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"ΦΥΣΙΣ,, είνε τό μόνον έν Έλλάδι χρησιμώτατον οι
κογενειακόν, ηθικόν καϊ ψυχαγωγικόν περιοδικόν είκο- 

γραφημένον σύγγραμμα, τό όποιον διαρκώς μεταδίδει νέας καί 
ωφελίμους γνώσεις τοϊς άναγνώσταις αύτής. Δημοσιεύει τά ζωτι
κότατα καί μάλλον ενδιαφέροντα τής ήμέρας ζητήματα, άνακοινοϊ 
τά τερπνότερα καϊ κοινωφελέστερα τής προόδου προβλήματα καϊ 
μεταδίδει πάντοτε ένδιαφερούσας επιστημονικός, φιλολογικός καϊ 
ψυχολογικός διατριβάς, συνοδευομένας εκάστοτε υπό ωραίων καί 
ποικίλων καλλιτεχνικών εικόνων.

Τό ήμέτερον σύγγραμμα βαϊνον δσημέραι σμνωδά τή προόδω 
καϊ αναπτύξει τών τεχνών καϊ επιστημών, τοΰ εμπορίου καϊ τής βιο
μηχανίας, αναδημοσιεύει έκ τών σπουδαιότερων ευρωπαϊκών καϊ 
αμερικανικών δημοσιεύσεων άπάσας τάς σχετικός καϊ οικογενειακός ωφελίμους γνώσεις, επιστη
μονικά παίγνια, ιατρικός συμβουλάς, τεχνικός καϊ χημικός ανακαλύψεις, πνευματικός ασκήσεις 
καί δ',τι άλλο νεώτερον ή πρόοδος καϊ ή άνάπτυξις τοΰ Ανθρώπου φέρει εΐς φώς. Έν τέλει ή 
ήμετέρα σύνταξις ούδέν παραλείπει, δπως τέρπη καϊ διδάσκη τούς έαυτής άναγνώστας. Εσχά
τως δέ καταρτισθέντος καϊ φωτο-τσιγκογραφείου έν τοϊς ήμετέροις καταστήμασι, κατασκευάζονται 
πάσαι αί σχετικοί εικόνες τής «Φύσεως» ώς καϊ πάσα παραγγελία φωτο-τζιμκογραφίας εργο
στασίων, καταστημάτων, προσωπογραφιών, cartes postales, επισκεπτηρίων, κτλ.

Άλλ’ έκτος τούτων έν τώ ήμετέρφ τούτφ έ'ργω δημοσιεύονται άπό τίνος φιλολογικά! καϊ 
ίστορικαί μελέται καϊ Ανακοινώσεις, ώς και πνευματ»στικά καϊ φυσιολογικά αυθεντικά φαινόμενα 
καϊ περιγραφαί συγχρόνων εκδρομών καί ταξειδίων τοΰ Ήμετέρου Διευθυντοΰ, άτινα ούδα- 
μόσε άλλο εΰρηνται καί τά όποια πολύ τέρπουσι καί ώφελοΰσι τόν αναγνώστην.

Πρός τούτοις έν τή 'Ημετέρφ Διευθύνσει προσετέθη καί υπηρεσία Ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ς Δ ι α- 
γνώσεως, έξ ής οί ήμέτεροι συνδρομηταί μεγάλας ώφελείας θά καρπώνται έκ τής δια- 
γνώσεως, κατόπιν αποστολής τής φωτογραφίας των, πολλών ελαττωμάτων καϊ προσόντων αύ
τών, ώς καϊ χαρακτηριστικών ιδιοτήτων.

Αί συνδρομαΐ τής «Φύσεως» άρχονται άπό τής 1ης έκαστου μηνός καί προπληρόνονται 
είς έπιταγάς, χρηματικός αξίας, τραπεζικά γραμμάτια τοΰ τόπου τής διαμονής τών συνδρομη
τών καί έν γένει εΐς αξίας πάσης φύσεως καί παντός έθνους.

Ή διεύθυνσις τής «Φύσεως» Αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας τών έαυτής 
συνδρομητών, άρκεϊ νά καταβάλλονται τά έξοδα καί τέλη.

Αιτήσεις πρός έγγραφήν συνδρομητών καί πληροφοριών απευθύνονται κατ’ ευθείαν πρός 
τήν Διεύθυνσιν τής «Φύσεως» εις ’Αθήνας ή καί διά μέσου τών κατά τόπους συνδρομητών 
αύτής, αντιπροσώπων καί πρακτόρων κτλ.

Διαφημίσεις έμπορικών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται είς τό τέλος έκάστου τεύχους 
τής «Φύσεως» έπί ίδιαιτέρφ συμφωνία. Ούχ ήττον έκαστος συνδρομητής χαίρει τό δικαίωμα 
τής δημοσιεύσεως έφ’ άπαξ μιας αγγελίας δωρεάν.

Πας συνδρομητής είνε άτομικώς υπεύθυνος διά τήν συνδρομήν του, δπως καϊ ή Διεύθυν- 
σις τής «Φύσεως» είνε ηθικώς καϊ νομικώς υπεύθυνος νά συμπληρώση τόν τόμον ολοκλήρου 
τοΰ έτους. Συνεπώς πάντες οί συνδρομηταί δικαιούνται νά ζητώσιν δ,τι φύλλα τοϊς έλλείπουσι 
πρός καταρτισμόν τοΰ έτησίου τόμου των.

Πάς συνδρομητής έγγράφων έ'να νέον συνδρομητήν, λαμβάνει έν ιστορικόν βιβλίον ή μίαν 
Ψυχολογικήν διάγνωσιν. Ό έγγράφως 2—3, λαμβάνει μίαν μεγάλην φωτογραφίαν. Ό έγγρά- 
φην 4—5, έν άργυροΰν ώρολόγιον ή άντικείμενον Αξίας 20 δραχμών. Ό έγγράφων 6—10, 
λαμβάνει τήν φωτογραφίαν του είς φυσικόν μέγεθος καϊ ο έγγράφων πλείονας, λαμβάνει τό 
νέον τετράτομον όγδοηκοντάδραχμον ελληνικόν λεξικόν τοΰ « Άνέστη Κωνσταντινίδου - ή δ,τι 
άλλο έπιθυμεϊ ’ίσης Αξίας.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΗΣ

Συνδρομή έτησία διά τό έσωτερικόν φρ. 1 <» 
» » » εξωτερικόν φρ. 20
» » τήν Ρωσσίαν ρούβλ. 10

Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ έπί τοΰ όποιου κατοι
κούμε»’ είτε, ώς γνωστόν, ό τρίτος 

_______κατά τάξιν Αποστάσεως τοΰ ήλιον.
Τό σχήμα τής Γής ίνόμιζεν ή βαθεία Αρ- 

χαιότης έπίπεόον Από τοΰ 6ου όμως π. Α. 
αίωνος έκ τοΰ πάντοτε κυκλικού σχήματος τής 
σκιάς τής Γής, κατά τάς ώρας τών εκλείψεων 
τής σελήνης καί έκ τής μεταβολής τής θέσεοτς 
τής ουρανίας σφαίρας, καθόσον βαίνομεν προς 
Π. ή πρός Ν. Ανεκάλυψαν οί Αρχαίοι "Ελλη
νες φιλόσοφοι, δτι ή Γή είναι σφαιρική καί 
δή πολύ μικρά, ώσεί σημεΐον, εν σνγκρίσει 
πρός τάς Αποστάσεις τών Απλανών Αστέρων, 
όιότι ή σχετική αυτών θέσις δεν μεταβάλλεται 
ποσώς καί άν έκτοπισθή ό παρατηρητής έπί 
τής Γής.(Κυκλικήν σκιάν ρίπτει ίν πόση αυτής 
θέσει μόνη ή σφαίρα' ή αλλαγή τής δέσεως τής 
ουρανίας σφαίρας συνισταται εις τοΰτο, οτι 
άναλόγως πρός τήν ίκτόπισιν τοΰ παρατη- 
ρητοΰ Από ΛΤ. πρός Β. ή Απο Β. προς Λ. 
αυξάνει ή ελαττοΰται τό ύπέρ τόν ορίζοντα 
ύψος τοΰ όρατοΰ πόλου τοΰ ουρανού, το 
όποιον συμβαίνει, έάν ή Γή είναι σφαιρική). 
"Ετεροι Αποδείξεις περί τοΰ σχήματος τής γής 
είναι, δτι κατά πάσαν διεύθυνση· εξαφανίζον
ται πρώτα τά κάτω μέρη τών Απομακρυνο- 
μένων αντικειμένων καί εΐτα τά Ανω, προσέτι 
δέ καί ή Εμπειρική άπόδειξις τών περίπλων 
τής Γής,καθ' ούς πορευόμενός τις άδιαλείπτως 
κατά τήν αύτήν διεύθυνση·, π. χ. έκ .4. προς 
Α. Επανέρχεται είς τόν τόπον, άπό τοΰ οποίοι1 
άνεχώρησεν.

Ό Νεύτων λαβών ύπ’ δψιν τήν φυγόκεν- 
τρον δύναμιν,τήν γεννωμένην ίκ τής περιστρο
φικής κινήσεως τής Γής καί έπϊ τή βάσει τής 
Αμοιβαίας ελξεως τών συστατικών μορίων 
αύτής, συνεπέρανεν, δτι ή Γή είνε σφαιροει
δής, πεπιεσμένη περί τους πόλους καί εξωγ- 
κωμένη περί τόν ισημερινόν οΰτω τό σφαι

ροειδές σχήμα τής Γής δύναται νά θεωρηθή 
ώς γεννώμενον ίκ τής περιστροφής ήμισείας 
ίλλείψεως περί τόν μικρόν αυτής Αξονα. Καί 
ίκ τής μετρήσεως δέ τόξων επί τής Γής έβε- 
βΛιώθη τό σφαιροειδές τοΰ σχήματος αύτής. 
"Ενεκα δέ τών Ανωμαλιών τής διανομής τής 
μάζης τής Γής υπάρχει μικρά τις διαφορά τοΰ 
σχήματος Λυτής Ατό τοΰ σφαιροειδούς, αύτη 
δμως είνε Ασήμαντος καί ίν τοϊς πρακτικοϊς 
ζητήμασι δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν.

'Ονομάζεται αξων τής Γής ή Αιά τοΰ κέν
τρου αύτής διερχομένη ευθεία, περί τήν όποιαν 
ή Γή στρέφεται ίν μια (αοτριν.ή) ημέρα, πόλοι 
τής Γής δ' ονομάζονται τά σημεία είς τά οποία 
ό αξων διαπερμ τήν ίπιφάνειαν αυτής καί είνε 
ό μέν βόρειος, ό δέ νότιος. ’Ονομάζονται με
σημβρινοί αί τομαί τής Γής δι’ Επιπέδων δι- 
ερχομένων διά τοΰ άξονας αύτής, ισημερινός 
ή τομή τής Γής δι' επιπέδου καθέτου επί 
τόν Αξονα αυτής διερχομένου διά τοΰ κέντρου 
καί παράλληλοι αί τομαί τής Γής δι’ επιπέ
δων παραλλήλων πρός τό επίπεδον τοϋ ιση
μερινού. Ό ισημερινός καί οί παράλληλοι 
είνε κύκλοι, είτε σφαιρική Οεωρηθή ή Γή, είτε 
σφαιροειδής, μείζων δέ τών παραλλήλων πάν
των είνε ό ισημερινός.Οί μεσημβρινοί, έάν μέν 
ή Γή θεωρηθή σφαιρική, είνε μέγιστοι αύτής 
κύκλοι, έάν δέ θεωρηθή σφαιροειδής εϊνε Ελλεί
ψεις ΐσαι πρός τήν γενέτειραν έλλειψη·. 'IIβριι- 
χυτάτη όόός μεταξύ δύο σημείων τής επιφάνειας 
τής Γής είνε ή γεωδαιτική αύτών γραμμή, 
ήτις έάν ή Γή ύποτεθή σφαιρική, είνε τόξον 
μεγίστου αύτής κύκλου, έάν δέ σφαιροειδής, 
εϊνε στρεβλή, καμπύλη, ήτις δμως, ένεκα τής 
μικρός διαφοράς τοΰ σχήματος τής γής Από 
τοΰ σφαιρικού, ολίγον διαφέρει τοΰ τόξου κύ
κλου. ζΐιά τών μεσημβρινών διαιρείται ή γή 
είς δύο ημισφαίρια, ανατολικόν καί δυτικόν 
σχετικώς πρός έκάστον αύτών. did τοΰ Ισημε
ρινού δέ διαιρείται ή Γή είς δύο ημισφαίρια, 
βόρειον καί νότιον. Ώς μεσημβρινός τόπου 
τινός κυκλικός θεωρηθή, είτε Ελλειπτικός, λο-
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γίζεται τό ήμισυ τής ύλης τομής τής γης διά 
τοϋ μεσημβρινού έπιπέδου, τοϋ διερχομένου 
διά τοΰ τόπον και τών δύο πόλων τής γής· 
τό έτερον δέ ήμισυ τής τομής 'λογίζεται, ώς ό 
μεσημβρινός ύ αντίθετος πρός τόν τοΰ τόπον, 
Ον έχομεν ύπ’ δφιν.

Ή επί τής γής θέσις τόπου τίνος ορίζεται 
διά τοϋ γεωγραφικού πλάτους καί τοΰ γεω
γραφικού μήκους αύτοΰ. Τό γεωγρ. πλάτος 
μετραται άπό τοΰ ισημερινού καί είνε βόρειον 
ή νότιον (θετικόν ή αρνητικόν) καθόσον ό τό
πος κείται είς τό βόρειον ή τό νότιον ήμι- 
σφαίριον τής Γής. Τό γεωγραφικόν μήκος είνε 
ανατολικόν ή δυτικόν, καθόσον ό τόπος κεΐ- 
ται είς τό Ανατολικόν ή δυτικόν ήμισφαίριον 
σγετικώς πρός τόν πρώτον μεσημβρινόν, τό δέ 
μέγιστον γεωγραφικόν μήκος είνε 180. Ώς 
πρώτον μεσημβρινόν έλάμβανον οί αρχαίοι 
κατά τους αλεξανδρινούς χρόνους τόν διερχό- 
μενον διά τώνΊΙρακλείων οτηλώ»· ή τών νήσων 
τών Μακάρων, ώς τών δυτικωτάτων γνωστών 
τόπων νυν δέ οι μέν Γάλλοι λαμβάνονσι τόν 
μεσημβρινόν τών Ιίαρισίων, σχεδόν δέ πάντα 
τά άλλα έθνη τόν Αγγλικόν,τον διερχόμενον διά 
τοΰ αστεροσκοπείου τού Γρηνοβίχον (Γρήντς 
Greenwich), κειμένου Ολίγον Α. τού Λονδί
νου, γίνεται δ' ζτι ενίοτε χρήσις τοΰ μεσημ
βρινού τής νήσου Φέρρου, οστις κείται 20ο 
προς Δ. τοΰ τών Ιίαρισίων. ’Επιδιώκεται ό
μως ή παραδοχή παγκοσμίου πρώτον μεσημ
βρινού καί ώς τοιοϋτος προτείνεται παρά τών 
πλείστων έθνών δ τοΰ Γρηνοβίχον. Το μέγε
θος τής γής εάν αυτή θεοιρηθή σφαιρική,ορίζε
ται έκ τοϋ μήκους μιας μοίρας τόξου μεγίστου 
κύκλον, οίον μεσημβρινού .’Εάν ή γή ύποτεθή 
σφαιροειδής, μέγεθος καί σχήμα ορίζεται εκ τοϋ 
μεγέθους τοϋμεγάλουήμιάξονος τής γεννετείρας 
έλλειφεως καί έκ τής συμπιέσεως, ήτις είνε ή 

α—β I ποσότ.τοΰ βσημαίνοντος
~ = α τόν μικρόν ήμιάξονα

α__β τής γενετείρας έλλείφεως.
(Ή α είνε ή Ακτις τοΰ ισημερινού, ή δέ β. 
ή άπόστασις τού κέντρου τής Γής, άφ' έκα- 
τέρον τών πόλων). Πρός εΰρεσιν λοιπόν τοΰ 
μεγέθους τής Γής, έάν αύτη ύποτεθή σφαιρι
κή, Αρκεί τά μετρηθή τό μήκος τ. ενός τόξου 
μεσημβρινού, τοϋ οποίον δ αριθμός τών μοι
ρών μ. είνε γνωστός. Ό αριθμός δ' ουτος 
τών μοιρών ευρίσκεται, έάν προοδιορισθή τό 
γεωγραφ. πλάτος έκατέρου τών άκρων τοϋ 
τόξου τοϋ μεσημβρινού και είτα άφαιρεθή τό 
έν πλάτος άπο τοΰ ετέρου.

