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ΠΡΟ 20,000 ΕΤΩΝ
I Ανδρες υψηλοί, ρωμα
λέοι δασύτριχες, όλίγον 
διαφέροντες Από τάς γυ
ναίκας, τάς οποίας καλύ
πτει μακρά και πυ/.νή 
κόμη.. Οι δφθαλμοί των 
προεξέχουσι, τό μέτωπον 
εΐνε μικρόν - και τά χείλη 
προτεταμένα, οί δδόντες 
οξείς και Αποκεκαλυμμέ- 
νοι,οί δέ μυώνες τεταμέ
νοι, ώς χορδαί. Ύπό τό

παχύ όοτοΰν'τών κρανίων των ή Ιδέα Εμ
φωλεύει. ώς Αμυδρός σπινθήρ. Τά αισθήματα 
καί ή. δγώγή των ,ίξαρτώνται ύπό τοΰ φό
βου, τοΰ έρωτος καί .τής πείνης. Ή μεγα- 
λητέρα και σχεδόν ή μοναδική φροντίς των 
εΐνε πώς νά φονεύσωσι τά πρός τροφήν των 
ζφα και πώς .νά ύπερασπισθώσι κατά τών 

άγριων θηρίων. τά όποια ή πείνα ,ώθεΐ κατ’ αυ
τών. Έκ τών φροντίδων αύτών και τής Ανάγ
κης οι πρωτογενείς Ανθρωποι ^σχημάτισαν ομί
λους καί οΰτω ίγεννήθη ή πρώτη ΐδρυσις μιας 
κοινωνίας, Ικ τον γνωστού ρήματος <ιή ισχύς έν 
τή ίνώσειο.

Τό ένδυμά των Αποτελεϊται Από μηλωτάς 
ζφων, τά δε δπλα των, δι’, ών Αγωνίζονται 
καθ’ δλης τής φύσεως, εΐνε άπλοι χάλικες λείοι 
καί ώειδεΐς, δι’ ών ώπλισμένη ή πυγμή κτυπφ, 
χάλικες ίσφηνωμένοι Επι χονδρών κλάδων καί 
σχηματίζοντας τάς πρώτας Αξίνας και πελέκεις, 
και τέλος δζώδη ρόπαλα.Ή διάλλεκτος αύτών 
έχει δλίγας λέξεις, Επιφωνήματα, Απομιμήσεις 
θορύβων και χειρονομίας.

ΠΡΟΣ ©ΗΡΑΝ
Προπορεύονται οί νέοι μέ τούς Αθλητικούς 

ώμους. Τό Αέτειον βλέμμα των Ακολουθεί ^άν 
Τχνος τοΰ εδάφους καί οί ρώθωνές των είσπ νέ-

fl ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Οί ίλκιμοι Άνδρις τής προϊστορικής Ιποχής φίρονσι πρό τοΰ πατριάρχου τήν λείαν τής κοπιώδους ήμέρας'των.
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ουσι πάσαν δομήν, ήν <5 άνεμος φέρει. Λύνονται 
νά γνωρίζωσιν Από μακράν, ότι κάπου τό π.επη- 
γός έδαφος ρήγνυται, τήν πτήσιν Ενός. Αρπακτι- 
κοΰ, τό βαρύ βάδισμα τής άρκτου καί τον ρινο- 
κέ'ρωτός. Άκολουθοΰσιν οί γέροντες κάίαί γυ
ναίκες, κύπτουοαι έκ τοΰ φορτίου τοΰ τέκνου 
τών, όπερ Επί τοΰ ωμού φέρουσι.

Το μέρος όπου έχουν θέσει τήν παγίδα εΐνε 
μικρόν είς τά όρια τής κοιλάδας των. ΤραχεΧαι 
όχθαι ποταμού, λόφοι Απότομοι πυκνόφυτοι καί 
βράχοι υψηλοί, τά πάντα κεκαλυμμένα ήδη υπό 
τής Χ,ιδνος, Αποτελοΰσι το τοπεΐον τοΰτο, πλάι- 
σιούμενον μακράν υπό μιας σκοτεινής γραμμής 
σβυνομένης είς τόν δρίζοντα, έκ δάσους πεύ
κων. Άπωτέρω al φλόγες Ενός ήφαιστείου ηυ- 
ρακτοΰοι τόν αιθέρα. Αυτό τό στροβιλιζόμενον 
πΰρ εΐνε δ φύλαξ τών παρθένων Εκείνων χω
ρών. Ούδείς άνθρωπος, οόδέν ζώον τολμά νά 
στρέψη έκεΐσε τό βήμά του.

Τό τρομερόν τοΰτο μεγαλεΐον τής φύσεως 
τους τρομάζει. Πολν δέ πέραν τών πεπυρα- 
κτωμένων χωρών, άλλοι ' άνθρωποι περιπλα- 
νώνται, νομάδες, ζώντες όλίγευς αιώνας καί 
Εξαφανιζόμενοι εΐιά δι" Αγνώστους αίτιας έπί. 
τής ευρείας γης, έν μέσφ Εχθρικής ζωικής φύ
σεως.

Αίφνης όλίγα βήματα μακράν τών κυνηγών, 
εϊςγΰψ ΰψοΰται έκ τοΰ Εδάφους έγκαταλείπα>ν 
τήν λείαν του. "Αλλά ρωμαλέος τις μεΧράξ, τα
χύτερος και τοΰ Ανέμου Εκτινάσσει διά σφενδό
νης του λίθον καί τό μέγα πτηνόν Αναστρεφό- 
μενον Αγωνιωδώς Εν τφ Αέρι, καταπίπτει μέ τήν 
πτέρυγα τεθλασμένην. "Έκαστος τών κυνηγών 
κατέστη ειδικός είς ώρισμένην Θήραν. Ό μέν 
διακρίνεται εν τή πάλη σώματος προς σώμα 
μέ τήν άρητον, άλλος έν τή αλιεία εΐνε έπιτη- 
δειότατος καί έτερος Εν τή άγρα τών πτηνών, 
Ενφ άλλοι Επιτηδεύονται είς τήν κατασκευήν λί
θινων Εργαλείων και όπλων. Μεταξύ των κα
λούνται συνήθως δι" όνομάτων Απομιμουμένων 
τάς κραυγάς τών ζώων και πάντες ήδη σπεύ· 
δουσιν δρεγόμενοι τήν λείαν, δ απληκτίζονται 
καί κτυποΰνται. Άλλ’ ή έμφάνισις τοΰ γέροντος 
πατριάρχου, μέ τήν μεγάλην λευκήν γενεμίδα 
καταπραϋνει τους εξημμένους νέους. "Ο γέρων 
εΐνε σεβαστός, εΐνε ώς δ θεός των, δ δικαστής 
καί ή θέλησίς του έκτελεΐται. Λαμβάνει τό Εγκα- 
ταλειφθέν πτηνόν καί τό. Αποδίδει είς άν Ανήκει.

"'.Ηδη πλησιάζουν είς τόν τόπον τής παγΐδος. 
Παρά τόν ποταμόν δ πάγος εΐνε τεθραυσμένος 
ΰπο τών βαρέων βημάτων μεγάλων ζφων, κα- 
τελθόντων ΐνα σβέσωσι τήν δίψαν. ΟΙ άνθρω
ποι γνώρίζουσι πόσον τερατωδώς μεγάλα εΐνε 
τά θηρία ταϋτα καί ή πνοή των σταματ$ Εξ 
Αγωνίας.

ΠΑΛΗ ΜΑΜΜΟΥ© ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Οί πρώτοι καταφθάσαντες έρπουαι μέ τάς 
λόγχας προτεταμένος. "Οσφραίνονται τόν κίνδυ

νον, γνωρίζουν οτι δ λάκκος Εδέσμευσε θηρίον 
τι. "Ακούουν κλάδους συντριβόμενους ..καί Εκ 
τοΰ χαίνοντος στομίου Εξέρχεται προβοσκίς, ώς 
όφις χονδρός.είσπνέων θορυβωδώς. Οί άνθρω
ποι δίδουσι θάρρος μεταξύ των καί τά μικρά 
παιδία Αναρριχώνται Επί τών δένδρων, διά νά 
ίδωσι καλλίτερον. _

Τό συλληφθεν εΐνε γιγάντειος μαμμούθ. ύψους 
τεσσάρων περίπου μέτρων, δ βασιλεύς τής φύ
σεως, λόγφ τών διαστάσεων και τής δυνάμεώς 
του. Ή προβοσκίς του Εκφυσώσα τήκει τήν Επί 
τοΰ Εδάφους χιόνα και οι πελώριοι άδόντες του 
καμπυλούμενοι-στ-ρέφονταί πολΰ ΰπερθεν, τής 
κεφαλής του.

"Ο Ελέφας οίδέ»*  σημεϊον Αργής έκδηλοϊ διά 
τήν σύλληψίν του, Αλλά μάλλον έκπληξιν άθώαν 
Ζητεί Ακόμη διέξοδον καί δέν δύναται νά πι- 
στεύση, ότι αυτά τά Ανθρωπάρια ή σαν οί κατα
δρομείς του. Τείνει τήν προβοσκίδα του, ώς νά 
ζητή βοήθειαν παρ’ Εκείνων, οΐτινες πεινώντες 
έβλεπον σάρκας δι" ή μέρας πολλάς, γυμνοί 
άντες έβλεπον τρίχωμα διά νά σκεπασθώσι καί 
χαυλιόδοντας πρός κατασκευήν όπλων.

Τέλος ζωηρός τις νέος, πρώτος τολμρ, νά ρίψη 
τήν λόγχην του Επί τών πλευρών τοΰ Ελέφαν- 
τος. Τό μεγαθήριον μόλις ήσθάνθη τήν Ελα- 
φράν Επαφήν του, ήρκέσθη νά τινάξη τά 
δίκην μεγάλων ριπιδίων ώτά του, παρατηρούν 
τόν μικκύλον Εχθρόν του διά τοΰ κυανού μικρού 
δφθαλμοΰ του. "Όλοι τότε ξμοΰ ήρχισαν ρί- 
πτοντες λίθους, βέλη καί λόγχας. ’Απαθής εΐ- 
σέτι δ ελέφας έκ τών νυγμάτων τών Εντόμων, 
τά όποια αίσθάνεται, διασκεδάζει συλλόγων διά 
τής προβοσκίδος του τάς επί τών πλευρών του 
λόγχας καί θραύων αΰτάς ώς καλάμους.

Αίφνης λίθος ριφθείς υπό Επιτηδειοτάτου 
χειριστοΰ τής σφενδόνης Εξορύσσει τόν Αριστε
ρόν οφθαλμόν τοΰ μαμμούθ, όστις τώρα μόλις 
Εννοεί περί τίνος πρόκειται. Ή προβοσκίς του 
τανύεται υψηλά και μυκηθμός όμοιος πρός Αλ
λεπάλληλον έκρηξιν κεραυνοΰ δονεί τόν Αέρα, 
ή δέ τίγρις καί δ λέων τρέμουοιν είς τάς φω
λεός των. "Ο μαινόμενος Ελέφας στρέφεται περί 
αυτόν και διά τοΰ Απομείναντος στίλβοντας 
δφθαλμοΰ του ζητεί εκδίκησιν. Ή προβοσκίς 
του Ακαταπαύστως στρεφομένη πρός τά χείλη 

■ τής τάφρου ήρπασεν ένα άνθρωπον Από τοΰ πο- 
δός. "Ως τρόπαιον τόν διασείει ύπέρ τήν κεφα
λήν του, έπειτα τόν κτυπφ Επί τών βράχων καί 
τέλος άμορφον όγκον σαρκών καί δοτών τε- 
θραυσμένων τόν ρίπτει έν μέσφ τών κάτεπτοη- 
μένων Αδελφών του. "Εν τούτοις δεύτερος λί
θος Εξορύσσει καί τόν άλλον δφθαλμόν, Τυφλός 
δε πλέον δ Ελέφας δέν δύναται ν’ Αποφύγη τά 
κτυπήματα, ή προβοσκίς του κατεσχίσθη, τό 
αίμα ρέον πανταχόθεν τόν έξασθένίζ’έι'. Τότε δ 
Αθλητικώτερος όλων, κρατών τήν λιθίνην μά- 
χαιραν πηδ^ επί τοϋ αΰχένος τοΰ θηρίου, ή

< φυλή βλέπει Εν Αγωνία
ϊ τό ζφον, προσπαθούν
f ■ νά κατασυντρίψη Επί 

τών πλευρών τοΰ λάκ- 
' κου τόν τολμηρόν ιπ

πέα, όστις ψύχραιμος 
καί θαρραλέος άποκό- 

I πτει τό ούς τοΰ μαμ-
■ μοΰθ, καί ήδη προσ

παθεί νά Εμπήξη τήν 
μάχαιραν εις τόν αΰ- 
χένα του. Εΐνε σκλη
ρός ώς βράχος καί δ 
αιχμηρός χάλιξ δυσκό- 
λως διαχωρίζει τάς σάρ
κας, ενφ δ δέ γίγας ά- 
γωνίζεται, κιυπμ δεξιά 
καί Αριστερά, οΰδέν δύ
ναται κατά τοΰ προσ- 
κολληθέντος Ανθρώπου 
όστις τέλος θριαμβεύει. 

