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Ή χημεία τών ουμανών.

ιευθύνατε έν τηλεσκόπιου 
πρός τινα αστέρα, έστω 
λαμπερόν, οΐον τόν Βεγαν 
ή τον Σείριον καί θά έκ- 
πλαγήτε, βλεποντες έν τώ 
κέντρφ τοΰ ουρανίου χάους 
έν μικρόν φωτεινόν ση
μείου άνευ προφανούς δια
μέτρου, και τοΰτο διότι οί 
άστέρες εισ.ί τόσον άφ’ γι- 

ι·.

Τό έργαλείον τοΰτο είναι τό φασματοσκο
πίαν, ήτοι άπλοϋν ύάλινον πρίσμα, δι’ού διέρ
χεται τό φώς διάπυρου εστίας.

Αί φωτειναί ακτίνες άποσυντίθενται έν ά- 
πασι τοϊς χρώμασι τοΟ ουρανίου τόξου,· άλλά 
μεταξύ τών ποικίλων τούτων χρωμάτων καί 
τής άξιοσημειώτου αύτών καθαρότητας, είς 
καλός φακός διευκολύνει την διάκρισιν λαμ
πρών $ καί σκοτεινών γραμμών, ών ή διά- 
ταξις καί η θέσις, πάντοτε ούσα ή αύτή, 
δείκνυσι την παρουσίαν tqO δείνα καί δείνα 

φλέγοντος σώμα
τος έν οίαδηποτε 
άποστάσει κειμέ
νου.

"Απασαι, ώς 
γνωστόν, αί γραμ- 
μαί τοΰ φασματο- 
σκοπιου 
έκ τών 
ώρισμένην την θέ
σιν αυτών καί την 
σήμερον οί φασμα- 
τοσκόποι σημειοΰ- 
σιγειτονικάς γραμ

έχουσιν 
προτέρων 

Δί

μών άπομεμακρυ- 
σμένοι, ώστε παρά 
τά- ισχυρότατα ή
μών όργανα δέν 
κατορθοΰμεν νά 

πλησιάσωμεν αύ
τούς εΐμί κατά χι- 
λιεκατομμύρια χι
λιομέτρων μόνον.

Καί έν τούτοις 
τοσαύτη έγένετο 
πρόοδος ύπό τών 
νεωτέρων άστρο- 
νόμων, διά μέσου μάς ένός δεκάκις
άπλουστάτου έρ- εκατομμυριοστού
γαλείου, ώστε τό τοΰ χιλιομέτρου,
γε νΰν έχον, δυνά- Διά τοΰ μέσου τού-
μεθα ν’ αναλύσω- του κατωρθώθη ή
μεν τάς φλέγουσας προσέγγισις τής
έν τοϊς άστιροις ’Αναλύσεις φωτός, ’Βλίου, Κυανών αστέρων, Κίτρινων αστέρων καλούμενης χη- 
ύλας. και’Ερυθρών αστέρων. μείας τών ούρανώ^ ·
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χ Τά νεφελώματα καί οί έν σχηματισμφ 
κύαμοι.

Έν τφ βάθει τ&ν άστριζών ώζεκν&ν κλυ- 
ιονίζονται. ουσιώδεις κοσμιζαί κόνεις, ά; οί 
αυστηροί νόμοι τίίς ίλξεω; συγκεντροΐίσι κατ’ 
ολίγον. Τδ δέ Αποτυπούμενον έπι τ&ν φωτο
γραφικών ημών πλακών διάχυτου αύτών φ&ξ, 
άποδείκνυσιν δτι εύρισκο'μεθα προ τοΰ σχημα
τισμοί! άληΟών συστημάτων.

Έν τοΐς γεννωμένοις τούτοις νείρελώμασι, 
τοΐς ύπενθυμίζουσιν ήμΐν τδ πρωτογενές χάος, 
ό χημικο-άστρονόμος έχει πρό αύτοΰ μίαν Α
ληθή έζέλιξιν τής κοσμογονικής ύλης. Τά ε
λαφρότερα και τά ύλιγαριθμότερκ σώματα 
διαδηλοΰσι τήν παρουσίαν των διά διάχυτων 
γραμμών, ένθα τδ υδρογόνου λάμπει εΐς τήν 
πρώτην τάξιν. Όλίγον δέ κατ’ όλίγον τά μό
ρια συσπειροΰνται καί τδ κέντρου τών πρωτο
γενών σωμάτων Αναφαίνεται έν δλγ τή ειλι
κρίνεια: του. Τοΰτο είναι τδ πρόπλασμα, ήτοι 
τδ πρότυπον σχέδιον, ίπερ έκδηλοΰται βρα
δέως μέν άλλ’ έμφανώς έν τή διελεύσει τών 
συσσωρευομένων χρόνων, έκατομ.μυρίων έτών, 
διαδεχόμενων δυσεκατομμύρια αιώνας.

Οί κυανοί ήλιοι Ιστίαι καμίνων·
Άκολουθήσωμεν τδν αστρονόμον διά τοΰ 

όφθαλμοΰ ήμών παρά τφ φακφ τοΰ ίσχυροΰ 
αύτοΰ τηλεσκοπίου, όπως μετ’ αύτοΰ άναλύ- 
σωμεν τούς έν τφ διαστήμ.ατι ήλιους. Καί 
πρώτον βλέπομεν έκπληκτοι πρδ τών οφθαλ
μών ήμών παρερχομένους τούς διαφόρους Αστέ
ρας, ένίοτε δέ έν τούτοις ως έν τοΐς άστρικοΐς 
σωροϊς τοΐς σχηματίζουσι τά λευκά νέφη τοΰ 
Γαλαξίου, τδ πεδίον τοΰ εργαλείου εΐναι κα
τάστικτου έκ φωτεινών σημείων. Καί ιδού 
διακρίνονται οί κυανοί ήλιοι, ών τδ φώς εκ
πέμπει ακτίνας γειτνιαζούσας πρδς έν ιώδες 
χρώμα, αί τοΰ ύδρογόνου πλατεΐαι καί διάχυ
τοι γραμμαί διαδηλοΰσιν έτι ΐσχυράν Ατμό
σφαιραν, δ'πως έν τφ Σειρίω τοΰ Μεγάλου 
Κυνδς ή εν τφ Βέγ? τής Λύρας· τρομακτικοί 
κλίβανοι, ένθα πάντα τά μέταλλα εξατμίζον
ται, ένθα ή χημική διάστασις εΐναι ή διαρκής 
κατάστασις, ένθα τά γήινα ήμών στοιχεία, 
άτινα θεωροΰμεν ώς Α-λά, μετετράπησαν εΐς 
ήττον προκεχωρημένα στοιχεία.

Οί κίτρινοι ήλιοι όμοιάζονοι τφ ήμετέρφ.
Πλήν ό χρόνος όπως έδώ καί έκεΐ έκτελεΐ 

βραδέως τό έργου αύτοΰ, είναι ό Αγών τής 
ζωής, δηλαδή ή κατά τοΰ ψύχους Αντίστασις 
τών άστρικών δ αστημάτων, δπερ τά πάντα 
καταλαμβάνει καί οπερ κατ’ όλίγον παραλύει 
τούς κόσμους καί άγει αύτούς πρός τδν θά
νατον.

Καί τότε ακριβώς Αναφαίνεται ή κιτρίνη 
φάσις, ήν ό ήμέτερος ήλιος διέρχεται κατά 
τήν στιγμήν ταύτην. Ή άτμόσφαιρά του κα- 

θαίρεται διά τής παρελεύσεως τοΰ χρόνου· αί 
γειτονικαί μεταλλικαι συνθέσεις, ώς αί παρα- 
τήρούμεναι έν τοΐς ήμετέροις κλιβάνοις έν με- 
γάλγ θερμοκρασία γίνονται δυναταί-· ο τίτα- 
νος, ό σίδηρος, τδ νικέλιον, το τιτάνιον Ανα
φαίνονται εύκρινώς μετά τών λεπτών αύτών 
γραμμών.

Μέταλλά τινα δέν ύπάρχαυσιν εΐσετι εκεί· 
ώς τδ βισμουθίου, 'τδ Αντιμόνιον, ό υδράργυ
ρος, τδ όξυγόνον, ώς τουλάχιστον τά άντιλα|Λ- 
βανόμεθα έν τή γηίνω ήμών χημείγ·.

Ό Πολυδεύκης τών Διδύμων, <5 Καπέλλας, 
ό Λαμπκδίας, ό ’Οφθαλμός τοΰ Ταύρου, .·ό 
Άρκτοΰρος τοΰ Μπουβιέ, πάντες .κίτρινο·- Α
στέρες, έφθασαν ήδη εΐς τήν φάσιν τοΰ ήμε· 
τέρου Ήλίου.

Αυριον τδ φώς των θά εξασθένηση καί θά 
κατατάξη τδν ώραϊον Αστέρα μεταξύ τών 
γεγηρακότων κόσμων. Καί είναι πολυάριθμοι 
οί άστέρες, ούς ή πάλη τής ύπάρξεως ένίκησε, 
πολυάριθμοι οί ήλιοι, οΰς τδ ψύχος συμπυκνεΐ 
Ανευ διακοπής και χάριτος.

ΟΙ έρυ&ροΖ ήλιοι. Κόσμοι Φνήσκοντες.

Έπί σειράν εκατομμυρίων έτών ό -ήμέτερος 
“Ήλιος θά θερμαίνγ τάς ύπδ τδ κράτος τής ελ- 
ξεώς του χώρας καί εϊτα θά έπακολουθήση ή 
ερυθρά φάσις, σύμπτωμα τής καταπτώσεως.

Ίδέτε μάλλον τδν Βετελγήσιον, τδν. "Αλφα 
τοΰ Ήρακλέόυς, τδν Ερυθρόν Άντάρην, δστις 
κλυδωνίζεται κατά τάς θερινάς εσπέρας έν τφ 
Σκορπίφ, πάντες ούτοι είσίν ήλιοι ευρισκόμε
νοι είς τήν δύσιν τοΰ Αστρικοΰ βίου .των, μέ
χρι τής ήμέρας καθ’ ήν ό θάνατος θά τούς έγ- 
γισρ, δτε ψυχροί θά κυλισθώσι καί ανευ ζωής 
έν τώ μαύρω διαστήματι.

’Ιδού τδ τέλος δπερ μάς Αναμένει. Αυτός ό 
θαυμάσιος ήλιος οστις μάς θερμαίνει, μάς φω
τίζει, αυτός ό ωραίος Ερυθρούς άστήρ, εΐς τάς 
Ακτίνας τοΰ οποίου ή ζωή μα., κρέμαται, καθ’ 
έκάστην γηράσκει. Είναι ό νόμος πάσης υλι
κής ύπάρξεως.

Τοιοΰτοι είναι οί σταθμοί, ους διατρέχουσιν 
οι πλανήται έν τφ άβολίστφ διαστήματι, ένφ 
ή Ανθρώπινη διάνοια, βοηθουμένη ύπδ τών 
τελειοτάτων οργάνων, επισκοπεί θαύμάζουσα 
τήν Ατελείωτου ταύτην λιτανείαν τών κόσμων, 
ούς ό θάνατος έπισσωρεύει έν τή μεγάλη ά- 
στρική νυκτί.

(’Εκ τοΰ γαλλικού)
φ.'πρίντεζης

πως νόσος τις λάβη τό 
όνομα μολυσματικής ή 
μικροβιακής, δφειλομέ- 
νης δηλ. είς είδικόν μι
κρόβιου, πρέπει : Ιον) 
Ν’ άνευρίσκηται τό μι- 
κρόβιον τοΰτο έντός τοΰ 
αίματος, ή έντός τών 
ιστών τοΰ ζφου και τοΰ 
Ανθρώπου,τοΰ φέροντος 
τήν νόσον, ή τοΰ έκ ταυ · 
της θνήσκοντος.

2ον) Τό μικρόβιον τοΰτο πρέπει νά δύνα- 
ται νά καλλιεργήται έντός τεχνητής καλλιέρ
γειας, και πάλιν νά μεταφυτεύηται καί άνα- 
φυτεύηται, είς τρόπον ώστε πάντοτε νά διατη- 
ρήται καί διαιωνίζηται διά τής τεχνητής ταύ- 
ταΰτης ζωής.

3ον) Ουτω διατηρούμενον νά δύναται ν ’Ανα- 
παραγάγη τήν ιδίαν νόσον μέ δλα τά χαρα
κτηριστικά ταύτης συμπτώματα· και

ίον) Μόλις ένοφθαλμιζόμενον τό μικρόβιον 
τοΰτο πρέπει νά πολλαπλασιάζηται καί ν ’ άνευ
ρίσκηται είς τήν νέαν του κατοικίαν, είς πολύ 
ΰπέρτερον αριθμόν, άπό εκείνον, δν είχε κατά 
τήν στιγμήν τής Ενοφθαλμίσεώς του.

