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Βφ’ OMJS τής γης κατά τους τελευταίους 
χρόνους ή ήφαιστειότης ήτο δσυνήθως 

Ισχυρά· μετά τας καταστροφάς έπι τής Μαρτι
νίκας καί τοΰ Αγίου Βικεντίου έπηκολούθη- 
σαν έκρήξεις έν Μεξικώ,τή Κεντρική Αμερική, 
καθώς έπίσης και τά ήφαίστεια τής Γερμανι
κής Σαμόας, αιινα έπί μακράν ώς έοβεσμένα 
έθεωροΰντο, ήρχισαν έκνέου ένεργοϋντα.

Ή μάλλον πεφημισμένη ήφαιατειώδης χώρα 
τής γηΐνης σφαίρας είναι βεβαίως ή Ιάβα, δ
που είς άναλόγως μικρόν χώρον πλήθος ενερ
γών ήφαιστείων υπάρχει' καί εν αυτή τή 'ίά.β'τ 
ούδείς τόπος είναι τόσον ήφαιοτειοβριθής,δσον 

ή περιοχή Surabaja είς τά Ανατολικά τής νή
σου. Έκεΐ κεΐται, υπό στεφάνου έξ υψηλών 
καπνιζόντων ήφαιστείων περιβαλλόμενος, ή με
γάλη δροοειρά τοΰ Tengger μέ τό διάσημον 
Bromo.

Τό Tengger τοϋτο μετά τών έν τφ εϋρεΐ 
αύτοϋ κρατήρι περικλειόμενων μικρότερων ή- 
φαιστείων είναι ή μάλλον ένδιαφέρουσα ηφαι
στειώδης χώρα τής ήμειέρας γής καί δφείλε- 
ται μεγάλη ευγνωμοσύνη είς τους ’Ολλανδούς, 
ιούς διδασκάλους περί ιό Αποικίζειν, καθότι 
κατέστησαν άναλόγως εϋκολον καί προσιτήν τήν 
έπίσκεψιν τοϋ Tengger <5ί* έγκαταστάσεως καί 
κατασκευής σιδηροδρόμων καί οδών. Εκτός 
δε τούτου έτι πλέον έζέλεξαν τό περί τά 3000 
μέτρα υψηλόν Tengger,πρός ΐδρυσιν οανατο-

Ή έξ άμμου έπιψάνεια καί τό Brumu.
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ρίου και έτοποθέτηοαν μίαν δι' Αεροθεραπείαν 
διαμονήν, έπί προεξεχούσης τίνος ίκ λάβας κο
ρυφής, τήν πολίχνην Tosari, τό ώραιότερον 
όντως οημείον έν τώ μοναδικώς ωραίοι τρο- 
πικώ Παραδείσφ τής Ιάβα.

Άλλ' &ς ΐδο)μεν πώς περιγράφει τά μέρη 
ταΰτα <5 έπιοκεφθείς αύτά Έρνέστος von E^se 
Wartegg.

Μόλις ίφθαοα, λέγει, κατά τό μακροχρόνιον 
ιαξείδιόν μου έτ Ιάβφ, ή πρώτη έρώτησις.ήν 
μοί Απηύθυνε κάποιος "Ολλανδός, μεθ' ον ε- 
τυχε νά συνομίλησα), ήτο’.—Είδατε τήν Γο- 
sai'i; Καί μοί περιέγραψε ταύτην διά τόσω ώ 
ραίων χρωμάτων, ώστε φθάσας είς Snrabaja 
Λπεφάοιοα νά έπιχειρήσω τήν είς τό Tengger 
Ανάβασιν.

Δύο ώρας πρό τής χαραυγής, περί τήν 4ην 
πρωινήν ώραν άνέβην ini τοΰ διά τό PaSOB- 
l’Oean σιδηροδρόμου, καθότι ή ώρα αΰτη εί
ναι ή εύχαρωτοτέρα διά ταξείδιον έν τή τρο
πική ταύτη χώρφ καί μέ εύχαρίστηοιν έγκατε- 
στάθην παρά τό παράθυρου τοΰ βαγονιού, Γνα 
θαυμάζω τους ώραίους τόπους, οΐτινες πρό έ- 
μοΰ παρήρχοντο κατά τό διά τοΰ δέλτα τοΰ πο 
ταμοΰ Branta ταξείδιόν μου. Έκεΐ έξετείνοντο 
κατά σειράν χωρίον πλησίον χωρίου, φυτεϊαι 
παρά φυτείας, πάντοτε δέ μέ βάθος τά καπνί- 
ζοντα καί πρός τόν ουρανόν ύψούμενα ήφαί- 
οτεια. Μετά 2 ώρας ίφθασα είς PasOeroean, 
οπερ πριν θαλάσσιος λιμήν ήτο, άλλ ’ έχασεν 
έντελώς τήν Αξίαν του,ενεκα τοΰ παρ' αύτό η
φαιστείου Surabaja. 'Εδώ Ανέβημεν είς τήν 
εκ τών προτέρων παραγγελθεΐοαν ταξειδιωτι- 
κήν άμαξαν, άπό τεσσάρων ίππων συρομένην, 
και ιπτάμενοι ούτως είπείν υπέρ τήν θανμα- 
σίαν οδόν, έφθάσαμεν είς τόν τόπον Paserpan 
δπόθεν Αρχίζει ή πρός τό 1'engger άνάβαοις. 
Καθ' οδόν κυριολεκτικώς σννωθοΰντο οί εγχώ
ριοι κάτοικοι, άνθρωποι κατά χιλιάδας, πρός 
τούτοις αί μακραί σειρά! φορτηγών αμαξών, 
καί ήδυνήθημεν εκ τής μεγάλης ταύτης συγ
κοινωνίας νά άναγνωρίοωμεν δτι ευρισκόμεθα 
είς ενα έκ τών πυκνότατα κατωκημένων τόπων 
τής γής. Έν τούτοις, οί λευκοί παρ’ δλον τόν 
μικρόν άριθμόν των ξμενον και έδώ κύριοι. 
Μόλις παρετήρουν ήμάς οί ταξειδεύοντες ιθα
γενείς. παρευθύς έξήγον τους έξ Αχυρου πί
λους των Από μακράν και ίρριπτον αυτούς 
κατά γής.' αί συνομιλίαι ίπαυον και πλήρεις 
σεβασμού άνέμενον, εως ού ή άμαξα ήμών 
διήρχετο πρό αύτών. Αί γυναίκες καί αί κόραι 
έκάθηντο παράμερα τής <5όοΰ είς τά χωράφια, 
μέ τά νώτα πρός ήμάς έστραμμένα, οί έφιπ
ποι κατέβαινον Από τούς ίππους των καί οΰδεΐς 
έξ αυτών έτόλμα νά μας προπεράση. ' Η τα
πεινοφροσύνη αΰτη Απέναντι τών λευκών κα
τάγεται έτι άπό τής προολλανδικής έποχής καί 
διετηρήθη άπό τούς άλλοτε κυρίους τής 'Ιάβα 

καί εις τούς σημερινούς κυρίους τής χώρας 
τούς λευκούς άνευ διακρίοεως τής θέοεώς των.

Είς τό Paserpan, μίαν εις μήκος έκτεινο- 
μένην πολυάριθμον είς κατοίκους κωμόπολιν, 
έπρεπε νά άλλάξωμεν τήν βαρέΐαν ταξειδιωτι- 
κήν άμαξαν ήμών μέ άλλην έλαφροτέραν, κα
θότι ή δδός Ακολουθεί πλέον στρεφομένη τάς 
Αποσχίδας τοΰ όρους τοΰ Tengger πρός τά 
άνω· Κατά τό δίωρου μέχρι τοΰ χωριδίου 
ΡΟβδρΟ, όπου τό τέλος τής δδοΰ ταξείδιον, 
είδομεν πανταχοΰ καφέ καί βανανώι· φυτείας 
κατά μήκος τών κατωφερείων τοΰ όρους καί 
μεταξύ τών λευκοπρασίνων φυτιδίων κελαρύζει 
έντός δχετών τό άπό τών όρέων κατερχόμενον 
ΰδωρ, έδώ καί έκεΐ πολλούς μικρούς μορμυρί- 
ζοντας καταρράκτας σχηματίζον.

Εις τό μικρόν υπό όγδοηκοντούτιδός τίνος 
'Ελβετού διευθυνόμενον ξενοδοχείου τοΰ Ρο- 
espo, περίπου 700 μέτρα υπέρ τήν πληοιεστέ- 
ραν θάλασσαν, συνειθίζουσιν οί διά τήν Το- 
Sari ταξειδεύοντες νά διανυκτερεύωσιν. "Εν 
ξενοδοχεΐον, τό όποιον ώς έπί τό πλεΐστον μό
νον Από βεράνδας συνίσταται. Αίθουσα, δωμά- 
τιον φαγητού, Αίθουσα υποδοχής είναι ή έμ- 
προσθία βεράνδα καί τό γραφείου τοΰ ξενοδο
χείου είναι μία τράπεζα, όπου τά βιβλία καί 
τά έγγραφα τοΰ γέροντος μένουοιν έλευθέρως 
έκτεθειμένα καθ’ δλον τόν καιρόν μόνον δύο 
βήματα άπό τής δδοΰ άπέχοντα. Άπεφασίσα- 
μεν μετά μικράν Ανάπαυλαν, τό υπόλοιπον μέ
ρος τής Ακόμη μόνον διά ζώα καί πεζοπόρους 
προσιτής δδοΰ νά διανύσωμεν. Αί κυρίαι έλα- 
βον θέσιν έπί φορητών άμαξίων διά κορ
μών έκ βαμβού έπί τών ώμων Ιθαγενών τής 
Ιάβα φερομένων,έγώ δ' έπέβην έφ' ένός ισχυ

ρού ιππαρίου. Κατά τάς Ακολούθους τέσσαρας 
ώρας εΐχομεν νά κάμωμεν μέχρι Tosari Ανά
βαση· 1,200 μέτρων,ήτις θα έγίνετο δι' δδοΰ, 
μήκους 15 χιλιομέτρων. Άλλ’ δποϊαι εικόνες 
παρουσιάζοντο εις τούς έκθαμβους δφθαλμούς 
μας'. Είς τό PoepSO ήτο τό τέλος τής καλλιερ
γησίμου χώρας καί ή φύσις είναι πλέον τόσω 
παρθένος, ώς αΰτη ήτο Από τής Αρχεγόνου έ
ποχής. L1 ύπό τών έκ τής βροχής ρυακίων 
πολλαχοΰ Αποπεπλυμένη Ατραπός, κατά τόπους 
ένίοτε μέ ήφαιοτειώδη προϊόντα κεκ· λυμμένη, 
δδηγεΐ διά πυκνών ύψικόρμοτν δασών ένίοτε 
πλησίον βαράθρων, ίλιγγον προξενούντων, έ
νίοτε κατά μήκος χαραδρών, εις τά βάθη τών 
όποιων θορυβούοι ρύακες Αφθονου ϋδατος. 
Είς πολλά σημεία άπηλαύσαμεν τής Λπόψεως 
τής πεδινής χώρας τής Ανατολικής ’Ιάβας, έν 
τώ μέσω τής όποιας δ γιγαντιώδης κώνος τού 
ήφαιοτείου AraschunO μέ τόν διπλοΰν κρα
τήρα Nalirang, μέχρι τών νεφών ΰψοΰται. 
Μετά τρίωρον Ανάβασιν τό άρχέγονον δάσος 
καθίστατο Αραιότερου καί εΐχομεν φθάσει εις 
τήν περιοχήν ένός άλλου λαοΰ τών Ιθαγενών
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•II πολίχνη Tosari.

ιοΰ Tengger. Έδώ καί έκεΐ 
έμφανίζονται πεδία, έξ ών 
προέχουσι γιγαντιαΐα Tsche- 
maraS φυτά δηλ· τής οικο
γένειας τών Κασσουαρινιδών.

Τά φυτά ταΰτα τών τροπι
κών χωρών καθώς καί ή καλ
λιέργεια τοΰ Αραβοσίτου, λα
γάνων, γεωμήλων καί κρομ 
μύων παρέχονσιν είς τόν τό
πον τούτον ευρωπαϊκήν σχε ■ 
δον οψιν. Μετ’ άπολαύοεως 
είσεπνέομεν, μετά τήν Ανυπό
φορου προηγηθείσαν ζέστην, 
τόν τόσον δροσίζοντα Αέρα 
τοΰ όρους ή δέ περαιτέρω άνά- 
βασις ήρχισε >ά καθίσταται 
εύκολωτέρα καί τέλος είδομεν 
έπί προεξοχής τ,νος τοΰ βρά
χου άθροισμα οικοδομημά
των, τήν περιώνυμον Tosari.