Ή τελευταία πνοή 
του φεύγει ώς οιμωγή, 
ώς παράπονον κατά 
τής φύσεως, ήτις τόν 
έπλασεν καί Ισχυρόν 
καί Αδύνατον και γί
γαντα καί νάνον ! Πί
πτει δέ νεκρός δ όγ- 
κος, ώς δ γηραιός κορ- 

; μός παμμεγέθους δέν
δρου, καμφθέντος ΰπό 
τοΰ κεραυνοΰ.

"Ιαχαι χαράς καί θρι
άμβου θπό τής φυλής
απάσης Αναπέμπονται καί δρομαίοι πάντες 
κατέρχονται πρός τήν πλουσίαν λέΐαν.

ΟΙ γηραιότεροι κόπτουτι τάς Αρτηρίας καί 
ροφώσι τό θερμόν αίμα, ζωογονούμενοι, γυ-

ζονται, προσκυνοΰντες 
ΚΪΝΗΠΦΝ ΜΑΜΜΟΪ® τάόπλατοΰήρωος."0

Τετνφλωμίνος νπό τΰν λίθιον καί ι<ΰν όκοντίων ό ilt'pat Πατριάρχης των στρέ- 
όρπάζει διά τής προβοσκίδος ένα τ&ν διωκτών τον και φεται πρός τόν ώχρόν 
τδν Εκσφενδόνιζα κατακερματισμενον. δίσκον τοΰ δύοντος ή-

ΟΙ ΠΡηΤΟΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ

ΚΑΙ ΑΙ ΠΗ2ΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Ή περί τοΰ ηοΛικοϋ άστίρος παρατήρηας έγένετο 
έν Κίνα 2,850 ετη π. X.

Ή περί έκλείψεως τοΰ Ήλιου έγένετο έν Αίγώ- 
πτφ το 2,720 καί ή περί τοΰ Άστερισαοΰ τής "Υδρας 
τό 2,306.

Έκ τούτων συνάγεται, οτι ό άνθρωπος πριν η επι" 
νοήση τό άλφάβητον, εααβε ν’ άναγινώσχη τό ]*έγα  
βιβλίον τοΰ ουρανού.

Ή σημερινή ή;ιών έβδοριάς συνέστη πρό 5,000 ετών.
Οί πρώτοι αστρονόμοι ϊ,σαν ποιμένες τινες τών 

Ίμαλαιων, οί όποιοι έξήταζον τόν ουρανόν πρό τής 
’Ανατολής τοΰ Ήλιου καί μετά τήν ούσιντου. Έκα

ναϊκες κδπτουσι τεμά
χια κρεάτων,' φέρουσιν 
έξω καί Αποθέτουσιν 
Επί τής χιόνος, οί δέ 
νέοι καταγίνονται νά 
Αποσπάσωσι τούς χαυ
λιόδοντας καί τούς όνυ-

Χ«ί·
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

"Ο ήλιος δύει .καί 
άλαι οί οίκογένειαι Επι- 
στρέφουσιν είς τά σπή
λαιά των. "Άλλοι φέ
ρουσι δέσμας πτηνών, 
Ανηρτημένας Από τοΰ 
τραχήλου των, άλλοι 
βαστάζουσιν Επ" ώμου 
δοκούς εξ ών κρέμαται 
πελώρια άρκτος ή έλα- 
φος ή βοΰς. "Άλλος γι- 
γαντώδης τό σώμα φέ
ρει Επί τοΰ αΰχένος τό 
σώμα ώραΐας λεοπαρ- 
δάλεως.

Τό σώμα τοΰ φο- 
νευθέντος συντρόφου 
κεϊται Επί δοράς άρκτου 
και όλοι όσοι διέρχον
ται πρό αύτοΰ τό Ασπά-

λίου και έπειτα πρός 
τάς ΰψηλάς φλόγας τοΰ ήφαιστείου καί ψιθυ
ρίζει όλίγας λέξεις με τάς χεϊρας τεταμένος.

Εΐνε είδος προσευχής. Είνέτι αίσθημα πίστε- 
ως καί έλπίδος, λατρεία τις πρόςτό ΑΓΝΩΣΤΟΝ.

μαν παρατηρήσεις έπί τών φάσεων τής Σελήνης καί 
τής ημερήσιας πορείας της, έπι τοΰ Ήλιου καί τής 
φαινομενικής κινήσεως τοΰ ενάστρου ουρανού, τής 
συντελουμένης έν μυστηρίω και σιγή ύπερ τας κεφά
λας ήμών. Έπί τήε μετατοπίσεως τών ώραίων τήν 
θέαν πλανητών καί έπί τών διαττόντων αστέρων, οϊ- 
τινες άπεσπώντο έκ τοΰ ουρανού.

Πρός τούτοις διηρεύνησαν τά τρομερά μυστήρια τών 
έκλείψεων τοϋ Ήλιου καί τής Σελήνης καί τάς πα
ραδόξους έμφανήσεις τών κομητών.

‘Ό Πλούταρχος πρό 2.000 έτών περίπου έγραψε 
πραγματείαν βΙΙερί ■ τής δρώμενης τής Σελήνής 
οψεωςο. . .

Ό δέ σύγχρονός μας ’Ιούλιος Βέρν ώς πρός τας 
φαντάστίκάς περϊγραφάς τών μυθιστορηματικών περι- 
πετειών-άνά τούς πλανήτας καί τήν Σελήνην, άπλού- 
στατά έμιμήθη τόν πρό χιλιάδων "έτών Λουκιανόν 
•Σαμοσατέα, γράψαντα φανταστικόν ταξείδιον, άνά τήν 
χώραν τοΰ Ένδυμίωνος.
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Q Q Ο ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ά α
("Ορα δλοσέλιδον είκυ'να).

Τό ζφον τοΰτο της ‘Αμερικής, δπερ οι εύ- 
ρωπαίοι ώνόμαοαν λέοντα καί οι αύτόχβονες 
τον Περού ώνόμασαν Πούμαν δέν φέρει χαί- 
την, εϊνε δέ πολύ μικρότερος τοΰ γνησίου λέ- 
οντος, Αδύνατος και δειλός.

Δέν βεωρέίται Αδύνατον, δτι τδ ήμερον κλίμα 
της μεσημβρινής .’Αμερικής, έν ή διαιτάται τδ 
βηρίον τοΰτο έπέδρασεν έπί τής φύσεως αύτοΰ, 
όντως ώστε νά έξαφανισβή βαβμηδόν ή χαίτη 
τον, να μειωβή τδ βάρρος τον καί νά σμικρυν- 
βή τδ Ανάστημά τον' Αλλ' έκεάνο δπερ φαίνεται 
Αδύνατον, είνε δτι τδ ζφον τοΰτο, δπερ διαμέ
νει είς τάς χώρας μεταξύ τών τροπικών καί τον 
όποιον ή φύσις φαίνεται τώ ήμπόδισεν άπάσας 
τάς πρός βορράν όδούς, εϊνε δτι διήλβεν έκ 
τών μεσημβρινών μερών της ’Ασίας καί της 
Αφρικής, ΐι α δλβη είς την Άμερικήν, Αφοΰ αί 
'Ήπειροι αύται είσϊ κεχωρισμέναι δι’ ύπερμε- 
γέβων βαλασσών πρδς νότον. Τούτο Αγει ή μας 
νά πιστεύσωμεν, δτι ό Πούμας δέν εϊνε λέων, 
δστις έχει τήν καταγωγήν τ<υ έκ τών λεόντων 
τ>?ς Αρχαίας 'Ηπείρου καί δτι βαβμηδδν έξε- 
φυλίσβη έν τοις κλίμασι τον νέου κόσιιου, Αλλ’ 
οτι πραγματικώς εϊνε ειδικόν ζφον τής ’Αμερι
κής, δπως εϊνε τά πλεΐστα τών ζτβων τής νέας 
Ήπειρον. Καί Αληβώς, όπόταν or εύρωπαΐοί 
Ανεκάλυφαν τήν νέαν ταύτην ’Ήπειρον, εύρον 
τά πάντα νέα, καβ’ δσον τά τε τετράποδα ζφα, 
τα πτηνά, όί Ιχβεΐς, τά έντομα, τά φυτά, τά 
πάντα τοίς έφάνησαν Αγνωστα' τά πάντα εύρον 
διάφορα τών δσων αύτοϊς ήσαν γνωστά. Έτι 
δέ παρίοτατο Ανάγκη νά δώσωσι νέας ονο
μασίας είς τα δντα καί Αντικείμενα τής νέας 
ταύτης φύσεως, καβ’ δσον τά ύπάρχοντα ονό
ματα ήσαν ώς έπί τδ πλεΐστον βάρβαρα ή ενρι- 
σκον δυσκολίαν νά προφέρωσιν αύτά καί νά τά 
ένβυμώνται. Ώς έκ τούτον ήναγκάσβησαν νά 
δώσωσιν εύρωπείίκά δνόματα, λαμβάνοντες 
Ιδίως ταΰτα έκ τής ισπανικής ή πορτογαλλικής 
γλώσσης. Έν τούτοις έδυσκολεύβησαν πολύ διά 
τήν διάκρισιν ταύτην και ονομασίαν τών ποι
κίλων είδών, δπως μή δώσωσι και έτερον 
Ανομα είς έν καί τδ αυτό είδος.

Ό κ. De la ConJamitie, οντινος ή αύβεντία 
παρέχει πλήρη πίστιν, λέγει, δτι δέν γνωρίζει, 
εάν τδ ζφον τοΰτο, δπερ οί Ισπανοί τής ’Αμε
ρικής δνόμάζουσι Λέοντα καί οί αύτόχβονες 
Πούμαν Αξίζει τδ άνομα τοΰ λέοντας' προστί- 
βησι δέ, δτι ούτος εϊνε πολύ μικρότερος τοΰ λέ- 
οντος τής ’Αφρικής καί δτι <5 αρρην δέν φέρει 
χαίτην.

‘Ο δέ Eyesier λέγει, δτι οί καλούμενοι λέον
τες έν Περού εϊνε πολύ διάφοροι τών λεόντων 
τής ’Αφρικής, δτι δέν φέρουσι ούτε τδ μέγεβος 
τούτων, ούτε τήν Υπερηφάνειαν καί βηριωδείαν, 
ούτε τήν μεγαλοπρέπειαν δέν εχουσι δέ χαίτην 
καί συνηβίζονσι ν’ Αναρριχώνται έπί τών δέν
δρων, δι δπερ τά ζφα ταΰτα διαφέρουσι πολύ 
τών λεόντων τής ’Αφρικής καί τής ’Ασίας.

Ό Buffon βέβαιοί, δτι ό τύπος τοΰ σχήμα
τος τών ζώων τούτων δέν εϊνε Αναλλοίωτος, 
δτι ή φύσις αυτών δέν εϊνε σταβερά καί δτι δύ
ναται νά ποικίλη και νά μεταβληβή Απολύτως 
έκ τοΰ χρόνου.

Τά ήττον Ατελή είδη, .λέγει ούτος, μάλλον 
Ασβενή, μάλλον βαρέα, δλιγώτερον ένεργητικά 
και δλιγώτερον κατηρτισμένα κτλ. έξηφανίσβη- 
σαν ήδη ή' μέλλουσι νά έξαφανισβώσιν. Οΰτω 
έξηφανίοβη <5 μαμμούβ, δστις άλλως τε ήτο 
ζφον δγκώδέςκαί Ισχυρόν. Έν ταυτφ εννοεί
ται εύχερώς πώς έξηφανίσβησαν τοσαΰτα Αλλα 
μικρά εϊδη Ασβενέστερα καί ήττον σημαίνοντα, 
ώς καί πώς έξηφανίσβησαν, χωρίς ν’ Αφήσωσιν 
ούδαμώς ίχνη και ούδέν σημεΐον τής ’ πεπερα
σμένης αύτών ύπάρξεως. Πολλά αλλα είδη ζώων 
ήναγκάσβησαν νά μετατραπώσιν έκ τής φύσεώς 
των, ήτοι νά τελειοποιηβώσιν ή νά έκπέσωσι 
συνεπεία τών μεγάλων μεταβολών τής γής καί 
τών υδάτων, έκ τής σιασιμότητος ή καλλιέρ
γειας τής φύσεως, έκ τής μακράς ένεργείας ένός 
κλίματος εύνοϊκοΰ ή βλαβερού, είς τρόπον 
ώστε τήν σήμερον τά ζφα ταΰτα δέν είνε έκεϊνα 
τά όποια ήσαν Αλλοτε.