Οί τέσσαρες οΰτοι κανόνες εΐναι έκ τών ών 
οΰκ άνευ, δπως άποτελεσθή μολυσματική τις 
νόσος. Όλαι Επομένως αί τοιαϋται νόσοι 
παρέχουσιν αύτούς έν πάση λεπτομερείς.......
Ύπό έποψιν μεγέθους κατέχουσι τά μικρόβια 
τό έσχατον δριον τής οπτικής δυνάμεως τοΰ 
μικροσκοπίου, διότι δπως διακρίνομεν πολλά 
τούτων έχομεν άνάγκην καί 1,500 άκόμη δια - 
μέτρων μεγεθύνσεως, άφοΰ μέγας άριθμός (ώς 
οΐ μικρόκοκκοι π. χ.) δεν υπερβαίνουν τό 
μέγεθος ήμίσεος χιλιοστοϋ τοϋ χιλιοστομέ
τρου, ήτοι Ομ.5— (τοΰ μ. παριστώντος τό 
χιλιοστόν τοΰτο ).

Όσον άφορρ είς τήν υφήν των, δλα τά 
γνωστά μικρόβια συνίστανται εκ περιβλήματος 
τίνος ή κυτταρώδους μεμβράνης, καί έκ τοϋ 
λεγομένου πρωτοπλάσματος, ήτοι τοΰ ζωϊκοΰ 
κυτταρίου. Τό ζωικόν τοΰτο κυττάριον έν τφ 
κέντρφ. αύτοΰ σχηματίζει καί τόν πυρήνα τοΰ 
μικροβίου.

Ουτος διαφέρει είς πολλά, άλλ’ ή βάσις τής 
συστάσεώς του εΐναι πάντοτε ύελώδης τις ά- 
χρους ΰλη (γνωστή ύπό τό δνομα μυκοπρω- 
τεΐνη), έξ ής προέρχονται καί αί τοξϊναι λε
γόμενοι, ήτοι αί έκκρίσεις αύτών.

Τινά τούτων έχουν κεχρωσμένην τήν υφήν 
καλούμενα διά τοΰτο χρωμογόνα, άλλα δ ’ είσϊ 
καί κινήσεως Επιδεκτικά, δυνάμει νηματίων
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λεπτοτάτων, άτινα φέρουσι καί άτινα δνομά- 
ζονται βλεφαρίδες' τρέφονται συνήθως δι’ ά- 
πορροφήσεως τών καταλλήλων δι’ αύτά υγρών 
έκ τών χωρών, ένθα εύρίσκονται. Καί μή νο
μίση τις, δτι είναι ολιγαρκή,διότι εΐναι μικρά. 
Πλεΐστα τούτων εΐναι λαιμαργότατα καίδέν 
άρέσκονται είς απλήν μόνον τροφήν εΐναι 
πολύ καλομαθημένα δυστυχώς, διότι δέν εν
νοούν νά τοΐς λειψή τό μπιφτέκι, αί σούπες, 
τά καρυκεύματα, τά γλυκίσματα, δ οίνος καί 
τόσα άλλα.

Τοιαότην άνεσιν λοιπόν καί τροφήν εύρί- 
σκουσιν έν αφθονία έντός τοϋ σώματος ήμών 
τά παθογόνα μικρόβια, κατά τάς διαφόρους 
μολυσματικός νόσους. Καθίστανται δ’ Επι
βλαβή, καί διά τής παρουσίας αύτών έν ήμΐν, ν 
καί — δπερ καί τό σπουδαιότερον —διά τών 
δηλητηριωδών Εκκριμάτων, άτινα έξάγουσι καί 
άτινα δνομάζονται, ώς είπομεν προηγουμένως 
τοξΖναι ή ητωμαίναι.

"Άπαξ λοιπόν είρεθέντα έντός τοιούτου λει- 
μώνος εύδαιμονοΰσι τρεφόμενα, καί άρχίζουσι 
νά πολλαπλασιάζωνται πρός διαιώνισιν τοΰ 
είδους των. Ό πολλαπλασιασμός των, δστις 
εΐναι θαυμάσιόν τι φαινόμενον, γίνεται διά 
δύο μεθόδων. “Η διά τοΰ διχασμοϋ τών κυτ
τάρων αυτών είς δύο καί τών δύο είς τέσσαρα 
καί τών τεσσάρων εΐς δκτώ καί ουτω καθ’ Ε
ξής, μέχρι τοΰ άπειρου, ή διά τής λεγομένης 
σηοροηοιήσεως, ήτοι τής άναπτύξεως σπόρων 
έντός τοΰ κυττάρου των ή εκτός αύτοΰ.

Ή δευτέρα αΰτη αΰξησις γίνεται ιδίως δταν 
αΐ βακτηρίαι άποξηραίνωνται καί δέν εύρί- 
σκωσι την τροφήν αύτών πέριξ, δτε, μετα
βαλλόμενα είς σπόρους ξηρούς, δέν ,παύουσι 
τοΰ ζην, καί δύνανται ν ’ άντισταθώσιν έπί 
πολύ είς τάς θερμάς καί ψυχράς Ατμόσφαιρας, 
μεταφερόμενα πανταχοΰ διά τοΰ άέρος, τοΰ 
κονιορτοΰ κλπ. ύπό τοιαύτην μορφήν.

"Αν τώρα, έν τή ξηρρ ταύτη καταστάσει 
ευρισκόμενοι, συναντήσωσί που τό θρεπτικόν 
έδαφος ή υγρόν, δπερ τάς τρέφει συνήθως, 
άμέσως γονιμοποιοΰνται καί άναπτύσσουσι 
τάς λεγομένας αποικίας τών μικροβίων ό 
ξηρός δηλ. τότε σπόρος ρηγνύει τό περίβλημά 
του, Επιμηκύνεται καί λαμβάνει τό σχήμα τής 
μητρδς βακτηρίας, ήτις πάλιν, άν εύρεθή είς 
άποξήρανσιν, γεννά σπόρους, καί οΰτω 
καθ’ έξης ό πολλαπλασιασμός των βαίνει επ’ 
άπειρον.

Όσον δ’ άφορρ εΐς τήν διά ίοΰ διχασμοϋ 
πολλαπλασίασιν τών βακτηριών, αΰτη εΐναι 
τοσοϋτον ΐλιγγιωδώς ταχεία, ώστε καταντρ 
Εντελώς Απίστευτος, Καί διά νά μή διατρέξω
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τόν κίνδυνον νά έκληφθώ ώς υπερβολικός διά 
τήν φράσιν μου, σας άναφέρω τούς έξης μα
θηματικούς υπολογισμούς,ούς έκαμεν ό Conn 
και Devaine έπί τοΰ ζητήματος τούτου.

Όπως λοιπόν διχασθή μία βακτηρία εϊς 
δύο, άπαιτοΰνται δύο φραι. Άν τά δύο ταΰ- 

_τα τμήματα χωριστά άπαιτοΰσιν άλλος δύο ώ
ρας δι’έκάτερον τούτων, καϊ άλλος δύο διά 

•τούς διχασμούς τών διχασθέντων καί ουιω 
: καθ’-Ιξής, έντός τριών μόνον ήμερων θά έ- 
.χωμεν έν δλφ, παραγωγήν νέων βακτηριών 
..μέχρι τοΰ ’άπιστεύτου άριθμοΰ τών 4 δισε- 
. κατομμυρίων καί Ί62 έκατομμυρίων !!

Καί έπειδή ό λόγος περί μαθηματικών υ
πολογισμών, δς προσθέσωμεν καί τούς έξης 
περιεργοτάτους άριθμούς, ούς μας δίδει ό Mi
quel, προκειμένου πάντοτε περί τοΰ αριθμού 
καί τοΰ βάρους τών βακτηριών. Οΰτος λοι
πόν άπέδειξεν, δτι 600,000 βακτηρίαι παρι- 
στώσι βάρος ένός χιλιοστού τοϋ γραμμαρίου. 
"Αν επομένως θελήσωμεν νά μετρήσωμεν κατ’ 
Αναλογίαν τό βάρος τής ώς άνω παραχθείσης 
ποσότητος τών 4 δισεκατομμυρίων καί 762 
έκατομμυρίων εϊς τό τέλος τών τριών ημερών, 
εΰρίσκομεν τοΰτο ίσον πρδς 7,953 χιλιοστά 
τοΰ γραμμαρίου. Το βάρος λοιπόν τοΰτο, εϊς 
τό τέλος τής τετάρτης ήμέρας ήθελεν δνέλθει 
εϊς 6 */2 έκατομμύρια κοιλά ! έντός δέ όκτώ 
μόνον ήμερων δλόκληρον τό βάθος καί ή έκ- 

, τασις τοΰ ώκεανοΰ δέν θά ήσαν άρκετά νά πε- 
,.ριλάβωσι δλας τάς βακτηρίας τάς έξελθούσας έκ 

τοΰ πρώτου διχοτομηθέντος πρό ί 1 μόνον 
ήμερών βακτηριδίου, μετά τρεις δέ δλλας ή
μέρας, έπϊ τοΰ πλανήτου ήμών δέν θά έμενε 
ψυχή ζώσο έκ της φοβέρας κατακλύσεως και 
παλίρροιας τοΰ Ώκεανοΰ τών μικροβίων ! !

Παρ’ ολους δμως, τούς φοβερούς τούτους 
μαθηματικούς ΰπολογισμούς τών ευφυών μι
κροβιολόγων μας, δεν διατρέχομέν κανένα 
τοιοΰτον κίνδυνον, διότι αί συνθήκαι, ύπό 
τσς όποίας βιοΰσιν αί βακτηρίαι, είναι εΰτυ- 
χώς τόσον ολέθριοι καί καταστρεπτικοί διά 
τήν άνάπαρογωγήν των, ώστε θά ήρκουν αΰ- 
ταϊ καί μόναι νά τάς έξαφανίσωσιν έντελώς, 

• δν μή ύπήρχεν ή θαυμασία τφ δντι καί έκ- 
πληκτική αυτών γονιμότης !

Τοιοΰτον λοιπόν είναι τό μτστήριον τοΰ 
πολλαπλασιασμού καί τής άναγεννήσεως τών 
μικροβίων. Ή βακτηρία γίνεται σπόρος καί 
ό σπόρος πάλιν βακτηρία· έν μέρει δύναται νά 
παραβληθή πρός τήν άναπαραγωγήν τοΰ με- 
ταξο’σκώληκος. Άλλ’ έκ τοΰ έδάφους καί τής 
ούσίας, ήν ό σπόρος άπαντα, έξαρτάται καί ή 
μορφή ήν θά λάβη, δταν θά έπανακτήση τήν 
άρχικήν τής βακτηρίας θέσιν.

Άναλόγως πρός τά θρεπτικά στοιχεία τά 
κατάλληλα ή μή πρός τήν αΰξησιν καί διατρο
φήν των, λαμβάνουσι καί τάς διαφόρους αύ

τών μορφάς.
Επομένως αρκεί μόνη ή άλλαγή τοΰ μέσου 

τής βιώσεώς των καί θρέψεως, δπως άλλάξη 
καί τό σχήμά των.

Τοΰτο .εξηγεί, νομίζομεν, έ,ταρκως.καί τήν 
πληθύν τών μορφών αυτών, άλλά.,και άπμντά 
ίσως ε’ς τό φυσικόν ερώτημα, δπερ έκαστος 
υμών δύναται ν’άπευθύνη εϊς εαυτόν:

"Ολα λοιπόν τα μικρόβια Αρχή&εν ήσαν 
είδικα δι’ ώρισμένας νόσους, ή πατά τήν 
πορείαν τής βαθμιαίας έκτυλίξέως ή έκφυ- 
λίσεως αύτών Αναλόγως τοϋ έδάφους ή τών 
Αλλοιώσεων, δς ταΰτα ύπέστησαν, ίλαβον 
μέ τήν νέαν μορφήν αύτών καί νέαν Ιδιό
τητα νοσογόνον ;

Τό τελευταΐον τοΰτο φαίνεται ώς τό μάλλον 
πιθανόν πρός παραδοχήν. Άλλά παραδεχόμε
νοι τοΰτο, δέν φθάνομεν φυσικότατα είς τό 
συμπέρασμα, δτι διά τής τοιαύτης έκφυλίσεως 
ομοιάζουν κατά πολύ τά μικρόβια πρός τάς 
φυλάς τών ζφων (races), αίτινες έφθασαν 
εϊς τήν σημερινήν αύτών ποικιλίαν διά τής 
άλλεπαλλήλου έπ’ αύτών έπιδράσεως τοΰ κλί
ματος, τής έπιμιξίας καί τοΰ χρόνου ; Τοιοΰ- 
τος εϊναι λοιπόν δ λόγος τής πολυμορφίας 
τών βακτηριών έν γένει. Σημειωτέου, δτι οί 
σπόροι άνθίστανται, ώς εϊπομεν, καί εϊς ύψη- 
λοτάτας θερμοκρασίας άκόμη, ένφ ή Μήτηρ 
Βακτηρία εϊς πολύ μικρότερα; καταστρέφεται. 
Ένταΰθα, δφείλομεν νά έξηγήσωμεν καί τήν 
λεγομένην έν τή επιστημονική γλώσση τεχνη
τήν καλλιέργειαν των μικροβίων.

