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0 ΚΟΜΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΤ

ά μά: εγγίξι) δ κομήτης τοϋΧάλεΰ κατά τήν νύ
χια τή; ΰ—(> προσεχούς Μαΐου 5τε θά διέλθη 
πλησίον τής γης μας ;
“Ισως ναί, ίσως όχι.

Κατα τον; υπολογισμού; των “Αγγλων άστρονόμων
Cowell καί Crommelin,» Λυρήν τοΰ κομήτου θάάπέχ}) 
κατα τήν ήμίραν εκείνην άπό τής Γής 26 εκατομμύρια 
χιλιομέτρων, τό δέ μήκος, τό όποιον δ όγκο; τής Γής 
μετά τής άτμοσφαίρας δύναται νά καταλάβη εί; τό άκρον 
τή; άποστάσεως ταύτης, είνε 12,892 χιλιομέτρων.

Άλλ" ή εξ άερίου σϋνθεσις τή; ούρα: τοΰ κομήτου 
δεν εχει βεβαίω; σταθερόν τι αημεΐον τέρματος, καί 
πάντοιε πρό τής έντελοΰ; ίξαφανίσεω; τοϋ μήκους ιή; 
ουράς ή άραίωοις τοΰ «ερίου θά εκτείνεται έπι πολύ. 
Ό διευθυντή; τοΰ ’Αστεροσκοπείου τών Παριβίων Bai 1 - 
laud άναφέρει, ώς πιθανήν ϊντασιν τών αερίων τής 
ουρά: τών κομητών,τούς νοερώ; άσνλλήπτους άριθμού: 
τών 40 καί 50 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Προκειμένον περί τοΰ κομήτου Χάλεΰ πολλοί άστρο- 
νόμοι ΰπολογίζουοι οήμερον τήν φοιτεινήν δέσμην 
τής ούρα; αύτοΰ εί; 26 εκατομμύρια χιλιομέτρων περί
που, άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει ή διαφορά τοΰ μήκους 
τοΰ όγκου τή; Γής καί τή: άτμοσφαίρας αύτή: εκ 13 
χιλιάδων χιλιομέτρων περίπου άπέναντι τοΰ τοιούτου 
μήκους τή; ουράς τοΰ κομήτου είνε μηδαμινότη; χαΐ 
άποτελεΐ βεβαίως άνεπαίσθητον λάθος ιών δπτικών υπο
λογισμών καί καταμετρήσεων τών άστροιόμων.

"Ενεκα τών τοιούτοιν προϋποθέσεων,ή ούγκρουσις τής 
Γή; μετά τής ούρά; παρουσιάζει μεγάλα: πιθανότητα; 
καί οί άστρονόμοι, φυσικοί, χημικοί ή φυσιολόγοι, με
γάλα; διεξάγουσι συζητήσεις περί τών επακολούθων τή; 
σιναντήσεω; ταύτης καί πολλο' μέν άποκρούουσι πάσαν 
ίνδεχομένην καταστροφήν τή; Γής,άλλοι δέ προβλέπουσι 
βεβαίαν τοιαύτην.

Διά τοΰ φασματοσκοπίου εξηκριβώθη, λέγει ό διευ
θυντή; τοΰ 'Αστεροσκοπείου τής Meutlon, δτι ή χημική 
σϋνθεσις τή; ουράς τοΰ κομήτου εμφανίζει τήν παρου
σίαν άζωτου καί κυανίου ή κυανογόνον, τό όποιον είνε 
ύρααιικώτατον (5ΐ)1>)τηριοτ, προκαλοϋν ίκκρήξεις διά ιής 
ίνώσεώ; του μετά τή; γηίνης άτμοσφαίρας, εΐσπνεόμε- 
νον δέ επιφέρει άκαριαίω; τόν θάνατον καϊ ίν Ισχυρή 
συμπυκνώσει διαλύει και καταστρέφει καί ζά σιερεώτερα 
τών σωμάτων.

Πάντως δμως τά ίκ τή; επαφής τή: ουράς μετά τή; 
Γής επακόλουθα ίξαρτώνται βεβαίως ίκ ιή; πυκνότη- 
το;, τήν όποιαν θά εχη τό άέριον τής ουράς κατά τό 

αημεΐον,καθ' δ θά ελθη είς επαφήν μετά τή; Γής, άλλά 
προσέτι καί ίκ τοΰ πλάτους τής ούράς, τό όποιον πάν
τω; προσδιορίζει τήν διάρκειαν τή; επαφής.

Τό πλάτος τή: ούρά: τοΰ κομήτου Χάλεΰ δέν εχει 
νπολογιαθή, άλλά πάντως περί τόν πυρήνα τοΰ κομήτου 
είνε ίσον πρό: τό μέγεθος αύτοΰ, βαίνει δε μάλλον πλα- 
τυνόμενον κατά μήκος τή: ουράς, τοΰ ύποτελονντος ταύ
την άερίου, άραιουμένου εννοείται' ώστε, άφοΰ δ πυρήν 
τοΰ κομήτου τούτου υπολογίζεται ώ; τριπϊααία σφαίρα 
τή; γηίνης, άναμφιβόλως τό πλάτος τή; ούράς θά είνε 
πλέον τον τριπλασίου τής γηίνης σφαίρας, ήτοι πλέον 
τών 39 χιλιάδων χιλιομέτραιν' άφοΰ δί βεβαιοΰται, δτι 
δ μέν κομήτη; σπεύδει πρό; τό άπειρον μετά ταχύτητας 
156 χιλιάδων χιλιομέτρων καθ' ώραν, ή δέ Γή βαίνει 
άντιστρόφως ίπ! τή; τροχιάς αύτή; μετά ταχύτητα: 106 
χιλιάδων χιλιομέτρων, Τα δύο σώματα κατά τήν αυνάν- 
τησιν αύτών θά εύρεθώσιν ίντός δευτερολέπτου είς άπό- 
οτααιν 7,500 χιλιομέτρων περίπου. Ώ; ίκ τούτων δέ 
δυνάμεθα κατά προσέγγισιν νά ύπολογίσωμεν, οτι καί ή 
ούρά τοΰ κομήτου ουναντώσα τήν Γήν θά παραμείνη 
εί; ίπαφήν μετ' αύτή; πλέον τών 7 δευτερολέπτων.

'Εάν λοιπόν τό φωτεινόν μήκος τής ούρά; τοΰ κομή
του περιλαμβάνη μεγάλην πυκνότητα κυανογόνον άερίου,ή 
ίπί τινα δευτερόλεπτα μετά τής Γή; επαφή θά είνε φο
βερά και τρομερέι καί θέλει άκαριαίω; φονεύσει πάσαν 
ίπί Γή; ζωήν, ίζαλειφομίνη; ίκ τή; ίπιφανεία; τή: 
Γή: τής ζωή; τοΰ άνθρώπου, τών ζώων χαΐ φυτών!!!

Μικρά βεβαίως είνε ή ίκ τής τοιαύτη; καταστροφή; 
ζημία τοΰ Σύμπαντο;, άλλά δι' ήμά; τούς μηδαμινού: 
άνθρώπου: γεννάται άμέσως ή άπορία, τί συμβήσεται 
μετά τήν ίκ τής Γή; άπομάκρυισιν τή: ζωοκτόνου 
ταύτη; ούράς τοΰ κομήτου Χάλεΰ ; θά ίπανέλθη άρά γε 
ή ίπί τής Γής Ζωτ/ καί δή ή ζωή τοΰ άνθρώπου ; Ή 
λύαις τοΰ ζητήματος ίξαρτάται βεβαίως έκ τοΰ μεγέθους 
τή; καταστροφή;. Έάν ό φλοιό; τή; Γη; παραμείνη 
άθικτος καί καταστροφή μόνον πάσα ίπ’ αύτοΰ ζωική 
ούσία, βεβαίως θα είνε αδύνατον είς τό μέλλον νά επα- 
νέλθη ίπί τή; ίπιφανεία: τή; Γή; ζώον ή φυτόν καί 
μάλιστα ό άνθρωπο;, άφοΰ δ φλοιό; τή: γής ίν τή ση
μερινή καταστάοει αύτοΰ δέν δύναται ίφ' ίαυτοΰ νίι 
παραγάγη ζωήν έάν τοΰτο ήτο δυνατόν, θά ήτο καί 
σήμερον άντιληπόν ένφ, ώ; γνωστόν, ή έπί τή; Γής 
ζωή τοΰ άνθρώπου είνε άποτέλεαμα ίξελίξεως πολλών 
εκατομμυρίων ετών τής άρχικώ; παραχθείσης ζωής, «ί; 
έποχήν πρωτογόνου καταατάσεως τοΰ φ.Ιοιοΰ.

Όθεν μόνον εάν τό κυανογόνον τή; ουρά; τοϋ κομή
του Λάλεΰ καταατρέψη καί τόν φλοιόν τής Γή; καί 
παραμείνη αΰτη έν τή ίκ πηλοί· καί πυρό; άρχαιγόνω 
αύτής καταστάσει, είνε φυσιολογικά»; πιθανόν διά τή; 
βαθμιαία; ίν τή περί τόν ήλιον περιστροφή ψύξεως,
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μετά τινα εκατομμύρια έτών, νά Ιπανΐδη ’/ επιφάνεια 
τή; Γής τήν πολύτιμον ανθρωπίνην ΰπαρςιν, εις ήν 
κατάστασιν καί σήμερον εύρίσκεται' έννοεϊται δέ τοΰτο 
tor sv τώ μεταξύ δέν έπανέλθ]) ή ούρίι τοΰ κομήτου 
Χ0λ«γ ή άλλου τινός κα! σαρώση δ,τι ή Γή μετά πάρο
δον τόσων χρόνοτν παράγει.

'If μόνη λοιπόν έναπομείνασα ελπίς επανόδου έπί τής 
Γής τή; Ανθρώπινης Ζωή; είνε, έάν ή δύναμις τοΰ κυα- 
νογόνου τής ουράς τοΰ έπερχομένου κομήτου καταοτρέηιη 
καί τόν φλοιόν τή; Γής, τό όποιον είνε έξ Γσοί’ πιθανόν, 
ώς έπίσης είναι πιθανόν άναλόγως τή; πνκιότητο; τοΰ 
παντοδυνάμου τούτου κνανογόνου Αερίου,τά διάλυση κατά 
τήν μετά τής Γής επαφήν κα'ι αύτήν ταύτην τήν όλην 
μάΖαν τήϊΓής και νά διασκορπίοη αύτήν εί; Αερολίθους, 
οί όποιοι παρετηρήθη, οτι πάντοτι συνοδεύονσι τοΰ; κο- 
μήταςάλλως τε περί τή; τοιαύτης ή μή τοίαύτη; δυνά- 
μεως τοΰ ίπερχομένου κομήτου θά προειδοποιηθέϋμιν 
περί τά μέσα Απριλίου,δπότε ούτο; Οά ουναντηθή μετά 
τοΰ πλανήτου Αφροδίτη, και δή εί; Απόττασιν κατά τό 
τρίτον μικροτέραν τή; Αποστάσεω; ,ιί; ήν θά ουναντηθή 
μετά τής Γή;.

Άλλ' επίσης είνε πιθανόν ή έκ τής πυκνότητας τοΰ 
κνανογόνου μεγάλη δύναμις τής αύρα; τοΰ έπερχομένου 
κομήτου νά μή έκτείνεται μέχρι τή; Γή;, ι’ιλλά μόνον 
μέχρι τή; εί; Απόοτασιν 3S5 χιλιάδεον χιλιομέτρων άπό 
τή; Γή; άπεχούαη; Σελήνη; και νά σαρώση αύτήν καί 
μόνον, διαλύουοα τό σώμα αύτή; εί; απειρίαν Αερολί
θων καί άπαλλάσσουσα οϋτω τήν έπί τής Γής ανθρω
πότητα μιά; Αφορμή; τή; ρωμαντικότητ οί αύτής.

KAI II ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ

Έν τούτοι; πολλοί αστρονόμοι Αρνοΰνται την τοιαύτην 
δίαλυτικήν δύναμιν τών κομητών έπ! τών Αστέρων, τού» 
όποιους συναντώσιν,Αποδίδοντε: τήν ΰπαρςιν τώνάερο- 
λίθων είς τήν Αποσύνθεοιν τών Αερίων ιή; ουρά; αϊ
τών, ί; ής σχημαιίςονται διάφορα σώματα διασκορπιζό
μενα εί; τό κενόν, άλλά ταΰτα άνευ σαφών ίπιγειρημά- 
των καί θεωριών' επικαλούνται μόνον πρόσφατον παρά
δειγμα κομήτου τινός, ό οποίος τήν 10 'Ιουλίου 13SG 
ήλθε οώιια πρός σώμα σχεδόν εΐ; ίπαφήν μετά τοΰ 
πλανήτου Τός, χοιρίς ούτο; νά ύποστή φαινομίνην τινά 
άλλοίωσιν ή βλάβην.

ΆΙίά τό παράδειγμα τοΰτο δίν δύναται νά πείση 
ήιιά; Αρκούντως δτι καί ή έκ κνανογόνου ουρά, τοΰ ιπιρ- 
χομένου κατά ιή; Γή; κομήιον δύναται νά άντιπαρέλθη 
άνευ διαλναεεο; τοΰ σώματος τής Γής ή ιή; Σελήνης, 
διόιι τό σώμα τοΰ ζΐιός καϊ πολύ μεγαλείτερον είναι καί 
πολύ ι'σχνρόιερρν, πολύ δέ πιθανόν ό πλανήτη; Σεΰ; 
νά διέφνγεν ορατήν τινα βλάβην έκ τή; Γής, ενεκα σιιμ- 
πτωματικών τινων λόγων καί οΰχί ενεκα γενικού τίνος 
θεωρητικόν κανόνας.