Ακόμη δλίγη άναρρίχη- 
οις ύπεράνω άπόκρήμνων τι- νών μερών καί έφθάοαμεν είς τό τέρμα.· — Μία 
έν είδει σκηνής οικία, καλύβη μάλλον ή οικία 
άπετέλει τό κύριον οικοδόμημα τοΰ ξενοδοχείου. 
Δύο πτέρυγες περιέκλειον μίαν αύέήν, μεθ' ήν 
ήνοίγοντο τά δωμάτια τοΰ ύπνου, καί δπου 
διήρχοντο μέ μεγάλην ήσυχίαν οί ξένοι τοΰ 
ξενοδοχείου τήν καθημερινήν ζωήν των. Είναι 
δ’ ούτοι ώς έπί τό πολύ 'Ολλανδοί διοικητικοί 
υπάλληλοι καί άποικοι. οΐτινες έδώ ζητοΰσι νά 
διαφύγωσι τόν Ανυπόφορου καύσωνα τοΰ θέ
ρους τών τροπικών χωρών ή ένίοτε έχοντες 
Ανάγκην αναρρώσεως κατόπιν Ασθένειας. Εις 
τό ΰψος τούτο, τό αύτό μέ τό τοΰ όρους Rigi1 
καίτοι έν 'Ιάβρ, δλίγας δηλ· μοίρας μακράν 
τοΰ ισημερινού κάμνει έπαισθητόν ψύχος και. 
κατά καιρούς έφυσα άνεμος διά τού πυκνού 
δικτύου τών Βαμβού τών τοίχων τών δώμα- 
τίαιν τόσον, ώστε έρριγοΰμεν έλαφρώς. Καί ή 
όλη έπίσης περιοχή τής Tosari μοΰ ύπενθύ- 
μηοε κατάτι τήν τοΰ Rigi Οί Απότομοι έκ βα
σάλτου καί λάβας κρημνοί ήοαν μέ δροσερόν
ποώδη βλάστηση· ένδεδυμένοι μέ γραφικά συμ
πλέγματα έκ Κασσουαριών έδώ καί έκεΐ. Έπί 
τών λειμώνων έβοσκον Αγέλαι αιγών καί κατά 
τάς έκδρομάς μου εύρον χαμαικέρασα, βατό
μουρα, μυοσωτίδας (μή μέ λησμονεί) καί μά
λιστα ρόδα τών 'Άλ,πεων. Άλλά το έκ πάγου 
λαμπρόν τών “Δλπεων διάδημα αντικαθίσταται 
ένταΰθα διά φλογέράς λάβας, διά πυράς καί 
καπνού. Ταΰτα Ακόμη Απ'έδώ δέν ήοαν όρατά. 
Καίτοι τό ένεργητικώτατον τών ήφαιστείων συμ 
πλεγμάτων τοΰ Tengger, τό σκοτεινόν καί 
τρομερόν ΒΐΌΠΊΟ μόνον 8 χιλιόμετρα άπό τής

·. Όρος τής 'Ελβετίας 1800 /*. ΰφηλόν.

Tosari Απέχει καί τό χείλος τοΰ κροτήρός του 
είναι ύψηλότερον κατά 500 μέτρα, έν τούτοις 
μένει όπισθεν τοΰ Tengger κεκρυμμένον. 
Μόνον Από καιρού είς καιρόν φαίνονται τρο
μακτικοί μάζαι καπνού καθέτως πρός τά άνω 
έκσφενδονιζόμεναι καί παρευθύς μετά ταΰτα 
Ακούεται <5 υπόκωφος βρυχηθμός τοΰ ΒγΟΠΙΟ, 
ώς Απομεμακρυσμένη βροντή ήχών. "Ινα φθά- 
σωμεν μέχρι τοΰ Bromo, ώφείλομεν έν πρώ- 
τοις νά ύπερβώμει· τό χείλος τοΰ κρατήρος τοΰ 
Tengger. Εις προγενεστέρους χρόνους τό 
Tengger θά Λπετέλει έν τών μεγίστων ήφαι- 
οτείων τής γής. Στρώματα έκ τραχείτου καί 
κισοήρεως, ήφαιοτείας σποδού και άμμου κεΐν- 
ται μετά μεγάλης κανονικότητας έπ’ Αλλήλατν, 
πολλάκις επαναλαμβανόμενα κατά τήν αύτήν 
σειράν, ούτως ώστε νά δύναται τις, ώς έν βι- 
βλώιυ νά Αναγνώαη τήν γένεση· τοΰ όρους τού - 
του. "Εκαστον άθροισμα στρωμάτων προέρχε
ται έκ μιας έκρήξεως τοϋ Tengger μέ έκά
στην έκρηξιν τό ήφαίστειον καθίστατο ί’ψηλό- 
τερον έως διού έφθασε τό ΰψος τών 3 I )2 χιλ. 
μέτρων. Τότε έπηκολούθησε μία συγκατάρ- 
ρευσις τοΰ κρατήρος. Τό σημερινόν ΰψος τοΰ 
κρατήρος είναι 2800 μέτρα. “Ιίδη πρό τής Α
νατολής τοΰ ήλιου Ανέβημεν μέ τά Ισχυρά καί 
ρωμαλέα διά τοιαύτας Αναβάσεις κατάλληλα 
Ιππάρια καί τροχάδην διήλθομεν διά τής καλ
λιεργημένης χώρας- Άπό τών πλευρών τής 
Ατραπού ένευον πρός ήμάς οίοΐ'εΐ χαιρετώντιι 
ευρωπαϊκά άνθη τών Αγρών, Αλλ' ήμείς Αφή- 
σαμεν αύτά, χωρίς νά Αποδώσωμεν τούς χαι
ρετισμούς, καθότι ή λαμπρά θέα, ήτις ευθύς 
Αμέσως πρό ήμών παρουσιάζετο, άπέσπασεν 
έξ ολοκλήρου τήν ήμετέραν προσοχήν. Εΐχο-
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μεν άνέλθει εΐς τόσον ϋψος, ώστε ησαν όρατά 
τα μεγάλα τής Άνατολ- ’Ιάβας ηφαίστεια.

Έδώ ό μέ γεωμετρικήν κανονικότητα Ικ τοΰ 
πέριξ βαθυπέδου άναδυόμενος κώνος τοΰ Ρβ- 
nangocngan, ολίγον περαιτέρω νοτιώτερον ο 
35(J0 μέτρα υψηλότερος κώτ ος τοϋ Ardjoeno 
θαυμάσιου ίν πλήρει ενεργεία ευρισκομένου 
ηφαιστείου. Περαιτέρω τό 3000 μέτρα περί
που υψηλόν Kowi Μεταξύ τούτου και τοΰ 
Ardjoeno ήδυνήθη μεν νά άνεύρωμεν και νά 
ίδωμεν τό φοβερόν ίκ τών τής'Ιάβας ήφαίοτειον 
Klout καί τό Andjasmata. Πρός τούτοις ίπι 
τής άλλης πλευράς τής κλιτύος, ήν ήμεΐς Ανέ- 
βημεν, έκειτο άκόμη έτέρα σειρά ήφαιστείων. 
Ποΰ Αλλού τής γηΐνης σφαίρας παρουσιάζεται 
παρόμοιον θέαμα;

Μετ' ολίγον πυκνόν, ίξ υψικόριιων διαφό
ρων φυτών δάσος Απέκρυψεν άφ’ ήμών πά
σαν άποψιν. Επι μίαν ώραν διηρχόμεθα διά 
τοϋ ύγροΰ, σκοτεινού, ερήμου καί δροσερού 
δάσους επί δλισθηράς άτροποϋ, οτε τοΰτο αίφνι ■ 
δίως έτελείωσε. Καθαρόν ηλιακόν φώς Αντικα
τέστησε τήν πριν σκοτίαν, και δέν ήδυνήθην, 
Αναβλέψας, νά Αντιληφθώ κατά τήν πρώτην 
στιγμήν τής είκόνος, ήτις πρό έμοΰ παρουσιά- 
ζετο. Μόνον δταν ήδυνήθην νά διακρίνω τάς 
λεπτομέρειας, δέν ήθελον να πιστεύσω εις τους 
οφθαλμούς μου: Ύπό τους πόδας μου ύξετεί- 
νετο εις 250 μέτρων περίπου βάθος μία μα
γική λεκανοειδής κοιλότης μέ Απόκρημνους, 
πολλαχοΰ καθέτως Αποκεκο μ μένους τοίχους, 
ώοειδοΰς σχήματος, μέ 7 περίπου χιλιομέτρων 
διάμετρον, ής τό έδαφος, έφαίνετο υπό βαθύ- 
φαιού ρυπαρού ϋδατος κεκαλυμμένον καί ύπό 
τοΰ Ανέμου είς κύματα κυματούμενον. Ύπέρ 
τό Αντίπεραν χείλος τής λεκάνης προεξεΐχον 
πληθύς Αγρίων, γυμνών φαιολεύκων βουνών, 
διαφόρων φανταστικών μορφών και έκ τοΰ 
μέσου των άνυψούτο πρός τόν διαυγή κυα- 
νοΰν ουρανόν τό ύψηλότατον συνάμα δέ κα'ι 
εν τών φοβερωτέραιν ήφαιστείων τής ‘Ιάβας 
όρος Smeru. Είκοσι χιλιόμετρα απείχε τοΰτο 
τοΰ μέρους οπού ίστάμεθα {παρά τό χείλος τοϋ 
κρατήρας τοϋ TenggeiJ, άλλ' <5 άήρ είναι είς 
τό ϋψος τοΰτο τόσω καθαρός και διαυγής,ώστε 
ένόμιζέ τις, δτι πληοιέοτατα ήν. Έν τώ μέοω 
τής μονοδικής, Απεριγράπτου Αγρίως μεγαλο
πρεπούς είκόνος, εις τόν πυθμένα τοΰ υπό τους 
πόδας μας λεκανοειδούς κρατήρας, κεΐνται τά 
Αξιοπερίεργα όρη, τό Βΐ’ΟΓΠΟ μετά τών τριών 
παρασιτικών κώνων του. "Οταν ύ" οί δφθαλ- 
μοί δλίγον προσοικειώθηοαν είδον δτι, ή φαι- 
νομένη ύδατίνη έπιφάνεια, ίξ ής άνεξήργοντο 
τά τέσοαρα ταΰτα ύπό τοΰ κρατήρος τοΰ Teilg- 
ger ηερ</?α2Ζό/ιενα ήφαίοτεια, ούδέν άλλο ήν 
ή επίπεδος έξ άμμου επιφάνεια, ύπό τοΰ Ανέ
μου εις θΐνας κυματουμένη, τό Daiai* τώ»' κα

τοίκων τής 'Ιάβας, ξηρά, σκοτεινόχρους ώς αί 
έρημοι τής Αραβίας

Έπι τοϋ Αμμώδους τούτου πυθμένος τοϋ 
καταρρεύσαντος κρατήρος τοΰ TenggCl* έγέ
νετο είς τήν πρώτην έκρηξιν τοΰ ήφαιοτείου 
δεύτερος κρατήρ, 2 χιλιομέτρων διαμέτρου, 
ουγκεντρικός πρός τόν μέγαν κρατήρα, ό κρα ■ 
τήρ WidodarCll. Καί ούτος έν τή παρελεύσει 
τοΰ χρόνου κατέρρευοε και ή τρίτη έκρηξις έ- 
σχεν ώς Αποτέλεσμα τόν σχηματισμόν τοΰ κρα
τήρος Gil’i εις τό βόρειον χείλος τοΰ κρατήρος 
Widodaren. Παρά τόν Giri ύψοΰται μεγαλο
πρεπής έν άξιοθαυμάστω κανονικότητι ό κρα
τήρ τοΰ Batok Άλλά τό περιώνυμον Bromo, 
τό φοβερώτατον καί ένεργώτατον πάντων ήφαί- 
στειον, κεΐται κεκρυμμένον όπισθεν τοΰ Giri, 
ούτως ώστε ήμεΐς ήδυνάμεθα μέρος μόνον νά 
παρατηρώμεν έκ τοΰ αιωνίως θερμού, πυκνούς 
Ατμούς έκπέμποντος κρατήρος του. Πότε πότε 
ήκούομεν τόν ύπόγειον βρυχηθμόν,ήσθανόμεθα 
τόν σεισμόν τοΰ έδάφους.

Καί νΰν τόν πάν ήτο, εις αύτό τούτο τό 
Βΐ'ΟηΐΟ, νά άνοβώμεν.

Μοί έφαίνετο σχεδόν Αδύνατον, σώος καί 
Αβλαβής καί ούχί μέ συντετριμμένα μέλη νά 
φθάσω είς τήν βάσιν τοΰ καθέτως Αποκεκομ- 
μένου κρατήρος.Μόνοι οί τοΰ TenggCl*, οΐτι
νες κατ' έτος μετοβαίνονσι πρός προοκύνησιν 
ιθαγενείς τοΰ Bromo, δ ώς ίερόν θεωρυΰσιν, 
έχουσι κατασκευάσει κατά μήκος τής κλιτύος 
τοΰ κρατήρος Ατραπόν. Μετά ήμισείας ώρας 
βιψοκίνδυνον πορείαν, έφθάσαμεν είς Αμμώδη 
έπιφάνειαν καί Λνέβημεν πάλιν έπί τών ζώων, 
ΐνα τήν 3 χιλιόμετρα μακράν πρός τό Βΐ’ΟΓΠΟ 
όδον διανύσωμεν. Τέλος έστημεν είς τήν βάσιν 
τοΰ κρατήρος τούτου κκί παρατηροΰμεν τάς 
γυμνάς, οκοτεινοφαίους καί μέ ήφαιστείαν σπο
δόν κεκαλυμμένας κλιτΰς. Από καιρού εις και
ρόν πτοούμενοι ύπό υπογείων φοβερών βρόμοιν.

