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'Ο άνθρωπος σήμερον δύναται νά ΐπταται 

έν τώ αέρι, χάρις τοις ακαταπόνητο ις άγώσι 
των Chanilte καί Langley, τή ευθαρσείς των 
Santos—Dumont, Far man καί Delay range, 
ταΐς τολμηραΐς άποπείραις τοΰ άτυχούς Lilien- 
thal τή ψυχραιμία καί άκαταπονήτψ ένεργεία 
των αδελφών Wright, ών αί διηνεκείς προσπά- 
θειαι άπροσδοκήτως έπραγματοποίησαν τύ 
τέως χειμαιρικόν θεωρούμενου ονειρον τής ενα
ερίου πτήσεως, δι’ ής μετ’ ού πολύ δ άν
θρωπος θά δύναται άκωλΰτως νά ύψώται καί 
διέρχηται άνω βουνών καί ύδάτων, νά θαυ-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ—ΕΚΔΟΤΗΣ

ΦΡ, ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ

‘Οδός Σωκοάτονς up. 2 
("Οπισθεν Βζ^όζκείου)

μάζη τδ μεγαλεϊον τής φύσεως καί εξερευ
νά τά τέως άλυτα μυστήρια τής δημιουργίας. 
'II τέως πρωινή ούτυπία άποβήσηται έτι άπαξ 
εσπερινή πραγματικότης!

Χωρίς νά έπαναλάβωμεν έκ νέου τάς απο
τυχίας ή προσκόμματα τών μέχρι τοΰδε κατα- 
γιναμένων, θά άναφέρωμεν απλώς τάς συνθή- 
κας, ύφ’άς δέον άεροπλανόν τι θά συγκρατήται 
έν τφ άέρι καί θά σημειώσωμεν τά σπου
δαιότερα μέρη, δι’ ιόν ήδη ή άνακάλυψις αυτή 
κατέστησε πλέον ή δυνατήν την μηχανικήν 
πτήσιν.

'II θεωρία προηγήθη τής πρακτικής, δ δε 
καθηγητής La ng leg υπήρξε ν αληθώς εις τών 
πρώτων δραστών, ενώ οί προ αύτοΰ βασιζό
μενοι επί τοΰ τής άντιστάσεως τοΰ άέ.ρος νό
μου τοΰ Νεύτωνος, έξίκοντο εις απίθανα άποτε-

Ό εφευρέτης Βίλμπουρ Ι’άϊτ επί τοΰ άεροπλάνου του.
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λέσματα. Τούτέστι, τής ά.παιτουμένης μηχανικής 
δυνάμεως αυξανόμενης κατ’ εύθΰν λόγον τής 
ταχΰτητος τής πτήσεως, συνεπέρανον, ΰπολογι- 
στικώς, δτι χελιδών τις θά κατέβαλε την δύ- 
ναμιν ένός ανθρώπου, ϊνα έξιχθή είς την συ
νήθη αυτής ταχύτητα! Έν τούτοις τά πτηνά 
ιπτάμενα, οΰδεμίαν ποτέ προσπάθειαν τοιαύτην 
καταβάλλουσι* καί όντως, ώς εσχάτως άπεδειξεν 
όκ. Marcel Depref, χρησιμοποιοΰσι μόνον την 
δύναμιν τοΰ ανέμου.

Τό μόνον δθεν κατόρθωμα τοΰ Langley 
ύπήρξεν ή άποσκοράκισις των μέχρι τότε άπο- 
δεχομένων τοιούτων φυόικών νόμων καί ή 
ιίναζήτησις τών μέσων τής ύποστηρίξεως επι
φάνειας δεδομένου βάρους, διά τής μετατοπί- 
σεώς του απλώς καί μόνον διά μέσου τοΰ 
βέρος.

Αί πρώτοι τοιαΰται δοκιμαί του, προ εικο
σαετίας γενόμεναι, έγένοντο έν Allighani, τής 
Πενσιλβανίας, καί άπεδειξεν, δτι τό βάρος 
αντικειμένου τίνος ήλαττοΰτο κατά λόγον τής 
μετατοπιστικής αυτού ταχΰτητος. Τοι’ντεΰθεν δέ 
ένθαρρυνθείς, έξηκολούθησε τά πειράματά του, 
καταλήξαντα είς τον νόμον τούτον: δτι, τοπο
θετούμενου βάρους τίνος, επιπέδου σχήματος, 
έν όριζοντείω επίπεδη», δυνατοί τις νά τό συγ- 
κρατήση μεταχειριζόμενο; εν εικοστόν τής πρό- 
τερον οριζόμενης υπό τοΰ Νεύτωνος δυνάμεως. 
'Γούτο δέ ήτο ή θεωρητική άπόδειξις τοΰ δυ
νατού τής μηχανικής πτησεως. Δεν άπέμενε δέ 
ή ή κατασκευή μηχανήματος καταλλήλου πρός 
πρακτικόν αποτέλεσμα.

Έκτοτε τ<’> ζήτημα είσήλθεν είς τήν εΰκο- 
λωτέραν αυτού φάσιν.

'Ο κ. Penaud, τώ 1881, έφαντιίσθη μι- 
κριι σχήματα αεροπλάνων, είδος επιστημονι
κών παιγνίων, δυναμένων νά διανύσωσι πο
ρείαν έν τώ καινφ πλέον τών GO μέτρων.

'Ο ’Αμερικανός Hiram Maxim κατεσκεύ- 
ασεν επίσης μέγα εναέριον πλοΐον, λειτουρ
γούν δι’ άτμήρους μηχανισμού 363 ίππων, 
δπερ τοποθετούμενου επί σιδηρών ράβδων, 
600 μέτρων μήκους, ήδΰνατο νά λάβη αφετη
ρίαν ταχήτητος επαρκούς, όπως πλεύση έν τή 
άτμοσφαίρρ.Ι Ιλήν κατά τάς γενομένας δοκιμάς 
καθορισμού, τώ 1894, έπέτυχεν ό εφευρέτης, 
δστις είχε δαπανήσει πλέον τοΰ εκατομμυρίου, 
μόνον πτήσεις τινάς, μέτριας σημαντικόνητος, 
έως ού τό < μέγα τούτο πτηνόν, πληγωθέν» 
κατέληξεν εις άδυναμίαν άνεγέρσεως έκ τοΰ 
εδάφους, δπου είχε καταπέση!

Έν τούτοις τό μέγα τής άεροπλοΐας ζήτη
μα, χάρις τή προόδω τής μηχανικής, ήρξατο 
έκτοτε καθοριζόμενοι·. Τώ 1896, ό Langley 
ήδυνήθη νά διατρέξη δύο μίλια διά τού «άε- 
ροδρόμονός» του, μικρού σχήματος, ενώ ό 
Lilienthal έξηκολούθει τά πειράματά του, προ
σωπικής, καταλήξας είς τραγικόν τέλος. Τό 

μηχάνημά του, προσομοοιάζον πελωρίιχ νυκτε- 
ρίδι, ΐπτατο μέχρι 300 μ. Δι’ αυτού άνερχόμε- 
νος επί ύφ·ηλού αποτόμου λόφου, 30 μ. υψους, 
άφίετο διά τής κλιτύος νά καταπέση ταχέως, 
αναπεπταμένων τών πτερύγων, αΐτινες έστηρί- 
ζοντο επί χαλύβδινου σκελετού, 7 μέτρων έκτά- 
σεως. Διά τής μετατοπίσεως τών κνημών κα- 
τώρθου νά μεταβάλη τήν ισορροπίαν τής συ
σκευής του- εις τινας δέ εύνοϊκάς περιστάσεις 
άπεμιμεϊτο εντελώς μερικούς ελιγμούς τών 
πτηνών.

Ένθαρρυνθείς έκ τών επιτυχιών του ό 
Lilienthal, ήτοιμάζετο νά προσαρμώση έλα- 
φρόν κινητήρα είς τό μηχάνημά του, δτε έν 
μια τελευταίφ ανυψώσει του, σφοδρός άνεμος 
τον κατεκρήμνισεν από μεγάλου ύψους, συν- 
τριβείσης τής σπονδυλικής του στήλης, έξ ής 
έπήλθεν ό θάνατος.

ΙΊαρά τήν καταστροφήν ταύτην, ό ’Αμε
ρικανός μηχανικός Chanute έπανέλαβε τά πει
ράματα τοΰ Lilienthal, ζ> τήσας τήν ισορρο
πίαν εις μηχανισμόν μεταβάλλοντα τήν γωνίαν 
τής προσβολής τών πτερύγων.

Τέλος ό Santos-Dumont πρώτος έπέτυχε 
ν’ άνυψωθή δι’ ιδίων ολως μέσων, άποδείξας 
έναργώς τήν αλήθειαν τής αρχής τοΰ βαρύ
τερου τοΰ άέρος. Τή δέ 23 ’Οκτωβρίου 1906 
δ τολμηρός ούτος Βραζηλιανός, αφού έμελέ- 
τησε καλώς τήν πτήσιν τών πτηνών, άνυψώθη 
επί άποστάσεως 50 εως 60 μ. Έκτοτε πολ
λοί άπεμιμήθησαν αυτόν, ώς καί οί Far mail 
καί Delagrange, ιόν τά αεροπορικά κατορθώ
ματα διεφήμισαν αυτούς άνά τήν ύφήλιον.

Βραδύτερου οί αδελφοί Or will καί Wilbur 
Wrigt, αΐτινες από τού 1900 έπεδόθησαν είς 
τό πρόβλημα τούτο, μολονότι δέν έλυσαν αυ
τό όριστικώς, έν τούτοις έπέφερον πολλάς βελ
τιώσεις. Τό μηχάνημά των απαρτίζεται έκ δι
πλής επιπέδου σχεδίας, έκτάσεως 12 μ. πλά
τους 2 μ. καί διαστήματος 1 καί 80. Δι’ α
πλής κινήσεως εμβόλου δ άεροναύτης δύναται 
νά στρέψη δεξιόθεν τάς σχεδίας ταύτας ή έν 
άλλαις λέξεσι ν’ άνυψώση τό οπίσθιον μέρος 
μιας τών διπλών πτερύγων, έν ώ χαμηλοΰται 
ή έιέρα. ·ΙΙ στροφή αϋτη έπανορθοϊ κάθετον 
ανισορροπίαν, ήτοι μίαν τών κυριωτέρων δυ- 
σχεριών τής άεροπλοΐας.

’Αλλ’ ή διαστροφή αϋτη, απομιμούμενη 
έκ τών πτηνών, έχει τό ελάττωμά της. Τής 
άντιστάσεως τών πτερύγων μή ουσης ομοιο
μόρφου τό μηχάνημα έχει τάσιν περιστροφι
κήν καί πρός αποφυγήν τούτου, ό άεροναύτης 
δφείλει νά δίευθύνη τό πηδάλιον άντιθέτως. 
Χάρις δέ είς εύφυά συνδυασμόν τών σχοινιών, 
ό άεροναύτης κατορθοΐ τά δύο ταϋτα άπο- 
τελέσματα ταύτοχρόνως καί έν τή άπαιτουμένη 
άναλογίφ διά μόνου τοΰ χειρισμού ένός μοχ-

31 πρώτων λεπτών καί 25 δευτέρων, ήτοι 66 
χιλιομέτρων.

"Ωστε πρόκειται περί μηχανήματος αςιο- 
θαυμάστως έπιτυχόντος, άλλ’ δπερ παρα τοις 
προτερήμασι, ενέχει όλίγην στασιμότητα, ητις 
κατορθοϋται διά τής διαρκούς λειτουργίας του 
πηδαλίου τοΰ βάθους καί τής διαστροφής των 
πτερύγων. Έκτος τούτου, τό μηχάνημα άρχε- 
χεται κινούμενου πλησίον τού έδάφους ακινδυ- 
νως καί άνυψούται κατιί βούλησιν. ,

' Άλλ’ έν τοσούτφ, ώς διαβεβαιοΐ ό κ. Ιω
σήφ Roilgt. δεν αρκεί νά κρατηθή τις έν τφ 
άέοι, αλλά δέον «νά δύναται νά ϊσταται εκεί και 
διαιιένη». Πρός τούτο δέ. τό έν πορείμ άερο- 
π/ανον δέον νιχ άνθίσταται πρός τάς ποικίλας 
παρουσιαζομένας αιτίας, αΐτινες τείνουσι να το 
άνατρέψωσι. Συνεπώς ιπτάμενόν τι μηχατημα 
δέν θά δύναται άνευ κινδύνου να διαμενη εν 
τή άτμοσφαίρφ, ε’ιμί δπόταν αύτομάτως ισορ- 
ροπή διά ιιόνης τής λειτουργίας των οργάνων 
του’καί οΰχί διά τής μάλλον ή ήττον επιτήδειας 
ένεργείας τού πλοηγού του. Ό.οτε ινα ο αν- 
«οωπος δύναται νά άεροπλοή 'bike a n<1* 
κιίτά τήν έκφρασιν τού Wilbur W right, κιι. 
άνευ κινδύνου άναστροηής εις εκαστην φοράν 
τοΰ άνεμου, είνε έπάναγκες νά εφεύρε.iη προ- 
τερον σύστημα, τών αεροπλάνων αυιοματω, 
ισορροπούν.

