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ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ
Έκ τής τελευταίας συγγραφής τού ειδικού ιατρού 

κ. I. Παπακώστα ιταραΟέτομεν τά κατωτέρω λίαν 
ενδιαφέροντα περί τ όν αιτίων τής φοβέρας νόσου, τών 
υποκειμένων εις ταΰτην ατόμων καί τής καταπολε- 
μήσεως αυτής:

Ή ψΰξις, παίζει σπουδαίου ρόλον προ; α- 
νάπτυξιν τή; νόσου, ώς προδιαθετικόν αίτιον 
αυτή; έν αρχή έπιδρώσα, είτε ΰπυ μορφήν πο
λυωνύμων κατάρρων, είτε υπό μορφήν πλανη
τών πόνων, είτε καί κατ’ άμφω ταϋτα καί καί)’ 
υποτροπήν. Έκραγείσης δέ άπαξ τή; νόσου, ή 
ψΰξις συντελεί ώς έπιβρανδυτικόν πως αίτιον 
τή; θεραπεία; αυτή;. ’Αλλά καί τά σμικρά βη- 
χία (καθ’ Ίπποκράτην) μόνα υπάρχοντα άνευ 
άλλου τίνος δχλήματος, καί χρονίσαντά πως, ώς 
ύποπτα, δέον νά έφελκύσωνται τήν προσοχήν 
τοΰ αρρώστου ή τών περί τόν άρρωστον.

Διό ή φρόνησι; Ιπίβάλλει παντί ένδιαφερο- 
μένφ διά τήν υγείαν του, τήν λελογισμένην προ- 
φύλαξιν. ή τήν εΰθυς απ’ αρχή; καταπολέμησι ν 
τοΰ άναφανέντος αιτώ κρυολογήματος. 'Ο δέ 
λόγο; τή; ψύξεως, ώ; προδιαθετικοΰ αιτίου εί; 
τήν νόσον, εξηγείται καί έκφράζεται διά τοΰ ε
πιστημονικού όρου : locus resistentiac mi- 
noris.

Εις άπόδειξιν τών είρημένων, καί έπίρρωσιν 
τή; ιδέα; ναύτης καί έπίδρασιν τή; ψύξεως ώ; 
απωτέρου ή εμμέσου παράγοντος τή; φυματιώ- 
σεως, έρχεται άλλη παρατήρησις, νϋν τό πρώτον 
γιγνομένη, καί εί; τήν γένεσιν τών πλευρίτιδων 
Αφορώσα, ή εξής:

Τις ύ λόγος τή; συχνότητας τών αριστερών 
πλευρίτιδων :

Καθ' ήμάς, ό λόγο; είνε ευεξήγητος καί συ- 
νίσταται εις τό ότι ό άνθρωπο; κατακλινόμενος 
προς ύπνον, συνήθως επί τό δεξιόν πλευράν, 
(ίίπερ εξασφαλίζει ουτω Από τή; ψύξεως) άφίνει 
όλως ακάλυπτον (έν ώρα θέρου;) τήν αριστερόν
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πλευράν αΰτοΰ ή, έν τώ ύπνω, άσυναισθήτως 
άποβαλών τό κάλυμμα, έκθέτει αυτήν εις τήν 
έπίδρασιν τής ψύξεως, έξ ή;, αναλογώ; τή; έν- 
τάσεως καί τή; διαρκεία; αυτής, ή καί τής Αν
τιστάσεως τοΰ Ατόμου >έκ τής ισχυρά; ή αδυνά
του ιδιοσυγκρασία; καί κατασκευή; αΰτοΰ έπι- 
γίγνονται αΰτώ καί έπισυμβαίνουσιν ή Απλοί 
πόνοι, πλανήτες—ήμή. καί παροδικοί, ή διαρ
κέστεροι πω; καί έμμονοι, χαρακτηριστικοί, (ώ; 
διατιτραίνοντες) τήν έγκατάστασιν εξαγγέλλου
νε; ελαφρά; καί παροδικής, (αφ’ έαυτής ίωμέ- 
νης' ή βαρύτερα; μορφής, πλευρίτιδος ή πνευ
μονίας, μετά τινών άλλων συμπτωμάτων, συνα
κολούθων, ώ; έξ ών, ή φύσι; τή; νόσου διαγι
γνώσκεται καί καθορίζεται υπό τοΰ καλούμενου 
ιατροί.

Παρατήρησις καί σκέψις, αναφερομένη εί; 
τήν συχνότητα τή; νόσου επί ώρισμένη; φυσι
κή; κατασκευή; καί διαπλάσεως τών Ατόμων- 
πλήν τών χοιραδικών, δηλαδή καί τών (διά δια
μαρτυρίαν τοΰ κύτους τοΰ θώρακας) ραχιτικών 
διά λόγου; ευεξηγήτους τώ ίατρώ, είνε υποκεί
μενοι εις αυτήν, καί οί έκ τραχωμάτων πάσχον- 
τες, καί οί καρηκομόοντες, καθ’ "< >μηρον, καί 
οί εΰμυστακίαι, ώ; είπεΐν, εκείνοι, οΐτινες φέ- 
ρουσιν ώρισμένην υφήν, καί διάπλασιν, καί 
διάταξιν τοΰ μύστακος, αραιάν πως, ισοπαχή 
καθ’ δλην αΰτοΰ τήν έκτασιν, καί άδραν, οΰχί δέ 
εί; οξύ απολήγοντα;" καί ϊνα επί τό έκφραστικώ- 
τερον τοΰ πράγματος, εϊπωμεν, διάταξιν τοΰ 
μύστακος, Καραϊσκακηοειδή! Έκ δέ τών ξαν
θών, μάλλον υποκείμενοι (τή νόσω) είναι οί 
πυρρότριχες, οί τήν ατελώ; περιγραφεΐσαν ώ; 
άνω εικόνα παρουσιάζοντες, καί Αντιληπτήν 
μόνφ τώ ίατρώ.

Και έξ υί.ων έν γένει τών ανθρώπων, αδια
κρίτως γένους (Αρρένων καί θηλέων) παρατη- 
ρεΐται πάλιν, ότι εϊσιν έξόχως υποκείμενοι εί; 
τήν φυματίωσιν, οί λάγνοι!

' Αλλη τις τάξις ανθριόπων (όχι οί ραχιτικοί)
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προδιαθετική έπίσης εις rip· φθίση· είναι έκείνη, 
καθ’ ήν τά υποκείμενα, κατά τά άλλα καλώς και 
άρτίως διαπεπλασμένα σωματικός, παρουσιά- 
ζουσιν ούχ' ήττον (έκ τών όπισθεν ιδίως δρώ
μενα) κατά τάς ώμοπλάτας τήν εικόνα ακριβώς 
κανονικού κεφαλαίου στοιχείου II. κρεμαμέ- 
νων μάλιστα τών χειρών εκατέρωθεν είς τά πλά
για τοΰ σώματος αύτών κατά τήν βάδισιν, ή τήν 
ορθοστασίαν’ δηλ. εκείνοι, παρ’ οίς κατά τήν 
βάσιν τοΰ τραχήλου ελλείπει ή φυσική καί ομα
λή εκείνη άπόκλισις καί καμπυλότης. ή άπό τής 
βάσεως τοΰ τραχήλου εκατέρωθεν άρχομένη κα- 
τιόντως, καί είς τό αντίστοιχον καί, ομώνυμον 
άκρώμιον άπολήγουσα’ οί άπεστερημένοι τοΰ 
φυσικού εκείνου μικρού εύγράμμου τόξου τοϋ 
επικλινούς. Εκείνοι, έν άλλαις λέξεσιν, παρ’ οίς 
τό ό’μμα τοΰ έταστικοΰ παρατηρητού έκ τών ό
πισθεν, μόνον ευθείαν οριζόντιον γραμμήν, διή- 
κουσαν άπό τοΰ ενός είς τό άλλο άκρώμιον, συ
ναντά καί αντιλαμβάνεται (κατά τάς ώμοπλάτας) 
είς δετήν βάσιν τοΰ τραχήλου καί εκατέρωθεν 
παρέχεται αύτώ ή ιδέα τού σχηματισμού δυο 
ορθών γωνιών.

J/ετά τίμ· εν ώχρα σκιαγραη ία Ιχνογράφηση· 
τά>ν διαγόρα»·, ώς ίίναι, χαρακτηριστικά»· εικό
να»·, έκ τον πραγματικοί και της πείρας ειλημ
μένων, τών έπιρρεπά»· είς τιμ· η νματίωσιν άτο
μο»· πννεχίέ") την σειράν τά»· κλινικά»· παρα- 
τηρήσειί»· μον, ώς εφεξής:

Ή αυτή φιλότης τής νόσου παρατηρεΐται καί 
παρά τώ θήλει γένει εις τάς καρηκομοοΰσας μά
λιστα. Οίονεί δέ, έκ ζηλοτυπίας, ή νόσος έλαυ- 
νομένη, εγκαθιδρύει τόν θρόνον αύτής είς τάς 
καλλονάς άμφοτέρων τών γενών, έπιχαίρουσα 
κακεντρεχώς διά τόν απαίσιοι· θρίαμβόν της.

Καί όσον μέν αφορά τους, ώς ανωτέρω πε- 
ριγραφέντας δασείς άνδρας, δυνατόν ώς προσε
χής λόγος νά φέρηται δ .τι έλέχθη άλλοτε καί 
διά τού: γενειοφόρους χειρουργούς, συμπίπτων 
πως καί μέ τήν έξήγησιν τού φαινομένου’ δη
λαδή, είς τήν περιστασιν ταύτην, οί εύμυστακίαι 
δυνατόν νά θεωρηθώσιν ώς ταμεΐον, ή φωλεό, 
ούτως εΐπεϊν, μείζονος ποσότητος μικροβίων, τά 
όποια, έν τφ τρώγειν, τφ πίνειν καί, τώ άνα- 
πνέειν, άθροότερα καί πλείονα έν τή οικονομία 
τοΰ ζωϊκού οργανισμού εισάγονται, εϊσβιβαζό- 
μενα καί συμπαρασυρόμενα έν αύτώ.

Έν άλλοις λόγοις, οϊ δασείς άνδρες. παρέχον- 
τες οΰτω έδαφος έγκατασκηνώσεως τών μικρο
βίων εις μείζονα έκτασιν καί πληθύν αύτών, γί
νονται άσυνειδήτως φορείς εύνοϊκοί τών αορά
των εχθρών.

’Αλλά διά τάς καρηκομοοΰσας νεάνιδας καί 
γυναίκας τις ό προσεχής ή άπώτερο: λόγος τού 
δυσεξηγήτου τούτου φαινομένου; Καθ’ ημάς, 
ώς λόγος προσεχής ή απώτερος, νΰν τό πρώτον 
έκφερόμενος, συνυπαρχόντων καί άλλων αιτίων 
βεβαίως, πρόκειται ό εξής: "Οτι δηλ. είς τάς

φύσει πολυπλοκάμους τάς καί μάλλον υποκείμε
νος τή φυματιώσει, συντελεϊται έν τή ζωική οι
κονομία αύτών μυστηριωδώς καί άοράτως, συν
τελεΐται, έκεΐ ανωμαλία τις περί τήν θρέψιν, ά- 
ναλώμασι καί άδικία, ούτως εΐπεϊν, τοΰ λοιπού 
οργανισμού, ήτις θαττον ή βράδιον έκδηλοΰται 
δι’ έκρήξεως τής φυματιώσεως. »

Αυτή δέ αύτη ή πρωτοφανής ιδέα καί σκέψις 
καί πρωτότυπος έπιστημονική θεωρία ισχύει, 
συνεπώς, καί διά τούς καρηκομόοντας.

Παρατήρησις καί κρίσις. Είς τούς φυματικούς 
τούς φέροντας τά άκρα τών δακτύλων τών χει
ρών κορυνοειδώς πεπαχυμένα καί τούς όνυχας 
αϊτών ουτω, αμυγδαλωτούς, ώς εΐπεϊν, παρετη- 
ρήθη ότι ή θεραπεία επιβραδύνει πως είς τούς 
τοιούτους. 'Ο δέ λόγος, καθ’ ημάς, προέρχεται 
καί έκ τής συνυπαρχούσης παθήσεως τών νε
φρών εις αυτούς’ έξ ού καί τό οιδαλέοι· τών 
βλεφάρων ιδία, καί τού προσώπου έξηγεϊται, 
καί ή διόγκωσις τών περάτων τών δακτύλων 
πιθανώς οφείλεται είς τήν εναπόθεση· έκεϊ ου
ρίας καί ούρικών αλάτων καί δξέων, έγκυκλο- 
φορηθέντων έν διαλύσει εως έκεΐ καί εΐτα κα- 
τατεθέντων δι’ αδυναμίαν τής ι’όσεως τής καρ
διάς : (λ is a tergu) ·. πρός περαιτέρω κανο
νικήν πορείαν τοΰ αίματος διά τοΰ τριχοειδούς 
έκεΐ κυκλοφορικού συστήματος καί οίονεί έγκα- 
θειρχθέντων, έξ ού ή διόγκωσις αύτών.