Συνεπώς δέν βεωρέίται Αδύνατον, δτι χωρίς 
ν’ Αναστρέψωμεν τήν τάξιν τής φύσεως, πάν,τα 
τά ζφα ταΰτα τοΰ νέου κόσμον δέν εϊνε Αλλα ή 
εκείνα τοΰ Αρχαίου κόσμου, έκ τών όποιων κα
τάγονται. Ό Buffon έξακολουβιΐ φρονών, δτι 
Αποκεχωρισμένα δντα έκ μεγάλων βαλασσών 
και Αδιάβατων γαιών έλαβον συν τφ χρόνφ 
Απάσας τάς εντυπώσεις, υπέστησαν δέ Αλας τάς 
σννεπείος τοΰ νέου αύτοΐς κλίματος, Αποκατα- 
σταβέντα έν τέλει έλαττοοματικά διά τής μετα
τροπής τής φύσεώς των. ’Αλλά τοΰτο δέν εμ
ποδίζει νά μή βεωρώμεν ταΰτα σήιιερον ώς 
ζφα Αλλοτρίου είδους' οϊαδήποτε δέ καί αν 
Υπήρξεν ή αιτία τής διαφοράς των ταύτης, είτε 
τοΰ χρόνου, τοΰ κλίματος ή τής γής, είτε καί 
τής Ιδίας αύτών διαπλάσεως, ή διαφορά έκ 
τούτου δέν εϊνε ήττον πραγματική. Ή φύσις, 
λέγει ό Buffon είνε μία κίνησις συνεχούς ροής. 
Αρκεί δέ εις ημάς ν' Ανατρέξωμεν αιώνάς τινας 

δπισβεν ή εμπροσβεν ήμών, ϊνα Αναζητησω- 
μεν οποία ήτο καί όποία μέλλει νά καταστή· 
ή γή μας.

Μετά τήν Αφήγησιν ταστην έπαναλαμβάνο- 
μεν, δτι το ζφον τοΰτο σήμερον δέν εϊνε λέων, 
καβ’ δσον το Ανάστημα αύτοΰ, ή έλλειφις τής 
χαίτης, το έλάττωμα τής τολύπης έν τή ουρά, 
τά διάφορον χρώμα του καί ή διαφορά έν τοις 
ήβεσιν αύτοΰ διακρίνονσι τούτον Από τοΰ λέον- 
τος. Είς τάς συνηβείας δέ αύτοΰ υπάρχει καί 
ή διαφορά, δτι ό λέων ούδέποτε πηδφ επί τών 
δένδρων, ένφ ό Πούμας Αναρριχάται διά πη
δημάτων καί είς ύψος εξ καί έπτά μέτρων. Το 
μήκος τοΰ σώματος τοΰ εφήβου Πούμα είνε 
ενός μέτρου, ή μακρά ούρά του καταλήγει λε- 
πτυνομένη μέχρις έζήκοντα εκατοστών, τά δέ 
ύφος αύτοΰ εις τούς ωμούς εϊνε μέχρις εξή
κοντα εκατοστών τον μέτρου χαίτην δέ, ώς 
προείπομεν, δέν φέρει ούδαμώς. Τά κατώτερα 
δέ μέρη αύτοΰ είοίν Ανοικτότερα, τδ δέ έσωτε- 
ρικόν τών ωτων λευκόν, ή δέ Ακρα τής ούράς 
μελανή.

Ό Πούμας διαιτάται Απά τής Παταγονίας 
μέχρι τοΰ Καναδά, τόσον έν τοίς βοτανόδεσι 
μέρεσιν, δσον έν τοίς δάσεσι καί τοις δροις, 
δπου εύρέβησαν ϊχνη μέχρις ύφους τριών χιλι
άδων μέτρων. Προτιμά έν τούτοις τά δάση, 
δπου ή Αγαπητοτέρα αύτοΰ βήρα σννίσταται είς 
τά νά διαμένη Ακίνητος καί κεκρυμμένος μεταξύ 
τφν φύλλων καί νά έπιπίπτη δι’ ένος πηδήμα
τος ταχύτατα έπί τής διερχομένης λείας του.

’Ενίοτε δέ καταδιώκει καί τούς πιβήκους 
απά δένδρου εις δένδρον, ούς δμως ένεκα τής 
ταχύτητάς των δέν κατορβώνει πάντοτε νά συλ- 
λαμβάνη. Συμπληροι δμως τήν λείαν του καί 
διά στρουβοκαμήλων, έλάφων καί Αλλων μι
κρών παρομοίων μαστοφόρων.

Σπανιώτατα ό Πούμας, προσβάλλει τδν . αν- 
βρωπον' δταν δμως κατατρύχεται ύπό τής 
πείνης καί τφ παρουσιάζεται εύνοϊκή περίστα- 
σις, δέν φείδεται καί αύτοΰ. Συνήβως κρύπτεται 
μεταξύ τών κλάδων δένδρου τίνος καί μόλις 
διέλβη ούτος έπιτίβεται καί τόν φονεύει. Έν 
τούτοις οί βηρευται λέγουοιν, οσάκις ό Ανβρω- 
πος προσβλέπει τόν λέοντα τοΰτον και ούτος 
παρατηρεί έπίσης αύτόν, δέν Υπάρχει κίνδυνος, 
Αλλά τούναντίον τό βηρίον Απομακρύνεται. Δι
ηγούνται δέ, δτι εις Αγγλος περιπλανηβείς έντός 
δάσους καί Αποκαμών έκ τοΰ κόπου, έστη δλί- 
γον, καβήσας δπως Αναπαυβή παρά τινι δένδρφ. 
Μετ’ δλίγον δμως ήκουσε μηκυβμόν φοβερόν 
καί ήγειρε τήν κεφαλήν έξεπλάγη καί κατελή- 
φβη Υπό τρόμου, δταν έϊδεν Απέναντι του εναν 
πούμαν ίστάμενον πρό αύτοΰ καί Ακινήτως πα- 
ρατηροΰντα αύτόν έπίσης μέ δκπληξιν. ’Αμέσως 
τότε ό λέων δπισβοδρόμησεν ήσύχως δλίγα βή
ματα καί εϊτα Απεμακρύνβη ταχέως έκεΐβεν.

Μεγάλος ζημίας ό Πούμας ίπιφέρει είς τά 

υπηρετικά κτήνη τοΰ Ανβρώπου’ μόσχοι, πώ
λοι, ονίσκοι, χοίροι, δρνιβες κτλ. καταβιβρώ- 
σκονται. ΙΊροτιμμ δμως τό αίμα τοΰ κρέατος, 
διότι πίνει μετ’ εύχαριστήσεως τό τοΰ λαιμοτο- 
μουμένου προβάτου' Αφίνει τό κρέας Αβικτον, 
καί εϊτα μεταβαίνει είς Αλλο πρόβατον. Έβεβαι- 
ώβη, δτι έν μιφ νυκτί κατεσπάραξε καί έπιεν 
οΰτω τδ αίμα πεντήκοντα προβάτεον.

Πρός Απομάκρυνσιν τοΰ Πούμα έκ τών ποι
μνίων έν τοίς έπαρχίαις τοΰ "Αγ. Λουδοβίκου 
καί έν τή Σιέρα τής Μεντόζας, πηγνύουσιν έν 
τοίς Αγροις καί διαμερίσμασιν δπου φυλάττουσι 
τά Υπηρετικά ταΰτα ζώά των οι Ανβρωποι έν 
ώρφ νυκτός, πασσάλους, έφ’ ών τοποβετοΰσι 
κρανία προβάτων, ατινα χρησιμεύουσι πρός 
είδοπόίησιν τοΰ καταστροφέως όποιον τέλος τόν 
Αναμένει, εάν τολμήση νά πλησιάση εις τά μέρη 
ταΰτα Τό κρέας τοΰ Πούμα τρώγεται μετ’ εύ- 
χαριστήσεως είς δλα τά μέρη τής ’Αμερικής, 
δπου εύρίσκεται τό ζφον τοΰτο' μάλιστα δέ 
βεωροΰσιν αυτό τερπνόν. Πολλοί δέ προτιμώσιν 
αύτό τοΰ μόσχου.

‘Ο λέων ουτος συλλαμβανόμενος έν έφηβική 
ήλικία δέν Υποφέρει τήν δουλείαν, Αρνέϊται πά
σαν τροφήν και Αφίεται ν’ Αποβνήσκη τής πεί
νης. Έν μικρά δμως ήλικίφ εύκόλως έξημεροΰ- 
ταϊ, τρέφεται διά κρέατος ώμου καί γάλακτος 
καί έν έλλείφει τούτων, όπόταν πεινά, τρώγει 
έφημένας φυτικός ούσίας. Τό περίεργον δέ, δτι 
δέχεται εύχαρίοτως βωπείας, δπως αί γαλαΐ 
καί οί κΰνες και Αφοσιονται εις τόν ανβρωπον, 
έβιζόμενος μάλιστα νά περιφέρεται έν τή οικία, 
του, μή βέλων ποσώς ν’ Απομακρυνβή αύτής. 
’Αλλά έάν τύχωσι πλησίον πτηνά, ιδίως δρνιβες 
δέν Αντέχει είς τδν πειρασμόν, <?22ά τάς κατα- 
βροχβίζει. (Έκ τοΰ ’Ιταλικού) Φ. D·

ΔΕΝ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ

Ροδαλή χαί δροσοστάλουστη αυγή 
ποίί τδ σκοτάδι άρίνίΐς νά πβράση 

χαί εις τή πλάσι δίνσις νέα ζωή 
έλπίδα χαί χαρά γιά νσ γελάση.

Κίς τά τ«ρ»νογλυχ4φωνα πουλιά 
τή δύναμι τού? δίνεις νά τινάξουν 

τά μουδιασμένα άπ*  τδν ύ’πνο τους φτερά 
χαί τδ γλυχδ τδ ταίρι τους νά χράξουν

Είς τά κλεισμένα ρόδα, σταίς μουσχιές, 
τά χνουδιασμένα φύλλα τους ν’ απλώσουν 

καί απ’ τδ ^αρύ σκοτάδι τής νυκτδς 
τή χρυσομένη αύρα νά μυρώσουν.

Τοΰ κουρασμένου ναύτη, το.ΰ βοσκού 
γεμίζεις τή καρδιά τους απ’ ελπίδα 

είσαι γλυκεία, "Q ! ! ώρα τής αύγής 
δσο δειλά καί άν βγάζης καθ’ αχτίδα

Είς ολα δίνεις ίπαρξι, ζωή, 
τή πλάσι ολη βαλσαμώνεις 

μδνο γιά μέ χρυσόχρωμη αυγή 
’μέρα, ποτέ δέ ξημερώνεις! I !

Ζάκυνδο; ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΪΤΣΗΣ
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Ο ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ W*

Ό υπνωτισμός είναι φαινόμετον ini Αορά
του παραγόμινον δυνάμεως, δπερ πολλοί δια- 
φοροτρόπως Εξηγούσι' και οί μεν Υλισταί ζη- 
τοϋοι νά πρυσδώσωσιν αύτώ φυσικήν Υλικήν 
Υπόστασιν, Απήδουσαν δμως πρός τα ποικίλα 
τον Υπνωτισμού Εκδηλού/ιενα φαινόμενα, οί δέ 
θέόσοφοι καί πνευματισταί Αποδίδονσι ταντα είς 
Αοράτους πνευματικός δυνάμεις. Άμφοτέρων 
δμως αί Εξηγήσεις είσί σφαλεροί, Αν δέν άκο- 
λουθώνται ini Επανειλημμένων πειραμάτων. 
Μόνον δέ οί πολυετώς πειραματιζόμενοι δύ- 
νανται Ασφαλέστερον να εξηγήσωσι τδ περίερ
γον τούτο φαινόμενον και τοιαύτην σχετικώς 
Εξήγησιν θά Επιχειρήσωμεν ώδε να δώσωμεν.

"Ο υπνωτισμός και πνευματισμός ώς καλούν
ται τήν σήμερον δέν είναι τι νέον, ως τινες νο- 
μίζουσιν. Άρχαιόθεν Εξησκοϋντο και παλαιό- 
θεν οί με.μυημένσι ίπειραματιζοττο, χωρίς νά 
ποιώσι διάκρισιν μεταξύ αύτών, Αλλ’ ούτε καί 
διαφοροτρόπως να δνομάζωσι τά Υπερφυσικά 
ταντα φαινόμενα. Τουναντίον και οί Ινδοί και 
οί Βραχμάνοι καί οί Βαβυλώνιοι είς θε’ίκάς καί 
πνευματικός δυνάμεις καί μεσολαβήσεις Απέδι- 
δον πάντα τα τοιαΰτα φαινόμενα, οί δέ “Ελλη
νες Επιστημονικώσερον Εξετάζοντες καί διένερ- 
γονντες ταντα, Εκάλουν αύτδ ιερουργίας. 
Τα μαντεία των, Έλευσίτια μυστήρια καί ’Ασ
κληπιεία ήσαν κέντρα τοιοντων ιερουργιών, 
θεούς δέ και πνεύματα προσεκάλονν, ίνα μεσο- 
λαβώσιν είς παροχήν συμβουλών, συνταγών 
πρός θεραπείαν νόσων, καί Εξήγησιν δραμάτων, 
πρόρρησίν μελλόντων γενέσθαι κτλ.