Τό άνω χείλος τοΰ κρατήρος κεΐται μόνον 
250 μέτρα ύπέρ τήν Αμμώδη επιφάνειαν, Αλλ. ’ 
Ακριβώς τό μικρόν τοΰτο ϋψος έν ουγκρίσει 
πρός τήν μεγάλην έκτασίν του, κάμνει αύτό >ά 
παρουσιάζηται αγρίως μεγαλοπρεπές. 01 πό
δες μας έβυθίζοντο εν τή ήφαιοτεία σπυδώ, 
προύγωροΰμεν μετά κόπους, έως ού μία έκεΐ 
τοποθετημένη ύπό τών ιθαγενών τοΰ Teng- 
gOT διά τούς βραχμάνους Ιερείς των ξύλινη 
κλΐμαξ κατέστησε τό υπόλοιπον τής άναβάοεως 
ευκυλώτερον.

Μετ' δλίγον παρουοιάζετο ό κρατήρ τοΰ 
Bl’OmO πρό ήμών, μία κυκλοτερής χοάνη μέ 
ενός χιλιομέτρου διάμετρον μέ ολισθηρούς ύπό 
τού πυρός έρυθροπύρους τοίχους, έπί τοΰ πυθ
μένος τοΰ όποιου έκ χιλιάδας οπών κα'ι όηγ- 
μών ύπό έκκωφαντικούς συριγμούς εξεσφενδο- 
νίζετο θερμός Ατμός, κατά καιρούς ύπό βρο
μών καί σεισμών ουνοδευύμενος. Τον πυθμένα 

τοΰ κρατήρος ποΰς Ανθρώπινος έτι δέν έπά- 
τησεν έξαιρέσει τών δυστυχών θυμάτων, άτινα 
είς προγενεστέρους καιρούς ύπό τών Βραχμά
των έντός έκρημνίζοντο πρός έξιλέωσιν τών 
υπογείων θεών. Καί ούτοι φαίνεται διι όντως 
έξιλεώθησαν, διότι Από δεκάδων έτών ούδεμία 
μεγάλη έκρηξις έλαβε χώραν.

Αιϊσχυρίζονται δτι ή ίνέργεια τοΰ ήφαιοτείου 
SmerU έξαρτάται ίκ τής τοΰ ΒγΟΙΠΟ. Έν 
δσω τοΰτο καπνίζει, ευρίσκει διέξοδον ή ήφαι- 
οτεία τάσις. ‘Από λεπτού εις λεπτόν Ανεξέβαλ- 
λεν έκ τοΰ κρατήρος του, τό μεγαλοπρεπώς τοΰ 
πέριξ τόπου κυριαρχούν ήφαίοτειον, τεράστιας 
μάζας ατμού καί καπνού, είς στρογγύλα νέφη 
ουσφυιρουμένας, είς ϋψος χιλιάδων μέτρων. 
Kai δταν ήμεΐς τήν έπιστροφήν μας ήρχίσομεν, 
παρουσιάοθη ήμϊν είς πλεΐστα σημεία άκόμη, 
άλλη δικλείς Ασφαλείας τού υπογείου χαλκείου 
τοΰ ’Ηφαιστείου, ό μεγαλοπρεπής τού Lamor- 
gail κώνος, ίξ ού ίν Αντιθέοει πρός τό Sniei’U 
Αδιακόπως νέφη καπνού άνεξέρχονται».

Οΰτω πως περιγράφει ό προρρηθείς πε ■ 
ριηγητής τό μέρος τούτο τής νήσου 'Ιάβας, 
δπου αί πλείονες καπνοδόχοι τοΰ ύπογείως χαλ- 
κεύοντος ’Ηφαίστου τά προϊόντα τοΰ χαλκείου 
του ίξερενγουσιν.

Γ. Κ. Γ.
Δρ. Φυσ. Έπιστ.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΟΝΑΣ ΜΑΣ

ΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ 

'Ανάμεσα είς τάς έριβώλακας κοιλάδας ενός 
τών δήμων τής ώραίας κα'ι ένδοξου 'Ηλείας 
καί γύρω άπό Αγρούς και πυκνόδενδρα δάσ»), 
ύψοΰται υψηλόν καί γραφικώτατον υρος ίπί 
τοΰ όποιου ύπάρχει μεγάλη καί προσοδοφόρος 
Μονή καλογήρων,οπωσδήποτε σεβαστού Αριθ
μού,πλαισιουμένη γύρωθεν υπό δενδροφυτειών 
καί τής όποιας ή άποψις φαίνεται θεσπεσία 
Είς τό Ανώτερον τής κορυφής μέρος είνε κα- 
τεσκευαομένος μικρός ναός τής Παναγίας, 
γνωστός ύπό τήν επωνυμίαν <ι Κρεμαστή»

Κατ'έτος,κατά τήν 23 Αύγουστου, ήμέραν, 
καθ' ήν άγει τήν εορτήν του εις μνήμην τής 
Θεομήτορος, τελείται μεγάλη έκ μέρους τών 
μοναχών θρησκευτική πανήγυρις, είς ήν χιλιά
δες ευλαβών χριστιανών ίξ δλων τών πέριξ 
μερών συρρέουν πρό τής άφίξεως τής ήμέρας, 
ΐνα μετά θρησκευτικής εύλαβεϊας προσκυνή- 
σα)σι τήν αγίαν Αύτής εικόνα καί παραστώοιν 
ίξ άλλου είς τήν μετά παραδειγματικής τάξεως 
και σεβασμού διεξαγομένην αύτήν πανήγυριν. 
Μετά τό πέρας τής λειτουργίας επακολουθεί 
τό ψήοιμον τών Αμνών καί οί διάφοροι προ

σκυνηταί άρχονται ευωχούμενοι καθ' ομάδας 
κάταιθι πεύκων καί άλλων σκιερών δένδρων 
καί ίν τέλ.ει δι' έγχωρίων δργάνων μέ ύπέρ- 
μετρον ένθουσιασμόν καί χαράν, ήτις ζωγρα
φίζεται εις τήν οψιν πάντων, ψάλλουν διάφορα 
έισματα συνοδευόμενα μετά χορού, είς ον <5 
καθείς έξ αύτών όμοθΰμως συμμετέχει. Αί 
πρόσοδοι τής μονής καθ ' δλην τήν διάρκειαν 
τής εορτής, τής τοσοΰτο ζωηρώς διεξαγόμε
νης, εϊνε Αρκούντως οεβαοταί καί τήν δλην 
διαοκέδασιν, ήτις διαρκεΐ κατά τό διάστημα 
ολοκλήρου τής ήμέρας, έπισφραγίζει τό άπλού- 
μενον θρησκευτικόν μεγαλεΐον.

Περιερχόμενός ποτέ μετά τίνος φίλου μου 
τά μέρη ίκεΐνα κατόπιν τριημέρου πεζοπορίας 
μάς κατέλαβε τό λυκόφως τής εσπέρας καί 
Απεφασίσαμεν νά διανυκτερεύοα>μεν είς τήν 
μονήν, σκοποΰντες ΐνα τήν επαύριον Αναχω- 
ρήσωμεν μεταβαίνο^τες είς άλλο τι μέρος Από 
τοΰ οποίου εϊχομεν φύγει. Έβαδίσαμεν δθεν 
διά μέσου τών Αγρών, ένώ τό σκότος όλονέν 
καθίστατο πυκνότερον καί ώς πέπλος φαιό- 
χρους ήρχισε νά καλύπτη τόν ορίζοντα, έν ώ 
βαθεΐα σιγή ήτις ένέκρου τά πάντα διεκόπτετο 
μόνον από τόν έλαφρόν θροΰν τών φυλλωμά
των τών δένδρων, σειομένων ύπό μυροβόλου 
αύρας καί τό τερέτισμα τών άηδόνων κα! τών 
άλλων πτηνών, άτινα έπέτων διά νά κρυφθώ- 
οιν είς τάς φωλεάς των. Έφθάσαμεν τέλος εΐς 
τι δάσος, οπότε ό ζόφος μας έκαμνε νά βαδί- 
ζωμεν μετά προσοχής διά μέσου αύτοΰ, δπερ 
ώς εκ τής πυκνότητάς του άπέκρυπτε τάς Ακ 
τινας τής φωτσι γοΰς σελήνης καί καθίστατο 
περάγαν σκοτεινόν. Αιά τοΰ δάσους τούτου, τό 
όποιον ήτο κατά τό μάλλον καί ήττον Ανωφε
ρές. έδει νά φθάσωμεν είς τό ϋψος τοΰ όρους 
ένθα ή μονή. Άφοΰ έβαδίσαμεν οΰτω ίπί ήμί- 
σειαν καί πλέον ώραν, έφθάσαμεν τέλος μετά 
πολλοΰ κόπου εις τόν σκοπόν. Είς καί μόνον 
φανός Ανηρτημένος ίπί μακροΰ ξυλίνου ίξώ- 
οτου αύτής, μέ φώς Αμυδρόν έχρησίμευεν ώς 
φωτισμός τής περιοχής της. 'Ανήλθομεν τήν 
κλίμακα· είς τό άκουσμα τών βημάτων μας 
έπεφάνη εΐς ύπηρέτης, δστις, ώς μας είδε, 
προφανώς έπτοήθη, ίκλαβότν ήμας, φαίνεται, 
ώς κακοποιούς καί μέ τόνον Ασθενούς φωνής 
μας ήρώνησε τινες είμεθα' Αφού τώ ίδηλώοα- 
μεν τήν ιδιότητά μας, ώς ξένοι, μεταβαίνοντες 
έκεΐ ώς εις άσυλον, μάς έπέτρεψε νά άνέλθω- 
μεν. Είς τό άκρον τής ξύλινης κοινώς «.ταρά
τσας» διεκρίναμεν διά μέσου τοΰ άμυδροΰ φω
τός, δπερ Ιρριπτεν, δ, ώς εϊπομεν,φανός, τόν 
ήγούμενον καθήμενον ίπί τραπέζης καί παρα- 
δεδομένον εις τήν ρέμβην τής σεληνολούστου 
εκείνης νυκτός. Άφοΰ έκάμομεν καί εις αύτόν 
τήν αύτοσύστασίν μας, έφάνη πολύ Αγαθός κα'ι
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φιλόφρων Απέναντι ημών και μάς παρεκάλεσε 
νά κοθήσωμεν. Εύθυς μετά τάς δλίγας διατυ
πώσεις διέταξεν ένα τών υπηρετών νά μας κο
μίση τά τοΰ δείπνου, άφοΰ φυσικώς δέν είχο- 
μεν φάγει. Δέν κρίνω τι το Αναγκαίου νά ση
μειώσω άπό τί τοϋτο Απετελεϊτο, Αρκεί νά <5- 

μολογήσω την φιλοξενίαν καί καλοκαγαθίαν 
τών Ανθρώπων έκείνων, μεθ' ης πρός ήμάς 
προοηνέχθυσαν.

Τήν επομένην άφοΰ ήγέρθημεν ήσυχοι καί 
πλήρεις εύχαριστήσεως, διηυθύνθημεν πρωτί- 
στως, ϊνα ίδωμεν τόν ώς εΐρηται ναόν. Καί 
πρώτον <5 έπισκέπτης ολίγον <ΐνωθι πρός τήν 
κορυφήν, ένθα οντος εύρίσκεται, Ανέρχεται διά 
μικράς ξύλινης κλίμακάς καί είτα είσέρχεται 
είς μικρά)·, είσοδον πλαγίως τής όποιας κεΐται 
μία οπωσδήποτε μεγάλου σχήματος οπή, ής 
έξωθεν άπλοϋται χάος Αχανές φθάνον είς τούς 
πρόποδας τοΰ όρους. Παρατηρών τις άπό τού 
χάσματος αύτοΰ πρός τά κάτω, ευκόλως Ιλιγ
γοί και άκουσίως καταλαμβάνεται ύπό φόβου. 
Άπό τοΰ μέρους Ακριβώς εκείνου—λέγεται έκ 
παραδόσεων—γυνή τις δίψασα τό τέκνου της, 
ώς είχε «τάξει είς τήν χάριν τής Παναγίας*. 
είς τό κενόν, τό εύρευ είτα κάτωθι μιας δδοΰ 
Αβλαβές καί Ακέραιον !!

