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0 WATK0X ΚΑΙ Αί ΚαΤΑΙΓΙΔΚΙ
(Συνέχεια' Me προηγ.)

Α άπΰτελέσματα τον κε
ραυνού είοϊν ένιοτε τό- 
σοΰτον παράδοξα, ώότε 
πρ.οχάίονϋί καί τόν γέ- 
λώία κόι την Ικπληξιν.

1*φ 1809 ίν ώρφκά- 
ταιγίδος ΙνΝεάγάραΦάλσ 
ένσκ'ύψάντος κεραύνοΰ 
έπϊ τριών θνθρώπώνκα- 
τακεκλιμένων έπι μαλ- 
λίνόυσκεπάσματος,τοΰτο 
μέν κύτεκάη, όί δέ άν

θρωποι έσώθησαν, τον ένό'ς εθρεθέντος αίφνης 
μέ κεκαρμένην τήν κόμην καϊ τά γένεια, ώοει 
ξυρισμένα. Τό περίεργον δέ Sit οθτος ήν άστύ- 
νομικός υπάλληλος.

’Εν δλλαις περίστάσεσιν ό κεραυνός πλήξας 
βοσκόν τινά, καθ’ ήν' στιγμήν άπεμθσσεπο, τφ 
άφηρέθη αίφνης τό ρινόμακτρόν, ουδόλως άνέυ- 
ρεθέν ούδαμόσε.Άλλοτε δέ έξήτμισέ τάς κάρφί- 
δας δύο γυναικών, αΐτινές δι’ αυτών επλεκον' 
δλλοτε έπληοίασε οίνοπότήν τινά, έχόντά πρό 
αύτοΰ άργυροΰν κυπέλλου, όπερ τφ άπέ'σπαοεν 
εκ: τών χείρών καϊ χωρίς οϋτε αυτόν, ούτε τό 
δοχείου νά δνατρέψή. μετίφέρε τοΰτο σώον ίν 
τή αύλή' Άλλοτε εισέρχεται είς γαλακτοπωλ'εΐον 
τι, ένθα μεταφέρει άπό τόν ένάς: άβάκίου εις τό 
έτερόν σειράν όλόκλειρον κενών δοχείων, χωρίς- 
νά τά θραύση καΐ εΐτα διέρχεται δι’.έτέρών πε- 

,·πληρωμένων γάλακτός, ατινα καί θραύει. Άλ
λοτε έπιπίπτει έπϊ στήλης πινακίων, τά όποια 
διαπερά άνά $ύ(ί καί μεταβαίνει είς τό ύπύγειον 
ένθα πλησιάζει βυτίον τί, ούτινος άφαιρέΐ τόν 
σίφωνά, δι’ ού μεταγγίζεται ό οίνος, όστις οΰτω 
έξεχύθη όλος Ιλι τοΰ δαπέδου.

Τή 25 ’Ιουλίου 1911 ένώ τρεις άμαξηλαται 
δδηγόΰσιν αμάξια, πεφορτωμένα έκ λίθων, αί
φνης ένσκήπτει κεραυνός έπϊ τών τριών αυτών 
φορτίων καϊ τους μέν ανδρας σέβεται, τούς ίπ
πους φονεύει,μεταφέρει δέείς πλησίονεΰρισκο- 
μένην χαράδραν τά Αμάξια των, χωρίς ποσώς 
ν’ άνατρέψη αύτά.

Κυριακήν τινά έν ώρα τελέσεως της λειτουρ- 
γείας είς κεραυνός πίπτει έπϊ τής εκκλησίας 
τοΰ Chateaunevf, καθ’ ήν στιγμήν νέος τις 
έψαλλεν, και τό μέν βιβλίου άποσπά έκ τών 
χειρών του και τό κατακερματίζει, τόν δέ ψάλ
την άπωθεΐ καϊ Ανατρέπει έν τφ μέσφ τοΰ 
πλήθους. Ό αύτάς κεραυνός κατέκανσε τόν 
λειτουργοΰντα Ιερέα 8ν καϊ κατεπλήγωσεν' άφοΰ 
δέ διήλθε διά τοΰ σώματός του καϊ τών ένδυ- 
μόνων του, ήκολούθησε τό χρυσοΰν ταινίδιον 
τοΰ έπιτραχηλίου τον, κατήλθε πρός τα κάτάί 
κάϊ τφ άφήρεσεν Ιν έκ τών ύποδήμάταον του,

Άνάπτυξις θυελλώδους νίφους ί«1 οικίας 
φεροΰσης αλεξικέραυνου
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οπβρ κατέρριψεν εις τό άλλο άκρον τού ναού' 
ταυτοχρόνως δέ βρέφος τι άπασπαται έκ τών 
βραχιόνων της μητρός τον και μεταφέρεται έξ 
πόδας μακρύτερον. Τονντεΰθεν εννέα άτομα 
ίφονεύθησαν καϊ 82 ίπληγώθησαν σοβαρώς. 
’Αξιοπεριεργότατον δέ φαινόμενον εϊνε τδ άνα- 
φερόμενον ίντφ Αποσταλέντι ύπομνήματιείςτήν 
Ακαδημίαν τών Επιστημών, καθ’ δ άπαντες 
οί παρενρεθέντες κύνες ίν τώ ναφ ίφονεύθησαν 
εν τή στάσει. εΐς'ήν εύρίσκοντο πρότερον. Ή 
περίπτωσις δέ αϋτη μας πληροφορεί κατα πε
ρίεργον τρόπον, δτι ίν ετει 1819 οί κΰνες πα- 
ρίσταντο Ακωλύτως ίν ώρα τών λειτουργιών 
ίν τοϊς ναοΐς,

Ή μετάπτωσις αΰτη Αντικειμένων καϊ προ
σώπων Από ενδς μέρους εϊς Άλλο καϊ ώς Ανα
φέρει τδ υπόμνημα τής έποχής ταυτης ίν ετει 
1819 εϊνε, ώς γνωστόν, Αρκετά συνήθης.

Πολλάκις συνέβη ώστε Αγρόται να προσβάλ
λονται ίν ύπαίθρφ. τα ίργαλέϊα αυτών ν’ Απο- 
σπώνται εκ τών χειρών των καϊ ν’ Απορ
ρίπτονται εϊς μεγάλος Αποστάσεις. Άναφέρε- 
ται δέ περίπτωσις, καθ’ ήν εϊς κηπουρός κα- 
ταγινόμενος ν’ Αποσπά Ata τής άρπάγης του 
ξηρά χόρτα, αίφνης τδ ρευστόν τφΑφαιρεΐ τδ 
ίργαλεϊον και ίναποθέτει αύτό εϊς πεντήκοιτα 
μέτρων Απόστασιν, Αφοΰ περιέστρεφε το$>ς κλά
δους τών φυτών εν σχήματι ελικος, θαυμαοίως 
ίπεξειργασμένου.

Ό κεραυνός άλλοτε έπεσεν ίν τινι δωματίφ, 
ίνθα ίπϊ τραπεζίου τινδς εύρίσκετο εϊς πϊλος, 
ούτινος τδ περιθώριον συνεκρατεΐτο ύπδ σίδη
ρον σύρματος.“Οτε δέδ κύριος αύτοΰ τδνελα- 
βεν, ΐ’’α τόν φορέση, παρετήρησεν, δτι τδ μέ- 
ταλλον είχεν εξαφανισθή, ένφ δ χάρτης δι’ ού 
ήτο περιειλιγμένος διετέλει Ανέπαφος.

“Αλλοτε πάλιν δ Αδυσώπητος κεραυνός μή 
σεβόμενος τούς στοιχειώδεις νόμους τής αιδη
μοσύνης, Απογυμνεϊ ίντελώς τδ θύματά του εκ 
τών ίνδυμάτων αύτών καϊ άσυστόλως τδ μετα
φέρει μακράν τής θέσεώς των.

Είσϊν επίσης έτεροι περιεργότεραι και Ανεξή
γητοι ιδιοτροπίαι αύτοΰ. “Ανθρωπός τις προσ
βληθείς ύπ αύτοΰ, λιποψυχεί και Αναλαμβάνων 
τας αισθήσεις του μετ’ εκπλήξεως παρατηρεί, 
δτι τώ Αφηρέθη τδ ύποκάμισον καϊ ίν σανδά- 
λιον. Τή δέ 29 Μαϊου 1911, εν τή Ζιρόνδη, 
χωρικός τις προσεβλήθη ύπό τοΰ κεραυνού, 
ενφ. ίπανήγαγε τα ζώα του εις τδν σταΰλον και 
τό μέν σώμα του εύρέθη γυμνόν καϊ Απηνθρα- 
κωμένον, τδ δέ ίνδύματάτου πολύ μακράν αύ
τοΰ: "Αλλοτε πάλιν δ κεραυνός εΐνε ήττον κινδυ
νώδης. Τή 5 'Ιουνίου τον αύτοΰ έτους εν Αι- 
μούξ τής Γαλλίας πίπτει ίπϊ τριών χωρικών 
και Αρκεϊται ν’ Αφαιρέση τοΰ ένός μόνον Ιξ αύ
τών τδ παντελόνιον, δπερ μετέφερεν εϊς μικρόν 
ίκεΐθεν Απόστασιν.

Τφ 1902 δ κεραυνός διήλθεν οικίας τινδς εν 

Άγιαξίφ, ένθα εύρίσκοντο οι σύζυγοι καϊ τα 
ίπτδ αύτών τέκνα. Έαϊ ό μέν σύζυγος ίντελώς 
Απηνθρακώθη, δύο ίκ τών υΙών και μία κόρη 
Απεγυμνώθησαν ίντελώς καϊτά ένδύματα αύτών 
κατεκάησαν,οί δέ άλλοι επαθον μόνον εγκαύματα 
τινά.

Τφ 1868 εϊς τήν βόρειον Γαλλίαν 7 άτομα 
καταφεύγουσιν ύπό τι δένδρου φυγοΰ ίν ώρα 
καταιγίδος. Ένσκήφαντδς δέ καραυνοΰ φονεύε
ται εϊς ίξ αύτών καϊ Απογυμνοΰται, εκ τών ίν- 
δυμάτων αύζοΰ, άτινα ευρέθησαν. κατεκερμα- 
τισμένα καϊ διεσκορπισμένα ματαξύ τών κλά
δων τοΰ δένδρου.

Είς πολλδς περιστάσεις μόνον τδ μεταλλικά 
μέρη τών φορεμάτων τοΰ Ανθρώπου εξαφανί
ζονται, οϊον ώρολόγια, Αλύσσεις. κομβία, καρ- 
φίδες, δακτυλίδια κτλ.

Έν Μαντούη δ κεραυνός επέπεσεν ίντδς τοΰ 
θεάτρου ίν ώρα παραστάσεως καϊ δύο μέν τών 
θεατών φονεύει καϊ δέκα πληγώνει, ίνφ πάρε- 
τηρήθη μετ’ όλίγον, ότι δ κεραυνός, δίκην λο- 
πωδύτου< Αφήρεσεν Απδ πολλούς ίξ αύτών τδ 
κοσμήματα,οϊον ώρολόγια, Αλύσσεις,ίνώτια κτλ. 
καϊ αύτοϊ δέ οί Αδάμαντες ίπίσης προσβάλλον
ται ύπό τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. καθ* οσον 
παρετηρήθησαν πολλάκις νέαι τομαϊ επ’αύτών.

Ώς φαίνεται, 0 σεβασμός πρός τα Ιερώτερα 
Αντικείμενα τώ εϊνε άγνωστος, καθ’ δσον επι
πίπτει Αδιακρίτως και είς ναούς, . οδς πυρπο
λεί, Αποκεφαλίζει Αγάλματα Αγίων, διαλύει ιερά 
σκεύη κτλ. Τα τελευταία δμως ταϋτα φαινόμενα 
επεξηγοΰνιαι εντελώς δια τής φυσικής δδοΰ.

01 κεραυνοί, ώς συνήθως, επιπίπτουσι και 
προσβάλλουσι γενικώς τδ ύψηλότερα μέρη τών 
πόλεων και χωρίων, τα μεγάλα ίκ γύψου Αγάλ
ματα, άτινα στολίζουσι τας ίκκλησίας καϊ τδ 
όποια περιέχουσι μεταλλικός συνδέσεις πρδς 
ύποστήριξίν των, ώς και πάντα τά μεταλλικά 
σκεύη.

Άλλά θ’ Αναφέρωμεν καϊ σειράν γεγονότων, 
άτινα Ανυψοΰσιν Αφ’ έτέρου τάς Ιδιότητας τοΰ 
κεραυνού, ήτοι τάς περιπτώσεις, καθ' άς με
ταφέρει εικόνας καϊ τάς προσκολλά ίπϊ τών κε- 
ραυνοβοληθέντων Αντικειμένων.

Τφ 1689 κεραυνού ίνσκήφαντος επί τίνος 
ναού, μεταξύ άλλων συνεχών φαινομένων αύτού 
παρετηρήθη δτι κατά τήν διάβασιν τοΰ ήλεκτρι- 
κοΰ ρεύματος εκ τοΰ χαρτονιού τον τετοποθε- 
τημένου επί τής Αγίας τραπέζης και ίφ’ ού 
περιέχονται προσευχαί τινες, ας ό ίερεύς Απαγ
γέλλει ίν&ρα τής λειτουργείας, εϊχεν Ανατροπή 
τούτο, οί δέ χαρακτήρες τού τύπου εΐχον με- 
ταφερθή ίπϊ τής σινδόνης τής Αγίας τραπέζης. 
Ό πάτερ Lamy. σοφός βενεδικτϊνος, ίπεξηγεϊ 
τό γεγονός τοϋτο εκ τής ύπάρξεως μεταλλικών 
Αλάτων ίν τή τυπωτική μελάνη.Τό φαινόμενον 
τοϋτο προφανώς ομοιάζει πρός τι κλασσικόν 
πείραμα τοΰ Φραγκλίνου,Αποδείξαντος δτι ήλε-

κτρικός σπινθήρ Απορρέων εξ Ισχυρού ρεύμα
τος Αποσπά μεταλλικά μόρια καϊ μεταφέρει 
αύτά έπι γειτονικών ίπιφανειών, Ακολουθών 
τάς παραλλήλους παραβολικός γραμμάς,

Ούτως ίξηγοΰνταικαϊ τά Ακόλουθα γεγονότα. 
Έν έτει 1846 δύο ναΰται προσεβλήθησαν ύπό 
κεραυνού εν τφ λιμένι τής Ζακύνθου, εύρον δέ 
έπϊ τού σώματος τοΰ ενός τούτων καθαρωτάτην 
ίκτύπωσιν διαφόρων νομισμάτων, άτινα περι- 
είχοντο ίν τή ζώνη τοΰ θύματος.

Πρό τινων ίτ&ν ίν ταΐς Ήνωμέναις Πολι- 
τείαις εϊς φανατικός δημοκράτης ίν &ρρ τών 
ίκλογών είχε στολίση τήν πρόσοφιν τοΰ σιτο- 
βολώνος του διά πολλών μεγάλων λιθογραφικών 
εικόνων, παριστασών τας είκόνας τοΰ Χόβαρτ 
καϊ τοΰ Μδκ Κίνλεϋ, δτε ίν ώρφ καταιγίδος 
τινδς ίπιπεσόντος' τοΰ κεραυνού μετά σφοδρό- 
τητος επ’ αύτοΰ, ίφάνη κατ’Αρχάς ώσεϊ πυρ- 
πολούμενος. Σπεύσαντος δέ τοΰ Ιδιοκτήτου, 
παρετηρήθη, δτι ό σιτοβολών έμεινεν άθικτος 
καϊ δτι al χάρτινοι εικόνες ίξηφανίσθησαν' Αλλά 
μετ’ ίκπλήξεως παρετήρησεν εϊτα, δτι αί εΙκόνες 
τών προσφιλών αύτοΰ ύποφηφίων εΐχον ίκτν- 
πωθή ίπϊ τοΰ τοίχου.

■Άλλά πώς να ίξηγήση τις τοιούτου εΐδσυς 
γεγονότα, δπόταν ή μεταφορά τών εικόνων γί
νεται μακράν τών κεραυνοβοληθέντων Αντικει
μένων;

Έν τφ άνωθι Αναφερθέντι παραδείγματι δ 
εϊς εκ τών δύο ναυτών ίφερεν ίκτετυπωμένους 
ίπϊ τής ράχεώς του δύο Αριθμούς 4, οϊτινες 

Απετέλουν τδν Αριθμόν 44, οϊτινες εσημειοΰντο 
ίπϊ τής κεραίας τοΰ. πλοίου.

“Αλλοτε πάλιν ίπϊ τοΰ σώματος γυναικός τί
νος Απετυπώθη ίρυθροΰν άνθος, δπερ εφερεν 
ίπϊ τοΰ κάτω μέρους τού εσωφορΐου της και 
άλλοτε παρετηρήθη ή ίκτύπωσις φύλλου λεύκης 
ίπϊ τής κλίνης Ατόμου τινός. Άλλοτε Αέ ή ει- 
κών σιδηροδρομικής Αμάξης ίπϊ τηλεγραφικού 
πασσάλου, καϊ άλλοτε ίπίσης παρετηρήθη ή Απο- 
τύπωσις δλακλήρου χωρίου ίπϊ κατόπτρου μετά 
λεπτών δενδροφυτειών.

Δυνάμεθα ν’ Αναφέρωμεν ίπίσης πολλά πα
ραδείγματα σχετικά ώς καϊ περιστάσεις, καθ’ 
δς δ κεραυνός ίξεδηλώθη εν σχήματι πύρινης 
σφαίρας βραδέως χωρούσης. ίν ταΐς κατοικίαις 
καϊ μεταδώούσης τδντρόμον είς τούς ίν αύτάΐς 
ώς καϊ νά ίπιβεβαιώσωμεν πολλά Αξιοπερίεργα 
Αποτελέσματα αύτοΰ, τά όποια ή ήμετέρα ίπι- 
στήμη δέν δύναται ετι επαρκώς νά ίξηγήση.

