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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΖ ΕΝ TOJJE ΓΡΑΦΕΙΟΙΧ ΤΟΥ•

ιίΦΥΣΙΣ., εϊναι τόν μόνον έν Έλλάδι καλλιτεχνικόν κα! ψυχαγωγικόν εικονογραφημένου 
περιοδικόν Σύγγραμμα, τό όποιον μεταδίδει νέας ώφελίμους πρακτικός γνώσεις. Δημοσιεύει τά 
ζωτικώτατα και μάλλον ένδιαφέροντα της ήμέρας ζητήματα’ Ανακοινοϊ δέ τά κοινωφελέστερα έπι- 
στημονικά, φιλοσοφικά, Αρχαιολογικά, ψυχολογικά και φιλολογικά τής προόδου προβλήματα, 
ουνοδευόμενα έκάστοτε ύπό καλλιτεχνικών εικόνων. Τό ήμέτερον Σύγγραμμα Ακολουθούν δσημέραι 
τήν έξελισσομένην Ανάπτυξιν τών τεχνών και Ιπιστημών, του έμπορίου καί τής βιομηχανίας, Αναδη 
μοσιεύει έκ τών σπουδαιοτέρων εύρωπαϊκών *α!  Αμερικανικών δημοσιευμάτων παντοίας οικογε
νειακός ώφελίμους γνώσεις, Ιπισιημονι.κά παίγνια, Ιατρικός σύμβουλός, τεχνικός και χημικός 
Ανακαλύψεις, πνευματικός Ασκήσεις κα! 8,τι Αλλο νεώτέρον ή πρόοδος τού Ανθρώπου ήθελε φέ 
ρει είς φώς· Έν τέλει, ή ήμετέρα σύνταξις ούδέν παραλείπει, δπως τέρπη και διδάσκη τούς 
έαυτής Αναγνώστας, δι*  Ατρύτων κόπων και θυσιών δλονέν καθισιώσα τό Σύγγραμμά μας 
πραγματικήν κυψέλην-Αιφελίμων γνώσεων. Καταοτιαθέντος δέ καί φ.ωτο.τβιγκο·νοαφείου Από τί
νος έν τοϊς ήμετέροις καταστήμασι, κατασκευάζονται πάσαι α! είκόνες τής «Φύσεως» ώς και πάσα 
παραγγελία φωτο-τσιγκογραφίας έργοοταοίων, καταστημάτων, προσωπογραφιών,cartes postales, 
έπισκεπτηρίων κτλ

Άλλ' έκτδς τούτων έν τφ ήμετέρφ τούτφ έργφ δημοσιεύονται έκάστοτε και φιλολογικά! 
κα! Ιστορικά! μελέται καί Ανακοινώσεις, ώς και πνευματιστικά καί φυσιολογικά αύθεντικά φαινό- 
μένα και περιγραφα! έκδρομών κα! ταξειδίων, τά όποια πολύ τέρπουσι χαί διδάοκουσι τόν Ανα- 
γνώστην·

Αϊ σύνδρομα! τής «Φύσεως» Αρχονται Από τής 1ης έκάστου μηνάς και προπληρόνονται είς 
έπιταγάς, χρηματικός Αξίας, τραπεζικά γραμμάτια τοΰ τόπου τής διαμονής τών συνδρομητών 
κα! έν γίνει είς Αξίας πάοης φύσεως χαί παντός έθνους.

Ή διεύθυνσις τής «Φύσεως» Αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας τών έαυτής συν 
δρομητών, Αρκεί νά καταβάλλονται τά έξοδα κα! τέλη·

Αιτήσεις πρός έγγραφήν συνδρομητών κα! παροχήν πληροφοριών Απευθύνονται κατ εύθεϊαν 
πρός τήν Διεύθυνσίν τής «Φύσεως» εϊς Αθήνας ή χαί διά μέσου τών κατά τόΛους συνδρομητών 
αύτής Αντιπροσώπων κα! πρακτόρων κτλ.

Διαφημίσεις έμπορικών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται είς τό τέλος έκάστου τεύχους τής 
«Φύσεως» έπ! Ιδιαιτέρα συμφωνίφ. Ούχ' ήττον έκαστος συνδρομητής χαίρει τό δηκαίώμα τής δη 
μοοιεύσεως έφ' Απαξ μιας Αγγελίας δωρεάν

Πας συνδρομητής εϊναι Ατομικώς ύπεύθυνος διά τήν συνδρομήν του, δπως κα! ή Διεύθυνσις 
τής «Φύσεως» είναι ήθικώς κα! νομικώς ύπεύθυνος νά συμπληρώση τόν τόμον όλοκλήρου τού 
έτους. Συνεπώς πάντες οί συνδρομηταί δικαιούνται νά ζητώσιν δ,τι φύλλα τοϊς έλλείπουσι πρός 
καταρτισμόν τοΰ έτησίου τόμου των-

Άπό τού έτους τούτου αί σύνδρομα! τής «Φύσεως» έκανονίσθησαν ώς Ιξής : 
Έτησία συνδρομή πολυτελούς Έκδόσεως ’Εξωτερικού φρ 

πολυτελούς 
Απλής 
Απλής

20
Εσωτερικού δρ 15

’Εξωτερικού φρ 15
'Εσωτερικού δρ. 12

Β
Β
Β

Β
Β
Β
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧΜ. 5-000-000

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ· *Έ5ρα  έν ΆΘΑναις. — ’Υποκαταστήματα έν Πβιραιεΐ, Άργει, Πά· 
τραες. Πύργφ, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Νανηλίφ, ΑίγΙφ, Άμαλιάδι, Καλάμαες καί Σύρφ. 

Άντιπρόόωποι είς τάς κυρτωτέρας πόλεις Ελλάδος καί’Εξωτερικόν.
Τρήμα τραπεζικόν.--Τμήμα εμπορίου και άόφαλειών.—Τμήμα οικαότικόν. 

ΤΑΜΙΒΥΤΗΡΙΟΝ άπδ 5 μέχρι 5,000 8ρ. 4 ο)ο ·ίς ά. ζήτησιν, δο)ομβτά έν έτος. 
ΛΑ ΓΚΟΝ ΤΑΜ1ΕΥΤΒΡΙ0Ν άπό So. 1—2000 4 */ 4 φ.

ΤΟΚΟΙ KATAOEgECN
Διάχαταθ- ά*ο$οτ.<!<  πρώτην ζήτ. 3 1)2 ο)ο Ιτηφίως

»
>
> .
At καταθέσεις ίνιργοδνται είς χρυσδν, ίπιταγάς ή χαρτονόμισμα ΐπιστρέφονται «ίς. δ νόμισμα έλήφθησχν.

>
>
I

μετά τρικ μην. 4 o)s » 
μετά έξ μήνας 4 4)4 ο)ο > 
μετά έν ίιος 4 4)2 ο)ο »

βηΰαυροφνλάκιονς Φύλαξις χρβισγράφον κπί τιμαλφών. 
Τηλεγραφική Διεάθννόις Εμπορικήν ΆΘΛνας.

ΑΔΕΑΦΑΙ1 ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

τής Β. ΑύλΛς τής 'Ελλάδος καί τής Α. 
ΑΰλΑς τάς Ρωάόίας

Άθήναι WU Σταδίου 49—ΚάΙ’ρον Rue-el-Mahdi 40 
Φαπο/ραφίαι «ίς 8λας ιάς ϊ·.αστάσ«·ς καί είς δλα 

τά χρώματα.
Μιγιϋν·οιις μέχρι δύο μέτρων, άπό φυσικοί με*  

γέθοις. ,
Μιγιδύνσιιτ έλαιοχρωματισταί, άνώτεραι ζωγρα

φικής ελαιογραφίας, είς χρωματισμούς φυσικούς καί 
αναλλοίωτους.

Τά Φωτογραφεία τών 'Αδελφών Μαρτιμια- 
νάκη έν Έλλάδι χαί Αΐγύπκρ κατέχουσι περιφανή 
θέσίν διά τάς αριστοτεχνικός των εκτελέσεις.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΔΗΜΟΤΑΗΣ
Αιόλου SI (Iravtt ‘Αγίας Ειρήνης) 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Χασέδες,Πανιά λευκά, Πανιά αλευχα,Φανέλλες, 
*Εσώβρ'>κα, Κάλτσες, Προοώψια, Μανδήλια

- Ύεέοκατάάτημα έν Πειραιεϊ
Γωνία Χωκράιους—Παρ&εναγα>γείο»

ZAXAPOnAiSTE’ON IT AATf

ΓΕΩΡ. ΖΑΒΟΙΡΤΟΥ

Πλατεία Συντάγματος ’Αθήναι
Ζαχαροπλαστείου πρώτης τάξεως συχναζό- 

μενον άπδ τον καλείτερον κόσμον. ‘Υπάρχου · 
σιν $λα τά είδη τών γλυχυσμάτων καί ποτών, 
φοντάν, geles, κομφέτά κτλ. ΤοΟρτες καί 
πήγες διά τάς έορτάς. Το κατάστημα δέχε
ται καί οίασδηποτ» παραγγελίας έκτελουμέ- 
νας αυθημερόν μετά πάσης έπιμελείας.

Κατασκευή τσοκολάτας. Παραγγελίας χον-

Δ^ά καταΟ. άποδοτ. μ«τχ δύο ίτη
>
ν

5 ο)ο βτησίως 
• » μετά 3 έτη χαί άνω 5 1)2 ο)ο »
> *ί<  χρυσόν 1)2 ο)ο όλιγώτερον

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
Τροπβποιηθείβης τής κλίματος τών τάκων 

τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων 
καταθέσεων έν δψει ή έπί προθισμίμ, δηλο- 
ποιεΐται, {τι άπδ 45 Απριλίου ή ‘Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τ<β 
Κεντρικφ Καταστηματι καί τοΐς Ύποκατα- 
στήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά 
γραμμάτια άποδοτέας έν ϊψει ή έν ώρισμένη 
προθεσμίφ έπί τόκφ:

4 1)2 ταΐς ο)ο ’ κατ’ ϊτος διά τάς έν ϊψςι 
άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσοθδρ. 10,000 
πέρα τοΟ ποσοί τούτον τοΰ τόκου δριζομένον 
είς I ταΐς ο)ο κατ’ έτος μέχρι 50,000 δρ., 
πέραν δέ και τ·3 ποσοϋ τούτου είς 1)2 ταΐς 
ο)ο κατ’ έτος. Αί καταθέσεις αύται γίνονται 
δεκταί καί είς άνοικτδν λογαριασμόν, παρα- 
διδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαρια
σμοί χαί βιβλιαρίου επιταγών.

2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις 
τάς άποδοτέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.

2 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς κατ’ έτος κα
ταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έν έτος του
λάχιστον.

3 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις 
τάς άποδοτέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέ
σεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα ίτη του
λάχιστον.

4 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις 
τάς άποδοτέας μετά πέντε Ιτη τουλάχιστον 
ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε ετών ή τάς 
διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρνάόν,
Δέχεται έτι έντόκους καταθέσεις είς χρυ

σόν, ήτοι εις φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, 
άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμία ή διαρκείφ 
επί τόκιρ :

AXS ΤΟΪ ΜΗΝΟΣ ΕΚ ΑΧ ΔΟΜΕΝΟΝ
ΤΗι ΕΤΓΕΝΕΙ ΣΓΝΕΡΓΑΣΙΑι ΤΩΝ ΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΗ—ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ—ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

ΙΔΈΎΘΗ ΤΟι 1890

ος διά καταθ.β μ. τοΰλ.
• > 1 έτους »

» · ι 2 έτών »
* » 4 » ο
• » » 5 · ·

1 '/» τ«ίς°/ο κα ■
2 » » .

Αί δμολογίας τών εντόκων καταθέσεων 
έκδίδονται κατ’ έκλογήν του καταθέτου ένο- 
μαστικαί ή ανώνυμοι.

ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΖΚΕΥΑ ΛΕώΝΗ
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝ ΤΟΙΖ (“ΡΑΦΕΙΟΙΧ ΤΟΥ

ΑΘΗΝΗΣΙ
_ .«W aa

ΕΙΚΟΝΟΓΡΛΦΗΜΕΝΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝΠΕΡΙΟΔ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Λρ.12

»

16’
15
20

ΖΥΝΔΡΟΜΑ1 
Έοαιιρ, 'Απλή “Εκδοοις 

» Πολυιι,λήι » 
Έξοπιρ.'Αιιλή » 

a Πολυτελής a

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’— ΕΤΟΣ 22ον 
ΓΡΑΦΕΙΑ

'Οδός Σιοκράιουτ 2 καί Κοραή 5 
Δΐ4νβυ»τής·Έχδότης 

Φ. HPINTEZHS

$
*

“ΦΚΣ1Χ, είναι τόν μόνον ίν Έλλάδι καλλιτεχνικόν και ψυχαγωγικόν εικονογραφημένου 
περιοδικόν Σύγγραμμα, τό όποιον μεταδίδει νέας ώφελίμους πρακτικός γνώσεις. Δημοσιεύει τό 
ζωτικώτατα και μάλλον Ενδιαφέροντα τής ήμέρας ζητήματα' δνακσινοϊ δέ τά κοινωφελέστερα Επι
στημονικά, φιλοσοφικά, Αρχαιολογικά, ψυχολογικά καί φιλολογικό τής προόδου προβλήματα, 
συνοδευόμενα Εκάστοτε ύπό καλλιτεχνικών είκόνων Τό ήμέτερον Σύγγραμμα Ακολουθούν όσημέραι. 
τήν Εξελισσομένην Ανάπτυξιν τών τεχνών καί Επιστημών, του Εμπορίου καί τής βιομηχανίας, ΑναΑη 
μοοιεύει Εκ τών απουδαιοτέρων ευρωπαϊκών χαί Αμερικανικών δημοσιευμάτων παντοίας οίκογε- 
νειακός ώφελίμους γνώσεις, Επισιημονικά παίγνια, Ιατρικός συμβουλάς, τεχνικός καί χημικός 
Ανακαλύψεις, πνευματικός Ασκήσεις καί δ,τι Αλλο νεώτερον ή πρόοδος τοΰ Ανθρώπου ήθελε φέ 
ρει είς φώς· Έν τέλει, ή ήμετέρα σύνταξις ούδΐν παραλείπει, δπως τέρπη καί διδάσκη τούς 
Εαυτής Αναγνώστας, δι’ Ατρύτων κόπων καί θυσιών δλονΕν καθισιώσα τό Σύγγραμμά μας 
πραγματικήν κυψέλην ώφελίμων γνώσεων. Καταρτισθέντος δέ καί φωτο τσίγκο-γραφείου Από τί
νος Εν τοϊς ήμετέροις καταστήμασι, κατασκευάζονται πασαι αί εΙκόνες τής «Φύσεως» ώς και πασα 
παραγγελία φωτο-τσιγκογραφίας Εργοστασίων, καταστημάτων, προσωπογραφιών,cartes postales, 
Επισκεπτηρίων κτλ

Άλλ' Εκτός τούτων Εν τφ ήμετέρφ τούτφ Εργφ δημοσιεύονται Εκάστοτε καί φιλολογικοί 
και Ιστορικά! μελέται και Ανακοινώσεις, ώς και πνευματιστικά καί φυσιολογικά αυθεντικά φαινό~ 
μένα καί περιγραφαί Εκδρομών καί ταξειδίων, τά δποϊα πολύ τέρπουσι καί διδάσκουσι τόν Ανα
γνώστην.

ΑΙ συνδρομαί τής «Φύσεως*  Αρχονται Από τής 1ης Εκαστου μηνός καί προπληρόνονται εΐς 
Επιταγάς. χρηματικός Αξίας, τραπεζικά γραμμάτια τού τόπου τής διαμονής τών συνδρομητών 
καί Εν γένει είς Αξίας πάσης φύσεως καί παντός Εθνους.

Ή διεύθυνσις τής «Φύσεως» Αναλαμβάνει τήν Εκτέλεσιν πάσης παραγγελίας τών Εαυτής συν 
δρομητών, Αρκεί νά καταβάλλονται τά Εξοδα καί τέλη.

ΑΙτήσεις πρός Εγγραφήν συνδρομητών καί παροχήν πληροφοριών Απευθύνονται κατ εύθεϊαν 
πρός τήν Διεύθυνσιν τής «Φύσεως» είς Αθήνας ή και διά μέσου τών κατά τόπους συνδρομητών 
αύτής Αντιπροσώπων καί πρακτόρων κτλ.

Διαφημίσεις Εμπορικών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται είς τό τέλος Εκαστου τεύχους τής 
« Φύσεως» έπί Ιδιαιτέρα ουμφωνία. Ούχ ήττον Εκαστος συνδρομητής χαίρει τό δηκαίωμα τής δη 
μοσιεύσεως Εφ' απαξ μιας Αγγελίας δωρεάν

Πδς συνδρομητής είναι Ατομικώς ύπεύθυνος διά τήν συνδρομήν του, δπως καί ή Διεύθυνσις 
τής «Φύσεως» είναι ήθικώς καί νομικώς ύπεύθυνος νά συμπλήρωσή τόν τόμον όλοκλήρου τοϋ 
έτους. Συνεπώς πάντες οί συνδρομηταί δικαιούνται νά ζητώσιν δ,τι φύλλα τοϊς ίλλείπουσι πρός 
καταρτισμόν τοΰ Ετησίου τόμου των.

Από τοΰ Ετους τούτου αί σύνδρομα! τής β Φύσεως» Εκανονίσθησαν ώς Εξής :

Φ- ΠΡΙΝΤΕΖΗδ

Έτηοία ·συνδρομή πολυτελούς Έκδόσεως Εξωτερικού φρ. 20
» » πολυτελούς » Εσωτερικού δρ 15
» » Απλής » Εξωτερικού φρ 15
» » Απλής » 'Εσωτερικού δρ. 12

Διεύθυνσις δδός Σωκράτους Αριθ 2
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Η ΦΊθΧΐΖ Η

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ

Εισερχόμενοι άπό τοΰ παρόντος τεύχους 
είς τό 22ον έτος άπό της έκδόσεως της 
«Φύσεως» θεωροΰμεν καί αύθις απαραί
τητον καθήκον ήμών νά εύχαριστήσωμεν 
άπό καρδίας τούς ήμετέρους συνδρομητάς 
και άναγνώστας επί τη έκθυμω πάντοτε 
υποστηρίξει, δι’ής περιβάλλουσι τό ήμέ- 
τερον περιοδικήν σύγγραμμα και άφ’ ετέ
ρου νά δηλώσωμεν, δτι καί αΰθις θέλο- 
μεν συνεχίσει τό ήμέτερον τούτο έργον, 
παρέχοντες αύτοϊς αληθή καί πραγματι
κήν ψυχωφελή και διδακτικήν πανδαισίαν 
μή φειδόμενοι ούτε κόπων ούτε δαπανών.

*Η ΛτεύΘυνάτς

Το παρόν τεύχος σταλήσεται καί προς 
μή συνδρομητάς τής «Φύσεως» οίτινες 
παρακαλουνται νά κρατήσωσιν αύτό, έάνέ- 
πιθυμώσι νά.διατελώσι συνδρομηταί του πε
ριοδικού τουτου Συγγράμματος μας.

