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(Συνέχεια καί τέλος)
Τα άνωτέρω ίπιτρέπουσιν ήμϊν νά θεωρήσω ■ 

μεν ιός λελνμένον τό οπουδαϊον, <> προέθηκα 
ζήτημα σχετικώς τή ήλικία τοϋ '[Ιλίου. Αφοΰ 
πράγματι γνωρίζομεν ήδη. δτι δ Σείριος καί οι 
Ανάλογοι αύτώ Αστέρες είσί θερμότεροι αύτοΰ, 
προφανώς ΐπεται.ώς τοϋ'.ο Απέδειξα,δτι <"Ηλιος 
κλίνει πρός το τέλος τοϋ σταδίου τον. Έκ τού ■ 
του ίπιπροστίθημι ότι εύρίσκεται είς τό στά- 
διον τής άποψύξέώς του καί δτι ί> Απολειπόμε
νος αι’τώ χρόνος προς ζωήν είναι πολύ βραχύ
τερος τοϋ διαρεύσαντος Από τής συστάσεώς του. 
Ί1 φύξις καί ή εντελής ’έκλειφις τής θερμότη
τας τοϋ [Ιλίου είναι εγγύς ήδη—άοτρονομικώς 
δμιλοΰντες - και ύπολογίζοντες, ουμπεραίνομεν 
δτι θά διαρεύσωσιν έτι μόλις εκατομμύρια τινά 
ετών τό πολύ,

Ύπελόγισα οτι εάν <5 Ηλιος είχε τήν θερ
μοκρασίαν τοϋ Σείριον, ή ζωή θά ήτο Αδύνατος 
ίπί τής γης, καθόσον όλα τά διά τους οργανι
σμούς Απαιτούμενα ρευστά θά ήσαν εν καταστή
σει άναβράσεως. Τούντεϋθεν έπεται, ϋτΐ ή εμ· 
φάνισις τής ζωής ίπί τής σφαίρας μας είναι 
Αναντιρρήτως μεταγενεστέρα τής Αποχής, καθ 
ζ»· <5 "Ηλιος εΰρίσκετο εν τή φάοει τής νπάρ- 
ξεως ήι· ό Σείριος διατρέχει τό γε νΰν έχον. 
Τοΰτο δέ Αξακριβοΰτοι έτι περισσότερον. επΐσερ 
ίταρατι/ρεΐται δτι ή εσωτερική θερμότης τής Τής 
ήλαττώθη εκτοτε προφανώς καί αΰτη.

Είς ίκ τώ»· περιεργοτέρων Αστέρων, ούτινος 
καταμέτρησα τ'ην θερμοκρασίαν είναι καί ό ό τοΰ 
δστερισιιον τοΰ Κηφέως. Ό Αστήρ οντος δέν 
έΐΐ'ιιι Απλανής, Αλλά τό φώς τον μεταλλάσσει 
διαρκώς καί μεταβαίνει τακτικώς κατά τρομε
ρόν Από τοϋ 3ου είς τό δον μέγεθος, ινα Απα- 
νέλθη είτα μετά δύο ήμέρας είς τήν Αρχέγονον 
αύτοΰ λάμφιν καί ίξακολουθήση ίκ νέον άορί- 
οτως τον αύτόν τών φαινομένων κύκλον.

"Αρα έξηκριβεόσαμεν, δτι ή θερμοκρασία τοϋ 
ασιέρος τούτου Ακολουθεί παράλληλον προς τήν 
φωτεινήν αύτοΰ μεταβολήν πορείαν' έχει δέ πε 
ρίπον 4,550ί κατά τήν στιγμήν τής ελάχιστης 
λάμψεως καί (> 90(Ρ κατά τ'ην στιγμήν τής με
γίστης. Τό γεγονός τοΰτο άγει ημάς είς ορίζον
τας πολύ περιέργους δοον Αφορϊ) είς τά φαι
νόμενα. ών ό όστήρ ούτος Αποτελεί τήν έδραν 
καί επιτρέπει ήιιΐν νά διιδωμεν τήν Ακριβή αι
τίαν τώ»· παραδόξων αύτοΰ λαμπρών μεταβολών.

"Οπως καί αν ή τί θά έλεγαν οί άκαταπαΰ- 
στως παράπονού μενοι εκ τών μεταβολών τής 
γηΐνης θερμοκρασίας, ίάν περιεφερόμεθα περί 
τόν ό τοΰ Κηφέως, Ίντ! τοΰ 'Ηλιου ; δστις, 
ειρήσθω εν παρόδφ, καί παρά τάς κηλίδας του, 
είναι εστία ίπαρκώς κανονική, αί δέ μικραι ενυ ■

Σχηματισμός άότέρος έκ τής όυμτυκνώόεως 
τών μορίων τοΰ νεφελώματος.
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πάρχονσαι κλιματολογικαί μεταβολαί είναι Ελά
χιστοι Απέναντι τών κυριαρχουσεον εν τώ κό
σμο) τοΰ δ Κηφέως'ένέχουσι δ’Αφ'έτέρου τό προ 
τήρημα να παρέχωσιν Ανεξάντλητου τροφήν τοΐς 
τρισί τετάρτοις τών Ανθρωπίνων κοινωνιών αϊ
τινες θά Ετήκοντο Αναμφιβύλως,ίάν ή τε βροχή 
καί υ ωραίος καιρός διετέλουν εν τή μικρά 
σφαίρα μας εντελώς κανονικοί.

II οΰοάνιος χημεία 

καί τδ δνειρον τών αλχημιδτών»

Μεταξύ των μάλλον υποθετικών συνε
πειών, ας σννεπάγονσι τά σχετικά ταΰτα προς 
τάς Αστρικάς θερμοκρασίας Αποτελέσματα, άρ 
μύζει ιδίως νά σημειτύσωμεν. Ενεκα τής ύψηλής 
φιλοσοφικής σημαντικότητός των, τις συσχετιζο- 
μένας πρός τήν μετουσίωση· ταύτην τών μετάλ
λων, ήν μετ' επιμονής επεδϊωκον οί Αλχημισταί 
τοΰ μεσαιώνος.

Πας τις γινώοκει πώς, χάρις τώ φασματο
σκοπία), δυνάμεθα τό γε νΰν Εχον Ασφαλώς ν 
Αναλύσω μεν,εος εν ναλίνφ βίκτρ Εργαστηρίουτινός, 
τάς ίνυπαρχούσας ουσίας εν ταϊς γιγαντώδεσι 
καί άπομεμακρυσμέναις χοάναις, οΐαι είσ'ιν σι 
Αστέρες.

Σχήμα άΟτρικοΰ φαιίματοΰκοπίου.

Τό άπλονστερον σχήμα τον Αστρικον φασμα
τοσκοπίαν, ΰπερ παρατίθεμεν ώδε, απλώς ούγ- 
κειται υπό τηλεσκοπίου, πρύ τοϋ φακοϋ τοϋ ό
ποιου εΰρίσκεται ΰάλινον πρίσμα. Διά τής ένερ 
γειας δέ τοϋ πρίσματος τούτον τό Απολαμβα 
νόμενον Από τίνος Αστέρας λευκόν φώς Απο
συντίθεται καί Εξαπλονται ώς φάσμα, περιέχον 
τάς διαφόρους Αποχρώσεις τον ουρανίου τόξου 
καί ας λαμβάνομεν εν τή εστία τοϋ τηλεσκοπίου 
επί 9Φωτογραφικής πλακάς. Γινώσκομεν δέ, ΰτι 
αύται είσ'ιν αί μελανοί ή λαμπεροί γραμμαί δι 
ών αύλακίζεται τό ούτως Απολαμβανόμενου φά
σμα (καί τών όποιων έκάστη χαρακτηρίζεται 
ύπό δεδομένου χημικού στοιχείου), αϊτινες δι
δάσκουσα· ήμάς πιρί τής χημικής συνθέοεως 
τών Αστέρων

Συνεπώς έξηκρίβωσαν, ΰτι το πλεΐοτον τών 
ούτως Ιμφαινομένων σωμάτων έν τοΐς Αστέροις 
είσί στοιχεία γνωστά έπί τής Γής μας, ΰπερ 
ίστίν ή ώραιοτέρα άπόδειξις τής χημικής μο- 
νάδος τοΰ Σύμπαντος. Αλλά γνωρίζοιιεν Αλλως 
τε τήν σήμερον, δη. χάρις ιδίως τάϊς Εργασίαις 
σεβαστού και διάσημου Αγγλου Αστρονόμου, τοΰ 

σερ Νόρμαν Λόκκιερ, ΰτι ό Αριθμός και ή Ανα 
λόγια τών στοιχεία»· τούτων πολύ διαφέρουσ 
Από Αστέρας είς Αλλον. "Εν τισιν αοτρασιν. ώς 
έν τή Βελλατρίκη αί γραμμαί τών μετάλλων Ελ- 
λείπουσιν, ένώ ευρίσκομιν μόνον τάς προκε 
χωρημένας γραμμάς τών δύο ελαφροτάτων Αε 
ρίων, ίίτινα είσί γνωστά, τό ήλιον και τό ύδρο- 
γόνον. Είς ετέρους Αστέρας,ώς είς τόν Σείριον, 
αί γραμμαί τοϋ ήλιου είσ'ιν ήττον Ισχυροί,αί τοϋ 
υδρογόνου πάντοτε Εντατικοί, ενώ Αρχίζουν ν' 
Αναφαίνονται αί γραμμαί τών μετάλλων. Κατό
πιν έρχεται ή τάξις τών ηλιακών λεγομένων 
Αστέρων, ένθα ολα σχεδόν τά γνωστά μέταλλα 
είσ'ιν έν άξιοαημειώτφ ποσότητι εος έν τώΉλ.ίφ 
καί τέλος ευρίσκομεν κατηγορίαν τινι'ι ερυθρών 
Αστέρων, είς τήν όποιαν Ανήκει <5 Βετελγέζ, ένθα 
αί γραμμαί τών βαρέων μετάλλων είσί πολύ έτι 
προκεχωρημέναι ή έν τώ Πλίφ καί δπον βλέπο
με.)· άναφαινομένας τάς γραμμάς μερικών μεταλ
λικών συνθέσεων, ώς τάς τοΰ δξειδίου τοϋ τι ■ 
τόνου κτλ.

Συνεπώς <5 διάσημος Αγγλος Νόρμαν κατόπιν 
μεγάλης σειράς μελέτης, ήχθη είς τό συμπέρα
σμα, ΰτι ή προϊοΰοα έξαφάνισις τών συνθέτων 
σωμάτων, εϊτα δέ τών βαρέων μετάλλων, καθ 
ΰσον τις προβαίνει Από τών ερυθρών Αστέρων 
είς τους περιέχοντας τό ήλιον, δφείλεται είς τό 
οτι Αναμφιβόλως ή θερμοκρασία αυξάνει κανό- 
νικώς έκ τών πρώτων είς τούς δευτέρους. Υπό 
τήν Επίδραειν τής αύξομένης θερμοκρασίας ταύ
της. τά βαρύτερα μέταλλα, ήτοι εκείνα, ών ή 
μοριακή σύνθεσις είναι ή μάλλον σύνθετος και 
τούντεϋθεν ή μάλλον εύθρυπτος θά Απεσυνετί- 
θεντο βαθμηδόν, Γνα σχηματίσωσιν ελαφρότερα 
μέταλλα' Αλλά καί ταΰτα, έάν ή θερμοκρασία 
των αύξηση θά διαλνθώσι, ούτω δε έν τοΐς θερ- 
μοτέροις Αστρασι, πάντα τά σώματα θά μετε- 
βάλλοντο εις ύδρογόνον καί είς ήλιον, δηλ. 
είς τά δύο Ελαφρότερα έκ τών γνωστών στοι 
χείων.

Καθ ήν Εποχήν ·ί Νόρμαν Λόκκιερ εξέθετε 
τάς ιδέας ταντας καί μολονότι αύται προήρχεντο 
εξ Ασφαλών πειραμάτων καί βαθείας μελέτης 
τών Αστρικών φασμάτων, έν τούτοις έφάνησαν 
Επαναστατικοί τοΐς πλείστοις χημικοΐς. Κατά τόν 
σοφόν τούτον, εν μόρων σιδήρου καί εν μόρων 
χρυσού δέν διαφέρουοι κατ ουσίαν Αλλήλων, 
Αλλά τουναντίον συνίστανται Από τών αυτών Αρ
χικών στοιχείων, Απλώς οντων ήνωμένων κατά 
διαφόρους Αναλογίας.

Καί. τί θά έλεγόν τινες, έάν ευρισκόμεθα επί 
τοϋ δ τοϋ Ταύρου ; Οι'δέ.ν παράπονου θά ήκού- 
ετο βεβαίως, διά τόν άπλούστατον λόγον, ΰτι 
πάντες θά είχον μεταβληθή είς Ατμόν.

Ιδού καί δ πίναξ τών Απολύτων θερμοκρα
σιών :
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Συνεπώς τά σχετικά Αποτελέσματα τών 
θερμοκρασία»· τών Αστέρα»·, ώς έξεθέσα- 
μεν Ανωθι. έπιβεβαιοΰοιν Απροσδσκήτως τάς 
βαθείας σκέι/'είς τοΰ σέρ Νόρμαν Λόκκιερ 
Επί σημαντικού σημείου. Καί όντως, οί d- 
στέρες. είς οΰς εύρομεν θερμοκρασίαν έκ 
τών ύη'ηλοτάτων, είναι Ακριβώς οί Αστέρες οί 
περιέχοντες ήλιον' εξάγεται δ’ εκ τών καταμε - 
τρήσεων μας, ΰτι ή θερμοκρασία έλαττοϋται εφ’ 
ΰσον μεταβαίνομεν έκ τών Αστέρων τούτων είς 
νους Αστέρας τούς περιέχοντας ύδρσγόνον, είτα 
εις τούς Αστέρας τοΰ ήμετέρου τύπου, καί είτα 
είς τούς συνισταμένους έκ μεταλλικών ουσιών 
τύπους.'Επί τοΰ σημείου τούτου ή παρατήρησις 
συνίδει εντελώς πρός τάς υποθέσεις τοΰ Λόκκιερ.

Έτέρα Επιβεβαίωοις, προερχομένη εξ αυτής 
τής χημείας, είναι καί ή προσφάτως έξαγγελο- 
μένη εκ τών Αναζητήσεων τοΰ λόρδου Ράμσαι. 
Ό μέγας ούτος χημικός, είς δν δφείλεται ήδη ή 
Ανακάλυφις τοΰ γήινου ήλιου, επραγματοποίησε 
κατόπιν Αξιοσημειώτου σειράς παρατηρήσεων 
κατά πρώτον τήν μετατροπήν τής έκπορεύσεως 
τοΰ ραδίου είς ήλιον καί είτα τήν τών διαφόρων 
μέταλλο»· είς Ανθρακα.

Ούτως ή μετατροπή τών στοιχείο»· δέν θεω
ρείται πλέον Αδύνατος και συνεπτός υπήρχε τι 
Ακριβές είς τάς παραδόξους Αναζητήσεις, δι' ών 
οί Αλχημισταί τοΰ μεσαίιονος έζήτουν νά κατα
σκευάσουν χρυσόν Εκ κοινού μετάλλου. Καί δεν 
υπάρχει Αμφιβολία, ΰτι ή Αμάθεια καί ’ χον
δρός εμπειρισμός διηύθυνε τά πειράματά των. 
Άλλ’ όμως παρ δλα ταΰτα καί Ασυνειδήτως 
ήσαν οί κληρονόμοι τής μεγάλης Εκείνης ιδέας 
τής χημικής μονάδος τής ύλης, ήτις μάς μετε- 
δόθη έκ τών μαθητών τοΰ ’Επικούρου καί ήν ή 
νεωτέρα Αστρονομία πρώτη θά συνετελέση να 
θέση Εν τω θώκω τών γεγονότων.