Φρ Πριντεζης

λού. ‘Η δέ έπιμήκης ισορροπία πραγματο
ποιείται άφ’ έτέρου, διά τής λειτουργίας ετέ
ρου πηδαλίου, τοΰ βάθους Λεγομένου, έμπρο
σθεν διατεθειμένου καί δι’ ελαφρός μετατο
πίσεως, τού οπισθίου πηδαλίου έκ των κάτω 
πρός τά άνω. ‘Ο κινητήρ, δυνάμεως 2ί> ίππων, 
καί βάρους 90 χιλιογράμμων κινεί δυο έλικας 
ξυλίνους πρός τά όπισθεν τετοποθετημενους 
καί τών όποιων δ άξων κεϊται ολίγον ανωθι 
τοΰ κέντρου τοΰ συστήματος. ‘Ο κινηνηρ ου- 
τος κείμενος δεξιόθεν τού κέντρου, ισορροπει- 
ται άοιστερόθεν διά τοΰ καθίσματος του πλοη
γού. Καί δεύτερον έτομον δύναται επίσης να 
λάβη μέρος, καθήμενον έπί ετέρου καθίσμα
τος έπι τής άνωτέρας δκρας της κατώτερα, 
σχεδίας καί άκριβώς έν τφ άξονι, εις τροπον 
ώστε ή αϋξησις αϋτη τού βάρ >υς να μή μ<=- 
ταβάλη τήν γενικήν ισορροπίαν του ολου μη
χανήματος. Τό άερόστατον τούτο του 
διαφέοει τών -
ranged έκ τοΰ δτι άντί νά τίθεται επι τρο
χών, φέρει είδος παγοπατιδων και δεν έχει 
ουράν. ΙΙροκειμένου δέ νά λάβη ορμητηριον 
κίνησιν, διά του εδάφους, κυλιέται επι ξύλινης 
δοκού 50 μ. μήκους, τοποθετουντες επ. τη, 
κορυφής του βάρος 700 χιλιόγραμμων. Απαξ 
δέ κινηθέ,ντος ωθείται προς τα εμπρός δια τωτ 
έλίκων του. Διά τοιαύτης θαυμασιας όντως 
συσκευής ήδυνήθη δ Wilbur
«ση εις τό πεδίον τοΰ Am ours τη 21 ιβριου 
παρελθόντος θαυμασίαν πτήσιν μιας ώρας,

καί Delag-
τοο-

τού 1 ar mam
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Ο ΚΡΟΤΜΒΆΧΕΡΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ
— ο---

Ό γνωστός Γερμανός καθηγητής 
Κρουμβάχερ έδημοσίευσεν εσχάτως εις 
τό παρ’ αύτοΰ έκδιδύμενον περιοδικόν 
«Βυζαντινά Χρονικά τοΰ Μονάχου μα- 
κρότατον άρΟρον, εν τφ όποίψ υπεραμύ
νεται κατά τών διατυπωΟεισών κατ’ αυ
τού κατηγοριών πρό τίνος παρά τε τοΰ 
κ. Μιστριώτου καί ά/./αον Ελλήνων λο
γιών, ότι συντηρεί έν Μονάχφ άνΟελλη 
νικόν φροντιστήριον, ότι υβρίζει τήν 
'Ελλάδα καί τούς "Ελληνας, ότι πληρώ
νεται παρά τής Ρωσσίας διά νά υποστη- 
ρΓςη διά τοΰ κύρους του, ότι τό Ελλη
νικόν γένος έΟανεν άπό τής πτώσεως τοΰ 
Βυζαντίου καί ότι αργότερα ποτέ Οά 
άρ'ξ>] εις τιήν Κωνσταντινούπολη, ο Τσά
ρος τής Ρωσσίας κλπ.

Ό Κρουμβάχεο διά τοΰ άρθρου 
τούτου διαμαρτύρεται, ότι ύβρισε ποτέ 
τήν Ελλάδα ή τούς "Ελληνας καί ότι 
έλαβε ποτέ χρήματα παρά Σλαύων, καί 
δηλοϊ, ότι μόνον βιβλιοκρισίας έγραψε, 
πιθανώς πικράς διά τινας Ελληνας λό
γιους καί κρίσεις άφοριόσας άτομα.

’Εν τελεί διαψεύδει, ότι διευθύνει άν- 
Πελληνικόν η ροντιστήριον καί προς ένί- 
σχυσιν τής διαψεύσεώς του ταύτης δηλοϊ, 
ότι εις τό ((ροντιστήριον του φοιτώσι καί 
"Ελληνες σπουδασταί.

Ώς προς τό ζήτημα τοΰ θανάτου 
τοΰ Ελληνικού έθνους, γράφει, ότι τούτο 
δέν εϊνε γνώμη ίδική του, άλλά τοΰ φί
λου αύτοΰ Qeler, ήτις έπαναλαμβάνεται 
εις τήν Γραμματολογίαν του.

Εις τά ύ.τό τοΰ Κρουμβάχερ γρα- 
φέντα ύ καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
κ. Μιστριώτης άπαντά ώς έζής :

Τον ά’νδρα έτίμων οΰχι ολίγον, τήν δέ προς 
αύτόν τιμήν έξεδήλωσα έν τή Γραμματολογία 
μου διά τάς Βυζαντινά; αύτοΰ μελέτα;, ίίπερ 
περιφ ανώς μαρτυρεί, οτι ουδεμίάν κατ’ αύτοΰ 
προσωπικήν αφορμήν έχω. Μετά μεγάλης ό
μως λύπης ήναγκάσθην νά μειοϊσω τήν τιμήν 
ταύτην. διότι άνέγνων έν τή «Κλειοΐ» βιβλιο
κρισίαν τοΰ μακαρίτου φίλου μου Χιονυσίου 
Θερειανοϋ, οστις ήτο μεστός άγανακτήσεως, 
ότι ό gelzor και ό κ. Krumbacher ένόθευον 
τιήν ιστορίαν, φονεύοντες εν ολόκληρον έθνος 
καί τήν περιουσίαν αύτοΰ δίδοντες κραταιά 

Δυνάμει. Μετά τούτο ό μακαρίτης Μιλτιάδης 
Πανταζής έβεβαίωσεν οτι ό κ. Krumbacher 
διατηρεί Σλαυϊκόν η ροντιστήριον, έξ ού άρύε- 
ται πολλά; ώφελείας. Φοιτηται δέ "Ελληνες 
κατά τύχην είσελθόντες εις τήν παράδοσιν αύ
τοΰ ήκουσαν τούτου χλευάζοντος τήν 'Ελλάδα, 
διότι κατά τάς ιδέας τοΰ Κόντου καί τοΰ Μι- 
στριοίτου ώνόμασε τό Ζητοΰνι Λαμίαν, ώσεί 
ή πατρίς ημών ιϊιφειλε νά διατηρήση τά βαρ- 
βαρικά ονόματα τών τόπων και πόλεων. "Οτι 
δέν έπραξεν αμάρτημα, έμαρτύρησαν αυτοί οΐ 
Γερμανοί, οι'τινες τοϊς δήμοι; τοΰ ελεύθερου 
Κράτους άπέδωκ.αν τά αρχαία ονόματα, δι’ ο 
ημείς οί "Ελληνες όφείλομεν μεγάλην εύγνω- 
μοσύνην. Πρό; τούτοι; μετά λύπης έμάνθανον, 
ότι συνεδέθη μετά τών ενταύθα χυδαϊστών, 
οι'τινες πειρώνται, όπως διασπάσωσι τήν εθνι
κήν γλώσσαν καί διά τής μεθόδου' ταύτη; καί 
τιήν φυλήν καί ότι συκοφαντεί τούς επιστήμο
νας τοΰ 'Ελληνικού γένους, έξαίρων τούς χυ- 
δαϊστάς.

Ταΰτα καί άλλα πολλά έπεισάν με, ϊνα 
παρακαλέσω τιήν Σύγκλητον, ίνα παύσηται χο
ρηγούσα τώ κ. Krumbacher τάς πεντακόσια; 
δραχμάς. Οΰτο; εΰρε θερμόν ίποστηρικτήν τόν 
δμόφρονα αύτοΰ κ. Ν. Πολίτην, οστις, διϊσχυ- 
ρίσθη, ότι δέν ύβρισε τούς "Ελληνας επιστή
μονας· έκλήθη όμως υπό τής Συγκλήτου ό κ. 
Βάσης, όστις έβεβαίωσε τους λόγους μου. Διά 
τιήν άποκάλυψιν όμως τοΰ είρημένου ποσού 
έχολιόθη ό κ. Krumbacher, οστις έγραψε μα
κράν διατριβήν, ήτις έδημοσιεΰθη καί έν τώ 
περιοδικοί αύτοΰ.

II ρώ τ ο ν λέγει : «Δέν έπήρα ποτέ άπό 
τήν Ρωσσικήν κυβέρνηση· μίαν πεντάρα (sic)».

Τούτο δέν άφορφ έΐς εμέ, άλλ' είς τόν κ. 
Μ. ΙΙανταζήν καί άλλου;, διότι έγώ πρό (’ιλί
γων ετών καταδκοχθείς δικαστικώς ύπό τών 
χυδαϊστών, τών συνεργατών τοΰ κ. Krumbac
her, είπον τώ ανακριτή, ότι δέν έβαλον τήν 
χεΐρά μου είς τά βαλάντια τούτων, άλλά υπάρ
χουν πολλά νοούμενα, ασφαλέστερα τών δρω
μένων. Καί έγώ πιστ3ύω, ότι χρήματα ώς α
μοιβήν δποστηρίξεω; Σλαυϊκών συμφερόντων 
δέν έλαβεν, άλλ’ έλαβεν ώς μισθόν προγυμνά- 
σεω; Σλαύων φοιτητών, ώ? καί έν Άθήναι.ς 
νέοι χυδαϊσταί λαμβάνουσι χρηματικά; άμοιβάς 
διά συγγραφάς δήθεν έν τινι περιοδικοί. Ένθυ- 
μούμεθα δέ πάντε;, ότι πρό ολίγων ετών έδη- 
μοσιεύθη έν τοΐ; «Καιροί;» σκηνή τι; συιι- 
βάσα έν τινι Πρεσβεία τού Μονάχου, έν ή ό 
κ. Krumbacher έπήνει τούς Βουλγάρου; καί 
έκάκιζε τού; "Ελληνας. Τότε οί παριστάμενοι 
"Ελληνες φοιτηται άπεδοκίμασαν τόν φιλοβούλ- 
γαρον.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν. Ό κ! Krumbacher παρα

τηρεί: «Τό ποσόν τών 500 δραχμών, τό όποιον 
έχρησίμευεν ώς αφετηρία τών τελευταίων επι
θέσεων, έμβάζετο φυσικά, καθώς όλαι αί άλλαι 
συνδρομαί, πάντοτε κατ' ευθείαν είς τό .· εκ
δότην Β. G. Teuhuer εϊ; τήν Λειψίαν». Τούτο 
έλέχθη καί έν τή Συγκλήτφ ύπό τοΰ κ. Πο
λίτου, άλλ’ έδειξα αύτώ τόν έντυπον προϋπολο
γισμόν, έν ώ έσημειούτο τό όνομα ούχί τοΰ 
Teuhuer, άλλά τοΰ κ. Krumbacher. Άλλ’ 
ύποτεθείσθω, ότι τά χρήματα έπέμποντο ούχί 
κατά τό όνομα τοΰ δικαιούχου, άλλ’ είς ά/j.o 
όνομα. Ό τυπογράφο; δ.ιως έλάμβανε τά χρή
ματα χάριν τοΰ έκδοτου και διά τούτο ό κ. 
Πολίτης ήγωνίζετο, ώς συνδεόμενος διά τοΰ 
χυδαϊσμού.

