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ΗΝ Ιην Ιανουάριου τοΰ 
1911 έδημοσιεύσαμεν τά 
κατά τό έτος τοϋτο πΐ-'-ί 
θανώτερον συμβησόμενα 
και έπετύχομεν σχεδόν 
ει; όλα, ήτοι ει’πομεν1'

— Ή άτολμία και ό 
φόβος τοϋ λή ξαντός έ
τους 1910 θά μετατρα- 

π$ί κατά τό ένεστώς 1911 εϊς τόλμην και 
γενναιότατα καί αί ύποτονθοριζουσαι άντιζη- 
λίαι θά έκσπάσωσι πρός ώφελειαν 
τινων και βλάβην τών άλλων.·

— θ χάρτης τής Ευρώπης, 
’Ασίας και ’Αφρικής θ« ρ.ετα- 
βληθγί.

Και όντως, ή τόλμη και γεν- 
ναιότης Γερμανίας, Γαλλίας, ’Ι
ταλίας και Ρωσσίας κατά τό έ
τος τοϋτο ύπήρξεν Απροσδόκη
τος, ή Γερμανία έν Άγαδίρ, ή 
Γαλλία έν Μαρόκφ, ή ’Ιταλία 
έν Τριπολίτιδι και ή Ρωσσία έν 
Περσία, ό δέ χάρτης οΰτω τής 
Ευρώπης διά τής αύξήσεως τών 
ορίων τής ’Ιταλίας, τής ’Ασίας 
διά τής καταλήψεως τής Περσίας 
και τής ’Αφρικής διά τής προσαρ- 
τήσεως τής Τριπολίτιδος και τής 
Κυρηναϊκής ούσιωδώς 
λεται. Ούδείς άλλος είχε προνο- 
ήσει τοιαΰτα γεγονότα.

— Ή Ρωσσία θά καρπωθγ! ώφελείας έκ τής

Η “ΦΪΣΙ2,.
μεταβάλ- Εύχεται τοΐς έαυτής συνδρομή- καί 

ταΐς αίσιον καί ευτυχές έπανάστασις έν τινι 
τό νέον έτος.

έγγύς ’Ανατολής και τοϋτο 0ά έπιφέρρ άγγλο- 
,ΐαπωνικήν συμφωνίαν.

' Πληρης έπιτυχία, καθόσον άμφότερα έπε- 
τεύχθησαν.

— Τό άεροπλάνον τελειοποιηθήσεται ύπό 
νέου έφευρετου καί Ασφαλώς ή άεροπλοία κατά 
τό έτος τοϋτο θά έγκαινιάσγ τά μεταξύ πόλεων 
καί κρατών έναέρια ταξείδια.

’Επιτυχία καί έδώ.
— "Εν ναυάγιον ύπε^ιωκεανείου μέ Απώ

λειαν άνδρών θά συγκινησγ τόν κόσμον.
— Ή Ελλάς ίκανοποιηθήση- 

ται έφέτος πολλαχώς, άλλά θά 
δοκιμάσγ άρκετάς σοβαράς. συγ
κινήσεις.

Πληρέστατη καί ή πρόρρησις 
αΰτη.

"Ηδη διά τό έτος 1912 Ασφα
λώς προλέγομεν τά εξής:

— Ή ’Αγγλία ένεργητικώς έ
φέτος θά έπέμβγ είς τήν λυσιν 
πολλών ζητημάτων καί ή γνώμη 
αύτής θά βαρυνγ πρωτίστως. Ή 
επάνοδος τών βασιλέων τής ’Αγ
γλίας θά γίννι Αφετηρία ερίδων 
καί τά Αγγλικά όπλα θά δοκι- 
μασθοϋν πεισματωδώς εΐς νέον 
τινά πόλεμον, οτεαΐ ύποτονθορί- 
ζουσαι καί έξηγερμέναι έσωτερι- 

έριδες θά σιγήσουν, ώς καί τις 
Αποικία αύ

τής.
Ή Γερμανία θά προσπαθήσγι προκαλου-
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μένη συχνάκις ν ’ Αποφυγή σύρραξιν και εφέ
τος. θά έκτεθή όμως υποχωρούσα εΐς ζήτημα 
γειτονικόν-.- Σπουδαία τις εσωτερική έρις 0ά 
έπιφερή μεταβολάς και στάσιν περιορισθησο- 

■ μενην μέ άρκετάς θυσίας.
— Ή ’Ιταλία θά ώφεληθή μεγάλως έδα- 

φικώς, οικονομικές, στρατιωτικώς και διπλω
ματικές. θά γίνγ δέ Αφορμή νά λυθούν πολλά 
ζητήματα τής Εύρώπης, ’Ασίας και ’Αφρικής.

— Ή Ρωσσία διά της φιλικής αύτής συν
δρομής προς τά διάφορα Κράτη θά ένισχύσή 
μεγάλως. τήν έπιρροήν της. Ή ένεργός δέ αύ
τής συμμετοχή εΐς τό ’Ανατολικόν ζήτημα καί 

Γ ή κινητοποίησις τού στρατού της θ’ άναγκάση 
γειτονικόν Κράτος νά παραδεχθώ τά αιτή
ματα της.

*Η Αυστρία Οά γίνγ άφοομή Εύρωπαϊκέν 
έκπλήξεων, αϊτινες θά συντελέσωσιν είς ζη
μίαν της.

— Τά Βαλκανικά Κράτη θά στενοχωρηθούν 
άνευ ώφελείας.

— Ή Τουρκία θά υπεκφυγή τούς κινδύνους, 
άλλά θά ύποστή ζημίας καί' θά ύποκύψή εις 
τάς θελήσεις τέν Δυνάμεων.

— Ή ’Ελλάς θά δοκιμάσή παλιν συγκινή

Η ΦΥΖΙΣ
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as Η ΣΕΠΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΟΡΤΗ =

Ή παρούσα τών Θεοφανείων εορτή παρί- 
στησι τόν Ίησοΰν βαπτιζόμενον, καί ύπό τού 
θεού Πατρός Υιόν Αγαπητόν άνωθεν μαρτυ- 
ρούμενον. Μέγα τό μυστήριον και παράδοξον 
τό τελούμενου. Ώς άνθρωπος έν ποταμφ 
εμφανίζεται, και Υιός Θεού ούρανόθεν κηρύτ
τεται. «Ούτος έστιν ό Υίός μου ό άγαπητός, 
έν φ ηύδόκησα». Ή πατρική αυτή μαρτυρία, 
δημοσί<γ γενομένη καί ύπό τών μετά ταύτα 
γεγονότων άληθής άποδειχθεΐσα ήρκει νά 
πείσή τούς βροτούς, δτι ό έν ’Ιορδάνη ύπό 
Ίωάννου βαπτισθείς καί πανδήμως πατρόθεν 
άνακηρυχθείς Υίός άγαπητός, εΐνε όντως τό 
άπαύγασμα τής δόξης τοΰ Πατρός, ό πρό αιώ
νων ύπό τέν προφητών προκηρυχθείς Μεσσίας, 
καί ύπό τέν έθνων προσδοκηθείς Λυτρωτής, 
δστις ήδη, πληρωθέντος τού χρόνου, έφανε- 
ρώθη έν σαρκί, ίν’ άνορθώση και άναπλάση 
τόν πεπτωκότα καί ταλαίπωρου άνθρωπον.

’Αλλ’ ό σαρκοφόρος Θεός, ίνα πείση πάν
τας, δτι θεόθεν κατήλθε και θειον διαχέει 
φώς έξεδήλωσε τάς θείας αυτού ιδιότητας καί 
ένεργείας, διδάσκων ρήματα ζωής αιωνίου, 
άτινα «ούδέποτε έλάλησεν άνθρωπος» ούτε 
πρό αυτού ούτε μετ’ αυτόν, καί επιτελών 
έργα τοιαύτα. «& ούδείς άλλος πεποίηκεν». 

σεις, θά στενοχωρηθή.καί θά άπειληθή, θά 
ύποστή άλλαγήν Κυβερνήσεως, θά" έλθή εΐς 
σύγκρουσιν μεθ’όμόρΌυ επικράτειας καί θά 
ωφεληθώ σημαντικές. Οί ’Εθνικοί της πόθοι 
ίκανοποιηθήσονται.

— Ή ειρήνη έν γένει τοΰ κόσμου σοβαρές 
διασαλευθήσεται και τό έτος τούτο έσεται έκ- 
τάκτως πολεμικόν, άλλά και σπουδαίως διαρ- 
ρυθμιστικόν. Πολλά ζητήματα κανονισθήσον- 
ται χάριν τής ειρήνης τού κόσμου καί έν Μα
κεδονία θά έπέλθουν μεταβολαί.

— θάνατοι καί δυστυχήματα θά συμβούν 
άρκετά καθ’ δλην τήν ύφήλιον, δπως κατ’ έτος 
συνήθως συμβαίνουν. Ούχ ήττον δύο θά κινή
σουν τό ένδιαφέρον καί τήν συμπάθειαν, ή έκ- 
δίωξις ηγεμόνας έκ τού βασιλείου του καί ό 
θάνατος έπισήμου προσώπου έξ Αεροπλάνου.

— ’Εφέτος θά τελειοποιηθούν άρκεταί 
σπουδαΐαι εφευρέσεις μεταξύ τέν οποίων δύο 
θά έκπλήξουν, μία ιατρική καίέτέρα πολεμική.

— Αί έσοδεΐαι Ρωσσίας, Ρωμουνίας, Βουλ
γαρίας καί Αΐγύπτουέκτάκτως πλουσιοπάροχοι.

— Ύπό έποψιν έν γένει προόδου καί φι
λανθρωπίας αί γενησόμεναι μεταβολαί θά ωφε
λήσουν πολύ τήν Ανθρωπότητα.

”Όθεν καί έλεγε δικαίως.«Τά έργα Α έγώ ποιώ 
έν τφ όνόματι τού Πατρός μου, ταΰτα μαρτυ
ρεί περί έμοΰ.... KSv έμοί μή πιστεύητε, τοΐς 
έργοις πιστεύσατε, οτι έν έμοί ό Πατήρ, κά- 
γώ έν αύτφ». Δεικνύων δέ βίον άγιότητος καί 
άναμαρτησίας, ύπερβαινούσης πάσαν Ανθρωπί- 
νην άρετήν καί τελειότητα, έλεγε παρρησία 
ένώπιον καί αύτών τών έχθρών του. «Τίς έξ 
υμών έλεγχει με περί αμαρτίας;». Τήν-ύπερ- 
θαύμαστον αύτοΰ ζωήν διήνυσεν έν εύποιΐφ 
καί φιλανθρώποις πράξεσι. «Διήλθεν ευεργε
τών καί ΐώμενος πάντας τούς καταδυχαστευο- 
μένους ύπό τού διαβόλου, δτι ό Θεός ήν μετ’ 
αύτοΰ». Πνα λυτρώσηται ήμάς έκ τών έργων 
καί τής πλάνης τού πονηροΰ, έδωρήσάτο ήμΐν 
κώδικα άληθείας αιωνίου, τό σεπτόν αύτοΰ 
Εύαγγέλιον, περί ού είπεν έν πνεύματι προ- 
φητικώ, οτι «κηρυχθήσεται έν ολη τή οικου
μένη εΐς μαρτύριον πασι τοΐς έθνεσι». Διά 
τοΰ ούρανίου δέ τούτου κηρύγματος έπετεύχθη 
ή παλινόρθωσις καί σωτηρία τού Ανθρωπίνου 
γένους.

Ό τρόπος καί τά όργανα τής άνορ'&ώσεως.
Ό τρόπος δέ δν πρός τούτο μετεχειρίσθη ό 

ουράνιος Αναμορφωτής είνε τή Αλήθεια παρά

δοξος καί καινοφανής. Τό μέγα τούτο και γι· 
γάντειον έργον, τήν τοΰ κόσμου δηλονότι έπι- 
στροφήν άπό των ματαίων ειδώλων έπί τόν 
Θεόν τόν Αληθινόν, έπετέλεσεν ό σήμερον έν 
Ιορδάνη βαπτισθείς ούχί διά μέσων βίαιων 
καί τυραννικών, ούχί διά συγκροτήσεως στρα
τών πολυαρίθμων καί μαχών μυριόνεκρων, 
άλλ’ ολως Αντιθέτων.

Τοΰτο κατώρθωσε καί είς έαυτόν τήν οι
κουμένην έπεσπάσατο, λέγει ό τοΰ χριστιανι
σμού έξοχος Απολογητής καί διδάσκαλος ’Ιω
άννης δ Χρυσόστομος, δι’ άνθρώπων «Αγραμ- 
μάτων, ιδιωτών, άγλώττων, Ασήμων, πενή- 
των, ού πατρίδας έχόντων, ού περιουσίας χρη
μάτων, ού σώματος δύναμιν, ού δόξης περι- 
φάνειαν, ού προγόνων λαμπρότητα, ού λόγων 
ίσχύν, ού ρητορείας δεινότητα, ού τήν Από 
γνωσεως προστασίαν, άλλά άλιέων σκηνοποι- 
ών, έτερογλώσσων». Διά τοιουτων πτωχών 
καί άσημάντων Ανδρών «πεΐσαι ήδυνήθη το- 
σαΰτα φύλα άνθρώπων ού περί τών παρόντων 
μόνον, άλλά καί περί τών μελλόντων φιλο- 
σοφεΐν, καί νόμους πατρώους Ανασπάσαι, και 
παλαιά ήθη, τοσούτφ ριζωθέντα χρόνφ έκ ρι
ζών άνελεΐν, καί ετερα άντιφυτεΰσαι, καί τών 
εύκόλων άπαγαγόντα εΐς τά δύσκολα έμβαλεΐν 
τά αύτοΰ, καί ταΰτα ποιήσαι πολεμούμενον 
παρά πάντων, καί σταυρόν ύπομεμενηκεναι 
χλευαζόμενον καί θάνατον έπονείδιστον». (Χρυ- 
σόστ.).

