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Το Λευκόν .Opos
Όΐάνακά^νιβς ζον Ζϊευήοΰ “Ορους.

,'Γό Λευκόν “Ορος άνεκαλύφθη μόλις δύο αιώ
νας .και ήμισυ μετά τήν άνακάλυψιν τής Αμε
ρικής, άκριβώς καθ’ ήν εποχήν οί μεγάλοι θα
λασσοπόροι. τοΰ 18ου αίώνος διηρεύνων τά αρ
χιπελάγη τοΰ Ειρηνικού Ωκεανού. 01 δέ κάτοι
κοι τής Γενεύης έβλεπον νοτιόθεν τής πόλεως 
των ΰψηλάς χιονοσκεπείς κορυφάς, άς έκάλουν 
τά Κατηξμμένα ϋρη, καί συγκεχυμένως έγνώ- 
ριζον. δτι ύπήρχον εκεί έκτεταμέναι σωρεϊαι 
χιόνων τάς οποίας ώνόμαζον οί ηαγετ&νες 
τή; Σαβοΐας.

Τφ 1741 είς “Αγγλος δνόματι Οΰΐνδαμ, 
διερχόμενος τής Γενεύης, εσχε τήν περιέργειαν 
νά γνωρίση τά μέρη ταΰτα καί λαβών μεθ’ έαυ - 
τοΰ συμπατριώτας 
του τινάς διωργάνω- 
σεν δδοιπορίαν, καθ' 
ήν μεταβάντες κατά 
πρώτον εις Σάμο- 
νιξ, ήρώτησαν τούς 
κατοίκους.

— Τί υπάρχει ό
πισθεν τών- δρυών 
αυτών; .

— Μόνον πάγοι· 
είνε οί παγετώνες 
τών Λασών !

— Καί όπισθεν 
αυτών;

— Κατόπιν; Τί
ποτε. 'Όλο πάγοι 
είναι, Κύριοι.

Ό Οΰΐνδαμ . δεν . 
ηΰχαριστήθη άπό 
τά ολίγα ταΰτα, 

Τό Λιυκόνδρος Ατώμτνον άπό τοΰ γϋλΐιχοΰ έδίφους toil 
ΣαμονΙξ. Ή πρός ιό μέρος τούτο κλίσιςτοϋ βρονς 
tlvo σχέτικως ήπίο.

άλλ’ άνερριχήθη έπί τοΰ Μοντάβερ όρους 
καί άνεκάλυψε παμμεγέθη έκτασιν παγομένων 
μερών,ήν δεν ήδυνήίΐη ά'λλως νά περι.γράψη ή 
παραβάλλων αυτήν πρός τήν επιφάνειαν τής 
λίμνης τής Γενεύης, ής τά κύματα θά ήδύναντο 
αίφνιδίως νά στερεοποιηθώσιν, έν ώρρ, τρικυ
μίας. 'Η έκφρασις αΰτη ήτο επιτυχής, .καθόσον δ 
Ούΐνδαμ άνεκάλυψε καί έβάπτιρε τήν ΊΙαγ<α~ 
μένην ταύτην Θάλασσαν. Δεν έβλεπεν όμως 
έτι τό Λευκόν ’Όρος, καί ούτινος ή κορυφή έ- 
καλύπτετο είς τό σημεϊον εις δ εΐρίσκετο, ύπό 
τών άλλων υψηλών κορυφών τών δρέων.

Άλλ’ ή διήγησις αΰτη τών Άγγλων έξήγειρε 
τήν γενικήν περιέργειαν' είς δέ ζωγράφος φυ
σιολόγος τής Γενεύης δ Βουρρή,. όστις έπί 
τούτφ είχε γίνη ψάλτηςέν τή Μητροπόλει, διά 
ν’ αύξηση τάς άπολαβάς του καί τά μέσα τής 
διερευνήσεως, διέτρεχε τά πέριξ ταΰτα μέρη, 
πανταχόσε, μετέδωκεν ακριβέστατος περιγραφάς, 

άλλα καί περίεργο· 
τάτας, δεν κατώρ- 
θωσεν όμως νά έκ- 
τελέση τήν άναβα- 
σιν.

Ένέτει 176Q, εις 
νέος φυσιολόγος, κα
θηγητής έν .Γενεύη, 
δ Όράτιος Βενέδι- 
κτος δέ Σωσύρ, έπε- 
χείρησε πρώτον τα- 
ξείδιον εις Σάμονιξ 
καί ελαβεν. · έκτοτε 
τήν τόλμην νά-άν· 
έλθη είς τήν κορυ
φήν, .ύπεσχέθηι δέ 
γενναίαν άμοιβήν είς 
όντινα ήθελε τφ υπό
δειξη τήν δδόν καί 
τόν δδηγήση.

Έκίοτε-δλοι δσοι
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έν τφ τόπφ τούτφ έγνώριζον Οπωσδήποτε 
τό δρος έπολλαπλασίασαν τάς^Αποπείρας αυτών. 
*0 άγων ούτος διήρκεσεν εϊκοσιν εξ έτη. ^Τφ 
δέ 1786 είς νέος οδηγός, ό ’Ιάκωβος Βαλμάτ, 

■ δστις ΐσχυρίζετο, δτι’μόνος αύτός ειχεν εύρη 
τήν οδόν, ένόμισεν δτι αφίκετο είς τό τέρμα, 
διερχόμενος έκ τής στενωπού μεταξύ τοΰ ϋδΐϊΐβ 
du Goutor καί τοΰ Λευκού Όρους. Είναι 
πράγματι ή οδός, ήν ακολουθοΰσι τήν σήμε
ρον. Τή δέ 8η Αύγουστου, 1786, συμπαρα- 
λαβών καί μάρτυρα τής ανακαλύψεώς του τόν 
Δόκτορα Πακκάρ, έπεχείρησε τελειοτέραν ανά- 
βασίν του.

Ό δέ Σωσύρ έξετέλεσε τήν Ανάβασίν του τό 
έπόμενον έτος. Τήν δέ 3ην Αύγουστου 1787 
έξίκετο είς τήν κορυφήν μετά 17 οδηγών, ώς 
λέγεται,δτεΑφιχθείς είς τό τέρμα, ένεθυμήθητούς 
τόσους άκαρπους προγενεστέρους αύτοΰ κόπους 
καί μή δυνηθείς νά συγκρατήση τόν θυμόν του 
έκτυπη σε διά τοΰ ποδός του τό ήττηθέν έδαφος 
τέλος. *0 άτυχής ’Ιάκωβος Βαλμάτ έξηφανίσθη 
τφ 1832 έν τινι εκδρομή μονομερή, ήν ειχεν επι
χείρηση πρός άναζήτησιν τών χρυσών φλεβών, 
ούδέποτεδέ ανευρέθη τό σώμα του.

Άπό τής εποχής ταύτης αί αναβάσεις εΐς τό 
Λευκόν Όρος έπολλαπλασιάσθησαν, τά δέ μέσα 
πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού έτελειοποιήθησαν 
τόσον, οσον τήν σήμερον οί άκρως θιασσώται 
αύτών. τών κινδύνων περιφρονοΰσι τό Λευκόν 
"Ορος, προτιμώντες ν άναρριχώνται έπί τών 
περιβαλλόντων αύτό αιχμηρών ίψωμάτων.

