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ΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤίΙΝ ΚΕΡΑΥΝ0Ν
Ή καταστροφή, ήν ό κεραυνό; επιφέρει 

είς τόν κόσμον, ίδίφ τήν ανθρωπότητα, είνε 
πολυποίκιλλος καί δή απεριόριστος. Τρομερός 
φανταστικός κό
σμος καί άόρατος 
κόσμος, απτεται 
τής γης μ«ς. χιλι- 
άκις θαυμασιώτε- 
ρος δλων τών 
φανταστικών δη- 
μιουργη μ ά τ ω ν 
τών άνατολικών 
παραδόσεων, ω
κεανός αγνώστου 
ίίλης, ουτίνος ή 
αυλός παρουσία 
διαρκώς μάς απο
καλύπτεται δ ι α 
τών τρομακτικών 
ηλεκτρικών παρα
στάσεων του.

Έτι ήδη, τό 
λαμπρόν φως τής 
αστραπής καλύ
πτεται άφ’ ήμών 
διά σκοτεινού πέ
πλον άδιαρρήκτου 
μυστηρίου. Άλλ’ 
αισθανόμενα, δτι 
ενταύθα υπάρχει 
άπροσδιόρι σ τ ο ς 
δύναμις καί αινι
γματώδης ισχύς, 
ήτις κυριαρχεί ή
μών καί τοΰ κό
σμου μας.

Πολλαπλάσιά· 
ζοντες τάς παρα
τηρήσεις μας καί Οναιαατική ιταράβταοι; του χεραυι'ο?.

συγκρίνοντες τά μεταξύ αυτών γεγονότα, ά- 
τινα παρουσιάζουσιν αναλογίαν τινά, δυνά- 
μέθα νά έλπίζωμεν, ή μάλλον νά έξαγάγωμεν 
άμεσόν τι συμφέρον, δτι τουλάχιστον συντε- 
λοΰμεν είς τήν άποκάλυψιν (βαθμιαίαν) τών 
νόμων, οί'τινες διέπουσι τό τόσον αόρατον, 
δσον καί λεπτεπίλεπτον ηλεκτρικόν ρευστόν.

Άφ’ένός τοϋτο 
φονεύει α’ίφνηδί- 
ως άνθρωπον, 
χωρίς ν’ αφήση 
ίχνη τής διαβά- 
σεώς του,ένώ άφ’ 
ετέρου κατακαίει 
μόνον τά ένδυμα- 
τά του καί φθάνει 
μέχρι καί τοΰ 
δέρματός του χω
ρίς νά τόν έγγίση.

’ Αναφλέγει άλ
λως τε τό έσωφό· 
ριον καί καίει εν
τελώς τό έξωτερι · 
κόν ένδυμα. Εις 
άλλας περιστάσεις 
δράττεται τής ευ
καιρίας τής υπό 
τής λάμψεως προ- 
ξενουμένης ταρα
χής μας καί άφαι - 
ρεΐ εντελώς τά εν
δύματα τίνος, ά- 
φίνον αυτόν εν
τελώς γυμνόν, ά
ψυχον καί χωρίς 
νά τώ προξενήση 
τό ελάχιστον εξω
τερικόν πλήγμα, 
ουδέ καν άμυχήν. 

Πρό παντός πα- 
ρατηροϋμεν, ότι 
δέν πρέπει νά φο- 
βώμεθα τόν κρό-
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τον τής βροντής, άλλά τήν έπίδρασιν τής ασ
τραπής.‘0 βρόμος τοΰ κεραυνού βεβαίως συν
ήθως μας Απειλεί καί φοβίζει καί έν τούτοις 
όπόταν Ακούεται ή βροντή, πας κίνδυνος έκ 
τούτου έχει πρός στιγμήν παρέλθει καί δή τοι- 
οΰτος δέν ύφίσταται πλέον διά τόν ίδόντα τήν 
Αστραπήν ταύτην, καθόσον έάν τό πρόσωπον 
τοΰτο έπρόκειτο νά κεραυνοβοληθή, δέν θά έ
βλεπε ούτε θά ήκουε τόν κτύπον, δι’ ού θά 
έπληττετο.

Έν έκ τών αξιοσημείωτων Αποτελεσμάτων 
τοΰ κεραυνού καί τό μάλλον προξενούν τήν 
έκπληξίν μας είνε βεβαίως εκείνο, οπερ πλήτ
τει καί άφίνει τό θΰμα έντελώς έν τή στάσει, 
ό'που δ θάνατος τό κατέλαβε.

Καί έχομεν πάμπολλα περί τούτου παρα
δείγματα.

Πλοϊόν τι ευρισκόμενον έν Πόρτ-Μαχόν έ- 
κεραυνοβολήθη, καθ’ ήν στιγμήν τό πλήρωμα 
περιστέλλον τά ίστία, ήτο διεσπαρμένοι· έφ’ 
ίίλων τών κεραιών. Δεκαπέντε ναϋται, έσπαρ- 
μένοι έπί τοϋ πρωραίου ΐστοΰ,έφονεύθησαν ή 
έκάησαν αυθωρεί, καί τινες μέν τούτων έπεσαν 
είς τό ύδωρ, ένφ έτεροι κεκλιμένοι οντες έπί 
τών άντεννών έμειναν έκεΐ, ώς εύρέθησαν πρό 
τοΰ δυστυχήματος.

Πολλάκις εύρον πτώματα κεραυνοβοληθέν- 
των, είτε έν όρθίφ, είτε καθιστική καταστάσει.

Διηγούνται, δτι τφ 1698 έπί τίνος πλοίου 
προσβληθέντος ύπό κεραυνού περί τήν τετάρ- 
την πρωινήν ώραν, ούχί μακράν τού 'Αγίου 
Πέτρου, εύρέθη τήν πρωίαν πρός τήν πρύ
μνην είς ναύτης, όνόματι Μαρίνος, νεκρός καί 
έν καταληπτική καταστάσει καθήμενος, μέτοϋς 
οφθαλμούς ήνεωγμένους καί μέ τό σώμα ο
λόκληρον είς τοιαύτην φυσικήν κατάστασιν, ώς 
νά εύρίσκετο έντελώς έν τή ζωή. Δέν έφερεν 
άλλως τε ούδεμίαν άλλοίωσιν, ούτε έξωτερικώς 
ούτε έσωτερικώς.

'Ο δέ δόκτωρ Βουδέν Αναφέρει γεγονός έτι 
μάλλον εκπληκτικόν: Γυνή τις προσβληθεϊσα 
έπίσης ύπό κεραυνού, καθ’ ήν στιγμήν συνέ- 
λεγεν άνθος, εύρον αύτήν όρθίαν, άλλ’ δλίγον 
μόνον κεκλιμένην καί κρατούσαν έτι τό άνθος 
είς χεΐρας της.

’Λναντιρρήτως, δέν δύναταί τις νά έννοήση 
τινι τρύπιο Ανθρώπινον σώμα δύναται νά 
σταθή όρθιον καί δλίγον κεκλιμένου, άνευ 
στηρίγματος τίνος, κωλύοντος τήν πτώσιν, 
καθόσον ή περίπτωσις αύτη άντίκειται τοϊς 
φυσικούς περί ισορροπίας νόμοις. Άλλά μέ 
τοιοϋτον φανταστικόν πράκτορα, ώς ό προκεί- 
μενος, ούδέν τό έκπληκτικόν παρουσιάζεται, 
καθόσον τά πάντα τώ είναι δυνατά.

·«-*-
Έν ταΐς πλείσταις περιπτώσεσι τών φαινο

μένων τούτων ή ηλεκτρική ενέργεια παράγει 
καύσεις πλέον ή ήττον βαθείας, αίτινες οσά

κις δέν προσβάλλουσι τόν δργανισμόν δλόκλη- 
ρον, ώς έν τοϊς προηγουμένοις παραδείγμασι, 
"περιορίζονται έπί ώρισμένων μερών τοΰ σώμα
τος. ’Ενίοτε άπασαι είσίν ύπερφυσικαί καί 
προσβάλλουσι μόνον τό έπίδερμα. ’Ενίοτε δέ 
έκτος τής απολύτου άπανθρακώσεως είσδύουσι 
βαθέως έντός τών σαρκών καί έπιφέρουσι 
τόν θάνατον μετά φρικτών πόνων.

Πολλάκις ό κεραυνός διατρυπά τήν σάρκα 
καί τά οστά, αί δέ πληγαί ας άφίνει, ομοιά
ζουν πρός τάς τών πυροβόλων οπλών.

Δύναται έπίσης δ κεραυνός νά προκαλέση 
τήν μερικήν ή δλικήν παραλυσίαν, τήν Απώ
λειαν τής ομιλίας ή τής δράσεως στιγμιαίως 
ή καί δριστικώς επενεργεί πολλαχώς έπί τοϋ 
Ανθρωπίνου οργανισμού.

’Ενίοτε οί διά τών τοιούτων ηλεκτρικών 
ρευμάτων ήμι-άσφυκτικώς προσβεβλημένοι, 
θεραπεύονται δι’ αμέσων περιποιήσεων.

’Ενίοτε δέ τό σώμα καί τά ενδύματα τών 
κεραυνοπλήκτων αποδίδουν δδυνηράν οσμήν, 
προσομοιάζουσαν γενικώς πρός άνημ μένον 
θειον.

·*■-*·
"Εν έκ τών συνεχεστέρων καί περιεργοτέρων 

αποτελεσμάτων τοΰ κεραυνού έπί τών ανθρώ
πων είνε ή Αφαίρεσι; ριζηδόν τής κόμης ή 
τής γενειάδος, διά τής καύσεως ή έκριζώσεως 
αύτής, έν μέρει ή δλοκληρωτικώς.

’Εν γένει δέ τό προσβαλλόμενον ατομον 
εύθηνώς Απαλλάσσεται. Πολλάκις Αρκεί μία 
δράξ τριχός, ΐνα Απαλλαχθή τοϋ τρόμου.Διη
γούνται δέ τήν περίπτωσιν κόρης εικοσαε
τούς, ήτις χωρίς νά τό παρατηρήση καί χωρίς 
νά αίσθανθή τόν έλάχιστον στεναγμόν, τή 
έκόπη ή κόμη ολόκληρος, ώς διά ξυραφίου.

Έν ταΐς πλείσταις δμως περιστάσεσιν ή 
κόμη άναγεννάται, άλλ’ ένίοτε τό τριχωτόν 
σύστημα ριζικώς καταστρέφεται καί δέον ν’ 
άνατρέξι] τις είς δεινόν ιατρόν, έάν δέν θέλη 
νά μένη φαλακρός καθ’ δλην του τήν ζωήν.

Έν γένει οί προσβαλλόμενοι ύπό τοΰ κε
ραυνού πίπτουσι χα[/αί ακίνητοι.

Είνε δέ παραδεδεγμένον τήν σήμερον διά 
πολλών παρατηρήσεων, δτι δ προσβαλλόμενος 
ύπό τής αστραπής καί περιερχόμενος άμέσως 
είς Αναισθησίαν, πίπτει, χωρίς τίποτε νά ϊδη, 
ν* άκούση ή νά αίσθανθή. Τοΰτο δ’ εύκόλως 
εξηγείται, έπειδή δ ηλεκτρισμός κινείται τόσον 
ταχέως, δσον καί τό φώς κα! δή ταχύτεροι· καί 
τοϋ ήχου. Οί όφθαλμοί καί τά ώτα παραλύ- 
ουσι πριν ή ή Αστραπή καί δ κεραυνός προ- 
φθάσουν νά προξενήσουν αΐσθησιν έπ’ αύτών, 
είς τρόπον ώστε, όπόταν οί κεραυνόπληκτοι 
έπανέλθουν είς έαυτούς, δέν δύνανται νά εξη
γήσουν έκ τίνος ατυχήματος έ’παθον.

Τό δτι ηλεκτρικόν ρεύμα συσσωρευμένον έν 
τοΐς νέφεσι, δύναται νά φονεύση άνθρωπον, 

νά έξουδετερώση τάς δυνάμεις του, ή καί νά 
τόν πληγώση έλαφρώς, ούδένα τούτο εκπλήτ
τει, άφοΰ παρατηροϋμεν τά θαυμάσια Αποτε
λέσματα αυτού, ώς καί τά έν τοΐς έργαστη- 
ρίοις μας γενόμενα ύπό άσυγκρίτως μικροτέ- 
ρας ηλεκτρική; δυνάμεως. Άλλ’ δ,τΐ μάλλον 
άξιοπερίεργον έν τω κεραυνώ, είνε ί] ποικιλία 
τής ένεργείας του. Διατί αδιακρίτως δέν φο
νεύει δσους κτυπφ καί διατί και δή ένίοτε. 
δέν τούς πληγώνει δλοτελώς ;

Ό κεραυνός, άφ’ ετέρου ένίοτε—σπανιώ- 
τατα άλλως τε —έξασκεϊ ενεργητικήν έπίδρασιν 
έπί τών παρ’ αύτοΰ πληττομένων Ασθενών.

Καί γνωρίζομεν περιστάσεις τινάς, δπου δ 
κεραυνός έδείχθη Αντίπαλος τών εύγενεστέρων 
οπαδών τοϋ Ασκληπιού, καί καθ’ α; έπετέ- 
λεσεν αληθή θαύματα. Ούτως έχομεν μίαν γυ
ναίκα παράλυτον άπό τριακονταπενταετίας καί 
ήτις άνέλαβεν αίφνιδίως έν ηλικία τεσσαρά
κοντα τεσσάρων έτών, τήν χρήσιν τών κνημών 
της συνεπείς προσβολής κεραυνού.

Έπίσης πολλάκις ό κεραυνός έποιήσατο 
θαύματα έπί τυφλών, Αλάλων ή καί κωφών, 
είς ους άπέδωκεν αίφνηδίως τήν ό'ρασιν, τήν 
Ακοήν καί τόν λόγον. "Ετερος δέ τις, παρά
λυτος καθ’ δλην τήν Αριστεράν πλευράν του, 
Από παιδικής ηλικίας, έκεραυνοβολήθη έν τώ 
δωματίω του, τή 10 Αύγούστου 1807, άπω· 
λέσας τάς αισθήσεις του έπί εικοσάλεπτου ! 
Άλλά μετά τινας ήμέρας, ανέλαβε βαθμηδόν 
καί διά πάντοτε τήν χρήσιν τών μελών του. 
‘Ομοίως Αδυναμία τις τοϋ Αριστερού δφθαλ 
μοϋ έξηφανίσθη τελείως, ό δέ Ασθενή; ήδυ
νήθη νά γράψη άνευ διόπτρων. Τουναντίον 
δέ έπαθεν έκ κωφώσεως.