ε'.) Παρατήρησις. Έπί φυματικοϋ, ΰποβλη- 
θέντο: είς τήν δι’ άρσενικούχων ένέσεων θερα
πείαν παρά τίνος συναδέλφου, έπήλθε πάρεσις 
τοΰ ετέρου τών σκελών, ήτις έ.δέησε νά παρέλθη 
έτος σχεδόν άπό τοΰ δυσάρεστου τούτου γεγο
νότος, ΐν’ άνακτήσηται τό σκέλος τήν εαυτού λει
τουργικότητα είς κίνησιν άρτίαν. 
άν τό τοιοΰτον παρετηρήθη καί είς 
ναδέλφους συμβάν, καί οποίαν τοΰ 
τούτου έξήγησιν δίδουσιν.

Ήμεΐς άποδοκιμάζοντες πάντοτε
καί άλλας άρσενικούχους σκευασίας έπί τής φυ
ματιώσεως, διαλόγους φαρμακολογικούς, μόνον, 
εΐς ειδικός τινας περιστάσεις, σαφώς καθοριζό
μενος υπό τής άντιλήψεως τού ιατρού, τής λε
λογισμένης, χρώμεθα τώ αρσενικώ έν είλήμματι 
ούδέποτε δέ είς ενέσεις!

Ήμεΐς τήν ιος άνωτέρω άτυχή συμπτωσιν 
τού αξιότιμου συναδέλφου δυνάμεθα ν’ άποδώ- 
σωμεν εις τήν εκ. τών ένέσεων παραχθεΐσαν δι’ 
οίονδήποτε λόγον θρόμβωσιν καί εμβολήν, ώς 
παρόμοιόν τι συμβαίνει περίπου καί έπί διφθε- 
ρίτιδος ή οστρακιάς (σπανιότατα!) καί δ ή είς 
τούς έξ αύτής προσβληθέντας καί άναρρωνύον- 
τας παίδας, ύφ’ ής καί αναρπάζονται αίφνης εις 
τούς ουρανούς!

Σημειωτέοι- δέ, ότι αί πλεϊσται, άν μή πάσαι 
αί άνωτέρω σκέψεις, κρίσεις καί παρατηρήσεις, 
νΰν ένταΰθα καί εντεύθεν τό πρώτον έκφέρονται.

Άγνοούμεν 
άλλους συ- 
φαινομένου

τάς ενέσεις

’Ολίγα, τινά τ-.ερί ϊϊιαίτης και τής έ- 
τ-.ενεργείας τών ήμετέρων φαρμα- 
κευττκών σκευασιών ε«1 τής ειδικής 
ταύτης νόσου.
"Οσον αφορά τό διαιτητικόν τής τροφής τών 

φυματικών καί άλλων, έν γένει, έκ χρονιών νο
σημάτων πασχόντων, ήμεΐς ούδεμίαν εις αύτούς 
έπιβάλλομεν διάταξη·, ή περιορισμόν καί απο
χήν, ούδεμίαν συνιστώμεν δίαιταν (θεωροΰντες 
τοΰτο, έπιτραπήτω μοι ή εκφρασις, ιατρικόν 
σχολαστικισμόν, έπί χρονιών νόσων!) άλλην, 
πλήν τής αποφυγής σιτίων καί ποτών, τών διε- 
ρεθιζόντων εΐς βήχα, έάν δ πάσχων ταλαιπω- 
ρήται ύπό βηχός, καί τότε μόνον ! Είς ειδικός 
δέ τινας περιστάσεις μόνον καί είς οξέα νοσή
ματα, ορίζεται καί επιτρέπεται, καθ’ ημάς, ή 
δίαιτα- καί τότε, ούκ έπί μακρόν καί αύστηρά, 
διά λόγους πολλούς.

2ον Ή χρήσις τών φαρμάκων ήμών, εσωτε
ρικών (καταποτίων, ποτών, εΐλημμάτων ειδικών, 
κλπ. κατά τάς ενδείξεις εκάστοτε τροποποιούμε
νων, διά τούς άναρρωνύοντας δέ καίέξοίασδή- 
ποτε άλλης νόσου μετ’ οίνου άναμίκτων, τών 
θαυμασίων διά τά ευεργετικά αύτών αποτελέ
σματα) καί εξωτερικών ειδικών διά τάς εφιδρώ
σεις καί τάς νευραλγίας καί παντοδαπάς άλγη- 
δόνας τάςέπιμόνους—επιχρισμάτων, δι’ ών έπί 
ρευματικών παθήσεων οί πόνοι ώς διά μαχαί- 
ρας άπεζόπησαν είς τά παρουσιασθέντα 40 πε
ριστατικά) πρωτίστως ή χρήσις αύτών διεγείρει 
τήν όρεξιν θαυμασίως, καϊ εξεγείρει τόν έως 
άρτι, έν νάρκη καί μαρασμφ διατελοΰντα οργα
νισμόν, εΐς έρρωμένην άντίστασιν κατά τοΰ κα- 
τακλύσαντος άοράτου έχθροΰ καί ασφυκτικός 
αύτόν έπαπειλοΰντος κινδύνου. Έν άλλοις λό- 
γοις έπιφέρουσι τά φάρμακα ταΰτα είς τήν έσβε- 
σμένην άλλως ϋπαρξιν καί εΐς τόν ημιθανή ορ
γανισμόν αύτής, άληθή έπανάστασιν ευεργετι
κήν! ήτις διά τοϋ αίματος έγκυκλοφορουμένη 
μεταδίδει τή ζωϊκή οικονομία διαδοχικώς καί 
κανωνικώς (ώς περίφροντις ευταξίας) ζωήν καί 
σφρύγος είς δλα τά οργανικά συστήματα, τά ο
ποία βαθμηδόν, (διά τοΰ εξαγνιζόμενου διη- 
νεκώς ύπό τών φαρμάκων τούτων αίματος έκ τοΰ 
εΐσελάσαντος φοβερού καί άδυσωπήτου εχθρού, 
αναζωογονεί! καί έν διαστήματι δέκα ήμερών τόν 
πριν φευγαλέον καί έσβεσμένον έκ τοΰ κόσμου 
τούτου άνθρωπον, επαναφέρει είς τήν ζωήν, ά- 
νακαινίζων καί άναζωογονών αύτόν καθ’ ολο
κληρίαν, καί ιος νέον . . . Λάζαρον, ώς εΐπεϊν, 
παρουσιόζων είς τούς περί αύτόν οικείους, τούς 
άπηλπισμένους πρότερον καί έν κρυπτώ οιμώ
ζοντας καί θρηνιρδοΰντας.

’Εννοείται δέ ότι δλα τά συμπτώματα τής νό
σου βαθμηδόν, καϊ έκ παρα/ζήλου έλαττοΰνται 
καί έκλείπόυσι καί ό άρρωστος επανέρχεται είς 
τό κατά φύσιν καί έπιδίδονται είς τάς έργασίας 

του πρός ά’μετρον χαράν τών οικείων του καί 
αύτοΰ τοΰ ίδιου, μή πιστεύοντο: ότι έ’παθε ποτέ 
άπό τήν αδυσώπητου ταύτην νόσον, ής τό άν- 
θρωποκτόνον κράτος διεξέφυγεν ούτος τή τελε
σφόρο» μεσολαβήσει τής ’Ιατρικής επιστήμης.

Σημ. Έκ τής πληθύος τών σωθεισών υπάρ
ξεων είς δλίγαςέξ αύτών (6—7 έν δλω) παρετη
ρήθη έπί τή λήψει τών φαρμάκων μου, ποιά 
τις άντίδρασις εις τό α' 24ωρον ή 48ωρον) πα
ρεμφερής πως, ώς άπό τής Κωχίνης, χωρίς νά 
δυνηθώμεν νά έξηγήσωμεν επακριβώς τό φαι- 
νόμενον τοΰτο (άποδοτέον μάλλον είς τήν ιδιο
συγκρασίαν τών πασχόντων ατόμων).

Έν τούτοις, φροντίζομεν όλονέν νά συλλάβω- 
μεν τό αίτιον καί έξακριβώσωμεν τόν λόγον τού
του, έάν είς άλλο τι οφείλεται καί ούχί εΐςτήν δυ
σεξιχνίαστου πολλάκις ιδιοσυγκρασίαν τών ατό
μων.

Έπιπροσθέτως δύναται νά σημειωθή ένταΰθα 
ότι έ'νια τών ειδικών τούτων φαρμάκων συνδια- 
ζόμενα μετ’ άλλων, άπέβησαν θαυμασίως ωφέ
λιμα κατά τών έλειογενών πυρετών, τών επιμό
νων ώς άπεδείχθη κατά τήν έν τή συνοικία Βα- 
τραχονησίου ένταΰθα περυσινήν επιδημίαν αυ
τών) κατά τής συφιλίδος, καί κατά παντός έν 
γένει νοσήματος εξαντλητικού τοΰ οργανισμού, 
οξέος ή χρονίου.

1. Πιιπακώύτας

ΣΚΕΨΕΙΣ

— Ή ευτυχία είνε θαυμάσιοι· δώρον. 'Όσον 
καί αν τήν σκορπίζης, ό’χι μόνον δέν εξαντλεί
ται, άλλ’ αύξάνεται.

= “Ανθρωπος ανευ θλίψεων δέν υπάρχει. 
’Άν εύρεθή κανείς, αύτός δέν είνε άνθρωπος.

= ’Άνθρωποι ανευ χαρακτίρος. είνε πρόσ
ωπα ανευ φυσιογνωμίας.

= Ό νέος ζή μέ τό μέλλον, ό γέρων μέ τό 
παρελθόν. Μέ τό παρόν ζοΰν οί σοφοί.
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ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΕΠΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΣ XQPA

Ιδού '/λι^λί καί ·ζαλ·.ν είς τδ μέσον τδ 
ζήτημα τοϋ μυστηριώδους πλανήτου Ά- 
ρεως. Δεν πσρήλΟε πολύς χρόνος άφ' ότου 
έδημοσιεύθη άνακάλυψ'.ς αυστριακού καθη- 
γητού έπΐ τής εκτάκτως χαμηλής θερμοκρα
σίας τοΰ Αρεως καί τών άπολιΟωμένων, 
ούτως εϊπεΐν καί έ στερημένων υγρού αίμα
τος κατοίκων του, οί'τινες όμοιοι προς κι
νούμενα αγάλματα, κατοικοϋσιν ίσως τήν 
τόσον άπομεμακρυσμένην έκ τοΰ ήλίου ταύ
την σφαίραν, καί ιδού ήδη είς Γάλλος, ό κ. 
1. Σωβέλ, μάς αποκαλύπτει πράγματα πάνυ 
αντίθετα, έν οίς όμως — άς το όμολογήσω- 
μεν — ή φαντασία έχε·, περισσότερα·/ θέσιν, 
ώς μή ώφε'.λεν, έπί ζητήματος τοιούτού.

Ό κ. Σωβέλ άνακοινοϊ δτι ή αστρονο
μική θεωρία ευρίσκεται είς πλήρη διαφω
νίαν πρδς τάς τηλεσκοπικάς παρατηρήσεις. 
Δηλαδή άν παρατηρήσωμεν τδν πλανήτην 
Αρην Οά διακρίνωμεν, έπί τι χρονικόν διά

στημα, δπερ ίσοουναμεϊ πρδς ούογήίνα έτη, 
τούς πόλους τοϋ "Αρεως κεκαλυμμένους διά 
λευκής καί στιλβούσης καλύπτρας, ήτις 
μεγαλύνεται έφ' δσον οί δριμεϊς καιροί εξα
κολουθούν, σμικρύνεται δέ καί εξαφανίζεται 
άμαπαρέλΟη ή εποχή αύτη. Ές αύτοϋ συμ
περαίνει ό κ. Σωβέλ οτι αί καλύπτραι αύται 
είνε χιόνων στρώματα καί πάγοι καλύπτον- 
τες τούς Αρείους πόλους, οϊτινες διαρκούσης 
τής θερινής εποχής, άπελευΟεροϋνται ές αύ
τών, ένώ έπί τοϋ ήμετέρου πλανήτου οί πό
λος αιωνίως είνε αιχμάλωτοι τών πάγων 
και τών χιόνων.

< Μεν έπί τοϋ Αρεως οί πόλοι έχουν αύτό 
τδ πλεονέκτημα.

Ως πρδς τάς διακεκαυμένας ζώνας τοϋ 
Αρεως, ούδέποτε παρουσιάζουν λεύκάς κη- 

λΐοας. τοϋΟ' δπερ δηλοΐ ότι δέν τάς επισκέ
πτονται χιόνες, ώς παρά ταϊς διακεκαυμέ- 
ναις ζώναις τής γηίνης σφαίρας συμβαίνει.

Ο Αρης άλλως τε παρουσίαζε·, έδαφος 
ομαλόν, άνευ όρέων καί ηφαιστείων. Κέκτη- 
ται οέ οίκτυον τετρακοσίων οιωρύγων δι ών 
συγκοινωνούσε·/ αί διάφοροι θάλασσα·, τής 
ευτυχούς ταύτης σφαίρας. Και τδ οίκτυον 
τοΰτο είναι τόσον τελείως κεχαραγμένον καί 
οί οιώρυγες τόσον εύΟύγραμμοι, ώστε άναμ- 
φιβόλως πρέπει νά παραδεχΟώμεν ότι τοΰτο 
τδ γιγάντιον έργου έπετέλεσαν μεγαλοφυείς 
αρχιτέκτονες καί χεΐρες ικανότατα·..

Οί αστρονόμοι τοϋ Αστεροσκοπείου Φλαγ- 
κστάφ έν Άριζώνη (τών Ηνωμένων Πολι
τειών ι προσεπάθησαν νά φωτογραφίσουν τδν 
πλανήτην "Αρην καί έπέτυχον πλάκας έφ ών 
άπετυπώΟησαν διώρυγες περί τάς τεσσαρά
κοντα.