Εύλόγως λοιπόν καί πεποιθότως έβόα ό Ακα
ταπόνητος τοΰ Ευαγγελίου κήρυξ. «Τά ·μωρα· 
τοΰ κόσμου έξελέξατο ό θεός, ΐνα τούς σο
φούς καταισχύνη· καί τά ασθενή τού κοσμου 
έξελέξατο ό Θεός, ίνα καταισχύνη τά ισχυρά* 
καί τά Αγενή τοΰ κόσμου και τά έξουθενημένα 
έξελέξατο ό Θεός, καί τά μή δντα, ίνα τά 
δντα καταργήση». Καί κατήργησεν όντως θε
σμούς παναρχαίους καί έθιμα έρριζωμένα και 
ίσχύν νόμου κεκτημένα· ανέτρεψε θρόνους 
κραταιούς καί καθεΐλε δυνάστας ισχυρούς* κα
τέλυσε μοναρχίας πανισχύρους καί κατέρριψε 
θρησκείας τφ χρόνω μονιμοποιηθείσας, καί έκ 
προγόνων καί πάππων κληροδοτηθείσας. Διά 
διδασκαλίας συντόμου καί εύλήπτου κατη- 
σχυνε τούς σοφούς καί φιλοσόφους, τά τούτων 
απύλωτα Απορράψας στόματα.

Ή τον Σωτήρος θρησκεία
Διά τών ασθενών λοιπόν τούτων καί έξου- 

θενημένων άλιέων, ή παντεχνήμων τοΰ Θεού 
σοφία καί δύναμις, ό Χριστός, ίδρυσε τήν εαυ
τού θεότευκτον ’Εκκλησίαν, καί τοσούτω ίσχυ- 
ράν καί Ακαταγώνιστου αυτήν κατέστησεν, 
ώστε διαμένει, αυτή καί ύφίσταται σταθερά 
καί Ανώλεθρος έπί τοσούτους ήδη αιώνας, δει- 
νώς πανταχόθεν πολεμηθεΐσα, καί Απαύστως 
μέχρι σήμερον πολεμουμενη ύπό τών ποικίλων.

Τής πλάνης συστημάτων. Ούχ ήττον αδτη, 
κατασκεύασμα ούσα θειον καί έπί Ακραδάντων 
έρειδομ.ένη βάσεων, διατελεΐ «περίτρεπτοςκαι 
Ακατάβλητος.

"Οθεν πάνυ εύλόγως καί ό προρρηθείς έξοχος 
διδάσκαλος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, τούς πο
λυχρονίους έκείνους καί δεινούς κατά τής θρη
σκείας πολέμους Αναλογιζόμενος, τούς ύπό τε 
τών τυράννων καί αίρεσιαρχών έπενεχθέντας, 
καί ταύτην άφκνίσαι μή δυνηθέντας, έν πε- 
ποιθήσει έβόα χριστιανική καί μετά παρρησίας 
έκήρυττεν. Αυτή «πολεμουμενη, νικ?* έπι- 
βουλευομένη, περιγίνεται· ύβριζομένη, λαμ- 
προτέρα καθίσταται· δέχεται τραύματα καί ού 
καταπίπτει ύπό τών έλκων· κλυδωνίζεται, 
αλλ’ ού καταποντίζεται· χειμάζεται, άλλά 
ναυάγιον ούχ υπομένει· παλαιει, άλλ’ ούχ 
ήττάται· πυκτεύει άλλ’ ού νικάται». Τοιαύτη 
τφ δντι άπεδείχθη καθ’ όλους τούς αιώνας ή 
τοϋ Σωτήρος θρησκεία. Αήττητος καί Ακατα
γώνιστος. «Τεθεμελίωται γάρ έπί τήν πέ
τραν»· κατά τήν πρόρρησιν τού Αθανάτου αύ
τής δομήτορος.

Τά έκ τής ΦρησκτΙας ηηγ&ααντα &γα&ά.

Δυσεξαρίθμητα τή Αληθείφ καί παμμέγιστα 
εΐνε τά έκ τής θρησκείας τοΰ Σωτήρος προκύ- 
ψαντα τφ κόσμφ εύεργετήματά καί ποικίλα 
Αγαθά. Έκ ταύτης καί διά ταύτης ώς Από 
πηγής πολυχεύμονος άπέρρευσαν έν τφ κόσμφ 
αί έκπολιτίσασαικαίέξευγενίσασαι τήν άνθρω
πότητα άρεταί. Ή πρός τούς δεινοπαθούντας 
δηλονότι καί πάσχοντας φιλανθρωπία, ή πρός 
τούς δυστυχοϋντας καί πένητας ελεημοσύνη, 
ή πρός πάντας άνθρώπους άγάπη, ή έπιείηεια 
και άνεξιθρησκεία, ή πραότης καί ή μετριο
φροσύνη, ή ΐσότης καί άδελφωσύνη, ή αύτα- 
πάρνησις καί ή ζέουσα πρός τόν Θεόν πί- 
στις, ή Ανυπόκριτος ευσέβεια καί ή έν πνεύ- 
ματι καί άληθείφ λατρεία, καί αί παραπλησιαι 
ταύταις άρεταί καί άγαθοεργίαι, αί τάς χρι- 
στιανικάς κοινωνίας μεταρρυθμίσασαι καί έξω- 
ραΐσασαι.

Δια τής φιλανθρώπου ταύτης θρησκείας, ήν 
ό θεάνθρωπος έν τφ κόσμφ συνέστησε, κατηρ- 
γήθη ή τό Ανθρώπινον γένος έξευτελίζουσα έν 
τή άρχαιότητι δουλεία, καί είς δύο άντιμα- 
χόμενκ στρατόπεδα τούς άνθρώπους διαι
ρούσα. Αυτή υ.όνη, κη^ύξασα μεγαλοφώνως : 
«Ούκ ένι Ιουδαίος, ούδε Έλλην· ούκ ένι δού
λος ούδέ ελεύθερος* ούκ ένι άρσεν καί θήλυ,» 
τό μεσότοιχον τοΰ φραγμού διέρρηξε, τά με
ταξύ δούλων καί δεσποτών, εΐλωτων καί εύ- 
πατοιδών πρό αιώνων διατηρούμενα Αδιάλλα
κτα μίση διέλυσε καί ήφάνισε, τό περιφρονου- 
μενον θήλυ γένος έτίμησε καί είς έμπρεπουσαν 
θέσιν Ανήγαγε· καί ΐνα εϊπω έν βραχυλογίφ 
ήνωσε καί. .ήδελφοποίησε πάντας.
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*Η <>ΦΥΣ1Σι> παρέχουσα κατά τδ ίτος τοΰτο &φ&ονα τδ δώρα της είς τούς 

έκ^ύμους Φαμάνας της.

Αύτη μΛ μόνη, διασαλπίζουσα τδ σωτήριον 
κήρυγμα, τά συμπαθή τούτέστι τοΰ Θεανθρώ
που ρέματα. «Έφ’ οσον εποικίσατε ένί τούτων 
των Αδελφών μου τών ελάχιστων, έμοί έποι- 
ήσατε», έμάλαξε και συνεκίνησε τάς καρδίας 
τών ισχυρών, εις οίκτον έκίνησε τούς άσυμ 
παθεΐς καί άνελεήμονας, και έντεΰθεν φιλάν- 
θρωπα ίδρύθησαν μέγαρα καί ύψηρεφή ήγέρ- 
θησαν νοσοκομεία· έντεΰθεν έπήγασαν τά τί) 
Αρχαιότητι άγνωστα ιδρύματα, Βρεφοκομεία, 
’Ορφανοτροφεία, Πτωχοκομεϊα καί πλεΐστα 
έτερα εύσπλχγχνίας ένδιαιτήματα, έν οΐς ή 
πάσχουσα και κατατρυχομένη Ανθρωπότης εύ- 
ρίσκει περίθαλψιν καί παρηγοριάν. Τοσαΰτα 
παρέσχε τφ κο'σμφ δωρήματα ή φιλάνθρωπος 
τοΰ Ίησοΰ θρησκεία. Ό δέ Αρχηγδς αύτήςκαί 
θεμελιωτής Ίησοΰς όποΐός τις τυγχάνει καί 
άνθρωπίνως έξεταζόμενοςj

Ύαερέβη δν κ&βι τούς ιτάντας.

Ό ούρανόπεμπτος ούτος τής άνθρωποτητος 
Σωτήρ καί διδάσκαλος έδείχθη καί τδν βίον 
Απαράμιλλος καί Ανέφικτου τελειότητος πρδ-. 

τύπον. Διά τών υψηλών αύτοΰ καί υπέροχων 
διδαγμάτων έπλούτισε καί έξέτεινε θαυμα- 
σίως τδν κύκλον τών Ανθρωπίνων γνωσεωνκαί 
ίδεών. «Έξετάσωμεν αύτο'ν, γράφει έν τώ 
περί θρησκείας συγγράμματί του διάσημος τής 
’Αγγλίας φιλόσοφος, ό Θεόδωρός Πάρκερ, ώς 
έξετάζομεν τούς άλλους σοφούς καί διδασκά
λους· αυτοί λαλοΟσιν ώς άνθρωποι, εύρίσκοόσι 
μαθητάς, άλλ’ οΐ μαθηται τελευταίον ύπερ- 
τεροΰσιν ή έγκαταλείπουσιν αυτούς. Ιδού ή 
τύχη τοΰ ίδρυτοΰ σχολής φιλοσοφικής ή αίρέ- 
σεως θρησκευτικής!». Εις τδν Ίηδοΰν όμως 
δέν συνέβη τοιοΰτό τι. «Ό ΊησοΟς, ό λεγό
μενος Χριστός, (προστίθησιν ό αύτδς φιλόσο
φος), διδάσκει ήθικήν θείαν καί τήν έν πνεύ- 
ματι καί Αληθείς θρησκείαν... Κηρύττει διδα
σκαλίαν καινήν, ώραίαν ώς τδ φώς, υψηλήν 
ώς ό ούρανός, καί Αληθινήν ώς ό Θεός· φιλο
σόφους ποιητάς, προφήτας καί ραβδί, ύπερέβη 
έν πάσι τούς πάντας... Λοιπδν ό Θεδς ήν είς 
τήν καρδίαν τοΰ Ίησοΰ. Άναμφιδόλως τδ 
Πνεΰμα τοΰ Θεοΰ, τδ παντοδύναμον καί παν- 
τοκράτορ, ένέπνεε τούς λίγους καί έπεφερετο 

έπί τών έργων αύτοΰ· καί όποιοι κεχαριτωμέ- 
νΟι λόγοι έλέγχου, παραμυθίας, συμβουλής, 
προτροπής, επαγγελιών καί έλπίδων Απέρρεον 
κρουνηδδν άπδ τοΰ στόματος αύτου καί έδρό- 
σιζον τάς ψυχάς, ώς ή πρωινή δρόσος δροσίζει 
τά άνθη καί τά χόρτα ! Οία διδασκαλία Απα
ράμιλλος έχ. τφ πνευματι αύτής ! οία σοφία, 
άποπνέουσα ζωήν καί δύναμιν Ακατάβλητου ! 
οία θειότης καί οίον μεγαλεϊον καί ύψος 
Απόρρητον είς τάς προσευχάς, είς τάς πράξεις 
καί είς τήν .συμπάθειαν τοΰ Χριστοΰ/».

Τοιοΰτος ό Θεάνθρωπος ΊησοΟς, φιλόχρί- 
στοι άναγνώσται, Ασύγκριτος καί πάντων 
άναμφισβητήτως υπέρτερος. Είθε πάντες οί 

A.PKTOS

οί φυσικοί ώνό- 
μασαν Μπρουάν, 
ώς όνομάζου ναύ
την καί οί αύ- 
τόχθονες, ήτοι 
άρκτον τοΰ ήλί
ου, πρδς διαφο
ράν τών άλλων 
άρκτων, επειδή 
Αρέσκεταινά έ- 
κτίθεται είς τάς 
θερμάς Ακτίνας 
τοΰ μεσημβρινού 
ήλίου τοΰ τόπου 
των.

