ·ρ μεγάλω; 
μίζν όμήγυριν. Τό δ’ εύχάριστον είναι, οτι διά 
μικρά; έπιτηδειότητός κκϊ ύπομονής δύνκταί 
τις εύκόλως νά γίνγ εγγαστρίμυθος κκϊ νά 
διασκεδκζ·/) πολύ άνωδύνως είς βάρος τών 
άλλων.

X···

ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
"Ερχεται τάληΟές εΐς φώς ένίοτ* 

ού ζητουμενον.
Μένανδρος

Έγώ γάρ ηγούμαι πόλιν πλείω 
ξύμπαάιν ορΟουμένην ώφελεϊν τούς 
ΐδιώτας ή καθ’ έκαιίτον τών πολιτών 
εύπραγοϋόαν, άθρόαν δέ άφαλλο- 
μένην. Καλώς μέν γάρ φερόμενος 
άνηο τό καΟ’έαντόν διαφθειοομένης 
τής πατοίδος ούδέν ntfdov ξυναπόλ- 
λυται, κακοτυχών δέ έν εύτυχούάη 
πολλώ μάλλον διαόώζεται.

Περικλής

Ό αγαπών την αλήθειαν δι* έ- 
οωτος ανταξίου αυτής δέν οπιΟθο- 
δοομεΐ καί έάν ολόκληρος ή γη τώ 
είναι εναντία. ΙΙοό; τί δι’αύτόν. έάν 
έπί τίνος ζητήματος ή γη ολόκλη
ρος πλανάται ή ψεύδεται; Ό τίμιος 
άνΟοωπος υπέρ πάντα άλλον οφείλει 
νά φοβήται εαυτόν.

LOUIS BLANC
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01 ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΙ
"Εν Αξιοπερίεργοι· φαινόμενον,οπερ παρατη- 

ροϋμεν συνήθως εις τους μεγαλοφυείς εινε και 
ή Αφηρημάδα.

Είνε δέ περίεργον όντως, διότι <5 μεγαλείτε- 
ρος Αριθμός τών Αφηρημένων εύρίσκεται με
ταξύ τών μεγάλων άνδρών. Και ιδού :

Ό Μπετόβεν είχεν ίσως τά πρωτεία είς την 
Αφηρημάδαν.

"Ετρωγε και έπειτα άπό μίαν ώραν αίφνη - 
δίως ήρώτα άπορων :

— Καλέ, νηστικός είμαι; Δέν έφαγα σή
μερα ; Έησμόνησα !

Μίαν φοράν ευρισκόμενος είς τήν αυλήν 
τοϋ Ιωσήφ Β' ήτο τόσον άφηρημένος, ώστε 
ήρχισε νά κτυπα τήν μουσικήν ράβδον είς τους 
ώμους τοΰ Αύτοκράτορος.

Και ό Αύτοκράτωρ έγέλασε διά τοϋτο. Και 
εϊπεν άμέσως εις τους παρεστώτας δικαιολο
γούμενος :

— Νά μιαν φοράν, δπου έκτυπήθην άπό 
ενα υπήκοόν μου, ό όποιος και θά μείνη ατι
μώρητος.

>—<

Καϊ δ διάσημος μουσουργός Σούμαν ήτον 
έπίσης άφηρημένος.

"Οταν είχε βτθιοθή εις ρέμβην καλλιτεχνι
κήν, τίποτε δέν ήδύνατο νά τόν άποσπάση.

"Εχανεν άκόμη και τήν χρήσιν τοϋ λογικού 
του- Έσιώπα δέ έντελώς.

"Εν εσπέρας τόν άνέμενον, δπως δειπνήση 
παρά τή κυρία Βόγκτ, έν Λειψίμ, ή όποια έπϊ 
τή ευκαιρία τούτη είχε καλέση πλείστους δια
πρεπείς συνδαιτυμόνας.

ΊΙ τάρα τής προσκλήσεως είχε πρό πολλσϋ 
παρέλθη και ό Σούμαν δέν έφαίνετο.

— Θά έλησμόνησε τήν πρόσκλησίν μου ! 
έσκέφθη ή κυρία Βόγκτ.

Και ήναγκάσθη νά διατάξη,δπως άρχίση τό 
δεϊπνον, άνευ τοΰ Σούμαν.

Είς τό τέλος δμως τοϋ δείπνου είσήλθε τέ
λος ό Σούμαν.

Άφοΰ δέ έχαιρέτισε πάντας δεξιά καί Αρι
στερά διά κινήματος τής κεφαλής, χωρίς νά 
προφέρη λέξιν, διηυθύνθη είτα κατευθείαν είς 
τό κλειδοκύμβαλον καϊ ήρχισε νά παίζη έξοχον 
συμφωνίαν του.

"Επειτα έσηκώθη μέ ύφος άνθρωπον ευχα
ριστημένου, εκαμεν ένα γύρον εις τήν αίθου
σαν καί άνεχώρησεν άμέσως, χωρίς νά προ- 
φέρη λέξιν.

Ένόμισεν ο τάλας,δτι είχε φάγει.

>*<

’JjUa δέν είνε μόνον οϊ μουσικοί οί έχοντε 
τό μονοπώλιον τής άφη ρημάδος.

Ο διάσημος Παστέρ, ό Αθάνατος μικρο
βιολόγος, εύρίσκετο είς τήν Βουργένην, έν τή 
οικία ενός γαμβρού του.

Είς τό τραπέζι ευρισκόμενος, μόλις έφθασεν 
είς τά έπιδόρπια, δ διαπρεπής επιστήμων ήρ- 
χισε νά τρώγη κεράσια.

Άλλά πριν τά φάγη ήρχισε νά τά πλένη έν 
πρός έν, είς ένα ποτήρι μέ τόσην προσοχήν, 
ώστε οί οίκεϊοί του δέν ι/δυνήθησαν νά κρα
τήσουν τούς γέλωτας.

Ό ΙΊαστέρ έκπληκτος τούς παρετήρει έπ’ 
ολίγον καί είτα τοϊς λέγει :

— Γελάτε, διότι δέν γνωρίζετε πόσαι Ακα- 
θαρσίοι είμποροϋν »·ά κολλήσουν επάνω εις 
αυτά κεράσια.'

Καϊ έξακολουθών άκόμη νά πλένη τά κερά
σια, ήρχισε νά τούς κάμνη έν σωστόν μάθημα 
μικροβιολογίας κα! περί τών κινδύνων, τούς 
οποίους τά μικρόβια παρουσιάζουν.

Και είτα αυνεπέρανεν:
— Αγαπητά μου τέκνα ! Ποτέ δέν πλεονά

ζουν, ούδέ περιττεύουν οί προφυλάξεις. Κάμ- 
νετε δ,τι κάμνω έγώ καϊ σάς τό συμβουλεύω.' 
Πλύνετε πάντοτε προσεκτικά τά φρούτα σας καί 
θά Αποφύγετε πολλάς Ασθένειας. Μή τό ληομο- 
νήτε αυτό· Κάμνετε δ,τι κάμνω έγώ.

Κα! άφοΰ είπε ταϋτα ό Παστέρ έβυθίσθη είς 
τάς σκέψεις του.

"Επειτα άφηρημένος λαμβάνει τό ποτήριον 
μέσα είς τό όποϊον είχε προηγουμένως πλύνη 
τά κεράσια καί είς τό όποϊον είχεν άφήση τά 
μικρόβια, περί τών οποίων ώμίληοε προγενε- 
στέρως.

Καϊ διά μιας έπιε μέχρι πυθμένας τό λερω- 
μένον αύτό νερόν!

Πώς σάς φαίνεται ή Αφηρημάδα αυτή ;

Καϊ τί νά εϊπωμεν περί τών άφηρημένων 
συγχρόνων σοφών μας, οϊτινες θέτουσιν ανε
στραμμένοι· τό καϊον σιγάρον είς τό στομάτων, 
ρίπτουοι τόν πίλον των,αντί νά ρίψωσι τό σι
γάρον, κάθηνται έκεϊ δπου δέν υπάρχει κάθι
σμα, χαιρετώσι τό κενόν,νομίζοντες άνθρωπον 
γνωστόν ένώπιόν των, χάνουν τήν σειράν τής 
ομιλίας των καϊ τόσα άλλα νόστιμα καί περί-

ΕΧΟΓΝ ΤΎΧΗΝ ΤΑ ΦΪΤΑ;
ΙΙρό πενήντα ετών ό μέγας Δάρβιν— ό Κά

ρολος — άνήγγελλεν είς τήν ανθρωπότητα τήν 
περί έξελίξεως θεωρίαν του, ΙΙροχθές δέ ό υιός 
Δάρβιν — ό Φράνσ'.ς — προεδρεύων τοϋ επιστη
μονικού Συ.εδρίου τοϋ Δουβλίνου,άνήγγειλε τά 
πορίσματα τών μελετών αύτοϋ έπί της αίσθή- 
σεως τών φυτών, έπιβεβαιών οΰτω τό ένιαϊον 
της ζωής — τήν βάσιν τής θεωρίας τοϋ πα
τρός του.

Έκ τών μακρών αύτοϋ πειραματικών εργα
σιών ό σοφός επιστήμων καταλήγει εις τό συμ
πέρασμα, οτι άν δέν έχουν τά φυτά ομοιον 
πρός τών ζώων νευρικόν σύστημα, έχουν όμως 
κάτι άνάλογον πρός τήν συνείδησιν, τήν ψυχήν 
τών ζωικών όντων.

«Τά άνθη—εϊπεν ό Δάρβιν— δέν ομιλούν 
βεβαίως, οΰτε περιπατούν, άλλά κάτι κνάλο- 
λογον μέ τήν αϊσθησιν, τήν μνήμην, τήν εξιν 
επικρατεί καί εί; τά φυτά, όπως καί είς τά 
ζώα. Δέν ήξεύοομεν, άν έχουν συνείδησιν, αλλά 
συμφώνως μέ τό επικρατούν παρά τή έπιστήμγ 
δόγμα τής αλληλουχίας (continuity) όπως 
είς όλους τούς ζώντας οργανισμούς υπάρχει 
κάτι τι τό ψυχικόν, τοιουτοτρόπως και είς τά 
φυτά ύπάρχει κάτι τελείως άνάλογον καί 
ομ.οιον εκείνου, τό όποϊον καλούμεν παρά τω 
άνθρώπω συνείδησιν».