Διά τοϋ τηλεσκοπίου όμως, ώς βέβαιοί ό 
Σωβέλ, δύναται ό παρατηρητής νά δια/ρίνη 
δεκάδας περισσοτέρας.

Έξαλλου ό αύ.'δς άστρονόμος προσθέτει 
— καί είς τοΰτο συμφωνεί μετά τοϋ Φλαμ- 
μαριώνος— δ,τι οιακρίνομεν δέν είναι αύ- 
ταί καθ’έαυτάς αί διώρυγες—έν τή περι- 
πτώσει ταύτη Οά είχον πλάτος εκατό χιλιο
μέτρων — άλλά λωρίοες φυτειών, αϊτινες 
περατοϋνται έπί τών οχθών τών τοϋ “Αρεως 
ποταμών. ΙΙαρά τάς πρασίνους δέ ταύτζς 
λωρίδας, αϊτινες είναι πεδιάδες, διακρίνονται 
υπέρυθρα διαστήματα, άτινα είναι ατελεύ
τητοι αγροί δημητριακών καί ούχί έρημοι ώς 
τινες διετύπωσαν.

Αναλλοίωτος γαλήνη καί εύδία βασιλεύει 
έπί τοϋ "Αρεως, ού έκάστη εποχή διαρκεϊ 
δσον έν εξάμηνο·/ ίδικόν μας. ’Αλλά έπειδή 
οί χειμώνες είναι γλυκύτατοι καί τά θέρη ού
δέποτε καυστικά υπάρχει τελεία αρμονία 
καθ' δλο το έτος καί ώς έκ τούτου οί φυτεϊαι 
είναι κατά πολύ υπέρτεροι τών τής γής.

Τό έδαφος τοϋ "Αρεως δέν παράγει ούτε 
βάτους ούτε άκάνθας, ούτε άλλα άχρηστα 
βότανα. "Ολοι οί καρποί καί αί φυτεϊαι είναι 
θρεπτικά. Τδ δέ σπουδαιότερο·/ είναι δτι τδ 
Αρειον έδαφος είναι τοιαύτης γονιμότητας, 

ώστε τά πάντα φύονται καί προοδεύουν άνευ 
προσπαθειών καί βοηθημάτων ανθρωπίνων. 
Οΐ Αρειοι δέν φροντίζουν νά γίνουν καλοί 
ϊ£ω?Τ5ί;_

Καί δέν ύπάρχουν έκεΐ νόμοι, δέν ύπάρ- 
χει αστυνομία.

Τό έγκλημα είναι άγνωσστον. II ασθέ
νεια ούδέποτε παρ'αύτοϊς ένεφανίσθη, κατά 
συνέπειαν ή ιατρική είναι άγνωστος καί πι- 
στεύσατε δέν γράφομε/ υπερβολάς —κατά 
τόν κ. Σωβέλ οί Αρειοι δέν αποθνήσκουν ’.

Είναι οέ ώς προείπομεν μεγάλοι αρχιτέ
κτονες, άφοΰ έπετέλεσαν τδ θαυμάσιο·/ δί
κτυο·/ τών τετρακοσίων διωρύγων.

Αίωνία ομόνοια βασιλεύει παρ' αύτοϊς. 
Εΐνε σοφότατοι καί είς τήν αστρονομίαν υ
περτερούσε κατά πολύ τούς γήινους συνα
δέλφους των. Μας παρατηρούν καί μάς 
θεωρούν άξιους τής περιφρονήσεώς των !

Αλλά ό κ. Σωβέλ, οστις κατά τδ φαι- 

νόμενον είνε πολύ ένθους άστρονόμος ή μάλ
λον ποιητής παραδέχεται δτι ό Πατριάρχης 
Ένώχ, οστις έγεννήθη οτε ό Άδάμ ήτο 622 
έτών καί δστις έζησεν έπί 930 έτη, μετέβη 
καί είς τδν πλανήτην "Αρην, ένθα διηγήθη 
τοΐς νέοις συμπατριώταις του τά τής ανθρώ
πινης ήμών φυλής.

Μετά έννεακοσίων δ έτών διαμονήν έκεΐ 
επανήλθε·/ έπί τής γής, παρευρέθη είς δια
φόρους σκηνάς τής ήμετέρας ιστορίας καί 
κατόπιν διά δευτέραν φοράν επιστρέφει έπί 
τής άρείας σφαίρας.

’Ιδού λοιπόν πώς οί “Αρειοι γνωρίζουν 
κάλλιστα τά καθ' ημάς. Έν τέλειό ποιη
τικότατος άστρονόμος λέγει : « Οί "Αρειοι 
εύρίσκονται έπί τοϋ μαγευτικού πλανήτου 
των, ώς έν τω προθαλάμω τού παραδείσου».

Λέων Χ<ιοπαντιέ

Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΕΝ ΩΡΑ. ΘΕΡΟΥΣ
Τίς δέν επιθυμεί έν ώ:ζ απολύτου κζΐ κφο- 

07,του θερινού κζύσωνος νά τζξειδεύση : κζι τί: 
διαμένων κζτά τοιοΰτον πνιγηρόν θέρος έν Άθή- 
δέν μεταβαίνει εύχζρίστω; είς τήν δροσόλουστον 
Ζάκυνθον ;

Ή Ζάκυνθος μοί είνζι πρό πολλοΰ γνωστή 
ζζί ζνζλογισθείς τό περισυνόν μου μέχρι Κερ- 
κύρζς λαμπρόν ταςείδιον, έσκέφθην νά τό έπζ- 
νζλάβω καί εφέτος. Δεκζπενθν,μένος δέ άνά τήν 
Επτάνησον περιοδεία κατόπιν μεγάλου κζύ
σωνος έν 'Λθήνζις, διελογίσθην δέν θά ήτο 
άσχημον. Κζ’ι ύγιεινώ: άλλως τε ωφέλιμον εί
ναι, έλεγον έσπέρζς τι περί τήν οικογενεια
κήν μου τράπεζαν, ένώ έτρώγομεν κζΐ επαγγελ
ματικό»; ούχί άσκοπο·/ έν τοιοΰτον ταςείδιον 
είναι.

—Νζί, άλλά νά έ'λθωμεν νά ίδωμεν κζΐ 
ήμεΐς τήν Ζάκυνθον, μοί έλεγον ζί δύο θυγατέ
ρες μου.

— ΙΙώς; Δέν σάς έπΤίρζ εσχάτως είς τήν Σύ
ρον, ταϊς λέγω κζι θέλετε νά έλθετε κζΐ είς 
τήν 'Επτάνησον:

— Μπά κζΐ τί είνε ή Σύρος μοί ζπήντων. 
έν τοιοΰτον μικρόν ταςείδιον, ώ: νά είμεθζ εί: 
ΙΙζρισίους!

— "Αχ. πώς ήθελα νά έβλεπα τήν Ζάκυν
θον. όπου είνζι ή έςζδέλφ/, μου 'Ελπίς, συμμα- 
θήτριά μου. τής Τήνου, προσέθετεν ή μεγζλζ,- 
τέρα.

— Καλλά, άλλά θά ζζλισθήτε.
— "Ας ζαλισθώμεν!
— Ηά κουρζσθήτε.
— “Λς κουρζσθώμεν !
— Ίσως τρζβήςωμεν κζΐ μέχρι Κέρκυρας.

— Καλλίτερα !
— Συλλογισθήτε βάρκας, ατμόπλοια. θζλάσ- 

σας. . .
— Νζί. συλλογιζόμεθα κζι τόσα ωραία μέρη 

όπου θά ίδωμεν.
— Λοιπόν θέλετε νά έλθετε:
— Ναί, νζί. νζί, τί χκρά!
— ’Εμπρός αύριον λοιπόν '. Έτοιμζσθήτε.
Καί οΰτω τήν επαύριον περί τήν 10 ώραν 

έπιβιβζζόμεθα έπί τής «ΙΙυλάρου», τοϋ ωραίου 
ταχυπλόου τοΰ φίλου μου έκ Γζλζζίου κ. Ά- 
θζνασούλη, οπερ ή'δζ, ήτοιμάζετο πρός από
πλου ν.

Κατ' εύτυχή σύμπτωσιν συντζςείδευε καί ή 
σύζυγο: τοΰ πράκτορος κ. Φραγκισκάτου. αξιό
τιμος καί λογία κυρία, μεθ' ή: όιήλθομεν εύχζ- 
ρίστους ώρας έν συζτ,τήσεσι κζΐ όμιλίαις καθ' 
όλο τό μέχρι ΙΙζτρών ταςείδιον μας.

Ή θάλασσα ήτο γαλα,νιωτάτη κζΐ τήν έν- 
δεκάτζ,ν τής πρωίας άπήρζμεν έκ τοΰ λιμένος 
έν μεσω απολύτου ήσ·^χίζς καί τάςεως. Μετε- 
βζ,μεν δέ τότε είς τήν γέφυραν, όπου ό διζκε- 
κριμμένος πλοίαρχος ζζί συνιδιοκτήτης τοΰ σκά
φους κ. Φερεντϊνος μέ τήν χζρζκτηρίζουσζν αύ
τόν απλότητα καί ύυχρζω.ίζν έδιδε τάς πρός 
έξοδον τοΰ λιμένος διζτζγάς τω κάτωθι εύρι- 
σκομένω μηχανικό» κζΐ τω πζρζπλεύρως πη- 
δζλιούχω, ένω ημείς εύχαρίστως πάντες έθεώ- 
μεθζ τών έκατέρωθεν πλευρών τοΰ λιμένος έγκζ- 
τζλειπομένων όπισθέν μας ώρζιοτάτων ακτών 
καί τοπείων.

— Αεξιζ.; ήρέμα... αριστερά... γραμμή... 
ολοταχώς κτλ. ήσζν τά τελευτζΐζ πζρζγγέλ- 
μζτζ τοΰ πλωτάρχου κζΐ εΐτα μόλις τό πλοΐον 
έξωθι τοΰ λιμένος έλζβε γραμμήν πρός τόν Σζ- 
ρωνικόν. έστράφη ούτος πρός ήμζς :

— Μπά, σεις ζ. Πρίντεζη. έδώ. συνταςει- 
δεύομεν λοιπόν καί πάλιν, μοί λέγει.

— Ναί. άπό πέρισυ ένθυμεϊσθε : Έχω ήδη 
κζΐ τά; δύο θυγατέρας μου. τάς οποίας σζ; 
συνιστώ, 'Αντιγόνην κζΐ Ίσμήνην.

— Νζίρω πολύ, δεσποινίδες, τί κάμνετε: 
διά ποΰ τζςειδεύετε ;

— Κζλά σζς εύχζριστοΰμεν. Διά ΙΙάτρζ; 
σήμερον κζΐ διά Ζάκυνθον μεθζύριον.

— Χαίρω- ώρζΐον ταςείδιον θά ζζνωμεν.
— 'Αλλά φυσά ήδη άνεμος.
— Είνζι τοΰ Σζιωνικοΰ. έλζφιός. οστις δεν 

μας 'ί/.άπτει ποσώς. Μήπως ζζλίζεσθε :
— Έγώ όχι. ζλλ’ ή αδελφή μου Ίσμηνη, 

όλίγον. όταν κινείται τό πΰ.οϊον.
— Έδώ μή φοβεΐσθε. ίσως πρό: τό Ι’ζλζ-

ξείδιον. τό έσπέρζς. νά έχωμεν όλίγην τρικυ
μίαν.

— Μά ακόμη, κ. Πλοίαρχε, δέν εύρον κζ-
νεν μέσον νά μή ζζλίζωντζι εί; τζ πλοΐζ : Σείς
ποΰ τζςειδεύετε τόσα χρόνια, δεν έμάθζτε
τίποτε :
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'() πλοίκρχο; έγέλκσε καί αμέσως ζπήντησε.
— Νά σζς είπω τήν ιδέαν μου. Μάλιστα, 

ύπάρχει και εγώ έκ τής πείρας σαράντα χρόνια, 
όπου παλεύω υ.ε την Οχλζσσχν. έκατάλζβζ τό 
&!ί :

Οταν τό πλοΐον άρχίσγ, νά κινείται,νά πηγαί
νετε αμέσως εις την καμπίναν καί άμα τό πλοΐον 
κλίνει άπ'έδώ.σεΐς νά κινεΐσθε άπ’έκεΐ κκϊ όταν 
κάνει έτσι, σείς νά κάμνβτε αλλέως,δηλαδή πάν
τοτε άντιΟέτως νκ κινήσΟε κκϊ Οά ίδήτε οτι 
δέν Οά ζαλίζεσΟε.

—Δεν πιστεύομεν τόσον εύκολον νκ είναι εί- 
πον τά κοράσια ύπεδεχΟέντκ μετά δυσπιστίας 
τό πράγμα.

— Νά σας 'πώ καί εν άλλο μέσον. μάς λέγει. 
Νά τό δοκιμάσητε και Οά ίδητε. Νά τρώγητε 
ξηράν τροφήν κκι δέν Οά ζαλίζεσΟε. Δέν τό πι
στεύετε κ. Πρίντεζη;

Ν’ κκούσωμεν καί τήν φυσιολογικήν αιτίαν.
— Μάλιστα, ιδού κκι ή φυσιολογική αιτία. 

