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*Εκτα<ϊις
Ή επιφάνεια, τής 'Ολλανδίας ανέρχεται εϊς 

33 χιλιάδας τετραγωνικά ‘χιλιόμετρα, δηλαδή 

εις τδ ήμισυ των παλαιών επαρχιών τής 'Ελ
λάδος, αι όποίαι έχουν επιφάνειαν 65 χίλιά 

δων περίπου τετραγ. χιλιομέτρων. Έαρ ύπο- 
λογίσωμεν τήν επιφάνειαν των νέων επαρχιών 

μας €ΐς 55 χιλ. τετραγ. χιλιόμετρα, ή Όλαν ■ 
δία κατ' έκτασιν είναι τά 27 1 )2 εκατοστά τής 

σημερινής Ελλάδος, δηλαδή μόλις μεγαλείτέρα 

του ενός τετάρτου αυτής.

Τδ εν τρίτον τής 'Ολλανδικής γής είναι 

κυριοΧεκτικώς δημιούργημα του ανθρώπου. *Ε- 
δημιουργήθη δι* έπιχώσεως.

Ό πληθυσμός τής μικράς αυτής χώρας αν 
ήρχετο τήν 31 Δεκεμβρίου 1911 έϊς 6.022,600, 

αναλογούν δέ 181 κάτοικοι «Ις έκαστον τετρα
γωνικόν χιλιόμετρου. "Αρα ή 'Ολλανδία είναι

απο τας μάλλον πυκνοκατωκημένας χώρας.Δεν 
τήν ύπερτεροΰν ώς πρός τήν πυκνότητα παρά 

μόνον τό ϋέλγιου, τό οποίον έπϊ έπιφανείας 

29.500 τετραγ. χιλιομέτρων αριθμεί πληθυ

σμόν 7 1)2 εκατομμυρίων καϊ ή μάλ

λον πυκνοκατοικαυμένη χώρα του κό
σμου, ή v-fe- - ' ■ ' τ

τετραγ,
4

Σαξωνία με έπιφάνείαν 15 

χιλιομέτρων καϊ μέ πληθυ· 

1)2 εκατομμυρίων.σμό

Άπό τά ποιητικά τοπεία τής ώςαίας 'Ολλανδίας.

Με τήν αναλογίαν τής πυκνότητος τοΰ Όλ1- 

λανδικοΰ πληθυσμόν, έάν άποβλέφτωμεν εις τήν 

έκτασιν καϊ μόιη ή νέα 'Ελλάς μέ τάς 120 
χιλ. τετραγωνικά χιλιόμετρα δύναται νά κατοι- 

κηθή απο 22 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, 

ένω σήμερον αριθμεί 5 περίπου εκατομμύρια.

Ό 'Ολλανδικός πληθυσμός κατανέμεται el? 
αγροτικόν κατά 60 τοΐς έκατόν καϊ εις αστι

κόν κατά 40. ’Ακολουθεί όμως καϊ αυτός τήν 

«ξίλι^ιυ όλων τών λαών, μεταξύ τών οποίων 
παρατηρείται γενικώς αύξησις τοΰ αστικού πλη ■ 

θυσμοΰ.

Τήν εξής ήκολούθησε κλίμακα αύξήσεως ό 

πληθυσμός τής "Ολλανδίας. Τδ 1829 κάτοικοι 
2.613.000, τό 1849 κάτοικοι 3.056.000, τό 

1869 κάτοικοι 3.579.000, τό 1880 κάτοικοι 

4.511.000, τό 1909 κάτοικοι 5.858.000·

Η αναπτυξις τής παιδείας βΐς μίαν χώραν 
εχει ως γνώμονα τόν αριθμόν τών αγραμμάτων· 

Εύκολος δέ είναι ή στατιστική έπϊ τοΰ σημείου 
τούτου, διότι λαμβάνονταν ώς βάσις οί νπηρε- 

τοΰντες ύπό τάς σημαίας. Οΰτω κατά τό 1911 

εκ_των ύπηρετούντων ύπό τάς ση
μαίας 'Ολλανδών, οι αγράμ

ματοι δέν έφθαναν μήτε τό ένα 

τοίς εκατόν, ένφ κατά τήν αυτήν 

εποχήν μεταξύ τών ύπό τάς ση

μαίας ύπηρετούντων Γάλλων ά· 
ριθμοΰντο αγράμματοι 3 τοίς έ- 

κατόν. *

Γεωργία
Ή παραγωγή τών δημητρια

κών «Ις τήν "Ολλανδίαν άνήλθε 
κατά μέσον όρον τήν τελευταίαν 

πενταετίαν είς 1.265.G&0 κιντά· 
λια ετησίως,ήτοι 63 250 τόννους. 
"Ενα κιυτάλι ζυγίζει 50 χιλιό

γραμμα, δηλ, 39 οκάδες.

Η παραγωγή τών δημητρια
κών έν Όλλανδίφ ' έλαττοΰται 

διαρκώς έν τφ συνόλφ, μολο ■ 

νότι ή καθ’ εκτάριου άπόδοσις 

αυξάνει. "Ο λόγος άπλούστατος.
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Οί 'Ολλανδοί γνωρίζουν νά χρησιμοποιούν rat 

'γαίας των δι άλλας συμφεριοτέρας καλ

λιέργειας.. Μόνον εϊς τήν Ελλάδα υπάρχουν 
.άκόμη οί· επιμέναντες οικονομολόγοι (',) και 

επιστήμονες (',;) οτι ή καλλιέργεια τών δη 

μητριακών πρέπει νά έπιδιωχή καϊ νά έπε- 

κταθή, θέλει δεν θέλει η γη. Τελευταίως άνε ■ 
κινήθη τό ζήτημα, υπό πολλών ειδικών, ύπο 

στηριξάντων, δτι ή καλλιέργεια πολλών δημη

τριακών elf πολλά μέρη τής Ελλάδος εινε ή 
■ μάλλον έπιζήμιος καλλιέργεια. Άπεδείκνυον μέ 

πειστικότητα, ότι ήάπόδοσις δέν καλύπτει ούτε 

τά έξοδα. Μενει δμως άκόμη ν’ άποδειχθή κατά 
τρόπον άνεπίδεκτον αμφισβητήσεων άν τοΰτο 

οφείλεται εις αίτια επιδεκτικά ή μή θεραπεία?. 

"Οτι καϊ άν άποδειχθή δμως απομένει γεγενός, 
οτι τό ζήτημα τή? τοιαύτη? ή τοιαύτη? καλ

λιέργεια? εις τοΰτο ή ίκεϊνο τό μέρος τή? Ελ
λάδος σήμερον δέν έμελετήθη συστηματικών, 
άρα πειστικών, άρα δέν διεφωτίσθη' εξακολου- 

θοΰμεν επομένως ώ? πρό? άΰτό νά εϊμεθα βάρ

βαροι και δχι Ολλανδοί.

Καϊόλίγηδημοσιονομία. Ύά γεννήματα, ή ορυ ■ 

ζα τά μπιζέλια, ή πατάτε?, τά κοκινογούλια, 
Το χόρτου, τό άχυρου, μολονότι αυτά εϊνε καϊ τά 

κύρια προϊόντα τή? έγγειου 'Ολλανδική? παρα

γωγήν δεν υποβάλλονται el? τέλη εισαγωγή?. 

Τόσον δέ ευχαριστημένοι εϊνε οΐ Ολλανδοί άπό 
τήν αυτήν—οί Ολλανδοί γενικών καϊ δχι οί τυ

χόν 'Ολλανδοί τσιφλικούχοι—ώστε δέν έτόλ- 

μησε νά θίξη τά είδη αύτά τό σχέδιον τή? δα
σμολογική? μεταρρυθμίσεων τοΰ Κόλμαν, δστις 

πρό τίνος άπεπειράθη νά έφαρμόση τό προστα

τευτικόν σύστημα καϊ εϊς τήν 'Ολλανδίαν. Τά 
προτεινόμευα μέτρα μολονότι ήπιώτατα, έθεω 

ρήθησαν τολμηρά καϊ άσκοπα, διά τοΰτο καϊ 

άπερρίφθησαν.

Κτηνοτροφία καί κτηνοτροφικά ηοοϊ- 
όντο.—Αγελάδες— γάλα—(3οιίιυ· 
ρον—-τυριά—μοσχάρια—χοίροι.
Ό πλούτος τής Ολλανδία? εϊνε αΐ άγελάδε? 

καϊ οί χοίροι της■ Ή 'Ολλανδία αριθμεί 2 έ
κατομμύρια αγελάδα? καϊ 1.110.000 χοίρους. 

'Η Γαλλία δεκατεσσαρα? φορά? μεγαλειτέρα 

τή? 'Ολλανδία? εις εκτασιν, αριθμεί 14 1)2 
έκατομμύρια αγελάδες και 7 εκατομμύρια 

χοίρου?. Αρα ή 'Ολλανδία καϊ ως πρό? 

αύτό τό κεφάλαιον εϊνε διπλασίως πλουσιω- 

τέρα τή? Γαλλία?· ΕΙς τήν 'Ελλάδα οί βόεν 

έν γένει υπολογίζονται εις 400 χιλιάδας, οί δε 

χοίροι elf 80 χιλιάδα?. Άλλά elf τούς Ελ
ληνικούς βόας περιλαμβάνονται οί άροτήρε? 
οί οποίοι αποτελούν καϊτά εννέα δέκατα τοΰδλου 
αριθμού.

Αί περίφημοι Όλλανδικαϊ Αγελάδες εϊνε 

. τεσσάρων ειδών. Άγελάς τοΰ καλλίτερου είδους 
δίδει κατ’ ειο?3600 εως 4500 λίτρα? γάλακτος. 

Δηλαδή όκάδας 2800 εως 3500. Ό κ. Πάλ- 

σμα βεβαιώνει οτι μία άγελάς ει? τά Τάρντουμ 

κατά τό 1906 elf 362 ημέρας εδωκε 8158 λί- 

λίτρες γάλα. “Βγουν όκάδας 6363 1

Τό εϊδος των μικρών αγελάδων δέν δίδει κάτα 
κεφαλήν έτησίως ειμή 2000 λίτρα? γάλακτος, 

δηλαδή 1560 όκάδας. ϊόελτιωθέν όμως καί τό 

είδος αύτό δίδει σήμερον 3000 λίτρα? ή 2340 

οκάδας.
Τό βούτνρον οπερ παρήχθη κατά τό 1906 

υπολογίζεται elf 20 έκατομμύρια χιλιόγραμμα 

κατά τό 1910 δε elf 64. "ϊϊγουν οκάδας 50 
έκατομμύρια. Έξήχθη δέ έκ τής Ολλανδίας 

βούτυρον 30 έκατομμύρια χιλιόγραμμα, αξίας 

4.753 000 φράγκων.

Τυριά ΌλΧμνδικά, τά γνωστά κεφαλάκια 
'Ολλανδοπαίδων ολοστρόγγυλα και ολοκόκκινα 

'Ολλανδοτύρια, έξήχθησαυ κατά τό 1911 έν 
δλφ 51 1)2 έκατομμύρια χιλιόγραμμα, αξίας 

37 1)2 εκατομμυρίων φράγκων. Δηλαδή 78 
λεπτά τό χιλιόγραμμου, ήτοι 93 λεπτά ή οκά. 

Τά Ελληνικά νεροτύρια τα λεγάμενα βαρελί
σια και τουλουμίσια ; ή τά λυσσοτύρια τα γνω

στά ώς κεφαλίσια; τ’ άγοράζομεν 2:60 έως 
3:60 τήν όκαν λιανικών!

“Αλλος καρπός των αγελάδων τά μοσχάρια, 

μεγάλα? ποσότητας των οποίων εξάγει ή 'Ολ
λανδία Ιδίως είς τήν Αγγλίαν, διά τούς μεγα- 

λεηέρους καλοφαγάδες τοΰ κόσμου τούς Βρετ· 
τανούς.

Μετά τάς Ολλανδικά? άγελλάδας, οί Όλ- 
λανδ, χοίροι έν πλήρει ακμή καϊ δόξη.Μακάρια 

θά ήσαν τά Ελληνόπουλα, έάν αί μητέρες των 

ήξευραν κ' έάν ή μεγάλη των Μήτηρ τό Κρά 
τος, έπετρεπε νά τά θρέφουν μέ δσηυ έπιμέ- 

λείαν τρέφονται καϊ διαιτώνται τά γουρουνό

πουλα εϊς-τήν 'Ολλανδίαν. ΕΙς τήν αρχήν τοΰ 
τρίτου μηνάς, οτε αρχίζει ή περίοδος τής πα

χύνσεων των χοίρων, τούς άκλάζουυ τήν τρο

φήν. ’άντϊ πατάτας τούς δίδουν άλευρον σιτάρι- 

νον ανάμικτου με άλευρον αραβοσίτου. Τήν σω 
τήριον αύτήν πολυτέλειαν, σημειώνει ό κ. Υβ. 

Γκυγιώ, τήν έπιτρέπει ή ατελής εισαγωγή τών 

δημητριακών. ’Ενώ elf τήν Γαλλίαν, ώς μετ 

αποστροφής σημειώνει ό πρώην Γάλλος ‘4 
πουργός, δστις πολλά διδάσκεται μελετών την 
ακμήν τής 'Ολλανδίας, πληρώνουν εισαγωγικόν 

τέλος ό μέν σίτος 7 φράγκα τό εκατόλιτρον, 

ό δε αραβόσιτος. 3. Ωστε Ιδού ίσως απο ποΰ 
ένεπνεύσθησαν οΐ Ιδικοί μας πολιτικοί καϊ εφού ■ 

σκωσαν τόν βάρβαρον φόρον τού σίτου και 
τόν ακόμη βαρβαρώτερον φόρον τών αλεύρων 

τόν τόσον εύνοήσαντα αποκλειστικών προσω

πικά συμφέροντα Οΐ κτηνοτρόφοι μας, ολίγοι 
καϊ ορεινοί. εϊχον βραχνήν τήν φωνήν διά 

νά υποστηρίξουν τά δίκαιά των εις τήν Βουλήν. 

Ό δέ μέγας σκλάβος, ό "Ελλην εργάτης, ο
- Έλλην μικροαστός, μέγας _ ανόητος καϊ μέγας- 

κωφάλώλο?' απορεί μόνον' καϊ έξίσταται, πώς 

δεν κατορθώνει νά χορτάση ούτε 

τον άρτον του καϊ πώς κατήν ■ 
τησε νά τόν λέγη φωμάκι. Οί
Ολλανδοί δμως τοΰ έγύρισαν 

κατάμουτρα τοΰ δεινοΰ Κόλκμαν 

τα μεγάλα του σχέδια περί 

προστατευτικού δασμολογίου. *0
Ολλανδός χωρικός καϊ ό 'Ολ

λανδός αστός άμοιρος τής οικονο
μολογικής σοφία?, ή δποία έχει 

περισσότερης αιρέσεις, παρά μύ- 
στας, ειδεν Οτι μέ τό προστατευ

τικόν δασμολογίου ούτε αύτός 
ούτε ο χοίρος του θά καλοτρέφε- 

ται όπως έως τώρα.