Δύναται τις τουλάχιστον νά περιωρίση ή νά 
ίμποδίση τά φοβερό ταϋτα Αποτελέσματα τής 
Αηττήτου ταύτης μάστιγος ; ‘0 Φραγκλΐνος 
άμα τή Ανακαλύψει τής φύσεως τοΰ κεραυνού 
εϊχε φαντασθή πρός τόν σκοπόν τούτον αλε
ξικέραυνου, Αποτελούμενον ίκ λεπτής άίχμής, 
προωρισμένης νά διευκολύνή τήν εκροήν τού 
ήλεκτρικοΰ ρευστού. ΑΙ δέ περιπτώσεις πλήγ
ματος ίκ τής συρράξεως ρεύματος ίξ ίπιστρο- 
φής πολύ ίλαττοΰνται ίν ταΐς οίκίαις,αίτινες φέ· 
ρουσι τοιοϋτον προφυλακτικόν μέσον. Έάν 
δμως ή έγκατάστασις τοιούτου Αλεξικεραύνου 
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εϊνε πλημμελώς^ διατε&ε^εένη, οόδεν κινδυνω- 
'δέστερον υπάρχει τούτον. Καλόν αλεξικέραυνο!· 
μετ' αΙχμής χάλκινης καϊ κεχρύσομένης ή,'Εκ 
πλάτίνης δέον πάντοτε νά συνδέεται στενως 
μετά τών μεταλλικών μερών τής οικοδομής, 
ήτοι σιδηρών δοκών, μεταλλικών1 σωλήνων, 
κτλ-. καί Ιδίως μετά τον σύρματος, δπερ δέτει 
αυτό ίίς Επικοινωνίαν μετά τον Εδάφους.

Έκάστην δί Ανοιξιν δέον διά μέσου στήλης 
και· ηλεκτρικού κώδωνος νά Επιβεβαιώμε&α, δτι 
ή κυκλοφορία τοΰ ρεύματος εϊνε τελεία Εν τφ 
συνύλφ.

Αίφυσικαι καϊ ή μετεωρολογία ώς καί πάν- 
τες· οί Αντιγράφοντες τάς θεωρίας αυτών Εσ- 
φαλμένως βεβαιοΰσιν, δτι το τοιοΰτον Αλεξικέ
ραυνων προφυλλάσσει κυκλικήν περ φέρειαν δι
πλής Ακτίνας τον ύψους τον στελέχους τον άλε-

Αί καταιγίδες σπανίως εΤσι τοπικαί. Πολλάκις 
ααταλαμβάνουσι μεγίστας εκτάσεις. Ή προ
κειμένη διέτρεξε τήν Γαλλίαν δίκην ταινίας 
έν διαστήματι 10 ωρών. 'Γά σημειοΰμενα 
διά μελανών στιγμών μέρη παριστώσι τάς θέ
σεις, ένθα έπεσε χάλαζα.

ξικεραύνου, καθ’ δσον παρετηρήϋη δτι ή άκτίς 
τής προφυλάξεως ποικίλλει πρός τό ύψος τής 
οίκοδομής τό πλάτος αύτής καί πρό πάντων 
πρός τήν Απόστασιν τών θυελλωδών νεφών.

'Ji δπισάεν είκών καλώς διατυποΐ τήν πε- 
ρίστασιν τής εκδηλώσεως τών κεραυνών, διότι 
πολλάκις παρετηρήάη Εκδήλωοις τοΰ κεραυνού 
πολύ; πλησίον τής βάσεο>ς τοιούτου άλεξικεραύ- 
νου. Τουντεΰδεν προέκυψεν δ πολλαπλασιασμός 
τών σ.ιδηρών ράβδων Επί τών οίκοδομών. Έν 
τούτοις πολλοί Αγνοοϋοιν έτι, δτι υπάρχει ετέρα 
τις διάταξις κεραυνού, Αποτελεσματικωτέρα, βα- 

σιζομέν.η .Επλ πειράματος δφειλομένον -τφ δια- 
σήμφ φνσικώ Φαραδάν, δπερ ενεκα -τής εύφυ- 
όνς συλλήψεώς τον Αναφέρομεν ώδε.

Ήμέραν τινά Ενώρφ. σφοδρας καταιγίδος, 
ευρισκομένου τοΰ Φαραδάν προ τής ΰυρίδφ^ 
τοΰ. ■ δωματίου του παρετήρησε κεραννάν πί-'· 
πτοντα Επί τής στέγης γειτονικού κωδωνοστα
σίου, φέροντος σταυρόν στηριζόμενον Επί με
γάλη; μετάλλινης σφαίρας, ήτις Αποσπασ&εϊσά 
Εκυλίσ&η Επί τοΰ Εδάφους.

Ό Φαραδάύ, δστις Εγνώριξε τήν σφαίραν- 
ταύτην, ήτις έφερε και δπήν έκ τής πολνκαί- 
ρον οςειδώσεως καί Εν τή οποία τά πτηνά είχον 
σχηματίσει φωλεάν. Εν ή εύρίσκοντο έτι οί νεοσ
σοί των, έσπευσεν Αμέσως, ινα ϊδη τί Απέγειναν 
τά μικρά, ατινα εύρίσκοντο εντός αύτής. Έξε- 
πλάγη δμως πολύ, οτε παρετήρησεν, δτι ή φω- 
λεά αντη είχε μείνη Ανέπαφος και δτι τά μικρά 
πνηνά Ετίτιζον χαριέντως.

Τοΰτο έδωκεν αύτώ Αφορμήν νά Επιχείρηση 
σειράν πειραμάτων, ών τό Αποτέλεσμα υπήρξε 
περίεργον. Μεταχειριστείς δέ Εξακολου&ητικώς 
απασαν τήν έντασιν τοΰ ήλεκτρικρν ρεύματος 
ούδέποτε κατώρβωσε νά κεραυνοβόληση μικρά 
•πτηνά Εγκλειόμενα Εκάστοτε Εντός μεταλλικής 
σφαίρας, ήν Επεκοινώνει μετά τον Εδάφους. Τό 
αυτό δέ Αποτέλεσμα Απήλαυσε, μεταχειριστείς 
καί κλωβόν εκ σιδηρού σύρματος. “Ωστε Απο
δεικνύεται Εκ τούτον, δτι Αντί νά φέρωμεν εν 
ώρα καταιγίδος φορέματα μετάξινα ή μάλλινα 
μή Αγώγιμα, ή νά Εγκλειώμε&α εντός πλιν&ο- 
ειδών ή σινοκεραμοειδών οικημάτων, δέον μάλ
λον νά περιβαλώμεϋα τό σώμα διά καλών Αγω
γών. Έάν ευρισκόμενα εντός σιδηράς κλίνης, 
ής οί πόδες συγκοινωνονσι, μετά τού Εδάφους 
διά μεταλλικού σύρματος, δεν έχομεν τίποτε νά 
φοβηάώμεν.

(Έπεται τό τέλος)

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

urn munorc
ΙΙοΐαι εΐναι αί σχέσεις τών πνευμάτων προς 

τούς άνθρώπους j
Τό θέμα τοΰτο τοΰ πνευματισμοί) ίσως εί

ναι τό περιεργο'τερον πάντων.
ΙΙερι τουτου ό πνευματισμός άποφαίνεται 

ώς έζής : «Ή Χριστιανική Έκλησία λέγει, 
οτι ό Θεός έξ άγάπης πρός τούς άνθρώπους 
άπέστειλεν εΐς τόν κόσμον τόν Χρίστον, τόν 
θειον Μεσσίαν, ινα διδάζη αύτοΐς τήν αλή
θειαν και υπόδειξη τήν εύθείαν οδόν· άλλ’ άριθ · 
μησκτε εκείνους,οί όποιοι ήδυνήθησαν ν’ άκού- 
σωσι τούς περί άληθείας λόγους του : πόσοι έξ 

αύτών άπέθανον και πόσοι άκόμη θά άποθά- 
νώσι, χωρίς νά γνωρίσωσι τήν άλήθειαν· άλλά 
καί έξ έκείνων οί όποιοι γνωρίζουσιν αύτήν, 
άρά γε πολλοί τήν άκολουθοΰσι J Διατί λοιπόν 
ό θεός, έν τη μερίμνη περί'τής σωτηρίας τών 
τέκνων αύτοΰ, δέν δύναται τάχα ν’ άποστείλη 
άλλους απεσταλμένους είς'πάσας τά χώρας καί 
τάς μάλλον άπομεμακρυσμένας γωνίας, πρός 
τούς μεγάλους καί τούς μικρούς, πρός τούς σο
φούς και τούς άσόφους, πρός τούς πιστούς καί 
τούς άπιστους, ίνα διδάξωσι τούς έν άγνοια 
βεδυθισμένους τήν αλήθειαν καί έρμηνεύσωσιν 
αύτήν εις τούς μή έννοοΟντας, καί έν γένει νά 
συμπληρώσωσι δι’ άμέσου καί πληθυντικής δι
δασκαλίας τήν έλλειψιν τοΰ Ευαγγελικού κη
ρύγματος πρός έπιτάχυνσιν τής βασιλείας τοΰ 
θεοΰ ;

Ή άγάπη λοιπόν τοΰ θεοδ δέν έπιτρέπει 
τήν άρνησιν τοΰ δυνατοί) τής σχέσεως καί συ
νάφειας τών άνθρώπων μετά τών πνευμάτων. 
Τοΰτο αύτή ή χριστιανική Έκλησία δέν άρ- 
νεΐται, άλλ’ άπ’ εναντίας, παραδέχεται τήν 
σχέσιν ταύτην ώς διαρκή καί πραγματικήν, 
διά τής έπικλήσεως τών άγιων καί τών μνη
μοσυνών.'Ή ’Εκκλησία παραγέλλει είς τούς 
πιστούς όπως έν άσθενείαις καί έν θλήψεσιν 
άποτείνωνται πρός τούς άγγέλους, τούς άγι
ους καί τήν Θεοτόκον εΐς συναντίληψιν διδά
σκει όπως προσευχώμεθα, τήν προσευχήν θε- 
ωρουσα ως μέσον κοινωνίαν μεταζυ ςωντων και 
τεθνεώτων. Ή ’Εκκλησία διδάσκει, οτι κατά 
διαφόρους καιρούς ό Θεός, ή Θεοτόκος, οί άγ
γελοι καί οΐ άγιοι έπεφαίνοντο τοΐς άνθρώποις 
υπό διαφόρους μορφάς καί πρό Χριστοΰ καί μετά 
Χριστόν, συμπληροΰντες τό έργον αύτοΰ. Οι 
βίοι τών άγιων μαρτυροΰσιν, οτι ή Εκκλησία 
διδάσκει ο,τι κα; ό Πνευματισμός- ή διαφορά 
έγκειται μόνον έν τούτιρ, οτι ή μεν πρώτη 
παρουσιάζει τήν περί τοΰ κόσμου πρόνοιαν τοΰ 
Θεοΰ ύπό τυχαίαν μορφήν θαυμάτων, ό δέ τήν 
μέριμναν ταύτης άποδέχεται διαρκή καί άμε- 
τάβλητον νόμον τής φύσεως. Άλλ’ ουδέ καί 
πρός τόν όρθόν λόγον άντιφάσκει ή διαρκής ύπό 
τοΰ πατρός έπανάληψις τών αύτών παραινέ
σεων είς τά τέκνα του και επομένως, ή κατ’ 
έπανάληψιν ύπό τοΰ θεοΰ αποστολή ειδικών 
έντολέων, ύπομιμνησκόντων τοΐς άνθρώποις 
τά καθήκοντα αύτών, καθοδηγούντων αύτούς 
εΐς τήν άφ’ ής έξέκλιναν οδόν καί διανοιγόντων 
τούς οφθαλμούς έκείνων, οί όποιοι έθελοτυφ- 
λοΰσι.

Τί δέ άνακοινοΰσι τά πνεύματα καί πώς 
δέον νά έκλαμβάνη τις τάς άνακοινωσεις αύ
τών, έμφαίνεται καί έκ τών άκολούθων : Τα 
πνεύματα είναι άνθρώπιναι ψυχαί, σχετιζό- 
μενοι δέ πρός αύτάς, δέν έκβαίνομεν τών οριοιν, 
έν οΐς ή άνθρωπότης ζή. Οί μεγάλοι άνδρες, 
Qi φωστήρες τής άνθρωπότητος, - έδίδασκον 

τούς άνθρώπους ζώντες, διδάσκουσιν ήδη αύ
τούς καί μετά θάνατον, μέ μόνην τήν διαφο
ράν, ότι ένμέν τί) πρώτη περιπτώσει ήσαν ήμΐν 
ορατοί, έν δέ τη δεύτερα αόρατοι. Μεταδλη- 
Οέντες είς πνεύματα ούδαμώς μετήλλαξαν φύ- 
σιν, κατέχουσι δέ άρα τάς αύτάς γνώσεις, 
τάς οποίας καί ζώντες κατεΐχον μετοίκησαν- 
τες όμως εΐς νέον κόσμον καί ύπό νέας συνθη- 
κας ζώντες, άπηλλάγησαν τών δεσμών τής 
σαρκός και διαρκώς κοινωνοΰσι πρός τά άνώ- 
τατα πνεύματα, άποκτήσαντες καί τήν μα
κράν άπό τοΰ ενσωμάτου βίου πείραν. Τουτου 
ένεκα δύναται νά άνακοινώσωσιν ήμΐν πολλά 
καί καινά. ’Εντούτοις μεθ’ήμών κοινωνοΰσι 
πνεύματα όχι μόνον άνώτατα, άλλά καί παν
τός βαθμού και είδους, διότι πάντα ταΰτα δύ- 
νανται νά άνακοινώσωσι νέον τι. Πρέπει λοι
πόν νά εΓμεθα έκλεκτικοί περί τήν προτίμη- 
σιν τών άνακοινώσεων τών διαφόρων πνευμά
των, ίνα μή έκλαμβάνωμεν τό ψευδός ώς άλή- 
θειαν. Ήδύνατο βεβαίως ό θεός νά κωλήση 
τά πονηρά πνεύματα, όπως έρχωνται εΐς συ
νάφειαν μετά τών άνθρώπων, ϊνα μή τό ψεύ
δος πληθύνηται, άλλά προτιμά νά διακρίνωσι 
τοΰτο αυτοί οί άνθρωποι ίδίαις δυνάμεσι, γυμ- 
νάζοντες ουτω τήν εύαισθησίαν αύτών καί 
μείζονα τήν άξίαν τής έλευθέρας αύτών εκλο
γής προσποριζόμενοι.

Τά πνεύματα δμως δέν άποκαλύπτουσι τά 
πάντα εΐς τούς άνθρώπους, ϊνα μή καταστή- 
σωσι πρδς αύτούς ξένην τήν μελέτην και έρευ
ναν· ούδεμίαν επιστήμην παρουσιάζουσιν είς 
αύτούς έτοίμην, άλλ’ άφίνουσιν όπως, δ,τι 
δύνανται αί δυνάμεις αύτών νά έπιτύχωσιν, 
άποκτηθ^ δι’αύτών. Ή έπιστήμη είναι προ
ϊόν τής μεγαλοφυίας καί πρέπει ν ’ , άποκτόξται 
διά κόπου, δστις όδηγεΐ τόν άνθρωπον εΐς τάς 
τρίβους αύτής. Ούδεμίαν άξίαν Οά είχεν ό άν
θρωπος, έάν πάσαν άπορίαν του ήδύνατο νά 
λύση δι’ άνακοινώσεων τών πνευμάτων. ’Εν 
τοιαύτη περιπτώσει πάντες οί θνητοί, καί αύ- 
τοί οί βλακίστατοι θά ήσαν επιστήμονες, ώς 
λαμβάνοντες έτοιμον πάσαν γνώσιν άπό τής 
μετά τών πνευμάτων έπικοινωνίας. Έτι σπα- 
νιώτερον τά πνεύματα άποκαλύπτουσι τό μέλ
λον,διότι κατά βούλησιν τοΰ θεοΰ τοΰτο πρέπει 
νά ήνε άποκεκρυμμένον άπό τοΰ άνθρώπου έπ’ 
άγαθφ αύτοΰ τούτου. Ό γινώσκων τό μέλλον 
άμελεΐ τό παρόν καί δέν ενεργεί έν έλευθερί<η, 
ώς δεσμευόμενος ή οδηγούμενος ύπό τοΰ γνω
στού ήδη μέλλοντος. Πρός τούτοις τά πνεύ
ματα δέν άπαντώσιν εΐς πάσαν έρώτησιν· μή 
καθιστάμενα δργανα τυφλά τής αυθαίρετου άν- 
θρωπίνης περιεργέίας, άπαντώσιν εκάστοτε κατ ’ 
άρέσκειαν καί δύναμιν καί πολλάκις πρός αύτό 
τό συμφέρον τοΰ άνθρώπου, οπερ αύτά κάλ- 
λιον τούτου γινώσκουσιν. Άλλά καί οί άνθρω
ποι άλλως τε ούχί είς οίονδήποτε ερώτημα
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πμντώσι, διότι ύπάρχουσι και σοβαρά και Ασ
τεία καί Ανόητα ερωτήματα.!” Ακάθαρτα όμως 
πνεύματα, ώς καί οί κακοί άνθρωποι ώς μάλ
λον πρδς τδ κακόν, τήν Αργίαν καί τήν επι
πολαιότητα Αποκλίνοντα, Αρέσκονται νά δί- 
δωσιν Απαντήσεις ψευδείς και βλάσφημους, 
όταν ιδίως .όμοιοι αύτοίς ήνε καί οί. έρωτώντες 
και άποτελοΰντες Ακάθαρτον Ατμόσφαιραν.

