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Τό περισσότερον κυκλοφορούν φ ύλλο ν  
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
’Αλαζονεία διάσημων συγγραφέων. ’Αξιοσημείωτο! 

•ήχοι.—ΜεταλλεΓα αργύρου άπολεσϋέντα.—Νοήμονες κα
κούργοι.—‘Η μαθήτρια τοϋ Λίστς —’Ερωτήσεις και Απο
κρίσεις.—*0 αήρ τών μεγάλων πόλεων. Υπνωτισμός εν 
τή δδοντοϊατρικγ).— ’Αρχή τών επισκεπτηρίων.— Άποτε- 
ορωσις τών νεκρών.— Ό Χείριος καί τό ίστορικέν του ©νο- 
ματ^ς του. — ’ Αξιοσημείωτος πορεία χυνος. 1 ερπνα κα; 
Περ ίεργα. — ΠριντοΓα.—’Αλληλογραφία.

Α Λ Α Ζ Ο Ν Ε Ι Α  Δ Ι Α  Μ Ι Μ Ο Ν  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν
του"Ως οφείλει τις νά γινώσκη τά ελαττώματα τι 

δύναται έπίσης νά έχη συνείδησιν περί της αξίας του 
καί νά τό λέγη· καί δμως ή άλαζονεία εμποιεί πάν
τοτε δυσάρεστον έντύπωσιν. *0 Γουρτσγουόρθ έλεγεν, 
ίίτι τά ποιήματά του θά έμενον άθάνατα καί έκαυ- 
χάτο περ'ι αυτών. *0 Όράτιος δμιλά,ν ΛερΙ τών ωδών 
του λέγει : «*Ηγειρα μνημεϊον πολύ διαρ/.έστερον τοΰ 
ίχαλκοΰ καί πολύ κανονικώτερον τοΰ οΰρανομήκους 
γύψους τών πυραμίδων.» Ό  Θουκυδίδης, ότι εποίησεν 
Ιργβν ές άεΐ «κτήμά τε ές άεΐ μάλλον η αγώνισμα 
ές τό παραχρήμα άκούειν ξύγκειτα ι» . Ο Σαιξπήρος 
εν μια τών ώδών του λέγει παραπλήσιων τ ι μέ τους 
^ύο τούτους άνακράζων: Οΰτε μάρμαρα, ουτε τα η
γεμονικά επίχρυσα μνημεία θά έπιζησωσι τών υψη
λών τούτων στοίχων. "Ο λόρδος Τεννυσον λέγει, οτι 
•τό «άσμα τοΰ κέρατος έν τη Πριγκηπίσση του, εινε τό 
ώραιότερον λυρικόν ποίημα τής ’Αγγλικής γλωσστ,ς. 
.Έν ι]> ό Βίκτωρ Ούγκώ, δτε ητο άκόμη άσημος εισήλ-

θεν εις τό γραφεΐον εκδότου τίνος καί προσεπάθησε 
νά τφ  πωλήσγ τινα έκ τών ποιημάτων του. Ά λ λ ’ 
επειδή ό εκδότης δεν έπείθετο νά τά άγοράση, ό Οΰγ- 
γώ έξερχόμενος εκ τοΰ γραφείου τώ είπεν υπερηφανως:

—  Σήμερον έδίωξας τήν τύχην σου καί άπώλεσας 
μεγάλων περιουσίαν ! *Εμελλον νά συμφωνήσω μετα 
σοΰ, νά σοΰ πωλώ παν δ,τι θά παραγάγω εν τώ μελ- 
λοντι, άλλά ήρνήθης. Άπώλεσας λοιπόν ευκαιρίαν ή τις 
δεν θά έπανέλθη πλέον.

"*Ησαν βεβαίως άλαζονικο’ι λόγοι διά νεανίαν μόλις 
έξελθόντα τοΰ σχολείου, αλλ απεδειχθη εκ τών υστέ* 
ρων, δτι ό προφέρας αυτούς δεν είχε άδικον.

"Οταν ο λόρδος Βήκονφηλδ ώμίλησε τό πρώτον 
εις την βούλην έγενετο καταγέλαστος. Τοτε αποτει
νόμενος προς τούς περιπαίζοντας αυτόν ειπε διά τρε- 
μούσης φωνής καί συγκεκινημένος:

—  Μέ καταγελάσατε σήμερον. Θα ελθη καιρός καθ 
δν θά έπιθυμήτε νά μέ άκούγιτε.

Καί τό κατόπιν στάδιον τοΰ μεγάλου "Αγγλου πο- 
λιτευτοΰ, τόν έδικαίωσε πληρέστατα δια την υπερο- 
φανον ταύτην έ;κφρασιν του. ^

Έ ν τοσούτω οΰχΐ άπαντες οί ένδοξοι άνδρες έ/ουν 
τήν αδυναμίαν ταύτην. 'Υπάρχουν τινες, ών ή μετριο
φροσύνη κατέστη παροιμιώδης, δταν εμιλώσι περί τών 
εαυτών των. *0 μέγας Κασΐαρ καί ό Ξενοφών είνε έκ 
τών μάλλον άξιοσημειώτων διά τήν μετριοφροσύνην 
των κα'ι ή έποχή των ήτο εποχή καθ $ν οι άνθρωποι 
δέν έθεώρουν απρεπές νά κομπάζωσι.

"Οπως δήποτε φαίνεται, δτι ή νεανική ηλικία τών 
μεγάλων άνδρών εϊνε ιδίως ή εποχή τής περιαυτολο- 
γίας καί της αλαζονείας των διότι, ίσως, τό μεγα 
πνεύμα έν αύτοΐς συναισθανόμενον την αξίαν του, αγα
νακτεί καί ρήγνυται εις αλαζονικας εκφράσεις.

Τό λε/θέν υπό διάσημου τίνος μουσουργοΰ δύναται 
νά χρησιμεύσγ πρός έπίρρωσιν τής τελευταίας ταυτης
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■βκίψεως μας yjτςς άλλως τε βασίζεται επί τών γεγο 
νότων.

Ό τα ν  ·ίμην, λέγει οδτος, εικοσαετής έλεγον— 
Έ γ ώ —οταν τριακοντ,ιέτης ελεγον  : —Έ γώ  καί ύ Μο 
ζάρτ. Ό τα ν  τεσσαροκονταετής—Ό  Μοζάρτ καί έγώ. 
"Ηδη λέγω δ Μ,ιζάρτ.

Ά λ ν ι^ ή ς  α υ γ χ ίν η β ε ς .
Πτωχός τις κατώρθωσε νά γίνγι δεκτός παρά τινι 

πλουσίφ παρά τφ  δποίω, άμα είσήλθε ήρξατο νά έξι- 
βτβρ/ί τά δυστηχήματά του διά ζωηρωτάτων χρω
μάτων. *0 πλούσιος συγκινηθείς με/ρι δακρύων έσή- 
μανε τόν κώδωνα καί διά φωνής πνιγοαένης δ··ά λυγ
μών είπε πρός τόν υπηρέτην.

Γιάννη διώξε αυτόν τόν πτωχόν, μοΰ έρράϊσε την 
καρδιά.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΗΧΟΙ
Ή  περιβόητος επαυλις έν Λομβαρδία ή έπωνομα- 

ζομένη Οίκος Σίμονεττ, οφείλει τό όνομα της είς διά- 
σημόν τινα άοιδόν, ήτις κληθεΐσά ποτέ είς την επαυ- 
λιν υπό τοΰ έραστοΰ της, νά ψάλλτι χάριν μεγάλου ά- 
κροατηρίου συνηθοοισμένου, ώς την έκαμε νά πιστεύστ;, 
εις τόν γειτνιάζοντα προς τό δωμάτιόν της θάλαμον. 
Έ ν  τοσούτω τά άκροατήριον δέν συνέκειτο ειμή μό- 
V3V υπό τοΰ έραστοΰ της, ου τά χειροκροτήματα έπα- 
νελαμβάνοντο έκατονταπλασίως υπό της ήχους. Ή  
Δεσποινίς Σιμονέττ λέγετα ι, δτι τοσοΰτον δυσηρε- 
στήθη έκ τής άστειότητος, ώττε διέλυσε τό συνοικέ- 
ctov αμέσως.

Ή  ήχώ τής Ροπενήθ παρά τόν ποταμόν Κλαίδ 
(Clyde) επαναλαμβάνει σύντομον ηχον παιανι?θέντα 
δπό χαλκού οργάνου, είς φωνήν κατά δύω τόνους βα- 
Ουτέραν τής τοΰ οργάνου κα'ι μετά ταϋτα καί πάλιν 
αλλά κατά ενα τόνον βαθύτερον, τέλος καί τρίτον άλλά 
κατά ενα τόνον ετι βαθύτερον.

’Ηχώ τις έν τοϊς πέριξ τής Ρουένης επαναλαμβάνει 
άτμ* παραδόξως πως· κατά πρώτον δυνατά, κατό
πιν άσθενώς, ενίοτε δέ μετά διακοπώ). Μεθ’ 8 ή μ ε 
λωδία καταπάυει πρός στιγμήν, ΐνα έπαναληφθ?] καί 
πάλιν. Έ κ δεξιών οί ή/οι ακούονται άπλοι, εξ έυωνύ- 
μων διπλοί. *0 άδων δέν ακούει την ήχώ τοΰ άσμα
τός του,οί δέ άκούοντες αυτήν δέν άκούουσι τόν άδοντα.