Τρίτον. 'Ο κ. Krumbacher ομολογεί 
ότι ή άπαισία φράσι; περί τού θανάτου τή; 
Ελληνική; φυλής υπάρχει έν τή Γραμματολο- 
γία αύτοΰ, ήτις έχει ούτωσί : «Ό μήν Μάιος 
τοΰ 1453 κατεβίβασεν δ ρ ι σ τ ι κ ώ ς ε ί ; τ ό ν 
τάφον τιήν Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν. Έκ 
τή; υπέροχου έν τώ κόσμοι θέσει·'·; των οί 
Έλληνες πρό πολλοΰ εΐχον καταπέσει, νΰν δέ 
παρήλθε καί ή σκιά αυτών. Άλλά τό Βυζάν
τιον εΰρε κραταιόν κληρονόμον ... Τό Ρωσ- 
σικόν κράτος είνε πραγματικώς ή έξακολούθη- 
σις τή; Βυζαντινή; αυτοκρατορίας. Καί όταν 
ποτέ ή 'Αγία Σοφία άποδοθή εις τήν αληθή 
πίστιν, όταν ή Μικρά Άσία άποσπασθή έκ 
βδελυράς τουρκικής κακοδιοικήσει·);, τούτο θά 
είνε κατόρθωμα μόνον τοΰ Ρώσσου Τσάρου. 
Τή; Αγγλίας ή άντίστασι; διευθυνομένη κατά 
τής φύσεως καί τή; ιστορία; καί διά τούτο α
σφαλώς θά συντριβή, άν καί ίσως πολύ βρα
δέως. Λύτοκράτωρ τή; Κωνσταντινουπόλεως 
δύναται νά καταστή μόνον ό προστάτη; τή; 
ορθοδοξίας, ό Ρώσσος Τσάρος, έφ’ όσον σο- 
βαρώς συναισθάνεται τά; μεγάλα; πρλς τήν α
ποστολήν ταύτην συνοδευομένας υποχρεώσεις. 
Λλλά, λέγει, ότι τούτο παρέλαβε παρά τοΰ 
’Ερρίκου. Gelzer. 'ΙΙμει; δέν ένδιαφερόιιεθα 
τί; έπενόησε τιήν συκοφαντίαν καθ’ ολοκλήρου 
γένους, άλλά μόνον διά τούτο, ότι συγγραφεύς, 
οίος ό Krumbacher, υιοθέτησε τοιαΰτα ιστο
ρικά ψεύδη. Καί όμως δ σοφός καθηγητής 
παρατηρεί: «Είνε όμως κάτι περισσότερον άπό 
γελοΐον, νά μέ καθιστά κανείς ύπεΰθυνον διά 
τήνατομικήν ιδέαν τοΰ μακαρίτου φίλου μου...» 
Τή αλήθεια λυπούμαι, διότι λόγιος άνήρ περι
πίπτει εις τοιαύτα λογικά αμαρτήματα. Τόν κ. 
Gelzer ήδύνατο νά έχη όσονδήποτε καί άν ή
θελε φίλον, δέν εδικαιούτο όμως διά τής γρα- 
φίδος αύτοΰ νά φονεύη άκινδύνως ολόκληρον 
έθνος καί νά χύνη μελάνην αντί αίματος.

Λέγει; κ. Krumbacher, ότι είσαι απλώς 
ερευνητής καί ότι δέν έλαβες π ε ν τ ά ρ α, 
άλλ’ άν τούτο είνε αληθές, τί; έδωκε τό δι
καίωμα Σοί καί τώ φίλοι Σου, ϊνα ά φ ι λ ο- 

κ ε ρ δ ώ ; φονεύητε έθνος καί δωρήτε τάς 
άρίστους τού κόσμου χώρας ; Αί απαίσιαι 
αΰται προφητεϊαι δέν είνε άνάμιξις εϊ; τήν 
πολιτικήν καί δέν έδικαιοΰσο νά λάβης πολύ 
χρυσίον, διότι διά τοΰ κύρους τού επιστήμο
νας πειράσαι, όπως πείση;, ότι αί ‘Ελληνικά! 
χώραι δέν άνήκουσιν εκείνου;, οι'τινες από χι
λιετηρίδων οϊκούσιν, άλλά τοϊς ΓΙανσλαυϊσταΐ; ; 
Καί όμως έχεις τό θράσος, ϊνα καλής ημάς 
ούχί έλεγκτάς, άλλ’ ύβριστάς καί συκοιράντας. 
Έξ εύλαβίας πρό; τήν ΰμετέραν έλλογιμότητα 
απαξιώ νά χαρακτηρίσω τήν πράξιν διά τού 
ίδιου ονόματος. Φαίνεται ότι, ύ Πτωχοπρό- 
δρομος καί ό Μαλαλάς, περί ού; ήσχολήθητε, 
δέν διατρέφουσιν ειλικρινέστεροι· τό ήθος. Έγ<υ 
ού'τε ύβρισα, ούτε έσυκοφάντησα άνθρωπον, 
άλλ’ έσχον πάντοτε τό θάρρος, ϊνα στιγματίσω 
τούς φαύλου; καί τούς προδότας.

"Ε κ τ ο ν. Δέν είνε ακριβές τό ύπό τοΰ 
κ. Krumbacher γραφόμενου: «Ούδέποτε έδη- 
μοσίευσα ύβρεις κατά τού ’ Ελληνικού Έθνους 
καί κατά τών Ελλήνων λογιών». Δέν είνε ά- 
κριβή τά λεγάμενα ύπό τοΰ σοφού καθηγητοϋ, 
διότι ή διατριβή αύτοΰ, ή έπιγραφομένη: Τ ό 
π ρ ό βλ η μ α τής ν ε ο ε λ λ η νική ς 
γ λ <ό σ σ η ς, είνε μεστόν τοιούτων ύβρεων, 
π. χ. έν σελιδι 131 τή; μεταφράσ.· ,.ς υπάρχει 
τό χωρίον : «Έκ τής μουμιώδους ιδιότητας τή; 
γλώσσης καί τής μετ’ αυτής συνδεδεμένη; ά- 
ποστεώσεως παντός πνευματικού βίου εξη
γείται τέλος ή τρομερά στείρωσις τή; νεοελλη
νικής γραμματείας !. Πού είνε είς τήν Ελλά
δα τό βιβλίον, τό όποιον εϊσεχώρησεν είς τά 
ευρύτερα στρώματα τού έθνους, τό οποίον ά- 
ληθώς άναγινώσκεται καί τό όποιον διεγείρει, 
διδάσκει και παιδαγωγεί ούτως, ώς τοσαΰτα 
τής δυτική; Ευρώπης καί τής Ρωσσίας έργα; 
Τοιοΰτον βιβλίον δέν έγράφη άκόμη καί ή 
γλώσσα αυτού δέν θά είνε ή σημερινή ή κα
θαρεύουσα». Βεβαίως ή νεωτέρα 'Ελλάς έν 
τήδε τή περίοδοι δέν έχει μεγάλους συγγραφ είς 
καί ποιητάς, οΐο; ό Πλάτων καί ό 'Αριστοτέ
λης, οίος ό Σοφοκλής καί ό Ευριπίδης, άλλά 
διά τούτο δέν πταί.ει ή εθνική ημών γλώσσα, 
άλλ’ ό χρόνος, οστις δέν ήτον έπαρκής. Πόσοι 
αιώνες παρήλθον, μέχρι; ΰτου οί Γερμανοί πα- 
ραγάγουσι τόν Gi'ulie, τόν Schiller καί τόν 
Lessing. Άλλ’ ήδυνάμην καί έγώ νά έοωτή- 
σω, διά τί νΰν δέν παράγε- τοιούτους ποιητάς 
καί λογογράφους ή Γερμανία ; Βεβαίως υπο
δεεστέρους παράγει, άλλά τοιούτους παράγει 
καί ή Ελλά;. Έχει δ’ ούχί ολίγους, οϊτινεςϊσω; 
είνε πολύ υπέρτεροι τού κ. Krumb icht'r. Άλλ’ 
ύποτεθείσθω, ότι οΰδένα παρήγαγί, είνε πιθα
νόν, ότι, άν τήν ΊΙλέκτραν όνομάση Κ ε χ ρ ί μ
πάραν καί τήν υποτείνουσαν κα τ ω· 
τ ε ν τ ώ σ τ ρ α ν καί από τήν πεντάραν 
τρώγομεν τό ν’ ώς ποιεί ό κ. Κρουμβάχερ, 
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είνε λέγω, πιθανόν, ότι έζ τής κωμικής ταύ
της γλώσσης θέλουσιν άναβλαστήσει, μεγάλοι 
ποιηταί καί συγγραφείς ;

Κύριε Κρουμβάχερ, τύ ‘Ελληνικόν έθνος 
δέν έχει ανάγκην, ϊνα περισυλλέγης μάρκα έκ 
τών άγυιών τοΰ Μονάχου χάριν τών τραυμα
τιών, δπερ ίσως δεικνύει φιλανθρωπίαν, οϋχίδέ 
καί φιλελληνισμόν καί παρακαλοΰμεν θερμώς, 
ϊνα μή ύπό τό πρόσχημα συμβούλου καί δι
δασκάλου τοϋ Ελληνικού "Εθνους διασπάς τήν 
ενότητα τής Ελληνικής φυλής.

Έ β δ ο μ ο ν. Έν τώ άρθριρ τούτφ ύ 
σοφός Βυζαντιολόγος παρατηρεί : «Ούτε τοΰ 
Πανσλαυϊσμοΰ πράκτωρ είμαι, ούτε άνακατώ- 
νομαι εις τήν πολιτικήν καθόλου». . . Άφ’ οΰ, 
αξιότιμε κύριε, δέν αναμιγνύεσαι εις τήν πολι
τικήν, διατί δωρεΐσαι τήν Κων)πολιν τώ Τσά- 
ριο καί διατί προφητεύεις περί τοΰ μέλλοντος, 
έν ω οί έρευνηταί ασχολούνται είς τό παρελ
θόν ; Έφ* οσον τά ύποπτα ταΰτα δέν δυνη- 
θής νά έρμηνεύσης, παρέχεις ύπονοίας σοβα
ρός, ώς καί ό πρόδρομός Σου Φαλμεράϋερ, 
καί έν τή υποθέσει, οτι έγώ ήθελον άναλάβει 
την ύμετέραν υπεράσπιση', είτε έν τφ στενφ 
είτε έν τφ εύρεί τής επιστήμης δικαστηρίφ.

Έ ν ν α τ ο ν κ α ί τελευταίο ν. 
Ενταύθα ό σοφός Βυζαντιολόγος παρατηρεί : 
«Ιδιαιτέρως νόστιμη είνε ή σπερμολογία, ήτις 
κάμνει συχνά τήν έμφάνισίν της είς ‘Ελλη
νικός εφημερίδας καί τήν οποίαν τώρα πά
λιν ύ κ. Μιστριώτης είς τά δύο του άρθρα, 
ότι είμαι οπαδός ή διάδοχος τοΰ Φαλμεράϋερ» 
Έχω τήν γνώμην, ότι εκείνος δέν ήτο ούτως 
επιβλαβής τή ήμ,ετέρα φυλή, όσον ό κ. Krniu- 
bttcher, διά τόν οπλούστατον λόγον, ότι εκεί
νος μέν έλεγεν, ότι οί νΰν Έλληνες έχουσι τό 
γένος έκ βαρβάρων, ύ δέ κ. Kniinbacher πει- 
ράται, όπως καταστήση αυτούς βαρβάρους διά 
τής εισαγωγής ύθνείων λέξεων. Ό μέν πολυμα
θής Βυζαντιολόγος Φαλμεράϋερ έμισθώθη υπό 
τών Σλαύων, ϊνα μείωση τόν φιλελληνισμόν 
τών πεπολιτισμένων λαών τής Ευρώπης καί 
τής ’Αμερικής, ο'ίτινες ήθελον νά ίδρύσωσιν ι
σχυρόν ‘Ελληνικόν Κράτος, ό δέ νεότερος ε
παγγέλλεται τό αυτό μέν, άλλά διά φοβερωτέ- 
ρων όπλων.

ΙΙερίβεβλημένος τό προσωπείου τοΰ φιλάν
θρωποι' καί η ιλέλληνος, συμβουλεύει ήμΐν, ϊνα 
καταρρίψωμεν τήν έθνικήν ημών γλώσσαν, 
υπέρ ής ή όλη 'Ελληνική φυλή είργάσατο έπί 
ολόκληρον αιώνα καί άνιδρύσωμεν τό κράμα 
τών γλωσσών, δπερ διεγείρει τήν βδελυγμίαν 
καί τόν εμετόν παντός άνθρωπον έχοντος γλωσ
σικήν αϊσθησιν. Τινα σκοπόν έχουσιν αϊ σοφαί 
συμβουλαί, είνε πρόδηλον. Οί Σλαύοι. οπερ 
ήδη έποίησαν οί Βούλγαροι, ΰέλουσι λάβει τά 
χυδαιολογήματα καί έρωτήσει τόν πεπολιτισμέ- 
νον κόσμον, άν οί ταΰτα γράφοντες είνε από

γονοι. τών αρχαίων Ελλήνων. ’Ερωτώ αυτόν 
τόν κ. Krnnibacher νά άποφανθή, πότερος 
είνε όλεθριώτερος τή Ελληνική φυλή. ’Ενταύ
θα δέν εξετάζω τό ζήτημα, οτι ή διάσπασις 
τής εθνικής γλώσσης εις διαλέκτους καί χυδαιό
τητας μέλλει νά έπενέγκη σύγχυση· ολοκλήρου 
τοΰ γένους.