Jia τών δεδομένων αύτών ευρίσκεται ή πε
ριφέρεια II. τοϋ μεσημβρινού, άρα καί τής 
Γής, έκ τής Αναλογίας II : 360°= τ : μ. 
'Εάν δέ ή Γή θεωρηθή σφαιροειδής, απαιτεί
ται ή μέτρησις δύο τουλάχιστον τόξων. Καί 

έάν μέν ή γή θεωρηθή σφαιρική, τά τόξα τών 
μεσημβρινών, τά Αντιστοιχούντο είς αϋξησιν 
7° γεωγρ. πλάτος, είνε ίσα καθ’ ολην τήν ΐκ- 
τασιν τών μεσημβρινών, διότι ούτοι είνε κύ
κλοι· έάν όμως ληφθή ύπ’ δφιν ή συμπίεσις 
τής Γής, επειδή ή κυρτότης τών έλλειπτικιον 
έλαττοϋται άπό τοΰ ισημερινού πρός'ιούς πό
λους, τό μήκος τών μοιρών το»· μεσημβρινών 
(ήτοι τό μήκος τόξου αυτών, άντιστοιχοϋντος 
είς μεταβολήν 7° γεωγρ.πλάτους) αυξάνει Από 
τοΰ Ισημερινού πρός τους πόλους.

Ό Αρχαιότατος προσδιορισμός τοΰ μεγέ
θους τής Γής έγένετο περί τά 240 π. X. ύπό 
τού ’Ερατοσθένους, οστις ευρε τό μέγεθος 7° 
τόξου μεσημβρινού κύκλου=~00 στάδια, επο
μένως κατά τό ι]6 περίπου μείζον τοΰ Αλη
θούς. Ό Ποσειδώνιος εύρε τό μέγεθος 7°= 
500 στάδιο, κατά τό μικρότεροι· τοΰ Αλη
θούς. Καί οί Άραβες τώ 827 μ. X. προσ- 
διώρισαν τό μέγεθος 7° καί εύρον αύτό=56 

Αραβικά μίλια" έπειδή όμως Αγνοείται τό 
μέγεθος τοΰ αραβικού μιλίου, δέν είνε γνωστή 
ή Ακρίβεια τοΰ προσδιορισμού αύτοΰ. Μετά 
τήν Αναγέννησιν τών γραμμάτων έγένοντο διά
φοροι άπόπειραι πρός ακριβέστεροι· προσδιο- 
σμόν τοΰ μεγέθους τής Γής, τοΰτο όμως κα- 
τωρθώθη τό πρώτον ύπό τοϋ ΙΙικάρδου, οστις 
περί τά 1670 έφήρμοσε τήν ύπό τού Σνελ- 
λίου (1615) έφευρεθεΐσαν μέθοδον τοΰ τριγω
νισμού, δι’ ής μόνης είνε δυνατή ή Ακριβής 
μέτρησις μεγάλης έκτάσεως. Εύρε λοιπόν ό 
Πικάρδος τό μέγεθος 1°=57060 γαλλικός 
οργυιάς. ΊΙ πρώτη μέτρησις τής Γής θεωρού
μενης σφαιροειδούς, έγένετο ολίγον πρό τοΰ 
μέσου τοΰ 1ΙΓ αίώνος διά τοΰ συνδυασμού 
τόξου μεσημβρινού, μετρηθέντος έν Λαπωνία 
περί τόν βόρειον πολικόν κύκλον καί έτερον 
μετρηθέντος έν ΙΙερουβίρ περί τον ισημερινόν, 
ού καί έβεβαιώθη τό σφαιροειδές σχήμα τής 
γής. Έκ τοϋ συνδυασμού τού περουβιανού τό
ξου καί τόξου μετρηθέντος έν Γαλλία κατά 
τήν έπανάστασιν εύρέθη ή μέν περίμετρος τοϋ 
έλλειπτικοΰ μεσημβρινοΐ=20522960 ύργυιάς, 
ή δέ συμπίεσις—f/3^. Ό προσδιορισμός ού- 
τος είνε σημαντικός, διότι τφ 1800 τό ’/10 
000000 τής άποστάσεως τοΰ ισημερινού άπό 
τών πόλων, ήτοι τοΰ τεταρτημόριου τών ελ
λειπτικών μεσημβρινών, έλήφθη ιός βάοις 
τοϋ νέου μετρικού συστήματος, είνε δέ τό με
τράν. ΊΙ σχέσις τής όργυιάς πρός τό μέτρον 
είνε ή έξής· τό μέτρον είνε—0,513,074 τής 
υργυιας, ή δέ δργυιά εΙνε=1,949,036 τοΰ 
μέτρου.

Κατόπιν έγένοντο καί άλλοι προσδιορισμοί 
τοΰ μεγέθους καί σχήματος τής γής διά τοΰ 
συνδυασμού πλειόνων τόξων.

Η μάζα τής Γής ευρίσκεται διά διαφόρων 

μεθόδων. Διά μιας έξ αυτών συγκρίνεται τό 
γεωγραφικόν πλάτος, τό ευρισκόμενον δι’ Αμέ
σων αστρονομικών παρατηρήσεων, πρός τό 
πλάτος τό ευρισκόμενον διά γεωδαιτικεον ερ
γασιών εκατέρωθεν ορούς, τοϋ όποιου είνε 
γνωστή ή μάζα" έντενθεν ευρίσκεται ή Από- 
κλισις τής διενθύνσεως τής βαρύτιμος, ή προ- 
ξενουμένη υπό τής μάζης τοϋ όρους κτί πρός 
ταύτην συγκρίνεται τό αποτέλεσμα τής έλξεως 
τής (ίλης μάζης τής γής, έξ ής προέρχεται ή 
διεύθννσις τής βαρύτητας, έλευθέρπ τής Απο- 
κλίσεως έκ τοΰ ορούς, διότι έπί τΰινάστρονο- 
μικώιν παρατηρήσεων έχει έπιρροήν ή Από- 
κλισις, ένιϊι έπί τών γεωδαιτικΰη· δέν έχει.

’Αλλη μέθοδος στηρίζεται είς τήν σύγκρισιν 
τοΰ Αποτελέσματος γνωστής μάζης έπί τής 
κιι ήσεως έκκρεμοϋς πρός τήν κίνηση· αυτού 
τήν προξενουμένην ύπό μόνης τής έλξεως τής 
όλης μάζης τής γής, οϋτω δ’ ευρίσκεται αϋιη. 
ΊΙ μάζα λοιπόν τής γής είνε—6,762,254, 
579,530 δισεκατομμύρια τόνων ϋδατος καθα
ρού θερμοκρασίας 4° κελσίου, ή δέ μέση πυ- 
κνότης τής γής έν συγκρίσει πρός τήν τού 
ϋδατος εί>·ε=5,58. Ή γή είνε τό πυκνότεροι· 
σώμα τοΰ πλανητικού συστήματος· τοΰ ήλιον 
είνε σχεδόν τετράκις πυκνότερα.

ΊΙ Γή έχει δύο σημαντικός κινήσεις, τήν 
ήμερησίαν περί τόν άξονα αύτής έκ Δ. πρός 
Α. καί τήν έτησίαν περί τόν ήλιον, έπίσης έκ 
Α. πρός ζί. ΊΙ ήμερησία κίνησις Αποδεικνύεται 
έκ τής έλαττώσεαις τής βαρύτητος ατό τών 
πόλοιν πρός τόν ισημερινόν, ένεκα τής αύξή- 
σεως τής φυγοκέντρου δυνάμεωςάπό τών πόλων 
πρός τόν ισημερινόν, διά τοΰ πειράματος τοϋ 
Φουκοίλτου καί άλλων λόγων. ΊΙ έτησία κί- 
νησις είνε συνέπεια τής έπί τής γής έλξεως 
τοΰ ήλιου, έχοντας μάζαν 327,000 πλείονα 
τής γής' πάσαι δ' αί κινήσεις έν τφ πλανητικώ 
συστήματι, ώς καί πλείστα άλλα φαινόμενα 
έξ ηγούνται Απροοκόπτως καί έντελοις διά 
μόνου τοΰ νόμου τής έλξεως τών σονμάτων, 
οϋοης Ανάλογου πρός τήν μάζαν καί Αντιστρό- 
φως Λναλόγου πρός τό τετράγωνον τής άπο
στάσεως τώ»· έλκυομένων σωμάτων. ΊΙ Γή 
κινείται προσέτι μεθ’ όλου τοΰ πλανητικού 
συστήματος έν τφ καθόλου χώρφ, έχει δέ καί 
8 αλλας μικράς κινήσεις ώς τήν λίκνισιν τοΰ 
άξονας αύτής, τήν μετάπτωση·, τήν κίνησιν 
περί τό κοηό>· κέντρον βάρους αύτής καί τής 
σελήνης καί αλλας, δι' (ον μεταβάλλεται ή 
περί τόν ήλιον τροχιά αύτής.

ΊΙ Απόστασις τής γής από τοΰ ήλιου είνε 
184 έκ. χμ., επειδή όμως ή έκκεντρότης 
τής τροχιάς αύτής είνε 0,0167, όταν μέν είνε 
περιήλιος (κατι'ι τάς Αρχάς Ίανοναρίου) Απέ
χει 146 έκ., όταν δ’ είνε αφήλ.ιος 151 έκ. 
χμ., διάφοροί μεταξύ τώ»· αποστάσεων αύτώ»· 
δέν είνε πολύ μεγάλοι καί δέν έχονσιν ανται 

έπαισθητήν επιρροή " έπί τής ύπό τοϋ ήλιου 
έκπεμπομένης θερμότητος, τροποποιονσιν 
όμως τήν διάρκειαν τών ωρών τοΰ έτους.

ΊΙ Ι’ή περιβάλλεται ύπό Ατμόσφαιρας, τής 
οποίας ή μάζα είναι τό 1/1,300,000 τής μά
ζης τής όλης Γής. Διά τώ»· δύο τροπικών καί 
τώ»· δύο πολικώνν κύκλων διαιρείται ή Γή είς 
πέντε ζεόνας, έξ ών ή διακεκαυμένη κατέχει, τά 
40 °/ο περίπου τής έπιφανείας τής Γής, αί 
δύο εύκρατοι υμοϋ τά 52 °/t καί αί δύο κατι - 
φυγμέναι όμοΰ τά 8 °/0.

Τής έπιφα'είας τής Γής τά 26 περίπου ε
κατοστά καλύπτει ή ξηρά, τά δέ 74 έκατοστά 
τό ΰδωρ (Ακριβέστερον 26,3 °/0 καί 73,7°/^), 
έπομένως ή μέν ξηρά έχει εμβαδόν 136 έκ. 
τετρ. χιλιομέτρων, τά δέ ϋδατα 374 έκ. Έκ 
τώ»· πέντε ηπείρων τής Γής τ) Ευρώπη κατέ
χει περίπου 10 έκ. τετρ. χμ., ή ’Ασία 44 ’/3 
έκ., ή 'Αφρική σχεδόν 30 εκ., έ; 'Αμερική 
38 ’/a έκ., ή Αυστραλία μετά τής Πολυνησίας 
9 σχεδόν έκ., και αί περί τους δύο πόλους 
χώραι 4^Ι^έκ. ΊΙ έκτύλιξις τών παραλίων 
είναι τής Ευρώ της 31 ’/2 χιλ. χμ (32,4 χμ. 
είς 10000 τχμ.) τής ’Ασίας 57 χιλ. χμ. (12, 
8 χμ. εις 10,000 τχμ) τής ’Αφρικής 26 χιλ. 
χμ. (16,8 χμ. είς 10000 τχμ.) τής ‘Αμερι
κής 64 χμλ. χμ. (16,8 χμ. είς 10000 τχμ.) 
τής Αύστραλΐας καί Πολυνησίας 7 χιλ.χμ. 
(8,4 χμ. είς 10000 τχμ.)Τής έπιφατείας τώ»· 
ύδάτων δ Ειρηνικός Ωκεανός καλύπτει 48, 
1 °/0, ό ’Ατλαντικός 23,9, ό Ίιδικός 20, δ 
Βόρειος Παγωμένος 2,9 καί ό Νότιος Πα
γωμένος 5,1 °/0.

Ό πληθυσμός τής Γής Υπολογίζεται εις 
1,435 περίπου έκ., έξ α»· 328 κατοικοΰσι τήν 
Εΰριόπην (34 έπί 1 τχμ.) 796 τήν ’Ασίαν (18 
έπί 1 τχμ.) 206 τήν 'Αφρικήν (“ έπί 1 χμ.) 
110 τήν ’Αμερικήν (2,9 έπί 1 τχμ.) 4 i/i τήν 
Αυστραλίαν καί Πολυνησίαν (0,5 έπί 1 τχμ.) 
και 86 χιλ. τάς Πολ.ικάς χώιρας. Έκ τώ»· κά
τοικο»· τής Γής 525 έκ., Ανήκουσιν είς τήν 
καυκασίαν φυλήν, 522 είς τήν μογγολικήν, 
252 είς τήν αίθιοπικήν, 100 εις τήν /ιαλαϋ- 
κήν, 13 είς τήν Αμερικανικήν, 2 είς τήν .-Ιυ- 
οτραλικήν, 20 έκ. δέ περίπου είναι διάφοροι 
μιγάδες. Κατά τήν θρησκείαν 427 έκ. είναι 
χριστιανοί, 7 έκ. ’Ιουδαίοι, 170 μωαμεθανοί, 
730 βραχμανισταί καί βονδισταί καί 10(1 πε- 
ρίπου έκ. όπαδοι διαφόρων ήττον ανεπτυγ/ιέ- 
νων έθνικώ»· θρησκευμάτων.

ΊΙ ύψίοτη κορυφή έπί τής Ι’ής είναι ή τοΰ 
Έβερέ.στου είς τά Ίμαλιίϊα, ϊχουοα ’ύφος 
ύπέρ τήν έπιφάπειαν τής θα/.άσσης 8840 μέ
τρων, τό δέ μέγιστον γνωστόν βάθος 9100 
περίπου μέτρων ευρίσκεται είς τόν Ειρηνικόν 
Ωκεανόν, μεταξύ τής Ιαπωνίας καί τών Ί1- 
νωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής.

ΊΙ Γή Αποτελεί μέγαν μαγνήτην. Φ1·...
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΤΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΕΠΙΒΟΦΟ

®ΑΙΝΕΤΑΙ, δτι υπάρχουν έ:·. λέοντες

___ έπίφοβοι καί τούτους άποφασιστιχώς 
μετέβη να θηρεύοη ό πολύς πρώην πρόε
δρος τής ’Αμερικής χ. Ρούζβελτ, έν τή Ν. ’Α
φρική, χωρίς νά έπιτρέψη είς ούδένα φιλοπερίερ
γο? ή χαί δημοσιογράφον νά τόν άκολουθήση η 
χαί πλησιάση, πρός δημοσιογραφικήν ομιλίαν. 
Καί τοΰτο διατί ;—"Αγνωστον.

Καί επομένως άγνοούμεν ήδη τό δρομολό
γιο? χαί τά άθλα τοΰ νέου θηριοδίώκτου χαί 
θηριοπαλαιστοΰ. Διότι τοιοΰτος δέον νά ονο- 
μασθή ό μέλλων νά αντιμετώπιση τόν βασιλέα 
χαί γίγαντα τών ζώων.

Έν τούτοις τά αμερικανικά φύλ/.α όημο- 
οιεύουσι σχετικά τινα τού μέρους, είς δ μετα
βαίνει ό πρώην βασιλεύς τών ‘Ηνωμένων Πο
λιτειών χαί δεν ήθελε·? είσθαι άσκοπο·? ύπό φυ
σιολογικήν τουλάχιστον καί ιστορικήν έποψιν 
νά μεταφέρωμεν καί είς τήν «Φύσω» τινά περί 
τοΰ αντικειμένου τούτου, δπερ αρκούντως τό 
ενΟιαφέρον ήμών διεγείρει.

Ό ποώην πρόεδσος τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών μεταβαίνει είς τήν ανατολικήν αγγλικήν 
'Αφρικήν, είς τήν γειτονικήν επαρχίαν τού 
Ouganda κειμένην, πρός Θήραν τών έχεϊσε 
ένδιαιτωμένων φοβερών λεόντων. Κατά τήν 
επίσημον έχθεσιν, τήν άπ;υθυνθ;ϊσαν ύπό τού 
συνταγματάρχου Πάτερσον είς τό ύπουργεϊον 
τών 'Εξωτερικών, αρχιμηχανικού τών σιδηρο
δρόμων τής Ollgatlda, ό κ. Ρούζβλετ δύναται 
νά ή βέβαιος, δτι Οά εύρη είς τά μέρη ταΰτα 
οσους λέοντας έπιθυμήση καί αντιμετώπιση καί 
λέοντας, ού; δέν είνε τόσον εΰκολον νά φονεύση. 
ΠροστιΟησιν δέ μεριχάς πληροφορίας, άς ελπί
ζομε?,^δτι οί'ήμέτεροι άναγνώσται μετά πολλού 
ενδιαφέροντος θ* άναγνώσωσι, καθ' ήν στιγμήν 
ακριβώς ό πρώην πρόεδρος Οά έρευνί’έπί τής 
ανατολικής 'Αφρικής.

“Οτε ό συνταγματάρχης Πάτερσον οιωρίσθη 
υπο τού Υπουργείου τών ’Εξωτερικών αρχι
μηχανικός τής κατασκευής τού σιδηροδρόμου 
τής Οΰγγάντας μ’ εντολήν νά έπιταχυνδώσιν, 
οσον ήν δυνατόν, αί σχετικά·, έργασίαι, είχεν 
επισπεύσει τήν άναχώρησΐν του καί μετά εί'χο- 
σιν ακριβώς ήμέρας τό μεταφέρον αύτόν ατμό
πλοιο·? άπεβίβαζεν αύτόν είς Μομβάσσαν.