Ό Μπρουάν 
διαμένει εϊς τδ 
Νεπάλ, έν τή 
Κοχιγκίνη καί έν 
ταΐς νήσοις τής 
Σόνδης. Τρέφε
ται δέ κατάπρο- 
τίμησιν έκ φυτι
κών ούσιών καί 
ιδίως έκ τών 
γλυκέων σαρκω
δών καρπών. 
Συνεχέστερου δέ 
καί μάλλον έπι- 

1Σ τά θερμά μέρη τής 
’Ασίας διαιτάται άρκτος 
τις μικροτέρα καί μάλ
λον εύστροφος τών προ- 
αναφερθεισών, ήτιςδια- 
κρίνεται Αμέσως τών 
άλλων έκ κηλίδος κι
τρινωπής, έν σχήματι 
πετάλου, ην φερει έπί 
τοΰ στήθους.

Τήν άρκτον ταύτην

Ή άσεατιχή δβκτος Μπρον&ν.

έπί τώ όνόματι αύτοΰ σεμνυνόμ.ενοι, τών θείων 
αύτοΰ ρημάτων, τών ζωήν καί δύναμιν άπο- 
πνεόντων, ένωτισθέντες, νά καταστώμεν λά- 
τρεις αύτοΰ αληθείς καί προσκυνηταΐ Αντάξιοι 
τής ’Εκείνου απείρου μεγαλειότητος καί υπερ
οχής. Άλλ’ Αρά γε κατορθωτόν τοΰτο; Άν μή 
Αδύνατον, δυσχερέστατου πάντως. "Οθεν καί 
ό προρρηθείς σοφός, τήν άνθρωπίνην μηδαμι- 
νότητα πρδς τδ άνέφικτον ύψος τοΰ θεανθρώ
που άναμετρών, επιλέγει δικαίως· «Ώ πόσον 
οί άνθρωποι έτι έσμέν σμικροί καί ευτελείς 
ένώπιον τοΰ θείου ύψους τοΰ ΤΐοΟ τοΰ Θεοΰ !» 
(Θεανδρ. Ποόσωπ. σελ. 145).

X Κ. ΜΑΚΡΗΣ
Λρ. θ· xal ‘IaxQixiji

δεξιά τών άλλων άρκτων Αναρριχάται έπί τών 
δένδρων, δπου έπί πολύ διαμένει. Λέγεται 
δέ, δτι έν τίί γεννετείρα αύτής χώρ<γ έζημε- 
ροΰται συνήθως καί δείκνυται, ούτως είπείν, 
πρ^ος καί ήμερος, οΐ δέ κάτοικοι τήν άφίνουσι 
νά τέρπεται μέ τά βρέφη καί νά διαμένϊ) 
έλευθέρως έν ταϊς οίκίαις, ταΐς αύλαϊς καί 
τοίς κήποις.

’'Ετερον είδος άρκτου τών Ανατολικών ’Ιν
διών καί τής νήσου Κεϋλάνης, είς ήν βδωκαν 
τδ δνομα χειλιακή άρκτος είνε ή τής παρατι-
δεμένης όπισθεν είκόνος, ήτις φέρει τδ ρόγχος 
μακρόν, καταλήγον είς προβοσκίδα ώς καί μα-

κρούς όνυχας. ΊΙ 
προβοσκίς αύτής 
άποτελεϊται έκ 
τών λεπτών αύ
τής χειλέων, ά- 
τινα κρέμανται 
έμπροσθεν τοΰ 
στόματος* ή δέ 
γλώσσα αύτής 
έπίσης _μακρά, 
όμ.αλή καί λε
πτή ομοιάζει 
πρδς τήν τής κα- 
μηλοπαρδάλεως 
καί τήν μετα
χειρίζεται ώς δρ- 
γανον συλλήψε - 
ως. "Ενεκα τών 
μακρών καί κο- 
πτερών ονυχών 
οδς φέρει, δύνα· 
ταί τις νά νομί- 
σρ, δτι χρησι
μεύουν πρδςάνα- 
σκαφάς, αλλά 
δέν έχει ούτως, 
διότι ούτοι χρή
σιμε ύουσιν αυτί) 
νά τέ(Ανϊ) τούς
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σκληρούς κλάδους τών δένδρων, ένθα αναζητεί 
τό μέλι τών άγριων μελισσών, δπερ ύπεραγαπά 
ως καί τούς ώριμους και γλυκείς καρπούς. Κι
νείται κατά προτίμησιν έν ωρ$ νυκτός, σπα- 
νίως δέ προσβάλλει ζώα μεγάλα. Έν τή νήσω 
Κεϋλάνη εΐνε . έξαιρετικώς έπικίνδυνον ζώον 
διά τόν άνθρωπον, οπού την φοβούνται πολύ.

Έν τή ’Ινδική Ήπείρφ θεωρείται ώς ζώον 
όργίλον, άλλ’ ούχί και θηριώδες. ’Έχει μήκος 
δύο μέτρων, οΐ δέ ρώθωνες αυτού άνοίγονται 
δίκην σχίσματος ποοφυλασσομένου ύπό κινη
τών σκεπασμάτων φέρει δέ τρίχωμα μελα
νόν, λαμπερόν, πυκνόν καί άκτένιστον μέ δύο 
μεγάλας πλεξίδας έπί τής ράχεως, ώσεί νά 
έφερε έπ’ αυτής ύβωμα. Είς τούς ζωολογικούς 
κήπους ένεκα τού ήμερου αύτής χαρακτή- 
ρος, ή άρκτος αΰτη άφίεται έλευθέρα, άκολου- 
θεϊ τούς φύλακας, σπεύδει είς δν τινα τήν 
καλέσν), διέρχεται άφόβως πρό τών έπισκε- 
πτών καϊ ευχαριστείται έκ τών περιποιήσεων 
έκάστου αύτών συνήθως δέ προτιμά νά διέρ
χεται έκ τής θυρίδος καί δχι έκ τής θύρας. 
Τούτο συμβαίνει, όπόταν εϊνε νεαράς ηλικίας· 
δταν δμως μεγαλυνθή, δέν ευχαριστείται έκ 
τών περιποιήσεων καί χαριεντισμών, άλλ’ άρ- 
χίζει νά δάκνν) κατ’ άρχάς τά ένδύμ.ατα καί 
είτα τάς χεΐρας τών φυλάκων.

Είς τά μέρη της τήν άναγκάζουσι νά χω- 
ρεύγ καί τήν παρουσιάζουσιν είς δημόσια θεά
ματα, περιδένοντες αύτή τό ρύγχος.

Μεταξύ όλων τών άρκτων ή μεγαλειτέρα 
εΐνε ή Λευκή άρκτος, ή Πολική λεγομένη άρ
κτος, ήτις εΐνε έπίσης καί ή θηριωδεστέοα.

*Η μάλλον σαρκοφάγος, ήτις μόλον δτι έν 
αιχμαλωσία διατελούσα αναγκάζεται νά τρέ
φεται μέ άρτον, έν τώ έλευθέ^ω αύτής βίω 
άποκλειστικώς τρέφεται έκ κρέατος καί πρδ 
πάντων έξ ιχθύων, Sts ουτοι δέν άποτελούσι 
τήν μοναδικήν αύτής τροφήν, άλλά συμπληροί 
αύτήν ούχί απανίως έκ κρέατος τών σπονδυ
λωτών πής σταθεράς θερμοκρασίας. Ή Λευκή 
νέα άρκτος ύπερβαίνει έν τφ μεγέθει αύτής 
καί τήν άρκτον Γριζλύ. Ή δέ γηοαιά άρκτος 
φθάνει τό μήκος τών 2 1)2 μέτρων καί τι 
περισσότερον, έχει δέ βάρος 300—400 κοιλο- 
γράμμων. *Η άρκτος αΰτη έχει σώμα μάλλον 
έπίμηκες, άλλά χονδρόν καί ρωμαλέον, τον 
λαιμόν μακράν καί στρογγύλον, τά ώτα μικρά 
καί τό ρύγχος μελανόν καί μάλλον όξύ· αί δέ 
κνήμαι αύτής είσί βραχεΐαι, πολύ εύρωστοι καί 
μυώδεις, τούς δέ πόδας έχει μάκρους μέ όνυ
χας βραχείς καί έπικύρτους. Ή δέ ούρά αύ
τής είνε βραχυτάτη, μόλις έξερχομένη τού 
τριχώματος, δπερ άποτελεϊται έκ τριχών λε
πτών, μαλακών καί ευκάμπτων, αίτινες άξιο- 
σημειώτως αύξάνουσιν έπί τής κοιλιακής χώ
ρας ώς καί είς τά περιθώρια τών άκρων. Τό 
ώραΐον τούτο τρίχωμα λευκού καθαρού χρώμα

τος έν μικρ# ήλικί<γ, λαμβάνει προϊούσης ταύτης. 
χρώμα κιτρινωπόν καί δέν μεταβάλλεται ή 
μόνον κατά τήν μεταβολήν τών εποχών, τού
ναντίον τού συμβαίνοντος είς τ’-'άλλα ζώα 
τών άλλων πολικών χωρών.. Ή αιτία τής 
διαρκείας τού λευκού χρώματος, λέγει ό Κά
ρολος Vogt, εΐνε εύνόητος' τά άλλα πολικά 
ζώα τά διαμένοντα έν στερεή γή κατά τό 
θέρος άφομοιούσι συνήθως τό χρώμα αύτών 
πρός τό τού εδάφους, γίνονται δέ λευκά μό
νον, όπόταν ή χιών καλύπτει ώς σινδών τήν 
γεννέτειρον αύτών γήν, ένφ ή Λευκή άρκτος 
τούναντίον διαμένει μόνον ,είς-τάς παγετώδεις 
χώρας έπί τών οχθών τών πολικών θαλασσών 
και δέν εκτίθεται ποτέ κατά τό θέρος εις τά 
ένδότερα τής ξηράς. Ή πραγματική αύτής 
πατρίς είνε όντως ή περιβάλλουσα τούς αρκτι
κούς πόλους παγετώδης ζώνη. Έπι τής κινη
τής ταύτης ζώνης, ήν ό άνθρωπος μάτην έδο- 
κίμασε νά διαβή, ή Λευκή άρκτος τούναντίον 
προχωρεί καί επιστρέφει, εισερχόμενη ένίοτε

Χειλιακή Άρκτος

είς χώρας όλιγώτερον άξένους καί μονήρεις, 
καθ’ οσον μεταφέρεται έκεΐ ύπό τών κυμάτων 
έπί πλέοντος έδράνου έκ πάγου, δπερ τή χρη
σιμεύει ώς σχεδία.

Ή λευκή άρκτος είνε καθ’ ολην τήν βόρειον 
πολικήν χώραν ό τύραννος τών ζωντων, όπως 
είνε ή τίγρις καί ό λέων εν ταΐς τροπικαΐς 
χώραις. Έπιτηδειωτάτη κολυμβητής καί δύ
της, πεπροικισμένη διά γιγαντώδους δυνά
μεως, κυριεύει τά πάντα διά τής ισχύος ώς 
καί διά τής πανουργίας. Αί φώκαι είσίν ή 
άγαπητή αύτής τροφή, άλλά γνωρίζει καί νά 
έκλέγγι τούς ίχθεΐς έν τοϊς ΰδασι καί τούς τα
ράνδους καί τάς κυανάς άλώπεκας έπί τής ξη- 
ράς.Όπόταν δέ άνα^κάζεται ύπό τής πείνης, 
δέν καταδέχεται τους προσφάτους σκελετούς

τών φαλαινών, ούτε τάς προμήθειας τών ναυ
τικών, οΰτε τά πτώματα, άλλά θηρεύει είτε 
διαρκουσών των μακρών χειμερινών νυκτών, 
είτε κατα τας μακράς θερινάς ήμέρας διαρκώς 
έν τοΐς άξένοις τούτοις μέρεσιν.

Εΐνε άξιοσημειώτως όμως περίεργος ό τρό
πος διά τού όποιου θηρεύει τάς φχλαίνας. 
Ένφ αύται κείνται έν τφ ΰδατι ύπό τούς πά
γους και εις μέρη ένθα οδτοι παρουσιάζουσιν 
όπάς έν είδει σχισμάδων, αύται προσέρχονται 
κατά διαλείματα καί έκβάλλουσι τήν κεφα
λήν, Ινα ανα-, 
πνεύσωσιν ή 
άρκτος τότε 
άνωθι εύρι- 
σκομένη καί 
καραδοκούσα 
> \ ί» >επι ώρας οια 
λακτίσματος 
αίφνηδίωςφο- 
νεύει μίαν καί 
τήν σύρει ά
νωθι. Όπό
ταν δέ τούτο 
δένέπιτυγ^ά-

Ή ληκή ή πολική “Αρκτος

και

είς βαθύν λήθαργον καθ’ βλον 
ύπό τήν χιόνα. Τήν σήμερον

νει, κχταόυε· 
ται ύπό τούς 
πάγους 
κολυμβά έπί 
τών φαλαινών 
πλησίον τού 
ρήγματος.

Οί άρχαϊοι 
ναυτικοί άνα- 
φέρουσιν, δτι 
ή Λευκή άρ
κτος ύπόκειται 
τόν χειμώνα 
δμως γνωρίζομεν, οτι οί Άσκιμώοι κυνηγούσι 
καθ’ δλον τόν χειμώνα τά ζώα ταύτα· οί δέ 
φυσιολόγοι μάλλον αύθεντικοί, άρνούνται τόν 
βαθύν τούτον λήθαργον είς τήν Λευκήν άρκτον.

*Η άρκτος ώς μήτηρ δείκνυται λίαν φιλό
στοργος.