>«-<
Ό "Αγγλος φυσιοδίφης άνέφερε πλεϊσα όσα 

παραδείγματα ιδιαιτέρων του παρατηρήσεων, 
έκ τών όποιων προκύπτει, ότι τά φυτά έχουν 
μνήμην, οτι δέ παράγοντα·., ώς παρ’ αύτοϊς, 
όπως καί παρά τοϊς ζωοις, ίντυπώματα μνή
μης· αϊσθησις δέ ανάλογος πρός τήν αϊσθησιν 
τών ζώων, έν τινι όμως βαθμώ υπάρχει καί είς 
τά φυτά.

"Ωστε οί φυτοφάγοι άς μή φρονούν πλέον,οτι 
έξ οίκτου πρός τά ζώα δέν τρώγουν κρέας καϊ 
προτιμούν φυτικάς τροφάς διότι καί τά λάχανα 
όπου ξερριζώνουν καί οί καρποί όπου τόσον λαι- 
μάργως καταβροχθίζουν, αισθάνονται πλέον ή 
ήττον πόνον.

Ό δέ νόμος τής αύτοσυντηρήσεως και ή τά- 
σις πρός παράτασιν καί διαιώνισιν τοΰ είδους έ
δωσαν καί είς τά φυτά κάποιαν αϊσθησιν καί 
κάποιαν δύναμιν άντιδράσεως, σιωπηλής ίσως 
καί ανεπαίσθητου είς τά ανθρώπινα αισθητή
ρια, πλήν ούσιαστικής οπωσδήποτε.

Δέν πιστεύομεν δε ν’ άπέχωμεν πολύ ίσως 
τής στιγμής, καθ’ ήν αί προβαίνουν κι έρευνα·, 
τοϋ ανθρώπου θ’ άποδείξωσιν, οτι αί φυσιολο
γικά! σχέσεις καϊ πνευματικαί ιδιότητες τοΰ 
ανθρώπου, τών ζώων καί τών φυτών είναι πολύ 
στενότερα·, ή όσον νομίζοσ.εν.

II...

Ο BAWPM EIS ΤΗΝ ΓΝΡΓΙΑΝ
Είς τό επιστημονικόν συνεδρίαν τοΰ Δουβλί

νου πλεϊστκι έμβριθέσταται επιστημονικά! α
νακοινώσεις εξακολουθούν νά γίνονται κατ ’ αύ 
τάς, ή κνχγικγή τών όποιων πληροί στήλας 
κα! σελίδας ολοκλήρους τών εύρωπκϊκών επι
στημονικών περιοδικών. "Εχουν όμως αύται 
ακραιφνώς έντελώς επιστημονικόν χαρακτήρα, 
αναγόμενα; είς λεπτά ζητήματα όλων τών 
επιστημονικών κλάδων- άλλά τινες δέν στε
ρούνται καί πρακτικού ενδιαφέροντος, ώς αί 
περί έφηρμοσμένης χημείας έν τή βιομηχανία, 
περί πλουτοπκρκγωγικών μέσων, περί βελτιώ - 
σεως τών ορών τής γεωργικής παραγωγής καί 
τού γεωργικού πληθυσμού κτλ.

Άποσπώμεν δέ τό εξής άξιοπερίεργον καί 
πολύ άξιον μελέτης καί πκρκτηρήσεως ;

Είς κκρον ενδιαφέρουσα ήτον ή ανακοίνωσή 
τοϋ διαπρεπούς φυσιοδίφου Λότζ περί εφαρμο
γής τοϋ -ηλεκτρισμού έν τή γεωργία. Ό σοφός 
επιστήμων ανέφερεν, ότι έκ τών γενομένων είς 
εύρυτάτην κλίμακα μελετών καί παρατηρήσεων 
του προκύπτει, ότι ή έκκένωσις θετικού -ηλεκ
τρισμού είς περιοχήν κήπου ή αγρού, ύπό ώρι- 
σμένας συνθήκας,συντελεί τά μάλιστα εί; τήν 
τελειοτέρκν καί ταχυτέραν άνάπτυξιν τών προ
ϊόντων τού εδάφους αύτοϋ. ’Ιδίως δέ είς τάς 
ημέρας έκείνας καθ’άς ό ήλιος δέν έπιδρκ ίσχυ- 
ρώς έπί τής φυτικής ζωής, ό ήλεκτρισμός είνε 
απαραίτητος, όπως μή άναστέλλήται και δυ- 
σχεραίνητκι ή ανάπτυξις τών φυτών.

Τό πόρισμα τούτο είναι πολύ άξιον μελέτης 
παρ’ήμϊν, οπού συνήθως ή έλλειψις ήλιου έν 
ώρα χειμώνος καί ή ύπό τά δένδρα παρά τούς 
τοίχους σκιά έμποδιζουσι τήν τελείαν άνάπτυ- 
ςιν τών φυτών και καρπών.

ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ

Ό Γάλλος φυσικός Λεξάντρ κατόπιν πειρα
μάτων του έν τή Μεσογείω όπως έξακριβώσγ) 
τήν έν τω θαλασσίω ΰδκτι ύπάρχουσαν ποσό
τητα τοΰ οξυγόνου, εύρεν ότι αΰτη κυμαίνεται 
μεταξύ 16 —19 κυβ. έκατοστομέτρων έν μιή 
λίτρα ΰδατος. Ή πεοιεκτικότης αΰτη δέν επη
ρεάζεται έκ τής τρικυμίας. Λύξάνεται όμως έκ 
τής έπιδράσεως τής -ηλιακής θερμότητος. Πα- 
ρετηρήθη δ’ οΰτω ότι 3 ώρας μετά τήν πλημ
μύραν συμπίπτουσκν μέ τήν μεγαλειτέραν θερ
μοκρασίαν τής -ημέρας τό όξυγόνον τής θαλάσ
σης φθάνει τό μεγιστον τή; ποσότητός του. 
Τό δ’έλάχιστον σημειούται 2 ώρας μετά τήν 
άμπωτιδκ, τήν t πρωινήν, ότε ή θερμοκρασία 
είνε έπίση; ελάχιστη. »
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μία πρόχειρος’Λονγόοννικίι λάγηνος

’Ιδού και έτερον πρόχειρον πείραμα παρα
γωγής ήλεκτριδμοΰ, άπομιμήσεως έν σμιν.ρώ 
τής Λουγδουντκής Λαγήνόυ. '

Λάβετε έν νάλινον δοχεΐον, οπερ πλιιροϋτε 
κατά τά δύο τρίτα διά σφαιριδίων κυνηγίου 
(σκαγίων), έν τφ μέσφ δέ αύτών έμπήγετε έν

κοχλιάριον τοϋ καφέ,ώς έμφαίνεταιέν τφ άνωθι 
Οχήματι. Έάν δέ τά άντικείμενα ταϋτα εΐσίν 
έντελώς ξηρά, έχομεν ήδη μίαν έξαίρετον 
Λουγδουνικήν Λάγηνον.

"Ηδη ύπολείπεται νά πληρώσωμεν ταύτην 
καί τούτο πράττομεν δι’ ήλεκτροφόρου δίσκου, 
δν περιεγράφ'αμεν είς προγενέστερον φύλλον 
καί ιδού πως: Ένώ άτομόν τι Οά έγγίζμ τό ά- 
κρον τοΰ δίσκου καί Οά έγείρμ τον χάρτην, 
έτερον πρόσωπον, κρατών το ύάλινον δοχεΐον 
έκ τοϋ βάθους Οά πληδιάδι,ι τοΰτο είς τόν δί
σκον, είς τρόπον ώστε ύ σπινθήρ νά έκραγμ 
εΐς τό άκρον τής λαδής τοϋ κοχλιαρίου.

Οϋτως ή μικρά μας λουγδουνική λάγηνος 
Οά πληρωθμ ηλεκτρισμού διά μέσου μερικών 
διαδοχικών τοιοϋτων σπινθήρων καί δυνά- 
μεΟα τότε ν’ άπολαύσωμεν μικράν έκκένωδιν 
αύτής, είτε παρονσιύζοντες τήν λουγδουνι
κήν μας ταύτην λάγηνον εΐς τόν δίσκον, είτε 
παρουδιάζοντες αύτήν είς τήν χεϊρα μας.

Φ,Π.

Πώς καθίσταται ό οίνος παλαιός.

"Αλλοτε δ.ά νά καταστήσουν τόν οίνον πα
λαιόν, ήρκοϋντο άφίνοντες αύτόν έπί τινα 
έτη έν τω ύπογείφ καί έντός έσφραγισμένων 
φιαλών. Σήμερον δέν γίνεται πλέον τοΰτο είς 
Ευρώπην καί ιδού πώς πράττουν έκεΐ.

Τοποθετούν τάς φιάλας έν τινι κιόωτίφ, έν 
τφ όποίφ θέτουν κάτωθι προγενεότέρως άρκε- 
τήν ποσότητα κόνεως γαιανθράκων. Έκ τής 
αύτής δέ κόνεως κατόπιν πληροΰσι τά μεταξύ 
τών φιαλών κενά καί μετά τούτο καλύπτουόιν 
έντελώς καί αύτάς διά τής αύτής κόνεως καί 
κλείουδι τό κιΰώτιον.

Μετά έν έτος ήτοι όπόταν όγαιάνθραξ λάβη 
καιρόν νά παράσχςι τήν ένέργειαν του, ό οίνος 
σας Οά ήναι τόσον καλός, ώς νά εύρίσκετο έπί 
δεκαετίαν έν ταϊς φιάλαις.

Πώς ξηραίνονται τά βεΟρεγμένα ύποδήματα.

Δέν ύπάρχει ό/εδόν όχληιότερον τού νά 
είναι τι; ύπόχρεως νά περιδάλλμ τά ύποδή- 
ματά του ίι πέδιλά του βεδρεγμένα προγενε- 
στέρως έκ τής βροχής. Ταϋτα τότε ού μόνον 
συστέλλονται καί στενεύουν, άλλά καί παγώ
νουν τούς πόδας. Ιδού δέ τρόπος νά διορΟώΟμ 
τις τό κακόν : Όταν έξάγετε τά ύποδήματα 
σας, πληρώσατε αύτά έκ ξηρής βρώμης, ήτις 
έχει το Ιδίωμα νά άπορροφμ τήν ύγραθίαν καί 
Οα φουσκώνη έκ ταύτης. χωρίς νά σκληρύνμ 
ποσώς τό δέρμα τοϋ ύποδήματος.

Τήν έπαύριον έξάγετε τί) χόρτον,τό όποιον 
τοποθετείτε πλησίον πυράς, ϊνα ξηρανΟή καί 
τό μεταχειρίζεσΟε τό εσπέρας έκ, νέου αν θέ
λετε.