Ό πρώτος ανελθών γάλλος, ήτο δ κόμης δέ 
Τίλλυ, τφ 1834. ‘Η δέ πρώτη άνελθοΰσα 
γυνή τφ 1838 ήτο επίσης γαλλίς, ή Δεσποινίς 
Ένριέττη δ’ Άγγεβίλ. Διηγούνται δ’ έπίσης 
ώς χαρακτηριστικήν καί τήν τής θαλαμηπόλου 
Μαρίας Παραδέ τφ 1810, ήν ή ιδία διηγείται 
ώς έξης: «’Ήμην πτωχή υπηρέτρια, δτε οί ο
δηγοί μοί είπον ημέραν τινά : «Θά άναβώμεν 
έκ& έπάνω. Έλθέ μαζύ μας, οί ξένοι θά σέ 
θαυμάσωσι καί θά σοί δώσωσι δώρα». Τοΰτο 
μέ έπεισε καί Ανεχώρησα μετ’ αύτών. Εΐς τό 
Μέγα Πλατώ δέν εΐμπόρεσα νά προχωρήσω, ή
μουν άσθενής καί πλαγιασμένη έπί τής χιόνος! 
"Ησθμαινα ώς πτηνόν πολύ θερμασμένου. Μέ 
συνέλαβον άπό τούς βραχίονας, καί μέ έσυραν, 
Αλλά εΐς τούς Ερυθρούς Βράχους δέν ήδυνά- 
μην νά προχωρήσω καί τοίς είπον: «Ρίψατέ με 
εΐς ένα λάκκον καί πηγαίνετε δπου θέλετε.» 
«Πρέπει νάφθάσωμεν εΐς τήν κορυφήν» μοΰ 
άπεκρίθησαν οί οδηγοί. Καί τότε μέ συνέλαβον, 
με έσυραν, μέ απώθησαν, μέ έσήκωσαν εΐς τάς 
χείρας των καί τέλος έφθάσαμεν δπου ήθελον. 
Είς τήν κορυφήν δμως δέν έβλεπον καθαρώς 
πλέον. Καί δέν ήδυνάμην ούτε νά άναπνεύσω 
ούτε νά δμιλήσω· μοί έ'λεγον δέ, δτι πράγματι 
ήμουν Αξιολύπητος».

*11 Άνάβαάιρ*
Ή άνάβασις. έπί · τοΰ Λευκού Όρους γίνε

ται σήμερον υπό πολύ εύκολωτέρας συνθη · 
κας" άλλά μή νομίση τις, δτι δύναται νά 
επιχείρηση ταύτην ώς κοινόν περίπατον εξο
χικόν, καΓάνευ άλλων έφοδίων ή τών ελαστι
κών περικνημίδων καί τής καλής θελήσεως.

'Η πρακτική τοΰ άλπινισμοΰ άπαιτέΐ έν 
πρώτοις όλάκληρον ειδικήν έξάρτησιν άποσκευών 
καί μηχανημάτων. Ή ενδυμασία παρουσιάζει 
έκ πρώτης Απόψεως δυσκολίαν, διότι κάμνει 
πολύ ψύχος εΐς τό Λευκόν Όρος καί μάλιστα 
πριν ή φθάση τις εΐς τήν κορυφήν· άλλ’ ένεκα 
τής σωματικής άσκήσεως καί τοΰ βιαίου.βαδί- 
σματος εΐς δ υποβάλλεται άναγκαστικώς δ ά- 
νερχόμενος, συνήθως φθάνει έκεί εΐς κατάστα- 
σιν διαπνοής καί άφθονου ίδρώσεως; Δέον 
άρα νά περιβάλλη τό σώμα διά πολλαπλών 
φλανελλών άλλ’ Αρκετών χωρίς καί νά Ιμπο- 
δίζη τό σώμα άπό τάς έλευθέρας αύτοΰ κινή
σεις. Άνωθι φορεΐ φόρεμα, είδος έπενδύτου 
μάλλινου εύρυχώρου εΐς τήν ράχιν καί φέρον- 
τος έπίσης εύρέα θυλάκια διά τήν τοποθέτησιν 
τών ποικίλων εργαλείων καί χρησίμων τφ τα- 
ξείδιώτη ειδών ώς καί τών ΐδίων χειρών, οπό- 
ταν δέν κρατή τό φέρον τήν σκαπάνην αιχμη
ρόν ε’ς τήν βάσιν ραβδίον του. 'Η περισκελίς 
δέον νά ή τοΰ αύτοΰ υφάσματος μετά γόνατό- 
σκέπης, τό δέ κάτω μέρος τών κνημών περι
δένεται εντός άδιαβρόχου περισκελίδος ή διά 
μακράς ταινίας έξ έριοιίχου περιβαλλομένης, 
κατά τήν συνήθειαν τών ’Ιταλών βοσκών- φέ- 
ρουσι δέ υποδήματα χονδρά μετά σιδηρών καρ
φιών έσωτερικώς περιβαλλόμενων διά διφθέ- 
ρας (γούνας). ’Εν περιπτώσει δέ καταιγίδος ή 
βροχής ή καί θυέλλης καλύπτουσι τήν κεφαλήν 
διά καλύμματος έκ καουτσούκ ή καλλίτερον 
διά μεγάλου μανδύου, δν επίτηδες μετακομίζει 
είς φύλαξ. Έπίσης τάς χείρας προφυλάττΟυσι 
διά χονδρών μάλλινων χειροκτίων, ατινα φθά 
νουσι μέχρι τοΰ Αγκώνος" τά δέ ώτα προφυ- 
λάσσονται ώσαύτως διά χονδρού πιλιδίου, οπερ 
καλύπτει δλην τήν κεφαλήν έκτος τοΰ προσώπου.

Έάν τό ψύχος εινε εχθρός τοΰ άνθρώπου, ό 
ήλιος είνε έπίσης έτερος τοιοΰτος. Έάν ή άντα- 
νάκλασις τής χιόνος, ιδίως όπόταν εινε πρόσ
φατος ήθελεν έπιφέρει λίαν ενοχλητικός δφθ.αλ- 
μίας, προφυλάττουσι τούς οφθαλμούς όπισθεν 
καπνιστών χονδρών διοπτρών- άλλά καί τό 
δέρμα τοΰ προσώπου θά έπασχε δεινώς ύπό 
τής ήλιάσεως, έάν δέν έπροφυλάσσειο δεόντως.

Τινές ταξειδιώται φέρουσι προσωπίδας, άλλ’ 
επειδή είσίν υποχρεωμένοι, ν’άφαιρώσι ταύτην 
συχνάκις, προτιμούν ν’ άλοίφουν τό πρόσωπον 
διά παχέος στρώματος λίπους. Εσχάτως έφαν- 
τάσθήσαν ν’ αντικαταστήσουν τό λίπος διά κό- 
νεως άνθρακος. Άλλως τε δέν είνε σπάνιον νά 

α6ιον, έπί τών ώ|ΐων φέρω»Είς όδηγδ$ μετά τώ» έ'αρτημάτών 
οίκκον κάτωθι τον όποίον είρίοκετοι τά σχοινίον. Φανός 
δίΛλοι'μετος, σκαπάνη.

βλέπη τις'έπανερχο- 
μένους τούς έκδρο - 
μέΐς τούτους μετά 

• δέρματός έρυτιδωμέ-
νου.

Ό ταξειδιώτης 
λοιπόν οΰτω πως έν- 
δεδυμένοξ άπό κεφα
λής μέχρι ποδών, 
προσαρμόζει τότε έπί 
τών ώμων του τούς 
αναρτήράς δερμάτι
νου σάκκου, δστις 
έμπεριέχει τάς τρο
φός τθυ ώς καί διά
φορα άλλα εϊδη έκ 
στρατείας καί οΰτω 
γίνεται τέλειος. Κά
τωθι δέ τοΰ .σάκκου
ενρίσκεται περιεστραμμένον μακρόν σχοινίον 
έκ κανάβεωςκαλόν καί ισχυρόν. Άν δέ προσ- 
θέσητε εΐς δλα ταΰτα μίαν λυχνίαν ταξει- 
δίουκαί μίαν κολοκύνθην μέΰδωρ θά έννοήσετε 
τελείως τήν περιβολήν τοΰ Αναβάτου τών Άλ
πεων. Άλλα καί πάλιν δέν είνε πλήρης, διότι 
Απαιτείται εΐσέτι τό κυριώτερόν του δπλον, 
,τούτέστιν ή μακρά ράβδος του, ήτις άποτελεΐ- 
ται έκ ξύλου γυμνού καί στερεού, φέροντος εΐς 
μέν τό κάτω Ακρον σιδηράν αιχμήν, ϊνα στε
ρεώς βασίζεται έπί τοΰ έδάφους, εΐς τό άνω 
σκαπάνην, ήτις πρός τό έν μέρος είνε πλατεία 
καί κοπτερά εις δέ τό Αντίθετον μέρος αιχμηρά 
καί στερεά, χρησιμεύουσα άπό μέν έν μέρος 
διά τήν κοπήν ξύλων κ.τ.λ. τό δέ Αντίθετον 
διαρραγήν τών πάγων κ.τ.λ. Τό έργαλεΐον 
τούτο χρησίμευα καί διά πολλάςάνάγκας, ιδίως 
ώς ράβδος στερεά καί πρός κατασκευήν βαθμι
δών κλίμακος εΐς μέρη παγετώδη καί επικλινή. 
Τό σπουδαιότερον δέ, δτι έσωσε πολλάκις τήν 
ζωήν τών Αναβατών, βυθιζόμενου τό έργαλεΐον 
νοΰτο στερεώς έπί τοΰ πάγου, έκ τής διολισθή- 
σεως ή καί προσαρμοζόμενον δίκην αγκίστρου 
έπί βραχωδών μερών.