'Γα πνεύματα (νεργοΰσι μέν καί Αορίστως 
ώς εσωτερικοί έμπνευσταί,ώς αύτόπται δε μάρ
τυρες τδν μετά θάνατον συγκοινωνοΰσι μετά των 
Ανθρώπων ερατώς διά των μεσαζόντων. Έκ- 
λέγουσι δέ τούς μεσάζοντα;, διότι ούχι πάν
των τδ υγρόν συνάδει πρδς τδ. έαυτδν. Ούτως 
οι μεσάζοντες καθίστανται παθητικά όργανα 
τών πνευμάτων. ’Εντεύθεν έξηγεΐται, οτι οί 
μεσάζοντες γράφουσ; πολλάκις γλώσσαν ολως 
είς αυτούς άγνωστον καί όμιλοΰσι περί πραγ
μάτων ΰπερβαινόντων τάς διανοητικής αυτών 
δυνάμεις καί ικανότητας. Πολλάκις μεσάζον
τες Αγράμματοι γράφουσι κάλλιστα’ συχνάκις 
δέ γράφουσι στίχους έντελώς ποιητικής ικανό- 
τητος άμοιροι, ή ζωγραφίζουσιν, ή συνθέτουσι 
μουσικά τεμάχια, ή παίζουσιν όργανα μουσικά 
μηδεμίαν γνώσιν ίχοντες των τεχνών τούτων. 
Είναι δέ παντελώς Αδιάφοροι αί έξωτερικαί 
συνθήκαι τής ένεργείας τδν πνευμάτων·, πάσα 
ώρα καί πάς τόπος δύνανται νά ήνε συνθήκαι 
ευμενείς πρδς επικοινωνίαν μετ’ αυτών, ούδ’ 
είναι Αποκλειστική Ανάγκη τύπων ιδιαιτέρων, 
ή επικλήσεων, ή τελετών. Τούτο μόνον δέον 
νά λαμβάνηται ύπ’ ?ψιν, ότι ή καταλληλότερα 
πρδς τούτο στιγμή είναι (κείνη, καθ’ ήν ό 
άνθρωπος είναι μάλλον Απηλλαγμένος των 
συνήθων μεριμνών, ώς έχων ήρεμον τδ σώμα 
αυτού καί τδ πνεύμα.

Έκ τδν άνακοινώσεων τών πνευμάτων οί 
πνευματισταί συνέλεξαν πάντα εκείνα τά στοι
χεία, δι’ ών άπηρτίσθη τού πνευματισμού ή 
φιλοσοφία. Άλλ’ είπομεν ήδη, ότι ούχι διά 
μόνων τδν μεσαζόντων κοινωνοΟσι πρδς τούς 
ανθρώπους τά πνεύματα, άλλα και δι’ έσωτε- 
ρικής έμπνεύσεως, εί καί σπανιώτερον γίνεται 

τούτο. Πάντες περιβαλλόμεθα ύπδ πνευμάτων, 
ταύτά δέ βλεπουσιν ούχι μόνον τάς πράξεις 
ήμών, άλλα και τάς σκέψεις, όσον καί Αν προ- 
σπα.θώμεν νά τηρώμεν αύτάς άποκρύφους.

Μάθετε·—λέγουσιν. οί πνευματισταί — ότι 
όταν έν τή κεφαλή τοϋ άνθρώπου γεννώντα.ι 
διάφοροι σκέψεις περί, τοΰ αυτού Αντικειμένου, 
μεταξύ αυτών εϊνε καί αί ίδικαί του καί εκεϊναι 
τάς όποιας έμπνέουσιν αύτφ τά πνεύματα. 
Τοΰτο, δ’ εϊνε εκείνο, οπερ οί άνθρωποι Ασυ- 
ναισθητως καλοΰσιν (μπνευσιν. Έπειδή δέ 
έφ’ ήμών ένεργούσι παντός είδους πνεύματα, 
τά Αγαθά ήμών διανοήματα, καί αί άγαθαί 
πράξεις παράγονται τή συνεργείς τών Αγαθών 
πνευμάτων, τά δέ κακά τή τών κακών πνευ
μάτων παρωθήσει. ’Ελεύθεροι όμως δντες, 
δυνάμεθα κατ’ εκλογήν νά έλκύωμεν πρδς 
ήμ«ς αυτούς ταΰτα ή (κείνα τά πνεύματα καί 
νά παράγωμεν Ανάλογα διανοήματα καί πρά
ξεις. Έκαστον δέ πνεΰμα άρέσκεται νά.(νερ- 
γή έν τή συγγενεϊ αυτού Ατμοσφαίρφ· ό μέν 
ένάρετος πρα άνθρωπος ελκύει πρδς έαυτδν τά 
Αγαθά πνεύματα, ό δέ κακός τά διεφθαρμένα. 
Ή επίμονος έν τφ κακφ έμμονή πολλάκις 
(ξικνεϊται μέχρι τελείας ύποδουλώσεως εαυτού 
είς τά κακά πνεύματα καί, συνεπώς, μέχρις 
άπωλείας τής έλευ,θερίας.

Άπο τής έπιδρασεως τών πονηρών τούτων, 
πνευμάτων ή άπαλλαγή εϊνε. δυνατή διά τού 
κατά τών παθών και των κακών κλίσεων Αγω- 
νος, τό άριστον δέ τών μέσων είνε ή προσευ
χή.Τήν έπενέργειαν. τής προσευχής οί πνευμα- 
τισταί έξηγοΰσιν ώς εξής : "Οταν ό άνθρωπος 
συμπαθή πρδς τδν έξ οίωνδήποτε βασάνων 
πάσχοντα, δι’ αυτής ταύτης τής συμπάθειας 
Ανακουφίζει τάς βασάνους αύτοΰ. Ή προσευχή 
λοιπδν είνε έκφρασις συμπάθειας. ’Εκτός τού
του, ή προσευχή, ώς έλαφρά έπίψαυσις άγά- 
πης ωθεί τόν άνθρωπον είς μετάνοιαν και 
παράγει έν αύτφ τδν πόθον νά πράξή πάν δ,τι 
εξασφαλίζει τήν μακαριότητα, ό δ’ουτω γεν- 
νώμενος πόθος ελκύει τά τελειότερα.πνεύματα 
ώς συμβούλους, παρηγόρους καί χειραγωγούς.

('Ejtgtai τό τέλος)

ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΛΕΓΤΑΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΤΜΝΑΣΙΩΝ

Ό Διάδοχοί ύταΐαβών τά κα&ήχοντα α&- 
τοδ <$» γττιχδΐ" Επι9το>ριτηί »οΰ . οτρα· 
το5 παραχοίουδιΐ μετ' ίνδιαφίροντοι ix 
τοΰ σύν/γχνι τα ττΛτνταϊα Μβχάία,Στρα· 
τιαιτικά Γνμτάοια έν Τανάγρΐ} ίφίσπως <ί« 
έπίτο πί,βΐστον διαρχ&ί 9τύμτνοί τάί διθτ. φόρονι χινήατιι τ&ν βπιτι9ομένο>ν χαΐ.ίμυ- 
νομένιον οωμάτιον.

Έκατέριοϋτν δΐ ΐστανται οί έφιπποι καί «ιζοί'οιντοΰ SiVffeXtis.

Ν. ΜΏΡΑΙΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗΣ ίΤΜΑΤΜΣ
ΕΝ ΒΟΛΛι

(Συνέχεια καί τέλος)

Β'.

ΑΝ δ’ όμως είς τάς φυ
ματιώδεις ΑρΟρίτιδαςκαί 
συριγγώδεις πόροι έχου- 
σίνήδη επιγείνει, Ακόμη 
καί τότε, Ας μή διστά- 
’σωμεν τήν αύτήν ταύ

την καί πάλιν νά έφαρ- 
μόσωμεν θεραπευτικήν 
μέθοδον, διά τών μο- 

• νίμων στερεών έκ γύψου 
επιδέσμων, οτε μετά 

τήν κατασκευήν καί στ^ρίοποίησιν τών οποίων, 
θά κόψωμεν τμήματα τοΰ έπιδέσμου άντιστοι- 
χούντα πρδς τούς συριγγώδεις πόρους τριπλά
σια ή τετραπλάσια τό μέγεθος και τδ σχήμά 
των. Τότε κατά διήμβρον νά γίνεται είς τούς 
συριγγώδεις πόρους (ν^σις ίωδομορούχου έλαίου, 
καθ’ έκάστην δέ ήμέραν ξηοά Αντισηπτική 
Αλλαγή.

Πλήν, έςαιρετικώς όταν είς φυματιώδη 
Αρθρίτιδα, οί συριγγώδεις πόροι παμπληθείς 
είνε καί,ή έκ τούτων πυώδης ρϋσις υπερβολική 
τότε διά καταλλήλως συγκρατούντων και λίαν 
έπιμήκων ναρθήκων συρματοπλέκτων, δέον 
νά ζητήσωμεν νά έπιτύχωμεν τήν ήσυχίαν και 
Ακινησίαν αύτών. "Οτέ και πάλιν μετά χρόνον 
όμως πολύ Γσως μακρότερον, έπίσης ευχάριστα 
θά άκολουθήσωσιν Αποτελέσματα, έάν τότε 
έκτος τής προκειμένη; διά τώ/ ναρθήκων, 
Ατελώς πως έπιτελουμένης ήσυχίας τής φυ
ματιώδους τής Αρθρώσεως παθήσεως, υποβάλ- 
λωμεν τδν .ασθενή καί εις τοπικά ή γενικά 
θαλάσσια λουτρά καί διαιτητικά; συνθήκας 
πολύ καλλίτερα; έκείνων, Ας πριν νά ύποβληθή 
είς τήν θεραπείαν μας Απήλαυσεν, και τώ 
έμπνεύσωμεν τήν πέποίθησιν, περί τού ιατρού 
τής Ασθένειας του.

Και είς αύτάς τάς μετά συριγγίων σπονδυ
λίτιδας, δυνάμεθα νά Αριθμώμεν θεραπείαν,Αν 
δυνηθώμεν νά έπιβληθώμεν έίς τούς Ασθενείς 
μας καί τούτους τότε είς τήν Απόλυτον Ανά- 
παυσιν έν τή κλίνγ διά τής καταλλήλου έξαρ- 
τήσεως βαρών Από κεφαλής καί τών σκελών, 
διάτοδβίδϊκόύτούτου όρθοπεδικού τής εκτάσεως 
και Ακινησίας- ίπιδέ^μΟυ,έπιτύχωμεν νά θέσω- 
μεν.Φροντίζοντες όμώς το'τε,νά ίχωμεν ίνα τέ
λειον τοΰ δωματίου αερισμόν, μίαν τελείαν 
τού δέρματος καί τού όλου σώματος, δι’ (λά-

φρών μαλάξεων, υγιεινήν, καί έπί τής διατρο
φής αύτών ιδιαιτέραν λάμβάνομέν μέριμναν, 
όπως αυτή καί θρεπτική είνε και καλώς ύπδ 
τού ασθενούς μας πέπτεται.

Διά μιδΕς όθεν τοιαύτης, ήν ώς άνω περιε- 
γραψα θεραπευτικής μεθόδου, έπέτυχον έπί 
τών τάς είρημένας παθήσεις φερόντων Ασθενών 

-μου, ώστε τά τρία τέταρτα περίπου τούτων 
τήν προτέραν, ήν Από πολλοΰ είχον Απολεσει 
υγείαν ν’ Ανακτήσωσιν, τό έν τέταρτον έν 
βελτιώσει σημαντική νά έξιχθή καί δύο δέ 
μόνον, δύο θανάτους ήρίθμισα, Ασθενών μέ 
φυματιώδη Αρθρίτιδα μετά συριγγίων, οϊτινες 
Από μηνών έγκαταλειπόντες τήν ύφ’ ήμών 
θεραπείαν, ηύτοθεραπεύοντοί

Καί δ μέν είς τούτων Απεβίωσεν έκ δευτε
ροπαθούς φυματιώδους μηνιγγίτιδος, ό δέ έτε
ρος έκ δευτεροπαθούς πνεμονικής φυματιωσεως.

Ουτω λοιπόν ή προκειμένη θεραπευτική 
μέθοδος, διά τής Απολύτου τής παθήσεως 
ήσυχίας, καταλλήλως έφαρμοζομένης, έν. ώ 
τόσον εύκολος είνε, ώστε πάς τις συνάδελφος 
καί τού μικροτέρου χωρίου, εύχερώς αύτής νά 
(πιληφθή δύναται, έκτακτα όέ Αποτελέσματα 
Αληθώς, οίονεί θαύματα παρέχει, ευχής όθεν 
έργον θά ήτο νά έγίνετο πλέον ΰφ’ ολου τού 
’Ιατρικού κόσμου Ασπαστη, ίνα έχωμεν ούτω 
σύν τω χρόνφ πραγματικά; πλέον θεραπείας, 
τόσων Ατυχών Ασθενών, οϊτινες άλλως Ανευ 
θετικής έλπίδος ίάσεώς των έπί χρόνον μακρό- 
τατον θά ύφίσταντο τόσας ταλαιπωρίας καί 
τόσους φρικτούς έκ τής νόσου των πόνους.

Δεόντως όθεν, διά τής ήσυχίας, θέραπέύον- 
τές τούς προκειμενΟυς Ασθενείς, προφυλλάσσο- 
μεν τούς υγιείς Από τής (κείνων μολύνσεως 
καί σώζομεν τοιουτοτρόπως τήν άλλως ήμέραν 
παρ’ημέραν τηκομένην καί φθίνουσαν έκ τής φο
βερά; ταύτης νόσου, τήν είς ήν καί ήμείς δια- 
βιούμεν, τήν Αγαπητήν μας Κοινωνίαν.

Πλήν ίνα (πέλθή τδ λίαν έύχάριστον καί 
υπό πάντων, μας λίαν ποθητόν τοΰτο αποτέ
λεσμα, χρειάζεται καί άλλη πολύ μείζων μα
κροχρόνια προπαρασκευαστική έργασία ύφ’ 
όλων μας νά συντελεσθή. Δέν Αρκεί παντά- 
πασι ήμείς μόνοι οί ιατροί νά έφαρμόσωμ.εν 
τήν προκειμένην θεραπευτικήν ένδεδειγμένην 
πλέον Αγωγήν, κατά τών τοιούτών παθήσεων 
είς τούς προκειμένούς Ασθενείς.

Πρέπει νά τδ μάθουν όλοι οί πάσχοντες,οτι 
ή νόσος των θεραπεύεται καί θεραπεύεται Ασ
φαλώς.

Πρδς τούτο (καστος έξ ήμών, ίν πεποιθήσει 
πιστεύσας είς τδ ίκτδν τών ποοκειμένων πα
θήσεων, Ας γειντί διαπρύσειος. κήρυξ κάϊ αληθής 
ιεραπόστολος· τής λίαν πολυτίμου ταύτης γνώ^ 
σεώς του.

• Είτε ιατρός είνε είτε μή, είτε γενικώς επι
στήμων ε?τε μή τοιοΰτος, είτε έμπορος, είτε 
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τεχνητής και τότε και μόνον τότε διά μιδίς 
τοιαύτης συνεχοΟς συνεργασίας, διά διαλέξεων 
καί κατ’ ιδίων ομιλιών θά έπιτύχωμεν άσ- 
φκλώς τοΰ ποθουμένου : Ήμέρζν παρ’ ήμέραν 
εόχαρίστο>ς θά βλέπωμεν τότε τούς ευχάρι
στους καί λίαν γλυκείς τής έργασίας κόπους.

ΟΙ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

Τά μεγαλείτερα ζφα ζώσιν έν τφ ύδατι, 
ώς έπίσης έν τω ύδατι ζώσι και τά ελάχιστα 
ζωύφια.

Μεταξύ τών ζώντων ζώων τήν σήμερον έν 
τή ξηρ<£ τό μεγαλείτερον εΐνε ό έλέφας, άλλ’ 
ούτος δέν διακρίνεται μόνον έκ τοδ όγκου 
αυτοί»· τδ σχήμα καί ή μορφή ταυ τφ προσδί- 
δουσιν δλως ιδιαιτέραν καί χαρακτηριστικήν 
ιδιότητα. Ή μακροτάτη αύτοΰ προβοσκίς καί 
οί μεγάλοι αύτοΰ χαυλιόδοντες έκπλήττουσι τδ 
βλέμμα τοΰ άνθρώπου, ώς έπίσης αί δίκην 
στηλών κνήμαι αύτοΰ, ή χονδροειδεστάτη του 
κεφαλή, οί μικροί οφθαλμοί του καί τά πελώ
ρια αύτοΰ ώτα. ’Ακριβώς δέ ένεκα τών μεγά
λων αύτοΰ ώτων διακρίνονται δύο είδη έλε- 
φάντων, ό έν τή ’Αφρική ζών καί ο έν τή Άσία 
διαντώμενος. *0 τελευταίος δέουτος φέρει ώτα 
πολύ μικρότερα του ζώντος έν τή ’Αφρική.

Ο ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΦΑΣ

Ή φοβερά μας νόσος νά ύποχωρή τής φιλ- 
τάτης μας. Πατρίδος, μή δυναμένη πλέον νά 
άριθμή τοσαΰτα θύματα και μή άφαρπάζουσα 
άφ’ ήμών τόσα; πολυτίμους.καί άγαπητάςμας 
υπάρξεις.

Οί χαυλιόδοντες μεγαλείτεροι’ καί μακρότε- 
ροι είς τούς άρρενας συνδέονται άνωθι τοΰ 
στόματος μεταξύ τών, σιαγονικών .όστέων, 
δίκην κυνοδόντων, οϊτινες έλλείπουσιν εντελώς 
παρά τοϊς έλέφκσι, ώς καί οί κατώτεροι κυνό
δοντες, ώς επίσης δέν ύπάρχουσι καί οί τομείς. 
Οί δέ μυλόδοντες φέρουσι πάμπολλα, εγκάρσια 
υψώματα έκ μίλτου, άτινα συνεπιφέρουσι δια
στήματα ρομβοειδή, συνηνωμένα διά μέσου 
άμ.μοκονίας.Οί μυλόδοντες ούτοι καλούνται καί 
σύνθετοι. 'Υπάρχει δέ κάποια διαφορά είς τά 
έγκάρσια ταϋτα διαστήμ.ατα μεταξύ τοϋ ’Ασια
τικοί» καί του ’Αφρικανικού έλέφαντος.