Πώς οί τότε προσεκάλονν τό πνεύματα καί 
πώς μετ αυτών είργάζοντο, Εγράψαμεν άλλοτε. 
Ννν θά διαπραγματενδώμεν Εν δλίγοις πώς τήν 
σήμερον Υπνωτίζουν, αν ό Υπνωτισμός είναι 
ίπΐδρασις πνευματική καί τι είναι Υπνωτισμός.

Πας Ανθρωπος δύναται να Υπνωτισθή, είτε 
μόνος, είτε τή συνεργείς Υπνωτιστον ή πνενμα- 
τιστον, δπερ 5ν καί το αύτό'. Δέν Υπνωτίζεται 
τις, Εάν δρνήται ή Αντιδρφ είς τοϋτο. ’Π εγ- 
κοίμησις ή υπνωσις Επέρχεται διά τής όράσεως, 
δια τής Επαφής, διά τής νοεράς Επιβολής ή καί 
προστριβής τών δακτύλων ή τών όφθαλμών τον 
μέλλοντος νό υπνωτισθή ύπό τοΰ νπνωτιστον. 
‘Επίσης ή προσήλωοις τον βλέμματος επί στίλ
βοντας Αντικειμένου, λεπτοδεί-του ώρολογίου 
κινούμενου ή ζωηρόν φωτός Επιφέρει τήννπνω· 
αιν. ‘Ομοίως ή διαρκής μουσική, δ γλυκύς 
θρούς Υδατος, ή γοητευτική ομιλία, ή Απομό- 
νωσις, ή δσφρησις Αρωμάτων κτλ. προκαλονσιν 
ομοίως τον τοιοΰτον ύπνον.

Ό ύπνος δμως ούτος καί τοϋτο είναι τό Επι- 

στημονικώς περίεργον, δέν ομοιάζει πρός τόν 
συνήθη ύπνον τον Ανθρώπου, εν’ φ δέν έκδη- 
λοΰνται ή τα όνειρα καί αί συνήθεις πνευματι
κοί καί σωματικοί εντυπώσεις τών ήμερησίων 
γεγονότων καί πράξεων, Αλλ’ ενέχει φαινόμενα 
υπερφυσικό σνσχετιζόμενα πρός υπάρξεις Υπερ
κόσμιους, ατινα εμβάλλονσιν ή μάς εις σοβαρός 
σκέψεις καί Υπονοίας περί Υπάρξεως καί Αο
ράτου πνευματικού κόσμον.

Ό Υπνωτιστής αφού τή σνναινέσει τοΰ 
ύπνωτισθησομένου προβή εις τήν Αποκοίμησιν 
αυτού, είτε διό τής απλής Αφής, Εγγίζων αύτόν 
είς τός χεΐρας ή τό πρόσωπον, είτε δια τής 
όράσεως, παρατηρών αύτόν εις τους Οφθαλ
μούς, είτε δια τής προστριβής ή Αλλον μέσον, 
Ερωτα τόν Εν Υπνώσει οντω διατελοΰντα, αν δέ
χεται νοερώς ν’ Ακολουθήση τον Υπνωτιστήν, 
8a ου ι9ά εσκέπτετο ή αν άΰναται νά τον στείλη 
δπου θα διετάσσετο ή Αν δύναται νό διαγνώση 
Από τίνα νόσον πάσχει τις καί συντάξη Ικτρ. 
συνταγήν. Ό Υπνωτισθείς Απαντφ «ναι ή ού», 
«μετά πάροδον τόσων λεπτών τής ώρας» εσο- 
μαι εις τάς διαταγας ή «επίμενον νό κοιμηθώ 
βαθύτερον». “Αρχεται κατόπιν ή έκτέλεσις τής 
διαταγής, ήτις Εκτελεΐται κατά γράμμα' Αφυπνί
ζεται είτα ό κοιμηθείς καί δέν Ενθυμείται τί
ποτε τών Ανωτέρω.

Πρώτη Υπόνοια, δτι ή διανοητική ύπαρξις, 
ήτις συνεννοείται μετό τοΰ υπνωτιστοΰ δέν ήτο 
ή τον νπνωτισθέντος, δΓ δπερ και εκλήθη ξένη 
διανοητική δντότης. Έρωτάται είτα, Αφοΰ καί 
πάλιν Υπνωτισθή τό Υποκείμενον, τις Ενήργει 
πρότερον καί Απαντφ, δτι ήτο τρίτον πρόσωπον 
Εντελώς άσχετον τοΰ Υπνωτιστοϋ καί τον Υπνω
τιζόμενου. Τούτο δέ Εδωκεν Αφορμήν, ώστε οί 
πνενματωταί να Υπνωτίζωσι διάφορα πρόσωπα 
m e (1 i U m κληθέντα τήν σήμερον, ήτοι μ ε- 
σάζοντες καί διό μέσου αύτών νό επικοί- 
νωνώοι μετό διαφόρων γνωστών τε. καί Αγνώ
στων προσώπων ζησάντων προγενεοτέρως Εν τή 
γή μας. Τοσαύτη δέ εΐνε τήν σήμερον ή Επι- 
τελεσθεΐσα πρόοδος είς τόν πνευματισμόν καί 
τσσαΰτακαί ποικίλα τά επιτυγχανόμενα φαινό
μενα, ώστε ούδεμΐα Αμφιβολία Υπάρχει, δ<ι νοε
ροί δντότητες είσίν αί Αόρατοι δυνάμεις αί συγ- 
κοινωνοΰσαι οντω μεθ’ ήμών. ’Επειδή δέ είσέτι 
δέν ήδυνήθησαν νό καθορίσωσιν Επιστημονικώς 
καί όριστικώς τήν φνσιν και Ιδιότητα τών δυνά
μεων τούτων, επελάβετο Εσχάτως ή επιστήμη 
τής Εξετάσεως καί τού καθορισμού αύτών. Καί 
ήδη Εν ’Ιταλία, Ρωσσία, Γαλλίφ, Άγγλίφ, καί 
’Αμερική μετά ζήλου ώρ-σμένα Επιστημονικά 
κέντρα καί .Σύλλογοι καταγίνονται είς τούτο, 
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διάφορα δέ βιβλία καί συγγράμματα Εκδίδονται 
πρός διάδοσιν τής νέας τούτης Επιστήμης.

Φαινόμενα Εκ τής τοιαύτης εγκοιμήσεως εχο- 
μεν τάς προρρήσεις, τήν Ανάγνωσιν τών σκέ-

ΕΙχών i ·

ψεων, τήν εύρεσιν κεκρυμμένων Αντικειμένων, 
τήν Ανακάλυψιν Αγνώστων τοπείων και προ
σώπων, τήν διάγνωσιν καί θεραπείαν νόσων, 
τήν παροχήν συμβουλών καί οδηγιών, τήν άν- 
τίληψιν τής.σκέψεως τών Αλλων, τήν υποβολήν 
είς τόν κοιμώμενον διαφόρων πράξεων, ζωγρα
φικής, μουσικής, ομιλίας ξένων γλωσσών, κλπ. 
“Ωστε ό υπνωτισμός εινε καθαρός πνευματισμός, 
ήτοι ή Αρχαία Ιερουργία τών ’Ελλήνων και αί 
μυοταγωγίαι τών Ίνόών καί Βραχμάτων. Πάντα 
τά Υπερκόσμια, μεταφυσικά καί πνευματιστικά 
ταΰτα φαινόμενα είς ενα κλάδον μόνον Ανάγον
ται, ώς θά είπωμεν παρακατιόντες.

Τινές τά Ανωτέρω φαινόμενα Ανάγουσιν εΐς 
τόν ύπνωτισμόν, Ατινα μάτην οί υλοφρονονντε-ς 
προαπαθοΰσι νά Εξηγήσωσιν, δτι εΐνε Αποτελέ
σματα Υστερισμού, φυσιολογικής καί οργανικής 
καταστάσεως ώρισμένών Ατόμων κτλ., καί οί 
ισχυρισμοί των οΥτοι καταρρέουσι πρό τής Εκ- 
θέσεως τών γεγονότων, άτινα ούδέποτε είδον

καί ζητοΰσι παραδόξως τήν ίξήγησιν, χωρίς νά 
ϊδωσιν,ώςήπατήθησαν οί Μάξβελ, Φλαμμαριών, 
Λομπρόζο και Αλλοι, όμολογήοαντες έν τέλει

Π9

μετά τήν παράστασιν αύτών είς τά φαινόμενα 
ταύτα, τήν Αλήθειαν τών Υπερκόσμιων τούτων 
φαινομένων καί τήν ύπαρξιν Ετέρας καθαρώς 
πνευματικής ζωής.

Ό πνευματισμός λοιπόν Εκτός τών Ανωτέρω 
παρατηρουμένων Εν Υπνώσει φαινομένων, πε
ριέχει καί ποικιλίαν Αλλων παραδόξων φαινο
μένων Εν υπνώσει και Εν Εγρηγόρσει τελουμέ- 
νων, άτινα ώς προείπομεν, συγκαταλέγονται 
πάντα είς Ενέργειας καί μεσολαβήσεις τών εκ
τός τοΰ κόσμου τούτον νοερών υπρρξεων, πνευ
μάτων ή όμοιας φύσεως οντοτήτων, ώς εΐνε 
αί κινούμενοι τράπεζαι, οί Αόρατοι κρότοι, αί 
μετακινήσεις Αντικειμένων, ή κροϋσις μουσι
κών δργάνων, ή Υλοποίησις πνευμάτων, ή με- 
ταμόρφωσις καί Εξαφάνισις τών μεσαζόντων 
κτλ. “Ωστε Υπνωτισμός καί πνευματισμός εΐνε 
ίν καί τό αυτό πράγμα, ώς Απεδέχοντο τοϋτο 
καί πάντες Αρχαιόθεν.

Έπί τή εύκαιρίφ τάύτη πρός πλείονα διασά- 
φησινχτών τοΰ Υπνωτισμού φαινομένοον, άτινα,

ΕΙκών 3.

ώς προείπομεν, είσι καθαρώς πνευματιστικά 
φαινόμενα δηλ. πνευματιστικαι Εκδηλώσεις, πα- 
ρατίθεμεν Εναντι καί πέντε εικόνας Υπνωτιστι- 
κών περιπτώσεων,Ας είχε τήν καλοσύνην νά μάς 
στείλη έκ τού Monaco δ ήμέτερος φίλος καί 
’Ιταλός πνευμαχίστής καί μαγνητιστής κ. Troit- 
Ια, αίτίνες παριστώσι πέντε περιπτώσεις τόϋ 
Υπνωτισμού, ας Απήλαυοεν εσχάτως και διά 
της 'φωτογραφίας Απετύπωσε διά τό ήμέτερον 
περιοδικόν σύγγραμμα.

Ή 1η περίπτωσις παρίστησι τόν κ. Troula 
υπνωτίζοντα νέον τινά Αύστριακόν, μίαν νέαν 
Έλβετίδα καί μίαν κυρίαν Γαλλίδα.

Ή 2α περίπτωσις είκονίζει τόν κ. Τρουλά 
έρωτώντα τήν Έλβετίδα, ήτις εΐνε καλή μεσά
ζουσα, έάνθέλη να πε'ριθάλψη τήν παρακαθημέ- 
νην πάσχουσαν κυρίαν καί Αμέσως εγείρεται 
αύτη καί έξετάζει τήν κεφαλήν της.

Ή Ζη είκών π άριστά τήν μεσάζουααν ίπι- 
μελουμένην τού πάσχοντος στομάχου τής Ασ·
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Γένους περισσότερον της κεφαλής και λέγει, ότι 
ήδη ή φίλη άότη «Ιάύη».

Ή 4η Απεικονίζει τίινπνωτισμέια υποκεί
μενα εν πλήρει γαλήνη. Ή όέ Γαλλίς, λέγει, ότι 
«εύρίσκονται πολύ καλά». .. ’
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΜ0Ν
'Αηόδειξις γεο>μ. θεωρήμ&τος

θά ένθυμήσθε ίσως τδ'γεωμετριχδν θεώρημα, κατά 
τδ όποιον «τδ άθροισμα τών γωνιών ένός τριγώνου 
είνε ίσον πρδς δύο δρθάς γωνίας».

Ή άπόδειξις του θεωρήματος τούτου γίνεται χαί 
τεχνικώς μέ πολλήν ευκολίαν και απλότητα, ώστε 
καί 0 πλέον αγράμματος νά τδ έννοήτη.