"Οταν ό στόμαχος είναι γεμάτος από ύγρά 
φαγητά, νερά, λεμονάδες καί τά τοιαϋτα. με
τακινείται ό στόμαχος, φουσκόνει καί φέρει ζά
λην, ένφ όταν έχει ξηράν τροφήν δέν μετακινεί
ται κκι επομένως δέν φέρει ζάλην.

Αλλά και πάλιν δέν μας έπεισε και ό καλός 
μας πλοίαρχος μάς διηγείτο άίλλκ ιστορικά Οα- 
λάσια πράγματα και ή ώρα παρήρχετο εως 
όταν έφΟάσκμεν εις τό Καλαμάκιον.

— Καλέ εδώ είσΟε καί σάς έχασα. μας λέγει 
τότε ή Κυρία Φρκγκισκάτου.εΐσερχομένη εις τήν 
γέφυραν. Καλά έκάματε. νά ίδήτε τόν ’Ισθμόν, 
τί ώρκΐκ όπου είναι, όταν διέρχεται τό πλοΐον.

Καί έκτελεσΟέντων των τύπων των διαπυ- 
λίων τοϋ ΊσΟμοϋ. ήρξατο ήρέμα. διερχόμενον 
κύτόν τό πλοΐόν μας κκι μετά χαράς κκι περιερ- 
γείκς πάντες οί έν τω σκάφει περιεργάζοντο τάς 
έκκτέρωΟεν πλευράς μέ τάς ρεκλάμας, ας έπε- 
κόλησκν εσχάτως έπΐ των τοιχωμάτων.

— Ωραία, ώρκΐκ, έλεγεν εις.
— Ιίερίφημα, εξαίσια, προσέΟετεν άλλος.
— 'Αριστούργημα, έπέλεγε τρίτος.
— Ίδέτε και τούτο ΐδέτε και εκείνο έπκ.νελάμ- 

βκνεν ή Κυρία Φρκγκισκάτου κκι ηύχκριστού- 
μεΟκ Οκυμάζοντες τό υ.οναδικόν κύτό έογον έν 
Έλλάδι.

'Αλλά τό σπουδαιότερον, τούς έλ.εγον νά πα- 
ρκτηρήσωσιν έπιστκμένως. τήν είσοδον κφ’ ής 
εΐσήλΟομεν και τήν έξοδον δ·.' ής Οά έξηρχόμεΟκ 
διά νκ λαβωσι τελείαν ιδέαν τοϋ όλου κκι κα
τόπιν νά παρατηρήσωσι τήν έπιμεμελημένην 
τομήν όλου εκείνου τοϋ 'ίουνοϋ διά νά έννοή- 
σωσι τήν σπούδκιότητκ τοϋ έργου.

ΈξελΟόντα; τοϋ ΊσΟμοϋ. αρκετά δυνατός άνε
μος μας ύπεδέχΟη καί μόλις έστράφημεν δε- 
ζιόΟεν πρός τό Αουτράκιον ή ωραία μκς «Ιΐύ- 
λκρος» έτζλζντεύετο δεξιά και αριστερά. ζί δέ 
γυναίκες έπζυον όμιλοϋσκι.

— Τώρα Οά σταματήσωμ.εν εις τό Αουτράκιον 
και Οά παύση, ή κίνησις τκΐς λέγει ό πλοίαρ
χος.

— Δέν ζζλιζόμεΟκ, τω απαντούν τόσον εύ
κολα.

Τό Αουτράκιον είνε γνωστόν διά τάς Οερζ- 
πευτικάς αύτοϋ ιδιότητα:. Έπλησιάσκμεν αρ
κετά πλησίον, οπού οί παρκμένοντες ξένοι έ- 
ξήλΟον νά μάς ίίωσι και μετά τάς τυπικάς απο
βιβάσεις κκι επιβιβάσεις κπήρκμεν αμέσως διά 
τήν 'Ιτέαν.

Ή Οάλκσσζ τοϋ Κορινθιακού κόλπου ήτο αρ
κετά ταραχώδης και ό καιρός άνεμώδης. 'Αλλά 
τοϋτο δέν μας ήμπόδισε κκι κρουσΟέντος και 
τοϋ κώδωνος τοϋ φαγητού, έφάγκμεν ωραιότατα 
εις τήν ώρκίαν αίθουσαν της «ΙΙυλ.άρου» και μέ 
πολλήν όρεξιν. Πρός τό έσπέρκς ήγκυροβολήσζ- 
μεν πρό τής 'Ιτέας.

<) ήλιος έδυε κατ' εκείνην τήν στιγμήν καί 
ή άποψις τοϋ πέριξ ημών θεάματος ήτο μαγευ- 
τικοτάτη και εξαίσιας καλλονής. Ή μικρά ω
ραία κωμόπολις έναντι ημών, όπισθεν ό εκτε
ταμένος ελαίων κκϊ πέραν κί πανύψηλοι σειρζΐ 
τών όρέων τοϋ Παρνασσού έσχημάτιζον έν σύ- 
νολον επιβλητικής άριστουργηματικότητος. ’Ι
δίως τά όρη. ζτινκ κκτελά.μβκνον τά δύο τρίτα 
τοϋ πέριξ ημών ορίζοντας ήσαν έκτακτα. "Ο 
οφθαλμός έστζμάτα έπ’ αυτών μέ άνήσυχον 
αμφιβολίαν διότι ή ιστορία πολλά περί αύτών 
έχει γράψει. ΔεξιόΟεν διεκρίνετο ή κωμόπολις 
τοϋ Χρυσοϋ και τά έρείπεια τοϋ Μαντείου τών 
Δελφών. Δεικνύων δέ εις τούς παρ’ έμοΐ τά μυ
στηριώδη έτι εκείνα μέρη.

— Ίδετε,τοΐς είπον,τά έγκκταλελειμμένκ ήδη 
ταϋτα ακατοίκητα μέρη, ένθα ό σημερινός πο
λιτισμός δεν έχει Οέσιν. ή θεωρεί ίσως έτι άγρια 
κκϊ ληστρικά,ήσαν άλλοτε κατά τήν εποχήν τών 
σοφών εκείνων προγόνων μκς τόποι ιεροί. τόποι 
γνωστοί προσευχής, τόποι έρεύνης κζϊ έξυψώ- 
σεως τών θείων. "Ηδη δέ διά τών αποκαλυπτι
κών κνκσκκφών, ας οί Γερμανοί ποιοϋσιν έκεΐ, 
0’ άποκαλυφΟώσι τά μυστήρια τών τότε κατα- 
γινομένων εις τήν λατρείαν τοϋ αοράτου. Έκεΐ 
ακριβώς έλζτρεύετο ό ’Απόλλων καί έκεΐ ό 
πνευματισμός έξησκεΐτο έν όλη, του τή δυνάμει. 
Τό μέλλον Οά μας κποκζλύψη, τήν δύνκμίν του.

— Ελα, ξεμπερδεύετε σείς, εμπρός, ανεβά
σατε τήν σκάλα, δέν έχομεν καιρόν, εμπρός, 
{ΐάρα ! ανακράζει ό πλοίαρχός μας, κάπως στε
νόχωρος. διότι ή νύξ έπήρχετο ταχέως κκϊ αμέ
σως ζπάραντες, διηρχόμεΟζ Οκυμασιωτάτας παρά 
νησίδας κκϊ λκμπροτάτκς κκτάς επί ήμίσειαν 
ώραν, οτε ήλΟυμεν έμπροσθεν καί μεταξύ δύο 
βράχων, έφ' ών σωρεία·, οικημάτων εύρηνται 
κατεσπζρμένζι. Είναι τό Γαλκξείδιον.

— Ώρζ.ΐον μέρος, λέγει ή ’Αντιγόνη.
— Ουφ. δέν μ’ αρέση. άπαντα ή ’Ισμήνη. 
Καί αρχίζει μία μικροφιλονικεία μεταξύ των.

Μ 'ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Συνοικία Άγιας Τριάδας)

εις ήν έδωκε τέλος ό κώδων τοϋ πλοιάρχου, εί- 
δοποιοϋντος τόν υ.ηχανικόν νά προσέξη.

— Βρρρν I κρούει έκ νέου.
Και τό σκάφος προβαίνει διά μέσου τών νη

σίδων καί πάλιν καί έξέρχετκι τοϋ κόλπου, 
όπου μάς υποδέχεται σφοδρότατος άνεμος.

— ’A, έδώ'δέν χορατεύει, μας λέγει ό 
πλοίαρχος καί καλά Οά. κάμετε νά κκτεβήτε εις 
τζΐς καμπίνες σζς. διότι Οά χορεύσωμεν.

Ιίάντες άλληλοβλεπόμεΟα μειδιώντες κζϊ 
οϋδεϊς τολμά, νά φύγη, από τήν γέφυραν.

— Φρρρ... φίσ.., σ... ή Οάλκσσζ συρίζει και 
τό σκάφος κλίνει πρός τά έκεΐ κζϊ συμμαζεύον
ται ολαι αί γυναίκες πρός τάς γωνίας τής γε- 
φύρας μετά τών καθισμάτων αυτών.

— Καλά Οά κάμετε νά πάτε κάτω, έπζνα- 
λαμβάνει ό πλοίαρχος, έχομεν θάλασσαν.

Ί'σσσ .... σ .... [iop .... βρρ ··■· σσ ... σ ... σ.
Οϋδεϊς όμιλεΐ κζϊ όλοι κρυόνομεν.
— Μά διζτϊ έδώ τόσον ισχυρός άνεμος, ερωτώ 

τόν πλοίαρχον.
— Είναι’ μπουγάζι μάς απαντά, βλέπετε 

αύτά τά δύο (ίουνά, οπού κατζλήγουσιν εις τήν 
θάλασσαν καί τά δύο κοιλώματα εκατέρωθεν : 
Κατεβάζουν αέρα κζϊ τά δύο κζι συνζντώμενοι 
ούτοι κάτω εις τήν Οάλζσσζν ένοϋντζι κζϊ προ
ξενούν ζύτήν τήν ταραχήν. Μά ...

— Βάστα καλά τό τιμόνι, κράζει τότε πρός 
τόν πηδαλιούχον κκϊ σφυρίζει ίσ/υρώς έρχεται ο 
λοστρόμος κζϊ τόν διζτζζη νά σφίξη, τά 
νίκ κκϊ προσεχή εις τήν πρώραν.

Ό καιρός βαθμηδόν έχειροτέρευεν. ή νύξ είχε 
κκλύψη διά τοϋ μελανού πέπλου της τά παντζ 
καί που κζί που διεκρίνοντο φανοί έκκτέρωΟεν 
εις τάς κκτάς. Έβζίνομεν ήδη πρός τήν Βιτρι- 
νίτσζν.

'Επειδή δέ ούδεν γόητρον πλέον είχομεν με- 
νοντες έπϊ τής γεφύρζς, ό άνεμος άλλως τε^ κκι 
ή Οάλκσσζ μκς' ήνώχλει, κπεφζσίσκμεν πάντες 
κκϊ κζτήλΟομεν εις τούς πέριξ καναπέδες κζϊ 
άλλοι εις τά διάφορα καθίσματα.

Τήν έβδόμην ώραν έφΟάσκμεν εις τήν Βιτρι- 
νίτσζ·.·. όπου έμείνζμ.εν ολίγον, όσον όηλαόή κπη- 
τεΐτο κζϊ μετά τήν εργασίαν τών αποβιβάσεων 
ή επιβιβάσεων κπήλΟομεν κκϊ έκεΐΟεν δια τάς 
Πάτρας.

Ιίερίτήν 10 ώραν ό άνεμος είχε πολύ κο- 
πζση κζί έκ νέου πάντες ζνηλΟομεν επί του κα
ταστρώματος νά πζρζκολουΟήσωμεν τήν π;ο- 
σέγγισίν μας εις τάς ΙΙζτρζς. ζΐτινες βαθμηδόν 
ήρχισζν νά διζκρίνωντζι μεχρις οτου εΐσήλΟομεν 
έν γαλήνη κζί έν πλήρει φωτί. ένεκα τών πολ
λών φανών τής πόλεως κζϊ τοϋ λ'.μ.ένος. οπού κκϊ 
ήγκυροίολήσζμεν μέ πολ.λήν χαράν, διότι τέλος 

είχομεν φΟζσει.
Τίτο δε ακριβώς μεσονύκτιον.

Έπετζι συνέχεια)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΣΧΗΜΑ ΔΥΣΘΕΩΡΗΤΟΝ

Σπάνιον είνε τό φαινόμενου καθ' δ ό όφθα/.- 
μός άδυνατέϋ >·ά σταματήση έπί τίνος αντικειμέ
νου, ώς συμβαίνει και είς τό προκείμενον σχήμα- 
"Οσον προσπαθεϋτις νά σταματήση τό βλέμμα επ' 
αυτοί·, κατά τοσοϋτον άποκάμνει, οί όφθαλθμοί 
τον κλείονται άποσυρόμενοι καί ό νους τον σκοτι- 

σμοϋ, δτε προβάλλονται πρός υπνιότισιν λεία 
αντικείμενα, μικροί λεπτοδε'κται κινούμενοι κτλ.

Τί δέ συμβαίνει ένταΰθα : "Ενεκα τατν δίΐστα- 
μένων διευθύνσεων τών γραμμών, ό δφθαλ,μός 
δέν ευρίσκει έδαφος παρατηρήσεως, τών άκτίνων 
τών όη ίίαλμών τόσον πολλαχώς διασταυρουμ·'· 
νων, ώστε άδυνατοϋσι νά μεταβιβάσωσιν ε'ς τήν 
νοητικίμ· πλάκα εικόνα σταθεράν καί έπομένως 
σταματώσι τ'ην ενέργειαν των.