01 ΜΘΡΟΠΟΗΟΡΦΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ

Ο ΟΪ’ΡΑΓΓΟΓΤΑΓΓΟΣ

ποιητής Σαμουήλ Ρογιέρος δι- 
ήρχετο μίαν ή δύο ώρας έν τφ 
ζωολογικφ κήπφ τοΰ Λονδί
νου καλ Αφοΰ ϊοτατο έξετάζων 
εκάστην τών διαφόρων ποικι
λιών τών ζώων, πρλν ή έξέλ 
θη, περιήρχετο και τδ διαμέ

ρισμα τών πιθήκων, λέγων, δτι δέν ήδύνατο ν' 
Απέλθη έκεϊθεν πρλν ή χαιρετήση τούς πτωχούς 
τούτους συγγενείς του.

Ό Αγριμιαϊος ώς καί δ πεπολιτισμένος αι
σθάνονται την μετά τών πιθήκων συγγένειαν 
αυτών, μέ τ^ν δ.αφοράν, δτι ό πρώτος δμολο 
γεϊ ταύτην είλικρινώς. ένφ δ δεύτερος Αγωνί 
ζεται Αρνούμενος αύτήν Άλλ δταν δ πεπολιτι- 
σ μένος άνθρωπος έπιμένη Αδημόνως Αρνούμε
νος ξν πράγμα,-τούτο σημαίνει, δτι πιστεύει εϊς 
αυτό ολίγον καλ τόσον δσον Αναγκάζεται νά καυ , 
χάται, δτι δέν εϊνε Αληθές.

ΟΙ φρίττοντες εις μόνην τήν Ιδέαν δτι εϊνε 
δυνατόν νδ παραδεχθή τις όμοιότητά τινα με
ταξύ Ανθρώπου καλ πίθηκος εϊσλ μεταξύ <5Χ- 
λων δ Γαλλιλαΐος, δ Ναπολέων Β"ναπάρτης, 
δ Μιχαήλ Άγγελος, δ Δάντης Άλιγγιέρης, ό 
'Ισαάκ Νεύτων, δ Σαιξπήρος, δ Γκαϊτε, δ 

Ροοαίτης, δ 'Ιάκωβος Λεοπάρδης και δ Ιω

σήφ Βέρδης, οϊτινες διακηρύττουσιν, δτι ό άν
θρωπος έχει Απεριορίστως τελειοποιήσιμον το 
θρησκευτικόν,τδ αϊσθητικόν καλ τό ή&ικδν αύτοϋ 
αίσθημα.

Ό έτάζων τά διάφορα είδη τών Ανθρώπων 
καθ' δλην τήν εύρεϊαν έκτασιν τής γης, βλέπει 
άλλως τδ πράγμα Βλέπει τδν άνθρωπον καί 
γυμνόν, πλανώδη, έν σπηλαίοις διαιτώμενον, ά 
ναρριχώμενον εϊς τα ύψη. δνευ νόμου και πί 
στεως και Ανθρωποφάγον τέλος, δπως ύπήρξε 
καθ’ άπαντας τούς αιώνας Απδ τών πρώτων 
χρόνων Αφ' δτου ήρξατο ή ΰπαρξις αυτού.

— Άλλά, Ανακράζουσιν ίσχυρότερον όί άνω 
μνημονευθέντες. μεταξύ τού κατωτέρου Ανθρώ
που καί τοΰ άνωτέρου πίθηκος υπάρχει άμε 
τρος Απόστασις.

Καί βεβαίως ! ούδείς πώποτε έφαντάσθη νά 
ύποστηρίξη, δτι δ άνθρωπος καί δ πίθηκος εϊναι 
ϊν καλ τδ αύτδ πράγμα.

Αέν πρόκειται περί ταύτότητος, Αλλά περί 
σχέσεως. Αέν πρέπει άλλως τε νά λησμονώμεν, 
δτι δπόταν δ Γαλληνδς ήθέλησε νά παραστήση 
διά σχεδίων τά έντόοθια τοΰ Ανθρώπου και μή 
δυνάμενος νά έξάξη ταΰτα έξ Ανθρωπίνων πτω ■ 
μάτων, καθ’ δσον εϊς τήν έποχήν του δέν έπε- 
τρέπετο νά τέμνωσι νεκρά σώματα,ένφ ευκόλως 
τότε έτεμνον τούς ζώντας, έχρησιμοποίησε τά 
έντόσθια πιθήκων, δπως δείξη Ανθρώπινα τοι 
αύτα' καλ πάντες Ιπίστευσαν εϊς τούτο, ώς 
και πάντες δσοι έπαίροντο, δτι καλώς γνωρί 
ζονσι τήν Ανατομίαν τοΰ Ανθρώπου. “Οτε δέ δ 
Βεζάλιος έπεχείρησε νά Απόδειξη τήν μεγάλην 
Απάτην τού Γαλληνοΰ, οίιχλ μόνον δέν ήκουσαν 
αύτοϋ, Αλλά τδν ύβρισαν ώς Ανάξιον συκοφάντην. 
ΟΙ πίθηκοι άλλως τε πάνυ Απέχουσι τοΰ νά δει- 
ξωσιν ήμϊν δμοιον τύπον,' καί ένφ ύπάρχουσι 
τοιοΰτοι, οϊτινες έσωτερικώς καλ έξωτερικώς 
δμοιάζουσι πολύ πρδς τδν άνθρωπον καί έχου ■ 
σι τήν στάσιν κανονικήν, έν τούτοις ύπάρχουσιν 
άλλοι, οϊτινες δμοιάζουσι πρδς σκιούρους, ώς 
καλ άλλοι πολύ μικρότεροι τούτων.

Τρεις δμως πίθηκοι άμιλλώνται πρδς τήν συγ
γένειαν τοΰ Ανθρώπου' καί ούτοι εϊναι, δ Ούράγ- 
γος ή Ούραγγουτάν, Τρωγλοδύτης δ μέλος και δ 
Γορίλλας.

Έκ τών τριών τούτων πιθήκων δ μάλλον Α
ξιοσημείωτος καί τού δποίου κατά πλεϊσιον μέ 
ρος βλέπομεν έν τοϊς μουσείοις τούς σκελετούς, 
τά κρανία και αύτά τά σώματά των έν τοϊς δερ- 
ματίνοις αύτών σχήμασι και τού δποίου δ τύπος 
έμελετήθη περισσότερον, ένεκα τής έν δουλεία 
διαβιώσεως του παρά τφ Ανθρώπφ,εϊναι δ Ου 
ραγγουτάγκος, δστις δμως Ακριβέστερου δέον 
νά λέγεται Όράγκ-Ούτάν, καθ’ δσον έν τή το
πική γλώσση Όράγκ Ούτάν σημαίνει άνθρωπον 
άγριον ή δέ έκφρασις αΰτη, έννοεϊται, εϊναι έκ- 
φραοτικοτάτη, ένφ ή λέξις Όραγγουτάγκ ση
μαίνει άνθρωπον τών έξοχων, τών δασών και 

δρυμόνων, ιδίως δέ άνθρωπον άδικον καί κα · 
τάχρεων ώς έκ τούτου δέ δ άνθρωπος έπί- 
στευσεν έαυτδν πλησιάζοντα πρδς τδν πίθηκον.

Τήν σήμερον δ Οΰράγκος ζή μοναδικώς έν 
οτενωτάτφ διαμερίσματι τής γηΐνης έπιφανείας, 
ήτοι έντός δύο μεγάλων νήσων τού ’Ινδικού 
Αρχιπελάγους,έν ταϊς νήσοις Βορνέο και Σουμά- 
τρα, περισσότερον μέν έν τή πρώτη, δλιγώτερον 
δέ έν δεύτερα

Συγγραφεύς τις βέβαιοί, δτι κάποτε δ πίθη
κος έζησε καί έπλ τής 'Ασιατικής ‘Ηπείρου τοΰ 
δυιικοΰ αυτής μέρους καλ ή βεβαίωσις αύτη 
στηρίζεται έπί τών έξής δύο γεγονότων : *Οτε  
Αλέξανδρος 0 Μέγας είσεχώρει τικηφόρως έν 
ταϊς Ίνδίαις, δ Κουιντος Κούρτσιος καί δ Στρά
βων διηγοΰνιαι, δτι οί στρατοί τού μεγάλου κα- 
τακτητοΰ ήμέραν τινά μετά κοπιώδη Ανωφερι 
κήν πορείαν Απδ πρωίας μέχρις εσπέρας έοτρα- 
τοπέδευσαν τήν νύκτα' τήν έπαύριον, ένφ ετί
θεντο είς πορείαν, εϊδον ή μάλλον ένόμισαν, δτι 
εβλεπον έτερον οτρατδν ϊστάμενον ένώπιόν των, 
δστις έφαίνετο Ιχων διαθέσεις νά έμποδίση τήν 
διάβασιν αύτών. ‘Ο 'Αλέξανδρος τότε ίδωκε 
διαταγήν νά προχωρήσουν πάση θυσίφ, δτε δ 
Τασίλας, πρίγκηψ τοΰ τόπου έκείνου δστις ήκο 
λουθεί ώς έκδοτος αύτόν, τδν είδοποίησεν, δτι 
δέν πρόκειται περί έχθροΰ, άλΑά περί πλήθους 
πιθήκων, ήτοι είρηνικών ζώων, άτινα ούδεμίαν 
Αντίστασιν θά ήδύναντο νά έπιφέρωσιν.

Είς Αρχαιότατος Ίνδδς, συγγραφεύς, έν τινι 
μεγάλη Ιστορία αύτοϋ, περί τοΰ Θήβετ, Αναφέ
ρει, δτι δ θρησκευτικός Αρχηγός τών βουδι
στών εϊχε διαδώση τήν Αληθή πίστιν τών 'Ιν
δών καθ' δλον τδ Ίνδοστάν, ώς καϊ είς άλλας 
χώρας βαρβάρους· μεθ’5 στενόχωρου μένος, μή 
εΰρίοκων άλλο μέρος τού κόσμου, ϊνα μετά- 
τρέψη τοώύτους, τώ έπήλθεν ή Ιδέα νά δια 
δώση τήν θρησκείαν του είς μεγάλους πιθήκους, 
οϊτινες ήσαν τότε γνωστοί έκεϊ ύπό τό άνομα 
Γιάκτσια ή Ράκτσια, μεταξύ τών δποίων «πί
στευε νά εύρη Ικανούς νά τοϊς μεταδώση τήν 
θρησκείαν τοΰ Βούδα άνευ ούδεμιάς 
’^^οΰ τδ σχέδιόν του τούτο ώρίμασεν, έσχημά- 
τισεν Αποστολήν τινα κατάλληλον, μέ Ιερέα έπί 
κεφαλής, δστις δντως έξεπλήρωσε τοσούτον 
έπιτυχίΰς τδ έργον του, ώστε τόν Ανεκήρυξαν 
ώς οπαδόν έμπνευσμένον τής θρησκείας τών 
Ινδών. Κατώρθωσε δέ νά στρατολογήση είς 

τήν ϊεράν Ιδέαν του μέγιστον Αριθμόν πιθήκων.
Τά Ανωτέρω δύο περιστατικά Αποδεικνύουσιν, 

δτι εϊδός τι πιθήκων προσομοιαζόντων τφ Αν
θρώπφ, έζη έν ταϊς Ανατολικάϊς Ίνδίαις καί έν 
τοιαύτη περιπτώσει δυνάμεθα νά ΰποθέσωμεν, 
δτι οι πίθηκοι ούτοι ξσαχ οί Ούράγγοι, Αλλά 
πολύ δλιγώτερον άγριοι τών σημερινών

‘Η εϊκών, ήν παρατίθεμεν δπισθεν, παρίστη- 
σιν έναν Ούράγγον νέον και έναν Ούράγγον μι
κρόν- Τδ χαρακτηριατικώτερον δέ τούτων εϊνε 

Αυσκολίας. ’ φους

τά μέγα μήκος τών βραχιόνων,οϊτινες φθάνουσ1 
μέχρι τής γης, δταν τό ζώον ϊοταται δρθιον·

Εϊς Οΰραγγουτάγγος, ύψους ένός μέτρου καλ 
35 ο)ο εϊχεν Απόστασιν Από τοΰ ένός άκρου τοΰ 
δακτύλου τής μιας χειρδς μέχρι τοΰ άλλου ά
κρου τοΰ δακιύλου τής άλλης χειρδς ΙπΙ τών 
Ανοιχθέντων αυτού βραχιόνων, μέτρα 2.4^-

'Ο βραχίων, δηλαδή άπδ τοΰ ώμου μέχρι 
τοΰ πήχεως, εϊνε χονδρός καί μυώδης' δ Αντι
βραχίων Από τοΰ πήχεως μέχρι τής χειρδς εϊνε 
δλιγώτερον χονδρός καλ μακρότερος τοΰ βρα- 
χίονος Ό Αντίχειρ έχει τούτο τδ χαρακτηρι
στικόν εις τούς πιθήκους, δτι εϊνε διαφορετικός 
πρός τούς άλλους δακτύλους' ήτοι βραχύς καί 
μικρός.ΟΙ όνυχες είοίν έσχηματισμένοι κατά τόν 
τύπον τοΰ Ανθρώπου, Αλλ' είσί πλατύτεροι καλ 
βραχύτεροι Άπό τής Αρθρώσεως τής χειρδς 
μέχρι τού πήχεως al τρίχες έχουσι διεύ- 
θυνσιν Αντίθετον τής ράχεως τής χειρδς, 
καθ' δσον αϊ τρίχες τοΰ Αντιβραχίονος διευθύ
νονται πρός τα άνω. Ή Αντίθετος αΰτη διεύ· 
θυνσις τών τριχών τοΰ βραχίονος εϊνε Αξία ση- 
μειώσεως καθ’ δσον είς τόν πίθηκα τούτον κα
θώς καί είς τόν άιθρωπον εϊνε όμοια. Τό αΰτδ 
συμβαίνει εις τά άλλα δύο είδη τών πιθήκων, 
τοΰ Γορίλλα καί Τρωγλοδύτου τού μέλανος, οϊ
τινες έχουσιν όμοίως εϊς τά αύτά μέρη τάς τρί
χας μέ Αντίθετον διεύθυνσίν, ένφ εϊς τούς συνή
θεις πιθήκους αι τρίχες έχουσιν τήν αύτήν δι- 
εύθυνσιν Από τοΰ ωμού μέχρι τής χειρός-

01 μηροί και al κνήμοι εϊσι βραχείς, Ισχνοί 
καλ ξηροί, ενώ οί μΰς εϊσλ μικροί καλ ολίγον 
εΰρφστοι' είς δέ τάς κνήμας δέν διακρίνονται 
μέρη σαρκώδη

Γνωστόν τοϊς πάσι τυγχάνει, δτι οί πίθηκοι 
έχουσι τέσσαρας χεϊρας καλ έκ τούτου διακρί- 
νονται Από τοΰ Ανθρώπου, δστις έχει δύο χεϊραι 
και δύο πόδας, καλ τούτο διότι οί πίθηκοι δέν 
μεταχειρίζονται πόδας, άλΛά μόνον χεϊρας. ‘Εν 
τή εϊκόνι δέ δείκνυται, δτι ό ποΰς τοΰ Οΰράγ- 
γου δέν δύναται νά σταθή καλώς επί τοΰ έδά ■ 

καλ όμαλώς, δπως τού Ανθρώπου και ώς 
έκ τούτου ό Οΰράγγος έπλ τής γής εΰρισκόμε- 
νος,στενοχωρεϊται.'ίίς δέ καλ ή φύσις ένδείκνυ- 
οιν ήμϊν, ό Οΰράγγος έπλάοθη. ϊνα ϊοταται έπλ 
τα.ν δένδρων, δπου οί πόδες εΐολ συναρπακτι- 
κολ καλ χρησιμεύουσιν αύτφ θαυμασΐως πρός 
σύλληψιν τών Αντικειμένων καλ ίδίρ τών χον
δρών κλάδων, ώς καλ διά νά πηδώσιν εύκόλως 
Από δένδρου είς δένδρον.

Ή κεφαλή τοΰ Ούράγγου φέρει μεγάλην 
προεξοχήν έπλ τών σιαγόνων οχετικώς πρός τό 
μέτωπον και ήτις προσδίδει είς τό πρόσωπον 
τοΰ ζώου τούτου δψιν έντελώς χαρακτηριστι
κήν- Ή μεγάλη ύπεροχή. ήν κέκτηνται τά δστά 
τοΰ προσώπου έν σχέσει πρός τά τοΰ κρανίου 
έχει ώς συνέπειαν τήν έλλειπή Ανάπτυξιν τοΰ 
δγκου τοΰ έγκεφάλου. Ιού μικρού δμως πιθή-
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Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΤΑΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΤΑΧ — Η ΠΤΗΧΙΧ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

κου ή Ανάπτυξις τον έγκεφάλον είνε μεγαλειτέ- 
ρα και διά τοϋτο δύναταί τις νά εϊπη, δτι ij 
κεφαλή των μικρών πιϋήκων καί ή κεφαλή τοΰ 
Ανδρώπον δμοιάζουσι περισσότερον έν τή μι 
κρφήλικίρ.

Ο είρμός των δδόντών τοΰ Ούράγγον ώς 
καί τοϋ Ανθρώπου δμοιάζουσιν τόσον έν τρ 
παιδική ήλικίρ, ώς καί βραδύτερον έν τή δεν- 
τέρρ δδοντοφνια. Είσ'ι δέ εϊκοσιν δδόντες τοΰ 
γάλακτος, ένφ της δευτέρας δδοντοφνιας τριά · 
κοντά δύο. ‘Εν τούτοις ύπαρχοι διαφορά ση 
μαντική μεταξύ των δδόντων τοΰ Αν&ρώπον 
καί τοΰ νέου Ονράγγου ώς πρός τούς κννό 
δοντας, οϊιινες είσ\ πολύ Ανεπτυγμένοι. Τοΰ τε 
λενταίον προσδίδουσιν είς τά πρόσωπον αΰτοΰ 
δψιν ζωώδη. ‘Επίσης και είς πολλά άλλα ση ■ 
μεια διαφέρει δ πίθηκος τοΰ Ανϋρώπον,ώς έμ- 
φανώς δείκνυται τοϋτο καί περιττόν ·9εωρον· 
μεν νά τό έπαναλάβωμεν. Ό Ούράγγος ζή κυ
ρίως έπί τών δένδρων πλείω ή δ Τρωγλοδύτης 
καί δ Γορίλλας· πάντες δέ οδιοι ώς και δλλα 
κατώτερα είδη πιϋήκων περισσότερον πλησιά 
ζουσιν τόν άνθρωπον, δι' δπερ καί έκλή&ησαν 
Ανθρωπόμορφοι.

Ό Ούράγγος εύχαριστεϊται είς τά μεγάλα 
δάση, ίνα έλενθεριώτερον κινείται μεταξύ των 
κλάδων τών δένδρων, χωρίς ποτέ νά κατέρχεται 
έπί τής γή^μετά πολλής εύκολίας Αναρριχώμενος 
επί τών ύψηλοτέρων τοιούτών καί εύ'/αριστού- 
μένος έπί τών μακρών κλάδων καί τρώγων έκ 
τών έπ' αύτών καρπών.

