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ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥ!
Ν ΚΑ.ΧΑΔΙ ή Εκλειψις τοΰ Ήλίου 

(§) 1 (^) τής 4)17 ’Ιουλίου δέν (.προξένησε
ί L I μεγάλην ίντύπωσιν είς τό κοινόν, 

χ 1 ., -ν διότι δέν ΰπήρξεν ίπαρκως αισθη- 
^g> < >(§.« ”ί· ’-Άλλ’ & τ0*ζ Παριοίοις, δπου ή 

εκλειψις ύπήρξεν όλική, Εκατομμύ
ρια περιέργων ίθε- 
&ντο διά καπνισμέ- _

διά-
βασιν τής Σελήνης Ιπϊ ^^Β^Β^^^^ΒΗΗ 
τοϋ ήλιακοϋ δίσκου. ^ΒΜ|^^ΗΒΒ| 
Ό ούρανός ήτο θαυ- 
μάσιος τό θέα- 
μα, δλαι δέ πλα- ^^^^Β^^ΗΒ^^ΒΒΕ 
τεϊαι, αί όδοί καϊ 
ίξωσται πλήρεις.Είς 
Επιχειρηματίας βιο- |^^^Μ^^ΒΒ^ΗΒ| 
μήχανος διένειμεν εϊς ^^Β^^ΒΗ^^^Β^^Η 
τόν λαόν, ίπι σκοπφ ^ΜΒΒΜΒΒ 
ρεκλάμας.Sv έκατομ- ^Μ·Μ^^Η·^ΒΒ|| 
μύριον μαυρισμένων.

. ΜΗΚΗ
Αί δημοτικοί Αρ- .

χαί είχον λάβει μέ- ^^^^^^^^Η^ΒΕΕ
&στε · ^^Ε^^^Β^^Β^^Μ|

φθοϋν οί φανοί 
πολλάς ϊτι συνοικίας, 
καίτοικατά τήν στιγ- .
μην τής μεγαλειτέρας ■ ^^^ΒΒΜΜΒΗ|ΗΒ 
ίντάσεως τοϋ φαινο- ^^Β^Η^Β·Β|η|·|··Ϊβ 
μένου, Εφαίνετο &σεϊ . ^Β^Ε^Β|ΒβΜ^^· 
ρί Παρίσιοι ίφωτί-. 
ζοντο .Από πολλάς ■;. . .
πανσελήνους. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΑΕΙΤΕΩΣ ΤΟΤ ΗΛΙΟΥ

Κατά τήν πραγματικήν στιγμήν τής ίκλεί- 
ψεως Sv κνμα Ανέμου διήλθεν ίπι τής πόλεως 
καί ή θερμοκρασία κατεβιβάσθη Απροόπτως 
κατά τρόπον αίσθητότατον. Είς τόν Ζωολογικόν 
Κήπον τά Αγρια θηρία καί τά Αλλα ζωα, μό
λις προσήγγιζε τό φαινόμενον, ίξέπεμψαν τά 
συνήθη σημεία Ανησυχίας καΙ άπεσύρθησαν σχε

δόν Απαντα εϊς τους , 
κλωβούς των.

Β^^ΜΒΒΒΒ|ΒΒ' Ή συρροή τοΰ 
κ£σμΟν χρής τή 
ρος γτό πρός δυσμάς

ΒΜΒ^·| των Παρισίων, ίκεΐ 
|Β|^Η|^·Β^Β^Β· δπου ή ίκλειφις τοΰ 
ΒΒΒΒ^^^^^^^ΕΗ ήλίου θάίγΐνετο πλη- 

ρεστάτι;, ύπήρξε με- 
^^ΒΒ^^Β^Β^^^Β γίστη. Έδέηοέ δέ νά 
Μ|Η^Β^ΗΗ^ΒΜ διατεθούν και ξκτα- 
^^^^ΗΗΗ^^ΗΒ^Β κτα τραίνα. Έκα- 
■^■■ΕΕ^ΗΙ^· τοντάς αυτοκινήτων 
1········^^^· πολυτελών ήθροί- 
μημμμβμμ· οθησαν εϊς τό ΰψω- 

μα τοϋ Αγίου Γερ- 
■ΒΕΒ^ΗεβΕεΒΒΙΒ μανοΰ, αύτός δέ ό 
ΒΒΒΒΒΒΕΕΕεΙΒ Πρόεδρος τής Δήμο - 
ΒβΒ^ΒΒΕΒΒβΒΒ κρατίας Φαλλιέρ με- 
■^■Β^^ΒΒΒΕ^ΕΒ τέβη Ιπι αΰτοκινή- * 
ΜΜΜΜΜΗΜ του εϊς τόν πύργον 
Μ^^^ΒΒ^^ΗΒΜ τοΰ ΡαμπΌυγέ.
ΒΒΒΗΗΒΒ||^^Β· Τό πλήθος Απή- 

^voe Mil τήν 
■Ε^Β^···· ψωσίν Ενός πηδαλι- 
^E9B^IBi^^H ουχουμένου Αεροσ

τάτου, πολλών Αερο
πλάνων καί Αωδεκά-
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δος σφαιρικών Αεροστάτων, τα όποια ύψώθη- 
σαν είς τό διάστημα, όπως οί έν αύτώ ϊδωσιν 
Αφ' υψηλόν τό ούράνιον φαινόμενον.

' 01 μετεώρόλογοι είχον ειδοποιήσει τούς Αε
ροπόρους, ότι κατά τήν στιγμήν τής έκλείψεως 
θάπαρήγοντο είς τόν Αέρα στρόβιλοι, συνεπείς 
τής·’ Αήοτόμον μεταβολής τής θερμοκρασίας. 
Πράγματι δέ οί Αεροπόροι οί ύψωθέντες εις 
χίλια μέτρα,ύπεχρεώθησαννά διεξαγάγουν σφο
δρόν πάλην κατά τών Απροόπτων Ανέμων.

■ ' Είς τόν "Αγιον Γερμανόν κατά τήν-στιγμήν 
τής έκλείψεως ήδυνήθησαν νά ΐδουν και διά γυμ
νόν όφθαλμον τόν πλανήτην «.Αφροδίτη.^.
' Οί Παρισινοί Αστρονόμοι και οί Αλλαχόθεν 
έλθόντες ύποδιηρέθησαν εις δμίλονς έν τή ζώνη 
τής μεγίστης σκιάς, ύποδιαιρέσαντες καί τήν έρ- 
γασίαν των. Οι δέ Αστρονόμοι είνε τελείως ευ
χαριστημένοι έκ των φωτογραφικών παρατηρή
σεων των.

Είς τό προσωρινόν Άστεροσκοπέϊον τον 
Βάλ—Ποαγιέ, 8πον εύρίσκετο καί ό Ίσπαιός 
Αστρονόμος πάτερ Σιρέραρ, αί δύο έπαφάι—σε
λήνης και ήλιον—-έγιναν Ακριβώς τήν 12ην 9 
πρώτφ λεπτά καί 48 δεύτερα. Τήν στιγμήν 
έκείνηνή διάμετρος τής σελήνης καί ή τον ήλιον 
ήτο μία καί ή αντή Ακριβώς. :■

Κατά τήν στιγμήν τής πρώτης έπαφής ή θερ
μοκρασία ήτο 14 6 και Ανήλθεν είς 14-30 μέ
χρι 15·6, Αλλά κατόπιν κατήλθεν είς 12.10. 
Αέκα λεπτά μετά τήν έκλειψιν ή ίλαχίστη θερ
μοκρασία ήτο 11 βαθμούς, μεθ’ δ Ανήλθε τα
χέως.

"Ολα τά Αστεροσκοπεία έλάβον έκατοντάδα 
φωτογραφιών, έπι τών όποιων Ιπρόκειτο τήν 
ιδίαν νύκτα νά γίνουν μελέταΐ.

ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
Τονς έν Λονδίνφ δέν σννεκίνησε καί πολύ ή 

έκλειψις τοΰ ήλίον,διότι κατά τόν χειμώνα τού
τον τόσον δλίγας φοράς τόν είδον !

ΕΙς τό Σίτν αί υποθέσεις έσταμάτησαν έπι 
μίαν και ήμίσειαν ώραν. Τά γραφεία έκλείσθη- 
σαν. Είς δέ τάς δδούς πλήθος κυρίων μέ τηλε
σκόπια ήσχολοΰντο νά τά μανρίζονν διά τών 
πνρείων.

ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Είς τό Βερολΐνον ή έκλειψις προεκάλεσε μέ- 

γιστον ένδιαφέρον' τό ήλιακόν φώς ήτο παρα- 
δόξως ώχρότατον καί ή θερμοκρασία έπαισθη- 
τώς χαμηλή. Άπό έν Αστεροσκοπείων τό φαι- 
νόμενον τής έκλείψεα>ς έκινηματογραφήθη. Είς 
τήν Φραγφούρτην δέ έν πηδαλιουχούμενον Αε- 
ρόοτατον Ανυψώθη, φέρον 21 πρόσωπα, με
ταξύ τών δποίων Αρκετοί ήσαν Αστρονόμοι.

¥ * * *

Η ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ

Χαΐρι Σιών 'Αγία, Μήιηρ τών’Εκκλησι&ν, θιον 
κατοικητήριον. Σν γαρ έδϊξω πρώτη άφεαιν &μαρ- 

■ τιων διά tfji Άναοτάσιως. «Ό θιΐοτ Ίιοάνινης 
Δαμασκηνό:

Ή γηραιά, ισχυρά κα^ ένδοξο? Ρώροϊΐ κέ- 
κτηται άκροπολιν γνωστήν τοΐς πάσιν ύπδτήν 
σοβαράν καί ιστορικήν έπωνυμίανβΚαπιτώλιον». 
ΤοΟτο επ’ ώμου φέρει βίόν μακραίωνα καί με- 
γαλεϊαν ανυπολόγιστον· μείζονα όμως του Κα
πιτωλίου δόξαν χαίρει ή υπέρ τά 1600 έτη 
ύφισταμένη άκρόπολι?· τοΰ Ελληνικοί) Μαίω- 
νος, ή άκρόπολι? τις Βασιλίδος τών πόλεων, 
τής πόλεω? τών Κωνσταντίνων ή περιώνυμο?, 
ζηλευτη και ποθητή «‘Αγία τοΰ Θεού Σοφία», 
ητι? έν αυτί έγκλείει τοΰ Γένου? καί τής ’Εκ
κλησία? δόξαν άφθιτον καί κλέος άμάραντον.

Μετά την μυροβόλον ταύτην άκρ.όπολιν,ήτις 
ύπδ φωτό? άπλετου περιαυγάζεται καί ύπδ 
εαρινών άνθέων περιβάλλεται καί κατακοσμεΐ- 
ται, έρχεται η τερπνή καί χαρίεσσα άκρόπο- 
λι? τών ’Αθηνών, τδ σέμνωμα τής πόλεω? 
τί? Παλλάδο? καί τδ εγκαλλώπισμα του ΐοστε- 
φοΰ? εκείνου "Αστεως, δπερ είς έαυτδ έλκει 
τον θαυμασμδν καί την λατρείαν συμπάσης 
τί? πεπαιδευμένη? καί πεπολιτισμένης άν- 
θρωπότητος.

Τί άληθεί^ καί τών τριών είρημένων άκρο- 
πόλεων ή δόξα μέχρι τών άστέρων τοΰ ουρα
νού έξικνεϊται· άλλ’ ή τον άστερόεντα ορίζοντα 
διελαύνουσα καί πολλφ τούτου ύψηλότερον άν- 
ερχομένη, ήν, έστι καί έσται ή ίερά, σεμνή 
καί ιστορική τί? 'Αγία? Σιών άκρόπολι?· ταύ- 
τη? ό βίο? άναβαίνει μέχρι 3000 καί πλέον 
ετών, η δέ δόξα αυτί? έπισκιάζει την δόξαν 
άπασών τών ύπδ τδν ήλιον άκροπόλεων, καί 
εικότως, διότι έν έκείναι? μέν έίργάσθη διά
νοια καί χε'ρ άνθρωπίνη, έν ταύτη όμως κατέ- 
σκηψεν ούρανόθεν άπλετο? καί Ανυπολόγιστος 
η θεία αΓγλη καί χάρις. ’Επί τί? άκροπόλεως 
ταύτης έτειναν χεΐρα Αγάπης καί συμφιλιώ- 
σεως ό παλαιδ? καί νέο? κόσμο?, ό Νόμο? καί ή 
Χάρι?, ή Παλαιά Γραφή καί τδ Εύαγγέλιον, οί 
ΙΙροφήται καί ’Απόστολοι, ή σκιά τοΰ Νόμου 
καί τδ φώς της Χάριτος. Και επί τής ένδοξου 
τί? Σιών άκροπόλεω? συνετελέσθησαν πάντα 
τά ύπερφυί τοΰ θεοΰ θαυμάσια έργα.’Επί τί? 
άγια? ταύτη? Κορυφί? ένεφανίσθη ό Κύριο? τοΐ? 
μαθηταϊς τή όγδοη άπδ τη? Άνα στάσεως 
ήμέρα, έπ’αύτής έγένετο ή ύπδ τοΰ θωμά ψη- 
λάφησις. Έπ’ αυτί? τδ Πνεύμα τδ "Άγιον έν 
εΓδει πύρινων γλωσσών κατήλθεν έπι τά? κε
φάλας τών Μαθητών τή τημέρςε τής Πεντηκο
στή?· έπ’ αύτής ό Δείπνο? ό μυστικδ? έτελέ- 
σθη· έπ’ αυτί? ή πρώτη τοΰ χριστιανισμ.οΰ 
εκκλησία τοΰ Πέτρου κηρύξαντος καί τά πλήθη

Λουξεμβούργου

ΠΑΡΙΣΙΝΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
(Φωτογρ. Κ. Κιονστ). 

λυφθέντας καί όσημέραι άνακαλυπτομένους θη
σαυρούς καί διά την ΐδρυσιν τοΰ μεγαλοπρε
πούς, πλουσίου καί όντως βασιλικού ιδρύμα
τος, όφείλουσιν Έθνος καί ’Εκκλησία εύγνω- 
μοσυνην αιώνιου καί άγάπην άνυπόκριτον τώ 
άνεκτιμήτφ μαργαρίτη τίς γεραράς, παλαιμά
χου καί σεμνίς ‘Αγιοταφικίς άδελφότητος, 
τ$ παρασκευοφύλακι τοΰ ΓΙ. Τάφου ’Αρχιμαν
δρίτη Γερασίμφ, οστις άνευ έφοδίων, άνευ 
άποτεθησαυρισμένου χρήματος, άλλα μόνη τί 
έξ ύψους βοηθεί<η πειθόμενος καί τή άρωγί! τών 
εύλογημένων ευσεβών χριστιανών πιστεύων, 
άνελαβεν, ό γενναίος τοΰ ίεροΰ άγώνος Αγωνι
στής, έργον μέγα, έργον ιερόν, έργον γιγάν- 
τειον, και ήγαγεν αύτό σχεδόν είς πέρας έντδς 
έλαχίστου σχετικώς χρονικού διαστήματος, 
έντδς τεσσάρων μόνον έτών.

Έκ τοΰ έργου τούτου, ώς καί έξ άλλων 
πολλών χριστιανικής φύσεως τρανώς άπεικο · 
νίζεται καί διαπρυσίως κηρύσσεται ό περί τά 
ίερά τοΰ Γένους καί τής έκκλησίας μέγας ζή
λος καί ό ευγενής έρως τοΰ άγνοΰ καλογήρου 
και πολυτίμου άγιοταφίτου τοΰ όντως ενάρε
του Γερασίμου.

