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(Συνέχεια- “<5ε προηγούμενοι· τεύχος) 

'j£jK έπιτυχία τής τηλ- έπικοινωνίας διιι ξηρας 
■*<***■>;  καί ή όσημέραι έπιτεινομένη ανξησις των 
τηλ. γραμμών είς δλα τα Κράτη, έπήνεγκε φυσι- 
κώς καί τήν ιδέαν τής ενώσεως τών δια μέσου 
τής θαλάσσης χωριζομένων ξηρών. Οΰτω κατά 
τά έτη 1857 —1858 καί 1865 μεγάλης προσπα 
θείας καταβάλλουσι πρδς τοϋτο, έπαν ειλημμένοι 
δέ δοκιμαί γίνονται, δπως ένώοωσι δι’ υποβρυ
χίου γραμμής τήν Ευρώ την μετά τής Αμε
ρικής, άλλα δυστυχώς πασαι κατ’ άρχάς Απέ- 
τυχον, δαπανηθέντων εκατομμυρίων φράγκων 
προς τδν σκοπδν αυτόν

Τοϋτο δμως δεν άπήλπισε τους ειδήμονας 
καί κερδοσκύπους, οΐτινες (σχημάτισαν Εται
ρείας δια μεγάλων κεφαλαίων προς κατασκευήν 
τηλ.καλωδίων Άγγλο-αμερικανική δέ τις Έται- 
ρείη, έν έτει 1866, κατώρθωοε τέλος να κατά
δυση τδ πρώτον ύπερωκεάνειον καλώδιον με
ταξύ ’Ιρλανδίας καί Νέας Γής.

Έκτοτε πολυάριθμα καλώδια Υποβρύχιά τε 
καί υπόγεια συνδέουσιν δλα τά μέρη τής ύδρο 
γεϊου σφαίρας-

Καλωδίων έχομεν δύο εΐδεί, τα παγέα και 
τά λεπτά. Καί τά μέν λεπτά χρηοίμεύσυσι δια 
τους Ωκεανούς καί τάς βαθείας θαλάσσας. τδ 
δέ παχέα δια τα Αβαθή μέρη καί τας άκτάς, 
πρός προφνλαξιν αυτών Ί.τδ πόσης διακοπής ή 
βλάβης έκ μέρους κακόβουλων, έκ τής προο 
τριβής πρδς βραχώδη μέρη, συνεχεία ταραχής 
τής θαλάσσης κτλ.

Αποτελούνται δέ Λμφότερα τα καλώδια ταΰτα 
έκ τών έξης μερώιν :

Έχ τοΰ χάλκινου σύρματος, τοϋ χρησιμεύον
τας ώς Αγωγού. δια τ'ην διάβασιν τοϋ ρεύματος. 
Καλώδιά τινα φέρονσι και πλείονα τού ενός 
σύρματος, χρησιμεύοντα δια περισσοτέρας συγ
κοινωνίας. ΟΙ Αγωγοί ουτοι περιβάλλονται δια 

στρώματος έκ καουτσούκ ή γουταπέρκας, τδ 
όποιον χρησιμεύει δια ν άπομονοΐ τά σύρματα 
Από πόσης εξωτερικής ίπικοινωνίας Έπί τοϋ 
καουτσούκ περιελίσσονται λωρίδες κανναβησίου 
υφάσματος, έπικατραμωμένου- Έπι δέ τοΰ 
υφάσματος τούτου τοποθετείται σειρά άρκετά 
παχέων σιδηρών συρμάτων, σπειροειδώς διατε
θειμένων, δπως καθιστώοι συμπαγές καί άδιάρ ■ 
ρηκτον τδ εσωτερικόν, ώς εΐπομεν, μέρος τοϋ 
καλωδίου κατα πόσης έξωτερικής άτμοσφ. έπι-

δράσεως, τρικυμίας, προστριβής έπί βράχων, 
κ τ λ· καί τελευταίου Από έξωτερικού περιβλή- 
ματος έκ πεπισομένου καραβο.τάνον, πρδς πα 
ρεμπόδισιν τής είσχωρήοεως υδατος εντός τοϋ 
σιδηρού πλέγματος καί υξειδώοεως αυτού-

Το ούτως έν σχήματι χονδρού κάλω Απο - 
τελεσθέν καλώδιον καθίσταται δυσχείρωτον, έ
νεκα τοϋ βάρους καί τοϋ όγκους αύτοϋ καί 
Απαιτούνται μεγάλα ειδικά Ατμόπλοια πρδς κα ■ 
τάδυσίν του είς τα βάθη τών θαλασσών και 
Ανάδυσιν αύτοϋ έν περιπτώοει διακοπής τίνος ή 
βλάβης.
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Άνάδναις *ai ιπισκινή καΐωίίον.

"ha λόβη τις Ιδέαν τής εργασίας τούτης,πα- 
ρατίθεμεν δύο σχετικός εικόνας έναντι ήτοι Ι'ν 
ηλαίσν καταδύον καλώδιον καί έτερον Ανέλκον 
καί επιθεωρούν τοιαντον-

Μετά τήν ίγκατάστασιι τών ύποβρυχίτον 
γραμμών ό μοροικός τηλέγραφος έλαβε μεγάλην 
<5ιάόοσιν καθ’ άπασαν τήν ύφήλιον.

Έν τούτοις οί έφευρέται δέν έπαυσαν άνα ■ 
καλιλττοντες νεώτερα συστήματα, ώι· ή Εφαρ
μογή έθεωρήθη Επίσης Επιτυχής.πλήν ύ μορσι- 
κός τηλέγραφος Επεκράιηαιν είς γενικώτερον 
κύκλον. πατταχόθεν δέ καί όριστικώς Εθεωρήθη 
<5 κατ' εξοχήν διεθνής καί παγκόσμιος τηλέ
γραφος

Τό περίεργον δέ είναι, δτι δια τον συστήμα
τος τούτου, ήτοι τών συνθηματικών σημείων 
τοϋ μορσικοϋ τελεγράφου ή Αλφαβήτου δύναν 
ται δύο άτομα νά συνεννοούνται διά τοΰ κτύ
που, διά τών κινήσεων, διά τοΰ φωτός, διά 
βάβδου ή δι' οϊονδήποτε άλλου μέσου, Αρκεί 
r Απομιμώι ται τά σημεία τοΰ τηλεγράφου 
.Μόρα, Απαρτιζόμενα, ώς γνωστόν, Από γραμ 
μάς καί στιγμής.

Τό μοροικόν Αλφάβητου έχει ώς Ακολούθως, 
<5 δέ χειρισμός του καθίσταται ευχερέστατος καί 
ταχύτατος διά τής εξασκήοεως- Τό άλφα Απο- 
τελείιαι Από μιας στιγμής καί μιας γραμμής, 
τό βήτα Από μιας γραμμής και τριών στιγ
μών κ.τ λ-ώς Εξής:

X ψ ω
Δια τοΰ μορσικοϋ τούτου Αλφαβήτου δτ’ναι·- 

ται δύο άτομα νά συνεννοώνται πληρέστατα, 
χωρίς νά Εννοούνται υπό άλλων, Λγνοούττων 
τόν τρόπον τούτον τής Επικοινωνίας Τά δέ 
χρονικά εκτός άλλων Αναφέρουσιν, δτι δύο τη- 
λεγραφηταϊ φυλακισμένοι και Απομε μονωμένοι 
συνεννοούντο καθ έκάστην διά τοΰ μορσικοϋ 
Αλφαβήτου, κρούοντες τόν τοίχον διά τοΰ δα

κτύλου καί Ανταλλάασοντες οΰτω τάς ιδέας τως, 
χωρίς νά λαμβάνωοι γνώοιν οί φύλακες.

"Ετερός τις δέ κρούων τόν τοίχον τών φυ 
λακών έξωθι, ειδοποιεί τόν έσωθι φυλακιομέ 
τον φίλον του περί τών διατρεχόντων καί Αφο- 
ρώτ των αυτόν πραγμάτων.

"Ενεκα τών καλών προσόντων τοΰ συστή
ματος τούτου δλα τά εθντ] μεταχειρίζονται αυ
τόν, Αλλά παρά προσδοκίαν καί τό Αξιοπερίερ
γου είναι, δτι μέχρι τοΰ έτους 1858 οΰδέν 
κράτος είχεν Αποζημιώση τό»' Εφευρέτην αύτοΰ,

Σαιιονϊιλ Μόρς

Έφινρίιητ τον Μορσιχοΰ τηλέγραφον.

δτε τέλος ό Σαμουήλ. Μόρσ, μετέβη αυτοπρο
σώπως είς τήν Ευρώπην καί παρέστησεν είς 
τάς Κυβερνήσεις, δτι ή Αφιλοκέρδεια έχει τά 
υριά της Συιεστη <5έ τότε διεθνές Συνέδρων 
είς Παριοίους. δπερ Εχορήγι,οεν αύτώ 400 000 
φρ. καταβληθέντα έξ Αναλογίας υπό τώ»· Κρα
τών. άτινα ίποίουν χρήσιν τοΰ συστήματος του.

’.Ιλλά τί είνε ιί ήλεκτρικός ουτος τηλέγρα
φος τοϋ Μόρσ καί πώς λειτουργεί, θά ήρώτα 
τις πάνυ δικαίως. Τό ηλεκτρικόν σύστημα τον 
Μόρο Αποτελείται Από εν χειριστηρίου ή πομ
πόν. ! ι· γαλβανόμετρου·, ένα δέκτην καί μίαν 
στήληνII στήλη παράγει τόν ήλεκτρισμόν, τή 
Ιπενεργεία διαλύοεως θειϊκοϋ χαλκού επί όνο 
διαφορετικών μετάλλων, οΐον ζίγκου καί χαλ
κού. τεθειμένα)»· ίντός υαλίνου δοχείου

Τό γαλβανόμετρου' είναι μαγνητική βελόνη, 
πέριξ ή κάτωθι τής οποίας διέρχεται τό δεΰμα 
τής στήλης <5<ά σύριί’.τος σπειροειδοϋς. Διερχο- 
μένου τοϋ ρεύματος, Αποκλίνει ή βελόνη, δει 
κνύουσα ήμίν οΰτω τήν διέλενσιν τούτου ώς 
καί τήν ενταοίν του

Τό χειριστήριον χρησιμεύει δπως διακόπτη 
κα! Αποκαθιστφ τό εκπεμπόμενον είς τόν έτερον 
σταθμόν ήεϋμα- Έάν παρακολοΐ'θήοωμεν τήν 
πορείαν τοϋ σύρματος διά τών τεσσάρων αύτών 
σκευών, θά έχωμεν τέλειον κύκλωμα, άνευ 

τοΰ όποιου, ώς προείπομεν, δέν δύναται νά λει
τουργήσω ή στήλη-

Ό δέκτης είναι ή συσκευή τον Σαμουήλ 
Μόρσ, ήτις δέχεται καί γράφει τά τηλεγραφού 
μένα σημεία. Δηλαδή Εάν συγκοινωνήσωμεν τήν 
στήλην, ήτις, ώς γνωρίζετε, Απολήγει είς δύο 
άκρα ή πόλους, τόν μέν ένα τών πόλων έαν 
ουνδέοωμεν μετά τοΰ χειριστηρίου, τόν δ’ έτε
ρον μετά τοΰ ενός άκρον τής μορσικής συ
σκευής, τό έτερον δέ άκρον τής συσκευής ταύ 
της συγκοινωνή μέ τό γαλβανόμετρου καί χειρ· · 
οτήριον, διά τής συνδέσεως ταύτης θά έχωμεν 
πλήρες ηλεκτρικόν σύστημα τοϋ μορσικοϋ τη
λεγράφου.

"Ηδη έάν πιέοωμεν τό χειριστήριον γίνεται 
τό Απαιτοΰμενον διά τήν τηλεγρ. συγκοινωνίαν 
κύκλωμα, δπερ θέτει είς ενέργειαν δλα τά 
τηλεγρ. μηχανήματα. Δηλαδή ή στήλη Αρχίζει 
τότε νά λειτουργή. <5 ήλεκτρισμός διέρχεται διά 
τοΰ γαλβανομέτρου, ή βελόνη αύτοΰ κλίνει δε 
ξιύθεν. δεικννουσα οΰτω τήν διάβασιν τοΰ (5εύ- 
ματος, δπερ διερχόμενον είτα διά τών πηνίων 
τοϋ δέκτου, έλκει τόν οπλισμόν καί Εντεύθεν με
ταβαίνει νά έτωθή μέ τόν άλλον πόλον τής 
στήλης.

-s' w.:·' χ VetesWT.

Συγκοινωνία Λίο ιηλ. οιαύμών, ίν ή ίμφαίνιται ή 
ούνδιαις τών Λπαιιονμίνων Ιργαλιίων τχαιτρωΟιν καί 

ή πορεία «οΒ ήλικτρικοΐ· ρτύμαιος.

"Ηδη παρατίθεμεν συγκοινωνίαν παριοτώσαν 
δύο σταθμούς Ανταποκρινομένους, τών 
νών καί τών Πατρών Ως εμφαίνε-αι, ή αύτή 
συγκοινωνία τών συσκευών ύφίσταται ώς άνωθι 
είπομεν. μέ τήν διαφοράν, δτι τό σύρμα έκτε! 
νεται μέχρι Πατρών καί καταλήγει είς τΐμ· γήν, 
όπύθεν διά τής γής Επιστρέφει είς ’Αθήνας, 
συμπληρούν τό Απαιτούμενον κύκλωμα.