Έπί τών δένδρων δ Ούράγγος ευρίσκει τήν 
τροφήν τον, ήτις ούσιαστικώς είναι φυτική Απο- 
τελονμένη έκ καρπών, Αλλ ’ είσέτι τρέφεται καί 
Ικ βολβών καί φύλλων· ‘Επίσης έπί τών δέν
δρων ευρίσκει έντός τής κοιλότητος τών μεγά
λων φύλλων τό Αναγκαιοΰν αύτώ ύδωρ- 'Οπό- 
ταν δέ έπικρατή ξηρασία καί δέν δύναται νά κο- 
ρέοη τήν δίψαν τον έπι τών δένδρων,δπερ σπα- 
νίως συμβαίνει, τότε κατέρχεται είς τήν γήν, 
δπου πίνει ύδωρ

Ό μέγας φυσιολόγος Βαλάς λέγει, δτι 0 Ού
ράγγος δύναται νά κρατηθή έν δρ&ίρ στάσει καί 
νά βαδίζη οτηριζόμενος έπί τών χειρών και δτι 
δέν έγείρεται ή ένπεριπτώσει, καθ' ήν πληγωθή 
και θέλει τά τεθή είς στάσιν Αμύνης.

Είναι Αναντίρρητον,δτι δ Ούράγγος σχηματί
ζει έπι τών δένδρων είδος κοίτης, διά τήν νύ
κτα, έκ φύλλων περιπεπλεγμένων, δπερ τινές 
συγγραφείς ώνόμασαν φωλεάν.

Τήν κλίνην τον δ Ούράγγος κατασκευάζει είς 
μικρόν Απόστασιν Από τοΰ έδάφους, ίνα κάλλιαν 
προφυλλάσσεται Ληό τοΰ ψύχους καί Από τοΰ 
Ανέμου. ΑΙ κλΐναι αύται έπι τών δένδρων ύπάρ- 
χουσι πολλαί, διότι δ Ούράγγος Αρέσκεται ν’ 
Αφίνη τήν μίαν καί νά κατασκενάζη ευκόλως 
έτέραν. ‘Εννοείται, δτι κάλυμμα δέν μεταχειρί
ζεται ή δπόταν βρέχει πολύ, δτε οπεύδων συλλέ
γει μεγάλα φύλλα έκ τών δένδρων, διά τών ό
ποιων καλύπτεται δλοκλήρως.

{“Επεται συνέχεια)

φ’ ου ό άνθρωπος κατόρθωσε 
μετά πολλούς αγώνας καί θυ
σίας νά πλέιρ έν τή θαλασσή 
καί έξησφάλισεν οδτω τήν με- 
τάβασίν του άπό τής μιάς ά- 
κτής είς τήν άλλην, έπεδόθη 
καί Επιδίδεται έτι είς την έρευ

ναν τών μέσων, άτινά θά Επιτρέψωσι αύτφ και 
τήν εύχερή μεταφοράντου διά μέσου τοΰ άέρος, 
δηλ. τήν πτήσιν.

Διά τοΟτο βλέπομεν, δτι αί πρώται δοκιμαί 
του είς τό κεφάλαιον τοϋτο περιεστράφησαν εις 
την άπομίμησιν τών πτερών τών πτηνών. Οπως 
δ’άνεύρωμεν τήν πρώτην άρχήν τοΰ ζητήματος 
τούτον, δέον ν’ άνατρέξωμεν καί πάλιν είς τόν 
Έλλην. μυθολογίαν καί Ιστορίαν, ·#5τοι είς τήν 
άκένωτον πίθον τών έθνικών μας θησαυρών, όπό- 
θεν αί τέχναι δλαι καί έπιστήμαι άρύονται έ- 
κάστοτε την βάσιν και αυθεντικότητα τοΰ κύ
ρους τής άληθείας.

'Η μυθολογία λοιπόν καί πάλιν μάς λέγει 
διά τό ζήτημα τοϋτο, δτι πρώτος ό Δαίδαλος 
μετά τοϋ ύίοϋ αύτοϋ ’Ικάρου κατεσκεύασαν τά 
πρώτα προς πτήσιν καί κατ’ άπομίμήσιν τών 
πτηνών πτερά.

Δαίδαλος, ο μυθολογικός άντιπρόσωπος τής 
άρχαιοτάτης Έλλην. τέχνης, είργάσθη τό πλεϊ- 
στον έν Κρήτν), δπου κατεσκεύκσε τί! διαταγή

Ό Δαίδαλος καί ό “(καοος καταόκενάζον- 
τες τάς πτέρυγάς των έν τΑ «ΙρκτΑ. 

τοϋ Μίνωος τόν περίφημον λαβύρινθον, έν τφ 
οποίφ περιέκλεισε τόν Μινώταυρον.

Ό Μίνως φοβούμενος μήπως ό Δαίδαλος ή 
ό υίός του Ίκαρος έκμυστηρευθώσι τδ μυστικόν 
τοΰ λαβυρίνθου, ένέκλεισεν αυτού; είς τι φρούριον.

Ό Ίκαρος πίπτων είς τδν θάλαιΜαν παρά 
τίιν Σάμον ίξ ol· καί ’ίκάριον πέλαγος.

*0 Δαίδαλος δμως μη δυνάμενος νά ύποφέρ·{) 
τδν περιορισμόν τοΰτον καί φύσει εύφυης, κα- 
τεσκεύασε πτερά έκ κηροΟ καί δι’ αύτών άπέ· 
δρα μετά τοΰ υίοΰ του τής φυλακής. .

Άλλ’ώς λέγει ίμΐν ή μυθολογία, ό Ίκαρος 
παρά τάς συμβουλάς τοϋ πατρός του, έν ψ 
ϊπτατο πολύ υψηλά, άνελύθη ό κηρός τών πτε
ρύγων του καί καταπεσών είς. τήν θάλασσαν 
έπνίγη, ώς έμφαίνεταί έν τ$ άνωθι είκόνι καί 
τή έτέρφ κατασκευάζοντες τάς πτέρυγάς των, 
έξ άναγλύφου τοΰ έν Ρώμφ Μουσείου.

"Αν και δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς μή ά- 
πολύτως'άκριβεϊς τάς πληροφορίας ταύτας τής 
μυθολογίας, έν τούτοις δυνάμεθα άσφαλώς νά 
συμπεράνωμεν, δτι άπό τής άρχαιοτάτης Επο
χής κατεβλήθησαν προσπάθειαι προς κατάκτη- 
σιν τοΟ άέρος, αϊτινες άπέβησαν άκαρποη

Μετά τοϋτο δέν άναφέρονται άλλαι.δμοιαι 
έπιχειρήσέις, παρά, μόνον ή τοΰ Άρχυτα τοΰ 
Ταραν'τίνου, έξοχου μαθηματικό^ εύρόντος τον 
διπλασιασμόν τοϋ κύβου καί κατασκευάσαντος 
αύτομώτως ■ πετώσαν περιστεράν, άλλά και 
αύτη δέν προήγαγε τό ζήτημα.

Ή κατάκτησις. τοϋ άέρος δέν παρείχε . τάς 
αύτάς εύκολίας, τάς . οποίας καί ή κατάκτησις 
τής θαλάσσης καί άν-ό Ποοεϊδώ.ν έφάνη ίδιους
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τοϊς φυσιοδίφαις, ό Ζεύς ςμως κατέστη Ανέν
δοτος. ...

Άπδ Άρχύτχ τοΰ Ταραντίνου (365 π. X.) 
ούδεμία άλλη σχετική πρδς άερεπορίαν κατε- 
βλήθη προσπάθεια και ί ίδέα τής καταπτή- 
σεως τοΰ άέρος έφάνη έγκαταληφθεϊσα, δτε 
μετά πάροδον χρόνου, ήιοι κατά τδν 15ον αι
ώνα νέοι μηχανικοί καί φυσιοδίφκι έπανέλαβον 
τάς προσπάθειας περί «τήσεως, καί ώς τοιοΰ- 
τοι άναρέρανται ό Leonardo da Vinci, Δάν- 
της ό Περοόσιος καί άλλοι, οΐτινες έξήνεγκον 
την ιδέαν περί κατασκευές ιπταμένων μηχα
νών, καταναλώσαντες άπαντα τδν βίον αύτών 
άνευ Αποτελέσματος. Έν τούτοις δμως αί έρ- 
γασίαι αύτών διεφώτισαν κάπως τδ ζήτημα 
καί έφεραν αύτδ έν βήμα πρδς τά πρόσω.

Μετά τρεις αιώνας, ήτοι κατά τδν 18ον αι
ώνα, τδ ζήτημα τών άεροστάτων Αναφαίνεται 
μετά πλείονος ζέσεως, διάφοροι δέ έφευρέται 
παρουσιάζονται μέ διάφορα συστήματα.

Ουτω κατά τδ 1742 ό Βακεδιλης κατά τδ 
υπόδειγμα τοΰ Ικάρου κατασκευάζει πτέρυγας, 
ούχί πλέον έκ κηροϋ καί προσπαθεί νά μιμιθ$ 
τά πτηνά, Αλλ*  είς μικρά μόνον ύψη καί δσω 
τδ έπέτρεπον αί δυνάμεις, πλήν μικροΰ δεϊν νά 
τερματίσγ τδν βίον του οίκτρώς, ουτω μέλλων 
νά καταστώ θθμα τής έπιστήμης. Είς μίαν δη - 
λαδή πτήσιν του, καθ’ ήν παίζων διήρχετο άπδ 
τής μιδς όχθης εΐς τήν Αλλην τοΰ Σηκουάνα 
καί έπανήρχετο, περιπλακέντων τών σχοινιών, 
δι * ών έκίνει τάς πτέρυγάς του, έπεσε καί πλέ
ον εύτυχής τοΟ Ικάρου, έθραυσε μόνον τδν βρα · 
χίονα αύτοΰ.

Μετά ταϋτα, κατά τδ 1784 οί LennoiS 
καί Bienvenu κατασκευάζουσι .μηχανήν κινου- 
μένην δι’ ελίκων, στρεφόμενων περί Αξονας κα
θέτους καί μιάς προωστικής, Ανάλογου τών Α
τμόπλοιων, περί ών έν καιρω θά όμιλήσωμεν 
έκτενέστερον.

Καί άλλοι βαθμηδόν είς άλλας σχετικά; με - 
λέτας καί έφαρμογάς προέβησαν, άνευ δμως 
οριστικού καί τελζκοΰ,ώς γνωρίζομεν, αποτελέ
σματος.

Μέχρι τότε, ώς βλέπομεν, ή Αερόπλοια έπε- 
διώκετο διά μηχανημάτων βαρύτερων τοϋ Αέ
ρος καί δέν ήτο δυνατδν νά γίνιρ Αλλως, άφοΰ 
αύτή ή φύσις καί ή έπιστήμη αύτής τοΰτο τδ 
μέσον παρουσίαζον ώς τδ καταλληλότερον, 
παρέχουσα ώς ύπόδειγμα τήν πτήσιν τών πτη · 
νών καί τών εντόμων, τά όποια, καίπερ βαρύ
τερα τοϋ Αέρος, κατορθοϋν μόλα ταϋτα νά εύ- 
ρίσκωσι τδν Αέρα στήριγμα στερεότατον. Άλλ*  
δχι μόνον τά πτηνά καί τά έντομα, Αλλά καί 
τινες τών ιχθύων, οΐτινες είσί βαρύτεροι τοϋ 
δδατος.

Αύτδς λοιπδν είναι ό λόγος, διά τδν όποϊον 
έπεδκόκετο ούτως ή Αερόπλοια.

Οί έργαζόμενος λοιπδν ύπέρ αύτής ούδέν 

έποίουν είμί ν’ Αντιγράφωσι τήν φύσιν, Αλλά 
μέχρι, τότε άπετύγχανον. Έπέπρωτο δμως ή 
άνακάλυψις τών σφαιρικών Αεροστάτων, ήτοι ή 
Ανύψωσις Αντικειμένων έλαφροτέρων τοϋ Αέρος 
ν’ Αναστατώσω τούς κύκλους τών περί κατα- 
κτήσεως τοϋ άέρος καταγινομένων. νά διαίρεσή 
αύτούς είς δύο Αντίθετα ισχυρά στρατόπεδα, 
τών μέν διϊσχυριζομένων, δτι Αδύνατον σώμα 
βαρύτερον τοϋ Αέρος νά ίσορροπήη) έν τή Ατμό· 
σφαίρα, τών δέ έπιμενόντων Αντιθέτως, δτι 
σώμα έλαφρότερον τοΰ Αέρος είναι φύσει Αδύ
νατον νά δράση κατά τής φορΑς καί τής δυνά
μεως του Ανέμου.

Και έπί άρκετδν χρόνον Αμφότεραι αί ίδέαι 
αύται έπεκράτουν ίσχύουσαι καί ποικίλα σχέ
δια έπροτείνοντο, Αλλ’ ούδέν όριστικώς ένι- 
σχύετο Τούντεϋθεν βαθμηδόν καί κατ’ δλίγον 
Ανεκαλύφθησαν τά σφαιροειδή Αερόστατα, τά 
πηδκλιουχούμενα, τά ελικόπτερα, τά άερό- 
πλανα κτλ. περί ών θά όμιλήσωμεν ήδη παρα- 
κατιόντες.

Αί μεγαλήτεραι Ανακαλύψεις θεωρούνται πλήν 
όλιγίστων, ώς τυχαίων συμβεβηκότων Αποτελέ
σματα. Άλλ’ δμως, έάν δέν μεσολαβήσωσι 
μεγάλοι νόες, ώπλισμένοι διά μεγάλης παρα- 
τηρικότητος, οΐτινες νά έξετάσωσι καί καθορί- 
σωσιν αύτά κατά βάθος, ή Ανακάλυψις δέν 
λαμβάνει τήν προσήκουσαν έξέλιξίν.

Ό Νεύτων δέν ήτο βεβαίως ό πρώτος, δστις 
παρετήρησε τήν πτώσιν τών σωμάτων, καί 
δμως έχρειάζετο τδ διορατικόν πνεύμα καί ή 
βαθύνοια τοϋ μεγάλου τούτου μαθηματικοϋ, 
ΐνα φέρη είς φώς τόσον μέγαν νόμον τής φύ
σεως, τδν νόμον τής βαρύτητος.

’Επίσης έπρεπε νά παρέλθωσιν εΐκοσιν αιώ
νες άπδ τοϋ πυθαγορείου Φιλολάου, δστις πρώ
τος έξήνεγκε τήν ιδέαν περί κινήσεως τής γής 
καί νά γεννηθή ό Γαλιλαίος, δστις ν*  Απόδειξη 
δτι ή γή δέν διατελεϊ Ακίνητος.

ΤΑ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟ ΓΑΧ

Λοιπδν Αρχόμεθα Απδ τής έξηγήσεως τών 
σφχιρικών άεροστάτων.

Τφ 1783 οί Αδελφοί Μογγολφιέροι καίοντες 
παλαιόχαρτα τοΰ βιβλιοπωλείου των, παρετή- 
ρησαν, δτι φάκελλος έκ λεπτοϋ χάρτου ήρχιζε 
ν*  Ανυψώται. Τοϊς έφάνη παράδοξον τοΰτο καί 
έπαναλαβόντες τδ πείραμα προσεπάθουν νά έξη- 
γήσωσι τδ αίτιον τής Ανυψώσεως, δτε τέλος 
Απεδέχθησαν, δτι αιτία τούτου ήτο ό καπνός ή 
μάλλον β θερμός Αήρ, δστις έπλήρου τδν ύψού- 
μενον χάρτην. Δέν παρήλθε δέ πολύς καιρός 
καί οί αδελφοί Μογγολφιέροι παρουσιάζουν πρδ 
τοϋ κοινοϋ τής γαλλικής πόλεως AnnonaS τήν 
πρώτην Αεροπόρον σφαίραν, ήτις πληρωθεΐσα 
διά θερμοϋ Αέρος, δστις είδικώς είναι έλαφρότε- 
ρος τοϋ ψυχροΰ, Ανήλθεν είς ύψος 2,000 μ.

Έκ τής εύκολίας, .μεθ.’ ής Ανήρχετο τδ,.άε- 
ρόστατον, πολλοί έπίστευσαν, ίτι τδ ζήτημα 
τοΰτο είχε πλέον λυθ$. Άλλά δέν είχεν ο3τω 
καί τδ πράγμα.

Μετάτινας μήνας κατεσχευάσθηάλλη σφαίρα 
έκ χάρτου, βερνικωθεϊσα έξωθεν καί περικαλυ- 
φθεϊσα διά δικτύου, ούτινος σχοινιά προεκτει
νόμενα κάτωθεν, έβάσταζον κόφινον μεγάλην, 
προωρισμένην, διά τδν πρώτον, δσης ήθελε ν’ 
άνυψωθνί μετά τοΰ αεροστάτου. Πρώτος έπεβη 
ό Ατρόμητος Pilatre—de—Rosiers, δστις 
μετά πολλούς Αγώνας κατόρθωσε νά λάθη τήν 
άδειαν τής Ανυψώσεως του, έμποδιζομένης ύπδ 
τοΰ βασιλέως Λούδοβίκου 16ου, ένεκα τοΰ έπι- 
κινδύνου αύτής.

Ούτος Ανελθών είς 1.000 μ. κατέβη γενό- 
μενος δεκτός μετ’ ενθουσιασμού ύπδ τοϋ. θαυ- 
μάζοντος πλήθους.

Άλλ’ δμως ώφειλεν ό δυστυχής Αεροναύτης 
νά τερμκτίστ) οίκτρώς τδν βίον του, διότι ή 
πρώτη επιτυχία τδν ε’ξώθησεν είς δευτέραν άνά-. 
βασιν, ήτις ήτο καί ή τελευταία του. ‘Γψω- 
θείς τή 21 9)βρίου 1783 μέ άπόφασιν νά δι- 
αβ·ίί τδν πορθμόν τής Μάγχης, άναφλεχθέντος 
τοΰ υδρογόνου,δπερ ήδη Αντικαθιστά τδν θερμόν 
άέρα, κατέπεσεν έξ υψους 300 μ. εΐς Βουλώ- 
νην, ένθα κατεσυντρίβη έκπνεύσας Αμέσως.

Μετά τοΰτο έτεροι ομοίως τεθωρακισμένοι 
μέ θάρρος καί Απόφασιν κατασκεύασαν έτερα 
τελειότερα καί στερεότερα τοιαΰτα άερόστατα 
καί άνυψώθησαν μέ προφανή πάντοτε κίνδυνον 
τής ζωής των,διότι κατεσκευάζοντο έκ χάρτου.

Ό Olivieri κατέπεσε καί έφονεύθη είς τδ 
Όρλεάν, άνυψωθείς έπί σφαίρας χάρτινης, γε- 
νομένης πυρανώλωμα τοΰ πυρός. "Ο MoStnent 
ομοίως κατεπεσε καί έφονεύθη, έπίσης καί ό 
Βίτωρφ είς τδ Menhein.

Ό Harris μή δυνηθείς νά έπικλείση τήν 
όπήν τοϋ έπιπώματος^ κατέπεσε καί κατεσυ- 
νετρίβη. Ό δέ Σάδλερ στερούμενος έρματος, 
παρεσύρθη ύπδ τοϋ Ανέμου έπί τής πόλεως Bo
ston καί προσκρούσας έφονεύθη. ‘Ομοίως ό Co
king'καταπεβών έξέπνευσεν.

Ή κυρία Blanchard, Ατρόμητος Αεροναύ
της, είχε τήν άφροσύ»ην ν’ Ανέρχεται τήν νύ
κτα καί άνάπτ,ρ πυροτεχνήματα είς τά ύψη. 
Έν τινι δμως Ανυψώσει αύτής διαδοθέντος τοϋ 
πυρός είς τδ άερόστατόν της, κατέπεσε καί έξέ
πνευσεν οίκτρώς. ‘Ο δέ Zambecari τφ 1804 
έν Βολών») άνυψωθείς τδ μεσονύκτιον μετά τών 
κ. κ. D’ Andreoli καί Grosseti άνελθόντες 
είς μέγιστον ύψος, παρεσύρθησαν ύπδ τής κα- 
τοειγϊδος, τδ άερόστατόν διετρυπήθη ύπδ τής 
^οχής καί μετά φοδεράν Αγωνίαν έν τφ ψύχει, 
έπεσαν είς τήν θάλασσαν, όπόθεν εύτυχώς πε- 
ρισυνελέγησαν ήμιθανεϊς ύπδ διερχομένου πλοίου 
τήν έπιοΰσαν.

