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ΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Β. ΠΟΛΟΥ
Η ΝΕΑΑΠΟΣΤΟΛΗΤΟΥΠΗΡΥ

’Ιδού λοιπόν καί πάλιν ό πλοίαρχος ΙΙήρυ 
πειρώμενος νά προσέγγιση τήν απροσπέλαστου 
ταύτην τοΰ πλανήτου μας άκραν. Τήν 17 παρ. 
’Ιουλίου έπιβαίνών τοΰ Ι’οΰσβελτ έγκατέλειψε τό 
Σίδνεϋ, έν τή Ν. Σκωτία, διευθυνόμένος πρός 
τάς Αρκτικάς χώρας.

Φαίνεται, ότι τό ιδανικόν αυτό σημεΐον τής 
σφαίρας ημών είνε ό σκοπός τοΰ βίου του. Μετ’ 
επιμονής καί καρτερίας αξιοθαύμαστου, παρ’ 
ΰλας τάς φρικώδεις κακουχίας, τάς ΰπερεχούσας 
τών Ανθρωπίνων δυνάμεων, επαναλαμβάνει τάς 
πλέον αυΟάδεις απόπειρας πρός κατάκτησιν τοΰ 
Πόλου, έν φ ονειρεύεται νά ύψωση τήν σημαίαν 
τώλ' Ηνωμένων Πολιτειών.

’Εν έτει 1886 προσεπάθησε νά διϊσδύση μέ
χρι τής Γροιλανδίας. Τώ 1891—92 διήλθε τό 
βόρειον ταύτης μέρος καί ανεκοίνωσεν, ότι ή γή 
αϋτη είνε νήσος. Δυστυχώς διαρκοΰντος τοΰ τα- 
ξειδίου έθραύσθη ή κνήμη του. Έκ τής Γροι
λανδίας ήθέλησε νά προσέγγιση τόν ΙΙόλον. καί 
από έτους είς έτος διαρρεύσαντος τοΰ 1893 έπα
νέλαβε τάς επικινδύνους άνά τους πάγους πο
ρείας του.

Άναχωρήσας έκ νέου τό 1898 έπαθε ψύξιν 
τών δύο ποδών του, ήναγκάσθησαν δ’ έκ τούτου 
νά τφ Αποκόψουν πολλούς δακτύλους. Άλλ’ 
αιωνίως ακαταπόνητος έπανέλαβε τήν πρός βορ- 
ράν άγουσαν τφ 1900 καί εΐτα τώ 1901. Τώ 
1902 προσήγγισε 84ο 17'. Έπανελθών δέ τώ 
1905—06 προσήγγισε τήν 87ο 6'. υπερνικήσας 
τόν Cagni τής αποστολής τοΰ Δουκός τών Ά- 
βρουζίων, δστις είχε φθάσει μέχρι τής 86ο 33'. 
"Αλλως τε αυτός μετά τών συντρόφων του άπέ- 
θανον έκ τής πείνης.

Καί όμως παρά τάς σκληρός ταύτας ταλαιπω
ρίας, ο Πήρυ δέν άπεθαρρύνθη ακόμη καί διά 

τής ακαταπόνητου δραστηριότητός του έπεδόθη 
έκ νέου είς τό ευγενές ό'νειρόν του μέ πίστιν 
Ακράδαντου καίτοι οι πολλοί αποκ.αλοϋσι χιμαι
ρικόν τό ό'νειρόν τούτο.

Ό Αξιοθαύμαστος έξερευνητής διήλθε τό πεν
τηκοστόν έτος, Αλλά είνε πλήρης φυσικής ζωτι- 
κότητος, πάντοτε δέ μετά τοΰ αυτού ζήλου απο
βλέπει είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ ονείρου του. Τό 
πλοίον του Ρ ο ϋζ β ελτ είνε αυτό τούτο, δι’ ού 
τώ 1905 έξέδραμεν, έκτιμήσας οι'τω τά προτερή
ματα του. Ναυπηγηθεί' είδικώς διά τά πολικά

Ό πλοίαρχο; Πήρυ 
ίνό’ύιαίνο; ιήν πολικήν αΰιον οιολήν.
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ταξείδια καί ύπο τήνέπίβλεψιν αύτοΰ τοΰ Πήρυ 
έχει μήκος GO μ. και πλάτος 12, καί τρόπιδα 
οΰτω κατεσκευασμένην, ώστε ν’ άνοίγη δίοδον 
μέσον τών πάγων. Άνθρακες καί τρο<ραί διά 
μίαν τριετίαν έφορτώθήσαν έπ’ αυτού. Οίίτω ό 
ΙΙήρυ ελπίζει νά έπιστρέψη έντός τοΰ ήμίσεος 
αύτοΰχρονικού διαστήματος,φέρων είς πέρα; τόν 
σκοπόν του. Δηλαδή κατά τύν Αύγουστον τοΰ 
προσεχούς έτους νά είνε εί; τήν πατρίδα του.

Διερχόμενος διά τοΰ πορθμού Μπελ-’Ίσλ, 
μεταξύ τής Ν. Γής καί τοϋ Ααβραδώρ ό ΙΙήρυ 
οφείλει νά διατρέξη μακράν οδόν άπό τής δυτί-

δπου κοιτώ 1905-06 ομοίως είχε παραχειμάσει. 
Έγκαταλείπων οΰτω τό πλοίον του κατά τόν 

προσεχή Φεβρουάριον, θά άκολουθ ήση δι’ ελ
κήθρων πρός δυσμάς τήν βόρειον παραλίαν τής 
γή; τοΰ Γκράντ μέχρι τοΰ ακρωτηρίου Κολομβία 
καί ίσιος άπωτέρω. Εΐτα θέλει εγκαταλείπει τήν 
αρκτικήν ταύτην χώραν, πορευόμενος πρός βορ- 
ράν διά μέσου τών επιπλεόντων πάγων, εχων 
ύπ’ ίίψει του τήν παρέκκλισιν, ήτις κατά τό τε
λευταίου του ταξείδιον τόν παρέσυρεν άπό τής 
προς τύν πόλον διευθύνσεώς του.

Κατά τό τελευταίου ταξείδιον του ο ΙΙήρυ
κής πλευράς τής 
Γροιλανδίας, διά 
τοΰ πορθμού τοΰ 
Δάβη καί τή; θα
λάσσης τοΰ Μπα- 
φέν.

Έκεΐθεν πρέπει 
νά εισχώρηση εί; 
τύν πορθμόν τοΰ 
Σμίθ. Είςτά παρά
λια δέ τοΰ Wlia- 
lc-S·.mild θά πα
ραλαβή εικοσάδα 
Έ σκι μιόων κυνι|- 
γών καί οδηγών 
αννών μετάτών οι
κογενειών των, ή
τοι έν ολ<[> περί 
τά 40-δΟ άτομα.
25(1 περίπου κύνας διά τά έλκυθρα. 
νητή; υπολογίζει νά κάμψη τό άκρωτήριον 
ριδαν είς τήν ’Ανατολικήν ακραν τής γή; 
Γκράντ, κατά μήνα Σεπτέμβριον, θά προσπα- 
θήπη δέ νά έτοιμάση τάς προμήθεια; τοΰ 
πλοίου έπί τής αρκτική; άκτή; τή; γή; ταύτη;,

7’’ /’ογ<7/7γλγ r·· Σ.·'ών<" AurDi’rrrat .τ> .- π'ι;
Οα/.άοηα;.

έπροχώρησε μέχρι 
τοΰ 377 χιλιομέ
τρου. Ά ραγε θά 
φθάση ήδη τόν 
σκοπόν του ; ’Επι
τρέπεται, νομίζο- 
μεν, ν’ άμφιβάλ- 
λωμεν, παρ’ ίίλας 
τάς αισιοδοξίαςτοΰ 
θ αλεοο ΰ έξερευνη- 
τοΰ, διότι τοιαυτη 
έπιχείρησι; είνε α
δύνατον νά μή 
προσκόψη είς εμ
πόδια ανυπέρβλητα 
δυστυχώς.

Έν τούτοις παρά 
τάς εύχάς τοΰ προ

έδρου Ροΰσβελτ, ήνώθησαν καί αί εγκάρ
διοι εύχαί όλου τοΰ κόσμου πρό; επιτυχίαν 
τοΰ σκοπού τούτου, αί δέ πρώται ειδήσεις 
περί τοϋ τολμηρού έξερευνητού αναμένονται 
εναγών ί ως.

Συγχρόνως θά έπίβιβάσ·.]
Ό έξερέυ- 

Σέ- 
τού

ΑΝ. ΠΡΙΝ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

i'll «Φύσις είνε περιοδικόν παγκόσμιον καί εγκυ
κλοπαιδικόν· άσχολεΐται περί ίλιυν τών ζητημάτων, 
φιλολογικών, κοινωνικών, Βιομηχανικών, κ.λ. Πζ.ει- 
στο·. τών γνωστών μοι συναδέλφων διατρεχουσι τήν 
«Ί'όσιν» άπλήστως' ιδού διατί άπό καιρού είς καιρόν 
διαπραγματεύομαι καί ιατρικά ζητήματα εις τάς στή- 
λας της).

"Εν έξ ών τά μάλιστα έξέπληξεν ήμδίς κζτά 
τό ιατρικόν φοιτητικόν στάδιον. ε’νε ή πζρζ- 
τήρησ.ς. οτι έν τε τοΐ; νοσοκομείο'.; κζί τή ια
τρική σχολή ελάχιστα ασχολούνται περί νόσου, 
•ήτις όμολογουμένως έστίν έκ τών συχνότατων, 
δηλαδή περί τής διαοΓΟ/.ί/ς τού στομάχου.

Άνζμιμ.νησκόμεθζ έτι τών καθ' έκζστζ 
μακρών έςηγήσεων τών καθηγητών ήμών. έν 
τοΐ; περί δυσπεφίζς. γζστρίτιδος κκϊ γκστρζλ.- 
γίζ; μαθημζσιν αύτών, άλλ' έπίσης ζνζμιμνη- 
σκόμεΟζ τή; βρζχύτητος τών περί στομαχική;

διαστολής πραγματευόμενων μαθημάτων ζύτών 
ώ; ζν εί η πάθησι; κύτη δέν ητον αξία πλειό- 
νων τιμών, είτε ώ; έκ τη; σπανιότητό: τη;, είτε 
ύπό τήν έ'ποψιν τη; κζκοηθείζ; τοϋ προγνω
στικού.

Ούδεποτε εύρισκοαεν έν τοΐ; νοσοκου.είοι; εγ
γεγραμμένου ώ; διαγνωστικόν. κζτζντικρύ τοΰ 
ονόματος νόσου τινός. τάς λέξεις διαστολή τοϋ 
στομάχου . Χαί μέν βλέπομεν άπό καιρού εί; 
καιρόν τόν έπιστζτοϋντζ τή; υπηρεσία; νά βέ
βαιοί τήν νόσον ταύτην, άλλα τοΰτο ποιεί ό 
κλινίζρχο; ώ; τάχιστα. ζύτοσχεδίω:. ούτως εί- 
πεΐν καί έν ολίγζις λεςεσιν, ΐνζ περί άλλων πα
θήσεων κζί σοβζρωτέρων, κατ' αύτόν. ζσχοληθή.

"Ο.τιδέ ώθεΐ ήμζ; νά νομίζωμεν, ότι ό δείνα 
καθηγητής, ό δείνα ιατρό; τών νοσοκομείων, ή ό 
ό δείνα συγγρζφεύ;. ό>: έν πζρόδω διζτρίβουσι

περί τοΰ θέματος, κατζψζύοντες τοΰτο, είνε οτι 
πζρά τοΐ; πελάτζι; ήμών. καθημερινώς εύρι- 
σκόμεθζ ένώπιον τή; πζθήσεως ταύτης μόνη; 
ή μετ’ άλλων συνοδευομένης· ότε μέν ό μεθ’ 
ήμών διζλεγόμενό; έστι πρόσωπον ζρκετζ οί- 
κείως έ’χον ι 
περιδιαβάζον δλως κζί περί διαφόρων πρ: 
των όν.ιλοϋν. συμβουλευτικά περί τοΰ τ 
τής κζτζπολεμ.ήσεω; τών αερίων, άτινα : 
πνίγουσιν αύτόν, κατόπιν έκάστης λήψεω 
φης. ότε δέ οί περί τον ασθενή, ον έ’φθημεν έπι- 
σκεοθέντες, συγγενείς ή φίλοι, δέν θ' άφήσωσιν 
ήμά; νά έςέλθωμεν τή; οικία; πριν ή μά; όμ.ι- 
λήσωσι περί τή; κακή; γενομένης πέψεω; ζύ
τών ή περί τοΰ έςογκωμένου αύτών στομάχου 
μετά παν γεύμα ή ^εΐπνον.