"Απαντες οΐ σταθμοί οέ·τ<Β συγκοινωνούοι.
Τά τηλεγραφεία είσίν εφοδιασμένα καί μέ 

κώδωνα καί μέ άλεξικέραυνον καί ό μέν κώδων 
χρησιμεύει ώς ειδοποιητήριον. τό όέ άλεξικέ 
ραυνον ώς προφυλακτήριον κατά τώ>· κεραυ
νών, οϊτινες επιδρώντες ίπι τώ»· συρμάτων, 
παράγουοι ρεύματα έξ επαγωγής τά όποια διά 
τής γραμμής εισέρχονται είς τά τηλεγρ. γρα
φεία, καταατρέφοντα τάς συοκενάς και ίιϊοτε 

Απ εύθεΐας προοπίπτοντα. φονεύουσι καί υπαλ
λήλους.

Τό άλεξικέραυνον λοιπόν σκοπόν έχει νά 
προφυλάττη τά γραφεία, δδηγοΰν τους κερανούς, 
οϊτινες, ώς γνωστόν ούδέν άλλο είσίν ή Ισχυρά 
ηλεκτρικά ρεύματα, είς τήν γήν, δι’ ιδιαιτέρου 
Αγωγού-

Ό μοροικός τηλέγραφος βαθμηδόν ήπλο- 
ποιήθη πολύ, καθότι ή χρήοις του ίγενικεύθη 
καί πολλοί συνετέλεσαν είς τούτο' διότι αί συ- 
σκευαί ετελειοποιήθΐ]σαν, ή Απομόνωσις τοΰ 
σύρματος γίνεται καλειτέρα, μεταχειρίζονται 
πλέον εν μόνον σύρμα γραμμής Αντί ώς άλ
λοτε 24 καί 12 καί οΰτω τά μορσικά σημεία 
μεταβιβάζονται Εκατέρωθεν μετάξι.’ δύο σταθ
μών τελείως και εύχερώς. Επί πλέον κατωρ- 
θεόθη διά συστήματος, επικληθέντος Duplea:, 
νά μεταβιβάζωνται ταύτοχρόνως διά τοΰ αΰτοΰ 
σύρματος δύο τηλεγραφήματα εκατέρωθεν·

Τήν σήμερον ■ απασα ή γή μας είναι συι δε- 
δεμένη διά τηλ συρμάτων μορσικοϋ τηλεγρά
φου, έναερίως καί υποβρυχίως, δι ’ ώ»· συχκοι ■ 
νωνοΰσιν δλαι αί πόλεις καί κωμοπόλεις. Τα> 
1845 ήρξατο ή ίγκατάστασις τών πρώτων ή- 
λεκτρικών σταθμών έν Ευρώπη, ήτις βαθμη ■ 
μου έπεξετάθη πανταχόσε, έκμηδέν,σθέντος δι' 
αύτοΰ τοΰ χρόνου καί τής Αποστάσεως

Τώ 1851 έτέθη ή πρώτη υποβρύχιος ουγ 
κοινωνία, καταδυθέντος έπιτυχώς τοΰ πρώτου 
καλωδίου μεταξύ τοϋ Καλαί καί τοΰ Δίβερ. Τώ 
δέ 186G έγένετο ή πρώτη ύπερωκεάνειος κατά- 
δυσις μεταξύ Ιρλανδίας καί Νέας Γής.

Τήν σήμερον λειτουρνοϋοι μεταξύ τής Εύ- 
ρώπης και τής Βορείου καί Νοτίου Αμερικής 
περί τά 20 καλώδια στοιχίζοντα Εκατοντάδας 
Εκατομμυρίων φράγκων

Εν Έλλάδι δέ είσήχθη ή ήλεκτρική τηλε ■ 
γραφία τόν Φεβρουάριον τοϋ 1859, έναερίως 
μέν μεταξύ Αθηνών Πειραιώς καί Πατρών, 
υποβρυχίως δέ μεταξύ Πειραιώς—Σύρου καί 
Χίου. "Ηδη είς άπάσας τάς πόλεις καί κωμο- 
πόλεις και τάς πλείστας νήσους καί χωρία 
Ακόμη ίπάρχουσι τηλεγραφικοί καί τηλεφωνικοί 
σταθμοί.

Τοιοϋτος <5 Μοροικός Τηλέγραφος, δοτις 
έπέπρωτο νά κυριαρχήση τοΰ κόσμου. <5ιότ< 
σηιιειωτέσν. οτι και σήμερον ?ti άπαντα τα 
τηλεγραφεία καί οί σιδηροδρομικοί σταθμοί τοΰ 
κόσμου aim· διά τοΰ μορσικοϋ τηλεγράφου έπι ■ 
κοινωνοΰσι Συνεπώς δέ καθ' έκάστην ήμέραν, 
καθ έκάστην οιραν καί καθ' ίκαοτον λεπτόν 
καί δευτερόλεπτου ετι. Εκατομμύρια Ανθρώπων 
Απολαμβάνουσι τών ευεργετημάτων του χιλιά 
δες δε πολλοί τηλ. υπαλλήλων τό όνομα τοΰ 
Ανθρώπου αύτοΰ γεραίρουσι.

(Έπεται συνέχεια).
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Ο ΧΑΡΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΥΛΑΙ

λέγοντες, έννοοϋμεν τό προϊόν, τόάρτην λέγοντες, έννοοϋμεν τό προϊόν, τό 
λαμβανόμενον έκ τής συμπιλήσεως λεπτών 

ινιδίων.Έν άντιθέσει πρός τόν σημερινόν χάρτην, 
τά φύλλα τοϋ παπύρου δέν ήσαν τό προϊόν τής 
συμπιλήσεως μεμονωμένων ίνών, άλλα ή μεταξύ 
των συγκόλλησις ολοκλήρων ιστών έκ τοιούτων 
ίνών. Παρεσκεύαζον τόν πάπυρον, κόπτοντες τόν 
κορμόν τοΰ θάμνου τοϋ παπύρου διά μαχαιριού 
είς όσον τό δυνατόν πλατέα έπιμήκη τεμάχια, 
συγκολλώντες είτα ταΰτα διά κόλλας σταυροει- 
δώς μετ’ άλλήλων καί λειαίνοντες τέλος αύτά 
καταλλήλως. Οί κύλινδροι τοϋ παπύρου παοε- 
σκευάζοντο διά της συγκολλήσεως άριθμοΰ τί
νος έκ τών προμνημονευθέντων φύλλων παπυ - 
ρου. Ή διαφορά λοιπόν μεταξύ τοΰ παπύρου 
τών Αιγυπτίων καί τοΰ σημερινού μας χάρτου 
συνίσταται είς τό ότι είς τόν πάπυρον αί φυτι- 
καί ινες έμενον ηνωμέναι είς ιστούς καί ολόκληρα 
τεμάχια ιστών τή βοήθεια. κόλλας συνηνούντο, 
ενώ είς τόν χάρτην πολυάριθμοι μεμονωμεναι 
Ινες συμπιλοΰνται είς έν φύλλον.

Ή τέχνη τοΰ κατασκευάζειν χάρτην διά 
συμπιλήσεως φυτικών ίνών, κατάγεται άπό τών 
Κινέζων, είς ούς ητο ήδη γνωστός κατά τό 125 
π. X. Είς τήν Εύρώπην ήλθε τό πρώτον κατά 
τόν 1 1 αιώνα διά τών ’Αράδων, ένθα δλίγον 
κατ’ ολίγον έξετόπισε τήν μέχρι τότε κυριαρ
χούσαν βιομηχανίαν τής περγαμηνής, τής έκ 
δέρματος ό’νου, μοσχαριού ή χοίρου λαμδανο- 
μένης.

1. Αϊ έκ τοΰ άχυρου διά χημ κατεργασία; 

λαμδανίαεναι κυτταρώδεις ινες.

Αί πρός κατασκευήν χάρτου χρησιμοποιούμε
να; Ινες κατάγονται έκ τοϋ βασιλείου τών φυ
τών έκτος όλιγίστων εξαιρέσεων, Χρησιμοποιούν
ται ένίοτε έν σμικρώ καί δι’ ιδιαιτέρους σκο
πούς έριον μέταξα καί αμίαντος.

2. Ί»ες λίνου.

Ή παρασκευή τοΰ χάρτου κατ’ άρχάς έγε- 
νετο ώς εξής: Τάς εις ώρισμένον μήκος άποκο- 
πείσας ίνας έντός δοχείων καταλλήλων κατειρ- 
γάζοντο μέ ύδωρ, άχρις δτου έγίνετο χυλός 
λεπτός ; τοΰτον έφερον επάνω είς έν κόσκινον 
καί άνεκίνουν συνεχώς, έως οτου όλον τό ύδωρ 
έξέρρεεν. Αί ινες συνεπιλοΰντο ούτω πως άλλή- 
λαις καί έμενεν έπί τοΰ κοσκίνου έν λεπτόν φυλ
λοειδές στρώμα ίνών, οπερ συγκολλώμενον, ξη- 
ραινόμενον καί λειαινόμενον έδιδεν έν φύλλον 
χάρτου. Έπί αιώνας λοιπόν παρεσκευάζοντο ούτω 
πως έν πρός έν τά φύλλα τοΰ χάρτου διά τής 
άνθρωπίνης χειρός. 'Γήν σήμερον άνέλαδον χαρ- 
τοποίητικαί μηχαναί τήν έργασίαν ταύτην.

Ό αριθμός τών φυτών τών παρεχόντων ίνας 
καταλλήλους πρός παρασκευήν χάρτου είναι 
μεγας, αλλά τεχνικώς μόνον περιωρισμενος αρι
θμός τοιούτων λαμδάνεται ΰπ*  δψει. Έν τή 
Εύρώπτι χρησιμοποιούνται ώς κχταλληλόταται 
πρώται ύλαι αί ινες καννάδεως, λίνου καί βάμ- 
δάκος. Δέν χρησιμοποιούνται Ομως αί πολύτιμοι 
αύται ινες κχθχραί καί άμέσως, άλλά άφοΰ 
καταστώσιν άχρηστοι ώ; υλικόν πρός κατασκευήν 
ύφχσμάτων καί ιστών διαφόρων. Τά άπορρή- 
ματα λοιπόν καί ράκη παρέχουσι τόν χυλόν 
τοΰ χάρτου άφοΰ διαλυθώσιν είς τάς συνιστώ
σας αύτά ίνας, πλυθώσιν καί λευκανθώσιν.

Έπί μακρόν χρόνον έξήρκουν τά ύπάρχοντα 
ράκη πρός προπαρασκευήν τοΰ άπαιτουμενου 
χάρτου, βαθμηδόν δμως αύξανομένης τής κα- 
ταναλώσεως χάρτου, ιδίως είς τάς άρχάς τοΰ 
19ου αίώνος, παρετηρήθη μία διαρκώς αίσθητο- 
τέοα καθιστάμενη έλλειψις πρώτων ύλών. ’11- 
νχγκάσθησαν τότε νά άντικατχστήσωσι τα 
ράκη δι’ άλλων ύλών, ιδίως διά χάρτην προω- 
ρισμένον διά δευτερευούσης σημασίας σκοπούς, 
π.χ. ώς υλικόν περιτυλίξεως.

Καί κατά πρώτον ήρξαντο κατεργαζόμενοι 
άχυρα. Βράζοντε; ταΰτα μεθ’ υδατος, έλάμδα- 
νον χυλόν περιέχοντα πολυάριθμα ινώδη συστα
τικά. Έκ τούτου παρεσκεύαζον τόν άχυρινον 
χάρτην καί τά χαρτόνια.

3. Ίνες έκ βάμβακος.

Κατά τό έτος 1810 αί έξ ίνών ξύλου κα- 
τεσκευασμέναι φωλεαι σφηκών έφερον τόν έκ 
Ilaynischen βιβλιοδέτην G. Keller είς σκέ· 
ψιν, νά κατασκευάσει χάρτην έκ ξυλου. Τή βοή
θεια άκονίου άπέξεσεν ούτος ξΰλον καί έλαδεν 
άποξέσματα ινώδη, άτινα μέ ίνας έκ ρακών 
άναμιχθέντα παρέσχον χάρτην χρησιμοποιητόν. 
Ή έν μεγάλω σήμερον παρασκευή γίνεται οΰτω 
πω; : άποφλοιωθέν καί είς μικρά τεμάχια άπο- 
κοπέν ξύλον πιέζεται μεταξύ λίθων πεοιστρε- 
φομένων : ούτω άποσχίζονται άπό τοΰ ξύλου 
συνεχώς τεμάχια ίνών καί λαμδάνεται ύλικόν, 
οπερ έχει ομοιότητά τινα μέ πριονίδια, άλλ’ 
έχει ίνας πλέον μακράς ή ταΰτα. Εύλυγιστότε- 
τερον καί εύκολώτερον διαλυόμενον είς Ινας, 
καθίσταται ή τομή τοΰ ξύλου, αν πρότερον 
βρασθή μεθ’ υδατος, διότι οΰτω πως παράγεται 
χαλάρωσίς τις είς τήν συνοχήν τών ίνών.

Όποιον σπουδαΐον μέρος παίζει τό ξύλον έν 
τή βιομηχανία τοΰ χάρτου, δύναται τις νά κα 
τανοήσ·ρ έκ τοΰ δτι, δλα τά έντυπα π.χ. έφη- 
μερίδες, περιοδικά, εύθηνά βιβλία, κατάλογοι, 
ώς καί έν μέγα μέρος χάρτου πρός γραφήν εύ- 
θηνοτέρου, πζρασκευκζεται έξύλικοΰ κατά μάλ
λον ή ήττον περιέχοντος ίνζς ξύλου. Εύθυνός 
χάρτης τυπωτικός περιέχει 80°/οο ξύλον.