Ό Scoresby λέγει περί ταύτης· :
"Αρκτος τις ίχουσα μεθ’ έαυτής δύο μικρά 

ήκολουθήθη έπί τίνος παγοσειράς ύπό μερικών 
ναυτικών ώπλισμένων. Κατ’ άρχάς έφαίνετο 
προσκαλούσα ταύτα νά σπεύδωσι παρ’ αύτή 
μετά περ'ισσοτέρας ταχύτητος, προηγούμενη 
αύτών καί μετ’ άγωνίας στρεφομένη διά ση
μείων ειδικών ώς καί όδυρμών, παριστάνουσα 
αύτοϊς τόν κίνδυνον. Όπόταν δέ είδεν, δτι οί 
έχθρο'ι τήν έΐχον πλησιάσγ, έτρεξε πρός αύτά 
καί διά κραυγών καί άπώσεων κατώρθωσε νά 
τ’άπομακρύνη τού κινδύνου.

Ό πλοίαρχος Κάνε ύπήρξε μάρτυς θλιβεράς 
όκηνής.· Ένφ οί άνθρωποι τού πλοίου του κα- 

τεδίωκον βοηθούμενοι ύπό τών κυνών των άρ
κτον τινά φέρουσαν μεθ’ έαυτής τό μικρόν 
της, οπερ έκράτει διά τής κεφαλής του έπί 
τού στήθους της καί άπό καιρού είς καιρόν 
έθετο αύτό έπί τής γής ίνα άναπνεύσγ όλίγον 
καί άποκρούσγ τούς κύνας, αίφνης σφαίρα τις 
έπιτυχοΰσα αύτήν έπί τής κεφαλής τήν άφήκε 
άπνουν. Τό μικρόν της τότε άναρριχηθέν έπί 
τοΟ στήθους τής μητρος του άνθίστατο ζωη- 
ρώς κατά τών κυνών, 5ως οτου καί έτέρα 
σφαίρα προσέβαλε καί τούτο καί κατέρριψε νε

κρόν έπί τού 
έδάφους. "Έ
τερος πλοίαρ
χος άναφέρει 
τά εξής :

«"Ότε τό 
πλοΐονμουκα- 
τελήφθη ύπό 
τών πάγων, 
τρεϊς λευκαί 
άρκτοι έπλη- 
σίασαν όμιλον 
ναυτών, κα- 
ταγινομ.ενων 
είς ψήσιμον 
κρέατος. ’Ή
σαν μία μή- 
τηρ μετά τών 
δύο άρκτύλων 
τηςκαί έπλη- 
σίασαν πρός 
το κρέας, οπερ 
ή μήτηρ δέν 

. έβράδυνε νά 
άρπάσήέκτής 

καί νά δώσή είς τάπυράς άνευ άντιστάσεως
μικρά της,.' Οί ναύται φοβηθέντες κατ’ άρχάς 
τή έρριψαν'καί τδ έπίλοιπον οπερ έφερον κρέας, 
οπερ καί αυτό ή μήτηρ έδωσε είς τά τέκνα 
της, όλίγον φροντίζουσα δι’ αύτήν. Λαβόντες 
όμως ουτοι μετ’ όλίγον τά όπλα των έπυροβό- 
λησαν, φονεύσαντες τούς άρκτύλους καί πλη- 
γώσαντες τήν μητέρα. Τό πτωχόν ζώον μόλις 
κινούμενον έπλησίαζε πότε τό βν πότε τό άλλο 
καίδταν είδεν, οτι δέν έκινοΰντο, προσεπάθησε 
διά τοΰ ένός ποδός της νά έγείρή αύτά, άλλ ’ 
δταν έβεβαιώθη περί τού άδυνάτου, έξεβαλε 
κραυγήν λυπηράν, ώς νά άνεγνώριζεν, οτι μά
την έκοπίαζεν. Είτα ήγέρθη, καί πάλιν έκά- 
λεσεν αύτά καί βλέπουσα,ότι δέν ήκολουθεΐτο, 
έστράφη πρός τό πλοΐον κραυγάζουσα γοερώς. 
Οί ναύται όμως πυροβολήσαντες έκ νέου ταύ
την, άφήκαν νεκράν.

Ή μηλωτή τής λευκής άρκτου έχει μεγά
λην άξίαν, τό δέ κρέας της όμολογεΐται ώς
έκλεκτόν. Φαίνεται δέ, ότι άφαιρούσι τδ ήπαρ
αύτής, δπερ τρωγώμενον ύπό τού άνθρώπου
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εΐν® δηλητηριώδες χαί Ενοχλητικόν. Την άρ
κτον θηρεύουσι κατά διαφόρους τρόπους, ών ό 
περιεργότερος εϊνε ό εξής : Οί αύτόχθονες λαμ- 
βάνουσι τό μέγα όστοδν τής φαλαίνης, δπερ 
φέρει λέπια καί Εχει μήκος 60 εκατοστών καί 
πλάτος .10.Τό όστοδν τούτο άλοίφουσι Χιάπα- 
χέος στρώματος λίπους τής φώκης, οπερ Ενεκα 
τοΟ. ψυχρου κλίματος πηγνυται, και κατόπιν 
θέτουσιν αυτό είς το μέρος, ένθα συχνάζει· ή 
άρκτρος. *Οταν δέ αδτη πλησιαση τοδτο, 
ένοεϊ δτι εΐνε φαγόσιμον και άμέσως τδ συλ
λαμβάνει και τδ καταβροχθίζει. Όπόταν .δμως 
ίι-ζλυθή τδ λίπος είς τά Εντόσθιά της, Ενερ- 
χοδσιν αί θανατηφόροι λεπίδες τοΟ όστοδ, έπι- 
φερουσαι τδν θάνατον τής άρκτου.

Πάσαι αί άρκτοι Εχουσι μεγάλην ομοιότητα 
μέτάξύ των καί; δύνανται νά, καταλεχθώσιν 
ίίζ τήν ομάδα τών μεγάλων άρκτων. *Τπάρ- 
χδυθιν δέ καί αί μικραι λεγόμεναι άρκτοι, αί 
βαβάζίδαι, λεγόμεναι.

Μέταξύ τών ποικίλων ειδών τών άρκτων 
τούτων ΰπάρ.χουσιν καί αί άμερικανικαί λεγό
μενοι π^οτσιόνη, ή νάζούα, δ κίρκολέτοζ, δ 
βιντόάρογγος, καί ό πόντος.

Φ. Π. 
; ifatayil'i

' Η ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
Ό γνωίτδς Γερμανός φυσικός κ. Corn- 

baurn διά σειράς φυσιολογικών παρατηρήσεων 
του άνέπτυξεν Εσχάτως.τήν θεωρίαν περί τής 
βαθμιαίας άποξηράνσεως τής γής, συμπλη- 
ρών οδτω τάς προηγουμένας περί τούτου Ερεύ- 
νας πολλών Ευρωπαίων καί ’Αμερικανών γεω
γράφων.

Ή περί ής ό λόγος θεωρία τοδ κ. Corn- 
baum συνοψίζεται οδτως : Μέρος τών άτμών 
τοδ δδατος τών ώνυψουμένων άνωθεν τής επι
φάνειας τής γής. διαλύεται παρά τών -ίσχυρο- 
τάτων ίοβαφών άκτίνων τοδ ήλίου. Ή άνα- 
λογός τις ποσότης τοδ δδατος τούτου δέν Επα
νέρχεται πλέον εΐς τήν Επιφάνειαν, τδ δέ 
ύδρογόνον σχηματιζόμενον έκ τής διαλύσεως 
ύψόδται είς τά υψηλότερα στρώματα τής Ατ
μόσφαιρας. Τοιούτφ τρόπφ Επί τής Εκτάσεως 
τών αίωνων τδ δδωρ καλδπτον τήν γήν βαθ
μηδόν Ελαττοδται, ή δέ άποξήρανσις τοδ 
ήμετέρου πλανήτου Εκτελεΐται άπδ τών πρώ
των γεωλογικών Εποχών άχρι τής καθ’ήμ^ς. 
Έπί τών άρκτωων κλιτύωί< τών όροσειρών 
τής Γερμανίας αί λίμναι αυτής επακολουθη- 
τικώς συμπιέζονται· ό χώρος αύτών όλονέν 
Ελαττοδται καί τέλος αυται άντικαθίστανται 
διά τών τελμάτων. Οδτως· Επί τοδ ΒαυαρικοΟ 
όροπεδίου δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν ούκ 
ολίγα παραδείγματα τοιούτών μετατροπών τών 
λιμνών είς τέλματα. ' Τδ αύτδ παρατηρεϊται 
καί έν ’Ελβετία. ’Εσχάτως άπεδείχθη, βτι'Εν 
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τή Επαρχία , τής Ζυρίχης προ 150 Ετών ύπήρ- 
149 λίμναι, νδν δέ Εμειναν μόνο.ν .76 ! Ωσαύ
τως εξηφανίσθησαν · αί λίμναι εν ταΐς κατω- 
φερείαις τής άρκτώας Γερμανίας; Ενθα λειμώ
νες καί Αγροί καλύπτουσι σήμερον τάς εκτε- 
ταμένας Εκτάσεις, αϊτινες Εκαλύπτοντό ποτέ 
ύπδ τών ύδάτων. Τδ αύτό παρατηρεΐται καί 
έν 'Ρωσσία, δηλαδή ή Ελάττωσις τών λιμνών. 
Έν Άβέτ εύρέθησαν αί άμμώδεις έρημίαι, 
Ενθα τδ πριν ήσαν αί λίμναι. Καθ’ οσονάφορ^ 
είς τ.δ ύδρογόνον, τό ύψούμενον είς τά άνω 
στρώματα τής'άτμοσφάρίας, αί φυσικαί αύτοδ 
ιδιότητες άναγκάζουσι νά ύποθέσωμεν, δτι 
τοδτο διαλύεται καθ’ δλας τάς ουρανίας εκ
τάσεις.

- ΙΟ. ΠΕΤΡΟ*ΕΠΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΟΝ
Κατασκευή άνθεπίδων

’Ανάψατε §ν σπαρματσέτον καί κλίνατέ το άνωθι 
ποτηριού περιέχοντος ύδωρ. Έκάστη σταγών τοϋ 
κηρίου πίπτουσα έπί τοδ ύδατος θά μεταβληθή 
αμέσως είς μικρά κυπελίδια έπιπλέοντα. Τούτα 
όμοιάζουσι καταπληκτικός πρός τά άνθη τής ώραίας 
άνθεμίδος. ®ά εΐνε δέ άλλα μικρότερα καί άλλα με- 
γαλείτερά, άναλόγως τής σταγόνάς.

“Επειτα λαμβάνετε λεπτόν σύρμα, τό κόπτετε 
είς τεμάχια δέκα έκατοστομέτρων, τά περιστρέφετε 
κατά τήν μίαν άκραν καί σχηματίζετε έπί ταύτης 

μικρόν κόμβον. Μετά τάς έτοιμασίας ταύτας λαμ
βάνετε εν έκαστον σύρμα, θερμαίνετε τήν όξεΐαν 
άκραν του δλίγον καί διαπεράτε έκαστον κυπελί- 
διον, ένφ επιπλέει άκόμη είς τό ύδωρ" νό ώθείτε 
δέ μέχρι της κυρτότητος τοϋ σώματος διά νά κρα- 
τηθή ύπο τοΰ κόμβου. Οθτω θά σχηματίσετε Ικα
νόν Αριθμόν άνθυλίων έπί τών μίσχων των, τά 
όποια πρέπει νά συναρμολογήσετε ε’ις έγα *λώνον, 
ώς έμφαίνεται έν τή ήμετέρρ είκόνι, τοποθεντοϋν- 
τες έν προσοχή τά μεγάλα άνθήλια πρός τά κάτω.

Κατόπιν κόπτετε μικρά φύλλα έκ πρασίνου χάρ
του καί μέ όλίγην καλαισθησίαν συμπληροΐτε τό 
έργον σας, τοποθετοΰνιες τήν άνθεμίδα σας έπί μι
κρού κομψού άνθοδο'χείου.