Τέλος, έάν δώσωμεν πίστιν καί είς τάς δια 
δόσεις, αίτινες φαίνονται αύθεντικαί, συνάγχη, 
πόνοι καί ρευματισμοί έθεραπεύθησαν ύπό 
τοΰ κεραυνού. Άλλά δέν δυνάμεθα νά έξηγή 
σωμεν τίνι τρόπφ τό αόρατον ηλεκτρικόν ρευ
στόν συντελεί είς τοιαύτα; θαυμασίας θερα
πείας.

Πρέπει ν’ αποδώσωμεν'' τήν θεραπείαν εις 
τήν συγκίνησιν, είς γενικήν Ανατροπήν τοΰ 
οργανισμού, άφοΰ έπιφέρει τήν κυκλοφορίαν 
είς τήν κανονικήν αύτής τροχιάν ; "Η πρέπει 
ν’ αποδώσωμεν τή ηλεκτρική ουσία, ήτις δια- 
τελεϊ εΐσέτι άγνωστος είς τούς φυσικούς καί 
φυσιολόγους, ιδίαν ένέργειαν, κατάλληλον νά 
έκριζώνη νοσήματα οΐαςδήποτε φύσεως ;

Ή θεραπευτική ήδη ποιείται έξαίρετον χρή
σιν τοΰ δυναμικού ηλεκτρισμού. Καί μή έκ- 
πληττομεθα, δτι ο κεραυνός παλαίει κατά τοΰ 
ήμετέρου ζωικού ηλεκτρισμού. Καί οποίας εκ
δουλεύσεις δέν θ’ Απέδιδε τή άνθρωπότητι, 
εάν δέν είχεν Ανεξάρτητον βούλησιν ; Όποϊαι 
δέ δυνάμεις δέν άπόλλυνται έν τή λάμψει μιας 
αστραπής ;

Τό γε νΰν έχον ούδεμίαν ύποχρέωσιν εύ- 
γνωμοσύνης έχομεν έναντι τοΰ κεραυνού,διότι 
πολλάς καταστροφάς καί δυστυχίας μάς οφεί
λει, δι’ ολίγα ευτυχή του Αποτελέσματα.

‘Η πλάσειγξ Αληθώς είναι πολύ άνισος !
ΚΑΜ ΦΛΑΜΜΑΡΙΟΝ «·. π.

~· ο

Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΛΝ ΠΑΡΙΣΙΠΝ

Ύηο ΠΑΝΑΓΗ Ν. ΔΙΒΑΡΗ

Περιδιαβάζω»· είς τήν Εκ&εσιν τών ΙΙαρι- 
σίων—1900—τδ βλέμμα μου προσείλ.κυσε τε- 
ταριχευμένη περιστερά, τήν 'ιστορίαν τής οποίας 
θ’ άφηγηδώ, είς τας γραμμας, ας ή φίλη— 
«. Φύσις* =δια&ίτει ύπό τήν γραφίδα μου.

Φ"
ΊΙ περιστερά αντη τετράκις διεπέρασε τας 

ίχθρικας λεγεώνας και ίν τώ ύπ’ αύτήν ευρι
σκόμενα» κλωβώ—τιμαλφές λείψανου!—τετρά
κις εμυκτήρισε τούς νικήτας κατα τήν άδρανή 
και Ανίσχυραν αύτών λύσσαν.Είχεν ίγκαταλείψει 
τήν πόλιν TOUI’S κα επέστρεφεν εις Παρισίους 
τήν 5ην Νοεμβρίου 1870, φέρουσα σπουδαία 
τηλεγραφήματα, οτε φευ, ίφονει'θη πλησίον τοΰ 
Blois.

Φ
Τδ δια ταξειδευτικών περιστερών ταχυδρο

μείου, υπήρξε μία τών εύτυχεστέρων Ιδεών τής 
πολιορκίας τών Παρισίων, πρδ πάντων, ΰτε ί- 
σκέφΟησαν να ελ.αττώσωσι τάς διαστάσεις τών 
τηλεγραφημάτων μέχ,ρι φυλλίδος, τόσον λεπτής, 
ώστε μία μόνη περιστερά, ήδύνατο άνέτως, ίν 
τή πτήσει της να φρη 30,000 περίπου τηλε
γραφημάτων. Ή τελευταία άναχωρήσασα ίκ 
ΙΙαρισίων, Ιφερε μετ’ αύτής 40,000 τηλεγρα
φημάτων.

Ύπεράνω τής περιστεράς τήςΈκθέσεως τών 
Παρισίοιν εύρίσκεται στεφάνη, περιέχουσα ά>- 
τίτοπα δείγματα τών τηλεγραφικών φυλλίδων. 
Περαιτέρω εύρίσκεται όνομα, τδ οποίον ευρύς 
κόμβος πένθιμου σκεπής περιτυλίσσει. Είνε το 
όνομα τοΰ Dragon, τοΰ φωτογράφου πάντων 
τών τηλεγραφημάτων ίκείνωυ.

Ό Puvis (le Chavannes, άπιθανάτισε 
τήν περιστεράν ταύτην—Καί τδ όνομα του, δι’ 
ώραίας εικόνας, Λναπαριστώσης τήν πόλιν τών 
ΙΙαρισίων, ίνοπλον καί βαρυπενθοΰσαν συνο- 
δεύουσαν τήν περιστεράν δια τών ίπευχών της, 
ώς τδν άγγελον τών ίλπίδων της.

❖
Εύθύς ώς οί ΙΙαρίσιοι ίπολιορκτ/θηοαν, είχον 

ίγκαθιδρύσει είς τήν πλατείαν τοΰ Άγ. Πέτρου 
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Αεροστατικόν σταθμόν' <5 I h'agOll προαεπάθει 
νά πείση την Κυβέρνησιν τής ’Εθνικής Άμύ- 
νης νά ίπαναλ" βη τήν παράδοσιν τών Αεροστά
των τοϋ 1792; δυστυχώς όμως έιεπραγμα- 
τεύετο μετά τής γενεάς εκείνης τών πολιτικών 
δικηγόρο»·, τών φλνάρεον, ιΐτινες καθ’όλας τάς 
ι.ποχάς τής γαλλικής ιστορίας υπήρξαν ή πληγή 
τοΰ Ι'θνονς των’ ούχ ήττον τώ επετράπη. την 
29 Σεπτεμβρίου 1870 νά εγκαινίαση τήν έναέ- 
ριον ταχυδρομικήν υπηρεσίαν διά τοΰ Αερσστά- 
τ<ι·=Ποσειδώνος=έφ’ οί επέβη δ Αεροναύτης 
1 hirnolT.

ΊΤτον βεβαίως εύχάριστον νά πεμπωνται ει
δήσεις είς τάς επαρχίας έκ τής πρωτευοΰσης, 
άλλά θά ήτο προτιμώτερον, νά ήρχοντο ταιαΰ- 
ται έκ τών ίπαρχιών' πολλά πρός τοϋτο εμη- 
■χανεΰθηοαν, Αλλ’ άνευ Αποτελέσματος' οτε η
μέραν τινά, παρουσιάζεται είς τήν οικίαν τον 
ζωγράφον Nodar νέος ρακένδυτος, ,δπως τώ 
επιβάλη μέσον συγκοινωνίας. Ό Nodal’ πα- 
ρετήρησεν, δτι θά ήτο ίσως καλόν προκαταβο- 
λ κ.'ΰς, μετά τίνος φωτογράφου, γιντόσκοττος 
καλώς τάς μικρογραφικος εργασίας, και ώς 
τοιοϋτον προτείνει πρακτικόν τινα όνόματι Dra
gon, ίίστις ήταν ένδεδειγμένος υπό τής φήμης, 
ώς εΐδικώς διά τοιοϋτου είδους εργασίας Ασχολού
μενος.

'Ο Dl’agon, δέχεται, Αναχωρεί, φθάνει καί 
εγκαθιδρύεται είς τό Tours. Τό σύστημα έλει- 
τούργει θανμαοίως' οί Παρίσιοι καταπνιγόμενοι 
υπό τής Αγωνίας διά τήν τύχην τών Απάντων 
συγγενών καί φίλων έσχον ίντός <’> ίγου παρ’ 
αύτοιν ειδήσεις καί Λνέπνενσαν.

Καί ό Αρχικός εφευρέτης : ίξηφανίσθη ! ! μή 
φανερώσας ούτε τό όνομα του!

❖

’Ενώπιον, το»· έν τώ πε.δίω τοΰ “Αρεως, έν 
τή παγκσσμίω Εκθέσει ίκτεθεωών εκείνων <ϊ- 
ναμνήσειον τής πολιορκίας, πρό τών λειφάνων 
τής Αγγελιοφόρου ταύτης περιστεράς, τών φυλ- 
λ.ίδων τοΰ Dragon,ίίστις ^τροφοδότησε διά φυ- 
χικοΰ άρτου εκείνους, ο»· αί καρδϊαι Από τόσων 
μακρών ημερών έπείνων και έδείφεον, αί σκέ- 
φεις μου μετεί/ έροντο πρός τόν εφευρέτην τόν 
■άγνωστον, πρός έκεΐνον, ίίστις «ποδείξας τό 
πρώτον διά τής μεγαλοφυίας αντοΰ, ί’τι πολύ 
τών άλλων διέφερε, ίπραγματοποίησαν Ακολού
θως διά τής μετριοφροσύνης του, διά τής ολι
γωρίας τοϋ ?δίθν συμφέροντος καί τής α’·τα- 
παρνήσειθς τον. Αποδοϋς είς τήν πατρίδα του 
μεγάλην υπηρεσίαν καί μηδέν εις Αντάλαγμα 
αΐτήσας !!

H ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ
Ή χημική βιομ.ηχανία έν Έλλάδι παρου

σιάζει αρκετά ένθαρρυντικήν έξέλιξιν καί πρός 
άπόδειξιν κατωτέρω παρέχομεν εικόνα τής ση
μερινής καταστάσεις αυτής μετά τών συσχε- 
τιζομένων εργοστασίων.

Όϊ,έα καί Σόδαι. Βάσις τ-ε,ς γτ,μιν.ής καί 
πάσης σχεδόν βιομηχανίας εινε τά οξέα καί τά 
αλκάλια. Τά πρώτα παράγονται μέν έν τή 
χώρα, άλλ’ ή τιμή των είνε υψηλή, έπειδή καί 
ή τιμ-fl τοΰ καθαρού θείου, έξ ο5 παράγεται 
τό θειϊκόν οξύ, είνε ύπερδιπλασία τοϋ έν τοίς 
ορυκτοί- καί δή τώ πυρίτη (FeS^) περιεχομέ
νου. Συνισταται οθεν εταιρεία, περιλαμβάνουσα 
εύτυχώς καί εγχωρίους Τραπέζας, μέ αρχικά 
κεφάλαια 2 έκατ. δραχμών,αυξηθησόμενα βοα- 
δύτερον εις τά 5, μέ σκοπόν ίδρύσεως εργοστα
σίων οξέων καί λιπασμάτων τό πρώτον, σόδας 
δέ βραδύτερον. Τό θειικόν οξύ θά παράγεται 
διά τής καύσεως εγχωρίου πυρίτου τής Έρ- 
μιόνης, ίίστις πλούσιος ών είς θειον (48-5Ο°/ο), 
είνε έν ταύτω καί καθαρός καί δή έλεύθερο; 
αρσενικού. Τό ούτω παραχθησόμενον θειϊκόν 
οξύ έσται εύωνότατον, έπίσης λίαν εύθυνά τά 
έξ αύτοΰ παραχθησόμενα υδροχλωρικόν καί νι
τρικόν. Τό πλεϊστον μέρος τών 10,000 τόννων 
θειΐζοϋ οξέος θά διατεθή πρός παραγωγήν ύπερ
φωσφορικών λιπασμάτων, προωρισμένων διά τό 
εξωτερικόν. "Εν άλλο μέρος τών οξέων θά χρη
σιμοποιηθώ πρός παραγωγήν χλωριώδους ασβέ
στου, θειικοϋ χαλκοΰ, θειικοϋ σιδήρου, τρυγι- 
κών αλάτων κλπ. Ή εύθηνίζ τών οξέων Οά 
δώσν) σπουδαίαν ώθησιν είς τήν άνάπτυξιν τής 
βαφικής, μεταλλευτικής, χρωματοποιΐας καί 
πλείστων άλλων βιομηχανιών, ή δέ χρησιμο- 
ποίησις τών χημικών λιπασμάτων μεγάλως θά 
προκγάγη καί βελτίωση τήν γεωργικήν τοΰ τό
που παραγωγήν.

’Εκρηκτικά! ϋλαι. Τό υφιστάμενον εργοστά
σιου εκρηκτικών υλών μικράς μέν προόδους έ- 
πετέλεσεν, οσον αφόρα τήν παραγωγήν τών 
κυρίως χημικών προϊόντων καί οξέων, ών τήν 
κατασκευήν θά μεταδιβάση εις τήν νέαν Ε
ταιρείαν τών Όςέων, ής θά συμμετάσχη, με
γάλως όμως έτελειοποίησε τάς έκκρηκτικάς ύ- 
λας, συγχωνευθέν δέ μετά μεγάλου εργοστα
σίου καλύκων, παρουσιάζει βιομηχανικόν όγκον 
μεγάλης σπουδαιότητος. ’Απασχολεί περί τά 
(ί εκατομμύρια δραχμών καί πολλάς εκατοντά
δας εργατών. Άκαπνου πυρίτιδος παρνσκευά- 
ζει μικρά ποσά έπί τοΰ παρόντος, υπάρχει ό
μως ελπίς νά έπιτευχθί! συμφωνία μετά τοΰ 
Δημοσίου πρός παραγωγήν τοΰ είδους τούτου 
έν τω τόπω, οπότε θά έκπληρωθή τελείως ό 
βιομηχανικός σκοπός της έπιχειρήσεως.

Οινοπνεύματα καί Τρογικα άλατα. Τό οι
νόπνευμα ένΈλλάδι παράγεται άποκλειστικώς 
σχεδόν έκ τής σταφΐδος τής παρακρκτήσεως. 
Ό θεσμός τής παρακρκτήσεως διελθών τά διά
φορα στάδια τής έξελίςεώς του, κκτέληςεν έπί

ήτις διά τής εταιρείας τών οίνων 
τών λοιπών έργοστα- 

μ.εταδάλλει είς οίνόπνευ-
— 60 εκατομμύρια λιτρών στα- 
ρός παραγωγήν 5 — 6 έκζτομ- 

; καθαρού, χρησι
μοποιούμενου έν τω έσωτερικω μέν πρός 
σκευήν ποτών, ι 
μωσιν οίνων,

τέλους είς τήν ΰδρισιν τής «Ηρονομιούχου Έ- 
I - J 1 - · < - ."τκιρεικς», ’

καί οινοπνευμάτων καί 
σίων πνευματοποιϊα 
11.x περί τα 50 — 
φίδος έτησίως πρ 
μυρίων οκάδων οινοπνεύματος

. ■ ‘Αχτχ· 
πρός φωτισμόν καί δι’ ένδυνά- 

έν τώ έξωτερικώ δε διά τήν πο
τοποιίαν έν Τουρκία καί Αίγύπτω. Ώς ύευ- 

τερεΰον προϊόν τής πνευματοποιίας καί τής 
κατεργασίας τής ίλύος τών οίνων παρασκευά
ζεται ή τρυγική άσβεστος, άνερχομένη είς τό 
σημαντικόν ποσόν τών 1000 τόννων έτησίως. 
Ή ίδρυσις έργοστασίου οξέων θά παράσχη τά 
μέσα τής παραγωγής τρυγικοΰ οξέος έκ τών 
τρυγικών αλάτων. Ή πνευματοποιϊα αποτελεί 
νϋν τήν συμκντικωτέραν χημικήν βιομηχανίαν 
τοΰ τόπου, διότι έν συνδυασμω μετά τής οινο
ποιίας απασχολεί περί τούς 3000 έργάτας καί 
περί τά 20 εκατομμύρια δραχμών.