Μετά δύο δέ ήμέρας ειδική αμαξοστοιχία 
μετέφερεν αύτόν έκεϊθεν είς τούς πρόποδας τοΰ 
όρους Κυλιμάν-Σαρο.

Έταύθα μόλις άφίχετο, ήρώτησε συνάδελφόν 
του τινά έπιστρέφοντα είς 'Αγγλίαν :

—Πώς πηγαίνουν αί έργασίαι ;
—Κακώς, τω άπεκρίθη ούτος.

—Καί διατί τούτο :
—Διότι οί λέοντες άνΟίστανται είς τήν πρόο

δον τών εργασιών τού σιδηροδρόμου, τώ αντα
πάντησε μετά θλίψεως εκείνος.

Ό συνταγματάρχης Πάτερσον έμειδίασε διά 
τούτο, άλλά μόλις έφΟασεν εις το Τσάβον, δπου 
τό τέλος τής σιδηροδρομικής οδού, τόν κατέλα
βε ψυχρός ίδρώς. Οί έργάται πάντες εύρίσκοντο 
σχεδόν είς απερίγραπτο? απελπιστικήν θέσιν. 
Παντού έπεχράτει πανικός καί χωρίς νά προ- 
φέρη λέξιν, τόν «οδήγησαν διά μέσου τών ά- 
νρών, όπου τό θέαμα, τού έδάφους τφ «προξέ
νησε φρίκην.

Μικρόν τι άραίωμα είχε μεταβληθή είς αλη
θές τέλμα έκ τού αίματος, δπου έπέπλεον μόνα 
λευκοειδή τινα οστά- άλλά είς διαφόρους χα
μηλούς κλώνους δένδρων ύπήρχον τεμάχια 
σαρκωμάτων, άτινα έμενον ούτως έκεϊ έμπε- 
πηγμένα καί έπί τίνος συστάοος έκειτο μία αν
θρώπινη κεφαλή, έντελώς ανέπαφος, ής οί ο
φθαλμοί έφαίνοντο μεγάλως ήνεωγμένοι καί 
έπιφόβως προσηλωμένοι, ένώ τό στόμα συνε
σταλμένο·?, έδήλου, δτι τελευταία απελπιστική 
φρικώδης κραυγή είχεν έξέλθει έκεϊθεν. Ένώ 
άφ’ ετέρου έκ τών αρτηριών τού λαιμού διεξέ 
φευγον άραιώς άνά μία πεπηγμένη έρυθρωτάτη 
σταγών αίματος...

Οί μηχανικοί τώ διηγήθησαν, ώς συνέβη, τό 
πρόσφατον τούτο δράμα. Τήν προτεραίαν μόλις 
είχε νυχτώσει, ό άνήρ ούτινος ή κεφαλή αύτη 
άνήχεν, είχε καταβληθή ύπό τού λέοντος, οστις 
τόν έσυρε μέχρις έκεϊ.Οί έργάται είχον ακούσει 
τας φωνάς του άρχήθεν καί μετ’ δλίγον τήν τής 
άγωνίας κραυγήν μετά τών υπόκωφων μυκηθμών 
τού θηρίου, άλλ' ήσαν τετρομαγμένοι.'Ακολού
θως δέ ήκουον τριγμόν όδόντων καί τρισμόν 
οστών, ένώ ούδείς έτόλμα νά χινδυνεύση προ
χωρώ·? έν τώ άδιεξόδφ τούτφ'λαβυρίνθω. Καί 
ό δυστυχής ούτος καταφαγωθείς έργάτης ήτο? 
ό δέκα-ος έβδομος, δν τά αγρίμια ζώα άπό έβδο- 
μάδος ήδη κατεσπάρασσον άπό τής ανθρώπινης 
έχείνης μικράς όμάδος.

❖
Ό νέος αρχιμηχανικός προσεπάθησε νά ήσυ- 

χάση τούς έργάτας καί λοιπούς μηχανικούς, 
λαβών συνάμα έκτακτα ασφαλείας μέσα, διατά- 
ξας άμέσως νά περιβάλο>σι έκαστον σταθμόν 
των (χαλύβαι) δι’ ισχυρού φραγμού έκ πασσάλων 
καί ίνδοκαλάμων, συνδεδεμένων διά σιδηρού 
σύρματος καί νά διατηρώσι διαρκώς καθ' δλην 
τήν νύκτα άνημμένην πυρά·?, συγκρούοντες έν 
ταύτώ έγχώρια μετάλλινα όργανα (γόγγου) 
πρός εκφοβισμόν τών θηρίων. Συνάμα δέ έτοπο- 
θέτησε φρουρούς καλούς καί ώπλισμένους.

Έν τούτοις δύο ήμέρας μετά’ταύτα, έξ ειρω
νείας, τού πεπρωμένου, ό αύτός βεβαίως’ώς φαί
νεται, λέων έπανήλθε χαί άφόβως άπέσυρε ένα 

ν
■

φρουρόν έκτάκτως καταληφθέντα ύπό φόβου καί 
ούδέν δυνηθέντα νά πράξη. Είχε τόσον σιγανώς 
πλησιάσει, ώστε ό έργάτης δέν έπρόλαβε νά κι- 
νηθή, ούτε νά φωνάξη, άλλά μόνον έπανεύρον 
αύτόν, ολίγα χιλιόμετρα απώτερο?,τό δπλον του 
σφιγκτά συγχρατούντα διά τής μιας χειρός του. 
δηλαδή μόνον λείψανα τού σώματός του εύρον.

Φριχαλεώτερος έτι ύπήρξεν ό θάνατος ένός 
ύδροκομιστού, δστις υπηρετεί είς τό νοσοκομείο·? 
τού στρατοπέδου των.Έκοιμάτο νύκτα τινά ύπό 
σκηνήν, τήν κεφαλήν έστραμμένην έχω·? πρός τό 
μέσον καί τούς πόδας πρός τα έξω, ότε ό λέων 
προσήλθε κατά τό μεσονύκτιον καί μή δυνάμενος 
νά είσέλθη, άτε τής σκηνής θύτης κύχλωθεν ερ
μητικώς χεκλεισμένης, κατόρθωσε νά μετακί
νηση διά τού ποδός ένα πάσσαλον καί εΐτα προω-
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θήσας διά τής σχηματτσθείσης οπής την κεφα
λήν πρός τά έσω τής σκηνής, συνέλαβε διά τών 
όδόντων τόν πόδα τού θύματος, οπερ έσυρε πρός 
τά έξω. 'Αλλά άφυπνισθέντος τού ύδρονομέως 
εξέβαλε ούτος δυνατήν απελπιστικήν κραυγήν, 
καί άνερριχήθη έπί τών εξαρτημάτων τής σκη
νής. Τότε έπηκολούθησε φοβερά, π'.ήν βραχεία 
πάλη μεταξύ ανθρώπου καί λέοντος, οτε ούτος 
έννοήστς, δτι δέν ήδύνατο νά καταπνίξη τάς 
φωνάς τού θύματός του, ήρξατο νά κατατρώγη 
τόν πόδα, δν έκράτει. Καί τόν κατέκοπτε καί 
χαταβυνέτριβεν, έως δτου άπέσπασεν δλην τήν 
κνήμην, ήν μετέφερε, φεύγω·?, άφήσας τόν ά
τυχή έργάτην είς έλεεινήν κατάστασιν, άποθα- 

νόντα μετά τινάς ώρας κατόπιν.
Ούτος ήτο τό εικοστόν έβδομον θύμα !
Ό συνταγματάρχης Πάτερσον μετά τών ά-

ξιωματικών του έτέθη είς καταδίωξι-ν τήν ιδία·? 
νύκτα χαί μετεχειρίσθησαν παντός είδους στρα
τηγήματα διά νά καταστρέψουν τό ζεύγος δπερ 
έδεκάτιζεν ολόκληρον τάγμα εργατών,έκ χιλίων 
πεντακοσίων άνδρών άποτελούμενον.

Προσέθεσαν αμνούς βελάζοντας έπί πασσά
λων, παρά τοϊς όποίοις έχρύβησαν καλοί σχο · 
πευταί. Εΐτα κατεσχεύασαν κιβώτια μεγάλων 
διαστάσεων, όμοια πρός εκείνα, δι' ών συλλαμ
βάνουν έν παγίδι τούς λύκους χαί τάς άλώπε- 
κας. Ιίλήν είς ούδέν ωφέλησαν ταύτα, καθόσον 
οί λέοντες ουδόλως «πλησίασαν είς τάς παγίδας 
καί ουδόλως έλαβον ύπ' δψει τούς βελασμούς 
τών προβάτων. Τουναντίον δέ, άλλοίμονον, 
έάν τις ήθελε·? άπομονωθή εις τό δάσος, ή η- 
Οελεν άποχωρισθή τώ? συντρόφων του. Κατε-

τρώγετο αυθωρεί’ τά δέ οστά του έμαρτυρουν 
τήν έπιοΰσαν περί τής παρουσίας τών λεόντων.

Τέλος μετά παρέλευσιν δύο μηνών μετά τά 
γεγονότα ταύτα καί αφού τεσσαράκοντα έν δλφ 
άνδρες είχον φονευθή καί χαταφαγωθή, ή τρα- 
γφδία αύτη έσχε τήν λύσιν της. Ήτο πλέον 
καιρός νά τελείωση καί ή ιστορία αύτη, δπως 
τελειώνουν δλα είς τόν κόσμον τούτον.

Ό συνταγματάρχης Πάτερσον άφο ύ έξήν- 
τλησε-vj όλα τά μέσα, ήτοιμάζετο νά ζητήση 
τήν ανάκλησίν του άπό τό ύπουργεϊον τών ’Ε
ξωτερικών, δτε καί οί έργάται—ώς έπί τό 
πλείστον έχ τών ’Ινδιών—άπήτουν ώσαύτως 
τήν έπάνοδόν των είς τήν πατρίδα των.Ήδη δε 
εκατοστός τούτων είχον χαταλάβη μίαν αμαξο
στοιχίαν καί άπήτουν άπό τόν μηχανικόν νά
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τούς μεταφέρω ι'.ς εκατοντάδα χιλιομέτρων δ- 
ntoOcV. ΙΙροεμτ,νύετο δέ γενική απεργία, άδυνα- 
τούντων τών εργατών νά υπηρετήσουν πλέον 
εις τήν κατασκευή* τοϋ σιδηροδρόμου τής Οϋγ- 
νάνοας ύπό τοιαύτας συνΟήκας.

Νύκτα τινα ένώ ό συνταγματάρχης εύρίσκετο 
εντός τής καλΰβης του άναμένων τήν έμβάνι- 
σιν τοΰ ζέοντος, αίφνης θόρυβος έκ τσϋ δάσους 
προανήγγειλλε τήν προσέγγισίν του.

«— "Ηκουσα, αναφέρει έν τή εκθέσει του ό 
αρχιμηχανικός, σεισμούς κλάδων δένδρων βαθ
μηδόν προσεγγίζοντας καί αμέσως προηοθχνθην, 
ότι τό Οηρίον περιεφέρετο κύκλωθέν μου. Οΰοέν 
έτι έβλεπαν, πλήν ήκουον τήν ισχυρά* πνοήν 
του καί θραύσεις άπό καιρού εις καιρόν κλάδων 
έν σύτφ βαρύγδουπα πηδήματα, άτινα δέν αμ
φέβαλλαν, ότι ήταν τοϋ θηρίου. Μόνον οί οϋτω 
κσρσδοκοϋντες έννοοϋσι τήν αγωνίαν καί νευρι
κήν ταραχήν, ήτις καταλαμβάνει τούς μή εΐδό- 
τας τοιαϋτα καί έν τοιαύττ, θέσει θηρία καί μά
λιστα, όταν τά άκούσωσι πλησίον των. Ή αγω
νία μου σϋτη διήρκεσε περίπου δύο ώρας. Είτα 
αίφνης μοί έφάνη, ότι είς τινα μέτρα άπόστασιν 
διέβλεπαν δύο λαμπερά σημεία είς ογκο* ακί
νητον, Θεέ μου ! ήτο απάτη, ήτο πραγματι- 
κότης ; Φεϋ, ή :ο ό λέων, οστις παρετήρεί τήν 
καλύβην μου, τό χαράκωμά μου.

Δέν έχασα όμως καιρόν. Ή απελπισία καί ό 
τρόμος μέ έφεραν εις θέσιν νά σκοπεύσω μηχα
νικώς καί αμέσως ... πυροβολώ. Φοβερός ώρυγ- 
μός ήκούσθη. Τό έδαφος έσείσθη ύπό τάς επα
νειλημμένα; αναπηδήσεις τοϋ θηρίου καί τήν 
ωρυγήν του επηκολούθησαν γρυλισμοί, οϊτινες 
έσβέννυντο βαθμηδόν, καθόσον φαίνεται άπε- 
μακρύνετο τό πληγωμένου ζώον.

Μετ’ολίγον όλον τό στρατοπέδου τών έργατών 
αντηχεί άπό χαράν καί εύθυμους εκδηλώσεις. 
Μόλις δέ τήν πρωίαν άνεθάρρυναν καί έτόλμη- 
σαν νά πλησιάσουν πρός τό μέρος τοϋ δράματος.

Τό Οηρίον εύρέθη νεκρόν. ΊΙ σφαίρα εΐχεν 
είσέλθει έκ τοϋ αριστερού ώμου, είσδύσασα μέ
χρι τής καρδίας. Είχε δέ τριών μέτρων καί 
πεντήκοντα μήκος. Τό δέρμα του λαμπρόν καί 
ωραιότατο* ητον είς μέρη τινα διερρηγμένον εκ 
τής άντιστάσεως τών σιδηρών δοκών τών ήμε- 
τέρων φραγμών».

Τέσσαρας ημέρας μετά ταΰτα, τό θήλυ, ή 
σύντροφος αυτού έφονεύετο κατά τόν ίδιον τρό
πον καί είς τήν ιδίαν περίπου θέσιν, άλλ' ή ίν- 
τίστασις τήν φοράν ταύτην υπήρξε φοβεροτέρα. 
Δέν ηρκεσαν δέ όλιγώτεραι τών έξ σφαιρών διά 
νά τήν καταβάλλουν. Ή πρώτη σφαίρα τή συν · 
έτριψε τήν μίαν κνήμην, ή δεύτερα δ'.ετρύπη- 
αε τόν ώμον καί δύο άλλαι τήν εύρον είς τόν 
λαιμόν. Μόλις δέ μετά τόν έκτον κτύπον τό 
ζώον, ωρυόμενου καί φρίσσον, κατέκλινεν, άπσ- 
οώσαν τήν τελευταίαν έκπνοήν.

Απαίσια όμως αποκάλυψες έπηκολούθησε τόν 

θάνατον τοϋ δευτέρου τούτου θηρίου. Χιλιόμε
τρά τινα έκείθεν, οί έργάται τοϋ σιδηροδρόμου, 
έπαναλαβόντες τήν εργασίαν, εύρον βραχώδές 
τι σπηλαίου, πλήρες ανθρωπίνων οστών, κρα
νίων,ήμιτεμαχίων .σαρκωμάτων σεσηπότων κλπ.

Ήτο τό άντραν τών λεόντων. 'Εκεί έκειντο 
φύρδην μύγδην τά απαίσια λείψανα πεντήκοντα 
πτωχών έργατών, οίτινες έπί έξάμηνον είχον 
χρησιμεύση ώς βορά τής άγριμίοις τού Ούγ- 
γάνδα.

Τοιαύτη ήτον ή έκθεσις τού συνταγματάρχου 
Πάτερσον, ή άπευθυνθείσα πρός τό ύπουργείον 
τών Εξωτερικών τής 'Αγγλίας καί ώς φαίνεται 
τά γεγονότα ταΰτα ζωηρώς καί είδικώς έπέ- 
δρασαν έπί τής φαντασίας τού πρώην προέδρου 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ροϋζβελτ, οστις 
άπεφάσισε νά μεταβή αυτοπροσώπως πρός θή- 
οαν των φοβερών λεόντων τής Ουγγάνδας.

Ήδη ά; άναμείνωμεν τά νέα γεγονότα καί 
τά τελευταία ίσως θηράματα τοϋ τρομερού 
ζώου, όπερ κλίνε·, πρός τήν δύσιν του.

Φ. Π.

ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΑΟΥ
Άνέτειλε καί πάλιν χαρμόσυνος καί λαμπρά 

ή ημέρα, καθ’ ήν ή ορθόδοξος 'Εκκλησία ευ- 
γνωμοσύνως έπι τελεί τήν σεπτήν άνάμνηοιν 
τών περιδόξων βασιλέων Κωνσταντίνου καί 
Ελένης. Τά σεπτά ταΰτα καί τετιμημένα πρό
σωπα υπήρξαν τά έρυμνά προπύργια τοϋ χρι
στιανισμού καί τής ’Εκκλησίας τά αδιάσειστα 
θεμέλια. Ό μέγας καί κραταιός άναξ Κων
σταντίνος, θεόθεν έμπνευσθείς, έπροστάτευσε 
τόν κινδυνεύοντα καί λειποψηχοΰντα χριστια
νισμόν καί ύπερήσπισεν ένζήλως τήν άπεινώς 
πολεμουμένην τοΰ Χριστοΰ θρησκείαν, κατα- 
στήσας αυτήν στύλον καί έδραίωμα τής ενδό
ξου βασιλείας του, δι’ ής τοσαΰτα ήγειρε τρό
παια καί νίκας κατ’ εχθρών ήρατο περιφανείς.