σαγηνεύσαντο?· έπ’ αυ
τί? έν τίί πρώτη έκκλη- 
σίη έτέλει την θείαν μυ
σταγωγίαν ’Ιάκωβο? ό’Α- 
δελφόθεο?, έπ’αύτί? έγέ
νετο ή έκλογη Ματθίου εΐ? 
άντικατάστασιν τοΰ προ
δότου ’Ιούδα, έπ’ αυτί? 
ίν^ο οίκο? τοΰ Τίοΰ τί? 
Βροντί?, τοΰ Αγαπημέ
νου Μαθητου τοΰ Ίησοΰ 
Ίωάννου τοΰ θεολόγου, 
έν ω οίκω διέζησεν ή Πά
ναγνο? Μητηρ τοΰ Κυ
ρίου και οθεν εΐ? ουρανούς 
μετεστη πρδ? τδν υίδν 
αύτί? καί Θεόν έπ’ αυ
τί? ύπίρχε ναδ? τοΰ Αρ
χιδιακόνου Στεφάνου, έν 
;· έναπετέθη τδ ιερόν τοΰ 
Πρωτομάρτυρος λείψανον·
έπ’ αύτί? τέλο? άπέρ- Εί? τδν Κήπον τοϋ 
ρευσεν ό λόγο? καί ή γά- 
ρι?· «ΈκΣιών ή ευπρέ
πεια τί? ώραιότητο? αύ
τοΰ.’Εκ Σιών έξελεύνεται νόμο? καί λόγος Κυ
ρίου έξ 'Ιερουσαλήμ καί κρινέϊ άναμέσον τών 
έθνών». (ψαλ.49).’Επί τί? Σιών κρίνει ό θεδ? 
τδν κόσμον, ώ? άποφαίνεται ό θείος Δαμασκη
νός, λέγωνβ'Επί οίκον Δαβίδ φόβος μέγας·έκεί 
γάρ, θρόνων έκτεθέντων, κριθησονται άπασαι 
αί φυλαί τη? γη? καί γλώσσαι». Έκ Σιών οί 
θείοι άπόστολοι έκκινήσαντες πάντα τδν κόσμον 
ταΐς αύγαΐς καί θαύμασι τίς ουρανίου διδασκα
λίας έφώτισαν καί κάτηρδευσαν. Ή Αγία 
Σιών είνε τδ μεταίχμιον τοΰ Νόμου καί τίς 
Χάριτο?· καί κατά τήν έποχήν έτι τών φοβε
ρών κατά τίς εκκλησία? διωγμών, έπι τίς 
ιερά? τίς Σιών άκροπόλεως διετηρήθη αλώβη
τος ή άμωμος ημών θρησκεία· διότι κατά τδν 
πρώτον διωγμόν μετά Χριστόν αιώνα,ήτοι τδν 
αιώνα τών διωγμών, επτά ύπόγειοι έκκλησίαι 
έπ’ αυτής ίδρύθησκν· τών επτά δέ τούτων έκ- 
.κλησιών μίαείνεκαί ή εσχάτως άνακαλυφθεΐσά. 
Έχομεν δέ δι’ έλπίδος ή μάλλον δι’ άκρα- 
δάντου πεποιθήσεω:, ότι τών άνασκαφών ύπδ 
τοΰ πολυτίμου ίδρυτοΰ γιγνομένων, πολλά 
ίερά άντικείμενα έξελεύσονται είς φώς, ώς 
άχρι τοΰ νΰν πολλά έξήλθον, ών καί τδ σμι- 
κρότατον τεμάχιον έγκλείει έν έαυτώ μεγάλην 
άρχαιολογικάν καί δή χριστιανικήν άξίαν.

Τδ ύπδ γίν τέως κεκρυμμένον ίερδν καί άρ- 
χαιότατον τής Σιών μουσεΐον έξάγεται νυν 
εΐς φώς καί τής έξαγωγίς ολοκλήρου συντε
λεσθείσης, κατά δίκαιον λόγον ή άξια αύτοΰ 
θά ύπερβαίνη τήν δόξαν απάντων των τοΰ 
κόσμου μουσείων.

’Ακριβώς καί δικαίως· καί διά τούς άνακα-

Μ
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hr--· ........... ,
Ό δόκτωρ Πατρίκιος Όδου^» Εσχάτως d- 

νήγγειλεν, δτι ^φωτογράφησε τήν ζωικήν πνοήν, 
ένφίαύτή ίγκατέλειπε ιό σώμα ίνός θνήσκοντος 
Ανθρώπου ίν τφ νοσοκομείφ τοΰ Λαμερσύ, ίν 
Σικάγφ. Ό δόκτωρ ουτος πριν ή προπαρα
σκευάσω τό πείραμα τούτο είχε σοβαρώς μελε- 
τήση την πρό τίνος γενομένην Ανακάλυψιν της 
περιβαλλούσης τό Ανθρώπινον σώμα ηλεκτρι
κής Ακτινοβολίας, δηλαδή τής περιβαλλούσης 
αύτό αίγλης, περί ής πολύ πρότερον αυτού 
Απεφάνβη και τής όποιας τήν ΰπαρξιν Απέδει- 
ξεν ίμπράκτως. ώς λέγει, δ δόκτωρ Β. Ζ. Κΐλ- 
νερ, .ίκ Λονδίνου,μετά τού οποίου συνειργάσθη 
εΐς τό ζήτημα τοντο πρό τινων ίτών.

Ό κ· Όδονέλ εΐνε πεπειραμένος ίπίστ'ήμων 
καϊ βαθύς γνώστης τών Ακτίνων X. και δστις 
πολλάκις ίξξπληξε διά τών πειραμάτων αύτοΰ 
τονς συναδέλφους τον ίν Σικάγφ' ίκ τούτων d- 
πεδείκνυεν, ότι ή Ανθρώπινη ήλεκτρική Ακτινο
βολία ήδύνατο νά παρατηρητή ύπό τών Ανθρω
πίνων όφθαλμών.

Εις τά Αποδεικτικά ταΰτα πειράματά τον είχε 
λάβη ώς Υποκείμενα τέσσαρας νέας γυναίκας, 
μεταχειριστείς δί διαφόρους χημικός ουσίας ίγ- 
κεκλεισμένας εντός δύο Υελίνων πλακών, είχε 
σχηματίση πινάκιον διά μέσον τον οποίον οί 
προσκληθέντες Ιατροί, οίτινες παρηκολούθουν 
τά πειράματα ταντα, παρατηροϋντες τάς τέσσα
ρας γυναίκας, ήδυνήθησαν νά διακρίνωσι πέριξ 
τον σώματός των τήν ίκδήλωσιν τής Ακτινο
βολίας, ίν εΐδει φωτεινής αίγλης, περιβαλλούσης 
τά σώματα αϊτών.

Μετά. τήν επιτυχίαν τών τοιούτων πειραμά
των τον ο δόκτωρ Όδονέλ, ίπανέλαβε τό πεί
ραμα ίν μεγάλη ήσυχία ίν τή κλινική τον, ίπι 
Ασθενούς έτοιμοθανάτου, δλίγων στιγμών νπο- 
λειπομένων αύτφ έτι νά ζήση· Ενταύθα, ώς 
ομολογεί, τφ Απεκαλύφθη <ιή εκφυγή τής ίκ- 
πνοήςπ.

«Παρετήρουν τόν Ανθρωπόν, λέγει, διά μέ
σου τον Υαλίνου πίνακος ίπι ήμίσεΐαν ώραν. 
Ή ήλεκτρική Ακτινοβολία ίφαίνετο λίαν ευκρι- 
νώς. Ό Ασθενής ήδννάτει ταχέως, ίγώ δε δεν 
τόν εγκατέλειπον δια τών όφθαλμών. Μετ’ ο
λίγον ό ιατρός, δστις ήκροατο τών παλμών τον, 
ίδήλωσέ μοι, ότι 6 θάνατος είχεν ίπέλθη. Αυ
τοστιγμεί δ' ίγώ παρετήρηοα τότε, ότι ή Ακτι
νοβολία, ήτις περιέβαλεν δλον τό σώμα τον μέ
χρι τής στιγμής ταύτης, ίξηφανίσ&η. Αεν δύνα
μαι ν’ Αποφαν&ώ, ίάν ή Ακτινοβολία αντη είνε 
ή ψύχη ή Αλλο τι. Μοί είνε όμως Αδύνατον νά 
βεβαιώσω τί αΰτη Αντιπροσωπεύει. Έν πάση 
όμως περιπτώσει ή πείρα και at γνώσεις μου 
Αγονοι νά πιστεύσιρ, ότι τοντο είνε «τά ρεΰμα 
τής ζωής»,καθ’ όσόϊ-μόνον αντη Ακολουθεί τόν 
Ανθρωπον μέχρι τής ίντελοΰς Ακινησίας του.»

Αί Αμερικανικοί ίφ'ημερίδες Αφιέρωσαν πάμ~ 
πολλά Αρθρα, ίν οϊς Αναγράφουσι τήν ξκθε" 
σιν ταύτην τοΰ δόκτορος Όδονέλ. ΟΥδεμία δ’ 
ίκ τούτων φαίνεται Απιστούσα πρό τής γενομέ- 
νης Αποκαλύψεως ταύτης.

Έκ τής Ανακοινώσεως ταύτης δύο ζητήματα 
πρέπει νά λάβη τις υπ" δψει δια νά παραδεχθή 
τδ δυνατόν τής τοιαύτης πραγματικότητας. Πρώ
τον τό παν&ομολογονμένως φυσικώς ορθόν, 
ότι ουδαμοΰ ίν τφ ούμπαντι Υπάρχει δρατώς 
ή Αοράτως κενόν και ότι συνεπώς, Αφοΰ οΰδα- 
μθϋ Υπάρχει κενόν, ούδίν ίκ τον μηδενός δύ
ναται νά λάβη Υπόστασιν, Απαιτουμένης πάντοτε 
τής αίτιας, και δεύτερον, ότι οΥδεμία ίν τή δη
μιουργία Υπόστασις Απόλλνται ποτέ, τών πάντων 
Ακολουθούντων Απαράγραπτον φυσικόν νόμον, 
Αμετάτρεπτον ρονν καί ίξέλιξιν, μεταβολήν καί 
Αλλοίωσιν τών Αποτελούντων αύτά μορίων, οΥ- 
δέποτε όμως ον δ’ ίνός αύτών άπαλλυμένου.

Τούτων όντως ίχόντων καταλήγομεν εΐς τήν 
Ακόλουθον σκέψιν: "Η ψυχή δέον νά σννίστα- 
ται ίξ Απλόν και Αδιαιρέτου στοιχείου, Απορ- 
ρέοντος ίκ τής γενικής πνευματικής όντότητος, 
ήτις διέπει τό σύμπαν, Αποτελοϋντος δέ δια
νοητικήν Ακεραίαν ο-υσιαστικότητα, μή δνναμέ- 
νην νά ή ούτε Ακριβώς απλή τις ουσία, ούτε 
καί αυλόν τι, καθόσον ή μεν ουσία είναι πραγ
ματικόν σώμα φαινομενικώς δρατόν καϊ Απτόν, 
τό δε αυλόν δίν Ιχει Υπόστασιν καί δεν δύναται 
νά Υποπέση εΐς τάς αισθήσεις μας.

"Αρά ή ψυχή Αφοΰ δύναται νά καθίσταται 
ήμΐν δρατή, ώς βεβαίοΰται πολλαχόθεν και ίν 
δράμασι καί ίν πνευματικαϊς ίπικλήσεσι, δέον 
νά κατατάσσεται εΐς ετέραν τινά τάξιν, διάμε
σον, όντως είπεΐν, αΐθερίαν, πνευματικήν ου
σίαν ή δντότήτα, δρωμένην καί άφανιζομένην, 
σνστελλομένην και διαστελλομένην, ώς δ αιθήρ, 
τά φώς, ό ήλεκτρισμός κτλ. και κατά κανόνα 
εχονσαν ιδίαν βούλησιν καί σνναίσθησιν.

Ή ψυχή επομένως, αν Αποδειχθή ορθή ή 
Ανακάλνψΐς τον κ.Όδονέλ, ίπιρρωνύει τήν νέαν 
θεωρίαν, ήτις Αποδέχεται τήν ψυχήν ώς σώμα 
Υπαρκτόν ίν τώ ούμπαντι καί Αποτελούν μέρος 
τής φύσεως και συνεπώς καϊ τής αίωνιότητος.

Φ. π.

ΟΙ ΡΙΝΟΚΕΡΩ

01 ρινόκερω είναι ζώα σπάνια όλονίν ίκλεί- 
ποντα εκ τής γής κα), Αξίζει τόν κόπον ν' Λνα- 
φέρωμεν τινά περί αύτών.

Μεταξύ δλων τών μαστοφόρων ζώων μόνον 
τά μηρνκαστικά φέρονσι κέρατα και όχι Απαντα' 
ίκεΐνα δε τά όποια ίχονσι τοιαντα, τά φέρονοιν 
ίπι τοΰ μετώπου. ΟΙ ρινόκεβίΰ, πί.ρΐ ών θά 
όμιλήοωμεν ήδη,'φέρονοιν επί
σης κέρατα καί μερικά μεν ίξ 
αύτών φέρονσιν ίνα, ετερα δε 
δύο καί όχουσιν αύτά επί τής 
ρινός, τό εν όπισθεν τον 5λ 
λον. Τά κέρατα τών ρινόκερω 
Αποτελούνται ίκ τής αύτής ου
σίας, ήτις σχχ]ματίζει τό ίγκοι- 
λον κεράς τώ>ν μηρνκαστικών. 
Τό δστεώδες στέλεχος παρ’ αύ- 
τοΐς ελλείπει εντελώς, κατά συ
νέπειαν τά κέρατα ταΰτα Απο- 
κλειστικώς παράγονται ίκ τοΰ 
δέρματος,δηλαδή εΐνε μία πρόσ- 
φνσις. τού τριχώματος καί τοΰτο 
δφθαλμοφανώς φαίνεται, καθ’ 
όσον Ακριβώς τά κέρατα ταντα 
συνδέονται μετά τών νημάτων 
τών τριχών, πρός α είνε προ- 
σκ κολημένα. Οι ρινόκερω ε- 
χονσι τρεις δακτύλους ίν όλφ 
εΐς τούς τέσσαρας αϊτών πό
δας, ίκαστος δε δάκτυλος είνε 
προφνλαγμένος εντός πλατέος 
καί βραχέος σανδάλου.

Οί πόδες τών ρινοκέρων είσϊ 
χονδροί καϊ βραχείς, τό σώμα 
ίπίμηκες, στερεόν, . βαρύ, μέ 
πελωρίους διαστάσεις και ή κ«- 
φαλή πολύ εκτεταμένη.Ό ειρ- - 
μός τών δδόντων διακρίνεται έκ 
τής έλλείψεως τών κυνοδόντων 
και ίκ τής παρουσίας τεσσά
ρων χονδροειδεστάτων τομέων, 
οίτινες προεξέχονσιν συνφδά 
τή προϊούση ήλικίφ. Τό τρί
χωμα εΐς τινας εξ αύτών είνε 
ρυτιδωμένου καϊ παρουσιάζει 
ώσει προσκεκολημένας ξπ’ αϊ<- 
τον πλατείας Ασπίδας, εΐς όλλονς δέ εΐνε ρυ· 
τιδώδες καϊ εΐς Αλλους λέίον. Έκ τής δια
φοράς δέ τον τριχώματος ώς καϊ ίκ τής πα
ρουσίας τοΰ ενός ή δύο κεράτων βρίζεται καϊ ή 
κατάταξις αύτών.

Τά τερατώδη ταΰτα μαστοφόρα ζώα ζώσιν 
δπως καί οί έλέφαντες ίν τοΐς τροπικοΐς δά- 

σεσι τής παλαιός Ηπείρου καϊ βλάπτουσι τότε 
σοβαρώς τάς καλλιέργειας τών ανθρώπων.