Ώς έν έπιλόγιρ ό κ. Kniinbacher λέγει 
περί εαυτού, ότι είνε άξιος, ϊνα οί "Ελληνες 
ψηφίσωσι σίτισιν έν τώ πρυτανείο». ‘Ομολογώ, 
οτι ό άνήρ ωφέλησε τάς Βυζαντινά; μελετάς 
καί ήτο άξιος ευγνωμοσύνης, άλλ’ ημείς οί 
"Ελληνες έγκαρδίως λυπούμεθα, ότι άνήρ τοιαύ- 
της αξίας δι’ υπόπτων ενεργειών καί υποπτο- 
τέρων λόγων άπέβαλε τό επιστημονικόν κύρος 
αύτοΰ καί διά τοϋτο καί οί καθηγηταί τοϋ 
Εθνικού Πανεπιστημίου καί αί ‘Ελληνικά! κοι
νότητες αί πέμπουσαι υποτρόφους είς Γερμα
νίαν, προτρέπουσιν αυτούς, ϊνα μή φοιτώσιν 
είς τό φροντιστήριον τοΰ κ. I·' riiinbai hc-r, ο
περ κατέστη ό Δούρειος ίππος τής νεωτέρας 
'Ελλάδος· διότι οί έκ τούτου έξερχόμενοι ύπο- 
σκάπτουσι τάς βάσεις ολοκλήρου τού ‘Ελληνι
κού γένους. ‘Ημείς οί "Ελληνες δέν έχομεν 
γεωγραφ ικά όρια, άλλά φρουρούμεθα ύπό τής 
θρησκείας και της γλώσσης, ήν ό κ. Kruinb.t- 
ι·Ιι>·Γ καί οί εταίροι αύτοΰ πειρώνται όπως κα- 
ταρρίψωσιν. Ό σοφός άνήρ επιθυμεί, ϊνα τα- 
πεινωθή ή γλώσσα τών ‘Ελλήνων είς δουλι
κήν, όπως προπαρασκευασθή εις Σλαυϊκήν 
δούλωσιν και μυκτηρίζει τ ή ν μ ε γ ά λ η ν ι
δέαν τ ώ ν Έ λ λ ή νω ν έν σελ. 49 τής 
μεταφράσεως τής Γραμματολογίας.

«Δέν ήσαν οί χείριστοι τών ‘Ελλήνων φί
λοι εκείνοι, οϊτιγες τήν άνάκτησι,ν τής Κων
σταντινουπόλεως έθειόρησαν ο>ς τήν αληθινήν 
άρχιήν τής εθνικής δυστυχίας. Διότι μετ’ αυτής 
άνέζησε καί τό φ άντασμα, δπερ σήμερον κα
θιστά τούς νέους "Ελληνας αχρήστους σχεδόν 
εις τήν πρακτικήν, ωθούν αυτούς είς τήν επι
δίωξιν τής πραγματοποιήσεως τής νεφελώδους 
μεγάλης ιδέας». Κύριε 1 nnub.iclier, λαός άνευ 
μεγάλης ιδέας είνε προωρισμένος, όπως άπο- 
λεσθή- διότι αυτή είνε ή ψυχή τών λαών, ή 
πρός δράσιν ωθούσα καί έξαναγκάζουσα. Καί 
έν ώ είνε τοιαύτη, διδάσκεις, ότι αΰτη καθί- 
στησιν ημάς αχρήστους.

‘II ‘Ελληνική φυλή, αξιότιμε κύριε, δέν έ- 
θανεν καί έχεις ηθικόν καθήκον ίπποτικώ; νά 
ύμολογήση; τούτο. Διά τής δουλώσεως βεβαίως 
υπέστη πολλάς βλά,βας ,δέν έ'θανεν όμως, άλλ’ 
έν τώ υπέρ ανεξαρτησίας άγώνι διεπράςατο 
έργα, άπερ οϋδεϊς άλλος λαός· έκάθηρε τήν 
γλώσσαν αύτοΰ έν βραχεί χρόνιο, δι’ ό ο 
Ι'λάδστων καί ό έμ,ός διδάσκαλος Βοίκχιος έ- 
θαύμασαν τούς νεωτέρους "Ελληνα; καί ή κυα
νόλευκος ημών σημαία έν πολλαΐ; θαλάσσαις 
κυμαίνεται μετά τήν Αγγλικήν καί ό λιμήν 

τοϋ Πειραιώς είνε δεύτερος έν τή Μεσογείω. 
’Αξιότιμε κύριε, φυλή, ήτις έδημιούργησε τόν 
πολιτισμόν και είνε μήτηρ τών ιδεών, δέν 
θνήσκει διά τής γραφίδος καί τού δηλητηρίου 
τής μελάνης, άλλά ζή καί θέλει ζήσει έπ’ ά- 
γαθώ τοϋ ανθρωπίνου γένους. Έκ τής δουλώ
σεως τό ‘Ελληνικόν γένος έβλάβη μέν πολλα- 
χώς, άλλα καί ώφελήθη, ώ; λέγομεν έν τφ 
Πρυτανικώ ήμών λόγιο (Ι’ητ. λογ. εις σελ. 67).

«Τήν 'ιστορικήν τοΰ έθνους εντολήν έξε- 
πλήρωσαν εκείνοι, όσοι τήν βιωτικήν ραστώ- 
νην καταλιπόντε; καί τάς τερηδόνας καί τας 
σηπεδόνας τοϋ αστικού βίου έκκρούσαντες, ωρ- 
μησαν είς συνδένδρους φάραγγας καί τούς ά- 
πορρώγας βράχους, ένθα ή άναζύμωσις τής 
Ελληνικής φυλής καί τά μεγάλα τής έθνικής 
παλινζωΐας μυστήρια έτελέσθησαν. ’Ενταύθα 
οί Έλληνες είς στενάς πρός τήν παμμήτορα

ΤΟ ΣΠΕΑΡΙΟΝΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
ΚΛΓΚ1ΝΟΧ

Τό Ιατρικόν συνέδρων τής Γενεύης προ- 
καλεί τό παγκόσμιον ενδιαφέρον. Γά μάλλον 
φλέγοντα επιστημονικά ζητήματα συζητοΰνται 
ήδη ύπό τών επιφανέστερων έξοχοτήτων τής 
ύφηλίου.

Ό καρκίνος έγένετο αντικείμενου μακρύς 
καί λεπτομερούς συζητήσεως, καθ’ ήν ύ γάλ- 
λος ιατρός Δοαγέν ανέπτυξε τήν θεραπευτικήν 
του μέθοδον έπί τών καρκινωδών παθήσεων.

ΤΙ μέθοδος αΰτη εφαρμόζεται είς όλας 
άνεξαιρέτως τάς περιπτώσεις- είνε ή έπενέρ- 
γεια τοϋ εμβολιασμού τοϋ Δοαγέν όταν αί 
προσβολαί είνε είς τήν έπιφάνειαν τοϋ δέρμα
τος διά τής τοπικής ένεργεία; των γνωστών 
φυσικών μέσων. Ή έγχείρησις καταλήγει συ- 
χνάκις εις θλιβερά άποτελέσματα. Κατά τόν 
Δοαγέν, δέν πρέπει νά έπιχειρώμεν τήν εξα
γωγήν τοΰ καρκινώδους όγκου πριν ή ασθενής 
ύποστή φαγοκυτταρρώδη αμυντικήν αντίδραση·.

'() ιατρός Δοαγέν έξέθηκε κατόπιν νέαν 
θεραπευτικήν μέθοδον τών μολυσματικών ασθε
νειών είς τήν πνευμονίαν, τον τυφοειδή πυρε
τόν, τό έρυσίπελας, τόν άνθρακα, ή μέθοδος 
αΰτη παρέχει έξοχα άποτελέσματα.

Πρόκειται περί φαγογενών υγρών, έςηγμέ- 
νων άπό αριθμόν τινα φυτών, συνδυασμένων 
μέ μικροβιακόν ούρόν. Είς τας βαρείας περι
πτώσεις μεταχειρίζεται κα/Λιεργείας προερχο- 
μένας έκ τών παθολογικών έκκριμμάτων έκα
στου άσθενοΰς.

Ή χρήσις τών φαγογενών υγρών καθιστά 
αδρανή ώρισμένα μικρόβια. Ή γενική ενέρ

γην σχέσεις, ήλθον έςενίσθησαν ύπό τών γλυ
κέων μειδιαμάτων τής φύσεως, έ'φαγον τούς 
άδολους ταύτης καρπούς, έπιον τής αθανασίας 
τό ύδωρ, άνέπνευσαν έκ τών αιθέριων τής άτ- 
μοσφαίρας σ ιβάδων, έτόνισαν τό σώμα, άπε- 
σόβησαν τής διανοίας ιδέας εύρωτιώντος πο
λιτισμού καί ήρξαντο άδοντες τής άναγεννωμέ- 
νης ανδρείας τούς άθλους. Ούτω τό Ελληνικόν 
πνεύμα, δπερ έξήρθη μέχρι τών μεταρσιωτά- 
των στιβάδων τών ανθρωπίνων γνώσεων κα
τήλθε μέχρι τοΰ πυθμένο: τοΰ πρωτογόνου 
κοινωνικού βίου. ’Εντεύθεν τό έθνος ήντλησε 
φυσικάς δυνάμεις, έγένετο άλκιμον καί παρε- 
σκεύασε τούς άθλους αυτού.

Έγραφαν έν Άθήναις τή 9 8)όρίου 1908
Γ. Μκϊτοιώτιις

γεια του καταλήγει εις αισθητήν παράταση· 
τής ύπάρξεως. ΤΙ άνακοίνωσις αίπη ένεπυίησε 
πολλήν αϊσθησιν.

II ·Ι»1·ΜΑ.ΤΙί2ΧΙΧ

Κατόπιν τό συνέδρων συνεζήτησε τό μέγα 
ζήτημα τής φυματιώσεως.

Μεταξύ άλλων άνακοινώσεων ένδιαφέρουσα 
είνε: τά προσωπικά πειράματα τοϋ ιατρού 
Μαγκούρ, γενόμενα διά τής παρατοξίνης ή 
άντιτοξίνης τοΰ Λεμουάν τής οποίας άμφισβη- 
τεΐ τήν άποτελεσματικότητα- καί ή σπουδαιο- 
τάτη άνακοίνωσις τοΰ κ. Μορέν, άφορώσα τήν 
ενέργειαν τών ηλιακών ακτινών έπί τής έξελί- 
ξεως τή; φυματιώσεως.

Τέλος ό ιατρός Άρνόλ, κηρύσσεται πολέ
μιος τής χρήσεως τών διαφόρων δορών είς τήν 
θεραπείαν τής πνευματικής φυματιώσεως. ΤΙ 
σοβαρά α;·τη προσβολή, λέγει, είνε πρό παν
τός τοπική νόσος κατά τής οποίας ύ ορρός ο.’’- 
δεμίαν ωφέλειαν προξενεί. Ό άντιφυματικός 
ορρός ούτε ύπάρχει ούτε θά ύπάρξη ποτέ, διό
τι δέν δύναται νά ένεργήση έπί κλεκΠοϋ προσ
βεβλημένου μέρους (lesion fermte).

Έκ τής πεποιθήσεως ταύτης άναχωρών 
έπε.χείρησε νέας ερεύνα; έπί άλλης όδοΰ. ‘II 
μέθοδος τή; εισπνοή; τώ (ραίνεται, ότι 
δίδει μεγαλειτέρας έπιτυχίας.

Ό έγκριτο; έπιστήμιον επιμένει ιδιαιτέρως 
έπί τοΰ σημείου τούτοι', ότι δέν πρόκειται 
περί υποβολής είς ύπατμισμούς διά θυμιάσεων 
άλλά περί άπορροφ ήσεως (absorption} διά πι- 
έσεως είς τά αναπνευστικά όργανα, άντισηπτι- 
κών ουσιών λογικώς έκλελεγμένων.