Σπουδαία Ανάβασις ήτο ή εν έτει 1804 γε-

*Η άτρόμητος κυρία Blauchard άνερχομίνη 
εΐς τά tfijrn

νομένη τοΰ Gay LuSSaC είς ύψος 7,000 μετρ. 
χχί αί τοΰ Σίδελη, Κρότσε, Σπινέλη, Τισανδριέ 
καί Γλαϊσερ εΐς ύψος 11,000 μέτρων.

Άλλά τότε ήρχισαν νά κατασκευάζουν άε
ρόστατα έξ υφάσματος στερεοΰ βερνικομένου, 
διότι δέν.ήτο δυνατδν ώς είχον ν’ άνθέξουν είς 
τάς έπιρείας τών Ατμοσφαιρικών μεταβολών. 
Είς τά μεγάλα υψη ή άραίωσις τοΰ άέρος φαί
νεται είναι ύπερβολική, τδ δέ ψΰχος δριμύτατον, 
διότι κατά τήν άνάβασιν τών τελευταίων τού
των είς τδ ύψος τών 11,000 μέτρων, τδ αίμα 
ήρχισε νά έξέρχηται έκ τών πόρων τοΰ σώμα· 
τος αύτών, έκ τής ρινδς καί έκ τών ώτων, ή δέ 
Αναπνοή είχε καταστή δυσχερής. "Οτε δέ κα- 
τήλθον είς τήν γην, ό Σιβέλης καί ό' Σπινέλης 
ειχον άποθάνει, οί δέ λοιποί δύο έκειντο ημι
θανείς είς τδ βάθος τοϋ σκάφους.

Τό 1812 ομοίως ό Zambecari έπιχειρήσας 
έτέραν Ανύψωσίν του καί προσκρούσαντος τοΰ 
άεροδρόμωνος είς δένδρον, κατέπεσε καί έφο
νεύθη. Τφ δέ 1845 ό Αεροναύτης Gomatelen 
Ανυψωθείς καί παρκσυρθε'ις πρδς τήν θάλασσαν, 
έγένετο Αφαντος.

Τφ 1849 ό Francisque Arlan ύψώθη έν 
Βαρκελώνη καί δέν επανήλθε πλέον καί ώς 
φαίνεται, άπωλέσθη έν τή Μεσογείφ θαλάσσφ.

Ό Prince άνυψώθη είς Παρισίους τφ (870, 
κομίζων τήν Αλληλογραφίαν είς τούς πολιορ- 
κουμένους, πλήν ούτος μέν πεβών είς τήν θά
λασσαν έπνίγη, ή δέ Αλληλογραφία διεσώθη 
ύπό τίνος διερχομένου πλοίου.
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Οί Βαίτλεϊς τΛς ’Ιταλίας μετά τοβ Προίδρον τϊίς Έκβίόεως κόμητος Σαν Μαρτίνο, τοΐί 
Δονκός της ΆΜτης κτλ. έξερχόμενοε τοϋ Μεγάρον τών Καλών Τεχνών.

Δίς Ταόία Λΐτμπεροποϋλον Δίς Μαργαρίτα Όρτγώνη
Εΐς τούς εφετοινεύς θριάμβους τοδ Ωδείου μας μί τάς επιτυχείς παραοεάσεις τών όπερετών, διίπρεψεν χαί 

«έλιν ή πτυχίοϋχος Δίς Γασία ΛνμχεροΛοϋλου μ| τήν.· γλυχεΥαν φωνήν της χαί τήν τελείαν ύπδχριοίν της, 
άναδείξασα χαΐ τδ' έμφυτον χαλλιτεχνιχόν της τάλαντον ίδίςι είς τήν Έλβεειχήν Καλύβην. ’Επίσης χαί ή Δίς 
’Ορι^ώνι?, μιχρα άλλά χαριτωμένη, χατέπληξε μί τδ 9άρρος της χαί τήν αφέλειάν της, έλχύοασα τάς έπι τοϋ 
μέλλοντος συμπαδείας τοδ xotvotJ. Μ ΤΑΛΑΪΝΑ ΜαΤΗΝ ΕΛΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
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Τδ αύτό έτος ο Lacaye έσχε τήν ίδιαν τύ
χην, διατρέξας τήν Γαλλίαν ίλην έναερίως.

Τίί 18 Δεκεμβρίου 1870 περί την δευτέραν 
ώραν τής πρωίας it καιρφ τίς πολιορκίας τών 
Παριβίων τό άερόστατον «ό Στρατηγός Chanzy 
άνυψωθέν παρά τόν βόρειον σιδηροδρομικόν 
σταθμόν, κατήλθε 15 ώρας μετά ταΰτα πλη-

Ο Λώάτ καίοΐ Σύντροφοί τον πντγόμενοε·

σίον τοΟ Άνσπάχ, ίν Βαυαρίφ, άφοΰ διέτρεξε 
850 χιλιόμετρα. Όί Si έπιβαίνοντες τέσσαρες 
ταζειδιώται, οδς ιδιοτροπία τις τοΰ άνεμοι*  πα- 
σέσυρεν είς τά γερμανικά έδάφη, έρρίφθησαν 
είς τάς φύλακας, ένθα διέμειναν έν στενοτάττί 
Απομονώσει μέχρι τοΰ τέλους τοΰ πολέμου.

*0 Foy τφ 1885 άπέθανβ κατά την γε- 
νομένην Ανύψωσίν. του εν Lorient.

Τρεϊς ήμέρας μετά τοΟτο ό Αμερικανός 
Gower,, ό γνωστός έφευρέτης τοΰ τηλεγράφου 
άπωλέσθη έν τή θαλάσσρ μετά την έν Cher- 
bourd άνυψωσίν του.

Τδ έπόμενον έτος 0 Lhoste άνυψώθη έν 
Cherbourd κχΐ όλίγουίτΐν νά καταπέση είς 
την θάλασσαν. Διεσώθη διά πλωτής άγκυρας.

Tjf 13 όμως Δεκεμβρίου τοΰ 1887 Ανυψω
θείς άπό τοΰ καταστήματος τοΰ φωταερίου έν 

. Παρισίοις μετά τών συντρόφων του Mangot 
καί Archdeacon διηυθύνθησαν πρός την Μάγ
χην, πλην έκραγείσης καταιγίδος, κατέπεσαν 
είς την θάλασσαν, δπου καί οίκτρώς Απέθανον, 
μή προφθάσαντος τοΰ διερχομένου πλοίου 
«ό Πρίγκηψ Λεοπόλδος» νά συνδράμγ αυτούς.

Τό άεροναυτικόν τοΟτο νχυάγιον είναι τό 
τελευταίου και φρικωδέστερον πάντων, μεθ ’ 
δλας τάς νομιζομένας τελειοποιήσεις καί νεω· 
τέρας εφευρέσεις τοΰ είδους τούτου τών άερο · 
στάτων, αί δ’ έπανειλημέναι άποτυχίαι έπει
σαν Αρκούντως τούς πάντας, ότι ή διά τοιού-, 
του μέσου Ανύψωσις Ανθρώπων πρός τέρψιν καί 
διασκόδασν» ήτοΑκαταλόγιστος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΎ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ- —ΣΩΜΑΤΑ ΒΑ
ΡΎΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΤΕΡΑ ΤΟΎ ΛΕΡΟΣ

Έφ*  δσον δμως προέβαινον τελειοποιούμενα 
κάπως τά τοιούτου είδους Αερόστατα ύπό έ- 
ποψιν Αντοχές καί στερεότητας, έπι τοσοΰτον . 
εϊχον πολλαπλασιασθή καί αί Αναβάσεις δι’ 
Ιπιστημονικούς σκοπούς ώς και διά πολεμικάς 
κατοπτεύσεις θέσεων, πολλαί τών οποίων ο
μοίως κατέληξαν είς πτώσεις φρικαλέας.

*Ήδη θά περιγράψωμεν τό μηχανικόν καί 
έπιστημονικόν μέρος τών τοιούτων Αεροστάτων, 
έν συντομίφ καί άπλότητι, ώς είναι άπλοϋν · 
καί μονομερές τό σφαιρικόν άερόστατον καί δ
πως σχηματίση τις πλήρη ιδέαν αύτοϋ.

Τό άερόστατον τοΟτο είναι σώμα σφαιροει
δές ή ωοειδές καί άποτελεΐται έκ σηρικού συν
ήθως πυκνοδ υφάσματος βερενικωμενου ή κηρω- 

. τοΟ, δπως άντέχη είς τάς διαφόρους έπιρρείας 
τίίς Ατμόσφαιρας,άνεμους, βροχάς, άτμοσφαιρι- · 
κάς πιέσεις κτλ. καί πληροΰται έξ Αερίου θερ- 
μοΟ, ύδρογόνου ή φωταερίου, ίν*  καθίσταται 
τό δλον σώμα έλαφρότερον τοΰ χώρου, δν κα
ταλαμβάνει έν τφ Αέρι, μετά τών έν αύτφ 
συνταξειδευόντων.

Τό σφαιρικόν τούτο άερόστατον είναι όμολο- 
γουμένως βλως έκτακτον καί μεγαλοπρεπές 
φαινόμενου, ιδίως δταν άνυψώται υπέρ τό έδα- : 
φος ή καί ταξειδεύγ εις τά δψη. Μετά θαύμα- . 
σμοΰ δέ καί περιέργειας πάντες παρακολουθοΰ- ; 
μεν αύτό διά τού όφθαλμοΰ, οσάκις ^τόχγι νά' 
ίδωμεν τοιούτου άνωθι ημών.

("Έπεται συνέχεια)

Φ*  Πφίντϊζης

ΤόΑερόύτατον έκτακτον μεγαλοπρεπές ; 
εργαν το<? άνθρώποσ.

Η ΦΥΒΪ2

"ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

Ή ευσέβεια τών αύτοκρατόρων είχε περι- 
συλλέξει έν τοϊς διαφόροις ναοϊς τής Κ)πόλεως 
πλεϊστα ιερά καί άγια λείψανα έκ τε τής Πα
λαιός καί Νέας Γραφής, μάλιστα δέ τά σχε- 
τιζόμενα πρός τά πάθη τοΰΣωτήρος. Ή 'Αγία 
Σοφία, κατείχε μέγα μέρος τοΰ τιμίου Σταυ- 
ροΰ. Έν τγί εκκλησία τοΰ Βουκαλέοντος, εύρι- 
σκομένγι έντός τοΰ ομωνύμου Ανακτόρου, έφυ · 
λάττοντο πάντα τά λείψανα τοΰ πάθους, τά 
καλούμενα ύπό τών Βυζαντίων καί θησαυροί 
τοΰ πάθους. Ώς λ., χ. τεμάχιον τιμίου ξύλου 
έν πολυτίμω θήκη φυλαττόμενον, μέρος τών 
σπαργάνων τοΰ Χριστού, ό Ακάνθινος στέφανος, 
ή αγία λόγχη καί ό σπόγγος. Είς άλλους ναούς 
έφυλάσσοντο τά ενδύματα τής Θεοτόκου, τών 
’Αγίων Αποστόλων, τοΰ ’Αγίου' Ίωάννου τοΰ 
Προδρόμου, τοΟ πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφά
νου, τοΰ ’Αγίου Γεωργίου, τοΰ Αγίου Νικο
λάου, τό Άγιον μανούλιον, έφ’ ο5 ητο Αποτε- 
τυπωμένη ή είκών τοΰ ’Ιησού καί τό οποίον 
εύρίσκεται σήμερον έν τίί έκκλησίφ τοΰ Αγίου 
Βαρθολομαίου έν Γενούη καί πλεϊστα άλλα.

Τά λείψανα ταΰτα κατά μέγα μέρος διήρ- 
πασαν καί μετέφερον εις Εύρώπην οΐ Λατίνοι 
κατά τήν Αλωσιν τής πόλεως τφ 1204, άλλα 
κατεστράφησαν ύπό τών άρπάγων, χάριν τών 
πολυτίμων λίθων, τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ Αργύρου, 
τά οποία έπ° αύτών έφερον καί άλλα έπωλήθη- 
σαν ή προσεφέρθησαν δώρα είς ήγεμόνας. Άλλά 
τοσοΰτος ήτο ό έξ αυτών πλούτος, ώστε και 
μετά τήν άλωσιν ούκ όλίγα έμειναν έν Κ)πό- 
λει καί διετηρήθησαν μέχρι τής ύπό τών Τούρ
κων άλώσεως, οπότε ύπέστησαν καί ταΰτα τήν 
αύτήν τύχην,Αφαυισθέντα έντελώς.

Μεταξύ τών τελευταίων τούτων ήτο καί ή 
Αγία Λόγχη, δι*  ής έκεντήθη ό Χριστός έπί 
τοΰ Σταυροΰ, τήν λόγχην δέ ταύτην προσέ- 
φερεν ό Σουλτάνος Βαγιαζήτ δώρον είς τόν 
Πάππαν Ίννοκέντιον Γ', ή δέ έπιστολή δι’ 
ής συνώδευσε τό, δώρον του τοϋτο ό Τούρκος 
μονάρχης γραφεϊσα ελληνιστί, ώς καί τόσαι 
άλλαι έπιστολαί τούρκων μοναρχών καί άνα- 
καλυφθεϊσα εσχάτως έχει ώς Ακολούθως :

«Χουλτάτ Μπαγεζητ %ά*>  Φεοΰ χάριτι μέγι
στος βασιλεύς βασιλέων καί αύτοκράτωρ άμφο- 
τέρων των ήπείρων, Ασίας τε καί Ευρώπης, 
τω τών Χριστιανών πάντων ύπερέχοντι πατρ'ι 
καί κυρίφ κυρίφ Ίνοκεντίφ' &είφ προνοίφ της
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ρωμαϊκής έκκλϊσίας άκρφ άρχιερεϊ άξιιοτάτφ 
σέβας τδ δφιλόμενον καί εΰνοϊκύν, με&' είλϊκρ'ί· 
νους, δια&έσεως' μετά τήν προςήκουσαν καί 
δικαίαν πραςαγόρευσιν, δηλοποιούμεν τή σή κυ- 
ριότητι πως διά νά μαν&άνομεν κατά τά παρόν 
τά περί των ύ^ει&ν δμων άριστα καί να αυξά
νει και σώος φνλάττητε ή νμετέρα φιλία έπέμ- 
ψαμεν τον ήμέτερον άν^ραιπον τάν τζαοάς Κα- 
σίμην πρός τήν σήν μεγαλϊότηταν' έδόκαμεν δέ 
άντφ καί ίπό τά μια ϊερά οΐα εϊχεν άναφέρειν 
πρός ήμάς δ καπιτζή μπασις και άποκρισιάριος 
ήμών κα&ον καιρόν Ιγήρησεν άπαυτον. *Ι1λ&εν  
γαρ καί έδήλοσεν ήμΐν, πώς όρέγεοται καί άγα ■ 
πάτε καί πολλά, περί πολλοΰ Ιχεται τά ϊερα καί 

ύαυ[μα]στά πράγματα τοΰ ^εϊον καί μεγάλου 
προφήτου Ίησοΰ καί δεσπότου Χρίστου ήμεις 
δί χάριτι τοΰ παναγάδου ^εοΰ τοιούτα πολλών 
αγίων τε καί πρωφητων πράγματα, ΐχομεν εν τφ 
ήμετέρφ χαζηνά' $νεκεν τούιου πέμπομεν γϊά 
τοΰ δναγεγραμμένον Κασΐμη πρός δμ&ς ε*  των

^είων καί ιερών ών όνομάζουνται εν τοϊς Χρι- 
στιανοϊς πά&οι τοΰ Χριστού· τόν ξύφον δν οί 
άσεβεϊς Ιουδαίοι δι’ αΰτοΰ εκέντιοαν λέγουσι 
τόν Χρίστον ώς καί δ Ευαγγελιστής μέμνηται 
έν τφ Εόαγγελίφ λέγων δψονται είς δν έξεκέν - 
τισαν εϊχομεν γάρ αότώ ?ς τά χαζην&ν άπό τά 
άγνώτερα καί νΰν άπεστήλαμέν το δμίν" λοιπόν 
συνελ&όντος δέ τοΰ ήρημένου Κασήμη τή ήμών 
παρουσία, μή άργήσει αύτοϋ άλλά δς βλέ (βλέ- 

π
πει ; βλέπη ·,) και τόν εμόν άδελφόν' καί έπα- 

ι 
νέλ^όντος αύτοϋ ένταΰύα διά ταχέως φέρει ήμϊν 
τά περί τών ϋγειών νμών εϊδιστα μαντάτα, καί 
ευφραινόμενα Ιτι καί περί τής τοΰ έμοΰ Αδελ
φού δια9έσεως δηλόσοι ήμϊν άνεΰέκαμεν αϋτον 
καί μερικούς λό· ινα άναγγελεϊ αΰτά ενόποιον 
τής σής άρχιερατίας' έκείνα λέξει άπερ αύτόν 
προσετάξαμεν.

μηνι Φεβρευαρίφ κη έγράφει έν Κωνσταντί- 
νονπόλει άπό τής Ίησοΰ γεννήσεως φ" ή' ΰ' 
βονίι.
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A. CONAN D0G8B
Άπδ τά< περιπετεέάη «off Σέρλοκ-Χδλμς

r

TO ΣΜΡΑΓΛΙΗΟΚ

—Ή,αγαπητέ μου Χόλμς,τφ είπα ί»α πρωί, ένφ 
παρετήρουν άπδ τδ παράθυρον, (λα νά ίδής ίνα δυ
στυχισμένο τρελλό, ποΰ περνά κάτω εις τδν δρόμον. 
Πως τδν άφίνουν οί γονεΓς του νά τρέχη μόνος· είνε 
αλήθεια πολύ σκληρόν ί

Ο φίλος μου ραθΰμως ήγέρθη μέ τάς χ«Γρας είς 
τά θυλάκια τοΰ επενδύσου του.μ*  επλησίασε καί κά
ψας ύπεράνω τοΰ ώμου μου, «ρριψεν τδ βλέμμα του 
έξω. 'Ητο ωραία ήμέρα τοΰ Φ*βρουαρίου  μέ διαπε
ραστικόν ψΰχος, ή δε άπδ τής προτεραίας πεσοΰσα 
χιών, καλύπ-ουσα άχόμη τδ έδαφος, άντηνάκλα ύπδ 
τδν ωχρόν χειμερινόν ήλιον. Είς τδ μέσον τής δδοΰ 
ή εκ τών πατημάτων σννθλιβιίσα είχεν άμαυρωθή, 
αλλ*  εις ,τά άκρα χαί έπι τών σωρών τών «σχηματι
σμένων έχ τοΰ καθαρμού τών πεζοδρομίων ητο κα
θαρά. ^Δί φαιαί πλάκες ειχον άποξυσθή χαί καθχρι- 
σθή, άλλά ησαν ακόμη λίαν δλισθηραί,δι’ δ τάς άπέ- 
^ευγονοί διαβάται. Πράγματι δέ έχ τοΰ μέρους δπου 
εχειτό δ σταθμός τοΰ άπογείου σιδηροδρόμου, οΰδείς 
έφαίνετο ερχόμενος έχτδς τοΰ ατόμου, τοΰ δποίου δ 
παράδοξος βηματισμός προσήλκυσε τήν προσοχήν μου.