Ή  ήχώ των βράχων τής Λούρλης επί τοΰ Ρίνου 
επαναλαμβάνει δεκαεπτά«ς πάντα ήχον· ή ήχώ τής 
Κ »νίγγπλατσ, έν Κάσ'σελ εννεάκις.

Έ ν ’Αδερσβόχ παρά τήν θάλασσαν τών Βράχων 
τής Β·)η·Λία;, ή ή/ώ έπχναλχμβάνει επτά τόνους τής 
■φωνής τρίς κατ’ έπανάληψ'.ν, καθισταμένη άσθενεστέρα 
έκάστην φοράν.

Είς τήν λίμνην τοΰ Α γ ίο υ  Ο υλφγγάγγ έν Σταϋεο- 
μάρκνι γίνεται άντή/ησίς όταν δ καιρός είνε ευδιος, 
**λλ* ίτα ν  εΐνε τρικυμιώδης δέν γίνετα ι Λοσώς. Αί ή
χο*. τών "Αλπεων είνε επιβλητικοί ιδίως έν ώρα κα- 
ταιγίδος. Ό  φυσιολόγος ΟΰγΙ διηγείτα ι, δτι ήκουσε

τήν άντή/ησιν Ά λπίου κέρατος παιανιζομένου πρό^” 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Ούεττέρχορν. *Η ήχώ δέν εϊχεν 
άκουσθή κα τ’ άρχάς, άλλά μετ’ ολίγον έπανέλ«β*ν 
όλόκληριν τήν μελωδίαν ήδύτατα καί διακεκριμένως. 

—  ο —
Κ α λ ή  άρχ ή .

Οί νεόνυμφοι μόλις έπανέρχονται εκ τής εκκλησίας 
έ'νθα έτελέσθη δ γάμος καί ή νύμφη έναγκαλιζομέννι 
τόν σύζυγόν της αρχίζει νά κλαίνι.

Τ ί έχεις άγγελέ μου, τήν έρωτα ό σύζυγος 
Φεϋ ! ποτέ δέν σοΰ είπα δτι δέν γνωρίζω καθόλου 

νά μαγειρεύω, άπεκρίθη ij γυνή.
’Ησύχασε υπέλαβε δ σύζυγος, σπανίω; θά σοΰ δοθνί 

ευκαιρία νά μαγειρεύτ,ς διότι είμαι ποιητής.

Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Ι Α  Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ  
Α ΐϊΟ Λ Ε Σ Θ Ε Χ Τ Α

θ ά  ενόμιζέ τις, δτι τά μεταλλεία τοΰ άργύρου είνε 
αρκούντως σπουδαία πράγματα, ΐνα μη είνε δυνατόν 
νά χάνωνται ώς καρφοβελόναι καί έν τούτοις ή πείρα 
μάς διδάσκει δλως τό έναντίον. Πολλά, πάμπολλα 
καί πλουσιώτατα άπωλέσθησαν καί τινα έξ αυτών 
άνευρέθησαν καί πάλιν δλως τυχαίως.

Έ π ί δλας εκατονταετηρίδας τά μεταλλεία τοΰ Με
ξικού, παρεΐχον πλούτον είς τους κατοίκους τής χώρας 
καίτοι πολΰ άτελώς έξαγομένου τοΰ μετάλλου έκ τών ’ 
άργυρούχων λίθων· καί δμως τά πλεΐστα έκ τούτων 
άπωλέσΟησαν η έγκατελήφθησαν υπό τών Μεξικανών 
ώς έκ τών έπιδρομών τών άγριων ’Ινδών. Πολλά έτη 
παρήλθον, πρίν οί ιδιοκτήται αυτών δυνηθώσι νά έπα- 
νέλθωσι πρός άνεύρεσιν των καί δταν έπανήλθον παν 
ϊχνος αυτών ει/εν άφανισθή υπό σεισμών, καθιζήσεων 
καί άλλων φυσικών λόγων.

Πρό μιας ΐΛ,ατονταετηοίδος δύο λειποτάκται στρα- 
τιώ τα ι καταδιωχθέντες καί συλληφθέντες ώδηγηθησαν 
πρός τόν άρχηγόν των, πρός 8ν οδτο·. προσήνεγκον δύο 
μεγάλους βώλους άργύρου ε&ρεθέντας είς ώρισμένον η  
μέρος τής χώρας ·?ιν εϊχον διέλθη. Οδτος βλέπων τόν 
θησαυρόν καί έλπίζων, δτι ε’ς τό μέρος είς 8 εϊχεν ευ- 
^εθή δέν υπήρχε καί άλλος άργυρος τους έσυγχώρησεν 
&πό τόν δρον νά τόν δδηγήσωσιν εις τόν τόπρν εις &ν 
τόν ευρον. Τούτο έγένετο καί δλόκληρον τό σύνταγμα 
μετέβη εις τά ενδότερα τής χώρας δπου γενομένων ά- 
νασκαφών άνεκάλυψαν πλουσιώτατον μεταλλεΐον έν ω 
οί βώλοι τοΰ άργύρου ευρίσκοντο κατά τεμάχια από 
ήμισείας όκάδος βάρους μέχρις 40 περίπου. ’Αλλά 
κατόπιν οί ’Ινδοί έπέδραμον ώς κατά τό σύνηθες καί 
έφόνευσαν πάντας τούς έν τώ μεταλλεία) τούτω εργα
ζομένους. Κατά τό 1810 f) κυβέρνησις ίτ ις  εϊχεν ά- 
κριβεΐς σημειώσεις πεοί τής θέσεως εν νι υπήρχε, επεμ- 
ψεν άνθρώπους ΐνα τό άνεύρωσιν, άλλ’ εις μάτην τ4 
μεταλλεΐον εϊχεν άπ&λεσθή διά παντός.

"Ετερον άπολεσθέν μεταλλεΐον είνε τό τής Τομμα- 
κούρης, όπερ άνήκεν εις τους Ίησουίτας τοΰ Μεξικοΰ 
κα  ̂ έξηκολούθουν νά τό εργάζωνται μέχρι πρό πεντη-
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χονταετίας. Ά λλά  καί τοΰτο έδέησε νά έγκαταλειφθή 
^ιά τους αΰτοΰς πάντοτε λόγους καί σήμερον διατελεΐ 
άγνωστος ή θέσις έν ·£ άλλοτε υπήρχε.

Ό  άριθμός τών άπολεσθέντων μεταλλείων δέν είνε 
έν τούτοις έλαττων τών άνευρεθέντων. Τό άργυρορυ- 
χεΐον τής Φινάλ άνεκαλύφθη δπό στρατιώτου τών Η 
νωμένων Πολιτειών, δστις συνώδευε τά ταχυδρομεία. 
‘Ημέραν τινα φίλος του τις τώ εδειξε πλούσιον άργυ- 
ροΰχον λίθον συνάμα δέ παρετήρησε πρός αυτόν δτι I 
γνώριζε λόφον δλόκληρον ούτινος οί λίθοι ησαν όμοιοι 
μέ τοΰτον. Τωόντι δέ ειχε πολλάκις διέλθη έκ τοΰ 
λόφου τούτου έξ οΰ ε*τοτε έξήχθη άργυρος αξίας 
πλέον τών έβδομήκοντα εκατομμυρίων φράγκων.

Τό περίφημον μεταλλεΐον τοΰ Α γίου Φραγκίσκου 
άνεκαλύφθη υπό Μεξικανοΰ ποιμένος. Ημέραν τινα 
ενώ ήκολούθη τό ποίμνιον του έπί τίνος λόφου προ- 
βέκοψεν δ ίππος του καί τοΰ έπεσε τό μαστίγιον του, 
κατελθών δέ ΐνα τό λάβτι παρετήρησε τό άργυρόχρουν 
χρώμα τοΰ λίθου έφ’ ου προσέκοψεν δ ίππος καί έξε- 
τάσας αυτόν κάλλιον έπείσθη, ότι ήτο κεκαλυμμένος 
έξ άργύρου. Τό μεταλλεΐον τοΰτο άπέβη έ'κτοτε εν έκ 
τών πλουσιωτέρων τοΰ υπερωκεανείου κόσμου.

Τό μεταλλεΐον τοΰ Α γίου Πατρικίου άνευρέθη υπό 
τυχοδιώκτου δστις παρατηρήσας κατά τινα τών έκδρο- 
μών του μικρόν τεμάχιον βράχου στίλβον τό έ'κρουσε 
διά τής σφύρας του καί τοΰτο άνέδωκε άργύριον η/ον.

—  Τό εδρον τέλος, άνέκραξε περιχαρής δ τυχοδιώ
κτης!

Καί μετ’ οϋ πολΰ τό μεταλλεΐον τοΰτο έπωλήθη 
παρ’ αύτοΰ άντί πολλών εκατομμυρίων.

Ά λ λ ο  πλούσιον μεταλλεΐον, τό τής Σενορίτας, άνε
καλύφθη υπό άπέλπιδος τυχοδιώκτου όστις εϊ/ε διέλ
θη τό πλεΐστον μέρος τοΰ βίου του άναζητών εις μά
την θησαυρόν, καί ϊίδη άσθενήσας έζήτησε καταφύ- 
γιον υπό τήν σκιάν δένδρου κατά τήν διάρκειαν κα· 
ταιγίδος. Ά λ λ ’ ένώ αί μελαναί νεφέλαι διελύοντο καί 
ί] εΰδία έπανήρχετο οδτδς άνεκάλυπτε δτι τό έδα
φος έφ’ οδ έπάτα ήτο κατά τό πλεΐστον άργυρος καί 
•υτω εσχε διπλήν εΰδίαν έκτοτε διότι έγένετο πλου- 
βιώτατος.