’Από έξ ετών, καθ’ α ό ιατρός Άρνόλ με-



I

180 II ΦΥΣΙΣ Γ

ί
ταχειρίζεται τήν μέθοδον ταύτην, έσχε λίαν 
ευχάριστα αποτελέσματα. Πολλοί ασθενείς επι 
τών οποίων αί άλλαι θεραπεΐαι, εΐ; ούδέν συν- 
ετέλεσα'», άνέλαβον τήν ενεργόν ζωήν των χά
ρις εΐς τήν μέθοδον ταύτην. Τά αποτελέσματα 
ταΰτα παρατηρούνται και έπί ατόμων, άτινα 
έκρίθησαν ώς ανίατα.—‘Ο ρήτωρ παρουσίασεν 
ραδιογραφικά φωτογραφήματα, έξ ών συνάγε
ται ή άπΟτελεσματικότης τής θεραπείας του. 
Έζήτησε παρά τών συναδέλφων του νά τώ 
έμπιστευθώσιν ασθενείς, κριθέντας Ανιάτους, 
προσθείς, εννοείται, δτι ούδεμία μέθοδος δύνα
ται νά επανόρθωση δ,τι άπηλπίσθη ήδη, δη
λαδή νά άναπαραχθοϋν οί ιστοί, έκεΐ όπου δέν 
υπάρχουν πλέον.

Ή άνακοίνωσις αύτη έπροξένησε ζωηρο- 
τάτην αϊσθησιν εΐς δλα τά μέλη τοΰ Συνε
δρίου. Νέαι έφαρμογαΐ τή; θεραπείας ταύτης, 
μετ’ αυστηρόν έλεγχον, θά αποδείξουν εϊ; 
προσεχές μέλλον τήν πραγματικήν άποτελεσμα- 
τικότητα τής νέας μεθόδου.

Το προσεχές Συνέδριον θά συνέλθη έν 
Παρισίοις, τω 1*.>10. Τδ γραφεϊον τοΰ Συνε
δρίου ένετάλη νά εκπόνηση τό καταστατικόν 
διεθνούς Ιατρικής ’Εταιρείας, τής γαλλικής 
γλώσσης.

—φιχφ
ΑΙ ΕΝ ΠΟΜΠΗΊΑ ΑΜΕΑΑΕΕΙΖ

—ο —
Πρό εΐκοσιδύο περίπου αιώνων, παρά τούς 

πρόποδας τοΰ Βεζούβιού καί εΐ; τόν γραφικόν 
κόλπον τής Νεαπόλεως ήκμαζεν ή θαλλερά πόλις 
Πομπηία. Ήτο τό καύχημα τής Καμπανίας και 
ή ευνοούμενη πόλις τιον ρωμαίων καταχτητών 
τής Μεγάλης ‘Ελλάδος. Τό θέρος ιδία ή δια
μονή έκεΐ ήτο τι όλως θαυμάσιου.’Εν τρυφή καί 
μαλθακότητι εντός μεγάρων πλουσίων καί μεγα
λοπρεπών, ών αί διακοσμίσεις θαυμάζονται καί 
σήμερον, έζων οί πλούσιοι αστοί έν έορτάϊς 
συνεχέσι καί συμποσίοις καί έκδρομαϊς. Καί ως 
εϊ τό μοιραϊον φθόνησαν τόν επίγειον τούτον 
παράδεισον, έξέχυσεν ολην αύτοΰ τήν κακίαν, εις 
λάβαν μεταμορφωθεϊσαν, ϊγα καταπνίξη ύπό τήν 
άπαισίαν ταύτην κόλαστν δλην τήν ακολασίαν, 
τά όργια καί τά; απολαύσεις τών Πομπηίανών.

Καί νΰν, οτε ή σκαπάνη έκθάπτει τήν ώ
ραίαν αύτήν άπολεσθεϊίαν Πομπηίαν, εν αϊ- 
σθαμα μελαγχολίας καταλαμβάνει, τόν άνθρω
πον, σκεπτόμενον πόσον άθλιον είνε τό τέλος 
δλων, άλλά πρό πάντων τής εύδαιμονίας.

A. Ν.

Εις προγενέστερον τεύχος τής «Φύσεως» 
έγράη-αμεν τίνι τρόπω βράζομεν ύδωρ εντός 
λεπτού χάρτινου δοχείου, χωρίς τοΰτο ποσώς νά 
καή.

’Ήδη περιγράφομεν έτερον σχετικόν πείρα
μα, δι’ ού άποδείκνυται, δτι κασσίτερος έντός 
φύλλου χάρτου χαρτοπαιγνίου τιθέμενος, τήκε
ται, ύπό τήν έπίδρασιν τής φλογός λυχνίας 
τινός έξ οινοπνεύματος, χωρίς ποσώς ιϊ χάρτης 
ούτος νά καή.

II μεγάλη δύναμις τής αγωγιμότητος τών 
μετάλλων εξηγεί τό περίεργον τοΰτο φυσιολο
γικόν φ:αινόιιενον. Έάν δέ προσαρμόσωμεν ατε
νώς, τούτέστιν έν ερμητική επαφή, λεπτόν έκ 
μουσελίνης ύφασμα έπί λείου μετάλλινου όγκου 
καί θέσωμεν έπί τής μουσελίνης πεπυρακτω- 
μένον άνθρακα, δν μάλιστα έμφυσώμεν, ΐνα 
πλειότερον .τυρακτωθή,τό ύφασμά μιις ουδόλως 
θέλει πειραχθή, καθ’ δσον ή θερμότης έντελώς 
απορροφαται ύπό τοϋ μετάλλου, δπερ μεταδί
δει ταύτην εις τήν μάζαν του. Φ. II.

ΑΠΟΦ0ΕΓΜΑΤΑ
Ελευθερία καλείται ή δύναμις, δι’ χς ό 

άνθρωπος κύτοβούλως καί Ανεξαρτήτως άπό 
τών φυσικών νόμων καί τών εξωτερικών επι
δράσεων, ρυθμίζει τήν εαυτού βυύλ·/;σιν καί ε
νέργειαν.

■ ** *
Δίκαιος καί έντιμος άνθρωπος εΚε εκείνος, 

δστις καταμέτρα τό δικαίωμά του πρός τό 
καθήκον αύτοΰ.

♦



1S2 Η Φ Υ Σ I Σ

ΤΟ ΜΪΣΤΙΚΟΝ ΤΟΪ ΒΑΝΑΤΟΪ
Περί τοΰ άκανανοήτου έτι μυστηρίου τοΰ 

θανάτου ή επιστήμη είπε πολλά καί έν τούτοις 
δλα ήσαν και ίσως θά ήναι αιωνίως ολίγα! 
Άλλά τοϋτο δέν σημαίνει, οτι πρέπει νά παύ
ση ή επιστήμη έρευνώσα τό άνεξήγητον. Πάσα 
άνακοίνωσις μάς ενδιαφέρει και χωρίς έτι νά 
ρίπτη πλήρες φως εϊς τό μέγα σκότος.

’Αμερικανός ιατρός άφωσιώθη είς δλην τήν 
ζωήν του ερευνών τό μυστηριώδες φαινόμενου 
τής τελευτής τοΰ άνθρώπου.

‘Ο ιατρός ’Έμιστόν, ό όποιος έκαμε μελέ- 
τας εις Κλίβλανδ τής Αμερικής καί έπί τινα 
έτη καί εϊς τό Γενικόν νοσοκομείου τής Βιέν
νης, έφθασε τελευταίως τό ρεκόρ τών περί τοϋ 
θανάτου ανακοινώσεων. Οϋδεϊς ιατρός τοϋ κό
σμου μέχρι σήμερον παρευρέθη εϊς τόσας κλί- 
νας έκπνευσάντων καί οϋδεϊς έτι άλλος ήκουσε 
τόσους τελευταίους στεναγμούς θνησκόντων, 
όπως ό νεαρός αυτός θεράπων τοϋ ’Ασκληπι
ού. Ενώπιον του έπαυσαν νά πάλλουν 15,000 
άνθρώπιναι καρδίαι, ώς λέγει.

Καί παρετήρησε μέ τό διερευνητικόν βλέμ
μα τοϋ έπιοτημονικϋ μελετητοϋ τήν κατάστα- 
σιν τών θνησκόντων, όπως έπιτύχη, εϊ δυνατόν, 
εξηγήσεις έπί παντοειδών ζητημάτων, τά όποια 
μέχρι τοϋδε δέν διελεύκανε οϋδεϊς θνητός. Έκ 
τών παρατηρήσεων αυτών τοϋ ’Αμερικανού 
ίατροϋ προκύπτουν τά έξης συμπεράσματα:

Ό θάνατος επέρχεται εϊς πάσαν περίστα- 
σιν άνωδύνως, διότι έφ’ οσον είνε αισθητοί, 
ακόμη οί πόνοι, ό θάνατος δέν δύναται νά έ- 
πέλθ·]. Βάσανοι παντός είδους φυσικαί καί ψυ
χικά! δύνανται νά διαρκέσουν μόνον μέχρις 
ένός σημείου πρό τοΰ θανάτου.

’Ολίγον τι ή πολύ πρό τής απολυτρώσε
ων αρχίζει περίοδος άπηλλαγμένη εντελώς πό
νων. «Είδα δέ πολλούς δολοφόνους ν’ απο
θνήσκουν», γράφει ό ’Αμερικανός ιατρός, «οί 
όποιοι άπεκοιμήθησαν τόσον ήσύχως, ώς νά 
εΐχον ζήση άμεμπτον ζωήν ίερέως.

Είς πολλούς θανάσιμους ασθενείς καί βα- 
ρέως τραυματίας, αδιάφορου, άν τό ηθικόν 
των ήτο καλόν ή κακόν, έπαυσαν οί πόνοι τό 
ύλιγώτερον όλίγας στιγμάς πρό τής έκπνοής. 
Μερικοί έκ τών θνησκόντων τούτων ήσθάνθη- 
σαν τόν εαυτόν των αιφνιδίως τόσον καλά, ώ
στε ένεψυχώθησαν υπό νέας ελπίδας ζωής.

Μάλιστα συνέβη, πρόσωπα τά όποια έπρό- 
κειτο νά έκπνεύσουν μετά τινας στιγμάς, νά θε- 
λήσουν νά σηκωθούν καί νά κάμουν μερικά βή
ματα καί κατόπιν νά πέσουν νεκρά εϊς τήν κλί
νην των. Οί σωματικοί πόνοι δύνανται, ώς 

λ. χ. ιδίως έπί τής περιπτώσεως τοϋ καρκίνου, 
νά είνε τρομεροί καί κατά τάς τελευταίας ημέ
ρας τής νόσου, άλλά εξαφανίζονται εύθΰς ώς 
προσέγγιση ό άγγελος τοϋ θανάτου.

Τότε δέν υπάρχει άνάγκη οϋδενός ναρκω
τικού πρός κοταπράϋνσιν τών πόνων καί έλά- 
φρυνσιν τοΰ θανάτου. Ή φύσις μεριμνφ διά 
τό καλλίτερον καταπραϋντικόν μέσον, παραλύ- 
ουσα κατ’ άρχάς τήν άντίληψιν τής αϊσθήσεως 
καί έπιφέρουσα παράλυσιν καί γενικήν αναι
σθησίαν.

ΙΙολλάκις δ θνήσκων ικετεύει τόν ιατρόν 
καί τήν νοσοκόμοι· νά συντομεύσουν τήν αγω
νίαν του καί νά τω δυόσουν υπνωτικόν μέσον. 
Άλλ’ αυτό είνε εξαιρέσεις, αί όποΐαι έπιβε- 
βαιοϋν τόν κανόνα. ’Επίσης δύναμαι νά πισ
τοποιήσω τό γεγονός, οτι ή πλειοψηφία τών 
θνησκόντων πιστεύει εις τήν μετά θάνατον α
θανασίαν. Πολλοί άποκτοϋν αυτήν τήν πίστιν 
μόνον κατά τάς τελευταίας στιγμάς των, λέγει 
ό ϊατρύς οΰτος.

Πλέον ή ά'παξ εις κακούργος μέ διεβε- 
βαίωσεν εϊς τήν τελευταίου ώραν του, οτι με- 
τενόει διά τά κακουργήματα του τόσον περισ
σότερον, οσον ήσθάνετο έμφανώς, οτι υπάρχει 
πέραν τοϋ τάφου ζωή. Άλλά πραγματικόν φό
βον θανάτου σχεδόν δέν συνήντησα εϊς κανένα 
θνήσκοντα, τοϋ οποίου ή ζωή εϋρίσκετο εϊς 
άντίθεσιν πρός τούς νόμους καί τήν θρη
σκείαν.