Μέ τήν έφεύρεσεν τοΰ ξύλου ώ; πρώτης τοΰ 
χάρτου ύλης εύρον μέν πολύτιμον ύλην άντικα- 
θιστώσαν τά ράκη, άλλ’οί έκ ταύτης παρα- 
σκευασθέντες χάρται δέν ήσαν ούτε πολύ στε
ρεοί, ούτε μεγάλης διάρκειας. Έλειπεν ούτω 
πως έτι ύλικόν ισότιμον πρός τά ράκη πρός πα
ρασκευήν χάρτου καλού Μετά πολλάς προσπά
θειας έπέτυχον τέλος κατά τό εξηκοστόν καί 
κατά τό εβδομηκοστόν έτος τοϋ παρελθόντος 
έτους διά χημικής κατεργασίας ξύλου καί άχύ- 
ρων νά κατασκευάσωσι κατάλληλον ύλικόν άν- 
τικαθιστών τά ράκη. Βράζουσι τό λεπτοκεκομ- 
μένον ξύλον καί άχυρον μέ διάλυσιν καυστικού 
νατρίου ή καλιού καί ούτω πως τά κύτταρα τών 
ίνών, έξ ών άμφότερα (ξύλον καί άχυρον) συνί- 

στανται, χωρίζονται άπ’ άλλήλων καί έλευθε- 
ροΰντχι τών ούσιών, αίτινε; καθιστώσιν αύτά 
σκληρά. Αί ουτω πως παραγόμεναι ινες καλούν
ται κυτταρώδεις Κες, συνίστανται,δέ,ώς καί αί 
ινες τών ρχκών, έκ καθαρά; κυτταρίνης και δύ- 
νανται νά κατεργασθώσιν μόναι των αύται καθ’ 
έαυτάς πρός παραγωγήν καλοΰ χάρτου.

Ή είς μέγα εισαγωγή τής παραγωγής τών 
κυτταρωδών ίνών έν τή βιομηχανία τοΰ χάρτου 
οφείλεται ιδιαιτέρως είς τόν Mitscherlicl).

"Αν καί βεβαίως αί κυτταρώδεις Πες δέν εί
ναι είς θεσιν νά διαφιλονεικήσωσι καί χξιώ- 
σωσι τήν πρώτην θέσιν μέ τάς ίνας τών ρακών 
έν τή βιομηχανία τοΰ χάρτου, έν τούτοι; έχο
μεν έν αύταΐς έξαίρετον ύλικόν άντικαταστάσε- 
ως. Έκ κυτταρωδών ίνών ή έκ μίγματος τοι
ούτων καί ίνών έκ ρακών παρασκευάζονται τήν

4. Ίνες έκ τομή; ςύλου.

σήμερον οί πλεϊστοι χάρται γραφής καί οί καλ
λίτεροι τυπωτικοί χάρται.

Κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας έπλη- 
θύνθη σημαντικώς ό άριθμός τών χρησιμοποιου · 
μένων ειδών ίνών καί οΰτω σήμερον εκτός τοΰ 
χάρτου έκ ρακών, ξύλου καί άχυρου εΰρίσκτμεν 
καί χάρτην κατασκευαζόμενον έξ άλλων φυ
τών (π. χ. λεύκης, άδανσονίας, καλάμου κλπ.) 
ώς καί έκ ποάνθρακας (τύρφης).

Αί συναφείς μικροφωτογραφικαί εικόνες άνα- 
παριστώσι μερικά; έκ τών συνηθέστατα έν τή 
βιομηχανία τοΰ χάρτου χρησιμοποιούμενων φυ
τικών ίνών.

Γ. Κ Γ.



2“8 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ1 ΘΕΡΑΠΕΙΑΙ

ΊΙ ήμετέρα πόλις ά·σό τ νων εβδομάδων φι 
λοξενεϊ τόν καθηγητήν κ Εδ. Τραυλά. μέλος 
τής μαγνητικής 'Εταιρείας τής Γαλλίας, ίδρυ- 
θείοης τω 1887 προς τόν σκοπόν τής μελέτης 
τοΰ μαγνητισμού καί τής πρακτικής αύτοΰ έκ 
λαϊκεύοεως.

Ο κ. Τραυλά ερχόμενος έξ Αίγυπτου, τα- 
ξειδεύει έν ’Ανατολή, δπως γνωρίση έκ τοϋ σύ
νεγγυς τους καταγινομένους είς τόν μαγνητισμόν 
κα'ι υπνωτισμόν κα'ι όπως διά πειραμάτων Απα 
δείξη δπ <5 μαγνητισμός δΰναται επωφελώς νά 
χρησιμοποίησή είς τήν θεραπείαν διαφόρων η υ 
σικώιν, ηθικών καί φρενικών νόσων.

Ή <1>ιλο<ϊοόία ττίς Έπιιίτήιιιις.
'II Έπιθεώρησις τον Παλέρμου έδημοοίευσεν 

εσχάτως τό Ακόλουθον ενδιαφέρον άρθρο*  περί 
τής Αποτελεσματικής θεραπείας-

a ll διά τοΰ μαγνητισμού θεραπεία ΰφίστα 
ται Θαυμαοία Ασφαλής διάγνωοις καί Αποχή 
πραγματικών φαρμάκων καί Αποτελεσματική θε 
ραπεία εέσί τα μοναδικά προσόντα αύτοΰ-

"Οταν <5 διαχειριζόμενος τόν μαγνητισμόν κέ 
κτηται έπαρκώς μαγνητικήν δύναμιν, Απο
βολήν, ιδίως δταντώ παρουσιαοθή υποκείμενον 
εύπειθές καί όταν κατ' όλίγον κατορθόΐ να φέρή 
αύτό εις τό Απαιτούμενον υπό τής μεθόδου ταΰ 
της σημείων, τά ευεργετήματα έκδηλοννται κα
τηγορηματικό κα διαρκή ....

ΊΙ κυρία Ρ. . Απεκαιμήθη ύπ έμοΰ πολ- 
λάκις κατά τήν έν Sables d Olonose έν · an 
ilea διαμονήν μου ."Επασχε κατάτήν εποχήν ταύ
την έκ τών τροφικών ούιής δργάνων και τής 
καρδίας. Έοημείου τότε βάρος 104 χιλιογράμ- 
μων καί ήλάττωαα τούτο κατα τό δέκατον περίπου 
δια τής χρήσεως καθαρκτικών. Ατινα δέν ήσαν 
άλλο ή ύποβολαί. Ουτω, ένώ εύριοκόμεθα έν τή 
τραπέζη τή έλεγον μετά γλυκύτητος — Δόκιμά 
σατε. Κυρία, αύτόν τόν καρπόν είναι έξαίσιος 
ζΐε»· είναι Αληθές, άτι είναι καλός ;

— Πολύ καλός, μοί Απήντα — ’χίλλ αύτός 
<5 καρπός. έξηκσλούθησα. έχει και άλλην μεγά
λην Αρετήν, έπιφέρει καί θά έπιφέρη καί είς υμάς 
καθαρκτικα Αποτελέσματα, ούτως ώστε θ' Αδυ
νατήσετε όλίγον

Διά τής διαίτης ταύτης, έπί τινα χρόνον, χω
ρίς να τήν κουράσω, ήδυνάτησε, σημειώσασα 
βάρος 04 χιλιογράμμων II θεραπεία έξηκο 
λούθησε καί έν Αποστάσει, οτε Απήλθαν είς τό 
Μονάχον μετά καλών Αποτελεσμάτων, ώς έπε 
βεβαίωσαν οϊ Ιατροί Dnpiil και I awhez

Εις τόν μαγνητισμόν καταγίνομαι πρό πολ- 
λοΰ καιρού. "Οσάκις δέ μοί τυγχάνει περίστα- 
σις. Αποκοιμίζω*  τόν Ασθενή μετ' εύχαριστήσεως 
διότι τοϋτο Απλοποιεί τήν θεραπείαν ούτος καθ

ύπνον δυνάμενος να ϊδη τό αίτιον τοΰ πάθους 
του, ευκόλως υποδεικνύει τήν θεραπείαν,

Μεταξύ τών πολλών περιπτώσεων θα διη 
γηθώ τήν τής νεάνιδος Κ... παιδαγωγού, ήτις 
τρώγουσα ποτέ φοίνικα, κατέπιε 'ένα πυρήνα, 
δσιις κατόπιν διαφόρων ίξελιγμών έσφηνώθη έν 
τφ Ανωτέρω λοβώ τοΰ αριστερού πνεύμονος' πιέ 
ζων δέ τά τοιχώματα προεκάλεσεν αιμορραγίαν. 
Οί Ιατροί δέν ήδυνήθησαν τίποτε τα ενεργήσουν.

Ευρισκόμενος τότε παρα τώ ίατρώ Δ ... και 
όπισθεν τού υποκειμένου του Απεκοίμησα τήν 
δεσποιι ίδα, ήτις μοί Απεκαλύφθη ώς έκτακτος 
μεσάζουσα καί τήν παρεκάλεσα ν’ Αναζητήοη 
τήν αιτίαν τών αίματηρών εμετών της. ένώ την 
περιέβαλλον διά τοΰ μα·) νητικοϋ ρευστού

.Αυτ») τότε προσέβλεφέ με, Ανεζήτησε κάτι έν 
ίαυτή καί είτε ;

— .Via βελόνη υπάρχει έν τώ Ανωτέρω λοβώ 
τοΰ πνεύμονος. έχουσα τήν αιχμήν έστραμένην 
πρός τήν καρδίαν, ώσεί θέλουσα νά τήν δια- 
τρυπήση Μία βελόνη ! α, όχι, τό ήμιου μέρος 
τής βελόιης. λείπει τό άλλο. — Θά είμπορέσω- 
μεν νά τήν βγάλωμεν,—Μάλιστα.

Μετά μικρόν σκέφιν καί έπί τή διαβεβαιώσει 
ταύτη νομίζων έμαυτόν Αρκετά πληροφορημέ- 
νον, ώς συμβαίνει εις τοιαύτας περιστάσεις, Απε- 
κρίθη:

—Βεβαίως τήν 30 Φεβρουάριου— καί ή νείϊ- 
νις ταραχθέΐσα έκ τής φράσεώς μου :

—"Οχι, τήν 30 Φεβρουάριου, Αλλά μετά 
έπτά υποβολής. Τήν έβδόμην θά ίιποστώ είς τόν 
βραχίονα εγχείρηση1, έξ ής πολύ θα υποφέρω.

Βλέπων αύτήν σοβαρώς ομιλούσαν, τη έζή- 
τησα εξηγήσεις καί μοί άφηγήθη τόν τρόπον 
τής θεραπείας της, είποΰσα μοι νά Αναζητήσω 
διά τοΰ μαγνήτου τήν βελόνην πρός τους ώμους, 
άλλά έλοφρώς καί έπανειλημμένως.

ΊΙ έφαρμογή τού ,ααχνήτου γενομένη Αμέ
σως προύξένησε'έμετον έξ αίματος, τής κόρης 
εννοείται, διατελούσης πάντοτε έν υπνώσει' δέν 
παρέλειιγα δέ ιά τήν καθησυχάσω.

Ό δόκτωρ Δ...... Αμφιβάλλων, ότι μόνη ή
επαφή τοΰ μαγι ήτου είχε προξενήση τήν αϊμορ 
ραγίαν, έπε-χείρησεν τήν έγχείρησιν καί έπήλ.θεν 
αιμορραγία Ακατάσχετος. Ησύχασα τότε έκ 
νέου το υποκείμενον καί τήν Αφύπνισα

Τήν επαύριον κατά τήν "δευτέραν έπίσκεφιν 
έπηκολούθησαν τά αυτά Αποτελέσματα, ώς καί 
κατά τάς δύο έτέρας ημέρας Τ'ην πέμπτην. 
μόλις ή νεάνις περιήλθεν είς ϋπνωσιν, διέταξεν 
ισχυρόν ίφαρμογήν τού μαγνήτου μετά κτύπου

— Είναι Ανάγκη, προσέθηκεν, ή βελόνη νά 
κινηθή ταχέως, ίνα μ'η μένη πλέον μεταξύ τών 
δύο φύλλων τής πλευράς, Αλλως θά λάβη Αλ ■ 
λην διεύθυνση, ήτις θά καταστήση τήν^ίξαγω ■ 
γην δύσκολου. Προσέξατε, θά αισθανθώ με- 
γαν πόνον και δυνατόν νά τρομάξετε' Απομα ■ 

κρυνθήτε Απ’, έμοΰ, μόλις θά έφαρμόσητε τόν 
μαγνήτην.

Δί δδηγίαι αυται έξετελέσθησαν κατά γράμμα. 
II κόρη εξέβαλε κραυγήν καί έποιήσατο ζωη

ρόν κίνηοιν διά τής χειρός. Π βελόνη ίνεπλά- 
κη έντός τοΰ βραχίονας. Αλλ' έγώ δεν έγκατέ 
λειη’α τήν Ασθενή, ήν ήναγκάσθην νά περιποι- 
ώμαι έπί τινας α>ρας μέχρι τής νυκτός, καθη- 
συχάζαιν διά μαγνητικώιν υποβολών, Αποκοιμί- 
ζων και Λφυπνίζων αύτήν έπανειλημμένως κατά 
τήν έπιθυμίαν της.

Τήν έπαύριον τό εσπέρας ή κόρη μας ε'ιπεν, 
δτι ή βελόνη, έλευθερωθεώα πλέον, ευρϊσκετο 
ύπό τό δέρμα καί δτι δ ιατρός Δ ·. ήδύνατο νά 
έπιχειρήση τήν έξαγωγήν. Κατά τήν στιγμήν 
ταύτην ό δόκτωρ ευρϊσκετο Απησχολημένος άλ
λοθι καί έδέησε νά κληθή 'έτερος, δ δόκτωρ Μ· 
οστις έπιχειρήσας, έξήγαγεν εύκόλως τήν βελό 
νην κατά τό ήμισυ αύτής μέρος, ώς μάς περιέ- 
γραφεν αύτι/ν ή νεανις.