Δέον ούχ ήττον νζ παρζ^εχθώμεν. οτι ή στο
μαχική διαστολή δέν ζνζφζίνετζι μόνη πζρα 
τώ πάσχοντι, κζί οτι τζ συμπτώμζτζ τή; νό- 

<ετά τών συμ- 
σοβζρωτέρων παθήσεων τούτο δ’ 
-’-ία, δΓ ήν παρζμελεΐτζι ή νόσο;

: έπί παρουσία χρονιάς γζστρϊ- 
τιδο; ή έπιμόνου γαστραλγίας έπιζητεΐται ή 
κζτζπολέμησι; τών όδυνηροτέρων φαινομένων 

,ί νευρασθενικού, έπιζητεΐ- 
_ ·■ » ■ »* ί..■ου νευρικού συστήματος ζζτζπρζυνσις 

έπιρρωστικών μέσων ζνζκτησι; 
κζί πάντα μέν 

:λήν άλλ’ όμως, πζρα 
τούτο ύπαρχε·, έτερον κεφζλζιωδεστέρζ; 
δαιότητος. τό τής ζνζγνωρίσεως δηλαδή

... , .
τούτων τών παθήσεων, κζί ήτις 
ζύτώ έστίν ή αιτία τών λοιπών, 

τή ένάρςει αύτή;."Αλ
την ζνζγνωρίσητε κζί 

• έάν έτέρωΟεν πζρζ- 
■όν πελάτην σζς. 

ήν προσεχή νέζν τή; νόσου έμφζ- 
ζπζιτούμενζ μέτρα, έγκζίρω; καί 
τοΰ κακού θεραπείαν, δύναται τι; 
βέβαιο;, οτι πάντα τζΰτζ τά τή; 
τή; γαστραλγία; ή νευρασθενείζ; 
άτινα θά ήδύνατό τι; έπιτυχώ; νζ

διζλεγόμενό; έστι
πρό; ήμζ; κζί οπερ μα; ζητεί συμ- 

ί περί διαφόρων πραγμά-

• /· I
σου δύνανται νζ συγχυσθώσι μ 
πτωμάτων 
ίσως είνε ή αίτ 
αύτη· κζί οντω;

; ή επιμόνου

προκεί’ζενου π. ·/. πεο 
τκ’. Ζ ί

71 δ -
γείκς του ττώσχοντο;· 
λώς έχουσ’Ζ

η; υ- 
ζύτζ κα- 
• V ’ ο,ητημζ 

σπου-
οκ’.οτζτος. * 
στομαχική; διαστολή;, ήτις χρονολογικοί; 
γεΐτζι πασών τι ’ “
συχνάκις έν 
ζτε πζραμεληθεΐσζ άμα 
λω; τε δέ δέν δύνζσθε νά 
τήν θερζπεύσητε δεόντως’ 
μελεΐτε νά προειδοποιήσατε 
οπω; κατά τ· 
νησιν λάβγ, τ’ 
πρό; τελείαν 
νά ή σχεδόν 
νζστοίτιδο:. ·I »
συ·Λτ:τώυ.κτκ. 
έςήλειφεν έν μτκρώ χρόνω. δέν θά βρζδύνωσι ν 
ζνζφζνώσι πάντοτε οδυνηρότερα καί απειλη
τικότερα.

Τίνζ είσί τζ τής διαστολή; τού στομάχου ση
μεία : τό διαγνωστικόν αύτή; είνε έκ τών εύχε- 
ρεστζτων. ΊΙ έπικρουσι; τής έπιγζστρικής χω
ράς. αποδίδει ήχον ζντιφυσιολογικόν κκί λίζν 

ποτόμ.ως σζ/.εύ- 
...... ......—>4 κυ- 
τκ συ'λττώυ.κτκ• »

; χαλεπή; 
οϋ στομάχου, ή έκφυγή 
ον εύκολο; τών αερίων.

συνυπζρχούσης σχεδόν πάντοτε τή; συμφορή- 
σεω; τού προσώπου, μετά τό φζγητόν, αλλαγή 
τι; έν τή κζνονικότητι τών λειτουργιών τού εν
τέρου, ε’τε υπάρχει διάρροια, ή τούναντίον δυσ- 
κοιλιότη; οί βζτρζχικοί θόρυβοι κατά τήν κζτά- 
κλισιν. ή ξηρότη; τής γλώσση;, αί ταραχζί τής 
όρέξεω; κζί τέλος συχνάκι; ή αλλαγή χαρακτή
ρας, οστις καθίσταται ήττον ίλζρό; κζί περισσό
τερον μελζγχ ολικός.

ΙΙοΐζ ιατρικά φάρμακα είνε καλόν νά έπιφέ- 
ρωμεν : Έν πρώτοι; τά συχνάκι; έπαναλζμβζνό- 
μενζ καθάρσια. Ίκζνώς κζτεγέλασζν τής αρ
χαία; ιατρικής, τόσον συχνώ; έκθειζζούσης τά 
κζθζρκτικζ φάρμζκζ. Δεν εί'μ.εθζ μέν έξ εκείνων 
οΐτινες είκή καί χύδην έγκωμιάζουσι ταΰτα, ώς 
άλλοτε, άλλ' ή τούτων χρήσις. έστίν έντζύθζ ρη- 
τώς ένδεδειγμένη.

‘Από τινων έτών. ήμέρζν, παρ' ήμέρζν, διατ- 
τάσσονται τά κζθζοκτικά είς τού; έκ τυφοειδούς 
πυρετού πάσχοντζς. Τοΰ'τ’ αύτό συμβαίνει καί 
διά τήν διαστολήν τού στομάχου, ενθζ. έν αφθονία 
εύρίσκομεν τά; ζυμώσεις.

Αλλά παρά τά κζθζρκτικζ όφείλομεν νά 
τοποθετήσωμεν τήν στομαχικήν άντισηψίζν, τή 
βοήθεια αντισηπτικών τινων τοΰ πεπτικού σω- 
λήνος. Φρονόΰμεν δ όμως, ότι δέον νά τεθή κατά 
μέρος τό salol, τό naptllol κζί τό bcn.jo- 
liaplliol, μή γίνητζι δέ χρήσις ή τού ύδροχλω- 
ρικοϋ οξέος. Ευθύς δέ ώς ό ασθενής αίσθζνθή 
αίσθημά τι καύματος, πρέπει νά παύση ή χρήσι; 
τών φαρμάκων. Άλλα το κατ' εκλογήν φάρμα
κου έστίν ό άνθρζξ έν κόνεΓ ιδού δέ ό τύπος 
αύτοΰ:

Salicylate lie llismoutli 
Cliarhon pulverise 
Extrait de helladrnie 
Hlycorino naitre 
Micl blanc

‘ Λ A 10 gramm.
O gr. 40 

GO gramm.
140 gr.

Αηπτέον έν κοχλιάριον τοΰ καφέ είς έκαστον 
φζγητόν. ΙΙροσθέσωμεν θρεπτικήν δίαιταν, άπό 
τής οποίας δέον ν' ζποκλεισθή πζν οίνοπνευ- 
μζ.τικόν υγρόν, ώς κζί τά όσπρια ξηρά ή χλωρά. 

Παοίσιοι
Π. Ν. ΔΙΒΑΡΗΣ

’Ιατρός

έκτεταμ.μένον. κζί έάν τυχόν ζπ——, .... 
σωμεν τόν ασθενή. άκούομεν λίαν καθαρώς 
μζτοειδή θόρυβον.
τζΰτζ, είσίν ώ; ήδη έρρέθη ή ζίσθησι 
πέψεως, ή έξόγκωσις 
κζτά τό μάλλον ή ή

< ω:
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ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Η ΝΕΑ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ

"Αν και ή Ερζεγοβίνη ούσιαστικώς ανήκει 
άπό τοΰ 1878 εις τήν Αυστρίαν, τεθεϊσα υπό 
τήν διαχείρισιν τής Δυνάμεως ταύτης διά τής 
Βερολινείου συνθήκης, τυπικώς δέ μόνον άπετέ- 
λει δήθεν ακόμη τουρκικήν επαρχίαν, έν τούτοι; 
έξηγέρθη θόρυβος αρκετός εσχάτως, ένεκα τής 
επισήμου άνακηρύξεώς της εις επαρχίαν Αυστρι
ακήν. Φυσικόν δέ ήτο νά προκόψουν διαμαρτυ- 
ρίαι έκ μέρους τής Τουρκίας και πρό πάντων τής 
Σερβίας, ήτις ένεθυμήθη, οτι εις παλαιούς και 
ευτυχείς χρόνους, μεσοΰντος τοΰ Ζ’ αϊώνος, είχε 
καταλάβει τιήν Έρζεγοβίνην.

Νομίζομεν δθεν, ότι δλίγα τινα περί τής χώ
ρας ταύτης θ’ άναγνωσθώσι μετ’ ενδιαφέροντος 
νΰν, οτε τά βλέμματα όλου τοΰ κόσμου στρέφον
ται προς ταύτην.

Ι'εωργεκά προϊόντα
Ένφ ή ΙΙοσνία ενοχλείται άπό δριμεις χειμώ

νας, ιδιάζοντας εις τά εσώτερα των Βαλκανίων 
χωρών, ή ’Ερζεγοβίνη απολαμβάνει, εις τά νό
τια μέρη, κλίματος υποτροπικού. Δηλαδή εις τά 
περίχωρα τοΰ Μοστάρ, πρωτευούσης τής Ερζε
γοβίνης, αί ροδαϊ περί τά τέλη τοΰ Δεκειιβρίου 
εισ'ι κατάφορτοι έκ ρόδων, ιός έπι τό πλεΐστον και 
ούχί υπό πάχνης. "Αμα δέ τή ένάρξει τής άνοί- 
ξεως επικρατεί καύσων’έν Ερζεγοβίνη, οστις. τοΰ 
θέρους μεσοΰντος, καθίσταται ανυπόφορος τε
λείως.

Ώς έκ τούτου ή καλλιέργεια τής γής έν τή 
χώρφ ταύτη δίδει καλλίτερα άποτελέσματα.

Άφ’ δτου δέ ήσύχασεν, ώς κα'ι ή Βοσνία, έκ 
τών Εξεγέρσεων και πολέμων, οι'τινες έπι μακρόν 
τάς έμάστιζον, ήρχισαν νά βελτιώνται γεωργι- 
κώς. Φυτά δέρ'Ιρεπτικά. ά'τινα ήσαν άγνωστα εις 
τάς χώρας ταύτας, τά γεώμηλα και τά τεύτλα έπι 
παραδείγματι, ήδη παράγονται εις ποσότητας 
σημαντικός. Διά τήν αμπελουργίαν ή κυβέρνη- 
σις κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν διά νά έπιτύχη 
διπλάσιάν άπόδοσιν καί κατά ποιότητα καί κατά, 
ποσότητα. Δωρεάν προμηθεύει εις τους αμπε
λουργούς ψεκαστήρας καί θειϊκόν χαλκόν, δίδει 
μαθήματα κατ’ έτος διά τούς καλλιεργητάς, τούς 
τρυγητός καί τούς οινοπαραγωγούς. καί βρα
βεία απονέμει εις τούς ίδιοκτήτα; τών εξαιρετι
κών αμπελώνων. Πρό; τουτοις παρέχει εκλεκτά 
είδη αμπέλων, ώς καί παν χρήσιμον διά τήν καλ
λιέργειαν έργαλεΐον καί μηχάνημα παρέχει επί 
πιστώσει.

’Ανάλογα επίσης μέτρα έλήφθησαν καί ώς 
προςτιήν καπνοπαραγωγήν.' 11 χώρα είνεορεινή, 
άλλ’ υπάρχει καί πεδιάς εκτάκτως γόνιμος, ή

«λευκή πεδιάς» δπου εκτείνεται καί τό Μοστάρ 
ή πρωτεύουσα τής ’Ερζεγοβίνης.