Οι χοίροι τής 'Ολλανδίας κα ■ 
λοτρεφομενοι κερδίζουν εις βάρος 

ή 6 ^χιλιόγραμμα τήν εβδο

μάδα. Γό αποτέλεσμα δέ θεω
ρείται ικανοποιητικόν, δταν 4 
χιλιόγραμμα τροφής προσθέτουν 1 χιλιόγραμ

μου βάρος βΐς τόν χοίρον Πωλείται δέ τό 
χοίρων κρέας 1.05 έως 1.25 τό χιλιόγραμ

μου δηλαδή 1.35 έως 1 60 τήν όκα.

' Ή πάχυνσις του χοίρου δίδει άκαθάριστον 
κέρδος 40 λεπτών τήν ημέραν διά κάθε χοίρου.

Κατά τό 1911 ή 'Ολλανδία έξήγα/ε 214 
χιλιάδας χοίρους αξίας 13.352.000 φράγκων.

Επί 205.600 χοίρων εϊσαχθέυτωυ εις τήν 

Γαλλίαν κατά τό 1911, ή στατιστική τών 
Γαλλικών τελωνείων βεβαιώνει δτι οί 183,000 

προήρχοντο έξ 'Ολλανδίας. "Ωστε οΐ Γάλλοι 

χαίρονται τούς μοσχοθρεμμένους 'Ολλανδικούς 

χοίρους.

Αλιεία τΛς ρέγγας

Η ιστορία τή? αλιείας τής ρέγγας εϊνε πλή
ρης διδαγμάτων. Ό Βίλελμ Μπένκελσον κατά 

τόν 14 αϊώνα είφε τόν τρόπου νά άφαιρώνται 

ολα τα πεπτικά δργανα τής ρέγγας μέ μίαν μό

νον κίνησιν to(j έπϊ τούτφ έργαλείου. Αύτό εϊναι 
0ΊΤ^υ λέγεται ιιστίβαγμα τής ρέγγας». Έξ αύ

τοΰ δε η ευτυχία καϊ ή ανεξαρτησία τής 'Ολ

λανδίας !

ιαοΑ7ι 7’01, μέχρι τού

1881 ή αλιεία τής ρέγγας άπετέλεσε κυριωδέ- 

στατΜ τής Πολιτείας μέλημα. Διάταγμα τοΰ 
1519 εκανονιζε τήν αλιείαν και τήν παρασκευήν 

της^ ρέγγας, ώριζε τήν ήμέραν καθ' ήν ήρχιζεν 

η αλιεία καϊ προσδιώριζε τό άλας, τό οποίον 

λΡ^ιμοποιούν. “Αλλα διατάγματα 
του 1684 καϊ τοΰ 1801, συυεπλήρωσαυ τόν κώ 
δικά- τής αλιεία? τή? ρέγγας. ’^χλά ζλαι αύ. 

ταϊ αι παρεμβάσεις τοΰ Κράτους, τά έπιδο - 

ματα, αι οδηγίαι, ή έξασφάλισις τοΰ μονοπω

λίου τής. ρέγγας εϊς τά τοιαΰτα ’ή τοιαΰτα ■ 

πλοία, θ'αποκλεισμός τής έξωθεν εϊσαγωγής 

ρέγγας, η υποχρεωτική πώλησίς της μέσφ τής

Ολλανδικόν χωρίον

Ένώσεως τών έφοπλιστώυ τών παστών ρεγ- 

γών, κατέστρεφαν τήν βιομηχανίαν τήν οποίαν 

ολοι οι συγγραφείς τών διαταγμάτων αύτών 
ισχυρίζοντο δτι έπροστάτευον.

Το 1851 ό Υπουργός θόρμπεκ προσέβαλε 

το σύστημα καϊ μετέβαλε τά επιδόματα καϊ τό 
185ι καθιέρωσε διά νόμου τήν πλήρη ελευθε

ρίαν τής αλιείας. ’Ιδού τό αποτέλεσμα τής ε

λευθερίας αύτής. Κατά τό 1862 ήσχολούντο 
220 έυδλφ πλοία εϊς τήν αλιείαν τών ρεγγών, 

άνήλθον δέ εϊς 309 τό I860, εις 417 τό 1880 

εϊς 613 τό 1900. εϊς 729 τό 1909. Ή δέ πα
ραγωγή ή οποία άνήρχετο elf 52.000 βαρέλια 
νωπών καϊ παστών ρεγγών άνήλθετό 1880 είς 

295.000, τό 1900 εϊς 433 000 τό 1909 εϊς 
806,000.

'Η εξαγωγή παστών ρεγγών άνήλθε τό 1909 

εϊς βαρέλια 645.426, τό 1911 είς 503,000, 
τό 1912 εϊς 533 000.

'Η βιομηχανία τών ρεγγώιν εϊνε βιομηχανία 

πλούσια, άλλά ύπόκειται είς παντός είδους έ- 
πηρεασμούς.

‘Η αξία τής εργασίας τών αλιευτικών πλοί

ων άνήλθε τό 1909 είς 22 1)2 έκατομμύρια 

φράγκα. Ή μέση δέ τιμή έκάστου βαρελιού 
ρεγγών ήτο φράγκα 29.40·

’Ιδού έν όλίγαις λέξεσι καϊ αριθμοί?, οποία 
ή ευδαίμων πράγματι Ολλανδία και ποιοι οί 
λόγοι ών [δνεκα εύδαιμονεί τό μικρόν μιν εϊς 

εκτασιν, μέγα δέ είς πληθυσμόν, εργατικότητα 

καϊ νοημοσύνην Κράτος.
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Η ΛΕΤΚΑΣ ή Η ΙΘΑΚΗΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΘΑΚΗ
Είς τήν «’Εφημερίδα των Συζητήσεων» ό 

χ. Κάρολος ΔουγκΑς δημοσιεύει έκτενεστάτην 
μελέτην έπι τών εργασιών τοΰ κ. Δαίρπφιελδ 
είς την Λευκάδα έπί τ^ προθέσει νά τοποθε- 
τησν) έκεϊ την 'Ομηρικήν Ιθάκην. Τό θέμα 
πρό πολλοΰ Απασχολεί τούς Αρχαιολόγους και 
τούς άρχαιολογοΰντας, εϊνε δε γνωστόν, ότι οι 
συζητοΰντες είς δύο στρατόπεδα δινφέθησαν. 
*0 γάλλος λογογράφος, καίτοι εϊνε, ώς έκ τοΰ 
έπίλόγου του Αποδεικνύεται, κεκηρυγμένος υ
πέρ τής παραμονής τής ’Ιθάκης έν Ίθάκρ καί 
τής μή μεταθέσεώ; της είς Λευκάδα, παρα
θέτει έν τούτοις 5λα τ’Αποτελέσματα τών 
έρευνών τοΰ Γερμανού Αρχαιολόγου- καί τούς 
λόγους, έφ’ ών στηρίζει τάς γνώμας του ταύ- 
τας. ’Επειδή δέ είς τούς πολλούς εινε σχεδόν 
Αγνωστος, Αν μή παντελώς άγνωστος ή έν- 
διαφέρουσα αύτη συζήτησή, παραθετομεν εκ
τενή περίληψιν τής μελέτης τοΰ κ. Καρόλου 
ΔουγκΑ.

«Εϊνε γνωστόν, οτιάλλοι μέν παραδέχονται 
οτι ό ποιητής τής Όδυσσείας Αορίστως πως 
«γνώριζε τήν Ιθάκην καί τάς λοιπά; Ίονίου; 
νήσους καί ότι συνεπώς αί περιγοαφαί του είνε 
έντελώς Αόριστοι. "Αλλοι όμως είνε άκραδάν- 
τως πεπεισμένοι, ότι δχι μόνον ό "Ομηρος 
πιστώς περιέγραψε τάς τοπογραφικάς πληρο
φορίας τών τόπων τών περιπετειών τοΰ Ό· 
δυσσέως, Αλλ’ ότι καί καλώς έγνώριζεν αύτάς 
έξ ιδίας Αντιλήψεως.

Και μάλιστα βεβαιοΰν, ότι τόσον καλώς πε- 
ριέγραψεν ό ποιητής τήν ’Ιθάκην, ώστε δύνα- 
ταί τις νά τήν Αναγνωρίσγ διά τοΰ λιμένες, 
δπου τώ Βασίλεια μέγαρα, τό όρος Νέριτον, 
δπου τά φύλλα μορμυρίζουν, τό άντρον τών 
Νυμφών, όπου ό Όίυσσεύς καταφθάνων Ανα
παύεται, το χοιροστάσιον τοΰ Εύμαίου, ό πα
ράμερος βραχίων, έπι τοΰ όποιου άπεβιβάσθη 
ό Τηλέμαχος, έπιστρέφων έκ Σπάρτης. "Ολα 
τά μαρτύρια ταΰτα τής Όδυσσείας . περιλαμ
βάνονται είς τήν νήσον τήν και νΰν όνομαζο- 
μένην ’Ιθάκην. ’Αλλ’ άπό μιάς δεκαετίας πε
ρίπου προέκυψε μία νέα θεωρία. Είς τών έμ- 
πειροτάτων Αρχαιολόγων, ό Διευθυντής τοΰ 
Γερμανικού ’Αρχαιολογικού Ινστιτούτου έν 
Άθήναις κ. Γουλιέλμος Δαίρπφιελδ μελετή· 
σας τό πρόβλημα διετύπωσε τήν εξής γνώμην.

— Ναί, δσοι Αναγνωρίζουν τήν τελείαν 
γεωγραφικήν Αξίαν καί Ακρίβειαν τοΰ Όμηρου 
δέν έχουσιν Αδικον. Μόνον ή τοποθέτησις τών 
πληροφοριών του είνε Ανακριβής. Ή ’Ιθάκη τοΰ 
‘Ομήρου ύπάρχει. "Αλλά δέν είνε ή σημερινή

’Ιθάκη. Πρέπει νά τήν ζητήσωμεν είς μίαν 
Αλλην νήσον τοΰ Ίο'νίου πέλαγους, την Λευ
κάδα».

Καί Φθάσας είς τό συμπέρασμα τούτο ο κ. 
Δαίρπφιελδ διά τής παραλληλίσεως τών τό
πων καί τών κειμένων Απεφάσισε να προβ’λί 
και είς Ανασκαφάς, όπως άνεύργι τελειότερα; 
αποδείξεις.

’Ιδού ποια είνε τά έπιχειρήματα έφ’ ών ό 
κ. Δαίρπφιελ στηρίζει τάς γνώμας του.

*0 Όδυσσεύς ευρισκόμενος εΐς 'τήν νήσον 
τών Φαιάκων (Κέρκυραν), περιγράφει τήν πα
τρίδα του λέγων, οτι γύρφ αύτής υπάρχουν πολ- 
λαί νήσοι- έγγύτατα άλλήλων κείμεναι, τό 
Δολίχιον, ή Σάμη καί ή Ζάκυνθος ή δενδρό- 
φυτος. Άλλ’ή ’Ιθάκη εϊνε χθαμαλή αύτή καθ’ 
έαυτήν καί είς τήν θάλασσαν είνε η έσχατη 
πρός τήν Δύσιν, Αλλά καί αί νήσοι εϊνε πα
ράμερα πρός Άνατολάς και Μεσημβρίαν».

Ό κ. Δαίρπφιελδ λαμβάνει έκ τοΰ κειμέ
νου τούτου 1) δτι ή "Ιθάκη εϊνε χαμηλή, 2) 
δτι είνε ή τελευταία πρός δυσμάς. Άλλά τι 
έστί μία νήσος χαμηλή) Διά τόν σοφόν Αρ
χαιολόγον ή διατύπωσις δέν σημαίνει τήν χα- 
μηλότητα λόγφ χθαμαλών ορέων, άλλα την 
άπό τής ξηρΑ; παρατήρησιν, οπότε αί εγγύς 
αύτής εϊνε χαμηλαΐ αΐ δέ μακράν είς τό πέλα
γος έν σχέσει πρός τόν ορίζοντα ύψηλαι διά 
τοΰτο καί οί Αρχαίοι έλεγον, οτι Αναπλέουν 
φεύγοντες έκ τοΰ λιμένος πρός την άνοικτην 
θάλασσαν καί δτι καταπλέουν έπιστρέφοντες. 
Ή ’Ιθάκη ή σημερινή εϊνε μακράν τής Ακαρ
νανίας καί ώς τοιαύτη δέν δύναται νά εϊνε η 
’Ιθάκη τοΰ Όμηρου. Ουτω πως χαρακτηριζο- 
μένης τής σημασίας «χαμηλής».

Όσον Αφορ<£ τόν χαρακτηρισμόν τής ’Ιθά
κης ώς δυτικωτέρας νήσου τοΰτο συμβαίνει έκ 
τοΰ πιθανού λάθους τών Ελλήνων, οϊτινες ε- 
πίστευον, οτι ή γραμμή τών Ίον ίων ήτο άπό 
Δυσμών πρός Άνατολάς, ένφ πραγματικώ; 
έχει διεύθυνσιν άπό Β. Δ. είς Ν. Α.

Άλλ’ ό Γερμανός Αρχαιολόγος δέν Αρκεΐται 
μόνον είς τάς τοπογραφικάς αύτάς πληροφορίας 
καί φρονεί, δτι αί Αλλαι Αποδείξεις τοΰ Ομη
ρου, ήτοι λιμένες, προεξοχαί, όρη καί πηγαι 
εύρίσκονται τόσον έν Λευκάδι, δσον και έν Ι
θάκη, καί οτι ή πρώτη άνταποκρίνεται όσον 
καί ή δευτέρα είς τήν εικόνα τήν οποίαν πα
ρέχουν οί ’Ομηρικοί στίχοι. Τό μέρος τό βρα
χώδες καί δασώδες καί απότομον τής Κεντρι
κής Λευκάδος, ό υψηλός καί άπόορωξ βράχος, 
οστις Αποτελεί τήν σειράν τής δυτικής ακτής 
δέν άνταποκρίνεται είς τήν περιγραφήν, δτι ή 
γή εϊνε βραχώδης, Αβατος διά τούς ίππους, έ- 
στερημένη πεδιάδων καί κοιλάδων χρήσιμων δι 
αύτούς, καί δτι εϊνε «χώρα αιγών και βαλα- 
νοφάγων χοίρων», δπως οί ήρωες τής Οδύσ
σειας τόσον συχνά χαρακτηρίζουσι τήν Ίθα- 

κην. Μήπως οί βαθείς κόλποι πρδς Άνατολάς, 
δέν Αποτελούν τά άσφαλή κρησφύγετα τών 
πλοίων τά οποία τοσοΰτον έξυμνεΐ ό ποιητή; ;

Τ’Αποτελέσματα τών Ανασκαφώ·/ τάς ό· 
ποίας τετράκις ένήργησε μέχρι τοΟ 1906 δέν 
Απέδωκαν σπουδαίας μαρτυρίας ύπέρ τής γνώ
μης του. Άνευρέθησαν μόνον είς τό έκσκαφέν 
μέρος λείψανα συνοικισμού τίνος τής Β' χιλιε- 
τηρίδος π. χ. ανευ τής ελάχιστης αξίας καί 
μή έχοντα καμμίαν σχέσιν μέ τόν άκμάζοντα 
είς τάς Μεσογειακά; παραλίας Μυκηναϊκόν 
πληθυσμόν.

Άνευρέθησαν καί ίχνη τινά μεγάρου, τά 
οποία ύπετέθη, οτι ήτο τό Ανάκτορου τοΰ ΌΑ 
δυσσέως. Άλλ’ ούδέν άπεδείκνυε τήν ύπόθε- 
σιν ταύτην. Τούναντίον τό μέρος ήτο νοσηρό
τατου καί απίθανου άπέβαινε να ύπάρχη έκεί 
άνάκτορον.