Ε Iward Troula.
-•-Έ38$2ί»Κ3·--!

tpohos m smrm την ζαην
Ό δόκτωρ Α. δέ Νεβΐλ έκτίΟηΰεν έν τή ·Έ- 

πχθεωρήδεχ» τά διάφορα μέόα πρδς παράτα- 
ιίιν της ζωής καί μεταξύ ά2.?.ων τά ύπό τοΰ 
Αμερικανού Φλέτΰερ δογματιζόμενα. άτινα 
εΐΰί τά έξης :

■ Τό δώμα δέν τρέφει ούτε ίι ηοδότης, ούτε 
Λ ποιύτης τίϊς τροφής, άλλ’ ό καλή όυνΟήκη 
τής χ&ινεύόεως, η τις έξαρτάται έκ τοϋ μαδή
ματος. Ίνα ζήδη τις μακροχρονίως, δέον νά 
μαιΐόά πολύ καί καλώς».

Ή πείρα τώ παρέόχε τό φερώνυμον αι’τώ 
δόγμα, όπερ διατυποΐ διά τών έξης πέντε 
έντολών:

Ιον, Περιμένετε τήν δρεξιν νά έλΟμ.
2ον ΣυμδουλεύΟητε τήν δρεξιν κατά τήν 

έκλογήν τών τροφών.
3ον ΜαΟδάτε τήν τροφήν, είς τρόπον ώότε 

νά έξάγετε απαν τό θρεπτικόν δτοιχεΐον, ά- 
φίνοντες τήν μοόηδεΐόαν οΰόίαν νά κατέρχη- 
ται άφ'έαυτήςείς τόν στόμαχον.

4ον Άφιεροϊτε είς τό γεύμα όας απαδαν τήν 
άπαιτονμένην διάρκειαν, ουδέποτε νά ^ιάζε- 
δθε καί νά ένθυμήδβε πάντοτε, δτι όταν τρώ
γετε, έκτελεΐτε την δπουδαιοτέραν πρός 
δυντήρηδιν τού δώματός δας έργαδίαν καί ν’ 
άφιερώνϋδθε δυδτηματικώς είς ταύτην, μή 
διαταράττοντες ποδώς αυτήν.

5ον Νά έχετε πεποίβηδιν, δτι πάν γεύμα 
δας είναι μια άποφαδιδτική πράξις τής ζωής, 
ήν δέον νά έκπληρώνητε ούτ-ιΐς, ώδτε ν’ άν- 
ταποκρίνεται άμετατρέπτως καί καθ’ όλοκλη- 
ρίαν πρός τόν δκοπόν τον.

Ό ιδρυτής τού δόγματος τούτου Fletcher 
έκπληρώδας μετ' άπολύτον άκριβείας τ’ άνω- 
τέρω, έντελώς μετεόλήθη είς διάδτιιμα έόδο- 
μάδων τινών, ώδεί νά άνεκάλυπτε τήν πη
γήν τής Νεότιιτος, καθόσον ή άκμαία τον 
νεότης άνενεώθη, τό άνάδτημά τον έλε- 

πτύνθη, τό βάρος του ήλαττώθη, περιοριδθέν 
είς 80 κοιλά, άντί 108, ώς είχε πρότερον.Ταν- 
τοχρόνως δέ έπανέκτα μετά τής φνδικής 
άκμής καί τήν διανοητικήν ένέργειαν. Ό 
κάματος, δδτις τόν κατέβαλλε πρότερον, δτε 
ήτο παχύς καί χονδρός, έξέλιπεν ήσθάνθη 
άκαταπόνητον ά' άγκην νά βαδίζμ καί νά έπα- 
ναλάδμ τούς έν Σαγκάϋ άγώνας του, ΙΙαρετή- 
ρηδεν, δτι δέν ήτο πλέον ό αύτός-άνθρωπος 
καί οτι αί έπανελθοϋδαι δυνάμεις του ένί- 
δχυον τό δώμα καί ταύτοχρόνως διεφώτιζον 
τό πνεύμα του, δτι αί διαθέσεις πρός εργα
σίαν έπανήρχοντο καί δτι έν ένί λόγο» είχε 
τούλάχιδτον εϊκοδιν έτι όλιγώτερον καί δτι 
ήδύνατο νά έλπίζμ άνανέωδιν τής ζωής.

Πάντα ταΰτα ώφείλοντο είς τήν πιδτήν 
έκτέλεδιν τών δογμάτων,πρός ά έτρεφεν άπε 
ριόριδτον πεποίθηδιν καί μετά πολλής άκρι· 
6είας καί έπιιιονής ήκολούθει, περιορίζουν 
δημαντικώς τήν ποιότητα τών τροφών, χω
ρίς άφ’έτέρον νά καταδικάζμ έαυτόν είς ιήν 
φυτοφαγίαν ή τόν άδκητικόν περιορισμόν, 
άλλά τούναντίον χρηδιμοποιών είς όφελος 
τής χωνεύδεως δ,τι έτρωγεν ή έπινεν, μή ά- 
φίνων νά είδάγηται έν τω οίδοφάγφ τον ού- 
δεμία τροφή, ήτις δέν ήθελεν νποδτμ τήν ά- 
παιτουμένην μάδηδιν. Μή θέλων δέ νά έπω· 
ΦεληΟμ έγωϊδτικώς τών προτερημάτων τού 
δυδτήματός του τούτου, παρέδωκεν αύτό είς 
τήν διιμοδιότητα, είς τάς έφιιμερίδας. περιο
δικά καί συγγράμματα.

Είς τάς άρχάς τινές έψεξαν τό σύστημα, 
ύγειονολόγοι όμως τινές κατόπιν έπιδτήδαν- 
τες τήν προσοχήν είς τά άποτελέδματα καί 
πειραματιδθέντες ενρον αύτό κάλλιδτον, άκο- 
λουθήδαντες κατά γράμμα τάς έντολάς.

Ούτω ό φλετδχεριδμός έδχε τούς όπαδούς 
τον καί τήν σήμερον άριθμοΰνται οΰτοι κατά 
χιλιάδας.

Δρ. Έδονάρδος X. Αέβης.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ
Έάν άναλογισΟώαεν όποτους κινδύνους καί 

πείιπλακάς μκ; παρουσιάζει ή ζω-ή είς έκά- 
σττ,ν σγεΉν στιγμήν, θά προτιμήσωμεν πο>ύ 
πεοισσότεοαν τόν θζνατον, δστις είναι το τελι
κόν φάρμακον τών πόνων καί στεναγμών τίς 
κοιλάδος ταύτης τού κλαυθμώνος.

Τό νά χζρχζν; τις μίαν ώρισμένην κατεύθυν- 
σιν καί πορείαν τής ζωής—δπερ άπαιτεΐ με- 
γίστην σταθερότητα, χαρακτήρας κχί άκατα- 
βλητον σθένος,—είναι, 5ν όχι άδύνχτον, τό 
πλέον δάσκαλον και ακανθώδες πρόβλημα τού 
fltov, ίίίως σήμερον.

ΊΙ εξωτερική πζράστασις τού ανθρώπου ώς 
ποός την ενδυμασίαν καί τού; τρόπους έν γένει 
τοϋ φέρεσθκι, μάς άπατα πολλάκις όιά τάς 
διαθέσεις καί φρονήμχτα τής ψυχή; του.

Ό καλλίτερος τρόπος τοϋ σκέπτεσθαι α

σφαλώς, είναι ό στωϊκός.
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Ίιίορροπία τών ίπιτιβεμένων ρενότών.
Ίδον καί πείραμα, δπερ συνίοταται είς 

τήν τοποθέτησιν πέντε ρευστών έπ άλλήλων 
κατά τάξιν πυκνότητας, χωρίς νά διατρέχωσι 
τόν κίνδυνον ν άναμιχθώοι. Τούτο δ ' ευκολώ- 
τερον δύναται τά έκτελεσθή, καθ ήν ώραν λαμ
βάνετε τόν καφέ σας, οτε έχετε πρό υμών δλα 
τά άπαιτούμει α Αντικείμενα.

Λαμβάνετε σύνηθες κύπελλονκαμπαν'.του καί 
χύνετε είς το βάθος αύτοΰ ολίγον καφέ κρύον 
καί πολύ σακχαρωμέτ ον.

Σχηματίσατε χωνίον έκ χάρτου τοΰ ό.ιοίου 
τά άκρον στρέφετε κατ’ ορθήν γωνίαν, κό 
πτοντες τό αιχμηρόν μέρος, είς τρόπου ώστε νά 
άφΐνη μικρόν δπήν μεγέθους καρφίδος Χύσατε 
τότε ολίγον διαυγές ί’δωρ. τό όποιον θά διαρ- 
ρεύοιΐ όρζοντίως διά μέσου τής άκρας ιοΰ χω
νιού, θά πρόσκρουση επί τοΰ κυπέλλου καί ή· 
ούχιυς θά έπιτεθή έπί τοΰ ευρισκομένου είς τό 
βάθος καφέ θά οταματήτητε δέ, μόλις άπο- 
τελεοθή σ ρώμα ίσου ύφους πρός τό τοΰ καφέ.

Jin δευτέρου όμοιου χωνιού, δπερ σχηματί
ζετε, επιθέτετε τρίτον στρώμα έξ οίνου βαθέος 
χρώματος έπί τοΰ δδατος τοΰ αύτοΰ ύφους.

ΕΙτα <5ιά τρίτου άλλά όμοιου χωτ ίου καί διά 
τοΰ ίδιου ήσυχου τρόπου,δπως μ!) διαταραχθή ή 
ταξις τών υγρών, έπιχύνετε έτερον στρώμα έξ ε
λαίου. Καί τέλος λαμβάνετε ολίγον οινόπνευμα,δ
περ νά έχρηοίμευσεν ήδη πρός βράοιμον υδατος 
διά καφέ, τό όποιοι χύνετε διά μέσον ετέρου τε
τάρτου χωνιού καί θά επίπλευση άνωθι τών άλ
λων ρευστών.

".Ιπαντα τά ρευστά ταϋτα θά ώοιν ευδιάκρι

τα καί θά έχετε άπό τών κάτω τά χρώματα 
σκιερόν, λευκόν, έρυθροΰν, κίτρινον καί λευκόν

Φ Π

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΒΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Τύ βορικόν όςύ τό κοινώς λεγόμενον βορικον 
εινε πασίγνωστονούδεις άνθρωπος υπάρχει,οστις 
νά μη γνωρίζη και νάμή έποιήσατο χρήσιν τού
του.Όθεν θά διαλάβω δι’ολίγων τά περί αύτοΰ.

Τό βορικόν οξύ παρουσιάζεται έν τή φύσει 
κατά δυο μορφάς, είτε ελεύθερον, είτε ηνωμέ
ναν. Ελεύθερον εύρίσκεται εις τινας μικράς λί 
μνας τή; Τοσκάνης, θερμά; ιαματικά; πηγάς, 
ώς εις Αίξλασαπέλλ, είς τινας κρατήρας ηφαι
στείων τινων καί αλλαχού. Ηνωμέναν εύρίσκε
ται τό βορικόν οξύ είς τό ορυκτόν Βοριασβετι- 
την, δστις απαντάται είς τήν Νότιον ’Αμερι
κήν, είς τόν Δατεόλιθον τής Νορβηγίας καί Ι
ταλίας, πρός δέ καί είς ορυκτά άπαντώμενα εί; 
Καλλιφορνίαν καί θ βέτ.

Τό βορικόν οξύ καταποθέν άπορροφαται τα
χέως ύπό τοΟ πεπτικού βλεννογόνου, άλλά βρα
δέως σύν τοΐς αύ'ροις καί τώ σιελω εξέρχεται 
τοΰ οργανισμού, άλλ’ ούχϊ ώ; βορικόν οξύ, άλλ’ 
ώς βορικόν νάτριον, καθότι μόλις απορροφηθή έν 
τώ οργανισμό) μεταβάλλεται είς βορικόν νάτριον.

Τό βορικόν οξύ δεν άμοιρεϊ κακών, καθότι 
έστιν οτε παρατηρούνται φαινόμενα δηλητη- 
ριάσεως είς τόν ποιησάμενον χρήβιν αύτοΰ έσω- 
τερικώς,συνιστάμενα είς λύγγα,ψυχρούς ιδρώτας, 
έμετους, παραλήρημα,μυϊκήν ατονίαν,δυσουρίαν, 
άτινα δύνανται νά έπιφέρωσι καί τόν θάνατον.

Τό βορικόν οξύ ενεκεν τής αντισηπτική; αύ
τοΰ ΐδιότητος τό μεταγειριζόμεθα είς πλύσεις 
πρός καθαρισμόν του στόματος, πρός πλυσιν 
τραυμάτων, παρά τοϊ; νεογνοί; πρός έπίδεσιν 
τοΰ ομφάλιου λώρου κ.τ.λ.

ΙΙρός διάλυσιν αύτοΰ άπαιτοΰνται διά δύο 
δράμια βορικοΰ οξέος 350 δράμια χλιαρού ύδα- 
τος, εντός τών όποιων άνακινούμενον διαλύεται. 
ΙΙρός τούτοι; έξ ένός δραμιού βορικοΰ καί οκτώ 
δραμίων χοιρείου στέκτος ή γλυκερίνη; άποτε- 
λεϊται αλοιφή, ήν μεταχειριζόμεθα εί; τήν ω
τόρροιαν καί κηρίον. Τήν κόνιν τοΰ βορικοΰ οξέος 
έμφυσώμεν είς τό ού; έπί ώτορροίας. Επίσης 
εί; τήν καταρροϊκήν οφθαλμίαν απαιτείται διά- 
λυσις βορικοΰ οξέος, παρασκευασθεϊσα έκ δια- 
λύσεω; 3 δραμίων βορικοΰ οξέος καί 350 δρ. 
υδατος, έξ ής ένσταλαζομεν τρις τής ημέρας 
εί; τού; πάσχοντας οφθαλμούς, ίπερ πολλά 
αγαθά αποτελέσματα έπιφέρει.