'II τοπογραφία της

Τό Μοστάρ κατά πολύ μειονεκτοΰν, ώς προς 
τόν πληθυσμόν, τοΰ Σαράγεβον, πρωτευούσης 
τής Βοσνίας καί άριθμούσης 40 χιλ. κατοίκων, 
δέν έχει πλείονας τών 14 χιλιάδων. Είνε μία 
πόλις ωραία, μέ τάς γραφικός στέγας τών οικιών 
της, έστεγασμένων δι’ ερυθρών κεράμων.

Έκ τοΰ Μοστάρ διακρίνεται τό πελώριον ό'ρος 
Βελές, ούτινος ή κορυφή είνε γυμνή, άλλ’ αί 
ύπώρειαι είνε κεκαλυμμέναι υπό πυκνών δασών, 
άφθονοΰσαι κυνηγίου, προπάντων δορκάδων, 
αιγάγρων ώς καί άρκτων.

Τό κλίμα, ώς προείπομεν, είνε γλυκύ, σπά
νιοι δέ είνε οί δριμεις χειμώνες καί ή χιών. Αί 
οίκίαι τοΰ Μοστάρ είνε κτισμένοι επί τών κλι- 
τύων τών όρέων καί παρέχουν θέαν μικρών 
έπαύλεων καί πύργων. Διαιρούνται δέ εις δύο 
τμήματα, χωριζόμενα διά τού ποταμού Ναρέντα, 
ού αί ό'χθαι ένούνται διά τίνος γεφύρας παλαιός. 
Οί κάτοικοι είνε μεγαλόσωμοι, εύρωστοι, μέ 
πρόσωπα κανονικά, ένδύονται δέ μέ τιήν γραφι
κήν έθνικήν ενδυμασίαν. Ενδιαφέροντα κτίρια 
έν τή πρωτευούση είνε ή ορθόδοξος Μητρόπο- 
λις, πολλά τζαμία, τό τοπαρχεϊον, εν ώραΐον ξε
νοδοχείου κτλ.

’Επίσης ή πρωτεύουσα είνε τό κέντρον τής 
βιομηχανίας τοΰ εξαίρετου καπνού καί τή; οινο
παραγωγή;. Ού μακράν δέ τοΰ Μοστάρ εύρίσκε- 
ται τό Βλαγάϊ, άλλοτε έδρα τών κυριάρχων τής 
Βοσνίας καί νΰν άπλοΰν χωρίον.

’Επί τή; αριστερά; δέ όχθης τοΰ Ναρέντα 
ώραΐον χωρίον έξαπλοΰται, τό ιστορικόν ΓΙ ο- 
τσιτέλι, τό όποιον άλλοτε ήτο φωλεό φοβε
ρών ληστών, νεμομένων ιδία τάς γειτονικά; πα
ραλία; τοΰ Άδριατικοΰ. Τιήν σήμερον όμως είνε 
είρηνικωτέρα φωλεό έγχελύων μόνον, ών αφθο
νία υπάρχει έν τώ ποταμιό.

Έν Ερζεγοβίνη, έκτο; τή; πρωτευούσης, καί 
ταύτη; δλιγανθρώπου, δέν υπάρχουν άλλα κέν
τρα ενδιαφέροντα, ούτε είνε έλπίς νά σχη- 
ματισθώσι τοιαΰτα ταχέως, καί τούτο, διότι δέν 
υπάρχει έν τή χώρφ ταύτη καθ’ ολοκληρίαν βιο
μηχανία.

Άπ’ εναντίας όμως Ιν Βοσνία ή βιομηχανία 
προοδεύει καί πρό πάντων ή ταπητουργία.

Τή; Ερζεγοβίνη; δμως ό πλούτο; καί ή ζωή 
έγκειται εϊ; τιήν άνάπτυξιν τής οινοπαραγωγή; 
καί τοΰ καπνού.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Μ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΗ ΓΑΛΗ

Τό δέραα τής γαλής, ώς γνωι τόν, παράγει 
ηλεκτρισμόν. ‘Ιδού λοιπόν ώραΐον πείραμα δι’ 

ον άποδεικνύεται τούτο.
Θέσατε τούς πόδας μιας καθέκλας εντός πο

νηριών, ών ή βάσις νά είτε στερεά. Παρακαλέ- 
σατε είτα εν πρόσωπον νά καθήση έπι τής άπο- 
μονωθείσης ταύτης καθέκλας καί νά στηρίξΐ) τονς 
πόδας τον έπι μιας ράβδον τής καρέκλας, ώς 
φαίνεται καί έν τή είκόνι. Τότε έπι τών γονάτοιν 
τον τοποθετείτε μίαν γαλήν ήσυχον, ής δέον 
νά κρατή τόνπάδα τό καθήμενον πρόσωπον. 
Δεύτερον δέ ιίτομον θωπεύει τήν γαλήν. Τότε 
άν ό κν.ιοός είνε ξηρός, θά ακούετε εις έκάστην 
διά τής χειρός θωπείαν τριγμούς, όφειλομέ- 
νονς εις πολυαρίθμους σπινθήρας, οι'τινες επι
φέρουν εις τήν ανύποπτου γαλήν φρικιάσεΐς. 
Οϋτωώς βλέπετε έσχηματίσθη ζώσα ήλεκτρική 
συσκευή, ό δε παραγόμενος ηλεκτρισμός αύζά- 
νει άναλόγως τής προστριβής διά τής χειρός. 
Προσθέτομεν δέ οτι όκτόι ί'ως δέκα προστριβαί 
είνε άρκετάι, οπότε πλησιάζοντες τήν χεΐρα σας 
επί τής χειρός καί παντός Άλλου μέλους τοΰ 
σώματος τον άπομονωθέντος προσώπου, δύ- 
νασθε νά κάμετε πολλά πειράματα τοΰ στατικού 
ηλεκτρισμού.

Τό παίγΐ’ίον τούτο διά νά έπιτι'χ//. πρέπει νά 
ληφθώσιν at επόμενοι προφυλάξεις.

Ιον). Νά πειραματισθήτε εν καιρώ φνχρώ 
καί ξηρώ καί κατά προτίμησιν πλησίον τοΰ 
πυράς.

2<jv) Τό πρόσωπον. δπερ θά θιοπεΰση τήν 
γαλήν νά θερμάνη ολίγον τάς χεΐρας του προη
γουμένως.

4ον) ΎΖ τριβή επί τον δέρματος τής γαλής 
>·ά μι/ γίνετα·. ισχυρά.

Προσθέτομεν δέ ότι είνε κυνδυνώδες νά πλη- 
σιάσητε τήν χεΐρα σας μετά τήν τριβήν έπι τών 
οφθαλμών τοΰ άπομεμονωμένον προσώπου.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αί παΟήσδες τών βλεφάρων
"Ολαι at φλογιόσεις τών βλεφάρων. ή βλ,εφα- 

ο τις, ή έπιβο/.βΐτις κ.λ.π. προκαλοΰν πόνους α
φόρητους, οι'τινες αποσοβούν tai μόνον μέ συχ

νός πλύσεις Αντισηπτικών.
Κατά τής φλογώισεως τής βλεννώδους μεμ

βράνης ή όποια ένώτει τον βολβόν τον όφθαλμον 
μέ τά βλέραρα, κάμετε χρήσιν πλύσεων μαλακ
τικών μέ ζεστόν ί'δωρ σταλάζοντες εις αύτό μερι
κός σταγόνας κολ.λνρίον ίκ θειούχου φευδαργϋ- 
ρον, τοΰ όποιοι· τήν ποσότητα θά σάς υπόδειξη 
ό ιατρός. 'Όταν ή φλόγωσις γίνεται εις τό άκρον 
τοΰ βλεφάρου καί. προσβάλλη τό /ιερός τιον 
βλεφαρίδων βλεφαρπις αρχίσατε άμέσως σοβα
ρά ■ θεραπείαν ιιέ χλιαράς πλύσεις (Ιυίϊοη) διά 
χα/ιαιμύ/λοι· ΐ) βορικοΰχου ύδατος, τ! ν όποιαν ό 

ιατρός συμπληρο7. διατάσσων μίαν κατάλληλον 
αλοιφήν.

Ό Ιατρός <5αςΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Κατά τών οχληρών ζωϋφέων.
II μκστ'.ς τών οίζ.'.ών κζτκ τό θέρο; είνε 

ζνζαφιβύ/.ω: οί κορέοι. Ιδού σκευζσ'.ζ ζποτε- 
λ.εσμζτική, έςολοΟρεόοοσκ τζ άηδίί τζϋτζ ζωύ-

τζ ωζ των :

Aqua 1(1(10,0
Acid, cai-liijnique •’0.0
01. lini •2.0
Liqu. Kal.cau.jt. •’0.0
Ma<rnes Cllurat. 10.0
Benzol 30,0
Naphlalin 1,0

Μετζγειρ'.σθχτε τήν σκευζσίζν έπζνείΛ·/'·'.- 

μένω;.
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ΟΊ 
τό

ε·.

0 ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Τό ακόλουθον πολύ περίεργον καί άξιοΟαύμχϊτο · 

γεγονός άοηγεΐται Ιν τ·.ν·. δημοσιεύματ: ό ακαταπόνη
τος γεωπό/ος κ Σπ. Χχσιώτης, ώς πρός τήν γονιμό
τητα Έλληνός τίνος έννενηκοντούτιοος ιερέως, 
εγνώρισε κατά τινα γεωπο.ικήν περιοδείαν του είς 
■χωρίον τής Κύμης ΌςύλιΟον.

>
« Ό Παπαναστάσης Άντωνόπουλος ζ.ζ’ι 

τοιαύτην ηλικίαν εξακολουθεί νζ λειτουργή, νζ 
μεταβζίνν) πεζή μέχρι Κύμης, ήτις απέχει δύο 
σχεδόν ώρας κζϊ νά έπιστρέφη αυθημερόν. Έχει 
άκμζίαν τήν διάνοιαν, τήν άντίληψιν, τήν μνή- 
μ.ην, την κρίσιν ζ.ζι παρεχει τζς άριστα; συμ
βουλής εις τούς νεωτέρους περϊ έργασίζς. περί 
•υγιεινής κζϊ περϊ αρετής. II φιλοπονία του ζ.ζϊ 
είς αύτήν τήν ηλικίαν είνε απαράμιλλος. Έγω 
εύρον αυτόν ζ.τίζοντα. ίδίαις χερσϊν ένζ μανδρό- 

ου του.
I 4 τέκνων του ζώσι. φθάσζντζ εί; 
μεχρις 60 ετών, τά 10, έζ ών 

4Οήλεα, πάντα έγγαμα.
είνε ίερεύς, I ιατρός,

τοίχον τοϋ κηπ
Έκ τών 

ηλικίαν 25 
ζρρενζ κζϊ

Έκ τών 
δημοδιδάσκαλοι 
2 γεωργοί, πάντες 
χρηστοί, εύποροι κζϊ 
α π ο 7. ζ ύ ο ν τ ε: μ ε γ ί σ τ ης 
έκτιμήσεως έκαστο:

- Φτ*
•γόνους έχει 55. 
(■όνους δε άρρε- 

κζϊ Οήλει; 23. 
τών έγγόνων οί 
ήσαν έγγαμοι. 

; τήν οίζ.ογέ- 
ιροσετέΟησζν 
καί νύμφζι, 
υιών, Ουγζ- 

κζϊ έγγόνων 
ετελέσΟη 

έξ 
έν

6

υιών του 1 
κζϊ

μησεως 
τά έ
Εγ·. 

ύισεγγ 
νζς 
Έζ.
12 .. 
()ΰτω εί 
νειζν τ 
γζμίροϊ 
συ,υγοι 
τέρων 
22 · ζ.ζι ζ 
ούτως οικογένεια 
I 15 μελών. ίλών 
τή ζωή. Τό μεγάλε 
τεοον τών δισεννόνων* · · 
είνε θήλυ. ηλικίας I 4 
ετών, έξ ού ό εύτυ- 
Ζ7·.: αρχηγός τής οι
κογένειας ελπίζει εν
τός όλιγιστων ετών 
νζ ιδη τό πρώτον 
τρισέγγονο·/. Κζιτζ.ΰ- 
τζ κατά τό παρελθόν 

Ό Παπαναστάσης Άντωνόπονλος 
κατά φωτογραφίαν roe .τού ιίκοοαειίας.