Είς τό βάθος τής κορυφής έκείνης, έντός 
τής όποίας, ώς είπομεν, έχει δ ναός κατα- 
οκευαοθή,εύρέθη, λέγουν, ή είκών τής Πανα
γίας' είνε δέ κατεσκευασμένος εν είδει κλιβά
νου καί προκαλεΐ τήν έκπληξιν καί τόν Θαυ
μασμόν παντός παρατηροΰντος τό σχέδιόν του, 
έν ώ ώς στέγη φαίνεται τοΰ βουνού τό χώμα, 
πλήν μέ τρόπον δλως τεχνικόν έσκαμμένον.

ΕΙοερχόμενός τις μετά ταΰτα είς τοΰ ναού 
τόν χώρον, Αντικρίζει πρώτον τήν Αγίαν καί 
μεγάλη'· τής Θεοτόκου εικόνα' είνε ώσάν ζώσα 
έκφρασις καί έμπνέει αίσθημα σεβασμού ή 
μεγαλειότης μέ τήν οποίαν περικοσμείται. 
"Απειρα καί ποικίλα Αφιερώματα είνε έκεΐ 
κατατεθειμένα, μεταξύ τών όποιων καί μία 
κηρίνη χείρ.

Μεταξύ Αλλων θρησκευτικών παραδόσεων 
αΐτινες διεσώθησαν. Αναφέρεται καί μία μάλ
λον Ιστορική, Αναφορικώς μέ τήν Αγίαν αύτήν 
εικόνα' τουτέστιν, οτι κατά τήν έποχήν τής έν 
Έλλάδι Τουρκοκρατίας, εις Τούρκος ευρισκό
μενος είς τό μέρος έκεϊνο καί θελήσας νά κρε- 
ουργήση έν σφάγιον μετεχειρίσθη πρός τόν 
σκοπόν τούτον τήν εικόνα έπί τής όποίας τό 
Απέθηκε· πλήν ένώ τήν μίαν του χεΐρα έστή- 
ριζε έπάνω, ώς έκ θαύματος τήν Απέκοψε 
μέ τό δργανον, δπερ τώ έχρησίμευσε διά τήν 
κοπήν καί δμοΰ καί ή είκών έοχίσθη έν μέ- 
ρει. Καί όντως προσέχων τις di fij] τήν σχι
σμήν ώς καί τό Αποτύπωμα τής άποκοπείσης 
βέβηλου Τουρκικής χειρός έπι τής διαγρα
φής της.

Είς έτερον τοΰ ναού μικρόν δώμα συνεχό
μενον μετ' αύτοΰ έγκλείουν τούς φρενοπαθείς, 
ούς θέτουν έκεΐ πρός θεραπείαν, ένεργουμένων 
πρός τόν σκοπόν αυτόν ποικιλοτρόπων συντε- 
λεστικών μέτρων.

>—<

Έν γένει έκ τοΰ μέρους αύτοΰ έπισκοπών 
τις τήν πέριξ θάλλουσαν φύοιν καί τήν μα
γικήν τοΰ ού μπαντος θέαν, ή ψυχή του πετά 
Από χαράν καί τό βλέμμα Απλήστως χωρεΐ είς 
τόν προορισμόν του.έν ώ δ νους δνειροπολών 
πλέκει έγκώμια έκ στίχων διά νά ύμνηση τό 
ύπέροχον κάλλος, δπερ έκ τοΰ ύψους έκείνου 
τής μοτής Εκτείνεται πρός τό Απειρον. Ούχ’ 
ήττον καί ή δψις τοΰ όρους Αποτελεί μακρόθεν 
ένα έξαίσιον φυσικόν πανόραμα καί παντού 
καθίσταται δρατόν τόσον διά τό ύψος του δσον 
καί τήν γραφικότητα, ήτις τό περιβάλλει. Καί 
τό μεγαλείτερον αύτοΰ μέρος σχηματίζεται άπό 
Απροσίτους κλιτύας, Αφ' ών είνε πάντη δυσ
χερής, αν ούχί Αδύνατος ή άνοδος ή ή κάθο
δος είς δντινα ήθελεν έπιχειρήοει νά τό έκτε- 
λέση. ένώ δλίγον πρός δυο μάς υπάρχει δδός, 
διήκουσα μέσω τοΰ δάσους είς τάς πρασίνους 
καί Απεράντους τών Αγρών έκτάσεις, δι ’ ών τό 
όρος κυκλοΰται.

Ή είς τό μέρος έκεϊνο μετάβαοίς μου, τό 
κατ’ έξοχήν τερπνόν καί ή έν γένει λαμπρότης 
τού μεγαλοπρεπούς αύτοΰ περιβάλλοντος, έ- 
μεινεν έν έμοί ώς άνάμνησις είς τήν μνήμην, 
ήν Αναπολώ?, οϊονεί αίοθάνομαι κάποιαν νο
σταλγίαν πρός τήν Απολαυστικότητα έκείνην 
τής γλυκείας φύσεως.

’Αθήναι. Χαράλ. Δ. Κοντήφαρης

ΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ;

Πώς θέλεις νά μ ή σ’ αγαπώ 
Ποϋ ζώ μέ τδνομά σου 

Λησμο ημένος βρίσκομαι 
Δεσμότης I της ματιάς σου

Πώς θέλεις νά μή σάγαπώ ; 
Νά μή σέ συλλογοϋμαι ;

Άφο8 είσαι σύ, τ’ο δνειρον
Τήν νύχτα όταν κοιμούμαι ;

>—<
Πώς θέλεις νά μή σ’ αγαπώ 

χρυσή γλυχειά μου ελπίδα ;
Άφοΰ τήν γη χαί ουρανό

εις τήν ματιά σου έχεις ;

Πώς θέλεις νά μήν αγαπώ
'Σ τόν κόσμο έσέ χαί μόνον 

Λροϋ έχτισας ’στά στήθη μου 
Γιά σέ πελώρ’ο θρόνο I

23 7;!909. Σοάειι Κ. ΟίκονομίΓιον

επιςτητλονικοκ πλχγηιοη

Ο ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ
Παρατηρούνται παρά τισι δπτικοΐς καί Αδα- 

μαντοπώλαις τεχνικά τινα άνθη, εί ‘ικώς κατα
σκευασμένα, τά όποια έχουσι τήν Ιδιότητα νά 
φεγγοβολοϋσιν έν τώ σκότει', άφοΰ πρότερον 
έκτεθώσιν είς τήν έπίρρειαν οίουδήποτε φωτός 
ηλιακού, ηλεκτρικού, μαγνησίου κτλ. Τό φαι
νόμενου τοϋτο συνδεόμενου μετά τής χημίας, 
ένέχει Αρκετά ένδιαφέρον καί προθύμως δίδο- 
μεν ένταϋθα τήν έξήγησιν.

Λαμβάνομεν τεχνητόν τι άνθος, έν παρα- 
δείγματι ρόδον, δπερ περιαλείφομεν μετά ρευ

στής κόλλας, οίον γόμμας διαλελυμένης έν τώ 
ύδατι καί μετά τούτο έπιπάσσωμεν αύτό μετά 
φωσφορικού ένθείου καί Αφίνομεν ν’ Αποξη- 
ρανθή, ϊνα ή χνοώδης ούσία καλώς προσαρ- 
τηθή έπι τοΰ ρόδου.

"Ηδη Αρκεί νά έκθέσωμεν τό άνθος τούτο 
ώς έχει παρασκευαοθή είς τό ήλιακόν φώς ή 
νά τό φωτίοωμεν διά τών έκπεμπομένων Α
κτινών διαπύρου τινός σύρματος έκ μαγνησίου, 
ώς δείκνυτοι έν τή avcodi ήμών είκόνι, ϊνα Α
μέσως φεγγοβολήοη.

Έάν δε μεταφέρωμεν αύτό έν σκοτεινά) 
δωματίω, θά λάμψη μετά ζωηρού φωτισμού, 
έκπέμπον ώραίας καί θελκτικός έγχρώμους 
Ακτίνας. Φ. Π.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΜ ΕΠΙΒίΛΡΗΕΙΕ
Ρίέον άνμπτωμα «οός πρώττιον διά- 

γνωεϊιν τίτς ^υιιατιώιίεως 
τών πνευμόνων.

Πρόκειται περί Ανωμάλου τινός αισθήμα
τος, τό δποϊον αισθάνονται οί Ασθενείς. “Οταν 
δμιλώσιν Ισχυρά>ς, Αντιλαμβάνονται,δτι ό φυ
ματιώδης πνεύμων δονεϊται υπό τής φωνής 
των.'Όταν δέ ή συι διάλεξες καθίσταται ζωηρά, 
καί δ ήχος τής φωνής παταγώδης, ύπάρχου- 
σιν Ασθενείς, ώς παρετήρηοα έν τινι περιπνώ- 
οει, οιτινες προσπαθούσι νά έλαττώσωσι τήν 
ύχληράν ταύτην Αντήχησιν τής διηθημένης 
χώρας, δ'Τ ένστικτου κινήσεως,Ακινητοποιοΰν- 
τες τόν βραχίονα πρός τό Ανταποκρινόμενον 
μέρος, πλησίον τοΰ κορμού.

Δέον έμφανώς ν’ Αναζητήσωμεν τό σημείου 
τούτο, μή διεγεΐρον ποσώς έν Αρχή τήν προ 
σοχήν τών Ασθενών, αιε έγκαθιδρυόμενον 
Ανεπαιοθήτως καί μή δν έπώδυνον.

Άλλ’δταν <5 Ιατρός, έπερωιών τους Ασθε
νείς, τούς Αναγκάζει νά έπιστήοωοι τήν προσο ■ 
χήν αύτών, έπί τούτου τοΰ σημείου, τούς είπη 
νά έκτελώσιν έπί παρουσία του φωνητικός έκ ■ 
πνοάς, (ήχώδηη χούμ), τότε Αναγνωρίζουσιν 
δτι αί δονήσεις τής φωνής μεταδίδονται εις 
τόν Αριστερόν πνεύμονα π. χ. έντρ ούδέν αί
σθημα Αντιλαμβάνονται πρός τό άγιες μέρος. 
Ή άντίθεσις είνε καθαρά. “Ο πάσχων νομίζει, 
δτι μόνος δ φυμστικός πνεύμων εύρίσκεται έν 

σχέσει μετά τοΰ λάρυγγος.
Τό σημείου τούτο λογικώς Απορρέει έκ τής 

πυκνώσεως τοΰ παρεγχύματος καί Ανήκει είς 
τήν αύτήν τάξιν είς ήν και ή αΰξησις τών δο
νήσεων καί ή βραγγοφωνία. Θ’ Αναμνήοω έν- 
ταΰθα, δτι ή καθαρά έξακρίβωσις τούτων δέν 
είνε πάντοτε σύγχονος τώ λεπτώ ήχητικφ τοΰ 
πνεύμονας αίσθήματι, δπερ τόσον πρωίμως 
Αντιλαμβάνονται τινές τών Ασθενών.

Τό σύμπτωμα τούτο ήτο λίαν καθαρόν παρά 
τινι τών φθισικών μου, δν έπαρουσίασα είς 
τήν Ακαδημίαν τών Παρισίων, έν έποχή καθ' 
ήν ή λεπτόμερεοτάτη Ακρόασις δέν επίτρεπε 
ν' Αποκαλύψη τις ουδεμίαν νοσηρόν Αλλοίωσα·.

Εννοείται οϊκοθεν, δτι τό σημείου τούτο 
πρέπει νά λαμβάνηται ύπ' ΰψιν έν τή συμπτω
ματολογία τών έκδηλοτέρων τής φθίσεο>ς περι
όδων ή αίσθησις αΰτη τής πνευμονικής σεί- 
σεως καί δονήσεως γίνεται τώ όντι καθαρώς 
Αντιληπτή ύπό τών πλείστων φυματιώντων κατά 
τόν 2ον καί 3ον βαθμόν τής φθίσεως' Ανα- 
γνωρίζουσιν, δτι κάιι τραγωδεΐ—κατά τήν έκ- 
φρασίν των—έν τφ πνεύμονΐ των, δταν δμι- 

λώσιν υψηλή τή φωνή-
Έκ ί/αρισίων Π. Ν. Δτβάρτις» ιατρός
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Σίφωνες έν έρήμφ.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

2ΙΦΩΝΕΣ2

Άν ή ποιητική τον φυσιοδίφου γραφίς 
αδύνατή ένίοτε νά περιγραφή ακριβώς τά 
μεγαλεία τών φυσικών ώραιοτήτων, έξ 
ίσου ανευρίσκει ύπερμεγέθεις δυσκολίας 
είς τήν περιγραφήν τών μεγάλων καί 
έκπληκτικών γεγονότων, άτινα παράγονται 
ύπό τών Ισγυροτέρων ένεργειών αυτών 
τούτων τών φυσικών δυνάμεων,τών πάρε- 
χουσών ήμϊν τά θαυμάσια και μεγάλο 
πρεπή τής φύσεως φαινόμενα. ‘Η ατμό
σφαιρα δέ πρό παντός παρέχει τό πεδίον 
έν ω έκτυλίσσονται καθ' έκάστην τόσον 
τά ποιητικότερα τών φαινομένων, δσω 
καί τά εκπληκτικότερα καί γιγάντια, δύ- 
ναταί τις είπείν, γεγονότα, τά διαταράσ- 
σοντα τήν αρμονίαν τής φύσεως.