Γεώργιος Άναότ. ΒεΟανόπονλος 
Ιατρός. Διευθυντής τοΰ ιατρικού περιοδικού 

«11 ανελλήνιος Έπιδεώρησις ·

ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΔΟΪΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΣ
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Ή Δάμαρις έπχνήλθε πράγματι ώςύπεσχέθη 
εί; τόν Άπολλωνίδη καί πολλάκις προσεπάθησε 
νά τόν νικήση. Άλλ’ οσάκις «δοκίμαζε ποιαν 
τινα εύχαρίστησιν, πιστεύουσα, οτι τόν κατέ- 
κτησεν είς τήν θρησκείαν της, αίφνης τγ5 δ'.έ- 
φευγεν έκ νέου ό μνηστήρ της, σκεπτόμενος τό 
κάλλος τών θεών του.

Νά μήν εΐσέλθω πλέον εις ναόν ! Νά μή θαυ- 
μάζωσι πλέον οί οφθαλμοί μου τά αριστουργή
ματα τών αθανάτων καλλιτεχνών, καί πρό 
πάντων ν' άπαρνηθώ τήν δόξαν! Διότι ποΰ ή το 
δυνατόν νά τήν εύρη αν ςπρεπε νά παύση πλέον 
δίδων είς τού; ανθρώπου; θεούς μαρμάρινους 
διά νά λατρεύσωσι ;

Ή Δάμαρις τώ άπεκρίνετο :
— Έν τή θυσία.
Αύτό τω έφαίνετο ά.όητον. Έν τούτοι; πάν

τοτε Ικέτευε τήν Δάμαριν νά μή τόν έγκατα- 
λείψη καί καθημερινώς εκείνη έπανηρχετο, μέ 
τήν ελπίδα προσεχούς νίκης.

Ή μήτηρ της έξεπλήσσετο έκ τών συνεχών 
απουσιών της, χωρ:ς όμως νά κνησυχή, διότι 
είχε πεποίθησιν εις τήν φρόνησίν της. ’Αλλά 
οσάκις έπεχείρει νά μάθη τι, ή Δάμαρις ήξευρε 
πώς ν’ αποφυγή νά είπη τήν αλήθειαν.

Άφ’ έτέρου καί ό απόστολος ανησυχεί Τέ
λος είπε μίαν ημέραν εις τήν Δάμαριν :

— Δέν αμφιβάλω διά τήν άρετήν σου, άλλ’ 
έν τοσούτω δέν θέλω νά κάμνης άσύνετα πράγ
ματα Τό κακόν συχνάκις κρύπτεται υπό την 
προσωπίδα τοϋ καλού. Φυλάξου. Δέ/ πρέπει 
νά έγκαταλειπώμεθκ έντελώς είς τόν Θεόν καί 
νά έχωμε/ απόλυτον έμπ.στοσύνην είς τάς ίδιας 
μας δυνάμεις.

Ή Δάμαρις δέν άπεζ.ρίθη, σκεπτομέ/η, 5τι 
θά άπέκτα τήν ψυχήν τοΰ Άπολλωνίδη.

Έν τούτοι; εκείνος οσάκις τόν έγκατέλειπεν 
ή μνηστή του. έπεδίδετο είς τήν εργασίαν 
μετά νέου ζήλου και ή λατρεία τοϋ ωραίου 
κατεκτα έκ νέου.

τη;
τον

Μίαν πρωίαν ή Δάμαρις διελθοϋσα τό κα 
τωφλιον τής οικίας του, τόν συνήντησεν ύπερ- 
χαριν. Ό δέ Άπολλωνίδη; τήν έφερε πρό τοϋ 
αγάλματος καί τής είπε :

—Τώρα έτελείωσε τό έργον μου. Δέν τό ευ
ρίσκεις ώραίον ;

Άπειρος θλίψις εΐσέδυσεν είς τά μύχια τής 
καρδίας της, καί άνεμνήσθη τήν πρόρρησιν τής

Ιΐαννυχίδος καί τούς λόγους τοϋ αποστόλου.
—Ά ! Άπολλωνίδη μου, ή Θεά είνε ή έχ- 

θρά μου....Αυτό τό άγαλμα μέ φοβίζει.....
Ό γλύπτης προσεπάθησε νά τήν παρηγορήση.
— "Ε ! Το άγαλμα τούτο εινε μόνον δι’ εμέ. 

Κανείς δέν θά του προσφέρη θυσίας. Κατά τί ό 
Χριστός θά ύβριζετο ; Δέν είχονίζει τοϋτο θεάν 
τινα, αλλά σέ μόνην, Δάμαίρς μου !

— *Η  νεανις άντέτεινε :
— Δέν θέλω νά τό βλέτω . ! . . Λέγεις, ό’ 

δέν θά τό δώσης είς τούς ανθρώπους. Άλτι 
αυτοί θά σοΰ τό πάρουν καί τότε σύ θά είσλ 
ή αιτία, σύ θά μ’έχης πχραδώση είς αύτούς α

— "Ελα, Δάμαρις, μή στενοχωρήσκι δι’ 
ασήμαντα πράγματα. Είσαι έλευθερχ νά τό 
κάμης ό,τι θέλησης όταν θά γίνη; σύζυγός μου. 
Καί θά γίνης, δέν είνε αληθές ; Τήν ημέραν 
ίπου καί έγώ θά γίνω χριστιανός; Λοιπόν, 
αύτή ή ημέρα δέν θ’άργήση νά έλθη.

Τήν ημέραν εκείνην ή Δάμαρις, βταν έξήλ- 
θεν άπό τήν οικίαν τοϋ μνηστήρός της, είχε τήν 
καρδίαν ευθυμον καί είπεν είς τήν Φιλίννα :

— Μητέρα, χαίρου. *0  Άπολλωνίδης θά 
γίνη ίδικός μας.

Άλλ’ βταν ό Άπολλωνίδης έμεινε μόνος ύ- 
πέκυψεν ώ; άνθρωπο; άπηλπισμένο; σφιγγών 
τήν κεφαλήν μεταξύ τών χειρών του. Μύριαι 
θλίψει; έπίεζον την καρδίαν του. Διά νά εύχα- 
οιστήση τήν Δάμαριν, έσίγησεν ή υπερηφάνεια 
του. Τώοα 5μω; ότε εύρίσκετο μόνος, ή υπερη
φάνεια του χδτη τόν έκυρίευσεν έπί τοσοϋτον, 
ώστε νά άκούη έκ νέου μίαν φωνήν τρομερά ε
πιβλητικήν. Άφ'έτέαουή τιμιότης καί εύθυτης 
του πεοσεπάθουν νά τόν περισπάσουν άπό ταύ- 
της. Καί ό κατά τοΰ έαυτοϋ του τοιοϋτυς άγων 
έξήντλει τόν γλύπτην.

Τήν στιγμήν έκείνην ήκουσε βήματα καί 
μετ’ ολίγον κτυπήματα έπί τή; θύρα; του. 'Ο
ταν ήνοιξεν εύρέθη πρό όμάδος ανθρώπων, τούς 
οποίου; αμέσως άνεγνώρισεν Ήσαν χρυσοχόοι 
καί έμποροι άγαλματίων.

—Τ: ζητείτε ;
— Έχομεν μιαν παρακλησιν νά σοΰ ύποβα- 

λωμεν. Γνωρίζει; μέχρι ποιου σημείου απελπι
σίας έξηυτελίσθη τό έμπόριόν μας. Οί μικροί 
χρυσοί καί άργυροί ναΐσκοι τής Άρτέμιδο; δεν 
πωλοϋνται πλέον. Ώς πρός την εικόνα τής

θεάς τόσον οί χριστιανοί χλευάζουν τήν άσχη- 
μίαν της καί δυστυχώς είνε αδύνατον νά κρυ- 
φθή ή άσχημία της αυτή, ώστε οί ευλαβείς α
ποφεύγουν'νά τήν αγοράσουν. Τοιουτοτρόπως 
δέν έχομεν πλέον μέ τί νά ζήσωμεν. Εις ; -W 
απελπισίαν μας αύτήν ήλθε μια γυνή. ΙΙαν- 
νυχίς καλούμενη καί μάς είπε ; «Πηγαίνετε να 
εύοετε τόν ΙΙαριον Άπολλωνίδην. Έχει εις το 
έργαστήριόν του ένα έργον έφάμιλλον πρός τα 
ωραιότερα τοϋ Φειδιου.

' Είνε ή Άρτεμις. Λοιπόν νά κατασκευάσετε 
είς αύτήν τήν Άρτέμιδα νέον ναόν εις τον ιερόν 
χώρον καί ούδείς θά τολμήση νά τήν . χλευαση 
ώς άσχημον πλέον. Άπε-αντίας μάλιστα τοσον 
ώραίαν" θά τήν εύρουν. ώστε βλον θά θέλουν ν 
άποκτήσουν έν μικρόν ομοίωμα.

Ό Άπολλωνίδης ωχρός έκ τής συγκινησεως 
άπήντησεν :

__ Δέν έννοώ τί θέλετε νά είπήτε.
— Φοβείσαι, μήπως δέν ήμποροΰμεν νά σοΰ 

πληοώσωμεν τήν άξίκν τοϋ έργου σου ; Ποσά 
θέλεις ; Πεντακοσίου; στατήρας ; Όμιλε·. . Χι· 
λίους ; Δύο χιλιάδας στατήρας ; Ά» τό άγαλ
μά σου είνε πράγματι αριστούργημα, όπως μα, 
ύπεσχέθησαν, θά σοϋ πληρώσωμεν οσαζητηση;.

___ Δέν έχω τοιοΰτον άγαλμα ποϋ^ μου ,η- 
τεϊτε, είπεν άνυπομονών ό Άπολλωνίδης.

Άλλ’ ό Εύρυβάτης είχε καταφθάσει έν μεσω 

τής συνομιλίας των : - τ ·
__ Φ.λτατε, Άπολλωνίδη, μεγάλη είνε η 

μετριοφροσύνη σου. Φίλοι μου, σας ψεύδετε. Ι

δού τό άγαλμα ! ,
Καίάπέσπασε τήν οθόνη, ήτις τοάπεκρυπτε. 
Τότε ήκούσθησαν φωναΐ θαυμασμού:
— Δέν έχει γίνει ποτέ καλλίτερον άγαλμα .
— Τοΰ αξίζει θρίαμβος, δπως είς τούς νικη- 

τάς αύτοκράτορας 1 , , .
_ ’Ακόμη καλλίτερον ένας ναός θαυμάσιος. 
__  Ή μεγαλοφυϊά σου, Άπολλωνίδη, είνε 

ίΛεγίστν). t , .
__  Τό όνομά σου θά προφερεται με θαυμα

σμόν άπό δλα τά χείλη τών ανθρώπων. ,
— Καί ή πατρίς σου θά (.περηφανεύεται 

δΓ έσέ.
Ό Άπολλωνίδης δμως άνθίστατο ακόμη. 
— "θχι, '7? ! ΔΓδλον τόν χρυσόν τοϋ κό

σμου δέν θά έγκατέλειπον αύτό τό άγαλμα.
__ Τότε θά τό πάρωμεν διά τή; βίας.
__  Το έργον μου μοΰ ανήκει καί δέν εχετε 

τέ δικαίωμα νά τό πάρετε !
__  Ί1 εορτή τής Άρτέμιδο; πλησια,ει. 

Είνε μετ’ ολίγα; ήμέρας. Μά; χρειάζεται λοι
πόν τό άγαλμα και θά τό πάρωμεν.

Καί ένώ άπεμακρύνοντο, λεγοντες, οτι 
έπανέλθουν, ό Άπολλωνίδης έμεινεν έξησθενι- 
μενος καί ανίσχυρος πρό τής αδυναμίας του. 
Τώ έφαίνετο, οτι ήκουεν ακόμη τήν Δαμαριν 
νά τώ λεγγι : «Αύτό τό άγαλμα, μοϋ προζε-

Ή Διίικιοις &ψωόε τι’ιν χεϊρα της καί διά 
,ον όδνρίου ίκτνπηιίε τά πράάωπον τής θεάς.

νεί φόβον. Οί άνθρωποι θά σοΰ τό πάρουν». 
ΙΓοαίσθημα πραγματοποιούμενον ήδη. Αύτή ή 
θεά, ήν έπλασεν, ύψοϋτο ήδη ώς πολέμια κατ’ 
αύτοϋ Καί αύτός δέ, καθώς ή Δάμαρις έφο- 
βείτο. Έβοβεϊτο καί δΓ αύτήν καί δΓ εαυτόν. 
Κάποια δυστυχία προησθάνετο, δτι έπλανάτο 
δπεοθεν αύτών.

Τί νά ποάξη ; . . · Ν’ αυτοχειριασθη ; Η 
Δάμαοις τόν είχε διδάξει δτι ή κύτοκτονια ητο 
άαάοτημα. Άλλως τε ό θάνατός του δεν θα 
ήαπόδιζε τού; ανθρώπους νά λάβουν το αγαλμα 
του καταπατοΰντες τό πτώμα του. Νά κατα- 
στρέψη τό έργον του Πρός στιγμήν τώ
έπήλθε καί ή σκέψις αΰτη, άλλα την απε- 
διώξε μετά φρίκης. Νά ύψωση κατ’ αυτής 
χείρα ; νά την συντρίψη ; . . . ■ ‘>χι, οχι,
δεν ήδύνατο νά πράξη τοιοΰτο τι.

Καί έθρήνει διά τήν άνανδρίαν του.