Ό Ινδικός ρίνόκερως, ό μονόκερώς ρινόκε- 
ρως εΐνε ?ν ίκ τών χονδροειδέστερων ζώων, δι- 
αιτώμενος καθ’ όλην τήν “Ηπειρον ττον Ανα
τολικών "Ινδιών, Από τής Βεγγάλης μέχρι τής 
Χοχιγκίνης. Φθάνει μέχρι τοΰ μήκους τών τεσ

ΡΙΝΟΚΕΡΩ5 Ο ΙΝΔΙΚΟΣ ·Μ0Ν0ΚΕΡΩ2)

σάρων μέτρων καί δψους δύο μέτρων,·! τά δέ 
κέρας αυτού είνε μακρόν ίως ήμισυ μέτρόν. 
Φέρει τέλειον θώρακα' μία Ασπϊς καλύπτει τήν 
ράχιν, ίτέρα τούς ώμονς, τρίτη ίήν κοιλίαν, 
τετάρϊη τούς γλουτούς καί·· πέμπτη τούς μη
ρούς. Οί ήλικιωμένοι ρινόκερω, δχονσι γενικώς 
χρωματισμόν δμοιομόρφως λενκόφαιον οκοτει-
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νόν, οΐ δέ νέοι φέρουσι τοιοΰτον Ανοικτόν. Ύ- 
πάρχόυσιν έπίσης και Αλλα εΐδη ρινοκέρων εις 
τας μεγάλος νήσους τής Σόνδης. "Εν είδος 
τής Γιάβας φέρει εν μόνον κεράς, έτερον Si τής 
Σουμάτρας φέρει δύο, τοΰτο δέ έπικυροΐ τήν 
συγγένειαν αύτών πρδς τά Αφρικανικά είδη.

Πάντες οϊ ρινόκερω τής ’Αφρικής φέρουσι 
δύο κέρατα. Ό μάλλον Αξιοσημείωτος καί με- 
γαλείτερος ώνομάσθη έπι τούτφ ρινόκερως δί- 
κερως καί δέν είνε μέν μικρότερος τον μονό- 
κερω, άλλά έχει τήν κεφαλήν βραχυτέραν. Τδ 
πρώτον, κέρας εϊνε μακρότερον τον δευτέρου. 
Το τρίχωμα εινε φαιού σκοτεινού χρώματος, 
κλίνοντος πρδς τδ μέλαν,’διητατο δέ είς πα
λαιούς χρόνους καθ’ δλην τήν Αφρικανικήν 
“Ηπειρον μέχρι τον Ακροτηρϊου τής Καλής 
Έλπίδος, Αλλά ένεκα τών καταστροφών, ας 
επέφερε εις τάς καλλιέργειας, οί Αποικοι τδν 
Απώθησαν πρδς βορρ&ν είς τδ έσωτερικδν τής 
Αφρικής.

Εϊνε εύνόητος δ κίνδυνος τής Θήρας τών 
τοιούτων ζώων, Ατινα δέν φοβούνται Αλλον 
παρά τδν Ανθρωπον, ένφ Αφ ’ έτερον πώς Αγών 
έκ μέρους τών Αλλων φοβερωτέρων ζώων θά 
ήτο μάταιος καί δια τοΰτο Αποφεύγουσι ταΰτα 
πάντοτε νά τδν πλησιάζονσι.

Οί ρινόκερω Ενοχλούνται ύπδ ποικίλων ει
δών παρασίτων εντόμων, δτε πτηνά τινα πα- 
ρέχουσιν αύτοις τάς Εκδουλεύσεις των, Απηνώς 
κυνηγοΰντα ταΰτα, καί ώς έκ τούτου πολλάκις 
παραμένουσιν έπί πολύ έπ’ αύτών.

“Ετερος ρινόκερως τής Άβυσσινίας, δ Τσι- 
τλόας διακρίνεται. έκ του ώχρου ύπομέλανος 
χρώματός του και έκ τών δύο κεράτων, Ατινα 
φέρει έπι τής ρινός του, έξ ών τδ δεύτερον 
διευθύνεται πρδς τδ έμπροσθεν και εϊνε γενικώς 
μακρότερον τοΰ πρώτου.

PiNOKEPQS ΔΙΚΕΡΩΣ

Οί ρινόκερω ούτοι, δ μονόκερως' ώς καί ο 
δίκερως μετεφέρθησαν πολλάκις έν τοϊς ζωολο
γικούς κήποις τής Εύρώπης, ώσαύτως δέ έθεά- 
θησαν καί έν τφ ϊπποδρομείφ τής Αρχαίας 
Ρώμης, δι’ δ και Αναφέρονται είς πολεμικός 
ώδάς. Σήμερον δμως ούτοι σπανίζουσιν έν Εύ
ρώπη, καθ’ δσον τδ γένος τούτο βαθμηδόν 
εκλείπει, ώς έπίσης έκλείπονσιν καί Απαντα τά 
έπίφοβα και περιττά θηρία τών Αγρίων δασών, 
τά δποΐα βαθμηδόν περιέρχονται καί ταΰτα είς 
τήν ήμερότητα διά τής καλλιέργειας καϊ χρη- 
σιμωτέρας περιποιήσεώς των.

φ. Π.

ΕΘΥΜΩΣΕΧ! —

Έθύμωσες.... Άλλά γιατί 
στά λόγια μου θυμώνεις 

χαί μ’ ένα βλέμμα σου άγριο 
σκληρή μέ θανατώνεις.

θέλεις καί πάλι νά στό πώ, 
πώς οποίος στή καρδιά του 

ακούει άγάπη σταθερή 
χάνει τά λογικά του 

καί χάνεται μπερδεύεται 
κάθε μιλιά στό στόμα 

ζηλεύει καί τόν ίσκιο του 
καί τό βεό του άκόμα;

Ζάκυνθος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

ήρωϊσμός τών έγκλει
στων έν Μεσολογγίφ 
Ελλήνων, ώς γνωστόν, 
εϊχεν έκδηλωθή έπανει- 
λημένως και πρό τής 
περιφήμ.ου εξόδου.

Τάς συχνάς έφοδους 
τοΰ Ρεσίτ πασσά άπέ- 
κρουσαν οί πολιορκούμε- 
νοι εύχερώς, ή δέ φρουρά 
της πόλεως δις άπετόλ- 
μησεν έξόδους διά χι-

λίων μόνον άνδρών, οϊτινες ξιφήρεις έπελ- 
θόντες κατά τεσσάρων πυροβολείων, έξέβαλον 
τούς πολιορκητάς και έπήλθον συναποφέροντες 
αιχμαλώτους, σημαίας και όπλα.

Άφ’ ετέρου οι θαλασσινοί ήρωες Μιαούλης 
καί Σαχτούρης, άψηφοΰντες τόν όσμανικόν 
στόλον έσιτοδότησαν την πόλιν περί τά τέλη 
τοΟ ’Ιουλίου 1825, μετά τινας δέ ήμέρας ό 
Κίτσος Τζαβέλας μετά τών Σουλιωτών του 
είσήλθεν είς τήν πολιορκουμένην, έμψυχώνων 
τήν φρουράν.

Αίφνης ένψ ό Ρεσίτ, άπηλπισμένος ήτο 
έτοιμος νά λύση τήν πολιορκίαν, έπεφάνει ό 
Αιγυπτιακός στόλος κατά τάς άρχάς τοδ Νοεμ
βρίου, δστις καί άπεβίβασεν 8,000 άραβας. 
Έν τούτοις ο Μιαούλης και πά,λιν άπτόητος 
διέσπασε τόν Αιγυπτιακόν στόλον, δίς άκόμη 
κομήσας τροφάς είς τήν πεινώσαν πόλιν, οπού 
είχαν ήδη καταβοοχθίση τάς καμήλους, τούς 
όνους και ήμιόνους.

Οί Τουρκοάραβες διά τών 40 τηλεβόλων 
των έρριπτον είς τήν πόλιν 2,000 σφαίρας 
και βόμβας κατά εικοσιτετράωρον, δις δ’ έπε- 
χείρησαν έφοδους, μετά τόν Φεβρουάριον, 
άλλ’ έπαθον πανωλεθρίας. Ένθαρρυνθεΐσα ή 
φρουρά τοδ Μεσολλογίου, εξέρχεται έν καιρφ 
νύκτας καί είσβαλοϋσπ είς τά Οχυρώματα τών 
πολεμίων, άπήγαγεν όπλα πολλά ώς καί αι
χμαλώτους.

Κατάπληκτοι οί δύο πασάδες πολιορκηταί 
έκ τοδ θράσους τής δρακός έκείνης τών Ελ
λήνων καί αίσχυνόμενοι διά τάς άδρανούσας 
δυνάμεις αύτών, ώμωσαν τάχιστα νά έκδικη- 
θουν. Πρώτος δέ ό^Ρεσίτ μετά των ’Αλβανών 
του έφώρμ.ησεν είς τήν Κλείσοβαν, οπού ένε- 
δρευεν ό Κίτσος Τζαβέλας μετά 4 μικρών πυ
ροβόλων καί 130 μόνον άνδρών. "Οταν δέ <5 

Ρεσίτ πληγωμένος είς τήν κνήμην, κατγ,σχυ- 
μένος καί είς μάτην άπωλέσας 600 άνδρας 
έπέστρεψεν είς τό στρατόπεδον, ό. Τμβραΐμ, 
άλαζωνικώς σκώπτων τήν άποτυχίαν του είπε : 
αΤώρα βλέπεις, πώς οί άνδρες μου θά κυριεύ
σουν αύτό τό φρούριον» .Στελλει λοιπόν τόν τρο
μερόν Χουσείμπεϊν, τόν πορθητήν τής Κρήτης, 
Κάσσου καί Σφακτηρίας, άλλά δέν ήργησε καί 
ούτος νά έπανέλθη πληγωμένος βαρέως είς τό 
μέτωπον, άφοΰ έκ τών άράβων του 800 έθυ- 
σιάσθήσαν είς τήν τρομεράν Κλείσοβαν.

Έν τούτοις τό Μεσολόγγιον έπείνα. Πο
λυάριθμος στόλος απέκλεισε τήν δίοδον είς 
τόν Μιαούλην, καί οί δυστυχείς έτρέφοντο μέ 
γάτους, ποντικούς, δέρματα καί φύκη. Καί 
ένφ ή· άδιάλειπτος πυρίνη βροχή τών Τούρ
κων έπι τόσους μήνας μόλις ήλάττωσεν τήν 
φρουράν κατά τινας εκατοντάδας, ήδη ή πείνα 
έκ τών 12,000 κατοίκων έθέρισεν 3 000. 
Τότε άπεφασίσθη ή περίφημης έξοδος. Τρεϊς 
χιλιάδες μαχηταί, οί έναπομείναντες,έσκόπουν 
τήν νύκτα τής 10 ’Απριλίου 1826 νά διασπά- 
σωσι τούς έχθρούς, τά δε γυναικόπαιδα έπωφε- 
λούμενα τής συγχύσεως, θά τούς ήκολούθουν.

Δυστυχώς ό. Ίμβραΐμ ήτο παρασκευασμέ
νος καί όμως οί Μεσολογγΐται διηρημένοι 
είς τρεις στήλάς, ξιφήρεις ωρμησαν, άλλα- 
λάζοντες, μ.αινόμενοι/ ώς άλλοι Τιτάνες, ύ- 
περπηδώντες πάν έμπόδιον, τάφρους, δοκούς, 
και όχυρώματα, κατακόπτοντες τόύς έκπλή- 
κτους άραβας διασπώντες τούς ίπολιορκη- 
τάς καί σαρώνοντες τά πάντα,- Δυφυχώς, ώς 
είπομεν,οί εχθροί ήσαν συντεταγμένοι’ και μετά 
τήν πρώτην κατάπληξήν,,.πολλά τάγματα έξώ- 
θησαν τά γυναικόπαιδα πρός τήν,^ό&ιν.

Φρικώδης άγων τότε συντελείτάΙ&Όί άπε- 
γνωσμένοι ελληνες κάμπτονται,,. σ«μπαρασύ- 
ροντες όμως εκατόμβας έκ <ών"'άπιστων. Αί 
γυναίκες ρίπτουν λίθους, και· ίάί^ουν τούς 
απίστους πολιορκητάς,- ένφ ό'ήρω^ί,’άναψά- 
λης άνατινάσσει τήν μεγάλην π.υρ^ίδαποΟή- 
κην, πυρπολήσας όδτέ>; ■,^ές χιλιάδας 
'πολιορκητών χαί.;πολίορ»θυ£ενων.< 
. Λυσσώ'ντες οί έχΐροί κατέσφαξαν'··τρεις χι
λιάδας ψυχών καί τέλος έξηνδραπόδησαν τά 
περισωθέντα γυναικόπαιδά. Τοιαύτη ύπήρξεν ή 
περίπυστος έξοδος τοΰ Μεσολογγίου, μοναδικόν 
παράδειγμ-α ήρωϊσμοΟ είς τήν ιστορίαν.
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ΟΡΟΣ ΕΒΕΡεΣΤ , (Γκαονοισανκάο)

τελεσμάτων τής καταμετρήσεων τής κορυφής τών Ίμαλαΐων- 8,840 μέτρα ! Τό Γκαου- 
οισανκάρ ήτο τό ύφηλότερον σημεϊον τής γηΧνης σφαίρας, τό γιγαντωδέστερον τών 
όρέων. Έκτοτε μετωνομάσθη πρός τχμήν τοΰ αρχηγού τής αγγλικής αποστολής Έ
βερεστ. Ή φωτογραφία' τής δυσθεωρήτου ταύτης γηχνης κορυφής, ήν δημοσιεύομεν, 
έλήφόη έκ τού όροπεδίου τού Θιβέτ, τού μυστηριώδους καί απροσίτου μέχρι τής χθες 
ακόμη, άπέχοντος 50|χιλιόμετρα άπό τού Έβερεστ.· '

Η ΚΟΡΥΦΗ TOT SIHIOHOY

Α
πό τήν πρωτεύουσαν τού Σικίμ- 
Γκαντόκ, παρά τούς πρόποδας 
τών Ίμαλαϊων. διακρίνεταχ ή άπαστρά.- 

πτουσα πανύψηλος καί μονήρης κο
ρυφή τού Σινιολχού. Δέν είνε βεβαίως 
τό ύφηλότερον σημεχον τών Ίμαλαϊων.

Παραπλεύρως αυτού ύπερήφανον δε
σπόζει τό Καντσινζίνκα, ύφηλότερον 
κατά 500 περίπου μέτρα. Καί περαι
τέρω τό Έβερστ περιφρονεϊ άπό. το ύ
φος του τήν γήν ούμπασαν.