¥ * * ¥

01 ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Κ0ΝΙΚΛ01
Ή παιδική ηλικία δλων έν γένει τών ζώων, δίποδων καί τετραπόδων, ώς γνωστόν, είνε πολύ 

χορίεσσα καί διασκεδαστική. Παρ’ αύτοΐς υπάρχει μεγάλη χάρις, Εμπιστοσύνη, αγάπη και τρυ- 
φερότης, άλλά και δειλία έν ταύτφ. 01 μικροί κόνικλοι άφοσιοϋνται πρός τόν άνθρωπον μετά 
πολλής προθυμίας, άλλ’ δ έλάχιστος θόρυβος καί πάσα αίφνηδία κίνησις διακόπτει τάς άγα- 
θάς αύτάς σχέσεις καί τρέπει αύτούς προτροπάδην είς φυγήν. Τό αύτό συμβαίνει, καί είς τά 
μικρά παιδία, δταν ιδίως, ίχωσι πρό αύτών μεγαλείτερα ζώα. Ή δειλία είνε έμφυτος είς τήν 
μικράν ήλικίαν καί αΰτη Ακριβώς τά προφυλάσσει άπό τούς κινδύνους. Ή άνω είκών, Εμπνευ
σμένου καλλιτέχνου, άναπαριστφ τήν φυσικήν ταύτην Ιδιότητα τής τρυφερδς ήλικίας.
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ΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Πρωί—πρωί, πριν άκ<ί[Λη ό ήλιος χρύσωσή 

-rviv γήν μέ τδ χρυσινον φως του, άκούεται 
άπδ μακράν ό ήχος τ^ς καμπάνας τής εκκλη
σίας. Και ο ήχος αύτδς ό τόσον Εναρμόνιος 
κα: γλυκυς μέσα είς τήν πρωινήν γαλήνην, 
^ΡΧ®ται νι* άναγγείλγ σήμερον την επέ
τειον ενδς πανευφροσύνου γεγονο'τος—την Επέ
τειόν τής γεννήσεως τού Χριστού. Ή Φύσις 
άρωματισμένη μέ τδ άρωμα τής σμύρνης και 
του. λιβανου—τά δώρα ποΰ Εφεραν κατά την 
ήμέραν αύτήν οί μάγοι είς τδν Χριστόν__ φαί

* **
’Αν υπάρχουν διά κάθε’άνθρωπον—πτωχόν 

ή πλούσιον—ήμέραι Εξαιρετικής χαράς, εξαι
ρετικής ευτυχίας πού Εχει νά αίσθανθή μέσα 
του, μια Εξ αύτών είνε ώρισμένως καί ή ήμερα 
των Χριστουγέννων μέ τδ ύπέρλαμπρον καί 
θείον φώς της, τδ φώς τδ γεμάτο ποίησιν χαρ- 
μονικην και Εκπαγλον ωραιότητα.Συνεπώς τήν 
ήμέραν αύτήν ό καθείς θά χαιρετίσγ μέ άρρητον 
εύχαρίστησιν καί ευγνωμοσύνην καί θά δοξο- 
λογησγ με ενα αίνον άληθινδν μέσα άπδ τήν 
ψυχήν του τόν “Ύψιστον καί τον γεννηθέντα 
κατ αυτήν προς χάριν τής άνθρωπότητος Τίόν 
Του.

«Δόξα Εν ύψίστοις ! ......

Ή καμπάνα τής Εκκλησίας κτυπ$, ενώ 
μέσα εις το κενόν άφίνει άναπάλσεις θείας αρ
μονίας.

Άθήναι
X. Δ Κ0ΥΤΗΦΑΡΗ2

νεται σαν νύμφη στολισμένη με πολλά και 
καη εξοχήν Εξαίρετα στολίδια, χαρίεσσα, γε- 
λασ|τη. Ολα άνεξαιρετως γύρω Εχουν προσ- 
λάβ» όψιν ολως εξαιρετικήν, συμβολίζοντα τό 
μεγάλεΐον και την λαμπρότητα τής δι’ ολην 
σχεδόν τήν ανθρωπότητα Επίσημου και μεγά
λης εορτής. Παντού άπδ κάβε σημεΐόν άκούε- 
ται μικρόν και κατ’ όλίγον ό θόρυβος φωνών, 
κινήσεως. Μερικοί διαβάται μέ την έορτάσιμον 
περίβολήν των βαβίζουν βιαστικοί, Ενώ άλλοι 
—ά|ΧηΟινο'ι ίσως αύτοί. χριστιανοί—διευθύνον
ται |είς τήν Εκκλησίαν, ύ'πδ τούς θόλους τής 
οπο^άς αντηχεί είς μελιστάλακτον άρμονίαν ό 
υμνίς ό ψαλείς ύπδ τών άγγέλων, τδ «δόξαέν 
υψίστοις»........Φαιδροί εξ άλλου όμιλοι παι-
διώγ τρέχουν Εδώ κι’ Εκεί νά ψάλουν άντί με
ρικών κερμάτων τήν «γέννησιν τού Χριστού» 
και να δώσουν καί αυτοί τοιουτοτρόπως μεγα- 
λείτερον τόνον καί μεγαλειτέραν ζωηρότητα 
εις τήν Εορτήν, τής όποιας τήν ,άφιξιν μέ τό
σην κατ’ Ετος άνυπομονησίαν περιμένουν........

ΠΟΙΚΙΛΑ

Οι κωφάλαλοι καί η ναι/τία
Ύ

Ιατρός διατελών Εν τγί ύπηρεσίφ αμερικα
νικής άτμοπλοϊκής εταιρείας παρετήρησεν οτι 
οί ταξειδευοντες κωφάλαλοι δέν ύποκεινται 
είς τήν ναυτίαν, ούτε είς τήν ζάλην. ’Επομέ
νως συνιστώ είς τούς ταξειδεύοντας, τούς Επι- 
θυμοΟντας ν’ άποφεύγωσι τδ όχληρότατον πά
θημα, όπως φράττωσι τά ώτα διά βάμβακος.

Τό γεγονός υπενθυμίζει τδν Όδυσσέα, όσ- 
τις, κατά τον Ομηρον, ήνάγκασε τούς συμ- 
πλωτήρας του νά φράξωσι τά ώτα διά κηρού, 
δπως μή άκούωσι τδ ασμα τών Σειρήνων. 
Μήπως τάχα ό πολύμητις άναξ εκέκτητο καί 
γνώσεις ίατρικάς ;

Ή «ροφνλαζις ακοΛς

’Εν Νέα ‘Υόρκρ, ήτις είνε μία τών θορυ- 
βωόεστάτων πόλεων τού κόσμου, ήρχισε νά 
Εφαρμόζεται άπό τίνος μέτρον προφυλαχτικόν 
άπό τού καταχθονίου θορύβου τών κέντρων τής 
μεγαλοπολεως. Τινές τών κατοίκων διά νά 
προστατεύσουν τήν άκοήν των άπδ τού άεγάου 
κρότου τών τροχιοδρόμων, σιδηροδρόμων, αυ
τοκινήτων καί παντοίων όχημάτων τών οδών, 
σκεπάζουν τά ώτα διά καλύμματος Εκ κυψελο
ειδούς ύλης ή Εξ οστού, φέροντος μικράς όπάς, 
δπως διέρχηται ό άήρ, προσαρμοζομένου δε δι’ 
Ελατηρίου. Πρδς τό παρόν ό νεωτερισμός ελ
κύει τήν περιέργειαν τών διαβατών Επί τ^:θέ<? 
τών Εξερχομένων είς τάς οδούς μέ τά ' ώτα 
σκεπασμένα· άλλά πιθανότατα ή συνήθεια θά 
γενικευθή μετά τινα χρόνον, καί ούδείς θά Εκ
πλήττεται δι’ αύτήν, άφού θά είνε κο.ινή, 
δπως ή τών διόπτρων ή τών χειροκτίων.

Η ΖΩΗ ΤΟΥ

Τής άπελπισιδς τ’ δλόμαυρο σκοτάδι 
χύνεται πάντα ’μπρός του δπου διαβαίνει,- 
ΕΙν*  ή ψυχή του τοΰ χαϊμοΰ ρημάδι ’ 
χαρά καμμιά ποτέ δέν συντυχαίνει.

Άχαρι καί άθλια είνε ή ζωή του 
έλπίδος φώς τό νοΰ του δέν φωτίζει, 
θλϊψι βαθειά γεννιέται ’στήν ψυχή του 
τήν κάθεμιά ήμερα ποϋ αρχίζει.

Καί σ’ όλα αύτά κάλλιο έπιθυμάει 
τό θάνατο άπ’ τής ζωής τή δυστυχία, 
’Ελπίζοντας ’στΐ,ν "Αδη ποϋ θά πάη 
πώς θέ νά εύρη εκεί τήν ήσυχία...

X. Δ. ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ—ΤΡΙΚΚΑΛΑ—ΛΑΡΙΣΣΑ

(Συν έχεια)

Τήν επαύριον περί τήν 1 ’/2 ώραν μετά 
μεσημβρίαν άπήλθον είς τδν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν,· κείμενον άνωθι τών στρατώνων καί 
κάτωθι του παλαιού Βώλου, δπου ελαβον άμέ
σως Οέσιν έν τή αμαξοστοιχία, ήτις μετ’ όλί
γον ήρέμα Εξεκίνησεν, άφίνουσα δπισθέν της 
τδν αρκετά ώραΐον καί εύρύχωρον σταθμόν, 
δπου εν μεγάλη ωραία οικοδομή κεϊνται τά 
γραφεία καί ή κατοικία τού διευθυντού τής 
κινήσεως. λ

Ήδη άνεοχόμεθα βραδέως τας όρεινας κα- 
τωφερείας τού Πηλίου, διερχόμεθα πετρώδη 
καί ξηρά διαμερίσματα επί ήμίσειαν ώραν καί 
πλέον," μεθ’ δ ή αύξανομένη κίνησις τής αμα
ξοστοιχίας μάς άγγέλλει τήν πρός τήν πεδιάδα 
τού Βελεστίνου κατωφερή πορείαν μας. Εκτει·· 
νομεν δέ τότε τό προσωπον πάντες προς τα 
εκεί καί τό βλέμμα ευχαριστείται ,έπαναπαυό- 
μ.ενον Επί μεγάλης πεδιαδος πλαισιουμενης κυ- 
κλωθεν έκ γραφικωτάτων ποικίλων λόφων καί 
όρέων. (

Μετ’ολίγον ό συρμός μας άνακόπτει την 
ολοταχώς κατωφερικήν φοράν του και tltx 
άμέσως σταματά μεταξύ κατάφυτων κήπων 
καί σπαρτών καί πρό σταθμού ολως άγροτικού 
περιβαλλομένου έκ δένδρων καί περιπλοκάδων.

Είναι τό ώραΐον καί δροσόλουστον Βελεστΐ- 
νον, ή πατρίς τού Ρήγα Φεραίου καί ή ιστο
ρική θέσις τού 1897, οπου,έγένετο ή φονικω- 
τάτη μάχη ή Ερρωμενη αντιστασις τής
ταξιαρχίας τού Σμολένσκη κατά τών Τούρκων, 
οϊτινες μετά τήν ύποχώρησιν κατερημωσαν 
καί κατέκαυσαν ιήν πόλιν. "Ηδη τα παντα 
Επανήλθον είς τήν θέσιν των καί εις τήν ει
ρηνικήν αύτών κατάστασιν καί τό Βελεστΐνον 
παρουσιάζει ήδη κωμόπολιν ωραιαν φιλοτιμως 
Επιδιδομένην είς τήν πρόοδον, τόν καλλωπι
σμόν καί τήν ευημερίαν.

Μετά 10 λεπτών στάσιν Ενταύθα Εξεκινη- 
σαμεν διά τήν Καρδίτσαν. Διελθοντες δια μέ
σου ώραίων κατάφυτων κήπων καί τής κωμο- 
πόλεως κείμενης δεξιόθεν Επί έπιβλέπτου άνω- 
φερικής θέσεως, άνήλθομεν είτα Επί ώραν σχε
δόν καί έλικοειδώς ύψιφερή διαμερίσματα,μεθ 
ο είσήλθομεν είς τήν έκτεταμενην πεδιάδα 

τών Φαρσάλων καί τής Καρδίτζης, ήν έπί 
τρίωρον διατρέξαντες άκαταπαύστως διά μέσου 
σπαρτοφόρων γαιών, άπδ διαστήματσς είς διά
στημα σταματώντες είς τάς ποικίλας στάσεις, 
εφθάσαμεν είπα περί τήν 5 ώραν είς τά Φάρ
σαλα, άτινα επίσης κεϊνται επί υψηλής θέ
σεως είς τάς ΰπορείας βουνού, όπισθεν του 
οποίου άρκετά άπωτέρω διακρίνονται τά περί
φημα δρη τού ιστορικού Δομοκοΰ. Έντεΰθεν 
δέ' μετ’ όλίγον έκκινήσαντες έσταματήσαμεν 
μετά έν τέταρτον πορείας ύπό τήν γέφυραν 
Δεμερλή, Ενθα γίνεται ή συνάντησις μετά τού 
έξ Αθηνών Ερχομένου συρμού τής Λαρισσης- 
Συνόρων, οστις δέν έβράδυνε πλέον τού 1 -2 
λεπτών τής ώρας νά Ελθη καί σταματήση επί 
τής άνωθι ήμών διερχομένης γραμμής καίν’άν- 
ταλλάξωμεν τούς Επιβάτας, ήμεϊς μέν δώσαν- 
τες αύτω τούς διά Λάρισσαν προορισμένους, 
Εκείνος δέάποστείλας ήμΐν τούς διά Καρδίτσαν 
καί Τρίκκαλα τοιούτους. Ταυτοχρόνως όμως 
ήλθον'καί οί παϊδες τών Εφημερίδων, παρ’οίς 
Επρομηθεύθημεν τοιαύτας τής ήμέρας, άπλή- 
στως έπιδοθέντες πάντες είς τήν άνάγνωσιν 
τών νέων.