Ό μέγας Κωνσταντίνος ύ.πήρξεν ώς γνω
στόν, ό πρώτος βασιλεύς χριστιανών, άναβάς 
τόν βασιλικόν θρόνον τώ 306ω σωτηρίω έτει 
μετά τόν θάνατον τοϋ πατρός αύτοΰ καί βασι- 
λέως Κωνσταντίνου τοΰ Χλωρού. Έχρημάτισε 
βασιλεύς κράτιστος καί στρατηλάτης άνδρειό- 
τατος.

'Ένθερμος ύπέρ τής ΟρηιΙκείας ζή
λος τοϋ Κωνσταντίνου.

Άφοΰ έν πολέμιο δεινώ καί πεισματώδει 
κατενίκησεν έν άλλεπαλήλαις μάχαις τόν τής 
Ρώμης πανίσχυρου καίσαρα καί τύραννον Μα- 
ξέντιον, δυνάμει τοΰ ύπερφυώς έν ούρανφ φα· 

ειρήνη πανταχοΰ έπεκράτει καί ή άγια τοΰ 
θεανθρώπου θρησκεία, άπό τήν κραταιάν τοΰ 
σεπτού Κωνσταντίνου ασπίδα έμεγαλύνετο καί 
έκραταιοΰτο. Άλλ* ό τής χριστιανικής πίστεως 
έχθρός καί τής είδωλολατρείας ένθερμος προ
στάτης Λικίνιος, δ τής’Ανατολής αύτοκράτωρ, 
μή ανεχόμενος τήν αύξουσαν δσημέραι δόξαν 
καί δύναμιν τοΰ δαφνοστεφούς τής χριστια- 
νωσΰνης προμάχου, έπεχείρησε τόλμημα μέγα 
καί ριψοκίνδυνου. Καίτοι είς δύο προγενε- 
στέρας μάχας κατά τό έτος 314 συγκροτηθεί- 
σας, ήττήθη ύπό τοΰ ενδόξου βασιλέως, ούχ 
ήττον δέν έσυνετίσθη ουδέ τήν κατά Χριστοΰ 
λύσσαν έμετρίασεν, άλλά μεγαλαυχών κα! έπί 
τφ πλήθει τών εαυτού στρατευμάτων έπαιρό- 
μενος, παρεσκευάσθη αΰθις είς πόλεμον δεινόν 
καί πεισματώδη. Κατήρτισε δύναμιν φοβέραν 
καί δυσκαταγιόνιστον’ ήτοι πεντακαίδεκα μυ
ριάδας πεζών, πεντακαίδεκα χιλιάδας ιππέων, 
καί τριακοσίας πεντήκοντα τριήρεις. Οΰτω δέ 
παρασκευασθείς καί σύμπαντα τόν είδωλολα- 
τρικόν κόσμον σύμμαχον καί συναρωγόν λα
βών, μάντεις τε καί χρησμωδούς καί πλήθος 
θυτών καί οίωνοσκόπων, παρορμώντων αύτόν 
έπί τήν μάχην καί νίκην βεβαίαν προμαντευο- 
μένων, έκίνησε κατά τοΰ μεγάλου βασιλέως, 
αύχών καί διανοούμενος, ϊνα μετά τήν νίκην 
έπί τόν όλεθρον τών χριστιανών δρμήση’ «μετά 
τήν ένταυθοϊ νίκην, έλεγεν είς τούς περί αύτόν, 
έπί τόν κατά τών άθέων πόλεμον όρμώμεν».

Καί αν τφ όντι έν τή κρίσιμα» έκείνη μάχη 
ένίκα δ Λικίνιος, άλλοίαν δλως δψιν θά έλάμ- 
βανεν άπαν τό πρόσωπον τής γής. Δεινός 
κατά τών χριστιανών θά ήγείρετο διωγμός, 
καί χείμαροι χριστιανικών αιμάτων θά έπλημ- 
μύρουν καί πάλιν τάς πόλεις καί τάς κώμας’ 
παν είδος βασάνων καί κολαστηρίων οργάνων 
θά έβίθετο αύθις είς ενέργειαν ώς έπί Νέρωνος 
καί Διοκλητιανοΰ’ ή ειδεχθείς είδωλολατρεία 
θρασεϊαν ήθελεν έγείρει κεφαλήν, δ δέ χρι
στιανισμός προθέλυμνα θά έσαλεύετο καί 
σκληρώς θά κατεδιώκετο. Άλλ’ εύτυχώς ή 
δύναμις τοΰ σταυροΰ έθριάμβευσεν έκ νέου, 
καί δ ατρόμητος Κωνσταντίνος κατενίκησε τόν 
αντίπαλον. Καί δή τά περί τής έπικειμένης 
μάχης έν συντομίιι άφηγηθώμεν.

ΙΙρό τής δεινής ταύτης συμπλοκής, έξ ής τό 
μέλλον τής είδωλολατρείας έξηρτατο, θύσας 
τοϊς θεοΐς δ Λικίνιος καί έγκαρδιών τούς εαυ
τούς στρατιώτα?, έλεξε τοιάδε: «Άνδρες φίλοι, 
καί σύμμαχοι, πάτριοι μέν οΐδε θεοί, ούς έκ 
προγόνων τών άνέκαθεν παρειληφότες σέβειν 
τιμώμεν δ δέ τής έναντίας ήμϊν έξάρχων πα- 
ρατάξεως, τά πάτρια παρασπονδήσας, τήν άθεον 
εϊλετο δόξαν, ούκ οίδ’ δπόθεν ξένον τινά πε- 
πλανημένως περιέπον θεόν, αϊσχρφ τε τούτου 
σημείω τόν οίκεϊον καταισχύνει στρατόν’ φ πε-

νέντος Σταυροΰ, έξ αστέρων κατεσκευασμένον 
καί λάμποντος υπέρ τόν ήλιον, κατέστη κύριος 
τοΰ ρωμαϊκού κράτους, ταπεινώσας τήν όφρΰν 
τής ε’ιδωλολατρείας καί στηρίξας σθεναρώς 
τήν θεόθεν άποκαλυφθεΐσαν θρησκείαν τοΰ 
χριστιανισμού. Διά τών περί έλευθερίας καί 
άνεξιθρησκείας διαταγμάτων αύτοΰ διέχεε παν- 
ταχοΰ τήν ειρήνην καί άγαλλίασιν, υποστήρι
ξών θερμώς καί περί πολλοΰ ποιούμενος έργω 
τε καί λόγιο τό χριστιανικόν θρήσκευμα, δι’ ού 
έθριάμβευσε καί τόν τής ε’ιδωλολατρείας προ
μάχους εύχερώς κατετρόπωσε.

ΙΊεριβεβλημένος ό έκλαμπρος μονάρχης 
τήν βασιλικήν άλουργίδα, καί εις τόν κολο- 
φώνα δόξης επιζήλου καί εξουσίας πανίσχυ
ρου μετ’ ευτυχείς μάχας τή τοΰ παναλκοΰς 
Θεού άντιλήψει άναβάς, δέν έπεδόθη ώς τοϊς 
πρό αύτοΰ εϊθιστο είς ματαίας έπιδείξεις καί 
ένηδόνους απολαύσεις, άλλ’ ήσχολεϊτο περί 
έργα κοινωφελή καί θεάρεστα, καί διεφλέγετο 
ύπό ζήλου θερμουργοΰ ύπέρ τής έπεκτάσεως 
τής εις Χριστόν πίστεως ώς άλλος απόστολος 
Παύλος. Τελεσφόρους καθ’ έκάστην κατέβαλ
λε προσπάθειας καί άπαύστως έμερίμνα ύπέρ 
τής παγιώσεως τοΰ χριστιανικοΰ θρησκεύμα
τος, νόμους θεσπίζων νέους έν πνεύματι χρι
στιανική», καί διαρρυθμίζων συνωδά τώ Εύ- 
αγγελίω τήν τε ποινικήν καί πολιτικήν νομο
θεσίαν. Πάσα αύτοΰ πράξις έν γένει, είτε πο
λιτική είτε θρησκευτική εύαγγελικοΰ ένεφορεί- 
το πνεύματος. «Ή νομοθεσία τοΰ Μ. Κων
σταντίνου, γράφει δ νομομαθής γάλλος Τρο- 
πλών, διεκρίθη έπί τή χριστιανική αύτής φι
λανθρωπία» .

Είς πλεΐστ’ άπομεμακρυσμένα τοΰ κράτους 
αύτοΰ μέρη, ένθα τήν άγίαν τοΰ Ίησοΰ θρη
σκείαν τέλεον οί εθνικοί κατήργησαν καί διά 
τής είδωλολατρείας άντικατέστησαν, διά πολυ
μόχθων φροντίδων έπανήγαγε καί έστερέωσε’ 
τάς πολλαχοΰ ύπό τών πρόσθεν τυράννων κα- 
τεδαφισθείσας καί έρειπωθείσας εκκλησίας με- 
γαλοπρεπώς άνίδρυσε καί πολυτελώς διεκό- 
σμησε’ καί ϊνα διά βραχέων τήν ύπέρ τοΰ χρι
στιανισμού ένθεον αύτοΰ δράσιν καί τελεσφό
ρον ένέργειαν ύποδηλώσω, άρκεΐ νά ύπομνή- 
σω είς ύμάς, οτι έθνη ολόκληρα καί λαούς 
βαρβάρους καί πολυπληθείς, τόν αληθή άγνο- 
οΰντας Θεόν καί έν πλάνη διατελοϋντας, δ 
βασιλεύς Κωνσταντίνος νυχθημέροις άγώσι 
καί δαπάναις άδραϊς έλύτρωσε καί πρός θεο
γνωσίαν καθωδήγησε.
ΊΙ κατά τοϋ Λικινίον περιφανής 

αυτόν νίκη
Είς έργα δι’ αύτοΰ τοσοΰτυν χρήσιμα καί 

θεοφιλή άσχολουμένου, καί ύπέρ τής Χριστού 
Εκκλησίας τά κράτιστα βουλευομένου καί έ- 
νεργοΰντος, παρήλθε δεκαετία σχεδόν, καθ' ήν
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ποιθσις όρμάται ού πρός ήμάς, πολύ δέ πρότε- 
ρον πρός αυτούς, οΰς παρέβη θεούς,δρώμενος 
τά όπλα...Καί εί μέν ό ξένος καί νϋν γελώμενος 
ήμϊν κρεάτων φανείη, δεϊ καί ήμάς αυτόν 
γνωρίζειν τε καί τιμάν μακρά χαίρειν τούτους 
είπόντας, οϊς μάτην τους κηρούς έξάπτομεν 
εί δέ οί ήμέτεροι κρατήοειαν, ύ δή ούκ αμφι
βάλλεται, μετά τήν ένταυθοϊ νίκην έπί τόν κατά 
τών άθεων πόλεμον δρμώμεν» (*).  Καί ταΰτα 
μέν ό άλαζών ούτος.

(*) Εύόέβ. έν jJty ΚωνΟτ. Β’. Ε'.

‘Ο δέ περίφρων Κωνσταντίνος, τήν πονκί- 
λην τοϋ εχθρού παράταξιν μαθών, έν Θεσσα
λονίκη τότε διατριβών, τόν 'ίδιον έν τάχει 
παρασκευάζει στρατόν, καίτοι ολιγαριθμότε- 
ρον τοΰ αντιπάλου, καί τό ιερόν τοΰ Σωτήρος 
προβαλλόμενος αύθις σύνθημα, υπό πεντή- 
κοντα επίλεκτων φρουρούμενον άνδρών, εφ
ορμώ κατά τοΰ Λικινίου μετά πεποιθήσεως 
καί θάρρους άτρομήτον καί δή τή 3 η Ιου
λίου τοΰ 323 μετά κρατεράν μάχην τροποΰται 
τόν αντίπαλον περί τήν Άδριανούπολιν, καί 
άπωθεϊ αυτόν μέχρι Βυζαντίου, ένθα άκολου- 
Οφν αυτώ κατά πόδα, συγκροτεί τή 10η Σε
πτεμβρίου ό γενναίος μαχητής παρά τήν Χρυ- 
σούπολιν δεύτερον πεισματωδεστέραν μάχην, 
καθ’ ήν κατασυντρίβει τάς έχθρικάς φάλαγγας, 
καί νικά κατά κράτος τόν Λικίνιον, οστις φεύ
γει κατησχυμμένος είς Νικομήδειαν, ένθα συλ- 
λαμβάνεται καί είς δεσμωτήριον έγκλείεται. 
Οντω δέ άπηλλάγη ο χριστιανισμός φοβερού 
διώκτου καί ό ευσεβής μονάρχης αμείλικτου 
καί ύπούλου έχθροΰ.

Καταβολών λοιπόν ύ άήττητος Κωνσταντί
νος καί τόν τελευταϊον τής ειδωλολατρείας 
προστάτην, καί τήν ειρήνην καί άνεξιθρη- 
σκείαν πανταχοΰ έπεκτείνας, έπέδόθη δλως 
είς έπιτέλεσιν έργων κοινωφελών καί θεάρε
στων' κύριον αύτοΰ μίλημα καί μόνον πόθον 
είχε νά επιβράβευση γαλήνην καί άνεσιν είς 
τούς «δίτό χρονίου συμφοράς- συντριβέντας 
υπηκόους αύτοϋ υπό τών προβεβασιλευκότων 
τυράννων. Τοιοΰτος δέ καθ’ άπασαν τήν έν
δοξον αύτοΰ βασιλείαν διατελέσας, καί τά 
κράτιστα υπέρ τής τοΰ Χριστού ’Εκκλησίας 
μεριμνήσας καί έπιτελέσας, άνεπαύθη έν Κυ
ρία) τή 21η Μαΐου τοϋ έτους 337 τή ημέρα 
τής Πεντηκοστής.

X Κ. ΜΑΚΡΗΣ

,ΐιδάκ. Θ«οΛ. καί 7αιρικ>;;

Ή ταπεινοφροσύνη δέν είνε δειλία, ένφ 
ή δειλία είνε δουλοφροσύνη.

■Φ·
’Εκείνο, οπερ καΘίστησιν αίωνίαν τήν 

ανισότητα τής χαράς καί τής Θλίψεως έν 
τφ κόσμω τούτοι, είνε ότι μία ώρα χαράς 
φεύγει ώς δευτερόλεπτον καί έν δευτερύ- 
λεπτον Θλίψεως διαρκεϊ μίαν ώραν.

Φ
Χρησιμοποιεί τόν καιρόν σου καλώς καί 

μή χάνεις ουδέ στιγμήν, διότι δέν είσαι 
βέβαιος, ότι Θά ύπάρχης ένταϋθα μετά μίαν 
ώραν.

Φ

Δέον νά εύχαριστήσαι, όταν έχης φίλους 
καί νά λυπήσαι, όταν έχης [εχθρούς. Ούτως 
είς τό μέλλον θά είσαι εύτυχέστερος.

■Φ·
Ό φρόνιμος άνήρ σιωπά, ύπόταν έχη 

πολλά νά εϊπη.
•Φ·

Ό άνθρωπος δέον νά γινώσκη, ή δέ γυνή 
νά χρησιμοποιή.

■Φ·
Ό σταυρός τού ’Ιησού Χριστού είνε τό 

σκήπτρον τοΰ πτωχού, ώς επίσης είνε και 
τό σύμβολον τοϋ έναρέτου. Πλήν είνε καί 
τό φόδητρον τοϋ έγκληματίου, ϋστις άπο- 
στρέφει τό βλέμμα, ώς ό σταυρός έμφανι- 
σθή. Δύναμις υπέρ τού πτωχού, δύναμις 
κατά τοϋ ισχυρού 1

ΜΑΤΑΙΑ ΟΝΕΙΡΑ

Ιίώς α' αγαπώ περι.ταϋώς a’ τόπαν τά δάκρυα μου. 
-1/'ά ’/«'«α οτήν ακρογιαλιά φίλη μ’ ερατεινή, 
— ’ τόπαν οί τόσοι στεναγμοί .τοΰ κρυβα οτήν καρδιά ριιυ 
Για σέ, ποτέ δεν λησμονά εκείνην τήν σιιγμ',ν.

ΓΙερνοϊν οί χρόνοι χάνονται τά όνειρα τών πόνων, 
"Οπως περνήι καί χάνεται ή δρόσος τής Αϋγής, 
Τά διαμαντένια δάκρυα πληγάς άφίνουν μόνον, 
ΙΙολί' βαΰυά μία' τήν καρδιά, ώς ό κισσός τής γής.

—κίηιου' γιά σένα άν περνούν οί χρόνοι και διαβαίνανε', 
Γΐά μίνα κά&ε τους στιγμή είναι πληγή βαρεία, 
‘Εάν γΐά σέ άνάμνησις μόνον απλή Οά μένουν, 
Θά μένουν δΓ εμέ πληγα'ι αίιόνια οτήν καρδιά.

’.Έ'απωλώ οτήν μνήμην μου ημέρας ευτυχίας,
Καί τά χρυσά μας όνειρα διακαώς πιΟώ, 
‘Αναζητώ εν φίλημα αγάπης καί λατρείας, 
Λα μέ Οερμάνη άκαρδη .τον τόσον σ' αγαπώ.