έτος. Έκτοτε βεβαίως Οά έχ-zj αυξήσει ό αριθ
μό: τών μελών τής Άβραμιχίας αύτής οικο
γένειας.
‘ Είς τ' 
λέστ, μίαν 
νείζς του, 

ροέτεινα νζ ζ.α- 
οίκογε- 

πέριξ ζ.ώμζς, 
νζ φωτογρζ- 

Ί1 ιδέα ήρεσεν είς 
άλλά δέν ύπάρχει έκεΐ φωτογράφος,

τόν σεβάσμιον γέροντα 
ή’λέιζν πάντα τζ μέλη 
r · 1 .. . ζ. .1 ,ων πολλά ,ωσιν εις τζς 

είς μίαν οικογενειακήν εορτήν ζ.ζϊ
πάντων

τον γενικόν θαυμασμόν τήν 
ζ.ύτής οίζ.ογενείζς, ήτις 'ίε-

φ/.Οή έν τώ μέσω 
ζύτόν, c 
ΐνζ πζρζοώσγ, είς 
εικόνα τής έξοχου .. t ... 
βζίω: είνε μία δόξα. δια τήν φυλήν μζ:.»

επιθυμούσα νζ εύχαριστήση 
τών αναγνωστών της, έσπευσε 

•ογραφίαν τοΰ νεωτέρου τού- 
όστις προΟύμως άπέστειλε τζύ- 

■ίς του : 
οικογενειακής φω- 

ένεκζ τούτου αναγκάζομαι

Η βΦύσιςο
τήν περιέργειαν 
νζ ζητήση τήν φω 
του 'Αβραάμ, ..r...f._, ...
την μετά τής ακολούθου επιστολή;

«...Στερούμαι δυστυχώ
τογραφίας ζ.ζϊ ένεκα τούτου αναγκάζομαι νζ 
ζποστείλω ύμΐν έσωκλείστως τοιαύτην, έν γ, εί
μαι φοτογραφημένος πρό εικοσζετιζς περίπου 

μετά τής μζκαρίτι- 
δος συζύγου μοϋ, ά- 
ποΟανούσης πρό έν- 
νεζ ετών.

Έπί τή εύζ.ζι- 
γ.7. τζύτηέπιτρέύατέ 
;λο'., παρακαλώ, άςι- 
ότιυ.ε Κύριε. νζ συμ
πληρώσω τζς 
τοΰ άςιοτί'λου 
οίου Χ.-.σιώτου, 
πτοχ.ερεστάτας 
/.ως. περϊ τής < 
γενείας μου 
οοοίας, ζνζο

ύπό 
Κυ- 

, λε- 
άλ- 

οίκο- 
πληρΟ- 
ρων ύ- 

μΐν. ότι ό αιιΟμός των 
δισέγγονων μου ηύ- 
ζησεν έν τώ ν.ετζίυ 
από 23 είς 32.

Ευχόμενος εί: τόν 
ΙΙζνάγαΟον <->εον. ό
πως διζτηρ?, 

εύτυχοΰντζύγιζ ζ.ζϊ 
ί'ΐ ~κα·..

■ζλζ;

άη.τα'όοίΓΟ·;
IV Κι·θί<;>

. Ιιαϊβ/.ώ
Υμάς

Π ΑΝτακοποϊΛΟε
ΌξύλιΟος, 101! 2 1908.

Α Ν Α ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΝΑΥ2 ΓΑΘΜΟ2

01 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΟΙ

ΊΙ δ>//ιοσιενομέ>Ί/ iron'·.. 161 είκΰ»· τοη 
Ιονίΐοοδέρικον Ινδϊϊ>ν τής Άιιεοική; ί.τΐ αυ
τοκίνητοι·, δι:>· εί ·ε οΰτε τ<ΰι· ά.τοκρέω μετζιι- 
γίεοίς ιις, οϋτε ιε/.ίς γανταστικον τιι-ο; ιιι·ίΙιπ;ο- 
ρήματος περιζτετεκΐ»·.

Είνε πράγματι αί·τ<>γ_6ονες ίνδοι, ε'νε of άπό- 
γονοι τών αληι'Ιώυ Ικείνων ?ρυΙ)ροδέρμων, ο”- 
τινες ε’δον διά πριότην φοράν τοι·ς /.ει.’κοί·ς ετι 
Τ'/ί>· άγριας χιόρ ις rror, είνε τέλος τέκνα τών ά- 
γελών εκείνων άι Ι/ριόπων, οΐτινες έπιόληοαν την 
νήοον Μανχάττα, — ήτοι τον τό,ιον ο.τυι· ί'ψοΰ- 
ται η νεωτέρα Βαβυλιόν. η .V. 'Υόρκι/ — είς 
τοΐ’ς ,τριότους ‘ ()λλανδοί·ς ά:τοίκοι.·ς, αντί δέκα 
ν.ποκαμίαων, τριάκοντα ζευγών περικνημίδων, 
δέκα οπλών, τριάκοντα τόςων. τριάκοντα λεμέ/· 
των καί ενός χαλιίνοι· μαγειρικού ακει·οι·ς, δη
λαδή άντ< εμπορευμάτων ιιςιας η ρ. Ένώ 
αήμεοο·· είνε αμφίβολον, άν άρκ^ύν δωεκα- 
τομμύρια διά νά τη·ι ίπανακτήσουν !

Οί αυτόχθονε; λοιπόν ουτοι, ονομαζόμενοι 
ίρυϊλρόδερμοι, διότι χρωματίζουν τό σώμα των 
δι' ίρυιΊροΰ 'χώματος κα·. τών όποιων τιί πρό
σωπα ε'νε χριό/ιατος σοκολάτας, νπ οχουν καί 
σήμερον, περί τάς 500,060 ες αυτών και μά
λιστα δένασίΐε νά απαντήσετε τοιω'τους καί 
εις αυτήν τί])'Ν. 'ί'όρκην. Μίαν όΐραν δέ ύιά 
τοϋ τριιμβαν, άναχωροΰντες ι κ τοϋ δημαρχείου 
τοϋ Βροϋκλιν, δΰνασίΐε νά μεταφερΐίήτε είς 
έν μικρόν χωρίον τοΰ Λΰνγκωλαν. οΐπινος όλοι 
οί κάτοικοι είνε Αληθείς τόποι τοΰ ινδικού γέ

νους. Άλλά πρό πολλοϋ ίγκατέλειψαν τό ιωνι
κόν αυτών ποικ.ιλ.ό-χριυμον ένδυμα, άφομοιο- 
ιλέντες κατά τοϋτο πρός τά γειτονικΛ χωρία. Οί 
αυτόχίίονες δέ ουτοι, χωροϋντες κανονικώς πλέον 
πρός τόν πολιτισμόν, μετά Ολίψεως Οά σκέπτον
ται βεβαίως πόσον άφιλοκερδεϊς υπήρξαν οί 
πρόγονοί των είς τιίς ιδαγικάς παραχωρήσεις.

. Ιιά >·ά συναντήση τις όμως Ερυθροδέρμους 
ένδεδυμένους, ακόμη ώς και οί πρόγονοί το»’, 
πρέπει νά. διατρέξη ικανήν διιι τοϋ σιδηροδρόμου 
άπόστασιν, έπειτα νά διανόση έφιππος ώρας 
τινας έ<ος ότου είσδΰσΐ] είς έν έκ τών καταλυμ- 
μιιτων όπου διαιτώνται ήδη τά λείη’ανα φυλής 
τίνος, διατελοϋντα υπό τήν προστασίαν τοϋ Ιν
δικού γραφείου.

Έτι παραδείγματι ε'ς τό Ιακοτά. ο.του ζ<ΐκ»ί· 
ακόμη περί τάς 20,606 τής φυλής τοϋ Σιοϋ, 
γιγαντιαίων άνΐίριόπων έξ ποδών ύφους, ιιιάς 
τών ώραιοτέρων άνιΊρωπίνων φυλών :

Έκε7 Οά συναντήσετε τοϋ: αληθείς Ερυθρο
δέρμους τών μυθιστορημάτων, διατηροϋντας τά 
ενδύματα καί τά έθιμα τιον προγόνων των καί 
μάλιστα άι· τύχη νά συμπέση ή έπίσκεφίς σας 
μέ τήν Εορτήν τής ·Έελή·ιης τοΰ κι·νηγίου >.

Έννοε'ται, ότι πλήθος περιηγητών έπισκέ- 
πτονται τήν άγρίαν ταΰτην καί συγχρόνοις εκπο
λιτισμέ νην γωνίαν τής γής. ’.Ικριβώς δέ τό πε
ρίεργον τούτο χεχονός ή όπισθεν ε'κϋιν δεικνύει..

’.1/./.ά θά μελαγχολήσετε σκεπτόμενοι, ότι δέν 
απέχει πολύ ή εποχή, καθ' ήν ή περίεργος αύτ η 
φυλή δέν Οά είνε πλέον ή άνάμνησις.

4
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. . . Διην&ντετο ταχέως εις tijv οικίαν τοΰ Τίουβεηΰ . . .

Ο ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
(ζ^ I Η Γ Η Μ α)

Βαρεία ή ήαέρα ζνέτειλε, πλήρης όυ.ί/λης. 

Τήν αυγήν είχε βρέξει. Τζ δέ νέφη διευΟυ- 

νόυ.ενζ προς δυσυ.άς, φαιόχρωα καί Απειλητικά, 

διελύοντο κζί συνεπυκνοΰντο συνεχώς.

Τό ύδωρ έπληυ.αύρει επί της γης κζί ή ύσυ.ή 

τής χλόης, τοΰ φλοιού κζί τών φύλλων πζ.ντοϋ 

άνεδίδετο. 7ΙΙτον η όσυ.ή της ζωής, η «.Αλλον 
• ' ft f Υ ·

αυττϊ αυττι η ζωνμ
Ό Κλαύδιος Βζργάλ στζυ.ζτήσζς επί τοΰ 

κζτωφλίου της Ούρζς του άνέπνεε τόν ύγρόν α

έρα, χωρίς δυ.ως εύχζρίστησιν. Οι οφθαλμοί του 

έφωσφόριζον, έγένετο ωχρός καί έπειτα κόκκινος 

κζί έρ.ουρρι.ύριζε χα^ηλοφώνως λέξεις τινζς, έν 

αις διεκρίνετο κάποια οργή. ΕίσήλΟεν εις την οι

κίαν του κζί προσεπάΟησε νζ έξελέγξη λογα

ριασμούς τινζς. 'Αλλά δέν ήδύνατο νζ έργζσΟή. 

Έσκόρπιζε κζί άνελάμδζνε τζ χειρόγραφα ή 

έγύριζεν εις τό δωμάτιόν του μέ φρικώδη 

άνυπομονησίζν.

Ήτο μεγαλόσωμος ζ.νήρ μέ φυσιογνω

μίαν συμπαθή, έκφράζουσζν ενεργητικότη

τα κζί Οέλησιν. Έςεμεταλλεύετο λατομεία 

σχιστόλιθων, έκζλλιέργει τζ χωρζφιζ του 

κζί έτρεφεν ίππους.

Έζη καλά, αν κζί κάποτε έ’σφκλλεν εις 

τάς επιχειρήσεις του.

Ένώ λοιπόν ήτοιμζζετο νά έπαναλάβη 

τούς λογαριασμούς του. εισέρχεται ή σύζυ

γός του μέ φυσιογνωμίαν ταραγμένη*/.

— Τρομερόν! άνέκραξεν. Έδολοφόνησζν 

τόν Πέτρον ΙΙουβερΧ, 'μέρα μεσημέρι!.. .

Κζί έσήκωσε τάς χεΐρας της απελπι

στικά;, μέ τά χαρακτηριστικά της ήλλοιω- 

μένα ώς ν' άνείγγειλε τό τέλος τυΰ κόσμου.

7Ητο έν αγαθόν πλάσμα, πολύ λζίμζρ- 

γον, πζχύτζτον μέ παιδικούς οφθαλμούς 

καί πνεΰμζ κοινόν.

— Μπά ! άνέκρζξεν ό σύζυγός της, στρέ- 

φων την κεφαλήν.
Κατ’ ζρχάς έφάνη αδιάφορος, αλλά μετ’ 

ολίγον ώχριάσζς, προσέθηκε :

— 1 Ιοΰ τον έδολοφόνησζν :

— 'Εμπρός είς τήν πόρτα του κζί δέν είνε 

πολύ ώρα. . .