Οί άναβάται, ή άλπινισταί κοινώς εκεί 
λεγόμενοι, αν καί κατέχουν πάντα τά Ανωτέρω 

■ μέσα πρός δδοιπορείαν εΐς τά παγετώδη ταΰτα 
' μέρη, θά διέπραττον μεγίστην άφροσύνην έάν 
έπεχείρουν μόνοι τήν πρός τό Λευκόν Όρος 
άνάβασίν των. Τοϊςχρειάζονται έτι οί οδηγοί καί 
προσέτι οι μετακομισταί τών άποσκευών των. 
Οί όδηγοί ούτοι Ανήκουσιν ε’ς αληθείς δυνα
στείας, καταγόμενοι έκ τών πρώτων Ανθρώπων, 
οϊτινες διηυκόλυναν τήν πρός τό Δενκόν δρος 
οδόν καί ούτοι εΐσί, μετά τόν Σωσύρ οί Βαλ
μάτ, οί Κουτερ, οί Σίμων, οί Παγιότ, κ τ.λ.

01 άνθρωποι Ου- 
τοι γινώσκο,υσιν δλα 
τά μνότήρια·. τού ο
ρούς· ή δέ συνήθεια 
τοΰ κινδύνου δέν 
τούς κατέστησεν Α
παίσιους δπως τούς 
ναυτικούς. Τουναν
τίον γινώσκουσιν δτι 
τύ πλέϊστον τών δυ
στυχημάτων δόναν- 
ται νά προληφθώσι 
διά τής φρονήσεως 
καί τής ψυχραιμίας- 
Ύπολογίζόυσι δέ 
πρό παντός ■ έπί τής 
στερεότητος τών πέ
διλων αυτών, τών 
σχοινιών καί τών ρά

βδων των, ώς έπίσης καί έπί τής δυνάμεως τών 
. μυών των καί τής Ασφαλείας τοΰ βλέμμα

τός των.
Έν Σάμονιξ διατηροϋσι πάντες ούτοι .συν

δικάτου καί εργάζονται κατά σειράν; Μερικοί 
περιηγηταί παραπονοΰνται κατά τοΰ σύστημα- 
τος τούτου, διότι δέν δύνανται νά εκλέξουν, 
άλλ’ έχουσιν άδικον, διότι πάντες έχουσι τήν 
αύτήν Αξίαν καί πάντες εΐσί πάντοτε πρόθυμοι 
καί άφοσιωμένοι, περιφρονοΰντες τούς κινδύ
νους καί τόν θάνατον. Άλλ’ ούτοι δέν· άφο- 
σιοΰνται μόνον εΐς τά κέρδη των άλλά καί 
τή έπιστήμη.

Ό Τυνδάλλ έπιχειρών τήν καταμέτρησή 
τής θερμοκρασίας έν αύτή τή καρδία τοΰ .πά
γου, έλαβεν ήμέραν τινά ανάγκην νά έξορύξη 
λάκκον Αρκετά βαθύν. Ή σκαπάνη τής. ρά
βδου του ήρκει διά τήν έξόρυξιν τοΰ λάκκου, 
Αλλ’εΐχον λησμονήση εις τήν καλύβην τό 
πτύον διά τήν μεταφοράν τών συντριμμάτων. 
Ό Αύγουστος Βαλμέτ τότε χωρίς νά εϊπη. τί
ποτε, χωρίς ό Τυνδάλ, δστις θά τόν ήμπόδιζε, 
νά Αντιληφθή τι, Αφήρεσε τά τεμάχια διά τής 
χειρός του, ή δέ εργασία αΰτη διήρκεσεν ' έπί 
πολύ, έως δτου ή βιαιότης τής τρικυμίας ήνάγ- 
κασέ τούς πάντας ν’ αποσυρθώσι, μόνον δέ τότε 
ό Βαλμέτείπετόΐς συντρόφοις αύτοΰ. «Νομίζω 
δτι αί χέΐρές μου έπάγωσαν.» Είνεδέ γνωστόν 
οτι ή λέξις αΰτη δηλοΐ Απώλειαν παντελή.

Μετά τήν πρόσληψιν τών ό&ηγων, ους ό α
ναβάτης τοΰ Λευκού ’Όρους δύναται ευκόλως 
νά εΰρη έν Σάμονιξ, καί οΰς οί διάφοροι Άλ· 
πινίκοί Σύλλογοι καί αί ιδιωτικοί Έταιρεϊαι 
ένεκατέστησμν έπί τών Άλπεων μετά, διαφό
ρων σταθμών, καί Ασύλων διά τούς ταξειδιώτας 
ευκόλως πλέον δύναται1 μετά-τών ανωτέρω έφο-
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δίων νά Ιπίχειρήση τήν «νάβαόιν τοΰ Λευκόν 
Όρους. · ...

Μεταξύ τών άσυλων τούτων, τινά μέν εισίν 
αληθή ξενοδοχεία, λίαν κατάλληλα μέ δλην τήν 
ε&μάρεταν, κείμενα κυρίως 4ς ύψος, δπου αί 
άληθεϊς δυσχέρεια: τής άναβάσεως. δεν παρου
σιάζονται εισέτι, ώς είνε έπί τής οδού τοΰ Σά- 
μονιξ τά Σαλέ τοΰ Πέτρου Πουαντί, έπί τής 
τοΰ‘Αγίου Ζερβοί, τό Belle Vue, έπί τής 
τόΰ Κουρμαγιέρ, τό Ξενοδόχεΐον τοΰ Κουϊν- 
τίνο Σέλλα., ‘Υψηλότερα εδρηνται. αϊΚαλύβαι, 
μικρότερα Ξενοδοχεία, ήτοι μικρά οικήματα έ- 
κτισμενα στερεώς, δπως άντέχωσιν- είς τάς θυ· 
έλλαςκάί πεπροικισμένα μετά πάντων τών ά· 
παιτουμένων διά περιπτώσεις δυστυχημάτων 
ή κακοκαιρίας. Ζφοτροφίαι, ξυλική, άνανέω- 
σις έργαλείων καί ενδυμάτων, φάρμρκα κτλ. 
ένυπάρχουσιν άρκετά. Άναχωροΰντες άπό τό 
Κουρμάγερ; εύρίσκομεν τάς καλύβας τοΰ Κόμπυ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΓΕΩΜΗΛΑ
Τήν 18 Αίκεμδρίου τού λήγοντος έτους 1913 συν 

επληρώΟησαν εκατόν έτη άπό τον θανάτου τοΰ ’Αντω
νίου Αυγουστίνου Parmanttcr, δστις τόσον ευδοκι
μώ; ειργάσίη πρός διάδοσιν τοΰ γεωμήλου, ώστε πρέπει 
ή .άνβρωπότης νά διαφυλάττη αΰτώ μνήμην λίαν ευγνώ- 
μονά. ’Επί τ?) ευκαιρία ταύτη νομιζομεν καλόν νά γρά- 
ψωμιν είς τήν αγαπητήν Φνΰινπεμ τοΰ χρόνδυ καθ’ 
δν τό πρώτον έκαλλιεργήΟή τό πολύτιμον τοΰτο φυτόν 
εν "Ελλάδι.