('Εκ τοϋ γαλλικού)
Φ. Π. Κάρολος Νόρίϊτιαν

’Αστρονόμο;
τών

τοϋ 
Παρ

Άστεροσχοπ
ίσιων.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ

Γά θαλάσσια λουτρά ήσαν γυαιστά ιίττό τούς 
αρχαιότατους χρόνους, ώς εμφαίνετιιι ίκ δια
φόρων συγγραμμάτων αρχαίων συγγραφέων.

Τό θαλάσσιον ύδωρ ενέχει είς μεγάλην ττοσυ · 
τητα χλωριοΰχου νατριον. όντυς διάφορου τήν 
■ποσότητα άναλόγως τών θαλασσών, ττρϋς δ' 
ενέχει καλιού, άσ/3έστιον, θειικόν μαγνησίου 
καί τέλος βρώμιου και ίώδιον έν ελάχιστη Ο
μως ττοσότητι ταΰτα.

ΤΙ θερμοκρασία τοΰ θαλασσίου ΰδατος ποι
κίλλει. κυμαινόμενη άπό 151·'—2(7° έ. ΤΙ ωφέ
λεια τών θαλασσίων λουτρών επέρχεται ώς εκ 
τών βαθειών εισπνοών, ών ποιουμεθα λουόμενοι 
και δι' ών άναπνέομεν τόν τής θαλάσσης κα
θαρά» ατον άερα, έκ τοΰ καθαρισμού τοΰ σώμα
τος ήμών δι' οΰ γίγνεται φυσιολογικώς ή άδι)· 
λος άιαπνοή. προσεπιτούτοις έκ τών διάφορων 
κινήσεων, ών ποιείται ό κολυμβών. αϊτινες 
έπαγονται την ασκησιν των μυωυ του σώματος 
καί τέλος έκ τής θερμοκρασίας τοΰ ΰδατος καί 
τών συστατικών αύτοΰ ‘Λς είσέλθη τις εις τί/ν 
θάλασσαν αισθάνεται αίσθημα ψύχους, οπερ 
είνε άλλοτε άλλο άναλόγως τής διαφοράς 
τής θερμοκρασίας τοΰ καταδυομένου σώ
ματος και τής θαλασσής. Κατά τήν διάρκειαν
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τοΰ ψύχους τά περιφερικά αγγεία συσπώνται 
και ενεκεν τούτου τό αίμα μεταβαίνει έκ της 
περιφέρειας είς τά εντός τοΰ σώματος ημών 
όργανα. I Ιροσεπιτούτοις αί αναπνευστικοί κι
νήσεις επιταχύνονται καϊ αίσθημα δύσπνοιας 
καταλαμβάνει τον λουόμενον. Μετά τό αίσθημα 
τοΰ ψύχους ό λουόμενο. καταλαμβάνεται ύπό 
εύχαρίστου αισθήματος. Κατά τοΰτο τά περί - 
φερικ/ι ayyeia επανέρχονται είς τήν προτέραν 
αύτών φυσιολογικήν ενέργειαν, κατ ' ακολουθίαν 
τό αιμα επανέρχεται εϊς τήν περιφέρειαν. Η 
μεταβολή αυτή ή μετάβασις δήλον ότι έκ τής 
περιφέρειας είς τά εσωτερικά όργανα καϊ ή εκ 
τούτων εις ταύτην εινε ό σπουδαιότερος παρά
γων -τής ωφελιμότητος τών θαλασσίων λου 
τρων, καθότι κατά ταύτην αυξάνονται αί εν 
τώ οργανισμώ ημών γιγνόμεναι όξειδωτικαί έπε- 
ξεργασίαι, καθ’ άς τό ανθρακικόν οξύ προϊόν 
τών διάφορων καύσεων εξέρχεται, τό ύ’ όξυγό 
νον λαμβάνεται έν μείζονι μοίρα' τέλος διεγεί- 
ρονται τά αισθητικά νεύρα, ών ή διέγερσις 
μεταβαίνει καϊ εις τό κεντρικόν νευρικόν σύ
στημα, ών ένεκα ή ενέργεια τοΰ νευρικού συ
στήματος αυξάνεται.

Έκ τών λουομένων ο! υγιείς καϊ δή οί εϊς 
την ψυχρολουσίαν εϊοιθότες, ώς τά πολλά, 
ούδέν δυσάρεστον αίσθημα αισθάνονται εϊσερ 
χόμενοι εις τήν θάλασσαν, έν ώ οί νευρικοί καϊ 
οι «ς τήν γεροντικήν ηλικίαν έγγίξοντες, υπό 
σφοδροτάτου ρίγους καταλαμβάνονται μόλις 
εισέλθουν είς τήν θάλασσαν, ή χροιά των καθί
σταται κυανωπή, προς δέ σκοτοδινία, παλμοί 
καϊ βήξ τις ελαφρός ταλαιπωρεί τουτους. 
Ιίχθμηδόν όμως τά δυσάρεστα ταΰτα φαινόμενα 
εκλείπουσιν η μάλλον έλαττοΰνται κατά πολύ.
Αλλοι τέλος ούδολως ανέχονται τά θαλάσσια 

λουτρά' φρονώ) όμως ότι καί οί τοιοΰτοι δύναν- 
ται να έθισθώσιν εις ταΰτα σύν τώ χρόνω.

Κατά τα πρώιτα θαλασσια λουτρά οί πλεΐ- 
στοι αισθάνονται σωματικήν καί πνευματι ■ 
κήν ατονίαν, ό δ’ ύπνος των είνε βαθύς 
καί ήρεμος. Τά φαινόμενα ταΰτα μετά τι- 
νας ημέρας έκλείπουσιν, ό δέ πρώην νωθρός 
καταλαμβάνεται ύπό ζωηρότητος. Τά τής κα- 
ταπτωσεως συμπτώματα είς τινας οργανισμούς 
εισιν εντεταμμένα, ώστε άυαγκάξουσι τούς τοι - 
ούτους νά παύσωσι λουόμενοι. Οί τοιοΰτοι δήλον 
οτι ταλαιπωρούνται ύπό κνησμού τοΰ δέρματος 
έντονου γενικής ατονίας, βάρους εϊς τό στήθος, 
σκοτοδινίας καί άλλων.

Καί ήδη δι’ ολίγων θά αναφέρω κανόνας τι- 
νάς. ους δέον οί λουομενοι ι·ά άκολουθώσιν : 
Απαγορεύεται αύστηρώς το θαλάσσιον λουτρόν 

εις τον εχοντα πλήρη τόν στόμαχον, κατ’ ακο
λουθίαν τοΰτο δέον νά γίνηται τήν πρωίαν ή τήν 
εσπέραν ή τέλος τήν μεσημβρίαν μίαν ώραν 
προ τού φαγητού.

Ο λουσμένος δέον νά έμβαπτίζη ολόκληρον 

τό σώμα αύτοΰ μόλις εϊσέλθη εις τήν θάλασ
σαν, έν αυτή δ’ ευρισκόμενος, ε'άρ άγνοή νά κο- 
λυμβα, πρέπει νά κινή, ότε μέν τά άνω, ότε δέ 
τα κάτω αύτοΰ άκρα.

Τά πρώτα λουτρά πρέπει νά μή παρατείνων- 
ται πέραν τών 3 έως 5' λεπτών τής ώρας, 
βραδύτερου όμως δύναται νά παραταθώσι πλειό- 
τερον, ούχΐ όμως και πέραν τών 10' ή 15' λε- 
πτώιν. Απαγορεύεται αύστηρώς όπως ό λουσ
μένος εισέρχεται καϊ έξέρχεται κατ’ έπανάλη- 
ψιν τής θαλάσσης.

Αμα ό λουσθεϊς έξέλθη τής θαλάσσης περί· 
τυλίσσεται διά σιιδόνης, σπογγίζει τό σώμα αύ
τοΰ καλώίς μετά μικρός τίνος έντάσεως, μέχρις 
οι* τό δέρμα έρυθριάσει πως. Άφ’ ου ταχέως 
ένδυθή δέον νά ποιήσητιιι κινήσεις τούλάχιστον 
έπί έν τέταρτον τής ώρας.Έάυ μεθ’όλα ταΰτα τό 
ψύχος έξακολουθή, ώς εις τινας οργανισμούς 
συμβαίνει, τότε πίνει ολίγον οινοπνευματώδες 
ποτόν ή τέλος πόμα θερμόν ώς καφφέι·, τέϊον, 
τύλλιον.

1 α θαλάσσια λουτρά ένδείκνυνται είς ό
σους ιδρώνουν μέ τήν έλαχίστην κίνησιν, εϊς 
τούς χοιραδικούς, ραχιτικούς, χλωρωτικούς 
καϊ τέλος είς τούς αναιμικούς. ’Αντευ- 
δείκυυνται είς τάς έγγύους, είς τούς προδια
τεθειμένους εϊς συμφορήσεις κυρίως τοΰ έγκεφά- 
λου καί τών πνευμόνων, είς τούς καρδιακούς, είς 
τάς θηλαζούσιις, είς παιδϊα ελασσόνα τών τριών 
ετών ηλικίας, είς τούς υπέρ τά 50 έτη γεγονό
τος καί τέλος είς παντας τούς πολύ έξηντλη- 
μένους οργανισμούς. Τέλος ή καλλιτέρα έποχή 
των θαλασσίων λουτρών είνε άπό Μαίοο μέχρι 
τοΰ πρώτου δεκαημέρου τού Ιουλίου καί ό Σε
πτέμβριος μήν,όστις είνε ό μάλλον κατάλληλος 
διά θαλασσια λουτρά.

Γεώργιος Α. ΒεΟανόπονλος 
’Ιατρός.—Διευθυντής τής «Πανελληνίου 

Έπιθεωρήσεως».

ΜΙΑ ΑΤΡΙΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Ή πεϊρχ διδάσκει, ότι τό ψύχος ωφελεί τήν 
πεψιν έν ώρχ χεΐ[Χ.ώνος, ένω τουναντίον ή θερ- 
μύτης βλάπτει αύτήν έν ώρα θέρους. Δέον άρζ 
τόν υ,έν χειμώνα νά τρωγοαεν μετά θάρρους, 
τό δέ θέρος ν’ άπέχωμεν, ζσω δυνατόν. ’Αλλά 
ποΰ ν’ άποδώσωμεν τήν διαφοράν αυτήν τής 
ένεργείας ; Είς φυσιολογικωτάτην αιτίαν. Έν 
τω στομζχω γίνεται ή χαύσις τών τροφών, 
οπού επενεργεί έπωφελέστερον ό αήρ ή τό ψύ- 
χος ή θερμότης κζ· ό θερμός αήρ. Επομένως 
τόν χειμώνα τρώγετε όσον θέλετε, αρκεί νά 
διάγετε έν ψυχρω περιβαλλοντι καί ούχΐ έν 
θερμοΐς δωμάτιο·.;. ‘Ο εισερχόμενος ψυχρός αήρ 
έν τω στομάχι.» διευκολύνει τήν κχΰσιν καϊ 
χώνευσιν τών έν αύτώ τροφών. Φ. 11.

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΩΝ

Γνωστόν βεβαίως τυγχάνει (*), 8τι ύπάνχουσι τόσο · 
μεταξύ τού φυτικού βασιλείου φυτά, οσον καί μεταξύ 
τοΰ ζωϊκού τοιούτου ζώα, ίτινα έκπέμπουσιν είτε 
άο’ όλου τού σώματός των, είτε άπό ιδιαιτέρων με- 
ρδν αυτού φώς άλλοτε ασθενές, άλλοτε όμως ισχυ
ρόν. Είναι γνωστή το'ς πασιν ή πυγοίαμώς, τό φω- 
τοβόλον τοΰτο έντομον,επίσης ο! τόν φωσφορισμόν τή; 
θχλάσσης προκαλοϋνες μικροοργανισμοί άπό αρχαιό
τατων χρόνων. Κατά τςύς νεωτέρους 8μως χρόνςυς 
διά τής τελειοτέρας μελέτης, έξερευνήτεως τών θα
λασσίων άπροσίτων αδύτων ανεκαλύφθησαν πολλά 
άλλα έτι φωτοβόλα φυτά κα' ζώα,κατέχοντα μάλιστα 
καί ίδιαίτεςα ϊογανα φωτός.

Ta φωτιστικά εμως οςγανα τών ζώων ίξητάσθησαν 
>α' ήαευν’θησαν λεπτομερώς τό πρώ·ον ήδη χατά τά 
τελευταία ετη. ’Εσχάτως δέ μόλις ίγένετο γνωστόν, 
8τι ζώά τινα χατέχουσι φωτιστικά; συσκευάς όμοιας 
πρός έκείνας,ί: σήμ'ερον ή άνθρωπότης μεταχαιρίζεται 
πρός φωτισμόν Εύρίσκει τις έξετάζων είς τά ζώα ταΰτα 
προβολείς φωτός, φακούς καί ϊή συσκευάς τινας, τάς 
όπο'ας κατά τά τελευταία ετη ή ανθρώπινη επιστήμη 
εφεύρε καί έφήομοσε. Μέχρι πρό ολίγου _ δέ ού- 
δεΐς λεπτομερέστερον έξήτασε κατά πόσον αί ζωίκαί 
συσχευαί φωτισμού συμφωνοΰσι μέ τάς ήμετέρας τεχ
νητά; τοιαύτας. ’Εσχάτως ό Chum ό ερευνητή; τών 
άδυτων τοΰ θαλασσίου βυθού καί μετ’ αυτόν πολλοί 
άλλοι, έν οί; καί ό δόκτωρ ιατρό; Thilo έξήτασεν 
μετά μείζονος προσοχή; τήν ομοιότητα τών φωτιστι
κών συσκευών τών ζώων πρός τάς τής τέχνης' καί 
κατέδειξαν πώς δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν αί με
γάλα; πρόοδοι τή; σημερινή; επιστήμη; τοΰ φωτισμού 
πρό; τελειοτέραν διερεύνησιν τών ζωικών οργάνων 

τού φωτός.
’Εκτός τών ανωτέρω ήδη μνηαονευθέντων συνθέ

των φωτιστικών οργάνων, ευρίσκει τις εις τό ζωικόν 
βασίλειον πολλά άλλα τοιαΰτα άπλούστερα. Τά άπλού- 
στατα είναι βεβαίως μικροί τινες αδένες έντώδέρματι, 
οίτινες άσΟενώς μόνον φωτίζουσι, καθόσον τό φώς των

(*) Εις τό προηγούμενον τεύχος έίημοσιεύσαυεν 
ολίγα τινα περί τών φωσφοριζόντων φυτών μετά 
τών σχετικών εικόνων.

(Εΐκ.2.) Αί διάφορο» άδένές έκ- 
κρίνουάι τό ύγοόν είς κοινόν 
άγωγόν Οωλΰνα.