Άλλά διά νά μή εϊμεθα καί πολύ Απαισιόδοξοι, είνε 
έπίσης πιθανόν, ενεκα Λνεπαισθήτου, ώ; εϊπομεν, λά- 
θοι ς τινά; τών Αστρονομικών υπολογισμών περί τοϋ 
ιιήκον; τή; ουρά; τοΰ κομήτου Χάϊιϊ1, ή μετά τή; 
Γή; έπαφή νά σνμβή εΐ; την έν τώ άκροτάιφ τή; ουρά; 
σημεΐφ Αριιοτάτην πυκνότητα τοΰ κνανογόνου Αερίου 
καί ώς έκ τούτου οΰδεμίαν νά έπιφίρη κ ιτασιροφήν 
έπί τή; γή; ή τή; Σελήνης.

Έν τούτοι; πάντοτε ή διά τής Γή; διέλευσι; τή; ου
ρά; ταύτη; θά διασκορπίοη έπι τή; Ι'ή; κα! τή; ατμό
σφαιρα; αυτής ποσότητά τινα κνανογόνου Αερίου, τό 
όποιον, ώ; και πάν άλλο Αέριον, βαρύτερον δν τοΰ 
Ατμοσφαιρικού Αίρο; τή; Γή;, ευθύ; ώ; ενρεθή είς 
επαφήν μετ' αύτοΰ τείνει νά κατέλθη, συνανιόμενον δέ 
μετά τών άλλων έπ! τή; Γή; ουσιών, είτε στερεών, είτε 
υγρών, εϊτε έν Αερώδει καταστάσει, θέλει προκαλέσει 
διαφόρους αύτομάτου; χημικά; ίνώσείς' π. χ. πιθανόν 
νά μεταβληθ&σι τά ΰδατα εί; τό πρός φεοτογραφίαν 
χρήσιμον, άλλά καί δηλητηριωδεστατον κυατοΰ^οτ κάλι, 

νά εύρεθή έν άφθονίρ ό κυανούχος υδράργυρος, τό άρ· 
γυροκυανίδιον, ό κυανονχο; χρυσό;, τό κίτρων νποσιδη- 
ροκί'ανοΰχον κάλι,τό όποιον, ένούμενον μετά τριών με
ρών ΰδατος,ένεργεΐ ώ; ασθενές καθαρκτικόνοΰτω δέ νά 
ίδωμεν τά; πηγάς τών ύδάιων τά; περιεχούσας καί έλα· 
χίστας ΰποσιδηρούχου; ουσία: μεταβαλλόμενα: εί; λίαν 
ωφέλιμα καθαρκτικά κ. λ. π.

Αί τοιαΰται δέ χημικά! ενώσεις καί αί ε'τέργειαι οϊ— 
τών ίν Ασθενεστάτω πάντοτε βαθμώ, θά έπήλθον ήδη 
επί τής Γής, δφ* ής ό περίφημο; οντος κομήτη; τοϋ 
λ'ιΐΐεΰ καί ή φοβερά αύτοΰ ούρα είοήλθον έντές τοΰ 
χώρου, δι' οί' διέρχεται ή Γή καί άπαξ ήδη διέσχισε 
τήν τροχιάν αυτή; εί; σημείου, δ,'ού πρό μηνάς διήΐ- 
Οο/ιεν, βιβαιοΰτοι δέ ΰιι τό μήκο; καί ττΧάτος τοΰ Λε ■ 
ρίου τής ουρά; τών κομητών Ικτείνεται καί είς τριπλά
σιον καϊ τετραπλάσιον Απόστασήν τής όραιής φωτι,ιής 
πυκνότηιος τοΰ Αερίου Δ. Γ. Λ.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣ1Σ
ΚΑΙ Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΥ

Ή όυνάντηιίις τοΰ κοιιήτον Χάλεν αετά 
τής Γής ιιαςΟά γίνη κατά τΐιν νϊτκτα τής ί» — 
I! ττρο·Ιί}ζθΰς Μαΐον, έάν ή οΐ'ρ»ά αύτοΰ ίνιι 
έκταόιν ττΧέον τών !23 έκατοαανοίων }ζΐΧιο 
αέτοων. τοΰ ίιιιετέοοτ· τΑανίιτον αΐλλοντος 
νά διέλΟιι τότε άττότοΰ όιαότίιαατος τούτο»·. 
Άί-Χά, ό&είΰ.οαεν νά όαολογίττίωαεν, οτι <>ί 
ΐ'πολογττίαοί οντο» έττακοιΚώς δέν έττεραιώ- 
ΙΙηιΙαν ϋτ>, ώς δεθαιοϊ ό Φλαιιιιαοιών, ίι οέ 
όατίιιατικίι άνάλνιίις τον τνχοδιώκτον τούτον 
άτίτέοος πόλις ΐιδη ΐιοξατο γενοαέντι ν.αί ιΐ ■ 
<5ίτ» δέν γινώόκοιιεν έ-ίιίης.έάν τό κνα>άγο
νον άέοτον, ότ.εο ϊιδη άνεκαλύόΟη έν τώ ττν 
οήνι αύτοΰ Οά νκνύνετα» καί έν τή ονοΰ τον.

Ώιίτε δ,τ» έττίόοϋον ττέ-τρι τοΰδε ionyoih- 
ενΟη, δέν είναι έτι όοκίτ>»:ώς έττιΟεΟαιωαέ- 
νον. "Οπως δέ λάΟωόιν ιδίαν καί οί άναγνώ- 
<ίται ίιαών τής όνναντίιόεως ταύτης, ττα- 
ρατίΟεαεν ίίττιόΟεν τίνεόιάγραιιαα τής τρο· 
•/ιας τοΰ κοαήτον τούτον έν όχέο'ει ττοός τίιν 
τής Γής >ιας, ϊνα κατανοήόωάι ττληρέότεηον 
τό ζίιτηαα καί 'ί'ωόιν όόΟαλαοόανώς, ίίτι ίι 
ούρά αΰτη, ίίν έχη τοιαντην έκταόιν, οϊαν 
νπολογίέονθιν, όντως Οά τ-.ερτλονόιι τίιν Γήν 
ιιας. Κα> ίν τοιαντη πεοιτττώόει Οά ττεριόλη 
Οώιιεν έντελώς ύπό τής άκτινοΟόλον καί ιίς 
άκοον ίιραιωιιίνης άταώδονς ούτίίας αύτής. 
ήν όαως Οά διίλΟωηεν δίκην ο'όαίρας τιιλε- 
Οόλον,ώςνά διιιοχόηιΟα φωτεινήν τ να όηί- 
χλιιν αί ταχύτητα 106,000 χιλιοαέτοων καθ’ 
ώραν, τον κοιιήτον άφ’ έτερον ^αίνοντος 
ιιετά ταχύτατος 170,000 χιλιοαέτοων.

Άλλ όαως καί πάλιν όρονοναεν, ότι ή 
ίτίχατιά αντη τής ούριίς τον κοιιήτον τον· 
τ«ν, όιίτις Οά ιιας περιβάλιι, έο’εται τοιίοΰτον 
άραιά καί ά3λα(>ής, τά δέ άποτελοΰντα ταν- 
την αέρια τοιίοΰτον έλαόοά καί άΟαρή, <·>ιίτε 
ούδέ κιΊν Οιί παριιτηρι’κίωιιεν κίνδυνον. Τό 
πολΐ· δέ Οά (ΓκίΟανΟώαεν ιίτιγιιιαϊον τι ήλικ 
τρικόν φώς νά ιιας φωτίιίη πρός ιίτιγιιήν 
καί νά φύγη·

(Σελίς 230)
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Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Λουκάς ουδόλως ίγένετο μαθητής τοΰ 
Σωτήρος,ή δέ γνώμη,οτι ητον εϊς τών έ

βδομήκοντα' Αποστόλων Αντιστρατεύεται είς τους 
λόγους αύτοΰ τοϋ Λουκά, δστις έν αρχή τοϋ 
Ευαγγελίου αύτοΰ λέγει: «....καθώς πορέδοσαν 
ήμίν οί άπ’ Αρχής αύτόπται και ύπηρέται γε- 
νόμενοι τοΰ Λόγουώ. ’Εν τώ χωρίφ τούτο) δ 
Λουκάς διακρίνει έαυτόν τών αυτοπτών και 
υπηρετών τοϋ Σοιτήρος, καί ομολογεί, δτι οΰτε 
αντόπτης, ούτε αύτήκοος Αύτοΰ ίγένετο (Λουκά 
a’ 1, δρα και Ενσεβ. Έκκλ· Ίςτορ- βιβλ- Δ 
κεφ. 4).

Άπό τής δεύτερος Αποσι ολικής πορείας τοϋ 
Παύλου καί Από τοΰ τόπου τής Τρωάδος φαί
νεται ό Λουκάς συνοδοιπόρος καί συνεργός 
αύτοΰ· διότι Από τοΰ σημείου τούτου εν ταΐς 
Πράξεοιν ό Λουκάς όμιλεϊ εν πρώτω προσώπω 
(Πραξ. ιστ’ 10.. εύθέως ίζητήσαμεν ίξελθεϊν 
εις Μακεδονίαν κ. έ.) Ο ευαγγελιστής Λου
κάς ήκολούθει καί συνειργάζετο εκτοτε τώ 
Παύλω, Ανευ σχεδόν διακοπής, μείνας πορ 
αύτφ καί κατά τήν ίν ΚεσσαρεΙφ (Πραξ. κδ' 
23) καί κατά τήν πρώτην εν Ρώμη φυλάκισιν 
αύτοΰ- Κατά δέ τήν δευτέραν εν Ρώμη φυ\ά- 
κισιν τοΰ Παύλου, οπότε μετ' ολίγον έμορτύ- 
ρησε, μόνος δ Λουκάς ίκ τών συνοδοιπόρων 
και συνεργατών διέτριβε μετ' αύτοΰ

Μετά τήν εποχήν ταύτην ούδεμία περί αύ
τοΰ υπάρχει εΐδηοις ίν τή Καινή Διαθήκη. 
Κατά τον Έπιφάνιον, δ Λουκάς και ’ ίντολήν 
τοΰ Παύλου, ού ήτο λίαν Αγαπητός καί δν μέ
χρι τέλους τοΰ βίου αύτοΰ ήκολούθησεν, ώς 
συνεργός ίν τφ κηρνγματι, ίκήρυξεν εν Δαλ
ματία, Γαλλία, Ιταλία καί Μακεδονίρ, κατά δέ 
τόν Νικηφόρου Κάλλιστον ίκήρυξε καί έν Έλ
λάδι· Ό 'Ιππόλυτος καί δ Γρηγόριος δ Να- 
ζιανζηνός Αναφέρουσιν, δτι Απίθανε μαρτυρι
κόν θάνατον, ό δέ Νικηφόρος Κάλλιστος πλη
ροφορεί ήμάς, δτι δ εύαγγελιστής Λουκάς κη- 
ρύξας ίν Έλλάδι, ύπέστη τέλος τόν μαρτυρικόν 
θάνατον δγδοηκοντούτης, κρεμασθείς άπό ε
λαίας, δ δέ τάφος αύτοΰ ίγνώοθη έκ φυτών 
Ιαματικών: Ό "Ιερώνυμος (de viris illustri· 
Ι/US cap 7) Αναφέρει, δτι ό Κωνσταντίνος τώ 
35(1 μετέφερε τά οστά αύτοΰ εις Κωνσταντι
νούπολη1,δ δέ 'Ισίδωρος ίπίσκοπος Ίαπάλεως, 
ό κατά τάς άρχάς τοΰ σ' αίώνος άκμάσας, <1- 
ναφέρει τήν αύτήν εϊδησιν,οΰν τή διαφορά, on 
τά οστά αύτοΰ μετεκομίσθησαν ίκ Βιθυνίας.

Ό Λουκάς επί τή βάσει τών πληροφοριών 
και διηγήσεων ίκείνων, οΐτινες ίγένοντο αύτό- 
πται καί αύτήκοοι τών λόγων καί τών έργων 
τοΰ Σωτήρος, ήτοι Θεοτόκου καί τών'Απο
στόλων, κατ’ ίξοχήν δέ επί τή βάσει τών προ

φορικών καί γραπτών πληροφοριών καί τοΰ 
κυρύγματος τοΰ Παύλου, ούτινος ίγένετο μα ■ 
θητής καί πιστός Ακόλουθος, συνέγραφε δύο 
συγγράμματα’ τό κατ' αύτόν Εύαγγέλιον καί 
τάς πράξεις τών 'Αποστόλων.