— Άπό ποΰ τά έμαθες :

— ΤΙ Ι’όζζ έπερνοϋσε κζί μοΰ τό είπε. Έ

τρεχε στό δημαρχείο μέ κάτι άλλους.

— Λύτη τόν πρωτοεΐόε ;

— Δέν ήξεύρω.

Άνέπνευσε μέ άνζκούφισιν καί ή ψυχραιμία 

έπανηρχετο εις το πρόσωπόν του. Μετά μ.ικράν 

δέ σιγήν έψιΟύρισε σφογγίζων το πρόσωπόν του.

— Είνε ζποτρόπζιον.

"Επειτα έπλησίζσε τό παράΟυρον καί έσή

κωσε τό παραπέτασμα. Φωνζί ζνεστάτουν τό 

χωρίον κζί τούς αγρούς, άνθρωποι δ' έτρεχον 

πρός τήν κατοικίαν του Πέτρου ΙΙουβερζ, κειμέ- 

νην εις τήν ανατολικήν άκρζν τοΰ χωρίου, ενώ 

άλλοι έπολιόρκουν τό δημζρχεΤον.

Ό Γιαννιό; καταθέτει έ.τΐ[)αρν>·τικά ύ<« ιώ’ξβαο;1»/.
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Ό Κλαύδιος ήτο στενοχωρημένος· ίδρος λε
πτός έφαίνετο έπ'ι τών κροτάφων του κζί έπί 
τή; ρίζη; τών τριχών του.

— Δέν ε’νε ούτε τρία τέτζρτζ ποΰ «ομιλού
σαμε, έψιΟύρισε διά φωνή; βραχνής.

Ή σύζυγός του έκπληκτο: στραφεϊσα έφώ- 
νζξε :

— Τρικ τέτζρτζ; Καλέ τί λέγεις; Α ! μά 
είνε φοβερόν.

Ό Κλαύδιος έσήκωσε τού; ώμου; του κκί έ’- 
πειτζ. ώ; λαβών άπόφασίν άμετάτρεπτον, είπε.

— Πάω νά ΐδώ.
— Κ’ έγώ θέλω νά έλθω, προσέΟηκεν ή σύ

ζυγός του.
— Δέν είνε εύχάριστον Οέζμα. Κκλλίτερζ 

μείνε.
Ή κυρία Βζργάλ μ’ όλην τήν περιέργειαν 

τη; ήναγκάσθη νά ύπζκούσγ, ω; συνήθως.
Μετ' ολίγον ό Κλαύδιος διηυΟύνενο με με

γάλα βήματα πρό; τήν οικίαν τοϋ Πουβερζ. 
Καθ' οδόν οί άνθρωποι τόν παρετήρουν μέ ύπο
πτα βλέμ.ματζ, τοΰτο δ' έννοήσζ; συνέπτυξε τζ; 
όφρϋ; του κζί έτάχυνε τό βήμα του.

ΟΙ ΔΥΟ ΕΧΘΡΟΙ

Τό οίκημα τοϋ δυστυχούς ΙΙουβε:?. έκειτο 
μακράν πρό; τό μέρος τή; δημοσία; όδοϋ. πολύ 
παλαιόν, έπί τοϋ οποίου ό χρόνο; είχεν αφήσει 
καταφανή ίχνη. Ήτο διώροφον μέ πρόοψιν βλέ- 
πουσζν πρό; τού; αγρού; κζί τόν ποταμόν.

Ό Πέτρος ΙΙουβεράς, χήρο; κζί ανευ τέκνων 
έκζλλιέργει ικανήν έκτζσιν. τεσσαράκοντα ε
κταρίων περίπου. Ήτο εΐ; ακοινώνητος, σχεδόν 
μισάνθρωπο;, ή μικρά δέ έκτίμησι; τών /χορι
κών πρό; αύτόν προήρχετο ένεκα τής έργζτι- 
κότητό; του καί της πρό; τήν γην άφοσιώσεώ; 
των. Έν συνόλω ούδεί; τόν ήγάπα. Έμίσει μό
νον ενα. τόν Κλζυδιον Βεργάλ. Ο δε λόγο; 
τη; αμοιβαία; των έχΟρζ; προήρχετο έκ τή; 
συγκρούσεω; τών συμφερόντων των και τινο; 
διεκδικουμένου άγροΰ.

Καίτοι δέ ό ΙΙουβερζ; είχε κζτά. βάθος άδι
κον. έΟόλωνε άπό κκιροϋ τήν ύπόΟεσιν, προσπζ- 
Οών δια παντός μέσου νά κερδίση.

"Οταν λοιπόν ό Βκργάλ έπλησίασε, διέκρινε 
τόν αγροφύλακα κζί τόν ιατρόν έςετάζοντκ λε
πτομερώς τό πτώμα, έξηπλωμένον έπί τοϋ κα
τωφλιού τή; Ούρα; του. Έκ τοϋ κρανίου, ένθα 
διεκρίνετο έν ρήγμα, παρά τόν αριστερόν κρότα
φον. έτρεχεν αίμα. Παρά τό πτώμα έκειτο καί 
μία σφύρα αίματωμενη.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

Μόλις έπλησίζζεν ό Κλαύδιος, οί χωρικοί 
έτρζβήχϋησζν ολίγον, ένώ τά χαμίνια έδειχνον 
σαρκαστικά πρόσωπα. "Ολοι δε έκράτουν αγω
νιώδη σιωπήν.

Τέλος ό άγροφύλαξ πρώτο; ώμίλησε. Ρίψα; 
βλέμμα όργίλον ύπό τά αργυρά του όμμζτοϋά- 
λια, έβρυχήΟη :

— Σκασμό;!
Κζί απευθυνόμενο; εί; ένα ραιβόποδα χωρι

κόν, τοϋ οποίου τό κζτέρρυΟρον πρόσωπον έδεί- 
κνυεν έκτακτον ενδιαφέρον :

— Γιαννιε, τοϋ είπε, ή’τζνε οκτώυ.ισυ ή 
η - , _ . 'ωρζ, οτζν εύρηκες το πτώμα :

— Ναί καί κάτι λεπτά διά τήν ακρίβειαν, 
όταν τόν βρήκα έμπρός στήν έκζλησιά.

— Είμεθα μάλιστα μζζύ, προσέΟηκε γυνή τι; 
μέ πρόσωπον απεχθές, πλήρες άκροχορδόνων.

— Σιωπή! Ήτο λοιπόν οκτώμισυ. . .
Έπειτα έβηξεν ελαφρά, έλζβεν ΰφο; φοβερόν 

καί είπε :
— Κζί τί πζρετήρησε; ένα τέταρτο προτή-

TSf.Z;
Ό χωρικό; έ’ρριψε λζύρζΐον βλέμμα πρό; τόν 

Βζργάλ καί ζπήντησεν :
— Είδα, κάποιον νζ βγζίνγ άπό τό σπήτι τοϋ 

ΙΙουβερζ. . .
— Ποιόν;
Ρίγος κατέλαβε τούς παρευρισκομένους.
— Ποιον; έπζνέλζβεν αύστηρώ; ό άγρο

φύλαξ.
— Έμένζ! άνεφώνησεν ό Κλαύδιος μέ φω

νήν δυνατήν.
Ή αίσύησι; ύπήρξε βαΟεΐα. "Ολοι ώχρίζσζν. 

Ό δέ άγροφύλαξ έν έκπλήξει μείνας άφωνο; 
έπί τινα δευτερόλεπτα, έψιθύρισε τέλος :

— Σεϊς'. Πολύ καλά '.
Νά τό έπζνζλάβετε κζί εΐ; τόν κύριον δή-

W.°^·
Ιίράγμζτι έ’φΟζνεν ό αρχών τοϋ χωρίου.
Τίτον άνθρωπο; εκτάκτως αδύνατος, μέ ώ- 

χρά; παρειά; κζί κοίλου; οφθαλμού; πλήρεις 
δυσπιστίας κζί διορζτικότητος. Μετά μικράν 
έξέτζσιν, άπέτεινεν έρωτήσεις τινά; απαραιτή
του; εί; τόν ιατρόν καί τόν αγροφύλακα καί 
έπειτα ειπεν, ώστε ν’ ζκουσΟή πζρ’ όλων.

— Μήν ζφήσετε νά πλησιάσουν άλλοι άν
θρωποι. Έκ τών πζρόντων δε νά μή φύγη κανείς.

Άλλά δέν ήτο ανάγκη νζ ζπζιτήσγ. τοΰτο, 
διότι κζνεί; κζί προπάντων κζμ.μία δέν Οά έ
διδε τήν θέσιν της. ούτε δι’ έν τάλλήρον. Ε
πειτα επακολούθησε μζκρά σιγή, καθ' ήν ό δή
μαρχο; έξήτζζε τά μέρη, μέ πολλήν μεΟοδικό- 
τητζ. Τέλος έμορμύρισεν :

— Είνε πολύ πζράξενον πράγμα. Έσύγχυ- 
σαν τά ίχνη πρό; τό μέρος τοϋ χωριοΰ.

ΈΟώπευσε διά τή; χειρό; τό μέτωπόν του 
κζί ήρχισε τήν διζκοπεΐσζν ζνάκρισιν τοϋ άγρο- 
φύλζκος.

— Είνε πολύ έπιβαρυντική ή Οέσι; σζς, πζ- 
ρετήρησεν ο δήμαρχος.

— Τό βλέπω, ζπήντησε δια θλιβερά; φωνή; 
ό Βζργάλ.

— Καί τί έκάμζτε εΐ; τό οίκημα τοϋ 11ου- 
βζρζ;

— Μίζν έπίσκεύ'.ν. . .
Κζί βελόνη ζν έπιπτε Οά ήκούετο. ’(> Γιαν- 

νιό; είχεν εΐ; τά χείλη τνι ειρωνικόν μειδίαμα, 
μυστηριώδες κζί ή διζστρεμ.μενη χωρική ήκουε 
κινούσα τήν κεφαλήν.

— Μίαν έπίσκεύιν : Αλλά δέν είσΟε μαλω- 
μένο; μ.έ τόν μακαρίτην :

— Δέν έσυμφωνούσαμεν.
— Τότε ή έπίσκεύί; σας. πρέπει νζ ομολο

γήσω.:, ότι είνε ολίγον παράδοξο;'.
— Δέν ήτο φιλική ή έπίσκεύί; μου. άλλά έ- 

πήγζ πρό; συνδιαλλαγήν.

— Άσχημα. Ό ΙΙουβερζ; δέν ήθελε τίποτε 
ν' ζκούση κζί έ'Λζ.λώσζμε.

— 12'. ώ ! έύιύύρισεν ό Γιαννιό;, ένώ ή χω-
ρική έπολλαπλκσίζζ··: τά; κινήσει; τή; κεφζ-
λή: της.

Λί πζρειαί τοΰ Βζργάλ έπορφυρώύησζν.
— Καί πώ; κζτεληςεν ή έπισκεψί; σζ;. ή-

ρώτησεν ό δήμαρχο;.

— Στά καλά:
— Μάλιστα.
— ΈκτυπηΟήκατε :
— Τόν ζςπζξζ από τό λζ.ιιζ.ό. Γιά αία στι-υ-ή 

οαω; . . .
— Τέλος πάντων τόν άποπήρες.

— Καθόλου. Στήν αρχή δέν ήξευρα τί έκανα 
κζί έφέρΟηκζ απότομα. Δέν τόν έκτύπησζ 
δμως, διότι έσκέφΟηκα οτι ό ΙΙουβερζ.; δέν είμ- 
ποροΰσε νά άντισταΟή.

— Δέν ύπερασπίΟηκε :
— Σχεδόν ό'χι. Μόνον τό σακάκι μου έκρα- 

τοϋσε.
Ό άρχων πζρετήρησε τό ένδυμα τοϋ Βζργάλ 

καί είδε πράγματι, οτι έλειπεν έν κομβίον.
— Μόνον αύτά συνέβησζν ;
— Μάλιστα.
— Είσαι βέβαιος, οτι δέν τόν έκτύπησε; :
— Τό ορκίζομαι.
— Καλά.
ΙΙδη όλοι είχον άπομζκρυνΟγ από τόν Βζρ

γάλ προ; τόν οποίον έρριπτονβλέμ.μζτζδύσπιστα. 
Τζυτοχρόνω; ό δήμαρχο; ήρχ'-ζε νά έξετάζη τόν 
Γιαννιόν καί τήν χωρικήν.