δέν ένουναμοΰται 
διά προβολέων ή 
φακών. ’Εν αντι
θέσει πρός ταΰτα 
τελειότατα καί τε· 
χνητότατα είναι 
τά φωτιστινά όρ
γανα τών ζωων 
τών άδύτων τού 
θαλασσίου βυθού, 
ένθα ούδεμία ηλι
ακή άκτΐς έξικνε?· 
ται καί ή θερμο
κρασία του ϋδατο; 
διατηοε'ται σταθε
ρά πάντοτε ολίγους 
βαθμούς υπέρ τό 
μηδέν.ΊΙ ήμετέρα 
είκών άρ.Ιδεικνύει 
ιχθύς τοϋ μεγάλου 
βάθους θαλάσσης,
άνασυρθέντας ύπό τοϋ διάσημου έξερευνητοΰ Chun έκ 
βάθους 1880 μέτρων εις τόν κόλπον τής Γουινέας. Ό 
ιχθύς ούτος, ονομαζόμενος «Μακροστομίας ό μακρογέ- 
νειος» φέρει εις ίκάστην πλευράν τοΰ σώματος έν 
μέγα φωτιστικόν όργανον ύπό τόν οφθαλμόν, 18 εις 
τά βράγχια, 14θ χατά μήκος καί έφ’ έκαστη; πλευ
ράς τού σώματος καί 179 επί τής κοιλιακής επι
φάνειας του.Οΰτω κατέχει ούχΐ όλιγωτέρας τών 6S8 
φωτεινών λαμπών, αϊτινες δέν είναι απλώς θέσεις τι- 
νές του σώματος φωτίζουσαι, άλλα σύνθετο·, προβο
λείς φωτός μέ κοίλα κάτοπτρα χαί φακούς χαί οΐτι- 
νες ού μόνον δύνανται νά στρέφωνται χαθ’ οίανδήποτε 
διεΰθυνσιν, ώς οί προβολείς τών πολεμικών πλοίων, 
άλλά καί νά χλείωνται, κατά βούλησιν τού ιχθύος, 
διά καλύμματος.Όλως δέ ιδιαιτέρως χρησιμεύει τό 
φωτιστικόν όργανον,τό παρά τόν οφθαλμόν, οπω; κα
θιστά ορατά τά ζώα έκεΓνα,άτινα εύρίσκονται πλησίον 
τοΰ ιχθύος καί τα όποΤα ούτος συλλαμβάνει και τρώ
γει' άλλως ούδένα σκοπόν θά είχον ο! 0λως ιδιαιτέ
ρως μεγάλοι οφθαλμοί τοΰ ζώου είς τά σκοτεινά εκείνα 
βάθη τοΰ θαλασσίου βυθού. Άφ’ έτερου δέ, "να μή ό 

ίχθΰς καθίσταται ορατός είς άλλου; με- 
γαλειτέρου; εχθρού; του,έπρεπε οί ζών- 
τε; ούτοι φανοί νά σβύνωνται οσον τό 
δυνατόν ταχέως, ί'να ό κάτοχός των ι
χθύς μένη χεχρυμμένο; εις τα σκότη' 
διά τούτο βλέπομεν. ότι έχει τά χατα 
βούλησιν αύτού κινούμενα καλύμματα 
τών οργάνων τού φωτός.

Ούτως εύ:ίσκει τις έν τή φύσει τήν 
αύτήν έξέλιξίν, τήν όποιαν ύπέστη χαί 
ή ήμετέρα φωτιστική επιστήμη, από 
τού άπλουστάτου φωτισμού διά ξύλων 
καί δάδων μέχρι τών τελειοτάτων φω
τιστικών ύλών χαί μέσων τών σημερι
νών φάρων.

Πόσον μικρά ητον ή δύναμις τοΰ φω
τός τών παναρχαϊω- φωτιστικών δάδων 
έν συγχρίσει πρός τήν καταναλισκοαέ- 
νην καύσιμον ύλην ! Όπόσον 

ποσότητες ξύλων άπητοΰντο, 

σσηρηθή πΰρ,όπιρ εφώτιζεν εις 

τιχών μιλιών άπόστασιν !
Τήν σήμερον έπιτυγχάνομεν τοϋτ: μέ

με αχαι 
οπω; δι-

20 ναυ-

•Μακρούτομίας ό Μαχοογένειος·. ’Ιχθύς τών άδύτων της
* Οαλάόΰης φέοων’;περϊ τάς 688 φωτετνάς όπάς
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Σύμπλεγμα φυτών καϊ'ζώων φωΟφοριζόντων είς 
βάθη της θαλάϋόης.

ένα’χαλόν φανόν πετρελαίου!* , διότι τό φώς τούτου 
διά προβολέων χαί φακών τόσον 'ισχυροποιείται, ώστε 
φωτίζει εις άπόστσσιν ετι μείζονα τών20 ναυτ.μιλιών.

Αί πηγαί τοΰ φωτός τών φωτιστικών οργάνων 
παρά -οΓς ζώοις συνήθως είναι χατχπληχτιχώς ασθε
νείς’ αρκεί νά άναφέραμεν ώς παράδειγμα τό οτι ό 
Lode διά πειραμάτων χαθώρισεν, ότι 2000 τετρ. μέ
τρων έπιφάνεια άποτελουμένη έκ φωτοβο/.ούντων 
βακτηρίων, φωτίζει τόσω ισχυρώς, δτω μία χαλή 
λαμπάς έκ παραφίνης. Καί βεβαίως έχει ή φωτιστική 
πηγή πολλών φωτιστικών οργάνων μεγαλειτέραν 
φωτιστικήν δύναμιν, άλλ’ άνευ προβολέων καί άλ
λων μέσων ινδυναμούντων τό ®ώς δεν θε εφώτιζον 
ταΰτα τόσον θαυμασίως, ώς ό Chun τοϋτο εις ειδός 
τι τευθίδος παρετήοησεν Τό ολον σώ. α έφαίνετο 
ώς νά εκοσμείτο ύπό διάστημά ος έχ πολυτίμων λί
θων. "Οργανά τινα φωτός έλαμπον με χρώμα βαθύ 
χυανοΰν, άλλα μέ ρουβινέρυθρον, άλλα μέ χιονόλευ- 
κον χαί άλλα μή οϋρανό/ρσυν χυανοΰν.

Άλλά πώς λαμβάνει /ώραν ή έχπομπή φωτός 
τοιούτων λαμπρών φωτιστικών μαζών; Φαίνεται, ότι 
εις τό έεώτημα τοϋτο, οί βοτανικοί είναι άρμοδιώτε- 
ροι νά άπαντήσωσιν. Ού οι χαθώρισαν μετά βεβαιό- 
τητος, οτι προσαγωγή αέρος έπαυξάνει τιν φωτιστι
κήν δύναμιν βακτηρίων τινων, τοΰναντίων δ’ αφαί- 
ρεσις αέρος υποβιβάζει ταύτην. Τοϋτο π. χ. συμ
βαίνει καί είς τόν ·διά βακτηρίων φανόν» τεΰ Du
bois. Ό φανός ού'ος συνισταται έξ ύαλίνου δοχείου, 
όπερ περιέχει αρκετήν ποσότητα βακτηρίων εκπεμ- 
πόντων φώς. Μία πλαγία τις όπή είς τό δοχείον καί 
μία άλλη είς τόάνω μέρος φράσσονται διά βαμβακίνων 
πωμάτων. Άπό καιροΰ είς καιρό' πρέπει νά έμφυ- 
σήται αήρ είς τόν φανόν, άλλως τό φώς καθίσταται 
μετ’ ού πολύ ολίγον κατ’ ολίγον άσθενέστερον, ανα
λαμβάνει δέ πάλιν τήν δύναμιν του μετά έμφύσησιν 
άέρος ΤΙ πρόσληψις λοιπόν τοΰ έν τω αέρι οξυγό
νου είναι ό κυριώ-ερος 8ρος διά τό φώς τών βακτη
ρίων. Φαίνεται δέ δτι ένταΰθα λαμβάνει χώραν -χη
μικόν τι φαινόμενον, άνάλογον πρός τό φαινόμενον 
τοΰ φωταερίου, τόν οποίον παράγιυσιν έλαιά τινα ή 
ζωϊχά λίπη, όταν διά διαφόρων χημικών ουσιών επ' 
αυτών έπιδρώντες διευκολύνομεν την πρόσληψιν οξυ
γόνου ϋπ’ αυτών. Τότε τά έλαια ταΰτα ή χαί τα λίπη

άχτινοβολοΰσιν ώς τά βακτήρια, χωρίς νά έχ · 
πέμπωσι χαί θεομότητα, αράγουσι δηλαδή εν 
■ ψτιχρόν φώ;» ομοιον κατά πολύ πρός τό τών 
βακτηοίων.

*0 Molisch συνοψίζει πάντα τά γεγονότα 
ταΰτα εις τα ακόλουθα : «Τό φως, τί όποίον 
έχπέμπουσι φυτά τινφ, παράγεται μό-ον έπί 
παρουσ-μ ελευθέρου οξυγόνου, ό φωτισμός δη
λαδή είναι είδος τι όξειδώσεως. Άλλ’ επίσης 
δύνανται νά διατηρήσωσι τδ φως τών τοιούτων 
φυτών χαί ε τάχτως μικραί ποσότητες οξυγό
νου. Ή παραγωγή τοΰ φωτός χατά μεγίστην 
πιθανότητα στηρίζεται έπί τούτου, 8τι τά 
ζώντα χύττσρα τών φυτών παράγουσι μίαν ου
σίαν, >ύ φωιογΛνον, ήτις δύναται νά παράγη 
φως, ερχόμενη εις επαφήν μέ τό ΰδωρ χαί μέ 
έλεύθερον οξυγόνου.

Άχουσίως νΰν θά έρωτήση ό αναγνώστης·.
Τό φώς τών φωτιστικών οργάνων ζώων τι- 

νών είναι τής αυτής φύσεως μέ τό τών βακτη
ρίων ; Κατά τήν γ ώμην τοΰ Molisch έξάπαν- 
τος είναι τό αύτό. Διότι ούτος χατέδειξεν, οτι 
τόσον εις τό φώς τών βαχτηιίων, όσον χαί 
είς τό τών ζφων χυριαρχοΰσιν αί πράσινοι α

χτίνες.

(*) Ακόμη σήμιρον έ’χουσι πολλοί φάροι λυ
χνίας πετρελαίου μέ πολλάς θρυαλλίδας.

Αλλά πώς νΰν παράγουσι τά ζώα τό φώς αυτών ;
Ό Braueur χατέδειξεν, οτι τά φωτιστικά όργανα 

τώ* ιχθύων περιέχουσιν αδένας,οίτινες έκχρίνουσιν έξ 
ιδςαζόντων κυττάρων χυμόν τινα φωτοβολοΰντα. Είς 
τι»α είδη ιχθύων οί αδένες ουτοι χύνουσι τό ύγρόντων 
εις κοινόν τινα αγωγόν σωλήνα, δστις έχβάλλει πρός 
τά έξω. (Είκ. άρ.2) Χυνομέ ου δέ τοΰ ύγροΰ τούτου 
εκτός επεργεται δ φωτισμός μακράν καί πέραν του 
ιχθύος Τοΰτ’ αύτό γίνεται καί μέ τόν φωτίζοντα 
χυμόν μαλακόστρακων τινων καί μέ τόν χυμόν λιθο- 
φάγων τινων οστρέων. Κατόρθωσε δέ μάλιστα ό Mo
lisch, νά συλλέξγ, ΐρχετήν ποσότητα τοιούτου χυμού 
εν ύαλίνω δοχε ω. Βλέπομεν λοιπόν ούτως. 8τι τό 
φώς τών ζώων δέν είνσι ζωικόν τι φαινόμενον, άλλά 
μάλλον φυσ κοχημικόν τι τοιοΰτο. Τελείται δέ τό 
φαινόμενον τοϋτο βραδύτατα χαί παρέχει ουνεπείφ 
τούτου ασθενες μόνον φώς. Αν όμως ζώα τ·.»ά έκ- 
πέμπωσι άρχετήν φωτός ποσότητα, τοϋτο συμβαί 
νει, είτε διότι έν μέγα μέρος τής επιφάνειας τοΰ σώ
ματός των έχπέμπει φώς, είτε διότι τά πολυάριθμα 
φωτιστικά αυτών όργανα είναι έφοδιασμένα μέ συ- 
σκευάς ισχυροποιούσα; τό φώς

(έπεται τό τέλος

Η ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΛΕΙΔΟΝΙΑ

Ξανθομαλούσα μου δμορφη θεά 

αγγέλου ζωγραφιά γλυκοη τιασμένη 

έχασα ΰ/.α έκεΐνα τά κλειδιά 

.-τοΰ είχα τή καρδιά μου κλείδομένη 

Και δεν ευρίσκω τώρα ένα κλειδί 

τί) χαλασμένη ν’ Ανοίξω κλειδοτιά μου 

κα} έτσι για σένα Ακλόνιτο Ορον} 

νά στήσω μέσα στη καρδιά μου. ..

Ζάκυνθο;
"Αγγελος Χαλοντόης

ΤΎΠΟΙ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΤΕΡΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Είναι τό παίγνιον τής έποχής. 01 Γάλλοι πά
σαν σοβαρόν έπιχείρησιν κα} έφεύρεσιν την έκ- 
λαϊκεύουν. τήν απλοποιούν, τήν Αθυρματίζουν. 
Ίδέτε. !>λα τά συστήματα τών Αεροπλάνων τά 
μετέτρεψαν είς παιδικό Αθύρματα, παιδια; και 
διασκεδάσεως και ήδη είς τούς περιπάτους, είς 
τάς πλατείας, είς τάς συναθροίσεις και εί; αυτά 
τά λουτρά ετι γίνονται μέ ταΰτα εορταί,διαγωνι
σμοί και αμιλλαι, κινονσαι το ένδιαφέρον μικρών 
τε και μεγάλων.

Είναι τά ζήτημα τής ήμέρας.
Τά παιδικά ταΰτα Αερόστατα, ως φαίνεται εν 

τή προκειμένη είκόνι. κατασκευάζονται Ακριβώς 
κατ’ Λπομίμησιν τών μεγάλων, τών Αληθινών 
Αεροπλάνων καί το περίεργον οτι πεπροικιομενα 
κα'ι /ιέ τά Ανάλογα μηχανήματα καί κινητήριους 
δυνάμεις υψοϋνται και μεταφέρονται είς Αποστά
σεις καί ύψη σχετικώς μέ τήν δόνα/ιιν κα! dv- 
τοχήν, ήν τοϊς προοδίδονσιν. Κομψότατα δε και 
διασκεδαστικώτατα ύψοΰνται μετ' ευκολίας καί 
χάριτος εί; τά ύψη καί ΐπτανται παραδόξω; ώς 
νά είναι έμψυχα όντα και αυτα.

"Ηδη τά παιδικά ταΰτα λεγάμενα Αερόπλανα 
κατέστησαν ίσχάτως Αντικείμενον ζωηρού ίι 'Ία 
φέροντας έν Ευρώπη καί γίνονται κα'ι διαγωνι
σμό} είς ους λαμβάνουν μέρος μικροί και μεγά
λοι. Έν Γαλλία ιδίως ή παιδιά αύτη προώδευοε 
τόσον,ώστε τά ίργοοτάσια άμιλλ.ώνται τις πλειω 
νά κατασκευάοη ώραιότερα καί τελειότερα και 
βαθμηδόν είσάγονται είς τά άλλα ευρωπαϊκά 
κέντρα, μή ύπαρχούοης Αμφιβολίας, οτι και 
παρ' ήμϊν θά τά ίδωμεν προσεχώς είσαγόμενα, 
όπως καί τά είδη τοΰ συρμού.