Ή προβοσκίς έξικνεΐται καί μέχρι τοΰ εδά
φους, όπόταν τδ ζώον ίσταται δρθιον, έχει δε 
καθ’ ολον αύτής τδ μήκος έσωτερικώς δυο δια- 
κεχωρισμένους σωλήνας διά τοίχου έπιμήκους 
καί κέκτηται τοσαύτην εύκινησίαν, όμόίαν τοσαύτην εύκινησίαν, όμόίαν

πρδς τάς κινήσεις τών χονδρών δφεων, ώς καί 
δύναμιν τοιαύτην, ώστε νά δύναται νά θραύση 
’δι’ ένός πλήγματος τήν σπονδυλικήν στήλην 
μιάς τίγρεως. Είς τδ άκρον τής προβοσκίδος, 
ένθα άνοίγονται οί ρώθωνες, μικρόν έξάρτημα 
δμοιον πρδς δάκτυλον καθ’ ολα, χρησιμεύει έν 
πάσαις ταΐς λεπτομερείαις καί τοϊς σκοποϊς ώς 
άνθρώπινος δάκτυλος, ήτοι ώς έργ'αλεϊον συλ- 
λήψεως καί άφής. Διά τοΰ σαρκώδους τούτου 
δακτύλου ό έλέφας δύναται νά συλλαμβάνγ 
καί τά έλάχιστα άντικείμενα, ώς καί μικρόν 
έτι νόμισμα ή φΰλλον χάρτου. ‘Επειδή δέ ό 
βραχύς αύτοΰ λαιμός δέν τφ έπιτρέπει νά χα- 
μηλώνγ τήν κεφαλήν, άλλά και άν ήτο μα- 
κρότερος δέν θά ήδυνατο νά τήν άνεγείρη, 
άκριβώς διά τοϋτο ή προβοσκίς τοΰ έλέφαντος 
χρησιμεύει αύτω νά συλλαμβάνη τδ χόρτον έκ 
τοΰ έδάφους ή τά φύλλα τών δένδρων καί νά 
φέργ αύτά είς τό στόμα.

Καί δενδρύλλιον έτι δύναται εύκόλως. νά 
έκριζώσγ ό έλέφας διά τής προβοσκίδος του, 
ήτις έπίσης τω χρησιμεύει ν’ άπορροφ^ τδ 
ύδωρ δθεν δήποτε καί νά τό φέρή είς τδ στόμα. 
Ούτως έπίσης ό έλέφας δύναται νά πληρώσγ 
τήν προβοσκίδα του οι’ ύδατος, ήν φέρει κα
τόπιν έπί τής ράχεως, οτε άνοίγει τούς ρώ- 
θωνας καί άφίνει τό ύδωρ νά ρεύσγ όταν θέλει 
νά δροσισθή ή νά λουσθή. Έπιστεύθη παλαι- 
όθεν, οτι ό έλέφας μόλις γεννηθείς μεταχειρί
ζεται τήν προβοσκίδα του διά νά θηλάζγ, 
άλλά τοϋτο δέν είνε άληθές, διότι θηλάζει 
διά τοΰ στόματος. Ή προβοσκίς έπίσης .χρη
σιμεύει είς τόν έλέφαντα νά παράγή διαφόρους 
ήχους, δι’ούς έκφράζει τά αισθήματα του.

Ή κεφαλή τοΰ έλέφαντος φαίνεται πολύ 
μεγάλη καί παρουσιάζει προεξοχής ύποστρογ- 
γύλους και γυμνάς, αίτινες έξαρτώνται έκ με
γάλων κοιλοτήτων μεταξύ τών μετωπιαίων 
δστών.

Τό δέρμα τοΰ έλέφαντος εΐνε πολύ πυκνόν 
καί παρουσιάζει πολλάς πτυχάς, αίτινες δια- 
σταυροΰνται· φέρει δέ τρίχωμα άραιόν, δπερ 
συσσωρεύεται μόνον έπί τοΰ άκρου τής ούράς, 
ένθα σχηματίζεται τολύπη. Έν γένει δέ. έκ 
πρώτης άπόψεως τό ζώον τοϋτο φαίνεται ώς 
τετράπουν βαρύ καί παχύ, έμποδιζόμενον εις 
τάς κινήσεις αύτοΰ, άλλ’ έν τή πραγματικό- 
τητι τδ πράγμα διαφέρει, διότι τούναντίον 
δείκνυται εύκίνητον έν άνάγκγ καί δρομικόν, 
εΐνε δέ ικανόν ν’ άνέρχεται άνωμάλους άτρα- 
πούς καί άπρόσιτα μέρη.

Έν ταΐς ύγραΐς ή θερμαϊς χώραις τής ’Α
σίας καί τής ’Αφρικής οί έλεφαντες έπιχει- 
ροθσιν έκδρομάς .καθ’ ομάδας, ένίοτε πολυα
ρίθμους καί δέν άποστέργουσι νά ζώσιν ώσαύ- 
τως είς μεγάλα ύψη έπί τών δρέων* δέν φο
βούνται δέ τα ψΰχος, ένθα εύρίσκουσιν άφθο- 
νίαν ύδατος καί καλήν τροφήν, ήτις άπαρτί- 

ζεται πάντοτε έκ φυτικών ουσιών. Έν δέ τοΐς 
δάσεσι διανοίγουσι μ.εγάλας στενωπούς, αίτι
νες χρησιμεύουσιν εΐτα είς τόν άνθρωπον, 
δστις άνευ τούτου τά δάση θά τω ήσαν εντε
λώς άπρόσβατα. Ώς φαίνεται, οί ελέφαντες 
κατ’ άγέλας ζώσιν έν άρμ.ονία και ούδέποτε 
διαπληκτίζονται μεταξύ των είς έλέφαντα 
δέ, δστις θά εύρεθή ποτέ έκτος τής άγέλης 
του, δέν επιτρέπεται νά συναγελασθή μετ’ 
άλλης άγέλης, διότι αΰτη θά τόν άποκρούσν). 
Οί έλέφαντες ουτοι λέγονται τότε περιπλανώ- 
μενοι καί θεωροΰνται ένίοτε επικίνδυνοι.

’Ισχυροί καί ειρηνικοί κατά γενικόν κανόνα 
οι έλέφαντες ούδέποτε δίδουσιν άφορμήν ένο- 
χλήσεως καί παραπόνων είς τά άλλα ζώα, δι’ 
δπερ καί δέν λαμβάνουσιν, άπαντα σεβόμενα 
και άφίνοντα τούτους νά ζώσιν έν είρήνγ. 
Ούτω καί τά φοβερώτερα ζώα δέν παραβλά- 
πτουσιν αύτούς έν τή ήσυχφ αύτών διαμονή, 
μόνον δέ τόν άνθρωπον φοβοΰνται, δστις ίδςως 
ήδη τοΐς έχει στήστ) άμείλικτον πόλεμον, ένε
κα τής μεγάλης αξίας τών όδόντων του.

Διάφοροι λαοί μ.εταξυ τών οποίων διαιτάται 
ό έλέφας συλλαμβάνουσιν αύτόν διά διαφόρων 
παγίδων, ιδίως κατασκευάζοντες μεγάλας τά
φρους, άς καλύπτουσι διά κλάδων δένδρων καί 
φύλλων. ‘Ο έλέφας, άνυπόπτως διερχόμενος, 
πίπτει έντός τής τάφρου καί μή δυνάμενος νά 
έξέλθγ, άποθνήσκει ή κατατρυπάται φονευό- 
μενος διά τών βελών.

Ό άνθρωπος, ιδία έν ’Ασία, θηρεύει αύτόν 
κατ’άλλον τρόπον,πρός τδν σκοπόν νά συλλαμ
βάνει αύτόν ζώντα, διά νά τόν ύπηρετή είτε 
έν ώρα πολέμου, είτε έν εργασίας, είτε πρός 
Θήραν άλλων ζώων. Είς παλαιούς δέ χρόνους, 
έν ’Αφρική, ίδίφ δέ έν Καρχεδόνγ, ή . χρήσις 
τοΰ έλέφαντος παρά τοΐς άνθρώποις ήτο γενι- 
κωτέρα. Ή δ’ έπιδεκτικότης είς τήν διδασ
καλίαν εΐνε τοσοΰτον έπιτυχής παρ’ αύτοϊς, 
ώστε όπόταν διδαχθώσι έργασίαν τινά έστω καί 
πολύπλοκον, τήν έκτελοΰσι μετά θαυμασίας 
άκριβείας. Οί δέ άρχαϊοι ρωμαίοι κατά τούς 
καιρούς τών αύτοκρατόρων έξεπαίδευον τόσον 
καλώς τούς έλέφαντας, ώστε έξετέλουν πολύ 
εκτάκτους καί περιέργους εργασίας, αίτινες έν- 
τελώς έξέλειπον τήν σήμερον.

Ό έλέφας εΐνε ζώον άξιοπρεπές καί υπερή
φανου καί δι’ αύτό δέν τον μεταχειρίζονται 
δπως τά άλλα ζώα έν τοΐς θηριοτροφείοις. ‘Ο 
έλέφας άναπτύσσεται βραδέως, μόλις δέ μετά 
είκοσαετείαν λαμβάνει τήν πλήρη αύτοΰ άνά- 
πτυζιν. Έν τή νήσω Κεϋλάνη τόν συλλαμβά- 
νουσι κατ’ άλλον τρόπον άκολουθοΰσι τά 
ίχνη αύτοΰ καί άνευ ούδενός άλλου δπλου, 
είμή δι’ έλαστικοΰ καί ΐσχυροΰ βρόχου έκ δέρ
ματος βοείου ή έλάφου. Μόλις τόν άντικρυσω- 
σιν έν τφ δάσει, τφ ρίπτουσι. τόν βρόχον πρό
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τών τϊοδών, οίτινες περιπλεκόμενοι έντός τών 
κόμβων, συλλαμβάνεται.

‘Οπόταν πρόκειται νά συλλάβωσι ταυτοχρό- 
νως πολλούς έλέφαντας, μεταχειρίζονται άλ
λον μάλλον επιτήδειον τρόπον. Ό δέ κ. Ten- 
nent ούτωσεί περιγράφει μίαν τοιαύτην περί
εργον Θήραν:

« Έντός δροσερής χαί ωραίας τοποθεσίας τοΰ 
δάσους εύρομεν εύάρεστον παρασκευασθεΐσαν 
διαμονήν, ήτις είχε δι’ ήμδς έπι τούτφ προ- 
ετοιμασθή πλησίον του περιφράγματος,Κοράλ, 
έκεΐσε καλούμενου ύπό τών ιθαγενών, ήτοι, 
παγίδος έστημένης πρός σύλληψιν τών έλε
φάντων .. Είχον κατασκευάση επίσης καί κα
λύβας έκ διαφόρων κλάδων, έστεγασμένας όιά 
φύλλων φοινίκων καί χόρτων. Κομψή δέ αί

θουσα φαγητού ήτο έτοιμη ήδη· τό μαγειρεϊον, 
επίσης, οί σταΰλοι κτλ. ήσαν έν τάζει καιέσ- 
τολισμένα άπαντα διά την οσω τό δυνατόν 
καλειτέραν ήμών άνέσιν. Πάντα ταΰτα είχον 
συντελεσθή άπό τούς ιθαγενείς έν ολίγαις 
ήμέραις.Κατά τό παρελθόν ή άσχολία αδτη διά 
την Θήραν τών ελεφάντων ύποχρεωτικώςέγίνετο 
ύπδ τών Ιθαγενών καίάπετέλει μέρος άναγκα- 
στικής εργασίας, οδτοι ΰπεχρεοΰντο νά έκ- 
τελώσι χάριν τών κυρίων τών, ’Ολλανδών και 
Πορτογάλλων, άργότερον δέ καί τών Άγγλων, 
οίτινες άπρτουν τοΰτο. Τό 1832 ή υποχρεω
τική αδτη δουλεία, κατηργήθη.

Τφ καιρφ έκείνφ 1,500 έως 2000 άνθρω
ποι ύπό τάς διαταγάς ενός άρχηγου των κα- 
τεγίνοντο εΐς τήν κατασκευήν τού περιφράγ
ματος, (Κοράλ), εΐς τήν συνάθροισιν τών έλε- 
φάντων, είς τήν συντήρησιν τών φυλάκων, έρ- 
γαλείων καί πυρών, ώς καί είς τήν συμπλή
ρωσήν όλων τών άπαιτουμένων μέσων πρός συλ- 
ληψιν τών ελεφάντων. Μετά τήν κατάργησιν 
τής άναγκκστικής ταύτης ύποχρεώσεως δέν 
ύπήρξε δύσκολον νά διατηρηθώ ή έλευθέρα 
συμμετοχή τών ιθαγενών είς τοιαύτην άπασ- 
χόλησιν. Ή δέ κυβέρνησις έξηγόρασε δι’ έαυ- 
τήν τά έργαλεΐα, τάς τοποθεσίας, τάς λόγχας, 
όπλα, βέλη, μουσικά όργανα, τύμπανα καί 
λοιπά χρειώδη.

Διά τήν Θήραν τών έλεφάντων έκλεγουσι 
φυσικώς τήν προξενούσαν όλιγωτέραν ζημίαν 
έποχήν είς τούς έξ όρυζίου άγρούς των, ήτοι 
τόν μεταξύ τής σποράς καί τής συγκομιδής 
χρόνον. Άπασα ή χώρα έχει συμφέρον, έκτος 
τής έκ τής Θήρας ταύτης εύχαριστήσεως, νά 
συντελ$ εις τήν έξολόθρευσιν ή έλάττωσιν καί 
τού άριθμοΰ τών έλεφάντων τούτων, οίτινες 
μεγάλως ζημιοΰσι τούς κήπους καί τούς άγρούς.

Δι’ άναλόγους αιτίας και αυτοί οί ιερείς 
ένθαρρύνουσι τήν Θήραν, καθ’ οσον ό έλέφας 
καταστρέφει συνήθως τό ιερόν δένδρον, ούτ.ινος 
χρησιμοποιοδσι τά φύλλα· οσαύτως χρησιμεύ- 
ουσιν οί έλέφαντες καί είς τήν ύπηρεσίαν τών 

ναών. Έκτος δέ τούτου καί αύτοι οί άρχηγοί 
τών ιθαγενών ευχαριστούνται πολύ νά κατα
γίνονται είς τοιούτου είδους έκδρομάς, παρα-’ 
τάσσοντες τοσοΰτον μέγαν άριθμόν σωματοφυ
λάκων, όσον μεγάλαι είναι αί άγέλαι τών 
συλλαμβανομένων έλεφάντων. Οδτω μέγας 
άριθμός ιθαγενών έπι εβδομάδας καταγίνεται 
προπαρασκευάζων έν τοιοΰτον ώραϊον κυνήγιον.

Έκλεγουσι διά τήν Θήραν ταύτην διαμέ
ρισμά τι πλησίον τής όδοΰ, ήν συνήθως άκο- 
λουθοΰσιν οί έλέφαντες, όταν μεταβκίνουσι νά 
πίωσιν δδωρ ή νά βοσκήσωσι. *Η γειτνίασις 
ενός ποταμού είναι πάντοτε απαραίτητος οΰχι 
μόνον πρός ευκολίαν τών έλεφάντωϊ, άλλά 
καί διά τήν μ.ετέπειτα σύλληψιν αύτών, πρός 
λούσιν ή ,δροσισμόν. Επομένως κατ’ άνάγκην 
άλλοσεμέν κόπτουσι καί άφαιρούσι δένδρα,άλ- 
λοσε. δέ προσθέτουσι,οπως προσδώσωσι κατάλ
ληλον διεύθυνσιν είς τήν πορείαν τών ζώων.

Τοσοΰτον δέ καταλλήλως περιβάλλουσι τό 
διαμέρισμα διά προσθέτων πασσάλων καί κορ
μών δένδρων, ώστε άπατώμενος ό ευφυής έλέτ 
φας, ολως άνύποπτος συλλαμβάνεται έντός τού 
περιβόλου, βστις έχει μήκος συνήθως περί τά 
170 μέτρα καί. πλάτος κατά τό ήμισυ. Είς έν 
δέ τών άκρων αυτού άφίνουσι μίαν δίοδον, 
ήτις δύναται νά κλεισθή διά μέσου κινητών 
δοκών. Πρός δέ, έπι τής κορυφής όμάδος τινός 
πυκνών δένδρον κατασκευάζουσιν είδος θεωρείου, 
οπού άνέρχεται ό άρχηγός τών θηρευτών μετά 
τής άκολουθίας αύτοΰ, οστις διευθύνει έκεΐθεν 
τήν έπιχέίρησιν καί άνέτω; παρακολουθεί τάς 
περιπετείας τού θεάματος, τόσον τής πανη
γυρικής εισόδου τών έλεφάντων έντός τής πα
γίδος ταύτης, δσον καί τής ταπεινής εξόδου 
αύτών ώς αιχμαλώτων.

’Αληθώς τό περίφραγμα τούτο δέν φημίζε
ται έπί άντοχή, έάν λάβν) τις ύπ’ βψει τήν 
δύναμιντών πελωρίων αύτών ζώων, άλλά τοΰ 
τό δέν σημαίνει άπέναντι τής μεγάλης δει
λίας, μεθ’ ής άλλως τε φυσικώς είναι πεπροι- 
κισμένα, άγνοοΰντα τελείως τήν χρήσιν τής 
δυνάμεως ταύτης.

Τότε άρχεται ή Θήρα. Πολλοί άνθρωποι 
έπιφορτισμένοι καταλαμβάνουσιν ίκτασιν άρ- 
κετών μιλίων περιοχής, σχετικώς τώ άριθμ.φ 
τών έλεφάντων, οδς θέλουσι νά αίχμαλωτί- 
σωσιν. Αί προφυλάξεις, άς δέον νά λάβωσιν 
άπαιτοΰσι ρεγάλην ύπομονήν. Δέν πρέπει ποτέ 
ν ’ άνησυχησωσι τούς έλέφαντας, καθόσον δυ
νατόν νά λάβωσιν έτέραν διεύθυνσιν, έπειδή, 
ώς είπομεν, είναι ζώα ήσυχώτατα, τά όποια 
έπιθρμοΰσι μόνον νά βοσκήσωσιν έν ειρήνη καί 
ήσυχία· έν έλαχίστφ δέ θορύβφ, φεύγόυσι καί ♦ 
δέον νά έπωφεληθή τις τής καταστάσεως ταύ
της καί τότε μόνον νά τούς άνησυχήσγ, όπό
ταν θελήσγ καίέφ’όσον πρέπει διά νά λά- 
βωσι τήν δείνα ή δείνα διεύθυνσιν.