Άλλά κα'· έτερον περίεργον οπτικόν φαινομέ
νου ι) μάλλον ι'ιπτική άπιιτη παρουσιάζεται. 'Ενώ 
αί χονδροί κάθεται, γραμμαι εισι παράλληλοι, ήδη 
φαίνονται εναλλάξ πλησιάζουσαι καί διϊστάμεναι 
af./.ιμ.ων, και ι'ιν μακρόθεν παρανηρήσωμεν το 
σχήμα μετά προσοχής, παρατηρούμε)· ποικίλα 
■χρίσματα ιιντικαθιστώντα τό μέλαν τών γραμμών, 
Ιδίως τ'ην νύκτα, ήτοι τίι πράσινον, έρυιΊροϋν και 
κυανοϋν. Τούτο προέρχεται έκ τοϋ </ ωτός.

Φ. Π.ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Άτ:θΛί·ιιαν<Ιις κατοικιών

Συνιστάται νέα άπλουστιίστη μέθοδος πρός 
απολύμανση· τών κατοικιών.

1«ί τήν απολύμανση· χιόρου 50 κυβικών μέ

τρων τίθενται έν δοχείο) ξυλίνω ή μεταλλίνφ τρία 
χιλιόγραμμα άσβεστου, έννέα λίτραι ζέοντος ΰδα- 
τος καί τρεις λίτραι φορμόλ. Μετ' ολίγον ή άσβε
στος διαλύεται προκαλοϋσα μύγαν βρασμόν, οστις 
καταστρέφει εν μέρος τοϋ φορμόλ, καί έξατμίζει 
τό άλλο, διασκορπιζόμενο)’ όντως είς τό δωμά
τιον. Μετά εξ ιορας δύναται ν' άνοιχθή ό χώρος 
καί ή άπολνμανσις έχει συντελεσθη πλήρης.

Δέον δμως κατά τήν εξάωρον ταύτην διάρ
κειαν rd είναι καλώς κεκλεισμένη ή οικία, έμ- 
ΐ/ ρασσομένων συγχρόνως των τυχόν έν αυτή 
οπών καί σχισμών.

Τή ιιεί.άτα ώά·

Ό ασφαλέστερος τρόπος διά νά επιτυγχάνετε, 
δπως τά ώά άλά-κόκ γίνωνται μελάτα, είναι ό 
έξης: "Οταν τό ύδωρ αρχίζει καί κοχλάζη τό 
αποσύρετε εκ τής πυράς καί αμέσως ρίπτετε έν
τός τά ώά, καλΰπτοντές συγχρόνως καλώς τό 
δοχε'ον. Μετά 10 λεπτά τής ιορας τά ίξάγετε 
τοϋ ύδατος καί είναι έτοιμα.

Τά αυγά άλά-κόκ πρέπει >·« είναι νωπά, τό 
πο/.'ν-πολυ τριών ημερών.

»
Ο ΠΟΝΟΣ

Καθένας έχει βάσανα 
άλλ' άπό μάτια ξένα

<5 κάθε άνθρωπος κρατεί 
τά πάθη του κρυμμένα.

Κ’ έτσι, καθένας ξενροντας 
τόν πόνον του μονάχα 

όλους τους άλλους τους θαρρεί 
ευτυχισμένους τάχα.

Καί λέει μέ παράπονο : 
μες σταΐς γαραϊς τοΰ κόσμου 

μόν' ένας πόνος βρίσκεται, 
ό πόνος ό δικός μου.

Andre Charier

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ
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ΣΤΌΝΤΗΣΙΣ
Οί μ.ελαγχ ροινοί ζαΐ ζωχροί οφθαλμοί τζ,ς στζ- 

Οερώς προβλέπουσι μετά θάρρους ζζί έπιμονχς, 
έκδχλοϋντες οΰτω ψυχζ,ν εύθείαν ζζί άμέτοχον 
πονχρίας· ζ, δέ έλαφρώς γρυπά, ζ.ύτχς ρίς δει
κνύει άκραν άγζΟότζ,τζ. Άλλά τό στόμα τχς 
προπάντων τζ,ν αποκαλύπτει ώς γυνζΐκζ ώρι
μον μέ χείλχ πολύ ερυθρά ζζί όδόντζς λευκοτά- 
τους. “Εχει στόμα έν ταύτω έπζ.γωγόν κζΐ αγνόν 
έν τω όποίω τό μ.ειδίζμζ σταματά μέ χζριν ζζί 
Οελκτιζότχτζ, συνοδευόμενον ένίοτε μέ φωνχν 
ερρυΟμον κζ.ί γλυκεΐαν Τό δέ χρώμα τχς είνε 
λεπτόν ζζί ανοικτόν ρόδιον ώσεΐ σταγόνες τινές 
χρώμ.ατος διελύΟζ,σζν έπί διαφανούς ζλζβζ- 
στρου. ΊΙ ζόμχ τχς είνζι έπίσχς μελζχροινχ 
μελζνωτάτχ, άφθονος ζζί λεϊζ.

Οΰτω πως τζ,ν είδον πρωίαν τινά έν τω τρο- 
χιοδρόμω. ΙΙλζ,σίον τχς δ' έζάθχτο νεανία; τις. 
απέναντι τοϋ οποίου έγώ εύρισζόμ.χν.

Είνζι τι μάλλον όχλχρόν ζζί έπίπονον τχ; 
κζτά πρόσωπον συναντχσεώ; τίνος έν τϋ) όδώ 
τ-7; άμάξη ζζί τώ σιδχροδρόμω, ένθα χ γλυ- 
κύτχς τών διασταυρουμένων βλεμ.μάτων. χ 
ένόχλχσι; όλων ζύτών τών όφΟζλμ.ών νζ δια
λύεται έν άζζρεί. ώς νά μχν ζ,το τίποτε. Κζι 
έν τούτοι; ύπάρχουσι περιστάσεις, κζθ’ άς μία 
άπροσδόζχτος συνάντζ,σις δύο όφΟζλ.μ.ών γέννα 
ζζ,τζ,μζτζ ζζί πάΟχ, συμπάθειας καί βλέψεις.

Τζ,ν χμέιζν έκείνζ,ν χ συνάντζ,σις ζΰτχ μοϋ 
έφάνζ, όλιγωτερον όχλζ,ρά.— "Ισως έξ αιτία; τχς.

Διαζριτικώς παρετχρουν τούς δύο νέους κζ- 
Οχμενους απέναντι μου. ’Εκείνο; έοζίνετο ζ,λι- 
ζίζς έως 33 έτών. Ήτο [όεβζίως νεότερος τζύ- 
τχς, άλλ’ χ διαφορά μοϋ έφάνζ, μιζ:ά. έν έτος 
τούλάχιστον έπί πλέον, ζζί έννόχσζ ζζτόπιν 
έζ τών φυσικών ίδιοτζ,των ζύτών. έζ τχς σχε
δόν όμοιότχτό; των ζζί τχς τζύτότχτος τοΰ φέ- 
ρεσΟαι ζζί όμ.ιλεΐν. ώς ζζί έζ μερικών τρόπων, 
οτι Οζ ζ,σζ.ν άδελφό; ζζί άδελφχ κζΐ δέν γνω
ρίζω διζτί χ βεβζίωσις ζΰτχμέ ζ,ύχζρίστχσε ζζί 
μ.οΐ άνεκούφισε τό πνεΰμ.ζ πζρζδόξως.

Από τίνος στιγμχς, χωρίς νά τό άντιλζ.φΟώ 
οί όφΟζλυ.οί μου παρετχρουν έπιμόνως τχν τζ- 
ςειδιώτιδζ. ΙΙζρετζ,ρουν δέ άπερισζέπτω; τόν 
πίλον τζ,ς ζζί τό πρόσωπον τζ.ς, τζ,ν ζζοοίδζ. 
τχ; ζζι τζ όλιγα ζνΟχ, ζτινζ έφερε καρφωμένα 
εΐ; τχν μελζνχν έσΟχτα τχς.

Επί τών γονάτων τχ; δέ οί δάκτυλοι 
τχ; δεξιάς χειρός τχς έχειρονόμουν μέ τό

κλεΐθρον τοΰ σακιδίου τχς. Ήτο πλάρχς χά- 
ριτος.

Δέν έφζίνετο νά ένοχλεΐτο έζ τχς έπιμονχς 
μου. Ιίολλάκις μάλιστα, όπόταν ζ, τύχχ συνε- 
τέλει ώστε νζ συνζντώντζι τά Βλέμματα μζς. 

ό βλέμμα τχ; πζ.ρε- 
ά. βλέμματά μας νζ 

Κζΐ όλίγον ν./-' όλίγον 
ζΰτχ έξχκριβοΰτο περισσότερον, έν 

γλυκυτάτχ διεγέρσει, εύχζρίστω συμπζ.Οείζ 
ένθα ούδεμίζ τζρζχχ συνεχέετο.

Τό σζζζίδιόν τχς αίφνχς έπεσεν.
Τχς τό έσχζωσα αμέσως ζζί μέ χύχζρίστχσε 

υ.έ χζμόγελον άφελές. ζζτόπιν δέ έπζνέλζβε 
τχν συνομιλίαν τχς υ.έ τόν αδελφόν τχς.

— Εδώ είνζι, λέγει αίφνχςούτος εγειρόμενος. 
Εκείνη άπχντχσεν.

ά.ντελχφΟχν κζΟζρώς. οτι 
τχρει τό ίδιζόνμου, ώσεί 
χγγιζον πραγματικώς 
χ έντύπωσι

— ’Ακριβώς· Οά ζζτέλΟγ; πριν έμοΰ σχμερον.
Κζι έχζιρετχΟχσαν διά τ·7,ς χειρός έγζζρδίω; 

ζποχαιρετχΟέντες.
— Λοιπόν τό έσπέρζς 1 λέγει ό νέος.
— Νζί. φίλχσε τχν Οείζ.ν έζ μέρους μου.
— Εύχαριστώ, χ3'-ϊ?ε.
— Χζΐρε.
ΊΙ συντζξειδιώτις μοΰ έμεινε.
Μόνη χδχ δέν μέ παρετζ,ρει μέ τόσην ελευ

θερίαν δύο δέ. χ τρεις φοράς έστράφχ κάπως συγ- 
κεζινχμένη.

Τό τρζΐνον μζ; ·},το σχεδόν κενόν.
Δέν είμεΟζ είμή τέσσζρες έντός.
Μετ’ όλίγον ζ, βροχή ηρχισε πίπτουσζ, κατ’ 

ζρχάς μέν βραδέως ύστερον δέ ρζγδζίως ζζι ό 
ούρανό; έκζλύφΟη άπό σύνεφζ. Ό κζιρό; προ- 
μχνύετο άθλιος.

Ησθανόμην ένδόμ.υχον χαράν. μέ άμχχζνίαν 
τινά. διότι μ.χ έχων έπείγουσζν εργασίαν έσκε- 
πτόμχν νζ προβώ εΐ; τολμζ,ρόν διάβημα, προσ- 
φέρων τά; έκδουλεύσεις όμβρέλλζ; μου εί; 
τχν συντζξειδιώτισσάν μου.

ΉΟελον νζ δώσω άφορμζ,ν νζ τό έννοχσχ, 
διότι πζρετζ,ρει ζνχσύχως τά νέφχ. 'Αλλά πώς 
Οζ με έδεχετο : ΙΙροτιμότερον ζ,το νά περιμένω 
εΐ; τόν στζΟμόν. ζζί τότε δρΖττώμενο; τχ; περι- 
στάσεω; Οζρρζλέω; νζ τχν έξζγζγω έκ τχς 
ζμχ/ζνίζ; τχς.

Ιοί; τόν τελευτζΐον στζΟμόν ζζτ'χλΟε τοΰ 
τρζίνου. άφοΰ πρώτον έδίστζσε δυσζ,ρεστχμένχ 
κάπως.

"Ημχν οπισΟέν τχς. προφυλάττων ζύτζ,ν διά 
τοϋ άλεξιβροχίου μου πριν έννοχσζ, τχν παρου
σίαν μου. Μέ παρετχρχσε τέλος όλίγον δύσπι

στος.
— Δέν έχω σκοπόν ώρισμένον, κυρία, τχς εί- 

πον, κζΐ είμαι έλεύΟερος τοϋ κζιροϋ μου. Θέλετε 
νά έπιτρέψετε είς εύγενχ άνθρωπον νζ σζ; προσ
φέρω στιγμιαίου ζζτζφύγιον. διά τχς όμβρελ- 

λας του;
Είχον άποζζλ.υφΟχ ζζί τά; ολίγα; αύτά; λέ

ξεις είχον προφέρει μάλλον άστείως. κζΐ μέ 
ΰφος σεβζσμοΰ, ό όποιος τζ,ν ένεΟάρρυνε πολύ 
δικαίως, διότι υ.οί άπχντχσεν.

— Θεέ μου, κύριε, έάν δέν καταχρώμαι τζ,ς 
καλωσύνχ; σζς, δέχομζ.ι εύχζρίστω;· αλλά πχ- 
γαίνω όλίγον μακράν, καί φοβοΰμζι μζ,πω; σά; 
χάσω τόν καιρόν σας.

Αί τελευταία·, λέξεις ένεΐχον τι τό έπιΟυμχ- 
τόν ζζί πονχρόν.