Οί έν τή είκόνι τν.ποι είναι οί τελειότεροι μέ

χρι τοΰδε, τιμώνται Από 3 φρ. έκαστον έως 50 
φρ. και ευρίσκονται εις τά μεγάλα Παρισινά κα
ταστήματα Αντιπροσωπεύοντα τούς καλειτέρους 
κα'ι γνωστοτέρους μέχρι τοΰδε τύπους. Ούτως 
έχομεν τά Al-ma, Αρ. 17026, οπερ έκέρδισε τά 
πρώτον βραβεϊον έν τώ τελευταίο) αυναγωνισμερ 
με σκελετόν έξ Αλουμινίου και περίβλημα μετα
ξωτόν κα} άπερ ί'πταται μέ όλους τους καιρούς, 
τό μονόπλανον Βλεριώ, Αριθ 17025, λειτουρ
γούν διά τών Ιδίων του δυνάμεων, έξ Αλουμι
νίου επίσης κα'ι μέ πτήσιν κατά βούλησιν" τό 
Αεριόπλανον Αριθ. 17027. μονόπλανον έκ με
ταξωτού υφάσματος, μέ έξησφαλισμένην πτήσιν. 
Είτα έχομεν τό Σανκάτ 17028, έπίοης έκ με
ταξωτού, έκτελεϊ πτήσεις 25 30 μ. τήν ’Ολυμ
πίαν do. 17029, διπλανόν, κατά τό υπόδειγμα 
Φαρμάν, μέ οπλισμόν ’Αλουμινίου κα'ι κινητή
ριαν δύναμιν ισχυρόν,δυνάμενον νά διατρέξη 60 
— 200 μ· Τόν Άλβάτορα. Αρ. 17031 μονόπλα
νον Αποονντιθέμεναν έκ λύλου κα'ι υφάσ/ιατος, 
μήκους ένός μέτρου τήν Μουέτ, νέον είδος 
χαρταετού, έκ ξύλου βαμβοΰ" do- 17030, μή
κους 1 μ. 65 οπερ ήδη είοήχθη και παρ' ήμΐν 
κα'ι τήν ”.·1οτραν, έξ Αλουιιινίου, εδραίου ι’.σιοτ. 
παιγνίου /ιέ έλικα; Τά Αερόπλανα ταΰτα Λντιπρο 
σωπεύοντα έν σμικρώ τά μέχρι τοΰδε έν χρησει 
καλείτερα Αερόπλανα δίδουσι πλήρη ιδέαν τής εξε- 
λίξεως κα'ι προόδου αέαών έν ταΰτφ διά τή; 
άμίλλη; τών ουναγωνιζομένων πρός πληρεστέραν 
έπικράτησιν τοΰ είδους των, Αποτελοΰντα Αφ’ 
ετέρου όιραίαν διασκέδαση· και παρέχοντα συνάμα 
ιδέαν τή; έπικρατήοεο); έν τώ κενώ σωμάτων 
βαρύτερων τοΰ αέρος.

Φ. II.
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ΊΙ γιί πιεζομένη είς τοί/ς ηόλονς καί 

όγκουμένη είς τον ίάηηεοινόν.

Διά τοΰ προκειμένου παιγνίου πρόκειται νά 
έξηγήσωμεν, ότι ή γή Six τής περιφοράς της 
καί ήτις πρίν ή στερεοποιηθή ήτο μάζα πολτώ
δης, έπλατύνθη εί; τού; πόλους καί ώγκώθη 
είς τόν ισημερινόν. Τό παίγνιον τοΰτο άποτε- 
λεΐται έξ ενός χάρτινου δίσκου φέροντος είς τό 
μέσον δύο όπάς, δι’ ών διέρχονται δύο ταινίαι

καί τόν όποιον στρεφομεν καί άνκστρέφομεν διά 
μέσου τούτων διά τής έκτάσεως τών χειρών 
μας. Ή ταχύτης τής στροφή; ούτως χρησι 
μευει είς τόν σκοπόν τής έκτελέσεως.

Ηδη έμπήξατε είς τήν περιφέρειαν του δί 
σκου τουτου τέσσαρα τεμάχια σίδηρου σύου,α- 
τος, τά όποια άνταποκρίνονται όρθογωνίως, ώ; 
παρίσταται έν τώ σχηματι. Μετά τοΰτο κα
τασκευάσατε δύο έκ χαρτονιού δακτυλίους, ε
παρκούς αντοχής, πλάτους δέ ενός δακτύλου 
καί διαμέτρου ολίγον μεγαλειτέρας τοΰ δίσκου, 
ούς τοποθετείτε κατ’ Γσην γωνίαν, συνδέοντες 
τά μέρη, ένθα συναντώνται. Έπί τών δύο τού 
των δέ έπιτεθειμέ-.ων μερών γράφετε τάς λέ
ξεις : νότιος πόλος καί βόρειος πόλος.

Οί δακτύλιοι θά παριστάνουν τούς μεσημ
βρινούς τετοποθετημένου; έν ίση γωνία. Έν τώ 
μέσω τών ούτω κατασκευασθέντων τεσσάρων 
τόξων, σχηματιζόντων τού; μεσημβρινού; καί 
ευρισκομένους συνεπώς έπί τοΰ ισημερινού, 
κατασκευάζετε τέσσαρα; όπάς, έν οίς διαπε
ρατέ τά τέσσαρα προγενεστέρω; έπί τοΰ δίσκου 
τοποθετηθέντα σιδηρά έλάσματα. Ούτω; οί 
δύο δακτύλιοι θά συνδεθώσι μετά τοΰ κεντοι- 
κοΰ δίσκου, άλλά καί θά δύνανται πιεζόμενοι 
νά διατρέχωσι κατά μήκος τό σιδηροΰν σύρμα 

δπερ τούς συγκρατεϊ, άλλά καί χωρίς νά τούς 
διατηρώ είς ώρισμένην θέσιν. Τά δύο νήματα 
διερχόμενα έκ τών δύο οπών τοΰ δίσκου θά 
ένοΟνται εισερχόμενα εντός τών δύο όπών τοΰ 
Βορείου καί Νοτίου πόλου.

Τό προκείμενον σχήμα εύκρινώς δείκνυσι 
τό ολον σύστημα. Έάν δέ ήδη στρέψετε τόν 
δίσκον καταλλήλως κρατοΰντε; τά νήματα, 
προσδιδοντες ταχεΐαν περιστροφικήν κίνησιν, θά 
ιόητε,οτι οι μεσημβρινοί θά έκτραπώσι τής κυ
κλικής θεσεώς των καί προφανώς θ’ άπομακρυν- 
θώσι,έπιμήκως,πράγμα οπερ δύναται νά παρα
βληθώ πρός τήν έξόγκωσιν τής γής έν τώ ίση- 
μερινώ, ένώ τουναντίον τά άντιστοιχοΰντα πρός 
τού; δύο πόλου; μέρη πιέζονται λίαν έπαισθητώς.

Τό φαινόμενου τοΰτο οφείλεται είς τήν κεν- 
τρόφυγα δύναμιν.

Πριν ή Αποφαοίοης »·ά ίγκαταλείψης μίαν 
οδόν, εξασφάλισαν τήν ήν μέλλεις νά βαδίοης, 
ίκλέγων αυτήν Ασφαλώς καί εν πεποιί/ήαει.

>—<
Ό ίκφραζόμενος κατά τοΰ Αλλου, δέον πρώ

τον νά Αρη πάσαν κατά τοΰ εαυτού τον μομφήν·
>·<

Οϊ Αφρονες καί οί Αλόγιστοι σπείρουοι τον 
δηλητηριωδέοτερον κατά τής όμονοίας καί Αγά
πης καρπόν-

Πας Ανθρωπος φέρει ίν έαυτεΰ δύο σακκίδια 
Αγάπης καί μίσους, ικ τών όποιων καθ’ εκάοτην 
Αρυεται καί σκορπίζει δεξιά καί Αριστερά του 
συιωδά τώ συμφέροντι αύτοΰ.

>—<
Ό ,ιιή ευρίοκων οδδαμον ευτυχίαν, είναι ό 

Ατυχέστερος, Αλλά καί Ανοι,τότερος τών Ανθρώ 
πων, διότι τοιαύτην δύναται ιά εύρη πανταχόσε 
καί είς Γκαοτον αύτοΰ βήμα.

Ευτυχία ί’ιαι >ά ζή τις λιτώς. ευτυχία είναι 
νά Αναπνέη ελευθέριος ευτυχία είναι νά στερή 
ται πλούτου, ευτυχία είναι νά μή δύναται νά 
ίκανοποιή τάς ορέξεις τον, διότι θά δυστυχή, 
άν πάντα ταΰτα Λνατρέψη.

XII

II ΗΕΜΙΣΙΪ ΤΟΓ I’AWIOI·

Ή έπιοΰσα τής εορτή; τοΰ Διονύσου είς τάς 
Αθήνας, παρεϊχεν δψιν πόλεως άφυπνιζμένης 
μετά μάχην. Είς ολας δέ τάς γωνίας τοΰ 
άστεος κατέκειντο σώματα άψυχα είς τά 
όποια ολίγον κατ’ ολίγον ή πρωινή δρόσος έδιδε 
ζωήν. Καί όλοι αύτοί οί άνθρωποι ήγείροντο με 
βεβαρυμένην τήν κεφαλήν καί τό στόμα κολλώ
δες, τήν κεφαλήν δε κύπτοντες κατηφεΐς έπα- 
νήρχοντο είς τάς οικία; των ή μάλλον οι πλεϊ 
στοι διηυθύιοντο έκ νέου εί; τά καπηλεία διά 
νά έπανακτήσουν τάς άπωλεσθείσας δυνά

μει; των.
Ό Τρυφαίνης, ώς πας τι; θά έννοίί δέν έπέ- 

τρεψεν εί; ούδένα νά τόν ύπερτίρήση κατά τά; 
πρό; τόν Διόνυσον σπονδής, καί άπό τής προ
τεραίας, καί μάλιστα έτι πρότερον, έκορέσθη 
έκ τοΰ αίματος τοΰ θεοΰ. Χάρις εί; τήν ίσχύν 
τών γρόνθων του κατόρθωσε νά άποκτήση μίαν 
έπίζηλον θέσιν ύπό τό χείλος κρουνοΰ,έξ ού αντί 
ύδατος έρρεεν οίνος. Φαντασθήτε λοιπόν αύτόν 
πίνοντα μέχρι; οτου πέσν) αναίσθητος καί μά
λιστα χωρίς νά έξοδεύστ) ούδ'οβολόν. 'Οποία 
άπόλαυσις καί ήδονή ' ’Ακόρεστο; λοιπόν καί 
μανιώδης προσήρμωσε τά χείλη του εις τον 
κρουνόν, έως ότου έχασε πάσαν συναίσθησιν. 
Καίτότε έκυλισθη έπί τοΰ εδάφους.

Κατά τά έξημερώματα είς κλέπτης τόν 
διέκρινεν ώς ακίνητον μάζαν, καί έπί τή 
έλπίδι νά άποκτήση δρκχμάς τινάς, τόν επλη- 
σίασε καί ήρεύνησε τά θυλάκιά του. Φυ 
σικά ούδ’ οβολόν άνεκάλυψε καί είς άποζημίω- 
σιν, ήρπασε τόν χιτώνα του καί έκ περιφρονη- 
σεως έλακτισε τό σώμα.

Μετ’ ολίγον ό Τρυφαίνης συνήρχετο, καί κατ’ 
άρχάς, πριν ακόμη εντελώς συνελθη, έψιθυρισε 
ίόραγχνώς ζ «Νά πιώ θέλω». Άλλ' ουόεμία 
άπάντησις τώ έδόθη. Έτριψε τού; οφθαλμού; 
του και διέκρινεν έπί τοΰ εδάφους χυμενον οίνον 
καί παοέκιι τά λείψανα συντετριμμένου άμφο- 
ρέως. Τότε άνεμνήσθη τών οργίων, έτάνυσε τά 
μωδιασμένα μέλη του, ότε τώ έπήλθε φαεινή 
ιδέα. Θά έλάμβανε αύτός τήν πρωτοβουλίαν 
νά περισυλλέξη όσους έκ τών φιλοπόνων φίλων 
του εύρισκεν εί; τά; ταβέρνας καί θά μετεβαι- 
νον όλοι όμοΰ είς τόν διοικητήν δια νά έκφρά- 
σουν τήν πλήρη ευγνωμοσύνην τών 'Αθηναίων.

Καί έν πρώτοις τό τοιοΰτον θά ήτο εντελώς 
εύάρμοστον έπρεπε νά ύποδείξουν είς τούς 
Ρωμαίους, ότι οί απόγονοι τοΰ ΙΙερικλέους 
είχον καρδίκν. 'Έπειτα ό Γάλλιο; ήτο μεγα
λόψυχος καί δέν θά τού; άφινε νά φύγουν,χωρίς 
έκ νέου νά τού; δοοσίση τόν λαρυγκα.

Έπανήρχετο λοιπόν είς τόν οίκον του διά νά 
περιποιηθή τήν ένδυμασίαν του, ήτις αληθώς 
πολύ όλίγον άξιοπρεπής είχε καταντήσει. Με
γάλη όμως ύπήρξεν ή έκπληξί; του, όταν εισ
ερχόμενοι εί; τήν οικίαν του,έμαθεν ότι αύτός ό 
ίδιο; ό Γάλλιο; είχε στείλει καί τόν έζήτει. 
Κατ’ άρχάς έδοκίμασε κάποιαν στενοχώριαν. 
Μήπως τι; έκ τών παλαιών δανειστών του άνε- 
φέρθη είς τόν διοικητήν και τόν έζήτουν διά 
νά τόν φυλακίσουν ; Άλλ’ ό Τρυφαίνης ήτο 
πολύ αισιόδοξο; καί έσκέφθη, ίτι τό πιθανότε- 
ρον ήτο νά είχεν ακούσει ό Γάλλιο; περί αύτοΰ, 
οτι ήτο ό πολυμήχανος καί έπί πλέον άφοσιω- 
μένο; εί; τού; Ρωμαίους καί άναμφιβόλω; ήθε
λε νά τώ άνκθέσγ, ύπηρεσίαν τινά άξιόμισθον. 
Ούτως ό Τρυφαίνης έφυγε πλήρης έλπίδων.

Τήν εσπέραν δέν έπανήλθεν. Άλλά τήν έπι- 
οΰσαν δύο όπλΧτζ.ι τόν έκόμισαν άναίσθητον καί 
ώς δέμα τόν έναπέθεσαν. "Οταν δ’ έπανήλθεν 
είς τάς αισθήσεις του έφώναξε τήν Φ.λίνναν καί 
σοβαρώς όμιλών, άφηγήθη τά διατρέξαντκ.

—’Α! ό 1’άλλιος εινε γενναιόδωρος άνθρωπος, 
Φιλίννα. καί πρός τούτοι; γνωρίζει νά ζή. Μοΰ 
προσέφερε θέσιν εί; τήν τράπεζαν του καί με 
έχόρτασεν ο'ίνου τής Φαλέρνης καί τώνΣυρακου- 
σών, ακριβώς άπό εκείνους τούς οποίους καί ό 
Καίσαρ πίνει. Άπό μέρους μου, προτιμώ τή; 
Φαλέονη;. Τό άρωμα του ε’·ε λεπτότερου και 
άπό τόν ίδικόν μα; Σάμιον. Αχ ! τί εξαίρετο 
κρασί '... Και ή Δάμαρις μας ήμπορεϊ νά π’.νν) 
άπό αυτό όσον θέλει· διότι, αυτό έξεχασα, 
Φ.λίννα, να σοΰ τό είπώ έξ άρχής, ό Γαλλιος 
έχει μεγάλον ενδιαφέρον διά τήν κόρηνσου.