Νικηφόρος ό Κάλλιστος Αναφέρει παράδοοίν 
τινα, καθ' ήν δ Ευαγγελιστής Λουκάς ήτο ζω
γράφος καί δτι ίζωγράφησε τάς εικόνας τοΰ 
Κυρίου, τής Μητρός Αύτοΰ και τών 'Αποστό
λων. 'Π εΐδηοις αΰτη ελέγχεται Απίθανος, ώς 
μή μαρτυρουμένη ύπό τών Αρχαίων συγγρα
φέων. “Ισως προήλθεν ίκ τής ίναργοΰς καί 
ζωηράς διηγήσεως τοΰ Ευαγγελίου τοΰ Λουκά, 
ίν co ούτος οίονεί ζωγραφεϊ τά κατά τήν Θεο ■ 
τόκον, άπερ παραλείπουσιν οί λοιποί Εύαγγελι- 
σταί. 'Εντεύθεν ή παράδοσις, δτι δ Λουκάς ί- 
ζωγράφισε τήν εΙκόνα τής Θεομήτορος. Τφ 
Εύαγγελιστή Λουκή Απέδοικαν καί τήν γραφήν 
παλαιών εικόνων, οϊαί είσίν οϊ εικόνες τής Θεο
μήτορος ίν τή μονή Μ. Σπηλαίου, ίν τή μονή 
Σουμελάς 1 καί έν Κύπριο.' “Ισως ή εΐδηοις 
αΰτη ίπλάσθη κατά τήν ίπογ.ήν τής είκονομα- 
χικής εριδος. Άλλ’ άν δ Εύαγγελιστής Λου
κάς ίζωγράφιζε τάς εικόνας τοΰ Σωτήρος καί 
τής Μητρός Αύτοΰ, αί εικόνες θά Απετέλουν τά 
πρώτα κοσμήματα τών Αρχαιότατων ναών. Έν 
ώ είνε γνωστόν,δτι οϊ εικόνες είσήχθησαν κατά 
τό τέλος τοΰ τρίτου αίώνος· διότι ίν τή Αρχαία 
Εκκλησία ίπεκράτει δέος τι πρός τήν ζωγρα
φικήν τέχνην, ώς χρησιμοποιουμένην ύπό τών 
ίθνικών. Τούτο δέν θά συνέβαινεν, ίάν ήτο ζω
γράφος ό Ευαγγελιστής Λουκάς, ούτινος τό 
κύρος ήτο μέγα ίν τή Εκκλησία.

Γ· £. ’Ανδρεάδης

1. ’// μονή αΰτη έκτίοΟη τω 386, απέχει δέ δέκα 
ώρα; ύπό τής Τραπιζοΐνιος. Λέγεται Σουμελά Ικ τοϋ 
είς τοϋ δίελά=Στοΰ Μελά, ήτοι ε'πΐ τοϋ ορούς Μελά.

-, Έκ τής παραι'ότεως ταύτης ορμιά μένος ό ζωγρά
φος Steillle, έποιήσατο τήν ύραίαν, ήν παρατίδεμεν 
έ·· έπομένη οελίδι, εΙκόνα τον άγ. Λουκά, ζωγραφί,ον- 
τος τήν Παναγίαν.

Ο ΟΘΕΛΛΟΣ ΠΡΙΝ ΦΟΝΕΤΣΗ ΤΗΝ ΔΕΣΔΕΜΟΝΑΝ

ΟΘΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΔΕΜΟΝΑ

'// άνωδι ϋανμασία είκών παριοιή τήν δρα/ιατικω- 
τίραν έν τω Σαιςπηρείιρ δράματι σκηνήν, καθ’ ήν ό 
μαΐρος τής Ιέενετίας ’ Οθέλλος είσίρχεται είς τόν κοι
τώνα της ύραίας καί ύθώας Δισδεμόνας, τετυφλωμένος 
ύπό της ζηλοτυπίας καί τήν πνίγει.

Επίκαιρος δέ νομίζο/ιεν εινε καί ή δημοσίενοις τής 
σκηνής ταύτης τοϋ περίφημου δράματος.

ΠΡΑΞΙΣ Ε'. ΣΚΙΙΝΙΙ β'.

Κοιτών. ΊΙ Λεαδεμόνα έν if) κλίνη κοίμωμένη· λυχνία 
άνημμένη παρά τήν κλίνην. Εισέρχεται ό Όθέλλος.

Όθέλλος. Αΰτη είναι ή χΐτίκ, ψυχή μου, 
αύτή είναι ή αιτία..."Α; μή τήν ονομάσω, άς 
μή τήν έκμυστηρευθώ πρός ύμκς, ώ άγνοί α
στέρες.—Αύτή είναι ή αιτία.—Και όμως δέν 
θέλω νά χύσω τό αίμα της, οΉέ νά ραγίσω 
τό δέρμα τοϋτο, τό καί χιόνος λευκότερον, καί 
αλαβάστρου λειότερον.(Καταθέτει τό ξίφος του). 
Άλλ’ όμως πρέπει ν’ άποΟάνρ· άλλως 0’ ά- 
πατηση καί άλλου; άνδρας.—Σβϋσε τόν λύ
χνον τοΰτον καί έπειτα σβΰσε τόν λύχνον τ’ης 
ζωής της.—’ Αν σέ σβύσω τώρα, λύχνε μου, 
δύναμαι κατόπιν μεταμελούμενος νά σέ ανάψω 
πάλιν- άλλ’ έάν άπας σβύσω τόν λύχνον τ·/ίς 
ζωής της, ουδέ τό πϋρ τοΰ ΙΙρομηΟέως δύναται 
νά τόν άνάψτ) πάλιν.—Άφ’ ού δρέψω τό ρόδον, 

πώς νά τώ δώσω πάλιν ζωήν ; "Ας τό όσφρκνθώ 
ενόσω είναι άκόμη έπί τοΰ θάμνου. (Κύπτει 
καί τήν φιλεϊ). ’Ω πνοή βαλσαμώδης, ήτις καί 
της Δικαιοσύνης 0ά ήδύνατο νά θραύση τό ξί
φος!... Κκί άλλο φίλημα! Καί άλλο!—Τοιαύτη 
έσο καί νεκρά.—Έγώ 0ά σέ φονεύσω κκί κα
τόπιν 0ά σέ άγαπήσω.,.Καί άλλο φίλημα—τό 
τελευταΐον! "Ω! πόσον γλυκύ είναι καί φονικόν 
συγχρόνως...Πρέπει νά κλαύσω- άλλά τά δά
κρυα ταΰτα είναι πικρά...'11 λύπη αύτή είναι 
πικρά!...Τιμωρεί 5,τι άγαπα/.., Έξυπνα.

Δεσδεμόνα. Τις είναι ένταΰθα; Σύ είσαι, 
ΌΟέλλε;

Όθέλλος· Έγώ είμαι, Δεσδεμόνα. 
Δεσδεμόνα. Θελεις νά κατακλιθγς ;
Όθέλλος. ΙΙροσήυχήΟης άπόψε, Δεσδεμόνα ; 
Δεσδεμόνα. Ναί.
Όθέλλος. Έάν νομιζης,ότι άμάρτημά τι δέν 

έξέπλυνας, δεήΟητι πρός Ούρανόν νά σοί τό 
συγχώρηση.

Δεσδεμόνα. Τί εννοείς, ΌΟέλλε;
Όθέλλος. Κάμε το, Δεσδεμόνα, καί ταχέως 

—έγώ θά περιμένω—δέν θέλω νά σέ φονεύσω 
άνέτοιμον . . . οχι, ό Θεός φυλάξοι! ... δέν 
θέλω νά φονεύσω τήν ψυχήν σου ! 
γ Δεσδεμόνα. Περί φόνου όμιλείς;

ΝαίΙ
Δεσδεμόνα. Ό Κύριος γένοιτό μοι ίλεως! 
Όθέλλος. ’Αμήν! μέ ολην τήν καρδίκν μου.

ι
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Δεαδεμόνα. Άκούουσά σε ούτως όμιλοΰντα 
δέν φοβούμαι — καί όμως σέ φοβούμαι, όταν 
βλέπω τούς οφθαλμούς σου στρεφόμενους τόσον 
βλοσυρούς χαΐ φρικώδεις . . . ΙΙρός τί νά φο
βηθώ, άφ’ ου δέν είμαι ένοχος; Καί όμως αι
σθάνομαι,οτι φοβοΟμαι.

Όϋέλλος. Συλλογίσου τάς αμαρτίας σου.
Δεαδεμόνα. Ή αμαρτία μου είναι ό πρός σε 

έρως μου.
Όϋέλλος. Δι’ αύτό χα’ι αποθνήσκεις.
Δεαδεμόνα. Παρά φύσιν είναι ό θάνατος, ό 

διδόμενος ένεκα τοΰ έρωτος . . . Τί κινείς ουτω 
τό κάτω χείλος σου; ΙΙάθος αίματος σέ ταράτ- 
τει. Άλλ ’ ελπίζω, ελπίζω,δτι τό πάθος τοΰτο 
δέν άφορόί εμέ.

Ό&έλλος. Σιώπα!
Δεαδεμόνα. Σέ ύπακούω, Όθέλλε. 1 Ιλήν τίς 

ή αιτία;
ΌΦέΑΙος. Τό ρινόμακτρον τοΰτο, τό όποϊον 

έγώ τοσοΰτον ήγάπων, σύ έδωκας είς τόν Κάσ- 
σιον.

Δεαδεμόνα. Όχι, όχι, μά τήν ζωήν μου και 
τήν ψυχήν μου! Κάλεσε τόν άνθρωπον κα’ι έρώ- 
τησέ τον.

Όΰέλλος. Φυλάξου, γλυκεία μου αγάπη, 
άπό τής επιορκίας, διότι εύρίσκεσαι έπί τής 
επιθανάτιου κλίνης σου.

Δεαδεμόνα. Τί λέγεις;
Ό&έλλος. Ναί, θ’ άποθάνρς· έξομολογήθητι 

έλευθέρως τάς αμαρτίας σου, διότι κα’ι Sv άρ- 
νηθής τά πάντα μεθ’ όρκου, τοΰτο ουδόλως με
ταβάλλει τήν άπόφασίν μου . . . Πρέπει ν’ 
άποθάνγ,ς.

Δεαδεμόνα.μου, εύσπλαγχνίσου με! 
Ό&έλλος. Καί πάλιν λέγω, ’Αμήν!
Δεαδεμόνα. Δέν μέ λυπείσαι, Όθέλλε; Ού- 

δέποτε σέ προσέβαλα έν τω βίω μου· ούδέποτε 
ήγάπησα τόν Κάσσιον — ούδέποτε τώ έδωκα 
ένθύμημά τι.

Ό&έλλος. Καί όμως εϊδον τό ρινόμακτρον 
μου έν τή χειρί του.’Ω, γύναι έπίορκε ! Άπο- 
λιθοϊς τήν καρδίαν μου και μ’ ένθυμίζεις, τί 
οφείλω νά πράξω. .. Φόνον, όν ένόμιζον θυ
σίαν - Είδον τό ρινόμακτρον μου!

Δεαδεμόνα Θά τό ευρεν έγώ ουδέποτε τό 
έδωκα είς αύτόν —Κάλεσέ τον ένταΰθα,νά σοί 
εϊπη ολην τήν αλήθειαν.

Όθέλλος. Τήν είπεν.
Δεαδεμόνα. Τί είπεν ;
Ό&έλλος. "Οτι σέ είχεν—έρωμένην.
Δεαδεμόνα. “Ω, πώς γίνεται τοΰτο ;... Έν

ταΰθα δεν θά τό έπαναλάβγ.
ΌΦέΑΛος Τό στόμα του είναι διά παντός 

κεκλεισμένον... Ό πιστός Ίάγος τό έκλεισεν.
Δεαδεμόνα. Άπέθανε ;
Όθέλλος. Κα’ι αν έκάστη θρΐξ τής κεφαλής 

του είχε ζωήν, πάλιν ή έκδίκησίς μου είναι 
τόσον μεγάλη, ώστε θά τάς κατέστρεφεν ολας.

Δεαδεμόνα. Άπέθανεν, είπες ; Άπέθανεν; 
ΌάέΛΙος. Τώρα τόν θρηνείς ένώπιον μου ; 
ζίεσδεμόνα. Όθέλλε, άπόπεμψέ με, έξόρισέ 

με· μή μέ φονεύσεις !
Ό&έλλος. Σιωπά, άπιστε !
Δεαδεμόνα. Φόνευσέ με αΰριον — άφες με νά 

ζήσω τήν νύκτα αύτήν άκόμη !
Ό&έλλος. Όχι, όχι.
Δεαδεμόνα. Ήμίσειαν μόνον ώραν άκόμη !
Ό&έλλος. Όχι.
Δεσδαιμύνα. Νά προσευχηθώ!
ΌθέΑΑος- Είναι άργά! (Τήν πνίγει).
Αιμιλία, (έξωθεν). Κύριέ μου! Κύριέ μου !
Ό&έλλος. Τίς ό θόρυβος;... Πώς; δέν άπέ · 

θανεν άκόμη; Έγώ είμαι μέν ωμός, άλλά πά
λιν καί εύ'σπλαγχνος... Δέν θέλω νά παρατείνω 
τήν άγωνίκν σου! (Τήν φονεύει διά τοΰ ξίφους).

ο μ/υρτυς:

Κτυπών ό διανομεύς τήν θύραν τής κυρά 
Λενιώς καί μή λαμβάνων άπάντησιν, δέν έξε- 
πλάγη καί τόσον, διότι έγνώριζε πρό πολλοΰ 
τάς έξεις καί τό μεθοδικόν πνεΰμα τής έξη- 
κοντούτιδος γραίας. Καθ’ έκάστην πρωίαν διέ- 
νειμεν αΰτη τόν αραβόσιτον είς τάς όρνιθάς 
της, δύο ώρας κατόπιν ή αύλή της ήτο κα
θαρά, ή μικρά της οικία σιγυρισμένη, τά μα
γειρικά της σκεύη πλυμένα, ολα τέλος έν τά
ξει καί ό διανομεύς την έβλεπε νά θέτγ ξύλα 
είς τήν φουβοΟν διά νά έτοιμάση τό πρόγευ
μα της.

Γειτων τις διήρχετο τήν στιγμήν έκείνην καί 
ό ταχυδρόμος τώ είπε χλευαστικώς πως :

—Μήπως κοιμήθηκεν έξω ή κυρά Λενιώ ;
— Ξεύρω κ' έγώ, άπήντησεν ό γειτων διά 

τοΰ ίδιου υφους, δέν Οά έλεγα όχι... διότι δέν 
τήν εϊδον σήμερον τό πρωί.

Μετά μικράν δέ σιωπήν :
—Μ’ όλον τοΰτο εΰκολον είναι νά βεβαιωθή 

τις. Όταν άπουσιάζή, κρύπτει πάντοτε τό 
κλειδών όπισθεν τής θύρας τοΰ ορνιθώνας της.