Είχον ακούσει τύν θόρυβον τή; φιλονεικίζς 
καί βαρεία; τινά; φράσεις.

‘Έπειτα είδον έξερχόμενον τόν Βζργάλ. Δέκζ 
δέ λεπτά περίπου μετά τζΰτζ, μία ύπηρέτρια 
έπιστρέφουσζ έκ τών αγρών έςέβαλε κρζυγά; φο
βερά;. Έτρεξζν τότε κζί είδον τόν Πουβερζν 
έξηπλωμένον εί; τό κζτώφλιον. Άλλο τίποτε 
δέν είςευρον.

Τά ίδια ώμολόγησε καί ή ύπηρέτρια.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Εί: έκάστην υ.ζ:τυ;ίζν ό Βζονάλ εγενετο 
ώχδότερο;. Ο» χωών/.οΐ έψ’/>ύο».ζον κζ/.ού; λό- 
γους. ένώ ό άγροφύλαξ προσεπζΟει ν' άπομα- 
κρυνγ τού; νεοερχομένους.

— Βλέπει; : ειπεν ό δήμαρχο; αποτεινόμενο-, 
πρό; τόν Βζργάλ. Πέντε μάρτυρε; συμφωνούν 
ότι εϊ; τό διζστημ.ζ τών δέκα λεπτών, άφ’ 
οτου έξήλΟε; από τήν οικίαν, έως ατού εύ- 
ρέΟη το πτώμα τοΰ ΙΙουβερζ, κζνέν ατομον 
δεν έφζνη ούτε πλησίον, ούτε ει; τζ περιο.

Ό Βζργάΰ έμενε σιωπηλός, αί χεϊρε; του έ- 
τρεμον κζί οί οφθαλμοί του έκζιον έκ τοϋ πυ
ρετού.

— Πρό; τούτοι; ιδού τί εύρέΟη πλησίον τοϋ 
πτώματα;!

Καί άποτόμω; τώ έπέδειξεν έν κομβίον δπερ 
έκράτει σφικτά εί; τήν χεΐρζ του.Ήτο δε άπό 
τό ένδυμα τοϋ Βζργάλ. Ούτο; κινήσζ; περι- 
λύπως τήν κεφζλήν του. έύιθύρισε :

— Δέν σα; έκρυψα ότι μέ έπιασεν ό ΙΙουβερζ; 
από τό σακάκι μου.

— Πολύ κζλά ! Άλλά πώς έξηγεΐ; τόν θά
νατόν του ;

— Δεν καταλαβαίνω τίποτε.
— Δέν εξηγείται παρά διά μιά; μόνον ύπο- 

Οέσεως.
— Κλζύδιε Βζργάλ, προ-έΟηκε μέ ύφος έπί- 

σημον. Γνωρίζω, οτι δέν είσαι ικανό; νζ' βάλγ,; 
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ούτε μίγχν. Είσζι τιμιώτζτος. ’Αλλά φζίνετζι 

πζρεφέρθης. Κζι πζρεφέρθης πολύ ζσχημζ.

Είπέ τήν άλήθειζν.

— Είπζ όλην τήν άλήθειζν.

Ό δήμαρχος σκύψζς έλζβε τό σφυρίον κζι δει

κνύω* ζύτό. είπε:

— Δέν έκτύπησες σύ τόν ΙΙουβεράν μέ ζύτό 

τό σφυρί ;

— Δέν τον έκτύπησζ εγώ.

— Μην επιμένεις. Νομ.ίζω, ότι είνε φρονιμώ- 

τερον νά τό όμολογήσης, πριν έλθη ό δικαστής.

— Δέν έχω τίποτε νά προσθέσω. Είμζι, α

θώο; τοϋ φόνου τοϋ ΙΙουβερζ.

— Αλλά βλέπεις, ότι ολζ τζ περιστζ-ικά 

σέ επιβαρύνουν.

— Τό ομολογώ, χλλ’ είμαι αθώος !

Ψίθυρος ήκούσθη έκ των παρευρισκου.ένων. 

Ό δήμαρχος δΓ ενός βλέμαχτος έπέβζλε 

σιγήν-
— Κάνει: όέν θά σζ: πιστεύση.

— Θάνατος εις τόν κζκοϋργον ! έβόησε τό 

πλήθος.

Ο Κλζύόιο: έχαμήλωσε τήν κεφαλήν. 'Εν

νοεί, οτι τό πεπρωμένο* ήτο αδύνατον νά ζπυ- 

φύγη. Κζ'ι όιά των έσφιγμένων του όδόντων 

ασθενώ; έξήλθε μίζ λέξις, «Έχάθηζα '»

ΑΠΡΟΟΠΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣ1Σ

Ούτω λοιπόν μ.ετά τό τέλος της άνζκρίσεως 
έκλεισαν τόν Βζργάλ εις έν δωμ.ζτιον της Δη- 

μαρχίζ;. Έξω ήκούοντο οί ούρλιζσμο’ι τοϋ πλή

θους. ανάμικτοι μέ ύβρεις κζι άπειλάς. 'Αλλά 

ο Βζργάλ όέν έφρόντιζε καθόλου περί τοϋ οχλου. 

Έσκεπτετο τήν γυναίκα του κζι τόν εαυτόν 

του. Έπειτζ προσεπάθει νά είσδύση εις τό μυ

στήριον τής δολοφονίας. Τίποτε όμως δέν έβλεπε 

είμή σκότος.

Τέλος ζί μελζγχολικζί σκέψεις του διεκό- 

πησζν άπό τήν άφιςιν τοϋ ζγροφύλζκος, όιά νά 

μετζφερθή πρό τοϋ άνζκριτοϋ. Καθ' οδόν 

ύπέστη μαρτύριο* άπό τούς χωρικούς. Οί φίλοι 

του έκράτουν επιφυλακτικήν σιωπήν. Μόνον έν 

άτομον τόν έπλησίζσε κζι τω έσφιγξε τήν 

χεϊρζ. Έφζίνετο ώς ύποπτον υποκείμενον, ήτο 

κάποιος κατασκευαστής ξυλοπεδίλων, άγνω

στον ποϋ όιζμενων. πολλάκις γενόμενος άφζν- 

τος επί πέντε ή έξ ημέρας. Έθρυλλεϊτο, οτι 

είχε μανίαν νά τάς διέρχεται εις τά δάση.

Ό Βζργάλ ένεθυμήθη οτι κάποτε είχε/εύερ- 

γετηση τόν παράδοξον αυτόν άνθρωπον, οστις 
ήδη μόνος έξ όλων των φίλων του προσήλθε νά 

τω θλίψη τήν χεΐρα κζι βυθίζω* τό άγριον 

βλέμμα του έπι τοϋ προσώπου του, έφώνζξε.

— Είσαι αθώος. κύρ' Βζργάλ κζι βάζω τό 

χέρι μου στή φωτιά. 1

Οί λόγοι ουτοι βαθύτατα συνεκίνησζν τόν 
Κλζύδιον. Μετ’ ολίγονίστζτο ενώπιον τοϋ ζνζ- 

κριτοϋ κζι τοϋ δημάρχου, οΐτινες πεπεισμένοι 

περί τής ένοχης του τόν έπερίμενον μέ αύστηρόν 

ύφος.
Κζι πάλιν έπζνέλαβεν ό Βζργάλ τά διζτρέ- 

ξζντζ. Ό ανακριτής δέ οστις μέχρι τέλους τόν 
ήκουεν ανευ δΐζκοπής τίνος, είπε σιγζλως κζι 

κζθαρώς :

— Ή κατάθεσις, τόσω των μζρτύρων. όσον 

κζι ή ίδική σου. σέ ενοχοποιούν. Εΐμεθζ ήνζγ- 

κζσμένοι νά διατάξωμεν τήν «ράτησίν σου.

Τήν φοράν ταύτη* έσβέσθη κζι ή τελευτζίζ 

του ελπίς. Ό Κλχύδιος έ'ρριψε πζρζτετζμμέ- 

νον βλέμ.μα έπι τής χύλής, τής οικίας κζι τοϋ 

πτώματος. "Ολα συνώμωσζν ένζντίον του Οί 

άνθρωποι κζι τά άψυχα, νεκροί καί ζώντες. Λί 

ήμέρζι. οί μήνες τά διαρρεύσζντα, έν τιμ.ιότητι 

έ'τη του ούοέν έλογίζοντο. Κζι κύπτων τό μέ

τωπο* πρό τής τυφλής είμζρμένης, έμορμύρισεν:

— Είνε αλήθεια, δέν ήμπορεϊτε νά μέ άφή- 

σετε... Καί εκείνοι, προσέθηκε μετά μικράν 

παϋσιν. δεικνύω* διά τοϋ βλέμματος τούς χω

ρικούς, εκείνοι ήμποροϋ* τώρζ νά μέ κζτχδικά- 

σουν.
Τότε μίζ άγρίζ φωνή ήκούσθη άπό τό βάθος 

τής χύλής.
— Βάζω τά χέρια μου στή φωτιά, ότι ό κύρ’ 

Βζργάλ είνε άΟωος.
Συγχρόνως ένεφζνίσθη πρό των δικαστών 

ό μυστηριώδης σζνδζλοποιός.

— Τί θέλεις, τφ είπαν ουτοι όργίλως.

— Θέλω νά αποδείξω, οτι είναι αθώος, σάς 

λέγω :
Ό Κλχύδιος έσήκωσε τήν κεφαλήν κατά

πληκτος. "Ηθελε νά έλπίση ζκόμ.η. άλλ’ οί όφ- 

φζλμοί του εξέφραζαν τήν ματαιότητα κζι τό 

γελοϊον τής τοιαύτης σκεψεως.

— Τό ονομ.χ καί τό επάγγελμά σου, είπε 

ψυχρός ό δικαστής.

— Ζάκ Βινώ, τσοκζρζς.

— Λέγε, τί ξέρεις.

Ό παράδοξος άνθρωπος έστάθη ολίγον. Οί 

οφθαλμοί του έξήτζσζν προσεκτικά τήν οικίαν, 

τόκ.ζτώφλιον καί τινας θάμνους πυκνούς παρά 

τό θϋμζ. Έπειτζ είπε ;
— Κύριοι δικζστζί. Δέν ύπάρχει δολοφόνος. 

Δέν τόν έσκότωσε κάνεις.
— Πρόσεχε μάρτυς. Δέν παίζουν ούτωμέτήν 

δικαιοσύνην !

— Σζ; λέγω, ότι δέν είναι ούτε άνδρζς, ούτε 

γυναίκα ποϋ έσκότωσζ.ν τόν ΙΙουβερζ. Είναι ό 

σιδερένιος στζυρός όποϋ εύρίσκετο έκεΐ ψηλά, 

τόσα χρόνια τώρζ.

"Ολοι έστρεψαν τούς οφθαλμούς των έκεΐ και 

ο ζνζκριτής ήρωτησεν :

— Υπήρχε έκεΐ στζυρός :

— Μάλιστα. κύ:ιε δικαστή ! Χθες άκόυ,η τόν 

είδζ.

— Ώς βλέπω πάσχετε, κύριέ μου. Είναι λυπηρόν. 
-•Ναι είμαι καμπούρης. Αλλά |ΐή τό διαδίδετε 

σάς παρακαλώ.

— Είνε αληθές, κύριε Δήμαρχε :

— ’Αληθέστατο* !

— ’Όπως είνε αληθές, οτι έπεσε μετά τήν 

βροχήν, έφώναξεν ό σζνδζλοποιός. Παρατηρή

σετε τήν τρύπα, ποϋ έξέφυγε. Καί όπως είνε 

αλήθεια, οτι έχτύπησε στό κεφάλι τοϋ ΙΙουβερζ
. / f , > t ·> \ \ ·> ·

7.7Α τωαζ ευρίσζετκ’. [ζεσκ ε·.; αυτα τζ κγζζ- 
Οιζ.. . .