XXIV

Μ ΒΔΕΜΤΜ ΆΤΡΕΙΜ

Ήτο ή πρώτη τοΰ Μαίου.
Καί ή Ίονία ήτοιμάζετο νά έορταση δΓ επι

σήμων πανηγύρεων τόν μήνα τοϋτον, ολόκληρον
άφίεοωμένον εί; τήνΜεγάλην Θεάν. Γάς παρα
μονής οί έμποροι τών όμοιωματων της θεάς ει-
χον διαδόσει τήν φήμην οτι ή Άρτεμις, δ ορα-
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[Λχτος είχε διατάξει τού; Έφεσίου; νά τής ά- 
νεγείρωσι νέον άγαλμα, τό ώραιότερον όλων 
τών γνωστών Αριστουργημάτων. Λοιπόν έλεγον 
οτι ·< έπιταγή έγενετο καί δτι έπρόκειτο μετ’ 
ολίγον νά δώσωσι πρός λατρείαν εί; τού; Έφε- 
σίου; ένα θαΰμα τή; τέχνης. τό όποιον Οχ έφε
ρε» αίωνίχν δόξαν εί; τόν ναόν των Καί οί άν
θρωποι ελκυομενοι έκ τών τοιούτων διαδόσεων 
•ίρχοντο πκνταχόθεν πολυάριθμοι, διότι ήλπιζον 
οτι ή ευκαιρία ήτο κατάλληλο; διά νά δοθοΟν 
μεγαλόπρεπε!; τελεταί καί όργια ακολασιών.

Οταν ή αύγή έφάνη ό ούρχνό; ήτο πεποικιλ- 
μενο; ύπό λεπτών ρόδινων νεφών, ένόμιζέ τι; 
όέ οτι έκ τοΟούρκνοΰ κατήρχοντο άιώχατα*  τό
σον ή Ατμόσφαιρα ήτο αρωματισμένη. Μία Α
ποθέωσή προητοιμάζετο, ή; τό σημείον ύπήρξεν 
ή πρώτη άκτί; ήτις έφώτισε τόν ορίζοντα.

1 οτε αί θύραι τή; πόλεω; ήνοίχθησαν καί 
πλήθος φορτωμένον μέ άνθη είσήλθε ψάλλον ; 
Φωναί δέ ήκούοντο πανταχόθεν ;

— Ζήτω ή μεγάλη Άρτεμις τή; ’Εφέσου.
Μόνη ή Δάμαρις ήτο δυσδιάθετος. Όλίγα; 

ημέρας πρότερον ό γλύπτης τήν έδέχθη μέ τό 
πρόσωπον ζοφώδες.Οί όφθαλμοί τοϋ καλλιτέχου 
άπεφευγον τά βλέμματά της καί όταν τώ 
ωαιλει περ τοΰ Χρίστου έβλεπεν ότι δέν τήν 
ήκουε πλέον.Έπέμενε νά μή έλθη καί τόν έπι- 
σκεφθή καθ’ ολον τόν μήνα.

Μάλιστα τήν ικέτευε νά μήν έξέλθρ καθό
λου, διότι προεβλεπεν οτι θά έγένοντο πράγματα 
τά όποια θά τήν έλύπουν.

Λκείνη όε καθ’ όλην τήν νύκτα είδεν όνειοα 
ανήσυχα. Είδε τό άγαλμα νά έμψυχουται έ- 
ξαίφνης, νά έπιπίπτη κατ' αύτή; απειλητικόν 
μέ τήν πρόθεσιν νά τήν π.ίξγ. Έπειτα είδε 
πλήθος να τήν περικυκλωνν) γονυπετοΰν καί προ· 
σφερον γελοίας λατρεία; καί τόσον περιεσφίγ- 
γετο ύπό τή; αγωνίας, ώστε ένόμιζεν, δτι θά

Άπλοΰς έφιάλτη; Αναμφιβόλως ! Άλλ’ ή 
έγρήγοοσις,δέν τήν Απήλλαξε δυστυχώς έκ τών 
τρόμων τούτων. 1<αί έλπίζουσα, δτι' ή δρόσο; 
τή; νυκτό; θά διέλυε τά φαντάσματα ταΰτα, 
έξήλθεν.

Ολαι αί οίκίαι ήταν στολισμέναι δι’άνθίων 
οί οδοί ήσαν ήδη κοσμοβριθείς. Πρός μεγάλην 
της δ’ έκπληξιν παρετήρησαν, δτι τό πλήθος 
διευθύνετο πρέ; τήν Άκρόπολιν καί ούχί πρός 
τον ναόν τής Αρτέμιδος.’Ολοι διευθύνοντο πρός 
τήν οδόν, όπου κατώκει ό Άπολλωνίδης. Καί 
ή Δάμαρις μηχανικώς τού; ήκολούθησε, σκε- 
πτομένη, νά εΐσέλθγ) εί; τήν οικίαν τοΰ φίλου 
τη; καί νά τον ίκετεύση νά μή λάβν) μέρος 
εί; τά; έορτάς τή; Θεάς.

Μία φωνή ήκούσθη τότε πλησίον τη;.
—Xzips, Δάμαρι; ! θά θριαμίεύσν;; αλη

θώς μετ' όλίγον καί σκέψου δτι οφείλει; τοϋτο 
είς τήν Παννυχίδα.

ΙΙρίν ή δέ λάβγι καιρόν ν’ άποκριθή εί; τήν 
Παννυχίδα, αΰτη έςηφανίσθη.Έκ τής συναντή- 
σεως ταύτης ηύξήθησαν οί φόβοι τή; Δαμάριδος. 
Μετ ολίγον τό πλήθος έγένετο τόσον πυκνόν, 
ώστε ή-αγκάσθη νά σταθή. Τί έπερίμενον ; Εί- 
δεν ακόμη Ανθρώπους μέχρι τών στεγών τών 
οικιών. Καί ή Δάμαρις ήκουσε φράσεις αί όποίαι 
την έπάγωσαν.

— Λέγουν, ότι ό γλύπτης ονομάζεται Ά- 
πολλωνίδης.

— Αύτό τό άγαλμα, ώ; φαίνεται, εϊνε τό 
ωρζιότερον όλων όσα υπάρχουν είς τόν κόσμον.

— Οι Χριστιανοί ποΰ είρωνεύοντο τήν ασχή
μιαν τής θεά; μα; τώρα άς πάνε νά μεθύσουν.

— Προετοιμάζουν είς τόν καλλιτέχνην θρία
μβον μεγαλείτερον καί άπό έκείνου; ποΰ κά- 
μνουν οί θριαβευταί αύτοκράτορες.

ΈΙκουσα, δτι αγαπά μίαν κόρην, Δάμαριν ό- 
όνομαζομένην καί άπό αύτήν ένεπνεύσθη αύτό 
τό άγαλμα.

— Προσθέτουν μάλιστα οτι αύτή ή νέα εϊνε 
χριστιανή. Καθώς φαίνεται ζώμεν εί; εποχήν 
τών μύθων.

Η Δάμαρι; τρέμουσα ήκουε αύτάς τάς ειδή
σεις καί καταισχυνόμενη έκρυπτε τό πρόσωπόν 
τη; μέ τό πέπλον.

"Ήθελε νά φύγη. Άλλά τά έκ τών δπιθεν 
έρχόμενα νέα κύματα τοΰ πλήθου; καθίστων 
άδύνατον πάσαν φυγήν.

Αϊ'φ.ης ήκούσθη άλλαλαγμός κραυγών καί 
ασμάτων.

• — Ζήτω ή μεγάλη Άρτεμις τής ’Εφέσου.
Καί ή Δάμαρι; ώ; έν όνείρω έβλεπε παρερ- 

χομένου; βυκανιστάς, σαλπιγκτάς,κωδωνοκρού - 
στας, στρατιώτας καί χιλίαρχους, ίερεΐ; καί ίε- 
ρείας, πάντα; άδοντα; ύμνου; πρός τήν Θεάν, 
έπειτα όργανοπαίκτας καί μουσικούς, λύρας, 
βαρβιτους, φόρμιγκας καί κιθάρας, έπειτα πα!- 
δα; χύνοντας έπί τοΰ έδάφου; πέταλα ρόδων καί 
άνθέων καί κατόπιν έπί φορείου βασταζόμενου 
έπί των ώμων Ανδρών,ώ; θριαμβευτήν αύτοκρά- 
τορα, ωχρόν έκ τή; συγκινήσεως καί άναμφι- 
βόλως και έξ ύπερηφανειας, τόν Άπολλωνίδη. 
Καί όπισθεν αύτοΰ, ύπέρ τάς κεφαλάς όλου αύ
τοΰ τοΰ πλήθους, έν τή, αΓγλν) τοΰ φωτός έπρο- 
χώρει ... Ή Δάμαρις έκλεισε τού; δφθαλμούς 
διά νά μή βλέπγ. Τό πρόσωπον της έγινεν ώχρο- 
πράσινον έκ τοΰ πόνου καί έπνευστία.

Πράγματι. Ήτο αύτή αΰτη ή ίδια, ήτις έ- 
θριάμβευε τήν ημέραν ταύτην. Πρός αύτήν βε
βαίως ύψοΰντο ολαι αί έκδηλώσει; αυται τοΰ 
θαυμασμού. Έν τούτοι; δέν είχεν ακόμη περι- 
βληθί! την δόξαν τοΰ μαρμάρου. Άλλά ύπό τόν 
λίθον τοΰτον τόν διαπλασθέντα ύπό τή; ιδιο
φυία;, τόση έμπνευσι; καί ζωή εθαλλεν, ώστε 
πάντων τών θεατών διέφυγεν έν ίρ/τ, μορμυ- 
ρισμό; θάμβους, όμοιάζων πρό; θύελλαν διερχο- 

μένην δάσος. Και εϊτα μύριαι κραυγαί έξέσπχ- 
σαν άπό τά ένθουσιώντα στηθη.

— Ζήθι, Μεγάλη Άρτεμι; Έφεσία 1 Ζήθι !
Τί έμελλε νά συμβή κατόπιν ; Ή Δάμαρις 

είχε χάσει πάσα; τάς αισθήσεις της καί άφέθη 
νά παρασύρεται ύπό τοΰ πλήθους τοΰ συνοδεύον- 
τος τήν θεάν. Ή πομπή έκαμεν ουτω τόν γύ- 
ρον τοΰ λόφου,διήλθε πρό τοΰ Ωδείου, έστάθη 
όλίγον είς τήν άγοράν, παντοΰ δέ οί άνθρωποι 
πρό τοΰ άγάλματος προσεκύνουν, τοΰ έρριπτον 
άνθη καί κραυγά; άγάπη; καί ένθουσιασμοΰ. 
Ή Δάμαρι; ώ; ύπό άνωτέρα; δυνάμεω; συρό
μενη ήναγκάζετο νά βχδίζ’ρ καί νά ύπομενη 
τού; προπηλακισμούς αύτής τή; λατρείας. Τέ
λος δταν έφθασαν πρό τών πυλών τοΰ ναοΰ, τό 
άγαλμα έστήθη μεταξύ τών δύο πυλωνων τοΰ 
ίεροΰ, ΐνα δύναται καί τό άποθαυμάζει άκόμη 
τό πλήθος.

Τότε ήρχισαν οί χοροί καί αί θυσιαι καί ή 
Δάμαρι; άπεφάσισε νά διαφύγη. Έτρεχε 
πρό; τόν πτωχικόν του; οίκίσκον, νομιζουσα οτι 
οί άνθρωποι τήν κατεδίωκον διά τών ύβρεων 
των. Δέν έσκέπτετο πλέον άλλο τι ή έν μό
νον. Νά ριφθή εί; τού; πόδα; τοΰ αποστόλου, 
νά τώ εϊπη τό σφάλμά τη; καί νά ζητήστ) 
τήν συγχώρησίν του.

Άλλ’ όταν διήλθε τό κατώφλοιον τή; θύ- 
ρας, τήν έγκατέλειπε τό θάρρος.Κατέφυγεν εί; 
τό σκοτεινόν καί ταπεινόν δωμάτιόν του; όπου 
τήν άνέμενεν έν αγωνία ή Φιλίννα καί έκεϊ 
πλήρη; καταισχύνης, χωρίς νά όμιλήση διόλου 
έκρύφθη ώς πληγωμένον ζώον, κλαίουσα διαρ
κώς.

* »
»

Ό Παΰλος συνήντησε καί αύτός τήν πομ
πήν, μία γραία τω είπεν :

— ’Αναγνωρίζεις βέβαια τήν Θεάν, δ.ότι 
εϊνε μία Από τής φίλες σου. Εϊνε ή Δάμαρις '.

Καί τήν εσπέραν όταν τρέμουσα ή Δάμαρις 
παρουσιάσθη διά τήν βραδυνήν προσευχήν, τή; 
εΐπε τού; ήσύχου; καί γλυκέ’.; αύτού; λόγου; :

— Δάμαρις, σήμερον έξ αίτιας σου έδοκί- 
μασα μεγίστην θλίψιν.

Έπειτα Απευθυνόμενος είς όλου; όσοι τον 
περιεστοίχιζον, τούς προέτρεπεν εί; μετάνοιαν.

«Διότι, έλεγεν ό Απόστολο;, ένώ όλος ό Α
μαθής όχλο; αύξάνει τά; αδικία; καί τά; 
παρανομίας,εί; ήμά; Απόκειται νά έζιλεωσωμεν 
τόν Θεόν καί νά άποτρέψωμεν τήν οργήν του.» 

Μάλιστα- ή Δάμαρις ήθελε νά τόν έξι- 
λεώσν). Έφκντάζετο ότι αύτή ήτο ή μόνη ύπευ- 
θυνος δι’ όλην αύτήν τήν βδελυρότητα τών 
οργίων. Καί σκεπτομένη ότι αί χιλιάδες αυται 
ψυχαί έχάνοντο έξ αιτίας της, έπίστευεν έαυτήν 
ένοχον πρό τοΰ Θεοΰ.

Οί γλυκείς λόγοι τοΰ Αποστόλου τήν έβασά- 
νιζον ώ; νά ήσαν οί σκληρότεροι τών επιπλή

ξεων. Καί έπειδή τό κακόν προείρχετο έκ ταύ
της, ώφειλε νά θυσιασθή διά νά δοθή έν τέλος 
είς τά δεινά της. Ν’ Αποθάνη ! Τόσον τό καλ- 
λίτερον ! Έβλεπεν ότι ήτο άναξίκ νά κατοική 
έν μέσω τών αδελφών της χριστιανών.