Κατά τάς ένεργηθείσας δμως παρά τοΰ κ. 
Δαίρπφιελδ άνασκαφάς τοΰ 1908 καί 1910 αϊ- 
τίνες υπήρξαν γονιμώτεραι, άνευρέθη Νεκρό- 
πολις, ήτις ένφ εϊχε πενιχροτάτους τού; πλεί- 
στους τών απλών ή κοινών τάφων, εϊχεν ομω; 
καί δέκα πέντε τύμβους, οϊτινες ώς έκ τής 
διαφορΑ; ταύτης έφαίνοντο άνήκοντες είς τούς 
βασιλείς τής χώρας, ιδίως δέ διότι οί τύμβοι 
ούτοι έκειντο πλησίον τοθ υποτιθεμένου Ανα
κτόρου. Οί τάφοι ούτοι έχουν διάμετρον ποικί- 
λουσαν Από 8 μ.έτρων καί 50 μέχρι 10 μέ
τρων, έχουσι δέ ύψος άπό 1 μέτρου μέχρι 1 
και 50 μ. Ό τύμβος έσχηματίσθη διά πλα
κών έπικαθημένων, ό δέ αύχήν διά ποταμίων 
χαλίκων. Είς τό μέσον διακρίνονται τρείς κα
τηγορία! τάφων. Μία διά τόν πατέρα, Αλλη 

\ * * I I / Λ \ 5/*οια την μητέρα και τρίτη οια τα τέκνα.
’Ενίοτε αί κατηγορίαι αύται είναι μεμονω- 

μέναι είς ίδιους τάφους. Άτυχώς ή νεκρόπο- 
λις αυτή παλαιόθεν έσυλήθη καί δέν άπέμει- 
νεν όπως γίνγ ό Ανωτέρω καθορισμός τών κα
τηγοριών παρά τρία χάλκινα Εγχειρίδια διά 
τόν Ανδρα καί ψέλια μετά χρυσών μαργαριτών, 
ώ; κτερίσματα διά τήν γυναίκα. Ή τελετή 
τών ενταφιασμών έγϊνετο διά καύσεως τών νε
κρών. Είς τούς τάφους ανεκαλύφθησαν σημεία 
πυράς καί χονδρά τεμάχια άνθρακωδών ξύλων 
καί δχι τέφρας. Άρα πριν- ή χωνενθή έντελώς 
ό νεκρός καί μόνον δταν έκαίοντο αί σάρκες 
πλήν τών οστών, έσβύνετο ή πυρά καί τά 
οστά άπετίθεντο έκεϊ ακριβώς . οπού κατόπιν 
έκτίζετο ό τάφος.

Ό Δαίρπφιελδ παρετήρησεν, δτι Ακριβώς 
ό τρόπος αυτός τής καύσεως είναι ό περιγρα- 
φόμενος είς τό Ψ τής Ίλιάδος τρόπος, καθ’ δν 
έκάει τό σώμα τοΰ Πατρόκλου, χωρίς να κα
ούν τά όστΑ. Άν δέ εκείνος δέν έτάφη εις τόν 
έν Τροία Ανεγερθέντα τάφον, τοΰτο σημαίνει 
ότι έμελλε νά ταφή είς τήν πατρίδα του.

Τό περίεργον είναι ότι ό διάκοσμος τώ'1' ά· 

νευρεθεντων Αγγείων εϊναι μηδεις είς τήν επο
χήν εκείνην τού χαλκού, όπου ο Μυκηναϊκός 
πολιτισμό; είχε κατακτήση δλην σχεδόν τήν' 
"Ελλάδα, πλήν τής Θεσσαλίας καί τής Λευ
κάδος. Φαίνεται ότι ύπάρχει εί; τήν Ελλάδα 
παλαιοτερος πολιτισμός τόν οποίον ό κ. 
Δαίρπφιελδ όνομάζει Αχαϊκόν. Ουτος έξετο- 
πίσθη είς’τά Ανατολικά ιδίως μέρη καί τήν 
μεσημβρίαν τής "Ελλάδος ύπό τοΰ Μυκηναϊ
κού, δστις έξαιρετικώς καί βραδύτατα έφθασε 
χωρίς όμως καί.νά παγιωθή έν Θεσσαλίφ.

Οταν Ανευρέθη εί; τήν λήκυθον τοΰ γυ
ναικείου τάφου τή; Λευκάδος τό περιδέραιον 
τών χρυσών μαργαριτών, ή "Ελληνική φαν
τασία άνεΰρεν έν τή Απόκαλύψει αύτόν τού
τον τόν τάφον τής Πηνελόπης. Εϊνε όμως Απο
λύτως βέβαιον, ότι τά ευρήματα τοΰ κ. Δαίρ
πφιελ όσον καί άν εϊνε σπουδαία παραμένουν 
Απρόσωπα. Άποδεικνύουν μόνον, ότι ή Λευ
κά; κατωκεΐτο παλαιοτατα, οτι εί; τήν έπο- 
χήν τοΰ χαλκοΰ ό πολιτισμός Ανεμίμνησκε 
πολύ τόν ομηρικόν πολιτισμόν, Αλλά δέν Απο
δεικνύουν ποσώς τήν Αρχικήν ονομασίαν τής 
νήσου. Άρα πρέπει νά έπανέλθωμεν είς τά 
φιλολογικά έπιχειρήματα. Φρονώ οτι «χαμη
λή» ή χθαμαλή, οπω; λέγει τό κείμενον, δέν 
σημαίνει τον χαρακτηρισμόν τής Αποστάσεω; 
άπό τής ξηρά»;, άλλά τήν χθαμαλότητα τή; 
’Ιθάκη; ένανΤι τή; ύψηλή; Κεφαλληνίας. 'Η 
δέ έννοια «έσχάτη πρός δυσμάς» δέν δύναται 
ν’ άφορφ τήν Λευκάδα, ήτις εϊναι Αληθή; 
προεκτασις τής Ακαρνανίας, καί Αποτελεί 
σχεδόν χερσόνησον. Όσον άφορ£ τάς άλλα; 
παράβολά; τών όρέων, τών κόλπων καί τών 
πηγών, νομίζω οτι αδται δύνανται ν’ Αφιερω
θούν είς πλείονα; τή; μιΑς "Ελληνικά; νήσους. 
"Αλλως τε μεγάλωτ συνηγορεί ύπέρ τής πα
ραμονή; τή; ’Ιθάκη; έν ’Ιθάκη ή διατήρησις 
τοΰ ονόματος τη; εί; χώραν οπού καταπλη
κτικό»; τηρούνται τά παλαιά όνόματα. Καί 
έπειτα ό Όμηρος ήτο ποιητής, έπιρρεπή; ώ; 
τοιοΰτο; εί; τήν Ανακρίβειαν .’»

ΚΑΡ0Λ02 ΔΟΤΓΚΑΣ

Ωραϊον ιστορικόν διηγούνται περί τοΰ ’Ιακώβου 
τοΰ 1ου. κατά τήν στέψιν του- Ό αντιπρόσωπος 
τής πόλεως Σχρέτσβουργ, παρουσιασΰείς"μέ τήν 
σειράν του,·ηύχήΰη είς τόν βασιλέα «νά ζήση δοον 
ΰά διήρκει ή λάμψις τών Αστέρων, τής Σελήνης καί 
τοΰ Ήλίου".Γελών δέ ήΜεγαλειότηςτοΰάπήντησε:

— Μά τήν πίστιν μου δν ή εόχή^σας'πραγματο
ποίησή ό υίός μου θά άναγκασθή νά βασιλεύση 
ύπό τό φώς μιας λυχνίας-
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ΤΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗ8Π ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

νά εκδιώκουν 
κραιοΰν πέη- 
νό Αναμιγνύω 
νό συσκευάσω 
Άσδειεις καί

(Συνέχεια Εκ του προηγ. τεύχους καί τέλος)

Ή έπιστήμη είναι όώρον τοΰ θεοΰ. Τοΰτον 
άκολουθεΐ ό φαρμακοποιός, Εργαζόμενος εις τδ 
φαρμακεΐον. Φαίνονται κοινότατα ερμάρια μετά 
τών δοχείων τών φαρμάκων και άνηρτημένα 
τά χρειώδη τής εργασίας. Ό Γδιοςκοπανίζει 
είς μέγα μουρτάρι μέ τάς δυο χεΐρας. 

■ 'Γπό την τράπεζαν κύων. Και εισέρχεται 
είς τδ φαρμακεΐον άσθενής κρατούμενος παρά 
φίλου ή συγγενούς, ζητών τάς πρώτας βοή
θειας. Οί παρ’ αύτφ στίχοι διασαλπίζουσι: 
Πλούσιος άπό Αλειφός χιλιων ειδών καί ύαν· 
μαστών ποιημάτων, είμαι ό φαρμακοποιός των 
Αναριδμήτων δοχείων καί, πωλώ είς δλονς έ- 
κείνους, οιτινες με πληρώνουσιν εξαίρετα, βαλ- 
σαμώδη φάρμακα μΐ δυνατός και γλυκείας εύω- 
δίας. Είς τό μαγαζί μου ούδέν λείπει Από έκεΐνα 
τό φάρμακα, τό όποια δύνανται 
τας Ασδενείας και τήν ζωήν νά 
σιάζουσαν νά φύγη. Είξεύρω 
δλας τας βαλσαμώδεις οΰσίας και 
λαμπρό τα θαυμαστό ιατρικά,
ύγιεϊς όλοι τρέχουν είς τα φουρνέλα μου. Οί 
πλούσιοι και οί πτωχοί έχουν Από ίμε Ανάγκην. 

Έπονται οί δικηγόροι, οί καλλιτέχναι, οΐ 
τεχνΐται, οί όποιοι δέν μάς ενδιαφέρουν και 
συνεπώς κλείομεν και τήν παρένθεσιν.

♦ ♦
*

Καί ολίγη φιλολογία τής ένετικής φαρμα
κευτικές, διότι ήτο καί τής 'Επτάνησου. Οί . φαρμακευτικές έργα. 
Ενετοί φαρμακοποιοί ήσαν κάτοχοι όλων τών 
γνώσεων εκείνων, άς ή τότε επιστήμη άπήτει 
νά έχουν. Τινες τούτων διέπρεψαν καί ώς συγ
γραφείς.

*0 Γεώργιος Μελίκιος, τφ 1575, εδημοσί- 
ευσε Avvertimenti nelle composizioni de 
Medicamenti. Ό ’Ιωσήφ Σαντίνης τφ1604 
έδημοσίευσε συλλογήν ιατρικών .συνταγών. Ό 
*0 Πομπήϊος Σπρέκης έδημοσίευσε, τφ 1611, 
Antabsytium Clavenae. Ό Όκτάβιος Καμ- 
πολόγκος, τφ 1614, τας παρατηρήσεις έπι 
τής Θηριακής. Ό ’Αλβέρτος Στεκίν τφ 1625 
άνετύπωσε μετά πολλών προσθηκών τδν Με- 
λίκιον. Ό ’Αντώνιος Δονάτης, τφ 1631, Trat- 
tato de Semplici. pietre κτλ. Ό ’Αντώ
νιος Σγόβης, τω 1667 τδ φαρμακευτικόν Θέα- 
τρον. *0 I. Μ. Φερρος, τφ 1672, παρατηρή
σεις καί προσθήκας είς τδ έργον τοΰ Φερράν- 
του Ίμπεράτου φαρμακοποιού έν Νεαπόλει. 
Πολύ είργάσθη καί έμελέτησε τήν Επιστήμην 
ό φαρμακοποιός Ιωάννης Ιερώνυμος Ζανικέ- 
λης (1662—1729). Κατέγινε πολύ είς τήν 
φαρμακευτικήν χημίαν καί τδ 1701 έδημο
σίευσε Promptuarium remediorum chy-

’Ιάκωβος Ζανικέλης ·

mieorum. Έφεδρε τά καταπότια Piovana 
di S. Fosca. Μελετήσας τάς άλλας φυσικάς 
έπιστημας προσέφερε πολλά είς τάς έπιστή- 
μας ταύτας ώ; μαρτυροΰσι τά Εξής . έργα : De 
Ferro ejusque nivis praeparatione 1713. 
De Myriophyllo pclagicoaliaque plantula 
marina anonyma 1714. De quodam in- 
fecto aquatil)....1727 καί άλλα επιστημο
νικά.

Ό υιός του ’Ιωάννης 
επίσης κατέγινεν είς τάς φυσικάς έπιστήμας 
και δη είς τήν βοτανικήν περί τές οποίας έγρα- 
ψεν άξιόλογα. Έδημοσίευσε τω 1735 Indix 
Medicinalium. Περί τής Επιστήμης αΰτοΰ 
κατέγινε και Εδημοσίευσε πραγματείας καί ό 
Δομίνικος Βιντσεντης. Άλλά περισσότερον 
διεδοθη τδ φαρμακευτικό—χημικόν λεξικόν 
τοΰ Ίωάννου ΒαπτιστοΟ Καπέλλου άποθανόν- 
τος τω 1763. Τό λεξικόν τοΰτο εδημοσιεύθη 
τδ πρώτον τφ 1728 θύννος είδομεν και τήν 
ένδεκάτην έκδοσιν, ήτις έγένετο τδ 1792. Είς 
πάσαν έκδοσιν προσετίθεντο και τά νέα φάρ
μακα. Περιεΐχεν επίσης πραγματείαν περί τών - 
πρώτων υλών (drogues) καί νύξεις ίστορι- 
κάς. Ήτο πλήρες συνταγολόγιον. Ήτο ό 
ό Bouchardat τής εποχής-Εκείνης.

Σημειωτεον δτι οί φαρμακοποιοί μας Εμε- 
λέτουν και άλλα φαρμακευτικά. Λέγομεν τοΟ
το διότι είς τά παλαιά φαρμακεία Κέρκυρας 
καί Ζακύνθου είδομεν διάφορα ιταλικά περί τής 

εκδοθέντα καί Εκτός τής 
Βενετίας ίταλιστί καί λατινιστί ώς και μετα
φράσεις έκ τοΟ γαλλικοΟ· λέγομεν ^μεταφρά
σεις διότι τότε δέν ύπήρξεν ή γαλλομανία. Εις 
τδ παλαιόν φαρμακεΐον τοΟ 'Ρήγα τοΰ άποθα- 
νατισθέντος ύπδ τοδ έθνικοΟ ποιητοΟ Σολωμοΰ, 
τοΟ οποίου Εφθάσαμεν τά ιταλικά, είδομεν 
τδ Ricetario fiorentino, τδ εκδοθέν Εν 
Φλωρεντία τφ 1567. Ό τελευταίος επίσημος 
φαρμακοποιός τής Βενετίας ύπήρξεν ο Βικέν
τιος Δάνδολος, γεννηθείς τφ 1759 και άπο- 
θανών τφ 1819. Έμελέτησε τάς φυσικάς Ε- 
πιστήμας καί τήν πολιτικήν οικονομίαν. Έν 
τφ φαρμακείο» του είχε και εργαστήοιον λαμ
πρόν και Επανελάμβανε τά πειράματα τοΟ La
voisier, τοΟ Fourcroy και άλλων περιλαλή- 
των χημικών καί δημοσιεύων τά αποτελέσμα
τα τών μελετών του άπέκτησεν όνομα λαμ
πρόν Εντός καί Εκτός τής ’Ιταλίας. Ότε οΐ 
δημοκρατικοί Γάλλοι κατέλαβον τήν Βενετίαν 
άνεμίχθη είς τά πολιτικά. ,Έγκαταλείψας τήν 
Βενετίαν μετέβη εις τήν λοιπήν Ιταλίαν, δπου 
έγένετο καί Γερουσιαστής.