Δέν υπάρχει ήδυτέρα άπόλαυσις τού τα- 
ξειδιώτου τής άναγνώσεως Εφημερίδος, ιδίως 
όπόταν Εγγ τις νά ίδγι τοιαότην άπδ τής 
προτεραίας^' Άπλήστως άναγινώσκει τοιαύ- 
την, ώς νά τρώγη τροφή.-, ήν στερείται iit'o 
τής προτεραίας. Μετά ήμίσειαν όμως ώραν 
εφθάσαμεν είς Σοφάδες καί ειτα μετά 20 λε
πτά είς τήν Καρδίιζαν, δτε Εδίδομεν καί 
τέρμα είς τήν άνάγνωσιν.

Ή Καρδίτσα κεϊται επί τής Εκτεταμένης 
ομωνύμου πεδιάδος. ’Απέχει δέ τού σταθμού 
περί τό τέταρτον τής ώρας καί παραδώσας τήν 
βαλίζαν μου είς αμαξηλάτην, ώδηγήθην είς τό 
Εν τή πλατείφ τής πόλεως κείμενον μέγα καί 
ιστορικόν ξενοδοχεΐον ή «Ελλάς», οπού 
εγκατεστάθην.

Ή Καρδίτσα εχει ώραίαν τετράγωνον
κετά εύρεΐαν πλατείαν, περιβαλλομένην
Εμπορικά καταστήματα, παντοπωλεία καί
φενεΐα. Είναι τό κέντρον τής άγοράς,,
συνεντεύξεων καί τής· άναπαύσεως. Ή ήμίσεια

και

άρ- 
άπό 
κα- 
τών
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έκτασις αυτής περιβάλλεται άπό τάτραπεζάκια 
τδν πέριξ καφενείων και διαρκώς σχεδόν 
ταύτα κατέχονται άπό άξιωματικούς, δικηγό
ρους και ύπαλλήλους, διότι ένταΰθα ύπάρχουν 
τοιούτοι άρκετοί^ καθόσον είναι κέντρον καί 
έδρα έταρχίας.

Κατελθών τοΰ ξενοδοχείου παρέμεινα εΐς τό 
κάτωθεν τουτου μέγα καφενείου, όπου έλαβον 
ορεκτικόν, περί την 8 δέ μετέβην νά δειπνήσω 
και είτα έπανήλθον εΐς την πλατείαν, ίνα 
λάβω τόν καφέν.

*0 κόσμος έδώ είναι ήσυχος καί έργατικός, 
άρεσκεται είς τάς οικονομίας του καί άγογγύ- 
στως έξαρκεΐται είς τάς μικρά; άπολαυσεις 
του. 03τε τύρβη καί θόρυβος τόν ενοχλεί, 
οΰτε θέατρα καί διασκεδάσει'; τόν προκαλούσι. 
Κοιμάται δέ ένωρίς, ίνα έπιδοθή εγκαίρως εΐς 
τήν έργασίαν του μέ μικράν έλπίδα, ότι θά ευ
δοκιμήσω την έπαύριον. Έν τούτοις ή.Καρδί
τσα έχει καλόν έμπόριον σιτηρών καί καπνών 
και οΐ χωρικοί ού πένονται, άλλά καί πολύ δέν 
εύημεροΰσιν.

Τήν έπαύριον έπεσκέφθην μερικούς φίλους 
καί συνδρομητάς, πάντες δέ παραπονοΰνται, 
διότι δέν είναι φιλόμουσοι',’ έκτός όλιγίστών, 
άγαπώσι δέ τό θέρος ν’ άποδημώσι καί μετα- 
βαίνουσιν είς τά λουτρά, δι’ οπερ πολλούς δέν 
συνήντησα, Απουσιάζοντας είς ταϋτα.

Ή Καρδίτσα διά τούς ξένους καί μή ένδια- 
φερομένους δέν είναι τόπος άπολαύσεως καί 
Αναψυχής, εΰτε τόπος ώραιότητος καί φυσικής 
καλλονής νά έμπνέη έρωτας καί γεννφ φαντα
σίας. Είναι τούναντίον μία Απλή Αγροτική κω- 
μόπολις διά τούς χωρικούς καί μόνον καί τούς 
εκμεταλλευόμενους τούτόυς καί οίτινες τελευ
ταίου έν ωρ^ καύσωνος καί άπεργίας άποδη- 
μοΰσιν είς τό εξωτερικόν ή τά λουτρά. Έν 
τούτοις έχει ώραίας γαίάς έκτεταμένας ό τό
πος ουτος καί πλούσιας καί θεωρείται ή κα- 
λειτερα έπαρχία τής Θεσσαλίας ύπό Ιποψιν 
πολλής καί μεγάλης παραγωγής καί πολυπλη
θούς Αγροτικού πληθυσμού.

Μίαν ώραν μακράν τής Καρδίτσης κεϊται 
τερπνότατου δάσος, όπου κατά τδ θέρος συνέρ
χονται οί κάτοικοι τών παρακειμένων χωρίων. 
Έχει κατοίκους 6-7 χιλ. Ασχολούμενους 
ΐδίως είς τήν γεωργίαν.

Τήν έπαύριον άπήλθον τής Καρδίτσας σιδη
ροδρομικούς καί μετά μιά; ώρας ωραίου ταξει- 
δίου άφίχθημεν είς τά Τρίκκαλα. ’Ενταύθα πε- 
ρατούται ή όμαλή πεδιάς καί Αρχίζουν τά όρη.

Ή πόλις κείμενη είς τάς κλιτύς λόφου άνή- 
κοντος είς τά Χασιωτικά ορη καί στεφομένου 
ύπδ φρουρίου καί εΐς τάς δυο όχθας τού Τρικ- 
καλινοΰ ποταμού, είναι ή δεύτερα κατά τό μέ
γεθος πόλις τής Θεσσαλίας, μεγίστην τάσιν 
πρός τήν πρόοδον δεικνύουσα καί έχει περί τάς 
22,000 κατοίκους.

Κέντρον τής συναναστροφής είναι ή αγορά, 
κείμενη έν τή μεγάλη έν τφ μέσφ τής πό- 
λεως πλατείς, ής τό έμπόριον τών σιτηρών, 
αραβοσίτου, ζώων, δερμάτων, καπνού, κουκου- 
λίων κτλ. εκτείνεται μέχρι τών Ίωαννίνων. 
’Ενταύθα εύρίσκονται καί άρκετοί Εβραίο·, καί 
Κουτσόβλαχοι. Τήν πλατείαν χωριζομένην έν 
τω μέσφ είς δύο ύπδ τοΰ άβκθοΰς ποταμού 
ζευγνύουσι δύο στεναί γέφυραι, ών ή μεγαλει- 
τέρα κεϊται πλησίον τής Αγοράς. Εκατέρωθεν 
τού ποταμίσκου τούτου πλάτανοι καί άλλα δέν
δρα στολίζουσι τάς όχθας.

Τήν ώραιοτέραν θέαν τής πόλεως παρέχει 
τδ βυζαντινόν φρούριον, κτισθέν έπί τής άρ- 
χαίας άκροπόλεως.

Τδ πάλαι ή πόλις έκαλεϊτο Τρίκη,. λαβοΰσα 
τό όνομα τούτο, κατά τήν παρόδοσιν, έκ τής 
ομωνύμου θυγατρδς τού ’Ασωπού καί συζύγου 
τού Ύψέως, έθεωρεϊτο δέ καί ώς πατρίς τοΰ 
’Ασκληπιού καί είχε πλησίον αύτής τόν έπι- 
σημότατον τών ναών τούτου. Έπί τουρκοκρα
τίας υπήρξε πρωτεύουσα: τής Θεσσαλίας καλου- 
μένη Τρίκκαλα-σαντζάκ, έπί δέ τής Σερβο- 
κρατίας ήτο έδρα τών Σέρβων ήγεμόνων.

Πρδς βορράν χωρίζεται άπό τής Τουρκίας 
ύπό τών Χασιωτικών όρέων. Τδ δέ δυτικόν 
όρεινόν μέρος τοΰ νομού καλύπτει ή όροσειρά 
τού Πίνδου, οστις νοτιοδυτικώς ένοΰται πρός 
τδν Όθρυν. ‘Ημίσειαν δέ ώραν έντεΰθεν, δυτι- 
κώς τών Τρικκάλων σιδηροδρομικώς κεϊται ή 
περίφημος Καλαμπάκα, ήν άλλοτε έπεσκέφθην 
καί περιέγραψα καί ήτις έχει έπί τής κορυφής 
.τού παρακειμένου αύτή βραχώδους Αποτόμου 
ύψιτενοΰς δρους τάς περίφημους ίστορικάς 
μονά;.

Τοΰ σταθμού άπέχοντο; τής πόλεως περί τό 
τέταρτον τής ώρας, έλαβον άμαξαν καί διηυ- 
θύνθην είς τήν πόλιν, έν τή ωραία πλατείφ 
τή; όποιας εύρίσκονται τά δύο καλήτερα καί 
ωραιότερα ξενοδοχεία τής Πετρΰυπόλεως καί 
τή; Βρετανία;. Κατέλυσα εί; τό πρώτον.

Είναι περίεργον έν Έλλάδι τά πλεϊστα καί 
καλείτερα ξενοδοχεία καί τών μεγαλουπόλεων 
καί τών κωμοπόλεων νά φέρωσιν ονομασίας ξε
νικά; καί δή ώρισμένας. Παντού θά εύρήτε τά 
αύτά ξενοδοχεία, τή; Γαλλίας, τή; ’Αγγλίας, 
τών Παρισίων,τών Εένων, τής Πετρουπόλεως, 
τής Μασσαλίας, τού Βερολίνου, τής Κωνσταν
τινουπόλεως καί τά τοιαΰτα, ώσεί νά προσήρ- 
χοντο οί έπιβάται έκ μόνον τών μερών τού
των ή δέν ύπάρχουν όνόμ.ατα άλλα ωραιότερα 
καί καταλληλότερα ελληνικά καί τά όποϊα θά 
ηύχαριστουν περισσότερον καί τούς ξένους καί 
ήμάς. Οϊον ονόματα τοιαΰτα, ξενοδοχεϊον τοΰ 
Πίνδου, τή; “Οθρυο;, τού Όλυμπου, τής Ά- 
θηνάς, τής Τρωάδος, τή; Έλευσΐνος, τής Δή- 
μητρος, τοΰ ’Απόλλωνος, τής ”Ηρας κτλ.κτλ. 
θά ήσαν πολύ καλείτερα τών πρώτων, ώς κα

τών νεωτέρων Κοντιναντάλ, Βριστόλ, Παλας, 
Έδεμ καί τών τοιούτων, άτινα μόνον σκοπόν 
έχουν τήν σαγήνευσιν τών έπιβατών διά πομ
πωδών έπίδείξεων, ότι είναι δήθεν ξενοδοχεία 
διά γάλλους, Αγγλους, ρώσσους κτλ.

Τά Τρίκκαλα έκτός τοΰ γεωργικού πληθυ
σμού έχουν καί άρκετούς κατοίκους τών άνε- 
πτυγμένων τάξεων, καθόσον τό μέρος έχρη- 
μάτισεν, ώ; προείπομεν καί ώ; πρωτεύουσα 
τής Θεσσαλία; καί ήδη δέν ύστερεϊ ούσα κέν
τρον αυτής. Έχει ώραίαν έκτεταμενην πλα
τείαν, μέ ώραϊα καφενεία, ναού;, ώραίας οικο
δομά; καί νεώτερα κτίρια, γυμνάσιον, κα- 
κουργοδικεΐον, στρατώνας κτλ. καί ώς έκ τού
του βλέπετε πολλούς υπαλλήλους, δικαστάς, 
δικηγόρους, άξιωματικούς κλ.

Τήν έπαύριον έπεσκέφθην άρκετούς- γνω
στού; φίλους καί συνδρομητάς τής «Φύσεως», 
τδν κ. Κανούταν δήμαρχον, Αξιόλογου άνδρα 
καί συνετόν πολιτευτήν, προΰχοντα τού τόπου, 
γενικώς έκτιμώμενον, τόν κ. Ραδινόν βουλευ
τήν καί ιατρόν, κάλλιστον φίλον καί πολύτιμον 
πατριώτην, τόν κ. Φωτάκην ιατρόν,.συμπαθε- 
στατον καί κάλλιστον φίλον, τόν κ. Άναγνω- 
στόπουλον, ταμίαν ΐκανώτατον καί δραστήριον 
οικονομολόγον, τόν κ. Παπαζαχαρίου, άριστον 
έπιστήμονα καί εύγενέστατον φίλον, τους κα
λούς Αδελφούς Σισοπούλους, καπνεμπόρου; καί 
καλλίστους πατριώτας, φιλοτίμως καί εύδοκί- 
μως έργαζομένους, τούς αδελφού; Χαλκιδέως, 
διατηρούντας ώραϊον μέγα εμπορικόν κατά
στημα ποικίλων ειδών πολυτελείας και τού 
συρμού ώς καί τό μεγαλείτερον καί πολυτε
λέστερου κουρεϊον τής πόλεως καί άλλους 
τινά;.

Τό εσπέρας μοί προσέφερε ώραϊον δεϊπνον ό 
φίλος κ. Φωτάκης ιατρός, δειπνήσαντες είς τό 

- έν τή πλατείς ύπαίθριον εστιατορίου, το κα- 
λείτερον τής πόλεως, μέ ώραίαν πανσέληνον 
καί ώραϊα φαγητά, έξ ών κάλλιστα καρυκευ- 
μένον λαγωόν κτλ τήν δ’ έπαύριον Ανεχώ- 
ρησα σιδηροδρομικώς διά Λάρισσαν.