Τό γεώμηλον, κοινώς γνωστόν ύπό τό όνομα πατά- : 
τα (Solanum Tuberosum) είναι φυτόν ΰπαγόμενον 
είς τήν οικογένειαν τών οτρυχνοιιδών και καταγόμενου 
έξ ’Αμερικής, δπου καλιεργεϊται άπόδμνημονεύτωνχρό· 
νων, ώς χρήσιμον εις διατρςφήν και τών ανθρώπων.

Οί ’Ισπανοί έφερον αυτό είς τήν Ευρώπην άρχομέ- 
νου τοΰ δέκατου έκτου αίώνος. Ό άγγλος θαλασσοπό
ρος Οΰάλτερ Raleigh τφ 1584r άποβάς εις αμερικα
νικόν μέρος, ωνόμασέν αυτό Βιργινίαν πρός τιμήν τής 
βασιλίσσηί (Maiden queen) ’Ελισάβετ καί έφερεν εις 
τήν ’Αγγλίαν καί τό γεώμηλον. Ό Hankins τό είσ- 
ήγαγεν είς τήν ’Ιρλανδίαν καί Κάρολος ό Ε εις τήν 
Γερμανίαν;

Εις τήν Γαλίαν κατά τούς μέν εισήχΟη εις τά Βόσγι® 
πίρί τά τέλη τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος, κατά τούς δ* 
οιάρχοΰντος τοΰ τριακονταετούς πολέμου. ’Ισχυρίζον
ται τινες, δτι εισήχΟη μετά τής πανώλους ύπό τούς 
Σουηδούς, οϊτινες κατέστριψαν καί «λεηλάτησαν τήν 
Λωραίνην κατά τφ 4637."Αλλοι πάλιν υποθέτουν-δτι 
έκαλιε’ργείτο καί πρότερον, αλλά τότεο'ι ολίγοι έπι- 
ζώντες εκ τής πενίας καί πείνας ήρπαζον άπό τά ζώα 
τά γεώμηλα τά δποίαχ'άριν τών τελευταίων έκαλϊερ- 
γοΰντο. Τό·γ«ώμηλον προ zovParmentier έκαλλιερ- 
γεΐτο καί ειχεν αρχίση νά είναι διατροφή τοΰ άνβρώ- 
που. "Ώστε δεν εχει δίκαιον ό γάλλος εκείνος, οστις 
περί τοΰ γεωμήλου σμιλών άποφαίνεται cette conqu'ile 
de Parmentier est une charite que la main bi· 
enfesante dertolre patrie ag^nereusemeht re- 
pandu sur tout les peuples.

καί τοΰ Βράχου τοΰ Λευκού Όρους.· Άναχω- 
ρούντες άπό τόν Άγ. Ζερβμιν, εύρίσκομεν τόν 
σταθμόν τής Έρυθράς Κεφαλής καί τόν τής 
κορυφής τοΰ Γοντέ. Άναχωροΰντες έκ Σάμο- 
νιξ έχομεν τά άσυλα τής κορυφής τής Μεσημ
βρίας (Midi), τού Καρόλου Δουριέ, τών Με
γάλων 'Ημιόνων και τών ’Ερυθρών . Βρά
χων. Δέον επίσης νά προσθέσωμεν τά ’Α
στεροσκοπεία τών κ.κ. Vallot καί Janssen 
άστρονόμων, οϊτινες παρά τοις δωματίοις τής 
εργασίας κατεσκεύασαν. καί δωμάτια άναπαύ- 
σεως. Τινά τών ασύλων τούτων διατηρούνται 
τουλάχιστον έν ώρα θέρους ύφ’· ενός ξενοδόχου, 
δστις χρησιμεύει καί ως δδηγός. ’Εν τρις άλλοις 
ύπάρχουσιν άφθονώτερα τά μέσα είς τήν διά- 
θέσιν τών ταξειδιωτών καί μέ τιμάς ούχί υπερ
βολικός. - ·

• (Άκολονΰεΐ)

Ό Parmentier έγεννήΟη τώ 1737 είς Montdidier 
καί ώς .φαρμακοποιός στρατιωτικός έλαβε μέρος είς τήν 
εκστρατείαν τοΰ’Αννοβέρου τώ 1757 κΛίπεντάχις ήχμα- 
λωτίσθη('). Τότε «μελέτησε τάς ιδιότητας τοΰ γεωμή
λου. Έπιστρέψας έίς τήν Γαλλίαν έρρα-μένως έπεοόδηείς 
γεωργικός μελετάς καί τό όνομά του Οά είναι αθάνατον 
οιάτούς κόπους του όπως οιαδοΟή τό γεώμηλον.Τφ 1774 
έδημοσίευσι τό Traite sur la manierde farine le 
pain de pomme de (erre sans meler de falie. 
’Αλλά ίόγου άξιον είναι τό Traite sur la culture 
el les usages de la pomme de terre, τό όποιον έ- 
ξέδωκε τφ 1789. ’Ιδίως έχτοτεή καλλιέργεια τοΰ γε
ωμήλου έπεςετάΟη καταπληκτιχώς εν Ευρώπη. Καί δι
καίως, καθ’ δτι έκτος δτι είναι άναπόφευκτον έίς πάσαν 
τράπεζαν αριστοκρατικήν, είναι σωτήριον διά τούς πέ- 
νητας καί λίαν έπιτυχώς έκληΟη ύπό τών Γάλλων έ
τοιμος δρτος τών πτωχών. Προσέτι χρησιμεύει και 
πρός κατασκευήν οινοπνεύματος καί άμυλου.

"Ενεκα τής μεγάλης σημασίας τοΰ γεωμήλου παρή* 
χΟησαν πολλαϊ ποικιλίαι. Ό Vilmorin σημειοΐ επτα
κόσιας ώς κυριοτέρας, άλλάδιακρίνονται καί τρεΐςμεγά- 
λαι τάξεις.

Πότε εισήχΟη τό γεώμηλον είς τήν Ελλάδα Ό 
Α. Πύρρος (*) γράφει: Αί πατάται έφέρΟησαν είς 

■ « τήν Ελλάδα κατά τώ 1830 καί μετεφυτεύΟησαν 
» συνεργία τίνών φιλογενών φίλων.τής Ελλάδος. Τώρα 
» καλιεργοΰντα·. καί είς τάς ’Αθήνας καί είδε νάμετε- 
» φυτεύοντο χαΟ'ολην τήν 'Ελλάδα είς τόπους άχρή- 
« στους».

Άλλ' ό ΙΙύρρος εννοεί τήν έλευΟερωΟεΐσαν 'Ελλάδα. 
Πράγματι ό Καποδίστριας, δ μέγας ουτος πατριώτης 
έφερε μεγάλας ποσότητας γεωμήλων, τά όποια 
διένειμεν είς τούς χωρικούς πρός φυτείαν καί μετ- 
εγκλημάτισιν τοΰ άγνωστου τούτου έν τή δούλη τότε 
*1>λλάδι καρπού, τήν διδασκαλίαν τής καλλιεργείαςτοΰ 
όποιου άνέΟηκεν είς τόν τότε έν Έλλάδι παρεπιδημού
ντο Ιρλανδόν Στίβενσον, ικανόν αγρονόμον. Έμερίμνη- 
σεν ό Κυβερνήνης κατ’άρ'χάς περί 'φυτεύσεως μεγάλων 

εκτάσεων έν Αίγίνη καί.Πόρφ. ■
Άλλα τό γεώμηλον δέ-ν εισήχΟη είς τήν Ελλάδα επί 

Καποδιστρίου. Τό γεώμηλον εισήχΟη τή 28 Ίανονα- 
ρ«ον <οίί 1800 έτους, έν τώ χωρίω Χωρεπισχόποις, 
τής πατρίδος τοΰ Καποδιστρίου, ώς κατωτέρω ΟάΓδωμεν.