Τό Σινιολχού όμοιάζει πρός τό Μά- 
τερχορν. Άλλ’ αύτό μέ τά 1,300 μέ
τρα του ύπεράνω τής μέσης γραμμής 
τών "Αλπεων, δέν έγγίζει ούτε τούς 
πόδας τού άντιπάλου του, ύύουμένον 
μέχρι 8,000 μέτρων. ! Δνσκόλως δύναΓ 
ταί τις νά φαντασθή τό μεγαλοπρεπές 
πανόραμα, τό όποιον παρουσιάζει ή κο
ρυφή αυ^η, κατά τάς δύσεις τού ή
λιου, λουομένη είς μαγικός αποχρώ
σεις νεφών καί φωτός, άπαστρ'άπτουσα 
είς τάς όνειρώδεις αντανακλάσεις τών 
ασπίλων χιόνων της.·

Π
 ΡΟ εξήκοντα 

περίπου έτώγ 
ή Άγγλικήκυβέρ- 

νησιςδιωργάνωσεν 
αποστολή νύπό τήν 
αρχηγίαν τοΰ Έ
βερεστ, πρός κα- 
ταμέτρησιν τών Ί- 
μαλαϊων όρέων,τής 
παμμεγίστης ταύ
της ράχεως τών ’Ιν
διών. Ή αποστολή 
αΰτη μετά, δυσπε- 
ριγράπτων κόπων 
καί αφανταστών 
δυσχερειών προ- 

_ βαίνουσα είς τό έρ- 
γον της, κατάπλη
κτος αίφνης έμει
νε προ τών άπο-

ΤΟ ΣΙΝΙΟΛΧΟΥ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εχς τρόπος μαγνητίάεως.
Λάβετε «ν μφχαιρΐδιον; θέσατε τήν λεπίδα αύτοΰ 

έπι τής ράχεως ένός πτυαρίου τής εστίας, ώς παρί- 
σταται ίν τή εικόνι και είτα διά μέσου πυρολαβί- 
δος κεκλβισμένης τρίψατε ένεργητικώς τήν λεπίδα 
τοΰ μαχαιριού διά τής αΰτής φοράς πάντοτε, έπ 
τών ά ω πρός τά κάτω, τρίβοντες Ιδία τδ άζρον

τής λεπίδος.' Άπό καιρού δέ είς καιρόν Αναστρέφετε 
τήν λεπίδα, ϊνα ή τριβή γίνεται άμφοτέροθεν.Οΰτω 
άφοΰ τρίψετε τδ μαχαιρίδιον έπι 40—50 δευτερό
λεπτα, ή λεπις θά ήναι μεμαγνητισμένη καί θά 
έλκη (σηκώνη) χαλυβδίνην βελόνην, γραφίδα με- 
λαλλίνην κτλ.

Ό μαγνητισμός οίνος διαρκεϊ έπί μακρόν. Τό 
πείραμα τούτο δέν άναφέρεται έν τή. φυσική κα'ι 
έλπί'ζρμεν, δτι. έσεται αφορμή νέας μελέτης έπι τοΰ 
νεωτέρον τούτου μαγνητικοΰ φαινομένου.

♦.Π.

ΠΦΕΛΙΜΟΙΓΝΠΣΕΙΣ
Τό· λινόν καθίσταται Αδιάβροχου.— Βράξόμεν 
έπί. 24 ώρας εις μέτριον πΰρ 150 χγρ. λιθάργυρου 
μέ 15 χγρ. καλού λινελαίου. Μέ τό θερμόν τούτο 
έλαιον έπιπάζομεν τό λινόν· Ό άπλοΰς οδτος τρό
πος είναι κατάλληλος διά λινά σκηνών, παραπε
τασμάτων, καλυμμάτων Αμαξών κλ.

>χ
Κόλλα πρός όθλληήτιν μνών.—βέτομεν 750 

γρ. . κολοφωνίου είς 320 γρ. τευτλελαίου καί προ- 
σθέτομεν 100 γρ. μέλινος.

Σιδηροΰνα αθγά.—Τοιαΰτα αυγά γεννά μέν 
έκάστηλδρνις, δυνάμεθα δμως νά αύξήσωμεν τό 
ποσόν τοΰ περιεχομένου σιδήρου, δίδοντες είς τάς 
δρντθας;’®ΐδηρούχον ·τροφήν. Συνιστώσι νάπροσμι- 
γνύεται είς τά πίτυρα δλίγος θειϊκός σίδηρος' καί 
Ανθρακικόν κάλιον. Είς τήν διάλυσιν παράγεται Αν
θρακικός σίδηρος, δστις άπορροφάται ευκόλως 5πό 
τών πεπτικών όργάνων τών όρνίθων.

- Πρόκειται περί έψευρέσεως μεγάλης 
σπουδαιότητος, έχούσης ώς σκοπόν τήν 
άμεσον μετατροπήν τοΰ ηλιακού ψωτός 
είς κινητήριον ατμομηχανήν. , Ό . εύψυής 
’Αμερικανός μηχανικός Φρ. Σιούμαν έ- 
πραγματοποίησε τήν απίθανο ν αυτήν ίδέαν 
χρησιμοποιήσας τό διά κατόπτρων συλ- 
λεγόμενον ψώς τοΰ ήλιον διά τήν άμεσον 
δι’ ατμού κίνησιν τών μηχανών.

’Ανέκαθεν,ώς γνωστόν,άπησχόλησε τούς 
είδικονς ,τό πρόβλημα τής έξαντλήσεως 
τών ανθράκων καί της άντικαταστάσεως 
σύτών δι’άλλου Ισοτίμου θερμαντικού μέ
σου. Ή έξάντλησις τών ανθράκων θά έπι- 
φέρη επί τής γής άψάνταστον δυστυχίαν 
καί αθλιότητα, έάν δέν εύρεθή άλλος τρό
πος διά τήν κίνησιν τών μηχανών, έξ ών 
έξαρτάται κατά τό πλεϊστον ό βίος τών 
πεπολιτισμένων λαών.

Είς τινα πεδιάδα λοιπόν έστησεν ό ανω
τέρω ’Αμερικανός 13 κάτοπτρα· έπί ειδι
κών βάσεων, κάτωθι τών οποίων ύπάρχουν 
μικρά ποσά ύδατος, τά όποια θερμαίνον
ται ύπό τού ηλίου τοσούτον, ώστε νά με- 
ταβάλλωνται είς ατμόν. Ό ατμός ούτος 
διά κοινού σωλήνος άγεται πρός μίαν κι
νητήριου μηχανήν, ή όποία διά ύυκτη- 
ρίων τόν φέρει πάλιν πρός τά κάτοπτρα. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον δέν δαπανά ή μη
χανή ούτε έν δράμιον καυστικής ύλης, 
ούτε ύδωρ καί λειτουργεί άψ’ έαυτής.

·*«Ηί·Σ8®3*·

*Άχ ! θυμήσου τά βράδυα έκεΐνα 
’Ποΰ γλυκά Αγκαλιασμένα τά δυό, 
Μάρτης ήτο, ίψηλά ή σελήνη 
’Στοΰ έρωτός μας τό .μεγάλο βωμό.

>*«.
‘Άχ! θυμήσου τ’ αστερία πώς ’λάμπαν 
Στά ούράνία κι’ αυτά χαρωπά 
Τί βραδυές, τί νυχτίές ήσαν ’κείνες. 
Αχ! τί όνειρα μάγα, γλυκά.

χκ

Πώς επέρασαν οί χρόνοι έκεΐνοι 
Πώς έσβέσθησαν ήμέρες χρυσές, 
Πώς νεκρώθη αγάπης καμίνι 
Πώς ’ξνμέρωσαν τέτοίες βραδυές !

>»<
Τώρα πείά μαγευμένη Αγάπη 
Αναπαύσου στής μαύρες ίτηές

Μά ! ένθυμήσου έκεΐνα τά βράδυα
“Αχ ! θυμήσου αυτές τής νυχτιές.

>·<
Ένθυμήσου έκεΐνα τά βράδυα 
’Ποΰ γλυκά Αγκαλιασμένα τά δυό
Τώρα πεΐά είς τά μαύρα σκοτάδια 
Η καρδιά τραγου&εΐ πεθαμένο σκοπό.

SO*IA Κ. OIKONOMliOr

ΑΧ! ΘΥΜΗΣΟΥ

Ή ιστορία του βιβλιοπώλου Βικεντίου έκ 
Βαρκελώνης, καταδικασθέντος εΐς θάνατον τδ 
1836, είνε ή περιεργοτέρα καί δραματικότερα 
■περιπέτεια, έξ δσων ποτέ συνέβησαν χάριν τού 
πάθους τής βιβλιοφιλίας.

Εΐς τήν Βαρκελώνην ύπδ τάς στοάς, άί 
όποΐαι περιβάλλουν τήν πλατείαν βορειοδυτι
κές, ήσαν έγκατεστημένοι πολυάριθμοι πα- 
λαιοπώλαι, ίδια δέ ύπαρχον έμποροι πα
λαιών βιβλίων. Προ πολλών ετών έξήσκει εΐς 
τδ μέρος τούτο ό Αυγουστίνος Πάοξοτ τδ 
έπάγγελμα τούτο,μή προσποριζάμενος βεβαίως 
πολλά κέρδη, δτε μετά τάς λεηλασίας τών 
μοναστηρίων, εΐς συνάδελφός του ένοικιασε 
τδ γειτωνικδν διαμέρισμα, οστις άν και έ- 
φόρει κοσμ.ικά ενδύματα, δέν ήτο δύσκο
λου ν’ άναγνωρισθί} ώς ό εις πρώην καλογηρος. 
Πράγματι δέ ήτο ό άδελφδς Δον Βικέντιος εκ 
τοΰ Μοναστηριού Πόβλετ τής Ταρραγόνης. Ό 
πτωχός ιερωμένος δέν έπαυε διηγούμενος τήν 
καταστροφήν τοΰ μοναστηριού των. Η οκνηρά 
μοναχική ζωή τοΰ παρελθόντος δεν άνεδαυλιζε 
τάς θλιβεράς άναμνήσεις του. Δεν έλυπεΐτο 
διά τάς πλούσιας προσόδους του κοινοβίου,ούτε 
διά τάς τριάκοντα καταλανάς λίβρας, τάς 
όποιας έπληρωνεν είς τούς καλούς πατέρας τδ 
χωρίον Πόβλετ.’Εκείνο οπού έπίεζε τήν ψυχήν 
του και τδν κατέθλιβεν, ήτο ή άνάμνησις τής 
μεγαλοπρεπούς βιβλιοθήκης τοΰ μοναστηριού, 
τήν οποίαν είχε δωρήσγ εΐς έκ τών τελευταίων 
βασιλέων τής ’Αραγώνος. Εΐχεν ώπλώς συνη
θίσει νά βλέπη τά πολυάριθμα χειρόγραφά της 
έν πλήρει τά^ει, έντδς τών έβενίνων θηκών, 
χωρίς καί νά κάμνγ χρήσιν τούτων. Ήξευρεν 
δμως τί πλοΰτον γνώσεων ένέκλειεν ό θησαυ
ρός οδτος τής σοφίας.

Είτε δέ έκ τής πολλής θλίψεως, τήν οποίαν 
έδοκίμασεν έκ τής άπωλείας ταύτης, είτε έκ 
τής ζωηρδίς συγκινήσεως, ήν ήσθάνθη, βλεπων 
έρημούμενον τδ μοναστήριόν των, τδ λογικόν 
πάντως έξέκλινε τής επισήμου τροχιώς τον, 
τό πρός τά βιβλία πάθος του ηύξήθη καί δέν 
ώνειρεύετο παρά βιβλιοθήκας, δεν ωμιλει παρα 
διά βιβλία.Δέν άνεγίνωσκε σχεδόν τίποτε,άλλ’ 
ήξευρεν ολας τάς άρχαίας εκδόσεις. ’Εννοεί 
μέ έν παράδοξον ένστικτον τήν άξίαν τών 
παλαιών χειρογράφων, πριν άκόμη τά άνοιξή., 

’Ακριβώς δέ διά νά ικανοποιήσει αυτό τό 
Τίάθος του, τήν άνάγκην νά βλέπγ καί ψηλα- 

φίζγ διαρκώς βιβλία, έγένετο βιβλιοπώλης .Λέ
γουν μάλιστα, οτι δέν ήσαν μόνοι οί πορθηται 
καί οι άρπαγες οί λεηλατήσαντες τούς φιλολο
γικούς θησαυρούς του μοναστηριού. ’Αλλά καί 
ό Δδν Βικέντιος βλεπων, οτι δ'λοι άφήρουν, 
έκαμνε καί αυτός δπως καί οί άλλοι. Τδ βέ
βαιον όμως είναι, δτι τδ κατάστημά του ήτο 
άριστον καί πολύ πλούσιον.

Ήτο δέ γνωστότατον, δτι ό ^δν Βικέντιος 
δέν παρουσίαζεν είς τούς πελάτας του τάς 
πολυτίμους έκδόσεις του. "Επρεπε νά ήτο πολύ 
στενοχωρημένος οικονομικώς, διά νά άποχωρι- 
σθνί ενός πολυτίμου βιβλίου του, · καί παλιν 
έπρόβαλε μυρίας δυσκολίας, άνύψου τάς χοημα- 
τικάς άξιώσεις του καί ή συγκίνησίς του έπί 
τφ άποχωρισμφ ήτο τοιαύτη, ώστε τδ πρόσω- 
πόν του νά γίνεται έναλλάξ κόκκινον καί ΐό- 
χρουν, οί μυώνες του προσώπου του έξωγκοΰντο 
καί τρομεροί στεναγμοί έτάρασσον τδ στήθος 
του.

* ·
*

Έν τούτοις αί έργασίαι τοΰ Δδν Βικεντίου 
έβαινον αισίως, πολύ εύτυχέστεραι δλων όμοΰ 
τών λοιπών άντιπάλων του. Ούτως ώστε 
άπαντες οί λοιποί τδν έμίσουν καί συνεφωνη- 
σαν, προεξάρχοντος τοΰ Πάτξοτ, να συνασπι- 
σθώσι κατ’ αύτοΰ καί νά καλυπτωσι άπασας

Ώρμηαα xai τδν Ικτύχηοα δια τοΰ ΙγχιιρίδΙον μον.
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τάς δημοπρασίας κατά τού Βικεντίου. Το τέ
χνασμα τοΰτο άπήλπιζε τδν πρώην καλόγη- 
ρον, οστις έβλεπεν άφιπτάμενα βιβλία, τά 
όποια ώρέγετο.

'Περί τά μέσα.τοΰ έτους 1836 έξετεθη είς 
δημοπρασίαν ή βιβλιοθήκη ένδς γέρον τος δι
κηγόρου, δστις ένόσω έζη ήτο μανιώδης συλ
λέκτης σπανίων βιβλίων. Μεταξύ όμως όλων 
τών σπανίων έκδόσεων, την προσοχήν του Δον 
Βικεντίου διήγειρεν έν μικρδν γοτθικόν τομί- 
διον ύπδ τόν τίτλον euts Fordtnaltons.. /Ητο 
ή πρώτη έ'κδοσις τού έργου τούτου, τυπωθεΐσα 
τδ 1482 ύπδ τού Πάλμαρ,τού πρώτου είσαγα- 
γόντος την τυπογραφίαν είς την 'Ισπανίαν, 
ουδεν δέ άλλο άντίτυπον τού έργου τούτου διε - 
σώζετο.'Ως έκ τούτου ό Δον Βικέντιος άνε- 
βίβασε τήν τιμήν βως τά 1320 φράγκα, άλλ’ 
οΐ ύπό τόν ΙΙάτξοτ συνησπισμένοι άντίπαλοι 
εδωκαν 1354 φρ. καί τό άπέκτησαν.

. Οί πλησίον τού Βικεντίου ίστάμενόι έμπο
ροι τόν ήκουσαν νά ψιθυρίζρ άπειλάς και έφυγε 
κατέρυθρος. Λέγουν μάλιστα, βτι είπε διά τδν 
Πάτξοτ, δτι δέν θά εμενεν έπι πολύ κάτοχος 
τού βιβλίου έκείνου.

Δέν. είχε παρέλθη ή έβδομάς, δτε οί κάτοι
κοι τής Βαρκελώνης έξύπνησαν έν μεσονύ
κτιον άπδ άγριας κραυγάς. Πυρκαϊά είχεν ανά
ψει και κατέτρωγε τδ κατάστημα τού Πάτξοτ. 
Έτρεξαν άμέσως βοήθειαί και κατωρθώθη νά 
περιστάλή τό πΟρ, άλλ’ εύρον ύπδ τά καπνί- 
ζοντα βιβλία τδ πτώμα τού δυστυχούς έμπο
ρου.Είχε δέ τόσον τδ σώμα καη,ώστε νά μή δυ- 
νηθώσι νά εννοήσουν, Sv έφερεν ίχνη κακώσεως 
καί τραυμάτων. .Πρδς τούτοις ή ιδέα έγκλή- 
ματος πρδς λήστευσιν άπεκλείετο, διο'τι έπί 
τής μ ικρβς τραπέζης τού Πάτξοτ παρά τήν 
κλίνην του εύρίσκετο άνέπαφον χρηματικόν 
πόσον, τό όποιον είχεν είσπράξει τήν προη- 
γουμένην.Φαίνεται λοιπόν, δτι ένφ έκάπνιζεν, 
άπεκοιμηθη καί έκ τής καπνοσύριγκός του με- 
τεδόθη τό πύρ είς τάς σινδο'νας.