Κόπτετε έπί τίνος χάρτου εν οΐονδήποτε τρίγωνον, 
ώς επί παραδείγματι τδ Β A F της εΐκόνος. Εκείνο 
τδ όποιον θέλομεν ν*  άποδεΐξωμεν εινε, οτι τδ άθροι
σμα τών γωνιών 1, 2, 3 ιινε ίσον πρδς τδ άθροισμα 

δυο ορθών γωνιών. Πρδς τοΰτο διπλώσατε βίς δύο τδ 
τρίγωνον, ά*ολουθοΰντες,  τήν γραμμήν A Β, ώστε νά 
δίατηρηθή ή «κ τής διπλώσεως γραμμή καί έπειτα 
ανοίξατε πάλιν τδ -^άρτινον τρίγωνον. Έχετε ή'η 
πρδ όφθαλμών σας δυο όρθιας γωνίας, τήν ABF καί 
ΔΒΕ. Έπί τών δύο αύτών γωνιών πρέπει νά έφαρ- 
μόσωμεν τάς τρεις ίλλας, διά νά άποδειχθή τδ θεώ
ρημα., Πρδς τοΰτο διπλόνωμεν τάς άάρας Ε καί F, 
όπου εινε αί γωνίαι 2, 3, ούτως ώστε νά συναντη*  
βουν τά σηυεΐα Ε καί F εις τδ σημεϊον Β καί έκ τής 
διπλώσεως τοΰ χάρτου νά σχηματιοθοΰν αί γραμμαί

Είκών δ.

Ή 5η παρίστησι τήν μεσάζουσαν αίφνιόίως 
γελώσαν και λέγουσαν «είμαι ή άγνωστος, itie- 
ριποιήύην τήν πάσχονσανε. Και &φοϋ είπε όλίγα 
τινό ΐτι, άηεχαιρέτησεν εύγενως, ηροσΰέτουσα. 
«Είς τό επανιόεϊν, φίλοι».

*. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

CG κβί DII. Τέλος διπλόνωμεν καί τήν γωνίαν 1, 
ούτως ώστε τδ σημεΓον Α νά συμπέσημετά τοΰ Ε 
καί F επί τοΰ Β. Ουτω θέλει σχηματισθή τό οργογώ*  
νιον σχήμα CU Η D καί καταφανώς άποδειχθή, οτι 
καί αί τρεις γωνίαι 1. 2, 3, τελείως έφηρμοσθεΐσαι, 
κατέλαβο*  τδν χώρον τών περί τδ Β δύο όρβίων 
γωνιών.,

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΑΝΗ ΔΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΙ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Διαλύομεν άφ’ ένός 20 g, βητίνης καί τδ άπαιτού- 
μενον ποσδν νιγροζίνης εις <50 g. οινοπνεύματος, 
αφ’ ετέρου .35 g. βόρακος είς 250 g. υδατος καί μετά 
ταΰτα άναμίγνύομεν τά δύο διαλύματα,

ΣΥΝΤΑΓΗ 41’ ΑΣΤΕΡΙΖΟΝΤΑ ΦΩΣΦΟΡΑ

' Σίδηρος, χονδροκοπανισμίνος 1-g, 
Άργίλλιον 2,0 »
Νιτρικόν βάρυον 2,2 »
Άμυλον 0,6 »

Άπό τήν μάζαν αυτήν κάμνομεν ϊνα πλαστικόν 
χυλόν καί επαλείφομεν μέ παχύ στρώμα μικρές σι
δηράς ράβδους μήκους 10 έκ. μ.

ΠβΣΓΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΝΟΘΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Τήν νοθείαν τοΰ αλεσμένου καφέ άνακαλύπτομεν 
έν μέρει, εάν βΐψωμεν τδν καφέν έπίνω εις νερόν, 
οπότε ό μέν γνήσιος καφέςεπιπολάζει έπί τινα χρό
νον, χωρίς νά γίνεται μάζα, δ δέ νοθευμένος κατέρ
χεται ταχέως είς τδν ^πυθμένα καί χρωματίζει τδ 
νερϊν ΐσχυρώς σκοτεινόν.
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ΑΠΟ Χ'ΑΛΚΙΔΟΣ ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ-ΠΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΔΗΨΟΣ

(Συνέχεια 'η του προηγουμένου)

Διακρίνονται τδ Νοσοκομείου και Πτωχο- 
κομεϊον, αί παρά την παραλίαν ώραΐαι οίκοδο- 
μαί, τά μέγαρα Σαραφοπούλου, Κυριαζή, Καρ- 
τάλη και άλλων πολλών, τδ μέγα Ιδιωτικόν 
Εκπαιδευτήριον του κ. Νικολαέδου, ή νεόδμη
τος Τράπεζα τοϋ κ. Κοσμαδοπούλου έν τή κεν- 
τρικωτέρα όδώ κτλ.

Ή τράπεζα αυτή είναι Αληθώς ίν κομψο
τέχνημα. ‘Ωραΐον πολυτελές κτίριον μέ πλού
τον μαρμάρου και διακοσμήσεις πολυτελείς, 
ώραΐα βαρύτιμα έπιπλα καί γραφεία κομψο- 
πρεπή μέ πάσαν χλιδήν καί εύμάρειαν τδν έν 
αύτή εργαζομένων και προσερχομένων Απαρτί- 
ζουσι τδ ολον τής νέας ταύτης ιδιωτικής Τρα- 
πέζης, ήτις όντως τίμ$ τδν τόπον καί τδν 
ίδρύσαντα καί καταρτίσαντα αυτήν καί εργά
ζεται, ώς Αντελήφθην, ύπδ καλούς οιωνούς.

Εισερχόμενος Αρκετός- κόσμος είργάζετο. Δε- 
ξιόθεν καί Αριστερόθεν υπάρχουν δυο ωραία πο
λυτελή γραφεία διά τούς οιευθυντάς, περαι
τέρω δέ κεχωρισμένα δι’ ωραίων επίσης κιγ- 
κλιδωτων χωρισμάτων έκατέρωθεν εύρυχώρου 
διαδρόμου τά ποικίλα γραφεία τής Τραπέζης 
διά. τούς υπαλλήλους,

Έν τφ Αριστερόθεν γραφείφ εύρίσκετο ό δι
ευθυντής κ· Κοσμαδόπουλος, πάντοτε πρόθυμος 
καί εύγενής διάνά περιποιήται τούς ξένους και 
δίδν) τάς'άπαιτουμένας πληροφορίας.

Τδν συνεχάρην έπί καινοτομία: ταυτη 
καί προόδφ τής Τραπέζης του, ήτις τιμ$ τδν 
τόπον καί αύτδν προσωπικως, συνάμα δέ έξή- 
ρα τήν φιλοκαλίαν του έπί τοιαύτγ διακοσμήσει 
μή φεισθέντος κόπων και δαπανών.

— Σάς εύχαριστδ πολύ, μοί λέγει, άλλα 
πρέπει πάντες όσον δυνάμεθα νά προοδευωμεν 
τάς έργασίας μ.ας διάτδ καλδν τοΰ τόπου.

—- Ωραία, εύγε καί ποιος μηχαν,ικδ’ς σάς 
έφιλοπόνησε τόσον ώραϊον σχέδιον

•— Ό Χατζηαργύρης μηχανικός, <5 όποιος 
όμολογουμένως είργάσθη μέ πολλήν θέλησιν 
καί έπιτηδειότητα.

— 'Ωραία, εύγε του καί είς Ανώτερα.
Τδ Πτωχοκομείον προώδευσεν έπίσης 

προοδεύει πολύ, χάρις τω πολεΐ ζήλφ τοΰ 
λοΟ Συμβουλίου του καί τή άκαμάτφ ένεργεία 
του ρέκτου προέδρου αύτοΰ, κ. Γ. Κουτσίκου, 
όστις κατώρθωσε τέλος .νά τδ συμπλήρωσή 

και 
κα-

ι 7

εσχάτως διά τής προσθήκης τής έτέρας πτέ- 
ρυγος ταυ όρφανοτ^οφείου καί τής Αποπερατώ- 
σεως και διακοσμησέως τοϋ ναοίί. “Ήδη δέ τά 
πάντα λειτουργοΰσιν Αμέμπτως καί ό Βώλος 
εχει προικισθή διά χρηβιμωτάτου φιλανθρωπι
κοί! ιδρύματος. Υπολείπεται ξμ.ως καί ή τε
λεία όργάνωσις και λειτουργία του πρδς πλήρη 
έκτέλεσιν τών ύποχρέώσεων του Απέναντι τής 
κοινωνίας καί τών Ασθενών και έλπίζομεν, ότι 
οί φιλότιμοι Αποδημοΰντες έν τή ξένγ Θεσσα- 
λοί και. ίδόγ οί τοΰ Πηλίου έγκατεστημένοι 
έν Αίγύπτω ομογενείς δέν θά λείψουν νά είσ- 
φέρωσι καί τ’ Απαιτούμενα διά τήν τελείαν 
συμπλήρωσίν του.

Πρδς τδ εσπέρας μετέδην πρδς έπίσκεψιν του 
αγαπητού φίλου καί εκτάκτου συνεργάτου τής 

1 «Φυσεως» κ. Ν. Μωραίτου ίατροϋ καί όπως 
εύρίσκων αύτδν εύκαιρον κατ’ εκείνην τήν ώραν 
έξέλθομεν είς περίπατον και τά είπομ.εν, άλλ’ 
ήπατήθην, διότι ναι μέν ευτυχώς εύρον αύτδν 
έν τί) παρά τή όδώ Έρμου κατοικία του, αλλ’ 
ώς πάντοτε Απησχολημένον έν τφ ίατρείω του 
μέ τήν πολυπληθή αύτοΰ πελατείαν. Τέλος 
έλευθερωθέντος τής έξόχως φιλανθρωπικής αυ
τής έργασίας του, είς ήν ώς είς κολυμπήθραν Σι- 
λωάμ άπδ πάσης γωνίας τής πόλεως τοΰ Βό
λου, τών περιχώρων και τής όλης Θεσσαλίας 
προστρέχουσι τόσοι Ανάπηροι, τόσοι Ασθενείς, 
τδν είδαμεν έπί πλέον καί ήμείς και ήδυνήθη- 
μεν νά συνομιλήσωμεν καί τδν άπολαύσωμεν. 
Διότι ό κύριος ’Ιατρός, ένφ είνε μία έξέχουσα 
έπιστημονική έζεχότης, είς βαθύς χειρουργός 
ιατρός, όμως έν ταύτφ έγκαταλείπων τό χει
ρουργικόν σμιλίον ή το θερμόμετρον έκ τών 
χειρών του, είναι είς διάχυτικώτατος φίλος, 
άπλούστατος και Αφελέστατος "Ελλην Αστός, 
Αν μή τέλειος δημοκράτης.

Διά τώ.ν φυσικών λοιπών καί τών έπικτήτων 
προτερημάτων του κατέστη ήδη ό λαοφιλής 
τής Θεσσαλίας έπιστήμ.ων, ό λατρευτός τής 
χειρουργίας ιατρός, ό Αείμνηστος ’Ιούλιος Γαλ- 
βάνης, Αναβιώσας καί δρών έν Βώλω, Πηλίφ 
καί Θεσσαλίγ σήμερον.

Ναί, άνευ υπερβολής, ό Αγαπητός μας ια
τρός σπουδάσας έμβριθώς καί έγκαταστα- 
θείς εις τήν πατρίδα του, ήγαπήθη καί έξετι- 
μήθη δεόντως ύπ’ έκείνης, μέχρι σημείου 

άπιστεύτου ύπδ παντός μή αύτόπτου ή α.ύτή- 
κοος μάρτυξος. Μία θ'^λασοία έκδρομή, έν 
ταξείδιον μέχρι Βόλου, παρέχει τήν λαμπράν 
πλήν σπανίαν έκείνην εικόνα, διά τδν ήμετερον 
τουλάχιστον ορίζοντα, τής έπιστημονικής έν 
Θεσσαλία έργασίας τοΰ Αεικινήτου καί Ακα
μάτου φίλου μας χειρουργοί, -τοϋκ. Μωραίτου, 
καί τής έκ ταύτης Ακολουθούσης λατρείας αύτοΰ 
ύπδ τής πατρίδος του είς έν σύνολον, ής πλήρη 
τήν σκιαγραφίαν δέν θά έπιχειρήσωμεν ήδη νά 
έκτελέσωμεν. Μόνον ώς σταγόνες ΰδατος άς 
θεωρηθώσιν αί προκείμ.εναι γραμμαί, Ας δι’ 
έκεΐνον σήμερον Αφιεροΰμεν.

Τήν έπομενην τής είς Βόλον Αφίξεώς μας 
συνηντήσαμ.εν και τδν παλαιόν τοϋ καλάμου 
χειριστήν, τόν αγαπητόν φίλον μας καί ήδη έκ 
τών γραμματέων τής Τραπέζης Κοσμαδοπούλου 
κ. Ναπολέοντα Πορφυρογένην.