Πρός καθαρισμόν τον άέρος.

Νά διατηρήσι,ι τις τόν άέρα άπολύτως καθα
ρόν είναι άόύνατον, άλλά σχετικώς, είναι δυ
νατόν.

’Αερίσατε τό δωμάτιόν τήν πρωίαν έπί τινας 
στιγμής, έάν ιί ύγεία τοϋ άσθενοϋς έπιτρέπμ. 
Μετά τοΰτο τοποθετήσατε έν τινι γωνία τοϋ 
δωματίου και έντός δοχείου ποσότητα μέχρι 
12 λιτρών άσΰέστόυ μετά ξυλάνθρακος.

Το μίγμα αυτό θ’ άπορροφήόι,ι το έν τώ δω- 
ματίφ μίασμα.

Τοΰτο δύναται νά γίνεται καί είς δωμάτια 
μή άσθενών και νά Επαναλαμβάνεται έφ’δσον 
ρεωρεϊτε άναγκαίον τούτο.

t

ΊΙ άρετή είναι όπως ή έπιδτήμιι, ούτε ποι- 
λεϊται. ούτε κρύπτεται, ούτε έκδηλοϋται, άλλ’ 
εύρίσκεται έκεΐ όπου λάμπει καί θαμβόνει.

Ό άνθρωπος δέν έπλάσΟη διά νάχαΟμμετά 
θάνατον καί άπόδειξις έκ τούτου τό άπέραν- 
τον κενόν, οπερ άδυνατεΐ νά διατρέξιι, ΰν δέν 
άπαλλαχθζί τοΰ σώματός του διά τοϋ θανάτου.

Φρίκ.
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ANA ΤΟΝ ΠΟΝΤΟΝ
(Εις Οαυιιάόιος γ(?ρος)

[Συνέχτια χαί τέλος)

Καί τοΰτο διήρκεσεν έπί εννέα ήμέρας,όπου 
άναγκαστικώς έμεινα είς Βζτούμ και μέ τήν 
ώραίαν όντως συναναστροφήν τοΰ κ. Λυκικρδο
πούλου,οστις είναι όμολογουμένως μία άπόλζυ- 
σις, πολυμαθής,’ ποιητής, φιλόλογος, γλωσσο
μαθής, εγκυκλοπαιδικός, φυσιολόγος, καί δια- 
σκεδαστικός είς τάς συναναστροφής του, διηρ- 
χόμεθκ εύαρέστως τάς ώρας τής ανίας μας έκεϊ 
συνομιλοΰντες περί πολλών αντικείμενων.

Τό Βζτούμ είναι ή τελευταία παράλιος πό
λις τής ύπερζαυζκσίας 'Ρωσσίας κκί ή πρώτη 
τής ’Ασιατικής 'Ρωσσίας, έπί τής ανατολικής 
πλευράς τής Μαύρης θαλάσσης κειμένη, μέ το
πικόν πληθυσμόν 23,500 έγγ.κατοίκων κκί μέ 
περίχωρα 44,000· Είναι δέ λιμήν αρκετά ση
μαντικός διά τήν εξαγωγήν μεγάλων ποσοτή
των πετρελαίων καί διαφόρων μεταλλικών ού 
σιών. Τό δέ κλίμα τοΰ Βατούμ παραδόξως δέν 
είναι ύγιεινόν, μολονότι τυγχάνει εϋκρατον.Έν 
τούτοις αί συνεχείς καί διαρκείς βροχαί κκί τά 
άφθονα κκταρέοντα υδατα καθιστώσι τό έδα
φος γόνιμον· άλλ’ οί κάτοικοι τών μερών αύ
τών ολίγον επιδίδονται είς τήν καλλιέργειαν 
τής γής καί τήν βιομηχανίαν καί τήν κτηνο
τροφίαν. Είσί τούναντίον ορεσίβιοι κζί φιλοπό
λεμοι. Ώς έκ τούτου τό Βατούμ κατέστη πό
λις εμπορική καί ισχυρά. Ό τόπος αύτός λοιπόν 
παράγει πετρέλαιον, έκ τοΰ Βκκού ιδίως προ- 
ερχόμενον, κασσίτερον είς φύλλα, μόλυβδον, 
χάλυβδον, χαλκόν, πορτοκάλια καί λεμόνια.

Τό Βατούμ ύπήρξεν άλλοτε παρά Ρωμαίοι; 
σπουδαίος στρατιωτικός σταθμός (Βαθύς) ές ού 
κκί τά ολίγα έν τάφοις συναντώμενα ρωμαϊκά 
τής έποχής ταύτης ευρήματα. Ύπό τούς Τούρ
κους δέ τό μέρος τοΰτο διετέλεσεν άπό τοϋ ΙΕ', 
μέχρι τοϋ 10' .αίώνος οτε τω 1878 ή Συνθήκη 
τοΰ Βερολίνου παρεχώρησεν αύτό κατόπιν πο
λέμου είς τούς νικητάς 'Ρώσσους.

Τήν μεσημβρίαν άφήσκντες τό ζατρίκιον με- 
τέβημεν μετά τοϋ κ. Λυκικρδοπούλου είς τό 
φαγητόν,καταβροχθίσαντες τήν ώραίαν κζί εύ- 
τραφή, ώς έλεγεν, όρνιθα,μετά, εύγέστου ζύθου 
καί είτκ άνεπαύθημεν ολίγον· μεθ ’ δ έπαίξαμεν 
έκ νέου ζκτρίκιον καί τό εσπέρας συνεφάγομεν 
πάλιν όμοΰ μπριζόλες μετά ζύθου, διότι ό οίνος 
δέν ήτο καλός καί μετά τοΰτο, αφοΰ συνεζη- 
τήσαμεν έπ' αρκετόν, μετέβημεν νά κατακλι- 
θώμεν, διότι ώς προεϊπον, δεν εϊχομεν τι νά 
κάμωμεν μέ τόν άθλιον αύτόν καιρόν.

Τήν έπαύριον ή ζύτή κζτάστζσις. Έβρεχεν 
όμοιοτρόπως. Έν τούτοις, έλαβον άμαξαν καί 
ήρχισα τάς επισκέψεις μας, άρχισα; άπό τοΰ 
προξένου, έν συνοδεία μετά τοϋ κ. Λιακιαρδο- 

πούλου, δστις, ώς ξένος καί αύτός, έξέφρκσεν 
τήν έπιθυμίαν του νά μέ συνοδεύση. Καί ούτως 
έλαβον τόν καιρόν νά ίδω έν βροχερά καταστή
σει τήν πόλιν, ήτις όμολογουμένως παρουσιάζει 
ό'ψιν μεγαλοπόλεως, διότι καί οικοδομάς μεγά- 
λζς κζί ωραίας έχει κζί δή οδούς κανονικά;, 
ώραίας κζί εύπροσώπους καί μετά δενδροστοι- 
χιών εΐς τινάς έξ αύτών Άλλά καί ένα κήπον 
ούχί άξιοκατκφρόνητον παρά τήν παραλίαν ή 
πόλις αύτη κέκτηται μέ θέαν πρός τήν θάλασ
σαν μζγευτικωτάτην καί λαμπροτάτην. ’Επί
σης δέ επιμήκη καί θεαματικήν έκτασιν άξιό- 
λογον ό κήπος ούτος άοκετά εύάοεστον έχει.

Άφοΰ δέ παρεμείναμεν έπ’ άρκετόν παρά 
τώ προξενώ μας, ζ. Μομφεράτω, μεθ ’ ού εϊπο 
μεν άρκετά περί τοΰ Βατούμ, τής όσημέραι 
καταπτώσεως τοΰ έκεϊσε Έλληνικοΰ στοιχείου 
καί τής τελευταίας του διαμονής έν Μασσαλία, 
παρατηρήσαντες, οτι δέν άνεμένομεν τοιαύτην 
ζλιματολογιζήν κατάστζσιν νά ίδωμεν ένταΰθα 
καί μας πκοηγόρησεν, οτι ένέχει κζί γόητρον 
καί τάς ώραίας του ήμέρας τό Βατούμ, μολο
νότι ολίγος καιρός άριθμεϊται άπό τής έλεύ- 
σεώς του έντζϋθα, άπεχαιρετήσζμεν αύτόν καί 
μετέβημεν παρά, τω κ.Σισμάνωφ,μεγαλεμπόρω 
καί τραπεζίτη.

Ευρομεν αύτόν έν τοϊς γραφείοις του μεταξύ 
τών υπαλλήλων του, τοΰ γαμβροϋ του,ώς σύμ- 
βοηθοϋ του καί τής ώραίας πυράς του, διότι έκ 
τής διζρκοΰς βροχής έπεκράτει ψϋχος έν αύτοίς. 
Μέ παρετήρει μετά προσοχής, άπορών διά τήν 
ιδιότητά μου. Διετέλει έπί πολλά έτη συνδρο
μητής τής Φύσεως, άλλά δέν έγνωριζόμεθζ.

— ΙΙρίντεζης, τοΰ λέγω, διευθυντής τής 
«Φύσεως», καί Λυκιαρδόπουλος, κάτοικος Τυ-

— Χαίρω πολύ, μοί άπαντα, σφιγγών μοι 
μετ’ απορίας τήν χεϊρα καί παρατηρών με 
προσεκτικώς. 'Ορίστε, καθήσατε καί μάς προσ
φέρει καθίσματα πλησίον του.

— Διά νά μή είσθε κκί πολύ πλησίον τής 
πυράς, μοί λέγει, καί τί δυνάμεθκ νά σάς 
προσφέρωμεν, καφέ ή προτιμάτε τέϊον ;

— Εύχαριστοΰμεν πολύ, τω απαντώ, τεϊον 
προτιμώμεν καλήτερον.

— Καί πότε ήλθατε είς τήν πόλιν μας ;
— Άπό προχθές, άλλά μέ αύτήν τήν βρο

χήν σήμερον άπεφάσισα νά έπισκεφθω τούς συν
δρομητής μου, άρχίσας άπό υμάς.

— Καί πώς ευρίσκετε τό μέρος μας;
— Έως ώρας άθλιέστζτον, μολονότι δέν 

ε'δον έτι ή βροχήν, λάσπην καί τήν παραλίαν.
Δέν θ’ άποκομίσετε καλάς εντυπώσεις, 

άπό τό Βζτούμ, κ. Πρίντεζη, άλλως τε εύρι- 
σκόμεθα καί εΐς πολύ κακήν έποχήν.

— Ναί, τό παρατηρώ, ύφ’ δλας τάς επό
ψεις καί άπζντζχοΰ τής ‘Ρωσσίας.