* *
*

’Ολίγον μετά τδ δυστύχημα τούτο, εύρέθη 
είς τόν λιμένα τδ πτώμα ένδς νεαρού σπουδα- 
στοΰ, γερμανοΰ, δολοφονηθέντος διά πολλών 
κτυπημάτων έγχειριδίου. Μετ’ όλίγας ήμέρας 
άλλο πτώμα εύρέθη.παρά τούς στρατώνας τοΰ 
πυροβολικοί), άνήκον εις ίερέά τών περιχώρων.

Δέν εΐχε παρέλθει είσέτι ή κατάπληξις τών 
Βαρκελωνέζων καί άλλαι έννέα δολοφονίαι, 
Αλλεπάλληλοι έγένοντο. Μεταξύ αύτών ύπαρ
χον και έπισημα αύλικά πρόσωπα, γνωστά 
ιδίως διά τάς περίφημους συγγραφάς των.

"Ολα αυτά τά έγκλήματα κατετρόμαξαν 
τούς κατοίκους·, διότι έφαίνετό. πλέον, δτι δέν 
έπρόκειτο περί προσωπικών έκδικήσεων, Αφού 
δέν είχον έχθρούς τά δυστυχή θύματα. ’Επί

σης δέν άνεμιγνύοντο-είς τήν πολιτικήν. Τούτο 
δέ έφάνη περίεργον,, δτι όλοι οι δολοφονηθέν- 
τες είχον σχέσεις μέ τά γράμματα και τάς 
έπιστήμας. Έθρυλλούντο λοιπόν, διάφοροι εΐ- 
κασίαι, περί μυστικών δικαστηρίων, τών οποίων 
αί θανατικαί έκτελέσεις ήσαν άνατεθειμέναι 
εΐς πρόσωπα απολύτου έμπιστοσύνης, τυφλώς 
ύπακούοντα καί συνδεδεμένα διά φρικωδών 
όρκων. Έψιθυρίζετο πρός τούτοις έπανίδρυσις 
ένδς Αθεμίτου συνδέσμου τής ‘Ιεράς έξετάσεως.

Πρό τής βοής τού κοινού ή δικαιοσύνη έπε- 
λήφθη δραστηρίως πρδς άνακάλυψιν τών ένό- 
χων καί διέταξεν έρεύνας έπί τών προσώπων 
έκείνων,τά όποια ύποπτεύετο δτι θά ήσαν μέλη 
τού νέου δικαστηρίου τής *Ιερ«ς Έξετάσεως, 
ό δέ'Δόν Βικέντιος καί ώς πρώην μοναχός 
καί λόγω τού παραδόξου χαρακτήρος του 
υπήρξε μεταξύ τών πρώτων,οΰς ύπωπτεύθησαν.

Ό άστυνόμος κατ’ άρχάς δέν άνεκάλυψε 
τίποτε τδ ενοχοποιητικόν, ένφ δέ δύσθυμος 
ήτοιμάζετο- ν’ άπέλθη, διέκρινεν έπί τίνος βι
βλιοθήκης τδν τίτλον Directorium inquisi- 
torium ('Οδηγός τών ίερέξεταστών) τού δο
μινικανού Εύμερίκόυ τής Γιρόνης. Μέ τήν έλ- 
πίδα, ,δτι ευρεν Γχνητής· συμμορίας τών ίερε- 
ξεταστών έπλησίασε νά λάβη τό βιβλίον> οτε 
άντεληφθη εΐς τδν παρακείμενον τόμον τήν 
σπανίαν έκδοσιν τοϋ Πάλμαρ.Τδ έπεισόδιοντής 
δημοπρασίας ήτο πρόσφατον, διότι ο θόρυβος 
έκ τής έοιδος τών βιβλιοπωλών είχεν άκουσθή 
είς ολην τήν πόλιν. Εΐς τήν έρώτησιν τού 
άστυνόμου, πώς τό άπέκτησεν,.άπήντησεν,οτι 

. τδ μετεπώλησεν αύτφ ό ΓΙάτξοτ.Άλλ’ ή πρό- 
φασις αυτή ήτο έντελώς Απίθανος, διότι ήτο 
γνωστός ο πόλεμος κατά τού Βικεντίου ύπό 
τών σύναδέλφων του. Τδν ώδήγησε λοιπόν 
εΐς τήν φυλακήν καί ήρχισαν λεπτομερή έρευ
ναν εΐς τδ κατάστημά του.

Τδ αποτέλεσμα ήτο, ότι εύρέθησαν πολλά' 
βιβλία άνηκοντα εΐς τούς δόλοφονηθέντας, καί 
τά όποια είχον Αγοράσει άπό τδν Βικέντιον 
όλίγας ήμέρας πριν δολοφονηθώσι.

Μετά ματαίας. δέ προσπάθειας τού Βικεν
τίου διά νά δικαιολογηθεί, ώμολόγησε τέλος 
τήν άλήθειαν, άφοΰ προηγουμένως έλαβε τήν 
ύπόσχεσιν,δτι δέν Οά καταστραφή ή πολύτιμος 
βιβλιοθήκη του, ή καταρτισθεΐσα μέ τόσας 
θυσίας.

Ή δικαστική Έφημερίς τής έποχής έκεί
νης Ιδού τί άναφέρει :

«'Ο Δόν Βικέντιος ήτον άνθρωπος κοντός, 
ισχυρός, με πρόσωπον ανθηρόν, έμπνέων τήν 
πεποίθησιν καί τήν έντιμότητα. Άφοΰ έκαμε 
τδ σημεΐον τού στάυροΰ είπε ;

«‘Ορκίζομαι νά. εΐπφ τήν άλήθειαν. Άν 
υπήρξα ένοχος, τούτο έγένετο έκ^καλής προ- 
θεσεως. Έπεθύμουν νά πλουτίσω τήν έπι- 
στημην, ήθελον να διαφυλάξώ τούς θησαυρούς,

θιοϋ !
Τά βιβΜα ! 

'Η Μξα τον

τούς όποιους θά ήτο 
άδύνατον νά άντικα- 
Ταστήσωμεν. Άν έ- 
πραξα κακόν,δέν ζητώ 
χάριν δι’ έμέ. Κά- 
μετέ με δ,τι θέλετε· 
Άλλά μή καταστρέ
ψετε τά βιβλία, διότι, 
εΐνε βλακώδες νά κα- 
κοποιήσωμεν τό σάγ
μα διά τά λάθη όπου 
διέπραξεν ό όνος.

Πρώτος ?νας έφη- 
μέριος ήλθε νά μοΰ 
Απόσπαση έντών πο- 
λυτιμωτέρων βιβλίων 
μου. Μέ πάντα τρό
πον προσεπάθησα νά |}' 
τόν Αποτρέψω. Μάρ- 
τυς μου ό "Αγιος ’Ιω
άννης ό’Ένδοξος. πά- 
πτρων τών συγγρα
φέων . Ί'φ είπα, οτι 
ήτο παλαιομένον, οτι 
μία σελίς του ήτο χει- I 
ρόγραφος, τφ έζήτησα ,·
πολλά χρήματα. Αύτός έπέμενεν, έπληρωσε 
καί έφυγε. Τότε ήσθάνθην άκατανίκητον έπι- 
■θυμίαν νά έπανακτήσω τδ βιβλίον μου. Έ- 
τρεξα δπισθέν του, τόν έπροφθασα εις τον 
μεγάλον δρόμον καί τού έδωσα τό χρήμΚ 
του. Αύτός δέν έδέχθη καί μέ άπώθησεν. Εί- 
μεθα είς ενα έρημον στενόν δρομΐσκον. Εΐδον, 
ότι δέν ύπήρχε τρόπος νά μεταπεισθή. Ωρ- 
μησα καί τδν έκτύπησα διά τού έγχειριδίου 
μ.ου καί όταν έπεσε κατά γής καί άπό , τοΰ 
στόματός του έτρεχεν αΐμα, τδν άπετελειωσα 
καί έλαβα τδ βιβλίον.

Πρόεδρος. Άλλά. δέν. ήτο αύτός μόνος, πού 
έφόνευσες, χάριν τού βιβλίου σου. Έξηγησε 
μας, πώς έδολοφόνησες τούς άλλους.

Βικέντιος. Μά τήν Αγίαν Παρθένον, αύτδ 
ήτο πολύ εΰκολον. "Οταν έβλεπα ένα αρπαγα 
τών θησαυρών μου, έφρόντιζα πριν παργι το 
βιβλίον μου, νά άποσπάσω προσεκτικά δύο— 
τρεις σελίδας καί τάς έφύλασσα. Αυτός όταν 
άντελαμβάνετο τοΰτο, ήρχετο πάλιν και εγω 
επερνα τό βιβλίον, δήθεν νά τό έξετάσω. ’Ε
πειτα τόν ώδήγουν εΐς ενα παράμ.ερον δωμα
τίου καί ευκόλως τόν έφόνευον. "Οταν δέ ένυ- 
κτωνε καί ή πόλις 6λη έκοίμάτο, τόν έσηκωνα 
εΐς τούς ώμους μου καί τδν έφερνα, οπού έκρινα 
καλλίτερον. · . ' ■

Πρόεδρος. Ουτω δέ·'ή ψυχή σου δεν έπανε- 
στάτει κατά τής ιδέας αύτής, νά χύνης τό ά- 
θώον αϊμα τών πλασμάτων τοΰ Θεού;

Βικέντιος· Οί άνθρωποι εΐνε θνητοί. Αργά 
ή· γρήγορα σ Θεός τούς καλεΐ· πλησίον του.

Ένώ τά καλά βιβλία 
πρέπει νά διαφυλάσ
σονται αιωνίως. Ό 
δέ σκοπός έξαγιάζει 
τά μέσα.

Πρόεδρος.Συ εφο- 
νευσες τόν Πάτξοτ;

Βικέντιος. Βεβαίως. 
Έμβήκα άπό τδ πα
ράθυρου του και ετυ- 
λιξα είς τΰν λαιμόν 
του ίνα σχοινί, και 
τόν έπνιξα ευκόλως. 
Έπήρατό βιβλίον τού 
Πάλμαρ και άλλα πο
λύτιμα καί έθεσα φω
τιάν πριν φύγω.

Πρόεδρος. Άλλά 
πώς, άφοΰ Αγαπάς τά 
βιβλία,δέν τά έλυπή- 
θης νά καούν ;

Βικέντιος. Σάς είπα 
, ότι τά πολυτιμώτερα 

τά έπήρα. Καί δν δεν 
έβαζα .φωτιά, θά πα- 
ρετήρουν τήν κλοπήν 

τοϋ βιβλίου' τού Πάλμαρ.
Πρόεδρος. Καί πώς δέν έπήρες τά χοηματα 

ποΰ ήσαν εΐς τδ τραπέζι του;
Βικέντιος. Έγώ νά πάρω χρήματα ; Μέ 

περνάτε διά κλέπτην;

* W

Τό δικαστήριον μετά μακράν συνδιάσκεψιν, 
παρά τάς ενστάσεις τού δικηγόρου τού Βικεν
τίου, ότι ό πελάτης του ούτε έπ’ αύτοφόρω 
συνελήφθη έγκληματών, ούτε άνεφάνη μάρ- 
τυς τις τών εγκλημάτων του( κατεδίκασε τέ
λος τόν πρώην μοναχόν εΐς τδν διά στραγγα
λισμού θάνατον.

"Οταν ό βιβλιοπώλης άνήλθε'ν έπί τού 
ικριώματος έκλαιεν, όμολογών, ότι τά άμαρ- 
τήματά του ήσαν βαρύτατα.

Έν τούτοις καθ ’ ήν στιγμήν άλλόφρων έκ 
τών πόνων παρέδιδε τήν ψυχήν του εΐς χεί- 
ρας τού άνωτάτου κριτού, είχε. τήν δύναμιν να 
νά φωνάξη :

«Τά βιβλία ! Ή δόξα τοΰ Θεόΰ !ο

ΑΝΔ. ΠΡΙΝ.



346 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 347

ΤΑ ΑΪΓΑ ΤΟΪ ΠΑΣΧΑ

Φιλόσοφός τις τοΰ παρελθόντος αϊώυος, πρός 

έπίλυσιν ϊσως τον κατά του μεσαίωνα θεολό

γους καϊ φιλοσόφους συνταράξαντος ζητήματος 

περί τής προτεραιότητας τής δρνιθος ή τοΰ 
ώοΰ,έδογμάτισεν, ότι <ιΰάν πόζαν έξ ό)θϋ νί

πτεται» . Πολύ όμως πρό τούτου τό ώόν σίτον· 
ύαΐον διεδραμάτισε μέρος έν τή κοσμογονία δια

φόρων έκ των αρχαιότατων θρησκευμάτων. Ή 
Βαβανή, ή μήτηρ τής αγίας Τριάδος τοΰ Ινδι

κόν Πανθέου. μυθολογείται, οτι έγένιησε τρία 

ώά, έξ ών έξήλθεν ό Βαριά?, ό Βισνού? καϊ ό 

Σ'ίβας' el? πλείστας δέ θρησκευτικός παρα

στάσεις των ’Ινδών εϊκονίζεται μεν ό Βαμα,ς πρό 

ώοΰ, έν φ φαίνεται ό άνθρωπος έμβρυου έτι, 
ότέ δέ άπλως μόνον τό ώόν τής κοσμογονίας. 

Ή κυρία ‘Αφροδίτη, κατά τάς φοινικικός πα- . 
ραδόσεις, έγεννήθη έξ ώοΰ πεσόντος ούραιόθεν 

παρά τάς όχθας του Εΰφράτον και έκκόλαφθέυ- 
τος ύπό περίστερων’ διότι αί περιστεραϊ έν τή 
φοινικική .καϊ τή' άσσυριακή θρησκεία εϊχον 

προσλάβει ,Ιερόν καϊ θειον χαρακτήρα, διατη 

ρηθέντα καϊ έν τή χριστιανική συμβολική.Γνω· 
στοτάτη δέ έστϊν καί ή κατά τήν έλληνικήν μυ

θολογίαν έξ ωοΰ γέννησις τής 'Ελένη? καϊ των 
Διοσκούρων. Τήν συμβολικήν έννοιαν των τοι

ούτων μύθων άναπτύσσων ό διάσημος Γερμανός 

μυθόλόγος Κ'ρόϋζερ έπάγει τά επόμενα :

α,Τά δύο ημισφαίρια τοΰ κόσμου {ουρανός 

καϊ γή), άπεικονίζοντο διά δύο ημισφαιρίων, 

οτε μεν κεχωρισμένων καϊ κατάστερων, ότέ δέ 

ουνηνωμένων πρός παρατήρησιν τής έπιστολής 

καϊ τή? δύσεως των αστέρων,· Έκ τής τοιαύ- 

της τών δύο ημισφαιρίων ένώσεως προέκυφε τδ 
μυστηριώδες έκεΐνα ωόν, δπερ έκρέμων εν τοις 

ναοΐς καϊ περί οΰ έμυθολόγουν, ότι έτέχθη ύπό 

τής Λήδας, άλλά περί οΰ έτερα αξία σημειώ- 

σεως παράδοσις ανέφερεν, δτι επεσεν έκ τής 

Σελήνής, ής ή ‘Ελένη ήν προσωποποίησις».