Ό γειτων πλησιάσας τόν ορνιθώνα, έθεσε 
την χειρα έντός τής μικρά; οπής τής θύρας καί 
έξήγαγε τό κλειδίον.

—Λοιπόν, ιδού αύτό... Στιχηματίζω, οτι ή 
κυρά Λενιώ έπήγε άπό τά ξημερώματα νά μα- 
ζέψη τά χόρτα της.

Άμφότεροι έγέλασαν καί νωχελώς διηυθύν- 
θησαν πρός τήν μικράν οικίαν, είτα δέ έξ 
απλής ίκανοποιήσεως τής συνειδήσεώς των έθε
σαν τήν κλείδα έντός τής έσκωριασμένης οπής 
τοΰ κλείθρου, ήτις έτριξε καί ή θύρα άμέσως 
ήνοίχθη,οτε τό άπαίσιον αίνιγμα έξελίχθη μεθ ’ 
όλης τής φρίκης του έμπροσθεν των.

Τό σώμα τής κυρά Λενιώς κατατρυπη αένον 
έκ πληγμάτων έκειτο έπι τής κλίνης, τήν κε
φαλήν έχουσα ολίγον έξωθεν. Αί κνήμαί της 
ήσαν γυμναί καί ό νυκτικός της χειτών έντε- 
λώς καταιματωμένος. Τό αίμα έπλήρου τό πά
τωμα κα’ι έναντι τής κλίνης μεταξύ τών δυο 
παραθύρων εύρίσκετο σκευοθήκη ανοικτή, έν 
άταξία διατελοΰσα, μέ τά ένδύματά της άνω 
κάτω και έσκοοπισμένα από τής μιας άκρζς 
μέχρι τής άλλης.

—ΙΙρέπει νά είδοποιήσωμεν τήν άστυνομίαν, 
έψιθύρισεν ό γειτων έντρομος.

—Τρέξε, έπεϊπεν ό διανομεύς...Έγώ έννοεϊς, 
είμαι ήναγκασμένο; νά διαμοιράσω τάς έπι- 
στολάς.

*11 άστυνομία έφθασεν έπί τόπου τήν 1 μ.μ. 
ώραν. Δέν συνέλεξε δέ άλλο πειστήριου ή ένα 
γάτον καί ένα έξοχον παπαγάλλον τής ’Αφρι
κής—οϊτινες ήσαν οί μό-οι σύντροφοι τοΰ θύ 
ματος—ευρισκόμενοι έπί της κλίνης καί φυλ- 
λάσοντες έπιμόνως αύτήν...

Τήν έπαύριον πρωίαν προσήλθε καί ό είσαγ- 
γελεύς συνοδευόμενος ύπό τοΰ ίατροΰ καί προέβη 
είς λεπτομερή έξέτασιν τοΰ μέρους. Φυσικώς οί 
δύο άνθρωποι, οϊτινες άνεκκλυψαν τό έγκλημα, 
προσεκλήθησαν έπί τόπου. Ό είσαγγελεύς δέ 
άποτεινόμενος πρός τόν ταχυδρόμον :

—Έχεις τήν έπιστολήν, τήν όποιαν έφερες, 
διά νά δώσνις χθές είς τήν γραίαν; τω λέγει.

— Μάλιστα, κύριε είσαγγελεΰ.
— Δώσε μού την.
Ό δικαστής έξέσχισε τόν φάκελλον καί 

άνεγνωσεν;

’Αγαπητή μου θέΐα,

Προ πολλοΰ δέν σοι έδωσα ειδήσεις μον. 
Συγγώρησύν με διά τοΰτο.

Είμαι πάντοτε,ώς γνωρίζεις, είς τους Λγροΰς 
τοϋ Τ... μίσ&ωτός. Ό Κύριος μοΰ είπε χ&ές, 
οτι &ά Λνενέωνε τδ αυμβόλαιον. Θα έπωφελη&ώ 
λοιπόν τής περιατάαεως, όπως Ι’λ&ω να οί ίδω 
τήν ίρχομένην Κυριακήν και νά μείνω μερικός 
εύρας μαζύ σου.

Ό αγαπητός σου Ανεψιός 
Λονης Κ...

—"Αλλους συγγενείς δέν έχει τό θΰμκ ; 
ήρώτησεν ό είσαγγελεύς.

—Όχι, τω άπήντησαν.
—Οί άγροί τοΰ Τ. είνε μακράν άπό έδώ ;
—Δύο λεύγας μακράν.
— Άστυφύλαξ, τρέξε είς Τ. καί φέρε μαζύ 

σου τόν ύπογράψαντα τήν έπιστολήν. Ίσως μας 
δώσν) μερικάς αναγκαίας πληροφορίας, αϊτυ,ες 
νά μάς διευκολύνουν είς τάς άνακοισεις πρός 
άνεύρεσιν τών ένοχων.

'Ο άστυφύλαξ άνέβη έπί τοΰ ποδηλάτου, 
καί άναμένοντες τήν έπιστροφήν του, οί αστυ

νόμοι έξήταζον τούς παρευρισκομένους γείτονας, 
διά τά προηγούμενα, τάς έξεις, σχέσεις καί 
τήν περιουσίαν τοΰ θύματος.

Αί καταθέσεις έγειναν είλικρινώς καί στα- 
θερώς.

Καθείς έλεγεν, οτι ή κυρά Λενιώ ήτο τριά
κοντα έτη μαγείρισσα είς τής Μαρκησίας Ν... 
καί ότι θά είχεν άρκετά σημαντικόν χρηματικόν 
ποσόν. ’Έζη δέ πάντοτε μέ έγκράτειαν, μεμο
νωμένη, μέ μόνους συντρόφους τάς όρνιθας της, 
τήν γαλήν της καί τόν παπαγάλλον, πάντοτε 
όμως πρόθυμος νά προσφεργ, έκδούλευσιν τινα ή 
βοήθειαν είς τούς γείτονας της. Δι’ οπερ είχε 
τήν έκτίμησιν καί συμπάθειαν όλων όσοι τήν 
έγνώριζον.

Μετά παρέλευσιν δύο ωρών, οί άνθρωποι τής 
έξουσίας,οϊτινες εΰρίσκοντο πρό τής θύρας, είδον 
έρχομένους τόν άστυφύλακα, συνοδευόμενον ύπό 
τοΰ Λούη Κ... οστις ήτο νέος 24—25 έτών, 
χρώματος έρυθροΰ καί μέ βάδισμα ζωηρού έρ- 
γατικοΰ νέου.

Ό είσαγγελεύς τόν έπλησιασε.
—Σέ είδοποίησεν ό άστυφύλαξ διά τό δυ 

στύχημα, όπερ σάς έπληξεν ;
—Μάλιστα, άπήντησεν ό Λουης μετά πε- 

πνιγμένης φωνής.
—Σας έκάλεσα, ύποθέτων, οτι ίσως δύνασθε 

νά μάς βοηθήσητε είς τήν άνάκρισιν...
Λάβετε θάρρος, διότι ό δολοφόνος ώς φαίνε

ται, έφάνη άπιστεύτως πολύ άγριος. 'Ορίστε, 
είσέλθετε.

Ό Λούης έδίστασεν έπ’ ολίγον, κατόπιν 
θαρραλέως, παρατόλμως, ώς τήν στιγμήν ταυ- 
την, έθωρακίσθη ύπό ένεργείας, είσέδυσεν είς 
τήν οικίαν, προπορευομενων τών αστυνομικών.

Αίφνης, όμως φωνή τις, τήν όποιαν έξέλα- 
βον ώς άνθρωπίνην, έάν ή ηχώ της δέν ήτο 
τόσον λαρυγγική, φωνή προδίδουσα φρίκην έν 
ολ·/ι αυτής τή σημασία, άντήχησεν είς τά ώτα 
πάντων, παραλύσασα αύτούς έκ τοΰ τρόμου.

— Λούη ! Λούη ! Μή με φονεύεις ! μή μέ 
φονεύεις, Λούη !

Έξαλλος ό παπαγάλος έπήδα έκ τής κλίνης 
είς τόν καναπέ, άπό τοΰ καναπέ εΐς τήν σκευο
θήκην, καί άπό τής σκευοθήκη; είς τό ώρολό- 
γιον, όπόθεν τέλος έφθκσεν είς τήν θύραν. Καί 
έξωθεν ή διαπεραστική του φωνή, τετρομα- 
γμένη, παρακλητική, ή φωνή του, ήτις παρί- 
στα όλην τήν άγριότητα τοΰ έγκλήματος είς 
τά ώτα καί τήν καρδίαν τών παρεστώτων, άν- 
τήχει πάντοτε -

— Μή μέ φονεύεις. Λούη ! Μή μέ φονεύεις !
—Ό είσαγγελεύς έστράφη τότε πρός τόν 

νέον, οστις έτρεμεν. Λεπτός δέ ίδρώς έρ-εν άπό 
τού; κροτάφους του...'Π χειρ τοΰ άστυνόμου 
τότε ήγγισε τόν δεξιόν του ώμον.

—Λούη Κ... έν όνόματι τοΰ νόμου, τώ λε- 
γει, σε συλλαμβάνω !
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Ό νέος δέν έφερεν ούδεμίαν άντίστασιν, 
ούτε έπρόφερε λέξιν, άλλ ’ ήκολούθησεν εύπει - 
θώς τούς αστυφύλακας, οτε είς τήν έξώθυραν 
διέκρινε τόν ψιττακόν άνηρτημένον έπί τίνος 
δένδρου. Τότε ή μνησικακίζ τοΰ πτηνού έξηρέ- 
Οισεν αύτόν είς έξομολόγησιν καί παρωργισμένος 
έκ τούτου τείνας τήν πηγμήν πρός τόν κατήγο- 
οον,μέ όλον τό μίσος τής ψυχή; του,τώ λέγει I

—Κατηραμένο ζώον !

(Μετάφρασις) Αντιγόνη II.

— ίΕ®»:»®»·-.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΙΟΔΟΤΧΟΝ ΚΓΔΝΟΓΟΝΟΝ

'Επειδή ήδη πολύς γίνεται λόγος περί τοΰ 
κυανογότου Αερίου, ώς ουσίας δηλητηριώδους 
περιεχομένης καί είς τας ουράς τών κομητών, 
δέν ήθελεν είσθαι αοκοπον νά ποραθέσωμεν 
ώδε καί σχετικόν τι πείραμα :

ΙΙώς σχηματίζεται το ίοδοϋχον κυανογόνον. 
Παρά ταϊς φαρμακοποιούς βλέπει τις μεγά ■

λας οτρογγύλας φιάλας υολίνας, έντός τών 
πλευρών τών όποιων ύπάρχουσι λευκά κρύ
σταλλα προσκεκολλ.ημένα, Αποτελοΰντα ώραίαν 
θέαν καί σχηματιζόμενα ύπεράιω ερυθρός κό- 
νεως,τετοποθετημέιης είς τόν πυθμένα τής φιά
λης. Τά κρύσταλλα ταΰτα προέρχονται έκ συγ
κερασμού τοΰ κυανογόνον μετά τοΰ Ιοδίου' 
καλούνται δέ ίοδοϋχον κνανογόνον καί σχημα
τίζονται ώς εξής : Τρίψατε έν τινι ίγδύω μίγμα 
έκ 50 γραμμαρίων κυανούχου υδραργύρου καί 
190 γραμμαρίων Ιοδίου, ατινα διά τής παρα- 
τεταμένης προστριβής θ' άποτελέσωοι κόνιν, 
κοι’ Αρχάς φαιόχρουν, ήτις κατόπιν λαμβάνει 
λαμπροκόκκινον χρώμα, ζωηρότατης χροιάς. 
Τό κνανογόνον καταλαμβάνει τό ίόδιον και έκ 
τοΰ Αποτελέσματος τής ένώσεως μετασχηματί
ζονται Ατμοί μεγάλης ταχύτηιος. Έάν ήδη 
περικλείαητε ερμητικώς τήν ερυθρόν ταύτην 

κόνιν εις τδν πυθμένα ύαλίνου Αγγείου, τό ίο- 
δοΰχον κνανογόνον σας δέν θά βραδύνη νά 
συμπυκνωϋή, παράγον εν ταΰτώ σχεδόν Αμέ
σως ώραϊα κρύσταλλα, Αρκετά μεγάλου μήκους.

Τό κνανογόνον ένούμενον μετά τοΰ θείου 
σχηματίζει τό θειοκυανογόνον, Αξιοση- 
μείωτον σώμα, ουτινος τάς Ιδιότητας δέν είναι 
τοΰ παρόντος θέματος νά έξετάοωμεν, περιο- 
ριζόμενοι μόνον νά σημειώσωμεν νΰν ενα συν
δυασμόν αύτοΰ, ήτοι τό θειοκυανοϋχον 
τοΰ υδραργύρου, γνωστότατοι· κράμα, διά τοΰ 
οποίου καταοκευάζουσι τους καυσίμους εκεί
νους γνωστούς μικρούς κώνους, τούς καλου- 
μένους ΰφεις τοΰ Φαραώ, οΐτινες πυρπο- 
λούμενοι διά γωοφόρου, είς τό άκρον, έξελίσ 
σουσιν ώραίονς όφεις.

01 Ατμοί ώς καί αϊ κάνεις αύται είσί δη
λητηριώδεις.