Τέλος έσκέφθη νά ήσυχάσγ καί κατεγίνετο 
είς τήν γεωργίαν, κτηνοτροφίαν καί οινολογίαν 

περί τών οποίων έδημοσίευσε καλά έργα.
ir

Κατά τάς μεταπολιτεύσεις μας φυσικά καί 
τά φαρμακεία ήσθάνθησαν τάς συνέπειας. *Ε- 
παυον νά διανυκτερεύουν καί νέοι νόμοι ήνάγ- 
καζον αύτά νά διανυκτερεύωσίν Εκ νέου. Πρα
κτικοί φαρμακοποιοί είχον φαρμακεία χωρίς νά 
έχουν άδειας. Άλλ’ ή κατάστασις αυτή έπ’ 
όλίγον διήρκεσε, διότι έγίνοντο νέοι νόμοι περί 
τές λειτουργίας των.

Τέλος ή Επτάνησος Ετέθη ύπδ τήν Αγ
γλικήν Προστασίαν καί τότε οί νόμ.οι ήσαν σε
βαστοί. Νέα ζωή Επιστημονική μετέβαλλε 
τά φαρμακεία διά τοΰ ΙίερκυραϊκοΟ Πανεπι
στημίου, διότι οί φαρμακοποιοί ήσαν διπλω
ματούχοι επιστήμονες μορφωμένοι.

Έξηκολουθουν οί φαρμακοποιοί μας τήν ι
ταλικήν γλώσσαν νά μελετοΟν καί συνεπώς 
έμελετουν τάς νέας φαρμακοποιίας του Καμ
πάνα, τοΰ Ποράτη, τοΰ Βρουνιατέλη, τοΰ Ό- 
ρόζα και άλλων επιφανών επιστημόνων τής 
’Ιταλίας

Τέλος ή Επτάνησος ήνώθη μετά τοΰ Ελλη
νικοί! Βασιλείου.Τό δέ Κερκυραϊκδν Πανεπιστή
μιου έκλείσθη 1 Έκτοτε οΐ φαρμακοποιοί μας 
εΐναι διπλωματούχοι τοΟ ΈθνικοΟ μας Πανε
πιστημίου. Κατ’ όλίγον τά ιταλικά φαρμακευ
τικά βιβλία άντικατέστουν ό Bouchardat ή 
άλλα γαλλικά βιβλία.

Επειτα καί αύτά τά φαρμακεία ήκολούθη- 
σαν .τόν συρμόν, φυσικά δέ ερριξαν τά άχρηστα 
παλαιά φάρμακα, τά οποία ή Επιστήμη είχε 
καταδικάσει. Πολλοί άνψικατέστησανκαί αύτά 
τά δοχεία διά νέων καί τά παλαιά εθεσαν εν 
τοΐς Αχρήστοις, οί δέ άρχαιοκάπηλοι, οί όποιοι 
πάντοτε άπό χώρας είς χώραν περιφέρονται, 
ηγόρασαν είς ευτελείς τιμάς τά διασωθέντα.

Ό άνθρωπος άγαπ£ τδν νεωτερισμόν. Ό 
χρόνος μεταβάλλει τά πάντα.Πολλά, πλεΐστα 
τά όποια θεωρούνται καλόκαι χρήσιμα είς μίαν 
εποχήν, ή άλλη τά νομίζει κακό καί ίπιβλαβή. 
Βεβαίως ή πρόοδος πολλά δικαίως καταδικά
ζει.' Διά τούτο κατεδίκασε πολλά φάρμακα ώς 
άχρηστα ή γελοία.

Άρκεΐ νά ρίψη τις βλέμμα άπλοΰν είς συν
ταγολόγιά τινα. Βλέπει τήν δυσειδαιμονίαν 
και τον κομπογιαννιτισμον πρωτοστατουντας.

Είς τούς κυρίους εκείνους δέν τούς Επήρκει, 
φαίνεται, ό άτελεύτητος άριθμός τών βότανών, 
άνθέων καί ριζών καί τδ πλήθος τών όρυκτών, 
άλλ’ ήθέλησαν νά δώσωσι θεραπευτικήν δύνα- 
μιν καί είς μόρια τοΰ ανθρώπου ! · Καί Εν αύ- 
τοΐς τοΐς όστοΐς τοΰ κρανίου άποθκνόντος έκ 
βιαίου θανάτου καί είς παράσιτον φυόμενον 
επί του κρανίου κακούργου, δν άφιναν έπί πο- 
λυν χρόνον κρεμάμενον πρδς παραδειγματι-, 
σμόν, εόρισκον θεραπευτικήν δύναμιν ! Είχον 
τήν προσοχήν καί είς τά ζφα. Τής ελάφου τά 

έρια, τά κέρατα, τά δάκρυα, είχον σημασίαν ! 
Ό λύκος δέν Εμενεν όπίσω καί έδημιούργησαν 
τήν λυκογραφίαν. Καί άλλα ζφκ ή μέλη αύ
τών καί προϊόντα είχον ιαματικήν δύναμιν ! 
Ή Εν τω στομάχφ ζφων τινών εύρισκομένη 
πέτρα ή χώμα είχεν άξίαν διά φάρμακον ! Ή 
Φαρμακοκαπηλία Εφαντάσθη μυθώδη μονόκε- 
ρον, τοΰ οποίου τό κέρας καί ό οδούς έλαβον 
τήν τιμήν νά πωληθοΟν χιλιάδας φράγκων ! 
Μεγάλην Εδιδον σημασίαν είς τόν ιξόν, παρά- 
σιτον φυτδν τής οικογένειας τών Λειρκνθωδ.ών,. 
φυόμενον Επί Ελάτης, ενίοτε δ’επί τής μηλέας 
καί άπιδέας, σπανιώτερον δ’επί τής δρυός. 
Τδ παράσιτον τούτο, έν τή μυθολογίγ τών 
Κελτικών λαών., δρεπόμενον ύπό τών Λρυϊδών 
διά χρυσής δρεπάνης μεταχειρίζοντο πρδς μα
γείαν καί θεραπείαν νόσων.

Τόν ιξόν λοιπόν, μ-ετεχειρίζοντο ώς ειδικόν 
μέσον Specificum κατά τής Επιληψίας 1 
Άλλά καί άπό τήν Ορυκτολογίαν. Λόγου χά
ριν τόν χρυσόν είς λεπτά τεμάχια έθετον Εντός 
ώρισμένων ποτών διά θεραπείαν άρθρητικών 
νοσημάτων καί τοΰ υπογαστρίου. Ή δύναμις 
τών πολυτίμων λίθων ήτο μεγάλη, άν τις έ- 
φερεν ή ένάπέθετεν αυτούς έπι τόΰ νοσοΰντος 
μέρους τοΰ σώματος. Χάριν λόγου ό λυχνίτης 
προύφύλαττεν άπό άρθρίτιδος, ό βηρύλλος Εθε- 
ράπευε στομαχικούς πόνους, ό σάπφηρος εδυ- 
νάμωνε τήν ,καρδίαν καί ο κάλαΐς τούς όφθαλτ 
μούς, ό κυανοΰς έθεράπευε τόν πυρετόν, ό σμά- 
ραγδος καθησύχαζε το αίμα, ό άδάμας συν- 
διήλλαττε τούς Ερώντας.

Έάν όμως πάντες οί πολύτιμοι οδτοι λίθοι 
Εχασαν τήν θεραπευτικήν των άξίαν, μόνον ό 
άδάμας διατηρεί, άμα προσφέρεται ώς δώρον, 
τήν δύναμιν τής Ιρωτικής ουνδιαλαγής. Καί 
όμως μέγας άνήρ, Λουδοβίκος ό ΙΔ' τής Γαλ
λίας, άπεπειράτο διά μέσου τών πολυτίμων 
λίθων νά έπανακτήση τάς νεαράς δυνάμεις. 
Καί φθάσας εν γεροντική ήλικίςι Εμέτρησε 
τεσσαράκοντα χιλιάδας φράγκων διά μίαν μο
ναδικήν συνταγήν ! Άλλά πόσα εκατομμύρια 
δέν ήρπασε καί τδ βάλσαμον του Ελεήμονος 
Σαμαρείτου ;

Ό ιστορικός τοΰ μέλλοντος θά διακωμωδή 
τήν φύχωσιν τών σημερινών νέων φαρμάκων 
καί τών SpetialiteS- άλλ’ ούχί τό γελοϊον, 
ύπεροί παρελθόντος αιώνες άπέδιδον είς πράγ
ματα, τά όποια δέν είχον ούδεμίαν σημασίαν 
θεραπευτικήν.

Βεβαίως τά πανάκεια καί τά Specifica τής 
άργυρολογίας θά είναι πάντοτε. Σήμερον λ.χ. 
λέγομεν καταπότια τοΰ Πιγκ, αδριον θά λε- 
γωνται τοΰ......

Ή φαρμακοκαπηλία δέν θά Εκλειψη ποτέ, 
διότι πάντοτε θά ύπάρχουν Επί καλή πίστει 
άπλοϊκοι.

ΕΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ



152 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 153

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Πρόχειροι Ιχ&ύες
Λάβετε μικρά τεμάχια ελαφρού ξύλου έλάτης 

εΐς τά δποία δίδετε τό σχήμα τριγωνικού πρίσματος 
5 έκατοοτ. μήκους περίπου. Έκάστη πλευρά του 
νάΙχη πλάτος Ί έκαιοστ- περίπου καί έκ τών τριών 
τήν μίαν άφίνετε λευκήν, ήτις θά εϊνε ή κοιλία τού 
ιχθύος, τάς δλλας δέ δύο ζωγραφίζετε δπως θέλετε 
μέ γραμμάς καμπύλας άνωθεν, ώ; λέπια. Τήν δψιν 
τοϋ Ιχθύος κατασκευάζετε κόπτονιες τδ ξύλον εΐς 
τήν μίαν άκραν, καθ’ δν τρόπον παριστδ ή κάτωθι 

εϊκών και προσθέτοντες δύο κηλϊδας μελαίνας εΐς 
τήν θέσιν τών δφθαλμών καί μίαν κυρτήν γραμμήν 
ώςστόμα.

“Ήδη πληροφορήσατε τούς περιέργως θεομένους. 
υμάς συνδαιτημόνας ή θεατάς, δτι έχετε κατασκευ
άσει ένα θαλάσσιον Ιχθύν κα'ι ούχί ποτάμιον.

Εΐς τάςπολλάς δέείρωνικάς ή έξηγήματικάς έρω- 
τήσεις των, λέγετε, δτι δ ιχθύς σας δέν δύναται νά 
ζήση εις τά γλυκέα δδατα, άλλά μόνον τά άλμυρά.

Καί πράγματι, πρδς άπόδειξιν τών λεγομένων 
σας, ύπδ τούς άπλέτους γέλωτας τής συναναστρο
φής, ζητάτε δύο δοχεία πλατέα μέ ύδωρ. Και άφοΰ 
ρίψετε Αρκετόν άλας εΐς τδ έν, ρίπτετε τδν ιχθύν 
σας, δστις θά πλεύση κανονικώτατα, ώς εύχαρι- 
στούμενος έν τφ θαλασσίφ στοιχείφ του. Άν δμως 
τδν λάβετε καί τοποθετήσετε έν τφ δοχείφ δπου 
τδ καθαρόν ύδωρ, δ ιχθύς θέλει άναστραφή καί 
έπιπλέη μέ τήν κοιλίαν άνω, ώς νεκρός.

ΑΛΗβΕΙΑΙΚΑΙΠΑΡΑΑΟΞΟΤΗΤΕΣ
Λί επισκέψεις πάντότες φέρουν κάποιαν εύχαρί- 

στησιν. ’Αν δχι εύθύς μόλις εΐσέλθη ό έπισκέπτης, 
πάντως δμως δτάν Αναχώρηση !

Αί άνανεούμεναι φιλίαι άπαιτοθν περισσοτέρας 
φροντίδας Ατό τάς φιλίας αίτινες δέν διεκόπησαν 
καθόλου.

Μή οΐκτήρης τήν θέσιν σου· Άπ’ εναντίας νά 
ύπομένης νά ύποφέρης καί θά νικήσης· άλλως εΐς

j . .

τήν πάλην αύτήν κατά τής ειμαρμένης απογοητευό
μενος, παρακαίρως και άδίκως θά νικηθης.

>*<
Μή προσπαθης νά άποκτήσης τ’ Αγαθά μιάς έρ

γασίας, πριν- τελειώσης ταύτην.
χ·<

/Λέγε καλά, πράττε δέ καλλίτερα.

ΟΦΗΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒερνΙκιον Χρυσοϋν

ΙΙρός κατασκευήν χρυσοΰ βερνικιού 
διαλύετε 15 γραμμ. λεπίων γομαλάκας 
καί έν γραμμ. κουρκούμας (ινδικού κρό
κου) έντός 33θ γραμμ. οινοπνεύματος, 
θερμαίνοντες τήν διάλυσιν όλίγον, άλλά 
μέ μεγίστην ΠΡΟΣΟΧΗΝ, έν καταλλήλφ 
δοχείφέμβαπτομένφ έντός θερμοΰ 
θ δ α τ ο ς, διά τήν Αποφυγήν τής άνα- 
φλέξεως τοϋ οινοπνεύματος. Τό Βερνί- 
κιον τοΰτο στρώνετε διά σπόγγου, περ · 
νόντές δύο στρώματα βερνικιού, τό έν 
σταυροειδώς έπί τοΰ άλλου.

ΉλεχτριχαΙ οτήλαι

’Ιδού μία συνταγή πρός κατασκευήν 
ήλεκτρικών στηλών. Διχρωμική πάτασσα 
100 γραμμ. Θειϊκόν όξύ 200 γραμμ. Ύ
δωρ 500 γραμμ.

Πρώτον διαλύετε είς τό ύδωρ τήν δι- 
χρωμ. πάτασσαν, έντός θερμοΰ ύδατος. 
Μετά δέ τήν διάλυσιν καί ψϋξιν προσθέ

τετε, βραδέως κινούντες άδιακόπως τό θεΐικόν όξύ.
Τδ μεγαΐεΐτερον Φαλάοσιον β&&ος

Κατ’ Ανακοινωθέν τοΰ ναυτικού Αστεροσκοπείου 
τοΰ ’Αμβούργου, τό γερμανικόν σκάφος καταμε
τρήσεων Πλανήτης εδρε τό μεγαλείτερον θαλάσ
σιον βάθος έκ τών μέχρι τοΰδε γνωστών, έξ δλων 
τών ώκεανιχών καταμετρήσεων. Ρύρίσκεται έν τφ 
Εΐρηνικφ Ώκεανφ, άνατολικώς τών Φιλιππινών νή
σων, καταμετρηθέν εΐς 9.780 μέτρα.