Τσιμέντα. Ή βιομηχανία τών υδραυλικών 
κονιαμάτων, πάντη άγνωστος πρό ΙΟετίας έν 
Έλλάδι είσήχθη άπό τίνος έν τω τόπω καί 
έπετέλεσε σημαντικάς προόδους, μεγάλως συν- 
τελέσασα είς τήν άνάπτυξιν τής οικοδομικής, 
πλακοποιϊας καί όδοστρωσίας. Λειτουργοΰσι 2 
έργοστάσια τσιμέντου, τό έν έγκατεστημένον 
έν Έλευσϊνι μέ έτησίαν παραγωγήν 1800 τόν
νων καί τό έτερον έν ΙΙειραιεϊ μέ μικροτέραν 
παραγωγήν 2 — 2 1)2 χιλιάδων τόννων. Τό έν 
Έλευσϊνι έργοστάσιον απασχολεί 1 1 )2 έκατομ. 
δραχμών καί 300 έργάτας. Τό έν τρίτον τής 
παραγωγής του έξάγει είς τό έξωτερικόν, ήτοι 
Τουρκίαν καί Αίγυπτον, μεταξύ άλλων δέ 
προσαυξήσεων καί βελτιώσεων προτίθεται νά 
είσαγάγη καί τήν κατασκευήν υδραυλικής 
ασβέστου.

Ύελουργία. Τό έν Πειραιεϊ ύφιστάυ.ενον 
ύελουργεϊον ένεωτέρισε κατά τοϋτο, ότι είση- 
γαγε τήν δι’ αερίου τήξιν. ’Επιδεικνύει προό
δους τινάς, άλλά περιωρίσθη άχρι σήμερον είς 
τήν κατασκευήν λευκής μόνον ύέλου, έξ ύλών 
άποκλειστικώς έξωθεν είσαγομένων ι άμμου καί 
σόδας). Ύφίσταται όμως ανάγκη επιτακτική 
τής παραγωγής ύποπρασίνης εύθηνής ύέλου,ές 
έντοπίων ύλικών, πρός κατασκευήν φιαλών 
παντός είδους καί δαμιζανών πρός τοποθετησ.ν 
οξέων καί_άλλων υγρών. Διά τοϋτο δέ καί ή 

νέα Εταιρεία \ώ ν'οξέων έχει έν τώ ποογράμ- 

ματί της καί τήν κατασκευήν τοιαύτης ύέλου, 

είτε έν συνδυασμω μετά τοϋ υπάρχοντας ύε- 
λουργείου, είτε δι’ ιδιαιτέρας έγκαταστάσεως. 
Υλικά θά χρησιμοποιηθώσιν εντόπια, ήτοι άμ
μος Ελληνική καί θει'.κόν νάτρον τοϋ εργο
στασίου τών οξέων, σύστημα δέ τήςεως νά 
έφκρμοσθη τών δεξαμενο-κλιβάνων lours a 
bassin).

Χρωστικά! ούσίαι. Τό έν ΙΙειρκιεΐ λειτουρ
γούν έργοστάσιον χρωστικών ύλών ετελειο- 
ποιήθη κατά τοϋτο, ότι παράγει σχεδόν ολην 
τήν σειράν τών νεωτέρων χρωμάτων, άτινα 
χρησιμοποιούνται διά τήν χρώσιν τών φυτικών 
ίνών, ιδία τοΰ βάμβακος. Αί χρησιμοποιούμενα·, 
όργανικαί ουσία·, έ'ρχοντζι έξωθεν, ζμα τή ιδρύ
σει όμως τοΰ νέου εργοστασίου οξέων, 0ά πα- 
ράγωνται έν τώ τόπω έκ ναφθαλίνης καί βεν
ζόλης, παρασκευαζόμενων καί τούτων εν τώ 
τόπω δι’ άποστάξεως τής λ.ιΟζνθρκκοπισσης 
τών εργοστασίων φωταερίου. Ή βιομ.ηχανια 
αό'τη τής άνθρακοπίσσης είνε τώρα δυνατή, 
ύπάρχοντος διαθεσίμου ποσοΰ, άνερχομενου είς 
3—4 χιλιάδας τόννους έτησίως.

Κεραμική και Άργιλ.οπλαστική Λειτουρ
γεί μέγα έργοστάσιον κεραμικής πζράγον κε
ράμους έκ τών καλούμενων τής Μασσαλίας και 
οπτόπλινθους.

’Αγγειοπλαστική. Ίδρύθη εταιρεία καί γί
νονται αί έγκαταστάσεις πρός παραγωγήν πα- 
ροψίδων (πιάτων) καί πζντοίων άλλων ειδών 
έξ οπτής λευκής γής. Οί κλίβανοι έσονται νεω- 
τάτου γερμανικού συστήματος, θά χρησιμο- 
ποιηθώσι δέ κατά τό μέγιστον μέρος άργιλο- 
χώυ.ατα καί καολίνη τής Μήλου.

Χαρτοποιία. Ούδεμία σημαντική μεταβολή 
είς τόν κλάδον τοΰτον συνετελεσθη. Το εν κυ
ρίως ύφιστάμενον έργοστάσιον κατεργα,εται 
άχυρον καί παράγει κοινόν χάρτην περιτυλίγ
ματος (στράτσον).

Θειούχος άνθραϊ,. Έκ τών νέων τοϋ τόπου 
χημικών βιομηχανιών είνε καί ή τοΰ θειούχου 
άνθρακος. παραγομένου έν έργοστασίω ίδρυθεντι 
πρό ΙΟετίας περίπου. Ιίαράγει περί τούς ·>00- 
600 τόννους διθειάνθρακος έτησίως και εξυπη
ρετεί τά πλεΐστα τών έλαιουργείων τοϋ τόπου 
καί τής ανατολικής λεκάνης τής Μεσογείου

Έλαιουργία καί Σαπωνοποιία. Είς τον 
κλάδον τής έλζιουργίας είσήχθη από (όετίας 
καί ή βιομηχανία τοϋ λινελαίου δια θλιψεω ς 
τοΰ λινοσπόρου. Τό υφιστάμενον έργοστάσιον 
έπαρκεϊ πλήρως είς τάς άνάγκας τής χώρας. 
’Επίσης έσημείωσεν άρκετήν έπιτυχίκν ή βιο- 

μηχα- 
διηθη 
μενκι......... f .
ήτο εύχής έργον, αν διά τοΰ καταλλήλου εςευ- 
γενισμοΰ έπετυγχάνετο η καλλιτερευσις τής 
ποιότητος όλου τοΰ πρός βρώσιν έξαγομένου 

άα καθαρού (χημικώς κεκζϋζρμενου και 
μένου έλκίου) βρωσίμου έλαίου. Αί γενό- 

ίπωσδάποτε έπέτυγον καί θά
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ελαίου. = Ή δέ σαπωνοποιία περιορίζεται πάν
τοτε εις τήν παραγωγήν σαπώνων, κυρίως έξ 
ελαίου ελαίας καί πυρηνέλαιου. Είνε σημαντική 
βιομηχανία, απασχολούσα πλεΐστα κεφάλαια 
και πολλούς έργάτας. Έν σημαντικόν άλλως 
τε μέρος τοϋ τε πυρηνέλαιου και τοϋ έξ αύτοΰ 
παραγομένου σάπωνος στέλλεται είς τό εξωτε
ρικόν. Ή βιομηχανία τών αρωματικών σαπώ
νων έμεινε στάσιμος ή και ύπεχώρησε, διότι 
δυστυχώς άπεκλείσθη διά παραλόγου φορολο
γίας ή εισαγωγή φοινικέλαιου, ύλης απαραί
τητου διά τήν παρασκευήν του.

Στεατοποιϊα. 'Αντιπροσωπεύεται πάντοτε 
ύπό δύο έργοστασίων, παραγόντων στεατοκή- 
ρια είς ποσότητα καλύπτουσαν τάς άνάγκας 
τοϋ τόπου. Εις τήν βιομηχανίαν ταύτην προσ- 
ετέθη ή παραγωγή παραφίνης έξ έξωθεν είσα- 
γομένων ύπολειμμάτων πετρελοποιίας.

Γλυκερίνη. Πρό 7ετίας ύφίσταται τέλειον 
εργοστάσιον γλυκερίνης κατεργαζόμενον τήν α
καθάριστον γλυκερίνην τών στεατοποιείων ώς 
και τά άπόνερα τών σαπονοποιείων και παρά- 
γον τελείως καθαράν γλυκερίνην χρησιμοποιού
με νην είς τήν δυναμιτιδοποιίαν και εις φαρμα
κευτικούς σκοπούς.

Φωσφοροποιια- Τά πυρεία της Κυβερνή
σεις παράγονται πάντοτε έν τώ τόπω, αί δέ 
μέθοδοι τής παραγωγής έβελτιώθησαν είς βαθ
μόν έπιτρέποντα τήν κατασκευήν καλής ποιό- 
τητος πυρείων.

Ζαχαροποιία. Εύτυχώς ή βιομηχανία τοϋ 
σακχάρου έκ τεύτλων, ήτις κατά πλείστων έ- 
πάλαισε δυσχερειών, καί περί τής τύχης τής 
οποίας μεγάλοι είχον προκόψει δισταγμοί, φαί
νεται, ότι έθεσε τούς πόδας έπί στερεού έδά- 
φους καί κατέστη βιώσιμος. Αί πλεϊσται δυσ- 
χέρειαι ήρθησαν, ή καλλιέργεια τών καταλλή
λων τεύτλων επιτυγχάνει κατά μάλλον και 
ήττον, ύπάρχει δ’έλπίς καί μεγαλειτέρας άνα- 
πτύξεως τοϋ σπουδαιότατου τούτου γεωργικο- 
βιομηχανικου κλάδου, οστις θά παράσχη τόν 
άρτον είς πλείστους έργάτας. Ή έτησίζ παρα
γωγή τοϋ σακχαροποιείου Λαζαρίνης ποικίλ
λει άπό 800 —1500 χιλιάδων οκάδων, άναλό- 
γως τής επιτυχίας τής τευτλοεσοδειάς.

Ή δέ κατασκευή σιροπιού έξ αμυλωδών 
ούσιών,οίον πατατάλευρου καί αραβοσίτου λίαν 
έπιτυχώς τελείται διά 2 ή 3 Έργοστασίων 
και απέκλεισε τό έξωθεν είσαγόμενον σιρόπιον.

Ζυθοποιία. Ό κλάδος ουτος τής βιομηχα
νίας έφοδιασθεις μέ άφθονα χρηματικά και άλλα 
βοηθητικά μέσα, άνεπτύχθη άπό τινων ετών 
γιγαντιαίως. Συμαντική εξαγωγή ζύθου γίνε
ται και είς τό εξωτερικόν. Μεγάλως ύποβοη- 
θουσι τήν παραγωγήν καλοϋ ζύθου τά υπάρ
χοντα μεγάλα παγοποιεία καί ψυγεία άφ’ένός, 
ή χρήσις τοϋ ύγρεϋ ανθρακικού οξέος άφ' ετέ

ρου. Υπάρχει ή σκέψίς τό υγρόν τοΰτο ανθρα
κικόν όξύ νά παραχθή έν τώ τόπω, οπερ υ.ε- 
γάλως θά ώφελήση τήν βιομηχανίαν τών 
αφρωδών ποτών.

Παγοποιία. Έκαμε σημ.αντικάς προόδους 
άπό δεκαετίας. Αντιπροσωπεύεται ύπό μεγά
λων έργοστασίων παραγόντων άφθονον καί κα
θαρόν πάγον. Μεγάλως θά εξυπηρέτηση τόν 
τόπον ή έγκατάστασις ψυγείων, χρηοιμοτάτων 
πρός διατήρησιν τών τροφίμων κατά τούς θερι
νούς ιδίως μήνας.

Σιδηρουργία καί μεταλλουργία. Ή με
ταλλουργία μικράς έπετέλεσε προόδους κατά 
τήν διαρρεύσασαν δεκαετίαν, καίτοι ή μεταλ
λευτική διά τής άνακαλύψεως τών αξιόλογων 
μεταλλείων τής Σερίφου, ’Αταλάντης καί τοϋ 
πυρίτου τής Έρμιόνης έκαμε σημαντικωτάτας 
προόδους. Ή έκμετάλλευσις τών πυριτών τής 
Έρμιόνης παρέσχε τά μέσα και είς τήν ϊδρυσιν 
τοϋ έργοστασίου όζεων.

Φωταεριοποιϊα. Δέον νά τύχωσιν ιδιαι
τέρας μνείας. Ή βιομηχανία τής φωταεριο- 
ποϊί'ας τής 'Ελλάδος έκαμε τεράστια άλματα, 
χάρις είς τά προόδους τοϋ δι'άερίου φωτισμού. 
Τό τε αέριον καί τό άπανθράκωμα (κώκ) εύρί- 
σκουσιν εύρειαν κατανάλωσιν, έκ δέ τών δευ- 
τερευόντων προϊόντων τό μέν άμμωνιακόν ύδωρ 
χρησιμοποιείται μετζβζλλόμενον είς φωσφορι
κόν άλας, ή δέ άνθρακόπισσα ΰοΐΐάΐΌΠ) καίε- 
ται αντί κώκ ή λιθάνθρακας. Καλλίτερον καί 
ώφελιμώτερον θά ήτο νά μετεβάλλετο ή πίσσα 
αυτή είς άπο'σταξιν. Τό τοιοΰτον εινε τήν σή
μερον κατορθωτόν, καθ’όσον τά φωταεριοποιεΐα 
τής Ελλάδος συγκεντρώνουν περί τάς 3—'ι 
χιλιάδας τόννων έτησίως.