■'Π λεπτομέρεια αΰτη δεν ήτο τότε γνωστή καί έν 
αΰτ ή τή Κερκύρα, διότι ένομίζετο, δτι οί στρατιώται 
τόΰ Μεγάλου· Ναπσλέοντος διέδωσαν τό γεώμηλον είς 
τήν Κέρκυραν. Πράγματι είργάσΟησαν ουτο: καί ή καλ
λιέργεια έγενικεύΟη έν Κερκύρα, άλλα δεν ησαν οί 
πρώτοι οίτινες τά είσήγαγον. Ό σύγχρονος τών κατα- 
κτητών γάλλος, ό σοφός κερκυραίος βαρώνος Έμανου- 
ήλ Θεοτόκη; γράφει τφ 1826 (8) δτι οί γάλλοι είσήγα- 
« γον τήν καλλιέργειαν τοΰ γεωμήλου, καί τό φυτόν 
β τοΰτο, τό πολυτιμώτερον, ποΰ ό νέος κόσμος έπλόύ- 
τισε τόν παλαιόν, είναι Αδη γνωότόν ίν «Λ νήόφ 
(Κέρκυρά)» (8). Την τιμήν τής εισαγωγής τοΰ γεωμή
λου έν Έπτανήσω τήν ήΟελον καί οί τότ» Προστά·αι 
μάς Άγγλοι, διότι γράφοντες περί τής άγγλικής προ
στασίας είς τάς Νήσους μας προσέθεσαν, δτι είσήγαγον 
καί τό γεώμηλον (Λ) Άλλ’ό κερκυραίος λόγιος Α. 
Αάνοολος άπαντών ή μάλλον άναβκευάζων τόν άγγλον 
συγγραφέα λέγει, δτι πρός εοίς άλλοι:, οτι καί τό γε
ώμηλον ήτο γνωστόν προ τοΰ νά γίνωσιν οί "Αγγλοι 
τών Νήσων Προστάται ί5) ΊΙ ιδέα,δτι ,τό γεώμηλον 
είσήχδη άπό τούς Γάλλους έξηκολο ίβει τότε διότι ανα- 
γινώσκεται τοΰτο καί είς τί

Έν τώ σοβαρώ τούτω κερκυραίκώ περιοδικώ, εν τώ 
πρώτφ τεύχει τοΰ ’Ιανουάριου 
σιεύΟη άςΟρον περί γεωμήλων, 
μά; τινα; «........... Τό φυτόν ·
»
α 

' ■
ο
»
»
>>
» 
« I
» μέρο· 
» τροφήν άπό τούς κατωφερείς καί 
r —”· ϋ-.....'...........1 —----------- -  —
» γήν, δ·.ά τό ολίγον βάίος της. "Ολα

ήν Ίόνιον Ανθολογίαν. χα; άπό στόμίτος είς στόμα έγένετο γνωστόν και είς 
ράΧ',χω πρίνοι AW, I» 
τοΰ έτους 1834 έδημο- 
έξ ου άποσπώμεν γραμ- 

τοΰτο του όποιου ή παλ
τό προίον βέβαιον καί ήλιέργεια είναι εύκολος,

προετοιμασία του διά φάγητόν απλή καί πρόχειρο , 
τό έφεραν καί τό έκαλλιέργησαν πρώτην φοράν 
είς τάς Ίονικάς Νίιόονς οί Γάλλοι.
Αί δόκιμά! των, ύπερέβησαν τήν κοινήν ελπίδα, ε
πειδή ενα καί τό αυτό χωράφι εχαρποφόρησε τρεις 
φοράς είς τόν αυτόν χρόνον. , .......................................  .
.... .Πολλαπλασιάζοντας λοιπόν ήμεείς, τήν καλλι
έργειαν τών γεωμήλων ώφελόύμεΟα άπό ί'να με·(α 

ιών άκαρπων χωραφίων μαι, άπολαμβάνομεν 
πετρώδεις τόπους 

» τώ«βουνών, καί από τήν κατά τό παρόν αμιλημενην 
:ά τοιαΰτα είδη 

» τών χωραφίων, τά όποια δέν καρποφορούν σιτάρι, 
» καί πολλά ολίγο, άλλα γεννήματα, καρποφορούν γε- 
» ώμηλα, τά όποια αυξάνουν είς αύτά πλουσιοπάροχα 
»κχί εξαίρετα. . · ... · - . , ■
» . . ' . . Ό Ίονιχό.-λαός, ό όποιος διά τήν χρο-
» νιχήν του ζωοτροφίαν εχει χρείαν από μεγάλην πο- 
«σότητα ξένων γεννημάτων, καλλιεργώντας με επιμονήν 
» τό φυτόν τοΰτο, προασφαλίζεται είς καιρόν πολέμου 
άπό κάθε ελλειψιν τροφής, καί άποκταείς καιρόν ειρή
νης ί'να νέον είδος, εμπορίας.
» * . . . Τό νά εχωμεν πολύ λάδι, πολύ κρασί,
» πολλήν σταφίδα, είναι καλόν καί τό νά έχ.ωμεν πολλά 
γεννήματα, πολλά όσπρια καί γεώμηλα είναι χάλλι- 
» στον Τά πρώτα δίδουν ενα διάφορον, ποΰ έπιστηρί-
» ζεται εις εμπορικός προβλέψεις, αί όποίαι ύπόκείνται 
» e'i πολιτικός περιστάσεις- Τά δεύτερα είναι ανεξάρτητα 

άπό τήν έπιροήν των. Τόϊνα είδος ομως τήςκαλλιιρ-
»γε·ας δέν εμποδίζει τό άλλο. Έχομιν γην καί χέρια 
» άρκετά καί διά τά δίο. Η εναντία εις τοΰτο γνώμη 
» δεν έχει βάσιν. . . ... . < . . . »

Τό επίσημον τοΰτο άρΟρον τελειώνει προτεϊνον δια
γωνισμόν μεεπαΟλον έπτά μεταλλίων χρνόών πρός 
έπτά έπτανησίους, οί όποιοι έκαστοςε’ιςτην Νήσον όπου 
έγεννήΟη άποδιίξουσιν, ότιίσνναξαν μεγαλλνέραν 

ποόόιητα γεωμήλων, τόν χρόνον- 1838. ‘
Τό μετάλ-λιον 9ά είκόνιζε άρΟονίαν με τό βιβλι

κόν άπόφ'ι«γμοςΐ Πόνων Αγαθών καρπός εΰκλεός. ·.

Τ3ν’Ιούνιον μήνα τοΰ 1812 άπέΟανεν άγων το Ογδο
ηκοστόν πρώτον τής ηλικίας του έτος ό κερκυραίος Nt- 
κόλαος Άρλιώτης, άφήσας πολύτιμα χειρόγραφα χρο
νικά, γεγραμμένα ΐταλιστί- Ό κερκυραίος Ν.Β. Μά- 
νεσης. μιτίφρασε πϊν οτι είχε σημασίαν ιστορικήν, ■ τό. 
έδημοσίευσεν έν Κερκύρα ύπό τήν επιγραφήν; Περί 
Νικρλάον.Άρλιώτη (1731 — 1082) καί τών χΜ- 
ρογράφων χρονικών αύτοΠ.

Τώ 1 873 είς τά χρονικά ταΰταιστορείται δτι ό,.,Νε- 
κόλαος Άρλιώτης τή 28 Ιανουάριου τοΰ 1800' έφύ» 
τευσεν έν τώ έ” Χωρεπισχόποις άγροκηπίω αύτοΰ γ·- 
ώρηλατενά.πίρφΟέντα αίς αότάν ϊκ Τσργέότης 
παρά τίνος φίλου του χαί τά όποία,ώ; γράφει, μέχρι 
τΑς ημέρας Ικεενης πόαν έν Κτρκνρα άγνωότα; 
Τούτου ένεκεν ό Άρλιώτης προσέΟηχεν είς τάς σημει
ώσεις αυτού καί οδηγίας περί τ ής καλλιέργειας, τήςδια- 
τηρήσεως καί τής χρήσέως τοΰ γεωμήλου καί τήν τότε 
άγοραίαν αύτοΰ τιμήν έν Τεργέστη καί Βενετίφ. Μετά 
δ' ένα μήνα περίπου έφύτευσε καί άλλα, τά οποία ειχον 
©ιλοδωρήση είς συγγενή του οί έν Κερκύρα τότε δια· 
τρίβοντες ο ίο άγγλοι αξιωματικοί.