Μεταξύ δέ τών μεγάλων μετεώρων, 
άτινα έμποιώσι τόν φόβον, έκπλήσσοντα 
διά τό μέγεθος τών παραγουσών ταΰτα 
δυνάμεων καί διά τά καταστρεπτικά αύ
τών αποτελέσματα, είνε οί σίφωνες.

Πάντες γνωρίζουσι τά μελανά έκεΐνα 

νέφη, τά χαρακτηριστικά τών καταιγί
δων. Ταΰτα καλούνται σω ρομελανίαι. 
Εκ τών σωρομελανιών τούτων σχηματί
ζεται κώνος, εχων τήν κορυφήν πρός τά 
κάτω καί περιστρεφόμενος περί τόν άξονά 
του μετά μεγίστης ταχυτητος. Είνε δέ ό 
αξων ουτος,ώς έπί τό πλεϊστον,κεκλιμμέ- 
νος. Ή ταχύτης τής περιστροφικής κινή 
σεως τοΰ σίφωνος είνε 50—80 χιλιόμετρα 
κατά Τ', έπιφέρουσα μεγίστας καταστρο- 
φάς. Ή δέ ταχύτης τής μεταβατικής κι- 
νήσεως αύτοΰ είνε 30—40 χιλ. καθ' 
ώραν. Οί σίφωνες οί παραγόμενοι έν τή 
ξηρή, έπίγειοι καλούμενοι, παρακολου- 
θοΰνται ύπό βροχών, αστραπών καί βρον
τών καί ύπό ίδιάζοντός τίνος κρότου, ώς 
τοΰ τών σιδηροδρόμων.

’Ομοίως παράγονται σίφωνες έν τή 
θαλάσση, καλούμενοι θαλάσσιοι, όπου 
κάτωθεν τοΰ ύπό τών σωρομελανιών σγ_η- 
ματιζομένου κώνου τό ΰδωρ τής θαλάσσης 
ανέρχεται μετά περιστροφικής κινήσεως, 
σγηματίζον ομοίως κώνον ένούμενον μετά 
τοΰ αερίου τοιούτου έν εΐδει τόξου (είκ.2). 
Παραδέχονται δέ, δτι τό θαλάσσιον ΰδωρ 
ανέρχεται μέχρι τών νεφών. “Εχουσι δέ 
καί οί σίφωνες ούτοι διπλήν κίνησιν, περί-

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Σ· ΚΟΛΥΒΑ
Πρωταγωνίστρια τοΰ Νέου Θεάτρου.

» ’Επί τή εύκαιοία τής δοθησομένης κατά τήν προσεχή Παρασκευήν έκτακτου καλλιτεχνι
κής τιμητικής παραστάσεως ϋπέρ τής τόσον διαπρεπούσης νεαρας καλλιτέχνιδος Δδος Μελ
πομένης Κολυβα έν τή Έλλ. Όπερέττα τοϋ κ. Παπαϊωάννου, ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως» 
εύχαρίστως δημοσιεύει τήν είκόνα αύτής, ήτις μέλλει καί πάλιν νά θριαμβεύση είς τήν Εύ- 
βυμον Χήραν καί τό ’Ονειρώδες Βαλς.
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Σίφωνες έν θαλάσάμ.

ατροφικήν, δηλαδή, καί μεταβατικήν, και 
διαλύονται συνήθως, άφ ον διανύσωσι 
διάστημά τι. χωρίς νά παρακολουθώνται 
ύπό τίνος ετέρου φαινομένου, πλήν σπα 
νίων περιπτώσεων.

"Ενεκα τής ένεργείας ταύτης τών σιφώ
νων παρασύρονται πολλάκις διάφορα ζώα, 
ευρισκόμενα έν τώ ύδατι, ατινα καταπί 
πτουσιν άλλαχοϋ μετά τής βροχής, άποτε- 
λοϋντα τάς καλουμένας βροχάς ζώων. 
Οντως, ΉρακλεΙδης δ Λέμβος άναφέρει 
βροχήν βατράχων περί τήν ’Ιωνίαν και 
Δαρδανίαν, εκ τής άποσυνθέσεως τών ο
ποίων είτα καί τής παραχθείσης δυοοσ 
μίας, ήναγκάσθησαν οί κάτοικοι ν' αφή 
σωσι τήν χώραν των. Καί έν Neuilly, παρά 
τούς Παρισίονς, τώ 1890, κατέπεσαν κατό- 
μιν θυελλώδους βροχής μυριάδες μικρών 
βατράχων.

Τά αποτελέσματα τών σιφώνων ώς έκ 
τον μεγέθους τών παραγονσών τούτους 
δυνάμεων, εΐνε καταπληκτικά Ό Σίφων 
δ καταστρέψας τον "Λγ. Λουδοβίκον, τώ 
1906, κατέστρεψε 306 πρόσωπα καί έπέ- 
φερε ζημίας 60 έκατομ. φράγκων. Είς τδ 
Wai terborough τών Ήν. Πολιτειών, τώ 
1875, άμαξα ζυγίζουσα 1600 χιλιόγρ. 
μετεφέρθη εις άπόστασιν 18 μέτρων, χω
ρίς νά έγγίση που, ύπεράνω φράκτου, ύ
ψους 1,80 μ. Δοκός τετράγωνος 0,15 μ. 
πλευράς καί 12 μ. μήκους, ζυγίζουσα 

270 χιλιογ. ύψώθη ύπεράνω τών οικιών 
καί έπανέπεσε είς άπόστασιν 120 μ.

Ή έζήγησις τών φαινομένων τούτων 
άπαντα πολλάς δυσχερείας. Κατά τινας 
οί σίφωνες είνε είδος υφέσεων ή μάλλον 
κυκλώνων, μέ πολύ μικράς διαστάσεις. 
Παράγονται δηλαδή συνεπεία κέντρου μι 
κράς άτμοσφ. πιέσεως, αί βαρομετρικοί 
υφέσεις καί οί κυκλώνες, μέ τήν διαφοράν 
δτι αί ισοβαρείς καμπύλαι κεϊνται πολύ 
πλησίον άλλήλων.

“Λλλοι δμως παραδέχονται, δτι τό μό 
νον κοινόν μεταξύ τών κυκλώνων καί τών 
σιφώνων είνε ή περιστροφική κίνησις, έν ω 
ή αρχή αύτών έγκειται άλλαχοϋ. Κατ 
αυτούς οί σίφωνες έχουσι τήν αρχήν των 
είς τό κατώτερον μέρος τών σωρομελανιών 
είς ύψος δηλαδή 1000—2000 μ. περί 
που. Εις τι μέρος τον νέφους τούτου, έ 
νεκα τών Ισχυρών κινήσεων, είς ας ύπό ■ 
κειται, παράγεται ταχυτάτη δινώδης κίνη 
σις, λόγω τής διαφόρου ταχύτητος τών 
πλησίον στρωμάτων τοϋ άέρος. Ή δινώ- 
δης αύτη κίνησις εΐνε μικροτάτης άκτΐνος. 
Έκ ταύτης δέ προκύπτει κατάπτωσις τής 
ατμοσφαιρικής πιέσεως. Ύπό τοϋ έκ τών 
άνω πρός τά κάτω δέ κινουμένου άνωτέρου 
άέρος προκαλεϊται περιστροφική κίνησις 
τοϋ άέρος έκ τών κάτω πρός τά άνω.

Ή ϋπαρξις τοϋ σίφωνος δέν διατηρεί
ται, καθ δσον ή διαφορά τής ταχύτητος

γωτέρας. Γράφατε διά τοϋ αισθήματος δι’ 
ού κατέχεσθε δ.τι θέλετε καί έστε βέ
βαιοι. δτι θά φθάσητε είς τόν σκοπόν, δν 
έπιδιώκετε, δτι θά άπολαύσητε τήν ύπη
ρεσίαν, ήν ζητείτε καί δτι θά σάς δώσωσι 
δ.τι ζητείτε. Νοητικώς έπιβάλατε τήν θέ- 
λησίν σας έπί έκάστας λέξεως, ήν γρά
φετε, γράφοντες, έννοεΐται, βραδέως, χω
ρίς τό παράπαν νά βιάζεσθε καί σχηματί
σατε καλώς τάς λέξεις σας, στηρίζοντες 
τήν γραφίδα σας έπί τοΰ μελανωτοϋ μέ
ρους τών γραμμάτων, ώς καί έπί τών- εύ- 
θειών μερών αύτών.

’Εννοείται ώσαύτως, δτι ή γραφή σας 
δέον νά η καλώς γεγραμμένη άπό τής 
αρχής μέχρι τοΰ τέλους αύτής.

Δέον πρός τούτοις ν’άκολουθήσητε τάς 
εξής οδηγίας.·

Θέσατε διαρκώς τά άκρα τών πέντε δα
κτύλων τής αριστερής χειρός σας έπί τοΰ 
χάρτου, δν γράφετε. ’Αφήσατε τήν γρα 
φϊδα σας νά έγγίζη τόν χάρτην, όπόταν 
σκέπτεσθε καί κατά τόν χρόνον τούτον οί 
οφθαλμοί σας νά μή έγκαταλείπωσι τήν 
τελευταίαν γραφεΐσαν λέξιν, ϊνα τό μα- 
γνητικόν ρευστόν σας, ‘ένισχυόμενον ύπό 
τής θελήσεώς σας, μή διακόπτετοι ούδ’ 
έπί στιγμήν, έν ώρα τής έργασίας ταύτης. 
’Εν ώρα δέ τών διακοπών, καθ’ άς θά 
σκέπτεσθε, ν’ άφίνετε τήν αιχμήν τής 
γραφίδας σας έπί τού χάρτου, νά κρατάτε 
τήν άκραν τοΰ κονδυλοφόρου έν τώ στό- 
ματί σας καί νά Θέτετε τά άκρα τών πέντε 
δακτύλων τής δεξιάς σας χειρός έπί τοΰ 
άλλου άκρου τού χάρτου σας. Τό ρευστόν 
οΰτω διεισδύει έν τή γραφμ σας καί έν τώ 
χάρτη διά τής αιχμής τής γραφίόος σας 
καί τών άκρων τών δέκα δακτύλων σας.

Ή έπιτυχία κατά πολύ έσεται βεβαία, 
έάν πρό καί μετά τήν γραφήν τής έπιστ ύ
λης σας ταύτης έπικαλεσθήτε τήν έπικου 
ρίαν τής ’εύνοούσης ύμάς τύχης.

Αί άπόκρυφοι λεγόμεναι δυνάμεις συν- 
τελοΰσι πολύ, ώς φαίνεται, είς τάς αν
θρωπίνους πράξεις, όπόταν αύται γίνονται 
έντός διαγεγραμμένων ορίων, ώς είναι καί 
ή παρούσα περίστασις. Φρίκ.

ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΣΟΥ ι

Πολύ ζηλεύω τό πουλάκι σου 
και έμενα κάνε μου αυτή τη χάρι 

τό χρυσό τό στοματάκι σου 
ή γλωσσά μου τή ζάχαρι νά πάρη.

Δ/ώζε τό χαϊδεμένο σου πουλί 
καί σκλάβο πάρε με ποϋ σ’αγαπάω 

φυλάκισε με, κόρη, στό κλουβί, 
ευτυχισμένα χρόνια νά περνάω I

Μίί.των Βετάλης

μεταξύ τών γειτονικών μερών δέν έπαρκεϊ 
πρός διατήρησιν τής δινώδους κινήσεως. 
Πολλάκις δμως παράγονται νέοι σίφωνες 
είς διάφορα μέρη τοϋ νέφους.

Τοιαύτη εινε περίπου ή ύπό τοϋΦρακλί- 
νον προταθεΐσα έξήγησις τών εκπληκτι
κών τούτων φαινομένων, ατινα πολλάκις 
έπιφέρουσι τεράστιας καταστροφάς, εΐνε 
δμως, εϋτνχώς, άγνωστα σχεδόν παρ' 
ήμΐν.

θρ. Σ. Βληόίδης. 
Διδάκτωρ Φυσικών ’Επιστημών

Η ΓΡΑΦΗ
ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΑΥΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΣ

Θέλετε νά προξενήσατε συμπάθειαν, α
γάπην, φιλίαν, έμπιστοσύνην είς έκεϊνον 
πρός τόν όποιον γράφετε; Προσπαθήσατε 
τ'αποκτήσατε γραφήν έλαφρώς κεκλιμέ- 
νην (κυρτήν) πρός τά δεξιά καί αρκετά 
εύανάγνωστον.

Ή εύθεΐα γραφή δηλοϊ δυσπιστίαν, οΐ- 
ησιν καί φυχρότητα. Όπόταν δέ αΰτη εΐνε 
κεκλιμένη πρός τ’ άριστερά, έκδηλοϊ πάν
τοτε, έκτος σπανίων έξαιρέσεων, προσ- 
ποίησιν καί έλλειφιν ειλικρίνειας.