Βαφική καί Ύφαντουργική. Ή βαφική 
τέχνη ούσα καθαρώς χημική, παρακολουθεί εύ
τυχώς τάς νεωτάτας προόδους τής επιστήμης. 
Δυστυχώς όμως αί μεγάλα·, βιομηχανία·, τής 
υφαντουργίας τοϋ βάμβακος καί έρίου ούδεμίαν 
άπό δεκαετίας έσημείωσαν πρόοδον, εργοστάσια 
δέ τινα δημιουργίας και άργοϋσιν άπό τίνος. 
Τό τοιοΰτον τινές ζητοΰσιν ν' άποδώσωσιν είς 
τόν εκπεσμόν τοϋ συναλλάγματος. Δέον υ.αλ- 
λον ή δυσφορία ή παρατηρουμένη είς τάς βιο
μηχανίας ταύτας ν’ άποδοθη είς έλλειψιν ά
φθονων χρηματικών μέσων, καθ’ όσον αί βιομη
χανία·. αυται προκύπτουν μόνον έν μεγάλη κλί- 
μαζι έξασκούμεναι. Διά τήν εριουργίαν λόγος 
σοβαρών δυσχερειών είνε ή έλλειψις άφθονου καί 
καθαρού ϋδατος.— Σημαντική οπωσδήποτε πρό
οδος παρατηρεϊται είς τήν μεταξουργίαν. Αει- 
τουργοΰσιν έπιτυχώς έργοστάσια τινά μετα- 
ξουργίας καί ύπάρχει έλπίς μείζονος έπιδόσεως.

Έζ τής ανωτέρω περιγραφής έξάγεται τό 
συμπέρασμα, 6τι τόσον ή καθόλου ώς καί μερι
κώς ή χημική βιομηχανία τής Ελλάδος έ-

πονήσατο σημαντικά; προόδους. Τοΰτο είνε 
πολλαχώς ένθαρρυντικόν, διότι ή βιομηχανία 
καί τήν έντύπωσιν πεπολιτισμένου έθνους και 
πρός τήν πρόοδον οργώντος παράγει παρά τοϊς 
μάλλον προηγουμένοις λαοΐς καί τόν πλούτον 
καί τήν ύλικήν εύπορίαν τής χώρας προάγει 
και τά μέσα τής συντηρήσεως είς τάς έργατι- 
κάς τάξεις παρέχει. ΔΕΛ

1ΠΑ ΤΠΠΛΟ-ΚΗΛΙΤΕΧΚα
Εόρισκόμην πέρισυ εις τό ώραϊον άνθολο- 

γικόν κατάστημα της Κας Γρ. Σιμμελίδου καί 
θυγατέρων Ιπί τής όδοΰ Ρωζέττης Αρ. 7, έν 
’Αλεξάνδρειά συνομιλουντες έπ'ι πολλήν ώραν 
μετά τοΰ συζύγου αυτής κ. Γρηγορίου, πολύπει
ρου κοσμοπολίτου, καλλίστου οικογενειάρχου, 
πολυτίμου συνομιλητοϋ, 
λαμπρού φίλου καί φι
λότιμου εμπόρου, δτε έ- 
γειρόμενος ν’Απέλθω, ε- 
πειγόμενος δι' ίργασίαν, 
σπεύδει καί μοί λέγει :

— Κύριε Πρίντεζη, 
δέχεοθε νά συμφάγωμεν 
αέριον τήν μεσημβρίαν ;

— Ευχαριστώ πολύ, 
άλζά δέν θά είμπορέσω, 
καί διότι ακριβώς έχω 
ύποσχεθή είς άλλους....

"Οτε πΛρεμβαινούσης 
τής χαριεστάτης και εύ- 
φυεστάτης Ουγατρός αυ
τού Δύο: Μαρίας, φύσει 
Απαιτητικής καί θέσει 
δίκαιο) ματ ικώς επιμό
νου τή περιστάσει γα- 
ρακτήρος της :

— Ά, Κύριε Πρίν
τεζη, μοί λέγει, άπαξ 
σάς προσεκαλέσαμεν καί 
ήμεϊς και άρνεϊσθε ;

— Δέν θά δυνηθώ ν’ 
άρνηθώ εις υμάς, δε
σποινίς, τή απαιτώ, άλλ’ αέριον Κυριακήν...

— 'Ίσα, ίσα, αϋριον Κυριακήν δέν Οά έχετε 
λόγον νά περάσηιε καλείτερον τήν ώραν σας. 
“Εχομεν ώραϊον οίκημα, Οά ίτοιμάσωμεν δρε- 
κτικότατα φαγητά, Οά σάς διασκεδάσωμεν με 
κλειδοκύμβαλου, τί άλλο θέλετε ;

— Δέν είμαι Απαιτητικός, άπήντηοα, έπειτα 
έκάθησα τόσην ώραν μαζΰ σας, τί με θέλετε 
αϋριον, Οά μέ βαρεθήτε.

— ’Ακριβώς είναι τόσον ευχάριστος ή συν- 
αναστροφή σας, υπον θέλομεν rd σάς χορτά- 

Ή καλλιτέχνις Ίονλία Σι/ιμελΙδον

σωμεν και είτα νά σάς βαρυνθώμεν.
— Τότε καλά, άφοΰ θέλετε νά μέ χορτάσε

τε, άς άναβάλωμεν δι' άλλοτε...αμα επιστρέφω 
εκ Κάιρου.

— Πώ, πώ, τί λέγετε, οχι, αϋριον, αϋριον 
θά έλθητε, δέν γίνεται, πρέπει νά μάς εύγαρι- 
στήσητε και ημάς.

Και έπειτα Ισχυρίζονται αί γυναίκες οτι δέν 
είναι άπαιτητικαι καί έπίμονοί. Άλλά καί ή 
Δεσποινίς Μαρία, αληθώς έχει τρόπους καί 
χαρακτήρα, οΡς δυσκόλως δύναται τις νά πα- 
ρακάμφη.

— Καλά, άφοϋ τόσον επιμένετε θά προσ- 
παθήσοι, τοϊς λέγω.

— Οχι, όχι, όριστικώς Οά έλθετε.
— Άλλιι έχω ύποσχεΟή καί είς τόν άνε- 

ηαύν μου Φιλίππου νά συμφάγωμεν.
— Καλείτερα,έρχεσθε μαζυ καί συντρώγετε.
— Πώς ; δέν είναι άπρεπες ;

— Διόλου, δέν είναι 
ή πρώτη φορά οπού σάς 
βλέπομεν.

— Άλλά είχα ύπο
σχεΟή καί είς τον κ. 
Παπαμιχαήλ, Διευθυν
τήν τοϋ ι Φάρου»...

—'Άκου, άκου, πατέ
ρα, τώρα Οά μάς άοα- 
διάση.···

— Αί, μά κ. Πρίν
τεζη...

— Τί άγαπάτε ; λοι
πόν......

— Εϊπομεν, θά έλ
θετε αϋριον.

— Καλά, άλλα δέν Οά 
έτοιμάσητε τίποτε, &- 
πλονστατα......

— Ναί, ήσνχεΐτε, ά- 
πλούστατα καί λιτότατα, 
μία μακαρονάς ώραία 
καί απλή καί τίποτε άλ
λο, επιλέγει ή Δίς.

— Μακαρονάς !
— Τί ; μακαρονάδα 

κατά τόν Άνδρεάδην σας
ή παστορνάδα κατά τούς φίφτυ-φτου σας ;

— Πώς ; ηιυχαρίζετε; ή είρωνεύετε ;
— Ποσιος κ. Πρίντεζη καί μάρτυς μου ή 

ομιλία μου, άποστρέφομαι δέ τους χυδαϊστής, 
οΐτινες θέλουν νά καταστρέφουν τήν ώραίαν 
μας γλώσσαν. Φαντασθήτε, ήλΟεν ό κ. \1ν- 
δρεάδης καί μοϋ έζήτησεν ένα π ο ύ λ ο υ δ ο 
νά βάλ η στ ή μ π. ο υ ν τ ο υ ν ι έ ρ α του 
—ακούσατε γλώσσα και τοϋ άπήντησα: Τά 
π ο ύλ ο υ δ α τής μπουτοννιέρας σας 
δέν ε'ινε γνωστά είς τάς Έλληνίδας μας καί οτι
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τά άνθη τών Έλληνίδων μας έκϋύμως προσ- 
φέρονται είς τους προμάχους τοϋ έθνους μας !

— Εύγε καί άφοΰ κα'ι έδώ συμφωνοΰμεν, 
θά δεχθώ ευχαρίστως την ώραίαν, άλλά λιτήν 
μακαρονάδα σας.

— Την όποιαν θά προσπαθήοωμεν »ά με- 
τατρέφωμεν έπ'ι τό έλληνικώτερον.

— Καλώς. Λοιπόν ές αέριον.
— Θά οας περιμείνωμεν άναποφεύκτως.
Τήν έπαύριον τήν μεσημβρίαν μετέβημεν 

μετά τοΰ άνεφιοΰ μου Φιλίππου είς τό κατά
στημά των, όπόθεν παραλοβόντες καί τόν κ. 
Σιμμελίδην, διηυθύνθημεν δι’ άμάξης είς τήν 
οικίαν των, εύρισκομένην ολίγον άπωτέρω, 
πλησίον τοΰ σιδηροδρομικού στάθμου είς ώ
ραίαν συνοικίαν.

Άπασα ή οικογένεια μας ανέμενε πρό τής 
κλίμακος και μεγάλη χαρά κα'ι εύχαρίστησις 
έξεδηλιόθη επ’ άρκετόν άμέσως. Μοί ουνέ- 
στησαν έν ταυτφ τάς δόο δεσποινίδας θυγα
τέρας, ’Ιουλίαν καί Θάλειαν, χαιρετώ δέ κα'ι 
άδιακόπως συνομιλοΰμεν μετά τής κ. Σιμε- 
λίδου, λίαν ευφυούς, άκαμάτου, πολυγνώστου 
γυναικός, μητρός και οικοδεσποίνης- μετά τής 
μεγαλειτέρας θνγατρος Μαρίας, ήν προγενε
στέρους έγνώριζον και ήτις ούδεμίαν άνοησίαν, 
ευφυΐαν, σπουδαιολογίαν ή κα'ι φαντασιολο- 
γίαν άφίνει, χωρίς νά φέξη, αίνέση ή καντη- 
ριάση, τοϋ κ. Περικλεούς, μετά τοϋ μεγαλειτέ- 
ρου τών υιών, καλλίστου καί άγαπητοΰ φίλου 
μηχανικού, ώς καί τοΰ μικροτέρου λίαν φιλο
προόδου καί ευφυέστατου σπουδαστοΰ.

Μας ώδήγησαν έν τώ άμα έν τή αιθούση, 
όπου έκεΐ πλέον έξηκολούθησαν μετά πάντων 
καί πασών αί καλείτεραι καί διασκεδαστικώ- 
τεραι συνομιλίαι, φιλοφρονήσεις καί συζη
τήσεις. Πάντες δέ ίδείχθησαν ήμϊν εύγενέ- 
στατοι καί περιποιητικότατοι.

’Επειδή δέ, ώς συνήθως, ή καλή μακαρονάς 
δεϊται περιποιήσεων καί δή έβράδυνε νά έτοι- 
μασθή, προοεφέρθη' ή δεσποινίς ’Ιουλία, τή 
παρακλήσει μου, νά μας παίξη ολίγον κλει
δοκύμβαλου, οπερ καί έγένετο καί εΐτα τή 
συνοδεία τής άδελφής της Θαλείας έπαιξαν 
όμού δεύτερον τεμάχιον καί κατόπιν μετά τοϋ 
αδελφού των Γεωργίου, συνοδεύοντος διά τοΰ 
τετράχορδον έπαιξαν καί τρίτον, πάνυ καλώς 
καί έπιτυχώς, εύχαριστηθέντες έπ’ αρκετόν.

Συνεγάρην τάς δεσποινίδας καί τόν άδελ- 
φόν διά τήν καλήν επίδοσιν εις τ'ην μουσικήν 
καί ήρώτησα τότε τίνος έργα ήσαν αί διάφο
ροι έλαιογραφίαι, αίτινες έστόλιζον μεταξύ 
άλλων εικόνων καί κομψοτεχνημάτων τήν αί
θουσαν καί μετ’άπορίας μου έπληροφορήϋην, 
ότι αυται είχον εκτελεσθή ύπό τής ευφυέστα
της Αδος Ιουλίας.

— Άλλά, εύγε, ανέκραξα τότε περιχαρής 
καί εΐχετε δίκαιον τόσον έπιμόνως νά μέ κα- 

λέοητε ένταΰθα. Λοιπόν, εύρίσκομαι ήδη με
ταξύ καλλιτεχνών ;

— Ώς φαίνεται, μοί άπαντά υ πατήρ, ένω 
ή νεάνις μέ παρετήρει έν ταπεινότητι.

— Καί αύτή ή ώραία έλαιογραφία μετά τής 
ποιμενίδος καί τών προβάτων έπί τοΰ όρους ;

— ’Έργον καί αύτό τής Ίουλιέτας, μοί 
άπαντα ό πατήρ.

— Καί αύτή ή έξοχή μέ τά ώραϊα δένδρα; 
Τί φυσικότης, κυττάξετε τό μεταξύ διάστημα.

— Τής ’Ιουλίας μας, έπιλέγει μειδιώσα ή 
καλή μήτηρ. Τό χρυσό μου τό έκαμε:

— Καί τό άλλο αύτό έργον, μέ τόν ποι
μένα, άτελείωτον έτι, άλλά θαυμάσιοι!

—Τής ’Ιουλίας καί αύτό! αναφωνεί ζωηρώς 
ό πάντοτε εΰχαρις Περικλής.

— Καί αύτό καί έκεϊνο καί αύτή ή λαμπρά 
έξοχή μέ τόν οίκϊσκον ;

— Τής ’Ιουλίας μας, τής ’Ιουλίας μας, 
απαντούν ή πάντοτε πρόθυμος αυστηρά Μα
ρία μετά τής συμπαθούς Θαλείας.

— Περίεργον ! έπεϊπον, ώραία πινακοθήκη 
έν τή άφανεία διατελοΰσα. Καί εξέφρασα τήν 
έπιθυμίαν νά μοί δώσουν τήν εικόνα τής ώ
ραίας καλλιτέγνιδος μετά τών έργων της, 
όπως καταστήσω ταύτας γιωστάς είς τό 11α- 
νελλήνιον, οπερ καί πράττω εύχαρίστως τοΰτο 
σήμερον, κατά δημοσιογραφικόν, φιλικόν κα'ι 
κοινωνικόν καθήκον.

Άλλά δέν είνε τό παν.
Βραδυνούσης τής ευλογημένης καί πολυφή

μου μακαρονάδας >ά έτοιμασθή, ανακαλύπτω 
έν τή συζητήσει, οτι ή καλλιτέχνις έχει κα'ι 
έτερον τάλαντον, τής κατασκευής εκτάκτων 
φυσικωτάτων άνθέων καί μέ οδηγούν έν τώ 
άμα είς ιό παρακείμεεον δωμάτιον, όπου τό 
έργοστάσιον καί /ιοί δεικνύουν έκτακτα καί 
σπανιώτατα τεχνικά άνθη.

