
ΟΙ ΗΘΡΟΠΟΜΟΡΦΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ

(Συνέχεια' ΐδε προηγ. τεύχος)

Σπαιίως δύο νέοι Ονράγγοι εύρίσκονται δμον, 
δλλδ μόνον άρρην καϊ Φήλυς μετά των μικρών 
αύτών, δν ίχωσιν ,οΐτινες ούτω βιονσιν Όπόταν 
δέ τά μικρά των μεγαλώσωσι καί δεν ίχωσιν ά- 
νάγκην των φροντίδων αύτών τα άποπέμπουσιν.

‘Ο Ούράγγος, Ιξ δσων ίν τή ίλευ&έρα αύ· 
τον καταστάσει γνωρίζομεν μέχρι τονδε περί 

αύτόν, εϊνε μάλλον φλεγματικό; κα&ιατικδς,με
τακινούμενος. όπόταν τδν στενοχωρήση ή πείνα' 
δλλα μόλις αύτη καταπαύση, ίπιστρέφει καί κά
θεται ήσύχως με κυρτήν τήν βάχιν καί τούς 
δφ&αλμονς προσηλωμένους πρδς τήν γην ίνί- 
οτε δε κρατεί διό τής χειρδς κλάδον τινα δέν
δρου, μένων ούτως έ/ιί ώρας καί κάποτε ίκ- 
βάλλων μονότονου τινα μυκηθμόν.

Δέν εϊνε είσέτι γνωστδν ποια εϊναι ή ήλικία 
τοΰ πι&ήκου κατδ τδς διαφόρους αύτοϋ ίποχάς’ 
Ιδίως πότε εϊνε ή μέση καϊ πότε εϊνε ή προκε-
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χωρημένη. Έλέχθη, $τι δυνατόν νδ ζήση τρι
άκοντα ώς πεντήκοντα έτη, Αλλα τοϋτο δέν εί
ναι βασίμως έξηκριβωμένον.

Παρετηρήθη κάποτε, &ν όχι σπανίως, δτι δ 
Ούράγγος Εγκαταλείπει τδ ύγρδν δάσος, δπου 
έγιννηθη, καταφεύγων πολύ μακράν. Πρδ ί 
ξήκοντα Ετών,Ενφ πλοΐον Αγγλικόν είχε φθάοη 
είς Bamboon,l«j τής βορειοδυτικής Ακτής τής 
Σουμάτρας, οΐ κυβερνήται αντον Κραίγιμαν, 
πατήρ καί υίός, παρετήρησαν Επί τίνος δένδρου 
ζφόν τι τοσοΰτον παράδοξον, δπερ ούδέποτε άλ
λοτε είχον είδεϊ. Προσλαβόντες δέ και αύτό 
χθονας κυνηγούς^ Επεδόθηοαν είς τήν καταδίω 
ξίν τον Τδ μέγα τοϋτο ζφον ήτο εϊς Ούραγ · 
γουτάγκος, δστις ούδέποτε δΗοτβ είχεν Αναφανή 
Εκεϊ- Τδ ήμερον ζφον, διότι οί πίθηκοι είνε 
φνσικώς ήμερα ζφα, κατήλθε τον δένδρου, 
δπως χαιρετήοη ίσως τούς όμοιους του. Αλλ' 
δτ«ν εϊδεν, ότι ούιοι ήτοιμάζοντο νδ τδν κακο
ποιήσουν καί συλλάβουν. κατέφυγεν είς τδ ύψη ■ 
λότερον μέρος τοΰ δένδρου: Έν τή Αναρρήσει 
του δέ ώμοίαζε πρδς Ανδρα ύψηλοϋ Αναστήμα -. 
τος, κλονιζόμενον κάποτε ώς έκ τοΰ γήρατος 
χαί συγκροτούμενου συχνάκις, Ira μή πέση. ΟΙ 
κυνηγοί του δπως Απομονώσουν και συλλάβουν 
έκοψαν τδ πέριξ αυτόν δένδρα. Τότε τδν έπν- 
ροβόληοαν καί Επλήγωσαν διό πέντε σφαιρών, 
έξ ών ή μία διετρύπησε τήν κοιλίαν.

Έφαίνετο τότε ζτι αί δυνάμεις του Εξηντλοΰν- 
το καί έπίστευον, δτι Απέθησκε, καθ' δσον 
ήρξατο νό έξεμή μεγάλην τινα ποσότητα μελανού 
αίματος: Έξεπλάγησαν δμως, δτε κόψαντες καί 
τδ δένδρον, ίφ’ οί διέμενεν, εϊδον αύτδν να έ 
γερδή βωμαλέως Fri χαΐ νδ τρέξη πρδς έτερον 
δένδρου, έπί τοΰ όποιου ταχέως Ανήλθε καί είτα 
Απ’ αντον έπήδησεν είς έτερον δένδρου.

Τέλος τδ ζφον έξαντληθέντων τών δν- 
νάμεών του, κατέπεσεν, Αλλό μόλις Αντελήφθη 
τδν σκοπόν τών περικυκλωσάντων αύτδ Εχθρών 
του, ήρπασε βιαίως μίαν λόγχην έκ τών χειρών 
τών αυτοχθόνων καί έσπασεν αύτήν ώς λεπτόν 
ξΰλον. Η τελευταία του αΰτη Απόπειρα ήτο ή 
Εοχάτη. διότι Ενόηοεν, δτι πδσα Αντίστασίς του 
τφ Απέβαινεν Ανωφελής καί περιεμαζεύθη Εκ- 
βάλλον έν ταυτφ θλιβερωτάτην κραυγήν Ή δέ 
λυπηρά Εκφρασίς τον, δτε παρετήρει τός πλη 
γάς, Ας τφ έπροξένησαν καί ή συμπαθητική 
μορφή του σννεκίνησαν τοόοί?ιον τους ξένους, 
ώστε έξέφρασαν μεταμέλειαν διδ τήν τόσον 
σκληρόν πραξιν κατά τοΰ Ανθρωπόμορφου τού
του πλάσματος, Ιδία &ς τοΰ τρόπου δι' οί Εξέ
φραζε τήν θλΐψιν τον-

"Οταν ό Ούράγγος ούτος έτελεντησε, μεγά
λην Απορίαν έξέφραζον όΐ αύτόχθονες δια τήν 
πρωτοφανή παρουσίαν τον τόωύτου ζφον (ίς τα 
μέρη των. Έκ των κακώσεων δέ, δ; έφερεν 
έϊς τδς κνήμας του, ύπέθεσαν, δτι θό ή ρχετο 
ΐίολύ μακρόθεν. Τδ νψος τοΰ σκελετόν του εϊ- 

χεν 7 Αγγλικούς, πόδας, ήτοι πλέον τών δύο 
μέτρων. Τοιοΰτον ύψος είνε Ανώτερου παντός 
Ετέρου καταμετρηθέντος μέχρι τοΰδε ύπδ τοΰ 
Ανθρώπου Τούς πιθήκους Ιδίως συλλαμβάνουν 
πλησίον τών βυάκων καί τών ποταμών, Ενθα 
συνήθως προσέρχονται καί τούς κυνηγούν έπί 
τών δένδρων διδ δηλητηριωδών βελών, δτε 
καταπίπτουσι λιπόθυμοι Περικόπτουοι τήν δη· 
λητηριασμένην πληγήν χαΐ είτα κατορθοΰσι να 
τούς διατηρώσι ζώντας- Πολλάκις οί Οΰράγγοι 
προσβάλλουοι τους καταδιώκοντας αύιονς διό 
ξύλων, βάβδων καί λίθων, οΰ, ρίπτουοι κατ' 
αύτών. Πάντες δσοι διαιτώνται πλησίον αύτών, 
δμολόγονοιυ, δτι δ ούρόγγος Λνε ζφον ήονχον, 
ειρηνικόν, ήρεμου «αί Απαθές. γινόμενον δμως 
θηριώδες, δπόταν εύρίσκεται έν τή τελευταία 
αύτοϋ Αμννη.

Έν τή νήσφ Βόρνεο δ Ούράγγος συνήθως 
μάχεται μετά τών μεγάλων δφεων χαΐ κροκο
δείλων, έν δέ δέ τή νήσφ Σουμάτρα Αντιμάχε
ται τής τίγρεως, Εχθρού έπικινδυνωδεστέρου τών 
προηγουμένων Εύτυχώς ή καταφυγή του εϊς 
τδ δένδρα περισώζει τδ γένος του, Αλλως ταχέως 
θδ έξωλοθρεύετο ύπδ τών ύηρίων τούτων.

"Ο σύραγγουτάγκος ζή είρηνικώς μετδ τοΰ 
Ανδρώπου καί δνναται νδ παρέχη αύτφ ώφελί- 
μους έκδουλεύσεις, δπόταν τδν περιποιοΰνται-

Εϊς τήν Εύρώπην όοάκις έπεχείρηοσν παλαιό 
9εν νδ μεταφέρωσι τοιούτους, Απέτυχον. ένεκα 
πολλών λόγων, δι’ δπερ πάντοτε προσεπάύηααν 
νά μεταφέρωσι τοιούτους μικρούς καί διατηρώ- 
σιν είς τους ζωολογικούς κήπους

Ό κ. Βόσμερ Αναφέρει, δτι κατδ τφ 1846 
μετέφεραν έναν ούράγγον Άήλυν εϊς Εύρώπην 
έκ τής Βόρνεο, διδ μέσου τοΰ Ακρωτηρίου τής 
Καλής Ελπίδος, δστις έφαίνετο λίαν συμπαγής· 
Έδείκνυτο τεθλιμμένος καί στενοχωρημένος, 
διότι τδν εΙχον δεμένον δι' Αλύσσου Ούδένα έ
βλαπτε καί δ> έτι τφ έδετον τήν χέίρα έπί τοΰ 
σώματος. ’Απεδείκνυε δέ Αφοσίωσιν είς δσους 
τδν έπεριποιοΰντο καί τδν ίκολάκευον. Συνήθως 
δμως έδακνε τήν Αλυσσον, δι' ή? ήτί> δεδεμέ
νος καί διό λυπηρών φωνών έξέφραζε τήν Αδη
μονίαν του Ήμέραν τινδ καθ' ήν τδν έλυ- 
βαν, Ανεττνάχ^η κα' τόοη ήτο ή εύχαρίστηοίζ 
του, ώστε έφυγεν μακράν, καί μόλις μεια πολλήν 
ώραν κατορθώθη νδ τδν συλλάβουν.'Οούράγγος 
τρώγει χαΐ πίνει δ,τι δήποτε, <W<k δεικνύει προ- 
τίμησιν εϊς τούς καρπούς, τδ Αρωματικά φυτά, 
τδ έφημένον κρέας καί τούς ϊχθέϊς.

Μίαν ήμέραν τφ προσέφερον έν στρουθίον· 
Τδ πρώτονίφοβήθη, είτα τδ έφόνευοε δια δήγ
ματος, κατόπιν τδ έμάδησε καί έδοκίμασε τδ 
κρέας του χαί μετδ τοϋτο τδ Ιρριψε μακράν.

’Επίσης Αγαπ^ τδ ώμδ ώά, Αλλδ προτιμά 
τά χαμαικέρασα· Πίνει ύδωρ Αφθόνως, <5 οί
νος τδν ευχαριστεί καί ή μαλάγα τδν ευφραί
νει. Όπόταν έχει φίλον Ανθρωπον καί έννοήση
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δτι έχει φαγόσημόν τι εϊς τδ θσλάκιόν του, δέν 
έντρέπεται νδ θέτη τήν χεΐρα Ιντάς αΰτοϋ. Εϊνε 
δέ τόσον Ακακον ζώον, ώστε μίαν ήμέραν τφ 
έδωκαν μίαν γαλήν, τήν όποιαν έλαβεν εϊς τούς 
βραχίονάς του καί τήν συνεκράτει «Ις τδ στήθος 
του ώς παιδίον του, άλλα ή γαλή τδν έξέδαρε 
δια τών δνύχων της και τότε τήν έρριψε κάτω. 
Έκτοτε δέν ήθελε ούτε νδ τήν βλέπη.
Ό μάλλον Αξιοσειμείωτος Ούράγγος, δστις 

έκομίσθη είς Ευρώπην καί ύπέρ τοΰ δποίου ή 
σχολήθηοαν εϊδικώτερον δημοσιογράφοι καί φυ
σιολόγοι ήτο δ κομισθείς είς ΙΙαρισίους τφ 
1808, πρδς τήν αύτοκράτειραν 'Ιωσηφίναν. 
*Ητοθήλυς καί δ Αύτοκρ-ίτωρ Ναπολέων δ 1ος 
τδν είχεν δνομάση MaJemoisele des Rois. δηλ. 
Δεσποινίδα των Δασών

Κατ’ Αρχδς τδ -ψυχρόν κλίμα τής Γαλλίας 
τδν ήνόχλει, είτα ήσθένηοεν έπικινδύνως καί 
μετδ πέντε μηνών ματαίας προσπάθειας, δπως 
τδνσώσωσι, μοιραίωςύπέκυψεν είς ΐδν θάνατον.