Φ. Π.ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Διά τάς γοννας άιις

"Οταν αί γοΰναις σας αρχίζουν ν’άλλοιοΰνται 
πρήξατε τό εξής : Λάβετε τεμάχιον μαλακού 
ύφάσματος ποτισμένον μέ πολύ καθαράν βεν
ζίνην, τρίψατε άπαλώς τό μέρος τής γούνας, 
όπου θέλετε, μέ διεύθυνσιν τών τριχών. ’Αφή
σατε νά στεγνώση τελείως καί άμα έξζτμισθή 
ολη ή βενζίνη, τρίψατε πάλιν είς τήν διεύθυν- 
σιν τοϋ τριχώματος μέ σκόνην βορικοϋ οξέος, 
τήν οποίαν Οά άφήσετε μίαν ολόκληρον ήμέραν 
έπί τοϋ ένδύματος. Μετά ταΰτα τινάζετε καλά 
τήν σκόνην και Οά ίδήτε, οτι ή γοδνα σας Οά 
φαίνεται έντελώς καινουργής.

'II ιϊλιοπληξία τών όυτών

ΊΙ παλαιά συνήθεια τών κηπουρών, τήν ό
ποιαν ακολουθούν μέχρι τοΰδε άσυνειδήτως, νά 
μή ποτίζουν τά φυτά είς τόν ήλιον, έπεβεβαι- 
ώθη εσχάτως ώς πολύ ορθή ύπό τής έπιστήμης. 
Είς τήν γαλλικήν ’Ακαδημίαν τών 'Επιστη
μών άνεκοίνωσεν ό καθηγητής Mi’intz, οτι τά 
είς τόν ήλιον ποτιζόμενα φυτά, είμπορεϊ νά 
παΟουν ηλιοπληξίαν. “Οταν ποτίζεται τό ξηρόν 
χώμα είς τόν ήλιον, παρατηρεΐται συγχρόνως 
μέ τήν άπορρόφησιν τοΰ ύδατος καί μεγάλη 
άναπτυξις θερμότητος. "Οταν λοιπόν τό έδα
φος, ένεκα τοΰ ήλιου, είνε ήδη θερμόν, ένδεχό- 
μενον κατά τό πότισμα ν’ αύξηση ή θερμο
κρασία μέχρι 50 βαθμών, καί είς ταύτην δέν 
δύνανται ν ’ άνθέξουν πλεϊστα φυτά.
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ΑΠΟ ΒΑΤΟΤΜ
ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

(Συνέχ. ιδϊ προηγούμενον φύλλον)

Την επαύριον όντως έγερθείς ενωρίς, καθόσον 
ό ήλιος ενεκα τής ύψηλής τοποθεσίας τής πό- 
λεως βλέπει τούς κατοίκους της άπό τής πρώ
της έμφανίσεώς του είς τόν έναντι ορίζοντα και 
φυσικώς καθιστά αύτούς διά τής εύεργετικής 
πρωινής δράσεώ; του νοήμονας, δραστήριους, 
ενεργητικούς, φίλεργους και φιλότιμους, μετέ- 
βην είς έπίσκεψιν τών αξιοθέατων μερών τής 
πόλεως και τών διαφόρων φιλανθρωπικών ιδρυ
μάτων και σωματείων αύτών. Άλλ’ επειδή ό 
καιρός δέν μοί έπέτρεπε νά χρονοτριβήσω δεόν- 
τως,έπεσκέφθην μόνον τινά έξ αύτών έν τάχει, 
τό ώραϊον Φροντιστήριόν των και τόν Φιλεκπαι
δευτικόν Σύλλογον, τό Νοσοκομείο·/ καί τό 
Νηπιαγωγεΐον, κα'ι ηύχαριστήθην πολύ διά 
τήν τάξιν, καλήν διατήρη’ΐν καί χριστιανικήν 
επιμέλειαν είς όλα, άπορήσας διά τήν ΰπαρξιν 
τοιούτων κα1. τοσούτων καλλίστων ιδρυμάτων 
έν τοιαύτν) πόλει, ήτις παράγει τόσους φιλό
τιμους καί όντως έπιζήλους έν πολλοί; άνδρας 
και είτα έσπευσα είς τήν έξακολούθησιν τών 
επισκέψεων μου,διψών νά γνωρίσω έκ τοϋ πλη
σίον οσους μοί ήτο δυνατόν περισσοτέρους τρα- 
πεζουντίους. Μετ’ ολίγον δέ είσηρχόμην είς τό 
έπί τής κεντρικής όδοΰ κατάστημα τοϋ κ. Γ. 
Περσίδου, οπού ευρών τόν διευθύνοντα ύπάλ- 
ληλον, μέ παρεκάλεσε ν’άναμείνω τόν κ. Περ- 
σίδην, δστις πρό ολίγου έξελθών, θά έπανήρ- 
χετο μετ’ ολίγον είς τό κατάστημά του. Καί 
δέν έλανθάνετο.

—Ό κ. Πρίντεζης, χαίρω πολύ, ορίστε νά 
όμιλήσωμεν είς τό γραφεϊον, μο'ι λέγει ό κ. 
ΙΙερσίδης, τό έμαθον άπό χθές, δτι είσθε έδώ.

— Χαίρω πολύ, δέν μ ’ έπεριμένατε όμως.
■—“Οχι, ούτε τό ήλπίζαμεν, άλλά μόλις 

τό έμάθομεν, έχάρημεν, διότι έκτος οπού θά 
σας γνωρίσωμεν ήδη καί προσωπικώς, ακριβώς 
λαμβάνομεν καί τήν ευκαιρίαν νά σας ζητή- 
σωμεν μερικά φυλλάδια τοΰ ώραίου περιοδικού 
σας, δπου μας λείπουν. Ξεύρετε, τά ταχυδρο
μεία μας δέν είναι τόσον τακτικά. Ιδού κκί 
ή σημείωσις, δπου μοϋ έδωσαν είς τό σπήτι.

— Σάς ευχαριστώ δια τήν καλοσύνην σας 
καί θά σας άποστείλωμεν τά φυλλάδια, μόλις 
φθάσω είς Αθήνας. 'Ωραϊον κατάστημα έχετε 
κκί σεις οινοπνευματωδών ποτών, κ. ΙΙερσίδη, 
άλλά παρατηρώ, άρκετά τοιαΰτα υπάρχουν είς 
Τραπεζουντα. Είδον καί άλλα.

— Ναί, είναι μερικά, τό ίδικόν μας όμως, 
δύναμαι νά εϊπω, είναι τό άρχαιότερον.

— Τό πιστεύω, διότι κκί τό όνομα είναι 
παλαιόν καί ακούεται πολύ.

— Θά μείνετε πολλάς ημέρας ;
— “Α, όχι, διότι είναι χειμών, άλλοτε ο- 

μως σάς ύπόσχομαι νά μείνω περισσότερον,διότι 
ή πόλις σας μοϋ άρέσει.

’Εντεύθεν μετέβην παρά τώ κ. Κοντοζή, 
έμπόρω,όστις διετέλει έν άνησυχία καί άπορ'.α, 
συνεπεία θλιβερού επεισοδίου μετά τής εξου
σίας, ήτις είχε στείλει φύλακα στρατιωτικόν, 
όπως παρεμποδίζν) τούς άγοραστάς ‘Οθωμανούς 
νά συναλλάσσονται μετ’ αύτοΰ.

— Βλέπετε, τί κατάστασις, τί ύποφέρομεν 
ημείς, κ. Πρίντεζη.

— Σάς έχουν λοιπόν μποϊκοτάζ, ήρωτησα.
— Μάλιστα, διότι άρνοΰμαι νά πληρώσω 

τόν φόρον επιτηδεύματος καί επειδή δέν δύναν
ται νά έξασκήσουν βίαν, μεταχειρίζονται τόν 

άποκλεισμόν.
— Κκί δικτί δέν πλήρόνετε ·, αύτό είναι τό 

αιώνιον άσυμβίβαστον ζήτημα.
— Διότι θέλουν νά εφαρμόσουν τό μέτρον 

αύτό μόνον είς τούς Έλληνας καί τούς ’Αρμε
νίους καί όχι καί είς τούςΕύρωπαίους καί τοϋτο 
δέν μας συμφέρει, διότι καταστρεφεται τό είς 
χειρ > ς μας έμπόριον καί ωφελούνται οί ξένοι, 

πωλοϋντες εύθηνότερα.
— Βεβαίως, άλλά τοϋτο, νομίζω δέν συμ

φέρει ούτε είς τήν Τουρκίαν, ήτις έπρεπε μάλ
λον νά σάς προστατεύτ), διότι σείς είσθε οί 
γνήσιοι κάτοικοι καί παράγοντες τοΰ τόπου.

— Ναί, Κύριε Πρίντεζη, αύτό είναι τό δί

καιον άμφοτέρων, άλλά σήμερον επικρατεί η 
δύναμις τοΰ ίσχυροτέρου.

— Λυπηρόν, ύπομονή, τότε άναφερθήτε καί 
ενεργήσατε δπου δει.

— Αύτό γίνεται ήδη. Δεν έχομεν άλλο.
Κκί άποχαιρετήσας τόν φιλότιμον κ. Κον- 

τοζήν, έπορευόμην πρός τό γραφεϊον τών υιών 
κ. Κογκκλίδου, οτε διερχόμενος πρό τοΰ κα
ταστήματος τοΰ κ. Καλλιφκτίδου πάλιν, μέ 
καλεϊ ούτος, λέγων μοι :

— Θέλετε νά γνωρίσητε τόν κ. Ίεροκλήν, 
καθηγητήν; ιδού τον έρχεται πρός τά έδώ.

— Ό -/..'Ιεροκλής 1 πώς μετεβλήθη! έγήρκ- 
σεν ήδη, τώ άπήντησα, βλέπων ήδη αύτόν 
μετ’απορίας μεταβεβλημένον^

Ούτος δέ πλησιάσας καί ίδών με αίφνηδίως:
— Μπζ, άνέκραξε μειδιών ώς πάντοτε,άφ’ 

οτου τόν έγνώρισα, ό κ. Πρίντεζης ! πώς εύοέ · 
θητε έδώ; τί απροσδόκητος συνάντησις !

— Μετά 8—10 έτη, νομίζω, άπό τής έπο- 
χής όπου συνηντώμεθα είς Βουκουρεστιον.Άλλά 
μετεβλήθη; άδελφέ πολύ,έγήρκσες. Πώς τοϋτο, 

τόσον ταχέως ’,
— Μή' ρωτάς, αγαπητέ, τά'βάσανα, αί πε

ριστάσεις, τά οικογενειακά βάρη, αί υποχρεώ

σεις....

— Καί τά χρόνια, αί άπαγοητεύσεις βέ
βαια, αί νόσοι καί τό πεπρωμένον.

— Καί οί κόποι καί αί ένοχλήσεις.
— Καί τά επακόλουθα τών γραμμάτων...
— Πές τα, πές τα, κ.Πρίντεζη, νά τά ά- 

κούουν καί αύτοί, οπού νομίζουν, οτι τά γράμ
ματα κάμ.νουν τήν εύτυχίαν.

— Ναί, τήν εύτυχίαν ! άλλου ίσως, άλλά 
παρ’ ήμίν τά γράμματα εύρίσκονται είς διαρ
κή χρεωκοπίαν. Συμμαθηταί μου, οΐτινες ήσαν 
χονδροκέφαλοι καί άμελέστατοι καί οΰς οί 
καθηγηταί μας τότε άπέβζλλον τών σχολικών 
τάξεων, ώς έπιβλαβεϊς, έπεδόθησαν είς έπαγ- 
γέλματα καϊ επιχειρήσεις καί πολλοί έξ αύτών 
θεωρούνται ήδη εύτυχεϊς, πλούσιοι καί εκατομ
μυριούχοι· ένώ οί διαπρέψαντες εί; τήν φρόνη 
σιν, τήν έπιμέλειαν καί τά γράμματα κζί λα- 
βόντες πτυχεϊα καί διπλώματα ιατροί, δικηγό
ροι, διδάσκαλοι, δημοσιογράφοι καί ιερείς έφορ- 
τώθησαν ολα τά βάρη τής κοινωνίας.

—Έχάσζμεν τόν καιρόν μας είς τήν σπου
δήν, κ. Πρίντεζη καί άπηλαύσαμεν γνώσεις,ένώ 
αύτοί έπεδόθησαν εί; τό έμπόριον καί άπήλαυ- 
σαν χρυσίον.

— Μή παραπονούμεθα, έν τούτοις, κ. 'Ιερο
κλή, διότι μετά θάνατον αί μέν γνώσεις κζί 
ή άρετη παρακολουθούν τό πνεΰμα, τό δέ χρή
μα καί αί άπολζύσεις άκολουθοϋν είς τό σώμα.

—Ναι, άς έχωμεν τήν ελπίδα,οτι μετά θά
νατον θά ζήσωμεν τούλάχιστον ζζλείτερα' καί 
πότε ήλθατε κ. Πρίντεζη ;

— Προχθές καί άκριβώς σας έζήτησα καί 
χθές-μοί είπον δέ, οτι τήν μεσημβρίαν μ.όνον θά 
σάς ευρισκον είς τά γραφεία τής έφημερίδος, 
διότι κατά τάς άλλας ώρας έχετε παραδόσεις 
είς τό γυμνάσιον.

— Ναί, άληθές. Λοιπόν νά βλεπόμεθα ήδη, 
τό έσπερας ιδίως κατά τήν έκτην ώραν νά συν- 
αντώμ.εθα είς τό καφενεϊον Τεφήκ ζαί άν θέλε
τε, απόψε πηγαίνομεν καί είς τόν Σύλλογον 
«Προμ.ηθέα» όπου θά γίνν) συνδιάλεξις νά πε- 
ράσωμεν τήν ώραν μας.

— Ναί, άκριβώς προχθές εΐχομεν συνεννοηθή 
καί μέ τόν κ. Βαφειάδην νά μετεβζίνομεν, 
δπου είχον συναυλίαν, νομίζω. Φαίνεται εΐνζι 
ζάλον σωματεϊον τών νέων τούτο.