Τινες ,των περί τήν συγκριτικήν μυθολογίαν 

άσχολουμένων ήθέλησαν ν' άναγάγωσι τήν κα

ταγωγήν των αυγών τοΰ Πάσχα el? Τούς τοι- 

ούτους μύθους, καϊ νά έξηγησωσι τήν συνή
θειαν ταύτην' έκ τής συμβολικής σημασίας τοΰ 

ώοΰ έν τοϊς άρχαίοις θρησκεύμασιν. Ή δέ 
γνώμη αΰτη δέν φαίνεται δλως άβάσιμος καϊ 

παρακεκινδυνευμένη εϊς τούς γινώσκουτας ότι 

καϊ παρά λαοΐς μή χριστιανικοΐς, ώ? παρά τοϊς 

Ίάπωσιν, έπικρατεϊ καϊ νΰν έτι τό έθιμον τοΰ 

διανέμειν κατά τήν πρώτην τοΰ έτους ώά κεχρω- 

ματισμένα. Τοΰτο δέ, κατά τούς υποστηρίζον

τας τήν γνώμην ταύτην δέν πρέπει νά θεωρηθή 
ώς απλή μόνον σύμπτωσις, διότι παρά τισι 

χριστιανικοΐς εθνεσι τδ έτος μέχρι τίνος ήρχι- 
ζεν άπό τής εορτής τοΰ Πάσχα, δτε διενέμοντο 

καϊ τά κεχρωματισμένα ώά.

'Οπωσδήποτε δμως παραλείποντες τάς el·· 
κασίας ταύτας καϊ έπϊ ασφαλέστερου εδάφους 

άναζητοΰυτες τήν αρχήν τοΰ έθίμου, εύρίσκομεν 

δτι κυριωτάτη, άν ούχΙ ή μόνη άφορμή αύτοΰ 

ήτο ή κατά τήν προηγουμένην τοΰ Πάσχα πο

λυήμερον νηστείαν αποχή ώών. "Ενεκα τούτου 

κατά τδ τέλος τής τεσσαρακοστής συνηθροίζετο 

μέγα ποσόν, δπερ κατά τό Σάββατον τής έβδο- 

μάδος τών'παθών ηυλόγουν οί ιερείς άπ* * εκ

κλησίας- έν Βωσσία μάλιστα ή ευλογία τών 

ώών διετηρεΐτο μέχρις έσχάτων και έν τώ Me- 
γάλω Άγιασμοταρίιρ, ού ποιούνται χρήσιν οί 

παρ' ήμϊν ιερείς, ύπάρχουσιν εύχαϊ «ΕΙ? τδ 
εύλογήσαι έδέσματα κρεών τή άγίρ και μεγάλη 

Κυριακή τοΰ Πάσχα», και «ΕΙ? τδ εύλογήσαι 
τυρόν καϊ ώά», εις αχρηστίαν όμως περιελθοΰ 

σαι Τά ούτως εύλογούμενα ώά διενέμοντο ώς 
δώρα, τήν έπιοΰσαν χρωματιζόμευα, εϊτε πρός 

ανάμνησιν τοΰ Πάσχα τών ‘Ιουδαίων, οϊτινες, 

ώ? γνωστόν, τή παρακελεύσει τοΰ θεοΰ έβαφον 

τά κατώφλια τών θυρών αύτών διά τοΰ αίματος 
τοΰ θυομένου αμνού, εϊτε δπως εύπροσδεκτότερα 

γένωνταΓ διότι συνήθη χρώματα ήσαν ■ ού μό

νον τό ερυθρόν, άλλά και τδ χρυσοΰν καϊτό κί
τρινου καϊ τό ιώδες.

Μεταξύ δύο φίλων.

— Είναι Αληθές, φίλε μου, δτι συχνά πιάνεσαι 
μέ τή γυναίκα σου μαλλιά μέ μαλλιά;

— "Οχι δά, τόσον, είνε υπερβολή τό τελευταίον. 
δέν βλέπεις, δτι είμαι φαλακρός;

. *Η κνρία Ζ.·· πρδς τήν Θαλαμηπόλον 
«οθ πλοίου.

— Μήπως είδες τόν σύζυγόν μου, καμαριέρα, τδν 
ζητώ έδώ καί μισύ ώρα καί δέν τδν εδρίσκω 
πουθενά.

— Ή θαλ α μη π ό λος (άναστενάζουσα)· "Αχ, 
Κυρία, έτσι καί έγώ έχασα τδν ίδνκό μου, στήν 
άρχή είχα μισή ώρα νά τόν ίδώ καί τέν έζητοΰσα 
έτσι σαν κ’ σένα, υστέρα πέρασαν χρόνια καί δέν 
τδν ξαναίδα.

— Αϊ, καί δέν έμαθες τί άπέγεινε ; ποια νά τόν '
έπήρε; ·

— Ή θάλασσα, κυρά μου, δχ, ή Αναθεματισμένη 
θάλασσα τόν έπήρε-

*Ο πάππος καί ή έγγονή.
ι— Δέκα πεντάρες τήν ήμερα πόσαις δραχμαίς 

τήν έβδομάδα μας κάμνουν, Κική;
— Μάς κάμνουν, μάς κάμνουν, τρεϊς δραχμαίς 

καί μισή, παπποϋ.
— Καλά, κόρη μου, καί δι’ αμοιβήν σου πάρε 

τας σύ, νά....
— Ευχαριστώ, παππού, (κατ’ ιδίαν) Τί κρίμα, 

δπου δεν τοΰ είπα, πώς κάμνουν έξήμισυ.

— Τί, κάνεις πώς δέν 
μέ γνωρίζεις ; έγώ δέν εί
μαι ή πρώην γυναίκα σου;

— "Οχι, δέν σέ θυμά
μαι, σέ ξέχασα-

— Βρέ ψεύτη, δέν θυ
μάσαι ούτε τής χαστου- 
κιές ποΰ σοΰ ’δινα ;

— "Οχι, τίποτε δέ θυ
μάμαι.

— Ούτε ποΰ ο’ έδιωξα; 
ποΰ κατήντησες I

— "Δ, ναί αύτό τδ θυ
μάμαι.

Ώ? δώρα διενέμοντο ώά κατά τήν πρό Τοΰ 

Πάσχα τεσσαρακοστήν. Καί παρ' ήμΐν μέν 
δίδονται el? τοΰ? παΐδας περιερχομένους τήν 

παραμονήν τής εορτής τής άναστάσεως τοΰ 

Λαζάρου από οικίας el? οικίαν και άδοντας δη

μώδες άσμα, αφηγούμενοι τό ύπό τοΰ Ίησοΰ 

Χριστού τελεσθέν θαΰμα καί περιγράφον : τί έι- 

δεν ό Λάζαρος εϊς τόν κάτω κόσμον ποΰ έπήγεν, 
— έκ τής συνήθειας ταύτης έπήγασε καϊ ή πα

ροιμία: Ποτέ του αυγό δέν έδωσευ ούτε τοΰ 

άγιοΰ Λαζάρου, έπϊ τών ύπερβαλλόντως φει- 

δωλευομένων άναφερομέυη'—έν δέ τή Δύσει 
παραπλήσιου τι έπεκράτει έθιμον κατά τό μέ

σον τής τεσσαρακοστής’ κατά τήν ήμέραν εκεί

νην οί μαθηται τών σχολείων, κρατούντες κά· 

νιστρον και φερουτες σημαίας καϊ κώδωνας πε- 
ριήρχοντο άνά τάς οικίας αδοντες, άφοΰ πρό- 

τερου ίστάμενοι πρό τής έκκλησίας, έφαλλον 

ύμνους· έλάμβανου δέ πρός αμοιβήν τών εύλα- 

βών αύτών ασμάτων, ώά. Τήν συνήθειαν ταύ

την περιγράφει χειρόγραφόν τι τοΰ δεκάτου 

τρίτου αϊώνος, αναφερόμενον ύπό τοΰ Δουκαγ- 

κίου έν τφ περισπουδάστω άύτοΰ «ϊ'λιοσσαρίω 

τής παρηκμακυίας λατινικής»- προσθέτει δέ 

τό χειρόγραφον, ότι ταΰτα έκπαλαι έτελοΰντο. 

Αί τοιαΰται συνήθειαι δέν εϊναι βεβαίως άσχε
τοι πρός τήν διανομήν τών ώών κατά τήν ήμέ

ραν τοΰ Πάσχα, άλλ' ύποδεικνύουσι πόθεν 

προήλθε καϊ πώς άυεπτύχθη βαθμηδόν τό εθί

μου τοΰτο.

Έν Γαλλία έπϊ Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ' καϊ έπϊ 

Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ' έτι, συυειθίζετο μετά τήν 

λειτουργίαν τής Κυριακής τοϋ Πάσχα νά προ- 

I

σφέρη ό μονάρχης, ώς δώρου el? τοΰ? αύλικούς 
αύτοΰ ώά επίχρυσα, έπίτηδες πρός Τοΰτο παρε- 

σκευασμέυα. Νΰν δε καϊ έν Γαλλία καϊ άλλα- 
χοϋ τής Εύρώπης δωροΰνται κατά τήν ήμέραν 

τον Πάσχα πρός άλλήλους ώά τεχνητά διαφόρου 
μεγέθους καϊ ποικίλων χρωμάτων, περικλείοντα 

πολύτιμα αντικείμενα. Αλλά τήν συνήθειαν 

ταύτην δέυ ένεκολπώθημεν έτι έν Ελλάδι, ύ- 
περαρκούμενοι ϊσως εις τήν έκ τής αλλοδαπής 

μεταφυτευθεΐσαν έτέραν επίσης πολυδάπανου 

τών έπινομίδων τής πρώτης τοΰ έτους.

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

‘Ο μεθυσμένος κυνηγός.

— Τδ άτιμο, λές 
πώς τδ κάνει έπίτη
δες καί μέ κοροϊ
δεύει-··. Τί νά σοΰ 
κάνω, τδ κρασί δέν 
μ’ άφίνει νά σηκωθώ 
καί σοΰ δειχνα/Αντε, 
χάσου.

Ό λαγωός- "Αμ 
σέ ξέρω καί άπό άλ- 
λοτε.Δέν σέφοβοΰμαι.

*0 φιλάργυρος μονολογών.
— Τά χρήματα κάμνουν τήν άξίαν τοϋ ανθρώ

που και όχι ή ά|ία τά χρήματα. "Αν δέν· είχον 
χρήματα, 'κανείς δέν θά μ’ έπλησίαξε.

*Ο πτωχός ύτενοχωοούμενος.

— *Αν  είχα χρήματα θά ήμουν ευτυχής, άλλ’ δν 
ήμουν εύτυχής, θά είχα χρήμα ■«> άφοΰ θά τα 
έξόδευα j

Ό ναυτικός έν τφ πελάγει·
— Είς τήν θάλασσαν είμαι Ανεξάρτητος, ένώ εις 

τήν ξηράν είμαι ύποτελής. Καί μ’ ολα ταΰτα είς 
τήν ξηράν είμαι Ασφαλέστερος.

Ό δικαάτής έγειρό^ιενος.
— Τά χθεσινά παρήλθον. Τά σημερινά μόλις· 

τώρα Αρχίζουν καί έκαστη ίπογραφή μου είναι κα
ταδίκη ένός άνθρώπου- Τό εύαγγέλιον πότε θά 
σώοη καί αύτούς καί ήμάς Από αύτήν τήν καταδί-

"Ο έμπορος τό έάπέρας.
— Έγώ κλέπτω τήν κοινωνίαν καί ή κοινωνία 

έμέ. Ούτω άμφότεροι χρεωκοποΰμεν. Τις κερδίζει >

Ό εύόυνείδητος καί ένάρετος.
— Ό,τι θέλει ας γίνεται πέριξ μου,ούδένα βλά· 

πτω, ούδένα Αδικώ. Άρκοΰμαι είς δτι έχω. Θά εΰ 
ρω ποτέ κακόν;
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Ο ΜΟΡΓΚΑΝ και είκοσι πέντε λεπτά (φοβερόν θά είνε νά ύ- 
πολογισθή, τί στοιχίζουν μία ώρα και είκοσι 
πέντε λεπτά τοΰ Μόργκαν.), Διεθεσε δηλαδή 
μίαν περιουσίαν. Είς ΐδ τέλος τόΰ έδωσαν έν 
ποτήριόν σαμπάνιας, και δυό σάντουιτς. Τά κα- 
τέπιε μέ εύχαρίστησιν καί έξηπλώθη είς έν 
ψάθινδν κάθισμα.

’Εκεί ό δημοσιογράφος τδν έπλη'σίασε και 
ώ! τοΰ θαύματος, ό Μόργκαν ώμίλησεν. Ή 
ομιλία δέ. έγένετο διά τήν καταστροφήν τοΰ 
«Τιτανικού».

—Είνε φρικαλέα καταστροφή, είπεν ό Μόρ
γκαν. Δυστυχισμένοι άνθρωποι !

— Έ^άθηκαν πενήντα εκατομμύρια φράγ
κα; Ήρώτησεν ό δημοσιογράφος.

— Τί τά θέλετε τά φράγκα ! Κάποιος' θά 
τά πληρώσγ...Δέν ύπάρχουν χρηματικά! άπώ- 
λοιαι είς αύτάς τάς περιστάσεις. ’Αλλά τόσοι 
θάνατοι.... Έδωκα διαταγήν νά με κρατούν 
ένήμερον τής καταστροφής. Σήμερον εδώ, αύ- 
ptov είς.τήν Βενετίαν, οπού πηγαίνω νά έγκαι- 
νιάσω τδ νέον'κωδωνοστάσιον τοΰ Άγ.Μάρκου.

— Τδ επισκευάζουν χάρις είς τήν γεναιό» 
δωρίαν σας.

•— Χρήμα ποΰ δίδεται διά τοιαΰτα μοναδικά 
έργα τέχνης, δέν είνε δωρεά.

— Τί έμάθετε διά τήν Τζοκόντα; Λέγουν, 
δτι ό κλέπτης σάς τήν έφερε νά τήν Αγορά
σετε.

— Δυστυχώς δέν μοΰ τήν έφερεν. Θά τήν 
ήγόραζα Αμέσως, νά τήν ξαναδώσω είς τήν 
Γαλλίαν.

— Ποια είνε ή μεγαλειτέοα εύχαρίστησις 
.τής' ζωής.σας J ' ' ,

-----Ή έργασία μου καί τά είκοσι εξη παι-
■ διά και έγγόνια μου. ·

— Εύχαριστέΐσθε είς τήν Γαλλίαν;
— ’Ιδίως έδώ είς τδ Αίξ. Μέ ξεκουράζει 

θαυμάσια καί έννοώ διατί ό Λαμαρτΐνος, ή 
Σάνδη και τόσοι ποιηταί σας τδ έπροτιμοΰ- 
σας, ώς τόπον ήθικής και φυσικής Αναρρώσεως. 
Είνε γεμάτο Από ήλιον καί Ανθη.

‘Ο-Μόργαν μέτ’ όλίγον έστράφη πρός τδν

— Κύριε δήμαρχε, μενει ακόμη οικοπεσον, 
δέν είν ’ έτσι ;

— Μάλιστα, κύριε Μόργκαν.
' —“Όσον τδ άλλο όπου έχρησιμοποιήσατε ; 

— Σχεδόν.
—.Σάς δίδω διακόσιες χιλιάδες φράγ. ακόμη. 