Η αύτοκράτειρα 'Ιωσηφίνα ήρέσκετ-ο πα
ρακολουθούσα τάς Ιδιοτροπίας του και τδν είχεν 
Αφήσει έλεύθερον έντδς τοΰ κήπου έπί τών 
δένδρων. Επειδή δέ ούτος είχε πολλας έπισκέ- 
η>εις ένταΰθα, όσάκις ήνοχλεϊτο πολύ, Ισπευδεν 
είς τήν κλίνην του. δπου έκαλνπτετο Εντελώς 
διά τοΰ σκεπάσματός του,έως δτου οί περίεργοι 
Απεχώρουν. Είχε δέ τοιαύτην συμπάθειαν πρδς 
τδν κ.Decaen,Αξιωματικόν τοΰ ναυτικού μεθ’ού 
είχε συνταξιδεύση, ώστε μίαν ήμέραν είοήλθεν 
είς τδ δωμάτιον του ένφ ούτος εύρίσκετο έτι έν 
τή κλίνη του, έρρίφθη έπ'αύτοΰ καί τδν ένηγκα- 
λίσθη, θέτων τήν κεφαλήν του έπί τοΰ στήθους 
του. Άλλοτε δέ ήρχετο καί έκάθητο ήσύχως δπι- 
σθέν του, χωρίς νδ ΕννοηθήΉγάπα πρδς τού- 
τοις καί τας γαλάς, ιδίως δύο αΐτινες διητώντο 
πλησίον του καί ας Ενίοτε Ελάμβανεν Εξ Εκατέρας 
τών χειρών Επί πολύ καί τάς μετέφερεν δίκην 
περιπάτου τήδε κακεϊοε. "Έπινε δέ ύδωρκάλλι 
στα Εντδς ποιηρίου,δπερ Εκράτει διά τής χειρός·

Τφ 1836 οί Παρίσιοι έσχον έτερον ούραγ- 
γουτάγκον έκ τής νήσου Σουμάτρας, τδν ό
ποιον Εκόμισε μικρόν Ιτι δντα δ πλοίαρχος κ. 
ranisghtti. Δέν εί/ε τότε έτι δλουζ τούς δδόν- 
τας αύτοϋ. Τδ περίεργον, δτι δσάκις τον έκτύ 
πων, διά τι παράπτωμά του έτρεχεν είς μίαν 
γωνίαν και έθετε τδς χεϊρας Επί τών όφθαλμών 
τον, ώς νδ ήθελε νδ σπογγίση αύτα Εκ τών 
δακρύων,

Είς ΙΙαρισίους έτοποθετήθη μετά τών Αλλων 
ζφων έν τφ ζφολογιτφ κήπφ, δπου Εξοικειώθη 
πολύ μέ τδν φύλακα καί τήν οίκογένειάν του, 
διήγε δέ κάλιλστα, διότι τδν έπεριποιοΰντο πολύ. 
Έτρωγεν εύχαρίστως τήν οάκχαριν, ώς καί τήν 
σταφυλήν, Αποκόπτων δια τών δακτύλων έπι 
μελώς Ανδ μίαν ρόγαν έπινε τδ ύδωρ διά τοΰ 
ποτηριού καί είχε σννειθήσει νδ τρώγη μέ κο 
γ^,ιάριον. Λίίαν ήμέραν, Ενφ τφ έδωκαν σα
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λάταν μέ πολύ δξος, Ελαβε τδ φύλλα Εν πρδς 
έν, τά Εσπόγγιοε καλώς κα· εΐιατά έφαγε.'Όταν 
δέ ήσθένηοεν, οί καλλίτεροι Ιατροί τοΰ νοσοκο
μείου μετέβησαν πρδς θεραπείαν του. Αλλ' έστη 
Αδύνατον τούτο.

"Ετερος ούραγγουτάγκος Εκομίοθη είς Λον- 
νον Εκ τής νήσου Βόρνεο τώ 1817 καί έζησε 
μέχρι τοΰ 1819.

Ό Ζφολογικδς Κήπος τοΰ Λονδίνου Απέ
κτησε κατδ τφ 1837 έναν Ούράγγον εν ήλικίρ 
τριών έως τεσσάρων Ετών, δστις συνήθως μέν 
έζη ήσύχως καί μελαγχολικός, Ενίοτε δμως έ- 
καμνε διάθεσιν καί ήθελε να διασκεδάζη μέ τά 
περιβάλλοντα ανιόν Αντικείμενα. Δέν Εφοβεΐτο 
Απδ τδ Αλλα ζφα, νπήκουε εις τδν φύλακα καί 
προσήρχετο δσάκις τδν Εκάλονν.

Άπδ τοΰ έτους 1875 μέχρι τοΰ Ετους 1897 
πέντε ούράγγοι Εζησαν έν τφ ζωολογική) κή 
πφ τδν δποΐον Βίκτωρ Εμμανουήλ δ Β' διε- 
τήρει πλησίον τών Ανακτόρων του Εν Τουρίνφ. 
Τούιους Επεριποιεΐτο δ κ. ’Ιωσήφ Καπιέτη, 
δστις είχεν Ιδιαιτέραν συμπάθειαν πρδς αύτούς, 
Αλλ' εϊς Απέθανεν Εκ δυσεντερίας, δύο έκ φυ· 
ματιώσεως καί δ τέταρτος έξ Αορίστου νόσου. 
Ό ζήσας προήρχετο έκ Σιγγαπόρης, ήτο θή
λυς, διετής καί πολλάκις ήκολούθει τούς φύ
λακας Τδν χειμώνα διετήρουν αύτδν είς θερ
μοκρασίαν 14 16 βαθμών "Ολοι οί Αποθανόν- 
τες ούράγγοι είς τδ Τουρϊνον έταριχεύθησαν 
διά τδ Πανεπιστήμιον

ΟΙ μεταφερθέντες μέχρι τοΰδε Ούράγγοι είς 
τήν Εύρώπην Εκτός σπανίας τινδς έξαιρέσεως, 
ήσαν δλοι νέοι, Εξ ών τινές δλίγων μηνών ήλι- 
κίας καί Απέθανον ταχέως- Είχε γίνη δέ ζή 
τημα Αν έπρεπε να κομίζωνται τοιοΰτοι είς Εύ 
ρώπην μεγάλω. ή μικροί Τινές προέβαλλον τδ 
αίτιον είς τήν μεγάλην Απόστασιν, Εξ ής τα 
Ασυνείθιστα αύτδ ζώα καταβάλλονται εύκόλως, 
Σήμερον δμως, δτε τδ ταξείδιον Απδ Βόρνεο 
είς Νεάπολιν τής ’Ιταλίας διαρκει μόνον 25 
ήμέρας καί μεγάλη εύκολία ύπάρχει έν τοις Α- 
τμοπλοίοις καί σιδηροδρόμοις, ή μεταφορά και 
διατήρησις οΐων δήποτε ζφων είς Εύρώπην, 
κατέστη πλέον εύκολος καί Ακίνδυνος καί δια 
τούτο τήν σήμερον βλέπομεν είς δλους τούς 
ζφολογικούς κήπους, Απ’ δλα τδ είδη τών 
ζώων τδ δέ ώραιότερον, δτι κατασκευάζουν 
αύτοΐς και διαμερίσματα δμοια τον τόπου των 
καί δέν δυσκολεύονται νδ έθισθώσιν, Αφοΰ καί 
φώκας Ακόμη βλέπομεν Εντδς μεγάλης ποσό ■ 
τητος θαλασσίου ύδατοξ καί ίπποποτάμους Εν
τός ποταμών Εν τοίς ζωολογικοϊς κήποις-
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Υπάρχει Εξωτερικός χαρακτήρ δι’ ού εύκό
λως διακρίνει τις τδν Ούραγγοτάγκον Απδ τδν 
Τρωγλοδύτην καί τόΰτον Απδ τδν Γορίλλαν. Ό 
Ούραγγοτάγκος έχει τδ τρίχωμα ύπέρυθρον,



$4 Η ΦΥΣΤΕ Η ΦΥΣΙΧ ’’25

ένφ δ Χιμπαντζής καί δ Γορίλλας S/ουσι τοιοΰ- 
τον νπομέλαν. "Ετερον σημαντικόν χαρακτηρι
στικόν αύτδν ύπάρχει είς τό. σκέλεθρα αύτων 
και τοΰτο εΐνε, δτι δ μέν ούράγγο; φέρει δώ
δεκα ζεύγη πλευρών, ίνφ οί άλλοι δύο έχουσι 
μόνον δεκατρία. ΟΙ δέ βραχίονες εέσέ' Αναλόγώς 
βραχύτεροι τοΰ Χιμπαιτζής καί τοΰ Γορίλλα 
άπό τών τοΰ Ούράγγου.

Έκ τούτων δ Ούράγγος εΐνε Ασιατικός, ένφ 
δ Τρωγ'ι όδύιης καί δ Γορίλλας είσίν Αφρικα
νοί. ΟΙ τελευταίοι δέ ούτοι διακρίνονται άλλή- 
λων εΰκολώτερον έκ τής διασκευής των, ήτις 
εΐνε μεγαλειτέρα είς τόν δεύτερον. Ό Χιμπαντ- 
ζής έχει ύψος συνή&ως 1 μέτρου καί 50. Τό 
δέ νπομέλαν αύτοΰ τρίχωμα δπως κάί είς τόν 
ούράγγον έχει διεύ&υνσιν Αντίθετον είς τήν ρά- 
χιν καί χωρίζει έπί τής κεφαλής μέ διαχώριομα 
τόσον κανονικόν, ώστε νομίζει τις, δτι έγένετο 
τακτικώς διά κτενιού. "Οπως δέ καί είς τόν 
ούράγγον αί τρίχες τών χειρών άπό τής ράχεως 
είς τόν πήχυν καί έντεΰθεν πρός τά κάτω εΐνε 
Αντίθετοι' άφ' έτέρου ή ρίς τοΰ Τρωγλοδίτου 
εΐνε πολύ πεπιεσμένη, τό δέ κατώτερον μέρος 
τοΰ προσώπου πεπλατημένον καί Ανοικτόν. 
Τοΰτο δέ προέρχεται έκ τής μεγάλης άναπτύ 
ξεως τοΰ κάτωθι χείλους, δπερ προσδίδωσιν 
αύτφ ειδικήν καί χαρακτηριστικήν έκφρασιν είς 
τό πρόσωπον. Οί ώμοι τοΰ πιθήκου τούτου 
εΐνε πλατείς,οι δέ μΰς τοΰ άντιβραχίονος καλώς 
άνεπτυγμένοι. 'Εν συνόλφ ή συμπλοκή τοΰ 
Τρωγλοδίτου εΐνε μάλλον Ανάλογος ή είς τόν 
ούράγγον χα! εύκολώτερον δύναται νά Τσταται 
και νά βαδίζη όρθιος Έν' δέ τφ έλευθέρφ αύ
τοΰ βίφ &ς κά·. έν τφ αίχμαλώτφ διατελέΐ μάλ
λον εύθυμος, ζωηρός καί ύγειής τοΰ Ούράγ 
γου. Κατά πρώτον έπιστεύετο,δτι δ Χιμπαντζής 
διέμενεν άποκλειστικώς έν τή δυτική Αφρική, 
έν τή άνω καί τή κάτω Γουινέα, πλησίον τής 
Ακτής τής θαλάσσης- Είτα εύρέθη ώσαύτως 
είς τό έσωτερικόν αύτής καί κατόπιν δλίγον κατ' 
δλίγον, δύναταί τις νά εΐπη, είς διάφορα σημεία 
τής μεγάλης ταύτης Ηπείρου- Είς μέρη ένθα 
τό δάσος δέν είνε τόσον πυκνόν καί ύπαρχου 
σιν Αραιότητες, δ Χιμπαντζής ουνειθίζει εύχαρί 
στως, νά διέρχεται μέρος τοΰ καιρού του, έπί. 
τοΰ έδάφους. Είς δέ τά κεντρικά μέρη τής 
‘Αφρικής δπου τά δάση είσ'ι συνεχή, διάγει βίον 
έντελώς δενδρώδη Ούδέποτε διατελει μόνος, 
δ βίος του εΐνε έντελώς οίκογενειακός, πολ
λάκις δέ συνέρχονται οίκογένειαι τινές δμοΰ ά 
ποτελοΰσαι Αγέλην, δτε έπιδίδονται είς γεν μα 
Αποτελούμενον Ιδίως έκ καρπών, ώών τών πτη 
νών, μικρών πτηνών καί μικρών μαστοφόρων.

Οπόταν δέ εύρίσκωνται πλησίον Αγρών καλ
λιεργημένων ύπό τών μαύρων καί έγκαταλε- 
λειμένων μεταβαίνουσιν Αθρόως έκεΐ πρός Ανα - 
ζήτησιν τροφής.

(Έπεται συνέχεια)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΙΑ

Έκ παντός χρόνου, έπανελα,βον οί σοφοί δτι 
«έκ χειρός κρίνεται άυήρτι,

Πρό τινων ετών συνεβουλεύθησαν κυρίαν, 
φερουσαν τόνομα τής αρχαίας πρωτευούσης τής 
Ρ,ίγύπτου, δπως μάθωσιν. έάν θά έβασίλευεν ό 
βασιλεύς τής Αγγλία? Έδουάρδο?.

Ot μάντεις βλέπουσι τό μέλλον έν ταϊς πτυ- 
χαϊς τής χειρός, αίτινες διασταυροΰνται κατά 
τας ποικΐλλούσας διευθύνσεις, κατά τα όρος τής 
Αφροδίτης κτλ..

Εί? τινας περιστάσεις ό ιατρός, έκ τών τύ
λων, τών ελκών, έκτου τρόπου, καθ' ου οί όνυ
χες είσίν έφθαρμένοι, μαντεύει τό έπάγγελμα 
τοΰ πάσχουτος Καί τοΰτο ούχι μόνον ε·-ς τούς 
έργάτας,άλλά καί εις τούς καλλιτέχνας.

Έβρ αί χείρες ενδόξων καλλιτεχνών έπί μα
κράν χρόνον έμελετήθησαν, δεν ήτο ενδιαφέρον, 
νά έξετασωμεν τάς ίατρικάς χειρας και ιδία, 
τών χειρουργών.

Ο περιφανής όφθαλμολόγος Gvafe έκέκτηιο 
χειρα θαυμασίως λεπτήν, κομφήν, επιμήκη, ώς 
βλέπει τις αύτήν έπί τοΰ στολίζοντος τόν τά
φον αύτοΰ αγάλματος. Οί Dieffenbach καί 
Lanquenbak τοΰ τελευταίου τούτου ενδόξου, διά 
τάς αύτοπλαστικάς αύτοΰ έγχειρίσεις,ειχον έπί 
σης λεπτοφυεστάτας χειρας,μετά μήλου στενοΰ 
καί δακτύλους λεπτούς άμα καί έπιμήκεις.

Τούναντίον δέ αί χείρες τών περικλεέστερων 
Γερμανικών χειρουργών εΐνε ξανθαϊ έρρυτιδω- 
μέναι, έστερημεναι τριχών, έφθαρμέυαι, ώς έκ 
των- ακαταπαυστων πλύσεων και τής χρήσεως 
των αντισηπτικών' και ή μορφή δε τών χειρών 
αύτών στερείται ώραιότητος, διότι elal βρσ- 
χεϊαι, πλατειαι μετά μικρών τε καί παχέων 
δακτύλων·

λεπτοί καί μακροί δάκτυλοι στερούνται μέν 
ισχύος έπιτρέπουσι δέ τήν τών κινήσεων ακρί
βειαν. Ούδέν οθεν τό παράδοξον άν τοιαύται 
χείρες άνήκουσι τοϊς καταγιυομένοις είς λεπτο
φυείς έγχειρίσεις.