Καλλιέργεια λοιπόν δνομάζεται έν τή Βα
κτηριολογία ή τεχνητή άνάητυξις καί ό έκ 
ταύτης πολλαπλασιασμός τών μικροβίων, έντός 
υγρών ή άλλων καταλλήλων ούσιών, ένθα 
έπί τούτφ τά μεταφέρομεν. Έκ μακρας σειράς 
παρατηρήσεων καί πειραμάτων έξελέγησαν ώ- 
ρισμέναι ούσίαι πρός τοιοΰτον σκοπόν. Τοιαΰ- 
ται είναι, ό ζωμός τοΰ κρέατος, ή πηκτή, ό 
δρρός τοϋ γάλακτος, τά γεώμηλα, τό αίμα 
αύτό καί διάφορα άλλα. Έντός τούτων λοι
πόν, εις μικρούς ύελίνους σωλήνας τιθεμένων, 
μεταφέρονται τεμάχια μικρά νοσηρών προϊόν
των ή πύου ή αλλαι ΰλαι, υποτιθέμενοι ώς 
βακτηριώδεις, τοποθετούνται μεθοδικός ή Ιμ· 
φυτεύονται ύπό διαφόρους εκάστοτε θερμο
κρασίας βαθμολογημένος έντός' θερμαστή- 
ρων ι, δπως τά άνθη ε’ς τά θερμοκήπια καί

1 Οί θερμαστήρες ούτοι εινχ. είδος κ'ιβίνων, ών ή 
θερμοκρασία είναι πάντοτε σταθερά, διατηρούμενη ου- 
νήθως δι" αεριόφωτος. ’Επειδή τά πλεΐστα τών μι
κροβίων καλλιεργούνται καί αναπτύσσονται εις θερμο
κρασίαν 20° εως 38° οί κλίβανοι ούτοι τοιαύτην πε
ρίπου θερμοκρασίαν διατηροΰσιν,δλα. δέ τά βακτηριο- 
λογικά εργαστήρια έχουσι πλειοτέρους τοιούτους καί 
έντδς τούτων τελείται ή μεγάλη εργασία τής άναγεν
νήσεως, του πολλαπλασιασμού και τής έξακριβώσεως 
τοϋ βίου τοΰ μυστηριώδους μικροκόσμου- 

μεθ’ ώρισμένας έπίσης ώρας ή ήμέρας άρχίζει 
έκεΐ ή άνάπτυξις ή καλλιέργεια αύτών. Έντός 
λοιπών τών τοιούτων ούσιών έμελετήθησαν 
μετά θαυμαστής άκριβείας αί πρόοδοι τής ά~ 
ναπτύξεώς των, ό χρόνος δ άπαιτούμενος πρός 
τοΰτο, τό σχήμα, δπερ λαμβάνουσιν έν τή έμ- 
βρυακή, βραδύτερον δέ εν τη προκεχωρημένη 
ήλικίρ αύτών, κάϊ δ βαθμός τής θερμοκρα
σίας, ήν έκαστον άπαιτεϊ πρός άνάπτυξίν του.

Αί διάφοροι καλλιέργειαι αΰται, άμα άνα- 
πτυχθώσιν ώς δει, λαμβάνουσι τό δνομα τών 
λεγομένων Αποικιών ή δλη δέ σπουδή καί 
μελέτη τών διαφόρων τούτων έπεξεργασιών 
αποτελεί" τάς κυρίας βάσεις εϊς τά πειράματα 
τής βακτηριολογίας έν γένει καί ιδίως τής λε- 
γομένης κλινικής τοιαύτης., Έξ αυτής καί 
διά ταύτης συντελεΐται τό μέγα εργον τοΰ 
παρόντος καί τοΰ μέλλοντος τής θεραπευτικής 
τών μικροβιακών νόσων.

Ή πρός μικροσκοπικήν έξέτασιν ύλη, πρός 
διάγνωσιν ή άνακάλυψιν τοΰ αγνώστου μικρο
βίου, λαμβάνεται ή άπ’ ευθείας έκ τής νοση
ρός εστίας ή] έκ τών προϊόντων της καλλιέρ
γειας,. ’Εξετάζεται δέ αυτή ύπό τό μικροσκο
πίου, ή άπ’ ευθείας, ή άφοΰ παρασκευασθή 
πρότερον διά τεχνικών κανόνων ή μεθόδων.

Μεταξύ τούτων κρίνομεν άναγκαϊον ν’ ά- 
ναφέρωμεν μόνον τήν χρωστικήν λεγομένην 
μέβοδον, δι’ ένός καί διά πλειόνων χρωμά
των ήν έτελειοποίησεν ιδίως δ Κώχ καί τόσοι 
άλλοι άκόμη. Ή μέθοδος αΰτη στηρίζεται εϊς 
τήν Ιδιότητα, ήν έχουν διάφορα μικρόβια, 
νά κρατώσι τό χρώμα α καί δχι τό χρώμα β 
π. χ., ένφ άλλα χρωματίζονται διά τοΰ β 
καί δχι διά τοΰ α. Καί τοΰτο κατόπιν σειράς 
άλλων χημικών άντιδραστηρίων, μέ τά όποια 
δοκιμάζομεν τήν σταθερότητα τής τοιαύτης 
προσηλωτικής τοΰ χρώματος αυτών δεξιότη- 
τος. Τούτου γνωσθέντος, έπεζητήθη καί ή 
έφαρμ.ογή ..τής λεγομένης διπλής χρώσεως, 
ήτοι έπί τής ιδίας μικροσκοπικής εϊκόνος, άν 
εύρίσκωνται πλειότερα είδη μικροβίων, άλλα 
νά χρωματίζονται δι’ Ιρυθροΰ χρώματος καί 
άλλ® διά κυανού ή άλλου, ώστε νά διακρί- 
νωνται χαρακτηριστικώς τά μέν έκ τών δέ. 
Οΰτω λοιπόν δ βακτηριολόγος σήμερον, καί 
νά διαγνώση διά τής χρωστικής λεγομένης με
θόδου δύναται τά] διάφορα] είδη καί κάλλιον 
νά τά διακρίνή διά τών δφθαλμών υπό τό μι- 
κροσκόπιον, ώςζκεχρωσμένα ’καϊ δχι λευκά καϊ 
διαφανή. Τοιαΰται είναι αί μικροσκοπικαί 
εικόνες, ας βλέπετε συνήθως κεχρωματισμένας 
μέ εν ή'δύο χρώματα,Ρτά δποία_δέν είναι φυ
σικά άλλά τεχνητά.

ΑΡ Η. ΑΡαΒΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΤ ΠΝΕΓΜΑΤΙΣΜΟΤ

ΰλοίον δδηγούμενον ύπόμεσάζοντος μέ 
δεδεμένους τούς όφΰαλμούς

ΙΙνευματιστικόν τι περιοδικόν τής Χριστια- 
νιας, τής Κοπεγχάγης,τό «Sandhedoogeren» 
έδημοσίευσεν εσχάτως περίεργα πνευμζτιστικά 
φαινόμενα τοΰ^Νορβηγοϋ Αιμίλιου Κνούίσεν, 
οστις έκτος τής εκτάκτου ίόιοτητος,ήν κέκγη- 
ται, νά άναγινώσκτΐ είς τάς σκέψεις των άλ
λων, έχει και τό προτέρημα νά διορ$ πνευ
ματικός έξ άποστάσεως μέ κεκλεισμένους 
τούς όφθκλμούς. Μάτην ή άστυνομία τφ πρό- 
έτεινε νά τόν ποοσλάβη εις τήν υπηρεσίαν της· 
έν τούτοις τή προσήνεγκε τήν ακόλουθον έκ- 
όούλευσιν

Ό κακοϋργος Έϊναρ Ταίνεζεν εϊχεν άπο- 
δράσει τόν φυλακών. *Ο Κνουδσεν τότε έση- 
μείωσεν έπϊ ένός χάρτου τής πόλεως τέσσαρας 
σταυρούς. Είς τά τρία τών μερών τούτων εΰρον 
κλοπιμαία αντικείμενα, είς 3έ τό τέταρτον 
πρόσφατα σημεία κλοπής.

Έν Κοπενχάγγι τόν ’Οκτώβριον τοϋ παρελ
θόντος έτους ό κ. Κνούδσεν έίήλωσεν,δτι έπε- 
Ουμει νά δώσγ ενώπιον τών άντιπροσώπων 
τοϋ τύπου καϊ τών αρμοδίων ιατρών έν δείγμα 
τών ιδιοτήτων του τούτων καϊ έζητησε παρά 
τής Έφημερί3ος Politlken νά 3ίοργανώσγ τό 
επόμενον πείραμα έν τώ λιμένι, ήτοι νά προ
παρασκευάσει κατάλληλον πλοιάριον, δπερ θά 
ώίήγει μόνος μέ κλειστούς τούς όφθαλμούς. Ή 
διεύθυνσις τής Έφημερίδος ταύτης άνέλαβε

τήν φροντίδα ταύτην καϊ προσεκλήθησαν οί
αρμόδιοι, μεταξύ τών οποίων καί οί ιατροί κ.
Friedenreich, καθηγητής τοϋ δημοτικού νο
σοκομείου, ό Thorsteinson, μέλος τής Εται
ρείας τών Ψυχικών ό ’Ερευνών, ό Fanoe καϊ ό
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Zdrgen Arenholt, οιτινες και προσήλθον έν 
τφ ναυτικφ άρχηγεΐφ.

Κατά πρώτον προέβησαν είς πρόχειρόν μι
κρόν πείραμα.Άφοΰ οδτοι παρεκάλεσαν τόν κ. 
Κνούδσέν νά έξέλθη πρός στιγμήν, έκρυψαν ίν 
μολυβδοκόνδηλον έν τφ θηλακίφ ένός τών πα- 
ρεστώτων. Μετακίκλέσαντες δ 'εΐτα παρ ’ αύτοϊς 
τόν μεσάζοντα, οστις εφερε περίδεμα εις τούς 
δφθαλμούς,έστηρίχθη έπί τής χειρδς τοΰ καθη- 
γητοΰ καί αυθωρεί έπήδησε πρός τον φέροντα 
έν τφ θηλακίφ του την γραφίδα, ήν και άπέ- 
συρε πρός έκπληξιν πάντων.

Μετά τοΰτο διωργάνωσε την έπομένην θα- 
λασσίαν εκδρομήν, άφοΰ έκλεισαν τόν κ. 
Κνούδσέν έν τινι δωματίω, όπδθεν δέν ήδύ- 
νατο νά βλέπη τά συμδαίνοντα. Έσημείωσαν 
έπι τοΰ χάρτου τό δρομολόγιον, δπερ θά ήκο- 
λούΟει ό άναγνώστης ούτος τής σκέψεως, ώς 
τόν άπεκάλουν,έλαβον τάς καταλλήλους μακράν 
αύτοΰ θέσεις και το'τε τόν μ.ετήγαγον καί έτο- 
ποθέτησαν πρό τοΰ πηδαλίου, ώς έμφαίνεται 
έν τί) είκδνι. "Οπισθεν του.ίστατο ό καθηγη
τής Friedenreich, δρθιος, μέ τάς χεΐρας έπί 
τής κεφαλής του, εις τρόπον ώστε νά είναι 
εις έπαφήν οί δεϊκται πρός τούς κροτάφους τοΰ 
μεσάζοντος.

Ή μηχανή έτέθη τδτε εις κίνησιν καί τό 
σκάφος έκινεΐτο πληρέστατα, οδηγούμενου υπό 
ένός τυφλοΰ.

Οί έπιδαίνοντες πρός στιγμήν έφοδήθησαν, 
οτι θά προσέκρουον, άλλά τουναντίον συνέβη. 
Ό τυφλός ώδήγει λαμπρώς τό σκάφος, έκ- 
πλήξας ιδίως τούς παρισταμένους είς σημεϊα 
τινά τοΰ λιμένος, δτε έπλεον πρός φανεράν 
σύγκρουσιν κατά ετέρου σκάφους, άλλά πάντα 
τοιοΰτον κίνδυνον ό τυφλός άπέφευγε διά κα
ταλλήλου στροφής άμέσως τοΰ πηδαλίου του.