Ή εύθεΐα γραφή, ώς καί ή κεκλιμένη 
πρός τ'άριστερά εΐνε εύχρηστος, 99 τοίς 
έκατόν, είς τάς άνωνύμους έπιστολάς. Αί 
δέ έπιστολαΐ αύται, ώς γνωστόν, εΐνε τό 
δπλον τών άνάνδρων. Ή γραφή αύτη προ
ξενεί άκουσίως δυσάρεστον έντύπωσιν καί 
αντιπάθειαν τοϊς άναγνώσταις ταύτης. 
Όταν γράφη τις έκλεκτήν καί σπουδαίαν 
έπιστολήν,” δέον νά έκλέγη τήν μάλλον 
εύάρεστον αύτω ώραν τής ήμέρας, ώς καί 
τήν καταλληλοτέραν Θέσιν, δπου σωματι
κός καί φυχικώς εύχαριστεϊται τις.

Όπόταν θέλετε νά γράφατε έπιστολήν, 
δι’ήςαίτεϊτε ύπηρεσίαν, δάνειον, βοή
θειαν, θέσιν τινά ή σύναφιν έπιχειρή 
σεως, δέον νά έκλέγητε κατά προτίμησιν 
τήν πλησιεστέραν πρός τήν μεσημβρίαν 
ώραν, πρό του γεύματος, έννοείται καί νά 
μή εΐνε ό στόμαχός σας πεπληρωμένος 
φαγητών ή ποτών. Καθήσατε κατά προτί- 
ιιησιν μόνος πλησίον τραπέζης, έναντι 
τής μεσημβρίας, μεταχειριζόμενοι λευκόν 
χάρτην, μελάνην τής άρεσκείας σας, ιδίως 
ίώδη καί γραφίδα καινουργή. Ή έπιστολή 
αΰτη δέον νά ή βραχεία, καθαρά, άνευ 
περιστροφών καί δισταγμών, τούναντίον 
δέ ένεργητική καί δ,τι έχετε νά είπατε,νά
τό γράφατε μέ δσω τό δυνατόν λέξεις όλι-
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Ή πολιτοφυλακή τής Κρήτης έν παρατάξει.

ΙΕΡΑ ΠΛΗΓΗ
— Etoat βέβαια τής καοδίας σου, αγαπητή 

μου ; Δέν άγαπής πλέον τόν Λουδοβίκον Λεσόρ;
ΊΙ Ιωάννα Καντρϊ έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Δέν δύναμαι πλέον, καί ού'τε οφείλω ν* 

αγαπώ, άπηντησε.
Μία τόσον σκοτεινή άπάντησις δέν ήρμοζεν 

είς τά χείλη, άτινα τήν έπρόφερον. Ή Δίς 
Καντρϊ μόλις διήγε τό εικοστόν δεύτερον έτος 
τή; ηλικίας της. ΤΗτο ώραία καί πλούσια. 
Κατά τήν ήλιοφώτιστον μάλιστα καϊ χειμερι
νήν έκείνην ήμέραν, οπού συνοδευομένη ύπό τή; 
έςαδελφη; της Ρεμόν, έβάδιζεν εΐς τόν κήπον 
τής Βουλόνης, ή βαρεία και στακτόχρου; εν
δυμασία της προσέδιδε περισσοτέραν έτι 
λαμπρότητα καϊ α’ίγλην είς τό πρόσωπον της, 
τό πλήρες σφρίγους και ζωής, ροδόχρουν έκ τοΰ 
καθαρού άέρος.

— ΊΙ άπόφασίς σου λοιπόν αύ'τη, έπανε- 
λάμβανεν ή Ρεμόνδη είναι άμετάκλητος ; Δια
λύεις ουτω αρραβώνας τριών έτών ;

— Ούδέποτε ήρραβωνίσθην έπισήμω; μετά 
τοΰ κ. Λεσόο.

— ”Οχι βεβαίως, παρουσία τοΰ κόσμου, τό 
γνωρίζω. Άλλ’ δταν ό ύπολοχαγός άνεχώρη- 
σε διά τό Σουδάν, τόν ’Απρίλιον τοΰ 97 είχε 
τόν λόγον σου, καθώς καί τής μητρός σου...

— Καϋμένη μητέρα ! . . .
— Συγχώρησαν με, άναπητη μου. Επανα

φέρω τήν θλΐψιν σου. Σκέψου όμως πόσον έπε- 
θύμει τόν γάμον αύτόν.

— Ά ! σιώπα ! . . .
Έπηκολούθησε σκέψις λυπηρά. Ή κυρία 

Καντρϊ πρό δύο καί ήμισυ περίπου έτών, είχεν 
ύποστή οίκτρόν θάνατον είς τήν καταστραφεΐ- 
σαν έκ τής πυρκαϊκ; αγοράν τών Άπορων. Ή 
δε θυγάτηρ της μικροΰ δεΐν ν' άπέθνησκεν έπί
σης, προσπαθούσα νά τήν σωσή.

— Ιδού, διατί, δέν δύναμαι πλέον, είπε, 
νά ελπίσω ν’ απολαύσω εύτυχίαν, ούτε καί νά 
δωσω τοιαύτην είς άλλον.

— Μία Καντρϊ ! . . . παρετήρησεν ή Ρε
μόνδη. ’Έπρεπε νά δείξγ,ς περισσοτέραν δύνα- 
μιν, σύ ήτις κατάγεσαι έζ ηρωικής οικογένειας. 
*0 Λουδοβίκος Λεσόρ, είς τάς μάχας τής ’Α
φρικής, είδε κκί αύτός, σπαραξικάρδια καϊ τρο
μερά πράγματα. Παρητήθη έκ τούτου τής 
άγάπης ; Έπληγώθη, ώς καί σύ. Φέρει έτι τό 
σημεΐον τής πληγής έπ'ι τής οφρύος του.

— Τόν καθιστά έτι ώραιότερον, έπιλέγει 
ζωηρώς ή Ιωάννα.

Ή Ρεμόνδη πζρετήρησε τήν έξαδέλφην 
της καί έλαφρώς έμειδίασεν.

Π'.εζομένη έκ τοΰ έφιάλτου κκί ονειροπο
λούσα πάντοτε ή δίς Καντρϊ προσέθηκεν :

— "Αχ! έάν άπήρχετο ένα μόνον μήνα 
μετά τήν καταστροφήν ! . . .

θά ητο πλησίον μας είς τήν αγοράν τών 
’Απόρων. Θά έσωζε τήν δυστυχή μητέρα μου.

— Καί θά έδιδε τό παράδειγμα είς τοΰς 
νέους έκείνους, οΐτινες έπαιζαν μέ τάς ράβδους 
των καί άπέτρεπον τάς γυναίκας.

— Τί λέγεις; Φαίνεται, οτι δέν ήσο έκεΐ. 
Μή έπαναλαβγ; πλέον τόν άνόητον αύτόν μύ
θον. Δέν γνωρίζω, έάν μεταξύ τών ολίγων πα
ρόντων κυρίων, τινες έφάνησαν άνανδροι. Αύτοί 
τούς όποιους είδον, όλοι έπρκξαν τό καθήκον 
των. Είς ένα δέ έξ αύτών οφείλω καί έγώ τήν 
ζωήν μου.

— Μήπως ό μυστηριώδης αύτός σωτήρ αντι
κατέστησε τόν κ. Λεσόρ; Μήπως θά νυμφευ- 
Οής αύτόν ;

— Ούδενα θά νυμφευθώ, άπήντησε μελαγ- 
χολικώς ή Ιωάννα.

Μετά τινα άρκετά μακράν σιωπήν, ή φωνή 
τής Ρεμόνδη; αντήχησε δειλώς :

— Ιωάννα, αφού είμαι τώρα βεβ/.ία, ότι 
δέν θά νυμφευθή; τόν κ. Λεσόρ, θά. σού εμπι
στευτώ κάτι. Δύνζσαι, αγαπητή μου πολύ νά 
μέ ώφελήσγς.

Ό τόνος τής φωνής της έπαλλε πκρκδόξως. 
Ή δέ Δίς Καντρϊ ώχρίασεν ολίγον.

— Όμίλει, τή λέγει.
— Ιδού . . . Έφέρθην άνοήτως . . . Ήρ· 

νεΐσο άπό τής έπιστροφής του, νά λαμβάνης 
μέρος είς τό τένις, τό κρίκετ, τάς έσπερίδας, 
οπού θά συνήντκς τόν ύπολοχαγόν κ. Λεσόρ. 
Έγώ τόν είδον συχνάκι; . . .

Ή Ιωάννα άνετριχίασε, καϊ στρεφόμενη, 
παρετήρησεν ατενώς τήν έξαδέλφην της.

— ’Άκουσον. Δέν θά σού κκκοφανή άφοΰ δέν 
τόν αγαπάς. Τω έγραψα . . . Και τώρα, ήθε
λα νά είχα αύτήν τήν έπιστολήν. Σύ μόνη δύ- 
νασαι νά τήν ζητήσης.

— Έγώ! άνέκραξεν ή Ιωάννα μετ’ανε
ξήγητου έκφράσεως.

— Βεβαίως. Είς ούδενα δύναμαι νά έμπι- 
στευθώ τοιοϋτον τι. Σέ παρακαλώ, άγαπητή 
μου, μή μέ παρεξηγή;. Μή μού άρνηθής . . . 
Ίσως έντός ολίγου συναντήσωμεν τόν κ. Λεσόρ. 
Ιίαγοδρομοΰσα μαζύ του, ζήτησον τήν έπιστο
λήν ταύτην. Είς τήν άπάντησίν του, θά εν
νόησες τά πρός έμέ αίσθήματά του.

— Τά αγνοείς, λοιπόν ;
— Μέ τί ύφος μοΰ λέγεις ταΰτα ; Τόν αγα

πάς άκόμη ;
Ή ’Ιωάννα έγέλασε νευρικώς.
— Σέ βεβαιώ, όχι. Νομίζω μάλιστα, οτι 

ούδέποτε τόν ήγάπησα.
— Τότε ... Θά ζητήσνις τήν έπιστολήν 

μου ;
— Σοϋ τό ύπόσχομαι.

>—<
Ύπό τό μακράν ΰπόστεγον, τό πλήθος διήρ- 

χετο παγοδρομοΰν πέριξ τοΰ κυλικείου καί τοΰ 
διαδρόμου, δπου ή Δίς Ρεμόνδη Μωβαρρέ έθέρ- 
μαινε τούς πόδας της εϊ'ς τινα πύραυνον πλη
σίον τοΰ τοίχου.

— Χάνετε τόν καιρόν σήμερον, Δίς, τή 
λέγει είς τών συνήθων συνοδών της.

ΊΙ Ρεμόνδη δέν άπήντησεν. Ή άμ-ηχανία έζω- 
γοαφίζετοέπί τώνλεπτών της χαρακτηριστικών. 
’Ολίγον μακρόθεν, εί; τό άκρον τοΰ κύκλου, ή 
’Ιωάννα Καντρϊ έπαγοδρόμει μετά του κ. 
ΛουδοβίκουΛεσόρ.Τί ομιλία άρα γε,μεταζυ των 
άντηλλάσσετο;

— Εννοώ, οτι θέλετε νά έχετε αύτήν τήν 
έπιστολήν, έλεγεν μέ πίκραν τινα ύπερηφά · 
νειαν ή ’Ιωάννα. Εν τούτοις όμως, παρακλή
σεις τινές τών γυναικών είναι διαταγα'ι δι’ένα 
εύγενή κύριον.

— Θεέ μου ! έψέλλισε, πώς κκτώρθωσε νά 
σάς έκλέξη ώς μεσάζουσαν ;

— Φοβεΐσθε μήπως άποσπάσω τό μυστικόν 
τής έπιστολής; Δέν πιστεύω νά μέ προσβάλ
λετε, σκεπτόμενος, οτι δύναμαι ν ’ανοίξω τόν 
φάκελλον.

— ”θΖι βεβαίως . . .

Έπρόφερε τάς δύο αύτάς λέξεις χαμηλο- 
φώνως. Τό έντιμόν του πρόσωπον πλήρες ειλι
κρίνειας καί εύγενείας, άπεδείκνυεν ανησυχίαν 
άρκετά μεγάλην διά τήν Ιωάνναν, άλλ’ άκα- 
ταμάχητον δι’ αύτόν.

— Πώς, φοβεΐσθε, λέγει, άναστενάζουσα ή 
’Ιωάννα, νά ίδήτε τήν έπιστολήν αύτήν είς 
τάς χεΐρας μου!

'Ο Λουδοβίκος, έκπεπληγμένος διά τόν ένδό- 
μυχον φόβον της, δέν ήδυνήθη παρά ν’άπαν- 
τήση άδεξίως.

— Θά έπροτίμων νά τήν στείλω κατ’ εύ- 
θεϊαν. Άλλά, αφού μού λέγετε, ότι υπάρχει 
κίνδυνος διά τήν Δα Ρεμόνδην . . .