Έκτοτε τό γεώμηλον διεδίοετο, φυσικά κατ’όλίγον, 

τάς λοιπάς ίονικάς νήσους καί ήρχισεν Ουτω νά φανή 
καί είς τάς τραπέζας αυτών. Έν τούτοις ό Μέγας Να
πολέων γίνεται κύριος τής έπτανήσου.

Ή Κέρκυρα επασχεν άκολούΟως ένεκα τ ής παντελούς 
έλλείψεως τροφίμων καί τής ύπερτιμήσεως όλων τών 
ειδών. Ένεκα τοΰ μεταξύ Γαλλίας καί Αγγλίας πο
λέμου ή εξαγωγή τοΰ ελαίου έκωλύετο,ώςεκτούτο μόνον 
αύτοειχεν ύποτίμησιν τά δέ άλλα άναγκαία τριπλασίαν 
καί τετραπλάσιόν τιμήν τής συνήθους, ώότα έν <«<?- 
γος Ανδρικών υποδημάτων εΐχσ την άξιαν {ρίάς 
^«ιρέλας έλαίον. Μόνον οί τεχνίται, οι παντοπώλαι 
καί οί φαρμακοπώλαι έκέρδιζον, άλλ’ οί λοιποί έφΰεί- 

• ροντο ύπό τών.στερήσεων καί τής «χρη ματίας. Κατά 
τούς πρώτους μήνα; τοΰ «τους 1811 εξηκολούΟη ή 
σπίνις τών σιτηρών κάί ελλειπιν ό άρτος. Πρός άνα- 
κοίφισιν τών πασχόντων Κερκυραίων καί «μψύχωσιν 
τής γεωργία; ,έδημοσιεύΟησαν τότε επίσημο: όδηγίαι 
περί τής καζ.λίεργείας τών γεωμήλων. Έπί γαλλοκρα- 
τία; πραγματικώς τό γεώμηλον ηρχισε νά γ«νικευ(ιή 
καί νά καλλιεργητή πολύ εξ ανάγκης. _

Εις τάς λοιπάς νήσους τοΰ Ίονίου τά πράγματα έ- 
βαινον άλλως πώς. ΊΙ 'Αγγλία άπό του 18υ9 ήρχισε 
νά τάς κατα>άβη. Άλλ’ή Κέρκυρα ήτο τότε ίσχυρά 
καί συνεπώς μετά τήν συνθήκη», ό Άγγλος στρατιώτης 
έπάτησε τό κερκΰράϊκόν έδαφος.

Λοιπόν τά πρώτα γεώμηλα'έν Έλλάδι εφύτευσε 
κερκυραίος έν Κερκύρφ τώ 1800 χαίεπειτατή ένργείφ 
έπίσης Κβρκυραίον άόανότον εισήχΟη εις τήν έ· 
λευΟερωΟεΐσαν 'Ελλάδα.

Έν Κερκύρφ ή καλλιέργεια τοΰ γεωμήλου πάντοτε 
προΰχώρει, άλλ' όχι και είς τήν λοιπήν Ελλάδα. 
"Ομως τό γεώμηλον έχριάζετο ώς διατροφή καί φυσικά 
έγένετο εισαγωγή καί έκ τοΰ έξωτερικοΰ. Άνε-· 
πτήχΟη όμως πολύ άπό τοΰ 1880, δηλαδή άπό τής 
ψηφίσεως τοΰ νόμου περί φυλλοξήρας κατά τόν όποίον ■ 
καί ή «ξωΟεν εισαγωγή τών γεωμήλων είς τήν 'Ελλάδα , 
άπηγορεύΟη.

%* * .
Έν Κέρκυρα έπιτυχώς καλλιεργείται καί ή Μπατάτα 
[Convulvulus Batatas), γλνκθ γεώμηλον καί 
τοΰτο χαταγώμινον εξ'Αμιρικ ή ς-
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Τοΰ προϊόντος τούτουή Κέρκυρα χάμνεί εξαγωγήν- 
Εν ϊαχύνΟω καταχρηστικώνκαλίΐται .Μπανάνα. Τόσον 

εοοοκίμοΰν εν Κέρκυρα αί Μπειτάτα» ώστε ε·.ν καλώ; 
καλλιεργημένους κήπους μεταξύ τών συγκομ'.σΟεισών 
ίύρέΟηβαν τινεν ζυγίζουται όκάόα,-2, 2 *ι* άκόμηκαί 
πλέον (eJ

Ζακύνίω
ΣΠ' ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

(0 Γ)ρ6λ. C. L· Cadet de Gessicoiirt Eloge d’ Α·Λ.

--------------------------------------

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. V
■Έν Ι&Βνστάντινουπόλει μάς έΰόθησαν εσχάτως 

κατά την τελευταίαν ημών διέλευσιν αί ακόλουθοί 

περίεργοι κάί ένδιαφέρουσαι πνευματιστικαί ανα

κοινώσεις τοΰ πνεύματος τοΰ Σωκράτους, υπό 

τοΰ έκείσε έπαζίώς μικρού μεν, αλλά σοβαρού 

πνευματιστικοΰ "Ελλην. κέντρου. Δημοσιεύομεν 

δε ενταύθα μερικός έξ αυτών, ήτοι τας μάλλον 

επικαίρους, ως σημαινούσας διά τον εθνικόν χα·

iJjjSs· Είχών | η
pater ήρα και πρωτοτυπίαν τής -γραφής. Παρατί 

θεμεν δε καί τινα πρωτότυπα αΰτών πρόςβεβαί- 

ωσιν τής γραφής τοΰ Σωκράτους και 

τής.ττνενματιατικής αΰτών προελεύ- 

σεως μετά τών ήμερομηνιών αΰτών.

1906 ’Ιουλίου 19

Προσκληθέν ήρωτήθη τό -πνεύμα 

Τοΰ Σωκράτους -περί τής καταστά- 

σεως καί τοΰ μέλλοντος τής 'Ελλά

δος έν έ-ποχή δυσμενή, καί άπήντη

σεν ούτωσεί:

«-. Ορώ τήν τής 'Ελλάδος δύναμαι 

» αΰζσυσαν, τούς δ’ έσπερίους μω- 

» ρους γινομένους κάί τούς βαρβά

ρους Ιος αϊσχιστα ήττημένους.

* Οΰκοϊδατεδτι τοΰ λυπηρού έ- 

*πεται τό ήδύ, τής θλίφ-εως ή χαρά 

»’ καί τανάπαλιν; Έγώ οΰν άπέρ- 

» χομαι, τούς αδικούμενους "Ελλη

Parmentier. Paris. 1814.
(2χ Jjaravixi, π^ιχιιχι·. T«[i. Α’ Ά^ήνιι; 18ό8σίλ. 87. 
|3) Details swr Coriou. Ά Coriou en 1826 o«i 95.
(i) Joniau Island under the Britisih Protection.’ 
London 1851.
(5| Lesushslonicnncsscus la Proteclion L'ritannique. 
Coriou. 1851.
(6) ”Ορα 'Λ. ΙΙαΔνίή: ιζψεον *Αγρονο|τα< z. τ. λ. 
Κερκόρ^ 1867 σ»λ, 144.

νας βοηθήσαι *}· Ό θεός το φως έθέλει άρχειν.