όπ εναντίας αί δι’ ακρωτηριασμούς καίλα- 
παρατομίας και έν γένει διά πάσας τάς μεγά- 
λα? εγχειρίσεις κατάλληλοι μάχαιραι, εχουσιν 
σιν αναγκην σθεναροί χειρών, τοΰθ’ οπερ πα - 
ρετηρήθη είς χειρουργούς οϊοι Ezerny Alien- 
tiez. Bergmann,-Pean, Doyen.

Eire βέβαιον, δτι ή μορφή- τών χειρών αύ
τών ούδόλως έπηρεάσθη ύπό τής έξασκήσεως 
αύτών περί τάς εγχειρίσεις, τών χειρουργών μή 
είδικοποιουμένων, ή βραδύτερου, δτε ή άνά- 
πτύξις τών οστών εΐνε πλέον τετελεσμένη ;

Π. Ν. Δτβάρης

—ίΒΦΚΙΟΜΐ ι

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΆΕΡΟΠΛΟΊΑΣ

(Συνέχεια)

δ σώμα τοΰτο φυσικώς θ ’ 
άνέρχεται εΐς τά δψη 
έφ’ οσο*  τδ βάρος αύτοΰ 
καί τοΰ περιεχομένου i- 
ερίου του είναι έλαττον 
τοΰ έκτοπιζομένου άέρος, 
συμφώνως τή άργή τοΰ 
Άρχιμήδους,ήν δέν άμ· 
φιβάλλομεν, πάντες έ*  
τ$ίς φυσικές γνωρίζομαι. 

Ή άρχ») τ$ίς ιστορίας

Οί ’Αδελφοί Μογγολφιέροι, ώς προείπομεν, 
έφευρέται τοΰ σφαιρικοΰ άεροστάτου, μόλις κα· 
τενότισαν ττιν ιδιότητα τοΰ άέρος, έφρόντισαν 
νά καταστησωσι τδν έν τ$ χαρτίνφ σφαίρα 
άέρα έλαφρότερον. δηλαδη άραιότερον, διά τ$5ς 
θερμάνσεως. Ό δέ Charles κατά τδ αύτδ έτος 
άντικατέστησε τδν θερμόν άέρα δι*  υδρογόνου, 
δπερ είναι πολύ έλαφρότερον τοΰ άτμοσφαιρι· 
κοΰ άέρος. Σήμερον γίνεται χρίίσις τοΰ φωταε
ρίου, πυκνότερου δντος τοΰ ύδρογόνου καί πολύ 
εύωνοτέρου.

Ή σφαίρα δέν πληροΰται τελείως δι’ άερίου, 
διότι κατά τά)ν άνύψωσιν αύτϋς, διαστελλομε- 
νου τούτου, ένεκα τ?ίς έλάσσονος πιεσεως, δυ· 
ναται νά έπέλΟν) διάρρηξις τίς άεροπόρου σφαί · 

Ρ*<·
Ό άεροναύτης εφοδιάζεται δι’ έρματος έξ 

άμμου, έκ τοΰ οποίου ρίπτει μέρος, είς σακκί- 
δια τετοποδετημένου,είς τό κενόν,δταν ϊδν) δτι 
τδ άερόστατόν του άρχίζει νά χάνγ τήν άνυ- 
ψωτικήν του δύναμιν καί θέλει νά άνέλθτ) είς 
άνώτερα τής ατμόσφαιρας στρώματα. Τδ άε- 
ρόστατον τότε φυσικώς γίνεται έλαφρότερον καί 
ανέρχεται έκ νέου.

"Όταν δέ τούναντίον θέλει νά κατέλθ^) καί 
τδ άερόστατόν έξακολουθεΤ ν’ άνέρχηται, τότε 
άνοίγει δικλείδα, έπί τούτφ καταλλήλως το· 
ποθετημένην, έκ τίς όποιας εξέρχεται μέρος τοΰ 
άερίου, δσον θελήσρ κα'ι ουτω τδ άερόστατόν 
καθιστάμενον βαρύτερον τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άε- 
ρος, δν εκτοπίζει, κατέρχεται πρδς τδ έδαφος.

Τά σφαιρικά άερόστατα βασίζονται έπί τοΰ 
ελαφρότερου τοΰ άέρος καί έκ τίς φυσικής γνω- 
ρίζομεν, οτι πδίν σώμα έλαφρότερον τοΰ άέρος 
αύτομάτως άνέρχεται είς τά δψη, ώς είναι ό 
καπνός, τδ ΰδρογόνον, τδ φωταέριον, ό άτμδς 
καί τόσα άλλα.

•Ώστε, έάν πληρώσωμεν μίαν οίανδήποτε 
σφαίραν έκ χάρτου ή έξ υφάσματος διάτοιού- 

των άερίων, ή σφαίρα α5τη. άμέσως θ’ άνέλθτΐ.
Άλλ’ έπειδή δσφ άνέρχεται τις πρδς τά 

άνω, ή άτμόσφαιρα άραιοΰται, δηλαδή είναι 
άραιά καί έλαφροτερκ τών πρδς τήν γήν στρω
μάτων, ή σφαίρα αδτη θά φθάσν) είς μέρος τι 
τής άτμοσφαίρας έν τφ ύψει, ένθα θά σταμα- 
τήση, διότι τδ βάρος αύτής θά είναι ίσον πρδς 
τδ βάρος τοΰ έκτοπιζομένου άτμοσφαιρικοΰ άε- 
ρος έν τφ μέρει έκείνφ.

Ένταϋθα έγκειται δλη ή έπιστήμη τοΰ σφαι- 
ρικοΰ τούτου άεροστάτου καί εύκόλως οί τότε 
φυσικοί ευρον, δτι διά ν’ άνυψώται τδ ,άερό- 
στατον, δέον ν’ άφαιρήται έξ αύτοΰ βάρος καί 
έπενόησαν τά έξ άμμου σακκίδια. Διά νά κα- 
τέρχηταΐ, δέον νά προστίθεται βάρος και έπειδή 
έντφόψει δέν υπάρχει βάρος τι νά προσθέσωσι, 
έφαντάσθησαν ν' άφαιρώσιν έκ τής άνυψωτικής 
αύτοΰ δυνάμεως, έπινοήσαντες τήν δικλείδα, 
δι’ ής άνοιγομένης, διαφεύγει τδ έν τφ άερο- 
στάτφ άέριον καί έφ*  δσον έκφεύγει κατά το- 
σοΰτον τοΰτο γίνεται βαρύτερον καί συνεπώς 
κατέρχεται πρδς τήν γήν.

Βαθμηδόν έπί τβ άνωτέρφ βάσει τοΰ έλα- 
φροτέρου καί βαρύτερου τοΰ άέρος έτελειοποίη- 
σαν σχετικώς τά άερόστατα ταϋτα διά τής 
προσθήκης άναπαυτικωτέρων καί άσφαλεστερων 
πλεκτών καλάθων, διά τήν διαμονήν τών έπί 
πολλάς ώρας παρακολουθούντων ταϋτα άερο- 
ναυτών καί επιβατών, αγκυρών διά τήν ένδε- 
χομένην άπότομον πτώσιν, συγκρατουμένου τοΰ 
άεροστάτου, έν περιπτώσει παραφοράς αύτοΰ 
ύπδ τοΰ άνεμου, ποικίλων έπιστημ. έργαλείων 
διά θερμομετρικά?, βαρομετρικά?, ύγρομετρικάς 
καί άστρονομικάς παρατηρήσεις καί φωτογρ. 
έτι μηχανών πρδς φωτογράφησιν διαφόρων θέ
σεων κτλ.

Τά άερόστατα παρέσχον πολλάκις έν .πολεμφ 
άνεκτιμήτους υπηρεσίας. Πρώτη χρήσις αύτών 
έγένετο έν έτει 1794 ύπό τής γαλλικής Δη
μοκρατίας, πρδς κατόπτευσιν τοΰ έχθρου. Είχον 
διοργανώσφΛόχον άεροναυτών μετά 200 άερο- 
στάτων, οΐτινες κρατοΰντες διά σχοινιών άερό
στατα είς δψος 500 μ. περίπου, έφερον αύτά 
είς κατάλληλον θέσιν, έξ ής έγένοντο ΰπδ τών 
έπιβαινόντων άξιωματικών αί κατοπτεύσεις τών 
κινήσεων τών πολεμίων καί έρριπτον προσέτι 
καί βόμβας. Κατά τήν έν Fleui'US ιδίως μά
χην μεγάλως έχρησίμευσαν αί άεροπο'ροί σφαϊ- 
ραι τών γάλλων κατά τών αύστριακών.

Βοαδύτερον έν έτει 1812 οί ρώσσοι ήθέλη- 
σαν νά μεταχειρισθώσιν άεροπόρους σφαίρας 
κατά τής στρατιάς τοΰ Ναπολέοντος, ρίπτοντες 
βλήματα διαρηγνύμενα.Πρός τοΰτο κατεσκεύα-
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σαν έν Μόσχ$ Αεροπόρον σφαίραν, δυναμένην 
νά φέρη 50 άνδρας, άλλ*  αί γενόμεναι δοκιμαί 
άπέτυχον.

Κατά τδν Αμερικανικόν πόλεμον τού 1861 
ο στρατός εών ένωτικών, έστρατοπεδεύμένος 
πρό τής Ριχμόνδης, ύψωσεν άερόστατον και 
έλαβε διά φωτογρ. μηχανής άπεικόνισιν άπάσης 
τής έμπροσθεν αύτοϋ θέσεως, έν ·?) ήτο έστρα- 
τοπεδευμένος ό έχθρός έν πάση λεπτομερείς. 
Έκ τίς είκόνος ταύτης έλήφθησαν δυο Αντί
τυπα και τδ μέν έν έλαβεν ό στρατηγός Mac 
Ghellan, τδ δέ άλλο ό έπί τοΰ άεροστάτου 
Αξιωματικός.

Τδ άερόστατον ύψωθέν πλέον τών 1,000 πο- 
δών άνω τοΰ πεδίου, συνεδέετο μετά τοΰ στρα
τηγείου διά τηλεγρ. σύρματος καί έπί μίαν 
ώραν αί κινήσεις τών πολεμίων άνηγγέλλοντο 
μετ' Ακρίβειας.

Έν τούτοις ή πρόοδος τών τοιούτων Αερο
στάτων δέν ήδύνατο νά βασισθί} έπί θετικών 
υπολογισμών καί διά τοΰτο αΐ πολλαι φρικα- 
λέαι πτώσεις καί καταστροφαί ήνάγκασαν τούς 
Αρμοδίους νά καταγίνωσι πρδς έξεύρεσιν μέσου 
έξασφαλίζοντος την ζωήν τών έπιβαινόντων ή 
τουλάχιστον περιορίζοντος τούς έκ τίς άποτό- 
μου πτώσεως κινδύνους.

Καί δέν ήργησαν νά έπινοήσωσι τδ άλεξίπτω-

. *Η  Δίς Katehen Paulus άνερ^ομένη είς τά ύιξη

καί τίς Απελπισίας νά συλλάβρ καί

τον, δι’ ού ή κάθοδος τοΰ Αεροναύτου έστω καί 
άπδ μεγάλου ύψους καθίσταται εύχερής καί 
άκίνδυνος ένίοτε έν περιπτώσει καταστροφίς, 
έξ άντιστάσεως άνοιγομένης πρδς τδν αέρα.

Τδ άλεξίπτωτον είναι έν είδος αεροπλάνου 
καί αύτδ ώς τά σύγχρονα ήμΐν Αερόπλανα- ώς 
θά έξετάσωμεν ταΟτα παρακατιόντες, Αφού 
χρησιμοποιεί την Αντίστασιν τού άέρος. Άπο- 
τελείται έξ υφάσματος ήμισφαιρικοΟ, δίκην με
γάλου άλεξιβρόχου, όγκουμένου άπδ άέρος καί 
ύποβαστάζοντος μικρόν κρεμαστόν σκάφος η ξύ - 
λινόν στέφανον διά μέσου σχοινιών.

Τό έξάρτημα τοΰτο οί άεροναΰται προσδέ- 
νουσι δεδιπλωμένον έπί τοΰ καλάθου τού άε· 
ροστάτου καί Αναπετάννυσιν αύτδ Αποτόμως, 
καθ' ίν στιγμήν πρόκειται ν’ άφεθώσιν έλεύ- 
θεροι είς τό κενόν.

Τοιοΰτον τι παριστ^ ή έναντι είκώ,ν. Είναι 
ί Δίς Katehen Paulus άνερχομένη είς τά 
ύψη καί έτοιμος νά σύρη τό σχοινίον, ίν ’ άνα · 
πετασθί} τό άνωθι αύτής δεδιπλωμένον άλεξί
πτωτον, βπως κατέλθρ εϊτα άκινδύνως είς τδ 
έδαφος. Ή δέ άνωθι είκών παριστ# τδν Γαρ- 
νερίν κατερχόμενον θριαμβευτικώς διά τού Αλε
ξιπτώτου του.

Τδ μέσον δμως τούτο τίς καθόδου δέν έπε- 
τύγχανε πάντοτε, διότι έν ώρ^ τού ύψίστου 
κινδύνου ό Αεροναύτης ή δέν έπρόφθανεν ή δέν 
κατώρθωνε πολλάκις έν τή στιγμή τού τρόμου 

σύρη τδ 
σχοινίον, καί τούτο μάς πληροφορεί η Αερο
ναυτική στατιστική, ήτις Αριθμεί πληθώραν

Ή πρώτη ιδέα τοΰ Λΐεξνττώτο» όφείλεται 
δυστυχημάτων καί καταστροφών,

είς τδν Λεονάρδον δά-Βίντσι. Έλεγεν δτι, «έάν

άνθρωπός τις κρατή σκήνωμά τι έξ άμυλωμέ- 
νου υφάσματος, ουτινος έκάστη πλευρά νά ίχη 
12 όργυιάς πλάτος καί ύψος 15, θά δύναται 
νά ριφθή έξ οίουδήπ,οτε. μεγάλου ύψους είς τδ 
κενόν, άνευ φόβου κινδύνου».