Τό Μεξικόν είνε πλήρες τοιούτων πηγών πλούτου 
«ΐτινες δσημέραι άνευρίσκονται διότι οί έξερευνηταί 
δέν έχουσι πλέον νά φοβώνται τάς έπιδροαάς τών 
Ινδώ ν.

Έ κ Νέας 'Τ'όρκης
Dr. Davib Blackson.

—  ο —
Εογνωμιοαύνη βδοντο ϊατροΰ.

‘ Οδοντοϊατρός τις σωθείς υπό τίνος τίρξα ro νά έκ- 
φράζτι τήν ευγνωμοσύνην του μετά μεγάλης ζέσεως 
προσθέτων τέλος. ΎΏ εΰγενή ώ άτρόμητε άνθρωπε πώς 
νά σέ άνταμείψω, έλθέ είς τό ίατρεΐον μου καί σοΰ υ 
πόσχομαι νά σοΰ ’βγάλλω δλα τά ’δόντια δωρεάν.

Ν Ο Η Μ Ο Ν Ε Σ * Κ Α Κ Ο ΥΡΓΟ Ι 
*Υπάρχουσιν ένίοτε πονηραί φύσεις πίπροικισμέναι

δι’ ουχί κοινής νοημοσύνης. Ούτως δ Θωμάς Βαινράϊτ? 
δ πλαστογράφος καί δολοφόνος ητο καί συγγραφεύς* 
Ό  έν λόγφ κακούργος έγεννήθη κατά τάς άρχάς τοΰ 
παρόντος αίώνος καί ένώ έδηλητηρίασε τόν θειον του, 
τήν νύμφην του,καί φίλον του Ttva, ΐνα λάβνι τά ασφά
λιστρα άνθ* ών είχον ασφαλίσει τήν ζωήν των ειχε λε- 
πτοτάτην καλαισθησίαν διά τήν φιλολογίαν. Έ κλαιεν 
άνκγινώσκων τόν Γουρτζγουέρθ καί έγραφεν αυτός δ 
ίδιος άξιολόγους ποιήσεις.

Ό τα ν  κατεδικάσθη είς δεσμά διά βίου, ήγανάκτη- 
σε κατά τών δεσμοφυλάκων του, οΐτινες έτόλμησαν νά 
τόν φορτώσωσι δι’ άλύσσεων καί έξέφρασε τήν άγα- 
νάκτησίν του λέγων :

—  Μέ νομίζουσι κακοϋργον, έμέ τόν σύντροφον τών 
ποιητών, τών φιλοσόφων καί τών καλλιτεχνών ; έμέ 
κακοϋργον ! Ένόμιζεν δτι ήναξιοπάθη ! Γερμανίς τις 
κόρη, καλουμένη Μαρία Σνάϊδερ εΐνε άλλο παράδειγμα 
τ'νΰ ό,τι δύναταί τις νά καλέστι «κακοΰργος φύσις». 
Ό τα ν  ήτο μόλις δωδεκαετής έφόνευσεν τριετές κορά- 
σιον ΐνα τώ άφαιρέσή τά ένώτιά του. *Ελαβεν, είπε, 
τά ένώτια ΐνα τά πωλήσγ καί διά τών χρημάτων \ά 
άγοράσγ γλυκίσματα ! Τό πράγμα τή έφαίνετο φυσι- 
κώτατον καί όταν ήρωτήθη ένώπιον τοΰ δικαστηρίου, 
διηγήθη άφελέστατα τήν πράζιν καί τά ώθήσαντα αύ- 
τήν αίτια ΐνα τήν διαπράξνι, ώς εί δινιγεΐτο άστεΐόν 
τι* καί δμως έγίιωσκε κάλλιστα τ ί ήτο φόνος, χαί δτι 
αυτή ήτο φονεύς !

Έγίνωσκεν έπίσης δτι δέν θά καταδικάζετο εις θά
νατον ώς έκ τής ηλικίας της καί έλυπεΐτο διότι τή 
έ'διδον ξηρόν άρτον νά τρώγτ, έν τ·̂  φυλακή, ένώ ήγάπα 
τόσον πολΰ τά γλυκίσματα 1

Οδτε δ άνωτέρω μνησθείς άνήρ, ουτε ή κόρη αΰτη 
ήσθάνοντο τήν έλαχίστην μεταμέλειαν διά τά κακουρ- 
γήματά τιον. Δέν ήννόουν ποσώς τά δεινά τών θυμά
των των καί τό είς αυτά γενόμενον παρ αυτών άδι
κον καί δμως ήγανάκτουν διά τά ίδια αυτών δεινά 
καί τήν ταλαιπωρίαν. "Ανθρωποι τοιαύτης φύσε<υς είνε 
αδιόρθωτοι καί δμοιάζουσι τά θηρία ! . .

Π ρόαφορος ά π ίν τη α ις ,
Είς τ ί άποδίδεις τήν μακροβιοτητά σου, ήρώτησε 

τις υπερεκατοντούτη : Είς τό άπλούστατον γεγονός 
ότι δέν άπέθανα είσέτι, ήν ή άπάντησις.

Η ΜΑΘΗΤΡίΓΐοΤ ΑΙΣΤΣ
Πρό ετών κλειδοκυμβαλίστριά τις έμελλε νά δώστι 

συναυλίαν έν τινι τών Ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Κάκ
τοι δέ ουδέποτε είχεν ϊδει τόν μέγαν Ούγγρον συνθέ
την καί κλειδοκυμβαλιστήν, τή έπήλθεν δ πειρασμός 
νά θέση έπί τών προγραμμάτων της «Δεσποινίς : μα
θήτρια τοΰ Λ ίστς»· νομίζουσα ότι ητο αδύνατον νά 
άνακαλυφθίί ή άπάτη ώς έκ τής άποστάσεως ήτις τήν 
έχώριζε τοΰ μεγάλου μουσουργ-.ΰ. Ακριβώς μίαν ήαέ- 
ραν πρό τής συναυλίας έλαβεν εφημερίδα άνά γεϊρας, 
καί δποία φρίκη ! μεταξΰ τών νεωστί άφιχθέντων ίν  
τή πόλει υπήρχε τό όνομα Albe l.istz . Ή  κεφαλή
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τής Μεδούση; δέν θά τή έπροξένει περισσότερον τρό
μον. Τί να πράξη ; Νά δμολογήση τήν απάτην προς 
τό κοινόν ήτο τό αυτό ώς νά καταστρέψη τήν συναυ
λίαν της. *Όθεν λαμβάνουσα θάρρος άπεφάσισε καί έ-
πραξε τό εξής.

Μετέβη εις τό ζενοδο^ειον έν ω ο Λιατς οιέ(/.ενε 
καί πίπτουσα εις τους πόδας του τφ  έξωμολογήθη τό 
«τα ϊσμα της, εκλιπαρούσα τόν οϊκτόν του. Ο μουσουρ
γός άφ’ ού ήκουσεν απαθώς τάς ικεσίας της την, ηρω- 
τησεν έρωτήσεις τινας καί είτα τήν προσεκαλεσε να 
παιανίση ένώπιόν του £ν έκ τών έν τώ προγραμματι 
της τεμαχίων και στάς δπισθεν αυτής τή έπέφερε μι- 
κράς διορθώσεις εις τήν έκτέλεσιν. Μετά τό πέρας τοΰ 
τεμαχίου, ό Λίστς τή είπε,

*__*Ηδ/) δεσποινίς, δύνασθε άψευδώς νά λέγη τεδτ ι
«ϊσθε μαθήτρια του Λ ίστς, καθ’ δτι σήμερον έλάβετε 
τό πρώτον σας μάθημα. Δύνασθε δε νά προσθεσητε 
είς τό πρόγραμμά σας δτι κατά τήν συναυλίαν σας 
α ϊτός δ διδάσκαλός σα; θχ παιανίση δύο τεμάχια.  ̂

*0 Λίστς έτήρησε τήν ΰπόσχεσίν του καί τά στά- 
δ'.ον τή ; νέας προελειάνθη διά τής άγαθότητος τοΰ 
■δαιμονίου άνδρό; !

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
Τι Ι ς  ε ϊ ν ε  ό  β α ρ ύ τ ε ρ ο ς  ά ν θ ρ ω π ο ς  

έκ  τ ώ ν  ζ ώ ν τ ω ν  ;
Ό  Θω«.ας Λόγγλεϋ τής Δάβερ, γεννηθείς κατά τό 

1848. Ο'ϊ γονείς του ησαν κοινοΰ αναστήματος άνθρω
ποι. Ο’ϋτος ζυγίζει 199 ι/2 οκάδας. Τό ανάστημά του 
υπερβαίνει τό 1,83 μέτο. καί ή περιφέρεια τής ο’σφύ"ς 
του'υπερβαίνει τά 2 ,03  μετρ. ΓΙεοιπατεϊ μετά δυσκο
λίας, ουδέποτε δε εισέρχεται εντός άμάξης φοβούμε
νος μή θραυσθώσι τα ελατήριά της. Τρώγει καί πίνει 
η «σ τα  καί ουδέποτε υπέφεοεν εξ οΰδενό; σπουδαίου 
νοσήματος Πολλοί τώ προσέφερον άρκούντω; προκλη
τικά' ποσά ιν* τόν πείσωσι νά έκτεθή εις τό κοινόν 
άλλ’ εις μάτην. Ό  κ. Λόγγλεϋ εί*ε έγγαμος καί έχει 
πολλά τέκνα. Ά λ λ ’ ούτος ε’νε πολύ κατώτερος τοΰ 
περίφημου διά τό βάρος του Δανιήλ Λαμβέρτου δστις
υπερέβαινε τάς 263 οκαδα;.