■ Σωκράτης
Μετ’ ολίγας ημέρας πάλιν έρωτηθέν άπήντη- 

σεν ως εξής:

1906 ’Ιουλίου 29

» θαρσείτε ούδέν πρός ΰμας, αλλά χαίρετε έπι 

» παθήμασι' θρίαμβοςτοίς "Ελλησι ΤΕΤΑΚΤΑΙ.

Σωκράτης (Είκ. 1)
'Ομοίως και βραδύτερου είπε τά; ε-

1907 Ίανουαρίου 1.

ι> 'Αληθώς τό τών'Ελλήνων έθνος μετά 

βραχύ, θριαμβεύσει. Έργάθεσθε συν 

επιστήμη.

» Και ές νέωτα. (Καί τοΰ χρόνου) 

■f Σωκράτης δ’4θηνα1ος(ΕΙκ. 2) 
Μετά τετραετίαν έν άλλη συνεδριά

σει πάλιν περί τών εθνικών μας πραγ

μάτων τό πνεύμα τοΰ Σωκράτους έρω

τηθέν ΐδωκε τήν ακόλουθον άπάντησιν. 

1911 Σεπτεμβρίου 20

» Τό τών Άγαρινών γένος άπώλωλεν, 

» τό θρήσκευμα νενέκρωται, τά ήθη 

χπαρέλυσαν, κλοπή, φεύδος και άβυσ, 

» οος...................................Συντελεΐται ήρεμα ό 0-
»Χεθρος. Πού ή δόξα σου Ελλάς, άπιστε 

» καί αμαρτωλέ; Τί προσμένεις; τ<
προσμένεις

» θύμοι! τέκνα αγενή εύγενών πατέρων! Προ- 

» δόται έσχατοι! τόντάφον υμών ορύσσετε. Έ·

ΕΙκών 2α 

» χομεν δ’ όμως άνδρας. Ή Κρήτη ένοΰται πα· 

ηραυτίκα, τοΰ δαίμονας έπινεΰοντος και τών Ελ- 

» λήνων θελόντων. Διά τήν αρετήν ευαρίθμων 

» τελεσθήσεται τοΰτο.

Σωκράτης ’Αθηναίος.
Περί τής βασιλίδος έρωτηθέν άπήντησεν : 

1912 ’Ιουνίου 12

» Ό τών Σκυθών στρατός ώς κατύΛγίς ένσκήφει 

ί κατά τών ’Αγαρηνών θεού δίδοντας' οΰκ έπι-

> πεσείται τανΰν. Βούλεται τήν Βασιλίδα κακα- 

* λαβείν και λήφεται αληθώς' ουκ επι πολύ

> ταύτη βαστασει.

■ f Σ. δ Αθηναίος 
- Έρωτηθείς ό Σωκράτης, 

περί τής ίδιοτητος τών με

σαζόντων, τής επικοινωνίας 

μετά τών πνευμάτων, εδωκε 

τήν ακόλουθον σαφή, αλλα 

λακωνικήν άπάντησιν;

12 Δεκεμβρίου 1913

» Διά τούς τήν έπιστήμην 

» ταύτην θεραπεύοντας καί 

τά υπέρ φυσιν τιμώντας κα·. 

» θαρούς άπό παντός μιά- 

» σματος υλικού, εν έρήμφ 

» δε άπαλλαγεντες πάσης 
» υλικής σκευωρίας ώνέφίεν- 

ν ται τεύξουταΓ ένταύθα 

» τε καί άλλαχοΰ τών πόλε- 

» ων οΰδαμώς είμή διά δια- 

» μέσων δαιμονοπλήκτων 

» ΰπό ιερός μανίας λέγω 

» άποκρινομένφ. Όξύχόλαι 

» γάρ κέκληνται" τοι ιύται 

» δε αΐ γυναίκες. Οΰκ ε^ετε 

» υμείς δαιμονιζόμενους οοστε 

» έν τάχει φυχαί υμών εμ- 

» μεσως κοινωνήσαι. Υμείς 

» οΰ καθαροί υμών έλλει- 

» πει ή μαινάς, ώστε κα-

« θαροί γίνεσθε*.

Σωκράτης έκ λ'φ άδβλφός και διάπυ
ρος εύχέτης

Ετα έρωτηθείς περί μέλλοντος άλυτρώ;ών 

μερών άπήντησεν :

* "Ηπειρος άπαλλαγήσεται τής τών Έσπερίων

^ΤΗΝ J4nEIPO

Ιΐρίν ή χάρη; τή; λευτεριάς 

Τ* άμύθητα τά δώρα,

Μυκαται μαύρη χαταιγίς 

Κι* άνέλπιστη μια μπάρα,

Πού μέο’ στην πρώτη άβυσσο 

Κοντεύει νά σέ ρίξη

Μ’ ενα σκοπό τούς άσβεστους 

Τούς πόθους σου νά πνίξη. 

» βαρβάρων φθοράς εν χρόνω οΰ βραχεί. Νή- 

» σοι τής Ελλάδος έσονται κατ’ ουσίαν, άλλ’ 
» ούτε ήνωμέναι τή παλαιό. Χωρίς της άλλης 

» 'Ελλάδος, άλλ' Έλληνίδες χωρίς τών Τούρ- 
» κων και Άγαρινών. Κωνσταντινούπολις Έλ- 

» ληνις γενήσεται κάί αΰτη χωρίς τής Ελλάδος.

> Ελλάς γάρ ΰποταχθήσεται τή πόλει, άν καί·

> Σκύθαι πολιορκήσουσι».

Σω. έν Χ^. άδελψός. (ΕΙκ. 3)
Είναι πολύ περίεργος καί θαυμαστή ή γραφή 

αΰτη, δηλ.ώς πρωτότυπος και άπευθείας υπό τοΰ 

πνεύματος γραφείσα διά τής χειρος τοΰ μέσα

ΕΙκών 3η
ζοντος εις γλώσσαν τής έποχής τοΰ Σωκράτους 
κάί μέ χαρακτήρας αρχαίους κάί μονογραφής, α- 

ποδεικνύουσα οΰτω τήν ακριβή προελευσίν της.

φ. Π·

Τόν Στρατηλάτη Βασιληά 

θωρώ νά συλλογιέται 

Κι’ έξαφνα σάν τόν Γίγαντα 

Έπάνου τά πετιέται

Φωνάζοντας είς άλους μας 

Μέ μια φωνή μεγάλη:

’Εμπρός καί τό ντουφέκι μας 

θά μάς όοξάση πάλι.

Κ,ύπηος Π. Α. ΚΥΠΡΙΑΝΗΣ
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Eyiefya λοτπόν και συγγενείς; ■ — Άφον ό παππούς σου ήταν άπί> ιό χωόΐό μας;
|·^5
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' Τά δύο ημερολόγια κεϊνται έκεί έπί τής τρα- 
πέίης κατά τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ Δεκεμ
βρίου. Τότε παλαιόν καί τό νέον, τό τελευτών 

,καί τ.ό άρχόμενον, εκλίπαροΰσι τό βλέμμα ήμών 
αί δέ καθ’ έν έτος γεγηρακυίαι υπάρξεις μετ’ 
ενδοιασμού τείνουσι τήν χείρα έπ’ αύτών.
• Διατί δέν κατέστρεψαν σχίζοντες ή βάλλον- 
τες εΐς τό πΰρ τό τεμάχιο/ τού χάρτου, τοΰ 

. μή άναπαρισ.τώντος πλέον ή τόν διαφρεύοαντα 
βίον; Διατί μετ’ ού πολύ θ’ άναστησφοι τούτο 
παρά τό νέον, καί θ’ άνακρεμάσωοιν εις τόν τοί
χον τήν άνάρνησιν τοΰ ο,τι δέν υπάρχει πλέον; 

. όποίος αιφνίδιος πόθος, τού καταστάντος ανω
φελούς, ώφελίμου; όποια ματαία επιθυμία νά 
παρατείνωσιν απατηλός έν τή φά/ταόία τό διά 

•παντός παρελθόν; διότι φαίνεται,.κρατουμένων 
έπί τινας ετι ήμέρας τώ/ ημερολογίων τοΰ πα- 

.ρελθόντος έτους πρό τών οφθαλμών,·, ανάπαυλά 
τις μας παραχωρεϊται ύπό τού χρόνου.
•Λ Σύγχυσις καθίσταται δυνατή μεταέυ τών πε- 
πτωκυιών ημερών, κ’εκείνων, αϊτινες εγείρονται 

■μετά τό πρώτον δευτερόλεπτου τοΰ μεσονυκτίου 
-τό οποίον περαίνει έν έτος καί άρχεται έτερον. 
Αί 'δέ συνήθεις μέριμναι τοΰ βίου βοηθονσιν 
άλλως τε είς τήν διατήρηοιν τής φρούδου ταύ
της έλπίδος, έν τή άϊδιότητι τής στιγμής, ήτις 
έν τ.αυτω γεννάται καί αποθνήσκει ακριβώς έν 
τώ δευτερολέπτω, καθ’ ό ό άνθρωπος σπεύδει 
•νά βεβαίωση τήν βπαρέίν του..