— Τρυφαίνη. έφώναξεν αγωνιώδης ή Φιλιν - 
να, είσαι μεθυσμένος καί δέν ήξεύρεις τί λε 
γεις. Ό Γαλλιος δέν είδε ποτέ τήν κόρην μου.

— Μά τήν γνωρίζει 1 "Ακουσέ με, έφώναξεν
ώργισμένο; ό Τρυφαίνης. Τήν γνωρίζει. Εσύ,
κόρία, φαίνεται, παραεπιες καί άντιλέγεις. Τί
το παεαδοξόν ευρίσκεις εί; όσα σοΰ είπα, ύιά νά

με λέγει; μεθυσμένου; Είμαι φίλος τοΰ όιοι-

κητου καί απαιτώ νά μέ σέβονται.
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Ή Φιλίννα τότε προσεπάθησε νά τόν άφο- 

πλίσγ διά τ·7,ς θλίψεώς της.
— Δέν άμφιβάλλω, Τρυφαίνη, οτι ήξεύρει; 

τί λέγεις. Δέν ήθελα νά σέ προσβάλλω. Άλλ’ 
οσα μοΰ είπες με έπληρωσαν ανησυχίας. Κάμε 
μου τήν χάριν καί έξήγησέ μου τί ζητεί ό Γάλ- 
λιος άπό τήν Δάμαριν.

— "Επρεπε νά χαίρεσαι, κακή μητέρα και 
όχι ν’ ανήσυχας. Διότι ό Γάλλιο; είνε έρωτευ- 
μενος μέ τήν ώραίαν κόρην σου καί ζητεί . . , 
θέλει...’Αλλά, μά τόν Βάκχον, είσαι πολύ ανό
ητος. Πήγαινε νά μοϋ φέργις τήν Δάμαριν. 
ΙΙρέπει νά ομιλήσω είς τήν ιδίαν.

Θά ήτο πολύ άσύνετον ν’ άρνηθή ή Φιλίννα. 
"Αλλως τε ήσθάνετο μεγαλείτερον θάρρος, όταν 
ή κόρη της ήτο παρούσα.

— Μικρά μου, Δάμαρις, έλεγεν εις τήν κό 
ρην της. ένω τήν έφερε πρός τόν κηδεμόνα της, 
ό Τρυφαίνης είδε τόν Γάλλιον καί φοβούμαι 
πολύ μήπως μας φέρν) καμμίαν δυσάρεστον εί 
δησιν.

— Τόν Γάλλιον ! άνέκραξεν ή Δάμαρις, διά 
φωνής τρομερά;. Τόν Γάλλιον ! Ώ ! μητέρα ! 
Αύτός ό άνθρωπος μοϋ έχει προξενήσει πολύν 
φόβον μέ τό βλέμμα του καί προβλέπω κάποιον 
δυστύχημα !

— Σιγώτερα όμίλει, παιδί μου, και έσο φρό
νιμος. Γνωρίζεις τον Τρυφαίνη είς ποιον ση - 
μεΐον άγριότητος φθάνει, άμα έχει πίη.

Μόλις ή Δάμαρις έφάνη πρό τοϋ Τρυφαίνου; 
ό μέθυσος άνέκοαξε:

— Μά τόν Διόνυσον !Είνε πράγματι ώραΐα, 
ωσάν ρόδον τών Μεγάρων και αύτός ό διοικη
τής μας φαίνεται νά έχγ, καλά; ιδέας. Είνε 
πολύ καλός άνθρωπος, Δάμαρις και πρεπει νά 
χαίρεσαι. Διότι ό Γάλλιος μέ εκτιμά πολύ καί 
θέλει νά σέ νυμφευθή.

— Ώ ! Τρυφαίνη, άνεφώνησεν ή Δάμαρις 
ριφθεΐσα εις τούς πόδας του,νά χκρή; τήν ζωήν 
σου, καί δ,τι πολυτιμότερον έχεις, μή μέ δώσγς 
είς τόν Γάλλιον.

— Τί είπες, βλάξ ; άνέκραξεν ό Τρυφαίνη; 
έν τή μανία τής οργής του, άρνεΐσαι τήν τύχην 
σου ; Καί διά ποιον λόγον, παρακαλώ-

— Τό γνωρίζεις, οτι εγώ καί ό Άπολλωνί- 
όης έμνηστεύθημεν καί επειδή μέ αναγκάζεις, 
σοΰ ομολογώ, οτι άγαπώμεθα.

— Κτήνος ! έπανέλαβε* ό Τρυφαίνη;, έπί 
πλέον έξαπτόμενος. Σέ ερωτώ. Τ: εινε αύτός ό 
άσημος καλλιτέχνη; εμπρός είς τόν ίσχυρότατον 
Γάλλιον, τόν φίλον τοΰ Καίσζρος ;

ΤΙ Δάμαρις μίαν μόνην άπάντησιν ήδυνήθη 
νά εύρη, άπορρεύσασαν κατ’ ευθείαν έκ τής 
καρδίας της.

— Ό Γάλλιος πολύ ταχέως θά λησμονηθή, 
ένζ> τό όνομα τοϋ Άπολλωνίδη θά μείνγι άθζ- 
νατον, όπως τοΰ Πραξιτέλους.

— Κζί τί μ’ ενδιαφέρει αυτό, Δάμαρις : 

Έσκεφθης σύ, τί φοβερά; εκδικήσεις είμπορεϊ 
νά μάς κάμη ό Γάλλιος ;

— Είμαι έτοιμη νά ύποφερω όλα; αύτάς 
τάς έκδικήσεις, χάριν τοΰ έρωτο; τοΰ Άπολ
λωνίδη.

— Καί έμένα, έμένα, κόρη έγωίστρια, δέν 
μέ σκεπτεσκι καθόλου ; ΙΙοΐος λο πόν θά πλή
ρωσή τούς δανειστά; μου. Χθέ; ακόμη, μέσα 
είς τήν έορτήν ό Δίφυλος μέ ήπείλησε νά μέ 
κλείσγ είς τά; φυλακά;. Καί είμαι βέβαιος οτι 
θά τό κάμτ), διότι είνε άνθρωπο; σκληρός καί 
άκζρδος. Άλλα περί τούτου δέν σέ μέλλει, 
Δάμαρις ;

*Η νεάνις έψιθύρισε.
— Καί ό Άπολλωνίδη; κερδίζει χρήματα.
— Μάλιστα, χάριν είς εύμέ.ειαν τοΰ Γαλ

λίου. "Οταν όμως παύση νά τόν εύνοή—καί 
τοΰτο θά γίνη εύθύς ό Άπολλωνίδης σέ νυμ- 
φευθή—τότε άναμφιβόλω; ό φίλο; σου καλλι - 
τέχνης θά γίνη πτωχός όπως έγώ. Απερίσκε
πτος κόρη, νομίζεις,οτι θά παραδεχθώ νά Ουσι- 
ασθοΰν διά μίαν ιδιοτροπίαν σου ή μητέρα σου, 
ό Άπολλωνίδη; καί έγώ ό ίδιο; ;

ΤΙ Δάμαρις ήσθάνθη ότι έξησθένει. Άλλ’ ή 
ή Φιλίννα έπενέβη άμέσως.

— Σύ Τρυφαίνη είσαι ένας εγωιστής, ένα; 
κακό; άνθρωπο;.

Περισσότερα δέν ήδυνήθη νά εί'πη, διότι ό 
Τρυφαίνης τήν διέκοψε.

— Σιωπή, ζώον ! Ή Δάμαρις θά ύπαν- 
δρευθή τόν Γάλλιον, σοΰ λέγω. Διότι έγώ, ό 
Τρυφαίνη-, ουτω άπεφάσισα.

Καί πλήρης όογή; έξήλθε.
(Ακολουθεί)

C ΖΑΒΟΥΛΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ
Εί'μεθζ προσκεκλημένοι παρά τώ συνταγμα

τάρχη κόμητι, κυρίω Βζλερμί, έορτάζοντι τήν 
προαγωγήν τή; μικρότερα; αύτοΰ θυγατρό; Μα- 
γδαληνή;, ύποστζση; λαμπρότατα; εξετάσει;, 
κόρη; συμπαθούς καί άξιοθελγήτρου, δεκαέξ 
έτών ηλικία;, ότε, ένω μίλι; είχε κομισθή ή- 
μξν ό καφέ;, μετά λαμπρότατον γεΰμα, ό ύπη- 
ρέτη; ήλθε νά ειδοποίηση τόν κόμητκ, οτι δύο 
άτομα, εί; κύριο; μεθ ένό; ηλικιωμένου άνδρό;, 
έζήτουν έπιμόνω; νά τόν "δωσιν, παρά την πκ- 
ρατήρησίν του, οτι εύρίσκεται εις την τράπεζαν 
μετά προσκεκλημένων. "Ελεγον δέ αύτώ, ότι 
ήρχοντο μακρόθεν καί οτι δέν ήδύναντο ν’ άπ- 
έλθωσι, πριν ή ϊδωσι τόν κ. «λοχαγόν» Βκλερμί.

— ΙΙώς ονομάζονται : ήρώτησεν ό κόμης.
Ό ύπηρετη; έξήλθε κκι έπιστρέψας άμέσως:
— Ό νεότερος, ε’.πεν, ότι λέγεται Ζαβου- 

λων καί ό γέρων είναι πατήρ του.

— Ό Ζαβουλών ! άνέκραξεν ό συνταγματάρ
χης μετά χαράς. "Α ! είναι ή μόνη καλή άνά- 
μνησις τοΰ θλιβερού εκείνου πολέμου I Είπετε 
νά έλθωσιν άμέσως έδώ.

*
* *

Ό Ζαβουλών είσήλθε τότε μετά πολλής έπι- 
δείξεως. Τίγε ηλικίαν άπό 40 μέχρι 45 έτών, 
ήτο μικρόσωμος, βαθυπώγων, ύποστρόγγυλος 
καί περιεβάλλετο ύπό άπλής καί στενής πα- 
λαικς ένδυμασίας, ήτις περιέσφιγγεν αυτόν πα- 
ραλλήλως, ώς τό δέρμα σαλαμιού.

"Εφερε δέ ύποκάμισον λευκότατον, τής ώ
ρας, λαιμοδέτην κυανοβκθόχρουν μετά φαιών 
στιγμάτων, πελώρια χειρόκτια, υποδήματα 
χονδροειδή πεταλωμένα καί έκράτει είς τήν 
άριστεράν αύτοΰ χεΐρα τόν παμμεγέθη αύτοΰ 
πίλον, όμοιάζοντα πρός τόν τοϋ Άρεως, μέ πτέ
ρυγας εκατέρωθεν. Είς δέ τό στήθος του, πλα
τεία κυανό/ρους ταινία, έφ’ ής έκρεματο στρα
τιωτικόν παράσημον, προσέδιδε είς τό προσω- 
πόν του άλλόκοτον θριαμβευτικήν μορφήν, δια- 
πρέψασαν είς θκρρκλέκν τινά περίστασιν.

Ό πατήρ του ένδεδυμένο; μακράν λευκήν 
χωρικήν έσθήτα καί μετάξινον σκούφον, μικρό
σωμος, ολω; δειλός καί τρέμων, μέ ύπόφαιον 
επίσης γένειον, ήκολουθει όπισθεν τοΰ υίοΰ του.

Ό συνταγματάρχης έγερθείς έθλιψε τάς χεΐ- 
ρας άμφοτέρων, προσκαλέσας άμα φιλοφρόνως 
αύτού; νά καθήσωσι πλησίον αύτοΰ.

Ό Ζαβουλών ώμιλησε πρώτος.
— Λοχαγέ μου. . δηλαδή, συνταγματάρχη, 

μου... προσέθηκεν άμέσω;, παρατηρήσα; τόν 
βαθμόν του... είναι πατήρ μου... ό κύρ Τάννο; 
ό όποιος πρό καιρού έπεθύμει νά έλθη εί; ΙΙα- 
ρισίου; νά σζ; ιδη, διά νά σάς εύχαριστήση δι’ 
όσα καλά έπράξατε δι ’ έμέ... "Εκαμα οικονο
μία; έπί 20 έτη διά νά κατορθώσω νά έλθωμεν 
. .καί ιδού ήλθου.εν.

Ό δέ γέρων άναλαβών ολίγον θάρρος, ύψωσε 
την κεφαλήν καί δι ’ ήμιτρεμούση; φωνή; προ- 
σεθηκενΐ

— Μάλιστα, κύρ Λοχαγέ μου, έρχομαι νά 
σζ; εύχαριστήσω καί ζν μοΰ τό έπιτρεπετε, νά 
σάς φιλήσω τήν χεΐρα, Μοΰ έσώσατε τόν υιόν 
μου, τόν ακριβή κζί τελευταΐόν μου υιόν, τον 
έσώσατε άπό τόν θάνατον κζί τό σπουδαιοτερον 
άπό τήν άτιμίανί... Άπό πολύν καιρόν ήθελα 
νά έλθω νά σάς ανταμώσω... καί δεν θά άπε- 
θνησκον, χωρίς νά σας έβλεπα.

Καί γονκτίσζς άμέσω; έφιλησε μετά σεοα- 
σμοϋ τήν χεΐρα τοΰ κόμητος.

Είτα δε, αποτεινόμενος πρός όλου; μα;, 
προσέθηκεν

— Μάλιστα, Κύριοι καί Κυρίαν, δεσποινίδες 
καί όλοι τή; συντροφιάς, ό νέο; αυτό;, οστι; 
ήτο εί; άνανδρος καί κλέπτης, έγινεν ανδρείος 
καί τίμιος άνθρωπος, έξ αιτίας τοΰ κυρίου συν
ταγματάρχου, καί ήλθα έπίτηδες νά τόν εύχα- 

ριστήσω δι’ο,τι έκαμε διά τόν έκτον μου υιόν, 
όστις τόσον μετεβλήθη, ώστε είμαι τρελλός 
άπό χαράν. Άχ, κύρ λοχαγέ μου, πόσον θέλω 
νά σάς εύχαριστήσω κζί δέν δύναμαι.Ά, ποτέ, 
ποτέ, έω; οτου άποθάνω, δέν θά λησμονήσω 
τήν ευγνωμοσύνην μου αύτήν.

Ό συνταγματάρχη; προσηνεγκεν αυτοί; καφφε 
σιγάρα καί καμπανίτην καί άφοΰ άνεχωρησαν 
μετά πολλάς καί έπανειλημένας εύχαριστίας, 
πάντε; φυοικώ; έζητήσαμεν παρά τοΰ κόμητος, 
νά μας διηγηθη τήν ιστορίαν τοΰ Ζάβουλώνυ; 
αύτού.

Ό συνταγματάρχη; συγκκτένευσεν είς τοΰτο 
μετά προθυμίας.