Και άφ’ ου περί διαφόρων Αλλων Αφορώντων 
είς τάς καθ’ όλου έργασίας και τήν έν γένει 
εμπορικήν καί βιομηχανικήν τοϋ Βόλου κίνη- 
σιν συνεζητήσαμεν, ευθύς Αμέσως είς τδ ζή
τημα .τής υγείας του ήλθομεν, ήτις τελευταίως 
σοβαρώς τώ έκλονίσθη, μέ τήν φοβέραν νόσον 
ήτις τόν κατέλαβε, τήν Αποτρόπαιον Ασθένειαν 
πυώδους πλευρίτιδος, έξ ης διά τής εγκαίρου και 
καταλλήλου έγχειρήσεως και θεραπείας ύπδ τοΰ 
Αξιότιμου ίατροϋ μας κ. Μωραίτου, ήδυνήθη 
τέλος μετά μήνας νά σωθίί, έπανακτήσας ούτω 
καί πάλιν τήν προτέραν του ύγείαν. «Ναί, 
μοί έλεγεν, ό κ. Μωραίτης διέγνωσε τήν νόσον 
μου, αυτός μέ ένεχείρησε καί ό ίδιος μέ έσωσε 
τελείως θεραπεύσας με. Ναί, ό κ. Μωραΐ- 
της είνε εις έκτακτος διαγνώστης, προσεκτι- 
κώτατος καί καθαρώτατος χειρουργός καίμέχρις 
Απιστεύτου βαθμού φιλάνθρωπος παλαιστής. 
Συγκεντρών έν έαυτω, ό,τι υψηλόν καί τελειον 
δύναται νά είσφέργ κανείς καί είς τήν πλέον 
προηγμένην κοινωνίαν.,. «Ή ιστορία, κύριε 
Πρίντεζη, προσέθετο, παρέχει πάμπολλα παρα
δείγματα καί δή οτι πρός άνάδειξιν καί άνα- 
γνώρίσιν, έπιστημονικής τίνος Αξίας, έξοχου 
φιλολογικού πνεύματος, ύπερτέρας τίνος ίκα- 
νότητος καί διακεκριμένης όπωςδήποτε διά
νοιας αρκεί νά παρουσιασθή τω μύστει ή κα
τάλληλος περίστασις.

'Ημείς έπιπροσθέτομεν, οτι καί τό εργον 
έκάστου συντρέχει κατά τδ πλεϊστον .είς τήν 
άμεσον, πάγκοινου ομολογίαν τής ύπε'ρόχου 
αξίας του έργαζομένου έπιστήμονος.

Έπί παραδείγματι, εμβριθείς έπιστήμονες 
καί έν Θεσσαλία σήμερον δέν έλλείπουσιν, 
αλλά έκεϊνο τό όποιον διακρίνει καί έξυψοΐ τόν 
χειρουργόν μας κ. Μωραίτην καί πανελληνίου 
φήμης τδν καθιστφ, είνε, κατά κοινήν ομολο
γίαν, ό υπέρτερος έκείνου έπιστημονικός του 
ζήλος. Τό υψηλόν εκείνο ιδανικόν συντελεί 
ώστε ό ίκτροχειρουργός μας κατά πολύ φιλαν- 

θρωπικώτερον τρόπον νά ένασκή τδ έξοχον τοϋ 
ίατροϋ καί χειρουργοΟ έπάγγελμα. Ούτω λοι
πόν έργάζεται ό ιατρός μας., μετά ζήλου καί 
πλήρους άφοσιώσεως διά τήν Ασθενή του. “Οχι 
λοιπόν Απαθής διάγνωσις, ψυχρά έγχείρησις. 
καί νεκρά Αποθεραπεία, Αλλά Από τής πρώ
της στιγμής Από τής πρώτης τοϋ Ασθενοΰς, 
έπισκεψεως, όλαις δυνάμεσι δεΐταιαγών πάλης 
σθένους. Ούδεμία υστεροβουλία, ούδέν πρόσκομα 
δύναταί ποτέ ούδ’ έπί στιγμήν νά Ανακόψν) τδν 
Αγώνα έκείνου. Τό αυτή καί προθυμία και Αμιλλα 
τδν διακρίνει είς τδν δεινοπαθοϋντα τής κα- 
λύβης Αγρότην, όσον καί είς τούς νοσοϋντας τών 
μεγάρων ζάπλουτους θνητούς. Ή αυτή εύθύτης 
έν τή σκέψει βασιλεύει και ή «ϋτή σαφής καί 
θετική διάγνωσις, έγχείρησις καί αποθεραπεία 
Ακολουθεί. Πρδ τής θεραπείας καί υπέρ . τής 
σωτηρίας τοΰ Ασθενούς, ώς είς θύσιμον βωμόν, 
τό πάν Αφιεροΰται. Ούδεμία διάκρισις ημεραζ 
ή νυκτός, εργασίμου ώρας ήάναπαύσεως. Ούτω 
λοιπόν διά μοχλών και θετικώς καί έπιστη- 
στημονικώτατα εργαζόμενος, άπδ τών πρώτων 
ήμερων τής νόσου νά κατισχύσν) έπιζητεϊ, 
πάντα δέ έστω καί άπω κίνδυνον νά άποκρούση 
έργάζεται, μ.ή άναλογιζόμενος, καθώς τά πράγ
ματα βοώσιν Αν ο θεραπευόμενος, ύγιάνας θά 
δυνηθγ κΑν έστω καί έπ’ έλάχ'.στον νά αμοίψφ 
τον σωτήρά τού ιατρόν διά τάς τοιαύτας ααί 
τηλικαυτας αύτοΰ ύπ’ έκείνου θυσίας.

—"Ένα τοιοΰτονλοιπόν έπιστήμ.ονα, λατρεύει 
καί αληθές αυτής σέμ.νωμα θεωρεί ή πόλις μας 
καί έν συνόλω ή Θεσσαλία. "Ό,τι δέ ήδη λέγω, 
δέν είνε έκδήλωσις ευγνωμοσύνης ένδς παρ’ 
έκείνου σωθέντος πολυτλήμονος τέως Ασθενοϋς, 
άλλ ’ είνε μία μακρά Απήχησις τών βοώντων 
εδώ πραγμάτων. Είνε ή γενική γνώμ.η, ή πε- 
ποίθησις τής όλης μας έδώ κοινωνίας, έπειπεν.

Μετά τήν τοιαύτην συνομιλίαν μας έπί τής 
φοβεράς του νόσου καί τής θεραπείας του ύπό 
τοϋ το'σον Αγαπητοί/ καί έπιλέκτου Θεσσαλοΰ 
έπιστήμονος, τοϋ καίήμετέρου πολυτίμου φίλου 
ίατροϋ κ. Νίκου Μωραίτου, μετά του φίλου κ. 
Ναπολέοντος Πορφυρογέννους, καί άτινα «παρά 
θήν Αλός» είς τι τών έξοχω; λαμπρών τής 
παραλίας καφφεστιατορείων έλέγομεν, έδειπνή- 
σαμεν έκεϊ μ.έ όρεκτικότατα καί νοστιμώτατα 
μπαρμπούνια, άτινα ποτέ δέν θά λησμονήσω.

Έπίσης οί Αδελφοί Κυριακόπουλοι κατήοτι- 
σαν μεγα τέλειον κατάστημα ύελοπωλείου καί 
οικιακών σκευών, εσχάτως Ανεγείραντες έπί 
τής μεγάλης όδοΰ Δημητριάδος ώραϊον έπί 
τούτω κτίριον εύρύχωρον καί μεγαλοπρεπές.

Οί Αδελφοί Κυριακόπουλοι φιλότιμοι καί 
φίλεργοι πάντοτε, έμποροι δέ έκ Τών ειδικών, 
παιδιόθεν καταγόμενοι είς τδέμπόριον τοΰτο, 
έποίκιλαν τδ είοός των μέ πλούτον ωραίων καί 
πολυτελών οικιακών κομψοτεχνημάτων, έπι- 
τραπεζίων σκευών, λαμπών κτλ. διά τούς πο-
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λυταλάντους, ώς καί άπλών καί εύθηνων ειδών 
διά τάς- κατώτερα; τάξεις.Ή δέ εύγένειά των, 
προθυμία των και συμβιβαστική πάντοτε συμ
περιφορά των πρός πάντας έν γένει καθιστφ 
αυτούς μοναδικούς εΐς τό είδος των, καί λίαν 
συμπαθείς πρός τούς πελάτας.

’Επεσκέφθην είτα τόν γνωστόν έπιχειρημα- 
τίαν καί φίλον κύριον I. Σκραφόπουλον έν τφ 
έπί τής όδοΰ Ίωλκοΰ γραφείφ των. Ό κ. 
Σαραφόπουλος έμπορευθείς άλλοτε έν Αίγύπτφ, 
ένθα έπ’ άρκετόν διέμεινεν, ένεκατέστη πρό 
τινων έτών έν Βόλφ, ίδρύσας κάλλιστον μέγα 
έργοστάσιον σαπωνοποιεία;, οπερ έργάζεται τε
λεσφόρος καί υπό καλούς οιωνούς, τή συνερ
γασία? του ρέκτου καί φιλότιμου αύτοΰ υίοΰ κ. 
Γεωργίου.

Ό κ. Σαραφόπουλος πεπειραμένος καί γνώ
στες τής συγχρόνου καί εμπορικής προόδου, 
είναι κάτοχος επιμελημένης άνκπτύξεως, καί

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑΣΗ;

Τώρα που ό χρόνος άρχισε νά σβύνγ τ’ όνομά μου, 
Τήν πεθαμένη αγάπη μας, σιγά νά σαβανώνη, 
γεά τελευταία πειά φορά, πάλι έλα σιμά μου, 
μην αρνηβης, αγάπη μου, στο δάσος πάμε μόνοι...

Τώρα που σβύνει σιγαλά ή φλόγα της καρδιάς σου, 
ελα νά σεριανίσουμε σ’ αγαπημένα μέρη, 
κ’ έκεϊ ποΰ ft’ άνεμίζωνται τά ξέπλεκα μαλλιά σου 
νά θυμηθούμε τά παληά, πιασμένοι χέρι, χέρι.

Έλα να ιδής πώς πέφτουνε μέ τό βορρηά τά φύλλα 
Καί δπως τά ξερόκλαδα, στη χιονισμένη πλάσι, 
θέλω καί σύ νά αΐσθανθής, τήν ίδια ανατριχίλα... 
Χειμώνιασε, αγάπη μου 1 Γιατί νά χειμωνιάση ;...,

ΦΟΙΒΟΣ ΑΔΡΙΑΣ 

κριτής σοβαρός τών περιστάσεων. Ώμιλησαμεν 
περί τής κρατούσης πολιτικές άνορθώσεως καί 
είδον, βτι μετά πολλής έμβριθείας κρίνει τά 
πράγματα, μη θαμβούμενος, ούτε καμπτόμενος 
υπό τών βεβιασμένων εντυπώσεων. ·

*Ό Βόλος άριθμεϊ πολλούς σοβαρούς άνδρας 
καί πολιτικούς καί έμπορους καί βιομήχάνους 
καί επιστήμονας, τιμώντας τόν τύπον, οστις 
χάριν αύτών προάγεται όσημέραι.

Οί Καρτάληδες, 'Γοπάληδες, Γεωργιάδαι, 
Γκλαβάναι, Σταματόπουλοι, Κυριαζήδαι, Χου- 
σοβελώναι, Κανταρτζήδκι, οί έργοστασιάρχαι 
καί μεγαλέμποροι Παππαγεωργίου, Καραμάνος, 
Πάλλης, Ματσάγγος, Ζαρζής, Μουρτζοΰκος, 
Μαρνελόπουλος, Ζαρλάμπας, Εκνάρης, Ζάμπα- 
λος, Διαμαντόπουλος καί πολλοί άλλοι κρα- 
τοϋσι τά σκήπτρα τοΰ τόπου.

(’Ακολουθεί)

ΠΏΣ ΤΡΑΝΕΨΕΣ I

Πώς τράνεψες μικρούλα μου. 
πότ’ εγινες μεγάλη ! 
Λίγος καιρός έπέρασε 
ποΰ σ’ εφερε μιά τόση Si, 
μικρή, μικρή, μικρούτσικη 
ή μητρική μου αγκάλη !
Πώς τράνεψες καί μουγινες 
σωστή μεγάλη κόρη, 
μικρό πουλάκι άπτερο, · 
περιστερά δλόλευκη, 
γλυκειά παρθένα τώρα !
Σ’ αυτό τό διάβα τής ζωής 
βασίλισσα ! προχωρεί·...
Και ενθυμοϋ τη μάννα σου 
τη γή, κι’ αΰτη ποΰ γέννησε 
Σ’ εσε όλα τα δώρα .

Elf τά γινίώΐιά σου ΧΑΙΤΗ /<ου
30 8)βρίου 191 I Ή μήιηρ σον

ΣΟΦΙΑ Ο1ΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΑΙΩΝΙΑ

"Οταν συλλογισθη τις, δτι ό θάνατος εΐνε 
άναπόφευκτος καί δτι έγεννήθημεν όιά ν’ άπο- 
θάνωμεν πάντες μίαν ήμέρκν, τότε τό ζή
τημα δίνε γενικόν καί φυσικόν· κκί άεν κα

θίσταται σκλη-
I ρόν, δταν άπο- 
I θνήσκγ έπί τής 
| γής πλησίον γο- 
I νέων καί συγγε- 
I νών άλλ’ όταν 

ομωςτελευτά μέ 
διάφορον τρόπον 

ί καίσκληράςσυν- 
θήκας τής αδυ
σώπητου μοίρας, 
τότε τό ζήτημα 
διαφέρει.