— Μάλιστα, καταγίνονται μετά ζήλου κζί 
άπαρτίζεται άπό τήν νεολαίαν τοϋ τόπου Λοι
πόν τό εσπέρας είς τό καφενεϊον.

— Καλώς, θά έλθω, χαϊρε.
Καί έξηκοκούθησα τήν πορείαν μου, ζατερ- 

χόμενος πρός στενήν έναντι μου λιθόστρωτο·; 
κζτωφερικήν οδόν, όπου τά γραφεία τών υιών 
Κογκαλίδου.

Μόλις δέ είσήλθον καί έχαιρετήθημεν;
— ’Ακριβώς αύτά; τάς ημέρας σας έσκεπτό- 

μην πολύ, κ.ΙΙρίντεζη,^μοί λέγει ένθουσιωδώς ό 
κ. Κογκαλίδης, άναγινώσκων εί; τό περιοδικόν 

σας τά περίεργα πνευματιστιζά σας. Έγώ τά 
πιστεύω αύτά,διότι καί ήκουσα κζί ειδον κάτι, 
άλλά είναι εύ'κολον νά γίν-ρ τις μεσάζον πρό
σωπον;

— Καί είναι ζαί δέν είναι, πρέπει τις νά 
θέλγι, νά έχ·/] πίστιν καί εύλάβειαν πρός τά 
πνεύματα καί νά άφιεροϋται πρός τήν ιδέαν 
αύτήν ό νοΰς· διά τούτο ηλικία 15—25 έτών 
είναι ή καλειτέρα πρός τούτο.

— Καί έρχεται άμέσω; τό πνεύμα,οπού δή
ποτε καί άν εύρίσκεται ;

— Διάστημα ζαί χρόνος δέν ύπάρχει είς τόν 
πνευματικόν κόσμον. Τό δέ πνεΰμα έρχεται, άν 
δέν κωλύεται καί ύπάρχει λόγος άποχρών.

— “Ωστε έχουν άσχολίας καί κωλύονται;
— Ώς μάς λέγουν,ασχολούνται είς έντολάς 

ζαί καθήκοντα, άτινα τοϊς επιβάλλονται άνω
θεν καί έκ τής έςελίξεως τοΰ προορισμού των.

— Περίεργον, κ. Πρίντεζη, έπείσθητε σείς, 
οτι έχομεν στάδιον καί είς άλλον κόσμον νά 
διατρέξωμεν ;

— Ουτω φρονώ, εύρύ δέ στάδιον έχομεν νά 
διατρέξωμεν, άφοϋ κζί κατά τήν θρησκείαν μας 
εϊμεθα άθάνατοι, δηλαδή ή ψυχή μας δέν ύπό- 
ζειται εί; θάνατον. Άφοϋ δέ δέν ύπόζειται αΰτη 
είς έκμηδένησιν, θά εϊπν), οτι είναι κάτι τι ά- 
θάνζτον,τό όποιον φυσικά έχει καί άρχήν άθά- 
νατον, ώς πηγάζουσα έξ άθζνάτου αιτίας.

— Τι ώραία, οπού τά λέγετε, κ. ΙΙρίντεζη, 
μέ κάμνετε νά τά πιστεύσω, ένώ ειχον τόσην 
άπορίαν καί άμφιβολίαν.

—Διά νά σάς φύγν) αύτή ή αμφιβολία, πρέ
πει συχνότερα νά καταγίνεσθε εί; σχετικά; με
λέτα; καί είς πειράματα, εί δυνατόν.

— Μού άρέσουν περισσότερον τά πειράματα, 
οπού τά βλέπει τις όφθαλμοφανώς.

— Ναί, άλλά τά πειράματα δέν είναι τοϊς 
πζσιν εύπρόσδεκτα. Άλλως τε οί εύφυεϊ; δέν 
έχουν ανάγκην νά βλέπουν τό στόμα, όπο'ταν 
άντιλαμβάνονται τήν γλώσσαν.Σας συμβουλεύω 
έν τούτοι; νά καταγίνεσθε καί δέν θά χάσητε.

Καί άποχαιρετήσας ·' 
τέβαινον πρό; φαγητόν, οτε καθ’ οδόν 
ηλικιωμένου κύριον, ούτινος ή φυσιογνωμία 
έφάνη γνωστή.

Έλθόντες δέ άντιμετώπως μέ παρετήρει 
τόν παρετήρουν.

— Ό ζ. ’Ακρίτας, νομίζω, τώ λέγω, 
φνης, μειδιών.

— Καί ό Κύριος ; μ’ έρωτά, άπορών.
— Πρίντεζης, διευθυντής τής «Φύσεως».
— “Α, ναί, ό κ. Πρίντεζης, επιλέγει, οπού 

συνηντήθημεν είς ’Αθήνας, εί; τό ξενοδοχεϊον 
τοΰ ΙΙρίγκηπο; Γεωργίου, πρό δύο έτών. Καί 
πώς έδώ, πότε ήλθατε ;

— Προχθές. Δέν σάς έλεγον, οτι κάποτε θά 
έλθω νά ιδω τήν Τραπεζουντα σας ; ’Ακριβώς 
έσκόπευον νά σάς έπισκεφθώ σήμερον.

τόν ζ. Κογκαλίδην, με-
/ συναντώ 

μοί

καί

αϊ-
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— Εύχαρίστως, νά έλθετε, κατοικώ έδώ ό
πισθεν. Ιδού όπισθεν έκεϊ. "Αν θέλετε, θά σάς 
περιμένω κατά τάς τρεϊ;.

— Δέν θά λείψω, κύριε ’Ακρίτα.
Μετά τό φζγητόν και περί τήν προσδιορι- 

σθεΐσαν ώραν έκρουον τόν κώδωνα κιγκλιδωτή; 
έξωθύρας, πρό αύλή; εύρυχώρου, έναντι τή; 
οποίας ωραία διώροφος οικία έδέσποζε τοϋ όλου 
διαμερίσματος. Μικρά δέ τις κόρη, χαρίεσσα, 
προβαλοΰσα έν τώ εξώστη, έσυρε τό σύρμα και 
εισερχόμενος άνεγνώρισα τήν χαριτόβρυτον ανε
ψιάν, έπ’αδελφή τοϋ κ.’Ακρίτα, μεθ’ ής πρό 
τριετίας είχεν έλθη είς τάς ’Αθήνας.

— Τί κάμνεις, Δεσποινίς, τή λέγω, μ’ έν- 
Ουμήσαι; μέσα είναι ό θείος;

— Πώς ; κ. Πρίντεζη, σάς ενθυμούμαι,ναί, 
όρίστε, σας περιμένει.

Δεξιόθεν εύρέος άντιθζλάμου καί έντός δω
ματίου τής υποδοχή; ήτον ό κ. ’Ακρίτα; μετά 
τινο; φίλου κυρίου, συνομιλοϋντες.

— Όρίστε, κύριε Πρίντεζη, καθήσατε, δέν 
είμαι πλέον ώ; μ ’ έγνωρίσατε, έπαραγήρασα 
καί άρχίζω νά μή βλέπω καλά, μο'ι λέγει μετά 
τινο; άπογοητεΰσεως.

— Δέν έχετε φόβον ακόμη, κ. Άκριτα, διότι 
δέν φαίνεσθε καταβεβλημένος τόσον, όσον νομί
ζετε. "Εχετε καιρόν άκόμη νά κάνετε καλά.

— Είθε, άλλά τί τά θέλετε, αισθάνομαι 
τά; δυνάμει; μου έξαντλουμένας. Καί τί άλλα 
νέα μας φέρετε έξ ’Αθηνών;

— ’Απουσιάζω πλέον τοΰ μηνός, ησυχία δέ 
επικρατεί ήδη καί βαίνομεν πλέον πρό; τήν 
άνόρθωσιν τών κακώ; έχόντων.

— Καλή ιδέα, άλλά αύτοί, οί όποϊοι Οά 
κάμουν τήν άνόρθωσιν, δέν είναι οί ίδιοι δπου 
τά έκαμαν θάλασσα ;

— ’Ακριβώς αύτοί είναι, άλλά μετενόη- 
σαν, ώς ή Μαγδαληνή, φαίνεται, διά τόν 
κατήφορον, δπου έπήραν καί αποφάσισαν άντί 
νά φύγουν, άφίνοντες έρείπεια, νά άνεγεί- 
ρουν πριν στερεόν οικοδόμημα, δπως κατωρθώ- 
σατε καί σείς ν’ άνεγείρετε άριστον Νοσοκο
μείο*, ώ; ήκουσα καί ώραΐον οίκον, ώς βλέπω.

— Τίποτε δέν έκαμα, τό καθήκον μου έξε· 
τέλεσα καί νομίζετε, σείς, κ. Πρίντεζη,οτι Οά 
τό κατορθώσουν;

— Τίποτε δύσκολον καί άδύνατον είναι εΐς 
τόν κόσμον,εκτός τής θελησεως.

— Ήλθον έπανειλημμένω; είς τάς Αθήνας, 
εϊδον ωραία πράγματα, κτίρια καί μουσεία, 
ώραίους δρόμους καί καταστήματα, άλλά τά 
δημόσια εί; κακήν κατάστασιν.

— Μήν άπελπίζεσθε,δλκ τά έθνη διέρχονται 
έκάστοτε τοιαυτας κρίσεις, τά πολιτεύματα 
είναι καλά, όπόταν καλώς διευθύνονται,ξταν δ
μως χαλάσουν ή πρέπει νάφύγουν οί πολιτευταί 
του ή μέ κίνδυνον τής κεφαλής των αύτοί νά 
τά διορθώσουν. Αύτό ήδη γίνεται καί είς ημάς.

Καί παραμείνας έπ’ άρκετόν έτι παρά τώ 
καλλίστω καί άγαθοτάτω τούτω πατριώτη, 
άνταλλάξαντε; διαφόρου; ομιλία; περί τής πο
λιτικής ημών καταστάσεως καί άλλων διαφό
ρων άντικειμένων, άπεχαιρέτησα καί άπήλθον.

("Επεται συνέχεια)

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΑ

’β Θεέ! είς τό ρεΰμα τοΰ βίου, 
διατϊ νά γνωρίζω εκείνην, 
κι’ ώς πνοή νά παρέλθουν τοΰ ίου, 
al χρυσαΐ μας στιγμαϊ παρευθύς ;

Έόν μένη άκόμη μιά μόνη, 
εις τά στήθη πνοή δέν τήν θέλω, 
δέν μ' Ανήκει, μ’ άρκοΰσιν οί πόνοι 
δέν μέ θέλγει πειά Φοίβου άκτίς.

Τά λουλούδια ώχρα μαραμμένα, 
είς τους κήπους μέ 'μένα πενθοϋοι, 
Και τ ’ Αστέρια θολά λυπημένα,
Σ’ τήν ’/χώ τών παλμών μου θρηνοΰσι.

'Φεύγει Πλάστα μακράν καϊ άφίνει, 
εις πελάγη ερήμου εμένα,
Δέν θυμάται ποσώς καϊ εκείνη, 
έκ ιών όσων μ' ύπέοχετο ένα

Μέ όστέρησας Πλάστα τήν μόνην 
είς τόν κόσμον αυτόν ευτυχίαν, 
Σβύνει κάθε έλπίς, καί παγώνει, 
μιά καρδιά είς σκληρόν τρικυμίαν.

Φεύγεις ! φεύγεις ! πλήν δός μοι δπΐσω 
τής καρδιάς μου τά λείψανα κόρη, 
Καϊ μ' αυτά δυστυχής πιά νά ζήσω, 
πέραν 'κεΐ υψηλά είς τά όρη.

Τά θηρία, τους βράχους, τά δρνίσ,
'μέραν νύκτα θά έχω γιά φίλους, 
Καϊ έκεϊ θά θυμούμαι αιώνια, 
σέ ποΰ άκαρδη μ' έστησας ήλους.

"Οταν μάθης Αργά καϊ πεθάνω, 
φέρε ένα λουλοΰδι καϊ βάνε, 
Είς τό μνήμα μου κόρη ίπάνω, 
καϊ Σταυρόν άπό ξΰλον μέ κάμε.

Γράψε συ μέ τό ίδιο σου χέρι, 
ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΕΙΜΑΙ ΘΥΜΑ
Τής ζωής μου σΰ ήοο τ’ άστέρι,
ΦΕΥ! Ι1ΡΟΩΡΩΣ Μ'ΕΔΕΧΘΙΙ ΤΟ ΜΝΗΜΑ.

Καιρόν ιή 12-39,12 1900.
Φίλιππος Μ. ΜελιόΦΐς.

Η ΦΥΣΙΣΗ ΤΑΧΤΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
Πολλά πράγματα είς τόν κόσμον αυξάνουν, 

κινούνται, τρέχουν, πετοΰν, άλλο βραδύτερου, 
άλλο γρηγορώτερον. Ό κάτωθι πίναξ, ό όποιο; 
αρχίζει άπό τήν αύζησιν τοΰ όνυχος καί τελεί 
όνει είς τόν ηλεκτρισμόν, μας δίδει μίαν ιδέαν 
ιής συγκριτικής ταχύτητος είς τον κόσμον.