— Καί πρό πάντων, άφοΰ σας ύπόσχομαι 
νά τήν δώσω, χωρίς νά τήν άναγνώσω...

— Σάς πιστεύω, Δίς, έχω έμπιστοσύνην είς 
τόν λόγον σας.

— ΙΙότε θά μοϋ τήν δώσετε ;
— Τό εσπέρας. Δειπνώ είς τής θείας σας, 

Κας Μοβαρέ. Θά ευρώ μέσον νά σάς τήν δώσω.
— Είμεθα σύμφωνοι, κύριε, είπε μέ ψυχρό

τητα ή Ιωάννα. Λάβετε τήν καλοσύνην νά μέ 
συνοδεύσετε, παρακαλώ.

Τήν έπαύριον, περί τάς δύο μετά μεσημ
βρίαν, ή Ρεμόνδη είσήλθεν είς τήν μικράν αί
θουσαν, δπου ή ’Ιωάννα κατεγίνετο είς τό μά
θημα τής άρπας.

— Συγγνώμην,διότι σέ διακόπτω,τή λέγει. 
’Αλλά μοΰ έπέστρεψες χθές τήν έπιστολήν τοΰ 
κ. Λεσόρ, άνευ λέξεώς τίνος, καί τήν πρωίαν 
ταύτην μοϋ είχες ένα παράξενον ύφος, διά τοΰ 
όποιου έρχομαι νά σοϋ ζητήσω εξηγήσεις.

Ένώ ώμίλει ουτω, ή Δι; Μοβαρέ παρετήρει 
μυστικώ; πρός τό μέρος κκθρέπτου, είς τό 
όποιον έπιπτε παραπέτασμα. ’Ίσως είχε, διά 
τής διαστάσεως τοΰ παραπετάσματος, άντιλη- 
φθή είς τό παρακείμενον δωμάτιον άσύνηθέ; τι 
πρόσωπον. Άλλά βεβαιωθεΐσζ δμως, έστράφη 
πρός τήν έξαδέλφην τη; καθ’ ολοκληρίαν.

— Τί έξήγησιν θέλεις ; έρωτά ή ’Ιωάννα.
Καί ήγέρθη ώχρα. 'Η λυπηρά έκφρασις τών 

οφθαλμών τη; διέψευσε τήν ηρεμίαν τή; φωνή; 
τη;·

— Άλλά ... έάν ήπζτήθης ή ίδια, βεβκι- 
οϋσα, οτι δέν αγαπά; πλέον τόν Λουδοβίκον... 
Έάν τώρα μέ έζηλοτύπεις ... Θά ήμην απα
ρηγόρητος.. .

— Νά ζηλοτυπήσω σέ
Προσεπάθει νά δώση ακατάδεκτων τόνον 

εί; τά; λεξει; της. Άλλά τά δάκρυα επλημ- 
μύρησαν τούς οφθαλμούς της.

— Είνε σκληρόν, έψέλλισεν ή ’Ιωάννα με 
λυγμούς,νά χάσω μίαν αδελφήν... Ιδού τύ παν.

— Τί θέλει; νά εϊπης μέ τοΰτο ;
— Τό ζήτημα δέν είνε νά μάθγ; έάν αγαπώ 

ή όχι τόν κ. Λεσόρ. Άλλα σύ, τήν στιγμήν
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οπού ακόμη μέ έθεωρεις μνηστήν του, μοΰ έκλε
ψες τήν καρδίαν του ... Ή προδοσία σου είναι 
ήτις μέ σπαράσσει.

— Ή προδοσία μου !..
— Ναί .. σύ... συ... ή Ρεμόνδη, τή; οποίας 

ή τρυφερότης μοί ητο τόσον γλυκεία .. ήτις μέ 
έγνώριζες καί έπρεπε νά διαβάζης είς τήν καρ
διά μου περισσότερον άφ’οτι δέν ήδυνάμην έγώ.

— Μέ διεβεβαίους οτι δέν τόν ήγάπας πλέον. 
'Υπέθετες τό εναντίον, άφοΰ [/.έ ήρώτας χθες 
ακόμη... Έγνώριζες κάλλιστα...

— Τί έγνώριζκ... Αγαπητή μου ’Ιωάννα... 
Όμίλει μου... είπέ μου τήν άλήθειαν ...

Ήθέλησε νά έναγκαλισθή τήν έξαδέλφην 
της. Άλλ ' αΰτη τήν άπέκρουσεν όρμητικώς.

— ’Έ ! τήν γνωρίζεις τήν αλήθειαν.
— Πώς ; Τόν αγαπάς πάντοτε '
— Ναί, τόν άγαπώ. Νυμφεύσου τον. Θά 

έγκαταλείψοι τόν κόσμον. Άλλά μάθε, οτι δέν 
είμαι άμοιρος τής κωμωδίας σου. Δέν ήδύνασο 
νά πιστεύσγς, οτι ή καρδία μου ήλλαξε. Και 
όταν μ’ έπρόδωσες, έγνώριζες τί έπραττες.

— Ιωάννα,λέγει ή Ρεμόνδη μέ γλυκύτητα, 
ιδού ή επιστολή,ήν έστειλα είς τόν κ. Λεσόρ... 
Άνοιξε την... καί άνάγνωσε.Τό βλέμμα αύτό... 
τόΰφος.,.Ό θυμός τής ’Ιωάννας κατεπραύνθη. 
Ήσθάνθη, άγνωστον πώς, μίαν άπίθανον έπι- 
στροφήν είς τήν δψιν τών πραγμάτων, άτινα 
τήν έβασάνιζον. Ήνοιξε τόν φάκελλον, άνέγ- 
νωσε μερικάς γραμμάς καί εξέβαλε φωνήν ύπό- 
κωφον. ’Ιδού τί έμπεριεΐχεν ή επιστολή.

« Άγαπητί κνριεη.
«Ό έρως σας πρός τήν έξαδέλφην μου βέ

βαιοί, οτι δέν ύπάρχει καταφύγιου παρά είς έμε.
Άλλά φεΰ ! έγώ ή ιδία παλαίω κατά τής 

πεισματώδους της άποφάσεως. Έάν έγνώριζκ 
τό μυστικόν της—ώς τό μαντεύω τουλάχιστον 
—ίσως νά ένικάτε τήν άντίστασίν της.

»Ή ελπίς αΰτη μέ παρορμκ νά προδώσω 
αυτό τό όποιον υποπτεύομαι, είς τήν άπόκρυ- 
φον σκέψιν της.

»Γνωρ’.ζετε, όποιος ύπήρξεν ό ηρωισμός τής 
Ιωάννας είς τήν Αγοράν τών Απόρων. 'Υπέ
φερε πολύ έκ τών καυμάτων της.Έν έξ αύτών 
τής άφήκε είς τήν κεφαλήν καί όπισθεν τοΰ 
ώτός, σημεϊον προφανές, ώς άδιόρθωτον κτύ
πημα κατά τής ωραίας της ξανθής κόμης. Μό
λις τό κτένισμά της μεταποιείται, ή άμοιρος 
έξαόέλφη μου φέρει έναγωνίως τήν χεϊρα είς 
τήν θέσιν ταύτην, διά ν’ άποκρύψή εκείνο, τό 
όποιον φαντάζεται άναμφιβόλως άσχημον, ένώ 
πραγματικώς ούδέν εινε σοβαρόν.

»Τό αίσθημα τοϋ φυσικοΰ αύτοΰ έλαττω- 
ματικοΰ γεγονότος, και μόνον αύτό τό αίσθημα, 
έχω τήν πεποιθησιν. άπομακρύνει τήν μνη
στήν σας. Κατ’ ούδένα τρόπον θά πιστεόσω, 
οτι δέν σάς αγαπά. Ή τρυφερά καί βαθεϊα της 
ψυχή σάς άνήκει. Άλλά δέν θέλει νά σάς 

προσφέρει προσβληθεϊσαν και έξηυτελισμένην 
ωραιότητα.

“Ηδη γνωρίζετε τό μικρόν μυστήριον ...» 
Νομίζετε, δτι ή αγάπη σας δύναται νά έλατ- 
τωθή ;

"Υψώνουσα τήν κεφαλήν ή ’Ιωάννα έδειξε 
το πρόσωπον της λευκότερων τοϋ χάρτου.

— Τί άπήντησεν ; έρωτά τήν Ρεμόνδην.
— “Οτι σέ λατρεύιι . . . Ήδύνασο νά άμ- 

βάλγς ;
— "Αχ ! λέγει, στενάζουσα ... Δέν εϊδεν... 

Όχι, δέν θέλω... δέν θέλω νά μέ ϊδγι !... Δέν 
θά τό αποφασίσω ποτέ 1...

Καί κρύπτουσα τό πρόσωπον έντός τών χει- 
ρώντης, έκλαυσε.

Αίφνης, έπί τής κεφαλής της ήσθάνθη νά 
πλκνώνται λεπταί χεϊρες. Ή έξαδέλφη της 
άφαιροΰσα τάς βελόνας τής κεφαλής της, έξέ- 
λισσε τήν κόμην της, παραμερίζουσα τούς έπι· 
με λώς διατεθειμένους βοστρύχους της.

—Άχ ! λέγει ή Δίς Καντρί, τούς Οφθαλ
μούς έχουσα ύγρούς έκ τών δακρύων, δέν είνε, 
αγαπητέ, τοΰτο φρικώδες ;

Μία άνδρική γλυκεία φωνή τής λέγει είς 
τό ούς :

— Η ώραιότης σας άναλάμπει έτι καλλι- 
τερον είς τήν καρδίαν μου.

Ταραχθεϊσα τότε ή ’Ιωάννα έστράφη. Ό 
Λουδοβίκος Λεσόρ, τόν όποιον διά σημείου έκά- 
λεσεν ή Ρεμόνδη έκ τοΰ παραπετάσματος, 
είσήλθεν άνευ θορύβου.

Εΐχεν είδει τό σκληρόν σημεϊον.Καί πραγμα 
τικώς ήτο αληθές, ότι ό πρός ταύτην έρως του 
εΐχεν αύξηση. Καί ή Ιωάννα δέν άμφέβαλλε 
μέ τήν ζέσιν, δι’ ής έγονυπέτησεν έμπροσθέν 
της εκείνος.

—Δέν έχω καί έγώ τήν πληγήν μου; εϊπεν 
τείνας τήν χεΐρα έπί τοΰ μετώπου του.

— Ώ! διά σάς... είνε κόσμημα δόξης.
Αΰτη έν τή θλίψει της έμειδίασε.
— Καί δι’ ύμάς... κόσμημα άγαθοεργείας.
— Τό κόσμημα αύτό, έάν γίνω σύζυγός σας, 

θά προσπαθήσω νά μή τό ίδήτε συχνάκις.
— Ποτέ, έάν θέλετε νά με άφήσετε νά 

πράξω τι.
— Πώς τοΰτο ;
Ό Λουδοβίκος έπλησιασεν ολίγον τήν μνη

στήν του καί όπως ητο γονυκλινής αί κεφαλαι 
των εύρέθησαν έπί τοΰ αύτοΰ ύψους.

—Έπιτρέπουσά μοι. έψιθυρησε χαμηλοφόνως 
νά τό κρύψω μέ τά χείλη μου.

Ή Ιωάννα Καντρί δέν έφοβήθη πλέον ν’ 
άγαπηθή όλιγώτερον, όταν ήσθάνθη τό φίλημα 
αύτό έπί τής πληγής της.

(Μέτάφρσσις) ’Αντιγόνη II.

(Εύχαρίστως άποδεξάμενοι, δημοσιεύομεν 
δύο άνέκδοτα ποιημάτια τοΰ άλήστου μνήμης 
ποιητοΰ καί φιλοσόφου Φιλίππου Α· Οίκονομί- 
δου, δστις καί ζών πολλάκις έτίμησε τό ήμέ- 
τερον έργον διά τής πολυτίμου αύτοΰ συνερ
γασίας. Τά ποιημάτια ταΰτα όφείλομεν τή 
φιλοφροσύνη τοΰ διαπρεπούς συνεργάτου τής 
«Φύσεως» κ. Αλεξάνδρου 1’ιακουμίδου, μαθη
του καί φίλου τοΰ αοιδίμου μεγάλου άνδρός].

>—<

ΤΟ ΜΕΙΔΙΑΜΑ

(Αυτοσχέδιος άπόκρισις πρός νεάνιδα, έρωτήσασάν με τ', 
είναι τό μειδίαμα ;)

•be regarder parfois el se sourire un peu...»
(VICTOR HUGO, (Les Burgraves>, 

Deuxieme partie, Sc6ne IV)
To μειδίαμα τί είναι μ’ έρωτας : ιδού συντόμως 
ζωγριφώ σοι δ,τι άλλος εις δέν περιγράφει τόμος... 
Ζωγράφων δ’ έκ τοϋ προχείρου, γραφών αυτοσχέδιόν τι, 
πρό παντός ζητώ συγγνώμην, ής καί δέομαι τωόντι.