Ό θάνατος πράγματι είνε κατά πολύ α
δελφός τοΰ ύπνου, πρός τόν όποιον συγγενεύ
ει. "Οπως εϊς τόν πραγματικόν ύπνον δέν αι
σθάνεται τις ούτε πόνον, ούτε ανησυχίαν ή τύ- 
ψιν συνειδήσεως, ούτως αποθνήσκουν δλαι αί 
ήθικαί ή ψυχικά! βάσανοι, ευθύς ώς έπέλθη 
άποκοιμιστικί) διά τάς αισθήσεις ή προηγούμε
νη τοΰ θανάτου ατονία.

Ό θάνατος κατά τάς περισσοτέρας περι
πτώσεις είνε βαθμιαΐον ή ταχύ αποκοίμισμα, 
άπό τό όποιον δέν ακολουθεί καμμία άφύπν·.- 
σις "Οστις έπείσθη περί τούτου, δέν αισθάνε
ται δυσαρέσκειαν δτι καί εις αυτόν θά έπέθλη 
τό τέλος μίαν ημέραν. Τουναντίον θ’ άτενίση 
μέ θα'ροος τό μέγα μυστικόν καί ήσύχως θά 
παραδώση τό πνεύμα.

Π....

— Καλέ ράμμα, ήι,χότα ή μικρά Διλή τήν μητέρα 

της, διατί τό πρωί, οπού σηκώνεσαι είσαι μαύρη καί 

ύστερα γίνεσαι άσπρη ;

— Μπά, αυτό δέν εϊξεΰρεις : τή άπαντά μειδιώσα 

ή μήτηρ. Νά, διότι τήν νύκνα τό σκότος μέ μαυρίζει 

καί τήν ήμέραν τό φώς μέ ασπρίζει.

ΚΟΡΗΝ
Ν. Κ. ΜΑΚΡΙΔΟΤ ΒΕΗ

Α'.

Καί πάλιν δνειρον φρυκτόν τόν νοΰν μου συνταράσσει
Καί πάλιν σέ τΰ πνεύμα μου άναπολεϊ, Μαρία, 
Άνάμνησις τό στήθος μου έκ νέου το σπαράσσει, 
Μέ. φλέγει κάμινος πυρός καί πάλλει ή καρδία.

* * 
ι* .Πρός τί φλογώδεις στεναγμούς μοί προξενείς να χύνω ;

Τίς έπλασε τό σώμά σου λευκότεροι· τών κρίνων;
’Ώ, τίς τό βλέμμα σ’ έδωκε τΰ μαγικόν εκείνο;
Μή είσαι άγγελος, λαβών μορφήν έκ τών γήινων ;

Β'.
Δέν είσαι άγγελος, οϋχι! έν σοί δέν εμφωλεύει 
Ή τών αγγέλων καλλονή κ’ ή άδολος καρδία.
Είσαι γυνή, τό βλέμμα σου έντέχνως σαγηνεύει
Καί θέλγ’ ή ώραιότης σου, ή πλάνος καί δολία.

* *
*

Σέ ενθυμούμαι, τ’ δμμα σου ώς κεραυνός φλογίζει, 
‘Ως μάχάιρα τό βλέμμα σου βαθύτατα πληγώνει, 
Τό φίλημά σου πυρπολεί όπόταν προσεγγίζη 
Καί ή πνοή σου τήν ζωήν τήν σβύνει, τήν τεφρώνει.

* «♦
Φεΰ ! σύ! δέν είσαι άμωμον, αγνόν δέν είσαι πλάσμ,α,
Δέν θάλλεις σύ κρυπτόμενου ύπό μητρός αιγίδα,
Τής αμαρτίας ζοφερόν σέ οδηγεί τό φάσμα
Καί τών δεινών στό μέτωπον σύ φέρεις τήν σφραγίδα.

* **
Γνωρίζω τήν καρδίαν σου προώρως τεφρωθείσαν.
’Ένθα παν αίσθημα γλυκύ νΰν μένει έσβεσμένον 
Σέ βλέπω νέαν καλλονήν .... βιαίως μαρανθεΐσαν, 
Σέ βλέπω άνθος .... άλλ’ εντός βορβόρου έροιμένον.

* *
* *Σύ ζής . . . , άλλ’ ώς περίτριμμα τής γαύρου κοινωνίας,

Σύ μειδιάς, .πλήν έχουσα ’στό στήθος αγωνίαν,
Σύ κλαίεις, ένώ πρότερον βιαίως έιιειδίας.
Είτε γελάς ! . . . , πλήν φέρουσα θανάτους ’στην καρδίαν. 

Γ'.
Σύ είσαι ζώσα .... πλήν νεκράν καλύπτει ή στεφάνη. 
Καί δμως ήθελον έγω σέ πάλιν ν’ άναστησω, 
Τήν τέφραν τής καρδίας σου φλόξ νέα νά θερμάνη 
Καί κάλλος νέον καί ζωήν εγώ νά σοί δωρήσω.

* **
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Έγώ τήν βέβηλον ψυχήν μ’ έν δάκρυ μου νά λοιίσω, 
Μ’ έν βλέμμα μου το ό'μμα σου νά άναζωπυρήσω, 
Μ’ ένα παλμόν μου τήν χορδήν τοΰ έρωτος νά κρούσω. 
Και μ’ έν πυρώδες φίλημα τά χείλη σου ν’ άγνίσω.

* ** 
’Εμέ νά έχης εϊδωλον λατρείας και θεόν σου, 
Μετά τοΰ κόσμου απαντος ούδέν νά σέ σιινδέη, 
Έγώ τον νέον νά δεχθώ πλήν ζωηρόν παλμόν σου 
Καί δι’ εμέ πυριφλεγές τό δάκρυ σου νά ρέη !

·<·■
"Ώ ναί! σέ θέλω δι’ εμέ νά ζής, νά άναπνέης, 
’Εμέ μέ, πάθος, πλήν εμέ καί μόνον νά λατρεύσης. 
Έάν γελώ, νά μειδιάς, ά'ν θλίβομαι νά κλαίης, 
"Αν άποθάνω ώ: σκιά, μαζΰ μου νά έκπνεύσης !!

I I X Λ. Λ Κ I XΗ ΑΙΔΗΨΟΣ
— ο--

Καί τις δέν γνωρίζει τήν Αιδηψόν, τα αρ
χαία πεφημισμένα αυτής ιαματικά ΰδατα, τήν 
λαμπράν τοποθεσίαν και τήν έξαισίαν αυτής 
θερινήν διαμονήν, καθ’ ήν άπ’ αρχαιότατων 
χρόνων ένασμενίζονται νά τιμώοι τό έςοχον 
τούτο μέρος βασιλείς καί ηγεμόνες, υπουρ
γοί και πολυτάλαντοι, επίσημοι καί τιτλούχοι ; 
Ώς φαίνεται δέ α! έξαίσιαι αυτής καί διάσημοι 
θέρμαι υπήρξαν ανέκαθεν εύεργετικαΐ καί σω
τήριοι, καθόσον καί αυτός ό θρασύς Σύλλας 
προσήλθε νά ζητήση τήν θαυματουργόν αύτών 
επικουρίαν καί επί πολύ ενταύθα διέμεινε.

'Γαύτα έπιστάμενος πρό πολλού, είχον τήν 
επιθυμίαν νά έπισκεφθώ τήν Αιδηψόν έν ώρα 
θέρους, δτε πολλοί προσέρχονται μικροί τε καί 
μεγάλοι καί ώς ήκουον πολύ ευχάριστα διάγουν 
καί διασκεδάζουν καί ούτως ή διαμονή είναι 
λίαν ικανοποιητική, ϊνα ΐδω καί περιγράφω τά 
κατ’ αύτήν αλλά κατά δυστυχίαν τής καταλ
λήλου περιστάσεως μή συντρεχούσης, θεραπευ
τικής δέ ιδιότητάς μου μή ύπαρχούσης, πάν
τοτε άνέόαλλον, δτε τέλος κατά τό παρελθόν 
θέρος εύκαιρήσας και άποφασίσας, πρωίαν τινα 
τών αρχών Αύγουστου μηνδς προσλαβών όχημα 
έπορεύθην πρός τόν ολίγον περαιτέρω τού σταθ
μού τής ΙΙελοποννήσου κείμενον Διεθνή σιδηρ. 

σταθμόν Λαρίσσης — Συνόρων, δπως μεταβώ εις 
Χαλκίδα καί έκείθεν είς Αιδηψόν.

Μή συνδεθείσης έτι τής 'Ελληνικής μετά 
τής Τουρκικής γραμμής, ό σιδηρόδρομος ούτος 
δέν κέκτηται έτι τήν άπαιτουμένην σημασίαν 
καί κίνησινν, ήν βραδύτερου θά έχη. Μικρός 
σταθμός ολίγοι έπιβάται, εύάρυθμα τραίνα, ιδού 
τό παν. Μετά μικράυ αναμονήν, έκκινοΰμεν 
έκείθεν καί βαθμηδόν προχωροΰντες και δια- 
βαίνοντες έκ τών διαφόρων ιστορικών δεδοξα- 
σμένων καί πεφημισμένων τοποθεσιών καί κει
μηλίων μας, καταλαμβάνομαι έν ταύτώ ύπό 
περιέργειας καί ενδιαφέροντος καί σπεύδων πότε 
πρός τήν θυρίδα καί πότε πρός τόν εξώστην 
τού τραίνου, παρακολουθώ τήν βαθμηδόν πρό 
ήμών έξελισσομένην, δίκην φαντασμαγορικής 
άπόψεως, σειράν έξ ώραίων ιστορικών αναμνή
σεων καί περιέργων τοπείων.

Πεδιάδες καί δρη, χωρία καί κοιλάδες, τά 
πάντα ένέχουσιν ιστορικήν σημασίαν. Ό Κο- 
ρυδαλός, ό Κηφισσός, ή Χαιρώνεια, ή περίφη
μος πατρίς τού Πλουτάρχου, ή Δεκέλεια, ή 
ωραία πρός τόν Μαραθώνα έκτασις καί μικραί 
πετρώδεις έκτάσεις καί πεδιναί χώρα·., άπασαι 
φαιδραί καί περικαλλείς πιστοποιούοι τάς ώραίας 
σελίδας τής πάλαι Ελληνικής ιστορίας.

Ένώ παρετήρουν έπισταμένως τά ώραΐα 
ταύτα μέρη, δι’ ών ό νέος σιδηρόδρομός μας 
τών συνόρων θά διέρχεται καί τά όποια άναντιρ-

ρήτως είναι ανάγκη πρωτίστως, ώς ξένοι, νά 
θαυμάζωσιν, δπως κάλλιον γνωρίσωσι τήν χώ
ραν, ήτις τό πάλαι άπό βαροαρικών έπιδρομών 
έσωσεν αυτούς καί τούς έπολίτισε καί νΰν άτέγ- 
κτως καί έξ άγνοιας τής ιστορίας καί περιφρο- 
νούσι καί άδικούσιν, αίφνης έκ τού παρακειμέ
νου έξώστου:

— Μά, Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει φωνή 
τις εύγευοΰς άνδρός, έοώ εισθε καί δέν τό γνω
ρίζω : καί έν τώ άμα σπεύδων πρός έμέ, μοί 
σφίγγει ίσχυρώς τήν χεΐρα.

Είναι ό δαιμόνιος καί Ακούραστος επιχειρη
ματίας καί άλλοτε γαιοκτήμων έν Ρωμουνία, 
όπου τό πρώτον έγνωρίσθημεν πρό δεκαπεντα
ετίας καί έκτοτε συνδεόμεθα αδελφικώς, κ. Γ. 
Τσιρόπουλος.

— Μπά καί σύ εδώ ; Έγώ πηγαίνω είς 
τήν Χαλκίδα καί έκείθεν μετά δύο ήμέρας είς 
τήν Αιδηψόν ; τώ λέγω. Καί σύ;

— Καί έγώ μοί άπαντα, πηγαίνω εις Χαλ
κίδα καί μετά δύο ήμέρας είς τήν Λίμνην, ώστε 
κ. Πρίντεζη....

Καί μέ παρατηρεί μέ αυστηρόν έπιβλητι- 
κόν ύφος, σιωπών. Έγώ δέ γελών, έννοήσας:

— At, τί ώστε, τώ λέγφ, σύ είς τήν Λί
μνην καί έγώ είς τήν Αιδηψόν μετά δύο ήμέ
ρας, καί τί θά κάμης είς τήν Λίμνην ; Ή οί- 
κογένειά σου δέν μένει είς Χαλκίδα ;

— Άς τα, άς τα, κ. Πρίντεζη, εννοώ δσας 
ήμέρας μείνεις είς Χαλκίδα, νά μείνης, είς τό 
σπήτι μου, πλησίον μου.