Έκ Τρικκάλων σιδηροδρομικώς δύναταί τις 
νά λάβγ δύο διευθύνσεις, μίαν διά τοΰ Δε- 
μερλή διά τή; Διεθνούς γραμμής καϊ έτέραν 
διά τοΰ Βελεστίνου, τής παλαιάς Εταιρείας. 
Έπροτίμησα κατ’ Ανάγκην τήν δευτέραν, 
διότι εΐχον εΐσιτήριον διαρκές έλευθέρας κυκλο
φορίας ταύτης.

’Ακολουθεί)(

Η ΚΛΕΠΤΟΜΑΝΗΣ

' Ό Ιατρός Σ · .. · ήτο ειδικός της θεραπείας 
της κλεπτομανίας. Έμελέτησε μετ" Εξαιρετικής 
προσοχής τούς πάσχοντας Εκ τής ίδιοτρόπου 
αύτής νόσον. Ή κλεπτομανία, με δλας της 
τός ποικιλίας, δέν Εχει πλέον Απόρρητα δι’ άύ· 
τόν, διότι είχεν Αποκτήσει μεγάλην πείραν.

Εΐς τήν κλινικήν τον τήν όποιαν κατέχει είς 
Εξοχήν τινα, δέχεται τούς Ασθενείς, οΟς τφ 
Εμπιστενονται.°Εκεΐ δέν τονς άφίνει πλέον ήσύ- 
χονς, Αλλά τούς Εξετάζει Ακαταπαύστως καί 
ζητεί Επιμόνως να θεραπεύση τό δλέθριον αυ
τών πάθος. Εϊνε γλυκύς και ύπομονητικός’ Εν
διαφέρεται δια τονς Ασθενείς τον, Αφοσιούται 
καί Αγαπα αύτούς, τονς συμβουλεύει καί Επι- 
πλήτει συνάμα πατρικώς.

"Εχει πεποίθησιν και κάμνειθαύματα. "Οταν 
οί Ασθενείς εύρίσκωνται Επί τα βελτίω, Εξέρχε
ται μετ αύτών, και τούς άφίνει νά Εκτίθενται 
εΐς πειρασμούς’ Εάν δ’ Επιμένουν εΐσέτι εΐς τό 
πάθος των, παρεμβαίνει, τοϊς άφαιρεϊ τό κλα
πών Αντικείμενον, παραδίδει αύτό εΐς τόν κάτο
χον καί Επιπλήττει μετά πραότητας τόν Ενοχον.

Αριθμεί ήδη μέγαν άριθμόν θεραπευθέντων.
*Η καλή του φήμη Εκτείνεται παντού, άπό 

πολλά δέ μέρη προσέρχονται Ασθενείς.
Τελευταίως μάλλιστα τόν Επεσκέφθη πατήρ 

οικογενειάρχης, καταστενοχωρημένος.
— Ιατρέ, τφ λέγει, εϊμαι δ μαρκήσιος 

Λίνα Κρότς, Ερχομαι Εκ Μαδρίτης, διά νάσας 
δμιλήσω' ήκουσα νά Επαινούν πολύ τήν Επι
στήμην σας.

— ‘Η Επιστήμη μου εϊνε μικράς Αξίας διέ
κοψε μετριοφρόνως δ Ιατρός.

— Εϊσθε δ μόνος εΐς τήν Ιδιότητα αύτήν.
— Κάμνφ δ,τι δύναμαι.
— Βλέπετε Εναν Απηλπισμένον πατέρα' Εχω 

μίαν θυγατέρα πάσχονσαν Εκ τού Απαίσιου πά
θους, διά τήν μελέτην τού δποίου Εθυσιάσατε 
τήν ζωήν σας.

ζϊέν δύναμαι νά Ενοήσω, κύριε, πώς τό επαθε' 
κάνεις άπό τήν οικογένειαν δεν παρουσίασε τά 
Ελάχιστα συμπτώματα τής κλεπτομανίας' είχε 
κάλλιστα παραδείγματα' Ελαβε τελείαν Ανατρο
φήν, καί πάντοτε Επαγρύπνουν επ’ αύτής. "Α
δυνατώ νά πιστεύσω πού καί πώς αύτό τό πά
θος εΐσέδεισεν εΐς αύτήν.

—Τά αίτια εϊνε πολλάκις Ανεξερεύνητα,άπήν
τησεν ό ιατρός.

* —Κατήντησε πλέον εις αύτήν'&ς Απαραίτητός
τις Ανάγκη' μεγαλλειτέρα τής θελήσεώς της
δύναμις τήν παρασύρει νά ύπεξαιρή Αντικείμενα
μή Ανήκοντα εις αυτήν' διά.νά εύχαριστήση τήν
Επιθυμίαν της, μεταχειρίζεται παντός είδους
πονηριάς καί Απέκτησε εκπληκτικήν Επιτήδειό-
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τητα. Προσποιουμένη, δεξιωτάτη, θαρραλέα 
μον ίμπνέει φόβον.

Τίποτε δέν την -διορθώνει, ούτε αι επιπλή
ξεις, ούτε at σύμβουλοί, ούτε ή γλυκύτης, ούτε, 
ή βιαιότης. "Όλα τα ίδοκίμασα.

— Ή περίπτωσις sire σοβαρά, παρετήρησεν 
ό ιατρός.

— Ούδέποτε εξέρχεται μόνη, ύπέλαβεν ό 
μαρκήσιος' συνοδεύεται πάντοτε ύπδ μιας Αγ
γλίδος συντρόφου, σοβαρός, Αμέπτου διαγωγής, 
ήτις τήν ίπιτηρέϊ.

Ή Μίς καθησυχάζει τα θύματα τής θυγατρός 
μον, πληρώνει τήν άξίαν τών κλαπέντων Αντι
κειμένων και ίν τούτοις, μ'δλας αύτας τας προ
φυλάξεις, καταστηματάρχαι τινές ίπωφελούμενοι 
τής εύκαιρίας, θορυβούν ίπϊ τοΰ πράγματος, 
Απαιτοΰντες Αποζημιώσεις, τάς όποίας Αναγκά
ζομαι νδ δώσω, διότι μέ Απειλούν δικαστικώς.

Αύτδ καταντά Ανυπόφορου !
"Ηθελα νδ τήν νυμφ-όσω, Αλλδ τούτο εϊνε 

Αδύνατον ίν δσω δέν θεραπεύεται.
Μέ συνεβούλευσαν δθεν νδ έλθω πρδς σάς, 

δστις ϊρως τήν θεραπεύσητε.
— Πάντως θδ δοκιμάσω, εϊπεν ό ιατρός' 

Αριθμώ Αρκετός ίπιτυχίας εις τδ μακράν μου 
στάδιον, ή μονομανία αΰτη δέν εΐνε πάντοτε 
Ανίατος.

— Τότε μοΰ δίδετε κάποιαν ίλπίδα; ήρώ- 
τησεν ό μαρκήσιος,

— Δέν σάς υπόσχομαι τίποτε' πρέπει πρώ
τον νδ ϊδω τήν Ασθενή, να τήν ίξειάσω.
. — Θδ σάς τήν φέρω αύρων μετά τής Αγ
γλίδος συνοδού της' θδ τήν Αφήσω εσωτερικήν 
εις τήν κλινικήν σας μέχρι τελείας θεραπείας.

— Τότε θδ έτοιμάσω τούς θαλάμους της, 
προσέθηκεν ό Ιατρός.

“Οσον Αφορά εμέ. ίπανέλαβεν δ μαρκή
σιος, θδ ίγκατασιαθώ είς' Παρισίους Αναμένων 
τδ Αποτέλεσμα, θδ έρχομαι δέ νδ τήν βλέπω 
σύχνάκις. '

Μετά ταΰτα συνεφώνησαν τήν Αξίαν τής οί- 
κοτροφίας, και ίδν ή Ασθενής ίθεραπεύετο τε
λείως, θδ προσέφερεν δ μαρκήσιος είς τδν ια
τρόν 1,200 φράγκα.

Τήν ίπαύριον δ Ατυχής πατήρ ώδήγησε τήν 
κόρ,ηντου, χαριεστάτην μελαγχροινήν δέκα δκτώ 
ίτών, εύφυεστάτου παρησιαστικοϋ' ή Αγγλίς τήν 
συνώδευεν.

Είς τήν θέαν τής νέας του πελάτιδος δ Ια
τρός ήσθάνθη να σφίγγεται ή καρδία του. ...

— Τί κρίμα ίσκέφθη. ένα πλάσμα τόσον 
ώραϊον νδ κυριευθή ύπδ τού δεινού τούτου 
κακόν.

Μετδ τήν Αναχώρησιν τού μαρκησίου. ό Ια
τρός ώδήγησε τήν νεαρόν πάσχουααν και τήν 
σύνοδότ της είς τούς θαλάμους των. Μετά τού
τα συνωμίλησε ίπϊ πολύ μετά τής νέας, .

Ώμίλει' ίξόχως ώράΐα τήν γαλλικήν.
Κατόπιν δ ιατρός Ανεκάλυφεν, ότι τον Αφη- 

ρέθη τδ ώρολόγιόν του.
— Παιδί μου, λέγει εις τήν Ασθενή, μοΰ ίπ ή

ρες τδ ώρολόγιόν μου,
Ή νέα ίλαβενΐφος Απορίας.
— Έγώ ; δέν τδ «ϊδα.
— Δόσατέ μου το, σάς παρακαλώ, επιλέγει 

<5 Ιατρός.
— Άπατάσθε, δέν τδ έχω.
— Σεις βεβαίως, Αστειεύθητε τοιουτοτρόπως, 

ίπράξατε Ακουσίως, ύπείκουσαι πάντοτε εις τδ 
Ασθενές σας'ίλάττωμα.

— Δέν τδ ύχω, σάς εϊπον, ερευνήσατε.
— Άπαλλάξατέ με τής λύπης ταύτης.
— ‘Η Μιλέδυ τδ ίπήρε, προσέθεσεν ή νέα, 

Ανοίγουσα τδ σακίδιον τής Αγγλίδος; νά, 'παρα- 
τηρήσητε.

Πράγματι τδ ώρολόγιον ήτο ίντδ'ς τοΰ σακ- 
κιδίου.

— Εϊνε κάκιστον να μέ ίνοχοποιεΐτε, τή 
λέγει ή Αγγλίς, σεις εκρύψατε τδ ώρολόγιον εις 
τδ σακίδιόν μου.

— Μάλιστα, εγώ τδ έκρυψα, εβεβαίωσε τότε 
θριαμβεύουσα, κάνεις δέν τδ Αντελήφθη,

— Θα εϊνε πολύ δύσκολος ή θεραπεία της 
παρ ’ δ,τι ίφαντάζόμην, ίσκέφθη ό ιατρός.

Τήν ίπαύριον ίξήλθε μετδ τών οίκοτρόφων 
του.

"Η Ασθενής τφ εξέφρασε τήν ίπιθυμίαν να 
Αγοράση Αρώματα παρά τινι μυροπωλείφ.

Είσήλθε καϊ εζήτησε.μερικά.
‘Ο ύπάλληλος τή παρουσίασε πολλά, κα! ό. 

Ιατρός ίξήταζεν Αφ' ετέρου τάς ίλαχίστας κι
νήσεις τής νεάνιδος.

■ Αίφνης τήν εϊδε να ίξαφανίζη ίν πάση τα- 
χύτητι φιαλίδιον είς τδ θηλάκιον της.

Τήν έλαβε κατδ μέρος και τή ώμίλησε χα- 
μηλοφώνως καϊ ίπέπληξε τήν πράξιν της μέ 
ύφος πατρικόν.

Ήρνήθη τδ πρώτον, Αλλ' δ ιατρός ίξήγα- 
γεν εκ τού θυλακίου της τδ φιαλίδιον.

— Εϊνε μία Αοτειότης, τότε, τφ λέγει κατα- 
πόρφυρος.

— Πληρώσατέ το, και τότε δννασθε να τδ 
πάρετε, λέγει ό Ιατρός.

— Έξ φράγκα Αξίζει, παρετήρησεν δ ύπάλ- 
ληλος.

Ό Ιατρός ίδωσε τδ Αντίτιμον καί προοέ- 
φερε τδ φιαλίδιον είς τήν νεάνιδα.

— *Οχι, λέγει αντη περίλυπος, κρατήσατε 
το" τώρα δέν τδ θέλω.

‘Ο ιατρός ίπέμενεν. .
— Εϊνε περιττόν, ίπαναλαμβάνει, αΰτη, 

Αφοΰ έπληρώθη δέν ύπάρχει πλέον εύχαρίστη- 
σις δι' ίμέ·

"Οπως Αποφύγη τούς πειρασμούς επί τινας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΡΟΥ

(Ό δαπάναις τοδ κ. Ν. Τβανακλή άνεγβιρόμενος).