Προφύλαξις γουναρικών
Τά γουναρικά, ώς γνωστόν, ευκόλως καί ταχέως 

καταστρέφονται καί μαδοΰν παρ’ δλας τάς φρον
τίδας τών κυριών. Τοΰτο άποδοτέον εΐς Ασθένειας, 
ύφ’ Ας προσβάλλονται-

Ίδού εύκολος τρόπος καί Ασφαλής συνάμα πρός 
προφύλαξιν καί διατήρησιν αύτών. Άφοΰ πεπαλί- 
σετε τά γουναρικά σας διά κόνεως θυμόλης, τά 
τυλίγετε έπειτα έπιμελόις διά χάρτου και έπειτα τά 
εγκλείετε έντός κιβωτίων δσον τό δυνατόν έρμητι- 
κότερον. Οθτω πως οφόβως θά διέλθουν τούς θε
ρινούς μήνας. Μάλιστα ή θυμόλη εχει τό πλεονέ
κτημα δτι Αφαιρεί τήν δυσοσμίαν, ήν διά τοΰ 
χρόνου άποκτώσι τά γουναρικά κα'ι συνάμα κατα
στρέφει κα'ι τά έν τφ δέρματι μικρόβια.

Κατδ. της ήμικρανίας
Διά νά θεραπεύσητε τήν ένοχλητικωτάτην ήμι- 

κρανίαν, σας συνιστώμεν τό έξης άπλσϋν μέσον : 
Ρίψατε 3-4 μικρά τεμάχια κιτρικού όξέως, 

μεγέθους πισελίου, έντός ποτηριού ύδατος- Τήν 
διάλυσιν ταύτην, έχουσαν πραγματικήν γεΰσιν λε
μονάδας, πίνετε καί έντός μιάς ώρας οί πόνοι σας 
θά έχουν καταπμύσίΐ.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΥΙΑΣ

*11 Μυΐα δέν είναι μόνον δ θορυβοπο-ός 
καί ακαταλόγιστος επισκέπτης μας, δ όποιος τό
σον έπιμόνως μάς ενοχλεί καί έξοργίζει επί τό
σους μήνας κατ’ έτος, ά-.λ’ είναι δ φοβερότε
ρος κράκτεορ ύπέρ τής εξαπλώσεω; τών μο
λυσματικόν νοσημάτων. Όφείλωμεν λοιπόννά

κηρύξωμεν πόλεμον άνηλεή καί εξοντωτικόν 
κατά τοΰ πτερωτού έχθροΰ μας.

Ή οίκιακή μυΐα—διότι ύπάρχουν πολλά 
ε'ίδη τής βρωμεράς αύτής οικογένειας—είναι 
ή μάλλον διαδιδόμενη και πολυάριθμος διά 
τοΰτο δέ ή πλέον επίφοβος καί άνθρωπο- 
κτόνος.

Άπό τόν Μάϊον μέχρι τών Αρχών τού Νοεμ
βρίου at ο’κίαι μας είναι είς τηνδιάθεσίν των. 
Βρωμίζουν τα φαγητά μας, κεντούν τούς υα
λοπίνακας, τά ποτήρια, τά πινάκια, τούς τοί
χους, τήν οροφήν, τά έπιπλα τάς λάμπας, πάν 
δ,τι έχομεν τέλος. ’Ενοχλούν τούς Ασθενείς 
καί τούς κοιμωμένους καί έν γένει μάς κατα
διώκουν Από τά έξημερώματα καί μόλις μίαν 
στιγμήν μάς Αφίνουν διά νά γενήσουν καί Απο
θέσουν τά ώά των ε’ς τά περίχωρα τών οικιών, 
εις τούς λάκκους τών Απορριμμάτων, είς τάς 
έξόδους τών καταβοθρών καί Ιν γένει δπου 
είναι εστία βρωμερότητσς.

Σκεφθήτε δέ δτι έκάστη μυΐα γεννά 200 ώά 
είς έκαστον τοκετόν, δτι έξ ένός έκάστου ώοΰ 
έξέρχεται σκώληξ Αναπτυσσόμενος εις μυιαν 
εντός μιάς έβδομάδος καί έπομένως δτιτό τρο- 

μερδν τοΰτο πτερωτόν θήλυ μάς κληρονομεί 
έκαστον θέρρος πολλά εκατομμύρια απογόνων !

At μυΐαι φέρουν επί τοΰ σώματος καί τών 
ποδών των Ακαθαρσίας, έστίας δηλαδή παν- 
τοίων μικροβίων, δσα δύνανται νά υπάρχουν 
εις τά έκκρίματα ανθρώπων καί ζώων. Καί 
τάς βλέπομεν διαρκώς παντού Αποθετούσας 
τους πράκτορας τοΰ δνθρακος, τής χολέρας, 
τής φθίσεως, τοΰ τυφοειδούς πυρετού, τής 
δισεντερίας καί δλων τών μολυσματικών νοση
μάτων τοΰ πεπτικού σωλήνος.
ο Πώς δυνάμεθα νά καταστρεψωμεν τόν τρο
μερόν αυτόν εχθρόν μας ;

Πλεΐστα μυιοκτόνα μέσα υπάρχουν, ώς 
δ ύάλινος κώδων μέ τό σακχαρώδες ύδωρ, 
συρμάηνα κλωβία μετά τροφής, δ μυιοκτόνος 
χάρτης κ.κ.λ. δστις δμως είναι επικίνδυνος 
δι’ οΙκίας δπου ύπάρχουν μικρά παώία.

"Ωραίος τρόπος είναι δ εξής. Έντός πινα
κίου θέτομεν διάλυσιν φορμολ 1)10. Ευθυς 
μόλις αί μυΐαι δοκιμάσωσι διά τής γλώσσης 
των τό φορμολ πίπτουν κεραυνόπληκτοι.

Τήν δέ νύκτα θέτομεν έντός τοΰ πινακίου 
μικράν λυχνίαν τής νυκτός διά νά προσελκύω- 
μεν τάς μυίας.

’Εκτός δμως τής καταστροφής τών μυιών, 
πρέπει νά Ιξοντώνωνται καί τά ωάριά των διά 
διαφόρων καυστικών διαλύσεων, ριπτομένων 
είς τούς λάκκους καί τάς μολυσματικός εστίας.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΠΡΟΓΝΛΙΙΣ

Ό κ. A. Wibaux, τραπεζιτικός υπάλλη
λος έν Αλεξάνδρειά, ασχολούμενος τακτικό
τατα καί μετ’ άφασιώσεως εΐς την χειρομαν
τείαν, χαρτομαντείαν καί τόν πνευματισμόν, 
έγραφε πρό καιροΰ (άπδ τίς 11 Ιουνίου) πρός 
τόν έδώ φίλον του έπίστρατον κ. Θ. Φιλίππου 
τά εξής, άναφορικώς πρός τήν έκδασιν τοθ πο
λέμου: «’Αγαπητέ μου......  “Όταν θά επι
στρέψω (διότι έφευγε διά ταξείδιόν άνά τήν 
Γαλλίαν) θά είναι πολύ άργά διά νά σοΰ άνα- 
πτύξω τάς ιδέας μου. Διότι ήδη τά γεγονότα 
τά όποια προεΐδον ήρχισαν πραγματοποιούμενα 
καί νομίζω δτι θά είναι πολύ δύσκολον ν’ άπο- 
φόγετε τόν συμμαχικόν πόλεμον ! Αί άστρο- 
νομικαι έπήρειαι, είναι ήκιστα εύνοϊκαί διά 
τήν Βουλγαρίαν. Προλέγουν άκόμη έπανάστα- 
σιν έσωτερικήν καί έκθρονισμόν τοΰ Φερδι- 
νάνδου».

Σημειωτέον οτι πράγματι αί μεγάλαι έσω-
τερικαί έν Βουλγαρία άνωμαλίαι, τώρα έρχον
ται καί τά έπακόλουθα φαίνονται άνησυχιτικά.
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΕΛΑΟΧ ΗΚ ΦΟΒΟΥ
ΥΠΟ ΛΟΧΑΓΟΣ Χάρ
μαν ήναψε τήν πίπαν του, 
Εξηπλώθη επί. μιας πο
λυθρόνας πλησίον της 
θερμάστρας καί Εξηκο- 
λούθησε την δμιλίαν μετά 
τών φίλων του, ήν διέ
κοψε κατά τό δεΐπνον.

— 'Επιμένω, Ελεγεν δ 
Χάρμαν, οτι δέν δυνά- 
μεθα νά κυριαρχήσωμεν 
τον φόβου.

— Καθόλου Απήντησεν δ Κνώλ. Ήμποροΰ- 
μεν κάλλιστα νά κυριαρχήσωμεν αΰτοΰ

— Ζήτημα νεύρων ! Έπέμενεν δ Χάρμαν. 
'Υπάρχουν άνθρωποι τολμηρότατοι, οιτινες 
δμως |»< ώρα κινδύνου αισθάνονται παμμέγιστον 
φόβον, άκόμη και μέ τό Ελάχιστον. Π. χ ■ Από 
τήν αίφνιδίαν πτώσιν ενός Αντικειμένου Από τήν 
ψύχραν σιωπήν βαθέως σκότους κ·τ·λ.

— Χάρμαν, τόν διακόπτει πονηρώς γελών δ 
Μίλλερ. είσαι, φαίνεται, φοβιτσιάρης σάν γάτα.

Ό Χάρμαν δέν Απήντησεν, άλλ’ Απδ τά ώ- 
ραία γαλανά μάτια του, ήνθισεν Ενα χαμόγελον 
αινιγματικόν.

Οί δύο φίλοι του διέμενον είς μικρόν πόλιν 
τής βορεινής Γαλλίας και κατώκουν δμοΰ είς 
Ενα μικρόν οίκίσκον. παλαιόν και οικονομικόν, 
δστις Ενοικιάζετο Εφθηνά, θεωρούμενος ώς 
στοιχειωμένος. Οί Αξιωματικοί δμως σίτοι, γε
λώντας μέ τας τοιαύτας διαδόσεις, Εγκατεστάθη- 
σαν είς αύτόν, μ' δλο τό θάρρος και τήν Ελευ
θερίαν των.

Ό Χάρμαν Αφοΰ ίτίναξε τήν πίπαν του, εί
πε σοβαρώς :

— Κάνεις δέν πρέπει να καυχαται δτι δέν 
Εφοβήθη ούτε μΐά φορά είς τήν ζωήν του!

--- Έγώ! Απήντησεν δ Μίλλερ φιλοτιμηθείς.
— Ό νέος οΰτος Αξιωματικός ήτο δνομαοτός 

είς τήν μεραρχίαν του δια τήν γενναιότητα καϊ 
τήν τόλμην του. Σπουδαστής ών Εν Βερολίνφ 
δεκάκις εξιφομάχησε καί μερικά ένδοξα σημεία 
τής περιπετειώδους Εκείνης ζωής του διετή- 
ροΰντο Ακόμη, σημεία ζωηρότητος και τόλμης, 
τά όποια δμως Απεδείκνυον και χαρακτήρα δ- 
περβολικώς δξύθυμον.

'Λ! είπε ραθύμως δ Χάρμαν. Ποτέ λοι
πόν δέν ήσθάνθης τό Ελαφρδν αυτό ρίγος τής 
έπιδερμίδος J

— Ποτέ !
— Είσαι ίσχυρογνώμων ;
— Καθόλου.
Έ! λοιπόν! Στοιχιματίζω Ενα δεΐπνον Εξο

χικόν, δτι θό σέ κάμω νά '^γνωρισθής μέ τόν κύ
ριον Φόβον!

— 'Εγώ;
— Ναί! Συ και μάλιστα αύτήν τήν νύκτα. 

Ό Μίλλερ Εξεκαρδιζετο γελών.
— ’Ιδού Εδραίος τρόπος νά διασκέδαση Εμέ 

και τόν Αγαπητόν Κνόλ μίό βραδειά! Χά! Χ&! 
Χά ! 'Ελπίζω ή φάρσα να εινε ώραία. Πώς ; 
Γνωρίζεις δτι είμαι Αφοβου χαρακτήρος καί μέ 
βεβαιοϊς διι θα φοβηθώ ■ . ■ Τδ δέ Αστεϊον εί>·ε 
δτι μέ προειδοποιείς ! Μοΰ υποδεικνύεις τό μέ
ρος καϊ τήν ώραν ; *Ω! μα τοΰτο είνε παιδα
ριώδες και γελοΐον ! . . .

— Λοιπόν δέχεσαι τό στοίχημα ; Ήρώτησε 
πάλιν δ Χάρμαν μέ τόφλεγμαιώδες μειδιαμάτου.

— “Εστω, Αφοΰ Επιθυμείς νό μοΰ πληρώ- 
σης Sr δεΐπνον ! ’Λλλά θα κόμης περιττό Γξο- 
δα φίλε μου !

— Θά'δωμεν, Αγαπητέ 1 Σέ παρακαλώ μόνον 
ν' Αφήσης τδ κλειδί τοΰ δωματίου σου Από τό 
Εξω μέρος τής πόρτας.

— Φίλτατε, δλόκληρον Ιππικόν σύνταγμα δύ- 
ναται νό είσέλθη οίανδήτοιε ώραν είς τό δωμά- 
τιόν μου, διότι ούδέποτε κλειδώνομαι.

Τέλος έκένωσαν τα ποτήρια τοΰ ζύθου και 
έγερθεϊς δ Μίλλερ δπως Αναχώρηση είπε γελών 
πρός τόν Χάρμαν:

— Καλήν νύκτα, Εφευρέτα τοΰ φόβου.
* ♦
*

Ό Κάρολος Μίλλερ Εκοιματο ήσύχως, δτε 
Ενόμισεν δτι ήκουσεν ώς Εν δνείρερ, νό πιέζουν 
τό κλείθρον. *Ιίνοιξεν. ευθύς τούς οφθαλμούς 
του καϊ είδε μορφήν φαντασιώδη, τυλιγμένην 
είς λευκόν πέπλον, και ήτις είσήλθεν είς τό δω- 
μάτιόν του . · . ·

Ένθυμηθε'ς Αμέσως τδ στοίχημα τοΰ Χάρ
μαν, Εβλεπε μέ ιλαρόν βλέμμα τό δήθεν φάντα
σμα, προχωρούν πάντοτε πρός τήν κλίνην του.

— Έ! λοιπόν, Χάρμαν! Εφώναξεν. Αύτρ 
είνε δλο σου τδ στρατήγημα ; Ό εφευρετικός 
νους σου δέν εύρε παρά αύτό; Καθόλου εξυ ■ 
πνον ! “Ελα, πέτ,αξε τώρα αύτδ τδ σινδόνι Από 
τδ κεφάλι σου 'Αναγνώρισε πώς δέν Ανησύχη
σα καθόλου, Ατι Εχασες Επομένως τδ στοίχημά 
σου και πήγαινε νό ξανακοιμηθής, μικρέ μου 
Χάρμαν, διότι Εγώ νυστάζω και θέλω νά κοι
μηθώ ! Γειά σου λοιπόν. Στραφείς δέ πρδς τδ 
Αλλο μέρος, Εκλεισε τούς δφθαλμούς του.

Μικρόν κρεμαστόν ώρολόγιον Εσήμανε δώδε
κα κτύπους λεπτούς καί δκνηρούς Εν μέσφ τής 
νυκτός.