'Εν Καΐριρ τή 30.5 1909
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ

Τό Οειώδες οξύ έξασκεί, ώς γνωστόν, είς 
τους χημικούς κύκλους, μεγάλην επήρειαν έπι 
των φυτικών χρωματικών ύλαιν καί ιδίως έπι 
τών ίων, τά οποία σχεδόν Αμέσως λευκαίνει. 
Τό θειϊκόν δξύ διά τής άποξυδωτικής αύτοΰ 
ιδιότητας Αλλοιοΐ τό -χρώμα πλείστων Α,νθέων,

οίον τών ρόδιον, τών δαη υοειδών, κτλ. Ή δέ 
πειραματική Απόδειξις τούτου έκτελείται τά
χιστα ώς εξής :

Τήξατε εντός μικρού έκ πορσελάνης δοχείου 
θείου, δπερ Αναφλεγόμενου άμα τή επαφή του 
μετά τοΰ άέρος, παράγει <5(ά τής ένώσεώς τον 
μετά τοΰ οξυγόνου θειώδες οξύ. Καλύψατε 
ήδη τό δοχείου σας διά χωνοειδούς μεταλλι
κού χάλκινου, εί δυνατόν, καλύμματος καί δέ
σατε ανωδι τούτον τά άνθη, άτινα θέλετε νά 
Αποχρωματίσητε. Ή έπενέργεια είνε τάχιστη, 
διότι μετά τινα δευτερόλεπνα μεταβάλλονται 
τά άνθη σας είς λευκά, δηλονότι τά ρόδά, Τα, 
δαφνοειδή κτλ.

Άλλά καί διά τής έμβαπτίσεως έντός ύ- 
γρών μεταβάλλεται έπίσης ούσιωδώς ό χρω
ματισμός τών ανθέων, ώς θέλομεν έξηγήση 
εις τό επόμενον τεύχος τής « Φύσεως».

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

'Η Οερηότηςτης έποχής
’Όντως ή θερμύτης τής έποχής κατέστη Α

νυπόφορος κα! πρός καταπολέμηση' μεταχει- 
ριζόμεθα δλα τά προοιτά μέσα τής δροσερό- 

τητος καί τής ψυχρότητος, οίον ψυχρά ΰδατα, 
πάγους και παγωτά, δροσερά ενδύματα, ψυχρά 
λουτρά, αποβολήν έξωρρούχων καί έσωρρον- 
χων, αέρια ρεύματα, άνεμιστήρια, σύσκια, δια
μονητήρια κτλ.

Πάντα ταΰτα βλάπτουν, διότι άντιπράττο- 
μεν τή φύσει καί οστις βαδίζει κατά τής φύ- 
σεως, βλάπτεται. Τί άρα δέον γενέσθαι ;

Λα συνειθίσωμεν τήν θερμότητα, ώς καί 
τό ψύχος. Αύτό είνε τό καλλίτερου Αντιφάρ
μακου ύιά νά ύποφέρωμεν καί τά δύο καί τότε 
ούτε τό ψύχος, ούτε ή Οερμότης θά ιιας φαί
νονται ανυπόφοροι.

Αποτέλεσμα δέ τής μή έξοικειώσεώς μας 
μετά τών δύο τούτων στοιχείων, είνε αί ποι
κίλοι παρουσιαζόμεναι ήμϊν νόσοι κατά τήν 
έποχήν ταύτην, οίον κρυολογήματα, κεφαλαλ- 
γίαι, δυσπεψίαι, κοιλόπονοι, δυσκοιλιότητες, 
Ανορεξίαι, κτλ.

Ο ΔΟΚΤΩΡ

ΩΦΕΛΙΜΟ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ό προκατακλυσμιαίος γίγας

Ό δισεκάτομμυριοΰχος Καρνέζη έδώρησεν 
εσχάτως είς τό έν Βερολίνφ μουσεΐον γυψινον 
έκμαγεϊον τοΰ έν ’Αμερική άνευρεθέντος προϊ
στορικού γιγαντείου ζώου Βροντόσαυρου. Τό 
μήκος τοϋ σκελετού εϊνε 22 μέτρων καί τό υ - 
ψος ό 1)2 μέτρων. 'II εποχή τής ΰπάρξεώς 
του λογίζεται εις 7 έκατομμ. έτη πρός τής 
έποχής μας, φαίνεται δέ, δτι προφανώς ήτο 
ζώον άοπλον, καθότι ούδέν άμυντικόν όργα- 
νον διακρίνεται έπ’ αυτού. Τό βάρος του θ’ 
άνήρχετο τούλάχιστον είς 800—000 καντάρια. 
Δέν υπάρχει αμφιβολία, δτι ύ Βροντοσαύρος 
ένεκα τής μεγάλης ποσότητος τροφής, ήν 
έχρειάζετο διά νά ζή, κατεστράφη σχετικώς 
ταχέως εις τόν περί ύπάρζεως αγώνα.

Έγχείρκίτς της πολυσαρκίας

Οί ιατροί έπενόησαν νέον μέσον κατά τής 
πολυσαρκίας. Ό πρώτος, δστις υπεβλήθη εις 
τήν τολιιηράν ταύτην έγχείρισιν ητον δ παχύ
τατος καί βαρύτατος πολίτης τής Βιργινίας 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, οστις καί έζύγισε 
200 περίπου όκάδας- έκινδύνευε δέ ή ζωή του 
έκ τής πολυσαρκίας του. Ό χειρουργός έκαμε 
δύο τομάς εκατέρωθεν τοΰ υπογαστρίου καί 
άρχόμενος έκεϊθεν άπέσπασε μεγάλα στρώματα 
λίπους καλύπτοντα τά σπλάγχνα. ’Έπειτα έρ- 
ραψε τάς πληγάς καί ό ασθενής έδειζε έλάτ- 
τωσιν βάρους περί τάς 50 όκάδας.

ΔΕΛΤΙΟ!.··

Ή κυρία Άντζολίνα Τ... σύζυγος τοΰ τα
ξιάρχου Λουδοβίκου, διάσημου άρειαπαγείτου 
έν Ίταλίη, κατεγίνετο ημέραν τινά έν τώ ιδιαι
τέρα) κα'ι κομψώ αυτής δωμαιίω τής εργασίας, 
καθαρίζουσα δέσμην έκλεκτών Ανθέων, άτινα 
είχεν έξαγάγει έκ τον δοχείου των καί μέ τήν 
μελαγχολικήν σκέψιν, ήτις πάντοτε τήν κα- 
τείχεν, έοτόλιζεν ήσύχως τήν εικόνα τής μα- 
καρίτιδος μονάκριβης κόρης της, ήν ό σκλη
ρός θάνατος τή είχεν Αφαρπάση Από τάς 
Αγκόλας της πρό τίνος χρόνου.

Τά πάντα διά τήν δυστυχή μητέρα είχον 
αποθάνει είς τόν κόσμον τούτον. Τά πάντα 
είχεν έγκαταλείψει καί δέν έζη ή διά νά αφο- 
σιοΰται είς τήν Ανάμνησιν τής αγαπητής θι- 
γατρός της.

Ή Ροζέττα είχεν Αποθάνει πρό πενταετίας- 
αλλά ή θλίψις τής κ.Άντζολίνας ήτο πάντοτε 
ζωηρά και πρόσφατος, ώς νά τή είχε συμβή 
τό κακόν, πρό τινων ήμερων. ζ!έ>· ι’/όόιατο ιά 
πε-.σθή, δτι ή ευμορφούλά της, δπως τήν άπε- 
κάλει, μέ τήν ξανθήν έκείνηνκόμην της, τούς 
γαλανούς οφθαλμούς της, τό γλυκύ μειδίαμά 
της, καί τό ωραίου Ανάστημά της, ίίτινα τήν 
καθισιών ευτυχή έν ήλικίφ 18 έτών καί διά 
τήν όποιαν ύπερηφανεύετο, διά τήν ευφυΐαν, 
τήν Αγαθότητά της καί τάς πολλάς της χά- 
ριτας, θά ήτο ποτέ. δυνατόν νά έξηφανϊζετο 
έκ τοΰ κόσμον τούτου.

Εις τινας περιστάσεις καταλαμβανομένη ύπ'ο 
εσωτερικής τινες συναισθήσεως, έκάλει τήν 
Ροζέτα της διά τοΰ ονόματος της, διά τών 
τρυφερότερων καί μάλλον ιίφοσιωμένων λέ
ξεων, ώς ιά ήτο παρούσα ή ευμορφούλά της, 
είς τό παρακείμενον δωμάτιον καί νά τήν 
ήκουε κα'ι εΐτα συνερχόμενη ύπό τής πραγ
ματικότητας, έπιπτεν Ακίνητος καί Αφωνος 
έπί τοΰ καθίσματος, σιωπώσα κα! συλλογιζο- 
μένη.

"Οτε λοιπόν τήν ημέραν ταύτην, τελειώσασα 
τήν ανθοδέσμην της, μετέβαινε τά τήν τοπο
θέτηση έπ'ι τοΰ ύποστηλώματος τής είκόνος, 
αίφνης ήκουσεν ασυνήθη κίνησιν έντός τοΰ 
Αντιθαλάμου κρί τείνουσα τύ ούς, κατελήφθη 
ύπό συγκινήσεως και δέν ήθέλησε νά μεταβή, 
διά νά ΐδη τί ήτο.

Άλλά ιίπροσδοκήτως παρουσιάσθη έκέϊθεν 
υψηλή τις και κομψοπρεπής νεανις μετά πε
ρισσής χάριτος καί εύκινησίας, ήτις άμέσως 

έτρεξεν πρός τήν κ.’Άντζολίναν, τήν οποίαν 
ήρχισε νά καταφιλή μετά τρυφερότητος καί 
χα^άς.

"Εκπληκτος καί τεταραγμένη έκ τής πα
ραδόξου ταύτης έμφανίσεως καί τής επιβλη
τικής άφοσιώσεοίς τής κόρης, ή κ. Άντζολίνα 
έπεχείρησε >·ά άποφύγη τήν άνταπόδοσιν τών 
φιλημάτων, ένίρ ταύτοχρόνως κατεγίνετο ιά 
ένθυμηθή τό πρόσωπον, τό όποιον τόσον Αφο ■ 
σιωμέυως τήν κατεφίλει. Καί κατ’^αργάς μεν 
ένό/ιισεν, δτι ήτο καποια Ανεψιά της έκ της 
έπαρχίας, Αλλά δέν ήδυνήθη νά τήν ένθυμηθή 
καί έξεφώνησεν :

— Άλλά δεσποινίς, συγγνώμην, με ποιαν 
έχω τήν τιμήν...

ΓΙλήν ή κόρη άπροσδοκήτως ήλλαξεν δψιν 
καί τή λέγει, δλως οικείως ;

— Μαμμά!... μαμμά... ' μά παις, δέν/ιέ 
γνωρίζεις ; δέν είμαι ή κόρη σου ;... Αχ, 
θεέ μου ! . . .

ΊΙ κ. Άντζολίνα έσχε σκληρόν δοκιμασίαν 
είς τήν καρδίαν, μόλις ήκουσε >ά την καλή 
μαμμά, κα'ι προσηλώσει προσεκτικώτερον το 
βλέμμα έπί τών οφθαλμών τής δεσποινίδος' 
ήσύχμος δέ πλησιάσασα, τή άνήγειρεν δλίγον το 
βέλον, καί εΐτα τό έιανέφερεν είς τήν θέσιν 
του, χωρίς νάΊκφράση ούδεμίαν έντύπωσιν.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, είσήλθεν ή θα
λαμηπόλος έκ τοϋ αντιθαλάμου καί δικαιο/.υ- 
γουμένη, λέγει πρός τήν κυρίαν της :

— "Ηνοιξα τήν θύραν, μόλις ήκουσα ιά 
κτυποϋν και είσήλθε τρέχουσα ή δ)ίς, ένώ 
έ·/ώ τήν ήρώτων, ποιον ζητεί’ καί αύτη /ιοί 
Απεκρίθη :

— Ώραία! τήν μαμμά μου θέλω. Καί Αμέ
σως έτρεξεν έδώ.

ΊΙ κ. Άντζολίνα έξέφρασε νέαν Απορίαν- 
συνέσπασε τάς όφρΰς καί παρετήρει έκ νέοι· 
μετά δυσπιστίας τή) Αγνωστον, τής όποιας έν 
τούτοις ή έκφρασις τοΰ προσώπου ήτο γλυ
κεία καί γαλήτειος καί τούτο ακριβώς καθη
σύχαζε τήν κυρίαν, ή όποια ήννύησεν, οτι δεν 
εύρίοκετο ένώπιον τινός τυγοδιιόκτιδος.

Ήτοιμάζετο δέ νά τή Αποτείνη έκ νέου τον 
λόγον, δτε πάλιν ή νεανις τήν έπλησίασεν, έ
λαβε τήν χείρά της, τήν έφερεν εις τό στόμα 
της και τήν ήσπάσθην, δλως αφοσιωμένως, 
λέγουσα μετά μεγάλης θλίψεως:

— Μά, ήλλαξα τόσον πολύ, μητέρα, ώστε
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όέν Αναγνωρίζεις πλέον τήν Ροζέττα σου;.., 
Άλλά λείπω λοιπόν τόσον καιρόν;

Τότε ήκούσθη μία κραυγή, μία έξ έκείνων 
των κραυγών, τάς οποίας μόνον at μητέρες 
Λφίνουσι είς μερικάς τραγικός στιγμάς τοΰ 
βίου των.

— Άλλά, ποιος έπρέ.φερε τό όνομα τής 
κόρης μου ; καί ποια είσαι σύ, σ' ερωτώ), 
όπου έχεις τήν φωνήν της ; Είπέ. μου, είπέ 
μου, Ανέκραξε.)· έπανειλημμένως ή κ. Άντζο- 
λίτα, πνιγομένη ύπό τής ουγκινήσεως καί τώιν 
λυγμών, πότε πλησιάζουσα τήν ξένην και πότε 
Απομιϊκρυνομένη αυτής, ώς παράφρων.

— Μά, μαμμά, είμαι έγώ), είμαι εγώ ή 
"Εττα σου.

— Ή “Εττα, ή Έττα μου, ανέκραξε πά
λιν ή δυστυχής μήτηρ, ένώινουσα τάς χείρας 
Απελπιστικούς. Θεέ μου, πώς ειξεύρει αυτή 
και αυτό τό μικρόν όνομα, τό όποιον τής Ε
λεγα, όταν ήτο μικρά ;

— Άλλά δ)ίς, δι' όνομα Θεού, έξηκολοΰ- 
Ρησε, μή περιπαίζετε με τήν δυστυχίαν μου. 
Μήν είσθε τόσον σκληρά. Έγό) δέν γνωρίζω 
τις είσθε...δέν ειξεύρω, δέν εννοώ τόν σκοπόν 
σας....άλλά σάς συγχωρώ). "ΙΙδη φύγετε Απ’ 
εδώ....Πηγαίνετε....Μή μέ κάμετε νά τρελλαθώ) 
περισσότερον !...

Άλλ.' ή νεάνις ιός νά μήν ήκουσε τους έξ- 
ορκισμονς τούτους έπέμετε μετιι πλήρους Λφο- 
σιώισεως.

— Μά ναί, έγό) είμαι, έλεγεν, εγώ είμαι ή 
Έττα σου, δέν μέ έκάλεις οΰτω, όταν ήμουν 
Ασθενής ; Ενθυμείσαι, μοΰ τό έπανελάμβανες 
Ακόμη, όταν Απέθνησκον.... Έττα μου, ήτον 
ή τελευταία σου λέξις, όπόταν Απέθνησκον.

— Είνε αληθές!.... Ώ Αληθές !... Θεέ μου ! 
Θεέ. μου!... πνιγομένη έκ λυγμώ»· έψέλλιζεν ή 
κ. Άντζολίνα, οπισθοχωρούσα κατι'ι βήμα καί 
παρατηρούσα Ασκαρδαμικτεΐ την άγνωστον.

— Πρ'ιν άποθάνα) !...έπανελάμβανεν έν τού- 
τοις ή νεάνις καθ’ εαυτήν, μέ παράδοξον έκ
φραση· ταραχής έκ τοΰ βλέμματος τής μητρός 
της. Άλλα πώ)ς μοΰ έπήλθεν αυτή ή ιδέα ;... 
έγό) είμαι ζωντανή, ίδοΰ, ίγό> εις τήν οικίαν 
μας, μέ τήν μαμμά μου...καί ό πατέρας μου 
ποΰ είνε ; δέν ήλθεν ακόμη, προσέθηκε μετά 
τίνος εύχαριστήσεως, και ιιετά τοΰτο έξηκο- 
λούθησεν:

— Ειξεύρω, πάντοτε βραδύνει, διότι έχει, 
τόσον δρόμον νά κόμη. Και ή γραία υπηρέ
τρια Αντωνία, ή όποια πάντοτε ήθελε τό κα
λόν μου, δέν είνε πλέον εδώ) ; αλλά βλέπω 
πολλά πράγματα ήλλαξαν... .έδώ) εις τό σαλόνι 
όπήΤ/.ε !l'n μόνον ε’κών μου, εκείνην τήν 
όποιαν έκαμα μετιι τήν πρώτην μου κοινω
νίαν...Ένώ τώρα, βλέπω πολλιίς, τάς έβαλες 
όλας, έδώ) μαμμά;... Μπά, είνε έδιό καί εκείνη, 
όπου εφωτογραφήθημεν όλοι μαζΰ εις τήν 

έξοχήν.,.κύτταξε, μαμμά, νά ή ΜαρίαΆρσέντ' 
μέ τό σκυλάκι της και ή Αλβέρτο Βαλιόνι μέ 
τόν μνηστήρα της. Ενθυμείσαι, μαμμά, πόσον 
έφοβήθην τήν ήμέραν εκείνην, όπου είσήλθον 
είς τό παράπηγμα, όταν έβγήκα Από τό λσυτρόν 
μου είς τήν θάλασσαν και εφώναζα τρομαγ- 
,ΐένη ’

— Ναί, ναί, τά ενθυμούμαι όλα, είνε Αλή
θεια, αλλά σεις πώ)ς τά είξεύρετε όλα αυτά ; 
ποιος σάς έδωσεν όλας αυτός τάς λεπτομέ
ρειας ; ήρώτησεν ή κ. Άντζολίνα μέ πολύ πα
ράξενο)· τρόπον.