Ο ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΦΑΣ

Οδτως, άφοΰένώσωσι διαφόρους άγέλαςάπό 
ήμέραν είς ήμέραν τάς άναγκάζουσι διά τοΰ 
θορύβου πάντοτε νά προχωρώσι κατ’ όλίγον 
καί βραδέως πρός τό διάφραγμα, (κοράλ). Έάν 
δέ σημεία καί φόβοι άναγκάζουσι τούς ελέ
φαντας νά άμφιβάλλωσι περί τής πρός τα 
πρόσω πορείας των, τότε λαμβάνουσιν οί ιθα
γενείς δραστηριώτερα μέτρα. Πέριξ αύτών καί 
άπό άποστάσεως δέκα βως δώδεκα μέτρων 
άνάπτουσι πυράς, άς διαρκώς και νυχθημερόν 
τροφοδοτοΰσιν. Οί έπιφορτισμένοι διά τήν υπη
ρεσίαν ταύτην άνθρωποι συμποσοΰνται είς δύο 
εως τρεις χιλιάδας· σχηματίζουσι δέ διά μέ
σου τών σχοίνων άτραπούς, δι’ ών συγκοινω- 
νουσιν, οί δέ άρχηγοί προσέχουσι πολύ τούς 

άνδρας νά διατηρώσιν άπαρεγκλείκτως τάς θέ
σεις των, καθόσον ή έλαχίστη παρεκτροπή δύ
ναται νά φέρν) ζημίας άνυπολογίστοις τών 
έλεφάντων δυναμένων τότε νά τράπώσι πρός 
άλλην διεύθυνσιν καί νά ματαιωθή ό σκο
πός καί οί κόποι πολλών ήμερων.

Ουτω πάσα άπόπειρα τών έλεφάντων άπο- 
βαίνει ματαία καί βαθμηδόν μέγας άριθμός 
αύτών εύρίσκεται άπροσδοκήτως τόσον έγγύς 
τοΰ περιβόλου, ώστε ή τών άνδρών ζώνη συ- 
σφίγγεται περιοριζομένη έφ’ έκατέρων τών 
πλευρών τοΰ διαφράγματος καί δέν άπομένει 
άλλο ήνά είσέλθωσιν έντός αύτοΰ οί έλέφαντες 
καί νά διαταχθή άμέσως τό κλείσιμον.

(Έπεται τότέλος).
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ΑΤΟ ΑΒΠΕΡΓΟΙ ΠΗΕΤΚΑΤ12ΤΙΚΑΙ ΜΜ

Η ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΤΟΓ ΣΤΗΔ
Μόλις έγνώσθη ύ θάνατος τοδ Γουλ. Στήδ κολλά 

πνευματιστικά φύλλαμαί περιοδικά, Ιδίως άγγλικΑ, 
έδημοσίευσαν παντός είδους σχετικός Ανακοινώσεις, 
δς άπέδωκαν είς τό πνεΰμα τοΰ διασήμου Αγγλου 
δημοσιογράφου καί πνευματιστοΰ, τοϋ τόσον αί- 
φνηδίως τερματίσαντος τόν βίον αΰτοΰ έν τφ οί- 
κτρφ ναυογίφ τοΰ Τιτανικού.

Αί Ανακοινώσεις αδται δέν είναι τόσον δξιαι 
προσοχής καί μελέτης, δσον ή δημοσιευ&εΐσα έν 
τφ Light τής 8 ’Ιουνίου, ήτις διακρίνεται Απασών 
καί Αποτελεί τήν μάλλον αυθεντικήν έπιβεβαίωσιν 
τών πνευματιστικών φαινομένων, Ατινα καταπλήσ- 
σουσι τό γε νΰν έχον τδν κόσμον ύλόκληρον. Αυτή 
εχει ώς Ακολούθως, ήν καί Αναδημοσιεύομεν έν με· 
ταφράσει χάριν τών ήμετέρων Αναγνωστών.

«Θεωρώ καθήκον απαραίτητον, επόμενος τή 

άϊδίω μνήμη τοΰ προσφιλούςμοι φίλου William 
Τ. Stead καϊ τώ καθήκοντί μου προς τήν με

γάλην αλήθειαν τοΰ πνευματισμού, νά απευ
θύνω νμΐν τήν ακόλουθον επιστολήν, ήν ελπίζω 

νά δημοσιεύσατε.
Είμαι εξ επαγγέλματος διπλομάτης, άντι- 

προσωπεύσας τήν χώραν μου Σερβίαν έν τή 

αυλή τοΰ Βασιλέως τής Ρωμουνίας, παρά τή 

Υψηλή Πόλη, τρις παρά τή αυλή τής Βασι- 
λίσσης τής Αγγλίας και άπαξ εν τή τοΰ Βα

σίλειος Έδουάρδου Τί. Έκτος δέ άλλων ύπη 
ρεσιών μου αποτελώ μέλος διαφόρων επιστη

μονικών Εταιρειών, ώς καϊ Τιμητικόν μέλος 
τής Βασιλικής 'Ιστορικής Εταιρείας τοΰ Λον

δίνου. ’Αναφέρω δε τήν προσωπικήν μου ταύ

την ιδιότητα, ϊνα οι άναγνώσται υμών πληρο- 

φορηθώσιν, ότι είμαι έξ εκείνων, οϊτινες στα- 
θμίζουσι τοιούτου είδους γεγονότα, ώς καϊ τά 

γραφόμενα μου μετά πλήρους συναισθήσεως 

καϊ ευθύνης· Έπιπροστίθημι δε, δτι έπι πολλά 

ετη καταγίνομαι πολύ ενδιαφερόμενον εις τήν 
έπισητμονικήν μελέτην τών φαινομένων τούτων, 

μολονότι δέν ημην καϊ πεπεισμένος εντελώς 

πνευματιστής·
ΥΙληροφορηθεϊςότι ή Κυρία Wried ή διάση

μος άμερικανϊς μεσάζουσα, μεθ ής έπειραματί- 

σθη ό αντιναύαρχος Moore ευρίσκετο παρά τφ 

κ. Γουλ Στήδ, έν Wimbledon, εζήτησα τήν 
άδειαν τής Κυρίας ταύτης. όπως μοι έπιτρέψρ, 

ϊνα διά προσωπικής έπισκέψεώς μου. τή προ 

σφέρω τάς προσρήσεις μου καί συμμεθέξω, εί 
δυνατόν, είς πνευματιστικήν τινα συνεδρίασίν 

της. Μοι ώρισεν ώς συνέντευξιν τήν 16 Μαΐου, 
τή 10 ώρα καϊ ήμίσεία τής πρωίας. Μετέβην 

τή συνοδεία τοΰ φίλου μου κ. H. Hinkovitck, 

διακεκριμμενου δικηγόρου εν Κροατία, δστις 

προ ολίγου είχεν ελθει εις Λονδίνου-
Ή Κυρία Wried μάς ώδήγησεν εις τδ γρα

φείου τής ’Ιουλίας (*) λεγουσα ήμΐν, ότι είναι 

«.μεσάζουσα διά τής φωνής» καϊ οτι έν εύ- 
νοϊκαΐς .περιστάσεσιν πνεύματα υλοποιούμενα 

δύνανται νά εμφανίζονται έν ώρα τών συνεδριά

σεων της. Μας προέτεινε δ* αμέσως νά έξε- 
τάσωμεν τδ Ιδιαίτερον πνευματιστικόν διαμέ

ρισμα, ώς καϊ τό δωματίου τών συνεδριάσεων, 

έάν έπιθυμοΰμεν- Άλλ* έπειδή καϊ άλλοτε πα- 
ρευρέθην εις συνεδριάσεις ένταΰθα, καϊ εΐχον 

ήδη εξετάσει τό διαμέρισμα αυτό μετ' άλλων 

γερμανών συναδέλφων, δεν εθεώρησα πρέπον 

νά .τδ εξετάσω έκ νέου.
Έκάθισαμετά τοΰ δόκτορος κ. Hinkovilch 

έν τώ κέντρω τοΰ δωματίου, έναντι τοΰ πνευ · 

ματιστικοΰ διαμερίσματος. Ή κ.. Wried δέν εϊ- 
σήλθευ εϊς τό ιδιαίτερον τούτο διαμέρισμα, άλλ’ 

εμεινε καθημενη καθ’ όλον τό χρονικόν διάστη

μα έπϊ καθίσματος εναντί μου. Έθξτο δέ απέ

ναντι τοΰ φίλου μου φωνητήζίον (σάλπιγγα 

μεταφέρουσαντήν φωνήν) έκίνησε μίκράν στρό

φιγγα τοΰ βαστάζοντας τούτο κυτίού και αμε 

σως τότε έσβυσε τά φώτα καϊ έπήλθε σκότος 
τελείως.

Άφοΰτό μουσικόν δργανον άπέδωκε ώραίαν 

τινα μελωδίαν, ίεράς άποχρώσεως; ή Κυρία 
Wried έδήλωσεν ήμΐν, ότι αί συνθήκαι ήσαν 

έξαίρετοι καϊ θά ήδυνάμεθα ούχι μόνου ν’ άκού- 

σωμεν, άλλά καϊ νά ίδωμεν πνεύματα.

—’Ιδού, προσέθηκε μετ’ όλίγον, υπάρχει έν

ταΰθα τό πνεΰμα μιας νέας γυναικός. Σάς κά- 

μνει σημεία, Κύριε Miyatovilch, τήν βλέπετε;

Εγώ οΰδέν ειδον, άλλ’ ό φίλος μου όβλε 
πέ τι, είδος όγκου έξ ομίχλης, σχήματος έπι - 

μήκους φωτεινού.

— Αυτή ψελλίζει—έπεϊπεν ή Κα Wried 
—δτι ονομάζεται Mayell, Adela ή Ada lUayel.

Εξεπλάγην τότε. Ή Δίς Ada Sfayel φίλη 
μου έξαίρετος, μεθ’ ής συνεδεόμην πολύ, είχεν 

άποθάνει πρό τριών εβδομάδων μόλις: Άλλά 

αίφνης έξηφανίσθη, χωρίς νά είπη τίποτε άλλο 
αυτοστιγμεί καί άνευ άλλης έκδηλώσεως έκ 

μέρους της.

Μετά τινας στιγμάς έφάνη φωτεινόν τι ση
μείου όπισθεν τής μεσαζούσης, όπερ μετεκινήθη 

έξ αριστερών πρός τά δεξιά τοΰ ιδιαιτέρου δια
μερίσματος, ώσεί νά έφερετοβραδέως ύπό έλα- 

φράς τίνος αύρας. Άλλά έν τή μετακινούμενη 
ταύτη βαθμιαίως καϊ δλως ήσύχως’αίγλη. άυε- 

φαίνετο πλέον οΰχϊ τό πνεΰμα, άλλ’ αύτό τδ 
πρόσωπόν τοΰ φίλου μου κ. Γουλ. Στήδ, ούχί 
δέ ώς συνήθως περιβεβλημένον διά λευκοΰ κα- 

λύματος, ώς ειδον πνεύματα έν άλλαις συνε- 

δριάσεσιν, άλλ* έν τή συνήθει αύτοΰ περιβόλή, 

Τότε καϊ έγώ καϊ ή Κυρία Wried έξε/δάλλομευ

(*J Τό γραφείου rfje Ιουλίας» συτέατηαετ ό κ. Στήδ 
διά τάς χνευματιοτικάς ουνιδριάοιις, ώ; γνωστόν.

ταυτοχρόοως κραυγήν χαράς· ό δέ φίλος μου κ· 
Hinkovilch, δστις μόνον έκ φωτογραφίας έγνώ 

ριζεν τόν κ. Στήδ, είπεν’. «Ναί, είναι ό κ.Στήδ!» 

Το πνεΰμα τοΰ κ. Στήδ μοί δνευσε φίλικώς 

και έξηφανίσθη. Μετά ήμισυ δμως δευτερόλε
πτου έφάνη έκ νέου καϊ εστη πρό έμοΰ, άλλ’ 

ολίγον υψηλότερον, πρός τήν στέγην, παρατη

ρούν με καϊ ύποκλινόμενον.Άνεφάνη είτα μετ’ 
ολίγόν καί τρίτην φοράν καί πάντες τδ έβλέ- 
πομευ τότε ευκρινέστερου ή πριν.

Μετά τήν τρίτην ταύτην εξαφάνισιν ήσθάν· 
θην,. ότι ή σάλπιγξ είχε στραφή πρός έμέ καί 

τότε ήκούσαμεν τάς λέξεις ταύτας:

—Μάλιστα, είμαι ό Στήδ —ό Ούίλιαμ Γ. 
Στήδ. Αγαπητέ μοι φίλε Miyatoviteh, είμαι 
πυλύ ευτυχής βλέπων σε ένταΰθα· προσήλθον 

ίνα σάς δώσω νέαν άπόδειξιν, ότι υπάρχει ζωή 

μετά θάνατον, καϊ ότι δ ΐΐνευματισμός είναι 
αληθής. Προσεπάθουυ νά σάς πείσω, ότε εύ- 

ρισκόμην έν τώ μέσω υμών, άλλά πάντοτε άμ- 

φεβάλλετε ν' άποδεχθήτε τήν άλήθειαν.

Του διέκσψα τότε λέγων αυτφ: «.Άλλά γνω
ρίζετε, ότι πάντοτε έπίστευσα εϊς ό,τι μοΰ έλέ ■ 

γετε!»

—Ναί, έξηκόλούθησε— έπιστεύσατε διότι σάς 
ωμίλουν περί αύτοΰ, άλλ’ ήδη έρχομαι νά σάς 

φέρω άπόδειξιν τών όσων σάς έλεγου, καί δέν 

θά πιστεύσητε μοναδικώς, άλλά θά γνοοζίσητε 

(προφέρων μετά πολλής έμφάσεως τήν φράσιν 

ταύτην) ότι πραγματικώς υπάρχει ζωή μετά 

του θάνατον, καί ό Πνευματισμός είναι μία 
αλήθεια. Ήδι?, χαΐρε, φίλε μου! Υπάρχει έν

ταΰθα ή Άδέλα Μάγελ, ήτις επιθυμεί νά σάς 
ομιλήσρ!

Ο Στήδ ούδέποτε είχε γνωρίσει τήν Δα Άδα 
Μάγελ έν τή ένταΰθα ζωή του και ούδέποτε 

είχεν άκούσρ νά όμιλώσι περί αύτής. Ή μις 
Αδα μοί άπέτείνε τότε του λόγου δι* ύφους 

εύγενοΰς καϊ άφοσιωμένου, προσπαθούσα νά μέ 

πείση έπί τινων ζητημάτων, άτινα με άπη- 

σχόλουν ζωηρώς μετά τόν θάνατόν της καϊ λέ- 

γουσά μοι, οί ήδη είναι ευτυχής. Είναι δέ πε
ριττόν ν’ άναφέρω ένταΰθα πάυ ό,τι μοί έΐ- 

πευ. Ή Κυρία Wried καϊ ό κ. Uinkovileh 
ήκουσαν άπασαν τήν ομιλίαν της.

Τότε πρός μεγάλην μου έκπληξιν καί πρός 
μεγάλην έπίσης απορίαν τοΰ φίλου μου κροά- 
του υψηλή τις φωνή ήρξατο νά τώ όμιλή έν 

κροατική διαλέκτφ Ητο παλαιός τις φίλος του 

’ιατρός, οστις είχευ άποθάνει αϊφνηδίως έκ καρ

διακού νοσήματος 'Ο φίλος μου κ· Χίνκοβιτσ 
δέν ήδυνήθη νά βεβαίωση τήν ταύτότητά του, 

αλλ’έξηκολούθησαυ έπί τινα χρόνον συνομι- 

λοΰυτες έν τή μητρική αύτών γλώσση, ήν φυ- 

σικώς κάλλιστα ήννόουυ καί έγώ. Ή δέ Κυ
ρία Wried διά πρώτην φοράν έν τώ βίφ της 
ήκουσε τήν γλώσσαν ταύτην. *

Ό κ. Hinkovilch τυχαίως τότε μετετόπισε 

τδ δργανον καί μολονότι προσεπάθησε νά τδ 
έπαυαφέρρ είς τήν πρώτην αύτοΰ θέσιν, καϊ 
ενόμισεν, ότι είχεν έπιτύχει τούτο, έν τούτοις 

ή φιονή δέν έξηκολούθησεν. "Οτε έφώτισαν το 

δωμάτιον, ή "Κυρία Wried έβεβαίωσεν, οτι ή 

σάλπιγξ δέν ευρίσκετο. πλέον είς τήν κατάλ
ληλου θέσιν της καϊ τούτο έπεξήγει κατά τήν 

γνώμην μου τήν διακοπήν τής ομιλίας.

Εννοείται, δτι τόσον έγώ οσον καϊ ό φίλος 
μου βαθέως συνεκινήθημευ έπϊ τοΐς έκδηλω- 

θεΐσι φαινομενοις κατά τήν ημέραν ταύτην τής 

16 Μαίου μεταξύ τής 11 ώρας καϊ τής μεσημ

βρίας. Άνέφερα δέ ταϋτα είς τινας φίλους μου 
ως λίαν έκτακτα γεγονότα, άτινα έξελίσσοντο 

διαρκοΰντος τοΰ βίου μου. Τά έδιηγήθην έπίσης 

εις μίαν έκ τών σοφωτερων γυναικών τής 
Γερμανίας, τήν Κυρίαν τοΰ καθηγητοΰ Σελένκα 

Μαργαρίταν, ήτις είχεν έλθη έσχάτως έκ Τενε- 
ρίφφας, ένθα είχε συστήσρ σταθμόν τινα δι’ 

έπιστημονικάς παρατηρήσεις τών πιθήκων. 

Η κυρία αύτη είχεν έλθη είς Λονδίνου διά νά 
γυωρίση άπάσας τάς λεπτομέρειας τής κατα · 

στροφής τοΰΤιτανικοΰ, έν τφ όποίω είχεν άπο 

λεσθή ό μέγας της φίλος κ. Στήδ.
ΪΙροσεπαθήσαμεν παντι σθένει ϊνα συνεδριά- 

σωμεν ιδιαιτέρως μετά τών Κυρίων Wried τήν 

ΙΙαρασκευήν καϊ 24 Μαίου, τήν 1 ώραν μ. μ. 

Η συνεδρίασις αύτη έγένετο καί πάλιν είς τδ 
γραφείου τής «.’Ιουλίας», άλλ' ούδεμία έκδήλω- 

σις παρήχθη, έκτος φωνής τίνος άκουσθείσης, 

ήτις έν μια στιγμή ανέκραξε: «Μένετε ήσυχοι 
έπϊ τοΰ καθίσματος σας!»

Συμφωνήσαντες μετά τής Κυρίας Wried 

καϊ τής κυρίας Σελένκα έπανήλθομεν τήν Ιδίαν 

εσπέραν καϊ συνεδριάσαμευ κατά τήν 8ην ώραν. 