Ή ιδέα αύτη έπανελήφθη τφ 1617 ύπό τού 
’Ενετού Φαύστου Βεραντζίου, οστις κατεσκεύ- 
ασε τετράγωνον σχεδίαν, άνηρτημένην έκ τών 
τεσσάρων αύτής γωνιών διά σχοινιών. Γενι
κώς δμως πιστεύεται, βτι ή πρώτη Απόπειρα 
τού Αλεξιπτώτου έγένετο πολύ βραδύτερον έν 
Μονπελιέ, τί} 26 Δ)βρίου 1883 ύπό τοΰ Σέβα 
στιανοΰ Λενορμάν, μέλλοντος καθηγητού τοΰ 
διδασκαλείου τών Τεχνών, δστις Αφέθη νά πέση 
έπιτυχώς έκ τίς κορυφής δένδρου πτελεας κρα
τών δύο Αλεξήλια 30 δακτύλων άκτϊνος. Τέ
λος ο Γαρνερϊνος τή 22 ’Οκτωβρίου 1897 υψω
θείς έκ τού πάρκου Monceau επέτυχε νά ύψωθή 
δι*  Αεροστάτου καί νά κατελθη μετά τού Αλε
ξιπτώτου του έξ ύψους 1,000 μ. Είς τούτον 
όφείλεται ό σχηματισμός τίς όπίς είς τδ άνω- 
τερον άκρον του Αλεξιπτώτου,δι’ ής έκφευγουσι 
τά σχηματιζόμενα έν αύτώ μικρά ρεύματα καί 
ούτως έξουδετερούντο αί μεγάλαι ταλαντευ
τείς αύτοϋ, διευκολυνομένης άφ’ ετερου της ί- 
σοροπίας τού Αλεξιπτώτου κατά τήν διάρκειαν 
τίς καθόδου του.

Ό Φλαμμαριών Αναφέρει, βτι ό Γαρνεριν 
ουτος πριν ή έμπιστευθή εαυτόν είς τήν νέαν 
ταύτην έφεύρεσιν, έδοκίμασε τδ πείραμα έπι 
τοΰ κυνός του.

Ούτω δέ, υψωθείς μετ’ αυτού άνω τών νε
φών καί τοποθετήσας τόν άφοσίωμένον τούτον 
φίλον του έν τφ άλεξιπτώτφ, έκοψε τδ σχοι
νίον. Τδ άλεξίπτωτον έλευθερωθέν πίπτει κατά 
πρώτον ώς λίθος έν τφ κενφ καί εϊτα άναπε- 
τάννυται δίκην άλεξηλιου, οτε, έπςβραδυνεται 
ή πτώσις του καί χάνεται έντός τών κατωτέ
ρων νεφών. ‘Ο Γαρνεριν τότε σύρει τήν έπι· 
στομίδα τοΰ άεροστάτου καί κατέρχεται και 
αυτός, παρακολουθήσας ούτω τήν έπιτυχίαν τοΰ 
πειράματός του μέχρι τού έδάφους.

Ή φυσιολογική αιτία τού αλεξίπτωτου, ήτοι 
τής μή ταχείας πτώσεώς του συμφώνως πρδς 
τούς διέποντας τήν βαρύτητα νόμους, τοΰ ν' 
αύξάνηται δηλαδή καταπληκτικώς ή ταχύ- 
της τί? πτώσεως άναλόγως τού τετράγωνου 
τοΰ χρόνου, είναι ή έξης έν συντόμφ :

Τή τεταμένου ύφασμα, τδ οποίον τίθεται είς 
τδ Αλεξίπτωτον χρησιμεύει εις τδ νά έπιφέρν) 
Αντίστασιν διά τής ύπ’ αυτού ταχείας πλήξεως 
τοΰ άέρος, δηλ. νά παράξή δύναμιν Αντίθετον 
τής έλξεως τής γίς. Ή δύναμις αύτη, γνωρί- 
ζομεν έκ της μηχανικής, καταστρέφει μέρος τής 
μεγαλειτέρας και Αντιθέτου δυνάμεως τής γίς, 
συνεπώς ή έπιφερομένη ίλξις είναι μικροτέρα 
καί ή πτώσις Αργότερα. Άλλα, καί μετά την 
άνακώλυψιν τών Αλεξιπτώτων αί καταστροφαί

Άερόότατον μετ’ άλεξίπτωτον

καί τά δυστυχήματα δέν έπαυσαν διαρκώς νά 
διαδέχονται άλληλα.

Αί πολλαι φρικαλέαι πτώσεις καί καταστρο- 
φαι τών σφαιρικών Αεροστάτων ήνάγκασαν τούς 
έπιστήμονας καί Αρμοδίους νά .σκεφθώσιν,Αν έδει 
ή οδ νά έξακολουθώσι διά τού μέσου τούτου 
άναζητώντες τήν κατάκτησιν τού άέρος.

Άφ*  δτου λοιπόν ή πρόοδος τών Αεροστά
των κατόπιν τών επανειλημμένων Αποτυχιών 
καί δυστυχημάτων εϊχε καταστεί προβλημα
τική, αί δέ Ανυψώσεις κατέστησαν άραιαί ή 
μάλλον σχεδόν εϊχον σταματήσν}, άφ*  ετέρου δέ 
οί διατεινόμενοι, δτι ό Αήρ δύναται νά καταστή 
στήριγμα στερεόν διά τίς ταχείας προωστικής 
κινήσεως καί ίσχυρίζοντο, δτι σώμα βαρύτερου 
τού άέρος δύναται νά συγκρατηθή έν αύτφ, καί 
έλάμβανον ώς υπόδειγμα αυτά τά πτηνά, άτινα 
ούδέν άλλο εϊνε κατά τδν Μαρέϋς ή μηχανι- 
καί συσκευαί καί τά όποια μετεκάλει θαυμά
σια ύποδείγματα τής άεροπλοΐας καί ήοξαντο 
νά κατασκευάζωσιν ίπταμένας μηχανάς καί 
έλικοπτέρους συσκευάς, οί περί τήν Αεροπλοΐαν 
καταγινόμενοι διγρέθησαν είς δύο στρατόπεδα 
καί μετ’άκαταμαχήτων έπιχειρημάτων προσε- 
πάθουν νά έπικρατήσουν τά συστήματα έκατέρου.

Ό Αγών ουτος πολύ ώφέλησε τήν άερο- 
πλοίαν έν γένει, διότι έκτοτε άπέορευσαν δι
άφορα νεώτερα είδη Αεροστάτων, otov τά δρ- 
Φόπτερσ καί ΑερεπίπεΑα, τά σιταροειδή ή πη- 
δαλιουχούμενα, τα Αερόπλανα, μονόπλανα, δι
πλανά, κτλ. ώς θά ίδωμεν βαθμηδόν προβαί- 
νοντες. (Ακολουθεί)
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Ό οίνος μεταβαλλόμενος είς ΰδωρ.
Λάβετε δοχείου μουστάρδας κατά τά τρία αΰτοΰ 

τέταρτα πληροΰντες δι'ύδατοςκαί τρυπήσατε τδν 
φελλόν διδ δύο δπών. δι’ ών διαπερατέ δύο σω
ληνάρια, ίξ άχυρου, μήκους περίπου 25 ίκα· 
τσοχών, &ς δείκνυται Ιν τφ οχήματι- Καί τδ 
μέν έν σωληνάριον βυθίζετε ίν τφ ΰδατι, ίνφ 
τό άλλο νδ διατελή άνωθι αύτοΰ- Έπί τών ά
κρων δέ τών σωληνάριων τούτων θέσατε κε- 
λύφη καρύων, είς τδ βάθος τών όποιων σχη
ματίζετε δπάς, ίν αίς διαπερατέ τά σωληνάρια.

’Εδν ήδη χύσωμεν ύδωρ ίν τφ ύψηλοτέρφ 
κειμένφ κελύφει, άά ρεύση τοΰτο ίν τφ δο- 
χείφ καί φυσικώς θδ ύψωθή ή ίπιφάνεια τοΰ 
ύγροΰ. ‘Αλλ’ ίπειδή προγενεστέρως περιβάλλε
ται 6 φελλός δι Ισπανικού κηρού πρδς παρεμ- 
πόδιοιν πόσης ίξόδου τοΰ ίν τφ φιαλιδίφ ύ ■ 
πάρχοντος πεπιεσμένου άέρος. ούτος ώ&εΐπο
σότητά τινα ϋδατος ν’ άνέλθη εν τφ άχνρφ καί 
νδ διαρρεύση διδ δευτέρας δπής ύπαρχούσης Ιν 
τφ δευτέρφ κελύφει, ίν ή ύπάρχει ίπίτηδες το
ποθετημένου μικρόν κάθετον σωληνάριον εξ ά- 
χύρου. Διαρρέει δέ τόσον ύδωρ, δσον εισέρχε
ται διδ τοΰ ίιέρου σωληναρίου, ούτως ώστε 
δύναται τις νδ εϊπη, δτι όμοιάζει πρδς τδν πί
θον τών Δαναΐδων-

Τούτο δύναται τις νδ ίφαρμώση καί ίν τφ 
άκολούθφ πειράματι:

'Αντικαταστήσατε τήν φιάλην ταύτην δι’ ετέ- 
ρας βαθέως κεχρωματιομένης, Γνα μή φαίνεται 

•τό ίντδς γινόμενον καί είπατε, δτι δύνασθε νδ 
μεταβάλητε τδν οίνον είς ύδωρ· Πρδς τοΰτο 
δέον νδ διαθέσητε τδ πάντα ώς άνωθι και ό 
οίνος διαρρέων κατά σταγώνα, #ά μένη ίν τή 
ίπιφανεία καί τό κάτωθι αύτοΰ ύδωρ #ά ίξέρ- 
χηται ίκ του ίτέρου σωληναρίου.

Τδ πείραμα τοΰτο δύναται κατά πολλούς 
τρόπους Ιδιοφυίας νδ ίφαρμοσθή.

Κατά τών ρυτίδων.
Τριανταφυλλόνερου 33 δράμια, γλυκερίνη 30 

βαθμ. 7 δράμια καί ταννίνη 13 δράμια. Ανα
μιγνύετε καλδ τδ ύλικδ αύτδ και πριν κατα- 
κλιθήτε βρέχετε δλίγον τδ πρόσωπον καί τδς 
χειρας.

Φυσιογνωμικοί ενδείξεις.
ΟΙ επί πολύν χρόνον κατα καιρούς περί τής 

φυσιογνωμίας τοΰ σώματος άσχοληθέντες ίξή- 
γαγον τδ ίξής πορίσματα :

Δέρμα λευκόν, καθαρόν καί διαυγές είναι 
ένδειξις πνεύματος ζωηρού, χαρακτήροζ όμαλοΰ-

Δέρμα κήρινον καί χρώμα σκοτεινόν μαρτυ
ρούν ίμβρίθειαν νοος άλλα χαρακτήρα μελαγχο
λικόν, μονότονον.

Χρώμα ώχρδν άλλδ διαυγές, μαρτυρούν φυ
σικήν καί ήθικήν ραθυμίαν, άλλδ καρδίαν ά· 
γαθήν.

Χρώμα ίρυθρδν προδίδει χαρακτήρα άργι
λον, παράφοραν, ένίοτε δέ καί άστατου·

Τί ηρέηετ είς νεάντδα.
Ούδέποτε νεάνις δέχεται δώρον άξίας παρ' 

άνδρός, ίκιδς εδν ό άνήρ αύτδς εινε ή μνηστήρ 
της*  ή συγγενής. Και παρά τού μνηστήρος ά
κόμη μέχρι τής ήμέρας τών γόμων δέν δέχεται 
παρά βιβλία, άνθη, μουσικό τεμάχια καί γλυ
κίσματα. Νεανις δέν φωτογραφείται συνεχώς, 
ούτε διανέμει τας φωτογραφίας της δπως τύχη. 
Δίδει μόνον εις μέλη τής οίκογενείας- της. Ού
δέποτε είς νέους ίξαδέλφους, οί όποιοι είνε ίν- 
δεχόμενον νδ τήν χάσωσι. Πρδς τδς φίλας της 
δέ ίκείνας, τών όποιων ό σοβαρός χαρακτήρ 
είνε ίγγνησις Αρκούντως Ασφαλής. Νεανις δέν 
φέρει ποτέ τδ μονόγραμμά της, ούτε είς πόρ
πην, ούτε είς οίονδήποτε άλλο άντικείμενον τοΰ 
στολισμού της, πλήν είς τδ μανδήλιόν της. ’Αλλ' 
ούτε φέρει μονόγραμμα ή σύμπλεγμα ίπί τοΰ 
χάρτου τών επιστολών της.

Μόνον πρδς φιλικός ή συγγενικός ίπιοτολός 
ύπογράφει διδ τοΰ όνοματεπωνύμου της. Πρδς 
τούς λοιπούς υπογράφεται διά τού άρχικοΰ τοΰ 
δνόματος αύτής στοιχείου, τον όποιου Ακολου
θεί τδ άνομα καί ίπώνυμον τοΰ πατρός.

Ό πόλεμος είνε τέρψις καί άγαλίασις τής ψυ
χής μου. 'Εαν ύπάρχει εύγενές καί ένδοξον Ι
δανικόν τοΰ άνδρός τοΰτο πρέπει νδ είνε ό πό
λεμος· Ή θέα τού πολέμου έθνους τινδς άπο· 
τελεί τδ ίδανικώτερον καί τιμιώτερον ούμβολον 
αύτοΰ.

Ο ΜΗΝ ΤΟΪ* ΜΑ'1'01*

ο ΜΑΤΣ

Φ. Π. Νέρων

'Ανθοσπαρμένα φαίνονται 
τά περιβόλια, οί κάμποι 

όλα γελούν περήφανα 
μέ μιδ περίσσια χάρτ 

Φιλεΐ ό κρίνος τή μοσκίδ 
και ή μοσκία τό ρόδο 

Χριστός Άνέστη κάνουνε 
τ’ άστρα μέ τδ φεγγάρι

"Ολα τής γής καί τ’ ούρανοΰ 
τα πλάσματα φιλιούνται 

μέ μια Αρμονία άνέκφραοτη 
'που ό Πλάστης καμαρώνει

"Ολα έχουν Μάϊ κι' άνοιξι 

κι'όλα χαμογελούνε...
Γίδ μέ μονάχα άνοιξις 

ποτέ δέν ξημερώνει.