Γ *  *  *  *

Π ο 3  ε\>ρ£α*ετ<*ι ή  μ .εγα λ ε* τΙρ α , 
κ υ ψ έ λ η  τ ο ϋ  κ ό ο μ ο υ  ;

*3 μεγίστη κυψέλη τοΰ κόσμου εύρίσκεται έν Ιίεν- 
τούκη καί καλείται, «ή κυψέλη τής Μαμμόθ». Είνε 
δε ευούτατον σπήλαιον τό μέν υψος 150 πόδας τήν 
δέ Ικτασιν δέκα περίπου στρέμματα. Ή  οροφή τοΰ 
σπηλαίου τούτου εινε κεκαλυμμένη εξ ολοκλήρου υπό 
μελοπητών. Δύναταί τ ι ;  νά φαντασθή τό ποσόν τοΰ 
μέλιτο; τοΰ παραγομένου έν αΰτώ. J’O κ. Βερτρανδ δ 
περίφημος γάλλο; μελισσοτρόφος κατέχει άπειρίαν κυ
ψ ελώ ν.’Α λλ ’ ό μέγιστος μελισσοτρόφος τής γής είνε 
δ κ. Χάρδισον έν Καλιφορνία δστις έχει 6000 κυψέλ- 
λας παο'αγούτα; 2 0 0 ,0 0 0  λίτρας άγγλικάς (ή λίτρα

εινε Ιση πρός 142 ‘ /2 δράμια π?ρίπου) μέλιτος έτη - 
σίως. Έν Έ λλάδ ι υπάρχουν 30 ,000  κυψέλαι πα- 
οάγουσαι 3 ,000  000 λιτρών μέλιτος έτησίως. Έ ν 
Δανιμαρκία 90 ,0 0 0  παράγουσαι 2 ,0 0 0 ,0 0 0 . Έ ν 
Ρωσσία 110 ,000  παράγουσαι τό αυτό ποσόν. Έ ν 
Βελγίω 20 0 ,0 0 0  παράγουσαι 5 ,0 0 0 ,0 0 0  λιτρών. 
Έ ν  Γαλλία 95 0 ,0 0 0  παράγουσαι 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0  λ ι-  
τρών. Έ ν Γερμανία 1 ,45 0 ,00 0  καί έν Αυστρία 1 ,550  
000  παράγουσαι έν έκάστη τεσσαράκοντα εκατομμύ
ρια λ ιτ ρ ώ ν ’ μέλιτος. Ά λ λ ’ έν ταϊς Ήνωμέναις ΓΙολι- 
τείαις υπάρχουν 2 ,800  000 κυψελών άνήκουσαι εις
70 ,000  μ ελ 'ισ σ οτροφούς καί παράγουσαι 6 2 ,0 0 0 ,0 0 0  
λίτρας μέλιτος έτησίως. Καθ’ υπολογισμούς ή μέ
λισσα δέον νά οοφήση μελι εκ 218 , ί &0 ανθεων Ϊνα 
παραγάγη μίαν οΰγγίαν εξ αυτού.

Τ ίς  εινε ή μ.εγέατη «λωτή 5>.ώρυξ 
τοΟ χόβμου ;

Τό Σουέζ ε/ων μήκος 88 μιλίων. Έ κ τοΰ μήκους 
τούτου 66 μίλιά έγένοντο δ ι’ άνασκαφής τά δέ λοιπά 
22 ήσαν λίαναι αιτινες απλώς έβαθύνθησαν. Ή  διώ- 
ρυξ αυτη εχει^άθος 28 όογυιών καί^εδρος κατά τόν 
πυθμένα 229 περίπου. Έστοίχισε δέ έν δ λω  1 7 ,518 , 
729 , λίρας σ-.ερλίνας. Ένεκαινιάσθη κατά τό 1869 . 
Κατ’ άρχά; ολίγα πλοϊα διήρχοντο έξ αυτής, ά λλ ’ 
ήδη κατέστη ή κυρία οδός άπάντων σχεδόν τών εις 
Ινδ ίας, Α υ σ τ ρ α λ ία ν ,Νέαν, Ζηλανδίαν,Κίναν,’Ιαπωνίαν, 
κτλ μεταβαι'νόντων άτμοπλοίων. Μετά τήν διώρυχα 
ταύτην έρχεται ή Βορείου 'Ολλανδίας γενομένη κατά 
-ιό 1825. Έ χ ε ι εύρος κατά μέν τήν επιφάνειαν 124 
ποδών κατά δέ τόν'πυθμένα 31 ποδ. καί βάθο;^ 20 
ποδών. Ε κτείνετα ι άπό Άμστελοδάμου μέχρι; Έ λ -  
δερ δηλ. εχει μήκος 51 μιλίων. Μετ’ αυτήν έρχεται, 
ή Καλιδωνία διώρυξ τής Σκωτίας, έχουσα μήκος 60 
μιλίων. "Ηδη κόπτεται ί; μεγάλη διώρυξ τής Μαγ- 
χεστρίας ήτις μέλει νά ένώση τήν πόλιν ταύτην μετά 
τής Μερσεϋ. Πολλαί άλλαι πρόκειται νά γίνωσιν έξ ών 
ή μεγίστη καί δαπανηροτέρα εσται ή μελλουσα νά γίνη 
έν Καναδα, ΐνα ένώση τήν Λίμνη > Σουπήριορ μετά 
τοϋ Α τλαντικού. *Υπολογίζουσιν οτι ή δαπάνη πρός 
κατασκευήν της θά άνέλθη εις 1 4 ,0 00 ,000  λίρας
Ά γγλ ικ ά ς .

11 *  *  *  *

Τ ις  άοιδός Ελαβε τά ϊΛείστ* χρήματοι 
διά  μ.έ*ν μ.όνην «αράοτασιν ;

Ή  Ά δελίνα  Χλορίνδα Π άττι ητις ήδη κατοικεί 
έν Οΰαλλία. Έγεννήθη κατά τό1843 έν Μαδρίτη, καί 
έπαρουσιάσθη τ* πρώτον έπί τής σκηνής έν Ή νωμέ- 
ναις Πολιτείας εις ηλικίαν 7 έτών. Έ λαβε μέχρι 2 , 
000 λιρών διά μίαν μόνην συναυλίαν. Έ ν Βουόνος Α ύ 
ρες ελαβε πλέον τών 4 ,000  λιρών διά μίαν μόνην συ
ναυλίαν. Καί έν Σικάγω έκέρδι«ε 46 ,000  λίρας εις 21 
παραστάσεις. Ή  κ. Χριστήνη Νίλσων είς δύω πϊριο- 
δείας της έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαι; έκέρδισε 5 4 ,
000 λίοας.' * * * *

ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ &

Τ ΐς  είνε ό μ.έγιστος ίδςο*ΐήτ<ις 
ο'.χιών τοϋ χόβμοβ;

Ό  Δούξ τή ; Ούεστμινστέρας. Κατέχει ηδη οικίας 
αξίας πλέον τών 7 εκατομμυρίων λιρών καί περί τό 
τέλος τής έκατονταετηρίδος ταύτης δταν απασαι αι 
οικίαι αι οίκοδομηθεΐσαι έπί γηπέδων του θά επανέλ- 
6ωσιν εις τήν κατοχήν του, ή άξία τοΰ συνόλου θά υ- 
περβή τά 15 έκατομμύρια λιρών. Μ·:τ αυτόν έρχεται 
ο Δούξ τή ; Πορτλάνδης ού ή κτηματική περιουσία 
ανέρχεται εις 4 έκατομμύρια λιρών.

0 ΑΗΡ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Ό  Δόκτωρ Βαίλεϋ καθηγητή; τής φυσιολογίας 

ΐ ν  τφ  πανεπιστημιω τή ; "Οενς ομιλών περί συστατι
κών τοΰ άέρο;, ενώπιον τών μελών τής φυσιολογικής 
εταιρίας είπεν, δτι ποιήσας πειράματα κατά τό πα
ρελθόν έτος, ήδυνήθη νά προσδιορίση τήν έν τώ άέρι 
ποσότητα τοΰ άνθρακικοΰ οξέος καί δτι έβεβαιώθη 
« τ ι  η ποιότης τοΰ άέρος έξαρταται έκ τοΰ ποσοΰ τοΰ έ'< 
αυτφ άνθρακικοΰ οξέος. Καίτοι ό φυσιολόγος Ά γγλ ο ς  
Σμίθ βέβαιοί δτι δύναταί τις νά άναπνέη, έπί πολλά; 
ώρας άέρα εμπεριέχοντα έξαπλάσιον ποσόν άνθρακικοΰ 
οξέος τοΰ συνήθους καί τριπλάσιον τοΰ εμπεριεχόμε
νου εν τφ  διεφθαομένω άέρι τών δδών, χωρίς νά αΐ- 
βθανθή καμμίαν έπαισθητήν ένόχλησιν. Ό  αήρ ούτος 
.είνε μηχανικώς κεκορεσμένος άνθρακικοΰ οξέος καί 
•φαίνεται μάλλον 7] πιθανόν, δτι ή στενοχώρια $ν συ
νήθως αισθάνεται έν αΰτφ , δέν οφείλεται τόσον εις τό 
ανθρακικόν οξύ δσον εις τήν οργανικήν υλην καί τούς 
μικροοργανισμούς οδ; έμπερίεχει ιδίως, δταν είνε κε- 
.κλεισμένος εις περιωρισμένα μέρη έν οίς συνωστίζεται 
•πολύ πλήθος. Αι υπό τοϋ καθηγητοΰ Κάρνελυ γενό- 
μεναι πολύτιμοι παρατηρήσεις έν Δουνδή άποδεικνύου- 
σιν, δτι οί έπισυμβαίνοντες θάνατοι έκ βρογχικών νο
σημάτων, διαρροίχς καί άλλων έν μονοθαλάμοις οίκίαις 
κατοικουμέναις υπό πολλών ατόμων είνε εξαπλάσιοι 
τών συμβαινόντων έν οίκίαις έχούσας πλέον τών τεσ
σάρων θαλάμων καί έν οίς ή αλλαγή τοϋ άέρος δύνα- 
τα ι νά έπιτευχθή εύκολώτερον. Εις τάς τελευταίας 
-οί μικροοργανισμοί ανέρχονται από 1 0 —300 ενφ εις 
τάς πρώτας ΰπερβχίνουσι τάς 7 ,000  άνά έκαστον κυ
βικόν πόδα άέρο;. Ε πειδή δέ εις έκαστον λεπτόν τής 
ώρας άναπνέομεν £ν περίπου τρίτον κυβικοϋ ποδός 
άέρος, είνε καταφανές δτι, οί μικροοργανισμοί οδ; εί- 
σπνέομεν έν μεν τώ καθαρώ άέρι ανέρχονται άπό 
5 — 10 άνά έκαστον λεπτόν, έν δέ τφ  διεφθαρμένω 
άπό 500 μέχρι τοϋ καταπληκτικοϋ ποσοΰ τών 5 ,000 . 
Εινέ άρά γε τό αυτό αν είσπνέωμεν μονάδας τινάς η 
πολλά; γιλιάδας τοιούτων μικρών οργανισμών, καί 
-^υνάμεθα νά πράττωμεν τοΰ το χωρί; νά υφιστάμεθα 
ούδεμίαν ένόχλησιν ; Πρός τούτοις ώς απεόειξεν δ 
Αίτκεν εκτός τών μικροοργανισμών, δ αήρ τών πόλεων 
είνε πλήρης μορίων κονιορτοϋ άτινα άν μή άπ ’ ευθείας 
εινε τουλάχιστον εμμέσως πολύ βλαβερά ε?ς τήν υ
γείαν τοΰ άνθρώπου, διό ε?ς αυτά ιδίως οφείλονται α! ο- 
μ,ίχλαι.Έν καιρφ νηνεμίας, οί μικροοργανισμοί oi υπάρ

χοντες ε ΐ; τά ; πολυανθρώπους πόλεις κατέρχονται μετά 
τής ομίχλη; ώς βαρύτεροι αυτής συναθροίζονται π λη 
σίον τοϋ' έδάφου; κχί τοιουτοτρόπιος τά κάτω στρώ
ματα τοϋ άέρος πληροϋνται έξ αυτών.ΙΙαρετηρήθη δέ, 
δτι άκριβώ; τότε, δταν τοΰτο συμβαίνη καί οί θάνατοε 
πολλαπλασιάζονται κατά δεκάδας καί έκατονταδας. 
Ά λ λ ’ άπασα ή έκτασις τοϋ κακοϋ τοϋ προκύπτοντος 
έκ τοϋ άκαθάοτου άέρος δέν έξετιμήθη εΐσέτι άρκούν- 
τ·Λζ ΐνα άποφαίνοινται, δτι δύναταί τ ι ; νά εισπνέη α- 
κάθαοτον άέρα άνευ πολλή; ενοχλήσεως.

Καταλήγων ό καθηγητής προσέθηκεν,^δτι η χρήσις 
ποσότητες τινο; θειϊκοΰ όξέο; ήδύνατο κάπως νά χρη- 
σιμεύση ώς άπολυμανπκόν τοΰ αέρος, καθ οσον π*ρε- 
τηρήθη Ιτ ι είς μέρη κείμενα πλησίον χημείων ένθα 
τοΰτο κατασκευάζεται τά έπιδημικά νοσήματα ^εινε 
σπανιώτερα. Ά λ λά  τίς ποτε θά έπεθύμει νά ανχ- 
πνεύση τόν δυσώδη βαρύν άέρα τόν έμπεριέχ^οντα τά 
άέρι* τούτου τοϋ οξέος ; Έ ν Μαγχεστρια ενθα καθ 
έκάστην καταναλίσκονται 6 ,000  τόννοι γαιάνθρακος, 
είσάγονται εις τόν άέρα διά τής καύσεως αυτών π ε
ρίπου 200  τόννοι άερίου θειϊκοΰ οξέος. Ά λλά  τίς ποτε 
άνέπνευσεν ευχαρίστως τόν αερα τής Μαγχεστριας ;

Ταΰτα περΓτής βλάβης το ϋ  ακαθάρτου άέρος Χέγεε. 
ό σοφός φυσιολόγος, καί δμως πόσαι χιλιάδες άνθρώ- 
πων ζώ^αι εις άκαθάρτους πόλεις δεν φ^ειρουσι καθ 
έκάστην τήν υγείαν των άναπνέουσαι δηλητήριον α ντ ί 
ζωογόνου άέρος καί πράττουσι τοΰτο μετα τής μεγα- 
λειτέρας εύχαριστήσεως, άπλώς διότι εχουσι τήν ευ- 
χαρίστ/ισιν νά λέγωσιν δτι ζώσιν εις Μ'.γαλοπολεις;

Έχ. AorSLrov
Dr William Robertson

Κλέπτης έν τω δωμ-ατέω.
Τί έπραξεν ή κ. Λ. δταν έξυπνήσασα εύρε λωποδύ

την έν τφ  δωματίω της, έκραύγασε;
νΟχι τόν κατεκεραύνωσε διά τοϋ περιφρονητικοί 

βλέμματός της καί δεικνύουσα πρός αυτόν τήν θυραν 
τφ  είπε εξελθε! Καί τ ί επραξε δ λωποδύτης;

Τή εξήγησε, δτι δέν έσκόπει νά κλεψη αυτήν.
--------------ι·ι^» -----------

Υ Π Ν Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Ν  ΤΗ Ο ΔΟΝΤΟΙ ΑΤΡΙ ΚΗ
Πολλά εκατέρωθεν έλέχθησαν καί λέγονται περί 

υπνωτισμού, εσχάτως δε το ζήτημα ανεκινήθη και 
παρ’ ήμΐν μετά πολλής σφοδρότητος καί φαίνεται, ότι 
οί ήυ,έτεροι άσκληπιάδαι θεωροϋσι τόν υπνωτισμόν ως 
φευκταΐον καί επιβλαβή εις τήν υγείαν. Ημείς εσυ- 
νειθίσαμεν νά σεβώμεθα τά δόγματα τής επιστήμης 
διά δύο λόγους, πρώτον διότι θεωροΰμεν, δτι πασα 
σάοξ οφείλει νά κλίνη γόνυ προ'τών φώτων της και 
δεύτερον διότι έκ πείρας έμάθομεν, δτι έκ τής φιλονει- 
κίας ουδέποτε άπορρέει καλόν τ ι καί ωφέλιμον καί 
συνεπώς δέν θέλομεν νά είσέλθωμεν εις τοιαύτην. Ά λ λ ’ 
έν τούτοι; καθ’ δλα τά φαινόμενα πολλοί έκ τών τής 
έσπεοία; ιατρών φαίνονται μή καθ’ δλα συμμεριζόμενοι 
τήν γνώαην, δτι προέρχονται ολέθρια αποτελέσμα.α
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εκ  τής χρήσεως τοΰ υπνωτισμού πρός ίασιν άσθενειών, 
κα ί έξακολουθ^Οσι νά τόν μεταχειρίζωνται έν πολλοί?. 
Ούτως ό δδοντοϊατρός κ. Μ. R . Roberts πρό τινων 
ήμερων έποίησε τό έξής πείραμα ενώπιον τνΐς εταιρίας 
τών δδοντοϊατρών τής Λιτσφήλδης. Κυρία τις ητις καί 
άλλοτε είχεν ΰπνωτισθή πολλάκις πρός θεραπείαν πο
νοκεφάλων καί άλλων παθημάτων συνεβουλεύθη υπό 
τοΰ ίατροΰ της, επειδή είχεν έφθαρμένον δδόντα οδτι- 
■νος ή έξαγωγή Ιφαίνετο δυσκολωτάτη νά ΰπνωτισθή 
καί πάλιν καί νά δποστΫι τήν έγχείρισιν. Ή  κυρία 
«υγκατένευσε καί άμα έκοιμήθη διετάχθη υπό τοΰ δ- 
δοντοϊατροΰ νά μεταβΐί πρός τήν χειρουργικήν έδραν 
κα ί νά ανοίςν) τό στόμα. Τοΰτο έγένετο κα'ι δ δδούς 
εζηχθγι χωρίς ή γυνή νά δείξνι τό έλάχιστον σημεϊον 
οδύνης.

"Οταν έξύπνησεν είπεν,δτι οΰδέν είχεν αίσθανθή καί 
εκτοτε διατ=λεΐ άριστα είς τήν υγείαν.

Α Ρ Χ Η  T H I S  E f l l l KE I J T HP i f l R
Τά επ-σκεπτήρια καθ’ δσον φαίνεται δέν εφευρέθη

καν ακριβώς δπως τά μεταχειριζόμεθα σήμερον, άλλ ’ 
ολίγον κατ’ ολίγον άνεπτύχθη ή ιδέα αυτών ήτις £χει 
τήν άρ/ήν είς τό χαρτοπαίγνιον. Ό  πρώτος χαρτο
παίκτης, έπισκεφθείς φίλον του καί μή ευρών αυτόν 
κα τ’ οίκον, εγραψεν όπισθεν παιγνιόχαρτου τό όνομά 
του καί τά άφήκε ΐνα ποιήση, γνωστήν τήν έπίσκεψίν 
του. Ουτος δέ δύναται νά θεωρηθή ώς ό έφευρετής 
τών επισκεπτηρίων. Ώ σ τε  καί είς αυτά τό χαρτο- 
παίγνιον οφείλει τ ι αγαθόν ό πολιτισμός.

Τά πρώτα επισκεπτήρια ησαν πολύ μικρά κοπτο- 
μένων τών πρός τοΰτο παιγνιόχαρτων. 03τω  τοΰ 
Κόμητος καί τής Κομήσσης τής Νορθουμβερλάνδης τά 
ονόματα ήσαν τετυπωμένα έπί του οπισθίου μέρους 
του τρία σπαθί καί τής δάμας καροώ.

Το ονομα τής Δουκίσσης Γραφτών είνε τετυπκμέ· 
»ον όπισθεν τοΰ άσσου κούπα καί τοΰτο ητο τό έπι- 
σκεπτήριόν τνις.

 ̂Έπισκεπτήριον τ ι τής Λαίδης Νορθουμβερλάνδης 
φέρει εις τό περιθώριον τάς λέξεις «Ά νευ  κρενολίνου 
« ί  δυνατόν;), φαίνεται ότι τά κρενολήα παρεϊχον πολ- 
"λην δυσκολειαν εις τούς παρακαθημένους είς τήν τρά
πεζαν τοΰ χαρτοπαιγνίου ! !

Πρό αυτών τοιαΰται προσκλήσεις ητον ανάγκη νά 
γινωντοα προφορικώς η δ ι '  υπηρετών πεμπομένων πρός 
τοΰτο. Όσον αφορά τόν νεωτερισμόν τών επισκεπτη
ρίων φαίνεται, ότι τά Λονδϊνον έδίδαξε τούς Παρισίους 
καθ’ όσον αί δ ι ’ έπισκεπττρίων επισκέψεις ήρξαντο νά 
γ ίνωντα ι έκεϊσε, μόλις κατά τά 1770. Ά λ λ ’ έν Ένε- 
τία  ό συρμός ητο γνωστός πολΰ πρότερον, καθ’ δσον οί 
Ε νετο ί μετεχειρίζοντο έπισκεπτήρια από τοΰ τέλους 
τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος άτινα οί διασημότεροι τών 
ζωγράφων δέν άπηξίουν νά διαχοσμώσι διά τών σχε
διασμάτων των. Τοιαύτη συλλογή επισκεπτηρίων έζω- 
γραφημένων διατηρείται είς τό Μουσεΐον τής Ένετίας. 

3 ία ς  είνε άγνωστον τ ί θά είπωσιν οί μεταγενενέστεροι |

περί τής έφευρέσεως ταύτης του καθ’ ήμας πολιτισμοί 
ημείς γνωρίζομεν πόσου καλού έγένοντο αίτία τά έπι
σκεπτήρια, άτινα μάς σώζουσιν άπά πλείστας οχληράς 
επισκέψεις άς θά ήναγκαζόμ,εθα άλλως νά κάμνιι,μεν 
αυτοπροσώπως.

Συνεπώς άς συγχωρήσωμεν τήν ταπεινήν έκ τοΰ 
χαρτοπαιγνίου καταγωγήν των καί άς ήριεθα εΰγνώ- 
μονες πρός αυτά.

Ei»«atpta άπολεσΟε?αχ.
Δυο γαιοκτήμονες περιεπάτουν ημέραν τινα παρά τά 

γήπεδα άτινα κεΐνται πλησίον του παλατιού, δ είς 
εξ αυτών θεωρών αυτά παρετήρησε σπουδαίως.

Κύτταξε εκεί, έφθασα τόν καιρόν κατά τόν δποιον 
ημποροΰσε νά εχη τις αύτά δ ι ’ ενα κομμάτι ψωμί. 
Καί δ ιατί δέν τά ήγόρασες τότε ήρώτησε δ άλλος, 
διότι μοΰ έλειπε τό ψωμί.

----------------

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Ή  άποτέφρωσις τών νεκρών ήτο έν χρήσει είς πολ

λούς έκ τών άρχαίων λαών καί διήρκεσεν έπί πολλούς: 
αιώνας.Καίτοι δέ έν πολλοΐς έθνεσι μετεσχηματίοθη είς 
είδος τ ι πυρολατρείας έν τούτοις δυνάμεθα ασφαλώς 
νά εϊπωμεν, ότι ή άποδοχή της έν άπάσνι σχεδόν τ η .  
άρχαιότητι είχε πάντως άλλους λόγους ?, θρησκευτι
κούς. Οί "Ελληνες, ώς λέγει Ά γ γλ ο ς  τις αρχαιολόγος, 
άποδίδουσι τήν εισαγωγήν της είς τόν 'Ηρακλέα, 
δστις δρκισθείς νά φέρν) τά σώμα τοΰ ’Αργείου είς τόν 
πατέρα του Λισύμνιον ένόμισε, δτι τό καταλληλότε- 
ρον μέσον, Ϊνα εκπληρώση τήν ΰπόσχεσιν του ητο sa 
τόν άποτεφρώσγ) καί νά φέργι τήν κόνιν του. Κατά τόν 
Όμηρον οί "Ελληνες άπετέφρουν τά σώματα τών νε
κρών των πολΰ πριν του Τρωϊκοΰ πολέμου. Ά λ λ ’ έτι 
ένωρίτερον τών Έλλήνιον οί Σκΰθαι έσυνείθιζον τό είδος 
τοΰτο τής διαλύσεως τών σωμάτων. ’Επίσης έχομεν 
ολίγα τινα παραδείγματα καθ’ ά αυτοί οί ’Ινδοί έ- 
συνείθιζον τήν άποτέφρωσιν. Ή  ιδέα τής διά τοΰ πυ
ράς έζαγνίσεως έπεκράτησε μετά πολλού δικαίου είς: 
πολλούς άρχαίους λαούς. ’Εκ τών άρχαίων λαών τής 
Δύσεως πολλοί, οίον οί Δρυίδαι επίστευον δτι τό σώμα 
καθαρίζεται διά τής άποτεφρώσεως. *0 Όβίδιος ά\α- 
φέρει τήν γενικήν πεποίθησιν τής έποχής του ήτις ητο, 
οτι ή ψυχή δέν άπεχωρίζετο τελείους τοΰ σώματος μέ
χρι τής διά πυράς διαλύσεως του. Οί Αθηναίοι πάν
τοτε μετά τήν μάχην έκαιον τούς νεκρούς των.

Δέν θέλομεν νά έκφράσωμεν ποσώς τήν ήμετέραν 
γνώμην περί τοΰ ποοτιμοτέρου τρόπου τής καταστρο
φής τών νεκρών, άλλ ’ οί ιατροί πάσης χώρας συμφω- 
voOsiv ότι ή άποτέφρωσις δι’ υγιεινούς λόγους είνε πολΰ 
προτιμοτέρα τής ταφής καί δτι ή μέν ταφή μάς άνα- 
μιμνήσκει τήν βάρβαρον εποχήν του μεσαίωνος ή δέ 
άποτέφρωσις τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν.

Χριβτιιινική τελε(οπο£ηαις.
Ίερεύς τις πρός νεωστί μεταστραφέντα άνθρωποφά-^
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γον. Είπε μου Πχΰλε ήρχισες νά μετανοής, διότι μόλις 
πρό τεσσάρων εβδομάδων έφόνευσας τόν πατέρα σου.

Άνθρωποφάγος. *Ω ναί ί Ά πά  τότε δέν έφαγα 
παρά τρεϊς συγγενείς μου.

--------- <c----------

Ο Σ Ε Ι Ρ Ι Ο Ν  Κ Α Ι  ΤΟ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  Τ Ο Υ  Ο Ν Ο Μ Α Τ Ο Σ  Τ ΟΤ
Ό  Σείριος ονομάζεται είς τινας γλώσσας κύων. 

Τοΰτο βεβαίως δέν συμβαίνει ώς νομίζεται παρά τών 
πολλών !κ  τής έπιπολαζούιης λύσσης κατά τά κυνικά 

-'■ καύματα του αύγούστου, καθ’ ά δ άστήρ ουτος προέ- 
χει. Οΰτε τώ άπεδόθη τά ονοιια διά τινα ομοιότητα 
πρός κύνα, -̂ ν αυτός η άλλος τις έκ τών του άστερισ- 
μοΰ του φέρει. Τά όνομα τώ έδόθη ΰπά τών Αίγυ 
π τίω ν πρό 3 ,000  έτών διά τάς εκδουλεύσεις άς δ 
αστερισμός του παρείχε πρός τούς γεωργούς. Ά ν  έ- 
γερθή τις περί τά μέσα τοΰ αύγούστου κατά τήν 
τετάρτην ώραν τής πρωίας θά ίδη αυτόν χαμηλά 
τ;ράς άνχτολάς καί ολίγον άνωθεν τοΰ δρίζοντος. (Οί 
άρχαΐοι διά τής λέξεώς ανατολή άστέρος η άστε- 
ρισμοΰ ήννόουν τήν πρώτην αύτοΰ έμφάνισιν κατά τήν 
πρωίαν είς τόν ανατολικόν δρίζοντα.) Λοιπόν, έ- 
πειδή κατά ώρισμένας έποχάς άπαντες οί άστερισμοί 
άνατέλλουσιν τοιουτοτρόπως, εΐνε καί ή-αν έξαίρετοι 
οδηγοί διά τούς γεωργούς ιδίως μάλιστα τό πάλαι 
δτε δέν ΰπήρχον καζαμίαι καί ήμεροδεϊκται, Ϊνα τοΰς 
βοηθώσιν είς τήν διάκρισιν τών ωρών τοΰ έτους. Πρό
3 ,0 0 0  έτών δ Σείριος δέν άνέτελλε κατά τόν Αΰγου- 
στον άλλά περί τά μέσα τοΰ Ιουλίου διά λόγους ου; 
είνε περιττόν νά εξηγήσωαεν ενταύθα. Κατ’ αυτήν Λ'έ 
ακριβώς τήν ώραν ήρχιζε καί ή έτησία πλημμύρα 
τοΰ Νείλου, ήτις έπλούτιζε τήν χώραν καθιστώσα αυ
τήν εΰφοοωτάτην. Φυσικφ τφ  λόγω οί Α ιγύπτιοι ct-i- 
νες ήταν παρατηρηταί τών άστέοων συνεδύασαν τά δύο 
γεγονότα τής άνατολής του Σειρίου καί τής πλημμύ
ρας του Νείλου καί επειδή δ άστήρ έραίνετο τρόπον 
τινα φρουρών τήν πλημμύραν τόν ώνόμασαν ((Φρουρόν»
7! ((«ύνα» καί έκτοτε έςηκολούθησε νά φέοϊΐ τό όνομα 
τοΰτο.

’Εν ττί Α ιγυπτιακή γλώσση εκαλείτο Σόθις καί ώς 
εκ τοΰ καλοΰ ουτινος ΰτετίθετο ότι παρείχε είς τόν 
γεωργόν καί ώς έκ τής λαμπρότητας του έθεωρεΐτο θεό- 
της'κα ί έλατρεύετο υπό τοΰ λαοΰ. Έπιστεύετο ότι ήτο 
ή κατοικία τής ψυχής τής θεας "Ισιδος, καί ή ήμέρα 
τής άνατολής του,η το ή Αιγυπτιακή πρώτη τοΰ έτους. 
Τοΰτο είνε τό ιστορικόν, ώς τουλάχιστον βέβαιου π 
^ινες, τής άποδοθείσης αύτώ επωνυμίας τοΰ κυνός. 
Ά λ λ ’ οί μεταγενέστεροι αστρονόμοι λαμβάνοντες άνε- 
ςετάστως τό ό^ομα χωρίς νά Οεωρήσωσι τούς λόγους 
δ ι’ οΟ; τό έλαβε, τόν έφαντάσθησαν κύνα καί έζω- 
γράφισαν δύο κύνχς έπί τών άστρονομικών χαρτών 
των, έ ; ών έπί κεφαλής τοΰ μεγαλειτέρου αστερισμού 
είνε δ Σΐίριος (c Can is M iqor» καί παρ αυτόν κεϊται δ 
έλάτίΛν άττερ.σμό; «C in is M inor»,

J ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΚΓΝΟΣ
Ιδού πώς μικρός τ ι κύων κατώρθωσε νά μεταβ'^ 

έκ Βιέννης είς τό ξε^οδοχεΐον Βικτωρία τής Μεντόνης.
Δύο δούκισσαι διέμενον είς τό ξε·,οδοχεΐον καί ij 

1 μία έξ αυτών ελαβε μεγάλην αγάπην πρός τά κυνά- 
ριον τοΰ ξενοδόχου καί ζητήσασα αυτό τό ήγόρασε. 
Τοιουτοτρόπως δ Πιετρίνος, ο8τως εκαλείτο τά ζώον 
ήλθε μετ’ αυτής είς Βιέννην καί ΰπετέθη παρά πάν
των ότι θά έλησμόνη διά παντός καί ιόν κύριον του 
καί τό έν Μεντόντι ξενοδοχεΐον. Ά λλά  δέν συνέβνι 
ου τω.

Δεκαπέντε ημέρας μετά τήν άναχώρησιν δ κ. Μι- 
λάνδρης έξεπλάγη βλέπων τό κυνάριόν του έν κακΐ, 
καταστάσει νά έπανέλθνι είς τά ξενοδοχεΐον του· αμέ
σως δέ έτηλεγράφησε πρός τήν δούκισσαν ερωτών :

«Πιετρίνος έπέστρεψε. Πότε εφ υγ ε ;»
Ή  άπάντησις ήτο.
((Πρό δ έκα ήμερων»
ΙΙώς τό ίυ^τυχές ζωον κατώρθωσε τοσοΰτον μακράν 

τα ξείδιον είς τόσον ολίγον χρόνον είνε άνεξήγηταν, 
αλλά φαίνεται,ότ> ή θλίψις διά τόν άπό τοϋ κυρίου του 
αποχωρισμόν τό ώθησε νά τό έπιχειρήσΥΐ. Ό τα ν  εφθα- 
σεν εις τά ξενοδοχεΐον δέν ευρεν αμέσως τόν κύριον 
του, ώστε ήναγκάσθη νά τόν ζητ/,σ^ άφ’ ού δέ τόν 
εύρε έξηπλώθη είς τούς πόδας του κατάκοπον μέν 
άλλ’ ευτυχές. Τό πτωχόν ζώον είχεν υποφέρει επί 
τοτοϋτον ώττε απέθανε μετά τρεις ημέρας καί ε τά φ τ  
εν τφ  κήπω του ξενοδοχείου, έπί δέ τοϋ τ 'i<ροι» του 
ετέθη λ'υχόν μάρμαρον μέ εξής έπιτύμβιον χρυσοΐς 
γράμυ,ασι.

α ’Ενταΰθα <εΐ-αι δ πιστός φίλο; Πιετρίνος.Λ 
 —♦--------------------

ΤΕΡΠΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡ ΙΕΡΓΑ
K if le i f i s m  ΰ π η ρ έ τ ο υ .

Κύριος τις μικοας μέν περιουσίας άλλ ’ αγαπών νά 
δι'δτι γεύματα καί συναναστροφάς,είχεν ένα μόνον υπη
ρέτην έκ τοΰ μακαρίου γένους τών φασουλίδων.

* Ηυ.έραν τινα καθ’ -?,ν είχε είς τήν τράπεζαν δύο 
η τρΐϊς φίλου:; δ υπηρέτης είσήλθε κομίζων κεκαλυμ- 
μένην παροψίδα.

—  Τι καλά μας φέρεις. Γιάννη; Ήρώτησεν δ κύριος.
—  Ψητήν όρνιθα! ητο ί] άπάντησις.
Ό  κύριος δέν είπε τίποτε, άλλά μετά τήν άναχώ- 

ρησιν τών ξένων προσεκάλεσε τόν υπηρέτην καί :
— Γιάννη, είπε, θά ητο καλλίτερον διά τήν αξιο

πρέπειαν τοΰ οΐ*ου μου νά λέγτ,ς είς τό εξής. ((ψη- 
τάς όρνιθας» καί όχι «ψητήν όρνιθά».

—  θ ά  τό ενθυμούμαι αύΟέντη,’ άπεκρίθη ποοΟύ- 
μως δ υπηρέτης.

Μετά τινας ημέρας δ κύριος του προσεκάλεσε κα ί 
πάλιν είς γ*ϋμα φίλους τινας. "Οταν δέ ουτος είσήλθε 
ακολουθούμενος υπό παιδός καί κομίζων τά φαγητά ί  
κύρ.ος κατά τήν συνήθειαν του ήρώτησε.

—  Tt καλά μας φέρεις Γιάννη ;



ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

*0  υπηρέτης πιστό; εις τήν διαταγήν τοΰ κυρίου 
του νά μεταχειρίζηται τόν πληθυντικόν χάριν τη ; α
ξιοπρέπειας τοΰ οίκου άπεκρίθη:
Βραστά βώδια και δαμάλια, κύριε ! ^

Οί συνδαιτημόνες έγέλασαν ως και ο ξενιζων αυ- 
τοίις κύριος πλήν δέν τοΐς είπε πόθεν ο υπηρέτης του 
ώρμήθη νά μεταχειρισθή τόν πληθυντικόν.

¥ ¥ ¥■ *
Ε υρε τον *ο«λλ£τερον του.

*0 ’Αλέξανδρος Δουμας ήγάπα πολύ νά καυχάται 
περί τών κερδών του καί περί τών μβγάλων χρηματι
κών ποσών άτινα τφ  έπληρώνοντο διά τά γραφόμενα 
•του.

"Ημέραν τινα ένφ ευρίσκετο εις τινα συναναστροφήν 
ξένος τις δστ;ς είχε την υπομονήν νά τόν άκούση επί 
ΐϊολλην ώραν καυχώμενον τφ  είπε ξηρώς.

—  Βεβαίως κερδίζετε οϋκ ολίγα, άλλά ποιον είνε 
τ ό μέγιστον ποσόν δπερ σας έπληρώθη ποτέ.

—  Δέκα φράγκα δ ι’ έκάστην γραμμήν άπήντησεν 
ο Δουμας.

—  Μπά ! Αυτό δέν εινε τίποτε άπήντησεν δ ξένος. 
’ Εγώ λαμβάνω πεντακοσίας περίπου χιλιάδας φράγ
κων διά μίαν γραμμήν !

—- ’Αληθώς ; ΰπέλαβεν δ Δουμάς άπίστως μειδιών.
—  Τίς εϊσθε παρακαλώ ;
~— Εΐμαι εργολάβος σιδηροδρομικών γραμμών !

ΠΑ Ν TO I A
*0 Παστερ έπ ιλ ή σ μ ω ν . Ό  Παστέρ είνε περιβόη

τος διά την λησμοσύνην του. Ουδέποτε σκέπτεται νά 
φάγηι αν δέν τώ ΰπενθυμίσωσι τοΰτο οί ΰπνρέται του· 
λέγουσι δέ δτι κατά την ημέραν τών γάμων του, λη- 
σμονήσας καί νύμφην καί στέφανα μετέβη εις τό σπου- 
δαστήριόν του γ α ί ήρξατο νά έργάζηται. *Όταν η 
νύμφη καί ή συνοδία της εφθασαν εις τήν έκκλησίαν, 
Ιξεπλάγησαν πολύ μή εΰρόντες αυτόν έκεΐ. Μετά επ ί
μονον τότε άναζήτησιν δ Παστέρ εΰοέθη έν τώ σπου- 
δαστηρίω του, έν ώ ητο βεβυθισμένος εις την άνάλυσιν 
διαφόρων ουσιών καί εντελώς λν,σμονών δτι ήτο γαμ
βρός.

Θ άνατο ι έχ  φθ ίσ εω ς. Κατά τάς νεωτέρας στατι- 
βτικάς τό τέτταρτον περίπου τών έν Γαλλία έπισυμ- 
βαινόντων έτησίως θάνάτων, είνε έκ φθίσεως. ‘Υπολο
γ ίζ ε τα ι, δτι ό αριθμός τών έκ της νόσου ταύτης άπο- 
βνησκόν,των ανέρχεται εις 10 0 ,0 0 0 . Έ ν άλλαις λέξε- 
σιν άν προσθέστι τις τόν αριθμόν τών καταστραφεισών 
υπάρξεων υπό τών πολέμων, της χολέρας καί άλλων 
επιδημικών νοσημάτων, άπό της άρχης της παρούσης 
εκατονταετηρίδος δέν θά φθάση οΰτε εις τό ημισυ τοΰ 
υπό της φυματιώσεως καταστραφέντος πληθυσμού. 
Ουτω άπό τοΰ 1800 μέχρι τοΰ 1880 ή μέν χόλερα 
άφήρπασε 400 ,000  θύματα δ δέ πόλεμος 2 000, 
0 0 0 , άλλ’ ή φθίσις μόνη υπέρ τά 8 έκατομμύρια. Δη
λαδή έν διαστήματι βκτώ έτών ή φθίσις έφόνευσεν

τετοαπλασίους ανθρώπους η δ πόλεμος καί εικοσα- 
πλασίους η ή χολέρα.

Έ ξερεΰντισχς τ ή ς  Α ύστραΑ ιας. Τό εσωτερικόν* 
της Αυστραλίας είνε εισέτι έπίσης άγνωστον ώς τό i -  
σωτερικόν της ’Αφρικής Πρός άνακάλυψιν τούτου α 
Σίο Θωμάς Έλδερ προσηνέχθη νά συνεισφέρω χρή
ματα υπό τόν δρον δτι τό σχέδιον τής έξερευνήσεωξ. 
ήθελε παρουσιασθή πρός αυτόν. Έλπίζομεν δτι οί κά
τοικοι τοΰ Νοτίου Ημισφαιρίου θά δεχθώσιν ευχαρί
στως τήν έξερεύνησιν τής χώρας.

Τό θαλάσο ιον ποδήλατον. Τό υπό τοΰ Μ.Roma
nes έφευρεθέν ποδήλατον είνε £ν έκ τών εΰφυεστέρων 
επινοημάτων τοΰ παρόντος αΐώνος. Δύναταί νά τρέχη 
έπί τής ξηρας καί έπί τοΰ υδατος καί ήδη δοκιμασθέν 
έκρίθη καταλληλότατον πρός τοποθέτησιν τηλεγρα
φικών συρμάτων έντός ποταμών καί έπί τής ξηρας. 
Οί τροχοί τοΰ έν λόγω ποδηλάτου είνε παχεϊ; σωλή
νες έφ’ ών είνε στερεωμένοι ετεροι σωλήνες σταυροει- 
δώς καί y ρησιμεύουσιν ώς πτερά δ ι’ ών κατορθώνει νά 
προχωρή εις τό υδωρ. Εις τό δπισθεν μέρος αΰτοϋ είνε- 
στερεωμένη άτρακτος έφ’ ής περιτυλίσσεται τό τη
λεγραφικόν σύρμα δταν πρόκειται νά μεταχειρισθώσί 
διά τό ρίψιμον καλωδίου.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Εΰ/αριστοϋμεν τους κ. *. Φ. Τσε^επατιώτην έξ "Αργους 

Η. Ραζήν δικηγόρον εκ Μεσολογγίου. Π. Keuxcpixov δ ι 
κηγόρον έκ Καρδίτσηί. Γ. Ζερβόπουλον εκ Κέρκυρας. Π. 
Άναγνωσΐόπουλον καί I Κυταριόλον δικηγόρους Ικ Κα- 
λααών. Δ. Σταυρόπουλον δικηγόρον καί Γ. Ζαρουχλιώτην 
έκ Πατρων. Β. Καλαμαριώτην διδάσκαλον έκ Πόρου, καί 
υιούς Κ. Ζερβουδάκη έκ Σύρου, δια την ΰποστήριξιν αυ
τών πρός τόν «βαυμάσιον Κόσμον» άποστδίλαντες διπλήν 
τήν συνδρομήν.

Κ. κ. Σ. P., Π. Κ, Κωνστάντσαν.—Ν. Β. Ζάραν. I. 
A., I. Β. "Υ?ραν.— Δ. Κ. Γαστούνην—Ν. Κ., Ε. Π.,_
Α. Μ. Καστελλάνους.— Γ. Σ. Πειραιά.— I. Α., Δ. Μ.,
Ε. Ν., Σ. Ν., I. Μ., Ε. ΤΙ. Σϋρον. Ε. Τ. Κιάτον.— Ιν. 
I., X. Γ., Γ. P ., Α. ΤΙ., Α. Σ., 2. Μ., I. Ο. Πάτρας.— 
Δ. Β., I. Σ. Χα5κ£δ«.—I. Π. Βώλον. 0. Π. νΑργος.— 
Α. Μ. Πύλον.— Ν. Κ., A. Τ. Λάρισσαν.—Δ. Κ., A. A.r 
Γ. Π. Βετολίστην.—Π. Κ. Σπάρτην.—X. Π. ‘Αλμυρόν.— 
Ε. Β. Θήραν.— Α. ©., Σ. Γ., Α. Δ. Κέρκυραν.—Π. Τ .,
Σ. Κ. Κάρυστον.—Δ. Μ., Μ. Μ., Π. X., Δ. Ε., Ν. X.
ΖάκυνΟον —Α. Κ., Δ. Β. Πηγαδάκι—.Δ. Μ. Ληξούριον.
— Σ.Μ. Λευκάδα.—Α. Μ., Ε. Μ.,Δ. Π., Α.Χ.  Μεσόλόγ-· 
γ ιο ν .-0 . Κ., Γ. Ο.. Δ. Τ., Δ. Κ., Α. Μ., Γ. Σ. Γύ- 
θειον.'—Χ· Π. Κυπαρισσίαν.— Γ. Γ. Κριεκούκιον.—Κ. Λ. 
βήβας.—X. Π., Α. Π., Θ. Σ., I. Κ., Γ. X. Ιν'αλάμας.
— Α. Μ. Γαύριον.— Η. Κ. Λεβαδείαν.—Α. Π. Μελιγαλα.,
— Κ. Β. Σκόπελον. Έλήφβη εύχαριστοϋμεν.

Κ. χ Γ. Κ. Κέρκυραν' έλήφθησαν, εΰχαριστοϋμεν' φύλ
λα άπεστάλησαν έκάστω.—P. Ρ. Τρίπολιν' έ)ήφβη, *ΰ- 
χαριστοΰμεν' συνδρομήν σας παρα τοϋ Γ. Σ. ώς γράφετε 
δεν έλάβομεν ποτέ.’Αγνιίστω Πάτραί'δέν δυνβμεδα ν’ ανα~ 
γνάσωμεν τήν υπογραφήν σας ίνα σας άπίστείλωμεν τόν 
4ον έριβμέν ίν μας ζητείτε. Α. Δ. Αΰλωνάριον έλήφβη' 
εΰ/β ριστοδμεν' ενίγροφησαν φύλ) α β·πεστάλησαν.
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