— ’Ωραία! ποιος μοΰ τά είπεν ! τό μνη- 
μονικόν μου. "Οπως σείς τά ένθυμείσθε, 
μαμμά, Ετσι τά ενθυμούμαι καί έγώ). Άλλά, 
μαμμά, είμαι κουρασμένη, έάν εϊξεύρατε τί 
δρόμον έκαμα, διά νά έλθω εως έδώ ... Νά, 
θά βγάλω τό καπέλλο μου...

Και χωρίς νά χάση καιρόν, εξέβαλε τόν 
πίλον της καί έκαμε βήματά τινα πρός τήν θύ- 
ραν διά νά μεταβή είς τό δωμάτιόν της.

'II κ. όιαος Άντζολίνα έτριξεν έμπροσθεν 
της και τήν ήμπύδισεν.

— Δεσποινίς, τή λέγει, ή κωμφδία αυτή 
πρέπει νιι παύση- δέν έπιτρέπα) είς κανένα νά 
Αστειεύεται μέ. τό Ιερότεροι· πράγμα, όπου 
είχον είς τόν κόσμον και πρό πάντων, νά 
είσέλθετε εις τό δωμάτιόν τής μονακριβής 
μου κόρης.

Ή νεάνις παρετ ήρησε τότε τήν μητέρα της 
μετά λύπης καί έ χαμήλωσε τήν κεφαλήν, ώς 
παιδιού, τό όποιον Αδίκως έπιπλήττεται παρά 
τής μητρός του.

— Έάν δεν θέλετε, μαμμά, νά υπάγω είς 
τό δωμάτιόν μου, δέν θά υπάγω, Απήντησεν 
αυτί) ιιέ χαριτωμένοι· παράπονου. Άλλά είπέτε 
τουλάχιστον είς τήν Αντωνίαν ή είς άλλην υ
πηρέτριαν νά μοΰ φέρη τό τριανταφιλλί μου 
φόρεμα, τό όποιον μοΰ έφερεν ό πατέρας είς 
τήν εορτήν μου, ώς καί τό εργόχειρο)· τοΰ 
κεντήματος, τό όποιον μαμμά δέν έτελείωσα 
και λείπουν οί κάλυκες τώ)ν ρόδων.

Έσιώπησε πρός στιγμήν, παρατηρούσα τό 
δωμάτιόν έκ τοϋ κατωφλιού τής θύρας- είτα 
έξηκολούθησεν :

— Πώ>ς εΰρέθην έδώ), ύστερον άπό τόσον 
καιρόν... καί δι.ατί λέγω, ύστερον Από τόσον 
καιρόν ; ποΰ ήμην λοιπόν; Δέν είνε περίεργον 
μαμμά ; Είς μερικάς στιγμάς μοΰ φαίνεται, 
ότι δέν είμαι έγό), ότι είμαι άλλη τις κόρη, 
μοΰ φαίνεται, ότι βλέπω όνειρον, ή ότι έκαμα 
τόν γύρου τοΰ κόσμου, χωρίς νά κουρασθώ... 
’ ΙΙμην έλαφρά,πολν ελαφρά, όπως ύ άνεμος... 
Αχ, πόσον συγχίζω τά πράγματα, ώς φαίνε

ται, θά είνε Αποτέλεσμα τής Ασθένειας μου... 
Άχ ! πόσον είσθε καλή, μαμμά μου! Δέν με- 
τεβάλατε τίποτε είς τό δωμάτιόν μου. Τό κρε
βάτι μου εινε έτοιμον. Είς τό τραπεζάκι μου 
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όλα έκεΐνα τά μικρά πράγματα είς τήν θέσιν 
των, όπως τά άριήκα. Είς τήν γωνίαν τό ϊμα- 
τοφυλάκιον μέ τά φορέματά μου... Άλλά, 
μαμά, λείπει ενα φόρεμα. Λείπει τό άσπρο 
μου φόρεμα, τό όποιον μοΰ έδώρησεν ή νότα 
μου Άδέλα, μαζΰ μέ τό χρυσοκέντητο βέλο... 
Ένθυμείσθε, πόσον μοΰ έπήγαινε καλά; "Ο
ταν τό έβαλα είς τήν πρώοτην μου κοινωνίαν, 
μοΰ είπατε σιγά: <·Ε1σαι ένα Αγγελούδι».

ΊΙ μήτηρ Άντζολίνα δέν ήδυνήθη πλέον νά 
συγκράτηση τήν συγκίνηΠίν της, αλλά εξέ
βαλε κραυγήν και ιός 
παράφρων έφέλλ.ισε :

— Δέν ήξεύρω, τί 
νά φαντασθώ) και ποια 
είσαι. Δέν ήξεύρω, έάν 
πρέπη νά σέ διώξω ιός 
μίαν τυχοδιώκτριαν ή 
ώς μίαν δαιμονισμένη)· 
ί) δ»· πρέπη rd σέ σφί
ξω είς τάς Αγκόλας 
μου και νά σέ καταφι- 
λήσω, ώς κόρην μου. 
"Οταν όμιλής ακούω 
τήν φωνήν τής εύμορ- 
φούλας μου, ή όποια 
Αντηχεί τόσον γλυκά 
είς τήν καρδίαν μου, 
ακούω τήν ομιλίαν της, 
ιιναγνωρίζω, ότι έχεις 
όλα τά χαρίσ/ιατά της, 
καί όλας της τάς κινή
σεις !... Άλλά δέν εΐ- 
σαι οΰ αυτή ! Θεέ μου ! 
τί τρομερόν βάσανον 
είνε τοΰτο !

Και είτα στρεφόμενη 
πρός τόν άγνωστον, τή
λέγει, έξορκίζουσα αί- 
τ,1ν ■

— Δεσποινίς, είπέ μου, σέ έξορκίζω! ποια 
είσαι... διατί ήλθες έδώ) ! ποιος σοΰ έδωσεν 
όλας αΰτάς τάς λεπτομέρειας τής αγαπητής 
μου Ροζέττας... Λέγε μου, έν ονόματι τού 
Θεού ! έν ονόματι τής Αληθούς μητρός σου !

ΊΙ κόρη έπλησίασεν έν βήμα καί παρατη
ρούσα αυτήν Ασκαρδαμικτεΐ, τή λέγει <5ιά μιιίς.

— Μά δέν μέ ακοΰτε τόσην ιόραν, μαμμά; 
είσθε λοιπόν ξένη πρός έμέ ;... αφού σάς βέ
βαιά), ότι είμαι έγιυ ή κύρη σας, άφοΰ σάς τό 
Αποδεικνύω. Τί νά κάμω έπί πλ.έον ; Θελετε 
τά σάς Απαριθμήσω όλα τά πράγματα, όπου 
έχομεν είς τό σπήτι. Θέλετε νά σάς εΐπιο πά
σας δωδεκάδας Ασπρόρρουγα έχει τό έρμάριόν 
μου. Ένθυμείσθε πάσας εσπέρας διήλθομεν 
όμοΰ, έτοιμάζοντες ταΰτα καί πόσον έκλαυσα, 
όταν μοΰ έκάη εκείνο τό ώραίον μεταξωτόν 
μανδυλάκι ; Αλήθεια, μαμμά, ένθυμήθηκα 

— Άφον οΰ; βεβαιώ ϋτι εψα< »/ κόρη σα;,δίν (<ί άκονττ; ή 
Είχε δίκαιον,τύ nver/ia τηΓΕττα; τήν ί/κολοίθτι άοράτω;.

τό τραγουδάκι μου, τί κάμνει τό πιάνο μου ; 
Ά, νά το ! διατί τό έβαλες είς έκείνο τό 
δωμάτιόν, Αφού τό εΐχαμεν έδώ ;

Καί ταΰτα λέγουσα, ένώ ή μήτηρ έσιώιπιι, 
μετέβη είς τό κλειδοκύμβαλου, έσήκωσε τό 
κάλυμμα καί Αμέσως έν ταχντητι έπληξε διΐι 
τών δύο χειρώ»· τά πλήκτρα τοΰ οργάνου και 
μετά γλυκυτάτης φωνής ήρχιοε rd τραγωδή 
τό Αγαπητόν της Ισπανικόν μσμα, τήν σερε
νάταν τής Έρμόζας.

Άλλά, δέν είχε τελειιόση ακόμη τήν πρώιτην 
στροφήν ότε μία δυνα
τή κραυγή ήκούοθη ϋ- 
πισθέν της καί έν ταυ- 
τώ εις κύριος ύφηλός, 
σχεδόν λευκύθριξ, μέ 
στακτύχρυυν γενειάδα, 
μέ βλέμμα τεταραγμέ 
νον καί μέ τόν πίλον 
άνά γέίρας εισέρχεται 
ιυχρότατος φιθυρίζων: 

—Ή φωνή τής Ρο
ζέτας !...

Λύτη Απήντησε μέ 
διπλήν κραυγήν :

—Ό πατέρας μου ! 
"Α, τί καλά καί έρρί- 
φθη Αμέσως εις τόν 
τράχηλόν του.

---- ’Έφθασες εις κα
λήν ώραν, Λουδοβίκε, 
τώ λέγει έν ταραχή ή 
Άντζολίνα. Έγιυ πι,- 
γαίνω νά τρελλαθώι. 
Ή δ)ίς αύτη είσήλθεν 
έδώ> πρό ολίγων λεπτώ»· 
κχί μοΰ λέγει, ότι είνε 

Ροζέττα μας !... ’Ι
δού, βλέπεις, έχει τήν 

φωνήν τ>/ς, τήν ήκουσες....γνωρίζει, δέ όλας 
τάς λεπτομέρειας τής οικίας μας....Καί έχει 
όλας τάς χάρη ας καί κινήσεις τής θυγατρος 
μας. Γνωρίζει δέ πράγματα, τά οποία μόνον 
έγιό καί ή κόρη μας έγνωρίζομεν. ζ!ε>· βλέ
πεις ; ήκουσες. Τραγουδεί, όπως ή Ροζέττα. , 
έγό) χάνομαι, τρελλαίνομαι!

'Ο ταξιάρχης μέ μεγάλην έκπληξη· καί αυτός 
έθετο τά όμματοϋάλιά του έπί τής ρινός, Αφοΰ 
έπανειλη/ιμένως έσπύγγισεν έν ουγκινήσει τους 
δακρυσμένους οφθαλμούς του καί έσιιόπα.

— ”Ω, μή μοΰ κάμνετε καί σείς τόν θυ
μωμένο, διέκοφεν ή νεάνις μετά θαυμαστής 
πειρακτικότητος. Μέ δυσαρεστείτε καί οί δύο. 
Ιιατί δέ>· θέλετε νά μέ αναγνωρίσετε ; Ίσως 

δέν θέλετε πλέον τό καλόν μου. Αρκεί. ΊΙ- 
ξεύρετε, πάτερ, έάν μέ δυσαρεστείτε πάλιν, έν
θυμείσθε, θιι σάς κάμτο τήν ιστορίαν, την 
όποιαν σας έκαμα άλιωτε. Ένθυμείσθε, ήμην
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τότε μικρά. ’Ανοίξατε τό σημειωματάριου σας 
και θά εΰρήτε άκόμη τό παράπονου, τό οποίον 
οΰς έγραψα επάνω εις μίαν σημείωσίν σας.

Ό δικαστής παραπαίων έκλεισε τούς οφθαλ
μούς, διά ν' ιίκοϋη καλλίτερου τήν φωνήν τής 
θυγατρός του και διά νά παραδεχίλή, ότι πραγ- 
ματικώς αυτή ήτο ή Ροζέττα.

Άλλά ήναγκάοθ η πάλιν νά τους άνοιξη καί 
ήσθάνθη εαυτόν ήττημένον Λπό τής συγκι- 
νήσεως.

ΊΙ φο»·ή της ήτο ή ιδία, άλλ’ ή απάτη έν- 
τελεστάτη. Καί ήδύνατο μυριάκις rd όρκισθή, 
ότι είχε ένιόπιόν του αυτήν τήν Λτοιλεσθείσον 
θυγατέρα του.

— Λοιπόν, έξηκολοΰθησευ αΰιη, έάν Λμφι- 
βάλλετε άκόμη περί Ιμοϋ, θά σας θ.τενθυ- 
μήσω, οτι μίαν φοράν εί'χετε πολύ δυσαρε- 
στηθή μεταξύ σας, καί έγιίι σας έγραψα Λπό 
ενα γραμματάκι. . Ι«ι· είνε αληθές ;

— Μάλιστα, Λ.τήντησαν καί οί δύο /ιέ μίαν 
φεονήν.

— Καί σας έγραψα, ίνθυμοΰμαι καλώς, 
τάς λέξεις ταύτας :

• Πατέρα, έάν έξακολουθήτε ν’ ανησυχήτε 
τήν μαμμα, θά σας τραβήξω τήν γενειάδα».

— Καί εις έσας, μαμμα έγραψα ;
• Μαμμα,έάν έξακολονθήτε νά κάμνητε ιστο

ρίας τοΰ πατέρα, θά γίνω μοναχή».
— Μάλιστα, άΰταί ήσαν αί λέξεις, όπου 

μας έγραψες, ανέκραξαν.
— Περίεργον, πώς γνωρίζει τά πάντα αυτή 

ή νεανις ;
Καί ώς έξ ενστίκτου πρό τής πραγματικό

τητας, ένηγκαλίσθησαι· αμφιίτεροι τήν νέαν 
ταύτην, τήν ώς εκ θαύματος παρουοιασθε'ισαν 
ώς κόρην των ένο'ίπιόν των ή δέ νεανις ευτυ
χής πλέον τήν φοράν τούτην, τους ίθώπενε 
καί τους κατεφίλει, άναμιγνύυυσα τά δάκρνά 
της μέ τά τών γονέονν της, ακριβώς όπως κά- 
μνουν εκείνοι, οί'τινες λατρεύονται καί συναν
τιόνται κατόπιν μεγάλου Αποχωρισμού.

Τότε διά μιας κινήσεως ή ευτυχής κόρη 
έτρεξε rd λαβή μίαν μεγάλην φωτογραφίαν 
ήτις εκείνο είς τό άλλο δοίμάτιον καί Ανέ
κραξε»· :

— ’Ιδού ή είκιόν μου, τήν Ινθυμοΰμαι !
Καί ανέγνωαε μίαν ύποοημείωσιν, ήτις έ- 

γραφεν :
Ή ΡΟΖΕΤΤΑ ΜΛΕ

Άποΰανοΐοα 17 Ιτων τή 20 Απριλίου 1890

Τότε έμεινε έπί τινας στιγμάς άφωνος καί 
σκεπτική, μή δυναμένη rd έννοήση τί έ.σήμαι- 
νον αί λέξεις αύται. Μετ’ ολίγον δέ σννερχο- 
μένη, μέ τήν κεφαλήν πρός rd κάτω, έ.πλη- 
σίασε πρός τόν καθρέπτην, ώσεί θέλουσα να 
παραβάλη τήν εικόνα ναύτην μέ τό πρόοω- 
πόν της.

— Δέν μοϋ όμοιάζει διόλου. Άλλά τότε τί 
συμβαίνει ; Άπέθανον Αληθώς !...καί έν τού- 
τοις αισθάνομαι, ότι είμαι ή Ροζέττα...αισθά
νομαι, ότι είμαι αυτή ;/ ιδία !... Άλλά, Θεέ 
μου, τί μοϋ συμβαίνει λοιπόν ;

Είτα, καταληφθείσα υπό μιας απροσδόκη
του ιδέας, άφησε τήν εικόνα καί έτρεξε πρός 
τό ερμάριον, τό ήνοιξε καί παρετήρησεν έκ 
νέου τά φορέματα.

Μετά τινα στιγμήν, μέ. οφθαλμούς βεβαρυ- 
μένους, μέ προσώπου ωχρόν καί μέ τό στήθος 
αίσθμαίνον, είπε:

— Τό λευκόν μου φόρεμα δέν είνε έδώ.... 
"Α, ξεύρω, προσέθηκε μετά λύπης ενθυμη- 
θεΐσα, διότι ή μαμμά μοϋ τό έφόρεσεν.,.όταν 
Απίθανα....όταν Λπέθανα! Λοιπόν Λπέθανα! 
καί έγγίζουσα διά τής χειρός τό σώμά της.