Παρίσταντο δέ κατά ταύτην ή Κυρία καϊ ό 

Κύριος Harper ώς και έτέρα τις κυρία συμπα- 

θεστάτη, ής δέν ένθυμοΰμαι τδ όνομα καλώς.
Χρόνον τινά μετά τήν έναρξιν τής συνέδριά· 

σεως πάντες είδομεν έμφανιζόμενον τόν κ. Στήδ, 

αλλά έν διαστήματι δεκάδος μόλις δευτερολέ

πτων καϊ έξαφανιζόμενον, ϊνα άναφανή ευ
κρινέστερου ολίγον άργότερον, πλήν <ούχϊ καϊ 

τόσου Ιύκρινώς, όσον ένεφανίσθη τήν 16 Μαίου. 
Τοϋτο ύπήρξεν τό μόνον φαινόμενου ΰλοποιή- 
σεως κατά τήν εσπέραν ταύτην, άλλ’ ίκανο- 

ποιήθημεν δι’ Ιδιαιτέρων ποικίλων καϊ θαυμά

σιων προφορικών έκδηλώσεων. Ό κ Στ ήδ έσχε 

μακραν συνομιλίαν μετά τής Κυρίας Σελένκα 
καϊ βραχεΐαν μετ' έμοΰ, ύπενθυμίζων μοι πε- 

ριστατικόν τι, οπερ πρό διετίας διεπράχθη έν 

τώ γραφείω του έν Μοβμπράν.

Η μίς Αδα Μάγιελ μοϊ ώμίλησέν είτα έκ 
νέου, λέγουσά μοι μεταξύ άλλων, ότι έγνώριζεν, 

ότι αί άδελφαί της καϊ ή ανεψιά της μοϊ εγρα- 

φον, δι’ οπερ έχαίρετο πολύ.

Μετά τούτο ή μήτηρ μου μοί ώμίλησε με
τά πολλής τρυφερότητος ευ τ.ή σέρβική ήμών 
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γλώσση.ΊΆ Κυρία Σελένκα είτα έσχεπολύ συγκι
νητικήν ομιλίαν μετά τοΰ συζύγου της, καθη· 
γητσΰ Λ,ορεντζου Σελενκα, έν τφ Πανεπιστη 
μίφ τοΰ Μονάχου, ώ? καϊ μετά τή? μητρότ της, 
άποθανούσης τό παρελθόν έτος έν 'έιμβούργφ. 
At δυο αύται συνομϊΚίαι έγενοντο γερμανιστί.

Mere τοΰτο προσήλθεν εις φίλος της Κυρίας 
Σελένκα, αστις έτραγώδησε γερμανικόν τι άσμα 
και την παρεκάλεσε νά τραγφδήση καί αΰτη 
μετ' αύτοΰ, ώς επραττον άλλοτε. Ή Κυρία Σε- 
λένκα συνεκατετέθη.

Μετά ταΰτα προσηλβε τό πνεΰμα ειός ’Ιρ
λανδοί), αρχαίου αξιωματικού τοΰ ναυτικού, 
οστις έπεκοινώνησε διά μακρών μετά πολλής 
τρνφερότητος και ενδιαφέροντος μετά της ανα- 
φερθείσης άνωθι Κυρίας, μεθ' ή?, ώς φαίνεται, 
αυνδέοντο διά διαρκούς και πολύ στενής φιλίας.

Φυσικώς μολονότι ηκουσα καϊ ήννόησα απα- 
σας τάς διαμειφθείσας ομιλίας ταύτας γερμα- 
νιστϊ καϊ αγγλιστί, δέν είμαι δμως καί ελεύ
θερός νά τάς ανακοινώσω ένταΰθα. Προ? δέ δέν 
δύναμαι ουδέ έν λεπτομέρεια ν' αφηγηθώ τάς 
μακράς δηλώσεις, ας έπαιήσατο ή Ιουλία σχε ■ 
τικώς πρός τό σχεδίου της μεταμορφωσεως 
τοΰ Cambridge House el? κέντρου ψυχικών με 
λετώυ πρός άυάμυησιυ τοΰ κ. Στήδ.

'Ο,τ< δύναμαι ήδη νά ανακοινώσω δημοσία 
είναι, οτι είμαι λίαν ευγνώμων τή Κυρία IVried 
ής ή θαυμασία πνευματιστική Ιδιότης μοϊ επί
τρεψε νά λάβω παρά τοΰ αλησμόνητου φίλου 
μου κ. Ούιλιαμ Στήδ πειστικωτάτηυ άπόδειξιν' 
τή? ύπάρξεως ζωής μετά θάνατον καϊ οτι ο 
πνευματισμός είναι αληθής' πρός δέ δτι μοϊ 
παρέσχε τήν θείαν, ούτως είπείν, εύχαρίστησιν 
ν* ακούσω τρυφερός εκφράσεις της αγαπητής 
μου μητρός ευ τή ιδία ήμών διαλεκτιγ και δτι 
άπήλαυσσ καί έτέραν Ιεράν άπόδειξιν τής συ
νεχείας τή? ζωική? ατομικότητας από μιας των 
αγαπητότερων, σοφωτέρων καϊ γενναιότερων 
γυναικών άφ' δσας έγυώρισα έν τή ζωή μου τ>
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Έπί τή εύχαιρί<|ί τής συγκλήσεως τού Β'. 
πανελληνίου Συνεδρίου κατά τής Φυμχτιώ 
σεως, έν Βόλψ, δημοσιευομεν καί τήν ώραίαν 
γενομένην έκδρομήν εις τδ Σανατόριου τού κ. 
Καραγιάνη έν τή ωραίο: τοποθεσία τού Πηλίου.

«Τήν 5.30 π. μ. τριακονταπέντε περίπου 
μέλη τού Συνεδρίου κατά τής φύματιώσεως 
έπιδάντα άμαξών διηυθυνθησαν είς Πσρταριάν. 
’Εκεί συνηντήθησαν μέ δέκα άκόμη Συναδέλ
φους. των μεταδάντας έκεϊ άπό τής εσπέρας 
τής προχθές καί άφού έλαβαν τδν πρωινόν των 

καφέν είς τά μαγευτικά «θεοξένεια» έξεκί- 
νησαν ίππεύσαντες έπί ήμιόνων καί διηυθυν
θησαν είς τδν Σανατόριου τού Πηλίου τού ια
τροί! κ. Καραμάνη, δπου έφθασάν μετά πορεί
αν μιάς καί ήμισείας ώρας περίπου.

Οί έκδρομεΓς έπεσκέφθησαν πρώτον τά δι
άφορα διαμερίσματα τοΰ ευεργετικοί! τούτου 
ιδρύματος, τδ όποιον ή έμφυτος τού κ. Καρα
μάνη φιλανθρωπία καί άφιλοκέδεια έδημιούρ- 
γησεν έκ τού μήδενδς και διεσκορπίσθησαν 
κατόπιν ύπδ τάς σκιάς τών όξυών, άπολαμβά- 
νόντες τδ πέριξ αυτών εξελισσόμενου θέαμα 
καί σχολιάζοντες ευμενέστατα τήν λειτουρ
γίαν τού Σανατορίου, χωρίς ν’άποκρόπτωσι τδν 
θαυμασμόν των,δταν ήκουον πώς ίδρύθη τούτο.

’Εν τώ μεταξύ έρρίφθη ύπό τινων ή ιδέα 
νά ίδρυθή όλίγον δπερθεν τής σημερινής του 
θέσεως, είς άλλην ώραιοτέραν, άλλο μετοχι
κόν. Κατ’ άρχήν ή ιδέα αδτη έπεκροτήθη ύπό 
πάντων καί ήρχισε νά καθορίζονται αί λεπτο- 
μέρειαι τής ίδρυσεως τής εταιρείας,έγένετο δέ 
καί πρόχειρος κατάλογος τών μετοχών, αίτι- 
νες, θά. ήδυναντο νά διατεθώσι.

*Η ιδέα αυτή έτυχε τόσον ευμενούς υποδο
χής, ώστε είμεθα βέβαιοι,ότι δεόντως θά καλ
λιεργηθώ ύπδ τών ιατρών καί έάν γίν/) τούτο 
άσφαλώς θά πραγματοποιηθώ·

Μετ οδ πολύ προσεφέρθη είς τούς έκδρομεϊς 
έξοχον κοκορέτσι καί σπληνάντερον, εΐτα δέ 
οδτοι έπεσκέφθησαν τούς έν γραμμή ψηνομέ- 
νους πέντε δβελίας.

Καί δταν ούτοι ήτοιμάσθησαν, ό κ. Καρα- 
μάνής παρέθεσε πλουσιώτατον γεύμα ύπδ τήν 
σκιάν τών όξυών, είς 55 περίπου άτομα, ατινα 
έφαγαν καί έπιον πλουσίως.

Τδ γεύμα διεξήχθη έν πραγματική άδιαπ- 
τώτφ' ευθυμία καί άγαλλιάσει, δώσαντος είς 
τήν χάρμονήν τδ σύνθημα του νεάζοντος ια
τρού τών σιδηροδρόμων Πελοπονήσου κ. Οικο
νόμου, δστις διά τών επιτυχών του λογοπαι
γνίων τά μάλιστα έτερψε τούς δαιτυμόνας.

Προπόσεις ήγέρθησαν συνεχείς συγχαρητή
ριοι ιδία πρδς τδν κ. Καραμάνην διά τδ σα
νατόριό? του, κάϊ υπέρ τής επιτυχίας τού 
έργου τού Συνεδρίου καί ζητωκραυγαί ήκούσ- 
θησαν και υπέρ τής Κρήτης, ένεκα τής παρου
σίας τού έπιλβκτου Κρητδς χειρουργού κ.Μαν- 
τωνάκη.Ό άκάματο; άμφιτρύων κ.Καραμάνης 
καί άξιόλογος ιατρός καί φίλος άπήντησεν ευ
χαριστών,άφούάνέφερεν έν όλίγόις τά τής ίδρύ- 
σεως τού σανατορίου του, ηύχαρίστη’σε δε έπί- 
σης τούς ξένους έξ ονόματος τής ιατρικής 
εταιρίας Βόλου <5 ιατρός κ. Κουτίαγγέλης.

Τήν 4ην μ. μ. οί εκδρομείς εύχαριστήσαν- 
τες τδν τόσον φιλοτίμως φιλοξενήσαντα κ. 
Καραμάνην, έγκατέλειψαν τήν κορυφήν τοΰ 
είνοσιφύλλου ΙΙηλίού και κατήλθον είς Πορ- 
ταριάν καί έκεϊθεν είς Βόλον?.

• ί
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’Εννοώ καϊ αισθάνομαι τδ μέγεθος τής θλί- 
ψεώς σας. Ναί, αισθάνομαι τήν πικρίαν, ήδποία 
κατέχει τήν ψυχήν βας. Βλέπω τήν κατήφειαν 
τοΰ προσώπου σας καί λυπούμαι άπείρως διά 
τήν δδύνην σας. Άλλα θαρεϊτε, μή άπελπί- 
ζεοθε, άδελφοί μου. Μή κατοβάλλεσθε ύπό τής 
λύπης. Είναι φυσικόν, είναι εύλογον, είναι θεία 
διαταγή νά λυπήσθε, νά θλίβεσθε. Ούτος είναι 
δ προορισμός τής γηίνης ύπάρξεως, ούτος ό 
σκοπός τής ίπΐ τον πλανήτου τούτου ζωής. Μή 
άφΐνετε δμως τήν θλϊψιν νά μεταβάλληται είς 
δπογοήτευσιν καί τήν όδύνην είς άπελπισίαν. 
Μή δπελπίζεσθε, όχι' Σκεφθήτε τόν θεόν, 
άναπολεϊτε Εκείνον, δ όποιος είναι δ άσβεστος 
φάρος τής ΑΙωνιότητος. ‘Ακούετε. Μή άπελπί- 
ζεσθε. *0 κόσμος ούτος είναι πρόσκαιρος καί 
at λύπαι και αί θλίιρεις καϊ al βάσανοι αύτοΰ 
ίφήμεροι, σκοποϋσαι τήν έξάγησιν, τήν κάθαρ- 
σιν, τήν δξαρσιν και τήν έξύ.ψωσιν τής ψυχής σας. 
Μή δηελπίζεοθε, διότι ή Απελπισία είναι ψυ
χική αύτοκτονίά, είναι Αδυναμία Ανθρώπινη καϊ 
παράλογος,άπούεικνύουσα τήν Ανθρωπίνην Απι
στίαν και ούδέν πλέον. ’Επέρχεται ή στιγμή τοΰ 
θανάτου. ’Αλλά έχετε πεποίθησιν, χαράν Ανεκ
λάλητου. Πέραν τοΰ τάφου λάμπει, Ακτινοβολεί 
ή αίωνιότης. Πέραν τοΰ τάφου μας Αναμένουοίν 
τα τέκνα μας, οί Αδελφοί, al σύζυγοι και παοαι 
αί προσφιλείς ήμών ύπάρξεις. Πέραν τοΰ τά
φου μας Αναμένει ή χαρά, ή γαλήνη, ή Αγάπη 
ή γλυκεία, ή παγκόσμιος, δ δρως ό Απειρος, τοΰ 
δποίου Αμυδράν μόνον εΙκόνα έπι τής γής ήμείς 
λαμβάνομεν.

θάρρος Αδελφοί, δέν θέλω νά εχητε απλώς 
έλπίδα είς τήν μέλλουσαν ζωήν, θέλω νά εχητε 
πεποίθησιν Ακράδαντον, Ακλόνητου, θέλετε νά 
πιισθήτε ; Αμφιβάλλετε; Περί τίνος. Περί τής 
ύπάρξεως τοΰ θεοΰ κάϊ τής Απείρου αύτοΰ Α- 
γαθότητος; *Αρά γε είς τόσον φοβερόν σκότος 
εύρίσκεσθε, ώστε ούδεν βλέπετε; Έπι τοσοΰ- 
τον λοιπόν ή βαρεία, ή πυκνή ύλη περιεκάλυ- 
ψεν ύμας, ώστε ούτε μία Ακτις φωτός νά μή 
δύναται νά ύπεισέλθη διά τοΰ' πυκνοΰ πέπλου 
τής ύλης και νά φωτίση τήν ψυχήν ήμών. Αέν 
Ισχύει ή Αγάπη, δέν Ισχύει ή Ανθρώπινη μεγα- 
λοφυία, δεν Ισχύει ή φωνή, τής συνειδήσεώ; σας, 
δέν Ισχύει ή Ιστορία τοΰ κόσμου καί τοΰ Ατό
μου, δέν Ισχύουσι τά Ιερά βιβλία πάντων τών 
εθνών, πάντων τών λαών, πασών τών θρησ
κειών, τά όποια κηρύττουσι τόν θεόν, δέν Ισ- 
χύουοιν al Αποκαλύψεις τών Πνευμάτων, τά 
όποια ού μόνον σήμερον, Αλλά και- Από Αρχαι
ότατων χρόνων ίπεκοινώνουν. μετα τοΰ Ανθρώ
που παρά διαφόροις πεπολιτισμένοις, έθυεσι, δέν 

Ισχύει ή έπιστήμη, ή οποία κηρύττει καϊ αΰτη 
τόν θεόν, δταν Απαλλασσομένη τοΰ τυφλού έγω- 
ϊσμοΰ αύτής, Ιρευνφ τά πράγματα μετά διαυ
γούς διανοίας καί Αμεροληψίας, δέν ισχύει τό 
δραμα τής θείας ένσαρκώσεως, δέν Ισχύει ή. 
μεγαλοπρέπεια τής δημιουργίας,, δέν Ισχύει ή 
σκοπιμότης καί Ατελεύτητος τοΰ σύμπαντος Αρ
μονία,tva πλημμυρήσωσι φωτός τήν ψυχήν σας.;

Τόν θεόν θέλετε; Στρέψατε μόνον έν βλέμμα 
εις τήν περιστοιχοΰσαν φύσιν ! θά τόν εύρητε 
πάραυτα είς .τήν φιλοπονίαν τής μελίσσης, είς 
τήν καταπλήσσουσαν ευφυΐαν τοΰ μύρμηκος. 
Τόν θεόν Αναζητείτε; Άλλα θά τόν θκούσητε, 
ΘΑ τον αίσθανθήτε είς τούς ήχους οΐαοδήποτε 
όρχήστρας ή τό φσμα τοΰ λέοντος καϊ θά αίσ
θανθήτε τό μεγαλείου τής Αηδόνος. Παρατη
ρήσατε τήν μεγαλοπρέπειαν τής Ανθρώπινης φω
νής : θά τόν Ανεύρετε είς τό δάσος, Ακούοντες 
τό Ασμα τοΰ θεοΰ Ακόμη καϊ δταν έδημιούργει 
καϊ τά θηρία. Τόν θεόν Αναζητείτε;

Υψώσατε τήν κεφαλήν πρός τόν ούρανόν καϊ 
παρατηρήσατε τήν Απειράριθμον πληθύν τών 
φεγγοβολούντων Αστέρων καί θά αίσθανθήτε τήν 
Ανεξάντλητου Αρμονίαν, τήν Ασύλληπταν σοφίαν 
Του. Ό θεός σας όμιλεί διά του Ώρίωνος, διά 
τοΰ Σειρίου καί τής Μεγάλης Άρκτου, Τί τού
του μείζονα Απόδειξιν ζητείτε; Σύμπασα ή φύ · 
σις χαίρει καί σκιρτφ καί είς μυρίας φωνάς ί- 
ξυμνεϊ τό μεγαλόΐον τοΰ θεοΰ καίοεΐς περίφο
βοι σκοτίζετε τήν διάνοιάν σας, έν φ περιβάλλε- 
σθε ύπό Απλέτου φωτός. Τολμάτε νά μή προ- 
σεύχησθε Ανά πάσαν στιγμήν, Αναλογιζόμενοι 
μεθ’ δποίας τάξεως καϊ κανονικότητος διαγρά
φονται αί τροχιαι τών πλανητών, των κομητών 
καϊ τών λοιπών Αστέρων ; Αέν θαμβώνεσθε υπό 
τοϋ: φωτός, τό όποιον έκπέμπουσιν at μυριάδες 
τών μεμακρυσμένων ήλιων ; Δέν γονυπετεί ή 
ψυχή σας θεωρούσα τήν Αφάνταστου πιοικιλίαν 
τών έπϊ τής γής δντων.;

Τίς φυσιοδίφης τολμφ νά καταγράψη είς ύνα 
πίνακα σύμπααιν τήν Ατελείωτου ποικιλίαν τών 
έπϊ τής γής ζώων καϊ φυτών: Δέν βλέπετε τόν 
θεόν ΐίς τάς έλαχίστας Ανατομικός καϊ φυσιο
λογικός λεπτομέρειας τοΰ Ανθρωπίνου σώμα
τος καϊ τών λοιπών δντων ; Δέυ βλέπετε μεθ' 
όπόσης προνοίφς έδωκεν είς έκαστον τώυ ζφωυ 
τά Αναγκαιοϋντά όργανα πρός συντήρησιν καϊ τά 
Ανάλογα μέσα πρός ύ.περάσπισιν τής ζωής έναν- 
τίαν τών έχθρών Δέν. Αναλογίζεσθε τόν θεόν, 
καθ’ ήν στιγμήν ή σηπία ξκτινάσσει τήν μελά
νην, ϊνα συγχύση τόν έχθρόν της; Δέν παρατη
ρείτε τήν Απειρον Αγαθότητα και στοργήν τοΰ 
Δημιουργ’.οΰ, λαμβάνοντες. ύπ' δψιν,, δτι ίδωκε 
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τήν ελπίδα καί τό τελευταίου μισόν σωτηρίας 
εις τό Ασθενέστερα τών ζώων κατά την ώραν 
τοΰ έσχατον κίνδυνον ; "Οταν δ λαγωός κατα- 
δαοκόμενος ύπό τον κυνηγόν, τραυματισθή, 
παύει να τρέχη πλέον, Αλλ’ ώς Ικ τον καμάτου 
κατά θείαν πρόνοιαν Αποβάλλει τον σώματός 
τον την ίδιάζουσαν δομήν, Ιξ ής δδηγούμενος 
δ κνων θά ήδύνατο νά Ανακάλυψη αυτόν καί 
ουτω πολλάλις σεβζεται. Ποΰ θά ήδύνατό τις να 
στρέψη τό βλέμμα τον καί νά μή Ανακαλύπτη 
τήν παρουσίαν τον Θεόν ;

Λατρεύετε, Αδελφοί μου, τόν Θεόν, προσεύ
χεστε πρός εκείνον, ύπέρ βελτιώσεως τής ψυ
χής σας, Αποδιώζατε Από τών ψυχών σας τήν 
Απελπισίαν, πράττετε διαρκώς Αγαθοεργίας, Ικα
νοποιείτε δσον Αννασθε δλτγώτερον τάς Απαι
τήσεις τής σαρκός και Αναμένετε θαρρούντως 
τήν γλυκείαν Ανατολήν τού φωτός τον Αλλου 
κόσμου.