— Κα! αύτά τής ’Ιουλίας έργα, ερωτώ ;
— Καί αύτά τής ’Ιουλίας έργα, μοί άπαν- 

τοϋν, άλλά εις τήν έργασίαν αύτήν καταγίνον
ται καί αί άλλοι.

— Εύγε, εύγε, έπανέλαβον έκπληκτος;
— Άλλ’ αίφνης, δ Περικλής οστις πρώτος 

περισσότερον άπό όλους φαίνεται άδημονών 
έκ τής βραδύτητας τοΰ φαγητού ;

— Ή μακαρονάς,Κύριοι,είναι πλέον έτοιμη 
μας λέγει καί έτέθη ήδη έπί τής τραπέζης !

Έν ταύτώ δέ ή οικοδέσποινα μειδιώσά εισ
έρχεται καί ύποκλινομένη :

— Κύριοι, &ι αγαπάτε, όρίσιε, προσέθηκε, 
τά πάντα είναι έτοιμα.

Καί αυθωρεί είσερχόμεθα είς τήν τραπε
ζαρίαν, όπου όλοι καταλαμβάνομεν εύθύμως 
τάς όπισθείσας θέσεις μας.

ΙΓ/.ήν ή λυκούλειος αύτη καί δρεκτική, εύ- 
γεστος καί εύωδιώσα μακαρονάς ήτις, ώς εξι
λαστήριου θύμα παχύσαρκος έκειτο κατά μή-

ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝΙΔ0Σ ΙΟΥΛΙΑΣ ( Ό ποιμί/V είς προσοχήν).

κος τής έπιμήκους τραπέζης, έκτακτοςτυ σχή
μα καί τήν μορφήν, μάς προοείλκυσε ίδια 
τήν προσοχήν καί τό ενδιαφέρον, καθόσον δέν 
έφερε τήν συνήθη σωληνοειδή αύτής περί- 
βολήν.

Τούναντίον δέ άτειελεϊιο άπό μικρά τετρα- 
γωνοειδή ζυμάρια (είδος μπακλαβαδάκια'/ δε 
διπλωμένα, πεπληρω/ιένα ίκ αρτυμένου κρέα
τος (κομά) μέ μορφήν καί χρώμα προκαλοΰν- 
τα στομαχικήν άνατάραξιν.

Αιατελούντων δέ ήμών εν απορία καί ευχα
ριστήσει, ήρξατο ή πινακιακη διανομή αυτής 
καί καταβρόχθισις μετά τώ»’ άριστων διαλο- 
γικών συζητήσεων.

— Τί οόοαία μακαρόνια, ό εις.
— Αριστούργημα, περίφημα, ό έτερος.
— Καλλιτεχνική καί αΰτη, ό τρίτος.
— Τά πάντα εις τήν εντέλειαν, ο τέταρτος.
— Έκτακτα, έκτακτα, <5 πέμπτος.
Καί οΰτω καθεξής, έλεχοί’ οί τρωγοιτες.
Μειά τήν μακαρονάδαν παρειεθησαν καί 

άλλα ιυοαϊα καί έκτακτα φαγητά, γλυκύσματα, 
ποτά καί καρποί, ότε έπηκολούθησαν αί προ
πόσεις καί εύχαί έμμετροι και πε-αι, τοϋ κ. 
Σιμελίδυυ μή άποκάμνυι τος νά άπαντά έπιχα- 
ρίτως καί άστείως έπισφραγίζων τ'ην καλοπέ- 
ρασιν καί διαοκέδασιν καθ’ όλην τήι· διάρκειαν 
τού λαμπρού τούτου συμποσίου.

(Έπεται τό τέλος)

0 ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ

Τά πρώτα καταστήματα, είς τά όποια 
έπιον τούς πρώτους καφέδες χρονολογούν
ται άπό τοΰ 17 αίώνος καί εύρέθη, οτι ταΰτα 
ήσαν έν 'Ιταλία καί Όλλανδΐττ. Ό 'Αλ
βέρτο; Ντιμαντεσλάμπ, δστις έπεσκέφδη 
τάς άνω χώρας κατά τύ 1637 διηγείται ώς 
περίεργον τό ποτόν τοΰτο,«Ένα μαυρόνερό 
τό όποιον οί Πέρσαι καλούν Kahwe καί 
τύ όποιον είνε κυριολεκτικές απεχθές». 
ΊΙ Έλισαβέττα τής ’Ορλεάνης, είς τινα 
έπιστολήν γραφείσαν κατά τό Ι7>2,καλει 
φρικτύν τύ ρόφημα τούτο, τό όποιον «ώς 
τύ τσάϊ έχει ,εϋσιν τοΰ κομμένου άχυρου 
καί τοΰ καπνού».

Τύ περίεργον είνε, δτι καί έν ΆνατοΛή 
πολύ άργά έγένετο χρήσις τού καφέ. Οι 
Ι’αλάται ΰπήρϊ,αν οί πρώτοι οί φαγόντες 
τούς κόκκους τού καφέ έψημμένους μέ βου- 
τυρον. Περί τίι μέσα δέ τού ί 5 αίώνος. εις 
σοφός "Αραψ άνεκάλυψε τό γευστικόν ρό
φημα καί άμέσως έκαμε μεγάλην φυτείαν 
εΐς Ύεμένην. Τύ δέ 1690 είς 'Ολλανδός 
μετέφερε φυτά τινα καφέ είς 1 ένουαν. Αρ
γότερα τύ 1727 οί Γάλλοι μετέφερον ένα 
φυτώριον είς τήν Μαρτινίκαν καί έκεϊθεν 
ύ καφές είσήχθη είς τήν Βραζιλίαν και εις 
άλλα αμερικανικά κέντρα.

X. Γ.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
·*··»■

Ό νοωιιατιόιιόν τών άνθέων

ζίιά τής ίπενεργείας μίγματος θειϊκοοΰ αιθέ
ρας καί τινων σταγόνων άμμωνιακού επί τών 
άνθέων μέγας Αριθμός ιωδών ή ρόδινων τοιού- 
των μεταβάλλεται εις πολύ ζωηρόν ώραϊον πρά
σινον χρώμα.

Άναφέρομεν μερικά παταδείγματα.
Χύνομεν έν τινι κυπέλλω συνήθη αιθέρα, 

προσθέττοντες εντός αύτοΰ μικρόν ποσότητα Λμ- 
μωνιακοϋ ρευστού f'/ιολ και ίμβαπτίζομεν 
Άνθη, ατινα θέλομεν νά χρωματίσωμεν, ώς πα- 
ρίσταται ίν τή έναντι είκύνι.

Μέγας αριθμός άνθέων φυσικώς κεχρωμα-

τισμένων Ιωδώς ή ροδίνως λαμβάνουσιν Αμέσως 
ζωηρότατοι- πράσινον -χρωματισμόν, ώς ίν πα- 
ραδείγματι, τό ροδόχρουν γεράνιον, ή ίόχρους 
γαμαιδάφνη, ή λειλιόχρωμος ίσπερίς, ή Ιόχρους 
θλάσπις, τά ερυθρά και ροδόχροα ρόδα, τό 
λευκόϊον (μοσγοκάρυον) τοΰ Μάγωνος, ό θύ
μος, ή κυανή κλιματίς, ή κάπνιος, τό μειοσο- 
τίς και τό ήλιοτρύπιον. Έτερα δέ άνθη, τον 
οί χρωματισμοί δεν είνε τής αυτής άποχρώσεως 
λαμβάνουσι διαφόρους χρωματισμούς διά τής ε
παφής αυτών μετά τοΰ Αμμωνιακού αίθέρος.

Τό ποικιλόχρουν γαρόφαλλον μεταβάλλεται 
είς χρώμα βαθύ και ανοικτόν πράσινον.Τά λευ
κά άνθη γενικώς μεταβάλλονται είς κίτρινα, 
οίον ή λευκή παπαρούνα, τό λευκόν ρύδον, τό 
κυανϋγλωσσον, τό χαμαίμηλον, ο φιλάδελφος, ή 
λευκή μαργαρίτα, ή λευκή ίσπερίς, τό αίγόκλι- 
μα, ή κύαμος κ.λ.π.

Τό ρόδινου γεράνιον μεταβάλλεται είς κυανοΰν, 

λίαν άξιοσημειώτως, ή δέ βαλεριάνα λαμβάνει 
χρώμα στακτόχοουν, ώς επίσης ό ίρυθροΰς μη
κών μεταβάλλεται εις βαθύτιτον ίόχρουν χρώμα. 
Τά κίτρινα άνθη δέν Αλλοιοϋνται ύπό τοΰ άμω- 
νιακοΰ αίθέρος. Τό δέ Αμάραντου, τό χρυσάν- 
θεμον, το κίτρινοι- γαρόφαλλον κτλ. διατηρούσε 
τό φυσικόν αύτών χρώμα ίντός τοΰ ύγροΰ τού
του. Έάν θέσετε ί'τός πινακίου ποσότητα τινα 
άμμωνια-'.ής διαλύσεως και ίντός τούτης έν χω
νιού Λνεστραμένον εντός τοΰ σωλήνος τοΰ ό
ποιου τοποθετήσητε τά άνθη σας, τά μέν κυανά 
ιώδη και πορφυροειδή θά μεταβληθώσιν είς ώ
ραϊον πράσινον χρώμα, τά ζωηρώς νσγινόχοωα 
μελανά, τά λευκά κίτρινα, κτλ.

Έάν τα μεταβληθέντα ταΰτα άνθη βυθίσητε 
ίν καθαρώ ΰδατι, θά διατηρήσωσι τό νέοι- αυτό 
χρώμα ίπί τινας ώρας. Μετά τοΰτο ίπανέρχον- 
ται κατ’ δλίγον εις τήν προτέραν αύτών κατά- 
οτασιν.

Έν τέλει προσθέτομεν, οτι ήΑμμωνιακή διά- 
λυσις άναμιγνυομένη μετά τοΰ αίθέρος ίπενερ- 
γέΐ πολύ ταχντερον ή ότε κάμνομεν μόνον 
χρήσιν αυτή-,

φ. π.

Ο ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ

χ:α ςατριηη ςτιβοταβ εβαςτοτε

ΊΙ ΰλάττωιίκ; τών διανοητικών 
δ u ν ά η ε ω ν

Ίί ίλάττωσις τών διανοητικών δυνάμεων ε
πέρχεται κατά τήν θεωρίαν τοΰ ’Όσλερ άπό τοΰ 
40 έτους τής ήλικίας τοΰ Ανθρώπου.’Έκτοτε δέ. 
μίγοι τελείας ίξασθενήσεως αύτής αί διανητικαί 
δυνάμεις όλονέν χαλαροΰνται. ή μνήμη άρ ιοΰ- 
ται, ή δέ κρίσις βραδύνει νά ίκδηλοΰται. ’.47.7.’ 
έχομεν και παραδείγματα, όπου ή κρίσ-ς ίν η
λικία 60 και 60 ετών ίπετέλεσε θαύματα, τοΰ- 
ιαντίονδέ ίν ηλικία κατώτερα τών 40 ίτών έ- 
σφαλεν Ασυγχωρήτως.

’Ήδη δέν πρόκειται νά ίνδιατρίψωμεν είς 
τοΰτο, άλλά τίνι τρόπώ δυνάμεθα νά διατηρή- 
σωμεν τάς δια> οητικάς ημών δυνάμεις, όπερ 
δύσκολοι-, καθόσον πάιτες σχεδόν φροντίζονσι 
διά τό σώμα, ολίγοι δέ διά τό πνεύμα.

Λοιπόν πρός διατήρησιν τών πνευματικών 
ήμών δυνάμεων Απαιτείται διακοπή τής τακτικής 
εργασίας επί τινας ήμ'ρας ή μήνα, δις ή τρις 
τοΰ έτους ταξείδια. τροφή ποικίλη και άραιά, 
ύπνος τακτικός επτάωρος έως όκτάοιρος και ά- 
ποφυγή κοπώσεως και ίξαντλήσεως τών μελών. 
Εϊνετά μόνα μέσα, δΤ ών διατηρείται ή Ακμή 
τών διανοητικών δυνάμεων τοΰ άνθρωπον μέ
χρι βαθυτάτου γήρατος.

Ο ΔΟΚΤΩΡ 

'Ητο ενδεκάτη πρωϊνή τής Κυριακής. Ό λαμ
πρός ήλιος διέχεε τάς φλογέράς του ακτίνας 
ίπί τοΰ μικρού κοιμητηρίου, ίκτισμένου ίπί άν- 
θηροΰ τίνος λοφίσκου, όπισθεν τής παλαιός ίκ- 
κλησίας καί ούτινος αί μαρμάρινοι πλάκες τών 
μνημείων κεχωρισμέναι καί συνεσφιγμέναι με
ταξύ τών πεπαλαιομένων περιτ σχισμάτων ίκά- 
λυπτ ν τήν χλόην, ήτις ήνθιζε μεταξύ αύτών.

Έπί τής πυκνής πρασινάδας, τής Ανυψουμέ- 
νης γύρωθεν τών σταυρών, κυματίζει ύπερπλη- 
ροΰσα ευωδίας ή οσμή τών θάμνων καί τής λε- 
βάνδας, Ανάμικτος μετά θερμότητος διαπεραστι
κής, ήτις πληροί τόν μικρόν κήπον, όπου Ανα
παύονται οί νεκροί, τάς οδούς τοΰ χωρίου,ίρή- 
μον τήν στιγμήν ίκείνην καί ίξαπλοΰται μακράν, 
μέχρι τοΰ άκρου τοΰ δάσους, εις τήν σκιάν τοΰ 
όποιου άραιοΰται πλέον ίξαφανιζομένη.

ΙΙανταχοΰ κυριαρχεί ήσυχία, ή Απέραντος η
συχία τής έρημου, ένθα ούδείς γίνεται θόρυβος 
χωρίς νά διεγείρη τήν ήχώ. Κατά διαστήματα 
ή φωνή τού άλέκτορος ή ό βρυχηθμός τοΰ προ
βάτου διαπερή αυτήν μιγνυομένη μέ τούς ήχους 
παλαιού οργάνου, οϊτινες ίξέρχονται άπό τάς ή- 
μικλείστους θυρίδας τής εκκλησίας συνοδεύοντες 
τήν αγίαν ψαλμωδίαν. Ουδέ»· συγκινητικώτερον 
τιον δεητικών τούτων εκφωνήσεων, αΐτινες πλη 
ροΰσι τούς ήχους τοΰ άέρος, διερχό/ιεναι άνω
θεν τών μνημείων καί συγχεόμενοι μετά τοΰ 
συγκεχυμένου θορύβου τή: ιίπεράντου ίκτάωεως.