— Έδώ όμως εΰρισκόμεθκ άπό τινων έτών 

είς χειρότερον σημεΐον καί ένώ άλλοτε ήρι- 
θμοΰντο πολύ περισσότεροι Έλληνες κζί ήκμα- 
ζον, ήδη έμείναμεν πολύ όλιγώτεροι. Καί θά 
σάς έχωμεν πολλάς ήμέρας έδώ, κ. ΙΙρίντεζη.

— Αγνοώ, έξαρτάται άπό τόν καιρόν καί 
τό άτμόπλοιον, δν θά εΰρω, νά. έξακολουθήσω 
τόν γϋρον τής Μαύρης θχλάσσης, άλλως θά έπι- 
στρέψω είς ’Οδησσόν.

— Τότε θά σάς παρακαλέσω νά περάσητε 
κύριον καί άπό τό σπήτι, νά σάς ίδωμεν καλή- 
τερον, διότι έπιθυμεϊ πολύ ή κυρία μου νά σάς 
ϊδη, είναι καταγοητευμένη άπό τό περιοδικόν 
σας. Εορτάζει δέ κύριον καί ό γαμβρός μου.

— Εύχαρίστως, κύριον θά έλθω καί οίκοι νά 
σάς χαιρετήσω.

'Ο κ. Σισμάνωφ, μεσήλιξ, σοβαρός καί πι
στός τοΰ Έρμοΰ οπαδός, προσηνής, εγκυκλο
παιδικός καί πρακτικότατος κκθ ’ όλα έν τε 
τώ έμπορίω κκί τώ κοινωνικω βίω, είς άκρον 
δέ φίλεργος καί τιμιότατος, άπεσπάσκτο τήν 
έκτίμησιν ολου τοΰ έκεΐσε κόσμου, δικτελεϊ δέ 
μέλος καί σύμβουλος πολλών Τραπεζών καί 
συλλόγων. Κατάγεται δ’έκ τής’Ασίας τοΰ Εύ- 
ξείνου, μολονότι δέ δέν κκτέγινε παιδιόθεν είς 
μεγάλας σπουδάς, έν τούτοις είναι έμβριθής κκί 
γνωστής πολλών πραγμάτων.

Τήν έπαύριον μετά μ. μετέβην είς τήν οικίαν 
του, όπως χαιρετήσω τήν Κυρίαν του κζί τόν 
έορτάζοντα γαμβρόν του. Έχει άξιόλογον σύ
ζυγον, εύγενεστατην κκί λογιωτάτην, μέ πα
ρρησιαστικόν άμκζώνος, έκρρκσιν έμβριθοϋς καί 
σύνεσιν Άθηνκς. Μοί έκαμεν δέ έντύπωσιν τό 
σοβαρόν λεκτικόν της, 
ποικίλαι έρωτήσεις τη; 
τοίων άντικειμενων καί 
φορήται τά πάντα.

«Μέγας πόθος πρός 
γνώσεων» διενοήθην.

— Καί ταξειδεύετε 
τεζη ; μ’ έρωτά.

— "Οχι, κυρία, δις τοΰ έτους.
— Λαμπρόν περιοδικόν έκδίδετε, κ. Πρίν

τεζη, κκί σεις τό γράφετε ;
— Μαλιστα, τί ιδίως σάς άρέσουν ;
— Τά τκξείδιά σκς ιδίως καί τά πνευμκ- 

τιστικά. Μά είναι άληθή ; τά πιστεύετε καί 
σείς ; Σάς παρακολουθώ πιστώς.

αί διάφοροι 
περί πολλών 
ό πόθος της

κρουνηδόν 
καί πζν- 
νά. πληρο-

άπόκτησιν ώφελίμων

— 11ώς οχι, άφοΰ τά βλέπω καί τά γράφω.
— Καί πώς ένθυμεΐσθε οσκ γράφετε, κρα ■ 

τεϊτε σημειώσεις ;
— "Οχι, όπως μέ βλέπετε καί όμιλοΰμεν.
— Καί μήπως θά τά γράψετε καί αύτά;
— Ναί. Σκοπκύω νά γράψω περί Βζτούμ.
— ΙΙοίαν ίδέζν έχετε;
— ”Ο/ι κζλήν. Είναι πόλις άνευ χάριτος, 

κάπως εμπορική, ολίγον άγρια, πολύ βροχόλου- 
στος κκί είς άκρον μελκγχολική.

— “Εχετε δίκαιον. Ήμεΐς έσυνειθίσαμεν.
Πότε άναχωρεΐτε ;

— "Αμα παύση ή βροχή, κυρία.
— Πολλάκις δικρζεΐ έπί μήνας.
— Ποΰ έσπουδάσατε κυρία Σισμάνωφ, φαί

νεται κατεγείνατε πολύ είς τά γράμματα.
— Δυστυχώς όχι, κύριε ΙΙρίντεζη, διότι είς 

τά μέρη μας δέν ύπήρχον καλά σχολεία είς 
τήν έποχήν μας τότε.

— Κκί έν τούτοις φζίνεσθε έγγράμματος, 
φιλόμουσος καί πολυμαθής

— Καί δέν έρωτάτε. άφίνει διόλου τά βι
βλία άπό τά χεριά της, ύπέλκβεν ό κ. Σισμά- 
νωφ, άκκταπαύστως καταγίνεται μελετώσα.

— Μοϋ άρέσουν πολύ τά βιβλία καί περιο
δικά κκί πρό πάντων τό ίδιδικόν σκς. 'Έχει δέ 
ώραϊκ καί περίεργα πράγματα.

Καί άφοΰ εϊπομεν έτι άρκετά μετά τής κυ
ρίας Σισμάνωφ, τής θυγατρός της καί τοΰ γζμ- 
βροΰ της άπεχζιρέτησα αύτούς κκί άπήλθον είς 
τό καφενεΐον, ώς πάντοτε, διότι έβρεχε διαρ
κώς καί άφοΰ έπαίξαμεν ολίγον τάβλιον μετά 
τοϋ κυρίου Λυκικρδοπούλου, πάλιν μετέβημεν 
είς τό δεϊπνον, όπου ευρομεν κζί άλλην κζλήν 
συντροφαίν καί έκεΐθεν, άφοΰ εϊπομεν διάφορα 
άστεΐα κκί σοβαρά,άπήλθομεν είς τά δωμάτια 
πρός άναζήτησιν ησυχίας, γαλήνης κκί ύπνου.

Τήν έπαύριον έπεσκέφθην μέ τήν βροχήν, 
εννοείται πάντοτε, διότι έξηκολούθει νά βρέχη, 
τούς κυρίους Νιζηφόρον Νικηφορίδην καί Άριστ. 
Δημητριάδην, μεγαλεμπόρους, έν Βζτούμ. Δέν 
έπίστευον νά εύρω ένταΰθα τοσοϋτον μεγάλα 
κζί πολυτελή εμπορικά ελληνικά καταστήματα 
καί τοσοϋτον κζλώς μεμοοφωμένους καί άνε- 
πτυγμένους ομογενείς μας έμπορους έν τοιαύτη 
χώρα.Ό Έλλην,ώς είκός, έν έδάφει καρποφορώ 
είνε γενναίος, τολμηρός καί έπιχειρηματίας- 
άναπτύσσεται δ’εύκόλως καί έπιτυχώς καί διά. 
τοΰτο βλέπομεν έν άπάση τή Ανατολή καί έν 
ζύτοϊς τοϊς μεγάλοις εύρωπζϊκοϊς κεντροις ομο
γενείς μας κατέχοντας διά τοϋ πλούτου των 
κζί τοΰ επιχειρηματικού των πνεύματος τά 
σκήπτρα τής τε έμπορικής κζί τής κοινωνικής 
προόδου.

Ό κ. Νιζηφορίδης εύγενής καί προσηνέστζ- 
τος, φιλομαθής κζί φιλοπρόοδος τκξειδεύει συ- 
χνάκις κκί εί; Εύρωπην καί έννοεϊ νά παοακο- 
κουθεΐ κζί τήν φιλολογικήν πρόοδόν μζς, άγα- 
πών νά άνκγινώσκη κάποτε ωφέλιμα έργα.

Ό κ. Άρ· Δημητριάδης τούναντίον μάλλον 
ίσως πολυάσχολος, δέν εύκαιρεϊ ή μάλλον δέν 
έσυνήθισε ν ’ άνκγινώσκη καί αγαπά νά συζητή 
εργαζόμενος ή μάλλον νά έργάζεται συζητών, 
καθόσον παρετήρησκ, συνομιληταί δέν έλειπον 
πζρ’ έκυτώ καί έμέ δέ παρεκάλει έπανειμέ- 
νως νά παραμείνω εΐσέτι,διά νά συνδικλεγόμε- 
θζ, οτε έν τέλει τώ παρετήρησα:

— "Ισως διασκεδάζετε περισσότερον είσπράτ-



<02 Η Φ Υ Σ I Σ Η Φ ΥΣ I Σ 103

τοντες νά συνομιλήτε, διότι ούτως ή άπόλαυσις 
καθίσταται ωραιότερα.

Καί άφήκα είς τήν τύχην των τούς μ.εγα- 
λεμπόρους τούτους ευτυχείς μετά τών μεγάλων 
καταστημάτων των, έν οίς πληθώρα κόσμου 
δέν έπαυε προσερχομένη καί συναλλασσόμενη, 
ευχηθείς αύτοϊς καλλιτέρζν τύχην καί πρόοδον 
καί άπήλθον σύν τη βρο/.ή, πρό; άντάμ,ωσιν έν 
τώ καφενείω τοϋ κ. Αικιαρδοπούλου, "να παίξω 
μετ ’ αύτοϋ καί πάλιν τό τάβλι.

*11 περίστζσιςζΰτη άλλοτε μοί είναι οχληρά 
καί ανούσια, ίσως δέ κζί αξιόμεμπτος, διότι 
τό νά κάθηταί τις είς τό καφενεϊον, νά χάνγ 
τον καιρόν του πζίζων, δνειροπολών η κζί συν- 
διαλεγόμενος περί άνεμων καί ύδάτων κζί μη 
χρησιμοποιώ·/ αύτόν είς εργασίαν η ωφέλιμον 
άπζσχόλησιν, είναι ού μόνον άσυγχωρητον,άλλα 
καί έπιζήμιον. Κζτά την περίστζσιν όμως αύ
τήν, οπού έπί δεκαήμερον διέμεινα είς Βζτούμ 
καί άκαταπαύστως έβρεχεν, οί δέ δροι/.οι ήσαν 
ελεεινοί καί αδιάβατοι σχεδόν έκ τών ύδάτων 
καί τής ίλύος,βεβαίως η διαμονή τών ξένων έν 
τω καφενείω είναι λίζν ωφέλιμος, σωτήριος κζί 
διασκεδαστικωτάτη. Κζί ώς φ» ίνετζι, είχον 
δίκαιον οί έπινοηταίτών καφενείων κζί ταβλίων.