— Μά τότε έγά> ποια είμαι ; αυτό τό σώμα 
τίνος Ανήκει ;

"Εκαμε έν βήμα πρός τά έμπρός, έπρότεινε 
τους βραχίονας πρός τους γονείς της, οί'τινες 
τήν παρετήρουν Λπηλ.πισμένοι καί τοίς λέγει :

— Χαίρετε... χαίρετε, Αγαπητοί μου. Φεύ
γα)... πηγαίνω εκεί όπου θά σας περιμένω... 
σας ορκίζομαι, ότι είμαι ή "Εττα σας, ή όποια 
ζή Ακόμη. Σας φιλώ.

Μετά τοϋτο διεκόπη καί ώσεί αφυ.πνιζομένη 
άφήκεν ισχυρόν κραυγήν. ’Αμέσως δέ έπεσεν 
έπί μιας έδρας καί έμεινεν έκεΐ πρός στιγμήν 
μέ τήν κεφαλήν εντός τών χειρών.

Οί γονείς έτρεξαν καί τήν Λνήγειραν. Αί'ιη 
τότε έ/γέρθη, έστρεψε τά βλέμματα έκπληκτος 
πέριξ αυτής, μέ ΐφος ώς να εΐχεν Αφυτνισθή 
Από μέγα ΰνειρον.

Παρετήρηοε τήν κυρίαν Άντζολίναν καί τόν 
Ταξιάρχην, οί’τινες έμενον έναντι της άπολι- 
θοιμένοι καί μέ φωνήν σοβαρόν, ούχί πλέον 
Λμοιάζουσαν μέ έκείνην τής Ροζέττας, τοίς 
λέγει :

— Συγχωρήσατε με, Κυρία καί Κύριε, 
ποΰ είρίσκομαι ;... Ποιοι είσθε σείς πώς 
εύρίσκομαι έδώ ;

ΊΙ μεσάζουσα κρίσις είχε παρέλθη καί ή 
κανονική προσωπικότης εΐχεν αναλ.άβη τό 
κράτος τοΰ ίδιου σώματος.

— Ροζέττα ! Ροζέττα ! Λνεφώνει ή \4ι·- 

τζολίνα, τείνονσα τους βραχίονας Λπελπιστι- 
κώς, ώσεί θέλουσα νά οταματήση τήν κόρην, 
ήτις έφευγεν έκείθεν. Καί συνάμα έπιπτεν έπί 
τοΰ έδάφονς, βαρυθύμως λιποθυμούσα.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΑΡΕΡΑΧ

(Κατά fietiii/'gaoiv ίκ toC ’ItaiotoV)
Φ. ΤΊ.

Η ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΑ
"Η Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

γνώσι,ι.
*d «Αφηριμάδα» Αφαίρεσις ενεκα της 

όποιας πολλοί διδάσκαλοι καί γονείς αίτιών- 
ται τούς νέους σπουδαστής, είνε συνιιθως 
σύμπτωμα νευρασθενείας. ’Ενίοτε Λ κατάστα- 
σις τής νευρικής Εξαντλήσεως φθάνει μέχρι 
τοιούτου βαθμού, ώστε καί Λ έλαφροτέρα κό- 
πωόις τού Εγκεφάλου, Αποβαίνει δισδάστα- 
κτος έκ μέρους τού ασθενούς, καί βλέπει τις 
πολλούς μαθητάς νά παιδεύωνται άνωφελώς 
πεοί τήν λύσιν εύκόλων Αριθμητικών προβλη
μάτων, όχι διότι ό νούς των είνε Ανεπιτή
δειος νά τά λύσμ, άλλά διότι, δέν τοις είνε 
δυνατόν νά έφαρμόσωοι τόν νούν των καί νά 
κάμωσι τήν Αναγκαίαν προσπάθειαν.

Έτέρι τις έκδήλωσις τής Ασθένειας εινε ή 
Αϋπνία κατά τήν διάρκειαν τής νυκτος ο 
Ασθενής ταλαιπωρείται μέ μελαγχολι,κάς σκέ- 
ύεις, καί αν Επιτύχω νά Αποκοιμηθώ, συνή
θως Ακόμη καί είς τόν ύπνον Ενοχλείται με 
λυπηρά όνειρα. „ . Τ ι

Έτερον σύμπτωμα σχεδόν σταθερόν εινε ή 
κεφαλαία (χρονία κεφαλαλγία) ϊιτις Ε
νίοτε είνε συνεχής καί Ενίοτε Αναπτύσσεται 
μόνον μετά διανοητικός Αταξίας. Κοιναί εί- 
σίν οί λεγόμενοι ·φό6οι·. Μερικοί Ασθενείς 
όταν διέρχονται δι’ Ανοικτής τινός πλατείας 
καταλαμβάνονται ύπό ζάλης καί τείνουσι νά 
πέσωάι (Αγοραφοβία). "Αλλοι δοκιμάζουν 
καταΟλιπτικόν τι αίσθημα, όταν εύρίσκοιται 
είς στενούς τόπους π. χ. όταν πρέπει νά κοι- 
μηθώσιν είς μικρά δωμάτια (κλειστοφοβία;. 
"Αλλοι άποφεύγουόι τήν συναναστροφήν μετ 
Αλλων, διότι ευκόλως προσβάλλονται Απο τάς 
κρίσεις ίι τάς ιδέας τάς Εναντίας προς την 
γνώμην των (u ι ΰ α ν 0 ρ ω π ί α). ΙΙολλοτ 
νευρασθενικοί νομίζουσι Εαυτούς προσδλεβλη- 
μένους Απο σοβαρός Ασθενείας καί καλούδι 
συνεχώς τούς ιατρούς νά τούς έπισκέπτηται., 
έκ τούτου είνε εύκολον νά πειΰΟΓι 11
ιδέα των, οτι είνε φθιδικοι ϊι συφιλιδικοί ϊι 
καρδιακοί δέν είνε παρά Αποκύημα τού Α
σθενούς Εγκεφάλου των (νοσοφοβία).

Αί Ενοχλήσεις τών έντοΰθίων είνε συνέπεια 
τής νευρικής Ανισορροπίας. , -,

Λί νευρικαί καί έντόσθια καί αυται Αταξίαι 
όυντείνουσιν είς τήν Αλλαγήν τών ψυχικών 
όρων τοΰ πάσχοντος, ΰστις συνήθως ευρίσκε- 
ται είς κατάσταδιν μάλλον ήτταν βαθεία,ς με
λαγχολίας, Αμφιβάλλει περί τών ιδίων δυνά
μεων, περί τής ιδίας ύγείας, βλέπει να Αντί- 
κρίζη σκοτεινόν τό μέλλον, φοβείται μήπως 
πέδη είς μεγαλειτέρας δυστυχίας, μελετά την 
αυτοκτονίαν. ’Αλλά Ενίοτε Ασήμαντόν τι α>- 
τίον— ευχάριστός τις είδηδις παρηγορική τις 
λέξις εΐνε Αρκετόν νά τόν Ανακουφίσω έκ της 
καταστάσεως τής έξασθενήσεως καί νά είσα- 
γάγη είς αυτόν τήν ιδέαν, ότι ύπερβολικως 
καλώς έχει : τάς λυπηρός δκέζιεις διαδέχον
ται Αμέσως χαρίεδδαι ίδέαι και τά ροοινότερα 
σχέδια ριπίζονται, Αποκαλύπτεται ύπερβο
λική φυδική καί πνευματική ενέργεια, άλλα 
μετά τινα χρόνον μεταπίπτει είς τήν συνήθη 
κατάπτωδιν.

Ή διάρκεια τής Ασθενείας είνε Ατενώς δυν- 
δεδεμένη μετά τής αίτιας, ητις παράγει τήν 
νευρικήν έξάντληδιν. Τό ν’ Αποφεύγω τις 
νά καταπονή τον ίδιον Εγκέφαλον, ,ως Επί
σης τό ν’ Απέχω τής καταχρήδεως των πνευ
ματωδών ποτών είς πολλάς περιδτάςεις Επι-

'U νευοαΰθένεια, Λ λυπηρό, κληρονομιά τών 
δτανοητικώς Εργαζομένων τάξεων, έάχε κατά, 
τούς τελευταίους τούτους χρόνους μεγάλην 
δτάδοΰιν καί Λ άκατάπαυάτος αυτής πρόοδος 
Βαίνει διά τοϋ βήματος δι’ ού προχωρεί και η 
Εκπολιτιστική πρόοδος τών διαφόρων έΟνων.

Ή καταγωγή τής νόσου στηρίζεται ουσιω- 
δώς έπί τής συνεχούς καί άκαταπαύστου κα- 
ταπονήάεως τοΰ νευρικού συστήματος, και 
έπειδή ή διά τίιν ύπαρξιν διαπάλη ή μ έ ρ μ 
τ ή Λ μ έ ρ μ άποδαίνει δριμυτέρα, καθη
μερινώς τραχυτέρα, πάντοτε μεγαλειτέρα εινε 
Λ ένέργεια τήν οποίαν έκαστον άτομον πρέ
πει νά θέσμ είς έργον, καί επομένως εύκο- 
λώτερον Ακολουθεί ή έξάντληόις τού νευρικού 
συστήματος.

Είς τήν Ασθένειαν ταύτην είνε προδιατε
θειμένοι ολαι έκείναι αί κοινωνικαί κατηγο- 
οίαι αί όποϊαι όφείλουσι νά ύποδληθωσιν είς 
ύπερβολικήν διανοητικήν έργασίαν ή είς συ
νεχείς ύυχικούς Ερεθισμούς. Τοιοΰτοι είΰιν οι 
σπουδασταί, οί Επιστήμονες έν γένει, οι καλ- 
λιτέχναι, οί Εμπορευόμενοι, οί γλυπται.

Επίσης ή μυϊκή κόπωσις, καθώς Επίσης 
καί ή κατάχρησις ήδονών παντός είδους, ως 
παράγουσαι κόπωσιν τού νευρικού συστήμα
τος, πρέπει νά Οεωρώνται καί ώς παθογόνοι 

αΐΑΐα σοδαραί καί χρόνιοι άσθένειαι πολλών 
όογάνων ποοξενούσι συνήθως 0ραδειαν και 
ποοοδεϋουσαν έξασθένησιν τής νευρικής ε- 
νεργείας. Είδη, διά νά κάμμ τις μνείαν, εινε 
αί παθήσεις τοΰ στομάχου και τών έντερων, 
αί όποϊαι ένοχλοΰν τάς πεπτικός Ενέργειας 
καί ώς έκ τούτου διακωλύουσι τήν θρέψν των 
νευρικών κυττάρων.

Πολλοί, οϊτινες ποιούσι καταχρηόιν δηλη
τηριωδών ουσιών —καφέ, οινοπνεύματος, ο
πίου— είνε νευρασθενικοί' τό δηλητήριον, ως 
άποροφηθέν ύπό τοΰ αίματος, Εξερεθίζει κατ 
εύθεϊαν τό νευρικόν σύστημα, τό όποιον υπο- 
βολλόμενον εις τήν έντεταμένην και συνεχή 
ταύτην διερέθιάιν, καταπίπτει είς κατάστα- 
σιν έξαντλήσεως. _

Ή νευρασθένεια λοιπόν έκδηλουται με ανι
σορροπίαν τών νευρικών δυνάμεων,καιείς-.ους 
Ερεθισμούς, οϊτινες προέρχονται, η έξ άλλων 
τοϋ σώματος όργάνων ϊι έκ του Εξωτερικού, 
τά νευρικά κέντρα άπαντώόι μετ άντίοραδίν 
τινα, ήτις δέν είνε άνάλογος τής έντάσεως και 
διαρκείας τών έρεθιΟμών, Αλλά, οτε μεν με- 
γαλειτέρο, ύτέ δέ μικροτέρα της Αναγκαίας. 
Έξ ού χαρακτηρίζονται δύο διάφοροι ακανό
νιστοι καταστάσεις τής νευρικής λειτουργίας, 
αϊτινες δύνανται νά λάβωσι ύι^ηλόν τι να βαθ
μόν έντάσεως, καί αί όποϊαι διαδέχονται άλ- 
λήλας κανονικώς δηλ. κατά περίοδον έξερεθι- 
σμού καί περίοδον καταπτώσεως., ,

Έκ τούτου προέρχεται τό δτι όταν έναοχο- 
ληθή μετ’ Ενέργειας είς μελέτην, μετά βραχύ 
χρονικόν διάστημα κουράζεται και δεν όυνα- 
ται νά προχωρήσμ έπί πλέον η έαν π. χ. ή
θελε Εξακολουθήσω νά Αναγινωσκςι δεν Ενθυ
μείται πλέον Εκείνο, τό όποιον ήθελε Ανα-
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τυγχάνει τήν θεραπείαν. Άλλά έάν Λ αίτία 
δέν είνε δυνατόν νά άνάκινηθμ, καθώς είς 
τήν περιστασιν τών έπαγγελματιών. οΐτινες 
διά τής διανοητικής έργασίας όφείλουσι νά 
κερδίσωΟι τόν έπιούδιον άρτον, τότε ίι νευ
ρασθένεια δύναται νά είνε μοιραίος σύντρο
φος τοϋ άνθρώπου δι’ δλην τήν ζωήν.

"Οσον άφορα τήν θεραπείαν τής άσθενείας 
ας λαμδάνμ πρώτον ύπ’ ΰζην ό άσθενής, δτι, 
άντί πάσης Θυσίας,οφείλει νά άπομακρύνεται, 
δσον τό δυνατόν τών άτάκτων έκείνων περι
στάσεων τοϋίδίου οργανισμού,έξ ών λαμβάνει 
γένεσιν Λ άσθένεια- διά τής καταργήσεως τής 
διανοητικής έργασίας, διά τοϋ κατευνασμοϋ 
τών παθών καί τής άποχής άπό τής χρήσεως 
διεγερτικών ούσιών.

Πρέπει έπίσης νά κανονίση λογικώς τήν 
ιδίαν τροφήν. ’Οφείλει νά άποφεύγη τόν καφέ, 
τά πνευματώδη, τά καρυκεύματα καί νά κά- 
μμ άρκετά μετρίαν χρήσιν οίνου. Να προτιμά 
τροφάς, αίτινες άφομοιοϋνται καλώς λαμδανο- 
μένας είς μικρός ποσότητας καί συνήθως έ- 
παναλαμδανομένας καί τοΰτο, ΐνα έμποδΐόμ 
τήν ύπερδολικήν έργασίαν τοϋ στομάχου καί 
τώνέντέρων.Είς τόν νευρασθενικόν συνισταται 
ή κίνησις ούχί δμως ύπερδολική είς σημεΐον 
ώστε να’παραγάγη μυϊκήν κόπωόιν.

Είνε χρήσιμον εΐς αύτόν Λ είς άνοικτόν 
άέρα διαμονή, κυρίως, ΐνα καταπολεμήΟμ τήν 
αϋπνίαν. Καί άκόμη περισσότερον εύνοϊκόν 
δι’ αύτόν είνε ή αλλαγή διαμονής. Πράγματι 
τό ν’ άπομακρύνηται έκ τοΰ περιβάλλοντος 
είς δ ζμ, έχει δια τόν άσθενή τό πλεονέκτη
μα τοϋ νά τον άφαιρμ έξ έκείνων τών διερε- 
ΟιΟμών, οΐτινες ένεργοϋσι συνεχώς έπί τοϋ 
νευρικού αύτοΰ συστήματος καί άν συνήθως 
άσυνειδήτως αισθάνεται τάς συνέπειας. Λια 
μονή είς έξοχήν, είς λίμνας, είς λόφους.

Έαν ύ άσθενής, ένεκα τών ϋρων τής ζωής, 
είνε αναγκασμένος είς πνευματικήν έργασίαν 
πρέπει να άδχολήται δΰον τό δυνατόν όλι- 
γώτερον, μέ διαλείμματα καί άποφεύγων τας 
διανοητικας προσπάθειας- δέν πρέπει νά ύ- 
ποβάλληται είς εσπερινήν ϊι νυκτερινήν έο- 
γαδίαν, ίίτις γεννά κύπωόιν καί άνπνίπν.

'Π ύδροθεραπεία είνε έν έκ τών μάλλον 
εύδοκιμούντων μέσων θεραπείας. Εΐς τινας 
περιπτώσεις ωφελείέπίσης ύ ιίλεκτρισμός καί 
αί έντριδαί έπί τώ σκοπώ πάντοτε νά ένδυ- 
ναμώση τό νευρικόν σύστημα, πολλάκις ύ ύ- 
πνωτισμός καί Λ ύποδολή έπέφερον τήν θερα
πείαν. Ή Ιατρική θεραπεία στηρίζεται κυρίως 
έπί ίΟχυροΰ τίνος μέσου θεραπείας τοϋ φω
σφόρου. Άφήνοντες κατά μέρος τάς θεω
ρίας τας μάλλον ϊι ήττον ποιητικός περί 
τής έπιδράσεως τοϋ φωσφόρου έπί τών λει
τουργιών τοϋ έγκεφάλου καί έπί τών Ιδεών 
θεδαιοΰμεν ϋτι ούτος άποτελεΐ μέρος άκέραιον 
τών ιευρικών κ< ττάρων καί ϋτι ή παροχή 
του είνε Ικανή νά δ.εγείρμ έκ νέου τό προϋ 

πάρχον σθένος.
"Οσον άφορά τήν θεραπείαν τών πολλα

πλών συμπτωμάτων, μεθ' ών άναφαινεται ή 
άσθένεια δεν δύνανται νά ύπαγορευθώόι νό
μοι. "Εγκε-.ται είς τόν προνοιιτικόν καί έξη- 
σκημένον οφθαλμόν τοϋ ίατυοΰ νά έκτιμήση 
τάς διαφόρορς έκδηλώσείς είς τάς άπλάς πε
ριπτώσεις, έξ ών δύναται νά πορισθμ τάς ι α- 
ταλλήλους θεραπευτικός κρίσεις.