Πάντες ώμολδγησαν, δτι είναι πολύ περί
εργον και δη θαυμάσιου έν τοιούτφ λιμένι κα- 
ταμέστω'· σκαφών, οϊφ τφ Lynette, νά όδηγή 
τις σκάφος μέ κλειστούς δφθαλμούς. Δέν ήδυ- 
νήθησαν δμως νά έξηγήσωσι τελείως τό πα
ράδοξον τοΰτο πνευματιστικόν φαινόμενου ή 
ώς νέαν έκδήλωσιν μεσαζούσης ίδιότητος.

Μετά τινας ήμέρας οί ίδιοι ιατροί διωργά- 
νωσαν ίντινι μεγάλη αιθούση άνάγνωσιν τής 
σκέψεως, ένώπιον 600—700 θεατών, μεταξύ 
τών οποίων ύπήρχον πολλοί επίσημοι καί ήτις 
έπέΐυχε πληρέστατα."Εκρυψαν καί διάφορα άν- 
τικείμενα, άτινα εύρέθησαν ύπ’ αύτοΰ άμέσως.

* * * ★

ΠΕΣΕ ΠΕΙΑ
“Ελα Μπιζάνι πέσε πείά

τί στέκεσαι στημένο
Δέν σ’ έσκαψε τής λεβεντιάς

το αΐμα τό χυμένο ;

Πέσε ψυχρό και άψυχο
κρημνήσου άφανίσου 

Άς βουβαθή παντοτεινά 
στό αϊμα ή φωνή σον

“Ελα. στοιχειό, τί κάθεσαι 
οκαμένο είσαι πλέον 

Τήν Τΐγριν τήν άποκοιμά 
εις τήν φωνήν τον ό Λέων

Αντίκρυ στήν κονφαλα σου 
πλησίον στό πλευρά σον 

Σκάβει άετός τό μνήμα σον 
τήν μαύρη συμφορά σου.

Ξεύρεις αυτό τόν Αετό
ποΰ θά σέ κόψη σάν σκοϊνο ; 

“Ακούσε νά σον τόν εΐπώ.,
τόν λένε Κωνσταντίνο !

’Ιανουάριου 25 1913
ΣΟΦΙΑ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΣΑΝ Ο ΒΟΡΗΑΣ ΓΥΡΙΖΕΙ
Συρίζει άγριος βορηάς, ή καταιγϊς μυκάται 
κατάμανρος δ ούρανός γεμάτος συννεφιά. 
Κάθε μον πόθος ίσβνσε κάθε έλπ'ις κοιμάται, 
και περασμένα όνειρα θυμήθηκ’ ή καρδιά.

ΧρόνΙα παληά ξανάφερε χρυσάίς στιγμαίς κρυ- 
[μένες 

που χάθηκαν στή σκοτεινή τον χρόνον άγκαλτά. 
’Αγάπες ποΰ χαθήκατε, σκιές λησμονημένες 
όρκοι ποΰ δέν τηρήθησαν,σβυσμένα ποί,ά φιλιά.

Τί γρήγορα π’ έσβνσανε τά τόσα όνειρά μον 
ματαίως ή ψυχή ζητεί είς μέλλον νά έλπίζη 
Των πόθων μον τήν σνντριβήν ευρίσκει ή 

[καρδιά μου 
στή θύελλα πον μαίνεται Καϊ δβορηάςσνρίζει...

’Αλεξάνδρεια
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΓ 1

* “Επιτραπείση; τή; δημοσιιύοιοι; Ιφιξή; ιοΰ κυρίου δνόματο; Ιν διάφοροι; δημοσιεύμασι τή; « Φύσιιο;· τή; ino τό ψευδόνυμον Κλεάνθη; Ροϋτάνου μέχρι τοϋδι κρυπτόμενης πολυτίμου αυνεργάτιδδ; μα; Αδο; ’Αλεξάνδρα; Άλβανοπούλου, δηλοδμεν, οτι έφε;ή; τα έργα αυτή; όίλουσι κοομεΐοθα·. ύπό τον δληθοΰ; αυτή; συμπαθούς δνόματος.

ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΝ

Στήν ’Εκκλησίαν σήμερον είδα 
στήν λειτουργίαν μίαν θεά

Καϊ ύποθέσας μή δπτασία 
κι’ όνείρατ’ ήσαν άπατηλά,

Έξήλθ’ άμέσως κι’ έκαρτεροΰσα 
νά έβγη έξω καϊ νά φανή.

Κι’ όταν έξήλθεν άπ’ τος κινήσεις 
έφάνη κόρη άληθινή.

Τό πρόσωπόν της μορφ’ εϊχ’ ’Αγγέλου 
κι’ όλη γεμάτη Ικ καλλονής.

Μάλιστα, λέγω, ’Αγγέλου μοιάζει 
δέν είναι πλάσμα αύτό τής γής.

Βεβαίως ήλθε άπ’ άλλο άστρου 
γιά νά πειράζη κι’ άναστατή.

Τά δέ πτερά της κρυμμένα θάχη 
είς άλλην θέσιν π ιό μακρυνή.

Τοιαύτη χάρις δέν Απαντάται 
στήν πτωχικήν μας αύτήν γωνιά

’Από τόν Άρην ώς υποθέτω 
ήλθε νά κάμη κι’ έδώ γενιά.

Ταΰτα τό βράδυ ,έδιηγούμην 
μέ Απορίαν καί θαυμασμόν

’Εντός τοΰ κήπου μεταξύ φίλων 
π’ άμέσως ήκουσα στεναγμόν.

ΓΓ Αγάλι φίλος μοι λέγει σιώπα 
θυγάτηρ εϊναι δμογενών.

Μαζΰ μου ήπΐε νεράκι κρύο 
καϊ τριαντάφυλλου πήρε γλυκόν.

Πρός τούτοις τσάι ήπιε μέ χάριν 
μπισκότα έφαγε άγγλικά,

Σύζυγος δ’ εϊναι ένός Ροδίου 
πεπαιδευμένου νέου παππά.

Τής Αντιγόνης γειτόνησ ’ ήτο . 
και τών Πριγκίπων άπ’ τόν βοργξά.

"Οπ’ έν τφ μέσφ ύπάρχ’δ βράχος 
’πον ή σοφία έχει φωληά.

Σ’ αύτόν τόν βράχον κ ’ αύτή έγεννήθη 
έκ γεννητόρων χριστιανών

Ελλήνων λέγω και διδασκάλων 
εντιμότατων δμογενών.

Έκ τών γονέων της έδιδάχθη 
πίστιν κ’ Αγάπην πρός τόν θεόν

Καϊ είς τά πατρι άνεξαιρέτως 
νά φέρη πάντοτε σεβασμόν.

Ταΰτ ’ εϊπ ’ ό φίλος καϊ έσηκώ&η 
μαζΰ του ’πήρε έν ’ Ιατρόν.

"Οπως στό σπήτι τόν συνοδεύση 
καϊ τ’ετοιμάση τό γιατρικόν.

Εκείνο δπερ εϊν’ άναγκαΐον 
είς συγκινήσεις άπό χαράς

"Οταν τις βλέπει κόρας Ελλήνων 
μέ τόσας χάριτας κ’ άρετάς.

Στάς άφηγήσεις τοΰ φίλ’ έστάόην 
ώς ένα είδωλον σιωπηλός.

Καϊ έκ λη&άργου έκατεβλήδην 
κ’ ιδρότας μ’ έπτασε τρομερός.

Είς τάς συγχύσεις αύτάς βρισκόμουν. 
κ’ είς άνεξήγητον ταραχήν,

"Οπ’ αίφνης βλέπω γυναΐκ’ έμπρός μώί 
νά μ’ άτενίζη μέ προσοχήν.

Πραγμοτικότης ή δναρ ήτο 
δέν εϊμ’ είς δέσιν νά όάς είπώ..

Έν τούτοις αΰτη μοΰ δμιλοΰοε 
ώς τώρα Ίλέλω άφηγηϋώ. -

Μοΰ λέγει, φίλε είς τήν Ελλάδα ‘
έχομεν κόρας πολύ άβράς,

Καϋώς ή φήμη τάς παριστάνει 
’πον δμοιάζρυει μέ θεάς.

Ό έξ Εύρώπης δόλιος φίλος 
δστις καλείται πολιτισμός,

Δέν κατορθώνει νά σαγηνεύση 
τάς Έλληνίδας δ πειρασμός.

Σ’ αύτήν τήν κόρην έπροσεπάθει 
δολίως πάντοτε καϊ άναιδώς,

Νά είμπορέοη νά εισχωρέση 
δ κακοήθης φθορεύς λοιμός.

Τήν Άφροδίτην δέ εϊχε πείση 
νά δώση χάριν και καλλονήν,

"Οτι μέ ταύτας θά είμποροΰσε 
καρδιά ν’ αρπάξη Ελληνικήν.

Τοΰτ’ άντελήφθη ή Άθηνά μας 
κ’ άμέοως στέλλει τήν ’Αρετήν,

Τής δίδει σύντροφον τήν Σοφίαν 
νά συνοδεύση τήν καλλονήν.

Μ’ αύτάς τάς χάριτας προικισμένη 
Σοφίαν, Κάλλος καϊ Αρετή,·

Ή κόρη ποΰ ’δες ήλθε στόν κόσμον 
πολλάς ύπάρξεις νά σωφρονή.

Σ. Φ. ΣΒΟΡΟΝΟΣ 
’Ιούλιος 1907, Ροστόβιον
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ΣΤΗΝ ΕΛΕΥβΕΡΙΚ

Άφιερονται είς τόν ‘Υποναύαρχον Κονντουριώτη

Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
των έλλήνων τά ιερά. . ■

Άτατριχήλα στά κορμιά, όπου τ' άκοννε ας πιάση 
τέτοια φωνή στά πέρατα, ολον τον κύαμον ά; φτάση 
γιατί άάάνατη βά ζή, Έλευϋεριά άνδρειωμένη 
Απ’ τά ιερά τά κόκκαλα, τού ’Ελληνισμού βγαλμένη. 
Στόματα μύρια άνοίγουνε, ύμνους γιά σέ νά πλέξουν 
μέ τή ψυχή δλό&ερμη, στό κόρφο σου νά τρέξονν 
γιατί άπό σένα ίλευΰεριά, μέ πόνο καρτερούνε 
οί προαιώνιοι πόβοι μας, τό δίκηο τονς νά βρούνε-... 
Ή Σκλαβωμένη θάλασσα, οί βράχοι, τ' άκρωτήρια, 
δταν τό κύμα άκούσανε,νά ψάλλη νικητήρια 
άπ ’ τό βν&ό τονς έβγαλαν, στό γαλαζένιο κύμα 
δσαις ψυχάΐς ενρήκανε, γιά λεν&εριά τό μνήμα 
Τής Χίον και Λήμνον τά βοννά, τά ξαλισμονίομένα 
πού τόσα χρόνια ή σκλαβιά, δεν τάχε ξανΰισμένα 
μόλις μακρνά σέ ξάνοιξαν, μ’ άνέκφραστο καμάρι 
στό χώμα τονς ξεφύτρωσε, Έλεν&εριάς χορτάρι ......
Ελευθερία καί σκλαβιά ή μιά στή* άλλη άγκάλη 
έσμίξανε τά δάκρνά τονς, καί φτιάσαν θάλλασα άλλη 
άπ’ τό θερμό τό κύμα τονς, άπάνου νά περάσης 
καί δοξασμένος νικητής, στήν άγκαλιά τονς φτάοης. ■. ■

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Στή σκλαβωμένη τών Ψαρρών, και έρημωμένη βάχη 
μόλις σ’ άντίκρυσε μακρνά, ή δόξα της μονάχη 

άπό τό χώμα έσκίρτησε, καί μέ κρυφή τρομάρα 
ήλθε και σ’ έσμιξε γλνκά μ’ άνέκφραστη λαχτάρα 
και σούπε. τό στεφάνι έκειό, άπό ’λίγα χορτάρια 
πού τόπλεξε μονάχη της, γιά κειά τά πολικάρια 
σον τό φορεϊ καί σένανε, μ' ευγνωμοσύνης δάκρυ 
καί σον φωνάζει ’λενθεριά, ζήτω άπ’ άκρη σ’ άκρη 
χώμα μου άγιο άθάνατο, πού κλεΐς τά παλικάρια 
Κανάρη, Αιάκο, Μπότσαρη... άτρόμητα λιοντάρια 
άπό τό τάφο μιά στιγμή, βγάλε τό ξακουσμένο 
τόν ίσκιο τον Κανάρη μας, τό πολνδοξασμένο 
Χάσου.... νάπή... στό βάρβαρο... βασίλειο συχαμένο ! ! 
πού έχεις μέ τό αίμα μας, τό χώμα σον βαμένο. 
τά άπιστα κανόνια σου, δέν φτάνουν νά κτυποννε 
δσοι Χριστό και Παναγιά, πιστεύουν προσκυνούνε 
καί βν είχες μές τό Βόσπορο, μνήμα σκληρό άνοιμένο 
τό Πατριάρχη νά δεχθή. μέ τό σκοινί πνιμένο 
και στο βυθό του εύρηκαν, τόσες ψυχές τό μνήμα 
και βάψανε μέ τό αϊμα τονς, τό μανιωμένο κύμα 
στό ίδιο κύμα εύρικες τό μνήμα σου άνοιμένο 
καί άπό τό χάρτι έσβύσθηκες Βασίλειο συχαμένο ! ! ..