Τήν επαύριον έπεσκέφθην κζί τόν κ. Μιχ. 
Ράγγον έκ τών συνδρομητών μας, λαμπρότζτον 
καί εύγενέστατον νέον, έμπορον μέ εύχάριστον 
συναναστροφήν, μολονότι ολιγόλογο·/ κζί έ- 
πιχειρηματικώτατον, παρ’ ώ έμεινα έπ ’ αρ
κετόν μετά τοϋ κ. Λυκιαοδοπούλου μεταβάν- 
τες παρ’αύτώ κζί είτα έπισκεφθέντες κζί άλ
λους τινά;, τήν επαύριον τό μεσοσύκτιον, συν
οδευθείς ύπό τοϋ φίλου μου τούτου, μεθ ’ ού 
τόσον εύαρέστους ώρας διήλθομεν όμ.οϋ έν γεύ- 
μζσιν, όμιλίαις κζί παιγνίοις, έπεβιβάσθην τοϋ 
διά τήν ’Οδησσόν απερχομένου άτμοπλοίου τής 
γραμμής κζΐ άπήλθον έκεΐσε, διελθών έκ νέου 
την αύτήν ακτήν κζΐ τάς αύτάς πόλεις με 
πολύ εύχάριστον ταςείδιον μέχρι; 'Οδησσού.

Ένταϋθα πζρέμεινα είσέτι όλίγας ημέρας 
μέχρι τής έξευρέσεως καταλλήλου μέσου άνζχω- 
ρήσεως, καθόσον ένεκα τής έξαπλώσεως τής 
χολέρας,δέν προσήγγιζον έν Ι’ωσσία ξένα ατμό
πλοια. Διήλθον όμως και τζύτζς λίαν εύζρεστως 
παρά τοϊς κύριοι; Αδελφοί; ΙΙαυλίδου καί Κλε
άνθη Κούλογλου, παρ’οις μετέβζινον συχνάκις.

Ό κ. Κλ. Κούλογλου εϊ; έκ τών καλειτέ- 
ρων ομογενών μας,τραπεζίτης κζΐ μεγαλέμπο- 
ρος, τυγχάνει φίλος πολύτιμος καί έκ τών σπα
νίων πατριωτών. "Εχει δέ καρδίαν εύγενεστά- 
την καί συμπαθεί πολύ πρός τήν φιλολογίαν 
μας καί τήν ελληνικήν πρόοδον. Άνεδείχθη έκ 
τοϋ μηδενός καί είναι άξιος πολλών επαίνων, 
φθάσας διά τής φιλεργείζς, φιλοπονίζς καί φι
λοτιμίας του είς τζ ανώτατα αξιώματα τοϋ 
έμπορίου. Άπελθών παιδιόθεν έζ. τής πζτρίδος 
-ου Μικρά; ’Ασίας, κζεέφυγε τό πρώτον είς

Ήπειρον, είς τά Ιωάννινα, οπού έδοκιμζσε τάς 
πικρίας τοΰ ξενικού βίου κζί ήσθάνθη τήν ανάγ
κην τής άνζποφεύκτου προαγωγής του διά τής 
διαρκούς εργασίας κζί ύπομ.ονής. Έκεϊθεν διά 
τών μικρών οικονομιών του ήλθεν είς τήν Ρωσ- 
σίζν, διά νά είναι πλησίον τής πζτρίδος κζΐ 
διότι τό εμπόριο·/ τών σιτηρών ένταϋθα τότε 
εύρίσκετο είς έπίζηλον σημείον κζΐ έργασθείς 
μετά σθένους καί ζήλου, άνεπτύχθη, κέρδισα; 
άρκετά κζί ήδη απολαμβάνει τούς καρπούς 
τών κόπων κζΐ θυσιών του, μή άποκάμνων έν 
τούτοις πάντοτε έργζζόμενο; κζί έπιμελούμε - 
νος τής ελληνοπρεπούς αγωγής τών αγαπητών 
τέκνων του. Έχει δέ σύζυγον έπίσης φιλότι- 
μον, άκούρζστον, εύγενεστάτην κζΐ έλληνοπρε- 
πεστάτην. 'Οσάκις δέ εύρίσκομαι είς ’Οδησ
σόν, τυγχάνω άμερίστως τών φιλοςενων και 
πατριωτικωτάτων αύτών περιποιήσεων.

’Αποκλεισθείς κζί ένταϋθα. ύπό τής χολέρας 
κζΐ πληροφορηθεί; παρά τοϋ φίλου κ. Κοντο- 
γεώργη, έμπορου έξ 'Αγίου Γεωργίου, ότι ήδυ- 
νάμεθκ νζ φύγωμεν έκεϊθεν διά μέσου Ρουμα
νίας, άνευ καθάρσεων καί δι’ άπλής ιατρικής 
έπισκέψεως, άπήλθομεν τήν έπιοϋσαν σιδηρο
δρομικά); καί έν συντροφιά εϊ; Ρένιον, έκεϊ - 
θεν δέ διά τοϋ Δουνάβεως είς Γαλάζιον καί διά 
τή; Κωνστζντζ; διά τοϋ ιταλικού μέ ώρζιό- 
τατον ταξείδιόν ήλθομεν εί; Πειραιά.

ΠΝΕΤΜΑΤΙΣΤΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ πώς, έσπέρζν τινά πζρεσύρθην 
εις τινα όμιλον πνευματιστών.

Έθεώρουν πάντοτε τήν τάξιν τών προσώ
πων αύτών ώς προσβεβλημένην διανοητικώς καί 
άπείχον μετά προφυλάξεως τούτων, καθόσον ό 
πνευματισμός, κατά τήν γνώμην μου, έξασκεϊ 
μεγάλην έπιρροήν έπί τών βπωςδήποτε εύαι- 
σθήτων ανθρώπων.

ΙΊαροτρυνΟείς έκ περιέργειας καί 'ίσως έκ σε- 
βασμ.οΰ πρό; τήν ανθρωπότητα, διότι εϊ; τών 
κυοίων αύτών διϊσχυρίζετο, οτι έφοβούμην νά 
παρευρεθώ είς τάς διαλέξεις των, έδεχθην έσπέ- 
οα τι τήν πρότασιν παλαιού τίνος συμμαθητοϋ 
μου καί οδηγούμενος παρ’ αύτοϋ μετεβημεν εί; 
τό βάθος μια; αύλής, ένθα ύπήρχε άπομεμο- 
νωμένον μεσζϊον πάτωμα, έντός τοϋ όποιου 
έγίνοντο αί συνεδριάσεις τών ψυχικών αύτών 
μαθημάτων.

Εύρίσκοντο έκεϊ ήδη έξ άτομα προκεχωρη- 
μένης ηλικίας, σοβαρά; δέ κζί ψυχρά; φυσιο
γνωμία; μέ ύφος μεμετρημένον οπω; του; έφζν- 
ταζόυ.ην, δηλαδή μεγαλοπρεπείς καί ολίγον 
σχολαστικούς.

Μέ έδέχθησζν μόλον τοϋτο εύγενώς, διότι 
είχον ώς οδηγόν τόν φίλον μου Ροδόλφον Στίμ- 
υ.εο. ένα τών κ.υοιαοχουντων τοϋ συλλόγου.

Δέν άνέμενον ή ημάς ζζί άνευ άλλου προ
οιμίου, οί κύριοι έλαβαν θέσεις γύροθεν τής τρα
πέζη;, διότι έπρόκειτο νά μέ πείσουν δ·.’ ζύτής 
κατά πρώτον.

Βαθέϊα σιωπή έπεκράτει είς τήν αίθουσαν- 
άνέμενον διάγωνιωδώ; τήν έκδηλωσιν τών φαι
νομένων τής κινούμενης, ώ; λεγετζι τραπέζης, 
ήτις είναι, ώς φαίνεται, ή πζιδιάς τής τέχνης, 
έπιτυγχάνουσα πολύ εύκολω;· αρκεί ολίγων λε
πτών πεοσηλώσεω: καί ύπομ.ονής Διά τοϋτο. 
ΙΙρό; μεγάλην απορίαν τών φιλοξενούντων με, 
ούδέν πζρήχθη εις διάστημα ενός τετάρτου 
τής ώρας κζΐ ήδημόνουν- ποοσέτρεξζν δέ τότε 
εί; τά μεγάλα λεγόμενζ μέσα κζΐ ή φωνή τοϋ 
σοβζοού Στίμμερ άνυψώθη διά τήν έπικλησιν, 
άλλ’ο,τι τύπου; κζί άν μετεχειρίσθησζν, ή 
τράπεζα έμενεν ακίνητος.

Τίτο δυσάρεστον τοϋτο.
Έν δέ έκ τών άξιοπρεπεστέρων προσώπων 

ήγέρθη τότε καί μέ άγανάκτησιν είπε;

— Δέν έννοώ τίποτε.
— ΓΙαράξενον, έπιλέγει ό Στίμμερ.
— Είναι πρώτη φορά, οπού τοιζύτη άτυχία 

μας συμβαίνει, ύπέλζβεν ό άλλος.
— Καί ακριβώς, καθ’ ήν στιγμήν οπού έχο- 

μεν άνάγκην νά άποδείξωμεν γεγονότα, όπως 
πείσωικεν τον κύριον καί προσηλυτισθή.

Δέν ήδυνήθην νά κρατήσω τό μειδίαμά μ.ου 
καί έσκεφθην;

— Έάν τοιουτοτρόπως έλπίζουν ούτοι νά μέ 
καταπείσουν !

Ό Στίμμερ, συνήθως τόσον άπαθής καί ψύ
χραιμος, εχανεν ύπομονήν.

• "Α ! αύτό ύπερβαίνει τά όρια! εϊπεν.
— "Ας δοκιμάσωμεν άλλο τι, έπρότεινε πα

χύσαρκο; τι; κύριος, όστις δεν έφαίνετο ζών 
αποκλειστικώ; έξ ΰδατος καί πνευματισμού.