Ήτο πεντηκοντούτης' περίπου άνήρ, ύψηλός, 
ογκώδης χαί σεμνοπρεπής, μέ πρόσωπον πλατύ καί 
χαρακτηριστικά άκμαΐα.Ήδέ περιβολή του ήτο αυ
στηρά,αλλά χαί επιμελημένη.Μέλος επενδυτής,πίλος 
χαινουργής, φαιαί γχέτται χαΐ πανταλόνιον άνοιχτό- 
φαιον μέ πολλήν παλλαισθησίαν. Έν τούτοις αί πρά
ξεις του ησαν δλαι αντίθετοι πρδς τήν σοβαρότητα 
τοΰ προσώπου καί τής περιβολής του, διότι έτρεχε 
δι*  όλων τών δυνάμεων του, άπδ καιρού είς καιρόν 

•κάμνων μακρόν πήδημα, ώς άνθρωπος χουρασθείς 
καί μή ών συνηθισμένος νά βαδίζη τροχάδην. Συγ
χρόνως έκίνει τάς χεΐρας του, άνετίνασσε τήν κεφα
λήν του καί έκαμνε παραδόξους μορφασμούς.

—Τί διάβολο έχει,άλλ ’αΰτδς παρατηρεί1 τούς αριθ
μούς τών οίχιών.

—Νομίζω, βτι έρχεται έδώ, είπεν δ Χόλμς,τριβών 
τάς' χ«Ώ)ας του.

—Έδώ;
—Ναί. Έχω^τήν Ιδέαν, 8τι έρχεται νά μέ συμ- 

βουλευθή. Καί άν δέν άπατώμαι, μοΰ φαίνεται, Sri 
διαβλέπω συμπτώματα μεγίστης αμηχανίας' Νά ’ δέν 
σοΰ τδ είπα ;

Πράγματι δ άνθρωπος, φρικωδώς άσθμαίνων, ετρεξε 
κατ’ ευθείαν εις τήν θύραν καί έσυρε τδ σχοινίον 
τοΰ κώδωνος, τοΰ δποίου τά χτυπήματα μετ’ ολίγον 
αντήχησα» *U  δλην τήν οικίαν.

Έν μετά ταϋτα λεπτόν, εύρίσχετο έ»τδ; τοΰ δω
ματίου, πάντοτε άσθμαίνων, αλλά καί—μετά τόσης 
εκφραστικής θλίψεως χαί απελπισίας, ώττε έπαύσα- 
μιν νά γελώμεν, χαταληφθέντες εχ φόβου χαί λύ
πης. Έπί τινα λεπτά τψ ήτο αδύνατο» νά δχιλήση. 
Έζυγίζετο έχ δεξιών πρδς τ*  αριστερά καί έπιανε τά 

, μάλλιά του, ώς άνθρωπος άπωλέσας τό λογικόν του.
....Έξαίφνης όρθωθείς, δι*  ένδς άλματός έρρίφθη 

μέ τήν κεφαλήν κατά τοΰ τοίχου, μέ τόσην δύναμιν, 
ώστε έχρειάσθη νά σπεύσωμεν καί τδν κρατήσωμεν 
διά τής β:ας εις τδ μέσον τοΰ δωματίου. Τότέ ό Σίρ· 
λοκ,Χόλμς τδν έχίθησεν είς μίαν πολυθρόναν,έτοπο» 
θετήθη χαί αΰτδς πλησίον του καί κτύπων χαϊδευ
τικά τήν Ζ«?ρα του, προσεπάθησε νά τδν παρηγορήση 
μέ τόν εύθυμο» εκείνον τρόπον, Sv «γνώριζε νά με
ταχειρίζεται τόσον χάλα.

— 'Ησυ
χάσατε 
φίλο μου, 
ήσυχάσα 
τ«Ι·. κα- 
θήσατετψ 
elite.

Ήλθα
τε νά μοΰ 
διηγηθήτ*  τήν, Ιστορίαν , 
σας Δ«ν «1*«  αλήθεια ; 
Έχ«τ« κουρασθή άπδ 
τδν πο'λύν δρόμον. Πεοι- 
μέν«τε όλίγον νά ησυχά
σει» καίϊπειτα θά «ϊμιθα k 
πολύ «ΰτυχ«ίς νά μελ«· 
τήαωμέν τδ μικρόν αύτδ \ 
πρόβλημα, ποΰ θά μϊς 
έκθίσετε.

Μέ τδ στήθος άσθμα?· 
νον ακόμη,δ άνθρωπος ή- 
γω»ίζ<το κατά τής συγ- -β^ρε τά ΰχοινίον 
«ινήσεώς τον. τββ κώδωνος

Τέλος σπογγίσας μέ
τό μανδήλιον τδ μέτωπόν τον, ίσφιγξβ τά χαίλ η 
του καί μάς παρετήρησε.

—Ίσως νά μέ περνάτε διά τρελλόν 1 μάς είπε.
—Βλέπω, δτι εύρισκ««θε ύπδ τό πλήγμα κάποιας 

μεγάλης δυστυχίας, άπήντησεν δ Χόλμς.
—Ά I δ φεός γνωρίζει ! Μιάς δυστυχίας κάϊ τόσον 

«ξαφνικής χαί τόσιρ τρομεράς, πού «’νε νά τρτλλαθή 
κανιίς. Τέλος πάντων θά ήμποροΰσα νά υποφέρω ενα 
χοινδν δυστύχημα, αν καί είμαι άνθρωπο; τοΰ όποιον 
ή ύπόληψις ουδέποτε, o5t« τήν έλαχίστην προσβολήν 
ύπέστη. θό ήαποροΰσα νά υποφέρω £< οικογενειακόν 
δυστύχημα διότι, αΰτδς είνε δ κλήρος κίθι ανθρώπου. 
’Αλλά καί τά δύο μαζυ, συνηνωμένα χαί ύπδ μορ
φήν τόσον φριχώδη I Εινε πάρα πολύ ί Ή καρδιά μου 
έθρυματίσθη I Καί έπειτα δέν είμαι δ μόνος ενδιαφ«- 

’ ρόμενος. Τά μεγαλβίτβρα πρόσωπα τοΰ Κράτους ήαπο- 
ροΰν νά βλαβθοΰν, άν δέν έξευρεθή τρόπος νά διευθε · 
τήσωμεν αυτήν τήν ύπόθεσιν.

— Έμπιστ«υθεΐτε, κύριε,είπε τότε δ Χδλμς χαί «ί- 
πήτε μου λεπτομερώς ποιος ε'ισθι καί τί σάς συνέβη.

— Τό 8/ομά μου, άπεχρίθη δ ξένος μας, σάς εί»« 
προφανώς γνωστόν. Είμαι δ ’Αλέξανδρος Χόλδερ, τοΰ 
τραπεζιτικού οίκον Χόλδερ καί Στέβενσον.

Πράγματι, τδ δνομα τοϋτο μοΰ ήτο γνωστόν, ώ; 
τοΰ χυριωτέρου συνεταίρου μιάς τών άξιολογωτέρων 
τραπεζών τοΰ Σίτυ. Τί λοιπόν ητο δυνατόν νά συμβή, 
ώστε νά θέση έ» τοιαύτη οίκτρα χαταστάσει ϊ<α τών 
πρώτων αστών τοΰ Λονδίνου ; Ή περιέργεια μας 
είχεν ςδτω φθάσιι είς τό άχρότατον σημιΓον. Τέλος ό 
επισκέπτης μας κατέβαλεν έσχάτην τινα προσπά
θειαν καί ήρχισεν οδτω τήν άφήγησίν του:

— Γνωρίζω χαλά πόσον είνε πολύτιμος 0 καιρός 
χαί διά τοϋτο («πένσα νά (λέω μόλις δ αστυνομικός 
επόπτης μοΰ συνέστησε νά ζητήσω τήν συνδρομήν 
σας. ’Επήδησα έπί τοΰ Μετροπολιτέ» χαί άπδ τόν 
σταθμόν ήλθα πεζή χαί τρέχων, διότι τά άμ&ξια δέν 
πηγαίνουν γρήγορα (*έ  αΰτδ τδ χιόνι. ’Ιδού διατί 
ασθμαίνω, διότι δέν είμαι συνηθισμένος νά κινούμαι 
πολύ.Τώρα αισθάνομαι καλλίτερα τδν εαυτόν μου καί 
θά σάς έχθέσω τά πράγματα βραχέως, άλλά βσω τό 
δυνατόν καθαρότερα.

«Γνωρίζετε φυσικά, δη προκειμένου περί τραπεζών 
ή εΰδοχίμησίς των έξχρτάται έχ τής,χκλής.τοποθε- 
τήτεως τών κεφαλαίων των χαί τής αΰξήσεως τών 
δοσοληψιών των χαί τής. πελιτείας τών καταθέσεων.

Μία δέ άπδ τάς χαλλιτέρας διαχειρήσεις τών κεφα
λαίων είνε καί ή παροχή δανείων έναντι ασφαλών 
ενεχύρων. Καί πράγματι εσχάτως έκάμαμεν άρχετά 
δάνεια «ίς πολλάς «ΰγενεις οικογένειας έναντι πινά
κων, βιβλιοθηκών, επιτραπέζιων σκευών χ.τ.λ. Χθες 
λοιπόν εύρισχόμην είς τδ γραφεΐον μου έν τή Τρα- 
πέζη, βτ'αν μοΰ έφερον εν επισκεπτήριο». Ά»ετι· 
νάχθην μόλις άνέγνωσα τδ έπ*  αύτσΰ δ·ομα, διότι 
ήτο....άλλά, καί μάλιστα πρδς υμάς, θά μοΰ επιτρέ
ψετε νά κρατήσω πάσαν έπιφύλαξιν περί τοΰ ονόματος 
τούτου, άρχούμενος νά σώς είπω, βτι εινε παγκοσμίως 
γνωστόν, έν έκ τών πρώτων τής ’Αγγλίας. Τεθορυ- 
βημένος έχ τής τιμής ταύτης «ψ θύρισα όλίγας λέξεις 
«ίς τδν επισκέπτην μου, μόλις έφάνη, άλλ*  εκείνος 
«ίσήλθεν άποφασισιικώς, ώς άνθρωπος βιαζόμενος νά 
τελείωση τό τανύτερον ύπόθεσιν δυσάρεστον.

— Κύριε Χόλδερ, είπεν, μοΰ συνέστησαν δτι πα
ρέχετε δάνεια.

— Ό οιχος μας πράγματι δίδει δάνεια,8ταν ή έγ- 
γύησις «tvs καλή.

— Έχω. απόλυτον ανάγκην πεντήκοντα χιλιάδων 
φράγκων αυτήν τήν στιγμήν, θά ήδυνάμην δέ φυ
σικά νά δανεισθώ άπό τούς φίλους μου ποσά δεκάκις 
μεγαλείτερ α τούτου, άλλά προτιμώ περισσότερον νά 
χατσφύγω «ίς μίαν τράπεζαν χαί νά κάμω μόνος 
μου τήν έργασίαν μου. Άλλως τ« ώς έχ τής ιδιότη
τάς μου, έννοεΤτε, 8τι δέν είνε ευχάριστου νά «Ιμαι 
υποχρεωμένος εις άλλον.

— Καί διά πόσον χρόνον έχετε ανάγκην αύτοϋ 
τοΰ δανείου ;

— Τήν προσεχή Πέμπτην πρόκειται νά «ίσπράξω 
ικανόν ποσόν, δπότ« θά σάς έπιστρέψω τά χρήματα 
μετά τής αμοιβής σας, τήν δποίαν θά μοΰ δρίσετέ. 

' Άλλά τό πών είναι νά έχω ταϋτα αΰτην τήν ώραν,
ϊ. — θά ήμουν ευτυχής άν ήδυνάμην νά σώς τάδώσω
t: 8λως «ξ ιδίων μου καί αν«υ διαπραγματεύσεων,

άλλά τό ποσδν είνε αληθώς άρχετά μέγα. Έξ άλλου 
άν έκαμνα τδ δάνειον έξ ονόματος τοΰ οίκου, έπρεπε 
νά έλάμβανα, ακόμη καί παρ’ υμών, δλας τάς συνή
θεις εγγυήσεις.. ■

— ’Ακριβώς είχα σκεφθή τδ τοιοΰτον,είπε, λαμβά
νω» συνάμα μ«γαλην θήκην έχ μαύρου μαροκινού, 
ήν είχεν άποθέσει παραπλεύρως τής έδρας του.Έχε
τε ίσως ακούσει περί τοΰ σμαραγδίτου διαδήματος ;

— Ένδς εκ τών πολυτιμωνέρων κοσμημάτων τοΰ 
στέμματος ; Είξεύρω.

— ’Ακριβώς.
Ένοιξε’ταυτοχρόνως τήν θήκην και μοΰ έδειξεν 

επί ένίς ωραίου βελούδου τδ μεγαλοπρεπές κόσμημα.
— Έχει τριάκοντα-έννέα πελωρίου; βμαράγδους,ή 

δέ τιμή τής χρυσής βάσ«ως είνε ανυπολόγιστος. Καί 
ή μετριωτέρα έκτίμησίς του καλύπτει είς τδ διπλοΰν 
τδ ποσόν*  σάς άφίνω ώς έγγύησιν αΰτδ τδ διάδημα.

«Έλαβα τότε τήν πολύτιμον δήκψ εις χεϊρας μου 
καί παρετήρου» μετ’ αμηχανίας τόν «πισχέπτην μου.

— Μήπως αμφιβάλλετε περί τής αξίας του ;
— Καθόλου. Σκέπτομαι μόνον. ■
— Μή άνη-υχεΐτε διά τίποτε. Νά ε’ιιθε βέβαιος, 

St: ούτε θά εσκεπτόμην νά σάς τό φέρω, άν δέν 
ήμουν απολύτως βέβιιος, βτι θά ήδυνάμην νά τδ 
επαναλάβω ίντδς τεσσάρων ήμερών. Εινε άπλώ; ζή
τημα τύπων. Εύρίσκετε τδ ένέχυρον αρκετόν ;

— ’Υπεραρκετόν.
— Έννοείιαι, κύριε Χόλδερ,8τι σάς δίδω ουτω έν 

μέγα δείγμα εμπιστοσύνης, ήτις εμπιστοσύνη βασί
ζεσαι έφ’ όλων 3σων μ’ «πληροφόρησαν δι*  ύμώς. 
Φρονώ δέ, βτι 8χι μόνον θά «?σθ« εχέμυθος,άλλά πρδ 
πάντων, 8τι θά λάβητε τάς μβγίοτας τών προφυλά
ξεων, ώστε τό κόσμημα νά εύρίσκεται «ν άσφαλείφ. 
Καί ή μικροτέρα βλάβη του θά είνε έξ ίσου βαρεία, 
όσον καί δλοσχερήςάπώλειά του, διότι δέν ύπάρχουν

<ίς 8λον τόν κόσμον σμάραγδοι έμοιοι αύτών. Έν 
τούτοις σάς άφίνω τδ διάδημα μέ πάσαν έμπιστοσύ· 
νην καί θά έλθω έγώ αυτός νά τό παραλάβω τήν 
πρωίαν τής Πέμπτης.

«Άφοΰ λοιπδν*  «ιδσ, 8τι δ πελάτης μου «βιάζετο 
νά φύγη, άντί άλλης άπαντήσεως «καλεσα τδν ταμίαν 
μου χαί τδν διέταξα νά φέρη τάς πεντήκοντα χιλι
άδας φράγκων. *0ταν  δ’ εύρέθην μόνος μέ τήν πο
λύτιμον θήχην ένώπιόν μου, έπί τής τρα”έζης, δέν 
έχρατήθην καί ήρχισα νά τρέμω ολίγον, βλέπω» τήν 
άπειρον ευθύνην, ην είχα άναλάβει.’Ητο βέβαιον, βτι 
αΰτδ τδ κόσμημα, ώς έθνικδν χειμήλιον, ήθελεν επι
σύρει μέγα σκάνδαλο», ίν συνέβαι»« δυστύχν.μά 
τι. Καί έλυπούμη» ήδη, διότι τδ εδέχθην Άλλ’ήτο 
πλέον πολύ άργά διά μετανοίας καί τδ έχλεισα είς τδ 
Ιδιαίτερον χρηματοκιβώτιό» μου.

«*Όιαν  «νύχτωσε, μοί έφάνη πολύ ασύνετο» νά 
άφήσω μόνον του, «ίς τδ γραφεΐον μου, τδ πολύτιμον 
αυτό πρώγμα. ΠλεΤστα χρηματοκιβώτια τραπεζιτών 
«ΐχον έχβιααθγ}· ποιος μ*  έξησφάλιζεν 8τι δέν ήδύνατο 
νά συμβή τδ αύτδ χαί είς εμέ ; Άπεφάσισα λοιπδν νά 
παραλαμβάνω τήν θήχην μετ’ έμοΰ καθημερινώς, ώστε 
πάντοτε νά εύρίσχ«ται «ίς τάς χεΐρας μου. Πράγματι 
τήν έπήρα καί δι’ άμάξης είσήλθα «ίς τήν οίχίαν μου 
έν Στρήτθαμ, μόνον δέ 8ταν τήν χατέθηχα έν 
άσφαλείςι είς τδ πρώτον πάτωμα *αί  τήν έκλεισα είς 
τδ γραφεΓον τοΰ καλλωπιστηρίου μου, τότε μόνον ανέ
πνευσα

«Καί τώρα όλίγαι λέξεις περί τής οικίας μου^ κύ
ριε Χόλμς, διότι ιινε άνάγχη νά λάβητε άχριβή ιδέα» 
ταύτης. Ό θαλαμηπόλος μου χαί είς μτνρδς ύπηρέ- 
«ης κοιμούνται έξω χαί είνε έχτδς τών πραγμάτων. 
Έ^ω τρεΥς ύπηρετρίας πρδ πολλών έτών, τών όποιων 
ή α'όλυτος τιμιότης είνε ύπεράνω πάσης ύπονοίας. 
Ή δέ Λούτσι Πώου, ή δευτέρα θαλαμηπόλος elvc 
εις τήν ΰπηρεσίαν μου πρό τινων μηνών. Είχε λαμ
πρά «νδ«ιχτιχά χαί μέχρε τοΰδε ήμουν τελείως Ικα
νοποιημένος καί έχ τούτης. Είνε νοστιμωτάτη κόρη, 
οί δέ θαυμαστοί της πολλάχις Ιγειναν αντιληπτοί 
πέριξ τής οικίας μου. Άλλά πιστεύω πάντοτε, βτι 
είνε τιμιωτάτη καθ’ ίλην τήν σημασία» τής λέξεως.