Πνιγμένος εντός τής χλόης μεταξύ τών επι
τύμβιων σκηνωμάτων είς άνθρωπος κοιμάται, 
κεκλιμένος ίπί τής πλιίτης του, καί τάς χείρας 
ίσταυρωμένας [έχων όπισθεν τής κεφαλής, τό 
πρόσωπον μόλις προφυλαγμένον άπό τόν γΰρον 
τού πίλου του, άλλοτε σταχτοχρόου, καί νΰν ά- 
ν.'υ σχήματος καί τοΰ όποιου οί καιροί μετήλ- 
λαξαν τό χραιμα, άφήσαντες πλατείας κηλίδας 
λίπους καί βροχής ίπ’ αύτοΰ. Τά ίνδύματά του 
έχουσιν ώς <5 πίλος. Άποκ ιλύπτουν άμφότερα 
παρελθόν κάπως εΰπορον, άλλ’ ό καιρός τά κα- 
τέτριψε, έφθειρε καί ήλλοίωσε' ήίη δέ δεν είνε 
άλλο ή ράκη. Έκ τών υποδημάτων αύτοΰ ί- 
φθαρμένων καί ίσκονισμένων διακρίνονται οί 
γυμνοί πόδες του.

' Υπό τά ράκη ταΰτα, ό άνθρωπος ουτος ό- 
στις κοιμάται είς τήν θέσιν ταύτην, δέν θά ή- 
δυνατο νά κρυβή ίπί πολύ, είς ίκεϊνον οστις θά 
παρετήρει τήν πραγματικήν του κατάστασιν. l’Jlvv. 
εις τυχοδιώκτης βεβαίως, ΰστις ήλθεν εκεί, έ
πεσε μάλλον ϊνα άναπαυθή, ή ίσως ν’άποθάνη. 
Έάν τις τόν παρετήρει καλώς, παρά τάς ρητί- 
δας καί τήν κόμην τον, ήτις ήρχιζε να λεύκαι
νε ται, δέν θά διέκρινε γέροντα. Άλλ' ή δυστυχία 
περισσότερον_ άπό τήν ηλικίαν είνε όλεθρία είς

τό σώμα καί άναμφιβόλως θά νπέφερε πολύ, 
διότι τά πάντα είς αύτόν μέχρι τοΰ ταραχώδους 
του ύπνον, άπεδείκννον μίαν άφόρητον κόπο>· 
σιν και σφοδρόν πάλην πρός τήν ζωήν, ίκ τής 
όποιας εξήλθε νενικημένος.

Έν τοέτοις, κοιμάται καί κοιμάται μέ πυρε- 
τώδη καί βαρυν ύπνον, οστις άνατινάσσει τό τα- 
λ,αίπωρόν του σώμα, ολως σεντετριμμένον, ώς 
έάν αί σκληροί στερήσεις, τάς όποιας ύποφέρει 
πρό πολλοΰ διαρκούν καί είς αυτήν έτι τήν μι
κρόν άνάπαυσ.ν, ήν ήλθε νά εύρη ίνταύθα. 
Τό ίξωγκού/ιενον στήθος του βογκά καί ώς 
ύπό τήν ίνόχλησιν θλιβερού τίνος ονείρου άπό 
τά χείλη του ίξέρχονται γογγισμοί. ού
δείς τούς Ακούει. Ή φωνή τοΰ ίερέως, ήτις 
είς τό ίσωτερικόν τής εκκλησίας ψάλλει τό εύαγ- 
γέλιον κυριαρχεί τούτων καί τούς εμποδίζει νά 
φθάσουν μέχρι τών τοίχων τού μικρού κοιμη
τηρίου, όπου θνήσκουν πνιγμένοι.

❖
Κατά τήν στιγμήν ταύτην, είς τό κατώφλιον 

τής θύρας τών νεκρών, ύστατο λεπτή σκιά γυ- 
ναικύς, χωρική τήν ενδυμασίαν, εύγενής όμως 
τήν χάριν καί τό ύφος. Φέρει μελανόν έ δυμα 
καί τό κάλ.υμμα τών ορφανών, οπερ καλύπτει 
τόν άπλοΰν της πίλον, άνεν άνθέων καί ται
νιών,άλλ’ είνε τόσον ώραϊον ε.πί τής μελαγχροι- 
νής της κόμης. Ύπό τήν σκιάν δέ τού πέπλου, 
ή λεπτή άλλά κ ί με'αγχολική μορφή της φαί
νεται ώχρά, μέ ίχνη δακρύων. 01 οφθαλμοί 
εινε νέοι, τό βλέμμα άθώον, βλέμμα παρθένου. 
Άλλ’ ή λύπη είνε άποτυπωμένη καί προδίδει, 
έκφρασιν δεινήν.

Μέ βήμα βραδύ καί τό σώμα κεκλιμένον ή 
νεοφερμένη προχωρεί μεταξύ τών μνημείων. 
Τά βήματά της τήν φέρουν πρό τής θέσεως, 
ένθα ήτον ίξηπλωμένος δ κοιμεόμενος άνήρ. 
Μέχρι τής στιγμής ταύτης καί άφ’ ότου εΐχεν 
ε'σέλθη είς τό κοιμητήριον, δέν τόν εΐχεν άντι- 
ληφθή, ώς ίπίσης δέν τόν διέκρινε, καθόσον 
ή Υ.^άη ήτον υψηλή ή ότε εύρέθη έμπροσθεν 
του. Έκ πρώτης οψεως, τό μέγα αύτό Ακίνη
τον σώμα, κεκαλνμμένον μέ τά ρακένδυτα ίν- 
δύματα, τήν ίτρ ·μαξεν.

Κατα’-ηφθεϊσα δέ αίφνης ίκ φόβου, ίξέβαλε 
κραυγήν καί οπισθοχώρησε σταυρόνουσα] τάς 
χείρας. Κατόπιν ίνθαρυνθεϊσα, παρατηρεί καλ
λίτεροι- τόν δυστυχή, ΰστις τής ήμπόδιζε τήν 
όδόν, εννοεί δέ ότι κοιμάται καί τόν αισθάνεται 
τόσον Αδύνατον, τόσον καταβεβλημένον, ι'όστε 
παύει τοΰ νά φοβήται.

Προσκλίνουσα δέ καί ίγγίζουσα τόν ωμόν 
του :

— Κύριε, τώ λέγει. Άλλ’ ό άνθρωπος δεν 
κινείται, ότε ίκ νέου τόν καλεϊ:

— Κύριε.' Κύριε !
Χωρίς νά κινηθή ουτος Ανοίγει τούς όφθαλ-
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μούς, Ακόμη ΰπνώδεις καί μέ φωνήν θλιβερόν 
έψέλλισε :

— Τί μέ θέλετε ;
— Άπομακρυνθήτε, κύριε, υπάγετε μακρύ- 

τερον. "Ηθελα νά γονυπετήσω είς την θέσιν, 
όπου ευρίσκεσθε.

— Διατί είς αύτήν καί όχι είς άλλην; ήξιζε 
τον κόπον νά με ξυπνήσετε ;

— Άλλά, έκοιμάσθε είς τον τάφον τής μη- 
τρός μου.

Εις τάς λέξεις ταύτας, εγείρεται κα'ι παρατηρεί 
τήν θέσιν, οπού άνεπαύετο ή κεφάλι] του, Επί 
σωρού Ανθέων, ήτις περιελίσσετο κατά μήκος 
ενός σταυρού. Και επί τού σταυρού αυτού, τού 
οποίου ή σκιά προς στιγμήν έσκίασε τον ύπνον 
τον, ανέγνωσεν :

« Ενθάδε κεΐται ή Μαγδαληνή Δεσκώ».
Διά μιας πηδήσας ευρέθη όρθιος.
— Είσθε ί] κόρη τής Μαγδαληνής Λεσκό), 

αυτήν όπου ονομάζουν μικρόν 'Ιωάνναν ; τήν 
έρωτά έκπληκτος.

Είς τάς λέξεις ταύτας. οί'τινες τιρ· ουνεκίνη- 
σαν σφόδρα, ή νεανις Ανεσκίρτησεν.

— Έγνωρίσάτε τήν μητέρα μου ; ήρώτησε 
τεταραγμένη.

Ήσυχώτερος εκείνος, Απήντησεν :
— Είνε καιρός, πολύ καιρός' ήσο τότε ένα 

κοριτσάκι, Εγώ δέ ήμην στρατιώτης.
Κατά τινα νύκτα έφιλοξενήθην εκεΐθεν διερ- 

χόμενος. Δι' αυτούς ήμην και είμαι άγνωστος, 
ήμην εκείνος, τον όποιον δέν θά έπανείδουν. 
\·1λλά έκράτησα καλήν Ανάμιησιν τής φιλοξε
νίας των καί το γεγραμμένον όνομα επ' αυτού 
τού σταυρού, μοϋ τούς άνεζωογόνησεν..., τούς 
ίνεθυμήθην... καθώς είς τάς ευτυχείς και πο
θητός ημέρας... Προσευχήθητι, μικρά μου και 
συγχώρησαν με, έάν σέ άπησχόλησα πρός στιγ
μήν και κατέλαβα τήν θέσιν, ή δ ιοία δέν Ανή
κει παρά είς ύμάς.

Και μετέβη νά καθήση μακρύτερον, Επί μιας 
λευκής πλάκας, όπου έμεινεν μέ τούς αγκώνας 
έπί τών γονάτων και τό μέτωπον Εντός τών 
χειρών.

Ή Ιωάννα’ έγονυπέτησεν, όπως προσευχη- 
θή. Άλλ' ή παρουσία τού τυχοδιώκτου, ή 
φωνή, ήτις Αντηχεί ακόμη είς τό ους της, τό 
βλέμμα του, τό όποιον νομίζει, ότι τήν Ακολου
θεί, όλα ταΰτα έτάρασσον tor λογισμόν της. Καί 
συντο/ιεύσασα τήν προσευχήν της, ήγέρθη όπως 
Λναχωρήση. Αίφνης, όμως διά μιας Ιρωτήσεως 
ό άνθρωπος τήν’σταματά.

—· Δεσποινίς, τή λέγει,’θέλετε, νά μοϋ έπι- 
τρέψητε νά σάς συνοδεύσω είς τήν οικίαν σας 
καί νά μοϋ δώσετε τι νά φάγω ; αποθνήσκω 
τής πείνης ;

— Ελθετε ! έλθετε, έφώναξεν ή 'Ιωάννα, 
ώς εξ ενστίκτου και παρά τήν θέλησίν της.

Μετ' ολίγον εις τινα οίκίσκον τού χωρίου, ό 
άνθρωπος ουτος δείπνα. “Εν τεμάχιον χοιρείου 
κρέατος, τυρός, άρτος, μηλίτης, Αποτελούν τό 
δεΐπνον του. Σεμνή είναι ή τροφή του. Άλλά 
δι' ένα δυστυχή, αποσυνειθίσαντα νά τρώγ]], 
όταν πεινά, και νά πίνι) όταν διψά, το δεΐπνον 
αι'τό ήτο βασιλικόν. Ό τυχοδιώκτης δέν τρώ
γει,..,καταβροχθίζει----- Ή δέ 'Ιωάννα σιω
πηλή, ίσταται όρθια έμπροσθεν του. Πρό μιας 
στρας τόν έφοβήθη. "Ηδη δέν τον φοβείται 
πλέον, διότι είς τά βλέμματα, τά όποια υπο
κλέπτουν τής ρίπτει, ήννόησε το ύφος φιλόστορ
γου Ενδιαφέροντος, κάτι τι ώς σεβάσμιον καί 
προσπεποιημένον καί τόσον Αθώον, τόσον σε
μνόν, ώστε δέν ταράσσεται ούτε φοβείται. Άλλά 
μόλις έτελείωσε τό δεΐπνον του, εκ νέου έρωτα:

— Είναι πολύς καιρός, όπου άπέθανεν ή 
μήτηρ σας ;

— Τρία ίτη.
— Ποία ήτο ή άσθένειά της ;
— Ή λύπη, όπου έχασε τόν σύζυγον της.
— Άπέθανε καί αύτός ;
—"Οχι, άλλ' ήτον άπιστος είς τά καθήκοντά 

του. Ημέραν τινά Ανεχώρησεν διά νά άκο- 
λουθήσΐ] μίαν γυναίκα, έγκαταλείπων τήν ίδι- 
κήν του καί μετ’ αυτής τό τέκνον του.

— Ή μακαρίτης τόν έσυγχώρησε ;
— ΙΙρίν άποθάνη, τόν κατηράσθη.
— Και σείς έκάματε ώς αυτή ; Είναι κατη- 

ραμένος και Από σας ;
— Ή μήτηρ μου μέ ώρκισε νά μι] τ'ν ουγ- 

χωρήσω ποτέ. "Αλλως τε, διαιί νά συγχωρήσω; 
Δέν τόν έγνώρισα, τόν δύστυχον αυτόν. Ποτέ 
δέν μέ ένηγκαλίσθη, δέν ήκουσα νά προφέρουν 
τύ όνομά του παρά έν μέσω δακρύων Απελπι- 
σμοΰ τής μητ )ός μου. .Ιέ»' έχω είς τήν καρδίαν 
μου ουδεμίαν ένθύμησιν, ήτις δύναται νά τόν 
υπεράσπιση. 'Εάν έμεγάλυνα είς τήν λύπην καί 
τό πένθος, χάρις αύτοΰ ευρίσκομαι μόνη ε'ς 
τόν κόσμον....Δέν μοϋ έμαθαν παρά νά τόν 
μισώ.

’Ενώ ή νέα όμιλεΐ μετά σφοδρότητος, μία 
άσπονδος μνησικακία αναφαίνεται είς τό βλέμμα 
της καί ό άνθρωπος έκυψε τήν κεφαλήν."Οταν 
δέ ετελείωσεν, ήνοιξεν τό στόμα, ώς νά ήθελεν 
ιά όμιλήο]] Ά λ’ αί λέξεις Εξέπνευσαν έπί τών 
χειλέων του, καί έσιώπησεν. Μία παράκλησις μέ 
Αγωνίαν ανάμικτος διαπερά τούς οφθαλμούς 
του καί Εκπνέει καί αυτή, χωρίς νά προφερθή.

— Θέλετε τώρα ν ΐ κοιμηθήτε είς τόν Εξώ
στην, τώ λέγει ή ’Ιωάννα. Υπάρχει χλωρόν 
άχυρου.

— "Θχι, ευχαριστώ Απαντρ. Εκείνος, εγειρό
μενος μετά κόπου.

— Θέλετε νά αναχωρήσετε, χωρίς νά ανα- 
παυθήτε ;

— Μέ Αναμένουν είς τήν χώραν.