— "Εστω, ύπέλζβεν ό Στίμμερ.
Τότε ή μύησές μου ύπήρξεν έντελής.
ΙΙζρευρέθην είς τόν μαγνητισμόν ενός ασθε

νούς νέου, όστις δέν ήργησεν νά περιέλθη είς 
βα.θύν ύπνον, άλλά άπο τοΰ όποιου δέν ήδυνή- 
θησαν νά άποσπάσουν ή άσυναρτήτους φράσεις, 
τών «πνευμάτων» αύτών άρνουμένων νά ώμιλή- 
σωσι διά τοϋ στόματός του.

Κατόπιν έδοκίμασαν τό ζβάκιον, είτα τήν 
πλάστιγγα τών έπιστολών, κατόπιν τό αλφά
βητο·/ καί μετά ταϋτα έπζνελζβον το τραπε
ζάκι, άνευ ούδεμία; έπιτυχίζ; ζζί τότε, οΰτε 
άπό τών μέν, οΰτε άπό τών δέ.

Ένδομύχως ήγαλλίουν καί ό ύλισμός μου 
ήσθάνετο έτι μάλλον εύχαριστημένος. Ήρχισα 
δέ νά περιπαίζω τού; κυρίου; αύτούς' τό έπί- 
θετον δέ «γελωτοποιοί» οπερ τοϊς άπηυθηνα, 
τού; έκζμε νά άνζτιναχθοϋν άπό θυμόν κζί 
άγανάκτησιν κατόπιν δε μή θελων τίποτε νά 
άκούσω έκ τών έξηγήσεων των, έλαβον τον 
πίλον μου κζΐ άπεμζκρύνθην ολίγον πειραγμένος.

Ό πνευματισμός ήτο λοιπόν ο,τι έφαντα- 
ζόμην. Χυδαιότατη άγυρτία ! Ήσθανόμην δέ 
εύχαρίστησιν άνζμικτον μέ όλίγην ύπεροψίαν.

Είχον μαντεύσει καλώ; καί τοϋτο με ήρκει.
ΙΙοιητή; εί; τάς ώρας μου, είχον λάβει ώς 

συνήθειαν, νά γράφω έμμέτοω; εί; λεύκωμά τι 
χοησιμοποιούμενον δι αύτήν τήν εργασίαν, 
διά τά; έντυπώσεις τής ώρας.

Έπιστρέψα; οθεν εί; τήν οικίαν μου, έκά-
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Οησα είς τό γρκφεϊόν μου καί είς όκτάστιχον, 
οπερ δέν είχεν άποτύχει τής τελειότητάς του, 
έμαστιγουν τούς γελοίους αύτούς θαυματο
ποιούς, τούς οποίους ονομάζουν πνευματιστάς. 
Ώς συμπέρασμα, ήρνούμην τό δυνατόν τών υπο
τιθεμένων πειραμάτων των.

Ευχαριστημένο; έκ τοϋ έαυτοϋ μου, έκλεισα 
τό λεύκωμά μου καί κατεκλίθην, υποσχόμενος 
έμαυτω νά μήν άποπλανηθώ πλέον είς όμιλον 
πνευματιστών.

Συνήθως μόλις τεθώ ύπό τό εφάπλωμά μου, 
κοιμώμαι άμέσως καί έξυπνώ τήν πρωίαν, 
όταν ό ή'λιος εισέρχεται άκτινοβολών είς τό δω
μάτιόν μου : Τήν εσπέραν όμως εκείνην, έστρε- 
φόμην είκοσάκις έπί τή; κλίνης μου, μή δυνά- 
μενος νά αποκοιμηθώ· ήσθανόμην τόν έαυτόν 
μου τεταραγμένον καί έζήτουν ματαίως τήν 
αιτίαν.

"Όπως πάντοτε, ειχον τηρήσει τούς μάλλον 
στοιχειώδεις κανόνας της εγκράτειας, δέν είχον 
θυμώση μέ ούδένκ, δέν ειχον ύποστή ούδεμίαν 
ένόχλησιν ή ανησυχίαν- απέδωσα δέ τέλος 
πάντων τήν έπιμένουσαν ταύτην άύπνίαν μου 
είς τήν έπίσκεψιν τοϋ ομίλου τών τρελλών, ώς 
τοιουτοτρόπως άπεκάλουν τούς πνευματιστάς.

ΙΊερί τήν μίαν πρωινήν ώραν ήσθάνθην είδος 
νάρκης νά μέ κκτκλαμβάνγ, καί άλόκοτος ζάλη 
νά μέ κατακυριεύγ,

Αί ακτίνες της σελήνης είσήρχοντο φωτί- 
ζουσκι τό δωμάτιόν μέχρι τών παραπετασμά
των της κλίνης μου.

Άνά το λεπτόν δέ δίκτυον τών φλεβαρίδων 
τών ήμιανοίκτων οφθαλμών μου παρετηρησκ 
σχεδόν κατά γης, χνοώδη τινά λευκώδη ατμόν 
οστις βαθμηδόν άνήρχετο μέχρι της οροφής.

Τότε ειδον εύκρινώ; νά αναφύεται έν πρό
σωπον ωχρόν καί μεγαλοπρεπές, τά όποϊον δέν 
είχε τίποτε τό καταπληκτικόν ή φανταστικόν. 
Έν τώ προσώπω αύτοϋ άπετυποϋτο ή εύγέ- 
νεια καί ή γλυκύτης, οί οφθαλμοί του ήσαν 
ωραίοι και ή δψις του κανονική,τό μέτωπόν του 
δέ έχανετο έντός λευκοϋ δέματος, όμοιάζοντος 
σχεδόν πρός τό κρήδεμ.νον, τό όποιον φέρουν αί 
κκλογρκϊαι.

Πράγμα παράξενου! δέν ήσθανόμην ούδέν 
αίσθημα φόβου ή αμηχανίαν- τούναντίον, μέ τό 
στήθος πρός τά έμπρός,τό ήκολουθουν προσεκτι- 
κώς μ.έχρι τών ελάχιστων του κινήσεων, κατο- 
πτεύων τήν στάσιν του, καί ζητών νά έννοήσω 
τό μ.υστήριον τής ανωμάλου αύτής έμφανίσεω:. 
’Έκαμε ολίγα βήματα είς τό δωμάτιόν μου, 
μετά τοΰτο έ'στη ενώπιον τοϋ γραφείου μου, 
καί έσκυψεν έπί τών τετραδίων μου, άτινα και 
άπεφύλλιζεν. "Οταν δέ έφθασεν είς τήν σελίδα, 
όπου είχα γράψει προγενεστέρως τάς εντυπώσει; 
μου περί τοΰ πνευματισμού, έ'στη καί ήρςατο 
νά περιεργάζεται άπό τήν μίαν άκρηνεΐ; τήν 
άλλην. Φθάσαν τό φάντασμα είς τήν σελίδκ, 

έπί τής όποιας είχον μερικά; ώρας πριν γράψη 
τάς κρίσεις μου περί τοΰ πνευματισμού,έστάθη 
καί άνεγνωσε μετά προσοχής μεγάλης, κατόπιν 
δέ άφοΰ έτελείωσε τήν άνάγνωσιν του, έσχισε 
τήν σελίδα ταύτην καί τήν έπέταξεν έπί τοϋ 
πατώματος είς τεμάχια.

Νά περιγράφω τήν έκπληξίν μου ταύτην εί
ναι άδύνατον δέν είχον δέ άκόμη συνέλθη έκ 
τής έκπλήξεως μου, όπόταν τό φάντασμα, ήδη 
όρθιον έμπροσθεν μου, μέ παρετήρει πρδς στι
γμήν μετά οίκτου καί κατόπιν ύψώνων ένα του 
βραχίονα, μέ χειρονομίαν όλην χάριτος κκΐ με
γαλοπρέπειας, έπέρασεν έπί £τοΰ μετώπου μου 
τήν λεπτήν καί λευκήν χεϊρα του, τήν ωραίο- 
τέραν, όπου είδον ποτέ ! "Επεσα δέ τότε έπί 
τοΰ προσκέφαλου μου καί άπεκοιμ.ηθην βκθεως.

"Οταν έζύπνησα, τήν έπομένην, ήτο ήμερα 
άρκετά προχωρημένη- ήκουσα δέ νά άνέρχηται 
μέχρις έμοΰ ό μονότονος θόρυβος τής όδοΰ καί 
έτριψα τού; οφθαλμούς μου έτι ναρκωμένος εν
τελώς, οτε παρετήρησα τό ώρολόγιόν μου,οπερ 
έσημείου τήν δευτέρκν μ. μ. ώραν.

Δέν ήννόουν τίποτε.
Πώς ! έκοιμώμην μέχρι τών δύο μετά με

σημβρίαν, χωρίς νά έξυπνήσω ; ήτο παράλογον!
Αίφνης ή άνάμνησις τών συμβάντων τής νυ- 

κτός πκρουσιάσθη είς τήν μνήμην μου καί άνυ · 
ψώσας τούς ώμους, ήμην έξηγριωμένος ενάντιον 
μου....Είναι δυνατόν, έλεγον, απορών, νά ώνει- 
ρεύθην τόσον βλακωδώς ;

Ήγέρθην άμέσως, αίσχυνόμενος διά τήν ο
κνηρίαν αύτήν, τό δέ πρώτον άντικείμενον οπερ 
άντίκρυσαν οί οφθαλμοί μου, ήτο τό λεύκωμα 
τών ποιημάτων μου, τό όποϊον ήνοιξα μηχανι
κώς καί έφυλ,λομέτρησα- πλήν, διά μιάς ώ- 
χρίκσκ, πάρα πολύ μάλιστα, διότι μία σελίς 
έλειπεν....ή σελίς, είς τήν όποίαν είχον γράψει 
τον υλιστικόν στοίχον μου- μόνον δέ το μέρος 
τοΰτο είχεν έξαφανισθή....

Είχον παγώσει, ώχριάσει καί έ'στην οΰτω; 
έπί πολύ σκεπτόμενος καί ταλαντευόμενος με
ταξύ σκότους καί φωτός, ψεύδους καί πραγμα- 
τικότητος.

— Άλλά τοΰτο είναι φώς, αλήθεια, είπον 
κκΐ ένδυθείς έν τώ ζμκ μετέβην νά διηγηθώ 
τοΰτο εΐς τόν φίλον μου καί τώ ζητήσω συγνώ
μην .*

— Βλέπεις, μοί λέγει, ούδέποτε νά εκφρά
ζεσαι, πολύ δέ περισσότερον νά ειρωνεύεσαι, 
πριν βεβαιωθής.