Τδ φάντασμα Εμενεν Εκεί Ακίνητον παρά τήν 
κλίνην. Συνάμα Ακτίνες τής σελήνης.είσδύουσαμ 

διά τών παραπετασμάτων Επιπτον έπί τοΰ λευ
κού σαβάνου καϊ τοΰ προσέδιδον κάτι τδ Αυλόν. 
Ολίγον κατόπιν, ταραχθείς δ Μίλλερ είς τδν 

ύπνον του, Εκ τής παρουσίας κάποιου Εν τφ 
δωματίφ του, δν ήσθάνετο, ήνοιξεν έκ νέου 
τούς οφθαλμούς του καϊ τούς προσήλωαεν Επί 
τοΰ φαντάσματος, μένοντος πάντοτε είς τήν αύ- 
τήνθέσιν!

■— “Ε! μά καταντάς Αηδία, Χάρμαν! Εφώ- 
ναξεν Εξωργισμένος τήν φοράν ταύτην. Έτε- 
λείωσεν ή Αστειότης σου! "Αν προσεβλήθεις 
ποΰ δέν επέτυχεν ή φάρσα σου, τόσω τδ χει
ρότερον ! Έγνώριζες βέβαια τήν θετικότητα τοΰ 
πνεύματός μου καϊ προσεπάθησες νά μ'Εξαπα- 
τήσης μέ ύπερφυοικά πράγματα. Ή δοκιμή σου 
φθάνει. Φύγε πλέον τώρα !

Τδ φάντασμα δέν Εκινεΐτο.
— Χάρμαν! Εφώναξεν δ Μίλλερ Εγερθειςέπϊ 

τής κλίνης του. Σέ προειδοποιώ ότι δέν Εχω S- 
ρεξιν νά παίζης πλέον μαζύ μου. Σέ παρακαλώ' 
φύγε.

• Τδ φάντασμα Εφαίνετο μαρμαρωμένον !
— Χάρμαν! Εξηκολούθησεν δ Μίλλερ. Μήν 

παίζεις μέ τήν υπομονήν μου. Σέ παρακαλώ 
παυσε πλέον. Φύγε, διότι όταν θυμώνω δέν Α
ναγνωρίζω κανένα! Φύγε Χάρμαν! . . . Τί δέν 
φεύγεις · ■ ■ Άπεφάσισες νά μ' Εξαγρίωσης 
μέχρι τοιούτου σημείου; . ■ ■ Φύγε! Γ...

Ή φωνή του, Ικετευτική κατ' Αρχάς καϊ σι· 
γανή,Εγινεν όλίγον κατ'δλίγον τρομερά καϊ βρον
τώδης, οργίλη και μανιακή, τόσον ώστε Εδονει- 
το ή οικία καϊ μόνον τδ φάντασμα Εμενεν Ακί
νητον.

Τρελλδς πλέον και λυσσών, σφίγγων τούς Α- 
δόντας, λαμβάνει βιαίως τδ περίστροφόν του 
Απδ τδ Ερμάριον τοΰ γραφείου του καί:

— Χάρμαν, φωνάζει Ασθμαίνων και κραδαί- 
νων τδ περίστροφόν του, μέ τούς οφθαλμούς 
εξηγριωμένους. Έάν και είς τήν τρίτην διατα
γήν μου δέν Εγκατάλειψης τδ δωμάτιόν μου, θά 
σοΰ τραβήξω μίαν σφαίραν είς τδ στήθος.

Τδ φίντασμα Εξηκολούθει νά μένη ώς άγαλμα.
— “Ενα, Χάρμαν! Αύο! ■ · ·.· Φΰγε. φΰγε 

διά τελευταίαν φοράν. . . Κτυπώ ■ ■ . Τρία. . . 
Τδ ήθέλησες !

Κρότος ξηρός ήκούσθη καϊ Επειτα σιωπή, 
Έπϊ δύο λεπτά δ Μίλλερ Εκλεισε τούς δφθαλ
μούς του, θλίβεις διά τήν πράξιν του. Αλλ’ ό
ταν τούς ήνοιξε, διά πρώτην φοράν είς τήν 
ζωήν του ήσθάνθη νά διατρέχη τδ σώμα του ό 
κρύος Ιδρώς τοΰ φόβου ! Τό φάντασμα ίστατο 
Ακόμη δρθιον, Ακίνητον. Τί συνέβαινε; Μήπως 
ή σφαίρα ήστόχισε ; Έσηκώθη Μ τής κλίνης 
άγριος και βλοσυρός, Εσυρε τήν σκανδάλην 
καϊ πάλιν, Αλλά τδ σάβανον Εμενε πάντα δρ
θιον. 'Ο Μίλλερ Ερρίγει, Αγωνία Εσφιγγε τδν 
λαιμόν.του, αί τρίχες τής κεφαλής του δρθώ- 

θησαν καί Αφοΰ διά τρίτην φοράν Επυροβόλησε 
χωρίς Αποτέλεσμα, επέταξε τδ καπνίζον περί- 
στροφον Επϊ τοΰ Εδάφους καϊ Επεσέν Επϊ τοΰ A ■' 
νακλίντρου, γοερώς κραυγάζον τδδύσιυνον θύμα.

Τότε ήνοιξεν ή ·&ύρα και δ ύπολοχαγός Κνώλ 
γελών είσήλθεν είς τδ δωμάτιόν κρατών Ανημ- 
μένην λάμπαν, Ενφ δ Χάρμαν Απέρριπτε τδ 
φανταστικόν σάβανόν του-

— Χά! Χά! Χά! 'Ιδού λοιπόν,ό Ατρόμη 
τος! θαύμασέ τον Κνώλ! Κύταξε πόσον εινε 
ώχρό·,! “Ελα Μίλλερ. Αγαπητέ, θδ περάση ή 
ταραχή σου όταν μας κάνης τδν δεΐπνον είς τήν 
Εξοχήν !

Έν τούτοις ή πελιδνή μορφή τοΰ Μίλλερ Ε- 
στενοχώρει τούς δύο Ενόχους.

— Κάρολε, τί είνε αύτά ; Τί διάβολο, λέγει 
δ Χάρμαν. Αέν ήτο τίποτε τδ μαγικόν είς τήν 
φάρσαν μας. 'Ιδού θά σοΰ Εξηγήσω. Μέ Εση- 
μάδευσες και τάς τρεις φοράς Αλανθάνστως. 
'Αλλά είχα προνοήσει και Εβγαλα τής σφαίρες. 
Εννοείς τώρα; ■

Μέ Ανοικτούς δμως τούς δφθαλμούς, Αφρούς 
εις τά χείλη, χαμένας τάς φρένας, δ Μίλλερ Ε- 
σηκώθη αίφνης καϊ πριν οί φίλοι του τον προ
λάβουν, Εξεκρέμασεν Εκ τοΰ τοίχου εν δπλονκαϊ 
Εξελθών τοΰ δωματίου, τρέχωνΕν πλήρη σκοτία 
είς τούς δρόμους τής μικρός πόλεως Εφώναζε :

— Τδ φάντασμα! Τδ φάντασμα I
ΑΝΤΙΓΟΝΗ Π.

Η ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Ό Γ’ατρός ποΰ Σέ etSs προ-χτές
Μουπε μένα μέ δάκρυα χτές
Πώς 6ά ψάγγις τοΰ ψεύτικου κόσμου
Ώ ! ’Εσύ Μαργαρίτα μου, φως μου!

Μυύπε δέν έχεις ειλειά γ’ατριά
Πώς σέ λίγο μ’ άφίνεις ύγειά
Κι’ δ« τά γλαρά Σου τά μάτ’α 
Ξαγναντεύουν τοδ Χάρου Λαλατ’α.

Τέτοια μουπε χωρίς χάν νά νοιώστ)
Πώς μπορούσε έμέ νά σκοτώση
Τέτοιο άγγελμα φως μου φριχτό,
Πλήν είς όλους μας, Κόρη, γραφτό.

Σέ θρηνώ, Μαργαρίτα χρυσή·
Πές μου δέν χαλογνώρισες Σύ,
Τήν καρδ’ά μου πώς εχε^ς παρμένη 
Παραδείσ2α μορφή λατρεμμένη ;

ΙΙώς θά ζήσω πλειά δίγως ’Εσένα 
Αϊθερόπλαστη, Κόρη, Παρθένα;
Σάν σέ ’δώ νεκρά, μάθετο. χάμου
Θά χαθώ στή φριχτή συμφορά μου !

Λινκοοία
Π. Α· ΚΤΠΡΙΑΝΗ2
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Ο SYMMAMKOS ΠΟΛΕΜΟ*

ΚΑΤΑ THE ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ*
(Συνέχεια· έ» τοΰ προηγ.)

Μετά τ¥ν τραυματισμόν έν τή μάχγ τού 
Κιλκίς τοΰ υιού τοΰ ήμετέρου Διευθυντού κ. 
Κωνστ. Πρίντεζη, μη βχοντες πλέον πρός συ
νεχείαν τών κατόπιν πολεμικών γεγονότων τάς 
ιδίας αύτοΰ έντυπώσεις καί περιγραφάς, δημο- 
σιεύομεν κατά σειράν τά επίσημα τηλεγραφή
ματα τής Α. Μ. τοϋ αρχιστρατήγου Βασί
λειος, τοΰ επιτελάρχου κ. Δούσμανη καί τοΰ 
γραφείου τοΰ τύπου.

Ύπουργεΐον Στρατιωτικών Ά&ήνας

«Στρατός άνέλαβεν άπό πρωίας έπιθετικήν 
προέλασιν καθ’ δλο τό μέτωπόν μετ’ εξαι
ρετικής ορμής. Ό έχθρός εύρέθη έν γένει κε- 
χαρακωμένος έπι λίαν οχυρών θέσεων, αΐ δυ
νάμεις αύτοΰ ήσαν ισόπαλοι, έστΐν δτε δέ 
άνώτεραι τών ήμετέρων τμημάτων. Ούτως ό 
εχθρός διεσκορπίσθη διαδοχικώς.

Ιον) Έκ τών θέσεων Σούλοβον καί τοΰ υ
ψομέτρου 400 τοΰ Βερτίσκου όρους, ένθα άντέ- 
ταξε πείσμονα άμυναν, έκεΐδεν δέκατεδιώχΟη 
πρός Νιγρίταν.

2ον) έξετοπίσθη έκ Βκσσώκας καί κατόπιν 
έκ Βαρόβου καί Μπορέβας, ύποχωρήσας πρός 
Λαχανά μετά ισχυράν άντίστασιν.

Ή δύναμις αύτοΰ ύπερβαίνει τά 8 τάγματα 
μετά πυροβολικού.

3ον) Ήλώθησαν ύφ’ ήμών διά τής λόγχης 
αί τοποθεσίαι τών υψωμάτων 605—544 βο- 
ρείως τής Γιουβέζνας. Καί ένταΰθα ό έχρός 
ύπερεβαινε τά 8 τάγματα μετά πυροβολικοί. 
Τά ήμέτερα στρατεύματα έλαχίστην χρήσιν 
πυροβολικού εκαμον ένταΰθα, διότι έστεροΰντο 
όρειβ. πυροβολικού. Τό δέ πεδινόν ήδυνάτει νά 
κινηθή ώς έκ τοΟ έδάφους.

Έν τούτοις τό πεζικόν ήμών έπροχώρησεν 
ορμητικότατα. Ό έχθρός καταδιωκόμενος ύ- 
πεχώρησεν είς Λιγοβάνην.

4ον) ΙΙρό τοΰ Κιλκίς διά σειράς όλης πει- 
σματωδεστάτων άγώνων αί μεραρχίαν ήμών 
έξετόπισαν τδν έχθρόν έκ τών διαδοχικών κε- 
χαρακωμένων θέσεων, άς ούτος κατείχε, κυριεύ · 
σασαι ταύτας κατά κανόνα διά τής λόγχης καί 
καταδιώξασαι αύτόν πρός Κιλκίς πρό τοΰ ό
ποιου ίφθασαν.

3ον) Είς τό άκρον άριστερόν ήμών συνηφθη 
έπίσης πεισματώδης άγων, έκτοπισθέντος τοΰ 
έχθροΰ καί ύποχωρήσαντος πρός βορράν τής λί
μνης Άρδας. Ό έχθρός φαίνεται ύπέστη με- 
γίστας άπωλείας. Αί ήμέτεραι άπώλειαι ?1ναε 

σημαντικαί ούχι όμως καί ύπερβολικαί κατά 
πληροφορίας ούχι έντελώς έξηκριβωμένας.

Πρωθυπουργόν
*Α&ήνας

«Οί συλληφθέντες Βούλγαροι αιχμάλωτοι 
κατά τήν χθεσινήν μάχην έπληροφόρησαν οτι 
ό Βουλγαρικός στρατός ήτοίμασεν αίφνιδίαν 
έπίθεσιν κατά τής Θεσσαλονίκης.

Τοΰτο έπιβεβαιοϋται καί έκ τοΰ οτι τά στρα
τεύματα τοΰ άριστεροΰ ήμών πρό τής Θεσ
σαλονίκης συνήντησαν προελαύνοντα μεγάλα 
τμ.ήματα Βουλγαρικού στρατού εύθύς πρό τών 
προφυλακών των.

Τά γεγονότα ταΰτα συνδυαζόμενα μετά τών 
έκ Σόφιας ειδήσεων, οτι ό Σαβώφ έδήλωσεν 
οτι θά άναγκασθή νά.έπιτεθή κατά τής Θεσ
σαλονίκης, άκόμη πρό τού φθάσωσιν έκεΐ ειδή
σεις περί τής αίχμαλωτίσεως τοΰ έν Θεσσα- 
λονίκν) Βουλγαρικού στρατού, άποδεικνύουσι τήν 
δολίαν πρόθεσιν τής Βουλγαρίας, έπιζητούσης 
νά ύφαρπάσγ τά παρ’ ήμών κατεχόμενα τμή
ματα χώρας».

«Κατά τόν χθεσινόν αγώνα ήλώθησαν κατά 
τήν έπίθεσιν 2 πυροβόλα ταχυβόλα μετά τών 
βλητοφόρων των καί δύο πολυβόλα».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ή τϋς ΓβυγελΛς
Ύπουργεΐον Στρατιωτικών

Ά&ήνας
'Ο Ελληνικός στρατός είσήλθε σήμερον τήν 

πρωίαν είς τήν Γευγελήν άπωθήσας τόν έχθρόν 
έκ τής πόλεως κατόπιν σφοδράς μάχης. Οί 
Βούλγαροι ύποχωρούσιν άτάκτως διά τής γέ
φυρας. Τό ήμέτερον πυροβολικόν βάλλον δρα- 
στικώς εναντίον τής γεφύρας έπιτείνει τόν πα
νικόν τοΰ εχθρού έπιφέρον μεγάλην φθοράν.

Γραφεΐον Στρατιωτικών πληροφοριών 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΓΙκρά τοΰ Γραφείου τού Τύπου Θεσσαλονί
κης έτηλεγραφήθησαν τά έξης :

«Τά ήμέτεοα στρατεύματα προελεύνουν νι
κηφόρα καθ’ δλην τήν γραμμήν καταδιώξαντα 
τόν έχθρόν είς πολλά σημεία διά τής ξιφολόγ
χης. Έκυρίευσαν πλεΐστα πυροβόλα, μυδρα
λιοβόλα καί όπλα.»

Ελληνικά στρατεύματα συγκείμενα έξ εύ- 
ζώνων κατέλαβον τήν πρωίαν τήν Γευγελήν 
κατόπιν μάχης.