Μ ΑΘΛΑ ΚΟΡΗ

*Εκ των γονέων της έδιόάχύ·η πίστην κι’ άγάπην πρός τόν Θεόν 
Καί εις τά πάτρ* ανεξαιρέτως νά φέρη πάντοτε σεβασμόν.

Ζάκυνθος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΜ2
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Ο ΝΕΑΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

μέθα άκριβέστερον

Περί τά τέλη τοΰ έτους άντί 
1586, μεγάλη έτελεΐτο 
εορτή είς τήν αύλήν τοΰ 
Πανδοχείου τοΰ Έρυθροΰ 

5 Ταύρου, έν Λονδίνω. Πα- 
ριστάνέτο έκεΐ ό Φαΰστος 
τοΰ Μάρλου, έν τών μάλ
λον έκτιμωμένων θεατρι
κών έργων τών χρόνων έ
κείνων.

Οί άναγνώσται ήμών δς 
μάς επιτρέψουν νά τούς 
εΐσαγάγωμεν είς τήν αί
θουσαν τοΰ θεάματος· διά 
τοΟ τρόπου τούτου θά μάς 
άποβή εύκολον νά δείξω- 
μεν εις αύτούς, οσον ,δυνά- 

καί γραφικώτερον τήν κα-
τάστασιν, έν ή διετέλει ή θεατρική τέχνη 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν.

Ηγο μία εύρύχωρος αύλή πανδοχείου, όμοια 
πρός τάς έτι σωζομένας καί σήμερον είς τήν 
παλαιάν πόλιν τοΰ Ρουέν. Είχε, κατά τό σύ- 
νηθες, σχήμα τετράγωνον, μέ κλίμακας παρά 
τούς τοίχους έξωτερικάς, άγουσας είς ξυλίνας 
στοάς,μετ’ άναγλύφων θωρακίων, αίτινες πε- 
ριέθεον'το έσωτερικδν τής αύλής. Κατά δια
στήματα, δπως είς τούς διαδρόμους μοναστη
ριού, δωμάτια ήριθμημένα είχον τήν είσοδον 
προς τήν στοάν, δια νά δύνανται οί κατα- 
λύοντες αυτόθι ξένοι, άνοίγοντες τήν θύραν 
τ.ων, νά-προσζαλοΰν εύκολώτερον τήν υπηρε
σίαν. Είς τδ βάθος τής αύλής καί άντικρύ τής 
μεγάλης εισόδου ήγείρετο σκηνή θεάτρου, συγ- 
κοινωνοΟσα όπισθεν μετά ισογείου διαμερίσμα
τος, ένθα κζτωκουν οί ήθοποιοί. Τδ δέ κοινόν, 
δινιρημένόν όπως εϊς τά νεώτερα θέατρά μας, 
ε}ς τδ σχέδιον τών οποίων έχρησίμευσαν ώς 
βάσις αί τοιαΰται αύλαί, κατελάμβανε τόν 
δι’ αυτό· προωρισμενον χώρον, τουτέστι τήν 
πλατείαν, ήτις ήτο τό λιθόστρωτον τής αυλής, 
καί τόν πρώτον καί δεύτερον διάδρομον, άντι- 
στοιχοΰντας πρδς τήν πρώτην και τήν δευτέ
ραν σειράν τών νεωτέρων θεωρείων. Οί πλου
σιότεροι ένοικίαζον δωμάτια και κατά τά δια
λείμματα εϊσήρχοντο είς αύτά, ώς πράττουν 
οι ’Ιταλοί είς τά θεωρεϊά των, διά νά συνομι
λήσουν περί τοΰ θεάματος, ή διά νά ροφήσουν 
αναψυκτικά.

Ή παράστασις διεξήχθη έπιτυχώς, πρδς 
έπαύξησιν. τής φήμης.. τοΰ ,συγγραφέως καί
πρός μεγάλην τέρψιν τών παρεστώτων, άν 
καί μέχρι σήμερον παρέμειναν άγνωστα καί τά 
ονόματα άκόμη τών ύποκριθέντων τά πρόσωπα 
τοΰ δράματος, δν καί τά γυναικεία πρόσωπα 

ύπεδύοντο νεανίσκοι, κατά τό τότε έθος, οπερ 
δέν κατηργήθη είμή μετά έξήκοννα ετη άπό 
τής έποχής περί ής πραγματευόμεθα, άν καί. 
■1··~Ι πάσης σκηνοθεσίας μετεβάλλε.το άπλώς 
ή πινακις ή φέρουσα γεγραμμένας διά χονδρών 
χαρακτήρων τάς λέξεις : «Έδώ υποτίθεται 
δάσος» ή «Έδώ υποτίθεται πύργος», τοΰθ’ 
δπερ διηυκόλυνε μέν θαυμασίως τήν πρόχειρον 
άλλαγήν τής σκηνικής διασκευής, άλλά πολύ 
όλίγον ικανοποιεί τήν οπτικήν άπάτην.

Ευτυχώς διά το συγγραφέα τοΰ φαύστον, 
οί θεαταί τών χρόνων έκείνων, άνθρωποι ά- 
μόρφωτοι, ων ό πολιτισμός έχρονολογεΐτο μό-- 
λις άπό τής. βασιλείας τής ’Ελισάβετ,, δέν 
ήσαν πολύ άπαιτητικοι ώς προς τό μέρος αυτό 
τών τέρψεων των, οπερ βραδυτερον έξίχθη είς 
ύψος ιδίας τέχνης κοί έβαπτίσθη μέ τό δνομα 
τής σκηνοθεσίας.

Διό άφοΰ έπεσεν ή αύλαία μετά τήν τελευ- 
ταίαν πράξιν, άπήλθον λίαν εύχαριστημένοι 
έκ τοΰ δράματος, δπερ είχον ίδει παριστανό- 
μενον. διαλογιζόμενοι νά μή λείψουν και άπδ 
τάς προσεχείς παραστάσεις, τάς προαναγγελ- 
λομένας διά τάς έφεξής εβδομάδας ύπδ τών 
άντιζήλων θιάσων τών πανδοχείων τής «Σφαί
ρας» καί τής «Τύχης».

Β'.

Έν τοσούτφ πάντες οί θεαταί είχον απο
χωρήσει πλήν ένδς μόνον νέου, οστις έφαίνετο 
ύπέρ πάντα άλλον άρεσκόμενος είς τδ θέαμα, 
πρωτοφανές ίσως καί διά τοΰτο θαυααστόν δι’ 
αύτόν. Ή καταλαβοΰσα τό πνεΰμά του γοη
τεία έφαίνετο παρατεινομένη καί μετά τήν 
παράστασιν, διότι έξηκολούθει νά μένγ είς τήν 
θέσιν του όρθιος, έρειδόμενος έπί μιάς τών 
δοκών, έφ’ ών έ.στηρίζετο ή στοά, βυθισμένος 
είς ρέμβην, ήν ό μέν ποιητής τών έργων θά 
έξελάμβανεν ώς άποτέλεσμα βαθέος θαύμα-, 
σμοΰ, άλλά τήν οποίαν ό πανδοχεύς έφάνη,. 
μετά τινας στιγμάς έξετάσεως, έκτιμήσας ά- 
κοιβέστερον· διότι πλησιάσζς μ.έ δυσπιστίαν,· 
έκτύπησεν έλαφρώς τόν ώμον τοΰ νέου, ώς· 
άνθρωπος σκεπτόμενος, οτι πάς χώρος κατεχό-· 
μένος είς τό κατάστημά του έπρεπε νά πλη
ρώνεται.

Ό νέος άνεσκίρτησε καί έστράφη μέ κά
ποιον αίσθημα φόβου· άλλά άφοΰ έ'ρριψε βλέμμα 
ταχύ έπί του ταράσσοντος τάς σκέψεις του, 
ή ώρζία καί πνευματώδης μορφή του άνέκτη- 
σεν έν τω άμα τήν έκφρασιν'τής νεανικής εύ- 
θυμίας, ήτις άπετέλει κατ’ εκείνους άκόμη 
τους χρόνους τδ κυριώτερον τοΰ προσώπου του 
χαρακτηριστικόν. . ... .

—Σάν νά φαίνεται, παλληκάρι μου, εϊπεν 
0 πανδοχεύς, λύσας πρώτος τήν σιγήν, οτι 
αυτή ή θέσις σοΰ άρέσει ύπερβολικά· αήπως 
έχεις σκοπόν νά τήν ένοικιάσγς >

—“Οχι, άπήντησεν ό νέος, διότι δέν θά 
είχα χρήμ.ατα νά τήν πληρωσω.

—Αί, λοιπόν τότε τί θέλεις, όποΰ μένεις 
έδώ} ήρώτησεν ό πανδοχεύς.

—Θέλω νά ομιλήσω είς τδν διευθυντήν τοΰ 
θιάσου, οστις παρέστησεν πριν αύτό τό ώραΐον 
δράμα.

—Μήπως σκοπεύεις νά καταταχθής είς τδν 
θίασόν του }

— “Ισως, άπήντησεν ό νέος.
Το'τε έλα μαζί μου νά σέ οδηγήσω είς αύτόν.
Καί ταΰτα είπών ό πανδοχεύς, έπροχώρησε 

πρδς τδ βάθος τής αύλής, παρακολουθούμενος 
ύπδ τοΰ ξένου, άνήλθε τάς τέσσαρας βαθμίδας 
τάς άγούσας είς τήν σκηνήν τοΰ θεάτρου, δίέ- 
σχισεν αύτήν, διήλθεν όπισθεν τοΟ πανιού, 
έφ* οδ ήτο άνηρτημ.ένη ή τελευταία πινακις, 
ή λέγουσα δτι ή σκηνή παρίστα τδν ^δην καί 
είσήγαγε τδν νεόφυτον εις τό άδυτον. *Ητο 
δέ τοΰτο ή κατοικία τοΰ ήθοποιοΰ. Ή περι
γραφή παρέλκει, διότι ό Σκαρρών άλλοτε πε- 
ριέγραψεν αύτήν πιστώς.

Ό πανδοχεύς έπαρουσίασε τόν προστατευό- 
μενόν του είς τόν θιασάρχην. ούτος δέ, άφοΰ 
τον έκύτταξεν άπδ κορυφής μέχρι ποδών, ώς 
ό στρατολογών νεοσυλλέκτους, έφάνη εύχαρι- 
στηθείς έκ τής έξετάσεως καί τδν ήρώτησε :

—Τί ζητείς, παιδί μου}
—Νά καταταχθώ είς τόν θίασόν σας, ά

πήντησεν ό ξένος.
—Τί γνωρίζεις νά κάμνρς }
—Τίποτε. Σήμερον διά πρώτην φοράν πα- 

ρευρέθην είς θεατρικήν παράστασιν.
—Καί ποιος είσαι} εϊπεν ό διευθυντής, έκ- 

πλκγεις διά τήν είλικρίνειάν του.
—Κάμε νά φύγουν ολοι αύτοί οί άνωφέλεΐς 

μάρτυρες, όποΰ μάς άκούσουν καί θά τδ μάθγς.
*0 θιασάρχης άπέπεμψε διά νεύματος τούς 

παρέστώτας. ' -
__ Καί τώρα, όποΰ είμεθα μόνοι μας, είπε, 

λέγε μου.
— Μέ τήν άδειαν σας, άπήντησεν ό νέος, 

λαμβάνων κάθισμα και τοποθετούμενος παρά 
τήν άπέναντι πλευράν τής τραπέζης, νά κα- 
θήσω, διότι ή ομιλία μου θά είναι μακρά.

__  Ελεύθερα, εϊπεν ό διευθυντής κατα- 
νεύων.

— Τώρα πρόκειται νά σάς κάμω μίαν έξο- 
μολόγησιν· μοΰ ύπόσχεσθε, βτι θά είσθε επιει
κής καί έχέμυθος ώς πνευματικός }

— Λέγε.
Ό νέος έρριψε βλέμμα ταχύ έπί τοΰ μετ’ 

. αύτοΰ συνδιαλεγομένου και βλέπων είς τήν 
άνοικτήν. καί άδολον φυσιογνωμίαν του ολα τά 
χαρακτηριστικά τής ειλικρίνειας, άπέβαλε 
πάντα δισταγμόν καί ήρχισε τήν άφήγησίν του. 