Κζ'ι όρμ.ήσζς έκεΐ έβύθισε τήν χεϊρζ του κζι 

άνέσυρεν ένα παλαιόν σκωριασμενον σιδηροϋν 

σταυρόν, άνζκράζων :
— Κυττάτε ! Δέν φαίνονται επάνω του αί

ματα, γιατί έχτύπησε στό κασκέτο ! Κζ'ι μετά 

Ορζμβευτικοϋ ύφους προσέΟηκε :
— Βλέπετε ; Ή τύχη κζμμιά φορά τά φέρ

νει, ενζς πζλγοτσοκζρζς νά διδη μαθήματα 

στους γ ρ αμμ ζ τι σμ ένου ς.
Κζι έφυγε τρέχων τό δάσος.

%. βΡοΖΝΥ

ΓΙΑ ΔΕΣ
Γιά δέ; εκείνη τή τοιανταη υ/./.ιά 

τό δυοσμαοίνι δες τό μυρωδάτο
Αγαπημένα πώ; περνούν σιμά 

σέ δροσισμένη λεμονιά ’πό κιί.τω.

ΙΙαρέκει μια Λουΐζα άνΟισμένη. 
Γιά δές τό χιονισμένο γιασεμί.

Γελά εκείνη σ’ αυτό γυρμένη 
και εκείνο ερωτευμένο τίμ· η ιλεϊ.

Γύρισε δέστα γΐιι νά σοΰ πούνε 
πώς χωρίς αγάπη θνητό; δέν ζή

τήν ευτυχία πώς τήν περνούνε 
’σ αυτό τόν κόσμο πού λένε: ζωή !

Μ1ΛΤΩΝ ΒΙΤΑΛΗΣ

Εις τό Πανελλήνιον Οέατρον:
— Φύγε, άναξία κόρη, φύγε!
— Μά πώς νά φύγω ! Μου πατάς τό κορδόνι μου !..

ΕΙΣ3 ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

11 ε λ ά τ 1) ς φ α λ ακ ρ ό ς. — IΙαιδι τί ακατα
στασία είνε αυτί]; νά εύρίσκονται τρίχες εις τή 
σούπα μου ; Έκεΐ είνε ή θέσις τους:

'() υ π η ρ έ τ η ς (οίκείω; γελών). — Βέβαια 
θά έπροτιιιούσανε, κύριε, νά ήτο στό κεφάλι 
σας. . .

— Δέν καταλαβαίνω γιατί δ Πέτρο; μόλις μέ 
βλέπει αιωνίως μοΰ ζητεί δανεικά.

—Τό κάνει γιά νά μή τού ζητήση; τά παλαιό.

ZV^AZ^·

— Πρέπει νά ζη ήσω τό πτώμα τό υπηρέτης μου. Ό
κτήνος έσκοτώΟη καί είζεν επάνω του τό κλειντί τής ίν-
τικής μου βαλίτσας!



Η ΤΕΡΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΙΣ. - Δέν είνε ούτε cl· 
ΙΙαρίσ'.οι, ούτε ή Ν. 'Γόρχη. Είνε τι Λονδϊνον. 
Λί τελευταϊαι γενόμεναι άπογραφαι Ιπιβεβαιοΰν 
τόν τίτλον αύτόν. Ιδού διατί. Ό πληθυσμέ; τοΰ 
Λονδίνου είνε τήν στιγμήν ταύτην 6 ζαί ήμισυ έχ :- 
τομμύρια, μέ έτησίαν «ύξησιν 80,000 ψυχών. ’ Γ- 
πολογίζετα: μία γέννησις κατά 3 λεπτά ζαί εις 
θάνατος κατά 5. Τό Λονδϊνον έχε: περισσοτέρου; 
Ιουδαίους άπό τήν Παλαιστίνην, περισσοτέρου; 
Σκότους άπό τό Έδ'.μδουργον, περισσοτέρους 
Ούαλλούς άπό τό Κάρδιφ, περισσοτέρους Ιρλανδούς 
άπό τό Μπέλφαστ, καί περισσοτέρους καθολικούς 
άπό τήν Ρώμην !

Τό ολικόν μήκος τών οδών τής πελωρίου ταύ· 
της πόλεως ε’νε 13,000 χιλιόμ. περίπου' 31 ο)ο 
τοΰ πληθυσμού θεωρούνται ώς στερούμενοι τών μέ
σων τοΰ ζην.

Ο: άστυνομικοί κατάλογο: περιλαμβάνουν τά 
ονόματα 220,000 τακτικών κακούργων. Το Λον- 
δΐνον κατατρώγε: έτησίως 40,000 βοΰς, 1,500,000 
προβάτων, 8 εκατομμύρια πτερωτών, 400 εκατομ
μύρια λίτρα; ιχθύων, 500 έκατομ. όστρέων. 500 
εκατ. λίτρας ζύθου κτλ. κτλ. Οί φίλο: τών τοιού- 
των στατιστικών Οά μείνωσιν ευχαριστημένοι έκ 
τής ανωτέρω.

_ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ. - Ή μέθο
δος αύτη αφόρα πάντας, ώστε σπεύσατε ' Φαίνεται 
ότι τό κεντρί τών μελισσών θεραπεύει ριζικώς τού; 
ρευματισμιύς. Βασιζόμενος λοιπόν εις τήν έρευναν 
τούτην εις άμερικανός — έπρεπεν όντως νά είναι 
άμερικανός — έγεινε μελισσοτρέφος. Ή ιαμα
τική ίδιότης τοΰ κέντρου τών μελισσών προέρχε- 
έκ του δηλητηρίου τό οποίον εϋρίσκετα: έπ’ αύτοΰ.
Ο αμερ:ζάνος μας οΟεν έσκέφΟη, οτι έάν συνέλεγε 

τοιαΰτα κέντρα Οά ήτο εύκολον νά κατασζευάση, μέ 
τόν χυμόν τόν όποιον εμπεριέχουν, προϊόν φαρμα
κευτικόν πολύ δραστήριο·/. Διά νά συλλέςη όμως 
τοιαΰτα περιέρχεται ένδεδυμένος διαστολή; έκ δέρ
ματος ίππου έν μέσω κυψελών. Λί μέλισσα: έςεγε:- 
ρόμεναι διά τής οσμής τοΰ ίππου, όρμοΰν μ.ανιωδώς 
έπι τοΰ δέρματος, οπού αφίνουν τό κεντ;>: των. Ούτω 
ό άμερικανός έπιστρέψας άποσπα τά κέντρα. Δύναται 
δέ, λέγει, νά συνάςη χιλιάδα; καθ' έκάστην. Φαρ
μακοποιός τις τή; Φιλαδέλφια; τά αγοράζει 5 δολ- 
λάρια τήν χιλιάδα.

Τοιουτοτρόπως Οα ίδωμεν έπι τών ημερών μας 
νά φημ:σθή εις νέος βασιλεύς περί πλέον, s βασι
λεύς τών κέντρων τών μελισσών, κατ’ άπομίμησιν 
τοΰ βασιλεως τών πετρελαίων, τών σιδηροδρόμων 
κ. τ. λ.

0, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ· 
— ΈσκέφΟητε ποτέ οτι οϊ Αιγύπτιο: τής εποχής 
τών Φαραώ. ει/'.ν έφεύρει τ’;ν ηλεκτρικόν φωτισμόν ;

Αμερικανός τι; καθηγητής μάς πληροφορεί τήν 
εύχάριστον αυτήν εϊδησιν.

«Θαυμάζουν, λέγει εις τά βασιλικά μνημεία τά 
έσκαμμένα ΰπό τήν γήν εις μέγα βάθος, ζωγραφι
κήν και γλυπτικήν άόιοΟαυμ.άστΟυ εργασίας καί 
πολύ λεπτήν. Φυσικά τοιαύτη εργασία έπρεπε νά 
έγένετο ύπό ισχυρόν φωτισμόν.

Ού’τε ή δα;, ούτε αί πρωτότυποι λάμπα: ήδύναντο 
να δώσουν αύτό τό φώς, άλλως τε, Οά άφιναν 
εις τούς Ούλου; τά ίχνη τών καπνών' πρέπει λοι
πόν νά παραδεχΟώμεν οτι ή αρχαία Αίγυπτος έγνώ- 
ρισεν, έάν όχι τήν βολταϊκήν τέχνην, τούλάχιστον 
ένα τρόπον φωτισμού άρκετά τέλειον.

Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ό ηλεκτρικός φωτισμός 
έλειτούργει πρό 1000 έτών πρό τής εποχής αυτής. 
"Αλλοι υποστηρίζουν άκύμη, ότι τά μνημεία αύτά 
έφωτίζοντο έσωθεν δι' ενός καΟρέπτου.

Θά έχρειόζετο τέχνη περίπλοκος διά νά δυνη- 
Ουΰν νά. φέρουν τον ήλιον μέχρι τοΰ βάθους τών σπη
λαίων αύτών . πάντοτε σχεδόν «λιποειδών καί πολ- 
λάκις βαΟέων άνω τών 20 μέτρων.

ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΑΠ2ΛΕΙΑΙ.— Κατ'επίσημον στα
τιστικήν άπωλέσΟησαν ή έτέΟησαν εις αχρηστίαν έν 
έτει 1907,868 πλοία, χωρητικύτητος 100 τόννων 
τό όλιγώτερον.

Τά 868 πλοία διαιρούνται ούτως : 356 ατμό
πλοια 565.117 τόννων καί 512 ιστιοφόρα 286,105 
τόννων. Έν έτει 1906 έχάΟησαν ή έχάλασαν 378 
ατμόπλοια 509,707 τόννων και 567 ιστιοφόρα 
307.105 τ.

Αί πλέον συνήθεις αίτια: τών απωλειών τών 
πλοίων είναι τά ναυάγια : 43 ’ ·ο διά τά ατμόπλοια, 
και 36’Ιο διά τά ιστιοφόρα. Κατόπιν έρχονται τά 
έπίτηδες ναυάγια ή έκούσιαι Ουσία1.. Φέρουσαι τήν 
απώλειαν 21 ’ ο ατμόπλοιων και 34 οΊο ιστιοφόρων. 
Λί συγκρούσεις προξενούν απώλειας 8.4 ’)ο έπι» 
τών ίστιοφ. 1 1.2 ’)ο έπι τών ατμόπλοιων. Άλλα: 
απώλεια: είναι ή έγκατάλειψις, αί καταστροφαι και 
ή απώλεια.

ΟΥΔΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ EH ΤΗ ΙΔΙΑ ΠΑΤΡΙΔΙ.- Οί με
γάλο: νόες είνε όπως καί τά κωδωνοστάσια. Από μα
κράν είνε καταφανή εις ολους, όταν όμως τά πλησιάση 
τις είνε αδύνατον νά τά ϊδη άν δέν σηκώση υψηλά 
τους δοΟαλμοϋς.

Εις τών μεγάλων άνδρών ό όποιος παρεγνωρίσΟη έν 
τή πάτριο: των, είνε καί ό Μαυρίκιος Μαίτερλιγκ, 
οστις παρεγνωρίσΟη εις τήν πατρίδα του τό Κανό.

"Οταν ό Όκτάδιος Μιρμπώ άπεκάλυψεν εις τόν 
«Φιγαρώ» τόν ποιητήν τής «Πρενσές Μαλέν» οί συμ- 
πολΐταί του έδειξαν μεγίστην έκπληξιν.

«ΙΙώς ; —είπαν — έχομεν ένα ένδοξον συμπολίτην, 

τοΰ όποιου ή φήμη φθάνε: μέχρι Γαλλίας ενώ εις υμάς 
είνε άγνωστος ; νά τόν ιδοΰμε ποιος είνε αυτός ;»

"Ολο: σχεδόν οί συμπολϊται τοΰ Μαίτερλιγκ έτρε- 
ξαν εις τά βιβλιοπωλεία καί ήγόρκσαν τήν «ΙΙρενσες 
Μαλέν».

Τήν άνέγνωσαν, άλλά εις κανένα δέν ήρεσεν.
— Φαντάσου — έλεγαν αναμεταξύ των — τ: άνό- 

ητο: άνθρωποι ποΰ είνε οί Γάλλοι, νά τους κάμνουν 
έντύπωσιν γελοία βιβλία.

ΊΙρχισαν δέ νά είρωνεύωντα: καί τόν Μιρμπώ, περί 
τοΰ οποίου ειχον τήν ιδέαν, οτι έπληρώΟη διά νά 
γρά'^η τήν τόσον κολακευτικήν κριτικήν εις τόν «Φι
γαρώ».