ΊΙ ’Ιωάννα δέν έπέ.μενεν. Τότε διευθύνεται 
μέ βαρύ βήμα εις τήν θύραν. Αλλά πριν έ- 
ξέλθη σταματφ, καί μετά συστολής λέγει :

— Θέλετε νά μοϋ κάμετε ελεημοσύνην ενός 
Ασπασμού, μικρά ;

Τίποτε είς αύτήν τήν έρώτησιν δέν εξέπληξε 
τήν Ιωάνναν, τόσον ήτο πατρικόν τό ύφος, 
τόσον έδείκνυεν ευγνωμοσύνην καί σέβας. Προ
χωρεί, προσφέρει τό μέτωπόν της είς τά τρέ- 
μοντα χείλη του, άτινα τήν ήσπάσθησαν, ώς έαν 
ήσπάζοντο Ιερόν τι κειμήλιον.

Αί χάρες τοΰ τυχοδιοόκτου έσταυρώθησαν 
τότε, ώς Απη'πισμένη κίνησις, ενώ ή ’Ιωάννα 
δέν Εννοεί τίποτε. Δέν παρατηρεί παρά μ· μό
νον πράγμα, ότι ό άνθρωπος αυτός κλαίει... 
Δι' αυτόν, κατησγυμέιον Εκ το)ν δακρύων του 
καί πρός έξήγησιν, Εψέλλισεν :

—'"Αλλοτε έχασα καί Εγώ κόρην, ήτις σάς 
ώμοίαζεν.

Καί Ανεχώρησεν.
ΊΙ Ιωάννα τόν ήκολούθησεν είς τήν Εξω- 

θυραν καί έμεινε συγκεκινημένη, παρατηρούσα 
αυτόν νά στρέφεται πολλάκις, όπως τίμ· χαιρε- 
τίζη μέχρι τής στιγμής όπου, είς τήν στροφήν 
τής <5ύοϋ Εχάθη πλέον.

— Ταλαίπωρε ! Εψιθύρισεν, Απερχόμενη.

ΚΟΙΝΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑ 

ΊΙ χοσαύτη τ<ίσις τής ουγχρόνου κοινωνίας 
εις τάς αυτοκτονίας, μοι εδωκε πολλάκις άφορ- 
αήν, ίνα έξερευνήσω τά βαθύτερα αίτια τών 
αύτόκτονούντων. Διατί άρα γε οί τοϋ 20οΰ 
αϊώνος οδοιπόροι προβαίνουσι τόσον ευκόλως 
εις τό άπονενοημένον τοϋτο διάβημα καί επι- 
ζητοϋσι μετά τόσης προθύμου διαθέσεως την 
ύγράν τοΰ τάφου πλάκα ; μήπως ενεκα οικο
νομικών ή ερωτικών λόγων; ή ως έκ της συγ
χρόνου νευρασθενείας, ιος ϊσχυρίσθησαν ιατροί 
τινες ; Αί άκόλουΑοι όμως σκε'φεις μου, μέ 
έπεισαν, δτι δέν είνε ούτοι οί πραγματικοί λό
γοι τών συνεχών αυτοκτονιών, ας βλέπομεν 
και1)’ έκάστην πομπωδώς περιγραφομενας είς 
τάς εφημερίδας τής πρωτευσύσης ιδίως καί 
αϊτινες κατέστησαν επιδημία επιβλαβής εις τάς 
συγχρόνους κοινωνίας.

’Εάν οί οίκονομολογικοί λόγοι ήσαν μία 
αιτία τής αυτοκτονίας, τότε έτρεπε να συμβαί
νουν πολλαί συνεχείς αύτοκτονίαι εις πάσαν 
εποχήν, διότι ή ένδεια καί αί ουνακ.ολουθσϋ- 
σαι ταύτην αθλιότητες τής ζωής, δέν, έλειφαν 
ουδέ θά λείφωσιν έκ τής σφαίρας ταύτης τών

δοκιμασιών, έν δσφ υπάρχει άνθρωπότης.Έν 
τούτοις ή σημερινή τάσις τών αΰτοκτονιών εις 
ουδεμίαν άλλην έποχήν προγενεστέραν πάρε· 
τηρήθη μέ τόσην οξύτητα. Συνεπώς δέν έχει 
βασιμότητα ή προβαλλόμενη αιτία τών οικονο
μικών δυσχερείων, διότι εκτός τών ανωτέρω 
παρατηροΰμεν ώς έπί τό πλεϊστον πολλούς εν- 
δεεστέρους τών αύτοκτονούντων, οϊιινες προ- 
τιμώσι νά σύρωσι τό κατεσκληκός σαρκίον των 
έπί τής γής μέχρι τελευταίας πνοής ή νά αύτο- 
κτονήσωσιν, έπειδή ώς αληθείς χριστιανοί, έ- 
χουσι πεποίθησιν, δτι έν τή υπομονή τών 
πρόσκαιρων θλίψεων τής ζωής,θά άμειφθώσιν 
έν τή μελλούση, δτε λήγουν τά δεινά τοϋ πα
ρόντος

Προσέτι οί ερωτικοί λόγοι δέν εινε κυρία 
αιτία τών αύτοκτονούντων, διότι ούτοι προέρ
χονται έκ τής επιπόλαιου καί κακής άντιλή- 
ψεως τής πραγματικής αγάπης, ήτις πρέπει 
βεβαίως νά προϋπάρχη μεταξύ τών μελλόντων 
νά συζευχθώσι καί ήτις εΐνε προϊόν αγνής 
καρδίας, διαπλασθείσης ήιθικοκοινωνικώς καί 
θρησκευτικώς, καίτοι πολλάκις ή άγνότης 
παρανοεΐται ύπό τών πολλών, ώς διά των ε
πομένων στίχων λέγει δ ποιητής :
«...Λ’αί «>■ ποτέ τύχη κανείς νά κέκτηιαι καοδιαν, 
Αίσθανομΐνην Ιοωτα, μν πίοιιν ιίγαηώοαν, 
1/αρατηρών τοϋ τρωτός τψ' τόσην άοχημίαν. 
Ί'αχίως τήν κιιο'άαν τον θά ΐ3ι/ είρωτιώσαν.

■?|»· τψ· φνχι'ιν σον είγενΓ; αίσθήματα κ σμωοι, 
Καί πειρσθήί μ’ αγνότητα καί πίατιν ν' άγαπ^α,μ, 
l-h'/.fi; ιό)/, ώ δνατνχί), αΐσχρΰς να σ' απαιωσι, 
Καί άναιδείας ίρασιών απείρους Οί χιωρίσι/ς·.

’Ώστε καί οί αύτοκτονοϋντες έξ έρωτος, 
δέν έχουν βάσεις σταθεράς, προερχομένας έκ 
τής αληθούς ήθικοκοινωνικής καί θρησκευ
τικής μορφώσεως.

Τό δτι δέ καί ή νευρασθένεια δεν εινε ου
σιώδης λόγος τών αυτοκτονιών, άλλ’ ή ηθική 
σαπρία, ήτιν τείνει ώς έπί τό πλεϊστον εις τον 
πολλαπλασιασμόν τών νευρασθενικών καί έκ- 
ιρύλων, τ<> έβροντοφώνησεν άπό τοϋ βήματος 
τοΰ ’Ιταλικού Συνεδρίου τών γυναικών, μία 
έκ τών άριστα πεπαιδευμένων μελών αυτού.

Κυρία λοιπόν αίτια τών συνεχών αυτοκτο
νιών είνε ή αηδία τής ζωής, προερχομένη έκ 
τής έλλείψεως αληθούς πίστεως καί γνωσεως 
περί τοΰ προορισμού τοϋ βίου, ήτις συνεπι
φέρει τήν ανησυχίαν τής ιρυχής, ώς λέγει και 
ό μέγας μαθηματικός Cauchy : «ή ανησυχία 
τής ψυχής καί ή άύεδαιότης τής σκέψεως 
είνε εκείνο, οπερ προξενεί ενίοτε τήν αη
δίαν πρός τήν ξωήν καί δύναται νώ ωΟήση 
μέχρις αυτοκτονίας».

Έκ ΙΙατοών
ΓΕΩΡΓ. Π- ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΕ 

(ίημ.οσιογράοος)
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Κάλλιϋτον uedov κατά τών μνιών
Κατασζευάζομεν Ιξόν (κόλλαν) έκ δυο μερών 

κραμβελαίου (ή άλλου εύθυνοϋ ελαίου καί ένός 
μέρους καλοφωνίου τετηχότο; (λυωμένου). Μέ 
χήν κόλλαν αυτήν άλείφομεν λεπτός βέργας, 
τάς όποιας προσαρμόζομεν εις γάστρας πλήρεις 
άμμου, τοποθετημένος έντός τών δωματίων. 
At μυΐαι προσκολλώνται άθρόαι είς τάς βέργας.

Κόλλα διά μάομαοα
Τρίβομεν πλίνθους ή κεράιιους είς λεπτοτιί- 

την κόνιν καί άναμιγνΰομεν αυτήν καλώς μέ 
ίσον ποσόν λιθάργυρου είς λεπτήν κόνιν καί 
κατεργαζόμεθα τό μίγμα μέ λινέλαιον μέχρις 
ού λάβωσιν σύσχασιν κόλλας. Αί προσκολλη- 
τέαι έπιφάνειαι πλΰνονται έπιπολαίως δι’ ύγροϋ 
σπόγγου, διά νά μή διείσδυση τό ελαιον είς 
τόν λίθον καί έπειτα αλείφονται μέ τήν κόλ
λαν. Διά ταύτης δυνάμεθα νά έπιχρίσωμεν έ
πίσης ταράτσας.”Αν δέ σχηματισθώσιν ρογμαί 
εις τό επίχρισμα, τάς πληροΰμεν διά νέας μά- 
ζης.

ΠΑΝΤΕΣ ΔΓΣΗΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ

"Οστις βαρυνθή τόν κόσμον τοΰτον, φιλοσοφεί 
κκί ό φιλοσόφων μηκτυρίζει τοΰ; πάντκς καί τά 
πάντα. Τό ίδιον πκθαίνων κκί έγώ, ήρώτησκ 
πολλούς, άν είνε εύχαριστημένοι από τήν ζωήν 
των καί μοί' άπήντησκν ώς εξής, άποφκσίσζς 
ν’ κύτοκτονήσω έν τελεί.

Ό μεγαλέμπορος. Δέν είμαι ποσώς εύ/κ- 
ριστημένος.

Ό μικρέμπορος. Είμαι απογοητευμένος.
Ό εΐσοδηματίας.Έδζρύνθην τόν κόσμον.
Ό τραπεζίτης.Δέν εινε εύχάριστος ή ζωή μου.
Ό δημοκράτης. Δέν είμεθα διόλου καλά.
Ό βασιλικός. ΙΙεριβκλλόμεθα άπο πλεί- 

στους κινδύνους.
Ό αναρχικός. Ό θάνατος μέ απειλεί διαρ

κώς.
Ό βου/.ευτής. Είμαι ύπηρέτης τοΰ κόσμου.
Ό ηθοποιός. Είμαι τό παίγνιον έκάστου.
Ό στρατιωτικός. Ή πειθαρχία τοΰ στρζτοϋ 

μέ θανατώνει.
Ό ίερεύς. Ή αμαρτία μέ πνίγει.
ΙΙαρέλειψα τήν γυναίκα καί τόν πένητκ καί 

ιδού τί μοί άπήντησαν :
Ό πένης. "Αν είχον χρήματα, αχ, θά ήμην 

πολύ εύτυχής.
Ή γυνή."Αν ήμουν ώραϊα,ποτέ δέν θά έδυ- 

στύχουν.
Λοιπόν μετέβην ν’ κύτοκτονήσω κκί καθ' ήν 

στιγμήν έξήγον τό ρεβόλβερ μου, πκρετήρησζ 
γύρω μου μή μέ παρατηρή τι; καί είδον τόν 
ουρανόν γαλήνιον καί λαμπρώ; κεχρυσωμένον, 

τήν φύσιν ήσυχον καί γελώσκν, δύο παιδάκια 
εύχαριστημένκ νκ παίζουν κκί μίκν εύμορφην 
γυνκίκκ, διαβαίνουσαν, νκ μειδιά.

— Άλλά, είπον, πώς πάντες αυτοί φαί
νονται ευχαριστημένοι :

Καί έτρεξκ πρός τήν ώραίαν.
— Είσαι ευχαριστημένη ; τήν ερωτώ.
— "Οχι ποσώς, μοί άπαντά, μέ ήπήτησαν. 
Έτρεξκ καί πρός τά παιδία, άλλά φεϋ! τό 

έν κατόπιν τοϋ άλλου έπιπταν άστοχοϋντα έν
τός τοϋ πρό αύτών χαίνοντος λάκκου '.

Ή κκρδία μου έπνίγετο, έτρεξκ κκί τά έ
σωσα’καί άμέσως τότε ή ψυχή μου όρμεμφύ- 
τως άνεκουφίσθη !

Ηύχαριστήθην δέ τόσον πολύ, ώστε έκτοτε 
μοί φαίνεται, οτι κατέχω τόν ούρκνόν, διότι F- 
πραξατο καλόν !

Κκί ήδη είμαι ευχαριστημένος!
Φρίκ.

ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ

ΑΡΡΩΣΤΟΣ Γιατρέ μον τύ νιστέρι σου 
έχει άγρια δψι 

προσπάθησε τύ χέρι σρυ 
ανάλαφρα νά κόψη.

‘Αληθινά, πολύ πονώ ! 
πρόσεξε μή μοϋ βγάλη;

άδικα κρύα; ζωντανό 
ίκ τή; πολλή; σου ζάλη;.

Όταν θά ράψη; τήν πληγή 
με τή χρυσή βελόνη 

κοίταξε αίμα νά μή βγή 
καϊ μ’ άρχινίσουν πόνοι.

θέλω πολύ ναρκωτικό 
αιθέρα, κοκκαίνη, 

τύ πιο καλό σου γιατρικό 
τοΐ; πόνον; μου νά σβύνη

ΓΙΑΤΡΟΣ Είνε πολν τό πρήξιμο, 
τώχει; παραμελήσει 

καϊ επάνω εί; τό σχίσιμο 
ό πόνο; σου θ' αύξηση.

θέλει νιστέρι κοφτερό, 
χέρι πεπειραμένο, 

καυτήριο, ναρκωτικό, 
κουράγιο ξακουσμένο.

ΑΡΡΩΣΤΟΣ Βλέπω τά δύο τά στενά 
κα! }'ΐά νά μην πεθάνω 

αποφασίζω άληθινά 
έγχείρησι νά κάνω .'

Σαν τύ βώδι ποΰ μουγγρίζει 
έτσι πόνεσα καϊ έγω 

και ή καρδιά μου ιό γνωρίζει 
πώ; φοβούμαι τό γιατρό .'

Μά νά πούμε τήν αλήθεια 
τύ λεπίδι οί γιατροί 

άν μα; καίοννε τά σιήθεια 
είνε φίλοι μα;— εχθροί.