καώ δευτεροίτπιον
Όνυξ άνθρώπου.....................θ.000,000,002 τ.μ.
Ίνδοκάλαμος ........................ 0.000,027 τ.μ.
Τρίχες τής κεφαλής............... 0,000 013 τ.μ
Σαλίγκαρος.............................. 0,000,015 τ μ.
Κίνησις βαδίσματος............ 1.— μετρον
Κολυμβητής.............................. 1.10 »
Στρατ. βάδισμα πεζικού· 1,33 »
Βάδισμα ίππου..................... 1,83 »
Πνοή ζέφυρου.................   ■ · · 2— »
Δρόμος ίππου (τρότ)· · · ■ 4,—
Δρομεύς ....................................
"ίππος καλπάζων............... 5,60 υ
Ίστιοφορον.............................. 6,—
’Άνεμος κινών άνεμόμυλον 7,-
Παγοδρόμος.............................. 8 — »
Πλοιάριον αύτοκινητον · · · 8— »
Θωρηκτόν................................. 9,10 »
'Αμαξοστοιχία εμπορική· 12.—
Άτμόπλοιον · ■ · .................. 13— Λ
Τοοπιλλοβόλον........................ 15,10 »

15 50
Περιστερά αποδημητική· · 22 — »
Τρικυμία 24 —
"Ιππος άφηνιασμένο; · · · · 27 — ϊ>
Αύτοκινητον........................... 28___ Τ>
Ταχεία αμαξοστοιχία ■ · · 32— Β
’Ανεμοστρόβιλο;..................... 45— Β
Ήχο; διά τοϋ άέρος· · · ■ 337— »
Κύκλων....................................... 540— »
Σφαίρα Λεμπέλ..................... 700— »
Ώβ;................................................ γ*
Φώ-·.................... soft οοο
Ηλεκτρισμός....................440,000—

ΠΏΣ ΠΝϋΝΤΑΙ
ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Ό κόσμο; συνήθως πιστεύει, οτι ό υιός τοϋ 
έκατομμυριούχου δέν έχει φροντίδας διά νά αύ- 
ξήσγ, τά έκατομμύρια, τά όποια τώ άφήκεν ό 
πατήρ του, και ετι άρκετή είνε ή φροντί;, 
πώς νά τά έξοδεύη ! Καί δμως ή ιστορία τών 
’Αμερικανών εκατομμυριούχων άποδεικνύει τό 
εναντίον.

Ιίάνδερπμιλτ
Όταν ή μήτηρ τοϋ Βάνδερμπιλτ, οστις έ- 

πωνομάσθη στόλαρχος, ένανούριζεν αύτόν τύ 
1774, εί; έν μικρόν χωρίον παρά τήν Νέαν 
Ί'όρκην, ποτέ δέν Οά έφαντάζετο τί θά έγί- 
νετο τό πτωχόν αύτό παιδίον.Καί όταν τό βρέ- 
φο; αύτό έγινε δέκα καί δώδεκα έτών, ήτο 
πολύ εύτυχισμένον όσάκι; έκέρδίζε 5—6 δεκά
ρες τήν ημέραν άπό θελήματα. Καί όταν ά
κόμη μέ τάς οικονομίας του κατώρθωσε ν’ ά· 
γοράση μίαν βαρκούλα, διά νά μεταφέοη τά 
λαχανικά τοϋ κόσμου εί; τήν Ν. Ί'όρκην, έθε- 
ώρησε πλέον, δτι έξεπλήρωσε τόν προορισμόν 
του έπί τής γής.

Άλλ ’ ή Μοίρα είογάζετο δι1 αύτόν καί ή 
βαρκούλα σιγά σιγά έγινε* άτμόπλοιον, καί εί; 
ολίγα έτη έσχημάτισε στόλον ολόκληρον άπό 
ββ άτμόπλοια, τά όποια άφιναν κέρδος είς τόν 
ιδιοκτήτην των 1 έκατομμύριον δολλάρια κατ ’ 
έτος, δηλαδή 5 έκατομμύρια φράγκα. Καί τό 
παιδίον αύτό τή; Τύχης, τό όποιον ώνομάζετο 
Βανδερμπιλτ, άφήκεν εί; τόν υιόν του Ερρίκον 
περιουσίαν 75 εκατομμυρίων δολλαρίων, δη
λαδή 600 περίπου έκατομμύρια φράγκων!

Δέκα μόνον έτη έζησεν έπειτα ό Ερρίκος 
Βάνδερμπιλτ. Καί δμως τώ ήσαν άρκετά, διά 
ν’ άφηση είς τόν πρωτότοκον υιόν του 324 
έκατομμ. φράγκων, εί; τόν δεύτερον 300 έκα · 
τομμ. φρ., είς τόν τρίτον 70 έκατομμ. φρ. καί 
εί; τήν ταλαίπωρον χήραν του μόλις έν έκατομ. 
εισόδημα τό έτος.

Ό πρωτότοκος Κορνήλιο; συντόμως τά 324 
έκατομμύρια τά ηϋξησεν είς 600, ό δέ άδελ- 
φός του Ούίλλιαμ, ό όποιος εϊνε σήμερον αρ
χηγός τής οικογένειας Βάνδερμπιλτ, ή όποία 
έχει 2 1)2 δισεκατομμύρια φρ. το ολον, έχει 
καί αύτός άλλα 600 έκατομμύρια.

ΓκΟΓΛΟ

Εί; κόλαφος ύπήρξεν ή αρχή τής περιουσίας 
τών Γκούλδ. Ό Τζαίυ Γκούλδ, δέν ήθελε νά 
κάμη κάποιαν βαρείαν εργασίαν, τήν όποιαν 
τοϋ παρήγγειλεν ό πατήρ του, πτωχός γεωρ
γός· καί αύτό; τοϋ έδωκεν ένα γερόν μπάτσον. 
Τόν Τζαίυ τόν έπήρε τό φιλότιμο κ ’ έπήρε τών 
όμματιών του, ώ; λεγομεν, καί έφυγε μακράν, 
διά νά εύρη τύχην. Έπειτα άπό πολλάς πε
ριπέτειας, έφθασεν εί; Χεαν Ί’όρκην, μόνον 
έφόδιον έχων μιαν ποντικοπα· ϊδα, ίδιζή; του 
έφευρεσεω;. Δέν έκαμε τίποτε με αύτήν, άλλ’ 
αύτή τον έζηνάγκασε νά πεισμάτωσα, εί; τόν 
άγώνα τή; ζωή;, ό όποιο; ήτο πολύ δύσκολο; 
εί; τήν αρχήν.

Σιγά-σιγά δμω; προσεκολήθη εί; εταιρείαν 
βυρσοδεψών, είς Πενσυλβανίαν, έγινε κατόπιν
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μέτοχος, ένυμφεύθη τήν κόρην ενός πλουσίου 
πελάτου και όταν είς ηλικίαν 58 έτών άπέθα- 
νεν, έμοίρασεν είς τά παιδιά του 400 εκατομ
μύρια.

νΑ<ίτοο

Ό Τζών "Αστορ, ό αρχηγός της δισεκατομ- 
μυοιούχου οικογένειας "Αστοο, όταν τό 1783 
έφυγεν άπό τήν Γερμανίαν, όπου έγεννηθη, ώς 
μονήν περιουσίαν καί μόνον εμπόρευμα είχε δώ
δεκα φλογέρες. Βαθμηδόν όμως έγένετο ύπη- 
ρέτης, εις κατάστημα γουναρικών, κκτώρθωσεν 
έπειτα νά γίνη υπάλληλος, κατόπιν άρχιϋπαλ- 
ληλος, έπειτα υποδιευθυντής κα’ι εις τό τέλος 
ιδιοκτήτης. Και τό περίεργον εινε, οτι όταν άνε- 
χώρει άπό τήν πατρίδα του άπένταρος κ’ έβά- 
διζε πρός τήν ’Αμερικήν, είχεν έν έαυτώ τήν 
πεποίθησιν, οτι Οά γίνρ πλούσιος καί πολύ 
πλούσιος.

ΓόοΓιων ΜπέννετW

Ό Γόρδων-Μπέννετ, ό πατήρ τοϋ σημερινού 
πολυεκατομμυριούχου ιδιοκτήτου τής έφημερί- 
δος «Κήρυξ τής Νέας Ύόρκης», ό όποιος ήτον 
αρχηγός τής οικογένειας, πρό έν-ενήντκ ακρι
βώς έτών άπέθνησκε τής πείνης είς τού; δρό
μους τής Νέας Ύόρκης, καί εύγνωμονοΰσε τού; 
ύπηρέτας τών ξενοδοχείων, οσάκις τώ έδιδον 
ολίγον φαγητόν, διά νά κατευνάση τήν πείναν 
του. Έπί δεκαέξ έτη έπάλκισε πρός άγρίαν τύ
χην, μέχρι τής στιγμής, οπού τώ ήλΟεν ή έμ- 
πνευσις νά έκδώση εφημερίδα. Διά τή: έπιμο- 
νής δέ καί τής έργασίας κατωρθωσε νά γίνρ 
έκατομμυριοΟχος· ό δέ υιός του άπέκτησε J 5 
έκζτομμύρια καϊ ό σημερινός ιδιοκτήτης, ό νεό
τερος υιός τοΰ Τζαϊμς, ύπολογίζεται, ότι έχει 
300 έκατομμύρια.

ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΜΑΣ

Οί οφθαλμοί μας είνε τό πολυτιμότερου δώ
ρον τή; φύσεω; είς τόν άνθρωπον, μετά τόν νοϋν 
άλλά εινε καί τό ωραιότερο·/ κόσμημα τή; αν
θρώπινης μορφής. Διά τοΰτο έκαστος άνθρωπος 
πρέπει νά μέριμνα διά τούς οφθαλμούς του, 
διότι, ή διατήρησις ισχυρά; όράσεως μέχρι βχ- 
Οέο; γήρατος, έξαρτζται κατά πολύ άπό τήν 
έπιμέλειάν μας πρός αύτήν.

Είς πάντα;, ανεξαρτήτως έπαγγέλματο;, 
είν ’ επιβλαβές τό πολύ ζωηρόν φώ; ή αντίστρο
φος, τό άνεπαρκέ; φώς. Μερικά Ομως έπαγγέλ- 
ματα εκθέτουν τούς οφθαλμού; είς πολλάς βλά- 
βας καί παθήσεις, άπό τάς όποιας πρέπει νά 
προφυλλάσσονται οί έπαγγελματίαι ιδίως.

Και πρώτον υπάρχουν έπαγγέλματα, τά 
όποϊα έκθέτουν τούς οφθαλμούς είς τραυματισ
μούς. Οί σιδηρουργοί, οί μαρμαράδες, οί ύα- 
λουργοί, οί μηχανικοί καί θερμασταί μηχανών, 
οί έογάται μεταλλείων κ.τ.λ.είνε διαρκώς ύπο · 
κείμενοι είς τραύματα τών οφθαλμών. Κατά 
δεύτερον λόγον έρχονται οί κτίσται, οί ξυλουρ
γοί, οί ύποδηματοποιοί κλπ. Οί έργαζόμενοι 
είς έργοστάσια, οπού δυνατόν νά συμβαίνουν 
έκρήξεις, πρέπει νά φέρουν ύέλους προστατευ- 
τικάς τών οφθαλμών, διά νά μήν εισέρχονται 
είς αυτούς μόρια μετάλλων ή άλλων ούσιών. 
Διά έκαστον τραϋμα τοϋ οφθαλμού, οσον καί 
άν φαίνεται μικρόν καί άσήμαντον, δέον νά 
προσκαλήται ό ιατρός- διότι, οσον μικρόν καί 
άν φαίνεται τό τραϋμα, δύναται νά έχη συνέ
πειας φοβερά;, έάν δέν θερζπευθη έγκαίρως.

"Οταν συμβή έγκαυμα, πρωτίστως πρέπει νά 
γίνη πλύσις τοϋ οφθαλμού μέ άφθονον ΰδωρ. 
Κατόπιν, έάν τό καύσιμον προήλθεν έξ άσβέ- 
στου, μεταχειριζόμεθα ΰδωρ μετά σακχάρεως· 
έάν μέ νιτρικόν άργυρον, μεταχειριζόμεθα ΰδωρ 
μετά άλατος. Καλόν μέσον, διά νά καταπραύ- 
νωνται οί πόνοι, είνε ή βαζελίνη άνάμικτο; 
μετά κοκαΐνης.

Δεύτερον- υπάρχουν έπαγγέλματα, τά όποϊα 
καταπονούν τήν ορασιν. ’Εκείνοι, οί όποιοι κα
ταπονούν περισσότερον όλων τού; οφθαλμούς 
των, είνε οί τυπογράφοι, οί ώρολογοποιοί, οί 
ράπται, κκί ιδίως αί ράπτριαι και κεντίστρικι.

ΙΪΙΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Φάριιακον κατά τών έγκανιιάτων

Άμέσως ώς καήτε, δηλαδή τδ ταχύτερο·/, καλύψατε 
τήν πληγήν μετά ,παχέος στρώματος χυλοΰ διαπυρω- 
Οϊίσης μαγνήσια; καί ύδατος και ανανεώσατε τό κα
τάπλασμα αύτό μέχρι; οτου κχταπκύσουν οί πόνοι τής 
πληγής, όταν έκΟέσητε ταύτην είς επαφήν μετά τοϋ 
άέρος.

Έπίσης καλόν φάρμακο/ κατά τών εγκαυμάτων θε
ωρείται τό αιθέρων έλαιον τής μέντας, διότι κατα
παύει αμέσως τους πόνους.

Οί χωρικοί συνειΟΐζουν τό σαπωνόνερον.

Ό Ιατρός όας

Ή γλώσσα. Ό σπεύδων νά εϊπη κάτι μεγα
λοφώνως καί επιβλητικά; ούδένα κακόν ή απο
τέλεσμα επιφέρει. *0 μετά λελογισμένης όμως 
βραδύτητος, σκέψεως καί φρονήσεω; όμιλών 
οπουδήποτε, σπείρει είς έδαφος καρποφόρον.

— Μά είσ'ε ανυπόφορος, Κύριε, πάντοτε τήν ώραν 
οπού καθαρίζω. έρχεσθε. Λές κκί τό κάνετε δά επίτηδες 
νά μάς βρωμίσετε πρώτος-

— θΛι> Χαλέ, Θά πή πώς αγαπώ τά παστρικά, 
κυρά Λενιώ Ό κύριος επάνω είναι ;

— Σάς είπα είναι ώρα που καθαρίζεται.