Ζάκυνθος
"Αγγελός Σαλούτόης
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A. CONAN DOTLS
Άπύ τάς toff Σέρλοκ-Χόλμς

το sopmiitoi ϊιϊϊμϊ.
(Συνέχ*·α)

ίπήτε μου, μπαμπά, είπε μέ φω
νήν κάπως ήλλοιωμένην, as”? α
φήσατε τήν Λουτσι νά «ξέλθη 
σήμερα τδ βράδυ ;
” 'Ο*\·
— Πρδ ολίγου όμως έπέστρεψεν 

άπδ τήν όπισβίαν βύραν. Ώς άν- 
τελήφθην έπήγε μόνον ?ως τδν

απέναντι τοίχον, διά νά συναντήση κάποιον, αλλά 
αυτό, μοϋ φαίν«ται, πρέπει νά τής τδ απαγορεύσετε.

— Κάμε της αυτήν τήν παρατήρησιν αύριο» τδ 
πρωί, ή άν προτιμάς στεΐ’λε την εις εμέ Είσαι βέ
βαια, δτι βλα «Ινε χαλά κλεισμένα ;

— Βεβαιοτάτη, μπαμπά.
— Λοιπόν, χαλή νύχτα.
•Τήν «φίλησα χαϊ έπήγα είς τδ δωμάτιό» μου. 

Μετ’ ολίγον έχοιμώμην.
• Καθώς βλέπετε, χόριε Χόλμς, εισέρχομαι χαί εί; 

τάς έλαχΐστας λεπτομέρειας· Έν τυύτοις επιθυμώ 
νά μέ εξετάσετε περισσότερον έπί παντός, 8π«ρ σάς 
φαίνεται σκοτεινόν

— Ευρίσκω τήν διήγησίν σας εντελώς φωτεινω· 
·τά.·τν(ν.

— Προχωρώ λοιπόν είς τδ ουσιώδες μέρος. Δέν 
είμαι πολύ φίλος τοϋ ύπνου, επειδή δέ είχα πολλάς 
σχέψεις, έχοιμώμην πολύ έλαφρότερον τοϋ συνήθους. 
Κατά τάς δύο όμως τδ πρωί «ξυπνώ έχ τίνος θορύβου, 
προερ^ομένου έχ τής οικίας. Ό θόρυβος είχε παυσει 
πρίν ακόμη «ξυπνήσω χαλά, αλλ’ ή «ντύπωσίς μου 
ητο, οτι κάποιο παράθυρον είχε χλεισθή σιγά.Έμχινα 
πλαγιασμένος μέ τά αυτιά μου προσεχτικά, 8ταν 
έξαίφνης έντρομος διέχρινα τδν θόρυβον βηαάτων πνιγ
μένων, είς τδ γειτονικόν δωμάτιον. Ώλίσθησα αμέ
σως άπδ τδ χρεββάτι μου, τρέμων έχ τοϋ φόβου χαί 
έκυτταζα πρδς τδ χαλλωπιστήριόν,άπδ τήν μισανοιγ- 
μένην πόρτα

— Άρθοϋρε I Φωνάζω.... . Ληστή!..... Κλέ
φτη !  Πώς τολμάς νά έγγ ζης τδ διάδημά·

Τδ γκάζι εχάιε χαμηλωμένου,δπως τδ είχα αφή
σει, καί τδ δυστυχισμένο παιδί μου, φοξοΰσε μόνον τδ 
παντελόνι καί τδ ύποκάμισον του χαί ητο ίχιΐ ορθ·ο, 
χοντά είς τδ φώς, μέ τδ διάδημα εις τά χέρια του. 
Έφαίνετο σαν νά προσεπάθει νά τδ σπάση ή νά τδ 
στραβώση. Είς τάς Φωνάς μου δέ τδάφήκε χαί έγινε 
ώχρδς σάν νεχρύ;. Ήρπασα εγώ τδ κόσμημα καί τ'ι 
βλέπω ; Ή μια άκρη του μέ τρεΓς πέτρες έλειπεν.

— Άθλιε I τδ έσπασες I Μέ κατάστρεψεε γιά 
πάντα ! Ποϋ έβαλες τά σμαράγδια ποϋ έκλεψες ;

—· Έκλεψα !.........
— Ναι ί Κλέφτη ! Έφώναξα τρελλδς έχ τής πα

ραφοράς μου χσί τδν έσυρα άπδ τδν ώμον.
— Καμμία δέν λείπει, δέν ήμπορεΐ νά λείπη τί

ποτε 
—< Λείπουν τρεις. Καί γνωρίζεις που είν«. Έγι

νες κλέφτης, τώρα θέλεις νά γίνης χαί ψεύτης. Μή
πως δέν σέ είδα, ποϋ προσεπάθης νά κόψης χαί άλλο 
κομμάτι ;

— Αύτό «ινε πάρα πολύ, είπε. Ούτε μίαν λέξιν 
περισσότερον θέλω ν’ ακούσω δι’ αυτήν τήν ύπόθεσιν. 
Καί'άφοϋ ένομίσατε, οτι έπρεπε νά μέ ύβρίσητε, θά 

έγχαταλείψω τδ σπήτι σας τδ πρωί καί μόνος πλέον 
θά τραβήξω τδν δρόμον μου.

— ®ά άφήσης τδ σπήτι μου συρόμενος άπδ τούς 
χωροφύλακας. Αύτή ή ύπόθεσις θά διαλευκανθή.

—'Δέν θά μάθετε τίποτε άπδ μένα, ανέκραξε μέ 
μίαν συγκίνησιν ποϋ μέ έξέπληξεν, άν σάς αρέση νά 
φωνάξετε τήν αστυνομίαν, άς έλθη.

• Τήν στιγμήν εκείνην άλα τδ σπήτι ητο έπί ποδός, 
δ-.ότι έκ τής οργής μου είχα υψώσει τήν φωνήν. 
Πρώτη είχε φθάσει ή Μαίρη καί μόλις είδε τδ διά
δημα καί τδν ’Αρθούρον, εννόησε τά διατρέξαντα· έβ
γαλε μίαν φωνήν καί έπεσεν αναίσθητος. Εγώ έφώ 
ναξα τήν αστυνομίαν καί είπα τά συμβάντα. "Οταν 
δέ εΐσήλθον δ επόπτης καί είς άστυφύλαξ, ό ’Αρθού
ρος μέ ήρώτησεν .άν είχα πράγματι σκοπόν νά τδν 
κατηγορήσω ώς κλέπτην. Τοϋ άπήντησα, 8τι ή ύπό- 
θεσις δέν ητο ιδιωτική αλλά δημοσία, διότι τδ σπασμέ- 
νον διάδημα εινε εθνική ιδιοκτησία.

— Τουλάχιστον, μοϋ ε’ιπε, δέν θά άφήσης νά μέ 
συλλάβουν αυτήν τήν στιγμήν. Πιστεύω νά μοϋ έπι- 
τρέψης νά απουσιάσω μόνον πέντε λεπτά ;

— Διά νά σωθής ή διά νά κρύψης αύτά ποϋ έκλε
ψες. Καί προσεπάθησα τότε νά τοϋ δείξω τήν φρι- 
χώδη θέίιν μας, τδν παρεκάλεσα νά σκεφθή δτι όχι 
μόνον ή τ μή μου, άλλά καί ή τιμή ένδς άλλου πολύ 
ανώτερου ήμών, διεκυβεύετο, δτι αυτός, ό νίός μου, 
έμελλε νά γινη αίτιος σκανδάλου, τδ όπ Γον θά έφερεν 
έπανάστασιν είς τήν χώραν. Αυτά 8λα θα άπεσοβοϋν - 
το άν μοϋ έλεγε ποϋ ησαν τά τρία αυτά σμαράγδια.

— Μή απατδσαι, δτι ήμπορείς νά κρυφθής, τοϋ 
προσέδηχα, διότι σέ συνίλαβα έπί τής πράξεω Άλλά 
άν έπανορθώσης τδ σφάλμα σου, όμολογών τί έκαμες 
τής πέτρες, 8λα θά λησμονηθούν.

— Φυλάξατε τήν συγνώμην σας δι’ εκείνους ποϋ 
σάς τήν ζητοϋν, μοϋ άπεκρίθη στρόφων τά νώτα καί 
είδα πλέον δτι ήτο άδύνατον οί λόγοι μου νά τδν κατα
πείθουν. Έφώναξα τδν επόπτην καί τδν παρέδωσα 
είς χεΓρας του. Ήρεύνησαν επί τόπου, οχι μόνον τδν 
ίδιον, άλλά-τδ δωμάτιόν του, καί ολα τά διαμερί
σματα τής οικίας, πουθενά 6μως δέν εύρέθη τδ τεμά
χιο» τοϋ κοσμήματος, ίνφ αύτδ; δ δυστυχής ήρνεΐτο 
νά άνοιξη τδ στόμα του παρ’ 8λα; τάς παρακλήσεις 
μου καί τάς άπειλάς. Τδν έβαλαν λοιπόν τδ πρωί είς 
τδ κρατητήριον καί ιδού έτρεξα νά ζητήσω τά φώτα 
σας δι’ αύτδ τδ μυστήριον. Τί θά γίνω, θεέ μου, χά
νω τήν τιμήν μου, τήν περιουσίαν μου καί τδ παιδί 
μου, σέ μιά νύκτα ! Ώ [ δυστυχία μου !

Καί σφιγγών τήν κεφκλήν του μεταξύ τών χβιρών 
του, τήν έκίνει δεξιά καί αριστερά κλαυθμηρίζων ώ· 
νήπιον.

Ό Σέρλοκ Χόλμς έμεινε σιωπηλό; έπί τινα λε
πτά, μέ τδ μέτωπον συνωφρυομένον καί τούς οφθαλ
μούς λάμποντας.

— Δέχεσθε πολλούς ; ήρώτησε.
— Ούδένα εκτός τοϋ συνεταίρου μον και τής οι

κογένειας του καί ενίοτε ένδς φίλου τοϋ Άρθού- 
ροο, τοϋ Σίρ Τζώρτ Βώρνουελ, οστις αύτάς τά ήμε
ρος ήρχετο συχνά. Ούδένα άλλον.

— Πηγαίνετε συχνά είς επισκέψεις ;
— Ό Άρθοϋρος μάλιστα. Ή Μαρία όμως καί 

εγώ μόνιμε» είς τδ σπήτι πάντοτε.
— Δι’ υμάς εινε φυσικόν. Άλλά διά μίαν κόρην, 

είνε σπάνιον.
— Εινε ήδη εΐκοσιτεσσάρων ετών καί-πολύ ήσυχου 

•χαρακτήρος.
— "Ωστε λέγετε 6τι ή υπόδεσις αύτή τήν συνε- 

κίνησε πολύ ;
— Μάλιστα- περισσότερον ακόμη καί άπδ εμέ I
— Κανείς εκ τών δυο σας δέν αμφιβάλλει έπί τής 

ενοχής τοϋ υίοϋ σας ;

ί

— Πώς ν’ αμφιβάλω, άφοϋ τδν είδα μέ τά μά
τια μου, μέ τδ διάδημα είς τάς χεΡρας του ;

— ’Εγώ δέν θεωρώ τδ οιοϋτον ώς πλήρες δείγμα 
τής ενοχής του. Τδ ύπόλοιπον του διαδήματος ητο 
κατεστραμένον ;

— Μάλιστα ητο στραβωμένο».
— Δέν σάς έρχεται ή σχέψις, 8τι προσεπάθει ίσως 

νά τδ επιδιόρθωση ;

— *0  ! νά έχετε τήν ευλογίαν τοϋ θεού ! Κά
μετε, ο,τι ήμπορεΓτε γιά μένα καί τδ παιδί > μου. 
Άλλα πάλιν -ί έζήτει έκ<~ ; Καί άν ήτο αθώος, 
γιατί δέν άνοιγε τδ στόμα του νά μάς ’πη τί ή- 
ξευρε ;

— Σωστά ! Άλλά καί άν ητο ένοχος διατι νά μή 
δικαιολογηθώ μέ ψευδή τινα ιστορίαν; ' ΙΙσιωπή του 
δύναται νά δικαιολογηθή διά πολλούς λόγους. Υ
πάρχουν διάφορα σημεΡα, πολύ παράδοξα εις αυ
τήν τών ΰπόθεσιν. Τί έσκέφθη ή αστυνομία περί τοϋ 
θορύβου, μέ τδν δποΐδν έξυπνήσατε ;

— Λέγουν, οτι ητο προφανώς ή πόρτα ποϋ τή» έκ
λεισε» ό Αρθούρος.

— ’Ασυμβίβαστον πολύ. "Ανθρωπος έτοιμος νά 
διαπράξη τοιαύτην κλοπήν δένθά έκλεινε τήν πόρταν 
ούτως ώστε νά ξυπνήση όλο τδ σπήτι I Τί λέγουν 
περί τής έξαφανήσεως τών λίθων ;

— ’Ακόμη ψάχνουν είς τά έπιπλα καί τδ πάτωμα 
μήπως τούς εδρουν.