Άκούων τζΰτζ. ένόζ,σα οτι τά 'Λέμματζ. 
τά όποια τχς έρριπτον είς τό τρζΐνον δέν τ·7, 
διέφυγον κζ.ί έφζίνετο προφυλζκτικχ. ’Ολίγον 
πειρζχΟείς τζ; ειπον μέ ΰφος γλυκύ:

— Δέν Οά χάσω τόν ζζιρόν μου διά μίαν τό
σον ζζ.λζ,ν ζίτίζν, κυρία- δέν έχω δέ ούδενζ. ώρι
σμένον σκοπόν ώς φοβεΐσΟε ίσως. ΊΙ συμπερι
φορά μου εί; τό τρζΐνον. δέν ζ,το ζπζ,λλζγμένζ,. 
είναι άλζ,Οές, αδιακρισίας τινός, ζαί σζ; έπιβάλ- 
λει. ί'σως ύπεράσπισιν.

’Αλλά θέλετε νά μέ συγχωρζ,σζ,τε : Σζ; ύπο- 
σχομαι νά λζ,σμονχσω τζ γενόμενζ.

— Άλλά δέν σζ; άπζ,ύΟυνα, νομίζω, ούδεμίαν 
έπίπλχζιν. κύριε.

— Μάλιστα.... άλλά τούλάχιστον, τοιουτο
τρόπως τό έννοώ, διότι ζ, συνείδχσί; μου. οΰτω 
μοί λέγει.

— Έξωμολογζ,μένζ, αμαρτία, είνζι κζτά τό 
χμ ι συ συ γχω ρ χμέV χ.

Καί χ έπιείζειά σζς ας πράξζ, τό χρέος τζ.ς.
— Ναί, έκτος ύποτροπχς.

ΊΙ [ίροχχ έξζ,ζολούΟει έλαφρά ζζί δροσερά.
Διχρχόμεθα λεωφόρον πεφυτευμένζ,ν έκ δέν

δρων. έζ τχς όποίζ; δέν είχον ποτέ διέλΟει κζι 
χ άγνωστο; ζΰτχ όδό; προσέθετε μυστζ,ριόν τι 
είς τζ,ν άγνωστόν μου σύντροφον.

ΙΙοίζ χτο :— έγγαμο; ζ, κόρχ :
Δέν έτόλμων νά τζ,ν έρωτχσω.
Έβζδίζζμεν διά τοΰ ζύτοΰ ^ζ,μζτο;. έπι- 

ψαυόμενοι άπό κζ’.ροΰ εί; ζζιρόν.
ΙΙσΟζνόμζ,ν τότε εί; τόν 'Ορζχίονζ μου τχν 

δερμότχτα τοΰ ίδικοϋ τχ; κζΐ ένόμιζον οτι κάτι 
τοΰέζυτοΰ τχς μέ κζτεκυρίευεν. Ούδεμίζ ένζν- 
τιότχ; ύπχρχε πλέον μεταξύ μα;. Ώμιλοΰμεν 
ζνευ ταρζχχ;, χδχ σχεδόν φίλοι πλέον, άλλά 
άποφεύγοντε; νζ 'ΟλεπώμεΟζ. έπί τώ φόβω — 
άμοιβζίως ί'σω;— μχπως ένόχλχσίς τι; διεσζόρ- 

πζ αμέσως τχν φιλίαν χ όποια όλίγον κατ’ ολί
γον ένισχύετο έκ τχς συνομιλίας μας.

I ΙαρχλΟεν όμως άρκετχ ώρζ σιωπχς μεταςύ 
μας, κατά τζ,ν όποίζν έΟεωρούμχν εύτυχή; σζε- 
πτόμενο;. ότι βαδίζω πλζ,σίον αύτχς τχς γυνζι- 
ζό;. τζ,ν όποίζν δέν έγνώριζον καί τχν όποίζν 
διά πρώτχν φοράν έβλεπον—καί δια τελευτζίζν 
ίσως— άλλά τχν όποίζν όμως άπό όλίγας λέ
ξεις έννόχσζ ώ; κζλχν κζι έξυπνον.

Άνεμιμνχσζόμχν δέ τζ,ν στάσιν τζ,ς έν τώ 
βζγονίω ιδίως τό μακρόν ζύτχ; 'Ολέμμζ, τό ό
ποιον είχε σταμζτχσει έπΐ τών οφθαλμών μου 
καί έζχσζ έπί μίαν στιγμζ,ν πζρζδόξω; εύτυχχς, 
οτε αίφνχς ζ,σΟάνΟχν οτι εύρισζόμ.χν πλχσίον 
τζ,ς.πρός στιγμζ,ν έβλεπόμεΟζ. ζ, φυσιογνωμία μου 
Οά τζ,ς τό άπεκάλυπτε τοσον φανερώς. ώστε Οζ 
χσΟάνετο οτι έλζ.φρόν ρίγος διεπέρα το σώμ.αμ.ου.

Άλλά ζ, νέα δέν μέ πζρατχρει κζι χ στιγμχ 
πζρ-χλΟεν ζφίνουσά μοι -:7.y7./-rn μεγαλχν. ΙΙδχ 
χΟελον νά όμιλζ,. διότι έγώ δέν χδυνάμχν νά 
εΰρω λέξιν χτις νά ζ,το κζτζλλχλος διά τζ,ν πε- 
ρίστζσιν.

— Βλέπω, οτι έγίνζτε ονειροπόλος, κύριε, μ.οι 
λέγει ζΰτχ, έξ ζΐτίζς τχς [όροχχς ίσως χ τχς 
συντροφιάς μου;

— Καί διά τούς δύο λόγου; ίσως, άπχντχσε καί 
είνε πολ.λάζις έξζίσιον νά ονειροπολώ τις κζι 
μάλιστα μέ τχν βροχζ,ν ζίσΟάνετζί τις αλλόκοτα 
ζίσΟχματα, όπως τώρα, όπου μοί φαίνεται οτι 
πάντοτε έγνωριζόμεΟζ ζαί οτι σζ,μερον σας έπζ- 
ναυρισκω. . .

— "Οχι διά πολύ τότε, έπιλέγει μέ ζωχρόν 
-•έλωτα καί στζμζ.τώσζ, ιδού οτι έφΟάσζμεν !

Τχν πζρετχρζ,σζ ζεραυνόπλχκτος. Τά χείλχ 
τχ; είχον έπαναλάβει τό πονχρόν εκείνο τχς ζρ- 
χχ; μειδίαμα, όλίγον γλυζύτερον όμως, όταν 
είδε πόσον ζ, άπρόοπτο; άπά.ντζ,σί; τχς με έγ- 
κατέλιπε κεχχνότα.

Μέ εύχαρίστχσε τότε χζριέντως, τείνουσά 
μοι δέ τχν χεϊρα τχς μ.οί είπε το χαίρετε, και 
έχά.Οχ ταχέως εί; τόν πρόδρομον μ.ιά; οικίας.

ΤετέλεσΟζι! . . .
Τότε νευρικχ τις τζρκχζ, μέ κζτεκυριευσε 

σύσσωμ.ον.
Τζ,ν στιγμζ,ν όπου ζί αίσΟχσει: μου έγένοντο 

παράλυτοι. ένεΟυμζ,Οχν τχν έργζσίζν μου καί τχν 
άνζ—ζχν τχ; τζχείζ; άποχωρχσεως έκεΐΟεν, ό
πως μζ, τούλάχιστον γίνομαι καταγέλαστος. 
Κζΐ άποχωρών έν τάχει έσζεπτόμ.χν τάς ολίγα; 
εκείνα; μετ' αύτνί; στίγμα:.

Δύο βλέμ.μζτζ συνζντώντζι κζθ' οδόν. Δεν 

είνε τίποτε' είναι ζνευ προζ,γούμενου χ ζνευ συ- 
νεπείζ.;· είναι ζπλ.χ διζζύμζνσι; δύο ψυχών, αι 
όποΐαι πλχσιάζουσι πρό; στιγμζ,ν ζ, μία πρό; τχν 
άλλχν. Κατόπιν διέρχονται. Άλλά ζ, συνάντζ,- 
σι; είνε πολλάζι; έξαισίζ ζαί τζ,ν ενθυμείται τι; 
ζζί δέν δύνζτζι νζ τχν }.ζ,σμονχσχ! 

ιΜετάφρζσι; ’Αντιγόνη Π.....
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Η ΒΙΡΜΑΝΙΑ (BIRMA). - 'Από τοϋ 1886·/, 
μέχρι τότε αύτοτελή; κάτω - ινδική πολιτεία. 
Βιρμανία μετεβλήΟη εί; αγγλικήν ζ.τήσιν καί 
αποτελεί τώρα πλέον ώ; επαρχία μίαν τών 
άςιολογωτέρων καί πολλά. ύπισχνουμένων πε
ριοχών τή; αύτοκρατορίζ.ς τών ’Ινδιών. “Εχει 
τό μέγεθος περίπου τή; Ισπανία; ζ.ζ.ί κείμενη 
εις τήν δυτικήν ακτήν τής κάτω-ίνδική; χερσο
νήσου αριθμεί περίπου 10 έζ.ατομ-μύρικ κατοί
κων. Τό κύριον μέρος τοϋ πληθυσμού, οί Βιρμζ- 
νοί έν στενοί σημασία. είναι ΐνδο-μαλζϊζ.ή; κα
ταγωγής. ενώ οί Karen ζ.ζ.ί οί Scliail ζνήκουσι 
εις το μαλζϊζ.ο-ζ.ινεζιζ.όν άθροισμα. Οίζ.ζ.Ο' ζύτό 
Μπζ.ρμάνοι είνζι εις εύσωμος τύπος ανθρώπων 
μέ φζιόν ανοικτόν χρώμα τοϋ σώματος ζ.ζ.ί μέ 
μελαινα; τεταμένα; τρίχας. Καλοί γνώσται ζύ- 
τών περιγράφουσιν κύτους ώς ζωηρού; ζ.ζ.ί εύΟύ- 
μους. αγαθού; ζ.ζ.ί φιλόξενους. πρός τούτοι; έμ- 
ποριζ.ώ; ένεργητικούς. άλλ' άνευ αξιοπιστίας. 
ΙΙρεσβεύουσι τό θρήσκευμα τοϋ Βούδα, οπερ 
πζ.ρ’ αυτοί; διετηρήΟη αξιοπζρκτηρήτω; καθα
ρόν, κζτέχουσι παντελώς εθνικόν σύστημα ανα
τροφής. καθότι τά τέκνα άπαξάπαντα είνζι 
ήνκγκζσμένα έπί τρία έτη νά διαμ.είνωσι έν έ·,ί 

Κηδεία βουδιστών ιερέων

βουδικώ μ.οναστηρίω, ένθα ύπηρετοϋσιν εις τούς 
μοναχούς κζί παρ’ αύτών έζ.πζιδεύοντζ.ι εις τήν 
ανάγνωσιν. γραφήν, λογιστικήν κζί θρησκείαν. 
< >ί ναοί των είνζι μεγαλοπρεπή οικοδομήματα. 
Αί γυναίκες εύρίσζ.οντζι εις πολύ εύϋπόληπτον 
Οέσιν. Λζ.μβάνουσιν μέρος εις ολζ.ς τάς ασχολίας 
τοϋ καθημερινού βίου καί κέκτηντζι ίσα δικαιώ
ματα μέ τούς άνδρζ.ς· είνζι ζ.ζ.ί 
εκείνοι μανιώδεις κκπνισταί. 
εις αυτά τά νεκρά κοράσια 

σιγάρζ.
τάςεως <
περί

ζύτζι ώς καί 
ούτως ώστε καί

·,..................................r------- σπζνίω; έλλείπουσι
τά λαϊκά μεγάλα σιγάρζ. Συνήθως οί ίίνδρες 
τής κζτωτέρας τάςεως ένδύονται μόνον μέ έν 
περί τήν όσφύν περιελισσόμενον ύφασμα. [ίαμβά- 
ζ.ινον. άλλ’ εις έορτζ.σίμους περιστάσεις 
βάλλονται λευκήν έζ. μουσελίνη; έσΟήτα 
στενών μανικίων τόν Indstlli. Αί γυνζ.ϊκ.ε

ζ.ζ.ί

περι- 
μετά. 
; τών 

προυχόντων φέρουσιν έν μακράν έν εϊ'δει ένδύμζ- 
τος ύφζσμζ περί τό σώμα καί πρός τούτοις ένα 
έλζ.φρόν χιτωνίκον ζακέταν). Μία ιδιαιτέρα πο
λυτέλεια πζρκτηρεΐται κατά τάς κζ,δείας δια- 
ποεπών βουδιστών ίεοέων. Έπί μιας άν.άξη: οέ- 
ρετκι εν τγ νεκροπομπέ συνοδίζ. έν θολοειδές 
οικοδόμημα, ό’περ φέρει ώς κορωνίδα έν συμβο
λικόν μ.υΟιζ.όν ζώον. π.χ. ώς έπί τή; είζ.όνο; μας 
φαίνεται, ένα πτερωτόν ελέφαντα. Ό έλέ- 

είνζ.ι τό σύμβολου τζς σοφίας τοϋ Βούδα 
ζ.ί πτέρυγες συμβολίζουσι τήν άπελευΟέρω- 