ήμέρας, Απήτησεν δ ιατρός Απδ τήν Ασθενή 
του νδ μή εξέλθη τής οικίας. "Οταν δ ’ ίνόμι- 
σεν αύτήν δλίγον φρονιμωτέραν, τή έδωσε τήν 
Αδειαν νδ ίξέλθηί

'Εζήτησε να ίπισκεφθή μεγάλα καταστήματα.
Ό Ιατρός τήν συνώδευσεν, ίποφθαλμιών κα

ταλεπτώς ίπ’ αύτής.
"Οτε δέ είσήλθον ίν αύτφ :
— Παρατηρήσατε, τφ λέγει, δεικνύουσα το 

σακίδιόν της, ίπήρα όλα αύτά!
Πράγματι τδ σακίδιον ήτο πλήρες κλαπίν- 

των Αντικειμένων' δαντέλλαι, ώρολόγια, κοσμή
ματα, διάφορα Αλλα μικροπράγματα, Απαντα 
Αξίας.

— Δέν μέ εϊδαν, προσέθεσε, εϊμαι ίπιδεξία.
Ό Ιατρός έμεινε κατάπληκτος.
— Πρέπει να τα δώοης όλα, τή είπε.
— Νδ τδ δώσω ! εφώνησεν ! πρδς τί; δέν 

δίδω τίποτε !
‘Ο ιατρός τήν ίπέπληξεν.
— "Εσο λογική, τή λέγει' δέν εϊνε εύπρεπές 

νδ Αφαιρούμεν Αντίκειμα, ·τά όποια δέν μάς 
Ανήκουν, εϊνε παραβίασις τών στοιχειωδεστέρων 
κανόνων τής ήθικής' προξενείς μεγάλην βλάβην 
είς τούς Ιδιοκτήτας των ίκτίθεσαι είς τήν κα- 
ταδίωξιν τής Αστυνομίας' δέν Αγνοέις, δτι ή 
κλοπή τιμωρείται ύπδ τού νόμου' θα σέ φυλα
κίσουν μέ τούς κακούργους και τούς κλέπτας, 
θδ παρουσιασθής εις τδ δικαστήριον, τδ όποιον 
θδ σέ καταδικάση ώς διαπράξασαν ατιμον πρά
ξιν, θδ καταστροφής και θδ καταστρέψης καί 
τήν οίκογένειάν σου.

— Ούτε μέ εϊδαν, ούτε μέ συνέλαβον, Απήν- 
τησεν Απαθώς ή νέα.

— Δέν σέ Αντελήφθησαν αύτήν τήν φοράν' 
Αλλοτε δμως θδ εϊσαι δλιγώτερον εύτυχής.·

— Τότε θδ πληρώση ό πατήρ μου.
Ό ιατρός εκλεισεν ίκ νέου αύτήν είς τήν οι

κίαν, μή ίπιτρέπων νδ εξέλθη. Τήν συνεβού- 
λευε δέ προσπαθών νδ τή δώση να ίνοήση, δτι 
τδ κακόν της πάθος θδ Ιφερε κακδ Αποτε
λέσματα.

Τδν ήκουε σιωπώσα.
Τφ ύπεσχέθη τέλος, δτι δέν θδ ίπανελάμ- 

βανε τάς πράξεις της, Αλλδ δέν τή επέτρεπεν 
ειοέτι νδ ίξέρχεται. ‘Δπόγευμά τι δμως <5 ια
τρός ενεκεν ίργασίας" ίξήλθεν, ίγκαταλείπων 
τήν Ασθενή του εις τήν Αγγλίδα συνοδόν της, 
λέγων αύτή να τήν ίπιτηρή αύστηρώς.

"Οταν ό Ιατρός ίπέστρεφε, πρδς τδ εσπέρας, 
ίξεπλάγη μεγάλως, μανθάνων δτι ή Ασθενής 
ίξήλθε μετδ τής Αγγλίδος, μέ δλην τήν Απα- 
γόρευσιν, ήν τή Αφήκεν.

Εισερχόμενος είς τδ γραφεϊον του, παρετή- 
ρησε τήν Ακαταστασίαν τών ίπίπλων. και τήν 
εξαφάνισιν πολλών άντικειγ.ένων' τδ χρήμα- 
τοφυλάκιόν του ήτο εκβιασμένον τριάκοντα χι
λιάδες φράγκων, τα όποια εϊχε, δέν ύπήρχον 
πλέον.

Ό Ιατρός ετρεξεν εις τδν μαρκήσιον Αλλ' είς 
τήν διεύθυνσιν τήν όποιαν τφ εϊχεν Αφήση, 
δέ τδν εύρεν.

Ό Μαρκήσιος, ή κόρη του καΐ ή σύνοδός 
των δέν Απετέλουν, είμή τρεις φοβερούς κλέ
πτας'.

Έπιστρέψας ό ιατρός, εύρε τήν Ακόλουθον 
ίπιστολήν.

<ι’Αγαπητέ Ιατρέ»
Πέρνω τήν κόρην μου' μήν ίκπλήτεσθε ίαν 

δέν σας στείλω τδ ύποσχεθέντα 1,200 φρ· 
διότι δέν ίθεραπεύθη.

.’Ex τοδ γαλλικοίί ΑΝΤΙΓΟΝΗ Π,
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--—Μονόπους ποδηλάτης
*0, ρωμαίος άθλητής 'Ερρίκος Τόττη tzvj- 

χώρηίτέ προ όλίγων εβδομάδων έκ Ρώμης, έπι- 
χειρών νά περιέλθη τόν κόσμον διά ποδηλά
του· άλλά τό περίεργον.είνε οτι θά έκτελέσρ 
τό τά|είδιάν του μέ τόν ενα πόδα, διότι τον 
άρισηερόν του πόσα εχει άπώλέσει πρδ τριών 
έτών ·έκ σιδηροδρομικοί! δυστυχήματος. Πεποι- 
θώς όμως είξ τάς άκμαίας σωμάτιχάς του δυ
νάμεις, προτίθεται νά έκτελέση τήν μακράν 
και κόπιώδή 'περιοδείζν, ήτις θά διαρκέση δυο 
έτη· :θά περιέλθη δέ πάσα/ τήν γήρ, χωρίς νά 
φέρη ·μεθ’ έάυτοΒ χρήματα. Έκ ‘Ρώμης με
ταβαίνει είς Βεντιμίλλια καί διά τής Γαλ
λίας,.'Ισπανίας .χαί Πορτογάλλίας θά φθάση 
είς Μάρόχον.:"Επειτα θά διατρέζγ πάσαν τήν 
άφρικανικήν παραλίαν, διερχόμενος χαί έχ 
Τριπο'λεως· θά διέλθη δι' Αίγυπτού και Άβη- 
σινίας, θά μεταβίί είς ’Ασίαν, θά φθάση μέ- 
χρις Ιαπωνίας, κατόπιν δέ διά θαλάσσης θά 
έπισκεφθή τήν Αυστραλίαν, ήν θά διάσχιση 
άπ’ άκρου είς Λήρον, ©ά έπανέλθη είς Αφρι
κήν διερχόμενος έκ Κέίπ-Τάνου, θά διαπε- 
ραιωθί; είς ΠερναμβοΟκον τής Βρασιλίας καί 
θά διελθγ πάσαν τήν ’Αμερικήν μέχρι Βοστώ- 
νης, όπόθεν θά έπιστρέψη δι’ Αγγλίας καί 
Γαλλίας είς Ρώμην .

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΝΑ ΔΟΘΗ ΤΕΛΟΣ

Είς τον κ. υπουργόν ιών ’Εσωτερικών υπε
βλήθη ύπό τοΰ ίατροΰ κ. Παπακώστα άναφορά 
σχετική πρδς τήν άνατεθεϊσαν αυτφ πειραμα
τικήν Ιφαρμογήν τοΰ φαρμάκου του έν τφ 
Φθισιατρείο) ή «Σωτηρία». ’Εν τή άνάφορρ 
ταύτη ό κ. Παπακώστας μετά πόνΟυ διαμαρτύ
ρεται, διότι οί εν τφ Φθίσιατρείφ άρμόδιοι πα- 
ρέσχον ποικίλα Ιμπόδια εΐς τήν έφαρμογήν και 
παρέπεισαν τούς άάθενεΐς νά μή λαμβάνουν 
τδ'φάρμακον, Ουτω έματαιώθη, δλως αδίκως, 
ή τελειωτική κρίσις' ίπί φαρμάκου, περί τοΰ 
όποιου ενδιαφέρει τα μέγιστα τήν κοινωνίαν 
νά γνωσθή ή άλήθεια, ώστε δν μέν, ώς φαί
νεται, εινε τοϋτο αποτελεσματικόν,νά τεθή υπό 
τή ν προστασίαν τοΰ Κράτους, άλλως ό κ. Πα
πακώστας νά παραιτηθή τών άκαταπονήτων μό
χθων του πρδς επιβολήν τοΰ φαρμάκου του.

Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΕΡΛΙΓΓ
’Ολίγα άντίτυπα μένουν έτι τοΟ έξόχως 

λαμπρώς έκτυπωθέντος βιβλίου τούτου έν Λει
ψία τδ όποιον έκτός τής ένδιαφερούσης ίλής- 
του άποτελεΐ καί λαμπρόν κόσμημα πάσης 
βιβλιοθήκης εύρίσκεται καί παρ’ ήμΐν καί τι- 
μ£ται διά τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως» 
Χρυσόδετον πολυτελές 12 άδετον φρ. 8. Ά’*·’ 
παρτίζεται δέ έκ τριών μεγάλων τόμων.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΗ—ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣ

«»< ijj βάσει τών χαροκτηρισηκ&ΐ' τον προσώπου f καί τής χτιρός.

Έπί τή βάσει πολυετούς πείρος, έπιστημονικών 
μελετών καί τής .προόδου τοΰ πνευματισμού δυνά
μεθα ν’άνακαλύψωμεν, Ιον τδν χαρακτήρα άτόμου 
τινός. 2ον Τά έλαττώματα καί προτερήματα αύτοΰ, 
3ον τάς βλέψεις κα’ έπιθυιιίας του. 4ον Τά κυρι- 
ώτερα τοΰ παρελθόντος βίου του. 5ον Ποΰ ήδη 
βαδίζει καί άν άπειλήται ύπδ συμφοράς ή εύνοεΐται 
ύπδ τής τύχης- 6ον Άρ^νά γεγονότα τοΰ μέλλοντος 
βίου του.

’Αποκαλύψεις σχετικοί πολυάριθμοι, έπιτυχία 
πλήρης έπί ίθ ατόμων έν τή αιθούση τοΰ Ξενοδο
χείου «Ηράκλειον» έν Αίδηψφ, έτέρα έπί 30 Ατό
μων έν τή αιθούση τοΰ Ξενοδοχείου τής Μ. Βρε- 
ταννίας έν ΚωνΙπόλει, έτέρα εσχάτως έν τφ ρωσ- 
σικφ άτμοπλοίφ «Βασίλισσα "Ολγα» έν πλφ καί 
έτεραι δλλαι έν συναναστροφαΐς μαί «είθουσι περί 
τής έπιτυχίας τδν τοιούτων αποκαλύψεων, κατό
πιν προσωπικής ή φωτογραφικής έξετάσεως-

Είς τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως» ή έκδού- 
λευσίς μας αΰτη παρέχεται δωρεάν. Είς πάντα μή 
τοιοϋτον άντί φρ. 5. Ή έξέτασις γίνεται είτε προ- 
σωπικώς είτε διά φωτογραφίας τοΰ ένδιαφερομένου 
προσώπου, ήτις νά μή εΐνε παλαιοτέρα τών δύο 
έτών ,καί νά σημειώται όπισθεν ίδιοχείρως ή ήλι- 
κια του. τδ όνομα, ή πατρΐς καί ή διαμονή του-

'Ομοίως καί διά τής έζετάσεωι· τής γραφής άπο- 
καλύπτεται δ χαρακτήρ καί τδ ποιόν τοΰ άτόμου.

Πάσα σχετική αϊτησις άπευθύνετα: προς τδν 
κύριον Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΝ ΕΙς Ά&ηνας

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Έν τοΐς ήμετέροις γραφείοις εύρίσκονται 

όλίγα έτι σώματα τοό «Πανοράματος» χρυσο- 
δέτου, έν ζ> πέριέχονται καλλιτεχνικά! εικόνες 
τών Βασιλέων καί Πριγκίπων, ύπουργών καί 
έπισήμων άνδρών τής 'Ελλάδος, ώς καί πλεί- 
στων πόλεων καί ωραίων τοπείων,

Στέλλεται άντί ,δρ.' 12 παντι προαποστέλ- 
λοντι τό τίμημα.

ΓΝΛΣΤΟΠ ΟΙ Η ΣΙ Σ
Παρακαλοϋνται οί καθυστεροΰντες έτι Ουν- 

δρομάς της «Φύόεως» δπως εύαρεότούμενοι, 
άποότείλωόιν Λμΐν ταύτας συντόμως,καθόσον 
θέλομεν διακόψει έν έναντίφ περιπτώσει τήν 
περαιτέρω Αποστολήν τών τευχών. ‘Ελπίζο
με*, δτί ούτοι άναλογιζόμενοι τδ δίκαιον καί 
τάς δαπάνας ήμών θέλονδτ σπεύδει, χωρίς νά 
άναμείνωστ καί ιδιαιτέραν είδοποίηόίν μας.

. Γνωρίζετε τί είνε ή «Βιβλιοθήκη τής Τσέ

πης» -