— Τί, τά ίδια καμώματα τής Ρωμουνίας;
—"Ο,τι θέλεις λέγε, έγώ δέν θά σέ άφήσω 

νά ύπάγης εις τό ξενοδοχείου. Ή μισύ οικογέ
νεια μένει είς τήν Χαλκίδα καί ή άλλη μισύ 
είς τήν Λίμνην, είς τήν έξοχήν, δπου ήγοράσα- 
μεν μέ δύο άλλους έν μέγα κτήμα, εις Κεχριάς 
τής Εύβοιας, μίαν ώραν μακράν τής Λίμνης, τό 

όποιον έγώ διευθύνω καί καλλιεργώ. Νά τό 
ίδϊ'μ, κ. Πρίντεζη, μέ τάς νέας φυτείας, δπου 
έκαμα καί τό νέον σύστημα τής καλλιέργειας 
δπου έχομεν είς τήν Ρωμουνίαν, δέν θά τό πι- 
στεύσης, δτι εις τήν 'Ελλάδα ήδη τόσον ώραΐα 
έπρυχώρησεν ή γεωργία. Άφού μείνωμεν είς 
Χαλκίδα δύο ή τρεις ήμέρας, θά ύπάγωμεν εις 
τό κτήμα διά Ϋ — 3 ήμέρας πάλιν καί ύστερον 
πηγαίνεις εις τήν Αιδηψόν, θά εύχαριστηθής. 
Έχω, ξΐύρεις, ψάρια πρώτης, όρνιθες περίφη
μες, γάλλους καί αρνιά έξαίσια- θά περάσωμεν 
λαμπρότατα, μήν άμφιβάλλης.

— Σέ συγχαίρω δι’ ολα αυτά, φίλε μου, 
καί δέν αμφιβάλλω ποσώς, άλλά δέν θά δυ- 
νηθώ νά έλθω, διότι μέ έχεις καθυποχρεάισει 
έν Ρωμουνία πλειστάκις μέ τάς φιλοφρονήσεις 
σου ταύτας.Άλλως τε δέν έχω και καιρόν δια
θέσιμον ήδη.

— Θά τά ποΰμεν εις τήν Χαλκίδα αυτά 
κ. Πρίντεζη, δέν θά χάσης διόλου καιρόν, σέ 
βεβαιώ. ’Ή εις τό ξενοδοχείου μένεις ή σπίτι 
μου, είνε τό ίδιον.

Τόν κ. Τσιρόπουλον έγνώρισα εις Ρωμου
νίαν, ιός γεωπόνον 1ης τάξεως καί γαιοκτήμονα, 
κάλλιστον πατριώτην καί φίλον, φιλόξενον δέ 
εις τό έπακρον καί φίλεργονδσον ούδείς άλλος. 
’Έχει σύζυγον επίσης καλλίστην, φιλότιμον καί 
εύγενεστάτην, τό γένος Πονά, έκ Κεφαλληνίας. 
Πλήν ή τάχη έφάνη αύτοΐς δύστροπος κατιί τά 
τελευταία έτη τής δυσφορίας έν Ρωμουνία, 
οπότε δέ έπήλθεν ή διακοπή τών σχέσεων, 
κατηλθον εις .ήν Ελλάδα μέ σκοπόν νά μετα- 
δώση τό νέον σύστημα τής γεωργίας έν Έλ- 
λάδι.

Συνεννοηθείς δέ πέρυσι μέ τους αρμο
δίους, περιήλθε διαφόρους επαρχίας μας καί 
ένήργησε δραστηρίως τιήν διάδοσιν είς τούς 
γεωργούς τοΰ τελευταίου συστήματος τών 
παγκοσμίων αρότρων Rud-Sack, τών οποίων 
ή εξάπλωσες θά συντέλεση είς τήν έντελεστέ- 
ραν μηχανικήν κατεργασίαν τοΰ εδάφους καί 
εις τήν άνάπτυξιν τής ’Εθνικής παραγωγής. 
Ή Ένωσιςτών Ελλήνων Γεωπόνων δι’ επι
σήμου πράξεως έκτιμήσασα τάς εκδουλεύσεις 
του, έγγράφως ηύχαρίστησεν αύτόν καί παρώ- 
τρυνεν είς τόν Έθν. σκοπόν. ’’Εχει δέ λάβει 
καί τόν Άργυροΰν Σταυρόν τοΰ Σωτήρης δια 
τιήν άνάπτυξιν τής Γεωργίας.

Έπεται συνέχεια)

—

Εΐς πατήρ έςήγιι είς τόν δεκαετή υιόν του. οτι
τύραννος λέγεται ό φυλακίζων, καταπιέζων καί δέριον
άνθρώπους καί άναγκάζων αυτούς νά κάμνοιν ό.τι
αύτό; θέλει.

— Μά τότε, συνεπέρανεν ό μικρός παΐς καί σϋ
καί ή μαμμά εΐσΟε λοιπόν τύραννοι !
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ΕΝ ΤΩί ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Ήγάπων νά έρχωμζι ενίοτε είς τό νεκρο- 
τζφεϊον πρός τό έσπέρζς. Mol έφχίνετο πάν
τοτε, οτι μόνον έκεΐ έν τφ τελευτχίω τών 
θνητών κζτζφυγίφ, δύνχτχί τις έν ήσυχίκ νά 
εύρη άνζκούφι-ιν ψυχικήν, μζκράν τοϋ θορύ
βου τής πόλεως κζί τοϋ καθημερινού ψεύδους 
τοΰ κόσμου.

’Ενόμιζον,ότι έντζϋθζ μόνον μένει τις π.ό- 
σωπον πρός πρόσωπον πρός την πραγματικήν 
άλήθειζν,έπειδή οί νεκροί μας δέν ψεύδονται, 
άλλως τε ούδεμίαν ποτέ έχουσι τοΰ ψεύδεσθζι 
ανάγκην.

'Ερχόμενος δέ ολίγον τι ένωρίς πρίν η τό 
σκότος καλύψη τήν γην, ήρεσκόμην νά περι
φέρομαι μεταξύ τών μνημάτων, σταματών 
πρό τών μνημείων τών τάφων και άναγινώ- 
σκων τάς έπ' αύτών γεγλυμ.μένας έπιγραφάς, 
έξ ών εύθύς έσχημάτιζον έν έμαυτω τόν χα
ρακτήρα καί τήν προσωπικότητα τών κειμέ
νων ήδη ύπό τούς ψυχρούς γρανίτας.

Πολλά τά συγκινητικά, πολλά τά διδα
κτικά τκ μέγα σημαίνοντα καί λαλοΰντα τώ τε 
νώ και τή καρδίρι άνεγίνωσκον έπί τών μαρ
μάρινων πλακών, αί δέ επίχρυσοι έπιγοαφκι, 
αί λελαξευμέναι βαθέως έπί τοΰ λίθου, ούχί 
άπαξ μετά πολλής τής εύγλωττίας μοί έδή— 
λουν τήν προώρως άφαρπασθεΐσαν ζωήν τού
του, τήν μακράν βιοτικήν πορείαν έκείνου,τόν 
αίφνίδιον θάνατον τοΰ άλλου καί διελογιζό - 
μην τήν συγκινητικήν έλπίδχ μελλούσης συ- 
ναντήσεως πέραν έκεϊ, έν άλλω κόσμω....

'Ιδού έν παρκδείγματι, σεμνή στήλη έκ 
γρανίτου, έπιστεφομένη ύφ’ ένός καί μόνου, 
άλλ’ άπλοϋ σταυροϋ.. ..

Ούτε κιγκλίδες τεχνηέντως περιτυλιγμέ- 
vxt, ούτε άνθη άποπνέοντα άρωμα τώ μακα
ρίτη... .

Έκ τοΰ έπί τοΰ σταυρού γεγλυμμένου ε
πιτύμβιου έβλεπέ τις, δτι ένταΰθα άνεπχύετο 
αγαθοεργός παρθένος, ζωήν, νεότητα, καλλο
νήν καί πλούτη άφιερώσκσα είς τήν περίθαλ
ψή τής πενίας τής δυστυχίας. ..

ΙΙάρζυτα ό’ άνεπαρέστησα άνισταμένην 

πρό έμοΰ τήν μελαγχολικήν φυσιογνωμίαν τ/.ς 
μακαρίτιδ,ς μετ’ οφθαλμών τεθλιμμένων μο
ναχής καί μετά σιγανού μειδιάματος φιλάν 
θρωπίας.

I
τοϋ 

τού;

I.
σκότου; ά εμος εσπερι
κλάδους τών δένδρων

Προχωροΰντο; 
ήρχετο σε ίων 
νεκροταφείου μυστηριωδώς.
Έκαθεζόμην τότε έπί έδωλί'.υ παρακειμέ- 
κζί ήκροώμην τοϋ ψιθύρου τών καταπι- 

φΰλ ων, παραβάλ- 
άνθρώπινα, διά τήν

νός 
τοΰ

νου 
πτόντων φθινοπωρινών 
λων τζΰτζ πρό; δάκρυα 
έγκατάλειψιν τοϋ κόσμ.ου τούτου.

Τό πρό τής χαραυγής σκότος μέ ήμπόδιζε 
ν’ άναγνώσω τήν έπί τίνος μνημείου έπιτάφιον 
επιγραφήν τά κεχρυσωμένα γράμματα, θά 
έ'λεγέ τις, οτι είσεχώρουν βαθέως είς τόν λίθον 
καί δτε τό μαρμαΐρον τής σελήνης φώς έπι- 
πτεν έπ' αύτών, ένόμιζέ τι; οτι άνεπήδων ταΰ- 
τα ώς φλογεροί σπινθήρες ή δτι πάλιν έσβέν- 
νυντο συγχεόμενα μετά τοΰ γενικού σκότους.

Συνεπέραινον λοιπόν, δτι ήν τάφος γυναι- 
κός, καί έκ τοϋ οτι τό συγκινητικόν έκεϊνο 
μνήμα μετά τής πληθύος τών άνθεων καί τοϋ 
πολυτελούς 
κομψόν καί

κιγκλιδώματος ή τον έξαιρετικώς 
πεοιποιημένον.

ί I I.
Αίφνης έφάνη, βτι δυο λευκά φαντάσματα 

έξήλθον έκ τοϋ τάφου τούτου· προσηλώσας δέ 
τό βλέμμα μου, διέκρινα δύο ανθρωπίνους φυ
σιογνωμίας, περιβεβλημένας μακράν ώραίαν 
λευκήν περιβολήν.

Συνδιελέγοντο πρό; άλλήλας καί άκροα- 
σθείς ένόησα, δτι ήσαν γυναίκες καί έλεγεν 
ή μία :

—Χαίρω πολύ, οτι έπί τέλους σέ βλέπω, 
άγαπώ πολύ νά συνδιαλέγωμαι μετά τών 
νεωστί άφικνουμένων.

—Διά τί; ήρώτη-εν ή άλλη.
—Διότι πάντοτε μοί διηγούνται νέα πε

ρίεργα πράγματα,έν ω μετά τών παλαιών δέν 
έχει τις πολλά νά μάθη· ακούει τις μόνον 
νά παραπονώνται κατά τή; τύχης των καί νά 
στενάζωσιν άναμιμνησκόμενοι τήν παρελθοΰσαν 
ζωήν.

—Δέν μοί λέγεις τί; είσαι καί ποΰ ζή;;

—Τό μνήμά μου εΰρίοκεται βήματά τινα 
μακρύτερον. ’Επ' αύ ο~ υπάρχει στήλη έκ 
γρανίτου μετά σεμνού σταυρό·'.

—"Λ! σύ λοιπόν είσαι ή νέα εύεργέτις, ή 
άφιερώσασχ τήν ζωήν σου διά τούς πτωχούς.

— 'Άν π στεύση τις είς τήν επιγραφήν — 
ναί ! πλήν τις συνετός πιστεύει εί; τά έπι- 
τύμβια !

Ταΰτα λέγουσζ έγέλασε γέλωτα ήσυχον 
καί έζηκολουθησε;

— Χά! Χά' Χά! "Αν έγραφαν τήν αλήθειαν 
είς δλα; τά, έπιγραφάς, Οά έφευγον έντρομοι 
έζ. τοΰ νεκροταφείου οί έπισκέπται τών μνη
μάτων.