Δέν ήθέλησε δέ νά συμβουλευθή τινα. Καί 
καθ’ δλην τήν νύκτα έσκέπτετο καί προσηύ- 
χετο, ένώ πέραν πρό τοΰ θαυμαστού άγάλμα- 
πος τά μυστικά όργια ήσαν είς τό ζενίθ.

Τέλος όταν είδε τούς αστέρας σβενυμένους 
είς τόν ούρανόν, όλίγον κατ’ όλίγον καταυγαζό- 
μενον ύπό τής έγγιζούσης αύγής, ή νεανις έκρι- 
νεν, δτι επέστη ό καιρός. Καί κρυπτουσα υπο 
τόν χιτώνα της σφυρίον,ώλίσθησαν έξω τής οι
κία; των.

Άνθρωποι μεθυσθέντες καί καταπονηθέντες 
ύπό τοΰ χοροΰ, εκτάδην ήσαν έξηπλωμενοι εί; 
τούς δρόμους, ώς άψυχα πτώματα. Πολλοί έρ- 
ριπτον πρός τήν φεύγουσαν έν τώ ήμιφωτι κό
ρην ΰβριν τινα ή λόγον Ασελγή καί έπανέπιπτον 
έκ νέου είς τήν νάρκην των.

Ή Δάμαρις έτοεμεν άκούουσα τούς γρυλλι 
σμούς καί παραμιλήματα τών κοιμημένων καί 
όνειρευομενων.

’Ενίοτε δέ πρός ένίσχοσιν τής άποφάσεω; της 
ήρχοντο είς τά ώτα τη; αί φρικώδεις λέζεις :

— Ζήθι Άρτεμις Έφεσία !
Είς μέθυσος διερχόμενος τήν έδραξεν άπό τοΰ 

πέπλου ύποτονθορίζων, δτι δέν θελει τό κακόν 
της. Έφρικίασε μέχρι; όστέων, Αλλ’ εύτυχώ; 
κατώρθωσε νά διαφύγ·/].

Ουτω διήλθεν Ασθμαίνουσχ στενού; δρόμους 
καί πλατεία; ερήμου; καί σκοτεινά;.

Τέλο; έφθασε πρό τοΰ ναοΰ καί ένώπιον τοΰ 
αγάλματος. Τό σκοτεινόν Ανάστημα του, ύψού- 
μενον γιγάντειον έν τώ σκιόφωτι, έφαίνετο ω; 
φάντασμα. ΊΙ καρδία τή; Δαμάριδος έκινδυ- 
νευε νά διαρραγή έκ τών παλμών. Ενόμιζεν, 
οτι ή Θεά είχε λάβει Αμυντικήν θεσιν και ότι 
τή; έλεγε:

— Πρόσεχε ! Φυλάξου !
"Ολοι Απερροφημένοι έκ τών οργίων ειχον 

μακρύ.θή έκ τοΰ Αγάλματος καί μόνον εί; ίε- 
ρεύ; μετά δύο ίερειών έκοιμώντο έπί τοΰ βά
θρου του.

ΊΙ Δάμαρι; έπλησίασεν ήσύχω; προσεχουσα 
νά μή θορυβή. Μέ μύρια; προφυλαξει; ανήλθεν 
έπί τή; βάσεω; καί ΰψώσασα τήν χείρα "Άί 
έκτύπησε μέ τό σφυριον.

Τό κτύπημα δοθέν έπί τοΰ προσώπου τής 
Άρτέμιδο; τό παρεμόρφωσε διά παντός. Τότε 
ώ; νά έξεμάνη ή Θεά έφάνη οτι έπέπεσε κατά 
τή; Δαμάριδος καί έκυλίσθη μετ’ αύτής έπί 
τοΰ εδάφους, ένώ ή νεανις κπηλπισμένη ένηγκα- 
λίσθη τό άγαλμα, τό όποιον τέλο; κατεθρυ- 
ματίσθη μεταξύ τών βραχιόνων της.

Μία ιέρεια, τήν όποιαν τό κτύπημα έξυπνη- 
σεν, έμεινεν άναυδο; πρό; στιγμήν έκ τή; κα-
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ταπλή'εως. Έπειτα, άντιληφΟεϊσκ τά συρβάντζ 
έβαλε τάς κραυγάς κατά τής φευγούσης..

Ή πόλις ολόκληρος έξυπνήσασα έβόα ζητοϋ 
σχ τόν θάνατόν της.

(Έπεται τό τέλος)

ΤΟ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ

ΆπογγελΟέν είς τήν Λαϊκήν Σχολήν

Έχει πάνω στον βουνού ιό πλάι 
οί μιά μεριά ιοΰ ποταμιοΰ ’κιΐ πέρα 
μιά βραδιά ιοΰ "Απρίλη ίισπροντυμίνη 
Ιπαιζε τό βοσκόπουλο φλογέρα. 
‘Αμέριμνο σκοπό καί χωρίς πάθος 
Ιβγανε ή φλογέρα ό.-Γ τή καρδιά του 
όπου τ' άριάκια νανούριζε μέ χάρι 
βυθισμένος οιά γλυκά όνειρά ιου. 
“Β.αφνα μαγικό άκοΰστηκε τραγούδι 
ποΰ μαρτυρούσε τή φλόγα καί τή λύπη 
ή φωνή ιου πνιγότανε απ' τό πόνο 
άπό δάκρυα πικρά καί καρδιοχτύπι 
Ίί αρμονία οι' άφάντασιο τραγούδι!!... 
τοΰ φεγγαριοΰ σταμάτησε τό δρόμο 
τ’ άηδονάκια κρυφτήκανε ποιό μέσα 
ill τήν φωλιά άπό ντροπή καί τρόμο. 
II πλάσις όλη τή» άνασιεναξιά της 
γιά μιά σιιγμή έβάσιαςε καί ’κείνη 
ν’ άχούαη τήν δθάναιη αρμονία 
ποΰ τό τραγούδι σχορποίστ στή γαλήνη. 
Καί άπό ιοΰ φεγγαριού ιό φώς ιό θαμπομέτσ 
μιά Νεράιδα ίφάνη οιό ποτάμι 
μί τά γυμνά και κάςασ.τρά της κάλλη 
μαγιμμίνα τά νερά τά είχε κόμη 
Ό δύοτί'χος βοσκό; τήν άλλη νύκτα 
στοΰ ποιαμιοΰ εύρέθηχε τά μίρη 
καί ιόν τραβούσε ιό μαγεμμίνο ρέμμα 
χωρίς ποΰ τόνι πιιαίνιι νά ιό ςέρη .. 
Χλωμό τήν άλλη νύχια ιό φεγγάρι 
ίβγί/κι ά.π’ ίνα αό/νιφο χρυμμΐνο 
γιά νά δεχθβ ιό κάιασ.προ αγγελούδι 
ποΰ πήγαινε νά ιό εύρη πεθαμμένο!!! 
Κλάψε πολύ, ταλαίπωρη μανοΰλα, 
Γ όμορφο καί γαλανό σου .παλικάρι 
.ποΰ στη; Νιράίδα; ίεψύχησε ιό κόρφο 
γιατ’ ήθελε μα^ί τη; νά ιό πάρη .. 
Περάσανε άπό τόιε πολλά χρόνια 
καί Λκόμη τώρα μίσα ατό φεγγάρι 
ξανοίγονται δύο ι'σκοι άγκαλιασμίνοι 
καμαρωτό καί άχώριοιο ζευγάρι. 
Και άκιιλαίιϊ γλυκά μί; ιό ποτάμι 
ά.π’ ένα ίνα τραγούδι κονεμένο 
καί τραγουδάει τήν άφθαρτη άγάπη 
τ’ άχώριστο ζευγάρι άγκαλιαομένο!!..

Ζάκυν θο;
Άγγελος Ζαλοντόης

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

"Οτι ό Σωτήρ ίστάλη παρά τοΰ Πατρό; τών φώτων 
Ν' άναπλάοη κι' άνορθώση κόσμον όλον πεπτωκόιων, 
Κώδικα τής Αλήθειας, έ'μπλεω» σοφία; θεία;, 
Έδωρήσατο τώ κόσμφ δεΐγμ' άγάπη; αιώνια;.
Διά τούτη; δί τή; βίβλου ΰπιρίβαλε τού; πάντας, 
Oil γιραίρ’ >) ‘Ιστορία, ώς ενδόξους κατασιάντας.

Εύαγγίλιον δί ταύιην προσηγόρτυαιν εικότως, 
Ώ; τήν λύιρωσιν Λγγίλου κόσμου ιοΰ ήμαρτηκότο;· 
Καί θιοΰ τήν ευλογίαν καί τήν πάντων σωτηρίαν, 
Τοϋ τι Πνεύματος τήν χάριν κι' ουρανών τήν βασιλείαν 
Κ’ άπολύτρωσιν βιβαία· συν καταλλαγή τοΰ θείου, 
Κ’ εωοδον ίν Παραδείσφ μειά δόξη; αιωνίου.

Καί καθαίρεσιν δί Άιδου καί Σαιάν τοΰ βροτοκτόνου, 
Συν ΰανάιου καιαργήοιι χ’ άμαρτία; πρωτογόνου' 
Κ' ίξανάσιαοιν σωμάτων ίν ήμερη τή ΰστάτγι, 
Κλήρον τ' ίν ήγιαομένοι; ίν παοιάδι τερπνοτάτη.
Καί θεώσεως δ’ ελπίδα καί δικαίωσιν τελείαν, 
Ζωήν' ι’ αΰθις μακαρίαν, άληκιόν τι καί αγίαν.

Τούτα γάρ όωρεΓται πάοιν Εύαγγίλιον τό θειον 
Προσχαλοΰν τούς βουλομίνου; εί; αγνόν καί νίο» βίον. 
“Οθεν καί άνδρών δλίγων φάλαγξ τις άοημοτάτη, 
’Επιγνοΰοσ τόν Σωτήρα, ίγεγόνει θειοτάτη
Καί τών δωρεών πλησθιΐοα Πνεύματος τοϋ Παναγίου, 
Ά.πεστάλη >ύ κηρύξγ, πανιαχοΰ τή: ϋφηλίου.

Κα\ λοιπόν λαβοΰσ’ είς χεϊρας Διαθήκην τή» άγια», 
Τήν υπό Χριστού δοθεϊσαν οτε σωστικήν σχεδίαν, 
“Εδραμεν ί» ζήλψ θείφ τάς τε κώμα; καί ται πόλεις, 
Αιαλύουσα τά σκότη καί δεικνΰσα τον; Ιξώλεις.
’ Εξεδίδαοκε τά έθνη άληθή θεογνωσίαν,
Καί διήλεγχε 'ό ψευδό; χαί τήν ί'χφαυλον θρησκεία».

Διαλάμψασαν τήν χάριν κ' αυθωρεί διαδραμοΐσαν, 
Άπεδίξαντο τά έθνη, έκ θεού είδότα ονσαν.
Συν τού; άλλο·; ίκ τών πρώτων άσμενόν τε καί ήδίως, 
Μειδιώ» ταύτην προσεΐδε, καί ήοπάσατο ευθέως
Τό κλεινόν 'Ελλήνων ί'θιο;, ιό ιορώ; ταύτην κηρύςα» 
Εί; εθνών βαρβάρων σμήνη, καί ενγλώττωι άταπτύξαν.

Εάν ούν κ' ιμιεΐ; ποθώμεν ευπραγίαν καί υγείαν, 
'Αγαθών ιε εύθηνία» κ’ύληθή ευημερίαν, 
Τον οεπιοΰ Εύαγελίου ιά διδάγματα τά θεία 
’Ε» άγάπ’ ίνσιερνισθώμεν καί άπλέτω προθνμίφ. 
'Εν τή κιήσιι γάρ καί πράιει καί ifj ιοϋ’ω» σννεργίι,ι 
“Εγκειται παντό; άνθρώπου ή τελεί' ευδαιμονία.

X. Κ Μακρής

Είς επίσκοπος καί ιίς ραόβΰος ίκάθηντο ποτέ απέ
ναντι άλ>ή)ων εις μέγα τι γεΟμα. Όταν οέ παρου
σίασαν είς τόν δεύτερον χοιρομήριον, ςυτος άπεποιή- 
Οη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Ταλμούδ.

— Μά πότε λοιπόν, κύριε ραββϊνε. τόν έρω’ί ί 
συνάδελφός του επίσκοπος, β’ αποφασίσετε τέλος να 

φάγετε χιΐρον ;
— Κατά την ημέραν τεϋ γάμου σας, συνάδελφε, 

τφ άπαντά ό Ραββϊνος.

Ό παπαγάλλος τής δδοϋ Άχαρνών.
Ή μοδίστα δεσποινίς Μορίκα .. διερχ/μένη. πρό 

τινων ήμερων μετά του μικρευ αυτής κυνόί την δδόν 
ταύτην, αίφνης ακούει γοεράν κραυγήν καί σ'ριφο· 
μένη παρατηρεί- έκπληκτος τον δήμιον, συλλέκτην 
τών κυνών,κρατούντα διά τής λαδίδος του καί μετα- 
φέροντα είς τδ κυνοφορεϊον του τδν πιστόν αϋτής συν

οδόν.
— Άφησε τό σκυλί, ανακράζει αμέσως τφ δη- 

μίω καί σπεύδει πρός αυτόν
Άλλ’ ό αδυσώπητος συλλέκτης εξακολουθεί τό ερ· 

γον του, ίτε άλλη παράδοξος φωνή ακούεται :
— Άσε ρέ τό σκυλί.
Καϊ στρέφει πρός τήν περίεργον κραυγήν ό δήμιος, 

οτε χαμόγελών ασμένως παρατηρεί επί τίνος εξώ
στου πα’αγάλλον έπαναλαμδάιοντα’

— Άσε ρέ τό σκυλί.
Καί συγκινηβεϊς πρό τής άπροσδοκήτου κραυγής 

τοϋ ωραίου καί συαπαβοϋς παπαγάλλου, 'ο σκληοός 
ανήρ, παρίδωκε τόν κϋνα, λέγων'

— Πάρ’ τό σκυλί σου, κερά μου, γιατί 0’ αυρω 
άπό τό πουλί τόν μπελά μου.