Θά κτίσετε ένα άλλο, περίπτερον, καθώς αυτό. 
Επειδή όμως θέλω νά έχγ Ανεμιστήρα καί μίαν 
ώρκίαν όάλινην στέγην, διά νά πέρνουν ήλιον 

*0 Τάλλος δημοσιογράφος Άλφώ συνήν- 
τησεν έσχάτως τδν δισεκατόμμυριοΰχον Μόρ
γκαν και συνωμίλησε μέ τδν έξοχον. αυτόν 
κροϊσπον. Ό Μόργκαν δέν έδωσε ποτέ συνέν- 
τευξιν,.'ή δέ κατωτέρω zlvg· ή πρώτη και τε- 
λεύχχία ίσως τής ζωής τοΰ. Ό Μόργκαν εύ- 
ρίσκέτκι αύτάς τάς ημέρας εις τδ Αίξ-λε-Μπαίν, 
πλησίον, .τής λίμνης τοΰ Λάμαρτίνου. ’Από 18 
έτών πηγαίνει έκεϊ,τήν αυτήν πάντοτε ημέραν, 
όπως μερικά Αποδημητικά πτηνά, την 15 ’Α
πριλίου, και μένει τρεϊς εβδομάδας ούτε περισ
σότεροί ούτε δλιγώτερον. Κατόπιν επιστρέφει 
κατ’ ευθείαν εΐς την ’Αμερικήν.

Είς τδ ξενοδοχείου τοΰ Αί'ξ-λε-Μπαίν δέν 
δέχεται παρά τδν ιατρόν του και μερικούς Γερ
μανούς έμπορους Αρχαιοτήτων. ’Αλλοτε έκα- 
μνε περιπάτους εΐς τήν. πόλιν,. καί είχε μ®ρζ~ 
κάς περιπέτειας, οπώς κάποτε είς τδ κουρεΐον, 
όπου έπήρε τδ παλτό (νδς. πελάτου, κατά λά
θος και Αφήκε τδ ίδικόν του. Ό Μόργκαν έπέ- 
στρε.ψ® μετ’ όλίγον και επανόρθωσε τήν πλά
νην του.Ήδη είνε 75 έτών και κατήργησε τούς 
περιπάτους. Ό δημοσιογράφος τδν συνήντησεν 
,έγκαινιάζόντα είς τήν Γαλλικήν πόλιν μέγα 
φιλανθρώπικδν ίδρυμα, οπερ έκτίσθη δι’εξόδων 
του, και εϊνε άσυλον διά τούς έξηντλημένους 
έργάτας.

Όκ. Μόργκαν έχει τάς ιδέας τοΰ Μιραμπά 
περί δημοσίας επικουρίας. Ή κοινωνία, κατ’ 
αυτόν, δέν έχει καμμίαν ύποχρέωσιν δι’ έκεί- 
νους, όπου εργάζονται, έχει όμως δλας τάς 
υποχρεώσεις δι’ έκείνους, όϊτινες' έχουν ήδη 
φθαρή όπδ τής έργασίας. (Φιλανθρωπιστικαί 
ίδέκι δχε παράδοξοι διά δισεκατομμυριοΰχον). 
Τάς ιδέας αύτάς τάς εφαρμόζει και είς τά φι
λοδωρήματα. Ποτέ· δέν .δίδει τοιαΰτα είς δη
μόσιον υπάλληλον. Τήν 19 ’Απριλίου, ημέραν 
τών γενεθλίων του, έλαβεν άπειρα τηλεγρα
φήματα· και Απηνιησεν είς αύτά. Είς:, τούς 
τηλεγραφικούς όμως υπαλλήλους δέν έδωκε 
ούτε λεπτόν. Και ό άνθρωπος αυτός διαθέτει 
καθ’έκάστην δέκα χιλιάδας φράγκα είς φιλαν
θρωπικά έργα.

Τά εγκαίνια τοΰ Ασύλου έγειναν μεγαλό
πρεπός. Έξεφωνήθησαν και λόγοι, τούς οποί- 
ους*ό Μόργκαν ήκουσε μετά προσοχής, καρφώ- 
νων τό γαλανόν του μάτι είς τούς ρήτορας. 
’Αλλά ήσαν λόγοι πολύ σύντομοι. Συνετάχ- 

•θτίσαν.μέ άκραν πρόνοιαν τής ησυχίας και τής 
. . ύγείας.τοΰ Μόργκαν. Δέν έπρεπε νά. κουρασθή.

— Ό καιρός δι’ αυτόν είνε πολύτιμος. Με- . οι τρόφιμοι τοΰ Ασύλου, προσθέτω άλλες 150 
τράται μέ τδ σταγονόμετρου, ώςλέγουν οί ία- χιλιάδες. Παρακαλώ ν’ άρχίσγ τδ έργονάπδ 
τροί του. · -. : κύριον. Πρέπει'νά προφθάσω νά τδ ίδώ, είμαι

‘Ο Μόργκαν διέθεσε διά τά εγκαίνια και τόσον, γέρων !
τήν έπίσκεψιν τοΰ Ασύλου Λόντου μίαν ώραν

I

χιλιάδες. Παρακαλώ ν’ άρχίσγ τδ έργονάπδ

/ ■

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΪ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΤ

Ό Ναός τοΰ Αγίου Πέτρου ανηγέρθη τδ 
πρώτον έπί Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου, τή 
παρακλησει τοΰ Πάπα Σιλβέστρου τοΰ 1ου, έν 
γ θέσει εύρίσκετο ό ιππόδρομος του Νέρωνος καί 
ένθα ό Πάπας Άνάκλητος τω 90 μ. X. είχεν 
ιδρύσει εύκτήριον κρύπτην, έπί τοΰ τάφου Α
κριβώς τοΰ ένταΟθα (Ρώμγ) μαρτυρήσαντος 
’Αποστόλου Πέτρου. Ό ναός ούτος καίτοιέχων 
διαστάσεις κατά τδ ήμισυ μικροτερας του ση
μερινού, ήτο ό μέγιστος τής εποχής του. Δι- 
αρπαγείς όμως τω 846 ύπδ τών Σαρακηνών, 
έδέησε νά κατεδαφισθή άργότερον, διατηρη- 
θείσης μόνον τής κρύπτης του μέχρι τοΰ 15ου 
αίώνος, οτε ό Πάπας Νικόλαος ό 5ος έπεφόρ- 
τισε τδν Λέοντα· Βαττίσταν καί τδν Ροσσελ- 
λίνην νά τδν άνοικοδομήσωσιν. Όδιάδοχόςτου 
ΓΙάπας Παΰλος ό Β'. έξηκολούθησε τδ έ'ργον 
διά του άρχιτέκτονος ■ Ιουλίου Σαγνάλλου, ίν 
διεδέχθη τω 1506 ο διάσημος Αρχιτέκτων Βρα- 
μάντης, έπί τοΰ ΙΙάπα ’Ιουλίου τοΰ Βου. Τω 
1514 ό Λέον ό I'. προσεκάλεσε τδν διάσημον 
ζωγράφον Ραφαήλ, δστις τή συνεργασία τοΰάρ- 
χιτέκτονος Άντ. Σαγκάλλου μετέβαλε τδν τύ
πον του ‘Ελληνικού (ισοσκελούς) σταυροΰ τοΰ 
Ναοΰ είς Λατινικόν. Άλλα εξ έτη Αργότερα 
ό. Περούτσης έπανήγαγε τόν Αρχικόν τύπον, 
οστις προσέδιδε πλήρη μεγαλοπρέπειαν είς τδν 
Ναόν. Τω 1537 δέ ό τότε Πάπας Παΰλος ό 
Γου. «έμπνευσθςΐς ύπο τοΰ Θεοΰ», ώς λέγει ό

Vasari, ένεπιστεύθη τήν έξακολούθησιν τοΰ 
έργου εις τδν διάσημον Αρχιτέκτονα Μιχ.Άγ
γελον, είς ον Οφείλονται καί πλείστα άλλα 
οικοδομήματα λαμπρύνοντα τήν αίωνίαν πόλιν. 
Ούτος έπί 17 όλα έτη έργασθείς ήγειρεν έπί 
νέου σχεδίου τδν υπερμεγέθη θόλον τοΰ Ναοΰ, 
ον Αργότερα ό Giacomo della Porta κατέσ- 
τησεν ύψηλότερον καί έλαφρότερον. Μόνον δ’ 
ή πρόσοψις έμεινεν Ατελής, άλλ’ ο'διαδεχθείς 
αυτόν Κάρολος ό νεώτερος έπανήγαγεν άνοή- 
τως τδ σχέδιον τοΰ Λατινικοΰ σταυροΰ, δπερ 
είχον Απορρίψει οί προγενέστεροί του καί έπε- 
μήκυνεν ούτω κατά τό μέτωπον τόν Ναόν, 

. είς τρόπον ώστε νά έμποδισθή ή θέα τοΰ θόλου.
Ή πρδ του Ναοΰ εύρύτάτη πλατεία πλαι- 

σιοϋται εκατέρωθεν ύπό διπλών κιονοστιχοιών, 
άραιοστύλων, αίτινες ήγέρθησαν έπί ’Αλεξίου 
τοΰ Γου. τω 1667, καί έπί του θριγκού τωνφέ- 
ρουσι πολυάριθμα αγάλματα Αγίων. Αί κιονοσ- 
τοιχίαι δι’ αύται συνεχόμεναι μετά τών δι- 
ηκουσών κατά τήν προέκτασιν τοΰ μετόίπου 
τοΰ Ναού τόν έγκολποΰσιν, κατά τρόπον έμ- 
ποιοΰντα είς τόν παρατηρητήν, οστις μόλις 
συνέρχεται έκ τής έκπλήξεως, ήν δοκιμάζει 
έπί τή θέα τοΰ πρός τά δεξιά; ύψουμένου Αχα
νούς Βατικανοΰ, Αληθή κατάπληξιν διά τήν 
ώραιότητα καί τδ μεγαλεϊον του.

Τό μήκος τοΰ Ναοΰ ύπερβαίνει τά 220 μ.
τό δέ μέγιστον αύτοΰ πλάτος τά 140 μ. Τδ
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ύψος του είναι 46 [Λ. μ.βχρι τής στέγης, άλλά 
τό Ι'.εχρι τοΟ έπί τοΰ βόλου του σταυροΰ έξι- 
κνεΐται εις τά 133 ft. Τό εμβαδόν τΫ.ς στέγης 
υπερβαίνει τά είκοσαζισχίλια τετραγ. μέτρα, 
εκτός έκείνου, δπερ κατέχουσι δύο μικρότεροι 
θολοί, υπάρχοντες έπ’ αύτής και ή ολόκληρος 
συνοικία των οίκίσκων, έν οίς δικμένουσιν οί 
φύλακες και οί νεωκόροι αύτοΰ. Εκατοντάδες 
άγαλμάτων άγιων της έκκλησίας περιστοιχί- 
ζουσι την άπέραντον και πρωτοφανή ταύτην 
στέγην. Τό εσωτερικόν τοΰ Ναοϋ καταπλήσ
σει διά τοΰ ύπερβάλλοντος κάλλους του και τοΰ 
άσυλλήπτου μεγαλείου του. Εκατέρωθεν οί 
πλάγιοι θολωτοί βωμοί μετά τών έξοχων τοι
χογραφιών των καί τών πολυτίμων ίερών σκευών 
οί τοίχοι μετά τών άγιογραφιών των, άοισ- 
τουργημάτων έμπνεύσεως καί έκτελέσεως καί 
την άγαλμάτων τών έγίων είς τό μέσον ή 
διπλή σειρά τών τεραστείων κιόνων μέ τάς 
ψηφιδωτάς των εικόνας καί τά άνερχόμενα 
μαυσωλεία τών παπών καί τών Καρδιναλίων, 
ή όροφή λάμπουσα έκ τοΰ χρυσοΟ καί τοΰ έ- 
ναρμονίου συνδυασμοΰ τών χρωματισμών πάν
τα θαμβοΰσι τόν παρατηρητήν, δστις παντοΰ 
βλέπει άποτετυπωμένην την σφραγίδα τοΰ 
θαυμάσιου.

Μόνον τυφλός έν τοιούτω περιβάλλοντι δέν 
περιπίπτει είς έκστασιν καί δέν καταλαμβά
νεται ύπό μυστηριώδους φρικιάσεως, ήν μα- 
κρόθεν έρχόμεναι αί μελφδικαί τοΰ Αρμονίου 
τοϋ ΝαοΟ στροφαί καί αί ήδύμολποι τών ψαλ
τών ίκεσίαι έπιτείνουσιν. Ή ψυχή πράγματι 
έν τώΝαφτούτφ έπικοινωνεΐ μετά τοΰ θεοΰ, 
διότι βλη ή ζωή παραλύει άπό τήν άρρητον 
γοητείαν έν 3) περιπίπτει. Πάλλευκος κλίμαξ, 
ύπό τόν θόλον άκριβώς, άγει είς τήν κρύπτην, 
έν. δ) φυλάσσονται τά λείψανα τοΰ 'Αγίου. Τδ 
άμυδρόν φώς, δι’ ού φωτίζεται ο χώρος ουτος 
προσδίδει θείαν μεγαλοπρέπειαν καί προκαλεϊ 
μυστηριώδη κατάνυζιν είς τδν έπισκέπτην. 
"Ο,τι ήδύνατο νά προστεθή ένταΰθα, ίνα άπο- 
τελέσν; άρμονίαν καί έξαρθή τό κάλλος υπάρ
χει. Εικόνες, άριστουργήματα, χρυσαϊ κανδή- 
λαι, χρυσά κηροπήγια, χρυσά σκεύη καί μ-αρ- 
μάρινος πάλλευκος άνδριάς Πάπα γονυπετούς 
καί προσευχομένου πρδ τοΰ σεπτοΰ σκηνώμα
τος κοσμοΰσι τδν ιερόν τοΰτον χώρον.

’Αριστερά τής κρύπτης καί ύπδ καταχθονίου 
ορύγματος προβάλλει σκελετώδης δ φοβερός 
τήν δψιν χάρων μέ τό κοπτερόν του φάσγανον 
είς τήν χεΐρα, ίνα συμπληρώση τά σιναισθή- 
ματα, άτινα γενν$ τδ μεγαλεΐον τοΰ Θεοΰ 
καί ή ματαιότης τών έπιγείων.

Πρό δέ τής κρύπτης κεϊται δ Κύριος βωμός 
τοΰ ναοΰ έπιστεφόμενος δι’ ώραιοτάτου καί 
μεγαλοπρεπούς καταπετάσματος, έρειδομένου 
έπί 4 επίχρυσων δρειχαλκίνων .στυλών (κοχ- 
λίδων) καί είς τό βάθος οι κολοσιαίοι χαλκοί

άνδιάντες τών τεσσάρων πατέρων τής Λατι
νικής Έκκλησίας, άνεχόντων τήν γήν.

Είς τδ βάθος του θόλου ή είκών του Παν- 
τοκρατορος έπιστέφει διά τοΰ άρρητου κάλ
λους της τδ θαυμάσιου εργον τών αιώνων, δπερ 
εξωραΐζει τήν Ρώμην καί αυξάνει τήν φή
μην της.

Έντύπωσιν ιδιαιτέραν έμποιεΐ είς τδν "Έλ
ληνα έπισκέπτην ή ελληνιστί γεγραμμένη ρή- 
σις«Σύβόσκεις τά άρνία. Συ ποιμένεις τά πρό
βατα Χριστοΰ» είς τδ εσωτερικόν τοΰ θόλου, 
ετι δέ καί ίν έκ τών πολυαρίθμων έξομολογη- 
ταρίων τοΰ Ναοϋ, έν ώ ή έξομολόγησις γίνε- 
ναι ‘Ελληνιστί. . *

‘Η σημερινή άξια του Ναοΰ άναβιβάζεται 
είς τό ποσδν τών 250 έκατομ. φράγκων.