— Αξιόλογος άνθρωπος, γενναίος, είς ήρω; 
ήτο τό παιδίον αύτό, άνέκραξεν ό κόμης, ζώσα 
εϊκών τής άνδραγαθία; καί τιμιότατος. Άπό- 
δειξις δέ, ότι πολλάκις ή έπιείκεια και συγχώ- 
ρησις είναι άποτελεσματικωτέρα τής τιμωρίας 
καί οτι πριν ή καταδικζση τις τινά, δέον νά 
έξετάζη τήν καρδίαν αύτοΰ, δ'.ά νά προ’ίδη, έάν 
εί; τό βάθο; αύτή; δέν υπάρχει ό σπινθήρ εκεί
νο; τή; φιλοτιμίας, όστις δύναται ν’ άποκατα- 
στήση ωφέλιμον παράγοντα. Ό νέος ώνομάζετο 
Ταννώ. άλλά έκαλεϊτο ιδίως καί Ζαβουλών, δεν 
γνωρίζω διά ποιαν αιτίαν, άλλ’ ϊσω; και αύ
τός νά μην έγνώριζε τό διατί. "Ισω; ό εφημέ
ριος όστι; τόν έβαπτισε νά γνωριζν) τήν αιτίαν.

Ί>ς στρατιώτη; είς τό σύνταγμα, ήτον όσον 
δύναται τι; νά φαντασθή τακτικός, όπόταν δέ 
έξερράγη ό πόλεμος, ύπήρξεν έτι τακτικώτερος. 
Κατ’ άρχάς έγώ δέν τόν έβλεπον ποτέ εί; την 
γραμμήν τοΰ πυράς, μετ’ απορία; δε κατόπιν 
έμαθον, οτι πάντοτε ευρισκε τόν τρόπον νά μενγ 
όπισθεν τών άλλων. Καί ιδού πώ; :

Ημέραν τινά τοΰ φιβεροΰ χειμώνος, ώφειλον 
μετά τών στρατιωτών μου νά τοποθετηθώμεν 
έντός τοΰ μικροΰ χωρίου Έπερμόν. όμως άνα- 
μείνωμεν εκεί τού; Πρωσσου;. Απασα η συ
νοδεία μου άπετέλει την εμπροσθοφυλακήν, τή; 
κατοπτεύσεως. Εΰρισκ.όμεθα δε εκεί την επιού
σαν ημέραν τή; αιματηρά; συμπλοκή; τοΰ Ου- 
ανύ. Λί διαταγαί, ζ; είχαν, ήταν οριστικά:· νά 
περιμείνωμεν, νά περισπάσωμεν καί άπασχ.ο- 
λήσωμεν τόν εχθρόν καί νά άντιστώμεν αύτώ 
ίσον το δυνατόν περισσότερον χρόνον· νά υπο - 
χωρήσωμεν δέ έν τάξε: μζχόμενοι πρό; συναν- 
τησιν τή; μάλλον καλώ; ζνασυσταινομένη; τότε 
φαλκγγός μας, πρό; τό βάθο; τή; πεδιάδο;.

*
* *

Τό αύτό εσπέρα; τή; άφίξεώ; μα; εί; τό χω-
ρίον, είς μυλωθρό; προσήλθεν εί; άντάμωσίν μου
καί μοί άνήγγειλεν,ότι κατά τήν απουσίαν του
έκ τού μύλου του, οί στρατιώται τώ άφήρεσαν
πέντε έκατόφραγκα, άτινα είχε κεκρυμμένα
έντό; τού δωματίου τού υπνου καί οτι ο κλε-
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«της έθεάθη φεύγων έχεϊθεν μέ τάς χεΐρας λεύ
κάς έκ τοΰ αλεύρου.

Συνεστησα εις τόν χωρικόν νά μή είπη είς 
ούδέ<α τίποτε και νά περιμείντ), ύποσχεθείς 
αύτώ ταχεΐαν ΐκανοποίησιν.

Τήν επαύριον τόν προσεκάλεσα κατά τήν 
έπιθεώρησιν καί άνευ χρονοτριβής άνεκαλύψζμεν 
τον κλέπτην.

Ίΐτον ό Ζκβουλών ! Ό άθλιο; έγένετο ωχρό
τατος αύθωοεί καί έτρεμεν έκ φόβου. Ενόησεν, 
ότι τόν άνεκαλύψαμεν.

Χωρίς δέ νά τώ εί'πω τίποτε ένώπιον τών 
συναδέλφων του, τόν διέταζα νά έλθγ είς τήν 
οικίαν όπου διέμενον, ώς καί τόν χωρικόν.

Οτε προσήλθε, τόν ήρώτησζ αμέσως-
— Εχλεψκς 500 φράγκα άπό τό δωμάτιον 

τοΰ μυλωθρού.
Ωμολόγησεν αμέσως τήν πράξιν του.

Άναζητήσχς δ ’ έν τοΐς θυλακίοις του έξή- 
γαγε τό μανδήλιόν του, οδτινος λύσας τόν κόμ
βον, μοί παρουσίασε τέσσαρα έκατόφραγκκ.

— Ησαν πέντε, τώ λέγει ό μυλωνάς.
— Ναι, αληθές, είπε τραυλίζων,άλλά...
— 11θ·5 έχεις τό άλλο χαρτονόμισμα, τόν ή- 

ρωτησα βροντοφώνως.
— Δέν τό έχω πλέον, μοΐ άπαντα.
— Δέν είναι δυνατόν νά έξώδευσες ολόκλη

ρον τό έκατόφραγκον άπό χθές έως σήμερον 
ένταΰθα, τώ είπον, τί τό έκαμες ;

Σταυρώσας δ’ ουτος τάς χεΐρας καί παρατη- 
ρών με άσχαρδαμυκτεί;

— Δέν τό έχω, άπήντησεν. Δύνασθε νά μέ 
έρευνησητε. Δέν τό έχω καί δέν δύναμαι νά 
είπω, τί τό έκαμα. Ουδέποτε τέλος θά εϊπω 
τοΰτο.

Και ταύτοχρόνως έσφιγγε τούς όδόντας.
Γότε άπελυσα τόν χωρικόν, συστήσας αύτώ 

νά μή κάμη θόρυβον, έάν θέλη νά εύρη καί τά 
απολειπόμενα χρήματά του. Στραφείς δέ πρός 
τόν Ζζβουλώνκ:

— Εκλεψες, τώ λέγω, έν ώρα πολέμου καί 
ένώπιον τόΟ έχθροΰ. Ώ; γνωρίζεις, είμαι δικα
στής σου καί οφείλω νά σέ τυφεκίσω άμέσως.

Αύτός τότε ΰ^ωσε τήν κεφαλήν καί μετά 
σταθερας φωνής, μοΐ λέγει;

— Εισθε εν τώ δικκιώματί σας, λοχαγέ 
μου καί είμαι πρόθυμος νά ύποστώ τά; συ
νέπειας.

Γώ έζήτησα τότε και πάλιν τά χρήματα.
— Δέν τά έχω. μοί έπάνέλαβε. Θά βεβαιω- 

θήτε δε περί τούτου ακόμη καϊ όταν έεευνή- 
σητε τό πτώμα μου.

Είτα έξηκολούθησενί
— Ό πατήρ μου είναι τίμιος άνθρωπος· οί 

αδελφοί μου. πάντε; έπίσης, ύπηρετοΟντες εΐ; 
τον στρατόν,είναι αξιόλογοι νέοι. Λοχαγέ μου, 
εχω μίαν μόνην χαριν νά σάς ζητήσω. Ό χω
ρικός δέν είπε τίποτε είς ούδένα περί τής κλο

πής και πάντες άγνοοϋσιν, οτι έγώ έκλεψα. 
"Ωστε συγκατανεύσατε νά μή γνωοίζωσιν ουτοι 
περί τοΰ αιτίου τοΰ θανάτου μου... Θά ήτο ή 
χειροτέρα άτιμία διά τήν οικογένειαν μου. Πρά- 
ξατε ουτω καί θά ήσθε εύλογημένος. Μετ’ολί
γον, ένώπιον τών συναδέλφων μου θά ύβρισω 
τόν έπιλοχίαν μου Πριέτ, όστις είναι άνθρωπος 
βάναυσος καί χαμερπής... Τότε σεις θά μέ κα- 
ταδικάσητε καί έγώ θ ’ άποθάνω εύχαριστημε- 
νος καί ήσυχος. Μετά τοΰτο δέ θ’ άποτανθήτε. 
είς τόν πατέρα μου, όστις άμέσως θά σάς δώση 
τά έκατόν φράγκα, τά όποια δίδετε είς τόν 
μυλωνάν, όστις θά μένη εχέμυθο;.

Ήτο τοσοΰτον πειστικός περί τής διαθέσεως 
τών 100 φράγκων, ώμίλει δέ μετά τοσαύτης 
ειλικρίνειας καί έκήδετο τοσοΰτον τής ύπολη- 
ψεως έαυτοΟ καί τής τιμής τής οικογένειας του, 
ώστε άμφιταλαντευόμην τί νά πράξω. Άλλ’ 
έν τούτοις τώ είπον;

— Πράζις τοιαύτη καί είς τοιαύτην κρίσιμον 
στιγμήν, καθ’ ήν όλίγιστοι στρζτιώται έμεινα · 
μεν έκ τής άτυχοΰς φάλαγγός μου! ένώπιον μά
λιστα τοΰ έχθροΰ, όστις ήδη είναι έτοιμος νά 
μας κατακερματίστ), είναι άτιμος καί τρις άτι- 
μωτάτη..

Διακόπτων με δέ μετά μεγάλης φωνή;;
— Λοχαγέ μου, μοί είπεν, είμαι ήδη κατα- 

δεδικασμένος καί δικαίως καί θά ίκανοποιηθήτε 
καί θά εύχαριστηθήτε καί σείς καί ή έντιμος 
στρχτειά μας, άμα άποθάνω. Άλλ’ έάν θέλετε, 
ό θάνατός μου δύναται νά χρησιμεύση καί ώς 
υπόδειγμα. Μετ’ ολίγον ή τό πολύ αύ’ριον θά 
φονευθώ, φονεύων ζσου; αν δυνηθώ πρώσσους. 
Λοχαγέ μου, τό ομνύω, δι’ όνομα τοΰ πατρός 
μου, τών άδελφών μου, διά τήν μνήμην τή; 
μητρός μου, ήτις δεν ύπάρχει πλέον. Θάνατο; 
καί ό εί; θάνατο; καί ό άλλος· τό χρέος μου θά 
πληρωθή, άλλ* ή τιμή τών γονέων μου νά 
σωθή ! θ ’ άποθάνω, σά; τό ομνύω διά τήν πα
τρίδα καί ούδεί; θ' αντείπη.

Έγερθείς τότε τόν έπλησίασα, παρατηρών 
αύτόν καλώς είς τούς οφθαλμού;, ένώ ταύτο- 
χρόνως καί αύτός με πάρετήρει, χωρίς νά τα- 
ρχχθή. Ό Ζκβουλών, έπείσθην, ότι ήτο ειλικρι
νής, ή δ’ έξομολόγησις αύτοΰ καί διαβεβαίωσες 
έφαίνετο απόλυτος, θαρραλέα, αποτρόπαιος. Έ- 
μάντευσα, ότι είς τό βάθος τής καρδίας του 
έκυριάρχει τό ζήτημα τής τιμής.

— Λοιπόν, τώ λέγω, θα φονευθής άφεύκτώς 
είς τήν μάχην.

Έκαμε τόν σταυρόν του καί μοί ήσπζσθη 
τήν χεΐρκ.

Καλέσζς δέ τότε άμέσως τόν μυλωνάν, παρέ- 
δωκα αύτώ έζ ιδίων μου τό έκατόφραγκον,συστή · 
σας αύτώ νά τηρήση σιγήν διά παντός.

• ■
Κατά τήν αύτήν ημέραν, περί τήν ί ώραν 

προσεβλήθημεν ύπό τών Πρώσσων.

Διήρέθημεν δέ αύθωρει είς δύο σώματα, ό
πως άντιστώμεν όσον τό δυνατόν περισσότερον, 
άλλά άτυχώς είμεθα σχετικώς είς πρός έκατόν.

Οί άνδρες μου έμάχοντο ώ; ανδρείοι γάλ- 
λοι, άλλ’ άπό τοΰ άπέναντι ήμών δάσους, τοΰ 
όδηγοΰντος πρός τό χωρίον, έξερρήγνυτο άδιά- 
κοπον πΰρ, φοβερόν, κανονικόν καί καταστρε
πτικόν διά τό στράτευμά μου. "Εδει νά έκτο· 
πίσω τόν έχθρόν έκεϊθεν, άλλά πώς νά τό 
κατορθώσω, όπου μάς άνέμενεν έκεΐ βέβαιος ό 
θάνατος όλων ; Έν τούτοις δέν είχον άλλο νά 
ποάξω καί ώφειλον τούλάχιστον νά δοκιμάσω ;

Διέταζα ....
Καί αύθωρει πρώτος ό Ζαβουλών, όστις άρ- 

χήθεν τής μάχης ταύτης έμάχετο άποκεκα- 
λυμμένος, έτρεζεν έμπρός καί έχκθη έν τώ 
μέσω τοΰ καπνοΰ, ώς άστραπή.

Έκράτησε τόν λόγον του καί έξετίθετο διά 

νά φονευθή.
Δύο, τρεις σύντροφοί του τόν άκολουθοΰσι καί 

είτα έτεροι . . . Τό παράδειγμα καί ό ηρωι
σμός γενικεύονται. Τοΰτο ήρκει. Εις τόν πόλε
μον τό παν έξαρτάται έκ τοΰ παραδείγματος. 
Θύδέν τελεσφορώτερον αύτοΰ.

Φωναί τρομερχί έπηκολούθησαν, πυροβολισμοί 
συνεχείς καί είτα διακεκομμένοι, τρικυμία πο
λέμου μανιώδης, κραυγαί φρικώδεις τών κρε- 
ουργουμενων καί άγωνιώντων, πανδαιμόνιον τα
ραχής καί θορύβου, ούτινος δύνασθε νά φαντα- 

σθήτε τήν εικόνα.
Τοΰτο διήρκεσε έπ ’ άρκετόν, άλλ’ ένώπιον 

τοΰ πολυαρίθμου στρατοΰ τών πολεμίων, θά ητο 
άφροσύνη νά έπιμείνω. Έσήμανα ύποχώρησιν.

Δέν είχον πλέον αξιωματικούς, δεν είχον 

στρκτιωτας.
Κοπιωδώς έπανήλθον οί ύπολειπόμενοι εκ 

τής φάλαγγός μου άνδρες, κατάκοποι, ημιθα
νείς, καταμέλανοι καί κάθυγροι, πλήρεις αιμά
των καί πληγών. Ό Ζαβουλών δέν έφαίνετο 
καί έλυποόμην, ότε τόν βλέπω επκνακάμπτον- 
τα, κεκαλυμμένον έζ αίματος καί διατετρυπη- 

μένον έκ πληγών.
Έσύρετο κοπιωδώς μέχρις έμοΰ καί δακρύων 

μοΐ δεικνύει τά αίμόφυρτα, κατακεκαυμένα έκ 
τής πυρίτιδος καί διατετρυπημένα έκ τών λογ
χών ενδύματα του.

— Λοχαγέ μου, μοί λέγει, δέν έτήρησα άκό- 
μη τόν λόγον μου, δέν ήδυνήθην έτι νά φο
νευθώ. Και έν τούτοις έπρκξα τό πάν διά νά τό 
κατορθώσω. Σάς ορκίζομαι, προσέθηκεν, δεν 
πταίω έγω . . . Λοχαγέ μου, θά επιτύχω μίαν 
άλλην φοράν, πιστώσατέ μοι ακόμη ολίγον τήν 

ζωήν . . .
Ήτο μέγας είς τάς εκφράσεις του έκείνας, 

ώραΐος έν τώ παραστήμκτι του και ακατανί
κητος είς την άπόφασίν του, ώστε περιπτυχθεί; 
αύτόν, τόν κατεφίλησα !