Ό Βουλγαρικός στρατός καταδιωκόμενος 

καί ύπό πανικού καταληφθείς έρρίπτετο είς 
τόν ’Αξιόν. Πολλοί, έπνίγησαν. Ή μεταξύ 
Θεσσαλονίκης καί Γευγελής σιδηροδρομική 
συγκοινωνία άποκαθίσ > αται. Μέγας ενθουσια
σμός επικρατεί έν Θεσσαλονίκη κατόπιν τών 
καθ’ δλην τήν γραμμήν λαμπρών έπιτυχιών 
τού Ελληνικού στρατού».

Έκ τού έν Μπάλτζγ Γενικού Στρατηγείου 
διεβιβάσθη πρός τό ύπουργεΐον τών Στρατιω
τικών τό κάτωθι τηλεγράφημα.

«Κατά πληροφορίας τοΰ τηλεγραφητοΰ Νι- 
γοίτης ό ήμέτερος στρατός είσήλθεν είς τήν 
Νιγρίταν, τήν οποίαν ευρε καπνίζουσαν. Οί 
Βούλγαροι κατεκρεούργησαν τούς ύπολειφθέν- 
τας έκεΐ κατοίκους. Τό αύτό έπραξαν· πρό τι- 
νο>ν ήμερών καί είς τούς ύπολειφθέντας κα
τοίκους τής Μπογδάνισας»,

ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
Περί τό μεσονύκτιον τής αύτής ήμέρας τό 

ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών έλαβε τό εξής 
τηλεγράφημα :

«Κατά τήν σημερινήν ήμέραν έξηκολούθησε 
σφοδρότατος παρά τό Κιλκίς άγων. Αί ήμέτε
ραι μεραρχίαι έκέρδισαν βήμα πρός βήμα τό 
πρό τής ώχυρωμένης τοποθεσίας έδαφος, ό δέ 
έχθρός περιωρίσθη έντός τού παρά τό Κιλκίς 
κεχαρακωμενου μετώπου του, οπερ έχει έκτα- 
σιν έξ έως επτά χιλιομέτρων. Σφοδρότατος ήτο 
ό άγ-ών τοΟ πυροβολικού, τοϋ έχθροΰ κατέχον- 
τος κεκαλυμμένας θέσεις. Είς τό άκρον άρι
στερόν ήμέτερον μικτόν άπόσπασμα άνέκτησε 
μετ’ άγώνα τήν Γευγελήν, τοΰ έχθροΰ φεύ- 
γοντος έν άταξίο: διά τής γεφύρας πρός τήν 
άνατολικήν όχθην τού Αξιού.

’Ορειβατική πυροβολαρχία έβαλλε κατ’ αύ- 
τού κατά τήν διάβασιν.

Ό άγων έξηκολουθησεν έπίσης καί σήμερον 
μεταξύ Μουτσούκοβο—Άρδάν,

Είς τό δεξιόν κατελήφθη παρά τών ήμετέ
ρων ή Λιγκοβάνη. Είς βουλγαρικός λόχος δυ- 
νάμεως 200 άνδρών μετά τών άξιωματικών 
του συνελήφθη αιχμάλωτος.

Ό έχθρός έγκαταλείπων τά άλλεπάλληλα 
πυροβολεΐά του, κατέφυγε πρός τήν εσπέραν 
είς τό παρά το Λαχανάν τελευταϊον τοιοΰτον, 
ένθα εύρίσκεται κυκλωμένος ύπδ τών ήμετέρων.

Κατά τήν έπιχείρησιν πρός Λιγκοβάνην— 
Λαχανάν τά στρατεύματά μας ήλωσαν πλήν 
τών τριών ταχυβόλων τής χθες καί ετερα βρα
δυβόλα πυροβόλα Κρούπ.

Είς τό άκρον δεξιόν κατελήφθη ή Νιγρίτα, 
ό δέ ήμέτερος στρατός προήλασε βορείως αύτής 
καταδιώκων τόν έχθρόν, δστις φεύγων έν πα- 
νικφ έγκατέλειψεν είς χεΐράς μας 150 αιχμα
λώτους καί πλήθος δπλων, έξαρτήσεως καί 
λοιπού ύλικοΰ.

Ό άριθμός τών νεκρών τού έχθροΰ είναι 
μέγιστος. Φεύγων οδτος, έδειξεν άπαραδειγ- 

μάτιστον άγριότητα, μεταβαλών είς καπνι- 
ζοντα έοείπια τήν τε πόλιν καί άπασαν τήν 
περιοχήν τής Νιγρίτης καί κατασφάξας γέρον
τας, γυναίκας καί παιδία.

Τήν τελευταίαν ταύτην στιγμήν ή 7η με
ραρχία μάς πληροφορεί·, δτι ήχμ.αλώτισεν ολό
κληρον Βουλγαρικόν σύνταγμα άποκοπεν κατα 
τήν χθεσινήν μάχην καί παραδοθέν άνευ όρων.

"’Ωρα 12 μεσονύκτιον—Πληροφορούμεθα 0Tt 
ό παρά τδ Ματσούκοβον άγών άπέβη επίσης 
υπέρ ήμών. Τά έκεΐ στρατεύματά μας προσε- 
βαλον μεθ’ ορμής *τάς παρά τό Ματσούκοβον 
σημαντικάς έχθρικάς δυνάμεις, αΐτινες ύπεχώ- 
ρησαν άτάκτως πρός Τσιδαμλή. ’Αριθμός νε
κρών τοΰ έχθροΰ μέγιστος. Μεταξύ τούτων 
είς ταγματάρχης καί έτεροι άξιωματικοί.

Ήμέτεραι άπώλειαι έλάχισται.
Β. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ

Τδ Γενικόν Στρατηγεϊον πρδς το ύπουργεΐον 
τών Στρατιωτικών:

Κατά καταδίωξιν έχθροΰ ύπδ ’Ανατολικής 
στρατιάς άπεκόπη ύποχώρησις ένδς Βουλγαρι
κού συντάγματος.

Τμήμ.ατα στρατιάς προελάσαντα ραγδαίως 
έκύκλωσαν πανταχόθεν αύτό έξ έγγυτατης α- 
ποσ,τάσεως. Βούλγαρος συνταγματάρχης έσπευ- 
σε νά δηλώσν) δτι παραδίδεται άνευ όρων μεθ’ 
ολοκλήρου τοΰ συντάγματος καί τών άξιωμα
τικών.

Όγδόην καί ήμίσειαν εσπερινήν οι αιχμά
λωτοι ήρχισαν καταθέτοντες τά όπλα.

(Γραφεΐον Στρατιωτικών πληροφοριών).
Τδ παρά τφ Γενικώ Στρατηγείφ γραφεΐον 

Στρατιωτικών πληροφοριών όιεβιβασε προς το 
ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών το κάτωθι τη
λεγράφημα :

«Τριήμερος ήρωικός άγών ημετερας Στρα
τιάς Κέντρου Κιλκίς έστέφθη σήμερον δι’ ύ- 
περλάμπρου θριάμβου. Έχθρός συντρίβεις ύπό 
διήμερου ορμητικής έπιθέσεως και κλονισθεις 
έτι μάλλον’διά νυκτερινής ένεργείας ήμετέρων 
έκάμφθη όλοσχερώς σήμερον πρωίαν διά. γενι
κής έπιθέσεως πυροβολικού και πεζικού καί 
δι' ορμητικών έφόδων διά τής λόγχης είς πλεϊ
στα σημεία χαρακώσεων αύτοΰ. ‘Αλωθεντων 
τών υψωμάτων αύτοΰ ό εχθρός κατεληφθη υπο 
πανικοΰ καί τρέπεται είς φυγήν προς βορράν. 
Ήμέτερος στρατός κατέλαβε πόλιν Κιλκίς και 
όρμφ άκάθεκτος είς καταδίωξιν προπροπαδην 
φεύγοντος έχθροΰ. ’Ηθικόν στρατιωτών μας 
πανίσχυρον είς ρώμην καί άπαράμιλλον. Ό 
Βασιλεύς μετά βαθείας συγκινήσεως ήκουσε τό 
άγγελμα τής μεγίστης νίκης, κυρίως άπδ στρα
τηγικής άπόψεως καί ύπερόχου είς έξαρσ·.ν ορ
μητικότατος ήμετέρου στρατού κατασυντρί- 
ψαντος κραταιοτάτην φυσικήν καί τεχνικήν ά
μυναν».
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*0 μέγας θρίαμβος εις τό Κιλκίς

Πρδς τδ ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών Α- 
πεστάλη έκ Θεσσαλονίκης τδ Ακόλουθον τη
λεγράφημα : -

«Έκ πληροφοριών πρδς Στρατηγεΐον περί 
δυνάμεως έχθροΰ νίκη Κιλκίς θεωρείται ώς πο
λεμικόν μεγαλούργησα. ’Αμυνόμενοι οί Βούλ
γαροι ήσαν ισάριθμοι πρδς τού; επιτιθέμενους, 
διότι άντιστάντα πρό τοΰ Κιλκίς έχθρικά στρα
τεύματα ΑπετελοΟντο έκ μιΑς ταξιαρχίας καί 
άλλων ανεξαρτήτων τμημάτων. Έν τούτοις ή 
ήμετερα έπίθεσις ήδυνήθη νά καταβάλγι τήν 
ίσόπαλον Αριθμητικώς άμυναν διεξαγομένην 
άπδ τής Αληθώς φρουριακής αμυντικής γραμ
μής ύποστηριζομένης προσέτι διά τοπομαχι- 
κών τηλεβόλων.

Μόνον δι’ ήρωίσμοΰ ήτο δυνατόν νά εκτε
λεστή. τοιοΰτον μεγαλούργημα.

Ό αύτδς χαρακτηρισμός δύναται νά δοθί! 
καί είς τήν ήμετέραν προέλασιν καί πρός τά 
άλλα μέτωπα, τδ Ανατολικόν καί τδ δυτικόν 
καί πρδς τάς διευθύνσεις ταύτας, τά τοσοϋτον 
θρικμβευτικώς καί ραγδαίως προχωρήσαντα ή
μέτερα στρατεύματα είχον νά άλώσουν θέσεις 
όχυρωτάτας φυσικώς ένισχυθείσας διά σειράς 
χαρακωμάτων καί προστατευομένας σχεδόν 
παντοΰ δι’ εδαφικών δυσχερείων, αί όποΐαι 
προεκάλουν τήν ταχεΐαν και έλιυθέραν χρήσιν 
τοΰ πυροβολικοί. Διά νά ένεργήσρ τδ πυροβο
λικόν έδέησε νά κατασκευασθώσι δρόμοι ύπδ 
τοΰ μ.ηχανικοΰ, άναπτύξαντος Αξιοθαύμαστου 
καί έπιτυχή δραστηριότητα. Έπί πλέον καθ’ 
δλο τδ μήκος τών δυο τούτων μετώπων ό 
έχθρδς ήμύνετο έν Αριθμητική ΐσότητι δυνά
μεως. Είς τινα δέ σημεία καί έν υπεροπλία. 
Οδτω καθ’ ολην τήν έκτασιν τής ήμετέρας 
παρατάξεως οΐ Βούλγαροι Αντέταξαν τέσσαρας 
πλήρεις μεραρχίας, τήν 3ην, βην, 1 Ιην, 13ην 
καί μίαν ταξιαρχίαν τής 10ης μεραρχίας. Εί
νε δέ γνωστόν δτι ή συγκρότησις τής 10ης 
Βουλγαρικής μεραρχίας περιλαμβάνει δύναμιν 
ύπερδιπλασίαν τής ήμετέρας.

Αί λεπτομέρειαι περί Ανδρείας τών ήμετέ- 
ρων καθ’ δλην τήν έκτασιν τοΰ άγώνος συγκι- 
νεϊ τήν ψυχήν διά τής εύγενεστέρας υπερηφά
νειας.

"Έκαστος Αξιωματικός, έκαστος όπλίτης.'ήτο 
ίΐς ήρως. Οΐ στραιιώται ΐκέτευον τούς Αξιω
ματικούς νά μην εκτίθενται είς τήν πρώτην 
ΥΡΧμμήν, οί δέ Αξιωματικοί ματαίως παρώ- 
τρυναν τούς στρατιώτας νά προχωρώσι προκα- 
λυπτομενοι. Έν τώ πυρετώ τής έφόδου ή προ>- 
φύλαξις εαυτών ήτο ή τελευταία σκέψις πάντων.

(Γραφεϊον Στρατιωτικών πληροφοριών).

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (23 ‘Ιουνίου,
Τήν πρωίαν άνεκοινώθησαν τά εξής τηλε

γραφήματα έκ τοΰ θεάτρου τοΰ πολέμου άγ- 

γέλλοντα νέας ένδοξους μάχας καί νίκας τών 
ήμετέρων :

«Στρατιά δρώσα είς χωρίον Λυγκοβάνην 
κατήγαγε νέον θρίαμβον. Διά κοινής ένεργείας 
τών έκεϊ μεραρχιών ό έχθρδς προσβληθείς μετά 
λυσσώδους σφοδρότητος, έγκατέλιπε τάς θέ
σεις αύτοΰ, καθ’ δλην τήν γραμμήν ΆαχανΑ, 
φεύγων έν άταξίμ ,σπείρων παντοΰ έν τί) φυγή 
του υλικά, έξαρτήματα καί 1600 όπλα.

Τά ήμέτερα στρατεύματα καταδιώκουσι 
κατά πόδας τδν εχθρόν. Χαρακτηριστικόν τοϋ 
Ακράτητου ενθουσιασμοί» καί τής Ανδρείας τών 
στρατιωτών μας, άντιθέτως πρός τδ περίτρο- 
μον ήθικδν τοϋ εχθροί», εί»ε και τοΰτο, το 
πράγματι πρωτοφανές διά τά χρονικά τώ» μα
χών. Οί άνδρες μιάς συζυγαρχίας, άντιλη- 
φθέντες είς μικράν σχετικώς Απόστασιν Βουλ
γαρικόν τάγμα, προσήγγισαν αύτό καί δι’ έπι- 
θέσεως άπεριγράπτου ορμητικότατος έτρεψαν 
τδν εχθρόν είς Ακατάσχετου φυγήν».

Ή ’Ανατολική στρατιά, εξακολουθούσα 
προέλασιν, έπί άλωθεισών θέσεων Λαχανά, 
κατέλαβε 12 πυροβόλα καί πολλά βλητοφόρα, 
έγκαταλειφθέντα παρά τοΰ έχθροΰ.

«Οί ήμέτεροι, προχωροΰντες διά μέσου τής 
έκπορθηθείσης Αμυντικής εχθρικής γραμμής, 
μένουσι κατάπληκτοι προ τής πληθύος τών ο
χυρωματικών έργων, άτινα οΐ Βούλγαροι ειχον 
κατασκευάσει έπί τών φύσει όχυρωτάτων τού
των θεσεων.

«Καθ’δλο τό βάθος τής άμ.υντικής γραμ
μής είχον Ανοιχθγ αλλεπάλληλοι σειραι όρυγ- 
μάτων είς ύψος όρθίως πυροβολοΰντος. Έπίσης 
πυροβολικόν έκαλύπτετο ύπό χαρακωμάτων.