σιν τζς ψυχής. Η φυλή τών Karell ίστατζι 
ήν βαθμίδα τοϋ φυσικόν καί ζπολι- 

του. Μικρά; μ.ορφή: διζ.ιτώνται οί 
μέγκ. μέρος εις τά δασώδη όρη τοϋ 

τοϋ άνω Μπίρμκ. Παρ’ κύτοϊς 
αξιοσημείωτων έ'Οιμον. οτι ούχί οί 
γυνζ.ΐζ.ζ.ς. αλλά ζντιστρόφως ζ.ί 

προτάσεις γάμου εις τούς άν- 
> n'.wwi γεγονότος ένδύον- 

μερη εορτάσιμζ ένδύμ.ζτκ. 
ζνδρζς είνζι πενιχρά, εις δέ 
ς καθαρά ζ.ζ.ί χαριέστζτζ. 
ίστζντζι οί Schall, ο'ίτινες 

·'-· -ιύτών μορφής 
ού; Κινέζους, 
ο'ίτινες καθ’ 
πωλησιν εις 

ζγελκς ίσχυ- 
ζ.σχολοϋντζι ζ.ζ.ί εις 

εΐςτινζς
εις τινζ 

ζ·. γυνζιζ.ες τα γο- 
ώστε δέν δύνκντζ.ι νά

ακόμη εϊ 
τίστου άνΟρώ: 
Karen κατά
> » * *Λρζκκν και 
έπικρατεΐ τό 
ζνδρες εις τά: 
γυναίκες κάμ.νουσι · 
δ:ζ:. Επικειμένου ί ·
.κι άμφότερα τά 
ζτινκ εις μέν τούς : 
τάς γυναίκα: ολω 
ΙΙολύ ύύηλότεοον ϊ 
ομοι ζ,ουσιν ενεζ. ζ. 
κζί τών σχιστών ό' 
Σπουδαίοι 'είνζι ? 
έκαστον Δεκέμβ 
την ακτήν έζ. 
ρών I ‘ι >ni(‘S. 1·.ν τουτ 
εργασίας μέ τόν ·ζάλ·>β 
φυλάς ό γυναικείος στολισμό 
έ; αύτών περιτυλίσσουσιν ζ.ί 
νζτζ. μέ .............. _..
γονατίσωσι. ένώ εις άλλην Οέτουσι περί τόν

τή; βρ 
φΟζλμών μ.έ 

οί κτηνοτρόφ· 
ριον φέρουσι π 

τών όρέων μεγκλ 
Ιόν τούτοις : 

όν χάλυβα. Σπάνιος είνζι
. Οΰτω
νυνζϊζ.ε:

κορδόνια, ούτω

’Αγώνες έν Λουτροϊς

λ.-.ιμόν πολλούς όρειχζλζ.ίνους δακτυλίους, ού
τως ώστε αναγκάζονται νά. ζ.νζτείνωσι τόν 
λαιμόν.

ΙππΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΕΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ! ΛΟΥ- 

ΤΡΟΙΣ. — Εις πολλά; μεγάλας πόλεις, πρό πάν
των έν Γερμανία, ανηγέρΟησαν έσχάτως μεγα
λοπρεπή λουτρών καταστήματα., ζτινζ. πζρέ- 
χουσι τόσον διά τούς Οζ,λεις 'ένους. οσον ζ.ζ.ί διά 
τούς ζνδρζς κζί τά πζιδίζ ένζ ϊδιάζοντζ τόπον 
πρός ζ.ολύμβησιν. Ί1 πεποίΟησις. οτι το λούε- 
σΟζι ζ.ζ.ί το ζ.ολυμ.βα.ν είνζι ωφέλιμα λίαν τη 
ύγιείζ. τά τοϋτο μέν ιδιωτικά, τοϋτο δέ δημό
σια. λουτηριζ. καί οί διευύύνοντες αυτά προσ- 
πα.Οοϋσι διά της διοργκνώσεως ζ.ο- 
λυμβητιζ.ών αγώνων καί εορτών νά 
διεγείρωσι τό αίσθημα τ·<ς αγάπη; 
διά τό ζ.ολύμβημζ κζ.ΐ τά κολυμβη- 
τιζ.ά. sports. Έν ’Αγγλία, τ/j κατ’ 
έξοχήν χώρα, τών sports, προη
γούνται τών άλλων κια.τών διά της 
ο.οογζνωσεω; ττζντο’.ων ωοζ’.ων εζ.- 
Οεσεων κατά τάς τοιζύτζς ζ.ολυμ- 
βητιζ.άς έορτάς. ΊΙ είκών μ.α; δει
κνύει ένζ. ίπποτικόν αγώνα, καθ’ ον 
οι πρός κολύμβησιν κκτζ.σζ.ευζσΟέν- 
τε; ςύλινοι ίπποι ιππεύονται ύπό 
τών έν ζ.ολυ-ζβητιζ.οϊ: ένδύμζ.σι έν- 
δεδυμ.ενων γυναικών, ένώ ώ: δόρατζ

τη; 

ημα. 
καταφερό-
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ράβδοι βζμβοϋ χρησιμεύουσι μέ μίαν μεγάλην 
ζ.εφαλην. ητις είναι πεπληρωμενη καί περιβε- 
βλημένη δι’αδιάβροχου ύφάσμζτος.'Επειδή δέ οί 
ξύλινοι ίπποι ύποχωροϋσιν εις έκαστον κτύπημα 
καί πρός τούτοις ευκόλως χάνουσι την ΐσορρο · 
πίαν. αρκεί συχνά, έν ζστοχον κτύπημα διά 
'•'‘‘i'/y·-- "ύ,ν ίππεύτριαν έζ. τοϋ ίππου νά ρ!.ψντ 
ζύτό αποτέλεσμα, επιφέρει έν ισχυρόν ζ.τυτ 
μέ την λόγχην ύπό της αντιπάλου 
μενον. Ή εις τό ύδωρ πτώσις, η έπί τοϋ ίππου 
πάλιν άνάβζσις. η τεχνική απαλλαγή τών κτυ
πημάτων καί άντικτυπημάτων καΟιστώσ. τόν 
τοιοϋτον αγώνα, έν τόσον διασζ.εδζ.στιζ.όν. οσον 
καί Οε'λζ.τικόν θεαματικόν παίγνιον.

C^PAION ΜΝΗΜΕΙΟΝ· — Είναι πκσίγνωστον 

τό ΙΙά.νΟεον τό μεγαλοπρεπές έν Παρισίοις μέ- 
γζρον. ένθα τά όστα τών μεγάλων άνδρών της 
Γαλλίας τίθενται. Τοιοϋτον σκοπόν έκπληροΐ 
κζί ή Walhalla ή ύπό τοϋ βζσιλέω; τη; 
Βαυαρία; Λουδοβίκου τοϋ Α' οίκοδομηΟεΐσζ., ώ; 
«ιερόν τών γερμανικών δοςών ■ έπί θαυμασίκ; 
τοποθεσίας, άνωΟι τή; κώμης Dunaustailt 
παρά τήν όχθην τοϋ Δουνάβεως. Μέ τήν θέαν 
μεγαλοπρεπή ώς άλλος τι; ΓΙαρΟενών, ύπερέχει 
τοϋ πυκνού τών έλατών δάσους. ΙΙελωρία κλί
μα; έκ 250 βαθμιδών οδηγεί από τοϋ ποταμού 
μέχρι τοϋ ναού. Ό Δωρικού ρυθμού ναός ούτο; 
έκτίσΟη έζ. φαιολεύκου άστιλβώτου λίθου τών 
μαρμαρορυχείων L lltersbei’g, περιβάλλεται 
ύπό περιστυλίου έκ 52 ραβδωτών κιώνων. τήν 
δέ στέγην του ζ.ποτελοϋσι πλάκες χάλκινοι. Τό 
έμπρόσΟιον αέτωμα δεικνύει τήν Γερμανίαν άνζ- 
κτώσζ.ν την έλευΟερίζν της. τό δέ οπίσθιον τήν 
μάχην τοϋ Telitιililll'giι. ήτις κατέΟρζ.υσε τήν 
κυριαρχίαν τών 1’ωμαιων. Τό έσωτερικόν τοϋ 
γερμανικού Πανθέου αποτελεί μεγαλοπρεπής 
αίθουσα 52 μέτρων μήκους, έν ή εύρίσζ.οντζι αί 
προτομζί τών διαπρεπών τή; Γερμανία; κνδρών, 
έν ώ έν τώ Γκλλικώ Πζ.νΟέω. έν ταΐ; ζ.ατα- 
ζ.όμβζ.ις του ένζ.ποτίΟεντκι τά. όστα. τών ένδοξων 
τέκνων τη;. Γ. Κ. Γ.

Τό Γερμανικόν Πάν&εον
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
Έν Έλλάδί ή διεξαγωγή καί τέλεσ'.ς τοΰ μυ

στηρίου τούτου, ώς ολο·. γνωρίζομεν ένέχε*. τόσα; 
διατυχώσε·.;, τελετάς καί γελοίας ασχολίας, ώστε 
ώρισμένως οί άνθρωχο*. τοΰ Ν. Κόσμου Οά μάς έκ- 
λαμδάνουν ώς άχολ'.τίστους, μή γνωρίζοντας του
λάχιστον τήν σημασίαν τοΰ χερ·σι·μου Χρόνον Φεί- 
δου. Καί οί πρακτικοί έκεϊνο: άνθρωποι ' έσκέ-

Τά ξεύγΐ| διευθύνονται εΐς τό γραφεϊον τοϋ City 
Clerk, οπού ένεργεϊται ή τελετή τοϋ γάμου

φθησαν. «Τί χρειάζονται δλαι αί γελοιότητες, τά 
έξοδα καί ή απώλεια χρόνου ; Άπλότης λοιπόν και 
είς τδν γάμον».

“Οντως δέ δ Αμερικανικός γάμος είνε τδ άκρον 
άωτον τής ταχύτητος και άπλότητος.

Οϋτε προκηρύξεις είς τάς εκκλησίας τών καθο
λικών, ούτε τοιχοκολλήσεις είς τά 
Γαλλικά δημαρχεία, ούτε πιστοποιη
τικά. όρκοι καί άδεια·. μ.ητροπολιτικο! 
ώς παρ’ ήμϊν. Καί τδ περίεργον είνε 
οτι όσον λογαριάζονται εΐς τήν περί- 
στασιν ταύτην οί ξένοι τόσον και οί 
γονείς. Καμμία συναίνεσις δέν απαι
τείται. Ζοΰν ή άπέΟανον είνε τδ ίδιον.

Τδ ζεΰγος δύναται ελλείψει δημο
τικού υπαλλήλου ή δικαστοΰ νή πα- 
ρουσια-Οή ενώπιον οϊουδήποτε ϊερέως 
καί νά κάμη τήν δήλωσίν του.

Ληξασης δέ τής διατυπώσεως ταύ
της οί νεόνυμφοι δύναναι ν' απαιτή
σουν πιστοποιητικιν τοΰ γάμου των, 
διά τδ όποιον πληρώνουν κάτι, άνα
λόγως τής κοινωνικής των δέσεως.

Το ποσδν ποικίλλει μεταξύ δύο 
δολλαρίων και ήμίσεως, δηλαδή 12. 
50 φρ. μέχρις έκατοντάδων φράγκων 
και πολλάκις χιλιάδων.

Εΐς τάς μεγάλα; πόλεις, ώς έν Ν. Ύέρκη, το 
δημαρχείου διατηρεί ?ν ειδικόν γραφεϊον, οπού οί 
νεόνυμφοι δύνανται έκ τών προτέρων νά περατώ
σουν τάς διατυπώσεις άς ή ϊεροτελετία απαιτεί.

Κατά τά προεόρτια δέ τής σαρακοστή; καϊ μετά 
τό Πάσχα, τδ γραφεϊον τοΰτο, ου δ διευθυντής άναι- 
δώς έπονομάζεται ό κ. "Απληστος, πολιορκεϊται 
άπό άναορίΟμητον πλήθος νεαρών αποφασισμένων, 
πρός δηλοποίησιν τοΰ γάμου των.

ΠολυάρριΟμα ζεύγη περικυκλοΰσι τά θυρίδία, καί 
συνωΟούμενα έπείγονται νά πληρώσουν εις τόν κ. 
"Απληστον τδ μικρόν ποσόν,οπερ ό κανονισμδςόρίζει.

"Αμα δέ περατωΟή ό τύπος ούτος βαίνουσι γοργφ 
τδ βήματι είς τδ γραφεϊον τοΰ City Clerk, είδος 
αντιπροσωπείας τοΰ Δημάρχου, έν τώ δποίω ανευ 
τίνος αργοπορίας ένεργεϊται ή οριστική καί τελειο- 
τική τελετή.

Ενίοτε δέ ή άπλοποίησις τοΰ σοδαροτάτου αύτοΰ 
μυστηρίου είνε ύπερδολική. "Εν ανέκδοτον άρκεϊ νά 
σάς πείση ι

Είς το Ρότσεστερ τής Πενσιλδανίας κατά τάς 
πρώτας ήμέρας τοΰ Μαίου, μηνδς τών άνΟέων καϊ 
τών τρυφερών σκέψεων, συνέβη τδ εξής: Δύο νεό
τατα άτομα, δ κύριος Κρεσλίπ καί ή Μις ”Ι6υ Δά- 
I’.'. κεκρυμμένοι ύπό τήν στέγην μικροΰ δίφρου, έφυ- 
γον μίαν εσπέραν έκ τής πόλεως διά νά υπάγουν 
νά νυμφευΟοΰν παρά τήν Οέλησιν τών αυστηρών γο
νέων των, όταν συνήντησαν καθ’ δδδν ένα ποιμένα 
—τοΰ Θεοΰ βεβαίως— ευκόλως διακρινόμενον έκ 
τής μικρά; διαφοράς τοΰ περιλαίμιου του. “Ανευ 
χρονοτριβής τδν παρακαλοΰν ν' άπαγγείλη τούς έπι- 
σήμους λόγους, ούς δ νόμος άπαιτεϊ, είς παρατήρη- 
σίν του δέ οτι έχρειάζοντο καί δύο μάρτυρες, οί νεα
ροί βιαστικοί δέν έδίστασαν νά προσκαλέσουν δύο 
τυχόντα; διαβάτας.