Ό στρατιώτης είναι έν τή περιστάσει ταύ- 
άνώτερος τοΰ στρατηγού του.

Καθ’όλην τήν συνέχειαν τής μάχης έπολέ- 
μησεν ώς ήρως. ότε πρός τό τέλος πλησιάσας 
με μετά λύπης:

— Οί άτιμοι, μοί λέγει μετ ’ άγανακτήσεως, 
οί άνίκανοι, δέν δύνανται νά μέ σημαδεύσωσιν 
είς τό στήθος.

Οί συνάδελφοί του τόν έξέλαβον ώς τρελλόν, 
βλέποντες αύτόν τρέχοντα πρός τόν μεγαλείτε- 
ρον κίνδυνον, άψηφοΰντα τόν θάνατον καί κζτα · 
κερματίζοντα τόν προστυχόντα.

Τρελλός ! αύτός ό αληθής ήρως τοΰ πολέμου ; 
Υπήρξε λέων τούναντίον, Sv έκφράζομαι κα

λώς.
Τέλος ήξιώθη τοΰ στρατιωτικού παρασήμου 

ανδρείας καί τιμής, αύτός, ον θά έτυφέκιζον πρό 
ολίγου, ώς τόν άτιμώτερον στρατιώτην.

Τόν προήγα είς έπιλοχίαν και μετά τό πέ
ρας τοΰ πολέμου έγκατέλειψε τό στράτευμα.

★
* Μ

— Καί τά 100 φράγκα; ήρώτησέ τις έζ ή
μών τόν κόμητα.

— Αληθώς, έπεΐπεν ό συνταγματάρχης, τά 
100 φράγκα είναι τό συμπλήρωμα τής ιστορίας 
αύτής. Άλλά θά έλθωμεν καί είς αύτά.

Είς τό ΙΙρανζέ, όπου προήξα αύτόν, έμείνα- 
μεν έπί δεκαπέντε ήμέρας ήσυχοι. Ημέραν Ttva 
έρχεται καί μοί ζητεί τήν άδειαν νά μονομα- 
χήση . . . Ό Ζκβουλών έπρόκειτο νά μονομκ- 
χήσγ μετά τοΰ έπιλοχίου Ιΐριέ, κακίστου υπο
κειμένου. Διά τό άτομον αυτό είχον λαβει τάς 
χειρίστας πληροφορίας. Είναι τό αύτ» πρόσω- 
πον, τό όποιον ό Ζαβουλών ήθελε νά προσβκλη, 
ώς μοί είχεν είπεϊ, όπόταν ήπείλουν αύτόν διά 
τυφεκισμού καί τόν είχα εμποδίσει.

Ό Ιΐριέ ήτο δεινός σπαθιστής καί έζετέλει 
καί χρέη ξιφοδιδκσκαλου έν τή σχολή τής ξι

φασκίας.
Ιδού δέ επακριβώς τί μεταξύ άμφοτέρων 

συνέβαινεν.
Ό Ζαβουλών εισερχόμενος έν τινι ξενοδοχείο), 

όπου συνήθως προεγευμάτιζον οί ύπαξιωματικοί, 
ανέκραξε·

— Τώρα είμαι καί έγώ έπιλοχίας !
Λααβάνων δε ταύτοχρόνως πηλικιόν τι, οπερ 

εύρίσκετο έπί τίνος καθίσματος, ήρωτησε:
— Τίνος είναι αύτό ;
— Τοΰ Ιΐριέ, τώ άπήντησαν.
Τότε ό Ζαβουλών ύψώνων τήν φωνήν I
— Ώ ! . . αΓ, Πριέ, τώ χνακραζει, λάβε 

τό καπέλλο σουάπ’ έδώ.
Ό συνάδελφός του όμως έκπλαγείς διά τό 

διατακτικόν τοΰτο ύφος, άπήντησε /.ωρίς νά 
έγείρη τήν κεφαλήν.

— Είναι καλά, όπου εΰρίσ'.εται! . . .

Τότε ό Ζκβουλών τώ άπήντησεν'
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— Θά ήτο καλείτερον προσκέφαλαιον, αύτδ 
τό πιΜ’κιον ενός άρχαίου ξιφοΜασκκλου.

Καί χωρίς νά πρόσθεση τιέκάθισεν επάνω.
Έν βραχυλογία, μετά τό έπεισόδιον τοϋτο έ- 

μονομάχησζν καί ό Ζπβονλων έφόνευτε τόν 
αντίπαλόν του.

’Αμέσως ηλθον νά μοί γνωστοποιήσωσι τοϋτο 
καί μοί εϊπον, δτι ό Ζαβουλών είχε* έπιπέσει 
μεθ ’ ορμής κατά τοΰ ΙΙριέ, ώ; νά ήθελε νά 
δ-.χπερζση οίκειοθελώς τό σώμα του Six τ7,ς 
σπάθης εκείνου, άλλά Si’ ενός ύπερασπεστικοΰ 
ξιφισμού τοϋ αντιπάλου του, ούτος τούναντίον 
ίιεπεράσθη ίιά τοϋ ξίφους τοΰ Ζζβουλωνος.

Έκάλεσα αμέσως τοϋτον. οστις μοί είπεν ;
— ’Αρχίζω νά πιστεύω, ότι δέν θά δυνηθώ 

ποτέ νά κρατήσω τόν δοθέντα λόγον μου . . . 
Ό θάνατος δέν μέ θέλει, μέ φοβείται. “Ηδηδέ. 
οτε ό ΙΙριέ άπέθανε, δύναμαι νά σας εϊπω εις 
τ', έχρησιμοποίησα τά 100 έκεΐνα φράγκα.

Ήσθάνθην άνακούφισιν έπί τή δηλώσει ταύτγ 
τί]ς άποκαλύύεως τοϋ μυστηρίου τούτου καί 
έναγωνιως άνεμενον.

— Έγώ ημην πολύ δειλός άνθρωπος, ηρχισε 
λέγων μοι, έφοβούμην δέ τόσον πολύ τόν πόλε
μον, ώστε διά ν’ άποφύγω τήν πρώτην γραμ
μήν τοϋ πυρός, έδιδα χρήματα είς τόν ΙΙριέ 
καί με έτοποθέτει μακράν τών σφαιρών, είς 
θέσεις ακινδύνους... Είς αυτόν δέ ε!./χ δώσει 
καί τό κατηραμένον εκείνο έκατόφραγκον!...

Μετά τήν έζομολόγησιν ταύτην ό Ζαβουλών 
έκλινε τήν κεφαλήν κατγσχυμένος καί σκοπών, 
έγώ δε έστριψα τόν μύστακά μου ές άγανα- 
κτήσεως καί έκαμα μεταβολήν πρός τήν στρα
τιωτικήν ταύτην ατιμίαν ! Δέν έπερίμενον 
τοιαύτην άτιμον κλοπήν, άναμεμιγμένην μετά 
τοιαύτης άτιμου δειλείας καί τοσαύτης άτιμου 
ανοχής !

— Αυτή είναι ή ιστορία τοΰ Ζαβουλώνος, 
έξηκολούθησε* ό κόμης μετά λύπης καί εύ/α- 
ριστήσεως καί ήγειρε τό κύπελλο», όπως κατα- 
πίη τήν απροσδόκητο* ταύτην άνάμνησιν.

— Τί όνομα είναι αύτό τό Ζαβουλών ! ήοώ- 
τησεν ή κόμησσα, δίδουσα τροπήν διεξόδου.

— Ούδεποτε είχον τήν περιέργειαν νά έξε- 
τάσω τοϋτο, άπήντησεν ό κόμης.

Ένώ δέ πάντες έσκέπτοντο πρός στιγμήν 
τήν σημασίαν τοΰ ονόματος αύτοΰ, αίφνης ή 
μικρά κόρη τοΰ συνταγματάρχου, πρός τιμήν 
τής όποιας έδιδετο τό γεϋμα καί ήτις απ’ αρ
χής μέχρι τέλους έν σιωπή και μετά προσοχής 
ήκουε τηνίστορ·'αν τοΰ Ζαβουλώνος, άνεφώνησεν;

— Έγώ νά σας εϊπω. Ό πατήρ του εκα
λείτο ’Ιακώβ, ούτος δέ ήτο ό έκτος τών υιών 
του. 'Είστε, ό έκτος υιός τοΰ πατριαρχου τού
του, τοΰ γεννηθέντος άπό τοϋ Ισαάκ καί τής 
Ρεβέκας, άδελφοΰ τοϋ Ήσαϋ, 2069 έτη πρό 
Χριστού, δέν έκαλεΐτο, νομίζω, Ζαβουλών;

Έμείναμεν κεχηνότες ! (Secolo III uslratu)

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μεταξύ ουνδιασκεπτομένων:
— Α”, τί λέγεις καί ού, ’Αγησίλαε, τί άλλο 

να ζητήσωμεν Από την Εθνοσυνέλευσιν ;
— Νά όρισθή ώς δικαίωμα ψήφου Αντί τό' 

21 έτος τό 51ον.
— Καί ού, ’Απόστολε ;

Νά ψηφίζουν καί αί γυναίκες. Αι’ταί γνω
ρίζουν καλείτερα Από ημάς ποιοι είναι οί καλεί- 
τεροι καί τιμιώτεροι Αντιπρόσωποι.

>+<
Κυρία τις χήρα, καθημένη μεταξύ δυο κα 

πνιζόντων κυρίων, έρωτάται υπό τής φίλης της 
Μελπομένης:

— Τί έχετε, κυρία 'Ελένη φαίνεσθε στενό 
χωρημένη;

— Ώ δεν έχεις Ιδέαν, φιλτάτη δέν βλέπεις; 
είμαι μεταξύ δύο πυρών-

Ή κυρία Μελπομένη μέ πικρίαν ίσιος ζηλεν 
τικήν.

— Ευτυχώς όμως Ακίνδυνων, κυρία Ελένη.
>—<

Μεταξύ νεόνυμφων τήν επιούσαν τον γάμου:
Αυτί) (Ινδυομένη) Βοήθησέ με, καϊμένε, 

νά βάλλω τον κορσέ μου. Τράβα, σοΰ λέγω, 
καλά το κορδόνι.

.-Ιύτός (ένδοιαστικώς). Μά δέν είναι φόβος, 
Αγαπητή, νά σπάθης τίποτε ;

Αυτή "Α, όχι, κύτταξε μόνον νά μή πόσης.

Είς λευκός έρωτα ένα μαΰρον :
— Δέν μοΰ λές, τοΰ λόγου σου, δέν θά φο 

βάσαι πλέον τόν ήλιον, Αφοΰ δεν μαυρίζεις πε 
ρισσότερον. φυσικά δέν ϋά καψώνη; πλέον.

Καί ό μαύρος είρωνικώες :
— '.1 βέβαια, ήμεΐς δέν φοβούμεθα πλέω· 

τόν ήλιον, τόν Αη ήσαμεν καί μας έκαψε δω καλά 
καί τώρα δέν έχει άλλο νά μάς πειοάξη

Δυο Απογοητευμένοι έκ τών γάμων των :
— "Αμ σι'·, πώς τήν έπαθες; πώς έγνώρισες 

καί Αγάπησες τήν γυναΐκά σου :
— Εγώ ; έγιο, φίλε μου. πρώτον τήν Αγά

πησα καί υστέρα τήν έγνώρισα τί πράγμα είναι.
ουνέβαινε τό πρώτον βεβαίως ποτέ δέν θά 

τήν έπαιρνα.
*·-<

Μεταξύ δύο φίλων κυριών'.
— Βλέπεις αέτόν ποΰ κάθεται έκεΐ; Ιουλία, 

άμα θέλω, τόν κάνα) νά γονατίση μπροστά εις 
τά πόδια μου, τό πιστεύεις, ’Ιουλία ;

— ΙΙώς : καί έγώ, κάθε Ιβδομάδα έρχεται 
καί μοΰ καθαρίζει τους κάλους

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ

«Καί ού* ήν φωνή, καί ούκ ήν άκρόασις» ούΰα- 

uoi* Σ
Αποκαλυπτήρια- επί τής ϊν οιωγιιώ Θερα

πείας τή» φθισεως (άπό 17ετια; ήδη) όιότι εινε 

Ελληνική Σ
Ένω ή στατιστική ήμών, ή πέρυσιν έν τή «Άκρο- 

πόλει» δημοσιευθεϊσα, έπ’ εύκαιριμ τού συγκροτηθέν- 
τος κατά Μάϊον, Α’ ’Ελληνικού Συνεδρίου (αλλά εν 
λόγοις μόνον; κατά της όνρατιώόεως, ή έκ κλι
νικών παραρηρήτεων, έπί ύπερτετρακοσίω» φθισικών, 
εις τό χρονικόν τοϋτο διάστημα τών 17 ετών, απέ
δειξε και άποδειχνύε: ίασιν, έπί μέν τοϋ α' καί 6’ 
βαθμού ή σταδίου τής φθισεως, πλήρη καί τελείαν 
καί απόλυτον, ήτοι I 00 έπί τοϊς 100 καί έν βραχεί. 

Έπί δέ τοϋ τελευταίου σταδίου Θεραπείαν (συν- 
του,ον και άνωδυνον) 65 τοΐς 100.

Καί τής όποιας στατιστικής περίληψις άνεγνώσθη 
έν τφ περυσιν Συνεδιίω τής Βουδαπέστης.

Διό, και οί άπηλπισμένοι ακόμη δύνανται νά είΙ- 

ρωσι σωτηρίαν.
Καί ένώ, διά τής ’Ελληνική; ταύτης Ιατρικής 

καί Φαρμακευτικής μεόόδου—της ιιικροβιοκτόνον 
—εκτοτε πλειστα δσα καί ανυπολόγιστα αγαθά είς 
τόν Τόπον τοϋτον ήδύναντο νά προκύψωσιν (διότι, 
έν παρόδω είρήσθω, ή Θεραπεία θέλει ανέκαθεν νά 
ήναι έβνιχή)κα: ό Δ. Ο. Ε. ήθελε πρό πολλοϋ φυ- 
γαίευθή δι’ αίττίις.Άλλ’«ού φροντίς Ίπποκλείδη !· 
αγρόν ήγόρασαν οί πάντων άρμοόιώτατοι, οίονεί συμ- 
μαχήσαντες τώ Χάρωνι, πρός πλουτισμόν τών βασι
λείων τοΰ Ιίλούτωνος, δια τών καθ’ έκάστην εκατομ
βών άλκίμων και σφριγηλών ανθρωπίνων ύπάρςεων, 

’Ελληνικών.
Οί μάλλον περί χαμαίζηλα πάθη έρπύζοντες, καί 

είς προσωπικά μίση περισσώς έντρυφώντες !
Ραγίζεται όντως ή καρδία τοϋ ανθρώπου επί 

τοϊς όρωμενοις, χαλκευομένοις καί συντελουμένοις I 
Καμαρώσατε ’Ελληνικόν ένδιαφερον,. παρ’ αρμο

δίων έτσιθελητών, έπί τοϋ ύψιστου έπιστημονικοϋ 
γεγονότος τούτου (τής θερ. τής φθίσεως).