(Έκ «οΓ· ’ziuhxoc; ' ΧΡ. ΓΑΡΔ1ΚΑΣ

Ε Υ Τ Ρ Α ΪΙ Ε Λ Α
Μεταξύ δύο κυριών έν γεΰμαιι :
— Ποιος είναι αϊ τός δ Κύριος μέ τήν μαύρην γε

νειάδα ; Τί άπεχθής δπου είναι, μί φοβίζει....
— Αύτός ; Είναι ό κ. Α.. ..πλούσιος κτηματίας.
— Μπά ! Θά ήναι ΰμως καλός, εύγενής. 
Τόν συμπαθώ πολύ.
—........................ !

Έν συναναστροφή μεταξύ Κυρίας τίνος καί ένΛς 
ιατροί· χειρουργού :

— Σεϊς οί χειρουργοί, τφ ελεγεν αυτή, εχετε άγριας 
διαθέσεις καί ένστικτα, τΰ επάγγελμά σας...τίι ύφος σας.

— Αϊ, μά δχι πάντοτε, Κυρία μον, άλλά μόνον, 
όταν πρόκειται περί παλαιών καί οεσηπότων μελών, 
ένώ σεϊς....

— Ά, βεβαίως, έγώ δέν σάς εχω ανάγκην... .'(πλη
ρωμένη άπάντηαις).

Έν τώ χορώ :
— Λεν δύναμαι νά χορεύοω, μαζύ σας, Κύριε, θά 

μί ρίψετε κάτω.
— Άλλά μέ τ'ην Δεσποινίδα ητον επόμενον, είναι 

τόσον ζωηρά....
— Με έμέ τότε θά ήναι εύκολώτερον' είμαι τόσον 

ελαφρά .'

'£>■ αυςμι^σει τής παραγγελίας πολεμικών πλοίων : 
Ό έργοστασιάρχίΐς. Βεβαιωθήτε, Κύριε ναύ

αρχε, ΰτι τά πλοία μας είναι καλά και φοβερά, παρα
τηρήσατε τα, εν μόνον βλέμμα αρκεί νά σας φοβίσουν.

Ο ναύαρχος / παρατηρώ V αυτόν σοβαρώς). Τά 
πλοία σας ένιϊσω δέν είναι εΐς τό ύδωρ, δίν τά φο
βείται οίδείς .'

■Μ··Μπ
— Ξεύρετε, τό ζήτημα ίλνθη. Αί τηλεφωνήτριαι ΐ- 

φεξής δέν θά σας φέρουν ούδέν έμπόδιον.
Καί ό Κηφισσεΐς παρατηρώ»· περιέργως τόν υ

πουργόν :
— Θά τό Ιδωμεν. ‘Αρκεί νά ήναι πάντοτε είς τό 

Κέντρον. νά μάς παραχωρούν δλα τά μέσα καί νά μή 
μας λέγού>·, οτι είναι πάντοτε ενασχολημέναι.

— Ήαυχεϊτε, γνωρίζουν τύ καθήκον των. θά ήναι 
πισιαΐ είς τό Κέντοον .'

Πολλάκις οί ιατροί θεραπεύουν νόσους μετά δεκά
δας ετών.

— Ό ιατρός μου, έλεγε Κυρία τις τριακοντοϋτις 
πρός ετέραν, μέ διεβεβαίωσεν, οτι θά ήμαι έντελώς 
καλά μετά τριακονταετίαν.

— "Ωστε ίως τότε θά θεωρήσαι άσθενής ; υπέλαβεν 
ή φίλη της. Κρίμα, πάνε τά νειάτα σου .'

— Μά δχι, άφοΰ τότε θά ήμαι είς καλήν κατάσια- 
σιν καί υγείαν .'

zli^yoCviai, οτι έν τοϊς παραοκηνίοις ένας θεάτρου, 
ϊοχάτως δύο ηθοποιοί γυναίκες είχον δεινώς ίρίοει, μέ
χρι τραβήγματος μαλλιών, ώστε ούδέποτε πλέον θά 
ουνεφιλιώνοντο ένόμιζε τις :

— Είπαν μεταξύ των, τίποτε προσβλητικόν, ήοώ- 
ιησέ τις ΰτι είναι ασχημαι κτλ. ;

— ”.ί, όχι, ύβρεις καί συκοφαντίας ρίπον.
— Τότε ταχέως θά φιλιωθούν, άφοΰ ούδεμία είπε 

τήν άλλην άσχημου.
»-■»-·

— Λέγουν, ϋτι έτελεΐωσεν // απεργία, είναι αληθές; 
Τώρα πλέον Οά έπανέλθ// ή γαλήνη—είς τά πνεύματα.

— Χαί.' άλλά μέ τήν γαλήνην των πνευμάτων θά 
εχωμεν καί τήν τρικυμίαν ιών στομάτων.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ

-Είς τύ -Σύνταγμα» μί τήν απαράμιλλου καί χαρι- 
τωμένην καλλιιέ'/νιδα κ. Ροζαλίαν Πίκα, τόν λαμπρόν 
κωμικόν κ. Πλέοααν, ελληνική συστηματική όπερρέτα.
Είς τόν θίασον αύτόν έδόθη ή όπερρέτα -Σία καί αρά
ξαμε» τοΰ διακεκριμμένου μουσουργού Θεοφράατου -α- 
κελλαρίδου. Ή ίπό- 
Οεοις ίγράφη άπό ιόν 
κ. Πολ. είημητρακό- 
πουλον. Καί έγράφη ε
πάνω εΐς τόν λαμπρόν 
κωμικόν μας κ. Πλ.έσ- 
οαν, ό όποιος τόσον 
πολν επιτυγχάνει εΐς τήν 
Ρουμελιώτικη)· προφο
ράν. Ό κ. Πλέσσας θά 
ΰποκριθή τό·,πρόσωπον 
τον Στίφου Παραμεζί.

— Ό θίασος θά παϊ- 
ξη ύστερον τήν -Εύθυ- 
μον Χήραν» «Γκέϊσσαν» 
-Χι-Χί· ·Μιμή· - ανύπαντρη —παντρεμένη» -Πουπέ» 
καί τό ' Φέρτε—αρμ. άαάσας ύπερρέτας.’Επίσης τόν 
-Κινηματογράφον- καί τίμ· <· Πρωθυπουργίνα -.

— Τόν θίασον αποτελούν αί κ.κ. Ροζ. Χίκα, Θεό
δωρου, Ζήση Παπαδοπούλαν, Καλ. Π/.ίσσα, Κοκκι- 
νοπούλ.ου, Δημυπούλου, Φιλίππου, Αε.τενιώτου, Ράλ- 
λ.η, Κοντοποϋλου, Παοαοκενοποίλον, Ρούσον, Τζίνη 
καί ‘Αμάραντου.

— Καί οί κ.κ. Χίκας, Ζαννυς, X. Πλέσσας, 
Παρασκευόπουλος, Χαλκιόπουλος, Κουρής, Άγγελά- 
κης, Βενιζέλος, Χαντας, Μενεγάκης, Βέρδης, Τσερ- 
τίνης, Γονίδης, Δεληβοριάς καί Μπογράκος.

Ο κ. ΠΛΕΣΣΑΣ 

'Ονειρώδες Βάλς» - Χιτοί ς·

ΒΑΡΙΕΤΕ

Η κ. ΚΥΒΕΛΗ ΑΔΡΙΑΚΟΥ

θάΕΐς to ■ Βαριετί» ό θίασος Κνβέλης-Φί ρστ 
πταίξιι κωμωδίας καί δράματα. 'Π διακεκριμμίνη καλ

λιτέχνης μας Κυβέλη καϊ ό μοναδικός μας τραγωδός 
κ. Φίρστ θά συγκεν
τρώσουν έφέτος τόν 
καλλίτερον κόσμον εΐς 
το ο'ιραΐον θέατρον 
Βαριετέ. Τό θέατρον 
αύτό άνεκαινίοθη καθ' 
ολοκληρίαν με νέα 
καθίσματα, σκηνικά, 
αυλαίαν, κλπ. 7'όν 
θίασον αύτόν αποτε
λούν αί κ.κ. Κυβέλη 
Ά δριανου, Ε. Φί ρστ, 
Α'αλοχτρίκου, ‘Αλκαί
ου, Μαοϊκού, Βώκον, 
Σαοννάτοον καί Δε- 
πενιώτου. Καί οί κ. 
κ. Έδμόνδος Φίρστ. 
Χρυσόμαλλης, ,Ιτπε- 
νιώτης, Παπαγεωρ- 
γίου, Καλογερικοί, 
δίαρΐκος, Βενιέρης,
Γαλανής, Λύτρας, Ο κ. ΑΓ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ 
Μάρτελης καϊ Ρώτας.
Ό θίασος θά παίξη καί τό έργον · Άρσεν-Λουπίν· 
εΐς δ ή Κυβέλη ίποδίεται τ·'ι· ρόλον τοΰ ήρωος'Αρσε)'.

ΝΕΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑ ΓΠΑΝΟΥ. — Ό 

καθ’ολον τόν χειμώινα θαυμαοίως τργαοθε.ς θίασος 
τοΰ δημοφιλούς κωμικού κ. 1. Παπαϊωάννου ήρξατο 
ήδη τών παραστάσεών τον είς ιό t.Vioi’ Θέατρον»

Ο κ. ΠΑΓΙΑ1ΩANNOY

τής οδού Πατησιό»·. Ό Θάσος τοΰ κ. Παπαιωάννου
εινε όμολογονμένως <5 τελειότερον κατηρτισμένος διά
τήν όπερέτταν, μί ορχήστραν πλήρη καί προσωπικόν
έκλεκτόν. 'II θεαματική --ΙΙοι πί» μία ιών καλλιτέρων
έπιτυχιών τής Ελληνικής Όπερέτιας·· παίζεται ήδη
έπανειλημμένως. Ετοιμάζεται δε τό-‘Ονειρώιδες βαλς».
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11NEV.MΑΤΙ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

I. Αιξίγοχόος
Τά δύο είνε στήν άργή 
καί είς τό τέλο; νήσος 
Τό συνολόν μου δέ Θεός 
Ποΰ δέν ευρίσκεις ίσως.

2. Αίνιγμα
Είμαι, λύτα, μέ τό σίγμα 

πόλις τις ηρωική
Αν στή όέσι του si βάλη; 

α·9ες Ιά σχηματισΟζ.

3. Αίνιγμα
'Όπως είμαι αν μ' άβίση; 

βαεειά πίπτω καί κτυπώ
"Αν οέ μέ οςιιτον.’νγις

Είς τά άκρα σου οίκώ.

4. Γοϊόος

Κ.Π.
1 παν τ’; I

ΑΛΛΗΛΟΓΡΔΦ Α

Κ. Μ. Κων)πολιν. ’Επιστολή μέ π=ρ ε/όμενα έλή- 
φΟησαν. Εύχαρισσσΰμεν. Γράοομεν —/. Ζ>'. Λάριοααν. 
Συνδρομή φίλου ίλήοΟη, εύχαριστοΰμεν.— Β. Γ. Α. 
Λαμίαν. Άπητήσαμεν #αι απ-ατείλαμεν έ* νέου ά- 
πόδειξιν. Άναμέ ομεν νεωτέραν. -— Α. Γ. Άγγελό- 
καοτρον Βραχεία έλήούη. Ελπίζομεν νά μή μάς λη
σμονήσατε Φύλλα τακτικώ; στίλλονται Σημειώ- 
σατέ μα; ό,τι σάς έλλείπει.— .1. .1. Σ. Σΰρον. Βρά
χε ά σας ιληούη. Δεχόμενα. Απαντήσατε. - Α..4.Γ'. 
Μόμπερλι. ’Επιστολή’καί έπιταγή ίλήοΟησαν. Εύχα- 
ριστοϋ,ε'. Γράο·μεν.-Τ Κ. Ili'oyor. Δελτάριον ί- 
λήφόη. Φυλλάδιον > 5ης ’Απριλίου σας (στάλη. 'Ε
πόμενα Οά λάδήτε προσεχώς. - Α'. Πάτρας. Έπι-
στο'ή μετά ύλης ίλή&Οησαν. "Εχει καλώς, γράοο- 

μεν.—II. Κ. Κων,πολιν. Συνδρομή έλήοΟη. Εύχαρι- 
στοΰμεν. — Γ. Π. Σίρον. Επιστολή και χ.ήματα ί- 
λήοΰησαν. Εύχαειστουμεν. — Π. Β. Πύργον. Επ - 
στολή καί συν,λλαγυατική ίλήφΟησαν. Εύχαριστοϋ- 

μεν.—Γ. J Πύργοι. Επιστολή καί συνδρομή έλή- 
φΟησαν. Εΰχα ιστοϋμεν. ’έγράψαμεν.— Ο X. Ίια- 
βοΐνα. Έπισσολαί και δελτάρια ίλήψΟησαν. Εύχα- 
ριστοϋμεν ΙΙεριμένομεν ανυπομονώ; ίγκατάστασιν 
ίνταΰΟα. Στείλατε πληρεξούσιον. - .4 .4. Πέραν. Δελ
τάριον ίλήφύη Σάς έ/ υμοϋμεΟα πάντοτε. — Ε. Σ. 
Σανίζ. Δελτάριο» ίλήφίιη. Στείλατε χρήματα. Γρά
οομεν '. αχ.όρομικώ; ίν έκτασει — Σ. X. ΈνταΒθα. 
ΈλήοΟη. Έ ημοσιεύόη. Έχει καλώς — Π. .4. Ό- 
ξύλιίίον- ’Επιστολή έλήοΟη. Φυλλάδια σάς άπεστά- 
λησαν. — Φ. Μ. Καιρόν. ’Επιστολή μετά περιεχομέ
νων έλήοόησαν. Έχει καλώς Ταχυδρομικοί; γράοο
μεν. ΊΙόη εύρισκόμε'ια εί; νέον ετ·.ς. — Γ. X Ά- 
αμάρα. ’Επιστολή καί φωτογραφία έλήούη. Ψυχολο
γική διάγ.ωβι; έστάλη. Γράοομεν.— .4. Κ. Λαμίαν. 
Βραχεία ίλήιύη. Άπηντήσαμεν. ΙΙατήρ σας δέν μάς 
εστίιλεν έτι ύπεσχημίνα.

Πρό τής βροχής .
Ό κ. Σαγιώρ 

πάντοτε εΐ-φνολ.ο- 
γ&ν.

— Κύριε Χρη... 
αΰς παρακαλώ νά 
μή βρέχεστε....

— Αί, μά σείς 
tioOc εκτεθειμέ
νος !

— Μή σι: μέλ
λει. νομίζω, οτι 
είρίακομαι είς τήν 
οκηνήν, ΰπον δλα 
είναι εικονικά.

— Αί, τώρα, 
ΰπον ϊπανοε ή βρο
χή πηγαίνομεν κ. 
Χρη....νά βάλετε 
τήν μπίρα ;

— Μά καί τά ζν- 
ΰοπια-λεΐον Λεν εί
ναι εικονικόν κ. 
Σαγιώρ ; Καί εκεί 
ύίν είναι φαντασι
ώδης ή μπίρα ;

— “Α ! οχι, ή 
φαντασία μόνον είς 
τό κεφάλι πιάνει .'

■

“Οχι καί είς τΐ/V κοιλίαν.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝίΙΣΙΣ
Μεγάλην έκδοίιλενόιν Οέλοιιεν παρέχει ε

φεξής τοϊς ίιμετέροις όννδροιιηταΐς διά τάς 
άποχαλί·ι!;ι·ως παντί 'ίονλοιιένω τής προό. 
ωπικής ΐδιόίητός τον, ήτοι τοϊ4 χαρακτή- 
ρος τον, προσόντων κ·ιϊ έλαττωμάτων τον, 
διαγν .»<ϊεως διιλ. τής ύνχικής τον καταότά- 
ιίεως. ήτις έιίεται αύτώ πολύτιμος διά τά 
•γνώβι Λεαντόν·, πρός μελέτην καί οδηγίαν 
τών πράξεων το » ίν τώ παρόντι κοί έν τώ 
μέλλοντι καί έπί τή (ϊάόει προόφάτον, εί 
δννατ >». φωτογραφίας, άποότελλομένης ή- 
μϊν μετά όημειώά ως άκριδούς δπιόΟεν αύ
τής τοβ όνόματος, έπαγγέλματος. ηλικίας, 
γάρον καί τόπον διαμονής τού άναφερομέ- 
νον άτόμον.

’Εάν θέλη τις λοιπόν νά μάΟη τόν χαρα
κτήρα, προσόντα καί έλαττώματα τινός, 
δέν δχει ή νά ότείλιι τίιν φωτογραφίαν τον 
καί θά λάθη μετά μίαν εβδομάδα έγγραφον 
καί ώριιϊμένην τίιν άπάντηάιν.

Hilda άποότολίι φωτογραφίας θέλει άν- 
νοδενεόθαι καί ύπό ;{ δραχμών, δι* έξοδα 
τής όχετικήςιύπιιρειίίας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΧΙΧ


