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τοΰ συγχρονισμού έν
τώ συστήματι τούτω,
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Παρακαλοΰνται όσοι τών ήμετέρων συν
δρομητών καθυστεροϋσιν είσέτι τήν συνδρομήν των,τοΰ ήδη λήξαντος ώς καί τοΰ λήγονγοντοςέτους, ευαρεστούμενοι, ν’άποστείλω. σιν ήμΤν ταύτην συντόμως,προκειμένου προσε
χώς νά γίνη ή κλήρωσις τών λαχείων τής
«Φύσεως» καί όπως τοϊς άνταποστείλωμεν
τήν σχετικήν άπόδειξιν τής πληρωμής μετά
τοΰ αριθμού τών λαχείων των.
’Επίσης παρακαλοΰνται και πάντες οί ή- '
μέτεροι άνταποκριταί, όσοι δέν άπέστειλαν
ετι τήν έκκαθάρισιν τών σταλεισών αύτοϊς
J
αποδείξεων, όπως σπεύσωσι νά μας άποστείλω.σι ταύτην συντόμως, πρός αποφυγήν βρα
δυτήτων, παρεξηγήσεων και παραπόνων.
Μή συγκεντρωθέντων δ ’ είσέτι τών αποτε
λεσμάτων τών άποσταλεισών ειδοποιήσεων
καί αποδείξεων πληρωμής, τών καθυστερουμένων συνδρομών τής «Φύσεως», ή κλήρω
σις τών λαχείων άνεβλήθη διά τήν ι ην προ
σεχούς Φεβρουάριον, ητις γενήσηται ανυ
περθέτως. '
'
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τερόλεπτον, θέτουσι τότε εις τδ λευκόν σηπεΐον τάς δύο συσκευάς καί μετά τούτο εις
εκ τών δύο σταθμών άποστέλλει πρδς τόν έτε
ρον τό αυτό γράμμα τού άλφαβήτου έπανειλημμένως. Έάν δέ τό γράμμα τοΰτο άναπαράγεται εΐς τδν έναντι σταθμόν, ό συγχρο
νισμός εΐνε έπαρκής καί ή άνταπόκρισις άρχεται. Έάν όμως είς τόν λαμβάνοντα στα
θμόν άναπαράγονται άλλα γράμματα ή τδ τηλεγραφούμενον σημεϊον, τότε τά μηχανήματα
άμφοτέρων τών σταθμών κανονίζονται, ούτως
ώστε πάντα νά ήνε ταυτόχρονα και όχι του
ένδς οΐ τροχοί νά έπιταχύνουσι, τού ο' έτέ
ρου νά έπιβραδύνουσιν. Ούτως άν έν παρα
δείγματα ό άποστέλλων σταθμός τηλεγραφή
τό 6 καί είς τδν λαμβάνοντα σταθμόν παρά
γεται τδ γ, έπεται, ότι ό δέκτης τούτου κα
θυστερεί κατά έν γράμμα. Έάν δέ τούναντίον παράγεται τδ α, σημαίνει, οτι ό δέκτης
έπισπεύδει καί τότε πρδς διόρθωσιν τών
άνωμαλιών τούτων,άρκεΤ ό υπάλληλος νά έμπροσθοδρομήση ή νά οπισθοδρόμηση τήν σφαί
ραν τού έκκρεμοϋς διά τής στροφής ένθεν
κάκειθεν τοΰ έκκρεμοΰς τούτου.
Τούτων ούτως εξάντων, έκάστη έκπομπή
ρεύματος διά τής πιέσεως τών πλήκτρων σημειοϊ έπί τοΰ τροχού τών τύπων άμφοτέρων
τών σταθμών όποιόμορφον γράμμα καί ούτω
καθ’ έξής. ’Εντεύθεν άρα έπεται, οτι πρός
διατήρησιν τών μηχανημάτων τούτων έν τή
αύτή πάντοτε θέσει, δέον ταΰτα νά έπενερ-γώσιν ύπό τήν έπίδρασιν ρεύματος πάντοτε
σταθερού, διαρκούς καί ισχυρού.
Τό σύστημα τού Hughes, μολονότι παρέ
χει άρκετά πλεονεκτήματα ταχύτητος καί εύπρεπείας, ώραιότητος καί εύφυιας, έν τούτοις
έν τή. πρακτική εφαρμογή του εύρε πολλάς
αντιδράσεις καί ίδια έκ μέρους τών υπαλλή
λων, παραπονουμένων, ότι συνήθως ή συ
σκευή διαταράσσεταί, ταχέως φθείρεται, α
παιτεί κοπιώδη χειρισμόν, ένεκα τής ύποχρεώσεως, ήν έχει ό υπάλληλος νά ύπεγείρη άκατάπαύστως τά μεγάλα,ατινα φέρει ράρη,ώς
καί την διαρκή αύτοϋ προσοχήν είς τά ποι
κίλα διαμερίσματα τών μηχανημάτων. Άν
δέν είχε δέ τό πλεονέκτημα τής ταχύτητος,
θά είχε τελείως έγκαταλειφθή καί διότι ή ά
ξια τοΰ μηχανήματος ilughes εΐνε άακούντως μεγάλη,άπαιτοΰντος άλλως τε και μηχακόν εν έκάστω σταθμώ, όπως έπανορθή τάς
συνεχείς αύτού βλάβας, μή έπαρκοΰντος πρός
' τούτο τού ύπαλλήλου.

Σνότημα Μαοκόνη.
Μολονότι δέν εΐνε καί τόση άνάγκη, θ’
αναφερωμεν ολίγα καί περί τοϋ συστήματος
Μαρκόνη, καθ’ όσον αί διαφημίσεις αύτοϋ

έξήι^αν ύπερμέτρως μέχρι τοΰδε τήν φαν
τασίαν τοϋ κοινού.
Τδ σύστημα τοΰ Μαρκόνη δεν απλοποιεί,
ούτε βελτιοΐ, άλλ ’ ούτε καί μεταβάλλει την
αναπαραγωγήν των σημείων είς τον λαμβανοντα σταθμόν, ήτις εξακολουθεί πάντοτε
νά γίνεται είτε διά Μορσικών σημείων, είτε
διά τυπωτικών γραμμάτων, είτε διά κινήσεως
βελονών. Τδ σύστημα τοΰτο μόνον άντί τής
μεταβιβάσεως τών ηλεκτρικών κινήσεων διά
τοΰ σύρματος, μεταβιβάζει ταύτας διά τοϋ
αίθέρος· ώστε καί άν ποτέ πραγματοποιηθή
ό τηλέγραφος Μαρκόνη, τά σημεία του θά
ύπόκεινται εΐς τήν βάσανον τοΰ Μόρς, τοϋ
Hughes ή τής βελόνης καί θ’άπαιτήται
πάντοτε τελειότερον σύστημα άναπαραγωγής
τών σημείων.
Άλλά καί ή αποστολή τών ηλεκτρικών
σημείων διά τοΰ αίθέρος θά γίνεται έπ’ άπει
ρον, ως έπιστεύθη; Εΐνε δυνατόν αί έκπομπαι τών ρευμάτων νά έξικνώνται είς ’Αμε
ρικήν άπδ τής Ευρώπης ; Δέν τδ πιστεύομεν.
Καί άν ήνε δυνατόν έπί τοσοϋτον διάστημα
καί άκωλύτως άνευ σύρματος νά μεταφέρον
ται τά ηλεκτρικά σημεΤα, διατί τάχα νά μήν
έξακολουθώσι καί άνά τήν περιφέρειαν τής γής
καί νά επανέρχονται είς’ τδ σημεϊον τής έκπομπής των; Άφόΰ ούδέν κώλυμα παρεμ
βάλλεται άπ’ έδώ μέχρις ’Αμερικής,ούδέ φυ
σικώς θά παρεμβάλλεται τοιοϋτον καί άπό
τής Αμερικής μέχρι τής Ωκεανίας, άπδ
ταύτης μέχρι τής Βιρμανίας καί εντεύθεν μέχρις ήμών καί κατ’ άκολουθίαν,ώς εξαγγέλ
λονται τά πράγματα, θά ήναι βεβαίως δυ
νατόν τά ηλεκτρικά τεχνητά ρεύματα τών
στηλών τοΰ Μαρκόνη νά ποιώσιν άκωλύτως
καί τδν κύκλον τής γής I
Άλλ’ έγένετο ήδη, λέγουσιν άλλοι,ή τηλεγρ.συγκοινωνία μεταξύ ’Αγγλίας καί Κανα
δά διά τοΰ συστήματος Μαρκόνη καί άντηλλάγησαν τηλεγραφήματα. Πώς όμως μετα
φέρονται τά ηλεκτρικά σημεία άκωλύτως
εΐς τοιαύτην άπόστασιν, όποια ή άκτίς καί
τό κύκλωμα τής κινήσεως τών ρευμάτων
Μαρκόνη, μέχρι ποιου σημείου τής γής έξικνοΰνται, όποϊαι σχέσεις μεσολαβούν μεταξύ
ρευμάτων, άέρος, βροχής καί νεφών, ούδείς
φυσικός έπελάβετο ετι νά έξηγήση ήμΐν, δ
δέ κ. Μαρκόνη τηρεί έπί τούτου σιγήν
ιχθύος, ένώ ήμεϊς ήδη είμεθα υπόχρεοι ή νά
άποδεχθώμεν άβασανίστώς τήν άνεξήγητον
ταύτην συγκοινωνίαν ή ν ’ άπορρίψωμεν διαρ
ρήδην αυτήν.

Τδ νέον τηλεγρ. Ούότηγια.
$Έν τοΐς έμπροσθεν έποιησάμεθα μνείαν
τών σπουδαιότερων καί δή έν χρήσει τηλεγρ.
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συστημάτων, μετά τών πλεονεκτημάτων αύ
τών, όπως μετά την περιγραφήν καί τοΰ ήμετέρου ήδη, οί άναγνώσται ημών συγκρίνωσι τήν διαφοράν εκείνων άπό τούτου, όπερ
κυρίως έρείδεται έπί τής άπλότητος, άκριβειας, ώραιότητος καί οικονομίας.
Ώς δέ προείπομεν, ή τηλεγραφική άνταπόκρισις διενεργεϊται άπό φοετίας καί πλέον
ώς έπί τδ πλεϊστον διά τοϋ συνθηματικού
συστήματος τοΰ Μόρς, παρ’ δλίγοις δέ κράτεσι γίνεται χρήσις καί τών συστημάτων
Hughes, Baudot, Wheastone, Recorder, a
Cadran κτλ. τά όποια καί δαπανηρά καί έλαττωματικά θεωρούνται. ’Απορίας δέ άξιον
εΐνε, πώς μεταξύ τοΰ δαπανηροτάτου Hughes
καί τού γνωστοτάτου Μόρς, δέν άνεκαλύφθη
είσέτι παρά τάς τηλικαύτας μηχανικός προό
δους,έν Εύρώπη, σύστημα άπλούστερον, καλείτερον και οίκονομικωτερον.
Τηλεγρ. σύστημα, άπλούν καί οικονομι
κόν, ούτε έπί τών αρχών τοΰ Μόρς δύναται
ούτω νά τελειοποιηθή, ούτε έπί τών τοϋ
Hughes, άλλ ’ ούτε καί έπι τών τοϋ Μαρκόνη
ως έν τοΐς πράγμασιν έμφαίνεται.
Τό ήμέτερον τηλεγρ. σύστημα εΐνε καθ’
ημάς πολύ άπλούστερον,οίκονομικωτερον καί
ώραιετερον, καθόσον δι ’ έκπομπής απλών
στιγμών ρεύματος έκτυποΰνται έπί τοΰ λαμβάνοντος σταθμοϋ άσφαλώς καί άνευ ωρολο
γιακού συστήματος, ώς γίνεται μέχρι τούδε,
έν τοΐς άλλοις έκτυπωτικοΐς συστημασι, τά
γράμματα τοΰ άλφαβήτου· έρείδεται δέ έπι
τών υφισταμένων ήλεκτρομαγνητικών δυνά
μεων, έν σχέσει πρός τάς μηχανικός προό
δους τής έποψής μας.
Τό χειριστηρίου εΐνε απλούς πίναξ στρογ
γυλός, έφ’ ου σεσημείωνται τά γράμματα
τοΰ άλφαβήτου, κάτωθι τών όποιων ύπάρ
χουσι μεταλλικοί πλάκες, συγκοινωνοϋσαι
μετά τοϋ ρεύματος τής στήλης· Έπ’αύτοϋ
οέ υπάρχει λαβή, ήν ό τηλεγραφιών στρέφει,
σταματών έκάστοτε εΐς το γράμμα, οπερ θέ
λει νά τηλεγραφήση. Άπλούστατον καί ούτε
κοπιώδες, ούτε δαπανηρόν είναι. Έκάστη δέ
στάσις τοϋ στροφέως σήμειοΐ τό τηλεγραφούμενον γράμμα έπί τοϋ δέκτου τοΰ λαμβάνοντος σταθμού;
Ό δέκτης εΐνε τροχός έπίσης άπλούστατος,φέρων έπ’ αύτού τό άλφάβητον καί στρε
φόμενος ταυ.τοχρόνως μετά τού στροφέως
τοϋ χειριστηρίου τού δίδοντος σταθμού, σταματών δέ κάτωθι τού τυπωτικόϋ πλήκτρου,
οσάκις σταματά καί ό στροφεύς είς τό γράμμα,
οπερ ούτος ένδεικνύει. Τουτέοτιν, πας τις
δύναται ήδη εύχερώς καί άκόπως, έστω καί
αμαθής καί παΐς ετι άπειρος νά τηλεγραφή
άνέτως. Τό δέ τηλεγράφημα έκτυποϋτάι μη
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χανικώς καί δι’ αλφαβητικών χαρακτήρων
έπί τεμαχίου χονδρού χάρτου, μεγέθους ολί
γον μεγαλειτέρου τού ταχ. δελταρίου, έπί
τού τροχού τού δέκτου τισεμένου, όπερ ού
τως αύτούσιον παραδίδοται τώ αποδέκτη.
Διά τοΰ συστήματος τούτου προαγίνεται
οικονομία χρόνου, χάρτου, προσωπικού και',
έργαλείων, τδ δέ τηλεγράφημα παρουσιάζε
ται ούχι πλέον κακογεγραμμενον καί άμφίβολον, άλλ’ άκριβές καί ωραιότατου,έκτετυπωμένονδι' ωραίων εύαναγνώστων γραμμάτων
τοϋ άλφαβήτου.
Ό παραλαμβάνων υπάλληλος δέν έχει ού
δέν νά πράξη κατά τήν ώραν τής παραλαβής,
ή νά παρακολουθή τήν άμεμπτον .λειτουρ-.
γίαν τής συσκευής και έν; ω τό τηλεγράφημα
έκτυπούται, αύτός έγγράφει τήν παραλαβήν
του έν τώ πρδ αύτού πάντοτε εύρισκομένω·
βιέλίω καί έτοιμάζει καί τόν φάκελλου, ώστε
μετά τήυ έκτύπωσίν του είναι άμέσως έτοι
μον πρδς έπίδοσιν.
Τό ήμέτερον τούτο σύστημα έρείδεται,ώς
εΐπομεν, έπί τών γνωστών μαγυητο-ήλεκτρικών νόμων καί τών μηχανικών δυνάμεων, εν
συνδυασμώ δέ τούτων κατόρθούται σύστημα
ολως νέον,άσφαλές καί άκριβές,όπερ παρέχει,
άπαντα τά πλεονεκτήματα, καλώς καί εύχερώς
λειτουργούντος μηχανήματος καί πάρέχοντος
τώ κοινώ μείζουας εύκολίας καί έγγυήσεις.·
Μέχρι τοΰδε δέν είχε κατορθώθή να έξ-.
ευρεθή σύστημα συγχρόνου κινήσέως τμοχαϋί·
έν δύο άπομεμακρυσμένοις σταθμοις δι ’απλής
τών ήλεκτρο-μαγνητών διαθέσεως καί ούχί
δι’ ώρολογιακού συστήματος, ώς τάπλεΤστα'
τών μέχρι τοΰδε τυπωτικών συστημάτων, καί
δή τό σπουδαιότερου, κιυήσεωςέπαρκώς.ίσχ.ν-ράς καί μή παρακωλυούσης τήν ελευθερίαν,
τής κινήσεως τοΰ τροχού τού λαμβάνοντος.
σταθμού, ήτοι τού τροχού τών τύπων έν ώρφ
τής έκτυπωοεως τού τηλεγραφουμένου γράμ
*
ματος, ήτις παρακώλυσις γίνεται πρόξενος
ρραδύτητος καί ανωμαλίας είς τε τά καθέ
καστα τού συγχρονισμού καί είς Ύό σύνολον.
τών τοιούτων συστημάτων.
Τό ήμέτερον δθεν σύστημα παρακάμπτον
άπάσας τών άλλων μέχρι τοΰδε γνωστών καί
έν χρήσει τηλ. συστημάτων, ιδία τών έκτυ-.
πωτικών, τάς άνωμαλίας καί δυσχερείας καί
ένέχον τδ μεγαλείτερον πλεονέκτημα, τής
άπλοτητος καί οικονομίας, έλπίζομεν, βτι έν.
δέοντι ταχυτάτω χρόνω θέλει δεόντως έκτί·>
μηθή και προτιμηθή'.

‘Ηλεκτρική (ίτήλη Cftlland καί
Α ημβτέρα δνβν κνάβων.
’Ομοίως ή καλειτέρα, τελειοτέρα καί οίκονομικωτέρα ηλεκτρική τηλεγρ. στήλη θεω·
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ρϊτται τό γε νΰν έ^ον ή τοΰ Callaud, ήν ΑΜΕΣΟΣ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩ
μεταχειρίζονται ήδη ώο ένεχουσαν τά καταλ
ληλότερα προσόντα σχεδόν άπαντα τά τηλε
Είς τό προηγούμενον φύλλον ζής «Φύσεως» έγραφεία τοΰ κόσμου καί οι πλεΐστοι σιδηρο
δρομικοί σταθμοί, ώς καί έν Έλλάδι ήμεϊς. δηροσιεύσαμεν περιεργοτάτην καί ένδιαφέρουσαν
Άλλά καί αύτη. μολονότι παρουσιάζει πολ- δια τους πνευματομύστας ιδίως, πνευματικήν
συνεδρίασιν, γενομίνην er Βουκουρεσζΐω, εν τώ
λάς άτελείας καί ελαττώματα, καθ’ όσοντό ξενοδοχείω
Κυριαζψ, δια μέσου τοΰ μεσάζοντος
ύάλινον δοχεϊον ούδέν μέρος λαμόάνει εΐς υτροσώποσ/'medium) κ. Κ. Σιμάτου, έπιτυχοΰσα
τήν ^χημικήν, ένέργειαν καί άνάπτυζ'.ν τοΰ καθ' οΛα αυτής τα σημεία.
ήλεκτρισμοΰ,ε’νε δ' άλως περιττόν- μολονότι
Ήδη δημοσιεύομεν δευτέραν τοιαύτην, γενοτό. αρνητικόν ήλεκτρώδιον εΐναι άκατάλληλον μένηνέν τη οικία τοΰ κ. Διαμαντή Μαργαρίτου,
καί προκαλεϊ τήν πόλωσιν καί έσωτερικάς εν βουκουρεστίω επίσης δια μέσον τοΰ αύτοΰ με
αντιδράσεις έν τή στήλη, τά σφιγκτήρια καί σάζοντος προσώπου, έπίσης καλώς τυχοΰσαν καί
μικρά χάλκινα έλάσματα παρεμποδίζουσι τήν ένέχουσαν οϋκ ολίγον ενδιαφέρον δια τας άξι°·
επιστημονικήν λειτουργίαν τής στήλης, ό δέ λόγους απαντήσεις τών πνευμάτων καί τήν πρω
ψευδάργυρος, όστις εΐναι ό κύριος παράγων τοτυπίαν ένίων απαντήσεων
Ώς παρετηρήθη όμως καί παρατηρούται δυ
τής άναπτύζεωο τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος
στυχώς
είς όμοιας φύσεως συνεδριάσεις, πάντα
ύπό τάς χειρίστας συνθήκας εύρίσκεται συντα
προσκαλούμενα
πρός παράστασιν πρόσωπα
δεδυαομένος έν τή στήλη Callaud, παρά τόν
ir τοιαΰταις πνευματιστικαϊς καί έπιστημονικαΐς
αδιαφιλονίκητου νόμον τοϋ Ohm, οστις ορί συζητήσεσιν, δέν εμφορούνται ύπό πνεύματος άζει, ότι ή ήλεκτρεγερτική δύναμις είναι αν- κρας πίστεως, τάξεως καί πεποιθήσεως καθόσον,
τιστρόφως ανάλογος πρός τήν άντίστασιν φυσικώς πάντα ονζε είδον, ούτε έμελέτησαν
Η = Α, μολονότι, λέγω, παρουσιάζει τοσαύ- πραγματείας περί πνευμάτων, οΰζε τό παράπαν
τας άτελείας καί έλαττώματα καί άνεκαλύ- (/■έκυψαν εις τον τρόπον της μετ’ αυτών συνεφθησαν καί τοσαϋται άλλαι στήλαι, ποικίλ- νοήσεως καί ώς εκ τούτου συνήθως συμβαίνουτ
λων μορφών καί σχημάτων καί ιδιοτήτων, έν άμφιβολίαι και παρεξηγήσεις, εξετάσεις ανούσιοι
τούτοις ούδεμία παρουσιάζει πλεονεκτήματα καί άντεκΛήσεις έν ώρα τών συνεδριάσεων, ό
πλείονα τής στήλης Callaud καί αύτη έζα- περ καί άτοπον καί άνάρμοστον χαί τά πνεύ
κολουθεϊ νά θεωρήται έτι ή τελειότερα απα ματα αναγκάζονται νά κατέρχονται είς παρα
θών καί νά λειτουργή έν άπασι τοϊς τηλεγρ. τηρήσεις καί μετά Λύπης νά συνιστώσιν έκάοτοτε
ύμΐν εύπρέπειαν, Λογικήν, κρίσιν καί σεβασμόν
γραφείοις τής ύφηλίου.
πρός τά θεία καί φυσικώς τόν ανώτερου. όν διτΤαΰτα πάντα εχων ύπ’ όψει κατύρθωσα μέυουσιν άϋλον καί αόρατον ήμΐν κόσμον έν τώ
νά επινοήσω καί έτέραν ολως νέαν καί πρω αίθερίω χάει.
τότυπον στήλην, ήτις θεραπεύει άπαντα τά
Ή μετά τών πνευμάτων συνεννόησις τών άν~
έλαττώματα τής στήλης Callaud καί λειτουρ θρώπων είναι γεγονός πλέον σαφές καί άναμφιγεί άπταίστως καί διαρκώς ύπό πολύ μάλι σθήζητον και οΰδεμιάς έπιδέχεζαι ανζιρρήσεως,
στα καλειτέρας συνθήκας καί όρους, ήτοι : έπιβεβαιωθείσης τής πραγματικότητάς των παρά
έ^ει ρεύμα ισχυρότερου καί διαρκέστερου, τών φιλοσόφων τής άρχαιότητος, έκτοτε, ων τας
εΐναι κατά πολύ ώραιοτέρα και οΐκονομικω - δοξασίας έδημοσιεΰσαμεν έν ΑΛΛοις τεύχοις τής
τέρα, έσωτερικήν άντίστασιν δύναται νά μή «Φύσεως» και ήδη ύπό διακεκριμμένων σοφών
άναπτύσση παντελώς, σχήμα λαμάάνει κατά τής Ευρώπης καί τής Αμερικής. Οΐ δε Παστέρ
προαίρεσιν καί κατ’ άνάγκην, μετακομίζεται καί ό di Jusliriiann κατα τήν τεΛευταίαν ήμών συνεδρίασιν έν Βονκουρεστίεύ,έφθέγξαντο και ούτοι:
εύκολωτερον.καί δέν μεταχειρίζομαι όλοτε ότι οΐ ιατροί πρέπει νά τόν παραδεχθώσι, διότι
λώς ύαλίνους κυάθους, σφιγκτήρια, έλάσματα δέν θά παρέΛθη πολύς χρόνος καί ή ιατρική θα
καί λοιπά εξαρτήματα, τ ’ άπαραιτήτως αναγ τόν άριθμή μεταξύ τών κλάδων της, ότι δέ δέν
καία θεωρούμενα είς τήν στήλην Callaud, πρέπει νά τόν έκλαμβάνουν ώς μέσον ανακαλύ
δλως δέ περιττά είς τήν ίδικήν μου.
ψεων νεωτέρων και έφευρέσεων, ένώ ή επιστήμη
Τάς δύο μου ταύτας σπουδαιοτάτας ήλε- τωένκόσμω τούτω απαιτείτήν ανακάλυψαν διά
τών κόπων και τής έργασίας.
κτρο-τηλεγραφικάς έπινοήσεις φέρων είς γνώ
Άλλά καί τι ώραιότατον καί φιλοσοφικωτασιν τών ήμετέρων συνδρομητών καί αναγνω
τον
μάθημα διά τούς ΰΛιστάς καί έν γένει τούς
στών καί προκειμένου να έκμεταλλευθώ τά
άπιστους,
ή διά τών πνευματικών αποκαλύψεων
κάλλιστα προσόντα αύτών, θέλω εκθέσει έν
βεβαίωσις τής μελλούσης ζωής, ή διά τής συγ
όλίγοις είς τό προσεχές φύλλον τής «Φύ
κοινωνίας μετά τών άπελθόντων προσφιλών 8νσεων» τάς όφελείας αύτών ώς καί τάτής συμ των μας συνεννόησις καί έπισφράγισις τής νπάρμετοχής τών ήμετέρων συνδρομητών έν τή ξεώς των και πέραν τοΰ τάφου, ώς καί ή ύπό
σπουδαιοτάτη ταύτη καί έπικερδεστάτη επι τούτων άν.ακοΐνωσις τής ανταμοιβής πάσης αρε
χειρήσει.
Φ. π.
τής καί αγαθοεργίας !
'
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0 ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΩΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΝ ΜΟΥ

ήθέλησε

και

βοηθούμενον

τής έξησθενημένης

έκ

έντυπώσεως τοΰ θανάτου μου,νά κάμη μίαν άπρόοπτον παρουσίαν έαυτοΰ και σχηματίζεται φώς, δπως

υπάρχουν

άνθρωποι, βλέποντες φώτα καί είς άλλα

μερη,τά όποια φυλάττουν

έπίσης κακοποιά πνεύ

ματα.

ΖΫΝΕΔΡΙΑΧΙΣ Β’.

Έρώτ.

MEDIUM Κ. ΣΙΜΑΤΟΖ, ΟΙΚΙΑ Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ

Καλώς. Δυνασαι νά μεταθής είς ’Αθή
νας καί νά μας εϊπης, άν έπέστρεψεν ή μήτηρσου
άν ήνε καλά.

έκ Τήνου καί

Δευτέρα καί "Ώρα 9 μ. μ.
(Παραβληθείς παρά τοΰ φίλου κ. Διαμαντή Μαρ
γαρίτου

να ενεργήσω πνευματικήν

έν τή οικία του, κατόπιν
νοδοχείφ Κυριαζή,

τών

όπως

συνεννόησήν καί

γενομένων έν τφ ξε-

καλέσωμεν

Τό πνεΰμα.

Ήμην έκεΐ άπαξ. Μάθετε;5τι είδον
τήν μητέρα καί ήθέλησα νά τήν προσκαλέσω,άλλά
δέν μοί επετράπη. Ήτο εΐς τό δωμάτιον τό μεσαϊον

και ανεγίνωσκε. Μάθετε πρό πάντων δτι εινε-καλά.

μητέρα

τήν

Έρώτ Πότε έφθασεν είς ’Αθήνας;
Τό πνεΰμα. Σας εϊπον, δτι χθες ητο είς· τόν

του πρό ετουσ θανοΰσαν κτλ. προεκάλεσχ τήν συνέν-

τευξιν ταύτην, είς ήν παρευρέθησαν καί τινες άλλοι.)

Τό πνεΰμα,
πλησίον

σας

τα

μον. *
Εφθασε

Είμαι ό

φύλαξ σου άγγελος.

σημειωθέντα πνεύματα

Είναι

κατά τήν

ιδιότητα τών πνευμάτων.
(Πρός ευκολίαν τής συνεννοήσεως,ι’χον προετοι

Έρώτ.

Καλώς. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Τώρα θά
σέ άφήσωμεν, διότι θά προσκαλέσωμεν άλλα πνεύ
ματα.

Τό πνεΰμα.

μάσω σημείωσιν τών προσκληθησομένων πνευμάτων

άποχωρίζεσθε.

ώς και τών γενησομένων αύτοΐς ερωτήσεων.)

Καλείται ή Μαρία Πρίντεζη.
Τό πνεΰμα. Ήλθα.
Έρώτ. Είσαι ευχαριστημένη,
κόσμον εΐς

ον εύρίσκεσαι

δρό

χθες πρόςτό εσπέρας.

-ν
*
Ρ·

Λυποϋμαι πολύ, δτι ογλήγωρα μέ
Δεν θά ευρετε μέσον νά συνομιλώ,

_

;

_

·.

..

.

_ .

Έρώτ.

Περίμενε όλίγον. Το επιθυμώ πολύ., Συμόούλευσόν ,με τόν τρόπον.
Μαρία,

από τόν

καί έλυπήθης. δτί άπήλ-

Τό πνεΰμα.
ειπον, οτι

δ;ς έντεΰθ-ν ;

Ευχαριστώ, δτι με άνεκαλέσατε. Σας
σπουδάσατε τήν διά χειρός γραφής καί

θά τήν άποκτήσητε. Ε’νε τό λαμπρότερου μέσον.

Τό πνεΰμα.
πλησίον

Σάς εϊπον καί χθες, οτι ήμην καλά
σας, άλλά έπρεπε νά άπέλθω κατά βοό-

λησιν Κυρίου. Ό κόσμος τών πνευμάτων είναι κατά

πολύ τελειότερος από τόν

ίδικόν σας κόσμον. Έδώ

Έρώτ. Καλώς, θά προσπαθήσω.
Τό πνεΰμα. Νομίζω, 6τι δέν μέ έρωτατε
πλέον.

’Απέρχομαι,

τίποτε

χαίρετε.

Καλώς. Είπέ μου, σέ παρακαλώ, Μαρία,
ή ’Ισμήνη, ή αδελφή σου. διατί σο'ι ομοιάζει, κατά

Καλείται τό πνεΰμα τής Ευφροσύνης Μαργα
ρίτου.
Ό άγγελος. Έάν περιμένετε όλίγον, θά έλθη,

τήν μορφήν, τάς ιδιότητας, τάς συνήθειας κτλ.

Εΐναι άπησχολημενον. Ήτο πρό ολίγου.

ή έξιλέωσις τών

εΐναι

ατελών πνευμάτων.

Έρώτ.

Τό πνεΰμα.
τον

εις ήμας

ομοιάζουν τά

Ή όμοιότης είναι πράγμα άσήμαν

έδώ' είς

τέκνα

ή

τόν κόσμον

εις τούς

σας

πρέπει νά

γονείς ή εΐς άλλα

πρόσωπα τής οικογένειας πρός ένθόμησιν τών .καλών
προτερημάτων και κακών και

τά προσόντα τών μΐν

τάς χάριτας ή τάς

από τώ
*

διακρίνουν

οί γονείς

δέ και ένθυμώνται

κακίας.

Καλώς. Τό φώς, οπερ διήλθεν έμπροσθεν
εΐς τόν εξώστην, δύο ώρας μετά τήν κηδείαν

σου, τί ήτο ;

Τό πνεΰμαμών ;

καθότι

Μήπως ήτο πραγμα άπατης οφθαλ
άλλως έγώ δέν είμπορώ νά τό εξη

'

γήσω.

Έρώτ.

Είμαι ή

Ευφροσύνη

Μαργαρίτου.

σοί έφάνη ό θάνατος και ό αποχω

ρισμός άπό τό παιδί σου ;

Τό πνεΰμα.

Έν τφ κόσμφ σας εΐναι τφ 2ντι
σκληρός ό θάνατος,άλλά πρέπει νά γείνη. Σαςήγά-

πων

πάντοτε.

Έρώτ.

Έρώτ.
μ.ου

Τό πνεΰμα.
Έρώτ. Πώς

άπέθανες;

Εΐμπορεϊς νά
.

μάς εϊπης, ποίαν ημέραν

Τό πνεΰμα.

Ό Θεός άνακαλεΐ τόν άνθρωπον,
δταν γνωρίζη, δτι ήλθεν ό καιρός καί ότι άρκει ή

δοκιμασία του.

.

Έρώτ.

Καλά, μά ποίαν ήμέραν άπέθανες; (τήν
έρωτα έπιμόνως ό υιός της).

Τό πνεΰμα.

Όχι, δέν ήτον άπάτη. Ένώ εύρισκόμην
όρθιος και ό Μιχαλάκης ό άνεψιός μου ήτο πλησίον

Διατί δέν

μου, αίφνης μία πυρά, φλόξ, διήλθεν άκαριαίως τών

είμποροΰν νά σας φέρουν κανέν 3φελος ;

οφθαλμών μας. Καί έγώ εξεπλάγην καί ένεθυμήθην
σέ, ό δέ Μιχαλάκης έτρόμαξε καί μέ ήρώτησε; Τί

εΐναι,

θειε;

Τό πνεΰμα.

"Ορισόν μου τότε τό μέρος,

νά υ

πάγω νά ΐδώ.

Έρώτ.

Είς τόν έξώστην τής οικίας Κολιάτσου
είς το Κολονάκι, είς Αθήνας.

Τό πνεΰμα.

Περιμένετε νά υπάγω νά

ίδώ, έπί

δέκα λεπτά.

Λιακοπή 10 λεπτώνΤό πνεΰμα. Ήμην έκεΐ.

Είς τόν έξώστην. Υ
πάρχει έκεΐ πνεΰμα κακοποιόν,φυλάττον, τό όποιον

Ήμερα είναι πάντοτε είς ήμας.
έρωτατε πάντοτε πράγματα, τά όποια

Έρώτ. Μ’ ένθυμεϊσαι πάντοτε μητέρα;
Τό πνεΰμα. Βλέπω τά σημειωμένα, τα

όποια
έχετε έμπροσθεν σας, τά όποια φανερώς σας λέγουν

έν γένει,

ό,τι θά σας έλεγον και

έγώ.

Έρώτ. Τί πράγμα σου έπήρα πριν άποθάνης ;
Τό πνεΰμα. Μήπως Κομίζεις, δτι θά μοί τό δώσης όπίσω :

Έρώτ. Καλα, μά τί σοΰέπήρα: διά ένθύμήσιν ;
Τό πνεΰμα. Ή ένθύμησις είναι πραγμα άσήμαν
τον είς ήμας.

Έρώτ.
έπήρα;

Μά θέλω νά μοΰ είπής, μητέρα, τί σοΰ
-
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To πνεύμα.

Άφοΰ θίλ«ις νά σοΰ «ίπώ, eivat

i

Ερώτ.

Ναι, τί άλλο σου «πήρα καί τό «χω φυ
λαγμένο μέσα «ίς ένα χαρτί «ίς τό φορτσέρι;

Το πνεύμα.

θέλεις νά μέ δοκίμασες, «άν γνωρζίω ή δχι; Σας «Ιπον, ou αυτά «ΐναι «ίς ήμας α

σήμαντα. Διατί Οέλ«τ« νά μας δοκιμάζετε διά τοιούτων πραγμάτων, τά όποια μόνον μίαν περιέργειαν

δύνανται νά ευχαριστήσουν.

«ίξεύρω,

τό μάθω.
καλή καί

ώστε αδίκως

μ’

«ρω

τάτε έπανειλν;μένως.

άνθρωπος εύσ«ινήδητος

καί ό Θεός

δέν θά τόν εγ

κατάλειψη ποτέ.

Έρώτ.

Έμε τόν φίλον τοΰ uiou σου, τόν Πρίντεζην.ενθυμείσαι; Έλυπήθης,δποο δεν ήλευθερώθη
Πατρίς, ώς μοί

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ Till NESI. ΕΤΕ1

Έρώτ. Έρωτήσατε άλλα πνεύματα.
Τδ πνεύμα. Ή έξέτασις έγεινε, άλλά

τά πνευ
όποια πρέπει νά «ρωτήσω, δέν είναι πα

ματα, τά

ρόντα καί δέν «ίμπορώ νά τά εΰρω.

Έρύτ.

,Είπέ μου τοΰλάχιστον,ποΰ άπέθανες,διότι
δέν ήμην παρών.
Είς Μακεδονίαν,είς τδ χωρίου πλη
σίον .τής Καστορίας καί έκτοτε περιφέρομαι εις τδ
κενόν.

Έρώτ..
πέθανες,

Έρώτ. Τον πατέρα μου ε’δ«ς ;
Τό πνεύμα. Αυτό είναι περιττόν νά μ’«ρωτάτε,
διότι όλοι πρέπει έδω ν’άνταμωθδμεν.
ί'Ο χ. Μαργαρίτης εσιώπησε συγκινηθείς καί
ήρώτησα εγώ.)
Έρώτ. "Εκαμε τό καθήκον του έ υίός σου ;
To πνεύμα. Έκαμε καί κάμν«ι τό χρέος τουώς

ή

Νομίζετε, οτι πρέπει νά είξεύρω τά

Τδ πνεύμα.

Έρώτ. Θέλω καί πονει1 ή ψυχή μου νά
To πνεύμα. Σας ε’πον,ότι είμαι πολύ
συμβαίνει νά μήν

Τδ πνεύμα.
πάντα ;

μικρός Σταυρός.

έλεγες καί

έπόθεις ;

’Αφήκες καμμίαν παραγγελίαν, όταν ά
είς τδν υίόν σου ;

Τδ πνεύμα.

Έάν ητο παρών, θά τώ έλεγον ί
σως, αλλά πρέπει νά είξεύρετ», οτι ό θάνατος είναι
είδος παραλυσίας τών σωματικών δυνάμεων και έγώ

ήμην έξασθενημένη είς τήν μνήμην, άλλά δεν e’vat
κακόν νά πηγοίνη είς τήν εκκλησίαν συχνότερα.

(Προσκαλείται τδ πνεύμα τοϋ Ν. Λαππα,
άποθανόντος er Ήπείρφπενθεροϋ τού χ- Διαμ.
Μαργαρίτου..!
Τδ πνεύμα. Ναι, ε’μαι ό Νικ, Λάππας.
Έρώτ. Ή σύζυγός σου ζή ; τήν βλέπεις ;
Τδ πνεύμα. ’Επειδή έζησα ευχαριστημένος μαζύ
της καί ένδιαφέρομαι, είμαι καί συχνά πλησίον της.

Ί)δ πνεύμα.

’Αν άπέθνησκε,Οά έγραφεν ή ιδία διά τής χ«ιρος

Σάς ενθυμούμαι. Οί άνθρωποι έ
χουν πόθους πολλούς, άλλά ποτέ δ»ν πραγματοποι

τοΰ κυρ’ου, άλλά μάθετε, οτι ζή ακόμη καί θά ζήση

ούνται όλοι.

μερικά έτη

Έρώτ.

Συμβουλεύεις τίποτε τόν υιόν σου,

πριν

Τδπνεϋμα

Μήν λησμονείτε ποτέ, ότι υπάρχει
Θεός καί μην αφκρδνεσθε είς τά κοσμικά πράγματα.

Έρώτ. Τί φρονείς περί τής νύμφης σου;
Τδ πνεύμα Η νύμφη μου είναι άθώα.έκτελεΐ τδ
καθήκον της καί τδν προορισμόν της.

"Ας

κάμνη

κάποτε από μίαν ελεημοσύνην, διότι πρέπει νά σκέπτεσθε,

οτι υπάρχουν

καί δυστυχείς.

Καί άγαπας πάντοτε,μητέρα, τδ παιδί
(ήρώτησεν έκ νέου δ υίός της ) ’

Τδ πνεύμα.

Άφοΰ συνεδέθημεν είς τδν κόσμον
μέ τδν γενικόν νόμον,ώς μητέρα μέ τδ τέκνον, έξα-

κολουθουμεν νά ειμεθα πάντοτε οί ίδιοι. Ώστε πώς

είμπορεϊ μια μητέρα νά λησμονήση

τδ τέκνον της.

Τά πνεύματα «βρίσκονται πάντοτε πλησίον εις τά

προσφιλή αυτών δντα.

Προσκαλείται τδ πνεύμα τοδ πατρδς τοΰ χ.
Δήμητριάδου, παρόντος, διευθυντόΰ τοΰ' καφενείου
Χρηματιστηρίου.

Ό Άγγελος.

Δέν θά έλθη, διότι είναι είς υπη
ρεσίαν. "Ισως αυριον κατα τήν αυτήν ώραν.

Έρώτ. Έπιμένομεν νά
Ό άγγελος. Νομίζετε,

άκόμη.
Δέν μάς λέγ«ις, σέ παρακαλουμεν, πώς

περιστατικού

έλθη.

οτι τά πνεύματα δέν έ
χουν καμμίαν τάξιν είς τήν υπηρεσίαν των καί δτι

πρέπει νά υπόκεινται είς τας θελήσεις σας ;

Προσκαλείται τδ πνεύμα της μητρόςτου.
Ίοπνεύμα. Είμαι έδώ, ή 'Αλεξάνδρα Δημη-

σ' έσκοτωσέν εκείνος.

καί

Τδ Πνεύμα.

Καϋμένε Διαμάντη, γνώριζε ότι,
τάς βουλάς του Θ4ου δέν είμπορεϊ κανείς νά τάς
άποφύγη. Έπρεπε νά γίνη έτσι. Αυτός ίκαμεν ένα
λάθος καί δ Θεός θά τοΰ τδ

άνταποδώση κατά τάς

πράξεις του.

Έρώτ.

Είχες νά παραγγείλεις

έπρόφθασις ;

Έρώτ.
σου;

Έρώτ.
έγεινε τδ

αποχωρισθήτε ήδη ;

τίποτε καί δέν

θέλεις τίποτε;

Τδ πνεύμα.

Πάντοτε οί άνθρωποι άποθνήσκον ·
τες έχουν άπδ κάτι νά είπουν, άλλά τί θά ώφελήση
τώρα, έάν ειπω τί έπρεπε νά γίνη τότ«.

Έρώτ. Τί ήθελες νά
Τδ πνεύμα. Μήπως

έγίνετο ;

καί μέ
ότι θα μέ εΰχαριστήσητε ;

ζετε,

έκδικήσετε; νομί

Έρώτ.

Είπέ μας τδ μέρος, δπου σέ «σκότωσαν
δια νά προσευχηθούν τα παιδιά σου,αν'ποτέ υπάγουν
έκει . ■

Τδ πνεύμα.

Τήν προσευχήν των είμποροΰν νά
τήν κάμουν καί είς τδ σπήτι των καί θά ε'ναι προσ-

δεκτή καί είς τδν

Έρώτ.

Θεόν καί είς έμέ.

Μά θέλουν π«ρισσότερον νά

σ’ ευχαρι

στήσουν,

Τδ πνεύμα.

Δέν πρόκειται νά ευχαριστούν
πνεύματα. Είναι άπλαΐ περιίργειαι ανθρώπων.

Έρώτ.

Καλώς, "Εχεις καμμίαν
δώσης «ίς τα παιδιά σου ;

τά

συμβουλήν νά

Τδ πνεύμα.

Άς ακολουθήσουν τδν φυσικόν δρό
τδν όποιον πρέπει νά πράξουν δλοι Όί άνθρω

τριάδου, Τί θέλετε;

μον,

Έρώτ. "Οταν απίθανες,ποιοιήσαν πλησίον σου;
- To πνεύμα. "Οταν άποθνήσκη τις, είνε είς α

ποι. Άς έχουν παράδειγμα πάντοτε τάς καλάς πρά

ναισθησίαν, ώστε δέν ενθυμούμαι.

έλθη μετά τδ έγκλημα, είναι

Έρώτ.

’Επιθυμώ νά μάθω, διότι ώς γνωρίζεις,
έγώ δέν ήμην παρών (έρωτα ό υιός της).
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ξεις καί άς σκέπτονται,δτι ή μετάνοια,· όταν προ-

άργά. Θά πηγαίνω,

διότι μέ προσκαλοΰν.

(Διαλύεται ή συνεδρίασις.)

Πλήρες ανυπομονησίας τό ανθρώπινον
βλέμμα ατενίζει τόν σιδηροΰν τοΰ ωρολογίου
δείκτην, όστις μετά στωϊκωτητος καί ίπποτικής άπαθείας διανύει τήν τροχιάν του καί
έναγωνίως αναμένει νά ϊδη τήν κατά τήν
συνάντησιν τών δυο δεικτών έκτιλυχθησομένην σκηνήν. Δέν βραδύνει όμως καί ή αν
υπομονησία καί περιέργεια αύτοϋ ικανοποι
είται· διότι μετ' ού πολύ οί δύο δεΐκται συ
ναντιόνται καί έν τή συναντήσει των ψοβεράν συνάπτουσι μάχην. Όποια ή έκόασις
ταυτης; τις ό νικητής; ό άκουόμενος έν τή
νυκτερινή'έκείνη στιγμή πένθιμος ύμνος, άγγέλλων τό μεσονύκτιον, αί τελευταΐαι δηλο
νότι έκπνοαί τοΰ έκπνέοντος ενιαυτού καθιστώσι γνωστήν τήν νίκην τού έπιτέλλοντος
19ο3. τοΰ δραπέτου τούτου έκ τοΰ αιωνίου
άχανοΰς, όστις περιπλανηθείς τις οΤδε όπόοους αιώνας άνά τό άπειρον, κατώρθωσεν έν
ώρα νυκτός λάθρα άνευ διαβατηρίου νά άποβιβασθή έπί τού ήμετέρου πλανήτου και τή
βοήθεια καί συναρωγή τοΰ άγ. Βασιλείου,
δν συναντά καί συγχρωτίζεται καθ ’ οδόν ερ
χόμενον νά ψάλλη τά κόλλανδά του, έν τή
αύτή νυκτί, νά έςιχθή μέχρι τοΰ Βασιλικού
θρόνου καί έπωψελούμενος τής κρίσιμου καταστάσεως τοΰ άποιχομένου ενιαυτού, έκ
πνέοντος τά λοίσθια νά καταβάλη τούτον διά
τής νεανικής καί σψριγηλής αύτοϋ δυνάμεως
καί άρπαση άπ' αυτού τά σκήπτρα και άνέλθη
έπί τής δυναστείας, πρό τών κεχηνότων όμμάτων τής άνθρωπότητος, ήτις ναρκωθεϊσα
ύπό τών άπειρων αύτοϋ ύποσνέσεων τυφλώττει και ουόεν παρεμβάλλει πρόσκομμα εις τήν
έκπλήρωσιν τών θεμιτών καί αθεμίτων αυ
τού ενεργειών καί μέσων, πρός άπόκτησιν
τής Βασιλείας, ού μήν άλλά καϊ γηθοσύνως
χαιρετίζουσα τήν έπί τόν θρόνον αύτοϋ άνάρρησιν διαμοιράζει πλεΐστα όσα δώρα είς
μικρούς καί μεγάλους, είς άνδρας καί γυναί
κας, εΰς γέροντας καί παιδία.
Μέ όποιας καί πάσας υποσχέσεις δέν βαυκαλίζει τήν άνθρωπότητα, ότι νέους θά
κλέψη κεραυνούς έκ τοϋ ούρανοϋ, ότι νέας
έπιστημονικάς άνακαλύψεις καί έψευρέσεις έν
τή νΰν άναπτύέει τών ψυσικών επιστημών θά
ποιήσηται, οτι θά έγείρη και θά άποκαλύψη
τόν μυστηριώδη πέπλον, ύψ’ όν τόσα άγνω
στα αύτή καλύπτονται καί μέ πόσα χρυσαυ
γή όνειρα δέν λικνίζει αύτην,οτι έν αύτώ θά
εύρη τήν άγαλίασιν τής ψυχής της, τό
βάλσαμον τής παρηγοριάς διά τήν αίμασσουσαν καρδίαν της, τήν ένσάρκωσιν τών γλυ

κέων αύτής ονείρων; Καί'αύτή έν τώ βαυκαλισμώ και λικνισμώ τούτω έπιλανθάνεται
τών παρελθόντων καί αυτής τής σκλη
ρός πραγματικότητος καί πλήρης έπί τών
χειλέων άβροϋ μειδιάματος έλπίζει.
Τάλαινα άνέρωπότης! Ό άπηνής καί
άνοικτίρμων χρόνος, ή άναλλοίωτος αΰτη
δύναμις, πρό τής όποιας εύλαβώς τόν αύχένα
κύπτεις, λυκνίύουσα τό πνεύμα σου μέ τά
ψαιδρά "καί τερψίθυμα άσματος τή γλυκείας
αύταπάτης, προσπαθούσα νά καταπνίζης είς
τά βάθη τής ψυχής σου πάν ό,τι σέ λυπεϊ,
παν ό,τι άπεχθάνεσαι, ζητούσα νά άποτινάέης έκ τού νοΰ σου πάσαν όχληράν καί έπωδυνον ιδέαν, ήτις σέ βασανίζει; άεννάως
καί άοτραπηδόν επανερχόμενη καταποντίζεται είς τάς άτέρμονας καί άχανεΐς αβύσσους
τής αίωνιότητος, πρό τής όποιας ό νούς σου
ίλιγγιά, έν τή άκατασχέτω δ’ αύτής ορμή
παρασύρει μεθ ’ έαυτής καί τό πάν άψίνουσα
εις σέ τό οναρ τής σκιάς μόνον τά όνειρα
καί τήν άείποτε στερουμένην ένσαρκωσεως
έλπίδαί μεθ’ων άνεπαισθήτως τήν διαχαραχθεΐσαν τροχιάν σου νά διανύης,εως δτου
τέλος καί άπροσδοκήτως κόψη καί αύτό τής
ζωής σου τό νήμα.
Άλλ’ έλπιζε, έλπιζε τάλαινα άνθρωπότης, άψοϋ ή ελπίς είνε τό μόνον χάρισμα,
δπερ άπέμεινεν έν τύ πίθω τής Πανδώρας,
άψοϋ αύτή εινε ό ψάρος τού οΐκτρώς κυμαινομένου ναυαγού, άψοϋ αύτή είνε τό εύσπλαγχνον δάκρυ τοΰ έγκαταλελειμμένου,
άψοϋ αύτή είνε τό μόνον βότανον κατά τής
έσχάτης άπογνωσεως.
‘Α&ήνΐ)αι
βωμ»? e. Γ»ρά
*η$

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΟΛΟΣ 6ΚΤΑΚΤΟΜ ΚΑΙ ΙΔΙΟΡΥΟΜΟΝ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΕΠΙΧΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΟΤΑΤΟΝ
TOY SO ΑΙΑΝΟΣ

II ΪΠΟ0ΕΣΙΣ ΛΑΜΒΑΜίΤΑΙ ΜΕΤΑ 100 ΕΤΠ
Άπδ τον προσεχούς τεύχους τής «Φύσεως»
αρχίσωρεκ $ηροσιεύογζες ολως ϊζοχοΥ (ίυθιστοριαχδν όιήγημαζον όιασηρου Γαλάτου κ.Ά.
Ροβιόά, Μα δια πρωτοτύπου καί ιλαροτραγικοϋ
επιστηροπκοϋ καί τερπνότατου ΰφους εκτίθεται ή
μλλλουσα ζωη ζοϋ προσεχούς αίωτος, ζωη ητ ό
Γαλάτης συγγραρεύς φαντάζεται εζελιονορίνην
έν τη φοβερά προόδω τοϋ ηλεκτρισμού καί er γενει τών επιστημών. "Ηρως της συγγραφής ταύτης
είναι ό φιλόξενος Δωρΐς, σοφδς καί έξοχος επι
στήμων τών φιλοσοφικών, μέλος πασών τών
Άκαδημιών Ευρώπης, Αμερικής καί Ωκεα
νίας, όστις μετά τοϋ υίοϋ του Γεωργίου καί τής
οικογένειας του διέρχεται τδν θαυμάοιον ηλε
κτρικόν βίον ούτινος ή περιγραφή, δυνάμεθα νά
ειπωμεν, οτι θά τέρ^ ούκ ολίγον τούς άναγνώστας τής «φύσεως»·

H ^,XS¥e>Y»?£XS
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δρειαν τοΰ κ. Γ. Δάκκα, έκ τών κ·κ. Β.Πανταίίδου αντιπροέδρου, Π. Πετρίδου γραμμα
τέων, ©. Κάλτσαν ταμιου καί τών κ. κ. 1.
Πασχίδη, Κ· Έέάρχου, Ά. Νούση, Π. Καρέτσου, Θ. Παππά, Γ. Μιύάρα, Ά Δενδρούλη καί Σ. Μπακάλη Συμβούλων.
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7’ί καμάρι στό Γέρω τζίομπάνο,
'λ όχει γιϋονς δεκατρείς ταίεΛεγγάδες
Σταϊς «ηχράάες τ' Ο.Ιύμπβυ έπάκω
και σφαχτά δέκα πέντε χιΛίάδες I
Πιστικοί τά βόσκουνε ξηφτέρΰα,
φουστανέ.Ι.Ιες Λεραϊς φορεμένοι,
μακριές κΛίτσες' κρατούνε στά χέρια,
σέ κοτρώνια ’ψηΛά καθισμένοι.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΛΕΛΦΟΤΗΣ

ΤΩΝ

ΕΝ ΤΤΕΙΡΑΙΕΙ

ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Έν κάλλνστον σωματείου, έκπληροΰν εΰδοκιμως καί ψιλοτίμως τόν προορισμόν του
είναι καί τό τής
Φιλανθρωπικής
,............
t - γ - " ■ " ί " Α
δελφότητος των Ήπειρωτών έν
ΠειραιεΤ, όπερ ρεγάλας όντως εκδουλεύσεις
παρέχει τοΐς Ήπειρύταις, έν γένει, Ιδία δέ
τοϊς διερχορένοις εκ Πειραιώς και άποδηνοΰσιν, οίτινες παρ’αύτώ εύρίσκουοιν άσυ
λου, παρηγοριάν καί άνακούφισιν. Ύπό τήν
προεδρείαν δέ του ρέκτου και ψιλοτίρου κ.
Γ. Δάκκα, ήμετέρου συνεργάτου έν τη «Φύ
σει» και φίλου, άπό της γνωστής και μεγάλης
Ιστορικής 'Ηπειρωτικής οικογένειας καταγό
μενου, ουτινος δημοσιεύομεν τήν εικόνα, λει
τουργεί κάλλιστα άπό τριετείας τό ωφελψωτατον τούτο σωματείου καί έν αΐσιωτάτοις
οίωνοΐς προβαίνει εΐς τόν προορισμόν του,
καθόσον ρέχρι τοΰδε και ΰπο τής Φιλελληνιδός Κομησσης Ριανκούρ εΰηργετήθη τό σω
ματείου τοΰτο, όπερ και εύεργέτιδα αύτού
πσμψηφει άνεκήρυξε καί ύπό τοϋ έσχάτως
άναδειχθέντσς βουλευτοϋ Αττικής κ. Κ.
Λιγυνοΰ επίσης ετιμηδη διά διακοσιοδράχμου
προσφοράς ή Αδελφότης αύτη, ήτις ομοίως
παμψηφει άνεκήρυξεν αύτόν έπίτιμον μέλος.
Ό σκοπός του άρίστου σωματείου τού
του, εΐς ό έχουν συγκεντρωθή οι άποτελοϋντες τήν άγνοτέραν κοινωνικήν τάίιν τού
Πειραιώς Ήπειρώται, είναι ή περΐθαλψις τών
άποτελούντων ταύτην μελών, ή ύποστήριίις
αυτών, ως και ή παροχή εκδουλεύσεων τή πατρίδι καί τοΐς συμπολίταις αύτών έν γένει.
Τό ουρόούλιον άποτελεΐται ύπό τήν προε-
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Σκορπισμένα τά γύδια στο πΛάγι,
με κουδούνια Λαμπρά στο Λαιμό,
τά βαρβάτα κεσέμια
*
οί τράγοι,
'σαν εΛάφια πηδάν στο γκρεμό.

Προβατίνες, μιΛίώρϊα,’* κριάρια,
μέ τά ρούντα *** μακριά τους μα-Λγά
πυκνωμένα βόσκουνε κΓ ανάρια,
τ' άκΛσυθ&νε πεΛώρΐα σκυΛιά.

Ξαφνηκά τά βουνά ανταριάζουν,
φουρτουνιάζουν βαρείά οί καιροί,
πιστικοί στά Λαγκάδια χουγίάζουν,
ροδοΛάν τά σφαχτά στό μαντρί.
Γύρο, γύρο ή ράχες χιονίζουν,
Ταϊς σκεπάζει, πυκνή κατεχν’ά.
τσεΛεγκάδες γΛεντοϋν ντουφεκίζουν,
ξημερώνει καινούργια χρονιά.

Τήν Ευχή του νά πάρουν ζητούνε,
κάθε μιά του χρυσή ερμηνειά,
καί τό χέρι σειρά τοΰ φιΛοΰνε,
ξημερώνει καινούργια χρονιά.
'Άϊ-Βασ’ιΛης, παιδιά, ξημερώνει,
πειό μεγάΛη τοϋχρόνου Γιορτή,
έκατό έδιαβήκανε χρόνοι
'ποΰ γιορτάζω στη στρούγκα αύτή.

Στό Θεόχτιστο 'κείνο Λιθάρι
εστεκόμουν ’ψηΛά καραοϋΛι
κι ’ άγναντοϋσα ’πό ’κεΐ τό Βαρδάρι,
τά ΜπαΛκάμία,τό Πίνδο, τό ΣοΰΛι.
Στ' οΛο σκότενα ’κείνα τά μέρη
ένας "ΗΛιος νά βγή καρτερούσα
'ποΰ τόν Λένε σωτήριο αστέρι
μά δέν βγήκε κ' αδίκως τηρούσα.

Τήν Πατρίδα, παιδιά, τήν Πατρίδα,
και τήν Πιστέ, παιδιά, ν' αγαπάτε,
έχτρική άν ταϊς βΛάφτη ακρίδα,
μέ ντουφέκι αύτή νά χτυπάτε.
Σέ ποΛέμους ποΛΛούς έχω 'πάγη.
γιά Πατρίδα και Μπίστη μας μόνο,
καί ποΛΛαϊς μοΛυβιαϊς έχω φάγγ,
μά ποτέ μου δεν έ'ννηοσα πόνο.
Άέν θυμάμαι ποτέ τό ζουΛάπι,
γιά νά κάμη στό β'ό μου ζημιά,
γύδια, πρόβατα, ζγούρια κάί τσάποΓ,
δέν τά βρήκε αρρώστια καμμιά.

Μά ποτέ μου τό δίκιο τόξένο,
ώς τά χρόνια αυτά π' οχω φτάση.
δέν τό έχω παιδιά πειραγμένο,
τήν ψυχή μου δεν έχω κοΛάση.

Πιστικοί με χαντζίάρια ζωσμένο·.,
φοδεροί των βουνών Λεβεντάδες,
την τάδΛα με φαγιά έχουν στρωμένη,
καί ΛαΛοϋνε φΛογέρες ζουρνάδες.

Ταϊς έρμήνειαις ανταϊς νά θυμάστε,
'πο τό νοϋ σας μή φύγη καμμιά,
καί τήν πήτα εμπρός έτοιμάστε,
ξημερώνει καινούργια χρονιά.

Καθησμένοι, σ’ εκείνη τριγύρω,
τσεΛεγκάδες ’π' αύτούς παραπάνω,
στη κορφή ή τζίομπάνησ’ Άργύρω,
μέ τό Γέρω της πρώτο. Τζέομπάνο.

Μ' άργυρό ή Άργύρω μαχαίρι,
βασιΛόπητα μιά κομματιάζει.
Πρώτα δίνει στυ Γέρω Σκουτέρη,
και κατόπι στους άΛΛους μοιράζει.

Σ’ όΛων&νε τό πρόσωπο ’πάνω,
ή χαρά ’νε έκεΐ άπΛωμένη,
κ' εύχαϊς Λένε στό Γέρω Τζέομπάνο,
ή καινούργια χρονιά όπου 'μπαίνει,

ΠαραγγέΛΛει εις όΛους γεΛάτη,
τό φΛωράκι τής πήτας ποιος βρή,
μιά τζαντίΛα μεγάΛη γεμάτη,
θά τοΰ δώση γιά δώρο τυρί.

μπερεκέτια νά φερη μεγάΛα,
καί τά βιό του νά χιΛιαυγατίση,
’σάν ποτάμι νά τρέχη τό γάΛα,
καί καθένα διπΛά νά γεννήσή,
θυΛηκά κατσικάκια κϊ' άρνάκία,
ν’ αχούν οΛα χρυσό τό μαΛί,
κΓαπ’ εκείνον μαχρυά τά μαράχια-,
ν’ 'άναι πάντα καί κάθεχο.ϊή.
. Ο Οδηγοί, (") δίχρονου άρνίον, ('
)
**
χον μαλλί,

μαλαχδν λευ-

Ύρυσοκέρατο Λάγίο μανάρι,
πόϋναι πρώτο σ’ αύτό τό μαντρί,
κι’ άπ’ τό Γέρω Τζιομπάνο θά πάρη,
ποιος τής πήτας θά βρή τό φΛωρί.
Γεώργιος X. Αάαας

(') τράγοι.

11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τ5Ν ΕΠΙΑΕΚΤίΙΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ TU2 AkPODOAEfiS,,

Ποϊα είναι ή μδλλλον κατεηείγουετα α
νάγκη δια. τό έλληνικόν Κράτος, τής
οποίας τήν έκπλήρωσιν όφεϊλει πάς
'Ελλην νά έύχηθή κατά τό νέον έτος ;
Τήν έρώτησιν ταύτην ή «Άκρόπολις» έπί τή εύκαιρία τοϋ Νέου Έτους άπέτεινε πρός τούς έπιλέκτους αύτής, ζητούσα τήν άπάντησιν. Καί φυσικώς
τούτων έπροθυμοποιήθησαν νά τή στείλουν τάς
κάτωθι δημοσιενομένας γνώμας, αΐτινες ένέχουσι τδ
πολύ περίεργον καί πρωτότυπον, δτι οί λαβόντες
τάς προσκλήσεις.
Α'. ή δέν ήννόησαν τδ ζήτημα καλώς.
β'. ή έπαθον άπό ψύχωσιν.
Γ’. ή διά τής δμοφυοΰς άπαντήσεώς των, περίωρίσθησαν άπλώς είς τάς Ιόίας άσχοέΙας, γνωματεύσαντες συμφώνως τοΤε έαυτών έργοις, ήτοι:
Ο1 πολιτικοί έσκέφθησαν πάντι πολιτικώς.
Οί στρατιωτικοί έγνωμάτευσαν στρατιωτικώς.
Οι δικηγόροι έσκέφθησαν νομικώσ.
Ο1 καθηγηταί έγραψαν σχολαστικώς.
Οι δημοσιογράφοι άπήντησαν τυπικώς.
Οί Ιατροί μας συυεόούλευσαν έπιστημονικώ'ς.
Ο’ι γεωλόγοι άψηγήθησαν άστρονομικώς.
Καί οί ποιηταί μας άπήγγειλαν ψυχαρικώς.
Άν ήσαν δέ καί Ιερείς, θ’άπήντων χριστιανικώς.
Τί δ’ έίάγεται έκ τών άπαντήσεων τούτων τών
έπιφανών άνδρών τοΰ τόπου;
"Οτι έκαστος, χωρίς νά τδ έννοήση, άπήντησεν
άποκλειστικώς είς τδ είδος του καί κατά τάς άρχάς
τής έπιστήμης του, δτι διά νά έκπληρωθή ή μάλλον
έπείγουσα άνάγκη, δέον ή 'Ελλάς κατά τδ ΐφθ5 νά
διοικηθή ύπδ ειδημόνων είς δλους τούς κλάδους τής
έν γένει διοικήσεώς της, τούτέστι νά μή παραμεληδή, ή παιδεία, ή δασονομία, ή πολιτική δικονο
μία,'ή χημείά, ή τραπεζιτική, η ποίησις, τά ταχυ
δρομεία, ό τηλέγραφος κτλ. διότι άν μία τών ύπηρεοιών τούτων οέν εύδοκιμήση καί κατά τδ ΐφοδ,
κινδυνεύομεν καί πάλιν νά μήν έκπληρωθή ή μάλ
λον έπείγουσα άνάγκη το>5 τόπου 1
Αύτη είναι ή έννοια τού άποτελέσματος καί Ιδού
κατά σειράν αί άπαντήσεις μετά τών ήμετέρων έπεέηγήσεων.

'Ο Πρωθυπουργός κα1· Ύπουργός
ίπι τών ΟΙκονομικών.

·,

Δεΐ δή χρημάτων.
Άλλ’ ούχί δι’ επιβολής νέων φόρων, ουδέ δι’
αύξήσεως των υπαρχόντων.
θ. Π. Δηλιγι&ννης.
Είναι άκριόώς τό συμπέρασμα τοΰ προγράμματος
του καί άκριδώς δι’ αύτού νομίζει έκπληροΰται ή
μάλλον έπείγουσα άνάγκη τον Κράτους.

*0 Ύπουργός τών 'Εξωτερικών
’Εργασία, οικονομία, φρόνησις.
Άλΐξ. Σκούζει
Απαντά ώς τραπεζίτης καί πλούσιος οίκοκύρης.
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Ό ’Υπουργός τών Ναυτικών

Διά μέν τό Κράτος δπως σκοπίμως καί επω
φελώς διατεθώσι τά παρά τοΰ Έθνου: είσπραττόμενα, δώ δέ τό Έθνος, δπως διά θετικωτερας
καί παραγωγικωτέρας έργασίας παράσχω είς τό
Κράτος δ,τι απαιτείται πρός θεραπείαν πασών
τών έθνικών ήμών αναγκών.
Κ. Καραπανος
Πάντοτε διά τών οικονομολογικών του άρχών.
*0 'Υπουργός τών Στρατιωτικών
Περισυλλογής ηθικής καί ύλικής.
β. Ανμπρίτης
Άπάντησις άσχετος πρδς τήν έρώτησινκα] μδλλόν ώ< νέου υπουργού.

ται άπό τούς Βασιβουζούκους τής στρατιωτικής
αστυνομίας.
<9ίο'ό. Βιλλιανίτης
Καί αύτός φιλοδίκαιος ώς δλοι πλήν ή Δικαιοσύνη
δέν έμεγάλυνε τά έθνη, ούτε άπέδωκε τά δίκαια.

Καί ένταΰθα πελαγοδρομοΰμεν. Μάς μεταφέρει
αιώνας όπίσω; Εύγε. Χρειάζεται νους; Πάρε τον
καί είς τόν γάμο σου Κυρία «Άκρόπολϊς» νά σοΰ
εύχηθή καί τοΰ χρόνου 1

*0 Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης

Όλίγον περισσότερον μυαλό, διά νά δυνηθώ
*
μεν νά καλοδιοικηθώμεν καί καλοεργασθώμεν.
δλα τά άλλα ώ; λ. χ. ή άνάδειξις τών παρα
γωγικών δυνάμεων τής χώρας, ή μεθοδική αρσις τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, ή άνάπτυξις
τοϋ εμπορίου καί βιομηχανίας, ή άνόρθωσις τής
Δικαιοσύνης, ή ένίσχυσις τών στρατιωτικών καί
ναυτικών δυνάμεων τής χώρας, ή άνάπτυξις τοΰ
θρησκευτικού αισθήματος κ.τ.λ. θά συντελεσθώσι
πολύ ταχέως καί πολύ ευκόλως είς τήν θαυμασίαν ταύτην χώραν τής Ελλάδος, τήν έντελώς
άνεκμετάλλευτον καί επιδεκτικήν μεγάλης καί
αύθις προόδου καί εύκλειας.
1. ϋισματζόγλονς
’Εδώ άπαντά δεϊται μυαλού! άλλά πώς άποκτάται τέλος αύτό τό μυαλό είς τούς άλλους ;

Νερό I
X Στρέϊτ
Νερό διά τάς ’Αθήνας, κατά τόν κ. Στρέϊτ είναι
ή μεγαλειτέρα άνάγκη, άλλά διά τό κράτος ; νερό ή
χρήμα ;
Ό Πρόεδρος τον Χρηματιστηρίου

Δικαιοσύνην πραγματικήν καί άμερόληπτον,
Οικονομίας αληθείς, Φορολογικήν ισότητα έν
άνάλογίφ, δηλαδή και πάλιν Δικαιοσύνην έν τή
δημοσιονομίφ.
Α. Ζνγομαί.ας
Άπαντά τί θά κάμη αύτός ώς ύπουργός τής Δι
καιοσύνης.

Κατ’ έμέ ή μάλλον κατεπείγουσα διά τδ 'Ελ
ληνικόν Κράτος ανάγκη εΐνε ή έλάττωσις τών
δαπανών αυτού χαί ή ειλικρινή; μέριμνα, προς
ύγια τών οικονομικών αύτοΰ αποκατάστασή. Μό
νον διά τής πληρώσεως τής ανάγκης ταύτης θέ
λει καταστή σύν τφ χρόνφ εφικτή και ή πλήρωσις παντός έθνικοΰ ιδανικού.
J. Ε. Ήλιύπονλος
Ω, έδώ άπαντά ώς νά έπρόκειτο περί προΰπο"
λολισμού φιλανθρωπικού τίνος καταστήματος.

Ό Υπουργός τών ’Εσωτερικών

Ό Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης

Ό 'Υπουργός της Δικαιοσύνης

Μίαν οφείλω νά έχω μέριμναν καί «ν μόνον
μίλημα.
Πώς νά βελτιώσω τά τής δημοσίας ασφα
λείας άφ
*
ενός.
Πω; νά καταργήσω τδν βούρδουλαν άφ’ ετέ
ρου.
Κυριακοΰλης Μανρσμιχάλης
'Ομοίως ώς είναι τά καθήκοντα του υπουργού τών
Εσωτερικών.

Διά τήν έσω Ελλάδα θά ηύχόμην εύνομίαν,
διά τήν έξω απαλλαγήν τών κινδύνων, διά πάντας τού; Έλληνας μείζονα φιλοπονίαν, ελασ
σόνα οέ οιησιν.
I. ΕύταξΙας
Κα] έδώ μάλλον συμόουλαΙ ώς νά έδίδοντο πρός
φοιτητάο.
Ό Τμηματάρχης τής Δημοσίας υγιεινής

Ούδέν θετικόν έν τφ Κράτει άνευ εύδαιμονοΰσης δημοσίας υγιεινής. Στρατοί, στόλοι, μέγαρα,
Ό Υποστράτηγος και βουλευτής Αττικής
πλούτη, τιμή, μηδέν, μηδέν. Το Κράτος φθί
Είς τήν έρώτησίν σας: Ποία είνε ή μάλλον νει. Έχομεν 25 θανάτους επί 1000 ατόμων
κατεπείγουσα άνάγκη διά τδ ελληνικόν έθνος κατ’ έτος. Προσήκει ή θνητότης αΰτη νά ελατ
κλπ. ’Απαντώ, δ,τι κατά τήν κρίσιν μου εΐνε τωθώ μεγάλως.
ή τάχιστη παρασκευή τών στρατιωτικών δυνά
Έν τώ προγράμματι τής Κυβερνήσεω; Δημεων τής χώρας.
λιγιάννη αναγράφεται ή υγειονομική σύνταξις τής
Κ. Σμοίενσκης
χώρας. Μέγα αγαθόν. Εύχομαι τδ 1904 νά εύρη
Άπαντά ώς ύπουργός άληθής τών Στρατιωτικών πλήρες το εργον.
τής έποχής.
Α. Ε. ϋαπαδάκης
Ό βουλευτής ’Αττικής
Περίφημα, δλοι φρονούν διά τοΰ κλάδου> των καί
Αύστηροτάτη τήρησις τοΰ γράμματος καί τοΰ μόνον θά διαπρέψωμεν.
’Ο Τμηματάρχης τον δασικόν
πνεύματος τοΰ Συντάγματος καί τών Νόμων.
Ή
ερώτησές
σας μοΰ ένεθύμ.ησε τήν σύσταΤίικάλαος ά. Λιβΐδης
σιν
τοΰ
Ίσοκράτους
είς τόν μαθητήν του, δταν
Ώς άκραιφνής συνταγματολόγος διά τήν τήρησιν τοΰ Συντάγματος καί οόχΐ διά τήν μάλλον έ- τδν ήοώτησαν, τί χρειάζεται διά νά έκπαιδευθή.
πείγουσαν τού κράτους άνάγκην.
«Καί βιβλίου καί νοΰ καί πινακιδίου καινού’
κτλ.»
άπήντησεν ό σοφός εκείνος διδάσκαλο-·
Ό βουλευτής Παξών
Έχομεν ανάγκην χρημάτων, στρατού, στόλου,
Πολλαί είσιν αί έπείγουσαι άνάγκαι, ών ούδικαιοσύνης, διοικήσεως, γεωργίας, δασών κλπ.
νάται νά εύχηθή πάς Έλλην τήν έκπλήρωσιν.
κλπ, έκαστον τούτων δμως είνε καί μεγίστη
Αί πρώτισται δμω; πασών ιΐσίν, ή απονομή άληάνάγκη, άλλά μονομερώς δέν συμβάλλει είς τί
θοΰς δικαιοσύνης καί ή απαλλαγή των Ελλή
ποτε. ΙΙρδ παντός μάς χρειάζεται ο' νους.
νων ραγιάδων έκ τών μαρτυρίων,άτινα ΰφίστανΒ. Κ. Σάμιος
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"Ο Διευθυντής τής Τραπέζης Αθηνών

Ό Διευθυντής τής «Οικονομ ’Ελλάδος»
Όλιγωτέραν πολιτικήν.
Περισσοτέραν ευνομίαν,

Γ. Κατσιλίδης
Έδώ καί μία άοριστία : 'Ολίγη πολιτική καί περισσοτέρα εύνομία. Ώς νά ήσαντά έθνη υπό γραμ
ματικούς κανόνας καί τά συντάγματα ύπό τήν δε
σποτείαν.

Ό Διευθυντής τοϋ Άνθρωπ. Μουσείου

Ό Υφηγητής τον συνταγματικόν Δικαίου
«Ή μάλλον κατεπείγουσα άνάγκη τοΰ Ελ
ληνικού Κράτους, εΐνε, νομίζομε», ή εισαγωγή
παρ ’ ήμΐν αύτής τής έννοίας τής πολιτείας καί
τοΰ κοινού συμφέροντος. Έφ’ δσον έκαστος τών
πολιτών έπιδιώκει τήν ευτυχίαν αύτοΰ φροντίζων μόνον, ίοιοτελώς περί τών αμέσων αύτοΰ
συμφερόντων, συντελών είς τήν διαφθοράν τή;
πολιτείας, φάσμα οίχόμενον διώκει. Εΰχόμεθα
νά κατανοηθή τελείως καί νά χαραχθή βαθέως
έν τή συνειδήσει ήμών πάντων ή αλήθεια, ότι
ατομική ευτυχία οέν διαρκεΐ ούδέποτε, κακοτυχούσης τής Πατρίδος, καί οτι, εύτυχούσης ταύ
της καί οί κακοτυχοΰντες ίδιώται πολλφ μάλ
λον διασώζο-.ται. Είθε νά χαραχθή ανεξάλειπτος
έν τή καρδία καί τφ νφ ήμών τών 'Ελλήνων
απάντων ή συμβουλή τοϋ πρώτου τών ’Αθηνών
πολίτου, τοϋ Περικλεούς : « Έγώ γσρ ηγούμαι
πόλιν πλέω, σύμπασαν όρθουμένην, ώφελειν τούς
ίοιώταο, ή καθ’ έκαστον τών πολιτών εύπραγοϋσαν, άθρόαν δέ σφαλλομένην. Καλώς μεν .γάρ
φερόμενος άνήρ το καθ’ ίαυτόν, διαφθειρομένης
τής πατρίδος, ούδέν ήσσον ξυναπόλλυταν κακό
τυχων δέ έν εύτυχούση, πολλφ μάλλον οιασώζετία.» (θουκυδ. β. Π κ. LX.)
Ν. Ν. Σαρίπολος

Τό ίδιον καί ό κ. Σαρίπολος διά τών ά^χών του
ή διόρθωσις, διά τού Συντανμ. Δικαίου. Αν ήρωτατο καί παππάς φυσικώς θα μάς έλεγε. «Διά τής
προσευχής καί τής μετάνοιας.»

Έκ τών μάλιστα έπειγόντων τά μάλιστα εύκτέος ό περιορισμός τοΰ ύπεράγαν εκπατρισμού
διά πάντων τών εφικτών μέσων, τών μάλλον ή
ήττον συντελεστικών πρός επωφελή προσήλωσιν
τοΰ Έλληνες είς τό πάτριον έδαφος. Τών δέ
άποδημούντων στοιχείων έκ χωρών, έξ ών ανα
πόδραστος ό εκπατρισμός, εύκτέα ή πόση δυνατή
*
προσπαθεί
προσέλκυσις καί συγκέντρωσις είς
πυρήνας ή περί πυρήνας ελληνικούς δυσαπορροφήτου; έν ταΐς φυσικώς προνομιούχοις έκείναις
χώραις τίς ’Ανατολής, ών ή πρόοδος καί άκμή
ούδαμώ; ήρτηται έκ τής τύχης, έν αίς δέ ελλη
νισμός ακμαίος εσται απαραίτητος διά τδ μέλ
λον μεγάλης Πατρίδος.
Κίων Στέφανος
Έδώ άπάντησις άπροσδόκητος, άλλά καί δυσε
φάρμοστος, χωρίς νά ύποδεικνύονται τά μέσα τού
περιορισμού τού έκπατρισμοΰ.

Ούτε περί τοϋ στρατού, ούτε περί τοΰ στό
λου,. οΰτε περί τοΰ ιερατείου αύτής φροντίζει ή
’Αγγλία τόσον, δσον περί τών αρχιδικαστών
της, είς οδς οφείλει τήν αφετηρίαν τής δόξης
και τοΰ μεγαλείου της. Ή άνόρθωσις τής Δι
καιοσύνης ώ; βάσεως άρρώγου τής οικονομικής,
στρατιωτικής καί εκπαιδευτικής άνορθώσεως, καί
πάσης αγαθής έκοηλώσεως τοΰ δημοσίου καί τοΰ
ιδιωτικού βίου : ’Ιδού ή πρώτη διά τό Ελληνι
κόν Κράτος άνάγκη, τής όποιας τήν πλήρωσιν
πρέπει πάς Έλλην νά εύχεται κατά πάν νέον
έτος.
,V. Δημητρακόπσνλος

Ό Υφηγητής τής πολιτικ. δικονομίας

Ο Γραμματευς τον Πανεπιστημίου

« Ή κατανόησις τής ύποχρεώσεως, τήν οποίαν
έχει τό Έλλην. Κράτος νά ένασκήση κοινωνικήν
πολιτικήν έν τή διοικήσει καί έν τή οικονομική
διοργανώσει τής χώρας».
Σ. Α. Βιζανης
Ιδού καί μία έπίτευξις κατεπειγούσης άνάγκης
ούχΐ διά νερού, χρημάτων καί δπλων, άλλά διά τής
πολιτικής δικονομίας!

Ό δικηγόρος

Ό δικήγόροο δέ διά τών Δικαστών ! Ώραία συ
νέπεια. Τίποτε άλλο ;

Δέομαι κάποιο άλλο αλφαβητάρι ν’ ανοιχτή
έμπρός στά μάτια τοΰ σημερινού παιδιού, του
αυριανού πολίτη.
Δάσκαλος νά γείνη ό Ποιητής.
Κωστης Παΐαμας

Ώ ειρωνεία I καί 6 μαλλιαρός με τό άλψαθητάριοντοΰ Ψυχάρη!
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Η Φ Υ ΣIΣ
'Ο Γραμματενς τον 'Ελληνισμόν

Οί ανάγκες τοΰ ‘Ελληνισμού «ί·-« πολλές,
άλλ ’ ή αναγκαιότερα εινε ή σύστασις Στρατού 1
Στρατού ! Στρατού, δ’.ότι δέ μας περιμένει ο
καιρός !
X. Xρηστοβασίλης
Έδώ πολλαπλασιάζονται ο I ά ν ά γ κ ε c ; (κατά
γραμματικήν τίνος) καϊ θεωρεί άναγκαιωτέραν τήν
σύστασιν στρατού, (πόσου; χωρίς νά λέγη κα! είς
τί θά χρησιμεύση, πρός όδηγίαν τού υπουργού τών
Στρατιωτικών.

Ό Ποιητής
Στού; πολίτικούς λίγο πατριωτισμό, στην
κοινωνία λίγη ηθική, στούς λογίους λίγη ειλι
κρίνεια, στούς επιστήμονας λίγο φως και στους
ιερείς λίγη θρησκεία νομίζω, δτι πρέπει νά εύχηθή κάθε Ελληνική ψυχή γιά τό νέο χρόνο.
Στέφανος Μαρζώκης
— Δηλαδή ολίγον ζήλον συμβουλεύει δ ποιητής,
ένώ πρόκειται περί έπειγούσης άνάγκης I καί ούχί
τουναντίον περί πολλού ζήλου. Αιωνίως οί ποιηταί
ψευδοφ'λόσοφοι I
Ό Διευθυντής τοΰ Γεωργικόν Σταθμού

Κατ’ εμέ ή άρίστη ευχή, ήν δύναταί τις νά
άπευθύνη τφ Έλλην. Έθνει, είναι τελείως νά
έννοήση, δτι πτωχά έθνη έν γενει καί ιδίως τά
έχοντα μεγάλας έθνικάς υποχρεώσεις δέν δυνανται νά μεγαλουργήσωσΓ τά έθνη δέ δέν ούνανται
νά πλουτήσωσιν, ειμή άναπτύσσοντα τάς πλουτοπαραγωγικάς δυνάμεις τής χώρας μεταξύ τών
οποίων βεβαίως τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή'
Γεωργία. Ώστε εύχομαι τώ έλλην. Έθνει πραγ
ματικήν καϊ λβλογιομένην προαγωγήν τής γεωρ
γίας τής χώρας, δι’ ής τό "Έθνος θά πλουτήση
καί θά δυνηθή νά μεγαλουργήση.
Αρ. &■ Μουράτογλους
— Καί ό διευθ. τού Γεωργ. Σταθμού εύχεται διά
τής Γεωργίας νά μεγαλουρ/ήσωμεν I Εύγε καί έδώ I
Ό Ύφηγτητής

Εύκταΐον θά ήτο, έάν έπί τινα τουλάχιστον
έτη μία καί μόνη «μεγάλη ιδέα» άπετέλβι τδ
κυριώτιρςν μίλημα τών τά κοινά πραττόντων :
Ή ένίσχυσις τής γεωργίας, τοΰ έμπορίου καί
τής βιομηχανίας δε’ ειλικρινούς τηρήσεως καί
συμπληρώσεως τών σχετικών νόμων.
Ροσύλυμος
Καί έτερος καπαδόκης, ή γεωργία, τό έμπόριον
καί ή Βιομηχανία, ν’ αντικαταστήσουν τήν Μ.
Ιδέαν! χωρίς νά λογαριάζουν καί τόν οίκοκύρη !
Ό Δημοοιογράγος

Ή μάλλον επείγουσα ανάγκη ής τήν πλήρωσ·.ν θά ηύχόμην κατά τό νέον έτος, είνε ; Μία
καθολική έπανάστασις Ιδεών έκ μέρους δλων τών
στιβαρών εγκεφάλων, οΐτινες άποτελοΰσι τήν
μόνην εθνικήν δνναμιν έν τή εθνική άδυναμίφ,

κατά τάς κρίσιμους ταύτας περιστάσεις κατά τάς
δποίας τήν γενναίαν περί τών εθνικών πραγμά
των πρωτοβουλίαν δέν δίναταί τις νά προσδοκά
από τούς ήγέτας εκείνους,οιτινες μέχρι τοΰδε κα
θυστέρησαν όδυνηρώς είς τάς πρός τό έθνος υπο
χρεώσεις των, καί τών οποίων άπασα ή δράσις
συ οψίζεται έκάστοτε εϊ: τήν περίφτμον εκείνην
φράσιν τοΰ Γλάοστωνο; : The substitution of 3
miserable egoism for the great national
Idea.
Χ/ιλτ. 1. Παπαδάχης
— Διά τής έπαυαναστάσεως τών νέων κατά τών
παλαιών θά άναγεννηθώμεν. Έδώ νερό κ. Στρεϊτ.
Ο πρώην Υπουργός τής Παιδείας

Έχομεν ανάγκην ‘Εκκλησίας ικανής, ίνα εξεγείρη τό από πολλού καθεύδον έν ήμίν θρησκευ
τικόν συναίσθημα, καί χειραγωγήση τόν 'Ελλη
νικό» λαόν είς τήν ευσέβειαν καί τήν αρετήν.
Έχομεν ανάγκην παιδείας, ή όποια νά μή μεταδίδη μόνον ξηράς τινας γνώσεις καί ταύτας έπιπολαίως πω;, μηδέ νά προάγη ουτω, τήν ήμιμάθειαν, τήν χειροτέραν πολλάκις καί αυτής τής
παντελούς σ.παιδευσίας, άλλά νά μορφώση δια
νοητικές καί ηθικώς του; Ελληνόπαιδας, νά
παρέχη είς αυτούς ασφαλείς καί βεβαίας τάς τε
στοίχε ώδεις καί έγκυκλίους γνώσεις, νά τούς πα·
ρα^κευάζη καταλλήλως διά πάν επιστημονικόν
καί επαγγελματικόν στάδιον καί επί πάσι τούτοις νά καλλιεργή τά εθνικά ίοεώδη καί νά διαπλάττη κσθόλου χαρακτήρας.
Αά Ευταξίας
— Δ·ά τής Παιδείας ! άλλος σοφος άνεν εύθύνης.
Ο κ

Περικλής Γιαννόπουλος

Νά γνωρίσουν οί Διευθυνταί τών ’Ιδεών—οιά
νά διδάξουν είς τούς Διευθυντάς τών Πραγμάτων
—ποια είνε ή πραγματική 'Ελλάς καί ποιος είνε
ό πραγματικός Έλλην.
Καί τό τωρινόν 'Ελληνικόν Πνεύμα δέν έκατόρθωσεν έως τώρα νά σχηματίση' μίαν σαφή,
απλήν ιδέαν περί Ελλάδος καί καμμίαν περί
τού Έλληνες.
Και πρό τής διπλής ταύτης γνώσεως καί συναισθήσεως μ.άταια τά πάντα καί σι’ αυτό πρέ
πει νά είναι καθημερινή Πανελλήνιος εύχή.
Περικλής Γιαννόπουλος
Κυκεών καί λαβύρινθος Ιδεών !

"Ετερος δημοσιογράφος
Νά σχηματισθή μία Εταιρία Άνορθώσεως,ή
οποία αοράτως ενεργούσα καί έχουσα βάσιν τούς
νόμους τού Κράτους, νά τιμωρή άμειλίκτωςπάσαν παρανομία, καί πάσαν χατάχρησιν.
Α.?Ν. Βερύκιος
Διά τοϋ βούρδουλα καί τοΰ κνούτου. Εποχή βασιόουζουκισμού πάλιν ;
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Η ΦΤΣΙΣ
Ό Πρντανις τον Πανεπιστημίου
Ή μόνη «πόκρισις, ήν δύναμαι νά δώσω είς
το ερώτημά σας, είνε :
— «‘Η άπόκτησις στρατού οιά τό Κράτος,
καί φρονήματος διά τό Έθνος».

Ν. Καζάζης
Καλά καί φρόνημα άπαντά, άλλά διατί δέν έκθέτουν και τά μέσα,οι’ών άποκτάται αυτός ό στρατός
καί τό φρόνημα. Φρόνημα δέν έχει ό λαός ;

Ό Διευθυντής τον Πολυτεχνείου
Καί πάλιν ή Μήτηρ Γή έτέλεσιν «να έκ τώ»
απείρων αυτής περί τόν Ήλιον στροβίλων, φέρουσα έπί τής ράχεώς της καί τήν μίκράν Ελ
λάδα, πτωχήν καί ασθενή. Καί ζητεί ή φίλη
« Ακρόπολις» σήμερον, δτε ό πλανήτης είς νέον
εισέρχεται στρόβιλον, νά ευχηθώ τή φιλτάτη
πατρίδι «ύχήν, ή: τήν έκλήρωσιν νά εύχηθή πάς
Έλλην. Ναί ! Εύχομαι αύτή έκ τών μυχιαιτάτων τής καρδίας μου ύλικήν ευημερίαν, εύχο
μαι κατά τό 1903 νά τεθώσιν ασφαλείς βάσεις
τής άναπχνξεως τον Ιθνικοϋ πλούτον.

Μόνον διά τής άναπτύξεως τού εθνικού πλού
του θά δυνηθή ασφαλώς ό 'Ελληνισμός νά φέρη
εις πέρας τό μέγα τών πατέρων ήμών έργον και
νά έπιτελέση τήν « ωσιν τής ’Ελληνικής φυλής !
Κ. Μητοόπουλος
Ό άστρολόγος δέν ήτο δυνατόν ή άστρονομικώς
ν’ άπαντήση. Καθείς είς τό στοιχείου του. Διά
τής περιφοράς τών πλανητών θά έπιτελέση ή Ελ
λάς τήν ένωσίν !

Ο Καθηγητής τον συνταγματικού δικαίου
Ουοεμία τών κατεπειγουσών άναγκών δύνα
ται, φοβούμαι, εντός έτους νά έκπληρωθή· θά
ηύχόμην τήν έπί πολλά συνεχή έτη δι ’ επιμό
νου, λελογισμένης καί ευσταθούς ίργασίας όλοκλήρου τοΰ ίθνονς έπεόίωξιν ώρισμΧνων σκοπών,
έν οίς προέχει, νομίζω, ή νομοθετική άναδιορ
γάνωσις καί ή κραταίωσις τής Δικαιοσύσης.

Γ. Στρεϊτ
Καί ό συνταγματολόγος μόνον διά τής νομοθε
τικής άναδιοργανώσεως έλπίζει, ώς νομίζει !
Ο καθηγητής τής Φιλοσοφίας

Νομίζω, οτι δέν θέλουσιν ύπάρξει διαφωνία1.,
οιότι πανταχόθεν ένδείκνυται, δτι αί μελετώμεναι μεταρρυθμίσεις έν τή ’Ελληνική Χερσονήσφ
έμβάλλουσιν είς κίνδυνον τό ήμέτερον γένος. 'Ελ
λάς άνεν Μακεδονίας, δλν δύναται νά ύπαρξη.
Προς σωτηρίαν αυτής πρέπει νά δράσωμεν κατ’
εξοχήν έν τφ έξωτερικφ, διεγείροντες τόν Φιλελ
ληνισμόν, οστις ύπήρχεν έν Ευρώπη έπί αειμνή
στου Κουμουνδούρου κατά τήν άπελευθέρωσιν
τής Θεσσαλίας καί ΰποδεικνύιντες τούς μεγά
λους κινδύνους τούς έπικρεμαμένους έκ τής δια-

ταράξεως τής ΐσορρ πίας τή; Μεσογείου θα
λάσσης .
Δέν στερούμεΟα δέ φίλως άλλά πρέπει ούτοι
νά μάθωσιν ακριβώς τί ζητοΰμεν. Φίλοι ήμών
είνε πάντες οί Ευρωπαίοι, οί άγαπώντες τό δί
καιον καί μισοΰντες τάς δολοφονίας, φίλοι εινε
πάσαι αί μ-γάλαι Δυνάμεις, αί γινώσκουσαι
κρεΐττον ήμών ήλικήν σπουδαιότητα έχει ή διατάραξις τής εΐρημένης ισορροπίας καί φίλοι είνε
πάντες οί επιστήμονες, οίτινες τάς βάσεις αυτών
όφείλουσι τοϊς Έλληνικοΐς γράμμασι. Τόν φιλελ
ληνισμόν δύναται νά διεγείρη καί ή κυβέρνησες
καί οί Ιοιώται καί τύχη αγαθή δέν στερούμεθα
τοιούτων άνδρών, οίος ό πρώην πρέσβυς τής
‘Ελλάδος κ. Γεννάδιος καί ό νύν έν Βερολίνφ
τιμών τήν ’Ελλάδα κ. Κλέων 'Ραγκαβής.
Καί ταϋτα μέν πρέπει νά πράξωμεν έν τφ
έξωτερικφ, έν δέ τφ έσωτερικω νά συναχθών.εν
έκ τών ένόντων στρατιωτικώς, όπως έν ανάγκη
άμυνθώμεν μετά τών ήμ.ετέρων συμμάχων υπέρ
τής ισορροπίας τής Ευρώπης καί τών ήμετέρων
δικαίων.
Γ. Μιοτριώτης
Ό κ. Μιστριώτης ώί άληθής πατριώτης διευκρι
νίζουν τό ζήτημα, μάλλον τούτου ή γνώμη είναι
ή άσφαλεστέρα καί έπικρατεστέρα διά τήν περίστασιν
διότι τά έθνη, ώς τά άτομα έχουν στιγμάς άγωνίας.

Ό καθηγητής τής χημείας
Καί 100,000 μαχίμους στρατιώτας άν δυνηθή νά παρατάξη ή ’Ελλάς καί δέκα ακόμη
θωρηκτά ν’ άποκτήση, στρατούς δέ καί στόλους
έμπειροπολέμους νά καταστήση, ούδέν θά κατορθώση άνευ τής έπινεύσεως τών Δυνάμεων. Όπως
δέ αύται έπινεύσωσιν απαιτείται ή έκτίμησις καί
ο θαυμασμός αύτών διά τά έκπληκτικά αποτε
λέσματα τής εσωτερικής διοικήσεω; καί τήν γιγαντιαίαν πρόοδον τής έκπαιδεύσεως, τής συγ
κοινωνίας, τής βιομηχανίας καί τοϋ έμπορίου.
Κατ ’ έμέ ή μάλλον κατεπείγουσα ανάγκη διά
το Ελληνικόν Κράτος είνε ή ύπέρ τής πραγμα
τικής καί προς τό σημερινόν ύψος αυτής συμ
φώνου έκπαιδεύσεως τοΰ τόσφ ευμαθούς καί ευ
φυούς έλληνικού λαού μέριμνα, ή δέ «ύχή, ήν
οφείλει πας Έλλην νά έκφέρη υπέρ τοϋ ’Ελ
ληνισμού, είνε νά φανώμεν οί ελεύθεροι Έλλη
νες αντάξιοι τών δούλων 'Ελλήνων, δπως τότε
ασφαλώς άφομοιωθώμεν.
Δ. Χτηστομάνος
Καί τέλος ό Χημικός συμβουλεύει νά σταυρώσωμεν τάς χεΤρας καί άπό τάς Δυνάμεις νά ζητήσωμεν
τό μέλλον 1 δηλαδή καλό καί τό καθεύθε-tv I
"Ωστε Κύριοι επίλεκτοι; Ώδυνεν όρος καϊ έτεκε
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΑΙ ΕΚ ΣΑΠΛΝΟΣ ΠΟΜΦΟΛΥΓΕΣ

Πάντες γνωρίζομεν τίνι τρόπφ κατασκευάζονται
αί έκ σάπωνος πομφόλυγες καί πώο ΐστανται είς τό
κενόν, άλλ’ ολίγοι γνωρίζουσι καί πώς νά διατηρώνται δσον τό δυνατόν περισσότερον χρόνον.

σιν, νά τά καθαρίση καί νά τά βράση. Δοκιμή, άν
τό τοιοϋτον ύδωρ εινε άνθυγιεινόν, δύναται να έκτελεσθή ούτω πως; Άφίνομεν νά έίατμισθή μίαν
όκάν ύδατος. Τούτο πρέπει ν’ άφίση μόνον κιτρι
νωπόν ή λευκόν κατακάθισμα· δταν τοΰτο είνε καστανόχρουν ή μέλαν, τότε τό ύδωρ εΐνε άκατάλληλον πρός πόσιν. "Οταν διηθήται τό ύδωρ μεγίστης
σημασίας εΐνε ν’ άλλάσσωνται συχνά τά διυλιστή
ρια ή νά καθαρίζωνται πολλάκις, άλλως μάλλον
βλάπτει ή ώφελεΐ ή διήθησις.
*0 Ιατρό? σας

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

τούτοις νά βρέχη,
Καί όντως,

Έργοστασιάρχης τις έν Γενεύη κατεσκεύασεν αντι
κείμενα, τά όποια φαίνονται ώς γαλβανοπλαστικώς
έπιχαλκωμένα η ώς έντελώς χάλκινα, Sect τοΰ έξής
τρόπου. Τό έκ τής πλαστικής μάζης καί εκ μεταλ
λικής κόνεως κατεσκευασμένον αντικείμενον υποβάλ
λεται εις κατεργασίαν έντός διαλύματος μεταλλικού
άλατος Λόγου χάριν, χύνεται άγαλμά τι έκ μίγματος
γύψου καί κόνεως ψευδαργύρου καί μετά τήν πήξιν εΐσαγεται εΐς διάλυμα βειϊκοΰ χαλκού. Δια τοΰ τρόπου τού
του αποχωρίζεται δ χαλκός πρώτον εις την επιφάνειαν,
βαθμηδόν δέ καί εις τό εσωτερικόν τής μάζης καί ούτω
γεννάται σώμα, όπερ ομοιάζει πολύ πρός προϊόν γαλβα
νοπλαστικής έπιχαλκωθέν. Τό σώμα τοΰτο δύναται κα
τόπιν νά χρωματισθή κατά βούλησιν κατα τας γνωστας
μεθόδους, έπίσης δέ νάποτισθή διά στεάτινης, παραφί
νης, βερνικιού κλ. χάριν μεγαλειτέρας σταθερότητος
καί διατηρήσεως.

m I4W1EE 2ΥΜΒ0ΤΑΗ EKASTOTE
TO’jKAAON ΥΔΩΡ

Τό κάλλιστον ύδωρ πρός πόσιν εΐνε'τό πηγαΤον,
ούχί δμως καί διά τήν μαγειρικήν, διότι τήν δροσερότητά του τήν όφείλει είς άλατα άσδεστίου, έμποδίζοντα τό βράσιμον τών τροφών. Τό σκληρόν
ή γλυφόν ύδωρ, ζεόμενου, άποθέτει πολύν λεβητόλιθον είς τά οοχεΐα. Τήν μεγάλην περιεκτικότητα
τού δδατσς είς άσβεστου δυνάμεθα νά οιακρίνωμεν,
προσθέτοντες είς αύτό σάπωνα, δστις δέν διαλύεται
έν αύτω,άλλά πήγνυται είς νιφάδας (κόβει). Διά
βρασμού fl διά προσθήκης όλίγου διτανθρακικοϋ να
τρίου (σόδας τών φαρμακείων) δύναται νά καταστή
τό τοιοϋτον ρυπτικδν δηλ. κατάλληλον διά τήν μα
γειρικήν. Έκ φύσεως ρυπτικώτερον τού πηγαίου
ύδατος εΐνε τό ύδωρ τών ποταμών καί τής βροχής.
’Επειδή δμως άμφότερα περιέχουσι πολλάς ακαθαρ
σίας, όψείλει τις, πριν ή τά μεταχειρισθή πρός πό

είς

μειαβαίνουσιν

όσοι

τάς Ιξοχάς

τής Κων)πόλεως καί ιδίως είς τήν Πρίγκιπον, επι

στρέφουν

δλως γελόεις και ευχαριστημένοι, ενδιά

διότι μεταφέρουν

θετοι καί προδιατεθειμένοι,

έκεϊ-

θεν τήν δρόσον καί τήν υγείαν, τήν ησυχίαν καί τήν
γαλήνην,

τήν

διάθεσιν καί τήν ακμήν.

Πάντες δέ

Έπτάλοφον, όμολο-

τοΰτο καί πάντες οί περιελβόντες

έξοχάς αύτής

τάς μαγικάς

θειαν τών

ΑΠΟΜΙΜΗΣΙΣ ΧΑΛΚΟΙ
*

έπιβεβαιοΰσι τήν αλή

ανωτέρω.

καί

ήμεις,

έπεστρέψαμεν

μετά ώραΐον δίωρον πλοϋν καί προσέγγισιν είς τούς
διαφόρους άνά τάς έξοχάς τής Κωνσταντινουπόλεως

λιμενίσκους,
που,

είς τήν γέφυραν

τοΰ Κερατείου Κόλ

νά χιονίζη δπου

πρέπει,

οπού δεϊ ; διά τάς

άνεμος,

άνάγκας τής οργανικής έν γένει ποικίλης

φυσικάς

ζωής ;

Ό δημιουργός τοΰ παντός έθετο

είς τήν

δλας τάς διαθέσεις τής ζωής.

μέ

τά πάντα

θέσιν των καί συνεκέρασε δλα τα κλίματα
Έπροίκισεν

άλ

λως τε τόν άνθρωπον μέ λογικόν δια να έκλέγη τήν
κατάλληλον διαμονήν του,

συμφώνως μέ τήν ιδιο

καί τόν οργανισμόν του. Πρός τί λοιπόν

συγκρασίαν

να παραπονώμιθα καί μεμψιμοιρώμεν κατά τοΰ και

δπόθεν τήν προτεραίαν απήραμεν

καί λαδόν-

δαίνωμεν είς τον βορρά καί τούς χιόνας, είς τά όρη
και τα πέλαγη, δπου

τους

είς τό Πέρα.

αύτός ένεκατέστησε τούς πρί

τάς έλάτας,

νους καί

αετούς

τάς τίγρεις,

τες τήν διά τοΰ ύπογείου Tunnel άγουσαν,άνήλθομεν

καί

τά βράχη καί τάς

τάς άρκτους,

κλιτύας,

φαλαίνας καί

τάς

τί πταίει ή Φύσις ;

Ή φύσις λοιπόν έγκειται έν τη φύσει καί ο άν

έν τφ

θρωπος

ανθρωπισμώ του.

Τουτεστιν,

οπού

έμεινα περί τας 15 ημέ

τό διάμεσον τοΰ άνθρώπου δεν έχει λόγον, φϋσικώς

ρας, άλλ' αί αποστάσεις τών διών και ή έκτασις τής

θ’ άντίζηται ή άνετος διαβίωσίς του, θά ενοχλήται,

Έν Κωνσιαντινουπόλει

πόλεως πολύ μέ

κατέδαλον.

θά ύποφέρη καί τέλος θά ύποχύπτή είς τάς άνωιέ-

Τήν μεθεπομένην διά τοΰ «Πέλοπος» τής Νέας

ρας βίας παντός στοιχείου.

‘Εταιρείας καί με πλοίαρχον τον κ. Όρλώφ υπερή
φανος μά άναπεπταμένην τήν κυανόλευκο·? σημαίαν

μας βραδέως έκκινήσαντες περί τήν 5 μ- μ. έκ τής
παρά τήν

νέαν προκυμαίαν στάσεως του,

νωχελώς

έδαίνομεν διά μέσου ποικίλων σκαφών πρός τδν Βό

σπορον, 8ν έν μικρά ταχυτητι διελθόντες, μετά προ
σοχής καί ενδιαφέροντος παρατηροΰντες καί πάλιν

Ό έξής κατάλογος δεικνύει τήν διάρκειαν τής μακροτέρας ημέρας εις τά διάφορα σημεία τής γής : Η
Νέα Τόρκη εχει,ούτως ειπείν,τήν βραχυτέραν μεγαλειτέραν ημέραν διαρκοΰσαν 15 περίπου ώρας' εν Μονρεάλ εχει διάρκειαν 16 ωρών’ έν Βρέμη καί Λονδινφ
16 ωρών καί 30 λεπτών, έν Άμβούργω και Δάντσιγ
περίπου εχει τήν αυτήν διάρκειαν. Ή μεγαλειτέοα
ημέρα έν Στοκχόλμη διαρκεΐ-18 ώρας και 30 λεπτά,
έν Πετρουπόλει καί Τοβόλσκ (Σιβηρίας) 19 ώρας. Ή
Τορνέα έν Φινλανδίμ εχει ημέραν 22 ωρών, τουναντίον
φυσικά ημέραν Χριστουγέννων διαρκοΰσαν μόνον δύο
ώρας. ΓΙέραν όμως τοϋ πολικού κύκλου έν Βαδδέ τής
Νοβηργίας π. χ είναι άκαταπαΰστως ημέρα από τής
21ηςΜαΐου μέχρι τής 22ας ’Ιουλίου καί ένΣπιτσβέργεν δέν δύει ό ήλιος επί 3 δλοκλήρους μήνας.

τά ένθεν κάκειθεν πολύφημα εξοχικά και ρωμαντικά

Διά μεγάλας μεταλλικάς επιφάνειας λαμβάνομεν
άναμιγνύοντες 1 [αέρος ερυθρού τοϋ σιδήρου (σιδη|>οξειδίου) 25 μέρη ανθρακικής μαγνησίας καί 25 μέρη
λεπτοτάτης ανθρακικής ασβέστου (Calcaria ca>bonica
prafcipitata). Ή όμοειδής άνάμιξις έν τφ ΐγδίφ εινε
πολύ δυσχερής, καί μετά ικανήν τριβήν θά δεικνύη ή
ελαφρά μαγνήσια λευκά ακόμη μέρη, δι’ δ παρενθέτομεν ενταύθα άπλούστατον καί πρακτιχώτατον τρόπον
άναμίξεως κόνεων. Λαμβάνομεν έν στρογγυλόν χάρτινον κυτίον ίο’α μεταχειρίζονται οί φαρμακοποιοί), ζυγίζομεν έντός αύτοϋ τας 3 κάνεις καί προσθέτομεν 3
έως 4 ύαλίνας σφαίρας (βόλους), διαφόρου μεγέθους.
Κατόπιν κλείομεν. τό κυτίον και τό άναταράσσομεν
έπί τινα ώραν,ούτω πως,ώστε αί σφαΐραι νά περιστρέ
φονται εΐς τά τειχώματα τοΰ κυτίου. δι' ού επιτυγχά
νεται ή άνάμιξις τών κόνεων ταχύτερου και τελειότερον ή διά παντός άλλου μέσου.

οπού

ανάγκη καί νά φυσά ό

ρού και τοΰ διαθέτου τοΰ παντός ; Άν ήμεϊς μ=τα-

δθεν

Ευχαριστημένοι

Η ΜΑΚΡΟΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ

ESAIPETON ΣΤΙΛΒύΤΙΚΟΝ

άπανταχοΰ δέ τής γής

να ύφίσταται πάντοτε δ αυτός εδδιος καιρός καί έν

γοϋσι προδήλως

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

τοϋ βιομηχάνου, τοΰ αργόμισθου καί διασκεδάζοντος

πολίτου, τοΰ ταξειδιώτου καί ασθενούς έτι νά συμφωνοΰν καί συνταυτίζονται;

(Συνέχεια' ιδε προηγ. φύΛΛον)

οί έπισκεπτόμενοι τήν ώραίαν

Καί έν τούτοις τδ πράγμα εΐνε έντελώς άπλούστατον, καθόσον άρκεί νά τοποθετενε ταύτας έπί
τραπέζης κεκαλυμμένης διά μάλλινου υφάσματος.
Έάν θέλετε δέ νά πηοώσιν έπί τής τραπέζης, λά
βετε ταχυδρ. δελτάριον, δπερ θερμένετε όλίγον
είς τήν πυράν καί προστρίβετε διά τίνος ψήκτρας
ένδυμάτων. Ό χάρτης οϋτως ήλεκτρίζεται καί έλ
κει τάς πομφόλυγας, αΐτινες μετακινούνται λίαν
περιέργως καί διασκεδαστικώς.
Ως γνωστόν δέ αί πομφόλυγες κατασκευάζονται
διά σαπουνάδος καί δι’ άχυρίνου σωλήνος.
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Η ΦΥΣΙΧ

Η ΦΥΣΙΣ

πολυποίκιλα τοπεΐα,

μέγαρα καί

τέμπη,

έσπέρας έφθάσαμεν είς τά Καδάκια,

καί

εξοχικήν θέσιν

στρατιωτικόν

σταθμόν, ένθα άνεμος αρκετά σφοδρός καί

αγρία με ουρανόν

νεφελοσκεπή

σκαιώς

Βοσπόρου

θάλασσα
μας

ύπε-

θέλετε

σείς έδώ, είς

καμάτου, τής

πάλης και τοΰ

τήί χώραν τής

βαρυζωιας

και τών

κινδύνων, νά ζητήσετε καί άπολαυσητε. Διατί αφίνετε τά λαμπρά

μέρη, δπου

τέρα στοιχεία τής γής καί

ρης θαλάσσης,

βασιλεύουν τά ώραιό-

έρχεσθε ενταύθα, όπου

έκεΐ τήν υγείαν, ήν μάτην έδώ θά τήν

Καί όντως μετά δέκα λεπτών πλοΰν έκεΐθεν, παντες, εισερχόμενοι είς τό πέλαγος τοΰ Εύξείνου Πόν

κατελαμβανίμεθα ύπό ακατανοήτου καταπλη

Καί

πλησιάσας τόν περίφροντιν πίοίαρχόν μας:

— Αϊ, πώς τα βλέπεις,κύριε πλοίαρχε, τφ λέγω,

θά χορεύσωμεν;

— Καί πολύ ίσως, μοί

άπαντα,

— Περίεργον, ένώ είχομεν γαλήνην καί ησυχίαν

έν τώ Βοσπόρφ.

δέποτε ναυτικός άν δέν περάση τό μπουγάζι, είμπο-

ρει να έννοήση τί καιρός υπάρχει έδώ.
— Καί φρονείτε, καπετάνιε ;
— Ότι δ καιρός δέν χορατεύει

νωμεν νά φθάσωμεν

Άπό τούς

λόγους τοΰ

ικμάδα ζωής καί δια-

αυτήν κατάστασιν καί

έλεεινότητα τοΰ γήινου εκεί

Ό άνθρωπος

εύρίσκεται, τά

καί καλά θέλει, όπως

καί δπου

φυσικά'στοιχεία ν’ ακολουθούν

τας'

δρμάς καί διαθέσεις αύτου.

Άλλ’ είναι ποτέ δυνατόν αί γνώμαι καί τά συμ
φέροντα τοΰ

ναυτικού,

τοΰ γεωργού, τοΰ εμπόρου,

κατα-

έπιβάται έΐχομεν

κλιθή είς τά διαμερίσματα μας καί παραδιδόμενοι
είς τήν διάκρισιν

τής ταλαντώσεως

τών κυμάτων,

έφερόμεθα τήδε κακεΐσε μετά τοΰ πλοίου διασκεδα-

αλλ’ άνευ

καλής διαθέσεως,

έπιφόβως διά τούς

βουλήσεως σχεδόν

καί

άνευ

προσπαθοΰντες πάση δυνάμει έν

τή άφασία καί έν τφ ΰπνφ νά λησμονήσωμεν τήν έκ
τοϋ σάλου τής θαλάσσης απογοήτευσίν μας, ένφ από

καιρού είς
τόν

νου διαμερίσματος.

βραδύ-

πλοιάρχου ήννόησα, δτι

απείρους,

θέσεως, άπελπιστικώς έφερόμιθα πρός τήν καιρικήν

θά

δέν «ίμεθα καλά.

στικώς διά τούς πεπειραμένους,

καί καταγανακτοΰντες διά τήν κακοκαι

καί

είς Πύργον. .

γοητεύσεως, περιεμαζευόμεθα δ’ έν ταυτφ έκαστος

ρίαν, ήτις μας άφήρει πάσαν

ό ουρανός φαί

νεται έξηγριωμένος πρός τά έκει.

κτικής ανίας καί βαρυθυμίας, κακοδιαθεσίας καί απο-

είς εαυτόν

κυ-

τής' Μαύ

έχώρει μετά δυσκολίας πρός αύτήν,

Μετ' ολίγον πάντες οί

άναζητήσητε ;

του,

ήμέτερον σχάφος

μεγάλων κυμάτων

δίκην παλαίοντος πτηνού προς έξηγριωμένον βορράν.

επικρατεί ετι ό ζόφος καί τό έρεβος ; Πώς τολμάτε
καί άψίνετε

καί τό

λινδουμενον έπί τών

— Ναί, άλλά έδώ διαφέρει τό πραγμα, καί ού

δέχθησαν, ώσεί νά μας έλεγον ;
— Μά τί

δ άνεμος, έξηγριοΰτο ή θάλασσα,

δ ουρανός

πρός τό

ώραίαν όντως

του

Έφύσα λοιπόν

έζοψοΰτο

καιρόν ήκούομεν δλως άκουσίως

άνηλεή

έκεΐνον

άπηνώς διά μέσου

ήμών

άνεμον νά συρίζη βιαίως καί

τών

σχοίνων

τάδε σανιδώματα τοΰ σκάφους νά

και

άνωθι ήμών,

τρίζουν άποτρο-

παίως συνεπεία τής πιέσεως ήν ύφίστατο τό πλοϊον
μας,

άπό τοΰ άέρος καί τών

πάθουν

καί

έγώ άπαυδήσας

ύδάτων. Καί
να κοιμηθώ,

προσε-

αλλ’ δ
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ΰτν:ς εκείνος δέν

απο

άθλιος,

τής 9

ίσπε-

ρινής ώρας και έςηκθλ?.ύθει τό έγώ μου προσηλού-

μενον χαί παρακολουθούν τήν

καί τήν τρικυμίαν, δτε

κίνησιν

καιρόν

έν

γκουπ

κα-

βαρύγδουπου
μ: απι'σπα έκ τοΰ μόλις
ταλαμβάνοντός με λήθαργου.

Ήτο

κάποιον

βουτίο·?, οπερ

έν·

γδούπου πρός

τό

τής ταλαυτεύσεως, έφέρετο μετά

Ευτυχώς όσοι έν δμοίαις περισιάσεσι
λαμβάνονται ύπό του φόβου

κατα

δέν

καί τοΰ σάλου τής θα

τήν γαλήνην καί τόν ύπνον εύρίσκουσιν

ότόταν καί οπον θελήσσυν. Μακάριοι αντοι οί αφρόν-

τ'δες και απαθείς θνητοί,εϊς ούς καί ό θάνατος είναι

Λεωνιδίου,

ώρας

περίπου

διαρκώς δεξιά και αριστερά

μέσω τής

κυλινδοόμενος

κατελήφθην ύπό τοΰ ύπνου καί

περί τήν δγδβην τής πρωίας γλυκεία ταλάντωσις τής
κατοικίας μου

μ’

άφύπνισ·ν,

καί πάλιν

ίνα

ά?α-

Ή ένιύπωκς όμως μοί ήτο τά μάλα γλυκεία καί
ανευ κινδύνου έξηκολουθοΰμεν

ευαρεστούσα με αρκούντως, με ήνάγκαζε νά

έν τή

μικρά,

άλλά πολύ

μένω

άνακουφηστική

κλίνη μ.ου, δτε ή φωνή τοΰ καμαρωτού μ’ άπέσπασεν

έκ τών γλυκέων ονειροπολήσεων μου.

— Κύριε

Πρίντεζη, έφάνη

ή Βάρνα,

δών ποτών,
τόπω,

ύστερον

από

τοιοΰτον

τρομα

κτικόν ταξείδιον.

— Καί πόσην

τόν

Καί

ώραν

Θέλομεν νά φθάσωμεν εκεί ;

έν τώ

καλλίστην δπόληψιν

χαίρουσι

πηγαίνομε, δύο ώρας, μοί λέγει.

τούτοις εύρίσκουσιν άσυλον

καϊ προστα

οι καταδυναστευόμενοι καί άσθενεΐς.

καί

ό

καλός

αί γυναίκες

θά

Άλλά δέν

70,000

«Τί ΐδέαι δμως, οπού μοΰ έρχονται...

θυσιάζεται

διά τήν

πρώ

και πιώτος πάντοτε δίδει τό παράδειγμα τής
εύθύτητος, τής τιμιότήτος, τής ειλικρίνειας .καί τό
άγάπης.

άγάπη

Καί ή

πρός τόν

πλησίον είναι τό σπουδαιότερο·? αύτοΰ προσόν.

’Εν Βάρνη διατηρείται
ανελπιστως καί

ωσαύτως

κα1. ό

I/a τοΰ

μεσο

αΰπνος,

διατελεϊ εΐσε'τι

ταμίας

έκτος

<Άς

καταβεβλημένος,

έντελώς

άλλ’

ούχί καί ήττημένος έκ τής κοπώσεως, εξακολου

a — Μεσονύκτιον

τέταρτα.

Άλλα

καί τοϋτο. Είνε ή

τρίτη

τρία

καί

έπί τέλους Οά περάση

νύξ, καθ’ ήν διανυκτερεύω

όμοιον

τοΰ

όποιου δυστυχώς δΐν ε’δον

καθόσον

πως

κέντρα

ύποστηρίζεται

δέν

ευδοκιμούν ευκόλως

έκθύμως ύπό τοΰ κ.

Ζαρόκω-

στα, δστις προικίζ-ι έκάστοτε αύτό μέ εφημερίδας,

περιοδικά ή
καθ

πει

άλλα συγγράμματα, καί δεν παραλεί

έκάστην σχεδόν έπισκεπτόμενος. αύτό τήν

ΐ·?α

τό ζωογονή

διά

παρουσίας

τής

μετά

παντός είδους ελληνικών, γαλλικών, βουλγαρικών,

τε

φύλλων, ώστε μανθάνε

τα νέα τής ήμέρας καί διέρχεσθε τήν ώραν σας
εύαρίστως

έκεΐ καί

δή

δυσαρεστημένος,

δίδουν

άμέσως άλλος

καταλάβη τήν θέσιν

διπλοϋν τον

μι

είμαι

καί

δέ νά είπω, οτι

τολμήσω

"Αν

εϊς

είνε

έτοιμος

μου. . . Ιδού, δτι

ή

νά

σπάθη

του.

Κοί εύρίϊκετε έκεί μέ τήν δέουσαν άνεσιν καί ήσυ

ωραιότατου τεϊου

Επειτα,

πληρώνομαι τακτικώς ;

έν άνάγκη καϊ μετά

τοϋ Δαμοκλέους άκαταπαύστως ίσταται άνω τής

κεφαλής μου. Εΐς ελάχιστο·? κίνημα τοΰ διευθυν.
τοϋ, εις κόρακας αί ύπηρεσίαι

μου, εί έξευτελι-

σμοί καί αΐ περιφρονήσεις, άς μέχρι τοΰοε εσχον,

κόρακας αί κοπώσεις καί αί

εΐς

εΐ; κόρακα:

όλονυκτίαι μου,

διατί νά σκοτίζονται

τό πάν. Καί

όμως προ

καλής έκ λογιών συναναστροφής,οίτινες

σ-ιανδε ώραν εντεύθεν ήγχυροβολοΰμ·ν είς τόν λι

απαιτούσε να έχωσι τό ρεκόρ τής λογικής καί κριτι

κής, καθόσον

πόριον καί παραγωγήν

πόλις, μέ έμ-

καλήν σιτηρών, άλλά άπό

τίνος δεινώς πάσχει ή αγορά της, ένεκα, τής κακής

έσοδείας και ίδια τής έλαττώσεως τών ναύλων τοΰ
σιδηροδρόμ.ου τοΰ Βαρώνου Χίρσ: τής γραμμής Φιλιππουπόλεως—Α-δεαγάτσ—Θεσσαλονίκης οπόθεν

διενεργεϊται ή εξαγωγή

τών σιτηρών τής Βουλγα

ρίας, βλαπτομένων οίίτω σημαντικώς τών

εμπορι

κών συμφερόντων τών λιμένων τοΰ Πύργου καί τής
Βάρνης’ δι’ οπερ πολλούς ομογενείς έκεϊθεν έφυγάδευσε καί άλλους έπτώχευσε καί οίτινες μόνον διά
είδους τούτου συνετηροΰντο.

Τούτου

ένεκα

ή

Βουλγαρία αναγκάζεται ήδη ή νά κατασκευάση έτέ
ρα·? παράλληλον μεθοριακήν

γραμμήν, πρός σκοπόν

ιδίαν

σιδηροδρομικήν

συναγωνισμού ή νά έξαγο-

ράση τό τμήμα,τό οποίον διέρχεται διά τοϋ εδάφους

της δι’ άδροτάτης θυσίας,δπερ ουδόλως έπίσης συμ
οΰτω τό εμπόριο·? τοΰ τόπου υπο

φέρει, κατ’ έτος αναγκαζόμενων πολλών

ιδία ομο

γενών μας νά έγκαταλείπωσι τήν Βουλγαρίαν

καί

τών

συνέβη

ποτέ

ελληνικών πολιτικών

νά συζητήσω έκεΐ περί

δι’ενα

πραγμάτων καί ήξίουν

εκ τοΰ μακρόθεν νά εκφράζονται

κακώς ή

δπως θέλουν

καϊ

έπί

’Επαναλαμβάνει τήν

δημοσίων

πραγμάτων. Δυστυχώς είναι απόρροια τούτο τού πολ-

λοδ ζήλου, ένδιαφέροντος καί τής άγάπης πρός τήν
πατρίδα, ήν έκλαμβάνουσιν προαγομένην. διά

μόνον

απλών ιδεών καί τυχαίων τοιούτων συζητήσεων.Καί

ένφ

έκ τών χειρών του, ένφ

έν

«Καϊ

είτα μονολογεί :

τούτοις

παραμονή τοΰ νέου

ή

πέτευση

ζωή

μέ

τις μέ

ένώ

κατάλληλος,

:ί άλλοι διασκε

είναι ατιμία νά δρα

ξένα χρήματα ;...Καί τί ώραια

70 χιλ.

φράγκα !

σέ αγαπούν

πάντες

είναι

νύξ

έτους,

δάζουν... Άλλά πάλιν, δέν

καί

Όλοι

αί

σ’ εκτιμούν,

αύται

γυναίκες

σε

σέβονται κα! σέ λατρεύουν,δταν έχης χρήματα...

Καί έκείνη ;...Άχ! έκείνη ; Τότε ... θά

προσ-

ποιηθώ, οτι τά εκέρδισα- δέν είναι παραμονή τοΰ

νέου

έτου: ;

οέν παί

κόσμος σήμερον

ό

Όλος

ζει ;... Έπειτα, τις μ’ εμποδίζει νά τά
έπί

έν

έτος

πλούσιος;

«Ά,

έργασίαν καί μετ’ όλί

άφίνει

τήν γραφίδα

έπί τοϋ μετώπου,

καί θέτω·?

τάς

χιΐοας

«Δέν

εξακολουθεί:

εΐξεύρω, διατί αισθάνομαι πονοκέφαλον

καί νευρικήν ταραχήν. . . Δέκα
πέντε,

καί εξήκοντα

καί δέκα

είκοσι

κάμνουν 85 . · . 700 . . .

Πρέπει νά εχω 70,000 φράγκων

εΐς τό ταμεϊον

δέν πρέπει μετ’ αύτών νά πολυπραγμονήτε,καθόσον

ούχί πααρδόξως θά έκλάβωσιν ύμας

--- £ν_
ο=ν

καί

ύστερον

Έτσι είναι,

κρύψω

παρουσιασθώ

νά

ώς

θά λησμονηθώ.

θηλάκιά

τά

εδώ
μου.

εχω,

είναι

ίδικά

70,000 φράγκα,

μου,

εΐς τά

πώς θερμαίνουν

καλώς

γον

βελτιώσεως τών

δύναται

<φράγκα

χιλιάδας

έβδομήκο·?τα

τέλους δύνανται

περί τών ήμετέρων κυβερνητών καί νά ύποδεικνύωσί'συνάμα τά μέσα τής

σπασμών, ί

ν’ άποκτήση ίππους, άμαξαν, ύπηρέτας,

Καί ή γραφίς πίπτει

μέ άποπέμψουν.»

νά

κάλλιστα

πληρώνουν, μέ μεταχει

Μέ

υπηρέτην;

ρίζονται,

τό ταμείον του

καταλαμβάνεται ύπό

σκέπτεται καί

τό τέλος τοΰ έτους μοΰ
σθό·?.

Κατάστασι·?.

θά κάμω τήν Καταστασιν σήμερον...»

« Άλλά καϊ διατί νά μ’ ευχαριστήσουν ; Μή

οέν

αριθμούς

δύματα, ώοαϊον οίκημα...Ά I ηύρα . . -όχι,

τούτοι; ούτε

ευχαριστώ. . .

έν

έν

τοιαϋτα

καϊ έν

έτι ούτε

Σοφία, ούτε έν Βραΐλα, ούτε έν Βουκουρεστίω.
Λε τουργ-ΐ δέ καλώς ποό πολλών έτών παραδόξως,

πανυ

Ή Βάρνα είναι γνωστή ελληνική

«Μέ
τις

λέγει

τούς

σταται έπ’ όλίγον καϊ εξακολουθεί:

σοβαρόν καί πολύ σκοπίμως έκτελοϋν τό·?· προορισμόν

του,

έτοιμάσω τήν

70,000 φρ.

θεί πάντοτε γράφω·?, ί·?ω σκέπτεται καί μο?ολο-

άλλων

μέ

Ένφ γράφει ώς μετρητά εΐς

Ταμίας

Ό

διέρχομαι

ήμέραν

αύτούς.

gttgvctJc

οτε καί άνεκόπτετο ή ταχύτης τοΰ πλοίου'μετά ήμί-

μένα.

πυρετόν απόψε. Καί πώς νά μήν ασθενήσω, άφοΰ
δλην τήν

του χάρτου.

γών,

ελληνικόν άναγνωστήριον. άρκετά

ή ci γραψ’.ς του κινείται |χετα

*
£τους

των

κυριώτερον τής

Ισήμανε τήν 12

Τό ωρολογίου
νυκτίου

πατρίδα

στάσις δεν παραλείπει πάντοτε νά ήναι έκ τών

Αςέτοι-

μάσωτήν Καταστασιν... Άλλα φαίνεται δτι έχω

καθόσον καταγίνεται νά κλείση τούς λ)σμούς τοΰ

καί δια παν ελληνικόν, οσάκις δε τφ δίδεται περί·

ρωμουνικών καί αγγλικών

έστράφην έκ τής άλλης πλευράς.

φέρει αύτή. Καί

δτι δλαι

φράγκων ! . . ·

Ο ΤΑΜΙΑΣ

τες οΐ ταξειδιώται "Ελληνες καί ιδίως οι δημοσιογρά

χίαν, κάλλιστον καφφέ καί

ΉγέρΟην δέάμα τή τελε;α προσεγγίσει μας έκεΐ,

του

επισημότητες

Φαντάζομαι,

άξιος αύτής, "Αν δμως είχον τάς

είμαι

είναι δέ ομογενείς ακραιφνείς καί πατριώται

φοι, παρα

νύκτα,

ερωτώ.

— Μά δπως

"Ολα: αί

είνε ωραιότατοι... Ώραίαι,ώς έκείνη.

άριστοι. Παρ’ αύτοΐς διέρχονται τας ώρας των πάν

καί

μοί λέγει.

Καί ηΰχαριστήθη καί αυτός διότι έφάνη τό τέρμα
τής προσεγγίσεως.

κόσμος.

Καί πόσον ώραία θά εινε εις

πρωίας.

τόν χορόν.

1ω. Τσουκάτου.έπίσης έκ Λεωνιδίου καταγομένου.

τό περιπετειώδες ταξείδιον καί ή ταλάντωσις έκείνη

καί έγώ

τής

μέχρι

Ίω. Ζτρόκωστας

μετά τοΰ καλλιστου καί άξιολόγου άνεψιοΰ του κ.

μνησθφ,οτι εύρίσκομαι είς θαλασσωμένου ταξείδιον.

ευχάριστος, καθόσον

κάθισμα, είμαι ήναγκασμένος νά έργάζωμαι εδώ

πολλούς

εϊχομεν

άνω και κάτω έν

καί

ύγράς έπιφανείας τής απέραντου θαλάσ

σης τοΰ Εΰξΐίνου,

ένταΰθα

πρό ετών εγκατεστημένος ένταΰθα

Ό κ. Ζαρόκωστας

δύο

μος διασκεδάζει, ένώ έγώ καρφωμένος εδώ εις το

περιωρίσθησαν είς όλιγίστους.

Διακρίνονται μεταξύ αύιών δ κ.

σίαν

ώς μία αφασία·, μία έκστασις

Τέλος μετά

τήν οικίαν τοΰ διευθυντοΰ μου . . . Ολος ο κόσ

υπερβο

Διατηροΰσι λαμπρότατου κατάστημα οΐνοπνευματο-

τοίχωμα του σκάφους.

λάσσης και

συνεπώς

καί καλούς καί ήδη

έκ

μετακινούμενο·?

καταπιέζονται ύπό τών

φόρων καί τών καταθλιπτικών άρχών.

'Ομογενείς

τον πλοίου

άπό καιρού είς

αφ’ ετέρου

διότι
λικών

289

Η ΦΥΣΙΣ

Η ΦΥΧΙΣ

διά φανατικόν

τό σώμα καί εξάπτουν τήν φαντασίαν,

θηλάκιόν του καί

νά δύναται νά τα διαθέση

επιθυμεί... Θα

φύγω

«"Ας λογαριάσω ζαλείτερον.

ώς

μέ τον σιδηρόδρομον είς

τάς

5 την πρω

ίαν, ούδείς θά μέ ίση και τό εσπέρας

θά

επιβι

Αμερικήν. ..Μετά έν έτος επι

βάζομαι διά τήν
στρέφω

μου.

δταν έχη

τις χρήματα ίδικά του, εΐς τό

πλούσιος

καί

έντελώς

αγνώριστος

καί

παραμορφωμένος.

κομματάρχην ή πτωχόν θεσιθήραν καί θ’άκούσητε
«"Οντως

ό λογαριασμός είνε

ακριβής·

πέντε

«Άλλά,

παρα τούτων σωρείαν παραπόνων καί πικρών ιδιο
τήτων.

Ο Έλλην

νομοταγής,

έν τφ

έξωτεριχώ

φιλόπατρις,

είναι φιλότιμος,

εύγενής

καί

φιλόξενος,

όσον ούδείς έτερος ξένος έν τή ξένη έχει έτη πολλά

ρεί μετά προσοχής;

σόν ,

ναι χωροφύλαξ μετημφιεσμένος !

. 70,000 φράγκα. ’Ολόκληρος περιουσία...

έάν ήτο ΐδική μου I

Ο πειρασμός.. -θάρρος 1 . . .

Ήδη ε’ις τήν Καταστασιν.

οΰτως έπί μίαν

ρικόν, όδηγοΰντα

γνωρίζει έκ τοΰ πλησίον, κα! διά τούτο ίσως σπεύ

(επίται ουκΐχεια)

« Έβάιισα

«’Αλλά τί ήτο ό κρότος
,εύρω.

Είνε

ό

χορός,

δστις

“Ερχεται πρός

εμέ I . . . Εί

Έχάθην!

ώραν, φοβούμενος

καί τά πάντα ύποπτευόμενος, δτε συναντώ χω

νά Γδη τήν πατρίδα του, ίσως δέ καί είσέτι δέν τήν

δει πολύ νά εκφράζεται περί αυτής.

τίς είναι εκείνος, δστις με παρατη

δέσμαί χαρτονομισμάτων, τό υπόλοιπον εις χρυ

αύτός ; . .ΛΑ!

δίδεται

απόψε

>
61-

μέ

εΐς

έρωτά,

λάβη μαζύ

άμάξιον καί τόν παρακαλώ νά

του.

Δέχεται προθύμως καί

μ

α? είμαι ασθενής.—Ναί,τφ απαντώ ψυ·
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χρως.—Τότε νά σι μεταφέρω εί? τήν οικίαν ecu
ή είς τό νοσοκομείου, μοί λέγει.— 'Οχι, τφ α
παντώ. Μέ παρατηρεί καλώς, τόν υποπτεύομαι
καί κατέρχομαι άμεσω; τοΰ άμαξίου του, τρέ
χων, ώστε τόν ακούω ψελλίζοντα
Τόν κιϋμένον, είναι τρελλός !
αΜ’ έξελαβεν ώ; τρελλόν ! και δεν ήμην ;
•

>

·

..............................................................

«“Ηδη είμαι μόνος, βαδίζω ήσύχως εντός τοΰ
δάσους καί ζητώ μέρος ασφαλές νά κρύψω τά
χρήματά μου. Ευρίσκω τέλος τοιοϋτον «ίς τάς
ρίζας ένός δένδρου και σκέπτομαι νά θέσω σημεΐον άναγνωρίσεως τής θεσιως, άλλά φοβούμαι
μήπως τό σημιΐον αυτό τό ίοουν άλλοι καί
άνακαλύψουν τόν θησαυρόν μου!... "Ας βαδίσω
ακόμη.... ήλλαξα ιδέαν καί προχωρών φθάνω
εις εξοχικόν ξενοδοχεϊον, δπου διά ν' άποφύγω
υποψίας, προσποιούμαι τόν κεκμηκότα και ζητώ
νά φάγω καί νά πίω.... Δυστυχία μου, δέν
πιινώ, ένφ άπδ χθες δέν έθεσα τίποτε είς τό
στόμα. Νά πίω οέ οίνον, φοβούμαι, μήπως μέ
ζαλίση καί προδοθώ....
— Φαίνεσθε άΰπνος και εξηντλημίνος, μοΐ
λέγει τότε ό ξενοδόχος, βλέπων με σκεπτόμενον καί περιφέροντα τά βλέμματά μου άπλανώς τήδε κακεΐσε, ουδόλως δέ τρώγοντα καί πίνοντα. Καλά θά κάμετε νά σάς δώσω δωματίου
νά κοιμηθήτε.

— Ναι, υποφέρω, τφ λέγω, οδηγήσατε με
είς τό δωμάτων, ό ύπνος θά μέ ανακούφιση ελ
πίζω καί άποσύρομαι.
«Άλλά είναι ουνατόν νά κο.μηθή τις μετά
τό έγκλημα ;... Φευ ! έγώ, έγε,νομήν λοιπόν
εγκληματίας ; Καί σκέπτομαι τότε, δη τηλεγραφικώς τό έγκλημά μου θά έχη ήδη μεταοοθή καθ * απασαν τήν Γαλλίαν ! Καί οί γονείς
μου, οί συγγενείς μου. τί θα ε'πωσι ;
«Ούδεΐς πλέον φίλος θά μοΐ σφίγξη. τήν
χεΐρα, ή δέ μήτηρ μου θά μέ καταρασθή !___
“Ω, έάν ήδυνάμην νά επανορθώσω τό λάθος μου
καί ν’ άναλάβω τήν εργασίαν μου ! Πόσον γλυκυτέρα καί αγγελική θά μοΐ έφαίνετο ήδη αΰτη!
ήδη, δτε έγνώρισα τήν αξίαν τών κλοπιμαίων !
«Τό· δωματίου έκειτο υψηλά καί δέν ήδυνήθην
φυσικά νά κοιμηθώ. Άναστρεφόμενος δ’ έπανειλημμένως έν τή σκληρφ καί άνήσύχφ ταύτη
εξοχική κλίνη μου, έζαλίσθην τέλος έκ τοΰ χό·
που καί τής αϋπνίας, δτε απούσας μικρόν θόρυ
βον, έφαντάσθην, δτι κάποιος ήρχετο πρός τό
μέρος μου. Φόβος δε τότε μέ κατέλαβε καί ώς
νέος περιπλανώμενος ’Ιουδαίος, ένδύομαι έν τα
χείς πηδώ από τοΰ παραθύρου είς παρακείμενον
έξώστην και χωρίς νά εννοήσω πώς, πίπτω πρη
νής έπι τοΰ έδάφους.

«Πληγωμένος τόν πόδα καί τήν ρίνα, εγείρο
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μαι μετά κόπου καί αίμόφυρτος σύρομαι κατά
μήκος τού τοίχου, δν έπιτηδείως παρακάμπτω
καί κρύπτομαι όπισθεν αύτοϋ, όπως άποφύγω
τά βλέμματα τών διιρχομέ-.ων.
«Αί δυνάμεις μου βαθμηδόν έξαντλοΰνται, τό
δέ ψύχος μέ καταλαμβάνει καί αρχίζω νά τρέ
μω... Τετέλεσται, δλαι αί προσπάθεια! μου α
ποβαίνουν είς μάτην. Δέν δύναμαι νά φύγω. Εί
μαι αιχμάλωτος !

«Τετέλεσται ! Αισθάνομαι ήδη δτι είναι και- ■
ρός νά έκπλύνω τό αμάρτημά μου. Είμαι κλέ
πτης. Άφήρεσα 70 χιλ. φράγκων τού κυρίου
καί προστάτου μου. Καί τά χρήματα αυτά
είναι έτι έδώ. Τά κάτέχω. Άλλά δέν δύναμαι
ούτε λεπτόν πλέον νά τά κρατήσω
— Τετέλεσται ! φέρετέ με ήδη είς τήν φυ
λακήν, νά έξομολογηθώ τήν αμαρτίαν μου καί
άνακουφισθώ.

«Οί ένορκοι συσκέπτονται πρό ενός τετάρτου
τής ώρας. Τί δέ θ’ αποφασίσουν ; Ό δικηγόρος
μου μ’ «πλησίασε καί μοΰ είπε λέξεις τινάς διά
νά μέ παρηγορήση καί άπήλθεν.
«Άλλά διατί οί ένορκοι βραδύνουν:

— Ξέρειο, Μοσιού μου, έγώ στά δικά σας καρά
βια δέν έρχομαι μέσα, τό κανα δρκω.
— Γιατί, τζάνεμ, ποίος θά μάς φέρη τά ψώνια,
κανπό, φρούτα, καί άλλα ;
— Όπως θέέετε νά κάνετε ταΤς δουλειαΐς σας
ίλαις μόνοι σας. Σκοτόνει δ Κόχλερ τδν άνώτερό
του, έμεΐς βρίσκομαι τό μπελά μας, κόβει προχθές
δ ροϋσος τδ λαιμό του, πάλιν σέ μίς θέλουν νά
βρουν αίτια. Τινάζει δ άλλος τά μυαλά του, άνακρίσεις. "Αμ άφοϋ μόνοι σας βγάνετε τό σβέρκο
σας, δέν βγάνετε καί τή κοιλιά σας ;

ΌΛόρδος. Έ, γκό ντέμ,Μΐο Λαίδη, πηγκβίνομεν είς τό Άκρόπολς ;
Λοπω δ ύ της.Άκου, άκου, έγγλέζικα μιλάνε,
πηγκαίνομεν είς τδ Άκρόπολς I Δέν μοιάζουν μέ
τά Ελληνικά ;
Ή Λαίδη Όκι, βκι, Μιλόρδε, ίκι λβπωδιτσ.
Λοπ ωδ ύτ η ς. Βρέ, τούς φράγκους, τό ξέρουν
τό δνομά μου καί αγγλικά, έτσι μέ λένε άκου 1 λώ·
ποδιτσ 1. . Ώραΐο β-ομα, λώποδιτσ !

Α! ιοου, ο χωοων χρονιτα'..

Ό πρόεδρος μετά φωνής ήχηρβς :

— Είς πρόστιμον, άπαντά δ επιστάτης.

«Και μία κραυγή' 'απελπιστική, ήκούσθη έκ
τοΰ μέσου τών ακροατών. Ήτον ή μήτηρ μου 1

Τήν άνεγνώρισα.: Θεέ μού! Βοήθησέ την.
’Αφήσατε με νά τήν έναγκαλισθώ! διά τελευταίαν φοράν !»
Καί μετά τούτο ό ταμίας άφυπνίσθη δλως
έκπληκτος, τάς χεΐρας έχων .έτι έπί τής κε
φαλής καί στηριζομένας έπί τής τραπέζης τοΰ

γραφείου του.
Ή λυχνία, καιομένη μέχρι πρωίας είχε πλή
ρωσή τό δωμάτιον άσφυκτιώντος καπνού, ένφ
τό πλήκτρου τοΰ ωρολογίου . έσήμαινε τήν 5
τής πρωίας ώραν. Πρό αύτού έκειτο ή έτησία
Κατάστασις σχεδόν πλήρης έκ τών αριθμών,αί δέ
70 χιλ. φράγκων ήσαν άθικτοι εντός τοΰ χρημα
τοκιβωτίου.
— Θεέ μου! ήτο δνειρον λοιπόν, είπε καί
άναστενάξας έτελείωσε τήν έργασίαν του, έκλει
σε καλώς τούς σύρτας καί άπεσύρθη είς. τήν οι
κίαν του νά κοιμηθή.

Έπιμύΰιον. Δυστυχώς ύπάρχουσι καί τ.αμίαι
οΐτινες δέν ονειρεύονται.
(Έκ τοΰ γαλλικόν.)

Φ. Π.

πέντε

—’Ιδού τότε, Επιλέγει δ έξοχος πολίτης,
είκοσάφραγκα, 8ta νά τά διανείμης είς τούς καλούς αυ

— “Ενοχος 1 Είς τά καταναγκαστικά έργα I

τούς ανθρώπους.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Τό επόμενον παράδειγμα ηρωικής αφοσιώσεως εις
τήν μελέτην, αφηγούνται οί βιογράφοι τοΰ Χάλλερ,
διάσημου άνατόμου, βοτανολόγου καί ποιητοΰ τής Ελ
βετίας. ’Εργαζόμενος ημέράν τινα. ξπεσεν έχ τής έ
δρας καί ίπαθε κάταγμα τής διξιάς χειρός. Καί επεμψε
μέν πάραυτα, ινα προσχαλέσρ ιατρόν χειρουργόν, άλλά
μέχρι τής άφίξβως τούτου εξηκολούθέι να γράφη δια

Ή σκηνή έν Λονδίνφ.
Δύο κατάδικοι άγονται πρδ τής Λαιμητόμου και
κατά τδ γενικώς παραδεδεγμένων εδιμον, δ δήμιος έ
ρωτά τάς τελευταίας θελήσεις τοΰ καταδίκου.
— Έγώ θέλω, λέγει δ πρώτος, μία σαρδέλλα καί

ένα ποτήοι ζενιέβοα.
— Σύδέ;
— Έγώ, λέγει ό δεύτερος,
μήτην.

θέλω

νά ίδω

τδν κο

τής άριστεράς χειρός.

Ό Γαμβέτας οτε ήτο πρόεδρος τής Βουλής, προκειμένου νά δοθή έσπεφις έν τφ μεγάρφ τών Βου^βόνων, οί ύπηρέτάι μετά σπουδής «τακτοποιούν τα έν
αύτώ, ότε είσήλθεν δ επιστάτης και όσφρανθείς κα
πνόν, λέγει μεγαλοφώνως : Ποιον ζώον «τόλμησε να

Ό Βολταϊρος φυλακισθείς ύπδ τοΰ βασιλέως, μετ’
όλίγας ήμέρας άφέθη ελεύθερος ύπδ τοΰ ίδιου καί πά

καπνίση εδώ—Ά’ο ζώον έγώ, άπαντα έξαφνα δ Γαμβέτας.

ήγεμών τφ λέγει !
'
— *Εσο
καί θα φροντίσω περί σοΰ.
— Σάς είμαι ευγνώμων, άπαντα δ Βολταϊρος, αλλα
παρακαλώ, Μεγάλειότατε, -ουδέποτε να φροντίσητε
περί τής κατοικίας μου καί τής τροφής μου.

'Ο επιστάτης τότε έντρομος ζητεί συγγνώμην, ανα- ·
γνώρίσας αυτόν, άλλ δ Γαμβέτας τφ λέγει, έαν ητΟ
άλλος εις τί τιμωρίαν ήθελεν ύποβληθή ;

λιν, διότι τδν ηυχαρίστησεν ή παράστασις ένδς δρά

ματός του.
Όταν δ Βολταϊρος έπήγε νά τδν ευχαρίστηση, δ

φρόνιμος
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κατ ’ άπόφασιν τοΰ Γενικού £υμ@ουλίβυ συγκαλειται τήν 14 Φεβρουάριου 1903 ήριέραν Παρα
σκευήν καί ώραν 3 [λ,ρ εν τφ καταστήματα τής
’Εθνικής Τραπέζης ή ετήσια τακτική συνέλευ
σή τών μετόχων, «ίς ήν παραζαλοΰνται νά παρευρεθώσίν οί κατά τό άρδρον 47 τοΰ Καταστα
τικού δικαιούμενοι νά μετάσχωσεν αύτής κ.κ. μέ
τοχοι καί οί ειδικοί τούτων αντιπρόσωποι.
Οί κάτοχοι ανωνύμων μετοχών Οέλοντες νά
λάβωσι μέρος είς τήν τακτικήν ταύτην συνέλευ ■
σιν όφείλαυσι κατά τό έδάφιον α' τοΰ ipQpcu 51
τοΰ Καταστατικού δεκαπίντε ημέρας τουλάχι
στον προ τής ένάρξεως τών συνεδριάσεων νά καταθέσωσιν έπί αποδείξει τούς τίτλους αύτών,
εντός μέν τής Ελλάδος είς τήν Τράπεζαν κατ ’
εύΟέΐαν ή είς τά Υποκαταστήματα αύτής. ' '
Έν Βιέννη παρά τή Wiener Bank Verein.
Έν Κωνσταντινουπόλει παρά τφ κ. Λ. Ζαρίφη.

Γρίφος
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49 Γρίφος
2 τείχος ΕΛ 1 μόνη ΘΧ ϊως

£$Ο. Γρίφος
Η κα κα κα Λ ίτε ή Λ tov
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Γρίφος

Το : Βλ ζήν : φέρει Τούς ποΰ ΔΑ ζήν
Κισσός

ΑΪΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΉΣΕΩΝ
|«ου TEVXOYS

40. Ό ΠαυλΔχης κλαίει.

Οΰδείς ελυσεν αύτό.
41- Ή Τρίτη εΐνε άποφράς.

"Ελυσαν αυτό ή Δίς Σοφία Δημακοπουλου έξ ’Αθη
νών, ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έξ Άνηνών, ό χ.
Βασ. Πρωτοπαπάς έχ Σαγείχων, ό X. Π. Α. Παπα
θανασίου έχ Πατρών χαί Άλ.Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών.
42- Ό Μέγας Ναπολέων έξωρίβθη,

Πατρών χαί Άλ. Μιχαηλίδης έξ’ Αθηνών.
’Η Τάξις εΐνε

Ό Διοικητής

Στέφ. ϊτ^έϊτ.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Έλυσαν αυτό ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή χαί Δίς
Σοφία Δηχαχοπούλου έξ ’Αθηνών., δ’ χ. Βατ. Πρώτο
*
παπάς έκ-Σαγει’χων.,ό χ. Παναγ. Α. Παπαθανασίου έχ
}Ι.

Άθήναι τ# 7jj Ίανοναρίον 1903.

Αναγκαία.

"Ελυσαν αυτό ή Δίς Σοφία Δημαχοπούλου Δίς Πη
νελόπη Παπαχατζή έξ ’Αθηνών, ό χ. Βασ. Πρώτοπαπάς έχ Σαγειχων, δ χ. Παν. Α. Παπαθανασίου έχ
Πατρώ» χαί Α. Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών.

Β.Π. X. Όσλάβα Ρωσαί-άς. ’Επιστολή μετά
συνδρομής έλήφθι,. Άπόδειξις εστάλη ταχυδρομιχώς
μετ’ αριθμού λαχείου σας.-—Μ. Α. Θεσσαλονί
κην. Φύλλα σας στέλλονται τακτικώς, ώς εγκαίρως
σας έγράψαμεν πρός συμπλήρωσιν του έτους καί εξα
κολούθησή τοΰ νέου.—Κ. Α. Πύργον. Δελτάριον
έλήφθη. Έχει καλώς, έξαμηνίαν.— Γ. Π. Πάτρας,

·~

Ζητούμενον φύλλο» σας άπεστάλη μόλις ήλθα καί ήδη
σας άποστέλλεται πάλιν___ Α. Λ. Κωνστάντσαν.
Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστόϋμεν. Άπόδειξις μετ ’
άριθμοΰ λαχείου σας έσταλη ύμΐν ταχυδρομιχώς.—Β.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ

Σ- Καλάμας, ’Επιστολή χαΐ χρήματα έλήφθησαν.
Έγράψαμεν χ»! άναμένομεν νεωτέραν σας.—Μ. Ρ.

VBAIOKpii^"^—

ΛΕΞΙΚΟΥ- Έξεδόθη τό 7ον τεύχος περιέχον πίναχα
τών Καλαμών χαί άρθρα άπό τοΰ Έγχεφαλοσχλίρυνσις μέχρι τοΰ ’Επιγείου, έξ ών άναφέρομεν τά Έχφύλισις, Έλλας, Έλυμίανσις ηλεκτρική. Έκαστον
τεύχος τιμαται λ. 80,’ έν ταϊς έπαρχιαιςλ. 90, έν δέ
τη αλλοδαπή δρ. 1. Έχδόται Μπέχ χαίΜπάρτ.

I. A. ΒΡΕΤΟΥ· Εγκυκλοπαιδικόν 'Ημερολόγιου
τοΰ ιφο? ’Εκδότης ’Ιωάννης Κολλάρος Άθήναι.
Έξεδόθη έν μεγίστη φιλοκαλία χαί πλούτφ γνώ-,
σεων ποιχίλων τό ήμερολόγιον του χ. I. Βρετοϋ,
χατά τό σύστημα περίπου τοΰ Γαλλικού Hachelte,
περιέχον τόσα χαι τόσα ζητήματα, ώστε δικαίως δύ
ναται να όνομασθή «μικρά εγκυκλοπαίδεια».
Τιματάι δραχ. 300. ’Εξωτερικόν φρ. 3,00.

Ι· ΜΕΛΙΟΥ

Ν έα Άγο ρά·
Πωλοΰνται χοιρινά χρέατα άρίστης ποιότητος- Κατασκευάζονται χοιρομήρια (jampons) εξαίρετα, λου·.
χάνικα χαί διάφορα άλλα χοίροια έδώδιμα, αντάξια
τής καλής όρέξεως και χαλλιφαγίας.

Ghidigeni. Ταχ. επιταγή έληφθη. Εΰχαριστουμεν. Ταχυδρομιχώς λαμβάνετε απόδειξιν.— I. Ζ. Τ.
Σεβερϊνον. Ταχ. επιταγή έλήφθη.Έύχαριστοϋμεν, γράφομεν.—Β. Π. Σαγέϊχα. ’Επιστολή χαί
λύσις αινιγμάτων έλήφθησαν. "Εχει καλώς. Γράφομεν.
— Γ. Π. Π άτ ρας, καί Β. Π. Σαγέϊχα. Λύσεις
έλήφθησαν. Έχει καλώς.— Μ. X. Μ ε σ ο λ ό γγ ι ον .
Συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστόϋμεν. Άπόδειξις μετ’
άριθμοΰ λαχείου εστάλη ύυΐν- ταχυδρομιχώς-— Σ. Ν.
Π. Leordeni. ’Επιστολή έληφθη. Συνεμορφώθη-

μεν χαί απαντώαεν ταχυδρομιχώς·—Υ. Φ. 'Αλμυ
ρόν. Συνεστημενη μετά συνδρομής έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξις μετ’αριθμοϋ λαχείου έστάλη
ταχυδρομιχώς — A. Α, Ά ρ γ ο σ τ ό λ ι ο ν . ’Επι
στολή έλήφθη. Άναμένομεν νεωτέραν σας.—Η. Σ.
Πάτρας, "Εχει καλώς· Άναμένομεν ύπόλοιπο».—
I. Ο, Κ ω ν)π ο λ ι ν. Ώραία επιστολή έλήφθη καί «ΰχαριστοΰμεν διά καλλίστας καί ειλικρινείς εΰχάς,.αντεπευχόμενοι τά βέλτιστα καί όμοια δ|
*
ύμας.—Ν.
Π. Καλ.άμας. Συνδρομή έλήφθη. · Άπόδειξις μετ’
αριθμού λαχείου σας έστάλη ταχυδρομιχώς- Εύχαριστουμεν.—

Άθήναις έκ τοΟ Τυπογράφε (ου
* τών Καταστημάτων Ανίατη EwwavasvCtev
4