«Ιδού ή ύπηρεσία μου. 'Ως πρδς τήν οίκογένειάν 
μου είνε τόσον μικρά, ώστε ή περιγραφή δέν θά 
«ινε μαχρά. Είμαι χήρος χαί έχω ίνα μόνον υιόν, 
τδν Άρθοΰρον. Δυστυχώς, κύριε Χόλμς, διέψευσ*  τάς 
ελπίδας μου, χαί μάλιστα μέ τόν λυπηρότερο» τρό
πον. ’Ασφαλώς αΰτδ θά ήτο πρδς τιμωρίαν μου. Μοϋ 
λέγουν δτι τδν έχάλασα έγώ μέ τάς περιποιήσεις μου- 
Πολύ πιθανό». Άλλ’ βταν έχασα τήν πολυαγαπημέ- 
νην γυναΥχα μου, αύτδ τό παιδί μόνον μοΰ,έμεινεν 
είς τδν κόσμον. Δέν ήμποροΰσα νά τό βλέπω δυσα- 
ρεστημένον ουδέ μίαν στιγμήν. Τίποτε ποτέ δέν τοΰ 
ήρνήθην. Ίσως θά ήτο πολύ καλλίτ«ρον St*  άμφοτέ- 
ρους μας, αν «φερόμην αυστηρότερου. Έπεθύμουν φυ
σικά νά μέ διαδεχθώ «ίς τήν Τράπεζαν, άλλά δέν 
είχε πνιΰμα «βστροφον διά τοιαύτας υποθέσεις Εί»α;' 
β'αιος, ίσχυρογνώμων, καί διά νά μή σας κρύψω την 
αλήθειαν, δέν ήδυνάμην νά τοΰ έμπιστευθώ μεγάλα 
ποσά Είσήλθε λοιπδν εις τδν αριστοκρατικό» κύκλον, 
8που χάρις είς τούς χαριεστάτους τρόπους του ϊγεινεν 
έπιστήθιος φίλος αρκετών νέων πολυταλάντων, άλλά 
καί χακομαθημένων. Έσυνήθιζε νά παίζη είς τά τυ- 
χηρά κέντρα καί νά στοιχτματίζη είς τάς ιπποδρο
μίάς «ίς τοιοΰτο» βαθμόν, ώστε συχνά νά ζητή τήν 
βοήθειάν μου πρδς έξόφλησιν τών χρεών του. Είνε 
αλήθεια ότι «δοκίμασε πολλάχις νά έγκαταλείψη τήν 
επικίνδυνον αυτήν συντροφιάν, άλλά ή ίπήρεια τοΰ 
φίλου του Σίρ Τζόρτζ Βώρνονελ τδν συν«χράτ«ι.

• Καί πράγματι δέν έκπλήσσομαι πώς είς άνθρω
πος, ώς 0 Σίρ Τζόρτζ, έλαβε τόσην επιρροήν «π*  
αύτοϋ, διότι ήρχετο συχνά είς τήν οικίαν μου καί
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βδς όμολογώ, 8τι μ’ «μάγίυβν $ άθλιοί. Εινβ μβγα- 
λ«ίτ«ρος τού ’Αρθούρου, άνθρωπος που κόσμου μέχρι 
τού άκρου των ονύχων του. "Εχει ύπάγβι πανταχού, 
«χει τά πάντα ιδαΓ, «ΐν« πνευματώδης, καί αληθώς 
ώραΓος άνθρωπος. Έν τούτοις, 8ταν σκέπτομαι ψυ- 
χραίμως, 8ταν δέν «ύρίσχεται παρών,ώατε νά «ξασκή 
έπ*  «μού την γοήτβιάν του, πείθομαι,8τι «ίς τήν ?κ· 
φραβίν του κυριαρχεί ή χυνιχδτης χαί δτι πρβπ«ι νά 
δυ«πι«τ<3 «ίς τήν λάμψιν τών δρθαλμΰν του- Αύτή 
«ΐν« ή γνώμη μου χαθώς καί τής μιχράς μου Μαίρης, 
ή δποία ?χβι άπδ “tu>pa κρίσιν γυναικός.

«Και δέν υπολείπεται παρά νά σϊς περιγράφω χαί 
αυτήν. Εΐνε άνεψιά μου. Όταν πρδ πεντε «τών α- 
πέθανβν δ άδίλφός μου, αύτδ τδ παιδί άμενε μόνον 
βις τδν κόσμον. Τδ παρέλαβα λοιπδν χαί ίχτοτε τδ 
έχω ώς ιδίαν μου κόρην. Είνε δι*  «μ! άχτίς ήλιου. 
Γλυκεία, υπομονητική, φιλόστοργος, εξαίρετος οίκο- 
χυρά χαί πρδς τούτοις αξιαγάπητος χαί πολύ ευαί
σθητος.Εινε τδ δεξι μου χέρι αύτδ χαί δέν «ίξεύρω τί 
«’ιμπορούσα νά γίνω χωρίς αυτήν. Μόνον εΐς Sv 
πράγμα μ’ «στενοχώρησε. Δύο φοράς δ υίός μου τήν 
εζήτησεν είς γάμον καί αυτή ήρνήθη. "Εχω δέ τήν 
πεποίθησιν, δτι ίν ύπάρχη άνθρωπος Ικανός' νά τόν 
επαναφέρη είς τόν ίϊ'ον δρόμον, αύτδς είνε ή άνεψιά 
μου. ’Αλλά φεύ ! τώρα είναι πολύ άργά πλέον I Δέν 
ύπάρχει καιρός.

«Ήδη, κύριε Χόλμς, γνωρίζετε πάντας ίσοι ζώσιν 
ύπδ τήν στέγην μου χαί επιθυμώ νά εξακολουθήσω 
τήν Ιστορίαν μου.,

«Καθ’ ίν χρόνον «πίνομεν τδν καφέν εΐς τδ σαλόνι, 
μετά τδ γεύμα, ίιηγήθην τό «πεισόδιον εΐς τδν ’Αρ
θούρον καί τήν Μιίρην, 8τι έφερα είς τήν οικίαν τδ 
πολύτιμον κόσμημα άλλ’ άπέφυγα νά ονομάσω τδν 
υψηλόν επισκέπτην. Είμαι βέβαιος, 8τι ή Δίς Λούτσι 
Πώου, ή όποια μάς έφερε τόν καφέ, είχε φύγει, 
αλλά δέν ειμπορώ νά είπώ, άν ητο ή θύρχ πράγματι 
κλειστή. 'Η Μαίρη καί δ ’Αρθούρος μέ ήχουον μέ 
πολλήν προσοχήν καί είχον μεγάλην επιθυμίαν νά 
Ιδούν τό διάδημα*  άλλά δέν τδ έκρινα φρόνιμον.

— Πού τδ «βάλατε ; Μέ ήρώτησεν δ ’Αρθούρος. 
Είς τδ γραφ«ίον μου.

— Λοιπόν εύχομαι νά μή μάς έπισκεφθούν κλέ*  
πται τήν σημερινήν νύκτα.

— Τδ έχω κλείδωμένον.
— Ό 1 πάντα εύρίσκονται κλειδιά. Όταν ήμουν 

παιδί άνοιξα τδ γ;αφ«ιο μέ τδ κλειδί τού ντουλαπιού.
«Συχνά έλεγε τοιαότας βλακείας καί δέν έδωσα 

τόσην προσοχήν είς αύτήν τήν φράσιν του. Άλλά με 
ήχολούθησεν είς τδ δωμάτιόν μου ήσύχως καί μέ ύ
φος σοβαρόν.

— "Ακούσε, πατέρα, μού είπε, μέ μάτια χαμη · 
λωμένα, μπορείτε νά μού δώσετε 200 φράγκα ; 
' — "Οχι 1 δέν ειμτορώ, τοΰ άπεκρίθην αυστηρώς. 
Έως τώρα νομίζω, ήμουν πολύ γενναιόδωρος.

— Τδ γνωρίζω, υπήρξατε πολύ κσλός. Άλλά υού 
χρειάζοντοι αύτά τά χρήματα πόση θυσίφ. Άλλως 
δέν θά είμπορέσω νά παρουσιασθώ εις τδν κόσμον.

— Άκόμη καλλίτερα.
—Μάλιστα / Άλλά μή θέλεις νά αποχωρήσω ώς 

άτιμος άνθρωπος. Δέν ήμπορώ'νά υποφέρω αυτήν τήν 
'ιδέαν. Χρειάζομαι αύιά τά χρήματα έξάπαντος, μέ 
χάβε τρόπον χαί άν ίέν μθύ τά δώσετε, είμαι ηναγ- 
χασμένςς νά τά ζητήσω αλλού.

—-Μή περιμέν’ΐς ουδέ λεπτόν άπδ έμέ, τού «φώ
ναξα ώργισμένος, διότι ητο ή τρίτη φορά πού μοΰ 
«ζήτει χρήματα εντός τού μηνό;.

«Όταν έφυγε ήνοιξα τό γραφεΐον μου διά νά ιδώ, 

αν. δ θη
σαυρός μου 
ητο εν α- 

. σφαλείμ 
καί τδ έ- 
κλέίδωσα 
πάλιν."Ε
πειτα «γύ
ρισα 8λην 
τήν οίκίαν 

. μου,διάνα 
|· άντιληφθώ, άν ήσαν τά πάντα 

κλεισμένα. Αύτήν τήν φροντίδα 
τήν ίφινα συνήθως «ίς τήν Μαί- 
ρην, αλλά ούτό τδ βράδυ «προ
τίμησα νά άντιληφθώ δ ίδιος, 
άν «ϊμεθα ασφαλείς. Καθώς δέ 
κατέβαινα, διέκρινα τήν Μαί- 
ρην είς τδ παράθυρον τής άντι- 

/ κάμαρας, τό δποίον έκλεισε μό
λις μέ ε’ιδε.

Τδ δποίον £κλετό« νόλες £ΐδε.

(Έπεταε συνέχεια)

ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟΝ ΣΟΥ

’Εσέ μόνον ήγάπησα στδν ταοαχώδη β ον 
Σύ ήσο μόνη δι*  έμέ άκτίς τις θεοπεσία 
Σύ μ·ι παρείχες τήν χαράν «ξήλςιφες τούς πόνους 
νμν καί έοέάπώλεσα, η νύξ ή απαίσια 

εΐνε μόνον παρούσα I

Ήσο τό1 μόνον στήριγμα λιμήν παρηγοριάς 
καί ήμην τόσον ευτυχής δπόταν «οί ώμίλουν 
όπόταν σύναντώμεθα καί β*  έβλεπα σιμά μου 
σιωπηλά τά δάκρυα στοργήν μόνον «δήλουν 

πόσον σέ αγαπούσα !

Τΐ δέν θά έδιδον δι’ εσέ ϊνα μή σ*  άπωλέσω I 
μοί ήσο άπαροίτητος ησο τδ πϊν δι*  έμενα 
μόνη ή σχέψις πώς ποτέ θά «*  άπεχωριζόμήν 
τδν θάνατον μοί έφερε είς χείλη πικρσμμένα 

τδν πόνον στήν καρδίαν !

Καί τρέχανε τά δάκρυα ποταμηδδν γιά σένα I 
άλλ*  δχι ήτο δνειρον : Ούδείς θά έπεχείρει 
νά διαχωρήβη δυδ ψυχάς θερυώς άγαπωμενας 
ή λίθινος κορδία του, ώΐ ήθελεν εγείρει 

συνείδησιν άγρίαν 1

Άλλά ή Μοίρα ή σχληοά ήτις φθο«ε“ τ’ ώραιον 
«ζήλευσες τήν «φθαρτόν ειλικρινή ^λίαν 
μάς επληξεν ανένδοτος πρδς τόοας ικεσίας 
κ’ έχώρησε τήν άτυχή θλιμμένων μου χαρδίαν 

άπό τήν ιδιχήν σου !

Εΐνε πολύ οδυνηρός δ' μαΰρτς χωρισμός σου 
άπέπτη πλέον ή χαρά δέν δύναμαι νά ζήσω 
έν τ$ «ρέβει τής ζωής άκτΐνα δέν διακρίνω 
<5! δέν θα δυ/ηθώ ποτέ. .ποτέ, .νά λησμονήσω 

τήν προσφιλή μορφήν σου !

Κλεάνθη Ροάτάνον

ΕΠΚΤΠΟΗΙΚΟΗ ΠΑΙΓΚΙΟΚ

ΤρόπΟς του διακοίνειν μακοόβεν τδ 
πηκτόν ώδν άπδ τδ νέ^^λόν·

Περιτυλίξατε έν ώδν νερου^ν-'ϊ^άπδ δακτύ
λιον τι, έχ καουτσούκ, κατά''·.τδ μήκος αυτού. 
Τδ αύτδ πράξατε καί δι*  έτερον πηκτόν φόν 
καί άναρτήσατε άμφότερα διά μέσου δυο σιδη
ρών συρμάτων, τών οποίων τά άκρα άπολήγου- 
σιν είς κρίκους. Τούτου γενομένου περιστρέψατε 
τά φά μεταξύ τών δακτύλων σας, είς τρόπον 
ώστε τώ καουτσούκ νά λάβωσε τδν αύτδν ά- 
ριθμόν τών στροφών και είτα άφήσατε αύτά 
έλευθέρως. Τδ σκληρόν φδν Β θά στραφώ ζωη- 
ρώς κατά μίαν διεύθυνσιν, είτα κατ’ άλλην 

έπί τινας φοράς πρίν ή σταματήσιΐ). Τδ νερΟυ- 
λδν φδν Α άπεναντίας θά σταματήσ|) σχεδδν 
άμέσως. Τοΰτο προέρχεται έκ τοΟ 2τι τδ σκλη
ρόν ωδν,τοΟ όποιου τδ περιεχόμενον είναι στε- 
ρεώς προσκεκολημένον έν τφ κελύφει,περιστρέ
φεται τούτοχρόνως μετ’ αύτοΰ, ένφ τδ νερου
λόν ώδν είς τδ οποίον έδύθη περιστροφική κίνη
σες μόνον είς τήν έξωτερικήν αύτοΰ έπιφάνειαν, 
φυσικώς τδ έν αύτφ ρευστόν δέν θά λάβη μέρος 
εΐς τήν κίνησιν ταύτην.

"Ετερος τρόπος άπλουστερος τής διακρίσεως 
τοιουτων φών είναε ό εξής : Περιστρέψχτε τά 
φά σας έντός πινακίου και θέσατε έπ’ αύτών 
την χεϊρά σας πρδς στιγμήν, όπως σταματή- 
σητε τήν κίνησίν των*  θά παρατηρήσητε τότε 
ύψοΰντες τήν χείρα, δτι τδ μέν σκληρόν φδν 
όριστικώς έσταμάτησεν, ένφ τδ νερουλόν θά 
έξακολουθνί *ά  περιστρέφεται. Τοΰτο προέρχε- 
έκ τοΰ δτι ή έσωτερική ρευστή μάζα εξακολου
θεί τήν κίνησίν της και μετ’αυτής τδ κέλυφος, 
ένφ σείς έσταματήσατε τά φά.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚηλΙδες άπδ κακάο
Αί χηλίδτο άπό κακάο &φα<ροΰνται τό χαλήτιρον μί 

ψυχρόν ύδωρ, ίνφ μλ θερμόν ύδωρ ίξαφανίζονται δυ
σκολότατα.

Πώς καθαρίζεται τό yatfpov μεταξωτόν 
ϋψαόμα

Διά νά χαθαρίσωμιν μαΰρον μτταξωτόν ύφασμα, 
δίον νά τό τρίψωμίκ καλ&ς μί καάαρόν μαλακόν ύφα
σμα,κατόπιν σουρώνομτν θτρμόν χαφίν άπό λινόν ύφα
σμα’ άπλώνομιν τό μίταξογτόν Ιπί τινο; τραπίζηο καί τό 
πλύνομιν μί σπόγγον.Άφ’ ού σιιγνώοη κάπως, τό σι- 
διρώιομιν όκ τν)ς δι&ποδης μλ σίδηρον, όχι πολύ Ειρ
μόν.

Κεφτέδες
Κοπανίζΐΐΐ τό χρίας χαλΰς, littita χαδαρίζινι 3 

vtaiSiic xai 8 κρομμύδια, «α σχάζιιι ιί{ τά 4 χαι τά 
βύζιιι να βράσουν χαλ&ι' τα κάμιτι πουρί, ρίπτττί ίν- 
τό{ τοΰ χημα και τα ϋίτιιτ «ις την πυράν fnc να πί- 
ξουν δλίγον. Άφοΰ κρυώσουν, ξύνττι δλίγον τυρόν, 
σπάζττι 2-3 αύγό καί τ’δφίνττι 2-3 ώραο διόιαφου· 
σχώσονν, fauta δΐ τον; πλδττιτι, δλινρώνιτι χαι τον; 
τηγανίζιπ μί χαλην πυράν.

■ ■ iraMBtiw ■ ■

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

— Ή φιλοσοφία είναι ή ενωσις τών άπο- 
κτηθεισών γνώσεων τοΰ νοδς, ίστις έφαρμόζει 
*ύτάς., Δονμας.

—Ή φιλοσοφία εΐνε τδ άκτινοβολοϋν νέφος, 
έφ’ ού ό Χριστός έπάτησε,δπως άνέλθν] είς τδν 
Ουρανόν. Δόνμδς

—Ή μεγαλητέρα άσθένεια τής ψυχής είνε 
ή ψυχρότης.

—Μία έκ τών άνταυγειών τοΰ ούρανοΰ εΐνε 
καί ό γυναικείος γέλως. Hugo.

—Ή φιλία ούδέποτε βαδίζει θορυβωδώς. 

J. I. Rousseau.

— Εύκολώτερον είναι νά ήνε τις γενναιόδω
ρος ή δίκαιος. Doudon.

—-Ή ευτυχία ομοιάζει τήν ήχώ· άπομακρυ- 
νεται μέν, άλλ’ ούδέποτε φαίνεται.

Carmen Sylva.

—"Εκαστος επιθυμεί πιστόν φίλον, άλλ’ ού- 
δείςπροσπαθεί νά γείνρ τοιοΰτος.
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ΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΑ Ώ,ΦΕΛΟΤΝ

ΥΣΤΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Έμηροσια tit τί» Πλάστη χαρθίνα 
μ·α ίχόσχιαι Ιγώ οί ζηι&
Να μή χλαύσβς χοσΰι δι’ ίμΐνα 
’Ota» χλίον μΐ TSjjt νιχρδ.

Όταν δβί to βαμβάχι αία χιίλη 
Και τά χίβ«α μου ravt διμΐνα 
Τδ φραϊα σου μάιια, δ φίλη, 
Ά{ μή κλαύσιοοι tin για ‘μίνα,

Atv άξίζουοι, χδρη, τά δάκρυα 
Όταν χλίον ίγώ άχοθάκο 
τριαντάφυλλα κάμι κομμάτια ■ 
χι’ Ilia ράνι υιό τάφο μ*  Πιάνω.

θ’ δλαφρύσΐ} ίδ μαΰρο μου α&μα 
χ' tic ιδ μνήμα μου ήσυχοι θάμαι, 
ίλαφρδ θδ μι t!vt τό χ&μα 
ΣΙ χαΐ μδνη χι' ίχιΐ θδ θυμάμαι,

Κάϊρον tt 12)25)2)10.

Παναγ- Μ. Μελιόΰβς

■ ι ίΒΒΚφΜΐ ι" - *

ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ

Jlfif ήλθανι ιδ μαΰρα χιΛιδύνια 
\ια παραθύρια να χιίσουνι φωλιά, 
να φάλλουνι in’ τ' άνθισμίνα χλάνια 
τήν 8χο<ξι μί δλδγλυκη λαλιά.

Καί φαίνοννιαΐ σδν να χρνφομιλοΰνε 
για μιαν Αγάπη χδχουν μυστική, 
χι' δλδχαρα ίδΰ χι' ίχιΐ χιτοΰνε 
<8 πόσον tin δλα ιύτυχήΐ...