Ή σκηνή είς τι γοιαικείον πιλοποιείον :
'Π πελάτις. Μά δέλω ακόμη μεγαλείτερον καπέλ- 

λον, πολύ μεγαλείτερον άπ' αυτό.
Ή μοδίσια. Μά δέν 6ά σας πηγαίνη, δεσποινίς,τό

σον μεγάλο, έχετε τό πρόσωπον μικρόν.
'// πελάτις. Αέν πειράζει, δέν πειράζει, τό θέλω 

μεγαλείτερον, σας λέγω.
Ή Μοδίατα. Μά δέν είναι δυνατόν, δέν έκάμαμε 

μεγαλείτερον έως τώρα. ‘Έπειτα ποιος ό λόγος νά τό 
θέλετε μεγαλείτερον άφοϋ δέν πηγαίνει ;

Ή πελάτις. (λαμζάνουσα αυτήν κατ’ ιδίαν, οτως 
τήν πείση καί μετά χαράς) Ά ίσα ίσα ρπου δέν έκά- 
ματε μεγαλείτερον εις άλλην, νά, θέλω εγώ. Μά 
ξέρεις, Μαργαρώ. »ά σοΰ 'πώ το μυστικό Είμεθα 
αντίζηλοι μέ τήν άλλην, π:ϋ έχει αυτό τόναπέλλ.ο.

'Π μοδίστα. ίμειοιώσα' Ά, κατάλαβα, τότε βέ
βαια πρέπει νά είναι μεγαλείτερον, μά ξέρεις, θά 

κοστίση. . . .
Ή πελάτης. Δέν πειράζει, θά σ' ευχαριστήσω, θά 

σ’ ευχαριστήσω, Μαργαρώ μου.
Καί ύστερον σας λ.έγαυν, οτι τά εκτρώματα τής 

μόδας τά κάμνουν οί έμποροι. U ά·τιζηλία !

Άσφα/,είας ένδειξις.
— Ό ταμίας μου είναι πράγματι τίμιος. Καί ΐδου! 

Φαντασθήτε, δτι σήκερον μοϋ έζήτητε δανεικά !

Ό υποδουλωμένος συζυγος.

Διευθυντή; Θεάτρου.—Τόν ανθυπολοχαγόν στό νέο 
κκμμάτ·. θά τόν παίξω εγώ I

Ή κυρία τοΰ Διιυθνντοΰ (ε’ιρωνικώς).
Βέβαια, γιά νά καπνίσης σ’ ολην τήν πρώτην πρα- 

ξιν ποϋρα ! . . . Όχι, τόν ανθυπολοχαγό θά τόν 
παίξω έγώ !

’Εκείνη (μέ θυμόν).—Τίποτε δέν μοϋ επιτρέπεις 
πλέον. *Αν  έξακολουθήση αύτή ή ιστορία, σέ βεβατώ 
μέ τίν πλέον θετικόν τρόπον, ότι θά γυρίσω είί τούς 

γονεί; μου !
’Εκείνος.—Αυτό σ:ϋ τό επιτρέπω καί ήτο άνάγκη 

νά μέ φοβερίσης ;

— ’Ο υπηρέτης (καπνίζων μέ τά χέρια στής τσίπες).
Θαυμάσιο πούρο, άλλάε δέν μπορώ να καπνίσω περισ

σότερα άπό τρία την ημέρα.
Ή υπηρέτρια (ξεκαρδισμένη).—Τόσο δυνατά είνε;
Ό ύ.πηρίτη: “Οχι, άλλά θά τά πάρη μυρωδιά ό 

άφέντης 1

Εις τό τηλέφωνον. Κουδουνίζουν. ’Εκείνη πηγαίνει. 
’Ακούει μίαν φωνήν.

—Σύ είσαι, άγάπη μου ;
Εκείνη. —Ναι. . . καί σύ ποιος είσαι;

Πάλιν είς τό τηλέφωνον καί τά απρόοπτα αύτοΰ.
— Λοιπόν ποιος είναι εκεί";
— Έγώ, ναι έγώ, ό ίδιος.
— Καλά, μά ποιος είσαι, θέλω νά ξεύρω τό δνομά 

σου γιά νά σοϋ ’πώ.
Ό Κύριος προσποιούμενος τόν γραμματέα του 

Παύλον.
— Νά καλέ, έγώ είμαι, ό Παύλος.
— Ά σΰ είσαι ΙΙαύλε, τό κατάλαβα, λοιπόν άμα 

φύγη ό Κύριός σου, έλα πάλιν νά τά πούμε.
Ό πατήρ, (μέ προσποιητήν φωνήν, άλλά ώργισμέ- 

νος). Ναι, έφθασα, πουλί μου.

Εις τό σχολείον :
"Ο ύιύάσκαλτί. Τί είναι ό πιστωτής ;
Ό μαθητή;. Είναι ι’ς άνθρωπος, εΓς τόν όποιον 

ποέπε: πάντοτε νά λέγωμεν, ότι ό πατέρας δέν είναι 
εδώ.

Παρά τ'Ί έδωδ μοπώλη εις τήν οδόν Κηφισσίας : 
Εί; μάγειρο; Ποσά θά σοϋ δώσω δι’ αυτά τα τρι- 

γώνια καί αύ ά τά ορτύκια;
Ό πανιοπώλη; Μετά τάς 10 νά έλθης, διότε τώρα 

πιριμένω τούς κυνηγούς,δπου θά περάσουν κσί αυτοί 
τά πληρώνουν καλείτερα.

Ό καθηγητής είς τ'ο μάθημα -ής Γεωγραφίας’
— Πόσους πόλους έ/ομεν ;
Ό μαθηιής. Τρεις, ο βόρειος, ό νότειος και αυτός 

ό οποίος έφερε τόν Κύριον είς Ιερουσαλήμ.

Μεταξύ φιλοποτών ι
— Αέν κάμνεις χαλά νά πίνης πολύ, τό κρασί σέ 

κάμνει νά σκοντάπτγ,ς
— Ά μπκ, δ/·, τό κρασί, τά πόδια μου σκοντά- 

πτουν.
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΓΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
17ου τεύχους.

48. Τό δ'.σσάκιον πλήρες έστί λιρών. 48. 'Υπε
ρέχει ό κύων πολλών τετραπόδων 49. Ούδεΐς άνα- 
μιρτη·ος. 50 Ό ιατρός ευεργέτης είνε τής άνθρω- 
πότητος.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

815. Αίνιγμα
Έν Άθήναις ταϊς άρχαία'.ς ήμην 1/ ύπηρεσίμ 
Τ’ ονομά μου συγχροτοΰαιν ακριβώς δέχα σιοιχεϊα 
Αν εις δύο τά χωρίσης δίχως νά τά μεταλλάξης 

Όνομα μετ' επιθέτου παρευβύς 6έ νά παράξης' 
Τό πρώτον ειν*  επίσημον είς τήν μυθολογίαν 
Τδ δεύτερον αναφωνείς είς τήν απελπισίαν 
Έχ τών δέχα χαί τεσσάρων τών έν άχροις ένουμένων 
Θεόν Βλέπεις μέ φαρέτραν χαΐ μέ τόξον ώπ/.ισ ένον 

Εξ μοί μένουσι τδ 8λον' πέντε τούτων άν έκλέξης 
'Ενός ονομα σουλτάνου δορυχτήτορος θά πλέξης'
Εν φωνήεν περισσεύει' αλλά τοϋτο τό σ οιχείον 

Εις τδν πρώτον μου τόν λύτην έπαφίνω ώς βραδείο».

80. Γρίφος

20 Π Ρ | 6

87. Φύρδην — Μίγδην
Τοσαμ=Σ»ραφα

ΛΕΤΚΩΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Ύπό τής Διευθϋν<5εο»ς τής ·Φύ8εως· προ

σεχώς έκδίδεταϊτό ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, 
δηλαδή ό ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ’Αθηνών 
καί Πειραιώς, δστις Οί» περιέχη τάς Διευ
θύνσεις τών ’Ιατρών μετά τών εικόνων αυ
τών καί τοϋ κλάδου εις δν έπιδίδονται, ού
τως ώιίτε πιίς ξένος η έντόπιος Ανατρέχων 
είς αύτόν, νά εύριόκη πάσαν σχετικήν πλη
ροφορίαν, πρός άνεύρεθιν τοϋ ίατροϋ του, 
χωρίς νά έρωτα τόν τυχόντα και μ ή γνωρί- 
ζοντα έπ’ Ακριβώς τόν ειδικόν ιατρόν έκα
στου νοσήματος καί τήν κατοικίαν αύτοϋ. 
Τό ’Ιατρικόν τοϋτο Λ ΕΤΚΩΜΑ έσεται μονα
δικόν είς τό είδος του καί θά κυκλοφορήσει 
παντού καί είς δλα τά Κέντρα, έν χρυάοδέτφ 
τεϋχει.

Παρακαλοϋνται έπομένως δόοι έκ τών ια
τρών έλαβον τήν σχετικήν τής έκδόάεώς του 
Αγγελίαν καί δέν άπέιίτειλαν έτι ήμϊν τάς 
δεοΰσας πληροφορίας, όπως εύαρεότούμενοι 
Αποότείλωσιν ήμϊν ταύτας πρός Αποφυγήν 
παραπόνων, ίίν δέν θυμπεριληφθώσιν έν τφ 
άπαραιτήτιρ δι’ αύτονς ΛΕΥΚΩΜΑΤ! τοΰτω.

Γραφεία «Φύόεως» οδός Κοραή άριθ. 8·

Ε.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Μ, Σ. Κ ά ι ρ ο ν. Ζητούμενου φυλλάδιον σας 

εστάλη· — Ά. Σ. Σ 8 ρ ο ν. Βραχεία έλήφθη. Σας 

άπηντήταμεν.—X. Γ1. Δε δ ε α γ ά τ ς. ’Επιστολή 

έλήφθη. Σϊς γράφομεν σχετιχώς. — Ν. Κ. Κων)πο 

λ ι ν. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν,

— Π. Ρ. Χίον. Πανόραμα εστάλη. ’Αντίτιμου 

έλήφθη.—Δ Π Κ α λ ά μ α ς. Συνδρομή έλήφθη 

Εύχαριστοΰμεν. ’Δναμένομεν άποτέλεσμα χαί προγε- 

νεστέρας άποδε ξεως —Γ. Κ- Κ ω ν,’π ο λ ι ν. ’Ε
πιστολή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ Γράφομεν.— 

Δ. Σ. Βυρηττόν. Πρόκειται πεο ιώ< δύο άλ
λων αποδείξεων, αϊτινες δέν έπληρώθησαν. Γράφομεν 

πάλιν. ■— Γ. Ν. Ά σ ο υ ά ν. ’Επιστολή έλήφθη. 

"Εχει καλώς. Γράφομεν.—Σ. Ε. Κ ά ϊ ρ ο ν.Παρε- 

ίήγησις συμβαίνει. Έξηγούμεθα προσεχώς.—Δ. Μ. 

Κ ω ν)π ο λ ι ν. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν 

Κ Σ. Σ μ ύ ρ ν η ν. Σάς ένεγράψαμεν άπδ 1ης 

'Ιανουάριου. Χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.— 

Γ. Β. Μ ο υ δ α ν ία. Άποροΰμεν πολύ γράφομεν.

— Π. I. Ν ό € ο-Σ ε ν ά X ι ‘Επιστολή έλήφθη. 

Χρήμα-α περί ώ< γράφετε, δέν έλάβομεν έξ Ό5ησ- 

σοΰ. — X. Κ 'Οδησσό ν. — ’Επιστολή μέ περιεχό
μενα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. — I. Γ Κα

ί ά λ λ α ν. Έπισ-ολή έλήφθη." Εχει χαλώ;, ©ά 

φροντίσωμεν. — Α. Σ. Σ ΰ ρ ο ν. Έπισ ολή έλή

φθη. Γράφομεν ταχυορομιχώς.
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0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ
’Εβδομαδιαίως έκδιδομένιι

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Συνωδά τώ πνεύματι τής ανορθώσεως ήρ- 
ξατο πρό τριών εβδομάδων έκδιδομένη έβδομα- 
διχίχ εφηυερίς Πολιτική, Κοινωνιολογική και 
Φιλολογική, Εικονογραφημένη. εχουσχ συνερ- 
γάτχς τού; ίοχιμωτέρους καλάμους τής 'Ελλά
δος χαί Τουρκία: καί τών κυριωτερων ευρω
παϊκών κέντρων καί με Χρχάς εντελώς ανορ- 
θωτιχά; χαί πατριωτικές ΰποστηοίζουσα έχθύ- 
μως τό καλόν χαί καυτηριάζουσα άμειλίκτως 
τό κακόν, εχουσχ εκ τών προτέρων ε: ασφάλιση 
τά υλικό καί ηθικά πολυετή κεφάλαιά της.

Ή Φύσις· τιθεμένη παρά τό πλευράν τοι- 
αύτης εθνωφελούς δράσεως χαί εργασίας θέλει 
υποστηρίζει διαρκώς συνιστώσα τό τοιοΰτον 
εθνοσωτήριου δημοσίευμα τοίς άπαντχχοΰ συν- 
δρομηιαίς καί ά.χγ.ώσταις αύτής, δηλοΰσα έν 
ταυτώ, οτι δέχεται καί ιγγρχφάς συνδρομητών 
διά τών γραφείων χαί πρακτόρων αυτής.

Σύνδρομαί Άνεζαρτήτου.
ΑΘή^αις...................... ■· Δρ. 7
ταϊς Ίΐπαοχίχις · · 8’
τω ’Ε^ωτεριχω · · · ·· Φρ. 10
Ρωσσια......................

Λιγύπτω...................
Αμερική...................
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