Έκ τών έντυπώσεων τοϋ καθηγητοΰ
Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΑ ΠΤίΙΧΗ ΠΡΟΠΟΣΙΣ

*£πι tfj ίναχωρήοει τήι ενγτνεηάτηί δεσποινίδας 
Άόπαόίας Α. Βόνόαρη παρα τφ σεβαστφ της ΰιία> Ροόέρτφ Κ. Ρώ^α, πρφην ίπουργφ ιίς Οο- rizia τής Αυστρίας.

Μορφή σεμνή κι’ άγγελική, 
καί με περίσσια κάλλη, 

καί μέ χιλιάδες άρεταϊς... 
Λοιπόν μάς φεύγεις πάλι;

>—<
Ξέρω γιατί, καί θά ’ςτό ’πώ : 

είς τήν Γκορίτζια πέρα, 
έχεις καρδιά ποΰ σ’ άγαπφ .. 

Τοΰ δεύτερου πατέρα !

Καί πδς έκεϊ νά τόν εύρής 
γλυκά νά τόν φιλήσης, 

καί νά τοϋ δώσης νείά ζωή, 
νά τόν ξ^ναναστήοης.

>♦*
ΙΙήγαινε κόρη ’ςτό καλό 

καί νά ξαναγυρίσης 
γρήγορα πάλι μέ χαρά 

έλα νά μάς στολίσης I
>—<

Πάλι νά βρίσκεται μ’ εμάς 
τής άρετής δ κρίνος !

’Στό θείο σου χίλια φιλίά 
Νά ζής καί Σύ κ’ Έ κ ε ΐ ν ο ς.

Γ. Α. ΠΟΛΙΤΗΣ

¥ Μ * *

ΑΝ ΕΙΜΠΟΡΗιΣ

*Αν είμπΟρής νά βρής κλειδί. 
Ν’ άνοίξη; τή καρδιά μου, 

Καί νά κυττάξης μέσα μου, 
Βαθειά στά σωθηκά μου,

-ejT

Θά δής χωρίς ύπερβολή, 
Καμιά, πώς Σύ θρονιάζεις,

Μέσα σ?ή δόλια μου καρδιά, 
Καί κάθε πόνο βγάζεις I I Κύπρος

ΠΟΛ. Α. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΈΒ|=|^ΙοΙ=Ί=|ΈΒί^'ι^]~ι=|·=·|^ 
ΑΛΗΘΕΙΑ I

Ό ταχύτερος τρόπος διά νά καταστή κανείς δυ- 
σάρεστοςΜεϊς τούς άλλους είναι νά λέγη πράγματα, 
τά όποια είναι εύχάριστα μόνον είς αύτόν.

Άν τό χρήμα δμιλή καθώς Ισχυρίζονται, βε
βαίως θά δμιλή έβραΐκά.

Ή άνάγκη ομοιάζει πρός τόν δικηγόρον, ό όποιος 
δέν θέλει νά άναγνωρίση κανένα νόμον.

Ό πολιτισμένος κόσμος διηρέθη είς δύο τάξεις- 
είς τούς έκατομυριούχους και είς έκείνους, οϊτινες 
θέλουν νά γίνουν τοιοΰτοι.

Δύο λόγον δύνανται νά κάμουν ένα άνθρωπον 
νά έπιτύχη εις τό έμπόριον είτε αϊ πολλαί σχέ
σεις, είτε ή παντελής έλλειψις τοιούτων.

Τό νά δμιλή κανείς μόνος του, εϊναι ώς νά συ· 
ζητή μέ τήν σύζυγόν του.

Πολύ όλίγαι νέαι θρησκεϊαι δύνανται νά ζήσουν 
έπί έν έτος, χωρίς νά σαρωθούν άπό τήν άστυ- 
νομίαν.

Καί ό φιλαληθέστερος άνθρωπος τής ύφηλίου, 
κατά πάσαν πιθανότητα, θά οποθάνη ψευδόμενος.

Ό λόγος πρός τόν φίλον σου εϊναι στμβόλαιον, 
πρός τόν εαυτόν σου αλήθεια, πρός δέ τήν σύζυγόν 
σου νόμος.

Ό άρραβών εϊναι ή κλϊμαξ ή άγουσα πρός τόν 
βωμόν τοΰ γάμου. Τυχαίος κάποτε δ ανήρ κατρα
κυλά είς τήν κλίμακά αύτήν καί σώζεται.

Η ΠΜΟΡΦΙΑ ΣΟΥ
Σάν ξάνοιξα τά μάτια μου 

Καί εϊδα τή θωριά Σου,
Ώιμένα πήρε τή καρδιά. 

Ή τόση Ώμορφιά Σου.
"«JF

Άν ϊσως μέ τά κάλλη Σου 
Μοϊάζη καί ή ψυχή Σου, 

Τότε χαρά σέ κείό τό νείό, 
ΙΙοΰ θά φτιασθή μαζί Σου.

Κ·'προς
ΠΟΛ Α. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΡΟΔΑ

Ρόδα μου ποΰ στόν κήπο μέσα άνθίζέτε 
Μέ μάτια σας θωρώ καμαρωμένα 
Σάν εϊσθε ολα μαζύ αγκαλιασμένα 
Καί τ’ άρωμά σας γύρω σας σκορπίζετε.

>-<
Ποιος ξέρει δμως άν ώς τήν αΰ(ή 
Θέ νά σάς ’δώ νά έχετε ακόμα 
Τήν τωρινή σας χάρικαί τό χρώμα 
Ή μαραμμένα θά βρίσκεσθε στή γή . ..

Άθήναι
X. Δ. ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΣ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΗ—ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΑΕΨΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣιπΐ τ/J βάσει τών χαρακτηριστικών τοΰ προσώπου και τής χαράς.

Έπί τή βάσει πολυετούς πείρας, επιστημονικών 
μελετών καί τής προόδου τοΰ πνευματισμού δυνά
μεθα ν’ άνακαλύψωμεν, Ιον τόν χαρακτήρα ατόμου 
τινός. 2ον Τά έΪΛττώματα καί προτερήματα αύτού, 
δον τάς βλέψεις καϊ έπιθυμίας του. 4ον Τά κυρι- 
ώτερα τοΰ παρελθόντος βίου του. 5ον Ποΰ ήδη 
βαδίζει καί άν άπειλήται ύπό συμφοράς ή εύνοεϊται 
ύπό τής τύχης. 6ον ίΐιθανά γεγονότα τοΰ μέλλοντος 
βίου του.

Αποκαλύψεις σχετικαί πολυάριθμοι, επιτυχία 
πλήρης έπί 40 ατόμων έν τή αιθούση τοΰ Ξενοδο
χείου «Ηράκλειον» έν Αίδήψφ, έτέρα έπί 30 άτό- 
μων έν τή αιθούση τοΰ Ξενοδοχείου τής Μ. Βρε- 
ταννίας έν Κων)πόλει, έτέρα έσχάτως έν τφ ρωσ- 
σικφ άτμοπλοίφ «Βασίλισσα "Ολγα" έν πλφ καί 
έτεραι άλλαι έν συναναστροφαϊς μάς πείθουσι περί 
τής έπιτυχίας τών τοιούτων Αποκαλύψεων, κατό
πιν προσωπικής ή φωτογραφικής έξετάσεως.

Είς τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως» ή έκδού- 
λευσίς μας αύτη παρέχεται δωρεάν. Είς πάντα μή 
τοιοΰτον άντί φρ. 5. Ή έξέτασις γίνεται εϊτε προ- 
σωπικώς εϊτε διά φωτογραφίας τού ένδιαφερομένου 
προσώπου, ήτις νά μή εϊνε παλαιοτερα τών δυο 
έτών καί νά σημειώται όπισθεν ίδιοχείρως ή ήλι- 
κια του, τό δνομα, ή πατρίς καί' ή διαμονή του.

'Ομοίως καί διά τής έξετάσεως τής γραφής απο
καλύπτεται δ χαρακτήρ καί τό ποιόν τοΰ ατόμου.

Πάσα σχετική αϊτησις απευθύνεται πρός τόν
κύριον Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΝ Kit Ά&ηνας
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Λύόεις ϊΟ τεύχους
30. Διά—χειρ—ϊσις
3). Άκάτιον—Άκτιον
32. Κάλκιβχρος—Αντίμαχοί, 
Πορίνος—Άντίστρχτος, έπιχειρή · 
σαντες τον Ναόν ’Ολυμπίου Δ<ός·

Λύόεις 22 «εύτονη
33. Αΰρισν
34. Ό κΰων θά προφθάση τήν άλώπεκα 

μετά 243 άλματα.
35. "Ον θεά φιλουσιν αποθνήσκει νέος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
4. Κ. 'Ιερουσαλήμ. Δέο'> πρώτον νά στείλετε τά 

όαειλομενα. Γράφομεν.— 5. Κ. Φιλιππούπολιν. Επι
στολή καί χρήματα έλήφθησαν. σογχαιοόμεθα, γρά
φομεν.— A. Τ. Δαμανχούρ. Επιστολή έλήφθη, ανα
μένομε? έμβασμα, ώς γράφετε.—Γ. Κ. Άδοίς-Αβάβα. 
’Επιστολή καί χρήματα έληφθησαν ταχυορ. άπηντή- 
σαμεν.— Γ. Ρ. Ροστοβιον· Σάς άπηντήσαμεν καί 
αναμένομε? έμβασμά σας.— Κ. X. Χαλκίδα. Βρα
χεία έλήφθη, άναμένομεν ώς γράφετε, έμβασμά σας.— 
Τ. A. New —York. Έφημερίδος ήδη λαμβάνσμεν καί 
έχάρημεν και εΰχαριστοϋμίν,— Γ. Ν. Assouan. ’Επι
στολή εληφθη, ζητουμέναί πληροφορίας ώς καί απο
δείξεις σάς άπεστείλαμεν, άναμένομεν νεωτέραν σας. 

■—Δ. Π- Haifa. Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν, 
ταχυδρ. λαμβάνετε έπιστολήν μας καί τόμον.— Κ. 
2. ’Αλεξάνδρειαν. Παραγγελία σας άπεστάλη, άναμέ
νομεν ίμβασμά σας.— Π. Δ. Σΰρον. Συνδρομή σας 
έλήφθη, σάς εύχαριστοϋμεν.

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΓΡΑΦΕίΟΝ
Συνεστήσαμεν γραφεία είσπράξεως λογά- 

ριζσμ.ών και άπαδείζεων, ώς ·μ,λ προμήθειας 
οίονδήποτε Αντικειμένου έξ "Ελλάδος καί Αί
γυπτου έπι άναλόγφ προμήθεια έν Άθήναις 
καί Άλεξανδρείρι. Οί έπιθυμουντες τόσον έν 
Έλλάδι, δσον καί έν Αΐγύπτφ, νά άναθέσωσιν 
έν τοΐς γρκφείοις ήμών Αποδείξεις ή λογαρια
σμούς προς είσπρκξιν ή τήν προμήθειαν οίου- 
δήποτε Αντικειμένου,δύνανται ν' Απευθύνονται 
έν Έλλάδι μέν είς τά Γραφεία τ·ης «φύσεως»

Κύριον Φρ, Πρΐντεζτιν καί Στα 
"Οδός Άρσάκη άρ. 4 

Είς ’Αθήνας
Οί δέ έν Αΐγύπτφ πρός τόν κ. Φ. Γεννα- 

ταν καί 2ια, όδός Σερίφ Πκσσόί, έναντι Με- 
λαγχοινου Είς ’Αλεξάνδρειαν

■ Είς τά ήμέτερα γραφεία γίνονται έπίσης 
δεκται έντυλαι και άντιπρυσωπεΐκι Εμπορι
κών καί Βιομηχανικών καταστημάτων.

ΈκτελοΟνται έργασίκι μεσιτικαί έπί τρα
πεζικών τραβηγμάτων.

Αίδονται πληροφορίαι διάφοροι, μεταξύ τών 
δύο κρατών.

Χορηγούνται εισιτήρια Ελλάδος Αίγύ- 
πτου κλπ.

ΔΕΟΝΤΟΣ .ΤΟΛΣΤΟΤ
ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΤΩΜΑ 

Δράμα εις ηράξεις χαι εΙκόνας δώδεκα.. 
(μειάφρασις έκ τοΰ ρωσσικοϋ).

Ενρίσκεται παρ ’ ήμϊν καί δποστέλλεται έλεύ- 
θέρον ταχ. τελών άντι δρ. 1.10 παντι τω 
αίτονντι και άποστέλλοντι τό τίμημα εις γραμ
ματόσημα ή δάλως.

ΜΕΓΕΘΥΝΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Αντί δρ. 25 άνυ,λαμβάνοιισι τά ήμέτερα γρα

φεία την μεγέθιινσιν είς μέγα σχήμα οίασδήποτε 
φωτογραφικής είκόνος καί αποστολής αύτής ταχυ
δρομικές έν κυλινδρικφ χαρτονίφ. Μετά πλαισίου 
καί καλώς περιελιγμένου ό,ντί δρ. 28. '

’Εργασία καλλιτεχνική Απαράμιλλος-

Η ΑΣ ΠΑΣΙΑ ΤΟ ϊ XΑΙΑ EMIT Γ
’Ολίγα Αντίτυπα μένουν έτι τοΰ έξόχως λαμ- 

πρώς έκτυπωθέντος βιβλίου τούτου έν Λειφίρ, 
τό όποιον έκτος τής ένδιαφερούσης ΰλης του 
Αποτελεί και λαμπρόν κόσμημα πάσης βιβλιοθή
κης ευρίσκεται καί παρ ’ ήμΐν καί τιμάται διά 
τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως» χρυσ^δετον 
πολυτελές 12 φρ. και χαρτόδετον φρ. 8. Α
παρτίζεται δέ έκ τριοιν μεγάλων τόμων.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Έν τοΐς ήμετέροις γραφειοις εΰρίσκονται 

ολίγΛ έτι σώματα τοΟ «Πανοράματος» χρυσό
δετου, έν φ περιέχονται κάλλιτεχνικαί, εικόνες 
τών Βασιλέο>ν καί Πριγκίπων, υπουργών και 
έπισώμων άνδρώ'ν της Ελλάδος, ως καί πλεί- 
στων πόλεων καί ωραίων τοπείων.
i....... -   —...... .. .......... ................... — ̂·  

Παρακαλοϋνται θερμώς οί καθυστερούν- 
τες συνδρομάς τής «Φύσεως» εύαρεστούμενοι 
νά μάς άττοατείϊιωσΐ ταύτάς συντόμως, άνα- 
ίογιζόμενσε τάς παλλάς δαηάνας είς &ς ύπο- 
βαλλόμεθα.

ΦΩΤΟ-Ζ1ΓΚΟΓΡΛΦΕ1ΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κατασκευάζονται παντός εί
δους ζιγκογραφίαι (κλισέ) και 
παντός μεγέθους είς μέτριας 
τιμάς καί αυθημερόν.

Κατασκευάζονται όμοίως 
κλισέ διά δελτάρια, επικεφα
λίδας επιστολών, λογαριασμών,

φακέλλων κτλ.
’Ενοικιάζονται καί πωλοΰνται κλισέ μεταχειρι

σμένα δια περιοδικά φύλλα, συγγράμματα, Ημερολό
για, ’Εφημερίδας κτλ. είς συμφερούσας τιμάς.

Ή Διεύθυνσις αναλαμβάνει τήν προμήθειαν καί 
αποστολήν είς τάς ’Επαρχίας καί τό ’Εξωτερικόν 
παντός αντικειμένου έπί μικρά προμήθεια, αρκεί νά 
καταβάλλονται τό άντίτιμον καί τό τέλος.

Έγγράφονται συνδοομηταί είς οίανοήποτε ’Εφη
μερίδα η περιοδικόν.

Δίδονται δωρεάν πληροφορίαι έπί παντός ζητήματος. 
Δέχεται καί αντιπροσωπείας Γραφείων καί.Κατα

στημάτων.
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