—■ Δέν «σκέφθησαν νά ερευνήσουν έξω ;
— Βέβαια I Έδειξαν μεγάλην δραστηριότητα 

έψαξαν λεπτομερώς τδν κήπον ;
— ’Ακούσατε, αγαπητέ μου κύριε, δέν σάς φαί

νεται, οτι αύτή ή ύπόθεσις είναι πολύ σκοτεινότερα 
παρ’ οσον ένομίσατε σείς καί ή αστυνομία, εύθύς έξ 
αρχής ; ’Εγώ απεναντίας τήν ευρίσκω πολύ μυστη
ριώδη. Ιδού τί περιπλέκει τας σκέψεις σας. Υπο
θέτετε, οτι ό υίός σας έπήδησεν άπδ τήν κλίνην του,

είσήλθε μέ μεγάλάς προφυλάξεις είς τδ καλλωπιστή- 
ριόν σαί, ήνοιξε τδ γραφείδν,έπήρε τό διάδημα, έσπα
σε» ό'να μέρος, έπήγε καί τδ έκρυψε είς κάποιο άλλο 
δωμάτιον καί έκρυψε» εκεί τρεις άπδ τούς τριάκοντα 
έννέα σμαράγδους, μέ τόσην έπιδεξιότητα, ώστε κα
νείς έως τώρα δέν ήδυνήθη νά τούς εύρη, οτι εγύρισε 
κατόπιν μέ τούς άλλους τριάκοντα έξ είς τδ δωμάτιον 
εκείνο, 8που ειχεν 8λους τούς φόβους νά άνακαλυφθή. 
Σάς ερωτώ, μία τοιαύτη ύπόθεσις εινε πιθανή ;

— Τότε τί φρονείτε σ«Ρς -, Ειπεν ό τραπεζίτης 
άπελπις. Άν δεν είχε κακός προθέσεις; τότε διατί 
δέν όμιλε? ;

— Εις υμάς έναπόχειται ·ά άνακαλόψωμεν τδ αί
τιον τής σιωπής του, είπεν ό Σέρλοκ Χόλμς. Άν θέ
λετε, κύριε Χόλδερ, πηγαίνομε» όμοϋ εις τήν Στρήτ- 
θαμ διά νά έξετάσωμεν τά μέρη ;

Ό φίλος μου έπέμενεν νά λάβω μέρος εις τήν εκ
δρομήν ταύτην, το'θ’ οπερ «πεθυμούν ζωηρώς, διότι 
καί ή π«ριέργειά μου καί ή συμπάθεια ειχον πολύ 
έξεγερθή έκ τής διηγήσεως ταότης. 'Ομολογώ, 8τι ή 
ένοχή τοϋ υΐοϋ τοϋ τραπεζίτου μοϋ εφαίνετο επίσης 
βέβαια, οσον καί εις τδν πτωχόν πατέρα, άλλ’ είχα 
τόσην εμπιστοσύνην είς τάς κρίσεις τοϋ Χόλμς, ώστε 
ήρχιζα καί εγώ νά ελπίζω. Λέξιν δέν είπε σχεδόν 
καθ’ δλον τδν δρόμον, άλλ’ έβάδιζε βυθισμένος «ίς 
^αθεΐας σχέψεις, μέ τήν χεφαλήν χλίνουσαν 
«πί τοϋ στήθους του καί τδν πίλον χαμηλω
μένο» μέχρι —· ■<-> —i-i-—
μας, 
ποϋ 
περί 
Φέρμπανκ, 
μεγάλου τραπεζίτου.

Τό Φέρμπανκ

μ« τήν κεφαλήν

όδοϋ. ι 
κατέληγεν «ίς

ι τών οφθαλμών του. Ό πελάτης 
άναλαβών ολίγον θάρρος έκ τών ελπίδων 
τοϋ έδωχε, συνωμίλει ολίγον μαζύ μου 
τής ύποθέσεως. Τέλος έφθάσαμεν «ίς τδ 

τήν άπλοϋ εξωτερικού διαμονήν του

, ητο τετράγωνος, αρκετά με
γάλη οικία έχ λευκοϋ λίθου, άπέχουσα δλίγον 
άπδ τής όδοϋ. Διπλούς δενδρόφυτος αμαξιτός 
διάδρομος κατέληγεν «ίς δύο μεγάλας σιδηράς 
θύρας. Δεξιά ητο μικρά ξύλινος θύρα, όπόθ«ν 
στενός δρομίσκος διευθΰνετο πρδς τδ μαγει
ρείο». ’Ντο ή ε’ίσοδος τής ύπηρεσίας· Αρι
στερά άλλος δρομίσκος έφερε πρδς τούς σταύλους. 
Άλλ’ αύτδς ητο έξω τής ιδιοκτησίας καί δη
μόσιος, πολύ δλίγον όμως συχναζόμενος- Ό Χδλμς 
μάς έγκατέλιψεν είς τήν θύραν χαί έκαμε βρα
δέως τδν γϋρον τής οικίας, επανήλθε-διά τής εισό
δου τής ύπηρεσίας πρδς τδν όπισθεν τής οικίας χή- 
πτν καί διά τών οταύλων έφθασεν εις τδν δρομίβκον. 
“Άργησε δέ έπί τοσοΰτον, ώστε ό κ· Χόλδερ καί εγώ 
είσήλθομεν είς τήν τραπεζαρίαν χαί τδν έπεριμένομεν 
πλησίον τοϋ πυρδς καθήμενοι. Μετά μίαν στιγμήν, 
ήνοιξεν ή θύρα καί νεαρά κόρη είσήλθε. Τδ ανάστημά 
της ητο κάπως ύψηλότερον τοϋ μέτριου, λεπτή, μέ 
μάτια χαί μαλλιά χαστανά, προσαρμοζόμενα θαυμα- 
σίως «ΐς τδ λευκόν και διαφανές δέρμά της Δέν εν
θυμούμαι νά είδα ποτέ τόσην ωχρότητα ε’ις οΰδεμίαν 
γυναίκα. Τά χείλη της μάλιστα ησαν λευκά, οι δέ 
όφθτλμοί της κόκκινοι άπδ τά δάκρυα. Όταν τήν είδα 
άντελείφθη» 8τι ή λύπη της ητο πολύ μεγαλειτέρα τής 
τοϋ τραπεζίτου. Τοϋτο δέ μοϋ έκα^ιε μεγαλειτέραν 
έντύπωσιν άφοϋ έφαίνετο γυνή με χαρακτήρα, έ- 
χουσα άλλως τε Ψυχή» οώχέ κοινήν. Χωρίς δέ πο
σώς νά συγχινηθή έκ τής παρουσίας μου, ήλθε κατ’ 
εύθείαν προς τδν θειον της καί έπέρασε τήν χεΐραν 
της «πί τοϋ λαιμοϋ της.

— Έδώσατε διαταγήν νά βγάλουν τδ» Άρβοϋρον. 
Άλήθίΐα θεΐέ μου ;

— Όχι ! οχι, παιδί μου. Πρ«π«ι αύτή ή υπόδε
σις νά έλθη έξ όλοχλήρου εις φώς.

— Άλλ’ είμαι βέβαια, ότι είνε άθωος. Αυτήν τήν 
«ξήγησιν άποδώσατέ την είς τδ ένστικτον τής γυναι- 



S2 - Η ΦΥΣΤΣ
χός Αισθάνομαι 8τι δεν έχει πράξει τίποτε τό κακόν 
καί οτι καί ββΧς λωτεΐσθε διότι έφάνητε τόσον 
σκληρός.

— Διατί άρνιΓται νά δμιλήση, άν εϊνε αθώος;
— Ποιος ξεύρει ; 'ίσως «κ τής όργής του. διότι 

τδν ύποπτεύθητε.
— Πώς νά μή τδν ύποπτευθώ, άφοΰ είδα τδ διά

δημα είς χε'ρας του ;
— Q ! Τδ έκύτταζε μόνον. Σάς ικετεύω, πιστεΰ- 

σατέ με, εινε αθώος. ’Αφήσατε τήν ύπόθεσιν αύτήν 
νά λησμονηθ^. Εϊνε φρικώδες νά σχεπτώμεθα -δτι δ 
Αρθούρος εύρίσκεται είς τήν φυλακήν.

— Δέν θά σταματήσω τάς αναζητήσεις παρ’ ϊταν 
,ο'ι λίθοι εύρεθοϋν. “Όχι πρότερον, Μαίρη. 'Η αγάπη 
σου πρός τδν ’Αρθούρον σέ τυφλώνει μέχρι τοΰ ση
μείου ώστε νά μή σκέπτεσαι τάς τρομεράς συνέπειας 
ποΰ βά πέσουν έπί τής κεφαλής μου. "Οχι μόνον δέν 
θά λησμονήσω τά γεγονότα, άλλ’ έφερα επίτηδες έν 

. πρόσωπον διά νά μέ βοηθήση καλλίτερον.
— 'Ο κύριος έδώ ; Είπε στραφεισα πρδς τδ μέ

ρος μου. .
— "Όχι I ’Ο φίλος του. Μάς παρεκάλεσε νά τον 

αφήσωμεν μόνον. Εκαμε τδν γυρον τής οικίας άπό 
τδν δρόμον τών σταύλων.

— Άπό έχει ; Οί όφρεΓς της συκεσπάσθησαν. Τί 
ελπίζει νά εύρη έκει ; Ά I θά εϊνε δ κύριος. ’Ελ
πίζω, κύριε, οτι θά προσπαθήσετε ν’ αποδείξετε 3τι 
δ εξάδελφός μου εινε αθώος.. .

— Είμαι καθολοκληρίαν σύμφωνος μέ τήν πεποί· 
θησίν σας, ειπεν δ Χόλμς, τινάσων τήν χιώνα έκ τοΰ 
πάλτοΰ του καί τών ύποδηαάτων. Πιστεύω 8τι εχω 
τήν τιμήν νά ομιλώ πρδς τήν Μις Μαίρην Χόλδερ 
Εχω τήν άδειάν σας νά σας προτείνω όλίγας ερω

τήσεις ;
— Σάς παρακαλώ, κύριε, άν δύναμαι νά σίς 

χρησιμεύσω, όπως διαφωτισθή αύτή ή λυπηοά ύπό- 
θεσις.

— Δέν ηχούσατε τίποτε τήν παρελθοΰσαν νύκτα ;
— Τίποτε μέχρις δτου δ θείος μου ύψωσε τήν φω

νήν του. Τδν ήκουσα καί κατέδηκα αμέσως
— Σεις έκλείσατε τά παράθυρα καί τάς θύρας τήν 

εσπέραν. Είχατε στερεώσει 8λα τά παράθυρα ;
— δίάλιστα.
— Ησαν εις τήν αύτήν θέσιν ακόμη τδ πρωί ;
— Μάλιστα.
— Μία τών θαλαμηπόλων σας έχει εραστήν ; Νο

μίζω, οτι είπατε είς τδν θειον σας χθες τό βράδυ, 
οτι ειχεν έξέλθει διά νά τδν συναντήση ;

—Μάλιστα Αύτή μάς έσερβίρισε τδ τσάι εις τδ 
σαλόνι καί ή δποία ήμποροΰσε ν’ άκούση τήν δμιλίαν 
τοΰ θείου μου περί τοΰ διαδήματον.

— Εννοώ. Συμπεραίνετε, οτι ίσως νά έξήλθε πρδς 
συνάντησιν τοΰ έραστοΰ της καί 8τι ήδυνήθησαν οί 
δύο αυτοί νά οργανώσουν τήν κλοπήν ;

— ’Αλλά πρδς τί 8λαι αύταί αί ύποψίαι, άνέκρα- 
ξεν δ τραπεζίτης, ανυπόμονων, άφοΰ σάς λέγω οτι 
είδα τδν ’Αρθούρον μέ τδ διάδημα εις τάς χείρας του.

— Περιμένετε ολίγον, κύριε Χόλδερ. θά είσέλθω- . 
μεν είς τδ σημείον τοΰτο. Λοιπόν, δεσποινίς, είδατε 
αύτήν τήν κόρην νά εΐσέλθη άπδ τήν θύραν τοΰ μα
γειριού :

— Μάλιστα, δταν έπήγα νά ϊδώ τήν νύκτα, άν 
δλαι αί θύραι ησαν καλά κλεισταί, τήν είδα νά ει
σέρχεται σιγά είς τδ σπήτι. Διέκρινα ακόμη χαί τδν 
άνθρωπον εις τδ σκότος.

— Τδν γνωρίζετε ; .

— TQ I μάλιστα 1 ΒΙνέ ό λαχανοπώλης μας, δ 
Φραντσις Πρόσπερ. .

— Εύρίσκετο αριστερά είς μικράν άπόστα- 
σιν απδ τήν πόρτα ; ' ’

— Μάλιστα, αριστερά.
— Και έχει τήν μίαν κνήμην ξυλίνην ;
Άκτίς τρόμου έφάνη είς τούς οφθαλμούς τής κόρης.
— Μά εισθχι μάγος, κύριε ; Πώς τδ ήξεύρετε ;
Καί προσεπάθησε νά γελάση, άλλά ή ψυχρά καί 

αυστηρά μορφή τοΰ Χδλμς έμεινεν απαθής.
— Θά έπεθύμουν νά άνέλθω εις τδ πρώτον πάτω

μα, εΙπεν.'Εχω δμως ανάγκην νά έξέλθω πάλιν.'A 1 
όχι, θέλω νά εξετάσω τά παράθυρα τοΰ ίσογαίου.

Έπήγε ταχέως άπδ τοΰ ένδς εις τδ άλλο καί έ- 
στάθη πολΰ είς τδ μέγα παράθυρον τδ βλέπον άπδ τοΰ 
διαδρόμου είς τδν δρομίσχον. Τδ ήνοιξεν, έξήτασεν έ- 
πιμελώς τήν βάσιν καί τούς γύρους μέ τδν ©αχόν του 
καί είπε'ν :

— Άς άνέλθωμεν.
Τδ καλλωπιστήτιον του τραπεζίτου ήτο δωμάτιον 

άπλούστατα έπιπλωμένον, μέ τάπητα φαιόν, ενα με
γάλο γραφεϊδν, χαί υψηλόν χαθρέπτην. 'Ο Χδλμς 
μετέβη έν πρώτοις εις τδ γραφεΓον καί έξήτασε τά 
κλείθρα.

— Τί κλειδί μετεχειρίσθησαν ·,
— Αύτδ ποΰ ε’ιχεν ύποδείξει 8 υιός μου. Τοΰ 

ντουλαπιού.
~ Τδ ί
—Εϊνε αύτδ ποΰ βλέπετε έπί τοΰ καλλωπιστηρίου. 
Ο Σέρλοκ τδ έπήρε καί ήνοιξε τό γραφεΓον.

— Η κλειδαριά αύτή δέν κάμνει θόρυβον. Καθό
λου παράδοξον οτι δέν σάς έξύπνησε. Αύτή ή θήκη 
ίσως κρύπτει τδ διάδημα. Άς τδ ίδωμεν.

Ηνοιξε τήν θήκην καί έθεσεν έπί τοΰ γραφείου τδ 
κόσμημα.

— Κύριε Χόλδερ, ήμπορώ νά σας ζητήσω, νά 
προσπαθήσετε νά σπάσετε αύτδ τδ διάδημα ;

Ό τραπεζίτης άνεπήδησεν έντρομος.
— Ποτέ δέν θά έτόλμον νά δοκιμάσω.
— Πολύ καλά, δοκιμάζω έγώ.
Ο Χδλμς είς μάτην κατέβαλεν δλας τάς δυνάαεις 

του.
— Αισθάνομαι οτι ήρχισε κάπως νά ύποχωρή. 