♦ ·
«Μεταξύ τών αιχμαλώτων εύρίσκεται καί 

Έλλην υπηρετών παρά τώ Βουλγαρικώ στρα- 
τω, οστις άφηγήθη οτι ή είς τήν διεύθυνσιν 
ταύτην άμυνθεϊσα Βουλγαρική δύναμις ήτο πο- 
λυαριθμοτάτη · καί δτι ό εχθρός έπ; τοσοϋτον 
κατεπτοήθη πρό τής όρμητικότητος τών έπι- 
θέσεων τών ήμετέρων, ώστε έτράπησαν είς &- 
τακτόν φυγήν».

«’Αλλεπάλληλα καταφθάνουν χαρμόσυνα 
Αγγέλματα τών νέων νικών, παριστώντα παν- 
ταχοΰ πλήρη τοϋ έχθροΰ τήν άποσύνθεσιν.

Τά ήμέτερα στρατεύματα, όρμώντα βορειο- 
δυτικώς τοΰ Κιλκίς καί προελαύνοντα κατε- 
δίωξαν τόν φεύγοντα έχθρόν καί κατέλαβαν τά 
βορείως του Γιαννέ υψώματα, όπόθεν διά δρα- 
στικωτάτου πυρός τοΰ πυροβολικοί παρέλυσαν 
τάς έκ 15,000 Ανδρών έχθρικάς φάλαγγας αι- 
τινες ούτως άπεσυνετέθησαν έντελώς.

«Ή ύποχώρησις μετεβλήθη είς άκατάσχε- 
τον, ίλιγγιώδη φυγήν. Έτέρα έχθρική φώ- 
λαγξ, φεύγουσα είς Μοράφταν, καταδιώκεται 
ύπό τοΰ ήμετέρου ίππικοΰ. Μία ήμιλαρχία, 
προηγούμενη είς τήν καταδίωξιν, ήχμαλώτι- 

σεν εκατόν εχθρούς καί κατέλαβε καθ’ οδόν 
απειρίαν οπλών καί πυρομαχικών πεζικόΰ,άφε- 
Οέντων. παρά τοΰ φεύγοντας έχθροΰ»·

*0 διοικητής τής έπιλαρχίας τηλεγραφεί τά 
εξής: ,

«'Ορμή ήμετέρων υπέροχος καί Απερίγρα
πτος. Άδυνατοΰμεν νά περισυλλέξωμεν λάφυ
ρα, διότι έξακολουθοΰμεν απανταχού τήν κα
ταδίωξή τοΰ έχθροΰ.

Στρατιά, άλώσασα Αμυντικήν γραμμήν έκυ- 
ρίευσε, πλήν 12 πυροβόλων καί 3 πολυβόλων, 
πλήθος μεταγωγικών καί ύλικου.

Όμοίως συνέλαβε 200 αιχμαλώτους, μετα
ξύ τών οποίων £να ταγματάρχην καί δύο κα
τωτέρους Αξιωματικούς».

Τό Γραφείου του Τόπου Θεσσαλονίκης τη
λεγραφεί τά έςής :

Ούδεμία έκ μέρους τοΰ στρατού Αταξία. Ό 
'καθολικός ίερεύ, αναφέρει μετά φρίκης κρεουρ- 
γήσεις χιλιάδων Μωαμεθανών είς δλα τά πε
ρίχωρα ένθα μένουν γυναΐκές τινες. Οί Τούρ
κοι τοΰ Κιλκίς,, χίλιο» περίπου, δέν ύπάρχουν, 
έζαφανισθέντες ύπό τών Βουλγάρων.

’Επίσης τό Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης 
τηλεγραφεί τά έςής :

«Κατάπληξη» προξενεί ένταΟθα γεγονός Α- 
ποκαλυφθέν έκ κατασχεθέντων έπισήμων Βουλ
γαρικών στρατιωτικών εγγράφων καί καταθέ
σεων αιχμαλώτων. Οΐ Βούλγαροι είχον σχε
διάσει γενικήν κατά τής Θεσσαλονίκης έπίθε- 
σιν διά τήν Τετάρτην 19 λήγοντος. Τούτου 
ένεκα άνεχώρησεν ό Χεσάπτσιεφ εντεύθεν τήν 
Δευτέραν 17ην τοΰ μηνός. Οί Βούλγαροι ήλπι- 
ζον δτι θά έδίδετο είς αυτούς εικοσιτετράωρος 
προθεσμία πρός έκχένωσιν τής Θεσσαλονίκης, 
ήτοι μέχρι τής εσπέρας τής Τρίτης, οπότε Αν- 
τιτάσσοντες Αντίστασιν θά έμάχοντο έπί τινας 
ώρας μέχρις δτου θά ήρχιζεν ή γενική έπίθε- 
σις τών Βουλγάρων. Τοιουτοτρόπως εξηγείται 
δτι δ Ελληνικός στρατός έπιτεθείς τήν Τε
τάρτην πρωίαν κατά τοΰ Βουλγαρικού εύρε τούς 
Βουλγάρους ετοίμους είς τάς θέσεις των».

♦
* * .

« Ό Στρατηγός Χασάν Ταξίν πασσάς όμι- 
λών προς ξένον δημοσιογράφον ένταΟθα έξέ- 
τόν θαυμασμόν του διά τούς καταπληκτικούς 
θριάμβους τοΰ Ελληνικού στρατοΰ καί ιδίως 
τήν έκπόρθησιν τή στρατηγικής καί όχυρωτά- 
της θέσεως Λαχανδ, ή'τις Αποτελεί, λέγει, 
τήν κλείδα τής πρδς τάς Σέρρας όδοΰ».

ΪΠΑΡΧΟΓΝ QPAIAI ΓΤΝΑ1ΚΕΣ;
Ύπάρχουν ήδη &ραίαι γυναίκες ; Έάν δώ· 

σωμεν πί,στιν είς τά γραφόμενα τον Μαρσέλ 
Πρεβώ — ένός Από τονς προσφιλέστερους, ώς 
γνωστόν, είς τάς κυρίας σγγραφέως—πρέπει 
νά παραδεχθώμεν, οτι ώραίαι γυναίκες δεν ύ
πάρχουν σήμερον. Αυτός λαμβάνει ώς τύπον 
καλλονής τήν Άφροδ'.την τής Μήλου και επί 
τή βάσει τού σοφίσματος αύτοΰ—θά είπωμεν 
κατωτέρω διατί, είναι σόφισμα—Αποπειράται 
ν’ Απόδειξη δτι γυναικεία καλλονή δεν ύφίστα
ται σήμερον, δπως τουλάχιστον τήν Αντελαμ- 
βάνοντο οί Αρχαίοι "Ελληνες.

Σημειωτέοι·, δτι δ διαπρεπής συγγραφείς δέν 
περιώρισε τήν ίρευνάν τον είς Παρισίους μό
νον. Άφοΰ έξήτασε τάς Ιλευθέρας τών Παρι
σινών βουλεβάρτων καί τάς Αριοτοκράτιδας κυ
ρίας, είσήλθε μίαν ώραίαν πρωίαν εις τον σι
δηρόδρομον καί μετέβη είς τό Δονδΐνον και 
άπό εκεί μετέβη είς τό Βερολίνου καί εϊτα εις 
τήν Βιέννην καί είς δλας τάς πρωτεύουσας,δπον 
προέβη είς τάς Ιδίας έρευνας και κατέληξεν 
είς τά ίδια πάντοτε συμπεράσματα.

Διά νά ίχη δέ ήσυχον τήν συνείδησίν τον, έ
κρινε καλόν νά Ιξετάση τάς σημερινός γυναίκας 
καί εις τήν φυσικήν των κατάστασιν, δοθέντος 
δτι εις τά βουλεβάρτα τών μεγαλουπόλεων πα
ρουσιάζονται δλαι διάφοροι τοΰ δτι είναι καί 
επομένως καί ή γυναικεία καλλονή παρουσιά
ζεται νοθευμένη.
^Μετέβη λοιπόν, ό Πρεβώ είς τό Βιάριτς 
καί είς τό Δίξ-Λέ-ΜπαΙν ώς και είς δλας τάς 
Αλλας λοντροπόλεις, κατεσκόπευσεν Από τάς σχι
σμάδας τών θαλαμίσκων καί ξενοδοχείων δπως 
περίπου κάμνονν οί Γαβριάδες και τό Αποτέ
λεσμα ύπήρζεν δτι Απορεί τώρα καί δ Ιδιος 
πώς έπειτα Από τήν Αηδίαν τήν οποίαν ήσθάν- 
θη, κατώρθωσε νά ίπιστρέψη υγιής είς Πα· 
ρισίους.

Κόραι είκοσι χρόνων μέ βυτίδας, γυναίκες 
τριάντα χρόνων 3νευ δδόντων, σώματα έλλειπή, 
στρεβλά, πρόσωπα ρεκνά, κόμαι ψευδείς, ήτις 
τοιαύτη είναι ή γαναικεϊα καλλονή τής σήμερον.

"Οσον Αφορφ τάς λεγομένκς βασίλισσας τοΰ 
συρμού, αύτάς δέν θά κατεδέχοντο οΰτε νά 
τάς'Ατενίσουν οί Αρχαίοι "Ελληνες, δν %ζων είς 
τήν εποχήν των. "Εχουν περισσότερα νεύρα 
παρά ώραίας γραμμάςΐ>·

Έδώ Ακριβώς Απατάται ό ’Ακαδημαϊκός καί 
θά συμφωνήσουν, ύποθέτω, δλοι οί Αναγνώοτα, 
δτι ή Αποψις τοΰ ζητήματος, τήν δπβίαν λαμ
βάνει, μόνον ώς σόφισμα είναι δυνατόν νά χα- 
ρακτηρισθή.

Πράγματι, Αφοΰ καμμία έκδήλωσις τής ση
μερινής ζωής δέν δμοιάζει μέ τάς έκδηλώσεις
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τήί ζωής των Αρχαίων, άφοΰ άλα είναι σήμε
ρον διαφορετικό άπό δ.τι ήσαν τότε, #ά ήτο 
πολΰ περίεργος ή άζίωσις τοΰ νά μείνη Αναλ 
λοίιοτο; ήάντίληψις τής γυναικείας καλλονής.

At γραμμωτής 'Αφροδίτης τής Μήλον εϊ· 
νρι καλαΐ δια τδ άγάλματα καί τδ μουσεία, Τα 
νεΰρα των σημερινών βασιλισσών τον συρμόν 
είναι έκεϊνα δπου χρειάζονται δια τήν Αντίληψίν 
μας και τήν εποχήν μας- Γυναίκες &ρα~αι Επο
μένως—δπως Αντιλαμβάνεται τήν ώραιόττ.τα ή 
σημερινή ίποχή—φαίνεται οτι ΰπάρχουν, παρ’ 
οσα και Αν λέγη ό Πρεβα· ‘Ίσως νδ μήν Απο
τελούν τήν πλειονοψηφίαν. Άλλά ποιος μας 
βέβαιοί, Ζτι τήν Απετέλουν εις τήν Αρχαιότητα, 
ουμφώνως μέ τήνάντίληψιν τής ίποχή ς ίκείνης;

X.

L’ANNEE MONDIALE ILLUSTREE
Διευθυντής Jules Martin

Παγκόσμιος ετήσια εικονογραφημένη έπιθεώρησις, 
έκδυθησομένη τέλος Ιανουάριου 1913, σ/ήμ. 2-Χ20, 
άριστοτε/νιχώς δεμένη. Σελίδες άνω τών 1000, πολυ
άριθμοι εικόνες, χάρται, σχέδια, πίνακες κ. τ. λ.

Συνεργασίφ τών διαπρεπεστέρων καλάμων έν οις οι 
κ. κ. Δεσανέλ πρόεδρος τής Βουλής, ό ναύαρχος 
πρώην ΰπουργδς Ριενιε, ό I. Κλαρετύ, δ Μεζιέρ, δ 
Λικάρ κ. τ. λ.

"Ολα* αί πληροφορία», άτατιάτικαί, ίφευ- 
ρέύεις, άνακαλήι^ης, πρόοδο», έργα, μεταρ· 
ρυόμίάης, έπίάημοι κινήόί»ς, πόλεμοι, ίπει- 
όόδ*α, έπαναάτάόεις, πολιτική κίνηόις, κοι
νωνική, οίκονομική, βιομηχανική, ίμπο- 
ρική, καλλ»τ«χτική, κ.τ.λ. ζητήματα έκ" 
κληόιαΦτικά, γυναικεία, όννέδρια διάφορα, 
Απεργία», άθλητιάμός, άεροπλόΤα, περιηγή
σεις, γεωγραφία, έορταί, μονομαχίαι, κατα- 
ύτροφαί, δυστυχήματα, έγκλήματα, ν«κρο- 
Οογίαι κ.τ.λ.

Παν δ,τι τέλος άνάγίταΐ βΐς τδν κινητήριου μη
χανισμόν έκάστοο Κράτους, περιλαμβάνεται έν 
αΰτφ. Είδικώς δε διά τήν Έλλάδμ άφιεροΟται Ιδι 
αίτερον κεφάλαιον έκτάκτου ένδιαφέροντος κατ’ 
επισήμους πληροφορίας τής έν Παρισίοι; Έλλην. 
Πρεσβείας- Τιμδται μόνον φρ. 14

Συμπληρώνατε το δελτίου κατ 
ότείλατε είς γοαφεϊον «Φύιίεως».

’Επιθυμβ νδ λάβω Sv Αντίτυπον τοΰ 
ΑΝΝΕΕ MOXDIALE, Αμα τή ίκδόσειτου. 
ΎπογραφΗ
Διενθυνάις 

Τόπος

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΛΙΣΕ

Έν τοίς έργαστηρίοις τής «Φύσεως» κατασκευά
ζονται τυπογραφικά κλισέ, ήτοι ΦωτοζιγκογραφΙαι— 
Χαλκογραφίας ευλογραφίαι διά περιοδικά, εφημερίδας, 

συγγράμματα, ρεκλάμας κατ;· 
στημάτων, επικεφαλίδας επι
στολών, εΐχο/ογραφιμένα δελ
τάρια κ.τ.λ.

Επίσης χαταοκευάζονται 
σφραγίδες δλων τών ειδών και 
έπιγραφαί έπΐ πορσελλάνης 
καί μετάλλων

Εΐδικότης καί ταχΰτης διά 
τάς παραγγελίας τών επαρχιών. ■

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΙΝΤΕΖΗ Σωκράτους 2 Άθήναι

ΘΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΣΑΣ i
Άποστέλλοντες τήν φωτογραφίαν σας 

μί Ιδιόχειρον σημείωσιν τοΐ> όνόματός σας, 
τής ήλικίας σας τοΰ έπαγγέλματός σας, τοΰ 
τόπου τής γεννήσεώς σας καί Αν ήσθε έγ
γαμος δχετε μετ' όλίγον Απάντησιν Ακριβώς 
περί τοΰ παρελθόντος τοΰ παρόντος καί 
τοΰ μέλλοντός σας. Δια τής έξετάσεω; τή; 
φυσιογνωμίας καί των χαρακτηριστικών 
οίασδήποτε μορφής Αποδείκνυται ή πορεία 
τοΰ βίου παντός Ανθρώπου- ΙΙασα αϊτησις 
δέον νά συνοδεύεται μέ μικραν Αμοιβήν, 
3—5 δρ. ήτις χρησιμεύει δι Αγαθοεργόν 
σκοπόν- Η Απάντησες Κγγραφος-
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