Παωι — πρω'ί όταν ό ήλιος βγαΐνιι 
xal Sivu ’σιή γή τδν πρώτο Ασπασμό, 
μα ή γλυχιια Λαλιά tow μδι γλυκαίνιι 
Λοΰ στίλνουνι χαράς χαιρετισμό.

Άθήναι

Χαράλ- Α. Κοντέιψαρης

ΕΝ ΠΙΚΡΟΝ ΔΑΚΡΥ
ΕΙΣΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ-ΦΩΚ Α

Χαράλαμπέ μου Ιφνγες 
«χύ thv ψεύτη Κόσμο, 
άαύ 1 τ’ αγγελικό παιδί 
Ttoff μούτζονις τόν διόσμο.

Τδν διόβμο,χαί τδ γιασεμί, 
τά ρόδα, χαί τά χρίνα, 
τδ πκδχαλδτριαντάφυλλο, 
τής ίνοιξις τά Τα.

Τί νά σοΰ πρωτοθυμηίώ 
τές χάρος σου, τά τόσα ! 
τδγέλοιοσου, τή λεβεντιά, 
τά νειάτ*  σου άχόμα ;

Κλαίω άχόμη χαί θρηνώ 
χαί θέ νά χλαίω χρόνια, 
ώς ψέλον ποΰ σ*  αγάπησα 
θά σέ θυμούμαι αιώνια.

Άχόμη δέν έγνώρισες 
τού κόσμον τήν αντάρα, 
χι*  αυτός δπου σέ άρπαξε 
άς ίχη τήν Κατάρα.

Κατάρα χαΐ Κατάρα ναί! 
χαί πόνος νά τδν π·.άσ«, 
auto? δ χάρος δ φονιάς 
πουλθβ νά σέ γελάση

Τί σο3 π»; πως σέ γέλασε; 
δ άτιμος, δ κλέπτης, 
δ τρισκατάρατος αυτός 
τού κόσμου δ μόν'ς ψεΰτηι;

Μπάμπη, παιδί μου κ*  ά- 
[δςλφέ 

γιατί νά μας άρήσηί, 
σέ λύπη χαί σέ δάχρυα > 
δλους νά μϊς (Miiji?

Ό κόσμος άν δέν σ’άρεσε

Σιδάμο, Άβυσσινίας.

στδν κόσμο γιατί ν’άρθης, 
σά· άγγελος αληθινός 

• στδν άδη νά πετάξ^ς;

Ή Εενητιιά ή άπονη 
σέ χόρδισε χι’ αύτή, 
εσύ, γ^ά δέν πολέμησες 
άχ ! Μπάμπη μου, γιατί;

Αστροπελέκι νόμισα 
πουλβε στήν χεφαλή μου, 
τήν άπαισία εΐδησι 
σάν άχουσα,παιδί μου.

Μου φαίνεται σάν βνειρο 
Στ*  αλήθεια δέν πιστεύω, 
πώς ’πέθανες! Χαράλαμπε 
χι*  άχόμα περιμένω.

Νομίζω πώς θά σέ ειδώ 
σάν πρώτα μϊά φορά, 
νά πούμε τίνα τ’ άλλο, 
μέ γίλοια μέ χσρά.

Στη μνήμη μου σάν ερ- 
Ιχεται 

ή ιερά μορφή σου, 
τότεΙ θυμούμαι τά παλιά 
άχ! Μπάμπη, ένθυμήσου!

Όσοι τδν εγνωρίσατε τδν 
(Μπάμπη τδ Φω«8 μου 

νά χύστε μαύρο δάκρυ, 
νά φθάνη στά ουράνια 
στοά Κόσμου άχόμ*  τήν 

[άχρη.

Ό,τι χι’ άν γράψω πε^ά 
[γιά σέ 

χι*  8τι χι’ άν ’πώ άχόμα, 
τόσον άχόμη χαίομαι 1 1 
γι^ά σου, χαλή σου ώρα.

Α- Ν. Κατρεβάνος

Ή επίδρασις τής μουσικής δεν · περιορίζεται 
ε’ς τήν ακουστικήν μόνον άϊσθησιν.' Ό δό- 
κτωρ Γκόρντον, εξ ’Αβάνας, άνεκάλυψεν, δτι 
έκαστον μουσικόν δργανον έπενεργεΐ υπό διά
φορον ‘θεραπευτικήν έποψιν.Τό βιολίον έπιδρδ 
εΰεργετικώς έπί τών μελαγχολικών καί υπο
χονδριακών ή μπάσα βιόλα επιτυγχάνει θαυ
μάσια άποτελέσματα έπί νευρικών άτονιών, 
έπί φλεγματικών προσώπων ή καί Υποκειμένων 
είς μυστικισμόν. Ή άρπα ε’νε επωφελής κατά 
τοΰ υστερισμού, τό φλάουτον έπί τών ψυχι
κών παθήσεων. Ό δξυβόας τονώνει τό σύ
στημα καί κατευνάζει τούς έξ ατυχημάτων δια- 
σαλευθεντας εγκεφάλους.

Ή κλαριονέττα είνε κάλλιστον δργανον διά 
τάς νευρικός έξάψεις.

Ή τρόμπα είνε λυσιτελής κατά της μανίας 
της καταδιώξεως.Τό γαλλικόν κεράς κατευνάζει 
τήν οργήν. Ή κορνέττα καταπολεμεί τήν έξα- 
σθένησιν. Τό τρομπόνι χρησιμεύει κατά της... 
κωφαμάρας 1

Άλλ’ άν ή μουσική έχει τήν καλήν της 
δψιν, ή κατάχρησις αυτής δΰναται νά προξε- 
νήση έζάντλησιν καί νευρικούς έρεθισμούς, 
έκδηλωμένους διά πυρώσεως τοΰ προσώπου 
καί δύσπνοιας.

Πολλοί μουσικοί πάσχουν άπό μελαγχολίαν. 
Ό Περγκόλεζε ήτο Ιπιθάνατος,δταν έγραψε τό 
«Στάμπατ Μάτερ». Τέλος ή μουσική δυνατόν 
νά έπιφέρη Υπνοβασίαν έξ Υποβολής.

ns: imiAi μγμ haotsios
’Ιδού ή συνταγή μερικών ’Αμερικανών έκα- 

κατομμυριούχων,έρωτη&έντων τί πρέπει νά χά- 
μγ τις, δπως euvovj&vf ύπδ τής τύχης.

Ό Κάρολος Rboadway Rousse, κάτοχος 
24 έχατομμυρίων δολλαρίων, είπεν : «*Η  τύχη 
ίέν έξαρτάται ούτε έκ τοΟ χρόνου, οδτε έκ τοΰ 
τόπου, ούτε έκ τίίς τύχης, άλλά μο’νον έκ τοΰ 
άνθρώπου. Όσον περισσότερον ό άγρδς είνε ευ
ρύς, τοσοΰτον μεγαλητέρα έσεται ή συγκομιδή.

*Η εργασία, ή τιμιότης, ή οικονομία καί ή 
άκρίβεια είσίν αί άσφχλείς βάσεις τής περιου
σίας. Τουναντίον ή πίστωσις καί ό συνεταιρι
σμός είσίν οΐ έπικινδυνωδέστεροι έχδροί τοΰ εμ
πορικοί βίου.

’Αγοράζετε ταχέως καί πωλείτε μέ έλάχι · 
στον κέρδος, τοϋτο θά σάς δώση πολύ έξαίρετα 
Αποτελέσματα.»

Ό Collis Ρ. Huntigton, κάτοχος 200 έκ. 
δολλαρίων είπεν, οτι τό καλείτερον μέσον διά 
νά κάμγ) τις περιουσίαν, είναι ή ΐχεμύθεια*  δέν 
πρέπει τις οδδέποτε ν’ άνακοινώνη είς άλλους 
τά σχέδιά του· δέον προ πάντων να είναι Αγα

πητός μεθ’ όλων τδν προσώπων, μετά τών 
όποιων εύρίσχεται είς σχέσεις καί ιδίως μετά 
τών δυστροπών Ανθρώπων. Όπόταν έξετάση 
τις μίαν ύπόθεσιν ύφ*  δλας αύτής τάς περιπτώ
σεις, δέον έμπεριστατομένως κατ’ ευθείαν νά 
βαδίσει πρός τά εμπρός και θά έπιτύχγ.»

*0 οικονομολόγος ΡοΟσεν, κάτοχος 400 έκ. 
δολλαρίων εΐπεν, ότι ούδείς νέος άνήρ πρέπει 
νά άπελπίζηται, έάν ή έπιτυχία δέν Αντηχεί 
είς τάς πρώτας προσπάθειας. Ίνα έπιτύχρ, δέον 
νά ή τίμιος και φίλεργος, νά διατηρώ δέ προ 
πάντων μεμετρημένην οικονομίαν.

Ό τραπεζήτης D. Ο Wills κάτοχος 100 
έκατ. δολλαρίων, εϊπεν, δτι έάν κοιμ&ται τις 
όκτώ ώρας, εργάζεται 12 καί άφαιρεΐ τό υπό
λοιπον τις ήμέρας διά διασκέδασήν πνευμα
τικήν, πληρώνει τάς συναλλαγματικάς του 
πάντοτε μίαν ήμέραν πρό τής λήξεώς των 
καί έπί 5 δολλαρίων κέρδους θέτει κατά 
μέρος εν, ιδού Ασφαλώς τό Αληθές μέσον νά 
κάμη περιουσίαν προ πάντων δέον νά μή το- 
ποθετή τάς οικονομίας του εις έπιχειρίσεις τυ- 
χηράς, άλλά τουναντίον νά τάς καταθέτη είς 
Ασφαλή τινά τράπεζαν ή είς έπιχειρήσεις σιδη
ροδρόμων.

O’Andrew Carnegie ό βασιλεύς τών σιδη 
ροδρόμων είπεν, δτι προτιμώτερον είνε νά ζητή 
τις έλάχιστον χερδος είς έπιχείρησιν ήσυχου καί 
Ασφαλή ή νά έπιδιώκγ καί κερδοσκοπή διά 
μέγα κέρδος είς έπιχειρήσεις επικίνδυνους.Άλ
λως τε τό μυστικόν τοΰ πλούτου περιλαμβά
νεται ολόκληρον έν ταΐς άκολούθοις λέξεσιν : 
Ακρίβεια, ταχύτης, ενέργεια, ψυχραιμία, οικονο
μία καί ό Απαραίτητος κανών νά μή παρασύ- 
ρεταί τις ΰπό άλλου.
. Ήδη υπολείπεται νά θέσγ τις είς ενέργειαν 
τάς Ανωτέρω εύκολους συνταγάς, όπως φθάσγ 
είς το ποθητόν Αποτέλεσμα, δπερ εύχόμεθα 
άπό καρδίας είς πάντα Αναγνώστην ήμών.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΥ

Για ιή γιοριή αου οήμιρα
Έίήτηοα σιή χλάσι

ΕΙς τή φιγγύλουστη νυχιιά
στ’ άνθη ιά μυρωμίνα 

‘Era τραγούδι νά μου 'χοϋν
για oira »ά ταιριάζγ).. .. 

χαΐ χιιά μ' άχοχριθήχανι
— ιδλν βρίσχουμι χανίνα >

Elf τήν άχιλαισΐα μου
“Εοιριιμα άλλου τδ βλίμμα 

χαί τ’ άηδονάχια ιρώτησα
’ExtTva νά μου χοΰνι 

χαΐ tit τδ γλυχδ ιραγοθόι τουι
"Ακόυσα να μοΰ λίνι

δα&ί νυφούλα γρήγορα 
Ιοίνα θδ νδ Ιδοΰνι...

Ζάκυνθος
"Αγγελος Σαλούτόης



2ΰ Η ΦΥΣΤΣ

Τδ τελενταιον Υπόδειγμα έσθήτος καϊ πίλου 
τοΰ Παρισινόν ου(ΐμοΰ. (Έχ της 'EU^lSos)

ΤΟΜΟΙ χρυσόδετοι «Φύσεως» καί «Πανορά
ματος» εύρίσκονται παρ*  ήμϊν άντι δρ. 15 τών 
Πρώτων καί δρ. 12 τδν Δευτέρων, έλευθεροι 
ταχυδρομικών τελών.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Κυρία.—Kai «be πράγματι φίλδισι αυτό ;
Έμπαρος.—Άμ μποροΰσ*  ποτέ ό ελέφας νά «1χ« 

ψιότιχα δόντια ;

Κ*έπτης  (μετά τήν άβωωιίν τσυ πρδς τδν συνή
γορόν του).— Περίφημα τά ιιπ«ς, χόρια Δικηγόρε... 
έξοχα...Μιά χαρά μπορούσα νά ίχλιβα περισσότιρα.

,Κύοιος.—Πώς ή χόρη σας πηγαίνει ι* ’ αύ’δν τδν 
κύριον ; Δέν ξεύρετ», αυτός έχει άρραβωνισβή τρεις 
φορές ίως τώρα.

Κυρία.—Μην άνησυχήτε, άν άρραβωνισθή μέ τήν 
χάρην «ου, δέν 6ά ξεμπλέξη.

Πλούσιος ϋμαοροι (πρδ; υπάλληλον, ζητοδντα τήν 
χάρην του).Τή» χάρην μου, μάβ«τ«, την δίνω μονάχα 
ιίς ενα υπάλληλον, ποΰ νοιώβει άπδ έμπόριον. Άπι- 
δείξατέ μου σεϊς-πώς «Ισθ« τοιοΰτος.

Ό Εμποροι. Ιδού, άπλούστατα. *Αν  . δέν «ιχα ύπ*  
άφιν μου τδ εμπορικόν μου συμφέρον, δέν θά ήθίλα 
διόλου νά πάρω τήν χάρην σας.

Ξενοδόχος ΙΕοχήι (πρδς πελάτην γίυματίζοντα).— 
Είδατε τί φύσι; έδώ I '

Περιηγητής.— Ναί, 8λα εΐνε φυνιχά έδώ, έχνδς 
τοΰ βουτυρου χαί τοΰ χρασιοΰ.

— Όταν άρραβωνιάσΟηχα τδν Γιώργύ μου, μοΰ 
ελεγεν, δτι «ύρίσχετο εΐς τδν ίξδομον ουρανόν.

—Τδ πιβτβύω. Διότι είχεν άρραίωνιασθή ήδη ίξ

■ —Μόνον δέκα λεπτά ώμίλησα μέ αυτόν τδν άν- 
βρωπον χαί μέ «ιπ« χουτόν.

—Τί, έχρειάσβηχε δέχα λ«π·ά νά τδ χαταλάδη ;

■■ -

ΚΑΝΟΝΕΣ

Ούδέν κομίζεται γεγενημένον πρό τοΰ άποδειχίήναι 
8τι γεγονε.

Γυναίκες άγαβαΐ σπάνιαι, χαχαΐ δέ πλείσται.

’Αδελφός ου δυναιαι χατηγορήσαι αδελφόν.

Ή αμφιβολία διαφάείρςι τήν ενέργειαν.

Ό έλάττων ου δει*  χρίνειν τδν μείζονα.

Τδ μέγα πλημμέλημα Ισοδύναμε; τφ δόλφ.

Ή μέση δδός έχλεχτέα.

Ή άνάγχη οΰχ εχει νόμον.

Οόδε'ις παρέχει δπερ ούχ έχει.

ΟύδεΙς ένοχοποιείτα: πρδς τδ αδύνατον.

Τςις οφβαλμοίς μάλλον ή τοίς ώσ! πιστευτέον.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ είς νέαν έτος παραχχλοΰνται οί χα- 
βυστεροδντες τδ πχρελύ ν, 6πως μί; άποστείλωσι τήν 
συνδρομήν των πρδ; άτοφυγήν διακοπής τής περαι
τέρω αποστολής τή; «Φυσεω;».

EiTASTBMA rmn nuas 
ΑΠΟΣΤ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΠΟΥΑΟΪ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΠΕΡΑΣ ΕΝ ΚΑΊ’ΡΛ
Μεγάλη συλλογή γυναικείων πίλων τοΰ τε

λευταίου ουρμοΰ έξ Υποδειγμάτων των Παρι- 
σίων. ’Υλικά πρώτης ποιότητος.'Εργασία έπι- 
μεμελημένη. Τιμά! συγκαταβατικοί.

ΕΛΔΗΝΙΕΟΒ miPOBAiSTEIOK W MEI0S
ΚΛΝΣΤ. ΑΜΠΑΡΤ2ΑΚΗ

'Οδός Ελληνικέ», άρ. 48. Έν Όδηόόφ
’Γπάρχουν δλα τά είδη τής ζαχαροπλα

στικής Ανατολικής καί ευρωπαϊκής κατασκευής 
ώς κα'ιγλυκίσματα καί σιρόπιαβλων τών ειδών 
έξ όπωοικών γνησίων*  ομοίως παγωτά, πάστες 
Απείρων ειδών, £010S, φοντάν, κτλ. Τδ κατά
στημα αυθημερόν έκτελεΐ πΑσαν παραγγελίαν 
διά γάμους, βκπτίσεις, έορτάς, εσπερίδας κτλ. 
Υπάρχει καί καφενεΐον μετά σφαιριστηρίων 
έντός τού καταστήματος,διαμερισμάτων, Ιδιαί
τεροι θάλαμοι καί Αναγνωστήριου. Περιποίη- 
σις προθυμότατη. Τιμαί μέτρια».

ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
ΣΑΒ- ΒΑΡΒΙΤΣΙΛΤΟΥ 

'Οβος ΆβηνΛς
Φημίζεται διά τήν Ακρίβειαν καί τελειότη

τα πάσης παραγγελίας. Υφάσματα βλων τδν 
ειδών καί ποιοτήτων. ’Ενδυμασία» τοΰ τε
λευταίου συρμού στερεότατα; κατασκευάζονται 
έντός τριών ήμεοών ύπό πεπειραμένων τεχνη
τών. Κόπται ειδήμονες έγγυώνται Ασφαλώς 
τήν έκτέλεσιν. Τιμαί συγκαταβατικαί.

ΜΕΓΑ ΧΡΤΣΟΧΟΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ 

ΑΔΕΛΦ. ΣΑΡΑΤΔΑΡΗ 
Έν θεοδωΛφ, Ρω<ί<ίιας

Βραβευ&έν έν τή Ρωσσική 'Εκθέσει τοΰ Ρο
ατοβίου των προϊόντων τής Βιομηχανίας καί 
Γεωργίας τφ 1908 δι’ Άργυρον Βραβείου, ώς 
Ιπίσης και έν τή 'Εκθέσει τής Σαμάρας τής 
Ρωοσίας τφ 1908 διά χρυσού μεταλλίου.

Πωλοννται παντός εΓδονς κοσμημάτων καί 
ώρολογίων διαφόρων τιμών, ώς καί εΙκόνες καί 
Εκκλησιαστικά σκεύη.

Γ- Ν· ΚΑΤ1ΝΑΚΗΣ 
ΒΑΡΝΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ) 

. Adr. tfelSgr. CATINAKIS
Εισαγωγή καί ’Εξαγωγή ’Αποικιακών 

Προϊόντων επί προμηθείς, ώς και δερμάτων 
κατεργασμένων.