Γ'
— Έγεννήθην, εϊπεν, είς τήν πόλιν Στράφ- 

φορδ παρά τόν "Αβονα, τής έπαρχίας Βαρβικ- 
σίαρ, τήν 23 ’Απριλίου 1564, τό έκτον έτος 
τής βασιλείας τής Μεγαλειοτάτης και ’Ενδό
ξου βασιλίσσης μας Ελισάβετ, επομένως σή
μερον άγω ήλικίαν είκοσι δύο έτών συμπεπλη- 
ρωμένων.

—’Εξακολούθησε, εϊπεν ό θιασάρχης.
— *0 πατήρ μου ήτο χειροκτιοποιός· με- 

τέβη καί έγκατεστάθη είς Στράφφορδ κατά τδ 
1550· κατά τό 1568 διωρίσθη δήμαρχος καί 
καί κατά τό 1571 πρώτος άλδερμ.αν τοΰ δη- 
μοτικοΰ συμβουλίου. Βλέπετε, δτι άν δέν εί
μαι εύγενής, τούλάχιστον άνηκω είς μίαν 
καλήν οικογένειαν.

*0 διευθυντής τοΰ θεάτρου έσεισε τήν κεφα
λήν, ώσεί συναινών.

-—’Εν τούτοις, επειδή ή οικογένεια μου δέν 
ήτο πλούσια καί είμεθα τέσσαρα άρσενικά τέ
κνα και έν θηλυκόν, έκ τών οποίων έγώ ή
μουν ό πρεσβυτερος, μ’ έβαλαν είς τό σχολείον 
δωρεάν, οπού έμαθα μερικά γράμματα· έπειτα 
μ’ έτοποθέτησαν είς τό γραφεΐον ένδς δικηγό
ρου. Μήπως έχετε τίποτε δίκας }

—Όχι.
— Τόσον τό καλλίτερον διότι έξαιρέσει 

μερικών βαρβάρων νομ.ικών δρων, όποΰ έμει
ναν είς τήν μνήμην μου, δέν έμαθα μεγάλα 
πράγματα, ώστε νά σάς χρησιμεύσω και πολύ.

Δέν είχα κλίσιν διά τά δικαστήρια καί διά 
τοΰτο άντί νά μεταβαίνω είς το γραφεΐον, κα- 
τεγινόμην νά εκγυμνάζω ίέρακας· είς τήν τέ
χνην δέ αυτήν άντιθέτως είχα μεγάλην επι
τυχίαν. Είς τδ άναμεταξύ ό πατήρ μου έσκέ- 
φθη νά μέ νύμφευση· έδιάλεξε δέ διά νά μοΰ 
δώσγ ώς σύζυγον τήν κόρην ένός φίλου του, 
κτηματίου. Δέν ήθέλησα νά τοΰ έναντιωθώ 
καί είς αύτό, άφοΰ άρκετά ήδη τόν έλυποΰσα 
μέ τήν άηδίκν, όποΰ ήσθανόμην πρός τδ δι
κηγορικόν γραφεΐον καί μέ τήν άγάπην μου 
πρδς τήν ίερακοτροφίαν. Ένυμφεύθην λοιπόν 
είς ήλικίαν δεκαεπτά έτών μίαν γυναίκα, ή 
οποία ήτο μεγαλειτέρα μου κατά επτά καί 
ήμισυ έτη. Ποιος άπό τούς δύο μας έπταιε, 
δέν γνωρίζω· τδ βέβαιον είναι όμως, δτι δέν 
έζούσαμεν ευτυχισμένα.Έπαραμελοΰσα άκόμη 
περισσότερον τό δικηγορικόν γραφεΐον καί έπε- 
διδόμουν μέ περισσοτέραν ζέσιν είς τό κυνή- 
γιον. Ώς έκ τούτου άντί νά συνδεθώ δπως 
έπρεπε μέ ανθρώπους χρηστούς καί μορφωμέ
νους, άπέκτησα τήν γνωριμίαν μερικών διε
φθαρμένων, ώσάν έμέ, οί όποιοι κατεγίνοντο 
.είς τήν λαθροθηρίαν καί έπερνοΰσαν τόν καιρόν 

. των νά έπινοοΰν τήν κατασκευήν παγίδων, νά 
χύνουν σφαίρας τήν ήμέραν καί τήν .νύκτα νά 
κυνηγοΰν άγριοχοίρους καί έλάφια.

—Ώ, διάβολε! εϊπεν ό θιασάρχης.
— Ναί, έξηκολούθησεν ό νέος. ’Απ’αύτοΰ

ήρχισε τδ κακόν.
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Μίαν νύκτα όποΟ έκυνηγούσαμεν κρυφά, 
κατ.ά τό σύνηθες, μέσα εις τδ κτήμζ τοθ σέρ 
Θωμά Λούσυ, είς τά περίχωρα τής Στράφ- 
φορδ, μάς συνέλαβο.ν οί δασοφύλακες. Επα
κολούθησε συμπλοκή καί οί δασοφύλακες έφα
γαν τής χρονιάς των. Άλλ’επειδή αυτοί ή- 
σαν έν τφ δικαίφ των, .μάς κατήγγειλαν καί 
ή θέσις μας έγεινε πολύ άσχημη. Ό σέρ Θω- 
μ«ς Λούσυ ένεργοΟσε λυσσωδώς εναντίον μας 
καί ό δικηγόρος μου, οστις κατά βάθος ήτο κα
λός άνθρωπος, ήλθε καί μέ είδοποίησεν, οτι 
καλά θά έκαμνα νά φύγω άπό τήν Στράφφορδ. 
Ένφ δ’ έγώ έπροσπαθοΟσα νά φέρω αντιρρή
σεις είς αυτό τό άπεγνωσμένον διάβημα, έφά- 
νησαν είς τήν άκραν τοΟ δρόμου οί χωροφύ
λακες όποΟ ήοχοντο .είς τό πατρικόν μου σπίτι. 
Ό δικηγόρος είχε δίκαιον δέν έπρεπε νά χά
νω καιρόν. ’Επήρα ένα ραβδί διά τόν δρόμον 
και τά ολίγα χρήματα όποΟ εύρισκοντο είς τδ 
σπήτι μας και ένφ αυτοί όποΟ ήρχοντο νά μέ 
συλλάβουν έχτυποΟσαν είς τήν Ούραν τοΟ δρό
μου, έγώ έπήδησα άπό τδν τοίχον τοΟ κήπου 
και εύρέθηκα είς τήν έξοχήν. Πρδ καιροΟ είχα' 
ήδη συνηθίσει νά θεωρώ τόν κόσμον ολόκλη
ρον ώς ιδιοκτησίαν μου· έβάδιζα λοιπόν άσκό- 
πως πρδς τα έμ.πρός. Μετά μίαν ώραν εύρέθην 
εις την. οδόν τοΟ Λονδίνου· είχα τήν έμπνευ
σήν νά τήν. άκολουθήσω καί σήμερον τό πρωί 
έφθασα είς τήν πρωτεύουσαν. Άφου έτριγύ- 
ρισα άσκοπως.έπι δυο ώρας είς τούς δρόμ.ους, 
εύρέθην είς τήν είσοδον τοΟ πανδοχείου τοΟ 
Ερυθροί» Ταύρου. Έμβήκα μέσα, έδωκα, έλ- 
πίζων πάντοτε είς τήν βοήθειαν του ΘεοΟ, 
καί.τήν τελευταίαν μου δεκάραν, διά νά ίδώ 
τδ θέαμα. Εφ’ όσον διήρκει ή παράστασις, 
δέν έπεινοΟσα* άλλά τώρα όποΟ έτελείωσεν, 

ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΣΚΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΟΛΗΤΟΥ ΜΝΗΜΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ

Έγειρες και σύ λεβέντη τό κεφάλι μέ τή δάφνη,
Σ’ έκρυψε τό χώμα τώρα και τής χειμονιδς ή πάχνη.

Δέν ήμπόρεσες τό χάρο νά νικήσης. . . νικητή 1 
Τής πατρίδος σύ καμάρι τής πατρίδος σύ τιμή.

Σ’ τή Στοκχόλμη ’ποΰ ή δόξα, σ’έστεψε μέ 'περηφάνεία 
Ποιος νά τώλεγε δ χάρος, πικρά σοΰ, πλεκε στεφάνεια. . .

‘Η πατρίς σου θά σέ κλαίη δοξασμένο μας παιδί 
Είς τό έλαφρό σου χώμα δάφνης ρίπτομεν κλαδί.

12/2/1913
ΣΟΦΙΑ Ο1ΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

αίσθάνομ.αι, 5τι καί τό βαλάντιόν μου καί τ° 
στομάχι μου είναι άδειανά. θέλω όμως νά 
κερδήσω έντίμως τδ ψωμί μου καί διά τούτο 
ήλθα νά σάς ζητήσω νά μέ προσλάβετε είς 
τόν θίασόν, σας.

—Άλλά, παιδάκι μου, εΐπεν ό θιασάρχης, 
συγκινηθείς έκ τής έμπιστοσύνης καί τής 
παρρησίας του, διάνα παρασταίνγς δράματα, 
πρέπει νά σπουδάσγς.

■—Θά σπουδάσω.
— Άλλ’ έν τφ μεταξύ, όποΟ δέν θά ήμ- 

πορής νά παριστάνγς J...
—Θά σάς κάμνω κάθε δουλειά, όποΟ είμπο- 

ρώ ευχαρίστως. Σκεφθήτε είς τί δύναμαι νά 
σάς χρησιμεύσω. _ __ ___

— Μάς λείπει ένας δεύτερος ύποβολεύς.
— Πολύ καλά.
— Θ’ άναλάβ-ρς ταύτοχρόνως νά ειδοποιός 

τούς ηθοποιούς, ότι είναι ή σειρά το>ν νά εμ
βουν είς τήν σκηνήν,

— ’Εξαίρετα.
—Έπειτα άφοδ μαθητέυσες καί μελετή- 

σγς καμπόσον καιρόν — καί αύτδ θά σου είναι 
εύκολον, διότι θά έχγς τά παραδείγματα 
μπροστά στα μάτια σου — θ’άρχίσγις νά παρι- 
στάνης καί σύ.

■— Σύμφωνοι.
—Ώς πρός τόν μισθόν...
— θά μέ τρέφγς, θά μέ ένδύνγς καί κά

που κάπου Θά μοΟ δίνης λίγα λεπτά, διά νά 
παίζω κύβους μέ τούς συντρόφους μου καί νά 
πίνω κανένα ποτήρι μπύρα.

—"Ας είναι 1 Καί πώς όνομάζεσκι;
—Γουλιέλμος Σαιξπήρος.

(Έκτων τοΰ AAES. ΔΟΥΜΑ)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟΝ
— Ηνίοχε, είπον, Ανάκοψε την. ταχύτητα. 

“Ας βαδίζη τδ όχημα δσον είνε δυνατόν βραδύ- 
τερον.

Πράγματι οί ώραΐοι καταμέλανες ϊπποι Λού
ρον βραδέως ήδη τδ κομψόν κουπέ.—Διατί έ- 
ζήτηαα τδ όχημα να βαδίση βραδέως; 4‘ά να
Απολαύσω hi περισσότερον την ματαιοδοξίαν 
μον. Ήσθανόμην τήν έντελή Απόλαυσιν τοΰ 
πλούτου, δταν εβλεπον νό κύπτουν οί βαδίζον- 
τες έπι της όδοϋ Άνθρωποι, καϊ οί ευρισκό
μενοι εις τα παράθυρα τών οικιών ένώπιον τών 
όποιων διηρχόμην, διά να ιδοΰν ποιος έκάθη- 
TO ff.C τΑ 2 ~ — ~