I Είς νέος γί- 
Ϊας τήν εύγενή 
υχήν, μέ προ

τερήματα σπά
νια, βιοπαλαι

στής δέ δεινός τοΰ ματαίου τούτου κόσμου, 
ό Εύάγγελος Πετράτος εύρε οίκτρόν τέλος, πνι
γείς εσχάτως εντός τοΰ ποταμού, έν φ^πα- 
ρ·^σαν κατά τήν αποφράδα ταύτην στιγμήν 
τριάκοντα σύντροφοι καί συνταξειδιώται του, 
οίτινες άκοντες κακή μοίρα δέν ήδυνήθησαν 
νά τόν σώσωσιν.

Ό μεταστάς έκ Κεφαλληνίας έλκων τήν 
καταγωγήν, είχεν έλθη πρό εξαετίας είς Άβυσ- 
σινίαν καί διετέλεσεν ώς υπάλληλος, ταμίας 
κ’ είτα ώς Διευθυντής κατά περιόδους καί εΐς 
τούς διαφόρους εμπορικούς σταθμούς τών Κα- 
καστημάτων τών ’Αδελφών Λιβιεράτου, έργα- 
σθείς κατά τό διάστημα αύτό εύόρκως καί 
έπαξίως. Πρό διετίας όμως μή άρκούμενος είς 
τό ^λίσχρον τ<0 μισθοΰ επίδομα, τό οποίον 
παρέχουν' γενικώς τά Καταστήματα τών κ. 
κ. 'Λιβιεράτου, άπεχώρησε’τής υπηρεσίας των, 
παραιτηθείς. Ήλθετότε έν Σιδάμφ τής Άβυσ- 
σινίας, δπως έργασθή πλέον ύπό άλλην κλί
μακα ελευθερίας καί προόδου καί τό κατόρ
θωσε, διότι πάντες έσπευσαν έκτιμώντες αυ
τόν, νά τώ παρέξωσι τήν συνδρομήν των καί 
έδέχθη οΰτω τήν ΰποστήριξιν τών Καταστη
μάτων τών ’Αδελφών Λιβιεράτου, του κ. Φω
τίου Λιβιεράτου, διευθυντοΰ τών Καταστημά
των κ. /λιβιεράτου, είς Άδεν, ατομικήν, τοΰ 
κ. Παναγ. Μυργιαλή, επιστήθιου φίλου του 
και τοΰ ’Ανθίμου Μονοκρούσου,πατριώτου του, 
κατόρθωσα; έν μικρώ διαστήματι ενός καί 
ήμίσεως έτους, νά ευδοκίμηση, δτε περί τά 

τέλη τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου, ύποθέσεών του 
ένεκεν, καί δτε μετέβαινεν είς τήν πρωτεύου
σαν τής Άβυσσίνίας Άδίς— Άμπάμπα, μίαν 
ήμέραν πριν είσέλθγ είς αυτήν, τήν παραμο
νήν άκριβώς τής ύψώσεως τοΰ Τιμίου Σταυροΰ, 
αποπειραθείς νά διέλθη κολυμβών ένα πο
ταμόν, έβυθίσθη, παρασυρθείς αυθωρεί ύπ’ αύ
τοΰ, καίτοι έτύγχανε κολυμβητής ικανός. Οί 
παρατυχόντες έσπευσαν νά τόν σώσωσι, πλην 
τό σκληρόν πεπρωμένον'του ύπερίσχυσε καί 
μέ ολας τάς καταβληθείσας προσπάθειας περί 
άνελκύσεώς του, δέν ευρον ούτε τό σώμα του, 
τό οποίον άνευρεθέν μετά πέντε ήμέρας, έκη- 
δεύθη σεμνοπρεπώς έν μέσφ γενικής κατήφειας, 
άμα καί άγανακτήσεως, διά τό φοβερόν συμ
βάν, ύπσ τών προσδραμόντων έκεϊσε συγγενών 
καί φίλων του.

Περί τής άρετής, τής εύγενείας τής ψυχής 
του καί δλων έν γένει τών προτερημάτων 
του, τά όποια έκόσμουν αύτόν καί ή θεία 
Πρόνοια τόν είχε προικίση, δέν είμαι ό αρμό
διος, ίνα τά περιγράψω έγώ. "Ισως άλλος κα
ταλληλότερος θά ήδύνατο νά τό πράξη.

ΙΙάντες έλπίζομεν είς τό μέλλον, τό όποιον 
διά τόν Ε. Πετράτον ήτο κάτι ιδιαίτερον καί 
άσύνηθες. Είχε κατάστρωση τά τής εργασίας 
του τόσον φρονίμως καί έπιτηδίως, ώστε αί 
έκ τής έργασίας του ώφέλειαι ήσαν άναμφι- 
σβήτητοι. Έπιθυμών δέ τήν έπέκτασιν τών 
εργασιών του, είχεν άποφασίσει νά μετακα- 
λέση έξ Άδίς—Άμπάμπα τόν έκεϊ έμπορευ- 
όμενον αδελφόν του Νικόλαον, ώς σύντροφον 
καί βοηθόν του, αλλά φεΰ ! τά πάντα έμαται- 
ώθησαν, διότι άλλως έβουλήθη τω ‘Υψίστω 
κκί ήδη στερούμεθα ενός ανεκτίμητου φίλου 
καί συντρόφου, τήν απώλειαν τοΰ όποιου θά 
Ορηνώμεν έπαέί.

’Ήδη έρχομαι έγώ ό μόνος σου φίλος, αγα
πητέ κκί άμοιρε Ευάγγελε, μεθ ’ ού διήλθες τό
σον χρόνον μαζύ έν Σιδάμω, νά σέ έρωτήσω, 
διατί δέν μέ ήρώτη<ες, έστω ένδομύχως, τί 
έμελλες νά πράξης, αλλά μέ ολως άσυλλόγιστον 
καί στιγμιαίαν σκέψιν άπεφάσισες νά εΐσέλθης 
έντός τοιούτΟυ δολοφόνου ποταμού) κκί κατα- 
ρώμαι τήν ώραν, διατι τούλάχιστον νάμ.ήν εύ- 
ρεθώ κατά τήν άπαισίαν αυτήν στιγμήν πλησίον 
σου, 2ν ό’χι, διά νά σέ σώσω, τούλάχιστον 
διά νά μέ σύργς μαζύ σου καί χαθώμεν μαζύ, 
ώς σωστοί αγαπημένοι φίλοι, είς τά θολερά 
βάθη τοΰ ύπούλου νερού, καί όχι νά χαθής 
μόνος καί τόσον άνελπίστως έν τοιαύτη ηλι
κία, 26 μόλις έτών σου. Κρίμα αί άδελφικαί 
ίδέαιμας, οί γλυκείς πόθοι μας, τάώραϊα όνειρά
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px? καί αί (Αχτχιχι ελπίδες τοδ |Λ«λλοντ(>ς 
μας ! Τά πάντα ματαιότης.!... . . ........

Πάντες οί έν Σιδάμφ γνωστοί σόυχα'ι άγνω
στοι ίτι, έκθύμως προσέρχονται και $ή έκ 
τών [χακρυνών μερών, ένθα ή θλιβερά καί 
απρόοπτο; εΓ^ησις ίέν είχε φθάση έν καιρώ, 
καί σε κλαίουσιν ώς άοελφδν καί συγγενή 
των,αίδ’έν Σιδάμφ άργαί μέ συνελυπήθησαν 
ομοίως έγγρζφως, εμέ, τδν μόνον σύντροφόν 
σου, τδν μανάκριβον λάτρην σου., τδν άδελφι- 
κόν σου φίλον, τδν όποιον λησμόνησα;, άπήλ- 
θές είς άλλους τόπους, οί όποιοι, εί'θε νά είνε 
τουλάχιστον ευτυχέστεροι τής προσωρινές 
ταύτης κατοικίας μας, καί ήΉ τραγικά όνειρα 
μάς περικυκλουν έκάστην νύκτα καί σέ πα
ρουσιάζουν ένώπιόν μας κατά ποικίλους τρό
πους, ζωντανόν, γελαστόν καί άληθινόν, καί 
παρηγορούμεθα ούτως, ότι τήν έπαύριον θά.σέ 
εί^ωμεν ώς πρότερον πλησίον μας, μετά σπου
δές καί ζήλου εργαζόμενον.

Ό θάνατός σου είνε ψευδής καί άν άληθώς 
άπέθανες, ή αγία ψυχή σου δι’ έμέ τουλά
χιστον είνε άθάνατος, διότι δέν ώπέθανες ώς 
οί. άλλοι έπί τής γής, άλλα έντός ψυχροϋ ώς 
τδ μυάρμαρον υδατος καί ώς λέγει ή παροιμία : 
«’'Οπου του μ.έλλει νά πνιγί;, ποτέ του δέν 
πεθαίνει» ουτω και μέ τήν ιδέαν αυτήν δι’ 
έμέ είσαι ζωντανός άκόμη. "Αν δέ ό δρόμος 
σοΟ είναι μακρυνός, τότε σέ περιμένω έγω είς 
τήν άλλην ζωήν καί καλήν ώντάμωσιν, διότι 
δέν θέλω νά κουρασθής είς τήν θέσιν, όπου σέ 
ίρρ ψεν ή μανία καί. ζάλη τοΟ νεροΟ.

Αίωνία σου ή μνήμη πολύκλαυστε καί άγα- 
πητέ Ευάγγελε.

Έν Σιδάμφ Δ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ

"Ο,τι κατορθο" μία γλυκεία καί ήσυχος λεξι; δεν 
επιτυγχάνομαι δέκα άπειλαί.

Ή τύχη φεύγει, 3ταν τρέχης κατόπ,ν αυτής τού· 
ναντίον σέ ακολουθεί, δπότχν δέν τήν πιοτέχης.

Πριν άποκαλύψη; μυστικόν είς φίλον, συλλογί- 
σθητι, οτι καί ούτος εχει φίλους.

Τά πάντα είναι πικρά είς τδν μή λε'γοντα τήν 
αλήθειαν, τουναντίον συμβαίνει εις τδν φιλαλήθην.

Ό πραγματικός σοφός είναι ταπεινόφρων, ενώ ό 
αμαθής είναι εγωιστής.

Ό,τι ποιεζ τις προθύμως ε’ναι χάρις διπλάσιά 
αξίας.

Έ ζο·ή είναι καταδίκη διά τδν πτωχόν.
Ό θάνατος τουναντίον τφ ε’ιναι παρηγοριά.

am Εΐ2 wo. raimw
Mera λύπης πληροφορούμενα, Srt ή σύγπλη 

τος του Πανεπιστημίου συνεστησεν είς τδ 
υπουργείου την άρσιν τή? άναγνωρίσεω? τον 
Έλληι». ‘Εκπαιδευτηρίου ή «Ά^ηνα» τον κ. 
Δ ΐϊυλαρινού, έν Γαλαζίφ. Απορία? άξιον εί 
ναι πως δέι> λαμβάνουσιν ύπ° δψ-ιν οί αρμόδιοι 
τήν πολιτικήν. σημασίαν, ήν εχει έν Γυμνάσιου 
άνεγνωρισμένον έν "Ρουμάνι'^·. ‘Εκείνο τό όποιον 
ώφείλε νά πράξη η Έλληυ. Κυβέρνησα? από 
πολλών ετών δι’ εξόδω1 τη?, ίπω? πράττουσιν 
ή Εουλγαρική και Ρωμουνική Ευβέρνησι? δα- 
πανώσαι μεγάλα ποσά εν Μακεδονία. τό επρα- 
ξεν εΐ? φιλότιμο? ιδιώτη?, καταβολών ολόκλη 
ρον ζωήν καί πολλά ηθικά καί υλικά μέσα μέ
χρι τούδε περισσυλέγων ουτω τού? ανά την Ρω- 
μουνίαν έλληνόπαιδα? καί άναχαιτίζων τον έκ- 
ρουμανισμόν αυτών.

Οί κύριοι τού {\ανεπιστημίου δείκνυνται ούτω 
ασπλαγχνότεροι τη? Ρωμουνική? Ευβερνήσεω?, 
ήτι? κατά τον τελευταίου καταδιωγμόν έσεβά- 
σθη μόνον τό Εκπαιδευτήριου τούτο τού κ. 
Πυλαρινού και δεν τδ έκλεισε, μή εΰρούσα ού· 
δεν τό επιλήψιμου. ’Αλλ*  ήδη παραδόξω? θέ 
λει νά τό κλείση αυτή ή Σύγκλητο? τού Παύε 
πιστημίώυ, ή φυσική αυτή προστάτι? τών Ελ- 
λην. γραμμάτιων. Καί φυσικώ? θά κλείση διότι 
διά τή? άραειοζ τή? άναγνωρίσεω? εκλείπει ο 
Ισχυρότερο? λόγο? τή? ύπάρξεώ? του. ‘Εθνικοί 
λόγοι ύπαγορεΰουσι τήν υποστήριξοι διά παντο? 
μέσου τοιουτων ‘Εκπαιδευτηρίων και ελπίξο- 
μεν, δτι ή Έλλ. Κυβνρνησι? δέν θά προβή είς 
τοιούτον αντεθνικόν διάβημα, καταστρέφουσα 
εργασίαν πολλών ετών-

ΟΛΙΓΑΙ ΛΕΞΕΙΣ
Είς τό άψυχο σώμα τοΰ άτυχοΰ? Μήτοον Φωτοπούλον

Νειάτα, Χρόνια, "Ονειρα, Ελπίδες καί Ζωή, τα 
άφησες σαν τδ πουλί ποϋ μέ χαρά αφήνει τδ κλουβί 
του καί στδ άπειρο πετμ....