Τώρα, όπως είς τόν καιρόν τή; πρώτης μου 
νεότητάς, όπως καί πρό δέκα έτών, πιστεύω 
άναγκαστικώς είς τά φαντάσματα καί είς τάς 
εμφανίσεις.

(Μετάφρχσις)

’Αντιγόνη II ···

1

Είς τδ κακουργοδικεΐον :
Ό δικαστής. Λοιπόν, κατηγορούμενε, 

δέν ομολογείς τήν ένοχήν ΰου ;
Ό κατ ηγορούμενος. Διόλου, κύριε 

δικαότά. ΰότερον άπό τοιαύτην λαμπρόν ύπε- 
ράόπιόιν τού δικηγόρου μου, έπείσΟην περί 
της άΟωότητός μου. — Αϊ, ήρραόωνίσΟης, έμαθα,Κώστα ;

— Ναί, πώς καί σύ τό έμαθες :
— Άμ’ πώς, δέν ξεύρεις, δτι αύτά οί γυ

ναίκες άμέσως τά διαδίδουν ; "Επειτα, διατί σέ 
λείπει τούτο ;

— Δέν καταλαμβάνεις, δτι μόνον έων έδώ 
Οά περιοριόθώ καί όχι καί είς γάμον;

— Μά, κουτέ, άκριδώς δι’ αύτό τό διαδίδουν 
καί αί γυναίκες, διά νά σέ δέσουν-

— Άπό μίαν ομιλίαν ένός νέου Δημάρχου.
— ϊδς εύχαριστώ παιδιά μου, είμαι καί 

έγώ άπό τήν έργατικήν τάξιν καί έγεινιι μέ 
τόν αητόν τρόπον, δπως καί δεις μεγάλος καί 
Οά σάς δείξω ποιος είμαι. . .Λό

— Λοιπόν, παίζετε βιολίον, Κυρία ;
— Μάλιστα, Κύριε, παίζω βιολίον.
— Καί ό υιός σας ;
— Ά, αύτός παίζει μανδολϊνον !
— Καί ή κόρη σας ;
— "Α, Λ δεσποινίς κόρη μου; καταγίνεται 

είς τό πιάνο !
— Έτσι; καί ό κύριος σύζυγός σας ;
— Ά, ό κύριος σύζυγός μου ; ά, αύτός παί

ζει . . . χαρτιά !
— Εύγε ! δλοι καλώς παίζετε.1

ΊΙ πρώτη -επτεμδρίου.
— Μά φίλε μου, έμόιίκες είς τό όπήτί μου 

καί δέν μοϋ δίδεις ούτε τό πρώτον ένοίκιον ; 
είναι φοβερόν ! Απελπισία!

— Πράγματι, φίλε μου, αυτήν τήν στιγμήν 
είμαι άπήλπισμέιος διότι άκριδώς καί ό άλλος 
οίκοκύρης μοΰ έζήτει τά δικά τον.

— Τί, λές, αδελφέ, χρεωστεϊς καί εΐς αύτόν 
λοιπόν άκόμη ;

Είς τά λουτρά:
Κάποιος εισέρχεται είς τό δωμάτιόν ένός, 

έξερχομένου διά λουτρόν.
— Τί θέλεις έδώ ; ποιος είσαι ;
— Μέ έστειλαν άπό τό λουτρόν, νά ίδο> δν 

Οά κάμετε σήμερον λουτρόν, διά νά έτοιμά- 
σουν...

— Βέβαια, βέδαι έρχομαι, νά πάρε αύτό τό 
μικρόν δέμα καί τήν βαλιζίτόα.

Καλός λωποδύτης!

Μεταξύ δύο φίλων έγγάμου καί Αγάμου·
Ό πρώτο ς. Καί διατί δέν νυμφεύεσαι τέ

λος καί σύ ;
Ό δεύτερος. Διά νά μέ άγαποϋν περισ

σότεροι γυναίκες.

— Μά φιφίνα μου Οά μ’ άφήόμς νά έργασθώ;
— Νιά, μάου, χί, χί, ίψώ, ίύώ !
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Έν Άθήναις Λ ζέστη Αφόρητος.
Είς τοϋ Ζαβορίτου-
— Λοιπόν, γλήγορα, τί παγωτά έχε εε garcon:
— "Εχει κρέμα, ροδάκινο, πραλινέ, καοσά- 

τα, μαρλάτα. μούς-φιστίκ καί . ..
— Καί κοί ..,
— Ζέστ-φρίκ . . .
— Τί είναι πάλιν αύτό τό ζέότ-φρίκ, νέον 

παγωτόν είναι;
— Όχι, Κυρία, κάμνει ζέστη φρίκη, είπα.

Εΐς τόν περίπατον μεταξύ δύο νεανίδων:
— Πόθον μοϋ άρέόουν οί νέοι άνδρες έλεγεν 

ίι μία- Είναι σοβαροί καί μελαγχολικοί, ομι
λούν δέ μετά στόμφου !

— Καί μένα πόσον μοϋ Αρέσουν οί γέρον
τες, δέν έχεις ίδέαν, ύπέλαβεν Λ έτέρα. Διότι 
πάντοτε Αστεία λέγουν, είναι δέ διαρκώς γε
λαστοί καί παιδιαρίζουν!

— Πόσων έτών κάμεις τόν Άνδρέα, ’Ελεο
νόρα ;

— Μά έως 16 έτών Καί σύΠανλίτόα. πόσων 
έτών κάμνεις τόν Πιπίϊ ;

— Μά έως 14 έτών 1
— Τί μικρά όπου φαίνονται καί τά δύο !
Καί άς ήσαν 26 καί 24 έτών.
Ή συμπάθεια χαρίζει έτη !

Έ Άθαναόια κλαίει, διότι ιί μαμμά τιις δέν 
τήν προσέλαόεν έξελθούσα καί ό μικρός Νίκος 
παριιγορών αύτήν :

— "Ελα, έλα, ’Αθανασία, μή κλαϊς, νά.παμε 
είς τό ντουλάπι νά φάμε τά γλυκά, νά σού 
περάσμ."Ελα, πάμε γλήγορα.

— Μά θά μαλώσι.ι Λ μαμμά
— Έννοιά σου, θά τής είπώ πώς ϋκλαιγες.

Δύο φίλοι συναντώνται έν μέόμ όδώ.
— Ποΰ πηγαίνεις, Γιάννη;
— Νά, έτσι. δπου τό βγάλλει. Καί σύ ; ποΰ 

τό ‘όαλλες;
— Νά,στό βρόντο παγαίνω.
— Αί, καλή έτιτυχία, άντίο.
— Στό καλό, καλό βράδυ!

Καί πάλιν είς τό δικαστήριον
Είςμάρτυς. Κύριε πρόεδρε,ό κατηγορού

μενος μοΰ κάνει τό μάτι.
Ό δικαστής (έγειρόμενος μετά θυμοϋ). 

Ξέρεις τί σοϋ κάμνω έσένα ; Τί κάνεις σημεία, 
νομίζεις, δτι μέ αύτό Οά εϊπη γεύματα ό μάρ- 
τυς διά γατίΐρι σου ;

Ό κατηγορούμενος. Όχι, κύριε δικα- 
στά, τού έζήτησα τσιγάρο

Ό δικαστή ς. "Λ, έτσι ; λοιπόν τά έχετε 
ϊρημμένα ;

Ό μ ά ρ τυ ς (έξάγων διγάρον). Νά τοΰ τό 
δώιίω, κύριε πρόεδρε ;

Τόκο ι ν ό ν. Γέλωτες...

Ό φαλακρός, ύ τραπεζίτης καί ύ χάρος.
Ό φαλακρός. Ποτέ μου δέν είδα καλή 

μέρα. Αιωνίως βάσανα είς αύτόν τόν κόσμον 
καί νά μέ ειρωνεύονται όλοι διά τήν φα
λάκραν μου. Μά προτιμότερος ό θάνατος.

Ό τραπεζίτης. Αιωνίως φασαρίες είς 
αύτόν τόν κόσμον. Δεν Αρκεί οπού μού τρώγουν 
όλοι τά χρήματά μου. άλλά σέ βάζουν καί είς 
τήν φυλακήν. Μά προτιμότερος ό θάνατος

Ό χάρος (σημείων είς τό βιθλίον του).Δύο 
πελόται επικαλούνται τόν θάνατον, λοιπον 
δίδω βασανιστήρια διά νά φύγι,ι Λ ζωή .'

Η ΦΟΒΕΡΑ ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ
ΊΙ άνωθι είκών ιιας πιιριστα την περι

βόητου λήσταρχον Βασιλικήν, ήτις κατε- 
τρόμαξεν δλην τήν Εύρυτανίαν και αύ
τήν τήν Φθιώτιδα κοί έκρύπτετο έπιτη- 
δίως οιαφεύγουσα τήν καταδίωξιν τής δι
καιοσύνης. Έοηλητηρίασε τόν πατέρα της, 
έψόνενσε τό τέκνον της, έκ κλεψιγαμίας 
προερχόμενου μετά τίνος ληστοΰ καί διέ- 
πραξε πολλάς άλλας κλοπάς καί ζωοκλοπής 
ώς καί απόπειρας Φόνων. Έν τέλει δέ συν- 
ελήψθη ώς υπηρέτρια διατελοϋσα εσχάτως 
ένΔομοκω καί ήδη εύρίσκεται ύπό τό πέλμα 
τού νόμον. Είναι δέ ηλικίας μόλις 22 
έτών.

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ
Τοϊς συζευχθεΐσιν εσχάτως έπ’ αΐσίοις ο’.ωνοϊς έν 

Καίρω Θεμιστ. Άβραμίδη καί ’Αγλαΐα Βετλά εϋχό- 

μεθα από χαρδίας ζωήν πολυχρόνιον μέ υγείαν, ευτυ· 

χίαν καί αγάπην.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ
Ή προσευχή είναι αίτησις πράγματός τίνος

χ<
Όπου προσευχή ύπάρχει έκεϊ καϊ έπιθυμία.

>*<
Ή έπιθυμία είναι Ανάγκη τοΰ σώματος ίι 

τής φυχής.
>*-<

Τών έπιθυμιών μας τήν έπίτευξιν Αδιακρί
τως ζητοΰμεν παρά τοΰ θείου.

χ<

Τό θειον σπανίως είόακούει τοιούτων έπιθυ
μιών προσευχής. χ<

Τουναντίον ό πόνος καί ή θεραπεία τής ζιυ- 
χικής ταραχής διά τής προσευχής μόνον έπι- 
τυγ χάνονται.