Ύπήρχον τινες, οιτινες έσκόνταπτον, ένεκα 
τής περιέργειας των. ’’Ω! τοΰτο ήτο Άρρητος 
εύφροσύνη δι’εμέ. ’Οποία δέ ευτυχία να είμαι 
έγώ ή αίτια τής περιεργείας εκείνης. Να προ
σελκύω έπ έμοΰ τόσα βλέμματα θαυμασμού 
και ζηλοτυπίας βεβαίως άκόμη! Να αισθάνο
μαι έμαυτήν, έφ’ όλων έκείνων τών Ατενιζόν- 
των πρδς εμέ, .ύπερέχουσαν, θαυβώνουσαν. κα- 
ταπλήσοουσαν. Έξηπλώθην άκόμη Ανετώτερον 
έπ) τών μεταξωτών προσκεφαλαίων και έβύθισα 
τους πόδας μον τούς μέ μεταξωτό. σανδάλια 
έπενδεδυμένονς είς τδν μικρδν περσικόν τάπη
τα. Καθ’ δσον ήδυνήθην νά έννοήσω τήν στιγ
μήν έκείνην ύπήρξα τελείως εύτυχής. Ούδεμία 
Αδιάκριτος σκέψις μέ Απέσπα τής... ■ μακαριό- 
τηιός μου, διότι κάθε περισπασμός έν μέσο) 
τής Απολαύσεως αύτής εξηφανίζετο μέσα είς 
τούς καπνούς τής ματαιοδοξίας μού· Καϊ διηρ
χόμην, διηρχόμην όλοέν σκορπΐζουσα γύρω τήν 
κατάπληξιν -και τδ θάμβος, τδ όποιον σκορπί
ζει ό κραταιδς πλούτος. Ό πλούτος, Αγαπη
τοί μου, δέν είνε εύκατοφρόνητος. Ποσώς μή 
τδ νομίζετε. Παρηγορεΐται τις μέ τήν ιδέαν, 
δτι 0 πλούτος δέν φέρει ευτυχίαν καί συμφω
νεί πληρέστατα Άλλά ! Υπάρχει βλέπετε, εις 
κάθε γνώμην και εις έκάστην περίσταοιν έν 
άλλα, και τδ Αλλά έν τή προκειμένη είνε δτι έκ- 
φέρει τις γνώμην, τήν όποιαν ένδομύχως ουδό
λως παραδέχεται. ’Άλλως τε παρηγορεί αύτός 
λαυτόν, ευχαριστούμενος εις μίαν Απατηλήν φι· 
έοσοφικήν θεωρίαν. Έοκεπτόμην δλα αύτα 
κατα τήν ήμέραν έκείνην και τδ εύρισκα πολύ 
ορθά. Αίφνης εις τήν καμπήν μιας οδού τό 
κουπέ έστάθη Αποτόμως. Έξύπνησα ώς έξ ο
νείρου. Μερικαϊ Αγωνιώδεις κραυγαϊ ήκούοΆη- 
σαν, ό ήνίοχος κατήλ&εν Αμέσως και οί διαβα
τοί δλοι προσέτρεξαν. “Εκυψα έντρομος. Δύο 
μικρά παιδία είχον παρασυρ&ή ύπδ τοδς τρο
χούς. Ήσαν βακένδυτα, βρωμερά, κάτωχρα. 
Αίμα έρρεεν έκ τής κεφαλής τού ενός-, ένφ τδ 
δλλο ήτο μόνον ελαφρώς πληγωμένου. Ήσ&άν- 
ϋην Αόριστον πικρίαν καί μοϊ έφάνη, δτι οί 
ίιαβευρεΦέϊτες έκεΐ μον έρριψαν βλέμμα πλή

ρες μίσους· Ό τύπος τον επαίτου, τδν όποιον 
συναντάτε είς έκαστον βήμα σας δέν έλειψεν. 
Ητο είς γέρων σχεδόν, μι. ένδύματα, τά όποια 

έφαίνοντο, δτι δέν ήσαν ϊδικά του. Μέ Αγρίαν 
γενειάδα, μέ κόμην ήμίλευκον. Προσήλωσε τδ 
βλέμμα του έπάνω μον καϊ ίλεγεν ύποκώφως: 
—Στδ πλούτη τους και στα καλά του;! Άς 
σκωτόνουν τδν πτωχό. Τί Ανάγκη έχουν αυτοί. 
Έμεΐς εΐμεάα καζάρματα ποΰ Αξίζουμαι μίδ. 
κλωτσιά. Ζοΰμαι εμείς μέσα στή δυστυχία για 
τά έχετε τδ χρήμα έοεΐς. Είνε δικό μας τδ 
χρή/τα αύτό ! Δυστυχισμένοι! τδ κλέπτετε Από 
μας!» —

Ήσ&άν&ην δλην τήν πικρίαν τών λόγων αύ
τών, δλον τό παράπονου τοΰ γηραιού έπαίτου 
“Ηδη ήσάανόμην έν έαυτή καταπτοούσαν τήν 
ματαιοδοξίαν μου δλην. Ένδομύχως ή καρ- 
δία μου είχε ά·λιβή, ή ψυχή μου έκλαιε. Ό οί
κτος διό. τα πτωχό έκεΐνα μικρά πλάσματα μέ 
συνεκλόνισεν. Έν τω μεταξύ ό ήνίοχος Ανήλ- 
&εν εις τήν Όέοιν του καϊ έσυρι τα ήνία ■ Οί 
ίπποι έτρεχον πλέον ταχύτατα, έν φ οί τροχοί 
διέτρεχον Αστραπιαίως τδ έδαφος. Καϊ έν μέσω 
τού άορύβου αύτών έπϊ τοΰ πλακόστρωτου, 
καϊ τών βυ&μικών ποδοβολητών τών ώραίων 
Αραβικών μου ίππων Αντήχει Ακόμη εϊς τα 
ώτα μου έπίμονος,.ώς έξυπνούσα βεβαρυμένη 
συνείδησις, ή φωνή τσϋ έπαίτου έκείνου, αΕίνε 
δικό μας τδ χρήμα αυτό! Δυστυχισμένοι ! =Τδ 
κλέπτετε άπδ μας ! »

Ή κεφαλή μρυ ξκλινεν ύπδ τδ βάρος τών 
σκέψεών μου. Ήσάάνύην πίκρας τδς τύψεις 
τής φιλοτιμίας μου, δριμείας ώς τα παράπονα 
τών δύσμοιρων έκείνων πλασμάτων τής έσχα
της ύποστάΆμης. Δύο ά^ρμα δάκρυα έκύλυσαν, 
άσυναισ&ήτως άπδ τούς όφϋαλμούς μου και 
εύρον τδν πλούτον Απαίσιον και φρικαλέον, 
δταν δέν καταυγάζεται Από τό γλυκύ μηδίαμα 
μιας εύεργετηύείσης ύπάρξεως !

Παρήλθον μήνες τινές. Σήμερον είνε ή Ιρρτή 
μου. “Ελαβα τήν γλυκεΐαν εύχαρίστησιν να δε- 
χ&ώ δώρα- Είνε μίά έκπληξις πολύ ευχάρι
στος. Πιστεύω νό συμφωνήτε. Άλλα δέν βλέ
πω είς τά ένΰύμια τών φίλων μου δ,τι πράγ
μα τι ζητώ. Τδ βλέμμα μου είνε προσηλωμέ
νου είς μίαν μικρόν Ανθοδέσμην Αφανή έν μέ- 
σφ τόσων Αλλων μυροβόλων. Είς έκαστον πέ
ταλου τών άνθέων της αισθάνομαι πλανωμένην 
και μίαν ειλικρινή καϊ Αθώαν εύχήν. Είνε τών 
δύο μου προστατευομένων μικρών, τδ δποϊα ή 
θεία Πρόνοια έθεσεν έπι τής όδοΰ μου.

ΑΛΕ3ΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΤΛΟΓ
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ΤΑ ΖΩΑ ΑΛΗΘΗ ΒΑΡΟΜΕΤΡΑ

*Η βδέλλα «αί ή γάτα προγνωστικά 

τ&ν καΛρικ&ν μεταβολών.

Θέλετε νά έχετε εύθηνόν και άσφαλές βα- 
ρομετρον; Λάβετε μίαν βδέλλαν καί κλείσατε 
την εντός μεγάλου ύαλίνου δοχείου, τό όποϊον 
θά πληοώσετε ύδατος καί τοΟ οποίου θά σκε
πάσετε τό άνω μέρος διά τεμαχίου λινοί? υ
φάσματος άρκετά λεπτού, ώστε νά δύναται 
νά διέρχεται τό ύδωρ. Έάν ή βδέλλα μέν/) 
περιτυλιγμένη εΐς τό βάθος τοΟ δοχείου, είναι 
σημεϊον ωραίου καιρού' έάν δέ ίρπ·ρ. έπί τών 
παρειών τοΰ δοχείου ή κρατείται ύπεράνω τοδ 
επιπέδου τοΟ ύγροϋ, σημαίνει, οτι ή βροχή δεν 
είνε μακράν,. Έάν ή αιχμάλωτος δέν έχη ούδ’ 
έπί στιγμήν άνάπαυσιν, άλλά μετατοπίζεται 
άδιακο'πως άνά μέσον τοΟ ύδατος μέ μεγάλην 
ταχύτητα, εΐναι σημεϊον, ότι θά πνευσιρ σφο
δρός άνεμος. Μίαν η δυο -ημέρας προτοΟ έκ- 
σπάσγ, ή καταιγίς, ή βδέλλα μένει διαρκώς 
εκτός τοΟ ύδατος καί κάμνει σπασμωδικάς 
κινήσεις.

Έπίσης εϊναι πζγκοσμίως γνωσταί αί με- 
τεωρολογικαί ίδιο’τητες τής γάτας. "Οστις 
δέ έλαβε τόν κόπον νά παρατήρηση τό ζώον 
τοΟτο, θά ήδυνήθη νά σημειώδη, οτι, όταν, 
πλυνομένη τρόπον τινά, φέρη τόν πόδα της 
άνω των ώτων, είναι άσφαλής άγγελία προ- 
σεγγιζούσης βροχής.

Τά πρόβατα προαισθάνονται τήν καταιγίδα

Τά πρόβατα προβλέπουν $ καλλίτερα προ- 
αισθάνοντοι τήν καταιγίδα. ’Ιδού τί γράφει 
περί τής μυστηριώδους ταύτης προαισθησεως 
διάσημος Γάλλος ζωολόγος :

«Εϊνε πρωία, ό καιρός εΐναι ώραϊος, ό ήλιος 
λάμπων προμηνύει θαυμασίαν ήμέραν. Τό 
ποίμνιον εΐναι έκεϊ, ειρηνικόν, ζητοί?ν άνά 
μέσον τών θάμνων τήν ισχνήν τροφήν του, 
κανείς δέν τό άπειλεϊ, τίποτε δέν τό άνησυ- 
χεϊ καί ό πλέον είδήμων τών παρατηρητών 
θά ήτο άδύνατον νά προίδγ τί μέλλει νά 
συμβή. Αίφνης έν πρόβατον παύει νά τρώγη- 
σηκώνει τήν κεφαλήν, ώς έάν παρετήρει τόν 
διαφανή καί καθαρόν ουρανόν, κάμνει μερικά 
βήματα καλπασμοί», κατόπιν σταματ^ί, πηδ^ 
έδώ καί έκεϊ, στηρίζεται έπί τών οπισθίων 
ποδών του καί έκτελεϊ έν είδος χοροί). "Εν έκ 
των γειτονικών του προβάτων τό άπομιμεϊται, 
έπειτα έν άλλο, κατόπιν 20 καί τέλος δλα 
τά πρόβατα, τά μέν μετά τά δέ παραδίδον
ται είς τήν άκατανόητον καί φαιδράν ταύτην 
παντομίμαν, τής οποίας τό αίτιον καθώς καί 
σημασία μάς διαφεύγουν έντελώς. ΤοΟτο ου

δέποτε διαρκεΐ έπί πολύ' ό βοσκός τό γνωρί
ζει καί διά τοΟτο όδτε άνησυχεΐ, οδτε έπεμ- 
βαίνει. Τώ δντι μετ’ όλίγον ή γαλήνη άπο- 
καθίσταται, τά ζώα ησυχάζουν καί άρχίζουν 
νά βόσκουν έκ νέου. Διατί αί αίφνήδιαι έκεϊ- 
ναι κινήσεις, διατί τό είδος έκεϊνο τής ζάλης, 
διατί ή χορευτική μανία ; Ούδείς τό γνωρίζεϊ· 
άλλά τακτικώς καί ά>ευ ούδεμιάς έξαιρεσεως 
έντός 5 ή .6 ωρών άφ’ οτου τά πρόβατα άνη- 
σύχησαν, ό ωραιότερος καιρός σχεδόν πάντοτε 
μεταβάλλεται είς καταιγίδα, ήτις έκσπα κατά 
τήν διάρκειαν τής ήμέρας...»

ΧΤΟ 1913

’Ακούσε Χρόνε.... Έοΰ δποΰ γεννιέσαι 
μέσα σ’ οβίδες καϊ κρότους κανονιωνε, 

ποΰ τδ σκληρό τους βόλι έχει μανάδες 
νά κλαϊνε τδ χα,ΐμδ τόσων παιδι&νε!! ....

"Αφησε τέτοιο άσχημο παιγνίδι 
όπου στοιχίζει αϊμα... καί στδ χώμα- 

τόσους λεβέντες θάφτει, ποΰ τους κλαϊνε 
καϊ οί λάκκοι, ποΰ τους έχουνε άκόμα ! !-· ·

Κατάργησε σπαθιά, κανόνια, δβίδες 
καί εύρες άλλο τρόπο να ταιριάζη 

τδ δίκηο του καθένας νά τδ βρίσκη, 
χωρίς τόσους λεβέντες να θυσιάζη 1 ! ...

·.···<«»*< ·.. ·.>··· · · ·*.«···< » · · · · ·

"Ο λυτρωτής στην άγια διδαχή του 
τήν εΙρήνη, τήν άγάπη έχει διδάζει

δέν είπε άτι πρέπει γιά μιά ιδέα 
δ ένας τδν άλλονενά σφάζη ....