>—■
Τό μειδίαμα είν’ άνθος τοϋρανοΰ, όπόταν, φίλη, 
είς τής καλλονής βλαστάνει τά πεφιλημένα χείλη. 
Είν’ απόπνοια τοΰ Πλάστου, θέλγητρον μυστηριώδες, 
είνε παραδείσου ρόδον καλυκίζον καί ευώδες...
Είνε άστρον περί στόμα ερωμένης άνατέλλον, 
είς τόν φίλον της ακτίνας γλυκερϊς έλπίδος στέλλον. 
Τής ψυχής τερπνή γαλήνη είς τήν οψιν κεχυμένη, 
έαρος καλή εσπέρα μαγικώς πεφωτισμένη...

>»<
’Αλλά καί φυτόν ποσάκις τό μειδίαμα δέν είναι 

δηλητήριον σταλάζον 
καί πικρίαν άποπνέον !

Φευ I καί δι’ αύτοΰ πολλάκις ποϊ" έκφαίνονται όδύναι, 
υπό τραύματα μύρια στήθος όίκτιστα σφαδάζον !... 
Όσον είν’ ώραϊον, τόσον, τόσον, είναι φρικαλέον !

>—·.
Ώ μειδίαμα, ποσάκις—τί κακία τί μανία !... 

Τοΰ θανάτου είσαι φρίκη, 
τών δαιμόνων καταδίκη,

Χλεύης, σαρκασμού σημεϊον, καί τοΰ "Αδου ειρωνεία, 
έκφρασις δεινής θυέλλης, τρικυμίας εγκαρδίου, 
αποτρόπαιος τις λάμψις αστραπής καταχθονίου !

ΧΑΙΡΕ· ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Ήτον ώραΐος καιρός δτ’ έσποΰδαζον έν 'Εσπερία 1
Οΐμοι ! παρήλθε, καί νυν συμφορών εποχή μοι έπήλθεν! 
Ώ!πώς άφίπτατ’έν τάχει δ χρόνος,τό παν μεταβάλλων! 
"Αλλος τις άνθρωπος ήμην κ’ές άλλου μέ έκαμεν άλλον! 
Φεύγ’ ή Νεότης, ό "Ερως, ή Ποίησις, θνήσκει τό Κλέος 
Ό,τι καλόν, εΰγενές, δ,τι χάριν τερπνήν άποπνέον 
Τήκεται, σδέννυτ’, εκλείπει, μαραίνεται, φθείρεται, πίπτει! 
Μάτην έλπίζ’ ή ψυχή, άπατώσιν αύτήν αί ελπίδες ! 
Μάτην ελπίζω κ’ έγώ άναγέννησιν, μάτην στενάζω, 
Πλέον παρήλθε τό Παν δι’ έμέ, διά πάντα παρήλθον ! 
"Εθχνον πριν άποθάνω, ώς έ’ζησα. φεΰ, πριν ή ζήσω.
Κ’έπαυσα παν ν'άγαπώ,πριν αρχίσω τι κάν ν’άγαπήσω! 
Χαίρετε νυν μοι, Νεότης καί "Ερως καί "Ερωτος δώρα ! 
Ποίησις, όνειρα, πόθ’ ύψηλοί καί ελπίδες χρυσά" μου ! 
Τάσεις πρός δόξαν, όρμαί εύγενεϊς καί προσπάθειαι τόσαι! 
Άνθητοΰβίου τερπνά άλλ’εύμάραντα, χαίρετε, πάντα!

+ Φίλιππος Α. ΟΙκονοηΐδης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΙΝΑ καί ΦΩΤΙΟΣ 

01 τρεις ένθουϋιώδεις Έλληνόπαιδες τοϋ έν 
Βόλω Ακραιφνούς πατριώτου καί πολυτίμου 

φίλου κ. Ίω. Κυριακοπούλου.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Βερνίκιον διά έπιχουάωτάς.

Είς 12 λίτρας οινοπνεύματος διαλύομεν 5 
χγρ. σανδαράχης 0,5 χγ?. έλεμή καί 0,6 χγρ. 
μαστίχης. Μετά τήν διάλυση» διηθούν τόύγρόν. 

Σκόνη διά τίιν πλνάιν τών ψταΟίνων 
πίλων.

Θειοθειϊκόν νάτριον είς σκόνην 100,0
Τρυγικόν οξύ είς σκόνην 20-0
Βόραξ » » 20,0
Έκ τοϋ μίγματος τούτου βοέχομεν αρκετόν 

ποσόν μέ νερόν καί τρίβομεν ή μάλλον βουρ- 
τσίζομεν τα καπέλλα.

Τό τουγικόν οξύ ελευθερώνει τό δρών θειώδες 
όξύ, ό δέ βόραξ συντείνει είς τό νά είσδύη είς 
τόν ιστόν τής ψάθης.

Βερνίκι υποδημάτων
Καλό βερνίκι ύποδημάτων κατκσκευάζομεν 

ώς εξής : Τήκομεν μαζύ 25 μ. κηροϋ Καρνκού- 
5ης καί 25 μ. ’Ιαπωνικού κηροϋ. “Οταν τά ύλικα 
ταΰτα τακοϋν περίπου κατά τό ήμισυ, προσθέ- 
τομεν 50 μ. κηροϋ καί 150 μ· κηροζίνης. Μετά 
ταΰτα άφαιροΰμεν τό δοχεΐον άπό τοΰ πυρος καί 
προσθέτομεν 20 μ. μαύρου χρώματος, άναμι- 
γνύομεν δέ καλώς έως ότου διαλυθή τό χρώμα. 
Τέλος προσθέτομεν ακόμη 10 μ. αιθάλης καί 
άνακινοΰντες καλώς 900 μ. τερεβινθελαίου.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(Κάϊρον I. Γ. Ελς)

19. Αίνιγμα.

Είς τά; χεΐρά; σου άν πέση 
τύραννος σκληρός, ωμός, 
άλλαξαν ευθύ; τήν μέση 
καί θά γείνη ποταμός

20. ‘Ρόμβος.

·+ + + + + ·

+ + + + -»

+ + +

+

Νά τεθωσιν όριζοντίως
«’) γράμμα, 6’) σχώληξ, γ") ποταμό; της ’Ασίας, S') 
αρχαίος μυθολογικός ποταμός, ε’) λέξις μή παραλλάσ- 
σουσα άναγινωσκομένη είτε άπό τής αρχής είτε άπό 
τοϋ τέλους, ~') λέξις εχουσα κατά τήν άνάγνωσιν τήν 
αύτήν ιδιότητα μέ τήν προηγουμένην, ζ’) γράμμα, 
ούτως ώστε νά άναγινώσκωνται καθέτως, ώς δεικνύου- 
σιν οί σταυροί, α’ ) αίσθημα, ούπερ άντιλαμβανόμεθα διά 
τής πρώτιστης τών αισθήσεων, β') όνομα ληστοΰ φονευ- 
θέντος ύπό τοϋ Ήρακλέους, γ' υιός τοΰ Αιόλου, θ') 
χρήσιμον φυτόν, ε') αντωνυμία.

21· Λογοπαιγνικΐι ίοώτηιΐις.
Ποιος ομοιάζει μέ γυαλί ;

22- Φωνηεντόλιπον.
.ν τ. .. τ. π.λ.

23. Φύρδην μϊγδην.
' Απειροϋσι βαθοτεχθρικής.

24. Διπλή άκοοιίτιχάς·

+ ■ ■ · + 

+ ..· + 

+ -.·· + 

+ ···· +

Νά τεθωσιν όριζοντίως
α") όνομα προφήτου. 6') θυγάτηρ τοϋ Θέστίου, γ') εί; 
τών κατά τή; Τροίας έκστρατευσάντων Ελλήνων, δ ) 
πόλις τής Ελλάδος, ε'; λίμνη τής Στερεί; Ελλάδος, 

θυγάτηο αρχαίου βασιλεως τών Μεγάρων
οϋτως ώστε να άναγινώσκωνται καθέτως έν μέν τή 
αρχή υιός τις τοϋ Βήλου, έν δέ τώ τέλει γνωστή πό
λις ·τής ‘Ελλάδος.

—fcssejressH-

ΕΓΓϊ’ΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ευοίωνοι έτελέσθε,σαν έ. Βάλω οί αρραβώνες τής 

διαπρεπούς καί λαμπρά; δεσπ-.ινίδο; 'Αντιγόνης Ι.Μα>- 
prii'rov, πεφιλημένη; αδελφής τοϋ εγκρίτου χειρουργού 
ίατροϋ κ Ν. Μωραίτου, μετά τοϋ είς A 1>υιι-Κι-Bir 
τή; Αίγυπτου εργαζομένου επίλεκτου ΙΙηλιορείτου κ. 
’■Αποστόλου Βαρώνη.

ΊΙ «Φύσις· ιδιαιτέρως χαίρει διά τόν ευτυχή αρρα
βώνα καί εύχεται είς τό εύάρμοστον ζεύγος τήν στέψιν 

ταχείαν

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,,

Λ. Π. ’Αλεξάνδρειαν. ’Επιστολή έλήφθη. 
Άναμένομεν, ώς γράφετε, αποτέλεσμα. — Μ. X Τ ύ- 
ν ι δ α. Επιστολή έλήφθη. Διεύθυνσι; ήλλάγη "Εχει 
καλώς. Γράφομεν. — I. Σ. Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν. 
Συνέχειαν σας άπεστείλαμεν. ’Ελπίζομεν εΰχαριστη- 
Θή;ε.-Μ· Δ. Τ ρ ί π ο λ ι ν Σύνδρομα! έλήφθησαν. 
’Αποδείξεις έστάλησαν Εύχαριστοϋμεν. — Δ. Σ. Α ϊ- 
γ ι ο ν. Δεχόμεθα, ώς γράφετε, διά παραγγελίας σας. 
Στείλα’ε άντίτιμον. — Β. Β. Κ ω ν'π ο λ ι ν Συν
δρομή έλήφθη Σάς ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν σει
ράν φυλλαδίων — Μ Ν. Ζ ά κ υ ν θ ο ν. Δέν δυνά- 
μεθα νά άναλάβωμεν τοιαύτην ευθύνην. Ταχυδρομικώς 
έξηγούμεθα. — Κ Μ Μυτιλήνην. Συνδρομή 
έλήφθ. Άπόδειξις στέλλεται ταχυδρομικώς — Μ. Σ. 
Κάϊρον Τόμοι έστάλησαν. Άναμένομεν νεωτέ- 
ραν σας —Π. Π. Τ ρ ί π ο λ ι ν. — ’Αντίτιμου έλή
φθη. Ψυχολογική διάγνωσις στελλεται προσεχώς.-Ο 
Σ. Βώλον. "Εχει καλώς ’Ενεγράψαμεν καί φί
λον σας. —Δ Ν. Τραπεζουντα Συνδρομή έ
λήφθη Εύχαριστοϋμεν.— Β. X. Ν ε ά π ο λ ι ν. Έ- 
π.στολή έλήφθη Ταχυδρομικώς γράφομεν Εΐμεθα σύμ-

ΕΑΑΗΝ0--Α1ΓΪΠΤΙΑΚ0Ν
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ

’Εγγράφονται έν αύτω συνδρομηταΐ εις ε
φημερίδας καί περιοδικά. ‘Ωσαύτως

Είσπράττονται αποδείξεις καί λογαριασμοί. 
Άποοτέλλονται τχγ. δέματα είς Αίγυπτον. 
Πωλοϋνται διάφορα περιοδικά, του έσωτε- 

ρικοΰ καί εξωτερικού.
Φωτογράφησις οίουδήποτε αντικειμένου.
Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs).
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
Κατασκευάζονται ζιγκογρκφ/κι (cliches) καί 

προβολείς αυθημερόν.
Γίνονται δεκταί καί αντιπροσωπεία!.

Γραφεία : ’Αδελφοί Ιϊοίντεζη ("Εναντι 
Κήπου Υπουργείου Οικονομικών).ΈΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ

Μεγάλην έκδούλευόιν Οέλομεν παρέχει έφε- 
ξής τοίς ήμετέροις ΰυνδρομηταΐς διά της ά- 
ποκαλύήτεως παντί βουλομένφ της προσωπι
κής Ιδιότητάς του, ήτοι τοΰ χαρακτήρος του, 
προσόντων καί έλαττωμάτων του, πρός μελέ
την καί δδηγίαν τών πράξεων του έν τώ πα- 
ρόντι καί έν τφ μέλλοντι έπί τμ ράοει προσ
φάτου, εί δυνατόν, Φωτογραφίας, άποάτελλο- 
μένης ήμϊν μετά ΰημειώΰεως άκριόοΰς ϋπι- 
άϋεν αυτής τοϋ ονόματος, έπαγγέλματος, η
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής.

Ιΐάάα άποότολή φωτογραφίας θέλει duvo- 
δεύεόθαι καί υπό 5 δραχμών, δι’ έξοδα τής 
άχετικής ΰπηοεάίας.

’Εξήγηόις παντός όνείρου δρ. 3.
ΊΙ ΔιεύΟυνάις