Ό Μέτερλ'.γκ τήν εποχήν εκείνην ήτο δικηγόρος 
έκ τών ασημότερων, ίσως δέ ή άσημότης του αύτήσυ- 
νετέλε: νά μή έχουν μεγάλην περί αύτοΰ ιδέαν οί 
συμπολϊτα: του.

ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 01 ΔΥΟ· —,Τ'ο κατωτέρω ανέκ
δοτον άφηγεΐτα: ό μυβιστοριογράφος Αύγουστος Νιε- 
μαν εις τά τελευτά ω; δημοσιευΟέντα απομνημονεύ
ματά του.

«Κατά τό έτος 1858—γράφει—έσπούδαζον εις Γκο- 
τίγγην, όπου έγνώο.σα τόν γηραιόν καθηγητήν Σίεμ- 
πολο, άνθρωπον όμιλητικώτατον, όσ—.; συχνά μοί δι
ηγείτο διάοορα ανέκδοτα εις άκρον ενδιαφέροντα.

Τό άστειότερον όλων είνε τό άναφερόμενον εις τήν 
γεννήσω τοΰ οουκός Γεωργίου τής Σαξωνίας Μαίνιγ- 

κεν.

Ή μήτηρ του είχεν ζητήση τόν Σίέμπολδ, όστίς 
ήτο εις έκ τών όνομαστοτέρων γυναικολόγων, όπως 
παραστή κατά τόν τοκετόν.

Ό καθηγητής καί ό βοηθός του άνεχώρησαν δ'.ά τό 
Μαίνίγκεν, όπου όμως έφΟασαν πο·ύ ενωρίς, εις τρό
πον ώστε ήναγκάσΟησκν ν' άναμείνουν πλέον τής έο- 
δομάδος, έως ότου έλΟη ή ήμέρα τοΰ τοκετού.

Μίτο τότε εποχή κατά τήν όποιαν οϊ Γερμανοί έ
πιναν τέσσαρες καί πέντε οοράς ίσως περισσότερον άφ' 

όσον πίνουν σήμερον.

Οί δύο ιατροί μή ϊχοντες τ: άλλο νά κάμουν, έπι
ναν οκην τήν ημέραν, ώστε όταν τό βράδυ έπιπταν νά 
κοιμηθούν, ήσαν κυριολεκτικώς «στουπιά» εις τό 

μεθύσι.
Μιαν νύκτα Ιτήν νύκτα τή; 1ης 'Απριλίου 182C) ό 

καθηγητής καί ό βοηθός του (έκοιμώντο και οί δυο 

εις τό αύτό δωμάτιο», ήκουσαν νά κρούεται έξαφνα ή 

Ούρα των.

•— Ιίεΐος είνε ; — ήρώτησεν ό Σίέμπολδ.

— Έξοχώτατε, έπιασαν πόνο: τήν πριγκήπ:σσαν 
— ήκούσΟη έξωθεν φωνή.

Ό καθηγητής έπλησίασε τόν σύντροφόν του καί τόν 
ήρώτησε σιγά :

— Δέν μοΰ λέ; ; μπορείς ϊσΰ νά πας τό παλάτι; 
Έγώ δέν τά καταφέρνω νά κατέδω τής σκάλαις.

— Κ' έγώ άπήντησεν ό βοηθός: δέν πιστεύω νά 
τά καταφέρω νά εΰρω τήν πόρτα.

— "Ακου νά σοΰπό—έφώναξε τότε ό Σεεμπόλδ εις 
τόν άπεσταλμένον—πήγαινε νά πής εις την πριγκή 
πίσσαν νά ήσυχάση διότι τήν πρωταπριλιά δεν γε·.- 
νώνται παιδιά-

Τήν έπομένην ο: δύο ιατροί— οχ: πλέον μεθυσμένο: 
—παρεϊχον τά φώτα τής επιστήμη; των εις τήν πριγ- 
κήπισσαν, ή όποια έφερεν εις φώς τόν δούκα Γεώρ
γιον τοΰ Σάξ Μαίνίγκεν.

— "Ωστε είνε αλήθεια έξοχώτατε—ήρώ.ων οί εν 

τοϊς Άνακτόροίς τόν καθηγητήν ο:ι την πρωταπρι
λιά δέν γεννώντα: παιδιά ;

— Είνε έπ'.-τημονικώς άποοεδειγμένον — άστηντα 
ούτος μέ δλην τήν σοβαρότητα.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ- — Είνε αδύνατον νά οαντασ- 
Οήτε τήν χαράν άπό τήν όποιαν καταλαμβάνονται οί 
μικροί Γερμχνόπαιοες, όταν ή μαμά των ϋποσχεΟή εις 
αυτούς, οτι Οά τοΐς δώση κόφαν νεμάτην πατάται; 
"Ο/ι. διότι Οά μαγειρεύσουν καί Οά οάγουν τή; πατά
τες, άλλά διότι Οά κατασκευάσουν μέ αύτάς παιγνίδια 
διά νά παίξουν.

ΣυνειΟίζουν νά κατασκευάζουν πατατένιους στρα- 
τιώτας καί πατατένιες κούκλε; (ίίπω; ήμει; κατα- 
σκευάζομεν πατατένιους κεφτέδεςι, ιδίως όμως κατα
σκευάζουν πατατένια ζώα.

Οί μικροί Γερμανοί, οί όποιο: κατοικούν εις μεγα- 
λουπόλεις, έχούσα; ζωολογικού; κήπους, βλέπουν κα
θημερινώς ριν’οκέρου; καί ελέφαντας και λέοντας καί 
τίγρεις καί πάνθηρας καί ώ; έπι τό πλεϊστον τοιού- 
του είδους άγρια θηρία κατασκευάζουν. Κατά τά; βρο
χερά; δέ ήμερα;, κατά τάς όποιας αναγκάζονται νά 
μείνουν κλεισμένοι έντός τής οικίας, δέν καταγίνονται 

εις τίποτε άλλο.

Περιττόν νά εϊπωμεν, ότι δέν ούναντα: όλο: νά κα
τασκευάζουν πατατένια ζώα μέ τήν ίδιαν ευκολίαν.

Χρειάζεται κάποια προσοχή καί κάποια ιδιαιτέρα 
έπιτήδειότης. 'Εκάστη πατάτα έχει αύτή καθ' έαυτήν 

τό σχήμα τοΰ σώματος ζώου τινός.

Μερικοί πατάτα: π. χ. μενάλαι καί μέ εξογκώματα 
μικρά επάνω των είναι καταλληλότατα: διά ν' αποτε
λόσουν σώμα καμήλου.

Τέσσαρα σπίρτα αποτελούν τούς πόδας, ένα μικρό 
σπΛγγάκ: τήν ούράν, μία μακοουλη πατάτα τόν λαι
μόν μίαν άλλη καταλλήλως προσαομοζομένη έπ’ αυ
τής την κεφαλήν ζαί δύο χάνδρες τά μάτια, καί ούτω 

καθ’ εξής I
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3G. ΛΙχγοχή είζών

Ό Γιάγχος περίπατε: προσεχτικά μη τοΰ σπάση 
ή οιάλη του. Αλλά που την lye: ζρυμμένην ;

3Τ. ΛΛ^γμχ

"Ενα γράμμα γαλλικόν 

μέ μιά λέξι ελληνική 

ήτις εις τον ενικόν 

εΐνε περιληπτική 

κάμνουν σύνολον πολλών 

χρησίμων δένδρων καί καλών.

Κάπ

στολή καί χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Γρά" 

οομεν.— Ν. Γ. Καρτοϋιι. 'Επιστολή καί άπόδειξις 

έλήοΟησαν. Εύχαριστοΰμεν.— Χρ. Μ. Aden. 'Επι

στολή έλήρΟη. Άπηντήσαμεν καί άναμένομεν νεωτέ- 

ραν σας. — Ν. A. Β. Κάϊρον. Έχε: καλώς, άπε- 

στείλαμεν ουλλάδια καί άναμένομεν την συνδρομήν.— 

1. Φ. Φιλαδέλόια. 'Επιστολή έλήβΟη. Σάς ένε- 

γράψαμεν καί άπηντήσαμεν έν έκτάσει.— Π. Γ. Port 

-Soudan. 'Επιστολή καί σύνδρομα·. έλήοΟησαν. Ταχυ

δρομικούς γράοομεν. —Δ. Ν. Μοά^ονϊιάια. 'Επι
στολή καί σημείωσις έλήβΟη- ουλλάδια σας άπεστάλη- 

σαν, ταχ. γράοομεν. — Κ. Ε. Π. Άργοάτόλεον. 

Ζητούμενεν ουλλάδιον σάς απεβτάλη. — Ά. Α. Σι- 

κάγον. 'Επιστολή καί χρήματα έλήοΟησαν( ταχυδρ. 

γράοομεν. — Ο. II. Jtabuna Βραζιλίαν, 'Επιστολή 

καί χρήματα έλήοΟησαν. Ταχυδρ. γράοομεν. ’Αποδεί

ξεις όμοΰ.—Δ. Κ. Πάτρας. 'Επιστολή και συνδρο- 

μαί έλήοΟησαν. Ταχυδρομικώς γράοομεν. — Μ. Ν. 
Βώλον. Τόμος σας έστάλη έπί συστάσει. — Π. Δ. 

Κων)πολτν· Παραγγελίαν σάς άπεστείλαμεν αμέσως 

οΐά ταχ. δέματος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Χεβϋλλης «’Οράματα». Μέ πολλήν ποίησιν καί 

χάριν γεγραμμένα, πολλά εις πεζόν ποιήματα, έξεδόΟη 

με πολλήν οιλοκαλίαν καί ωραίας εικόνας. Τό βιβλίου 

τιμάται 1.50 δρχ.

.. β.·λ.. κ.) .ς ·κ...ν· μ. σ··τ·ν ·π.·ν.·

as». ’ Ερώτησες

Πώς λέγεται ό δ'.ϊσ/υριζόμενος ότι δ νους πνίγει;

Κάϊρον I. Γ. Ελς

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
9ου ΤΕΥΧΟΥΣ

26. Ροΰς—χοϋς—βοϋς—νους—ποΰς—ους—υς. — 

27 ‘II νέα πλυντρίς ή πλΰντρια πλύνε: έπιδεξίως αλλά 

βήχει. 28 ΆΟάμας α'ιόλου ήν παϊς.

Ανταε. Θρ. Βαοάκης έκ Σμύρνης 3. — Ν. Ματιάς 

έκ Σμύρνης 2. — II. Βαλέριος έκ Ρόδου 3.— Άγγ. 

Κοσμίδου έκ Σύρου 1. —Λουκία II. έκ Ιίειραιώς 1. 

—Ν. Μαντόπουλος έκ Λαρίσσης 2. — Δ. Μχνωλάκης 

έκ Σύρου 2.—Μαγευμένη ακτή έκ Ιίειραιώς 3.—και 

'Ελπίς Ζ'.ρου έκ 'Γήνου 1.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Π. Π. Δαιιανχονρ. Έπίστολαί καί συνδρομαί 
έλήοΟησαν. Εύχαριστοΰμεν.—Μ. Η. I’.assala. 'Επι

στολή έλήοΟη. "Εχετε δίκαιον. Συνδρομαί σας έλή- 

οΟησαν έκ Μασάβας.— Ή. Λ. Ζάκυνθον. Συνδρομή 

έλήοΟη. Εύχαριστοΰμεν.— Μ. Σ. Μαάάβαν. Έπι-

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡ ΑΦΕΙΟΝ 4- 4- 4- 
4^ 4 4- Π Ρ I Ν ΤΈ Ζ Μ

Κατασκευή καλλιτεχνικών τυπογραφικών εκ
μαγείων C 1 i C ll Ο S όιά τήν εΐκονογράφησιν 

εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, επιστημονι

κών συγγραμμάτων, τιμοκαταλόγων εμπορι

κών κ.τ.λ.
Πλουσιωτάτη συλλογή εύρίσκεται παρ' ήμΐν, 

κοσμημάτων, τίτλων, συμβόλων εργοστασίων, 

προσωπογραφιών και παλαιά cliches ocasioil 

διαφόρων ειδών.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
2 Γωνία Εύριπίόου — Σωκράτους 2

ΤΥΠΟΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΑΘΗΝΑΙ,, (ύδί>ς Σταδίου Εναντι Βουλής)