Μ1ΛΤΠΝ ΒΙΤΑΛΗΕ

ΘΕΑΤΡΙΚΆ
Α © Η Ν A I Ο Ν

Εί; το κομψόν καί ρωμαντικύν αύτό θέατρον δλα 
άνεκαινίοθησαν. Νέα καθίσματα, νέα αυλαία άπο βι-

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

x.

νέαι σκηνογραφίαι, έπίπλωσι; καϊ σαλόνια άπό 
Λαγκαδάν. Ή σκηνή ηέξήθη κατά 4 μέτρα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΕΝΑΡΔΟΣ
εί; τό βάθος. Οΰτω λοεπόν μί άλα αυτά καινουργή, καί

με τόν δροσόλ.ουστον καϊ μοσχοβολ.οϋντα έναντι κήπον 
τοϋ ’Αρχαιολογικοί) Μουσείου, θά είνε κάτι τι έξοχου 
καϊ θά καταστή ώρισμένω; τό πλέον πολυσύχναστου θέα
τρον άπό ολα τάάλλα. Εί; αϊτό πρωταγωνιστούν ή μο
ναδική τραγωδό; μα; κ. Βασιλεία Στεφάνου κα! ό αρι- 
στο; δραματικό; μα; κ. Ευάγγελο; Αελενάρδο;. θά 
παίξουν, κωμωδία;, δράματα, ειδύλλια καί 'Ελληνικά 
έργα, θεαματικά προ πάντων. ιόν θίασον άπύτελοΐν: 
Ή νεαρά καί χαριτωμένη καλλιτέχνι; δ.,- Κατίνα Ιε- 
λενάρδου, αδελφή τοϋ πρωταγωνιστεί·, αί κ. κ. Βασ. 
Στεφάνου, Κωστοποίλου, Μαρία Γεωργοπούλου Γα- 
βαθιώτου, Κουκουδάκη, Γιορλάνον.

— Καϊ οί κ.κ. Α. Ταβουλάρη;, Εύάγγ. Αελενάρδο;, 
Μομία; Λαζαρίδη;, Βαρβέρη;, Κουκουδάκη;, Γεωργό- 
πονλος, Σάββα;, Χαφειρύπονλο;, Σαραντίδη;.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
Εί; τό •■Πανελλήνιον’· ό κ. Παντόπουλος,ύ βαοιλεϊ; 

τοϋ γέλωτος. Αιότι οΰτω καϊ μόνον δύναται νά δνο- 
μασθή ό Ευάγγελο; Παντύπουλο;, ύ οποίο; άφοΰ τό
σον καιρόν μα; ελειψεν, έρχεται πάλιν νά μα; παρου- 
σιάσ/ι νέα θαύματα καϊ νέα; εκπλήξεις. Πρωταγωνιστεί 
αύτό; μετά τή; θυγατρό; του κ. Άρτέμιδο; Ευπα- 
ρίσση. Ό θίασο; τοΰ κ. Παντοποόλου θά παίξη κω
μωδία;, επιθεωρήσει; καί όπερέττα;. Τύ θέατρον άνε- 
καινίσθη έντελώ;, προσετέθη καϊ εξέδρα περιλαμβά- 
νουοα περί τά 500 άτομα, ηυρύνθη ή είσοδο; αύτοΰ 
κλπ. Ό θίασο; είνε τέλειο; καθ'άλα, τόν αποτελούν δε :

Αί κ.κ. “Αοτεμι; Κυπαρίσση, Ααμάοκου, Γεωρ- 
γιάδου, Ροζάν Μουστάκα, Μαρ. Φιλιππίδου, Φωτ. 
Φιλιππίδου, Ά ναγνωστοπούλου, Αημητρακοπονλ.ου, 
Ιημητριάδου, Βλασσοπούλου, Καραβασίλη, Μαρκίδου, 
Μαστοράκη, Μιχαλοποϋλου. <

Καϊ οί κ.κ. Ευάγγελο; Παντύπουλο;, Ροζάν, Βαρ
νάβα;, Φιλιππίδη;, Καμβίση;, Ααμάσκο;, Γεωργιά- 
δη;, Τερζάκη;, Αημητρακόπουλο; καϊ Τσαμαδό;.

Ό θίασο; θά παίξη -Τά Τραγοπηδήματα· τήν ·Εϋ- 
θυμον Χήραν* τόν «Σκαίτυν— Ρίνγ*, και το ’τρε
χάτε νά δήτε* τοΰ κ. Παντοπούλου, τόν ’Μητσελο· 
τήν ·Νύφη τή; Κοϋλουρη;* καϊ πολλά άλλα τργα.

Ε Υ Τ Ρ A ΪΙ ΕΛΑ
Μεταξύ δύο επαρχιωτών.
— Ξεόρει;, εί; τά; 'Αθήνα; τά αυτοκίνητα σκοτώ

νουν 20— 30 ανθρώπου; τήν ήμέραν.
— Αέν τύ πιστεύω, καί ποιο; σοϋ το είπε ;
— Νά, ό κυρ Γιάννη;, ποΰ ήλθε χθέ;.
— Μπά ! καϊ τί άλλο σοϋ είπε ; _
— "Οτι άλλου; τόσου; δαγκάνουν τα λιοοιασμενα 

σκυλιά, φρίκη ! αϊ ;
— .Vai καί τί άλλο ; άλλο άδερφέ.
— Ό,τι ό τύφο; παίρνει ΰΟ—100 την ήμιραν.
— Περίεργον .' ί'χει καϊ άλλο ;
— "Οτι τά ηλεκτρικά τραμ κόβουν άλλου; ·■'' την

ήμίμαν. .
— Μά τότε πόσοι ζωντανοί μένουν σκόμη ,
— Μά ολοι οί 'Αθηναίοι θά πάνε έτσι καϊ Οά μέ

νουν οί έπαρχιώται, ίίπου καθημερινώ; φεύγουν απο 
τά; επαρχία; καί πηγαίνουν νά μείνουν εί; τα; ΑΟι,να;.
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'ζΙλο τοϋ παρόντος τεύχους άρχύμιΰα ιης δηιοιιεύ- 
σεως ίκτάκτως ωραίων πρωτοτίττωΐ1 πνιυμ. άοκήοεων 
τοϋ ήμετέρου εκ Κοϊρου συνεργάτου κ. Ί. Ήλαφροπού· 
Ζον,·Γ)ς ή περίοδος λήγουσα τήν .91 Αβρίου, Οά βραβευ- 
Οώσιν οί δύο πρώτοι τών ζνπΰν, οΐ'ΐνες Οέλουσιν άπο · 
στείλει τάς περισσότερα; τών λύσεων. Koi ό μεν Ιο; Ου 
τ.άβρ δύο χρνοοϋς τόμον; τής Φύσεως, ό δέ 2ο; ίια.

1. Αίνιγμα
Νήσος μικρά 

τήν μέσην άλλάττουσα 
τόν τόνον ουλάττουσα 

κβί τά λοιπά 
ίκ νήσου Οά γεινγι 

κάτοικο; χώρα; 
κ’ Ιντός μιας ώρας 

Οά τρώγη Οά πίνη 
καί Οά γελά.

2. 'Ρόμβος
+

+ 4- +
+ + + 4- +

■ + + + 4 +
+ + + + +

+ + +
+

Νά τεΓΙώσιν ό.ιζοντίω;
α') γράμμα β') συ.δεσμό; γ' φυιόν κοινόν ο') εί; 

τών γ γάντων ε'| λέςις μή παραλλάσσουσα, άναγινω- 
σζ.ομένη είτε άπό τής ά;χής, είτε άπό του τέ-ους 
ς') αντωνυμία ζ') γράμμα

ιίίτως, ώστε νά άναγινώτκωνται κκΟέτω:, όι; δει 
χνύουσιν ci σταυροί, έκ τών άνω πρός τά κάτω α’) 
ζώον β1) αρχαίου όνομα ο.ου; τής ινδικής ν') ιίςτών 
ίν Άδή-α ς -ριάκοντα τυράννων ό’) υιό; τοΰ 
Άστραίου καί τή; 'Ποΰ; ε') αντωνυμία

3. Αι—οτίι'μόοινον
ε . . ο . . η . . υ . ή . ο . . ο ο .

ί. Σνιιματκίμός λέξεων 

Διά -,ών στοιχείων τών λέξεων 
βίβλος, δάσος, 'έτη, γύναιου, 

νά σχηματισόώσι τά ό.όμκτα τριών 
γνωστών ποταμιών.

Φνοίιην μίγδιιν
ίσαϊτερο; δναυρο:.

(ί. Διπλή ιικοοιίτινιυ
+ -■·· + 
+ ··-· + 
4·-·-·+

+ ··-- +

Νά τεΟώτιν όριζο τϊω;
α') Μία τών Χορϊτων β’) Γυνή σώσασα πόλιν τινά 

διά τοΰ ήρωΐσμοΰ της γ') Μία τών θυγατέρων τοΰ 
Άτλαντος ό') ποταμό; τή; Αμερικής ε’; κράτος 
γνωστόν

ούτως, ώστε νά άναγινώσκωνται κα'ιέτω; έν μέν 
τή άρχή ονομα όρου;, ίν δέ τώ τέλει όνομα Θεάς.

ΛΑΛΗΛΟΓΡΑΦΑ
Θ Φ 'Αλεξάνδρειαν. Επιστολή σας έλήφδη. Οόοέν 

δυστυχώς ίΐπεν, ούτε ορονοΰμεν, ώς είχον τά πράγ
μα ·α ήδύνατο νά εϊπη. Προσεχώς γράοομεν. — Σ. Λ’. 

Ζ. Ραψάνην. Βραχεία έλήφΊη. "Εχει καλώς. Συμφω- 
νοΰμεν 1 Αρχίσατε τακτικήν αποστολήν.-—Β. Γ1. Κ. 
Χαλκίδα. Διά τή; μελέτης συζητήσεων και πειραμά
των δύνασόε νά μυηΟήτε είς τόν Πνευματισμόν. Α
πλά! δοηγίαι όεν άρκοΰσιν,— 7 Σ. ‘Αλεξάνδρειαν. Έ- 
πιστολαϊ έλήφΟησαν Έχει καλώς. Σας ένόυμούμεΟα 
πάντοτε και μήν αμφιβάλλετε, οτι τό πνεύμα ει<α: 
καί αΰτόΊι καί έδώ.—Έ. Λ. 'Οδησσόν. Έλήφόησαν 
άμοότεραι έπιστολαί σας καί φωτογραφία. "Εχει κα
λώς.—Λ/. Κ. Κων}πολιν. Φωτογραφία'. έκηφΟησαν. 
Ψυχολ. διαγνώσεις στέλλονται προσεχώς. — A. II. 
Χανία. 'Επιστολή έλήφΟη. "Εχει καλώς. Συμμορφω- 
ΟησόμεΟα.—λΥ. Π. Λευκάδα. Ζητούμενα φυλλάδια 
σας έστάλησαν. Άν δέν ίλήφΟησαν εϊσέτι. γράψατε 

μας παοακαλοΰμεν έκ νέου.·—Κ. Κ. θεοδοσίαν. Δέν 
ουνάμείια συμμορφωΟώμεν μέ γνώμην σας. Εξηγού
μενα άμα άνταμωΟώμεν. ΊΙσυχείτε.—Κ. Α Πάτρας. 
Συνδρομή έλήφΟη. Άπόδειςις σςέλλεται ταχυδρο- 

μικώς.

ΦΩΣ ΕΠΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Κατά τίιν, έπ’ ειίκαιρίμ τΰς συγκροτίιιίεως 
τοϋ Α' 'Ελληνικού 'Ιατρικού Συνεδρίου κατά 
τάς φυματιώόεως άνακοίνωΰίν μου και σια- 
τκίτικϊιν έν τΰ « Λ«ροπόλει> δημοσιευΟιϊόαν 
ιΐς τά φύλλα τΰς 7, 8 καί 9, είς δέ τό τΰς I ΐης 
Μαίαν έ έ. καί περί Σανατορίων, στατιστικήν 
ίπί τΰς θεραπείας τών άπη· πεμένων φΟιόι- 
κών, τών εις τά έσχατα τΰς νόσου τούτης, 
δηλονότι εύριΰκομένων, τά ϊ)< ακτών, ήτοι 
οί ho έπί τοϊς εκατόν έάώΟιιΰαν διά τής ύμκ- 
τόρας θβμραπευτικής μεθόδου, άηό ΐι-ετιας 
ΰδιι τε? εόφόοως έφ ιρμοζημένιι ς.

Συνεπώς, οπού τά πράγματα φωνάζουν καί 
μαρτυρούν τίιν αλήθειαν, οί λόγοι περιττοί

Ιΐι οκειμένον δέ μάλιστα περί θεραπείας τΰς 
φΰίόεως, τά λόγια οϋτε τελειωμό ποτέ έχ<υν. 
ινξ άλλου δέ, τά παίρνει καί ό αέρας, έξ οΰ 
καί «έπεα πτερόέντα· έπί τό ποιητνίςώτερον 
λέγονται) οϋτε τά μικρόβια δι’ αύτών εκφο
βίζονται,· άπ’ έναντίας μάλιστα πληΟύνοντιιι 
κ<ιί Ασφαλώς ολέθρια άποδαίνουσιν.

’Επειδή δέ, ώς γνωδτόν, ή Ιατρική είνε κυ
ρίως πρακτική 'Επιστήμη, παρονσιάζουσα 
κατάδηλα καί πασιφανή τά πραγματικά άπ· - 
τελέσματά της, άναφωνοΐμεν : ’

Ιδού ή Ρόδης, ίδού καί τι> πήδημα !
ΌΟεν, πας ένδιαφερόμενος νοείτω, καί <·>ς 

τάχιστα, όωζέσθω 1
ΙΩΑΝΝΗ 2 Π Λ ΠΑΚΩΣΤΛΣ 

‘Ιατρό; καί γημικός γαρμακοποισ: 
'Οδός Νίκης καί Άγ. Νικοδήμου 5.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ- — Διάγνωιίις νιτιχικσίιρος, 
προσόντων καί έλαττωμιίτων, ώττοι-.άλνιΗς 
παρεΝΟό'τος έκ τ<>Γ' όΐ’τίικοΰ χαρακτήρας. 
Οί <>&0αλιιοί κ·’ί ίι ότάιίις τϊίς κεφαλής τρο· 
όηλοϊΌτ τό μέλλον. Προλάβετε τό κακόν 
διά τίις διαγνώιίεω» τοΰ χαρακτϊιρος <ίας. 
Άποότείλατε τίιν ψωτογροόίαν δας καί δρ. 
1* δι’ έξοδα τής ϋχετικΐίς υπηρεσίας ιΐς τίιν 
ΔιεΰΟυνόιν τής «φύσεως» καί μετά μίαν έ
βδομό δ α έχετε τίιν άπαντηδιν.