I. ί· ΚΑΤ0Π0ΤΑ0Σ ΚΑΙ ΣΑ
Ολατεϊα Αγίας Αικατερίνης 

Αλεξάνδρεια — Αίγυπτος 
ΕίσαγωγΛ διαφόρων προϊόντων Εύρώπης 

καί Τουρκίας·
Μεγάλη παρεκαταθήκη Αποικιακών προϊ

όντων·
Πώληόις χονδμνκώς καί έπί προμηθείς»· 
Αντιπροσωπεία έμπορικών οίκων καί ίρ- 

γοόταόίων·

ΜΕΓΑΣ ΟΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙ Ι ΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΝΙΑ ΚΟΠΟΙ TAX

Ε. Α. ΤΟΥΔ 
Ίδρνθείς τφ 1884 άν Κεφαλληνία 

'ΓποκατάΟτημα έν Άθήναις 
όδάς Προαάτείου

Οίνοι διαφόρων ποιοτήτων γνήσιοι «αί έπι- 
μεμελημένοι ώς καί κονιάκ Αρίστης ποιότητος 
παλαιοί, εύγευστοι καί υγιεινοί, μέ πάσαν 
έγγυησιν καί Ακρίβειαν. Οί δοκιμάζοντες δέν 
μεταμελούνται.

0ΙΝ0ΠΝΕΓΜΑΤ0Π0ΙΕΙ0Ν
ΑΝΤΛΝΙΟΓ Γ. ΑΚΓΛΑ
’Οδός Μνηματακίων 32 

Έν Πέρα Κωνσταντινουπόλεως
Οίνοι Θήρας καί οινοπνεύματα παντός εί

δους προερχόμενα έκ τών ίδιων καταστημάτων 
τής Θήρας. Κονιάκ γνήσιον και παλαιόν. Έ· 
λάια πρώτης ποιότητος. Ντομάτα Θήρας και 
σαπών Κρήτης. Πώλησις λιανικώς καί χονδρι- 
κως. Προμηθευτής τής Μεγάλης Εκκλησίας. 
όΕξαγωγή καί Εισαγωγή.



Η ΦΤΣΙΣ 1910. ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ
“Εμπορος οίνων καί ποτών

*Εν "Οδηόόφ ΠΧ· ΑΙκατερίνης

Κατάστημα τέλειον ύφ’ δλας τάς έπόψεις. 
Παρακαταθήκη τών καλητέρων εύρωπ.οίνων, 
έλλην. χονιάχ ώς χαί διιλισμένων έλαίων. 
’Ακρίβεια, χαθαριότης χαί τάξις άγγλιχή χαί 
είς τήν έντέλειαν. ΤίμαΙ συγχαταίατιχαί. 
Διατηρεί τήν έχλεκτοτέραν τάξιν. Πβσα &\\·η 
σύστασις εϊναι περιττή.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ
Έν όδώ Πέρα—Κων)πολις

Ξενοδοχεϊον έντβλώς οικογενειακόν καίσχε- 
τιχώς οικονομικόν.

Έσηατόριον table d’Hote μέ μαγειρικήν 
έκτακτον. Αίθουσα μέ κλειδοκύμβαλου, ■Ηλε
κτρικά, τηλέφωνον, λουτήρας χτλ. Συνιστβται 
ιδίως ταΐς οίκογενείαις.
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Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
Έβδο^αδεαίως Ακδεδομένη 

ΕΝ Α®ΗΝΑ|Χ
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Συνωδά τώ πνεύματι τής ανορβώσιως ήρ- 
ξατο πρό τριών έβϊομτδων «χδιϊομένη εβδομα
διαία έφηυερίς Πολιτική, Κοινωνιολογική καί 
Φιλολογική, Εικονογραφημένη, εχρυσα ουνερ - 
γάτας τούς δοκιμωτερους καλάμους της Έλλάτ 
δος και Τουρκίας καί τών κυριωτέρων ευρω
παϊκών κέντρων καί μέ άρχάς εντελώς άνορ- 
θωτικάς χαΓ πατριωτικάς ύποβτηρίζουαα εχθύτ 
μως τδ καλόν και καυτηριάζουαα , αμειλίκτως 
τδ κακόν, έχουσα εκ τών προτέρων είασφαλίση 
τά υλικά και ηβικά πολυετή κεφάλαιά της.

‘Η «Φύσις· τιβεμένη παρά τδ πλευρδν τοι· 
αύτης εθνωφελούς δράσεως καί εργασίας βέλει 
υποστηρίζει διαρκώς συνιστώσα τδ τοιοΰτον 
εθνοσωτήριου δημοσίευμα τοϊς άπανταχοδ συν- 
δρδμη'αϊλ καί άναγ-ώσταις αύτής, δηλοίσα έν 
ταυτώ, δτι δέχεται καί ‘γγραφάς συνδρομητών 
διά τών γραφείων χαί πρακτόρων αύτής.

Σνυδρομαί ‘ΑνίξαρτΛτον.
Έν ’Αβήναις..................... Δρ. 7
Έν ταΓς Έπαρχίαις ■ ’■ ■ ■ > ■ 81/2
Έν τώ Έξωτερικφ · <.· · ■ Φρ. 10 
Έν ’Ρωσσίςε .......... £ούβλ. 5 
Έν Αΐγύπτω......... .. · · · σελλίν.ΙΟ
Έν ’Αμερική········· δολλ- 2'/s
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ΖΤΘΟΓΊΟΙΕΙΟΝ ΦΙΞ
ΕΝ Α®ΗΝΑΙΧ

Είναι τδ άρχαιότερον δλων καί έχει τήν 
μεγαλειτέραν κατανάλωσιν. Ποιητής άρίστη 
χαί ύγιεινή κατ’ άπομίμησιν τίίς γερμανικής, 
μέ δλουςτούς κανόνας τής επιστήμης. Συνιστά- 
ται και είς τά νοσοκομεία χαί άναρρωνύοντας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
“ΟΡΙΕΝΤΑΛ,,

ΕΝ ΖΟΤΧΟΎΜ' THE' ΡΛΧΧΙΑΖ

Κεϊται είς τήν καλειτέραν θέσιν τής πόλεως παρο 
τήν ακτήν και έναντι τοΟ κήπου, ίνβα τδ βέρος προσ· 
έρχεται ίσασα ή κμλειτέρα -τάξις τής. πόλεως, παι,· 
ανιζούσης καθ’-έσπέρας τής 'στρμν. μουσικής.

Έστιατόριον καί καφενείου πρώτης τάζεως, υλικά 
καί υπηρεσία άμεμπτος. Δωμάτια πρδς ύπνον πρώ
της τάζεως, καβαριότητος καί προθυμία απαράμιλλος.

Τδ κατάστημα καινουργές καί μεγαλοπρεπές, ε- 
στολισμόνον καταλλήλως μέ καινουργή έπιπλα και 
ήλεχτρικδν φωτισμόν, είναι αντάξιον τής έλληνιχής 
φιλοκαλίας και πάσης ΰποστηρίξεως.'

. Διευβυνται :
Δηρητρεάδης χαί Μαριέτης

«■ΙΜΐΙ .

•Οδός Ούάλ-Μπέρχερ. ΈΛβεκέα έν Καϊρφ 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΨΗ, ΙδιοκτΛται

ΤιμαΙ άρτομέναι. Υπηρεσία πρόϋνμοζ.Δω- 
μ·ίτια χαϋαρίι χαί περιποιημίνα.

ΓΝΠΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοϋνται.οί.καθυιίτεροϋντες έτι Ουν- 

δρομάς της «Φύδεως» δπως ευαρεστούμενοι, 
άποότεέλωΰιν- Λμΐν ταύτας Ουντόμως,καΟόδον 
θέλομε*  διαέοόήεϊ έν.ένάντίμ. περιπτώδει την 
περαιτέρω άηοότολήν τών τευχών. ’Ελπίζο
με*,  δτι όύτόι άναλογιζδμενοι'τό δίκαιον καί 
τάς δαπάνάς Λμών βέλουόι όπεύοει. χωράς νά. 
άνάμείνώόι καί Ιδιαιτέραν είδόποίηδίν μας’

Ή ΔιενΟυνδις

ΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΩΦΕΛΟΪΝ

Ή Ιπίδρασις τής μουσικής δέν περιορίζεται 
ε?ς τήν άκουστικήν μόνον αϊοθηοιν. 'Ο δό- 
κτωρ Γκ^ντον, έξ ’Αβάνας, άνεκάλύψεν, δτι 
έκαστον μουσικόν δργανον επενεργεί ύπό διά
φορον θεραπευτικήν έποψιν.Τό βιολίον επιδρά 
εύεργετικώς έπί τών μελαγχολικών καί υπο
χονδριακών ή μπάσα ’βιόλα έπιτυγχάνει θαυ
μάσια αποτελέσματα έπί νευρικών άτονιών, 
έπί φλεγματικών προσώπων ή καί υποκειμένων 
είς μυστικισμόν. Ή άρπα εινε επωφελής κατά 
τοΰ υστερισμού', τό φλάουτο*  έπί τών ψυχι
κών παθήσεων. Ό δξυβόας τονώνει τό σύ
στημα καί κατευνάζει τούς έξ ατυχημάτων δια- 
σαλευθέντας εγκεφάλους.

Ή κλαριονέττα εϊνε κάλλιστον όργανον διά 
τάς νευρικάς έξάψεις.

Ή τρόμπα εϊνε λυσιτελής κατά τής μανίας 
τής καταδιώξεως.Τό γαλλικόν κέρας κατευνάζει 
τήν οργήν. Ή κορνέττα καταπολεμεί τήν έξα- 
σθένησιν. Τό τρομπόνι χρησιμεύει κατά τής... 
κωφαμάρας !

Άλλ’ δν ή μουσική έχει τήν καλήν της 
δψιν, ή κατάχρησής αύτής δύναται νά προξε- 
νήση έξάντλησιν καί νευρικούς ερεθισμούς, 

—έκδηλωμένους διά πυρώσεως τοΰ προσώπου 
καί δύσπνοιας.

Πολλοί μουσικοί πάσχουν άπό μελαγχολίαν. 
Ό Περγκόλεζε ήτο Ιπιθάνατος,δταν έγραψε τό 
«Στάμπατ Μάτερ». Τέλος ή μουσική δυνατόν 
νά έπιφέρη υπνοβασίαν έξ υποβολής.

Uns μι τε_μ raw wnios
’Ιδού ή συνταγή μερικών ’Αμερικανών έκα- 

χατομμυριούχων,έρωτηθέντων τί πρέπει νά κά- 
μγ τις, δπως εύνοηθή ύπό τής τύχης.

Ό Κάρολος Rhoadway Rousse, κάτοχος 
24 εκατομμυρίων δολλαρίων, είπεν : «Ή τύχη 
δέν έξαρτώται ούτε έκ τοΟ χρόνου, ούτε έχ τοΰ 
τόπου, ούτε έκ τής τύχης, άλλά μόνον έκ τοΰ 
άνδρώπου. *Οσον  περισσότερον ό άγρός εϊνε ευ
ρύς, τοσούτον μεγαλητέρα έσεται ή συγκομιδή.

Ή έργασία, ή τιμιότης, ή οικονομία καί ή 
άκρίβεια εισίν αί άσφαλεΐς βάσεις τής περιου- 

, σίας. Τουναντίον ή πίστωσις καί ό συνεταιρι
σμός είσίν οί έπικινδυνωδέστεροι έχθροι τού έμ· 
πορικοϋ βίου.

Αγοράζετε ταχέως καί πωλεϊτε μέ έλάχι · 
στον χέρδος, τούτο θά σόίς δώσγ) πολύ εξαίρετα 
άποτελέσματα.»

Ό.Collis Ρ. Huntigton, κάτοχος 200 έχ. 
δολλαριων εϊπεν, δτι τό καλείτερον μέσον διά 
νά κάμ^) τις περιουσίαν, tlvat ή έχεμύθεια’ δέν 
πρέπει τις ούδέποτε ν’ άνακοινώνγ είς άλλους 
τά σχέδιά του· δέον πρό πάντων νά εϊναι άγα- 

πητός μεθ’ δλων τών προσώπων, μετά τών 
όποιων εύρίσκεται είς σχέσεις καί ιδίως μετά 
τών δυστρόπων ανθρώπων. *Οπόταν  έξετάσγ 
τις μίαν ύπόθεσιν ύφ’ δλας αύτής τάς περιπτώ
σεις, δέον έμπεριστατομένως κατ’ ευθείαν νά 
βαδίσγ) πρός τά εμπρός καί θά έπιτύχη.»

*0 οικονομολόγος Ροΰσεν, κάτοχος 400 έκ. 
δολλαριων είπεν, δτι ούδείς νέος άνήρ πρέπει 
νά άπελπίζηται, έάν ή επιτυχία δέν άντηχεϊ 
είς τάς πρώτας προσπάθειας. *Ίνα  έπιτύχη, δέον 
νά η τίμιος καί φίλεργος, νά διατηρώ δέ πρό 
πάντων μεμετρημένην οικονομίαν.

Ό τραπεζήτης D. Ο. Wills κάτοχος 100 
έκατ. δολλαριων, εϊπεν, δτι έάν κοιμάται τις 
όκτώ ώρας, εργάζεται I 2 και άφαιρεϊ τό ύπό- 
λοιπον τής ήμέρας διά διασχέδασιν πνευμα
τικήν, πληρώνει τάς συναλλαγματικάς του 
πάντοτε μίαν ήμέραν πρό τής λήξεώς των 
χαί έπί 5 δολλαριων κέρδους θέτει κατά 
μέρος tv, ίδού άσφαλώς τό άληθις μέσον νά 
χάμγ περιουσίαν πρό πάντων δέον νά μή το- 
ποθετν! τάς οικονομίας του είς επιχειρήσεις τυ- 
χηράς, άλλά τουναντίον νά τάς καταθέτγ είς 
άσφαλή τινά τράπεζαν ή εις επιχειρήσεις σιδη
ροδρόμων.

O'Andrew Carnegie ό βασιλεύς τών σιδη 
ροδρόμων εϊπεν, δτι προτιμώτερον εϊνε νά ζητή 
τις έλάχιστον κέρδος είς έπιχείρησιν ήσυχον καί 
άσφαλή ή νά έπιδιώκη καί κερδοσκοπή διά 
μέγα κέρδος είς έπιχειρήσεις έπικινδύνους.Άλ
λως τε τό μυστικόν τοΰ πλούτου περιλαμβά
νεται ολόκληρον έν ταϊς άκολούθοις λέξεσιν : 
άκρίβεια, ταχύτης, ενέργεια, ψυχραιμία, οικονο
μία και ό Απαραίτητος κανών νά μή παρασύ- 
ρεταί τις ύπό άλλου.

*Ήδη υπολείπεται νά θέσγ τις είς ενέργειαν 
τάς άνωτέρω εύκόλους συνταγάς, δπως φθάση 
εις τό ποθητόν άποτέλεσμα, δπερ εύχόμεθα 
άπό καρδίας είς πάντα άναγνώστην ημών.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΥ

Για τη ϊΐοβ’ή σου σήμι^α
Έζήιησα σιή ηϊάο»

Ett *η  φιγ)έ).ουοιη yvxtia
ot' Svdz; ta μυραμΐνα

'Era ιραγοΒίι ra μου 'novr
γιίι oira »ά -ιαίβΐάζι/·· ·. 

χα« χ«ιά μ' inoxgi&r^art
— •Sir βρίσκουμι xarira

Etf ti]r Smlniola μου
“Eotgeya &11οΰ το βΐίμμα 

καί τ' &ηίο^κια ΐβώτησα
'Exeira >ά μου aoSre

καί tie το γΐυκο τραγούδι ιον:
Ακόυσα να μοϋ Jibe

ΛπΛς τυφούλα γρήγορα 
iolra &1 νά lSo$re...

Ζάκυ»9οτ
Άγγελος Σαλούτόης



Η ΦΥΣΪΧ

Τύ τελενταΐον υπόδειγμα εσ&ήιοί και πίλον 
τον Παριαινον σνρμοϋ. (Έκ τή{ 'EllqrlSot)

ΤΟΜΟΙ χρυσόδετοι «Φόσεως» καί «Πανορά
ματος» εύρίσχονται παρ’ ήριϊν άντι δρ. 15 τών 
Πρώτων καί δρ. 12 τών Δευτέρων, ελεύθεροι 
ταχυδρομικών τελών.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Κυρία.—Καί εϊνε πράγματι φίλδεσι αυτί ·
Έμπορος.— *Αμ  μπορούσε ποτέ δ έλέφας νά είχε 

ψεύτικα δόντια ;

Κ»έπτης (μετά τήν άθωωτίν του πρδς τδν συνή- 
γερόν του).— Περίφημα τά είπες, χύριε Δικηγόρε... 
έξοχα...Μιά χαρά μποροίσα νά έκλεβα περισσότερα.

Κύριος.—Πώς ή χόρν^ σ«ς πηγαίνει.μ*  αύ'δν τδν 
χύριον ; Δέν ξεύρετε, αυτός έχει άρραβωνισθή τρεΓς 
φορές έως τώρα.

Κυρία.—Μην άνησυχήτε, άν αρραβωνισθη μέ τήν 
κόρην μου, δέν θά ξεμπλέξη.

ΠΙοίαια: Ιμποροι (πρδς υπάλληλόν, ζητοδντα τήν 
κόρην του).Τήν κόρην μου, μάθετε, τήν δίνω μονάχα 
εις ένα ύπάλληλον, ποΰ νοιώθει άπδ έμπόριον. Άπι- 
δείξατέ μου σέΤς πώς έισθε τοιουτος·

Ό έμπορος. Ιδού, άπλούστατα *Αν  δέν είχα ύπ*  
δψιν μου τδ εμπορικόν μου συμφέρον, δέν θά ήθιλα 
διόλου νά πάρω τήν κόρην σας.

Ξτκοδύχοτ ίξοχί}^ (πρδς πελάτην γευματίζοντα).— 
Είδατε τί φύσις εδώ 1

Περιηγητής.— Ναί, 8λα εϊνε φυτικά έδώ, έχτδς 
τοΰ βουτύρου καί τοΰ χρχσιοΒ.

—Όταν άρραβωνιάσθηχα τδν Γιώργό μου, μοΰ 
έλεγεν, οτι εύρίσκετο εις τδν έβδομον ουρανόν.

—Τδ πιστεύω. Διότι ■εϊχεν άρραβωνιαβθή ήδη ίξ 
φορές.

—Μόνον δέχα λε®?ά ώμίλησα μέ αΰτδν τδν.άν 
θρωπον χαέ μέ είπε χουτόν.

—Τί, έχβειάσθηκε ίίκα λιπ ά νά τδ χαταλάβη ;

ΚΑΝΟΝΕΣ

Ούδέν νομίζεται γεγενημίνον πρό τοΒ άποδειχθήναι 
8τι γέγονε.

Γυναίκες άγαθαί σπάνιαι, χαχαι δέ πλεισται.

"Αδελφός ού δυναςαι χατηγορήσαι αδελφόν.

Ή αμφιβολία διαφθείρει τήν ενέργειαν.

Ό έλάττων ού διέ χρίνειν τδν μείζονα.

Τδ μέγα πλημμέλημά ισοδύναμη τφ δόλφ.

Ή μέση δδός έχλεχτέα.

Ή ανάγκη ούχ έχει νόμον. <

Οόδείς παρέχει δπερ οΰχ έχει.

Οΰδείς ενοχοποιείται πρδς τδ αδύνατον.

Τοϊς όφθαλμοΐς μάλλον ή τοϊς ωσΐ πιστευτέον.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ είς νέον έτος παραχχλοΒνται οί κα- 
θυστεροΰντες τδ πχρελθΛ, δπως μάς άποστείλωσι τήν 
συνδρομήν των πρδς αποφυγήν διακοπής τής περαι
τέρω αποστολής τής εΦύσεω;»,