ΑΛ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

'Ρ—ΚΟίυ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Τό άόνάδροχον (μουοαμ&ς) γχυτω. είς λουτρόν 
άποτελούμενον έκ λινλαίου, ε’ις τδ όποιον προστί
θεται ή δέουσα αδσότης κηρού θερμαινόμενου δέ 
μέχρι ζέσεως εμβαπτίζεται τδ πρδς έπίχρισιν ύφα
σμα στεγνόν· Τδ ύφασμα δέ τοΰτο έπειτα κρεμάται 
έπί τινα χρόνον, έως δτου στράγγιση καί είτα τδ 
τεντώνουν.

Τά φύκια τής θαλάσσης είναι άξιόλογον λίπα
σμα και συνισταται πολύ. ΙΙεριέχουν δέ Αρκετήν 
ποσότητα Αζώτου, φωσφορικού δξέος, κάλεως νά- 
τρου καί άσβεστου, υπερτερούν δέ τά άλλα Οργα
νικά λιπάσματα, διίτι δέν περιέχουν σπέρματα 
άγριων καί παρασίτων φυτών και ώάρια έντόμων. 
Πρδς χρήσιν των πρέπει νά πλύνωνται πρώτον έν- 
τδς ρυάκων ή Αφίνονται ύπδ τήν έπήρρειαν 2—3 
φθινοπωρινών βροχών και Αναμιγνύονται μέ άχώ- 
νευτον κόπρον ζώων και μένουν έν σωρφ μαζύ διά 
νά χωνεύσουν μαζύ· Όταν δέν είναι έξαλμυρισμένα 
πρέπει νά χρησιμοποιώνται είς μικρά ποσά Αναμίξ 
μ έ ζωικήν κόπρον ή άφοΰ προηγουμένως τεθώσιν 
ύπδ τά ζώα ώς στρωμνή. Όταν ή μεταφορά των 
είναι δαπανηρά, πρέπει τουλάχιστον νά καίωνται 
καί νά χρησιμοποιήται ή στάκτη των εΐς έίάφη μή 
Αλμυρά.

Α»ά τάς δρνιθας. Διά νά κατορθώσετε νά κά
μετε νά κλωσήση μία όρνιθα, διαλέξατε τήν ήμε- 
ρωτέραν καί πρδς τδ τέλος τής έτησίας ώοπαρα- 
γωγής της μαδήσατέ την είς τδ στέρνον, τδ όποιον 
κτυπατε μέ άγριο κλαρί, ώστε νά κοκκινήση' κλεί- 
σατέ την εΐς έν καλάθιον μέ κάλυμμα, είς τρόπον 
ώστε νά ήνε υποχρεωμένη νά μένη καθισμένη, το
ποθετήσατε την εις έν σκοτεινόν, ήσυχον, άλλά 
εύάερον μέρος μέ δλίγα αύγά, τά όποια κατ’ άρ- 
χάς, έπειδή τής δροσίζουν τδ φλογισμένον μέρος 
τοΰ μαδηθέντος στέρνου της, τήν εύχαριστοΰν καί 
συμβαίνει τοιουτοτρόπως νά συνειθίζη μέ τήν νέαν 
της κατάστασιν. Τδ τοιοΰτον έπι τυγχάνει καλλίτε
ρου μέ γαλοπούλες, αί όποΐαι σκεπάζουν περισσό
τερα, ώς γνωστόν, αύγά.

Σάπωνες. Οί εκ σισαμελαίου ώς καί πάντες οί 
σάπωνες οί δι* Απλής χυλώσεως βραδύνουν νά ξη- 
ρανθούν, διότι κρατούν μέρος τής γλυκερίνης των, 

ήτις είναι ύγροσκοπική. Ώς τάλκην μεταχειρίζον
ται ένταΰθα τδ τριμμένου μάρμαρον’ διά θά'προσ- 
τεθ§ εΐς τδν σαπωνα γάλακτοΰται δι’ δλιγης άραιας 
ΰδρυάλου ή Αραιού φύματος. Δύνασθε νά προμη- 
θευθεϊτε άπδ τά άσβεστοπωλεϊα ύπδ τδ όνομα 
μάρμαρον.

Αί κνριώτεραι ούσίαι διά τών όποιων νοθεύε
ται τδ έρυθροδν πέπερι είναι: υπολείμματα σιτη
ρών, πλακούντες έλαιώδεις, πυρήνες κονιοποιημέ- 
vor συχνότατα δέ τδ έρυθρούν ξύλον τοΰ σανδάλου, 
καί ή κροκόρρυζα (Curchuma), ώστε ή άνίχνευσις 
πρέπει νά γίνη δι’ αύτάς τάς ούσίας.

ΑΛΗΘΕΓΑΙ · gj
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Ή μετριοπάθεια είναι μετάξινου νήμα, δπερ 
χρησιμεύει ώς δεσμός δλων τών μαργαριτών τής 
Αρετής.

Αί γυναίκες τά βλέπουν όλα κατά τήν ψυχικήν 
αύτών διάθεσιν- Ό έρως δι’ αύτάς είναι τδ μό
νον φώς.

Ό πλούτος αύτός καθ’ έαυτδν πολύ, όλιγώτερον 
διαφθείρει τούς άνθρώπους ή όσον ή επιδίωξις τού 
πλούτου. ■—<

Ή άληθής άνταπόδοσις άπατηθέντος συζύγου 
είναι νά έπιδεικνύη ήθος άνθρώπου ευτυχούς.

Πάν δ,τι πράττεται έξ έρωτος γίνεται πάντοτε 
έξω τής σφαίρας τού Αγαθού και τοΰ πονηρού.

"Αν δ άνθρωπος συχνότερου έσκέπτετο τον θά
νατον καϊ σπανιώτερον τήν ζωήν, θά ήτο μάλλον 
φιλάνθρωπος, όλιγώτερον έγωΐστής καϊ περισσότε
ρον φιλοδίκαιος-

>κ
Αί περιστάσεις συντείνουσι περισσότερον είς τήν 

μεταβολήν τών ιδεών ή ή μεγαλειτέρα βία.
>—<

Πολλά ζώα είναι εύτυχέστερα τών Ανθρώπων, 
καθόσον απερχόμενα τοΰ κόσμου τούτου εχουσι τήν 
συνείδησιν ήσυχον, §τι έξετέλεσαν τόν ένταΰθα 
προορισμόν των ώς-ώρισεν «ύτοϊς ή φύσις.

Ό καλείτερος νους, ή μεγαλειτέρα εύφυΐα ώς 
καί ή ίσχυροτέρα μηχανική άνθρωπίνη δύναμις δέν 
δύνανται νά μεταβάλωσι τόν φυσικόν ροΰν οίου- 
δήποτε πράγματος, άνευ έτέρας φυσικής άντιρρόπου 
δυνάμεως.

>·<

Ή γυνή δέν θά άνυψοΰτο εις τό σημερινόν ση
μείου, έάν δέν έπάλαιε τοσούτον λυσσωδώς κατά 
τών παραγωγικών δυνάμεων τού άνδρός καί δή 
Αποταμιευτικώς.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ 
Επιφάνεια τΛς ϋφαΐ£>ας·

Διά τών πεσσών τού σκιραφίου (δομίνου) έπανε- 
λάβομεν άλλοτε τήν Απόδειξιν τοΰ τετραγώνου’ τής 
ύποτεινούσης ώς έπίσης διά δεδιπλωμένου τεμαχίου 
χάρτου, Απεδείξαμεν, ότι τδ σύνολον τών τριών γω
νιών ενός τριγώνου είναι ίσον πρδς δύο όρθάς 
αύτοΰ γωνίας.

"Ηδη μέλλομέν διά τεχνητού έπίσης μέσου κα’ι 
άνευ ύπολογισμών ν’ άποδείξωμεν έν τών σημαν- 
τικωτέρων θεωρημάτων τής γεωμετρίας έν τώ δια- 
στήματι, ήτοι τδ ακόλουθον : *ίϊ έπιφάνεια υ·3ρ 
σφαίρας είναι ΐάη πρός τετράκις τών έπιφά- 
νειαν ένδς χιεγάλον κύκλον αθτΑς (Γνωστόν

δέ, δτι δ μέγας κύκλος τής σφαίρας είναι τό άπο- 
τελούμενον τμήμα τής σφαίρας ταύτης, δταν έπίπε- 
δόν τι διέλθη διά τοΰ κέντρου αύτής. Η άκτίς τού 
μεγάλου κύκλου είναι συνεπώς ϊσην πρδς τήν Ακτίνα 
τής σφαίρας).

Πριονίσωμεν, έν παραδείγματι, εΐς τό μέσον αύ
τής ξυλίνην σφαίραν οίανδήποτε καί λάβωμεν τά 
δυο ήμισυ αύτής καί άφοΰ καρφώσωμεν εϊί έκαστον 
Ανά έν μικρόν καρφίον, ήτοι ε’ις τά κέντρα τού τε 
σφαιρικού ήμίσεος καί τοΰ έπιπέδου, ώς δείκνυται 
Ιν τφ έναντι ήμών σχήματι, περιτυλίξωμεν διά νή
ματος άμφοτέρας τάς έπιφανείας, ούτως ώστε νά 
καταλάβη έπ’ Ακριβώς τά διαμερίσματα αύτών, ήτοι 
τό κυρτόν καί τό έπίπεδον.

"Ηδη έκτυλίξωμεν άμφότεροι τά νήματα καί θά 
ίδωμεν, δτι τό πρώτον τής σφαιρι^ς έπιφανείας 
είναι δίς μακρότερον τής έπιπέδου, έξ ο5 θά συμπε- 
ράνωμεν, δτι ή έπιφάνεια τής ήμι-σφαίρας είναι 
Ιση πρδς δύο φοράς τήν επιφάνειαν τοΰ μεγάλου 
κύκλου αύτής καί δτι επομένως ή έπιφάνεια όλο· 
κλάξον τθς σφαίρας ιΐναι τετραπλαάία τΛς 
μεγσλειτέρας τομής τη<» δηλ. τού μεγαλει- 
τέρον κύκλον της·

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

άιατήρησις ώών.

Χημικός τις μεγάλου Κτηματικού Συνδέσμου τής 
Αύστραλίας έφεΰρε μέθοδον διά τής όποιας δύτανται 
τά αύγά νά διατηρηθούν έπί πολύν καιρόν.Αδτη δέ 
συνισταται είς άποξήρανσιν σχετικώς μετρία; θερμο
κρασίας 7? βαθμών Κελ., δι’ ού δέν'βράζεται μέν 
τό ώό.γ, άλλά μόνον άφαιρείται τδ έν. αύτφ ύδωρ.

Όταν θά χρηοιμοπονηθή τό ούτω παρεσκευασμέ- 
νον ώόν, Αρκεί νά τφ προστεθη δλίγον ύδωρ καί' 
τότε, λέγουν, δτι δέν διαφέρει ποσώς τού νωπού. 
Τά μέχρι τοΰδε γενόμενα πειράματα φαίνεται, δτι 
έπέτυχον τόσον, ώστε οί κτηματίαι προέβησαν είς 
σύστασιν συνεταιρικών έγκαταστάσεων διά τήν τοι- 
αύτην διατήρησιν τών ώών, τά δποϊα έπί μήνας 
μένουν Αναλλοίωτα, χωρίς νά χάσουν τι άπό τήν 
γεΰσιν, τήν δσαήν καί τό χρώμα των.

Άφαέρεσις πηλίδων σκωρίας Ακ λευκών 
Ενδυμάτων.

Εΐς μίαν φιάλην άναταράττομεν καλώς <0 γρ- 
δξαλικοΰ δξέος, (δηλητηριώδες) 10 γρ> χυμού λε
μονιού, (0 γράμ. μαγειρικού άλατος καί 80 γρ. 
θερμού ύδατος καί διϋλίζομεν διά διηθητικοΰ χάρ
του. Έπαλείφομεν τότε μέ τδ ύγρόν τήν κηλίδα καί 
τρίβομεν τό σχετικόν μέρος. Πρέπει δέ νάέκπλυθή 
καλώς μέ καθαρόν νερόν. ’Επίσης κηλίδες μελάνης 
άφαιρούνται κατ’ αύτόν τόν τρόπον.

Τεχνητά αύγά·

Τό δύσκολον πρόβλημα τής έξευρέσεως Αρκετών 
ώών διά τήν κολοσσιαίαν κατανάλωσιν μιας μεγα- 
λουπόλεως, έλύθη έν Άγγλίφ κατά τρόπον άπλού- 
στατον καί νέον, κατασκευάζοντες δηλαδή τεχνητά 
ώά ώς εξής:

Τόν κροκόν κάμνουν έκ σίτου καί άμύλου, καί 
διά τδ λεύκωμα μεταχειρίζονται Αλβουμίνην. Καί δ 
λεπτός εκείνος ιστός, τόν όποιον έχει τό. φυσικόν 
ώόν γίνεται ε’ις τό τεχνητόν άπδ ζελατίνην., Ό δέ 
φλοιός τέλος γίνεται έκ μίγματος συνισταμένου έξ 
Ασβέστου καί ζελατίνης' προβαίνουν δε ώς εξής : 
Πρώτον δίδουν είς τόν κροκόν σχήμα έπίμηκες.τόν 
κάμνουν νά πήξη, τόν περιβάλλουν μέ άλβουμίνην 
καΐ διά περιστροφικής κινήσεως λαμβάνει τό ώόν 
τό σύνηθες σχήμα- Τδ τεχνητόν τούτο πρϊόν ήρχισε 
ήδη νά κάμνη συναγωνισμόν, καθ’ όσον τά τεχνητά 
ώά δύνανται νά κατασκεύάζωνται είς Αμέτρητα, ποσά 
άνευ δυσκολιών- Πωλοΰνται δμως μόνον ώς σφιγ- 
κτώς βρασμένα ώά, διά τούτο οί θέλοντες ν’ ώπο- 
φύγωσι τήν νοθείαν Αγοράζουν μόνον άβραστα τοι- 
αύτα.

ΤΙ EXfl, ΓΙΑ. ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

Θέλεις άγάπη μου γλυκειά 
τδ γαλανό σου μάτι 
καρδιά νά ίδή άν μ’ άφησε 
νάχω καϊ *γώ κομάτι;.
Πάρε μαχαίρι κοφτερό 
καί σφάξε με θεά μου 
νά ίδής πώς δέν εύρίσκεται 
καρδιά στά σωθικά μου.
γιατί άπδ ’κείνη τή στιγμή 
πού έφάνηκες μπροστά μου 
μπορώ νά ζώ χωρίς καρδιά 
γιατί εχω έσέ καρδιά μου·

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛ0ΤΤ5ΗΣ
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Μεταξύ δύο φίλων ιατρών :

*Ο «Ερί&τος· Φαντάσου, φίλε μου, τί Ατυχία.··· 
Μ’ έκάλεσαν νά ύπάγω εΐς ενός Ασθενούς, άλλ’ ήτον 
πλέον Αργά.

Ό δεύτερος. Τί ·, είχεν Αποθάνει;
Ό πρώτος. Όχι, είχε γίνει καλά.

— Δεσποινίς, Αγαπάτε τούς πιθήκους ;
— Τί έννοεϊτε, νά έκλάβω τήν έρώτησίν σας ώς 

πρότασιν γάμου ;
— Τί εύφυία ! έκεϊ ήθελα νά καταλήξω·
— Τό έννόησα άπό τούς πιθηκισμούς σας.

‘Υπηρέτρια ζητούσα θέσιν, παρουσιάζει τό βι
βλιάριό* της.

Ή κυρία. Ευχαρίστως θά σέ έπαιρνα, αλλά 
παρατηρώ έδώ γραμμένα 5χι τόσον καλά πράγματα 
γΙά σένα.