χκ

Ό Θεός δέν εισακούει τών κοσμικών Απο
λαύσεων μας τήν προσευχήν.

χ<
Τουναντίον όπόταν ζητοΰμεν γαλήνην ψυ

χής, καθαριότητα καρδίας, μέλλον ήρεμον, Α
γάπην καί ομόνοιαν, είσακουόμεθα.

χ<
Μακάριος ό προσευχόμενος ύπέρ τού πλού

του καί τής εύτυχίας τής ψυχής του.
X-C

ΟΙ προσευχόμενοι ύπέρ τών Αναγκών τοϋ 
σώματος, ματαιοπονοΰσιν όλοτελώς καί σκοτί
ζεται ό νοΰς των.

χ*

Τό θειον έξευμενίζεται όπόταν περιφοονοΰν- 
τες τά κοσμικά, Ανατρέχομεν είς αύτό.

Ροής.

miA ΣΪΓΠΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

ΊΙ Γιιιεόος έπικονρία.
Πολλάς συμβουλάς μέχρι τούδε διετυπώσαμεν εν

ταύθα. καί 'ίσως ολίγοι έψήρμωσαν ταύτας. ούχί έκ 

πεποιθήσεως τόσον, οτι αί συμβόύλαί μας αυται δέν βχ 
τοϊς ώοελήσωσιν, όσον εξ αμέλειας, ολιγωρίας και ο
κνηρίας περί τήν περίθαλ.ψιν τού σώματος, ώς συνήθως 
συμβαίνει καϊ καταντώσι τότε χαταψεΰγοντες πολύ 
®εύ ! αργά εΐς τήν επικουρίαν τού ιατρού.

"Ηδη αντί πρακτικής συ βουλής θά διατυπωσωμεν 
ηθικήν συμβουλήν καί ίσως αύτη ώφελήση σήμερον 

περισσότερον πάσης άλλης.
Λοιπόν ή συμβουλή, ήν σήμερον οιδομεν εΐς τούς 

ήμετέρους άναγνώστας είναι νά μή παραμελώσιν οίαν- 
δήποτε ιδίως οργανικήν πάθησιν τοϋ σώματός των, καθ 
οσον ή μικρότερα αμέλεια δύναται νά επιρερη ανεπα
νόρθωτοι συμφοράν. Όταν δέ τοϊς παρουσιάζηται ή 
κατάλληλος ευκαιρία πρός θεραπείαν η καί τό κατάλ
ληλον αντιφάρμακου, δέον αμέσως νά έπωφελώνται κυ
τών καί νά μή άναβάλωσι τήν περιστασιν.

Έ Ιατρός όας
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22. Αίνιγμα.

Τών μιεζρών τοΰ λόγου έν 

χάνον τρις τήν κεφαλήν 

είς έκάστην του μορφήν 

μένει, μή μεταβληθέν 

ο,τι ήτο 'στήν άρχήν.

23. Γοϊόος
7ο I τιμώ Πχΐ Ν ή ΛΕΣ 

χήνες βεαϊς χαίρων—ε

24. Έοώτιιιίις.
ΙΙώς ονομάζεται ό ζητών πάντοτε νά δίδωμεν, ούχί 

δέ καί νά λχμβάνωμεν ;

Κάϊρον ΙΓΕλς

25. Αίνιγμα.
"Εν φωνήεν, εις πλανήτης 

καί αντωνυμία μαζϋ

Κάμνουν τοΰ Θεοΰ τόν φίλον 

στδν Παράδεισον πού ζή.

ΑΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
3ου ΤΕΥΧΟΥΣ

1ί Ώδή Σός=’Οδησσός. —15 Ή ευγένεια δέν απο
κτάται.—16 ’Αρχαίος Ναός.—16 ’Ακαδημαϊκοί Πο- 
λΐται.

Γ. Έλαφρόπουλος έκ Κάιρου (5 τοΰ 3ου τεύχους) 
1 τοΰ 4ου τεύχους.—Κούλα Κ. έξ ’Αθηνών 3.— Ε
λένη Στεφανάκου έκ Πειραιώς 2 —Νίκος ’Αναργύρου 
έκ Σύρου 4.--Ά6. Λάμπρος έκ Σμύρνη; 2. — ’Ελπίς 
θρηνούσα έξ ’Αθηνών ί.—Μαύρος Κύκνος έξ ’Αθηνών 
4.—Στεφ. Δημητρίου έξ ’Οδησσού 2.

-=3®<=“ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Π. Π. Δ α μ α ν χ ο ύ ρ. Επιστολή έλήφΟη. Ευ

χαριστούμε·/ Δεχόμεβα μέ μικράν διαφοράν. Γράφομεν. 
— X. II Ά ρ γ ο σ τ ό λ t ο ν. "Εχει καλώς, ήδη 
θα σάς διευΟύνομεν τά φυλλάδια αυτόθι —Γ. Ε. Κ ά- 
ί ρ ο ν. Λύσεις έλήφΟησαν. "Εχει καλώς.—Γ. II. 
Μ ο r c Ιι ί. ’Επιστολή σας έλήφΟη και ήπορήσαμεν 
διά γραφόμενα σας πολύ. Άπηντήσαμεν.—Δ. Β. 
Chalons. Εις άπάντησιν σάς ένεγράψαμεν. Ά- 
νχμένεμεν νεωτέραν σας.—Ε. Φ. Λ. Ρ ά μ λ ι Δελ
τάριο·/ έλήφΟη καί σάς έστεϊλαμεν ζητούμενα φυλλάδια. 
’Αδελφόν σας δέν εϊδομεν εισέτι.—Ν. Π. Κ χ ϊ ρ ο ν. 
’Επιστολή έπιστολή έλήφΟη. Άπηντήσαμεν καί τόμον 
έστεϊλαμεν — Γ. II ’Αλεξάνδρειαν. Έπι
στολή έλήφΟη. Πρόσωπον εύρίΟη. Σϊί έγράψχμεν,— 

' ελτάοιον καί συ.δρομαί ελήφΟη- 
Κ. Δ. Π ό ρ τ-Σ χ ι τ. Έ- 

καλώς—Κ. Δ ’Οδησσόν. 
Εύχαριστούμεν. Γράφομεν.—Ν. 

Γ. Κ ά ϊ ρ ο ν. Τόμον σάς άπεστείλαμεν και ίγράψχ- 
μεν —Ε πι. L. Μ i n e I - e I - ·» a m Ιι.’Εκ νέου 
φυλλάδια σάς έστεϊλαμεν αυτόθι.— 1. Τ Σ χ μψ ο ύν- 
τ α. Φυλλάδια σάς στέλλοντχι έκ νέου καί ήσυχεΐτε.— 
Κ. Δ. Π ο ρ τ - Σ κ ί τ. ’Έχει καλώς. ’Εφημερίδα 
έστρχμχτήσχμεν. — Π. Ο Πάτρας. Συνδρομή ί- 

1·.. Λ. Λ α μ ·. α ν. Δ 
σαν. Εύχαριστούμεν. 
πιστολή έλήφΟη. "Εχει 
Συνδροααί έλήίΟησαν.

λήφθη. Εύχαριστούμεν. —Κ. Μ. Π ύ ρ γ ο ν. Συνδρο
μή έλήφΟη Εύχαριστούμεν. Γράφομεν. — Ι.Κ. Τ ρ ί κ- 
κ α λ α. Σάς ένεγράψχμεν και φυλλάδια σάς άπεστά- 
λησχν καί τή; «Φύσεως» καί τού Πανοράματος .— 
Α. Γ· ’Οδησσόν Σάς ένεγράψαμεν καί εις «Πα
νόραμα» καί άπεστείλαμεν ϊλην την σειράν τών φυλ
λαδίων.

Παρακαλοΰνται πάντες οί καθυστερούν- 
τες τάς συνόρομάς των, ώς καί οί κατά 
τόπους άνταποκριταί μας, δπως, ευαρε
στούμενοι, άποστείλωσιν ήμΐν τό ταχύτε
ρου ταύτας, πρός τακτοποίηση πόσης ο
φειλής των.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Είκονογοαόηιιέν·» *Εστεθεώριι<ίις 

ΈκΓ»ίοεται κατά ιιΑνα
Τό καλλιτεχνικότερου κζί ΙΙρωτοτυπώτερον 

όλων τών εικονογραφημένων τής ’Ανατολής.

Δημοσιεύοντχι πόλεις, τοπεϊζ, έςεχοντχ 

πρόσωπα, έξοχχί, γεγονότα, σκηνχί κτλ. κατά 

προτίμησιν ελληνικής φύσεως.

Έκδότχι ΆόεΧόοΐ ΙΙοίντεζη 

Συνδρομή Εσωτερικού όρ Ιο 

» Εξωτερικού φρ. 10

Ό ζποστέλλων τήν συνδρομήν, έγγράφετχι 

ζζί λαμβάνει ζπζ.ντκ τά έκδοθέντχ μέχρι 

τοΰδε φυλλάδια κζί τεύχη.

Διεύβυνσις: Είς ’Αθήνας

’Οδός· Σωκοτάτονς άοιθ. 2
-:2c

ΓΤΝΑΙΚΟΑΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

KAI UTKION ΜΑΝΙΚΑΝ ΝΟΣΒΪΑΤΜ
Ίΐδ<>< ΚΛειΟ<)6η< .

ΔεενΟνντίις καί χειρουργών Ιατρός
ΛΓΓΕΛ. ΜΙΜΈΊΤΗΣ

Ειδικός μαιευτήρ, γυναικολόγος καί συφιλιδολόγος 

‘Υφηγητής τού Έθν. Πανεπιστημίου

Ό ζ. Μωρίττης δέχετζι κζ.Ο’ έκάστην 8 —!> 

π. μ. κζί 1—5 μ. μ. τούς πζσχοντζς έκ συ

φιλιδικών κζί γυνχικολογιζών νοσημάτων, κα

θώς επίσης κζί τούς πάσχοντχς υπό ζνικζνό- 

τητος, σπερμχτορροίζς, ζζρζτε'.ζς ούρων, ζί- 
μοορχ’ίδων, παθήσεων ούρήθρχς, προστάτου κζί 

έν γενει πάσης νόσου τών γεννητικών οργάνων 

ζμφοτερων τών φυλών.
Έν τή ιδία Κλινική γίνονται δεκτχί κζί ε

πίτοκοι όπως γεννήσωσιν έν όλως ιδιζιτέρω δι- 

αμερισματι, όπου μόνον τώ Διευθυντή ζζί τή 

Μαία τοΰ καταστήματος έπιτρέπετζι ή είσοδος.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