ι

Καί οΰτω χωρίς νά κατέλΟουν τής άμάςης των 
εύρέΟησαν νομιμότατα νυμφευμένοι ! Μετά τήν τέ- 
λεσιν τον μυστηρίου, διαρκέσασαν περί τά 3 λε
πτά, ύπό τδ τρόμον φώς φανοΰ τής δημαρχίας, οί 
νεόνυμφοι αποτελείωσαν τδν έν τή, πσλει περίπατόν 
τους, πριν υπάγουν ν’ αναγγείλουν είς τούς γονείς 
των τδ τετελ.εσμένον γεγονός.

Πληρώνουν είς τόν κ. 'Απληστον τό νόμιμον τέλος

ΕΎ·ΤΡ7*ΠΕΛ7*

Εύμορφός τις κόρη, άλλά πολύ ενάρετος 
είχεν έμπνεύσει έρωτα εΐς τινα πρίγκηπα, 
όστι; ήμέραν τινα τής έξεμυστηρεύΟη τό πά
θος τοΐ' λέγων αυτή :

— Ή αρετή σας. δεσποινίς, είναι έκεϊνο, 
δπερ ιδίως άγαπώ έν υμϊν.

— Τότε, υψηλότατε, άπηντησεν αυτή, α
ναγκαστικοί; υποκλινομένη, μή θελήσητενά 
μέ έκθέσητε είς τόν κίνδυνον, νά χάσω ϋ,τι 
εκτιμάτε.

-«·

Κυρία τις έπισκεφΰεϊσα οίκημά τι πρός 
μετοικεσίαν, έρωτρ. τόν οίκοδεσπόιην περί τοϋ 
ενοικίου, δστις τή άπαντά άποτόμως κάπως:

— Βρε κουτέ, τφ άπαντμ αυτή πειραχθεϊσα 
ό άνδρας μου ποτέ δέν πληρώνει. Έγώ διευ
θύνω τό παν.

—“Α είοθε χειραφετημένη.λι’αύτό δέν σοϋ 
ενοικιάζω τό σπίτι μου ίσα ϊ«α, διά νά μή 
,ιάθη ή γυναίκα μου νά κάμνη τά ίδια.

·»■
Μεταξύ δύο φίλων
— Μή σοϋ κακοφανή, φίλε μου, Οά σοϋ τό 

’πώ, ή γυναίκα σου, ποϋ μοϋ σύστησες δέν 
είναι καθόλου εύμορφη, πώς τήν έπήρες ;

— 'Ακριβώς, διά νά μήν έχω «κοντούρες 
τήν έπήρα άσχημη. ΊΙ δίκη σου είνε εύ-
μορφή ; ....

— Ναί, πολύ, άλλά καϋμένε, τι τα θέλεις πολλαϊς 
σκοτούρες καί καυγάδες κάθε μέρα έχω, θέατρα 
περιπάτους συναστροφαϊς....

— Τάξέρω.... βλαστήματα!

Δεσποινίς πρός καθηγητήν ζητοΰντα τήν χεϊρα της.
— Ναί, κύριε, άλλά τουλάχιστο/, έάν δέν είσθε 

καθηγητής....
— Καί τί ήθέλετε νά ήμην ;
— Έάν είσθε τουλάχιστον μαθητής!

·*-·
Εΐς γέρων πρός κόρην :
— Περίεργον, λοιπόν σοϋ άρέσω ;
— Πώς όχι, κάμνετε τόσα παιγνίδια.
— Καί δέν σάς φαίνομαι γέρων;
— Ποσώς, παίζετε καλίτερα άπό τόσους νέους.
— Περίεργον! (καθ’ εαυτόν). Καί μοΰ λέγουν αί 

Κυρίαι δτι είμαι γέρων ανόητος).

— Αέν 'μπορώ >·ά καιαλάβιο άύελράκι, τι έ.ταθε οή- 
μερα ιύ γιφχιίοι καί χορεύει οάν με&ι·0μένο; !

' Η κυρία οργισμένη. ΙΙαγώια, όί>· σου άαηγόρενοα >·<ί ίργάίτ- 
σαν καί >'« τραγοί’όά; ;

Ή υπηρέτρια.—.Ιέ»· εργάζομαι. Τραγουδώ μόνον.

Ό σύζυγος πρός τήν σύζυγόν του:
— Ήθελα, γυναίκα, νά γράψω κ’ έγώ ένα ερωτικό 

ειδύλλιο/ καί δέν ήμπορώ, μοΰ λείπουν αί γνώσεις.
— Μπά, νά «έ βοηθήσω έγώ. ΙΙοΰ αμφιβάλλεις ;
— Νά, αίφνης, ή πρώτη, πρώτη έκδήλωσις.
— Αύτό είνε τό συνειθέστερον.
— Ό άνήρ πρέπει νά ήναι τολμηρός, ή γυνή σιω

πηλή.
— "Ετσι; πώς τό ξεύρεις. Είναι ορισμός;
— Λυτό δά τό ξεύρουν δλαι αί γυναίκες. Είναι 

συμπέρασμα.
-*·

— Σέ συγχαίρω, φίλε μου διά τά δίδυμα όπου έκα
μεν ή μητέρα σου. Φαντάσου δύο άδελφάκια περισσό
τερον !

— Καλέ, τί ή μητέρα μου ; ή γυναίκα μου τά έκαμε.
— “Α, μή λυπεΐσαι τότε σέ συγχαίρω διπλά

σιος. Ξέρεις τά δίδυμα είναι «ύτυχία!
Καί τοΰ χρόνου !

·»·
Μεταξύ δύο φίλων :
— Τί είνε ό άραβωνιστικός σου, Ελένη;
— Δικαστής, καί ό δικός σου ;
— Δικηγόρος.
— Τί καλά, δταν θά είναι αύτοί είς τά δικαστή

ρια θά εύρίσκομεν καί ήμεΐς καιρόν νά συζητώμεν 
τάς υποθέσεις μας.

— Βέναια, βέβαια. Καλλιόπη καί νά ξεσκλαβωνό- 
μεθα ολίγον άπό τάς αυστηρότητας τής Θέμιδός των!

— ’Επίσης μεταξύ δύο φίλων έν τφ Οεάτρφ.
— Λιλίκα, ξεύρεις ποιος είναι ό διπλανός σου κα- 

Οήμενος;
— ’Όχι, πρώτην φοράν τόν βλέπω.
— Μέ κυττάζει. Ψυχολόγησε τον. δπου είσαι πλη

σίον του καί μοΰ λέγεις κατόπιν τάς εντυπώσεις σου.
— Καλά θά τόν κυττάζω.
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Δασύνεται εις τήν άρχήν 

καί γίνεται μέ τά υγρά

Άλλάσσε: κεφαλήν

καί πίπτε. χαμηλά
'Απλώνεται στήν γην 

ΐνα τόν πα-ήσης.

Τώ δίδεις κεφαλήν 

άλλην αν θέλησης
Ψυχήν εύΟίις Οά λάβη 

καί τρίξη 'στους αγρούς

Χωρίς νά καταλάβη

τούς σούς κακούς σκοπούς.

Έχει δύο αδελφούς όμοιους μεν τό σώμα 

άλλοίους δέ τήν κεφαλήν καί τήν μορφήν 

|ακόμα

Γνωρίζεις καί τούς δύο σύ 

σοί εινε χρήσιμο: πολλοί.

Ό πρώτος τούτων δδηγεί 

τόν δεύτερον, αν κουνηΟή.

Και τάς πέντε κεφαλάς του κόύον 

μέ μεγάλην εύκοζ.ίαν

Πρόσεχε όμως μή βλάύης 

τών αισθήσεων των μίαν.
Σέ «ονόμασαν σκληρόν; 

λάβε μάχαιραν καλήν

καί έκκόύας καί λαιμόν 

δός εύΟΰς σ' αυτούς ζωήν.

ΓρΕφος

, ΛΑ
Είνε Λ — 3 η — 3 — η X δξ — ;- Ρ. X

II. Ν’.κολαίδης έκ Πειραιώς 3, Μιλτ. Πρίνος έκ Πει

ραιώς 3, ’Ελπίς Ζίφου έκ Τήνου 4, Μαύρος Κύκνος 

έξ ’Αθηνών 4 και Άπ. Ζάχος έκ Σμύρνης 4.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δ. Μ. ΒΙονάών. Δελτάριον έλήφΟη. Σάς άπεστεί- 

λαμεν καί Πανόραμα. 'Λναμένομεν άπάντησιν μετ’ έμ- 

βάσματος.—Σ. Σ. Γαάτοϋνιιν. Συνδρομαί έλήφΟη- 

σαν ώς καί παραγγελία:. Εΰχαριστοΰμεν διά περιποιή

σεις σας.—Π. Δ. Σύρον. Συνδρομή έλήφΟη. Ευχα

ριστούμε·'. Γράφομεν.—Κ- Σ. Πάτρας. Συνδρομή έ

λήφΟη. Εύχαριστούμεν πολύ.—Σ. Σ. Αϊγιον. Συν

δρομή "Φύσεωςν έλήφΟη. Πανοράματος ούχί.—Κ. Δ. 

Κίρν.υοαν. Σάς ένεγράώαμεν είς I Ιανόραμα. Συν

δρομή έλήιΟη· — ΙΙαν. Λ. ΌδικΜάν. Συν
δρομαί Ί'όσεως καί Πανοράματος έλήφΟησαν, εϋχαρι- 

στούμεν. Έγράψαμεν.— Γ. Κ. Βόλον. ’Αποδείξεις 

σας άφήσαμεν. ‘Λναμένομεν άπάντησιν.— Λ. Μ. 

"Αρταν. Παρχκαλοΰμεν απαντήσατε είς επιστολήν 

μας. —BI. Ν. Λάριόαν. Συνδρομή Φύσεως καί Πα

νοράματος έλήφΟησαν. Εύχαριστούμεν. ΙΙαραγγελία 

σας δέ στέλλεται προσεχώς.— Ε. Β. Άργοάτόλίον 

Τά δίπλα φυλλάδια πώς έστέλλοντο, διότι μας είχατε 

παραγγείλε: νά στέλλωντα: καί ένταύΟα. 'Ήδη ήσυ- 

χεϊτε καί Οά τά λαμβάνετε τακτικώς αυτόθι.— Σ. II. 

’Αλεξάνδρειαν. ΈλήφΟη πονημάτων. Πρό παντός 

δέν δύναται νά δημοσιευΟή ένεκα τής γλώσσης. — 

"Λγγ. Κ. ΈνταϊίΟα. Σπανίως μάς ένΟυμείσΟε. Τι 

συμβαίνει ;—Λ. 1*. Σμύρνην. Οί τόμοι έστάλησαν, 

φροντίσατε παραλαβήν των. — Δ. Κ. Νάξον. Δυνά- 

μεΟα νά σας παραγγείλωμεν φωτογρ. μηχάνημα, άνάγκη 

όμως νά μάς πληροφορήσετε πόσα χρήματα διατίΟετε.— 

Γ. II. Σύρον. Έμβασμα έλήφΟη. Εύχαριστούμεν.
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Κάίρον I. Γ. Ι'.λς.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
5-6 ΤΕΓΧΟΓΣ

18 Ό εις σχηματίζεται μεταξύ τού οίκίσκου τής 

όμβρέλλας καί τού προσώπου τής μαύρης ό δ' άλλος 

είς τήν θάλασσαν υπό τόν μαύρον. — 19. ’Ερωδιός 

ΙΈρώ-Διόςι. — 20. Κεφαλαί όνων έπιμήκείς. — 21. 
ΙΙολλ’ έχε; ή σιγή καλά.

Avtat : Δεσποινίς Κούλα Κ. έξ Αθηνών 4, Δ.Μα- 
νωλάκης έκ Σύρου 1, Μρ. Βαράκης έζ Σμύρνης 2,

Η ΕΟΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
'Υπομιμνήσκει τοΐς έξ άπλών κζί χρεωλυτι- 

ζών δανείων όφειλέτκι; αύτής πζρζ τώ Κεν- 

τρ'.κω κζτζστήμζτι ζζί τοΐς ' Γποκζτζστήμζ- 

σιν ζύτής, ο τι ή 1η 'Οκτωβρίου είνε ή διά των 

οίζείιον συμβολαίων «ορισμένη ήμερα πρός πλη

ρωμήν των τόκων ζζί τών χρεωλυτιζών δόσεων 
τών είρημένων «ϊζνείων. Ή εμπρόθεσμος πλη

ρωμή απαλλάσσει τούς ύφειλέτας τών συνεπειών 

τής υπερημερίας.

Έν ΆΟήναις τή 20 Σεπτεμβρίου 1908.

(Έκ τού ζίικαστ. τμήματος τής Έ&ν.Τραπίζης)

Έκ τού Τυπογραφείου τής Έφημ. ■ Ά Oft ναι «