Χάρμα καί εορτή τοϋ δύστυχου τώρα σπητιοϋ σου, 
στήριγμα συ τών πατρικών καί μητρικών ονείρων, 
μόνη γλυκ,ιά παρηγοριά τών αδελφίων σου,"Εφυγες..; 
Όχι ! επέταξες σέ άλλες σφαίρες, σε σφαίρες τής 
αιώνιας αυγής καί τής αθανασίας....

Τδ Δάκρυ μας, αρχή τής μνημοσύνης Οέ νά σοΰ 
κάνη τδ χώμά σου άπάλαφρο καί αύλο, για νά μη 
σέ βαρύνει στον ύπνο σου..ύπνο. .παντοτεινό !

Τά δροσερά τριαντάφυλλα που στδ κορμί σου για 
ύστερνδ στολίδι σκορπίζουν τήν μυρωδιά τους,... 
μυρωδιά νεκρική, εινε τών φίλων σου τα δάκρυα, στδν 
κήπο τής σβυσμένης σου ζωής...

Καί τώρα...Κοιμήσου I I . .Κοιμήσου ήσυχα,κανείς 
δέν θά ταράξη τδν ύπνο σου... Κανείς δέν θέ νά σέ 
ξυπνήση πε’ά...Καί ώς μακρυνδ νανούρισμα στδν 
ύπνο το βαρύ σου, θά ερχεται ή άνάμνησις πάντα νά 
σοΰ θυμίζη, πώς ζής γιά μας παντοτεινά....

Μ. ΠΑΠΑΣΟΪΛΙΩΤΗΣ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Έκ τοΰ ζητήματος τής Βουλής.

— Τί νέα άπδ τήν Βουλήν, Κώστα ;
— Νά, συζητούν διά τδ λαθρεμπόρων του Μπενάκη-
— Μά αυτός τδ έκαμε ; δέν πιστεύω.
— ‘Αν δέν τά εκαμιν έδεχθη νά τδ κάμουν, 3περ 

εν καί τδ αυτό.
>*<

Έπί τοΰ αΰτοΰ θέματος.

— Μά αλήθεια, δτι δ Μπενάκις έκαμε τά έπιπλά 
του είς τδ εξωτερικόν;

— "Ετσι φαίνεται, άφοΰ τά εφερεν άπ*  εκεί.
— Τότε καί ήμεϊς νά μή τοΰ δίδωμεν ψήφο.
— Άπ’έναντΐας νά τοΰ δίδωμεν’ διά νά τδν ένθαρ- 

ρύνωμεν νά μάς προτιμά άλλοτε.
>—<

Καί τώρα ή Βουλή τ! θά κάμη ;
— θά καθήση καλά είς τά αυγά της καί ό Μπε- 

νάκης καλήτερα είς τά έπιπλά του.

Μεταξύ δύο,

— Είναι «λήθες, Set δ Βενιζέλος θά.ελάττωση εφέ
τος τδν δασμόν τής ζακχάρεως καί τοΰ πετρελαίου;

. ’ Τό τελιιότιοον xa&‘ οίην τήν ‘Ανατολήν όφ^αλμολογιχόν Χιιοουογεϊον,

: τήε όφθαλμολιηΊχήί Κλινική? τοΰ ίφ&αλμολόγου μα?

π. ΣΠΗΛΙΟΥ Ι· ΧΑΡΑΜΗι
I

— Βεβαιότατου, δέν βλέπεις, οτι ήρχισαν νά τής 
υψώνουν τήν τιμήν ;

χ-ι

- — Π'ίς σοΰ φαίνεται ή Κυβέρνησις, Γιάννη, θά τήν 
ψηφίση. εις τάς νέας εκλογάς ;

— 'Αν «?< βάλη νέους φόρους, μάλιστα, άν δέν 
μάς βάλη, δχι.

— *Α,  κατάλαβα, θέλεις νά πής τδ εναντίον.
— Ποσώς. Δέν κατάλαβες τόσα χρόνια, 8τι ύπο- 

στηρίζομεν μόνον εκείνους, ό'που μάς βάζουν φόρους; 
θά ίδή; άμα παύση, θά τήν μαυρίσωμεν.

χ-<

ΤΑ ΓΓΝΑΙΚΕΆ καπέλλα πάντοτε. Είς £νχ σιδη
ροδρομικόν σταθμόν εν Αγγλία, κυρία τις φορούσα 
τεράστιον πίλον μέ παμμέγεθες. πράσινον πτερόν 
π λ ε ρέ ζ άπεχαιρέτησε φιλικήν οΐκογένειάν της.

Αίφνης τδ τραίνου άνευ ούδεμιάς προειδοποιήσεως 
εκκινεί. ’Αμέσως δ σταθμάρχης διά σημείων τδ στα
ματά, ό δέ μηχανικός απολογούμενος λέγει' βτι τοΰ 
έφάνη έξαίφνης τδ πτερόν τής κυρίας ώς ή εΐδοποιη- 
τήριος πράσινη οημαΓα 1 ! "Q ! κάπέλλα !
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7 Η ASIA ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ .
Πρόκειται περί τής άξίας τοΰ άνθρωπίνου σώματος, 

τήν όποιαν ήθέλησε νά ύπολογίση έπιστήμων τις έπί 
τή βάσει τών συστατικών τόν. Έκ τοΰ ύπολογι- 
σμοΰ δέ τούτου έξάγεται δυστυχώς, οτι όσον μεγάλη 
και άν είνε ή .ήθι^ή αξία άνθρώπου,τινός, ή. σωμα
τική του άξίαείνε πολύ ολίγη. "Ανθρωπος έλκων 
βάρος 75 χιλιόγραμμων έχει πραγματικήν άξίαν 
φράγκων 27,50. Τδ ποσδν τοΰτο αντιπροσωπεύει 
τήν .τιμήν τών συστατικών τοΰ σώματός του, δη
λαδή τοΰ φωσφόρου, τοΰ άσβετίου, τών λεύκωμα- 
ιωδών ούσιών, τοΰ σιδήρου, τοΰ θείου κλπ. Τδ 
πάχος του Αξίζει 42 φράγκα' ένφ δ σίδηρος τοΰ 
σώματος μόλις έπαρκεΧ πρδς κατασκευήν καρφίου 
μέτριου μεγέθους. Σάκχάρις υπάρχει είς τδ σώμα 
όση άρκεϊ νά γέμιση μίαν κοινήν ζακχαροθήκην, 
αλας δέ έπΧσης όσον περιέχει κοινή άλαταποθήκη. 
'II περιεχόμένή εις τδ σώμα άσβεστος άρκεί μόλις 
διά τδ έπίχριμα ίνδς δρνιθώνος, τδ δέ περιεχόμε- 
νον εις αΰτδ φώσφορον ΙσοδυναμεΙ πρδς, τδ ευρι
σκόμενον είς 2,200 πυρεία. Μέ τήνπεριεχομένην είς 
τδ σώμα μαγνησίων άποτελεΐται μία δόσις καθαρ
σίου καί αί Χεύκώματόΰχόι ούσίαι Ισοδυναμοΰν μέ 
t 00 περίπου φά.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΗ—ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΡβΒΗΨΙΣ ΑΣΦΑΛΈΣ

έπί t/l βάσει τ®ν χα^ακτηραπικών τοΰ προσώπου 

καί τη: χειρο;.

Έπί τή βάσει πολυετούς πείρας, έπιστημονικών 
μελετών καί τήτ προόδου τοΰ πνευματισμού δυνά- 
μεθα νά άνακαλύψωμεν, Ιον τδν χαρακτήρα ατόμου 
τινός. 2ον Τά ελαττώματα καί προτερήματα αύτοΰ. 
3ον τάς βλέψεις καί έπιθυμίας του. 4«ν Τά κυρτ
ότερα τοΰ παρελθόντος βίου του. 5ον) Ποΰ ήδη 
βαδίζει καί άν άπειλήται ύπδ συμφοράς ή εύνοεϊται 
ύπδ τής τύχης- 6θν Πιθανά γεγονότα τοΰ μέλλοντος 
βίου του. ί

’.Αποκαλύψεις σχετικαί πολυάριθμοι, επιτυχία 
πλήρης έπί 40 ατόμων έν τή αιθούση τοΰ Ξενοδο
χείου · Ηράκλειον» έν ΑΙδηψφ, έτέρα έπί 30 ατό
μων έν τή αιθούση τοΰ Ξενοδοχείου τής Μ· Βρε- 
ταννίας έν Κων)πόλει, έτέρα εσχάτως έν τφ ρωσ- 
σικφ άτμοπλοίφ · Βασίλισσα "Ολγα» έν πλφ καί 
έτεραι δλλαΐ έν συναναστροφαίς μάς πείθυυσι περί 
τής έπιτυχίας τών τοιούτων αποκαλύψεων, κατό
πιν προσωπικής ή φωτογραφικής έξετάσεως.

Είς τούς συνδ^ομητάς τής «Φύσεως» ή έκδού- 
λευσίς μας άυτη παρέχεται δωρεάν. Είς πάντα μή 
τοιοΰτον άντί φρ. 5 'Π έξέτασις γίνεται είτε προ- 
σωπικώς είτε διά φωτογραφίας τοΰ ένδιαφερομένου 
προσώπου, ήτις νά μή είνε παλαιοτέρα τών δύο 
έτών καί νά σημειώτμι όπισθεν ,Ιδίοχείρως ή ήλι- 
κία του, τό όνομα, ή πατρίς καί ή διαμονή του.

'Ομοίως καί διά τής έξετάσεως τής γραφής απο
καλύπτεται δ χαρακτήρ καί τδ ποιόν .τού άγόμου.

Πάσα σχετική αϊτησις απευθύνεται πρδς τδν 
κύριον Φ· nPUCTEZHN ·Ε7ί ’Λ&μ-βί·
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ΚλΗΙΤΕΧΚίΚΟΠ ΛΕΤΚ2ΜΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΓΑΦΗΜΒΝΟΝ

ΤΟΥ ΕΕ'β ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Προσεχώς έκδοθήσεται ύπδ τής ΔιευΘύνσεως 
τής «Φύσεως» Καλλιτεχνικόν Λεύκωμα τών 
έν τφ Έζωτερικώ διαμενόντων Ελλήνων, έν 
φ εκτός τών σημειώσεων καί πληροφοριών τών 
ποικίλων κέντρων τής αφηλίου, έν ω είσιν έγ- 
κατεστημένοι ήμέτεροι ομογενείς, Οά περιέ- 
χωνται και αί εικόνες τών διαπρεπών, ταιούτων 
μετά τοΰ είδους τοΰ επαγγέλματος και κατα
γωγής αυτών. -

Παράκαλοάνται όθβν όσοι λάβουν ; σχετικήν 
άγγελίαν, ευαρεστούμενοι, νά μόίς άπαντήσω- 
σι ταχέως.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Έν τοίς - ήμετέφοις-γραφείοις ■ εύρίσκονται 

ολίγα έτι σώματα τοΰ «Πανοράματος» χρυσο- 
δέτου, έν ω περιέχονται καλλιτεχνικαί εικόνες 
τών Βασιλέων και Πριγκίπων, υπουργών . και 
έπισήμων ανδρών τής 'Ελλάδος, ώς καί πλεί·' 
στων πόλεων και ωραίων τοπείων.

Στέλλεται άντί δρ. 10 παντί προαποστέλ- 
λοντι τό τίμημα.

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟ-ΓΡΑΦΕίΟΝ
Τ11Σ '‘‘ΦΥΣΕΩΣ,,

*Ε«τελ'·-ΰι>ται πασαι σχετικαί παραγγελίαι 
ώς. και επαρχιών και εξωτερικού εις τιμάς ή- 
λαττωμενας. Πωλοΰυται «αί μισθοΰνται κλισέ 
μετάχειρισμ&α προσώπων, πόλεων, τοπείων 
και διαφόρων όπιστημΜίκών παραστάσεων 
Έκτόλεσις δελταρίων εικονογραφημένων «τλ.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ / ΦΓΣΕΩΣ»,
Τόμοι τής «-Φύσεως» χρυσόδετοι τών πα

ρελθόντων έτών ύπάρχουσιν έπίσης έν τοίς ή- 
μετέροις γράφείοις, ώς και παρά το?ς κεντρι- 
κωτέροις βιβλιοπωλείοις τών ’Αθηνών άντί δρ. 
12 έκαστος έλεύθεφος ταχυδρ. τελών.