Άλλά άν και έχω χεΐρας εκτάκτως ίσχυράς, θά έ· 
χρειαζόμην 8μως πολλήν ώραν διά νά τδ κατορθώσω. 
Είς άνθρωπος συνήθης δέν θά ήίύνατο θά γνωρίζετε 
δέ,κύριε Χόλδερ οτι τδθραύσιμόν τον θά έκαμνε κρό 
τον, ώς πιστόλιον ; Καί θέλετε λοιπόν νά ,ύποθέσωμεν 
οτι 8λα αυτά έγιναν ολίγα βήματα μακράν τής κλί
νης καί δεν ηχούσατε τίποτε ;

— Δέν ήξεύρω τί νά σκεφθώ. "Ολα τά βλέπω 
σκοτεινά.

— "Ολα Ομως θά φωτισθώσιν δταν έξετάσωμεν εν
τελώς τά τής ύποθέσεως. Τί λέγετε Μις Χόλδερ ;

— Συμμερίζομαι τήν ιδέαν τοΰ θείου μου. Εινε 
σκοτεινή ή ύπόθεσις.

— Ό δέ υιός σας, κύριε Χόλδερ, δέν έφόρει ούτε 
ύποδήματα ούτε παντόφλες, 8ταν τδν είδατε ;

— Δεν εφόρει τίποτε άλλο άπδ τδ ύποκάμισον του 
καί τδ πανταλόνι του.

(Έπεται τδ τέλος)

Η φυςψις:

Ο ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΣΓΝΕΡΓΑΤΗΣΉΜΩΝ κ. Π. ΔΙΒΑΡΗΣ

Η ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤί

Ή άντισηψία δεν δϊναι, ώ; λέγεται, πρόσφα
τός τις ιατρική κατάστασις. Ή άκριδής μόνον 
αύτής θεωρία μδς άπβκαλύφθη, άλλ*  ή τών 
Αντισηπτικών ουσιών εμπειρική χρήσις είναι Αρ
χαία ώς καί ό κόσμος. Τοΰ κρεωζώτου έγένετο 
χρήσις τφ 1834 ύπό τοΰ Batze και Bertbo- 
lot, κατά δέ τών καυμάτων ό Hintze μετε- 
χειρίσθη έν έτει 1835 τό αίθάλωμα (Sublime). 
'Ο Malgaigne έδιδε τήν κάμφοραν εν έτει 
1832 κατά τοΰ έρισιπέλατος. Τοΰ οινοπνεύμα
τος συνήθως έγένετο χρήσις,άλλ’ άντί νά λαμ- 
δάνηται καθαρόν, είς τό τέλος τοΰ ιν' κατά τάς 
άρχάς ιθ" αΐώνος έδίδετο ύπό μορφήν καμφορώ- 
δους οινοπνεύματος, δπερ κατέστη δημοτικόν 
διά τοΰ Rasgail. Τφ 1802 ό Pouthercon τό 
μετεχειρίζετο κατά τών καυμάτων. Ό Beg· 
goni έπάλαιε κατά τής γαγγραίνης διά δρυο- 
φλονίδος διαλελυμένης έν οίνοπνεύματι. Τώ 
1359 ό BatailleS έπανέφερε τήν προσοχήν έπί 
τοΰ οινοπνεύματος. *0  Nelaton, ό Dugrenil, 
ό Cherdevergen, ό Richet(1864)τό μετε- 
χειρίζοντο κατόπιν. Τά βάλσαμα εΐσί πεφημι· 
σμένα πρό πολλών ήδη αίώνων. Ό Vali Helm 
μετεχειρίζετο τά λευκά ερυθρά κατακρημνί
σματα, (άτινα είσιν ύδραργυρικά φάρμακα) είς 
τά τοπικά έλκη.

Κατά τόν ιε' καί ιστ' αιώνα έθεράπευον τάς 
πληγάς διά τοΰ δράζοντος έλαίου, ή δέ μέθο
δος αύτη είναι άκόμη έν χρήσει παρά τοϊς 
"Αραψι. Μετά τήν εύνουχησιν τών παιδιών έπι- 
χέουσι βραστόν έλαιον έπί τών αίμοφύρτων επι

φανειών τοΰτ’ αύτό ποιοΟσι'καί δταν^έκκό- 
πτωσι τόν πήχυν τών κλεπτών (νομική τιμω
ρία). βυθίζοντες τήν πληγήν έν βράζοντι έλαίφ. 
Οί Katages τής Βραζιλίας έπιπάσσουσι τάς 
πληγάς διά κεκονιοποιημένων Ανθράκων. Οί δέ 
νησιώται τών JaganS τοΰτ’ αύτό ποιοΰσι διά 
θερμής τέφρας ή διά δενδροφύλλων Οερμαθέντων

Έθνάρια τινά τής Καλλιφρονίας ποιοΟνται 
χρήσιν πομμαδών τά τής ’Αλάσκας χρώνται 
κεδρορρητίνης,ένώ λαοί τινες τής-Αυστραλίας κα- 
λύπτουσι τήν πληγήν δι’ άργίλου. Οί Αυστρα
λιανοί τής Βοκκυρίας έκμυζοΰσι τήν πληγήν, 
μέχρις οδ δέν έξέρχεται πλέον αίμα, επειδή 
πιστεύουν, δτι έφ’οσον ρέει τό αίμα, ή πληγή 
θά ήδύνατο νά δηλητηριασθή. Όταν δέ ή πλη
γή καθαρισθή,θέτουσιν έπ' αύτής ρητινώδες ίμ- 
πλαστρον, δπερ άφαιρεϊται έν περιπτώσει φλω- 
γώσεως, ϊνα έπανατεθή μετά τήν παρέλευσιν 
τής φλεγμονής.

Οί Kirgines ύπόκεινται είς ειδικήν τινα 
φλεγμονήν,ής τά συμπτώματα λίαν προσομοια- 
ζουσι τοϊς τοΰ άνθρακος.Είσάγουσιν εν τφ φλεγ- 
μονι μακράν βελόνην, ήν στρέφουσι καθ' δλας 
τάς διευθύνσεις καί έπιδένουσι τοΰτον διά μίγμα
τος νικοτιανής καί άμμωνίας· ό άσθενήςδέον νά 
πίνγΐ ψυχρά ποτά καί νά καθαρίζνι τό έλκος διά 
μίγματος , έξ οίνου καί βράζοντος υδατος. Οί 
αρχαίοι Έλληνες μετεχειρίζοντο τά έπουλωτικά 
φάρμακα, τήν σμύρναν, τό θυμίαμα, τό έψη- 
μένον μέλι, τόν οίνον, τό δξος, τήν στυπικρίαν, 
τό όξείδιον, τόν χαλκόν, θεϊκόν άλας κ.τ.λ.

Π. Ν- Δτβάρης
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ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μεταξύ νέου καί νέας :
'Η κό ρ η. Λοιπόν, καί πάλιν μο5 λέγεις, ότι 

μ’άγαπας.
Ο ν ί ί ς Δ«ν εχετε ιδέαν πόσον σάς αγαπώ.

‘Β κ ό ρ η. Και τήν μητέρα μου ί
Ο ν έ ο ς. Καί τήν μητέρα σου, τήν λατρεύω.
Ή χ δ ρ η, Τότε, άν πράγματι, ώς λέγεις, μίς 

αγαπάς τόσον πολύ, μο3 υπόσχεσαι νά χάμης ό,τι 
σού εΐπώ ;

Ό ν ε ο ς. Ναί, άγγελέ μου, αοΰ τδ ομνύω, μία 
διαταγή σου χαί γίνομαι θύμα.

Η χ ό ρ η. Νυμφεύσου τήν μητέρα.μου, είναι 
£ήρα καί νέα θά ζήσετε χαλά διά νά υπανδρευθώ καί 
έγώ εκείνον οπού αγαπώ.

Ό νέο«· (Παγώσας αυθωρεί1. Τί I πώ ! πώς ;

Ό κ. Άποστολίδης επανερχόμενος έκ τών θερμών 
λουτρών :

— Καί είναι πολύ ζεστά τά νερά έχε?, τδν έρωτά 
εΐς φίλος του.

. ~ Πολύ, πάρα πολύ, αγαπητέ μοι,χαί τόσον δπου 
μοί έπεσε μία ήμέρα ενα σπίρτο μέσα καί άναψε.

Προχθές μεταξύ δύο φίλων έν τφ τράμ τών Πα
τησίων, βέλων δ εις να έκθεση τδν άλλον, λέγει αύτω:

— Αμ δέν σηκόνεσαι,καϋμένε,νά χαθηση ή Κυρία;
Ό άλλος μάλλον ετοιμόλογος :
— Καλλίτερα νά σηχωβής σύ, οπού είσαι χονδρός, 

νά καθήσουν δύο χυρίαι.

Είς τδ δικαστήριον :
— Λοιπόν, Κυρία, άποκριθήτε τέλος, ποια είναι, 

σάς ερωτώμεν ή ήλιχία σας ;
— Άλλά, κύριε δικαστά, νομίζω έχετε λάθος' μέ 

παρεχαλεσαν νά έλθω έδώ, διά νά καταθέσω διά τήν 
Κυρίαν χαί δχι δι’ έμέ. Τήν ήλικίαν λοιπδν τής Κυ
ρίας ειμπορώ νά σάς 'πώ, άλλά διά τήν ίδιχήν μου 
μή μ’ έρωτίτβ, δέν ενθυμούμαι.

Εΐς τδ έστιατόριον :
— "Ελα εδώ, παιδί- αύτδ τδ κρέας μυρίζει, πάρε 

το όπίσω.
— Α, αμέσως, νά τδ βάλω κοντά εις τδν ανεμι

στήρα χαί αμέσως βάξεβρωμήση. 'Ησυχάσατε, πε
ριμένετε, Κύριε.

Εΐς τό σχολειον :
Ο διδάσκαλος. "Ελα, πλησίασε Μπόμπ (, βιπέ 

μας πώς εξάγεται ή σάκχαρις ;
Ό μαθητής (μετά μικράν σκέψιν).Μέ τά δάχτυλα, 

Κύριε, από τήν ζαχαριέρα.

Η ΠΟΥΔΡ Α

Ή καταγιογή τήη πούδρας όέν ιΐνι χαάαρΰς χαί ύ ■ 
ρωμέ»α>; χνωσιή.ΆΠοι ύποοτηρίζουοιν^ δτι ή χονδρά 
ήτο γνωστή πρδ τοΰ βαοιίίως Ερρίκου Λου τής ΓαΙ- 
λιας, ilioi διαβιβαιοΰν, Λι ίχιι τήν Ιδίαν ήΐιχίαν μί 
«ή» γυναικιΤαν φιίαρίσκτιαν—τούιίσιιν δτι ήτο γνωστή 
άφ' ής έποχήε ίηφανίσθη ή γυνή tit τδν κόσμον.

’Οπωσδήποτε ttvl άποδτδιιγμίνον, διι ή χρήσις χαί 
χαεάχργσι; μάλιστα διαφόρων κόνιων δι' ΙπάΙιιψιν τοΰ 
σώματος άκάγεται τίς liar μιμακρυομίνας ΐχοχάς.

Οί Ευρωπαίοι μιττχιιρίζονιο Xirtr χρυσού. Αί γυ- 
ralxtt rife άρχαίας ΈΙΙάδος δρράντιζον μΐ Ιιπτοτά- 
την τίφραν τήν κόμην, πρδς Ινδιιξιν πίνδους. Τδ αύτδ 
Ίπρατιον χαί αί Ρωμαΐαι δίσποιναι,... μιταχι'ιριζόμιναι 
τανεοχρόνίος καί τήν χρνσοκονιν.

'Αρχαία τις ύπόΛσ'ς άπόδιςιι tit. τούς ΊιαΙούς ’ήν 
Ιφτύρισίν της. ΠΙάνητις ήθοποιοί Μ πολλούς α/ώνας 
πιριιίρχοντο δΛον τδν κόομον.ΎποχριωμΙναι δΙ νά δια- 
τρτχονν μεγάλα διαστήματα ίξιτίδιντο tie τάς καιρικός 
μτταβοίάς,όδτως ώοτι at ήδοποιοί τών άιικινήτων τού
των Λάσωνίφαίνοντο κουραομίναι καϊ.μί χρώμαια ήΐ- 
Ιοιωμίνα Έ>τκα τούτου Ιοιπδν καιά tat παραστάσεις 
ήΐιιφον τδ πράτωπόχ των μι κόνιν ίξ ίρυζίον. Άπδ τά 
πρόχειρα αύτά Λατρα ή σννήθτια τής κόντως τοΰ δρυ· 
(ίου μιτιδδδη ιίς τονς άχροατάς, καιήγαγε θριάμβους, 
κατακτήσασα άκόμη χαί to άνδρικδν φύίον,

Εαι δντως ο! χομψτυόμςνοι τών χρόνων ~τοΰ * Ερρί
κον Δον ιήν μςιςχτιρίζοντο περισσότερο» άπό tat κυ
ρίας,Ή πούδρα λοιπό» αύχηεΓχε γςννη9ή...διά νά μή 
άπο9άνη ποτέ πλέο»....

■■IK&Wl'"1
ΚΑΝΟΝΕΣ

-----Το ίσον πρός τό ίσον ούχ έχει εξουσίαν.
— Ή πτωχεία ωφελεί.
— Ού συγχωρείται τό άμάρτημα, καν μή 

ίιορθωθή.

—- ΙΙλεΙον παρέχεται πίστις τφ πλουσίφ 
ή τφ πένητι.

— Τό πρωτότυπον £λκει εΐς εαυτό τό πα
ρακολούθημα.

— Ό πρότερον όνομασθεΐς εστι καί μάλλον 
προσφιλής.

— Ό άμαρτανων κατ’ έξουσίαν τού δικαίου 
ούχ ώμαρτάνει.

— Ό τφ ΐδίφ δικαίφ χρώμενος ούδενί ποιεί 
υβριν.

— Ό σιωπών δοκεϊ συναινεϊν.
— Τό £παξ φανέν άρεστόν, ού δύναται φα- 

νεϊναι αύθις μή άρεστόν.
— Τά άπαξ άφιερωθέντα τφ θεφ ού μετα

φέρονται είς χρήσιν άνθρώπων.
— Ή σιωπή πολλάκις νομίζεται ώς άπό- 

κρισις.
τ— ‘Η τών γυναικών μαρτυρία εύμετάβολος, 

δθεν ού μαρτυροΟσιν.
— Φωνή ενός, φωνή ούδενός.