— Σείς οί ψιλοί δέν έχετε κουκούτσι μυαλό Όλος 
ό κόσμος τό λέγει.

— Τότε πώς κάνουμε παράδες,’άν δέν είχαμε μυαλό;
— Λυτό, φίλε μου, όντως δέν εξηγείται- καί ώς 

φαίνεται καί οί παράδες δέν θά έχουν μυαλό.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μεταξύ δημοσιογράφων:
— Αι, πώς σοΰ έφάνη τό σημερινόν κύριον 

άρθρον μου; ήτο λαμπρόν !
—Τό σημερινόν; πολύ επίκαιρον, ελπίζω δέ 

νά δόση αφορμήν είς σχόλια.Τό ανέγνωσα δί;.
—Δί; ; σζς εύχαριστώ, πόσον εισθε δίκαιος, 

αγαπητέ συνάδελφε.
—Νζί, φίλε μου, έτσι είναι, όπου τό άνέ- 

γνωσα κζί πάλιν, μοϋ έφάνη τόσον σκοτεινόν.

Εί; δεινός ένορκος;
— Έγω, έχρημάτισζ πολλάκις ένορκο; εί; 

τό κακουργιοδικεϊον. . . λοιπόν πάντοτε κοιμώ- 
μζι, διότι έάν προσέχω νζκούσω τόν κ. πρόε
δρον, τού; μάρτυρας, τόν εισαγγελέα, τού; δι
κηγόρους καί τόν κατηγορούμενον,τότε δέν είναι 
δυνατόν ποτέ νά σχηματίσω μόνος μου γνώμην.

Εις ασθενή; ιδιόρρυθμος πρός τόν ιατρόν:
—Λοιπόν, ιδού ακριβώς τι αισθάνομαι, ια

τρέ. Μοϋ φαίνεται, οτι έχω εί; τό στήθος σί
δερα νά κζίουν, είς τον λαιμόν ρόδες νά γυρί
ζουν, εί; τό κεφάλι μου σφυριά νά κτυποϋν κζί 
εί; τήν κοιλίαν βόμβες νά σκοϋν !

—Τόν καϋμενον ! ολόκληρον κόλασιν έχει; 
μέσα σου, (κατ' ιδίαν). 11ώς διάβολο νά τόν 
κάμω νά τά χώνευση. . .

—Ναι, ιατρέ, αύτό είπα καί έγώ, πω; ό 
διάβολος δέν μ’ άφίνει νά χωνευσω. Τώρα κα
ταλάβατε τι φάρμακο χρειάζομαι.

—Βέβαια, βέβαια, θά πάρης αύτό τό καθαρ- 
κτικόν κζί θά φύγη ό διάβολος.

Ό ιατρός. Καί τί κάμνετε, Κυρία, διά τούς 
ρευματισμούς σας;

'II Κυρία. Θεέ μου, τίποτε, ιατρέ, άπελ- 
π'.σθην πλέον, πόνοι φρικτοί.

Ό ιατρός. Καλώς, άμα θέλετε, ξεύρω ένα 
φάρμακου δραστηριώτερον άπ ’ αύτό.

— Λοιπόν, θέλει; νά γίνη; καί σύ αεροπλάνο;. 
'Έκαμε; ποτέ δόκιμά; εί; άερόπλανον;

—"Οχι, Κύριε, άλλά κάτι ξεύρω, έπεσα έως 
τώρα πολλαϊ; φοραίς άπό ύψηλά μέρη.

Είς τάς φυλακάς ό δεσμοφύλαξ.
—Κκί σύ, Κύριε, άνύπανδρο; είσαι; περίερ

γον, σχεδόν όλοι, όπου μζς φέρνουν, δέν είναι 
παντρεμένοι.

— Φυσικά, διότι προτιμούν τήν φυλακήν αύ 
τήν άπό τήν άλλην, τήν δεσμοφυλζκήυ.

Ό Καθηγητής. Παρακαλώ, μέ τού; τρελ- 
λούς νά μή γελάτε κζί παίζετε, διότι καί αύ
τοί είναι άνθρωποι ’ίδιοι οπω; καί ήμεΐς.

Εί; επαρχιώτης ήτο προσκεκλημένο; παρά, 
τω κ. Κ. . . συμβούλω. ΙΙρό; τό τέλος δέ τοϋ 
όντως επιδεικτικού γεύματος, οπερ έκζμον, λέ
γει αύτώ ή σύζυγο; τοϋ Συμβούλου:

—Ξεύρετε, νά μή τρομάξετε τώρα, ό'που θά 
ρίξωμε καί μίαν τρακατρούκα- τό κάμνομεν διά 
τούς γειτόνους, διά νά νομίσουν, οτι άνοίγομεν 
σαμπάνιες.

Είς μέλλω·/ νεόνυμφος πρός φίλον του:
—ΙΙερίεργον νά προβαίνης εί; αρραβώνας μέ

τήν ιδέαν, οτι παίρνεις μελαγχροινήν καί τήν
έπιοΰσαν νά τήν βλέπης ξανθήν.

—Τί ανόητος! Δέν είξεύρεις, ότι σήμερον αί
γυναίκες είν::. διπρόσωπες;
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5ου και 6ου τεύχους

13. Άμφί—Τρ!τη=’Αμφιτρίτη. — 14. Αίγυπτος, 
Βέλγιον, Αυστρία - 15 Ό τών ομώων βίος πικρός.— 
16- Προσωπική κράτησις.— 17. ΔακίΛ, Αί'σωΝ, Νε- 
μέΑ, Ιωσήφ, ΑίγλΠ.— 18. ‘Υπέρ ή ψιλή ή κεϊ Ε έν 
α με ρι κε“= Ύπερύψηλοι ο’ικΐαι έν ’Αμερική.

Λύται. Χαρίδημος Σταυρίδης έ; ’Οδησσού 3, Θ· 
Γτωργιάδης έξ Αθηνών 2, Νικόλαος Βίσαρης έκ ΓΙα- 
τρών 3, Ελπίς Νουμίδου έξ ’.Αργοστολιού 2, Ά ρ. 
Πάνου έκ Κάιρου 4, ’Ελπίς Κωστίδη έκ Βώλου 1, 
’Ιουλία Ζαρίφη 4. ’Αθανασία Γρύλλου έκ Ρόδου 2, 
Μαύρος Κύκνος έξ Αθηνών 4, ’Ανθή Φίλωνος έκ Πχ- 
τρών 6.

-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΣ,.

Μ. Ν. Κ χ λ ά μ α ς. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύ- 
χαριστοΰμ’ν πολύ —Σ. Λ Πελορετσεσχά- 
γ ι α. Στείλατε έμβχσμχ μέ cheque έπί Παρισΐων — 
II. H. Πύργο ν. Βραχεία καί επιστολή έλήφθη
σαν. Εύχαριστοϋμεν — Ν. Γ. 'I μ π ρ I κ-Τ ε π έ. 
Άπηντήσαμεν.’Αναμένομεν συντόμως νεωτεραν σας.— 
Ε. Γ. Γ α λ α τ ά κ η. Άπιστολή έλήφθη. Άναμέ- 
νομεν παρακα>οϋντες φροντ σητε ταχέως—Φ.Μ. Κύ
προν Έχει καλώς. Συμμορφωθηιδμεθα καί γράψω- 
μεν. — I. Β-. Μ όσ χ α ν. ’Επιστολήν έλάβομεν. JEu- 
χαριστοϋμεν θερμώς δι’ έκτέλεσιν παραγγελίας μας — 
Λ. Κ. Π έ ρ α ν. ’Επιστολή καί περιεχόμενα έλή
φθησαν. Εύχαριστοϋμεν. Εύχόμεθκ ανάρρωσιν κτλ.— 
Ε Μ. Π ρ α β ο ύ ν η. Έχει καλώς Άπηντήσχ- 
μιν και αναμένομεν νεωτέραν σας συντόμως —Μ X. 
Σ φ ά ξ Εύχαριστοϋμεν ’Αναμένομεν νεωτέραν σας. 
—Σ Κ Φ ι λ ι π ο ύ π ο λ ι ν. Έλήφθη. Έγρά- 
ψαμεν. Αναμένομεν.— Α. Τ. Ά μ α λ ι ά δ α. Έ
λήφθησαν Εύχαριστοϋμεν. — Λ. Β Σάμον. Ά
πηντήσαμεν Αναμένομεν νεωτέραν σας.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
Όλη ή σειρά τών εσχάτως έκτυλιχθέντων γεγο

νότων τής έν Γουδί στάσεως τών αξιωματικών, τοΰ 
μεγάλου λαϊκού συλλαλητηρίου, τής ένάρξεως τής 
Βουλή-, (απόψεις εσωτερικά· καί εξωτερικοί) τής 
στάσεως τοϋ Ναυτικοϋ, τής φοβέρας πυρκαίας τών 
ανακτόρων κτλ. έπί άρίστου στιλπνού φωτογραφικού 
χάρτου. "Εκαάτον άντίτυπον δρ. 1.

« Άποστελλεται τώ αιτοϋντι σηυ,είωσις λεπτομερής 
ολοκλήρου τής σειράς·.

Καλλιτεχνικοί όωτογρ:ιάίαι
Σκηναί Άθηναϊκώ* εορτών καί τής κινήσεως τής 

πόλεως. Οί Βασιλείς έν ταίς τελεταΐς. Απόψεις Πει
ραιώς καί Φαλήρων κ.τ.λ.

Άδελόοι Πρίντεζη
Photo—Reportage

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΩΡΟΣΚΟΠΙΑ

Είς τήν ψυχολογίαν καί τδν πνευματισμόν 
Ανάγεται ή άποκάλυφις τού παρελθόντος» 
παρόντος καί Μέλλοντος, ώς καί πάόης αί
τιας καλού ή κακού.

Τά πάντα έξαρτώνται καί έξελίόάονται έν 
τφ γηΐνω κόιίιιω ούχί όυμπτωτικώς η τυχη- 
ρώς, διότι τύχη καί άύμπτωθις είσίν ΐάα τφ 
μηδενί καί έκ τον μηδενός μηδέν προκύ
πτει, άλλ’ έκ προδιαγεγραμμένου άχεόίου, 
ϊίτοι έκ φοράς. σειράς καί συνέπειας πάάης 
κινήΰεως. έχούόης ώς άφορμιιν μίαν αιτίαν, 
ήτις πάλιν αίτια γεννάται έκ τού λόγον, 
τούτου φνάικώς έχοντας πνευματικήν πη
γήν. Ή αίτια λοιπόν είναι άρχή τής έξελί- 
ξεως έκάότης πράξεως. ήτις άναποδράάτως 
έξελίσθεται άννωδά τή φύσει τής αιτίας.

'Επομένως διά τής επιτυχούς διαγνώάεως 
έκάότης αίτιας:

Ιον ’Αποκαλύπτεται τό παρελθόν, παρόν 
καί μέλλον μετά τών πιθανών φάσεων αύτών.

2ον ’Εξηγούνται τά καθ* ύπνον πολυποί
κιλα όνειρα.

3ον θεραπεύονται νόθοι καί κακοδαιμο- 
νϊαι Απροσπέλαστοι τή ιατρική.

4ον Διαγινώθκεται ίι μέλλουόα έξέλιξις 
τού giov έκάθτον-

Βον Προλαμβάνονται τά έπελευάόμενα α
τυχήματα, τά Απευκταία καί αί μαγγανεϊαι ■

6ον Παρέχονται όδηγίαι καί σύμβουλοί 
έπί έκάθτου ζητήματος.

Ή διάγνωόις γίνεται διά προσωπικής έξε- 
τάόεως, διά τής άποθτολής τής φωτογραφίας 
καί γραπτής έκθέόεως, όταν πρόκειται περί 
υποθέσεων καί Ασθενών.

Οί βουλόμενοι νά λάδωθιν απαντήσεις έπί 
τών άνωτέρω θεμάτων, δύνανται θυμμορφού- 
μενοι πρός τούς άνωτέρω όρους νά ζητή- 
θωθιν ό,τι τοϊς άρμόζει- Πάθα άποθτολή 
όωτογραφίας δέον νά άυνοδεύηται ύπό ιδιο
χείρου θημειώθεως τής ήλικίας, έγγαμου ή 
ού καταθτάθεως, έπαγγέλματος, ύπογραφής 
καί τού τόπον διαμονής τού ένδιαφερομένου 
ποοθώπου. Πάσα δέ άπάντιιιίις δίδεται έγ
γραφος, θαφής καί άκριβής τφ αίτούντι, οθ- 
τις προκαταβάλλει ή άποθτέλλει τά άντί · 
τιμά, ήτοι δρ- Κ διά τό Ιον ζήτημα, δρ. 3 
διά τό 2ον ζήτημα, δρ. 10 διά τό 3ον ζή
τημα. δρ. (> διά τό 4ον ζήτημα, δρ. 12 διά 
τό 1>ον καί δρ. 10 διά τό tiov.

Διεύθυνθις οδός Σωκράτονς 2.

11ΑΡΑΚΑΛ0ΥΝΤΑΙ θερμώς οί κατα τό
πους άνταποκριταί μας, ώς και οί καθυ- 
στεροϋντες συνδρομάς της «Φύσεως» και 
τοΰ «Πανοράματος» δπως εύαοεστούμενοι 
άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας πρός ε’ξόφλη- 
σιν τής οφειλής των και διότι Λ έκδοσις 
τόσον πολυδάπανου έργου απαιτεί τακτι
κήν καταβολήν τών συνδρομών.

Ά Ο ή ν α ι ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΧΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