Τδν ’Απόστολο τδν Πέτρο δταν τδν είδε 
τδ μαχαίρι άπ’ τήν θήκη να τραβάη

Πέτρε, τον είπε .... ε'Εκείνος δπου σφάζει 
άπ’ τδ ίδιο τδ μαχαίρι θε να πάη ... »

Ι'ι' αΰτό, ευτυχισμένο Δεκατρία 
εύρες άλλο τρόπο νά ταιριάζη

τδ δίκηο του καθένας να τδ βρίσκη 
χ ρ'ις τόσους λεβέντες να θυσιάζη ! ! ...

Ζάκυνθος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς τό Παλαιόν Φάληρο* :
—Άπό ποΰ έρχεσαι;
— Άπό τόν Ζφο λογικόν Κήπον.
—Πώς !,.. και σε άφησαν νά βγής ;

>*<
Περιπέτεια άφηρημένου.
Ό νεαρός δανδής ήμέραν τινά βροχερόν στέκε

ται . ένώπιον στιλβωτοΰ καί τοποθετεί τόν ένα του 
πόδα έπί τοΰ κιβωτίου του, ξεδιπλώνει τήν έφημε- 
ρίδα του καί βυθίζεται είς άνάγνωσιν. ’Αφοΰ έτε- 
λείωσεν ή στίλβωσις, καταβιβάζει τό πόδι καί χω
ρίς νά τό έννοήση, τό βυθίζει είς τήν παρακειμέ- 
νην λάσπην. Μετά τήν στίλβωσιν τοΰ αριστερού πο- 
δός, καταβιβάζει τόν πόδα,κυττάζει τόν δεξιόν,τόν 
βλέπει λασπωμένον καί τόν τοποθετεί έπί τοΰ κιβω 
τίου, ένφ τό άριστερόν ύφίσταται τήν αΰτήν τύ
χην. Καί ένφ δ άφηρηαένος διαβάζει, ή σκηνή έξα- 
κολουθεί και τά λασπωμένα ΰποδήματα διαδέχονται 
τό έν τό άλλο έπί τοΰ κιβωτίου, εως δτου δ στιλ
βωτής λέγει :

— Αφεντικό, έφθάσαμε στή μιάμισυ δραχμή’ 
θέλεις νά έξακολουθήσω ·,

Λογαριασμός γεύματος παρατεθέντος είς ιδιαίτε
ρον δωμάτιον έστιατορίου :

Άριθμός δωματίου 17
Σοΰπαι δραχ. 1
Ψάρι » 3
Ψητό · 3
Φρούτα » ί

Τό δλον δραχ. 25

Μεταξύ θιασάρχου καί συγγραφέως :
—Τί παράπονα έχετε; Βλέπετε ότι τό εργον σας 

τό παίζομεν I
— Ναί, τό παίζετε κάθε φορά ποΰ δέν πατεϊ 

ψυχή είς τό θέατρον f
>—·

Ή σκηνή εΐς τό δικαστήριον.
Ό πρόεδρος πρός τόν κατηγορούμενον :
—Κατηγορούμενε, κατηγορεϊσαι έπί τριγαμία’ 

τί άπολογεϊσαι;
—Κύριε πρόεδρε, δτε ένυμφεύθην διά πρώτην 

φοράν, δ γάμος μου ήτο νόμιμος’ δταν ένυμφεύθην 
διά δευτέραν φοράν, επειδή έζη άκόμη ή πρώτη μου 
σύζυγος, δ γάμος μου ήτο άκυρος, δταν ένυμφεύ
θην διά τρίτην φοράν, ή δευτέραδέν έλογαριάζετο 
καί έπομένως δ γάμος μου ήτο νόμιμος έπίσης.

Τό δικαστήριον μετά ώριμον σκέψιν κηρύσσει 
άθώον τόν κατηγορούμενον.

>·<
ΙΙρίν έξημερώση άκόμη, δ χωρικός άφυπνισθείς 

είς τήν καλύβην του έξυπνρ τόν παρακοιμώμενον 
υίόν του.

—Κώστα, σύρε νά ίδής,τί καιρό κάμνει σήμερα.
Ό Κώστας κοιμισμένος άκόμή, δέν κινείται άπό 

τήν θέσιν του, άλλά συρίζει προσκαλώ* τόν σκύλον, 
δστις μένει έξω-

—Τί τόν θέλεις τόν σκύλον ; λέγει δ πατήρ του. 
Έγώ σοΰ είπα νά σηκωθής νά Ιδης δν βρέχη.

—Μά δι’ αύτό φωνάζω τόν σκύλον, νά ίδώ δν 
είναι βρεγμένος, θά ’πή πώς βρέχει.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Παραδοξότατον άλλ’ άληθέστάτον.’ ή γλαυξ έν τών 

ηλιθίωτέρων πτηνών, ώρίσθη ώς σύμβολοντής Σοφίας.

Ό Μπερντες του Καραγκιόζη είναι το Πανόραμα 
τοΰ Κόσμου.

Τά ψευδώνυμα εΐναι είς μερικούς ο,τι ή λεοντή είς 
τόν γαίδαρον τοϋ Αΐσωπείου μύθου.

Οί εξημμένοι καί κοϋφοι κρατούν τά μάτια τους 
τεντωμένα.

“Οσα καρύδια δύσκολα σπάζουν, είναι τά μάλλον 
καχόχυμα, δπως οΐ άνδρες.

Έλεγε τις :
— Ή διαφορά τών ανθρώπων τής δμηρικής έποχής 

και τής σημερινής εΐναι, δτι εκείνοι μέν ήθελαν νά 
κατάγωνται έκ θεών καί ημιθέων, ήμεϊς δ’ έκ τών 
πιθήκων.

ΓΙολλάκις δ κυττών χαμηλά διερευνφ τά ΰψη καί 
δ παρατηρώ* υψηλά σκοντάπτει.

Μή βιάζεσθε εις τάς εκφράσεις σας απέναντι άν- 
δρών και σπεύδετε απέναντι γυναικών.

ΜΙΑ ΣΓΜΒΟΓΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Διά τούς άρουραίους.

Οί ’Αμερικανοί μεταχειρίζονται σήμερον 
διά τήν καταστροφήν των άοουραίων ειδικήν 
τινα καί δραστικωτάτην σκευασίαν, ήν όνομά- 
ζουσι Rat—Corn. Ή σκευασία αυτή Αναμι
γνύεται ευκόλως μέ οίονδήποτε δόλωμα άρε- 
σκον είς τους άρουραίους.

Τό Rat—Corn εΐσαγόμενον εις τό/ 
μαχον τών άρουραίων, διαποτίζες ολους 

στό- 
τούς

ιστούς τοΰ φαγόντας αύτό μυός, τούς οποίους 
έντελώς ξηραίνει και άπολιθώνει,

Τό Rat-—Corn είναι άβλαβες είς τόν άν
θρωπον, ίππον, γαλήν, κδνα, όρνιθα κτλ. καί 
μόνον εΐς τά τρωκτικά τρώγοντα αύτό άπλή- 
στως εΐναι θανατηφόρου.

Τό Rat—Corn έγένετο δεκτόν ύπό τών 
γεωργών τής ’Αφρικής ώς τό πλέον άποτε- 
λεσματικόν μέσον πρός έξόντωσιν τών άρον- 
ραίων. Άπόδειξις δέ τούτου ή μεψάλη αύτοΟ 
κατανάλωσις.
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35. Αίνιγμα.

Μ* ’Απόστολον, μ’ επίρρημα 
καί σύνδεσμον μαζύ,

Είς των άρχαίων ποιητών 
γνωστός σου άναζή

36. Αίνιγμα.
“Αν νήσου τού Αιγαίου 

τής κόψης τδ κεφάλι 
Καί άλλη πάλιν νήσος 

έκεΐ θά ξεπροβάλη.
37. Φωνηεντόλιπον

φλπν—νττς—γρτς —νπσς
38. Φύρδην—Μίγδην

Ρσβολ—3υο
39. Γρίφος.

Η
— ΑΙ νέε ΑΑ τ δμμα

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
17ου ΤΕΥΧΟΥΣ

31. θράσος - Θάσος
32. θέτις—Θέμις
33. Ή Κρήσσα —Κρίσα Τδ μέτωπον (μέ τό

πον) Ή Ήώς {ιός)
34. “Αμ’ έπος, αμ’ έργον

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΑ. Π. Σΰρι,ν, Συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστούμεν.— Κ. Μ. ’Αλεξάνδρειαν. (Ιανόραμα και τόμοι εστάλη- 
σαν, χρήματα έλήφθησαν.—Ο. Κ. Βερδιάνσχαν. Ε
πιστολή και χρήματα έλήφθησαν. Ευχαριστούμε*,— Ν. Κ Νισνί. ’Επιστολή έλήφθη. Άπηντήσιμεν. 
Άναμένομεν νεωτέραν σας. — Π. Ζ. Μασσαλίαν. Σύν
δρομα: έλήφθησαν. Ευχαριστούμε* πολύ. —Κ; J Ρε· &νμναν. ’Επιστολή έπί τέλους αφίχετο. Ευχαριστού
με*. Έγράψαμεν. — Ν. Κ. Αίχατερινοσλάβ. Σάς άπην- 
τήσαμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σας. — Π. Ρ. Βερ- διάνσκαν. Συνδρομή έλήφθη Σας άπηντήσαμεν. “Εχει 
καλώς.— I. Ν. Ρ. Γαλάζιο?. ’Επιστολή έλήφθη καί 
σας εΰχαριστοϋμεν.— Κ. Β. Μερσι'νην. Απορούμε* 
δια γραφόμενα σας, ταχυδρομικώς σάς άπηντήσαμεν, 
άναμένομεν νεωτέραν σας.—.4. Α. Αλεξάνδρειαν. Δελ
τάριο* έλήφθη, ζητούμενου φύλλον σας απεστάλη, έ
χει καλώς ώς γράφετε.—/. A. Β. Μόσχαν. 'Επιστο
λή καί χρήματα έλήφθησαν, ευχαριστούμε* πολύ, 
γράφομε» και ταχυδρομικώς.

’Αγοράζω είς καλάς τιμάς γραμμα
τόσημα Ελληνικά, Κρητικά, τής ’Α
νατολής, τών νήσων τοΰ Αιγαίου ώς 
καί τών ’Ανατολικών χωρών.

Δίδω δέ είς. Ανταλλαγήν εξαίρετα ωρολόγια
παντός είδους, εικονογραφημένα δελτάρια, al
bum', κτλ. Ίκανοποίησις Απολύτως |ήγγυημένη. 
Ζητήσατε, κατάλογόν μ.ου Ανταλλαγής καί. ,τι- 
μολύγιον τών τιμών.

Διενϋννοις V. S. Eram Asnieres Paris

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΒΕΡΟΑΟΠΟΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1913

Κ ΣΚΟΚΟΥ
Έξεδόθη πλούσιον είς δλην ένδιαφέρουσαν 

καί πλούσιον είς εικόνας καλλιτεχνικής. Ή 
Διεύθυνσις τής αΦύσεως» Αναλαμβάνει τήν 
αποστολήν παντί προκποστέλλοντι τό τίμημα, 
ήτο1· φρ. 6 ελεύθερον τάχ. τελών.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΒΡΕΤΟΓ
’Επίσης έξεδόθη καί το κάλλιστον τοΰτο 

Ήμερολόγιον, πλούσιον ωσαύτως είς ύλην ει
κόνας καί παντοίας ενδιαφέρουσας πληροφο
ρίας και άποστέλλεται ελεύθερον ταχ. τελών 
παντί προαποστέλλοντι φρ. 3.

ΔΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ
'Ιερείς, Στρατιωτικοί, Δικ'ασταί, Δικηγό

ροι, ’Ιατροί, Φοιτηταί.—- Λάβετε τόν κόπον 
νά διέάθετε Από τό ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΒΙ- 
ΒΛΙΟΔΕΤΕ1ΟΝ του κ. Γεωογίον I. Σάρ· 
δη (‘Οδός ΙΊΡΟΑΣΤΕΙΟΥ,’άριθ. 11), καί 
θά γοητευθήτε άπό τό τέλειον γοΰστο καί τήν 
μοναδικήν φθήνεία κάθε εργασίας.—Είδικότης 
διά ΧΑΡΤΑΣ είς βιβλιάρια τής τσέπης καί 
μή. Τελειότης έκτελέσεως δια Μονόικά 
Τεμάχια» Μία μόνη έπίσκεψις θά σάς πείσγ.

Π) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΒΕΛΗΣ 
εκλεκτά πάντοτε προγράμματα και σκηνας 
του κοινωνικού βίου ενδιαφέρουσας·

ΖΗΤΕΙΤΕ ===============

=== ΤΟ ΚΟΝΙΑΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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