GEATPIKH ΖΩΗ

ΚΥΒΕΛΗΣ

Ή συμπαθέστατη πρωταγωνίστριά μας κ· Κυ
βέλη Άδριανοΰ-Θεοδωρίδου, τελείως άνακαινίσασα 
τδ τέως “Βαριετέ" διά τής κατασκευής νέας μεγά
λης στέγης σιδηράς, νέας αύλαίας, νέων καθισμά
των καί νέας εύρυχώρου εισόδου καί μετονομάσασα 
αύτδ εις «Θέατρον Κυβέλης", έκαμεν Βναρξιν τδ 
παρελθόν Σάββατον 7 τρέχοντος με έκλεκτόν καί 
πυκνόν άκρόατήριον καί μέ έργον Αρκετά έξυπνον

Η X ΚΤΒΒΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΤ

καί έλαφρόν τδ «Τρελλοκόριτσο· κωμφδίαν είς 
πράξεις 4 τοΰ Βέμπερ. Ή Κυβέλη ώς τρελλδ κο
ριτσάκι μέ έντελώς .νέας καλλιτεχνικός Ιδέας καί μέ 
ωραίας έξάρσεις, κατόρθωσε νά ένσαρκωθή οΰτδ 
ακριβώς, όπως τδ έφαντάσθη δ συγγραφεύς. Καί 
όλα τά άλλα μέλη τοΰ εκλεκτού επιτελείου της έ- 
παρουσίασαν είς διαφόρους σκηνάς σύνολον υπο- 
κρίσεως τελείας καί άριστα ψυχολογημένης. Τδ 
αύτδ έργον έπαναλήφθη τήν Κυριακήν, Δευτέραν 
καί Τρίτην. ’Ανήγγειλε τδν «Μπόμπα» τών Φλέρς 
καί Καγιαβέ.

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

Εφέτος εις τδ κομψόν Θεατράκι τής «Νέας 
Σκηνής» θά έργασθή έκλεκτδς θίασος μέπρωταγω- 

νίστριαν τήν κ. Ροζαλίαν Νίκον καί μέ τούς κ. κ. 
Φύρστ και Λεπενιώτην. Έκαμεν έναρξιν καί αύτδ 
τδ παρελθόν Σάββατον μά τά περισινά «Παναθή- 
ναια» καί μέ κόσμον πολύν. Έπανέλαβε την «Σι- 
μόνην" δράμα τοΰ Brieux μέ τδν κ· ’Εδμ. Φύρστ 
καί Σιμόνην τήν κ. Νίκα. ’Επίσης Ιδόθη με μεγά- 
λην έπιτυχίαν ή χαριτωμένη «Πρωθυπουργίνα» τοΰ 
κ. Μωραϊτίνη, ένας άπό τούς θριάμβους τής κυρίας 
Νίκα.

ΑΤΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Ή δίς Μαρίκα Κοτοπούλη μετά τοΰ Αγαπητού 
κωμικού κ. Ζάννου θά έργασθή έφέτος εις τό 
έπί τής οδού Σταδίου νέον Θέατρον όνομασθέν 
«’Αττικόν». Πολλά τά καλλά λέγονται διά τδν θία
σον αύτδν καί διά τό δραματολόγιόν του ώστε δς 
Αναμένομεν τδ προσεχές Σάββατον όπότε Αρχίζει 
μέ τόν «Μπόμπάν» τών Φλέρς καί Καγιαβέ, έργον 
άναγγελθέν καί ύπδ τοΰ θιάσου Κυβέλης.

ΑΘΗΝΑΙΟΝ

Ό καλλιτέχνης κ. 6ωμας Οικονόμου έν ουνερ- 
γασίρ μέ τήν κ. Χρ. Καλογερικού Αρχίζει λίαν προ- 
προσεχώς νά δίδη έργα φιλολογικά καί θεαματικά 
είς τδ ρωμαντικδν καί τελείως άνακαινισθέν αύτδ 
Θέατρον τής δδοΰ Πατησίων. Ι· Σ.

11 tiMSWn 11
ΜΙΑ ΜΟΥ ΑΦΙΕΡΩΣ1Σ

‘β μουσική μου αΜϊεοις, 
ή γί&σσα τής καρδιάς μου, 

ποΰ τδ μεγάλο αΐσ&ημα 
ίκφράζει τής χαράς μου

Αΰτή μονάχα σοΰ πή, 
κι" αΰτή νά σέ πείοβ 

πως ή άγάπη μοΰ γιά σέ, 
παντοτεινά <9ά ζήση ...

Σάν τέτοιο χάρισμα &αρρω 
δέν ·&ά 'λάβη άκόμα 

νά λέη ίκεϊνο ή μουσική 
ποΰ δέν σοΰ λέει τδ στόμα!!...

Ζάκυν&ος
Άγγελος Σολοθτάης

I tattWlt ι
ΕΙΣ ΤΟΪΣ ΓΑΜΟΪΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΗΣ ΜΟΥ

ΚΙΚΗΣ Γ. ΝΑΥΛΕΡΗ
Στή χαρά αον αχορπίζιο Κικίταα 
Άνάοΐδμονα, ρόδα καί κρίνα 
Κ*  ή (α>ή αου, ύ πάναγνη κόρη, 
1/ά διίίδρ άγνή, <it ΙχιΤνα.

Στή χαρά σου «κορπίζςο Κικίταα 
Τά Ιονίούδια τ' ΆπρίΙη αίύνια 
Νά κοαμοΰν τδ δγνδ μίταπό αον 
Κ' lit τοΰ βίον αον δίου τδ διάβα 
Τά μτΐίρρητα νά ψάΠου» άηδόνια.

Στή χαρά αον ή μοΒσά μον ψάΐΐιι 
ΤΛν άομάταν τδ άσμα, ΕΥΤΥΧΕΙ 
Αύτδ ιΰχτται Λ’ «σ» ή καρδιά μον 
Αύτδ Ιίγουν τής η>νχής μου οί ήχοι.

Σοφία Οίκονομίδον 
23-4—/9Π
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ΠΝΕΥΜΑΊΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

65. Αίνιγμα.
Όλο» τό» κόσμο» γνωστόν γυρίζω 
χαί έ» τοσούτω άγνωστος είμαι 
Τδν προορισμέ» μου επί τών νώτων 
έγγογραμμιίνον πάντοτε φέρω*  
χαί μένος ό γεννήτωρ μου γνωρίζιι 
βχ γβννετής μου τδ μυστικόν μου 
Πρί» η τδ μάβη έχίΤνος οοτις 
6α γείνη τέλος ό χάτοχός μου.

ββ. Αίνιγμα.
Τδ Ιί μού χαθώ: λέγουσι» 

επίρρημα καλείται
Καί συγγενής εγγύτατος 

μέ τ’ άλλο μου νοείται 
’Εάν δ*  ΰηδ του ολου μου 

πεπροιχισμένος είσαι 
ποτέ δε» 6α μέ 'όσης

■ χι*  άδίχως τυραννεΓσαι'
67. Φύρδην Μίγδην,

Ισωνο—-Ισταρος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Δ. Κ. Κ. Σ ω φ ά δ ε ς. ’Επιστολή χαί cheque 
έλήφβησιν χαί ευχαριστούμε». — I. Κ. Λ ε μ η σ- 
σ ό ν. Συνεστημένη μετά τοκομεριδίων ΐλήφβη Ευ
χαριστούμε». Άπόδειςις εστάλη ταχυδρομιχώς. — Α. 
Α. Κων)πολιν. Ζητούμενα φυλλάδια σϊς ΐπε- 
στείλαμεν χαί ταχυδρομιχώς έγράψαμεν. — Β. Σ. 
Κέρκυραν. Συνδρομή έλήφβη- Εύχαριστοϋμεν. 
Έγράψαμ ν.—I. Κ. Λ α μ ί α ν. Τόμοι έστάλησαν. 
Άντίτιμον έλήφβη.—Μ. Σ. Κάιρο ν. Ζητούμενο» 
φυλλάδιό» σϊς εστάλη. ’Εξετάσατε μήπως τά λαμβά
νει άλλος άνθ’ ύμών.—Θ. Μ. Κω »)π ο λ ι ν Δελ
τάριο» έλήφβη. Έχει χαλώς- Ελπίζομε» συνάντηθώ- 
μεν. ’Εντούτοις ενεργείτε. Συγχαιρόμεβα.—Α. Σ. 
Ζάκυνβον. Έλήφθησαν-Έχει καλώς. Σίς έγρά
ψαμεν. — Π. Ν. Καλ ά μ α ς. Παραγγελία σας 
έλήφβη. Χρήματα έλήφΟησαν.—· Π. Δ. Π α ρ ι σ ί
ο υ ς. Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφβησαν. Έχει 
καλώς ώς. καί φωτογραφία. —Κ. Σ. Κ ω ν)π ο λ ι ν 
Συνδρομαί έλήφβησαν.. Εύχαριστοϋμεν. Δ. Σ. Β υ- 
ρητόν. ’Επιστολή μέ σημειώσεις έλήφβησαν. Εΰ- 
χαρισάοϋμεν.—A. Α. Λ ά ρ ι σ σ α ν· Ζητούμενα 
φυλλάδια έστάλησαν. — Κ. Σ. Τεργέστην. 
Συνδρομή έλήφβη. Εύχαρισνοϋμεν.

ΕΓΤΓΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ

Έν μέσω εΰρυτάτου κύκλου συγγενών καί φίλων 
έτελέσβησαν τήν παρελθούσαν έβδομάδα έν Βόλορ 
οί γάμοι τής πολυθέλγητρου καί άριστα μεμορφω- 
μένης κόρης ’Αντιγόνης Μωραΐτου, αδελφής 
τού ήμετέρου φίλου καί συνεργάτου τής "Φΰσεως» 
κ. Ίωάννου Μωραίτου διαπρεπούς Ιατρού, τής σε
βαστής έν Βόλφ οικογένειας, μετά τού έπίσης έπι- 
λέκτου νέου κ. Νικολ. Ά- ΚονταρτζΛ τής με
γάλης καί Ιστορικής οικογένειας τού Πηλίου. Τούς 
στεφάνους άντήλλαξαν ό κ. Α Γεννηματάς Ιατρός 
μετά τής έριτίμου Κυρίας του. Ή βΦύσις· εύχεται 
τοΐς νεονΰμφοις βίον όλβιον καί έτη μαθουσάλια.

Παρακαλοΰντσι οί συνεργάται ποιηταΐ 
τής «Φύσεως» δπως ευαρεστούμενοι qn- 
λοπονήσωσι ποιημάτιόν τι μέ θέμα τήν 
’Ελεημοσύνην, προκειμένου νά δη- 
μοοιεύωμεν αύτά μετά τής εΐκόνος τών 
συνεργατών μας αυτών.

AETKQMA TON ΙΑΤΡΟΝ
Ύπό τής ΔιενΘΰνιίεως τϋς · Φύόεως ■ προ· 

όεχώς έκδίδεται τό'Λ ΕΤΚΟΜΑ ΤΏΝ ΙΑΤΡίλΝ, 
δηλαδή ό ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ ’Αθηνών 
καλ Πειραιώςς δάτις θά περιέχη τάς Διεν- 
ύΰνάεις τών ’Ιατρών μετά τών είκόνων αύ- 
τών καί τοϋ κλάδον είς 8ν έπιδίδοιται, όν
τως ώάτε πθς ξένος ft έντόπιοςΛνατρέχων 
«ίς αύτόν, νά εύρίάκη πάόανάχετικήν πλη
ροφορίαν, πρός άνεύρεάιν τού ιατρού τον, 
χωρίς νά έρωτά τόν τνχόντα καί μή γνωρί· 
ζοντα έπ*  άκυιβώς τδν ειδικόν Ιατρόν έκά- 
<5τον νοσήματος καί τήν κατοικίαν αύτοϋ, 
Τά Πατρικόν τούτο ΛΕΥΚΩΜΑ έθετα*  μονα
δικόν είς τά είδος τον καί θά κυκλοψορήθη 
παντού Καί είς δλα τά Κέντρα, έν χρνθοδέτφ 
τεύχει.

Παρακαλοΰνται έπομένως δθοι έκ τών ια
τρών ίλαβον τήν θχετικήν τής έκδόθεώς τον 
Αγγελίαν καί δέν άπέθτειλαν έτί ήμϊν τάς 
δεούθας πληροφορίας, δπως εύαρεάτούμενοι 
άποθτείλωθιν ήμϊν ταντας πρδς άποψνγήν 
παραπόνων, αν δέν θνμπεριληφΟώθιν έν τφ 
άπαραιτήτφ» δ* ’ αύτούς ΑΕΤΚΟΜΑΤ1 τοϋτιρ- 

Γραφεία >Φύθεως° όδός Κοραϋ άριθ. β,

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ “ΦΥΣΕΟΣ,,

Κατασκευάζονται ζιγκογραφέαι (cliches) και 
προβολείς αυθημερόν.

’Εγγράφονται έν αύτφ συνΧρομηταί είς ε
φημερίδας και πβριοΧικά. ‘Ωσαύτως

Είσηράττονται άποΧείξεις και λογαριασμοί. 
Άπρστίλλονταΐταχ. δέματα εις Αίγυπτον. 
Πωλοννται καί μισθοδνται κλισέ Χιά περιο

δικά και έφημερίΧας είς συμφερούσας τιμάς.
Φωτογράφησις οίουΧήποτε Αντικειμένου.
’Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφιών 

έρασιτεχνων (amateurs).
ΙΙρομη&εύονται Χιάφορα βιβλίχ, συγγράμ

ματα καί άντικείμενα.
Γίνονται Χεκται και άντιπροσωπεϊαι.
Γρα^.ϊα : Αδελφοί Πρίντεζη 

(ΌΧός Κοραή άριθ. 5.)

ΤΟΜΟΙ χρυσοΧετοι «Φύσεως» καί «Πανορά
ματος» εΰρίσκονται παρ’ήμϊν άντί Χρ. 15 τδν 
Πρώτων καί Χρ. 12 τδν Δευτέρων, έλεύθεροι 
ταχυδρομικών τελδν.