Ή ύπηρέτρτα. (μετά θυμού) Και τί πταίφ έγώ, 
Κυρία, μήπως τά έγραψα έγώ αύτά ;

Είς |ν ύπερπλήρες τράμ ό έπταετής Κήτσος κά- 
θηται είς τά γόνατα τοΰ πατρός του, δτε παρατηρεί 
δυο Κυρίας εισερχόμενος, εΐς μίαν έκ τών όποιων 
κάποιος νέος Κύριος τή παραχωρεί τήν θέσιν του. 
Τότε έγειρόμενος καί αυτός :

— Πατέρα, λέγει πρός τόν γεννήτορά του, στέ
κομαι καί έγώ όρθιος, α; καθήση ή Κυρία είς τήν 
θέσιν μου.

Ή άύζνγος. Μά αυτό είναι άνυπόφορον, δλην 
τήν νύκτα, .καϋμένε, ώμιλοδσες είς τόν ύπνον σου.

Ό θίτζνγος.Είναι δπου τήν ήμέραν δλο σύ δμι- 
λεϊς καί δέν μ’ άφίνεις νά σ άπαντήσω

‘II όύζνγος, Ά, ναί, άνδροϋλη μου, γι’ αύτό 
μοΰ έλεγες, «αΰριον θά σοΰ δώσω χρήματα νά ψω· 
νίσης. »

Ό σύζυγος, (έγειρόμενος) Ποτέ 1 δέν είναι δυ
νατόν, όχι, νά σοΰ έλεγα τέτοιο πράγμα.

Ή άύζνγος; Σοΰ όρκίζομαι, Κωστάκη μου, 
νά, δλη νύκτα πού παραμιλούσες, αύτό μοΰ έλεγες·

Ό όϋζυγοΓ. Αί, τότε άπόψε πού θά σοΰ τό ξα· 
ναλέγω, νά μού πής καί σύ: «Δόσε μού ταάμέσως.»

Μεταξύ υιού καί πατρός.
’Αλλά, παιδί μου, δέν έντρέπεσαι νά λέγης ψεύ- 

ματα; Έγώ εις τήν ηλικίαν σου ποτέ δέν έψευθόμην.
— Καί πότε τότε., πατέρα, ήρχισες τοΰ- λόγου σου 

νά ψεύδεσαι;

Ή σύζυγός σου, φίλε μου, έχει θαυμάσια μαλ
λιά. Πρέπει πολύ νά τά προφυλάττη, διά νά δια
τηρούνται τόσον καλά.

—Καί βέβαια τά προφυλάττει. Κάθε βράδυ τά 
κλείει ε’ις τό συρτάρι.

Οί δύο παλαιοί φίλοι.
— Αιωνίως δ ίδιος είσαι, Πέτρο, αιωνίως άπέν- 

ταρος, αιωνίως φαφλατάς, αιωνίως Ανόητος καί 
αιωνίως σπάταλος.

— Καί δέν μοΰ λέγεις, σύ, δ όποιος είσαι δλως 
διαφορετικός, αιωνίως οικονόμος, αιωνίως σιωπη
λός, αιωνίως φρόνιμος και αιωνίως σαχλός, τί κα
λείτερος είσαι άπό έμέ

— 'Απλούστατα, ζώ καλείτερα άπό σέ·
—Καί έγώ δέν πιστεύω ν’ άποθάνω χειρότερα 

άπό σένα.

—Πάλιν αργήσατε, κύριε Κοκκινίδη.
—Μά δέν έργάζεται τό ρωλόΐ, μου, κύριε προϊ

στάμενε.
—Φαίνεται, δτι όμοιάζετε-

Εύρίσκεται εις τά άσφαλήϊχνη τού κλέπτου.
Δεσποινίς. — Κύριε άστυνόμε,τήν περασμένην νύ

κτα μου έκλεψαν δλες τής νότες τοΰ πιάνου, μου.
— ’Αστυνόμος. — Δίχως άλλο, κάποιο; γείτονας 

σας θά εϊνε.

—Όλο παρατρώς φρούτα! Θ’ άρρωστήσης.
—Καί ιΐ πειράζει-, τόν γιατρό μας τοΰ σπιτιού 

τόν έχομε μέ τόν χρόνον.

— Ξέρετε, έμενα αί ίδέαι γυρίζουν διαρκώς στο 
κεφάλι μου!

Μία κυρία—Μά βέβαια,άφοΰ έχουν τόσον Αδεια
νόν χώρον εκεί μέσα

Ό μικρός.—Μπαμπά! Τώρα ποΰ αγόρασες στήν 
άδερφοΰλα ένα πιάνο,δεν μοΰ Αγοράζεις καί μένα ένα 
ποδήλατον ;

—Γιατί, τί τό θέλεις παιδί μου;
—Γιά νά φεύγω, όιαν κάνη μάθημα.

ΚΛΙΤΗ ΠΑΠΑΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μέ μίαν πΐφνη^ίαν πτή- 
σιν πρός τό άπειρον, ή 
άβρά τών δεκαεπτά Μαίων 
παρθένος έξηφανίσθη.

Χθές άκόμη ή περίσκε- 
πτος μορφή της ένετρύφα 
είς' τα προσφιλή βιβλία 
της ζ’χί ή μικρά παλαιά 
συνεργάτις τής «Φύσεως» 
ήτοίμαζε τήν ριετάφρασιν

ενός διηγήματος, αύτοΰ τούτου φεΰ ! τοΰ ήδη 
δημοσιευόμενου εΐς τό παρόν τευγος.

Έξαίφνης ή πρόωρος σοβαρότης τής παιδί
σκης έτράπη είς άνέξήγητον έξάντλησιν και 
διά μιας, έντελώς ολως απροόπτως, ώς διάττων 
ώστήρ έσβέσθη.

Ποια τώρα παραμυθία είναι ικανή νά φέργ 
τήν γαλήνην εΐς τήν προσφιλή εκείνην τής 
«άποπτάσης εστίαν;

Εις έπίγειος, ζών άγγελος, μετεσχημπτί- 
σθη, ώς διά μαγείας, είς δδυνηράν όπτασίαν, 
εΐς άλγεινήν άνάμνησιν.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΓΜΒΟΓΛΗ
Ή Ιδέα, δτι τά σπανάκια εϊνε τά μάλλον σιδη

ρούχα λαχανικά, δέν είνε μόνον διαδεδομένη παρά 
τφ κοινφ, άλλά καί εΐς αύτούς τούς κύκλους τών 
Ιατρών. Άπεδείχθη δμως εσχάτως, δτι δέν είνε 
ορθή ή δοξασία αΰτη . εξ δλων τών χορταρικών, 
τά όποια τρώγομεν, τόν περισσότερον σίδηρον ενέ
χουν τά μαρούλια καί τόν όλιγώτερον τά σπανάκια. 
Γεγονός ε<νε, ότι καί τά γεώμηλα ένέχουν σίδηρον. 
Μετά τά μαρούλια εϊνε τά πλουσιώτερα εις σίδηρον 
τά φύλλα τών κοκκινογουλίων, έπειτα τά λάχανα, 
τά εντίδια, τά γεώμηλα καί τελευταίως τά σπανά
κια. Τό ζήτημά εχει κατά τοΰτο σημασίαν, καθ’ 
δσον έκ τών όρυκτών ουσιών χρειάζεται ό άνθρω
πος περίπου, καθ’ έκάστην 3/< τοΰ χιλιοστογράμ
μου σιδήρου διά τήν θρέψιν του. Ό ιατρός σας·

S STMTIOB AEPOSAOTA. W
Ή στρατιωτική άεροπλοΐα έν 

Έλλάδι, δπως καί ή, Ιδιωτική, 
ένεκαινχάσθη ύπό καλούς οιω
νούς, καί εύτυχώς μέχρι τούδε 
εχομεν καλά, αποτελέσματα. Τό 
πρώτον στρατιωτικόν άεροπλά- 
νον ό «Δαίδαλος» διενθυνόαε- 
νον καί πηδαλιουχούμενον ύπό 
τού κ. Καμπέρον, ώς έμφαίνε- 
ται καί έν τή έναντι είκόνι, 
έξετέλεσε μέχρι τούδε· πτήσεις 
καί έλιγμούς αρκετά' έπιτνχεϊς, 
έναερίως καί έπιθαλασσίως προ-

ωοινίζοντας, οτι καί ή άεροπλοία παρ’ήμιν Θά άναπτυχθη δεόντως καί θά έπχ-
δείξη τήν αύτήν πρόοδον καί έξέλιξιν, δπως καί τά ναυτικά μας καί δτι έν λίαν προ-
σεχεϊ μέλλοντι θά δύναται νά άμιλλάται πρός τήν εύρωπαϊκήν άεροπλοίαν.

Η ΝΕΑ ΠΥΘΙΑ
Ή μέθοδος τής έξακριβώσεως τού χαρακτήρος, 

έλαττωμάτων καί προτερημάτων παντός ατόμου 
προκύπτει έκ τής μεγάλης πείρας τοΰ παρατηρητοΰ 
καί τών φυσιολογικών αιτίων καί φαινομένων τού 
έξεταζομένου. Ωφελεί δέ αδτη σημαντικώς εΐς τόν 
διακανονισμόν τής πορείας τού μέλλοντος βίου καί 
είς τήν βελτίωσιν καί άρσιν τών κακώς έχόντων. 
Ούτως, δυνατόν νά θεραπευθή καί δ ύστερικός καί 
δ νευρασθενής καί ό άφηρημένος καί ό έλαττωμα- 
τίας, όπόταν ή αίτια τοΰ έλαττώματος έχει βάσιν 
φυσιολογικήν αιτίαν. Πάσα δέ φυσιολογική αίτια 
αίρεται διά τής φυσιολογικής όδοΰ.

Ουτω μετά θαυμασίας Ακρίβειας, συνωδή. τοΐς 
φυσιολογικοί; νόμοις καί τή άποκτηθείση ίδιοσυγ- 
κρασίφ έξακριβοΰται καί τό σχετικόν μέλλον κα
τόπιν τής άποκαλύψεως τών παρελθόντων καί πα
ρόντων γεγονότων έν τφ έκάστφ βίφ. Ό τόνος τής 
φωνής, ή έντασις τοΰ βλέμματος, ό χρωματισμός 
του καί τά πέριξ σχηματισθέντα κενά έκ τής πορείας 
τού βίου σημεία, αϊ τέ ρητίδες τοΰ προσώπου, δ 
σχηματισμός τής ρινός, τό μέγεθος καί ή κλίσις 
αύτής ώς καί τών ώτων, ή δμιλία καί αί κινήσεις 
τοΰ σώματος, τών χειρών καί ποδών καί αί γραμ- 
μαί τής παλάμης κλπ. είσίν Ασφαλή τεκμήρια καί 
ενδείξεις τής διαδηλώσεως τής ψυχικής καί φυσιο
λογικής καταστάσεως τοΰ άνθρώπου, άτινα Ανέκα
θεν καί έπιστήμονες καί έμπειρικοί καί φυσιοδίφοι 
καί παρατηρηταί καί έμελέτησαν καί έπιμελώς έξή- 
τασαν.

Ώστε ήδη πάς τις δύναται ν’ άποτείνηήμΐν είτε 
προφορικώς, είτε έγγράφως, οίονδήποτε έρώτημα. 
Περί έκβάσεως οίασδήποτε ύποθέσεώ; του περί 
Ασθένειας, περί γάμου, περί φίλων καί εχθρών, 
περί μεταβολής βιωτικής καταστάσεως, ταξειδίων, 
ζημίας καί κέρδους περί μέλλοντος κτλ.

Μακρόθεν ή έρώτησις γίνεται έγγράφως. Ό ένδια- 
φερόμενος δέον νά στείλη τήν φωτογραφίαν του, 
ούχί παλαιοτέραν τών δύο έτών, με σημείωσιν ιδιό
χειρον τής ήλικίας του, τοΰ τόπου τής γεννήσε- 
ώς του, τοΰ έπαγγέλματός του καί τής έγγαμου ή 
ού καταστάσεώς του,μετά τοΰ σχετικού έρωτήματος 
καί οίασδήποτε Αμοιβής κατά βούλησιν, ήτις διατί
θεται είς Αγαθοεργόν σκοπόν-

Παοα Αποστολή·
Κύριον φ. Πρίντεζην 

Όάός Σωκράτονς 2, Ά&ήνας
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8. Αίνιγμα.

Μέ τή ζώνη μΟν στή μέση,
, Σά σέ niow οέ πεφαίν®

Σαν τή βγάλω και μΛ «κμύσ^ς 
Νά πβθάνης σ’άνασταίνω-

9. Πρόβλημα.

Έ» των δέκα κατωτέρω γραμμάτων νά. σχημα- 
τισθώσι στμνροειδ.ώς δύο μυθολογικά ονώματα-

1ΛΑΣ ΤΑΑΑΑΑΔ

10. Πρόβίημα.

Σχηματίσατε άρχαίαν παροιμία* έ» των, έξ^ς 
δώδεκα συλλαβών :
ον, ίή, «ί, χω, τα, μα, κτε, δν, ςι, κρε, σ.τέρ, μή,

11. Αίνιγμα.

Ίερπνή &ρα αν μέ λάβηβ 
Είμαι κ’ βοομ’ αιωνίως.' 
Αν δέ μ* άναγραμματίσχις.

' ®βά γίνομ’ «Ιφνηβίωρ.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ.
Φυ ΤΕΥΧΟΥΣ

4. Όάν—δν.
β. Κόμης—Κόμη.
θ. Ύπενφι μίζόμον ύμϊν. ήμάς.
7. ΙΙανταχοΟ Παρών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.
J; Μ Meeolorriov· ’Επιστολή έλήφβ.ή, «ας άπήν- τήσαμεν.— Α Κ. 'ΑλϊξΜ$ιιαν Δελτάριο» έλήφθη. 

"Εχ« καλώς. —Λ_ Π- Γαϊάζιον. .’Αποστολή., έφημερί·. 
οων επαυσεν, ώς γράφετε,—Δ.Σ. Ταϊγάηον·. Χρήματα 
έλήφθησαν, Πανόραμα παρεδδθη εις Πλοίαρχοί.— Ε. X. Ρίϋυμνον. Πρώτη εξαμηνία έλήφθη, άναμένο
μεν και δευτέραν.—Ά, Π. Ρ. 'Αμαλιαία. Φυλλάδια 
«άς άπεστάλησαν, άπ,ηντήσαμεν καί άναμένομεν 
νεωτέραν σας.—2.Λ. Άμμύχωστον. Σάς ένεγράψαμεν 
καί άναμένομεν συνδρομήν σας.—Κ. β. Πίρ&. Συν- 
δρρμηταΐ ένςγράφησαν, εΰχαριστ«ϋμεν, άναμένομεν 
νεωτέραν σας—Γ. A. Σνιάγοτ. Επιστολή καί χρή
ματα έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν.—Ιχ Κ. Β&ίον, Ε
πιστολή καί χρήματα έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν.— Γ< Κ:. Σονκοΰμ., Επιστολή έλήφβη, προσεχώς άπαν-· 
τήσωμεν —Π· Ν Κάίρον. Τόμοι «Φύσεως» σάς έστάά- 
λησαν ταχυδρομικώς. —Π. Ο. Σ. Θ»αααλοτ1μη^> Συν
δρομή έληφθη. Ένεγράψαμεν φίλον σας καί τά Τεύχη, 
έστάλησαν.—Κ. A. KaH^noltr. Σας έστάλησαν έπέ- 
συστάβει δύο σώματα τοϋ Πανοράματος.Χρήματα, έλη- 
φθησαν. Εΰχαριστοΰμεν.—A.- Α. ‘Αλείά^ρείβη .’Επι
στολή ελήφβή. Άπηντήσαμεν είς γραφομενά,σας.

Πα^αχαλ<Λνται^ερμ&ζ.οΙ xa&vattgaS&i· 
τεεαννδρομίιςτής «Φύσεως» ευαρεστούμενοι 
ν&.μας &ηοστεΙλωσι ταύτ&ς ονντόμως, άνα- 
λογιζόμενοι τάς ποΑΛάς δαπάνας είς &ς όπο~ 
βαλλόμενα.

φακέλλων κτλ.
Ενοικιάζονται καί

ΦΩΤΟ-ΖΙΓΚΟΓΡΛΦΕίΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

' Κατασκεοάζββτκ πιτντος βες. 
δονς ζιγκογρβφΐςκ (.κλισέ > Λα- 
π.αντός με^»ος «ς μέτρια! 
τιμάς καί σ«&ημ«ρώ».

Κ.ατασκεο^ονταί δμσίως. 
κλισέ διά δβλτάρρα, έπικε-τα- 
λίδες.έπιστβίώ»; λογαριασμών,, 

πωλοΰνται κλισΐ μεταχειρι
σμένα διβ περιοδικά φόλλοί, συγγράμματα, Ημερολό
για, 'Εφημερίδας κτλ. είς συμφερδύσας τιμάς.

Ή ΔιεΰΘυνσις. αναλαμβάνει τήν προμήθειαν κα! 
αποστολήν είς τάς Επαρχίας καί τό Εξωτερικόν- 
παντός αντικειμένου έπί μικρά προμήθεια, άρχεΓ νά 
καταβάλλονται τό άντίτιμον καί τά ταχ. τέλη.

Έγγραφηνται. συνδρομηταϊ: εις οίανδήποτε 'Εφη
μερίδα η περιοδικόν.

Δίδονται δωρεάν πληροφορίαι επί παντός ζητήματος. 
Δέχεται καί αντιπροσωπείας Γραφείων καί Κατα· 

στηίλάτων.

*» Σπ. Χαφα^φ, λόγοι {Μ0στης' εδγνω- 
(Λοσόνης'κο:ϊ.έ»Γτρ?ήφεωη·πρδς ο:3τ<>ν, ίιά τήν 
έιτιτνχίέγχείρισιν τδν όψΟσΑαών του,.πάσ-· 
χ.όντων άπό τοβίκρόνόφδσΑμικήν.ν^σηρκ^ως χ«ξ 
τήν διάσωσιν αάτώΰ.

Το άριστούργημκ τοϋτο τής Άγιογραφικ^ς 
τέχνη; εΓίθ[Αεν και έΟκυμάσαμεν έν τή έφθαλ- 
μ,ολογικτ; κλινική τοϋ κ Χαραμή.

Ό5δς Πειραιώς —20—