—Ναί ! λοιπόν ο,τι . . έπεγράφη είς τό 
μνήμα ο ου δέν εϊνε αληθές ;

— Εννοείται, δχι ! “Οτε έζων έν τφ κό- 
σμφ Είχον δύο έραστάς· ή δέ περίθαλψις τών 
πενήτων, περί ής τόσω πομπωδώς διακηρύτ
τει τό έπίτύμβιόν μου, μοί έχρησίμευεν ώς 
πρόφασις, διά μέσου τής οποίας έκαμνον ταΐς 
δουλίτσαις μου. Τί νά γείνη; Μόνον διά τής 
αρετής καί τής εύεργεσίζς καλύπτεται τις.

Κατόπιν δέ μικρας άναπαύλας προσέθηκε: 
—Διηγήθητι τώρα καί σύ πώς άπέθανες; 
Ή δευτέρα δέν άπεκρίνατο αμέσως.
— Ώ ! εϊ·ε ολόκληρος τραγφδία ό θάνατός 

μου ! Ήμην έγγαμος, δεν ήγάπων όμως τόν 
σύζυγόν μου, άπήντησε τέλος.

— Αύτό δέν σημαίνει τίποτε.. .
— Περίμενε ! είχον καί έγώ έοαστήν, δσ- 

τι; μοϋ έκυρίευσεν όλην τήν ΰπαρξιν. Τώ έ
διδαν τά χρήματα τοΰ άνδρός μου, έξαγορά- 
ζουσα τάς θωπείας του. Ή τοιαύτη δμως ζωή 
διήρκεσε πέντε έτη ..

—Καί έπειτα;...
—Παρετήρησα, δτι ήρξατο ψυχραινόμενος, 

καί δέν ήργησα νά άποκαλύψω τήν αλήθειαν ! 
ή-.οιμάζετο ό άθλιος νά νυμφευθή άλλην και 
δή πολύφερνον γυναίκα...

— Τί έκαμες ;
— Τώ έζήτησα έξηγήσεις....
— Καί λοιπόν;
—Βλέπων, βτι έγνώοιζα τό πάν, μοί έδή- 

λωσεν άνευ υπεκφυγών,δτι αν έγώ ήμην έλευ- 
Οέρα, βεβαίως θά ένυμφεύετο έμέ καί μόνην.

—Τότε σύ;
—Τότ’ έγώ, φοβούμενη μή τόν άπωλεσω, 

έδηλητηρίασα τόν σύζυγόν μου, διά δηλητη
ρίου, μή άφίνοντος ίχνη..... ΙΙλήν ητον αργά !
Έπιστρέφουσα τής κηδείας τοΰ συζύγου μου, 
συνηντήθην πρός τήν πομπήν τών γάμων τοϋ 
έραστοΰ μου μετά τής άλλη;.... Έπί έννεα η
μέρα; ύπέφερον καί τήν δεκάτην έθεσα τέρμα 
είς τήν ζωήν μου !.... ηύτοκτόνησα ...

— ‘Ο σύζυγός σου έδώ κεΐται;
--Όχι εκείνος έτάφη έν τώ οικογενειακοί

— Διά τί σύ δέν έτάφης έκεϊ;
—Έν τή διαθήκη μου παρϊκάλεσα νά μέ 

θάψωσιν έδώ, έλπίζουσα πάντοτε οτι έκεϊνο;, 
δν ήγάπησα, θα εΐρχετο μίαν φοράν είς τον 
τάφον μου.

Ήκούσθη τότε βαθύς στεναγμός έκ βάθους 
τοΰ στήθους της.

— Ή κηδεία μου έγένετο μετά πολλής 
πομπής, πολλοί δ’ έθρήνουν τήν απώλειαν 
μ.ου.

I V

Διεκόπη ή συνομιλία. Αί ώχρζί τής αύ- 
γής ακτίνες έχρωμάτισζν τήν μίαν τοΰ ούρα 
νοΰ άκραν, τό δέ νυκτερινόν σκότο; ήρξατο 
κατά μικρόν ύποχωροΰν ...

Ήτένισζ πρός τά εμπρός καί διέκρινα, 
ότι τά υπ’ έμοΰ έκληφθέντα ώς ανθρώπινα 
φαντάσματα, ήσαν ομίχλη έλαφρά, άνυψω''εϊ- 
σα άπό τής γής, ώσεί έξάτμισις.

ΙΊεριέμεινα τήν πρωίαν κζί διερχόμενος 
παρά τόν τάφον έκεϊνον, άνέγνων έπ' αύτοΰ 
εύκρινώς:

ΕΝΤΛ1ΌΑ ΚΕΙΤΑΙ
ΑΧΝΑ Δ. Κ.

χήρα μυστικοσυμβουλίου, Οεΐσζ τέρμα τοΰ βίου 
αύτής τή 10η άπό τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου 

της ήμέρα μή ύποφέρουσα τοΰ συμβίου 

τήν στέρησιν.

Ώ ανθρώπινη άναίδειζ ! μή έρυθριώσζ ού
τε πρό τοϋ παγετώδους τάφου, ούτε πρό τής 
άνατελλούσης λάμψεως τοΰ ζωοδότου ήμών 
άστέρος.

Δ. Κρονϋταλίδης
(Έκ τ.ΰ Ρωτσικοϋ)

Παιδικόν Πνετμα

Παιδίον άκοΰσαν ημέραν τινά τόν ιατρόν νά λέγη 
είς τύν πατέρα του. οτι ή μητέρα του είχε τόν ένα αυ
τής πόδα εΐς τύν τάφον, ανέκραξε μετά θυμού :

— Ψέμματα πατέρα, ή μαμμά έχει καϊ τά δύο της 
πόδια κάτω άπό τύ πάπλωμα.

’Έτερος παΐς, δστις έζη εΐς τήν οικίαν ένός φυ- 
λαργύρου θείου του, εϊδε μίαν ημέραν ένα λιπόσαρ
κοι- γυραλέον κάνα τοΰ δρόμου νά γαυριΰ. καί ήρώ- 
τησε τύν ΐΐεϊόν του :

— Ό Θεός θείε. διατί καί εΐς αύτό τύ ζφον έ
δωσε δπως καί είς εσάς ξηρόν σώμα καί ιδίαν 
φωνήν; Διατί δέ καί αύτό κάμνει δπως καί σεϊς πολ
λάκις ;

Καί ό θείος :
— Μή ρωτιϊς. παιδί μου, δέν πταίει ό Θεός, άλλά 

ή λαιμαργία καί ή πείνα.

Εις ευαγγελικός ίεροκήρυξ έλεγεν ημέραν τινά 
εΐς τήν οκταετή κόρην του, δτι τούς λόγους τούς όποι
ους έξεφώνει. τοϋ τούς ύπηγόρευεν αύτός ό Θεός.

— Άλλά τότε, πάτερ. παρετήρησεν ή ευπειθής 
κόρη, διατί μάς λέγετε, ότι τόν Θεόν ούδείς ποτέ είδε 
καί ότι εϊνε αόρατος. Μόνον σεϊς τόν βλέπετε ;
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ΠΝΕΠΙΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
40. Μαγική Είκών.

— Σοΰ λέω πώς πταίει ό αδελφός σου- 
—Σώπαινε, παύμένε, καί σ’ άκούει.. .
— ΙΙοϋ είνε δέν τόν βλέπω.

41. Αίνιγμα.
Είμαι, λέξις άπαισία 
ό'χι μόνον κατά μήκος 
άλλά καί μέ σημασία 
Οΰτ’ δ άγριος δ λύκος 
εΐμπορεΐ νά σέ δαγζάνη 
όσον ή δική μ’ αγκάλη.
Εΰρε πρώτα αριθμόν 
"Επειτα γνωστόν τι ρήμα 
είτα κάτι μέ §υθμόν 
ποΰ κινείται παραχρήμα. 
Κόλλησ’ έ'πειτ’ ένα γράμμα 
Πρόσθεσιν όχι μεγάλην 
καί κοντά ώραϊον πράγμα 
ποΐ· τό βρίσκεις ’στό μπακάλη. 
Τέλος μία αντωνυμία 
—Σάς έζάλισα νομίζω — 
Καί μ’ αύτή τήν ευκαιρία 
λΰται, σάς καλονυκτίζω.

42. Έρώτικίις
—Ποιος δυστυχής έχει διπλήν τύχην; 

—AM.— ’ 
ΛΥΣΕΙΣ 10ου ΤΕΥΧΟΥΣ

29. Σαλίγιιαοος.—
30 Δαυλός, σπάρος, στόλος, δασμός. Πα

λάμη, Σημαία, ΊΙρρινα, Μάρνης, Κανθός, 
Σκόρος, στήθος, κράνος. — 31 Μαία (μέ α) 
— Μέθη (μέ 0) —Μέση (μέ (>). 32 "Ολον τό 
φύραμα ζυμή, μικόά ζύμη.

Λνται. ’Ελπίς Ζίφου έκ Τήνου 4 λ. — 
Μαγευμένη Βατέ] έκ Πειραιώς 3. — Ν. Μαν- 
τόπουλος έκ Λαρίσσης 1. — Λ. Δημητρίου έξ 
’Αθηνών 4. — Θρ. Βαράκης έκ Σμύρνης 1. 
—’Αγγελική Κοσμίδου έκ Ρόδου 2. — Άθαν. 
Μασχάλης έκ Σύρου I.—Μυρσίνη Γεράκη έκ 
Κων(πόλεως 4.

φθησαν ψζμεν.— Κ. Σ.

„ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ____

Σ. Β. Άργοστόλιον. Επιστολή έληφθη. 
Ζητούμενα φυλλάδια σάς έστάλησαν, Έγρά- 
ψαμεν. — J. Ν. Μοσχονήσιον. ΕπιστολΑ 
έλήφθησαν. Άποροΰμεν διά παράπονά σζς. 
Τόμον λήξαντος έ'τους σας έστείλαυεν καί 
γράφομεν καί ταχυδρομικό;.—77. Δ. Καρτούμ. 
Σύνδρομα! έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Απο
δείξεις έστάλησαν ταχυδρομικώς. — Δ. Π. 
Πόρτ -Σουδάν. Έπιστ.λή καί χρήματα έλή- 

. I ύχαριστοϋμεν. Έγρά
Λισαβώναν. Εύχαριστοϋμεν θερμώς διά κολα- 
κευτικάς εκφράσεις σας. ‘Η «Φύσις» είνε εικο
σαετές περιοδικόν καί έχει συνδρομητάς καί 
άναγνώστας (άασώτας έκτοτε, καθόσον ανέ
καθεν δημοσιεύει ψυχωφελή δημοσιεύματα, 
τέρπουσα καί διδάσκουσα. — Π. Ζ. Μασάβ- 
βαν. Επιστολή μετά χρημάτων έλήφθησαν 
παρά τής Τραπέζης Credit Lyonnais της Α
λεξάνδρειάς. — Ν. Σ. Νοβορωοίσκ. Δελτά- 
ριον έληφθη, έχει καλώς, γράφομεν. — 77. Σ. 
Βατούμ. Επιστολή έληφθη. Φυλλάδια καί 
παραγγελία σας στέλλεται προσεχώς. — Μ. 
Ν. \\ων(πολι/ν. Συνδρομή έληφθη. Άπόδειξις 
ταχυδρομικώς, γράφομεν. — Κ. Θ. Τεργέστην. 
Δύο χρυσόδετοι τόμοι σας έστάλησαν. Άναμέ 
νομεν έμβασμά σας. — Κ. Π. Σϋρον. Ιίαρα- 
κζλοΰμεν στείλατε έκκαθάρισιν λογαριασμοί}.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Τών Έλλην. Καλλονών,

Ό Δεύτερος τόμος τοϋ Διεθνούς Ιΐανορά- 
ματος τοϋ 1908 θά περιέχη άποκλειστικώς 
εικόνας Καλλονών, ‘Ελληνίδων Δεσποινών κζί 
Δεσποινίδων, έκ τοϋ Εξωτερικού καί Έσωτε · 
ρικοϋ, έπί λείου, παχέως πολυτελούς χάρτου. 
"Εσεται δέ μοναδικόν Album δ·.· Α-.θούσζς, 
καθόσον Οά περιλαμβάνγ 200 καλλ'.νάς 'ι λ- 
ληνίδων, καλλιτεχνικώς έπεξειργασ, ένας έκ 
τοΰ ήμετέρου Φωτογραφείου κζί Ζιγκογραφείου.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Διά τό ‘Εσωτερικόν Δρ. 15. 
Διά τό Εξωτερικόν Φρ. 15.

Οί έπιθυμοϋντες νά έγγραφώσιν, δέον νά 
δηλώσωσι τοϋτο ήμΐν.

Αδελφοί Πρίντεζη
Όδός Σωκράτους άριθ. 2. Άθήναι

Τύποις Δ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ καί Δ. ΔΕΛΗ
όδός ΙΙρα'ςιτέλους άριθ. 8.