Καί ύστερα, περιμενομε(ν) χαήρι καί προκοπή! ν,' 
είς καθολικωτερα πράγματα, άφοΰ, κατά το Εΰαγγέ- 
λιον, τό ,πνευματικόν) άλας σχεδόν μωρανθέν άπο- 

δεικνύεται παρ’ ήμΐν.
Νά μυαλά, νά μάλαμα I ώς θά ελεγί τις επί τούτω, 

ξένος ών !
Τψιστε Θεέ 1 "Απειρον δ»τω:, καί άμετρο* τό 

ελεός σου άποδεικνυεται καί ή μακροθυμια σου εφ* 
ήμας, τούς εις πελάγη αμαρτιών διαπορευομένους, καί 
τοΰτ' αύτό, βουτηγμένους I

...ΈνάντιΟέεΙει δέ,πρός άλλου; συναδέλφους ια
τρούς, ευχαριστήρια γράμματα, ώς ειθισται, παρ 
ΐαθέντων οημοοιεύοντας, ιιιιεΐς είτε, ,διά^τό πλήθος 
τοιούτων εύχαριττηριων επιστολών (ων ελαβον κά
ποτε γνώσιν καί οί πάντων ά μοδιώτατοι, καί επισή- 
μως μάλιστα) είτε καί διότι άποδοκιμάζομεν τήν τοι- 
αυτην αυτών τακτικήν διά πλείστους άλλους λόγους, 
καί ώ; άπάδουσαν είς τήν άξιοπρίπειαν^ τής ’Επιστή
μης, τό έαυτής καθήκον έπιτελουσης, ίιιιεΐς έν αν- 
τιθεσει πρός τούς άλλους, έσκεφθημιν να παραθέοω- 
μεν, κατ’ άλφαβητικήν τάςιν καί σειράν τά ονόματα 
αναμίξ ίατροσονέδρων καί καθηγητών τοΰ Πανεπι
στημίου κοί λοιπών ιατρών, ημεδαπών καί αλλοδα
πών, οι όποιοι είς πλείονα του ένός Λπε..ττι<$τικ<ι 
περιστατικά Θεραπείας τής φθίσεως, παρευρεθέντες, 
και έξ αυτοψίας πεισθέντες, δύνανται να μαρτυρήσω- 
αιν ύπέρ τής έπιστημονικής ταύτης αλήθειας τής

’Ελληνικής, όρκιόβίντες δέ I (Γνα έχη τό προσή- 

κον κΰρος ή μαρτυρία των).
Καί τοϋτο φρονοΰμεν, είνε τό ίσχυρότερον καί ση

μαντικότερο* καί άρμοδιώτερον πάντων πειστήριον 
καί ή τρανωτέρα άπόδειςις τής, έπί μίαν σχεδόν γε
νεάν ήδη ότρατενοιιένιις Αλήθειας ταύτης, ήτ·.< 
αείποτε θριαμβεύει και ποκυτροπως σώζει.

Έκ τών έν ’Αθήναις αξιότιμων κ. κ. συναδέλφων 
περιοριζόμεθα προχεϊρως εις τούς ακολούθους I) Άρ. 
Άραβαντινός, 2) Γρ. Γρηγοράκης, 3) Σπ. Ζαχαρϊ- 
τσας, 4) Λ. Κωτάνωφ. a) Σπ. Κανέλλης, 6) Ν. 
Μακκάς, 7) Γ. Παπαβασιλείου, 8,’ Κ. Πλάκας, !)) 
Κ. Σαόβας, 10) Χρηστομάνος καί πολλοί άλλοι πα

ραλειπόμενοι.
Έκ τών έν ΠειραιεΓ δέ, ό κ. Νικ. Άναιρούσης 

και άλλοι κενές παραλειπόμενοι επίσης
Έκ δέ τών έν Αιγύπτω ομογενών συναδέλφων ια

τρών, αναφέρω μόνον τούς διαπρέποντας εκεί οΰτω, 
έν Καιρω μέν τόν έξοχώτατον κ. Κωμχνόν π.σσάν' 
έν δέ τή Άλεξανδρείμ τόν κ. Βαλασόπουλον, τόν καί 
διευθυντήν του παθολογικού τμήματος τοΰ Ελληνι
κού νοσοκομείου.

Άφίνω δέ, τούς έν ταΐς επαρχίας άλλους κ. κ. συ
ναδέλφους, καθώ; καί την πληθύ· τόσων άλλων λο
γάδων και λογιών άνδρών (βουλευτών, δικαστών, ει
σαγγελέων, δικηγόρων κλπ.) έκτε τοϋ κλήρου, τοϋ 
λαοϋ καί τοϋ στρατοϋ, ώς έκτο; τού κύκλου τοΰ ια
τρικού κόσμου άνηκόντων καί θεωρούμενων τούτων, 
καί επομένως, έλαχιστα αρμοδίων ίνα κρινωσι περί 
τού μεγέθους τοΰ πράγμα ος και τοϋ ύψους τής έπι
στημονικής ταύτης άληθείαί, τής Εκληνικής και αν- 

θρωποσωτηρίου.
Ώ ’Αλήθεια ! Τ<ρ οντι, Θεία ΐδιότης καί δύναμις 

αποκαλύπτεται έν ανθρώποις απροσμάχητος καί ακα
ταγώνιστος ! (πάση ΰπεναντία Δυνάμει κ.ί ε-εργεία).

Ό θεσπεσια ’Αρετή I Σΰ, ή άνά παν βήμά Σου 
μόνη συγκρατοϋσα μάχην έκ τού συστάδην πρός τας 
κατακλυζουσας Σε, ώς πέλαγος λεγεώνας όλα; πονη
ρών πνευμάτων, χωρει αεί έπί τά πρόσω, και πρός 
τόν Θεάρεστον σκοπόν σου, ύψαύχην και μεγα
λοπρεπής, καί ακλόνητος καί _ γαληνιαία (ώς 
ή Αύτοαλήθεια πάλαι ποτέ έπί τής μαινο- 
μένης θαλάσσης έβαδισε σύν τω Πέτρω) διότι αεί
ποτε άπέβης είς τέλος, καί άπεδιιχθης νικήτρια και 
τροπαιοφόρος έν τώ κόσμω, έστω καί _μ6τϊ θάνατον 
(καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπελθόντα) ή κα-αστροφήν 
τού, έν ώ ενωκησας, σκημώματος καί ανθρωπίνου 

σκεύους 1
Σύ, ώς θεϊκή πνοή, εμεινας καί πάλιν αθάνατος I 
Τώ δ·τι I Θεία είνε ή προελευσίς Σου, ώ αλήθεια, 

έν τώ χόΐμω, έφ’ ω χλι άδυ·ατώ νά οε υμνήσω 

περαιτέρω 1
"Οθεν, οποίος πάσχων (έκ στηθικού,, πλευριτικοϋ, 

στομαχικού, πυρετικού, καί έν γένει) έξ οίουδήποτε 
παθολογικού νοσήματος (διότι «>ϋ.α, παραμεληθέντα 
καί χρον.σαντα,έκεΐ— εϊς τήνόθίύεν— άπολήγουσιν) 

όποιος πάοχων γνωρίζει τά περί ήμά; (άπό δυο σ/ι- 
δόν δεκαετηρίδων) συμβαινοντα, δεν χά·ει καιρόν α
δίκως, ούτε εξοδεύεται άνωφελώς καί είς μάτην, αλλα 
σπεύδει καί παίρνει τά κατάλληλα φάρμακα, τά τε
λεσφόρα κατα τής νόσου, καί σώζεται.

Όσω δέ ένωρίτερον προστρεξει, τόσω ταχύτερον 

έξυγιαινει καί όλιγωτιρα δαπανμ.

Ό έξ Ηπείρου

Ιωάννης ΙΙαπακώύτης

Ιατρός χημ- φαρμακοποιός καί φθιβίατρος
’Οδός Νίκης καί Άγ. Νικοδήμου άρ. 5.



Η ΦΥΣΙΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΓΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
5·β τεύχους.

14. Φονικόν βέλος.— Ι5.“ΔργοΣ, ΚλειΩ, ΑγιοΣ, 
ΜυσίΑ, ΑίθωΝ, ΣινόΗ.—16. ”Η6η—ήδη.

Λύται.— Π=ρ. Μζΰρος ex Σμύρνης 2, Εύριϊίχη 
Μέγα έκ Βώλου 1, Μαρίνα Θηβαίου έκ Λαριβσης 3, 
’Ανθή Φίλωνος έκ Πατρών 3, Πέτρος Χήρας έξ ’Α
θηνών 1, Σπ. Λάγνης έξ Άθηνώ» 2, Διον. ΙΙετρα- 
λιάς έκ Ζαζύνθοΰ 1.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(Κάϊοον 1. Γ. Ελς)

21 Αίνιγμα
Καίτοι β’μαι γέννημά σου 
κράτησαν τά δά/.ρυά σου 
ακέφαλος άν εύρεθώ 
μή το στόμα πλησιάσης 
τήν ζωήν ευθύς θά χάσης 
αν στό οίμα σου χυθώ.

22. Ρόμβος.

Nat τεθώσιν όριζοντβίως +
α) γραμμο, β) σύνδεσμος, —J-+
γ) αρχαίος σορό.-, 3) Μοΰ- ■ +++
σα, ε) θυγάτηρ τής γης, · · + ++ 
ς) αρχαία πόλις τής Κολ- ■ + + + 
χϊ8ος, ζ) γράμμα. Ούτως 
ώστε ν’ άναγινώσκονται 
χαθετως. α) χερσόνησος,
6) νήσος τοΰ Αιγαίου πέλαγους,γ) χώρα τής’Ασίας

23. Λιπο<ίί·μόωνον.
■ ε··ι· ·ε··ι·ι ·ι·ο· ·ο··η·ι -ε -μ··η·

wt-sC'.»*» Ι-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΤΣΕΩΣ,,

Γ. Κ. Τ ρ t x x α λ β. Βραχεία σας έλήοθη. 
Σάς άπηντήσαμεν —Β. Ξ. Β η ρ υ τ τ ό ς. ’Επι
στολή καί συνδρομή έλήτθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
Γράφομεν. — Κ. Κ. Λ ο υ ξ ο ρ. Δελταρίον έλή- 
οθη. Έχει καλώς. Εύχαριστοΰμεν. — Κ Σ. Π. 
Κων)πολΐν. ’Επιστολή χαί συνδρομή ελήςθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν. Γράρομεν.—Ε, Δ, Λ ε υ χ α δ α. 
Συνδρομή έλήρθη. "Εχει καλώς. — X. Τ.Ά λ ε :· 
α ν ϊ ρ ε ι α ν. Σας έγράψαμεν καί εκλέξατε.— 
ΓΙ. Α. Ό ξ ύ λ ι θ ο ν. Σάς άπηντήσαμεν. ’Ανα
μένομε* νεωτέραν σας. — Μ Γ. Μ. ”Α 4 ρ ον. 
Συνδρομή σας έλήςΟη. Άπόδειξις εστάλη ταχυδρο
μικές.— Β. Ν. Δ. A <J d i s Α 1ι a l> a ’Επιστο
λή καί ςωτογραψίαι έλήςθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
ΙΙροσιχώς γραρομεν. Συνδρομητής ίντικατεστάθη. 
—Ν. Κ, Κ α ι ρ ο ν. ’Επιστολή έλήρΟη. Σας ά 
πηντήσαμεν. — Κ. Ν. Πάτρα ς. Παραγγελία 
σας έξετελεσθη κα: άπεστάλη. Άναμένομεν νεωτέ- 
ρας σας. Προσεχώς λαμδάνετε καί τόμους.—Σ. Δ. 
Βώλο ν. Χρυσοδετον Πανόραμα σάς άπεστάλη. 
Χρήματα έλήςθησαν.— Ε. Λ. Ή ρ α χ λ ε : ον. 
Έλήρθησαν 40 ρρ. εύχαριστοΰμεν. — II. Ν. Κ έ ρ- 
κ υ ρ α ν. Συνδρομαί έλήσθησαν. Ταχυδρομικές 
αποδείξεις. — A. Β. Κ α λ ά μ α ς- Σάς ένεγρά- 
Φαμεν. Στείλατε συνδρομήν.

ΓΝΠΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται οί καθυάτεροϋντες έτι συν

δρομής τής «Φύάεως» όπως ευαρεστούμενοι, 
άποστείλωόιν ήμΐν ταύτας συντόμως,καθόσον 
θέλομεν διακόφει έν έναντίμ περιπτώσει την 
περαιτέρω Αποστολήν τών τευχών. Έλπίζο- 
μεν, ότι ούτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον καί 
τάς δαπάνας Λμών θέλουόι σπεύδει, χωρίς ν’ 
άναμείνωάι καί Ιδιαιτέραν είδοποίησΐν μας.

*11 ΔιενΟννδις.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ιοίο
Έξεδόθη καλλιτεχνικότατου μέ 2S0 είκόνας 

έπί πολυτελούς χάρτου ύπό τής Ημετέρας 
Διευθύνάεως τό Πανόραμα τών ’Αθηνών, πε- 
ριέχον όλας τάς τελευταίας είκόνας τών Βα
σιλέων καί Πριγκήπων τής Ελλάδος, Υπουρ
γών καί έπιόιίμων προσώπων, τών κυριωτέρων 
πόλεων καί τοπείων μας, τών γνωστοτέρων 
ομογενών μας καί τών κυριωτέρων προσφάτων 
γεγονότων κτλ.

Τό Πανόραμα τούτο εις χρυσόδετου καλλι
τεχνικόν τεύχος είναι κατάλληλον οι’ αίθου
σας, βιβλιοθήκης, συλλόγους, Αναγνωστήρια 
καί διάφορα κέντρα. Πωλείται δέ άντί 12 φρ. 
έλεύθερον ταχ. τελών έν τοΐς Ήμετέροις Γρα- 
φείοις.

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ “ΦΥΣΕΩΣ,,

’ Εγγράφονται έν ζύτω συνδρομηταί είς ε
φημερίδας καί περιοδικά. Ωσαύτως

β’ο,τράττοί'τοι αποδείξεις κζι λογαριασμοί. 
Άποστελλονται τχγ. δέματα εις Αίγυπτον. 
ΙΙωλοΰνται διάφορα περιοδικά, του εσωτε

ρικού καί εξωτερικού.
Φωτογράφησις οίουδήποτε αντικειμένου.
’Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφιών 

έρζσιτεχνών (a mateUr S).
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
/Κατασκευάζονται ζιγκογρζφι'ζι cliches) κζί 

προβολείς αυθημερόν.
Γίνονται δεκταΐ καί αντιπροσωπεία·..
Γραφεία : ΑδεΛ^οι ΙΙρίντεί η

('Οδός Κοραή ζριθ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ _
Μεγάλην έκδούλευσιν θέλομεν παρέχει έφε- 

ξής τοΐς ήμετέροις ιΐυνδοομηταΐς διά τής ά- 
ποκαλύφεως παντι βουλομένω τής προσωπι
κής ιδιότητάς του, ήτοι τοΰ χαρακτήρας του, 
προσόντων καί έλαττωμάτων του. πρός μελέ
την και όδηγίαν τών πράξεών του έν τώ πα- 
ρόντι καί έν τώ μέλλοντι έπί τΓι βάσει προσ
φάτου, εί δυνατόν. Φωτογραφίας, άποστελλο- 
μένης ήμΐν μετά άιιμειώσεως άκριβοΰς όπι
σθεν αυτής τού ονόματος, έπαγγέλματος, η
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής.

Πάσα Αποστολή φωτογραφίας θέλει Ουνο- 
δεύεάθαι καί ύπό 5 δραχμών, δι’ έξοδα τής 
σχετικής ύπαρεσϊας-

*11 ΔιείΌυνάις