. Άνά πάσαν στιγμήν όπως άνασυνδέσώμεν 
πρός άλληλα ένδιαφέροντα ήμίν πράγματα, θά 
$εήση ν’ άναλάβωμεν τό ληίαν ήμερολόγιον 
καί δι’ αύτοΰ νά σημειώσωμεν χρονολογίας έπί 
difeήμερων, ας διεβιώσαμεν. Ίοσοΰτον δέ συ
χνός' ή χρονολογία του θ’ απασχόληση τα ήμέ 
τερον. πνεύμα, ώστε ό κάλαμος έπί εβδομάδάς 
Ολοκλήρους, θά άπατάται καί θά εύρίσκεται έν 
αμφιβολία, έγγράφων τά άρχόμενα τών επιστο
λών ψηφία, άριθμούς, οϊτινες όφείλουσι νά βε- 
βριώσωσι τήν άληθή τών τε προαπασχολήσεων 
κάί τών άπορρήτων ήμών χρονολογίαν. Τό πα
λαιόν ήμερολόγιον κιτρινωτόν καί έφθαρμένον, 
αναφαίνεται, οποίον πράγματι, εινε, κοιρητή- 
ριον γεγονότων. Έάν τό αρχαίου ήμερολόγιον 
άφίνη τόσα ζητήματα άνευ άπαντήσεως, τό νέον 
όμοιου ώςπρός τήν όψιν, παρά τούς στιλπνοτέ- 
ρους αυτού χαρακτήρας καί τόν καθαρότατου 
χάρτην, είνε αινιγματώδες έκχεροωτέα έκτασις· 
ενταύθα τό άδιείσδυτον εινε άβεβαιον. Έπί τού 
Ιρήμου τούτου πεδίου, οπερ άναπαριστά τό 
νέον ήμερολόγιον, ό ύπό τής φαντασίας ήμών 
δημ’ιούργ'όύμενό'ς αντικατοπτρισμός λαμβάνει 

ύφος μορφής προσώπου φέροντοςπροσωπίΤον, : 
όψιν σφιγγός μέ τούς οφθαλμούς στενεΤς και το · 
στόμα συνεσφιγμένον. .

Διότι ούόέν έστι έμβληματικώτερον, ουδέ 
προκλητικότερου σκέψεων ή τό ήμερολόγιον ο
περ αναγγέλλει τήν διαρροήν τών ωρών, τήν 
πτώσιν τών ημερών, τήν άπόδρασιν τών έτών. 
Μέ τάς δειέεις τών γηϊνων κύκλων, τής πορείας 
τοΰ ήλιου, τής ύποκαταστάσεως τών έποχών 
τών αύόήσεών και τών σμικρύνσεων τής σελή
νης μέ τήν πρόβλεψιν τών πλημμυρών καί τό 
αστρονομικόν πρόγραμμα, μέ τήν σχεδόν άναλ- 
λοίωτον καί μαθηματικών προϋπολογιζομένην 
καί προόλεπομέννη προπαρασκευήν τής φύσεως, 
ή χρονολογική'συνοψις τού νέου έτους παρέχει 
τό δυσαπάλλακτον άγνωστον αλγεβρικόν, πάν 
ο,τι φοβείται ή έλπίςει ό, άνθρωπος. Βλέπει λοι
πόν τις μετ' αναδρομικών φιλοσοφικών σκέψεων 
καί αμφιβόλων προόψεων, τάς εντύπους ταύτας 
στήλας, αιτινες άπαγορευουσι_ τώ πνεύματι νά 
θίγη τών μελλουσών πρίγματικοτήΤων καί κα· 
τίδη ταύτας. ,Άδιάφορον! έ^ τή αίωνία τούτη 
άβεβαιότητι, ό άνθρωπος, έσημείωσε τά'ς ώρας 
επί τής πλακός τού ωρολογίου,έθεσεν έν τώ θυ· ■ 
λακίω τόύ τόν θόρυοοχ. ένός χρονομέτρου καί · 
πρό τών οφθαλμών του’"τό ήμερολ όγιον· ό αν 
θρωπος’μένει πάντοτε ρεμβώδης, μέ τό πνεΰυα J 
έσταματημένον ενώπιον .τοΰ γρίφου, ον οΰδείς - 
δύναται νά άναγνώση. ' '

Π. Ν. ΔΙΒΑΡΗΣ ΐιτρόί 

Έν Πβριτίοι;

ΑΙ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑ Τ01914<·· .«< .«<
Έδημοσιεύσαμεν εΐ; τό τεύχος τής «Φύσεώς» 

τής 1 ης’Ιανουάριου τάς ήμετέρας προρρήσεις 
έπί τών σπουδαιότερων γεγονότων τοΰ 1914. 
"Ηδη δημοσιεύύμεν καί τάς τής σπουδαίας νοο- , 
μάντιδος τών ΙΙαρισίων Κυρίας deThebes, ινα 
οί ήμέτεροι άναγνώσται παρακολουθήσωσιν άμ· 
φοτέρας χάριν περιεργείας, άν δχι ενδιαφέροντος 
έπι ζητήματος προκαλοΰντος τήν γενικήν κατά- 
πληξιν, οσάκις ΐδίω, συμβαίνει έπαλήθευσις προ- 
φητευο,ιένων γεγονότων. . ’

‘Η Κυρία de Thebes είναι γνωστότατη είς 
τήν Ει’ρώπην.δ,ά τάς άποκαλυπτικάς αύτής πρβρ»· 
ρήσεις, δς δημοσιεύει είς τό ύπ’αύτής έκδιδόμε- 
νον κατ’ έτος Ή μερολόγιον, άλλά μετ’ απορίας 
παρατηροΰμεν, δα ούδέν έκ τών τόσων γενομέ- 
νων κατά τά δύο διαρρεύσαντα έτη προεϊπεν, 
ένφ τουναντίον αί πλεΐσται τών ήμετέρων προρ
ρήσεων έπηλήθευσαν. ί -

Άφοΰ αναφέρει διάφορα άμφίβολα καί ούχ j 
σπουδαία μέλλοντα νά συμβώσιν <ΐς τήν Γαλλία», 'ϊ 
ιδού τί προλέγει διά τά ξένα κράτη.

«‘Η ’Ιταλία επιδιώκει τήν θριαμβευτικήν 
αυτής ειμαρμένην. Είς νέος πάπας; Ναί, καί με- 
γάλαι μετ’ αύτοΰ μεταβολαί θά συμβώσι.

Τά πάντα έν τή Γερμανική τύχη άνύσηχα, εύ
θραυστα, Ιπικίνδυνα. Ή Γερμανία είναι μεταξύ 
τών Απειλούμενων δι’ άνατροπής χωρών, με
γάλων. μεταβολών έν τοίς ήθεσι καί ταϊς έκπαι- 
δεύσεσιν. Ή χώρα αΰτη θά καταληψθή δι’ αι
σθητικού έξαφανισμοΰ. Έν τή νοτίηι Γερμανία 
θά συμβώσι τραγικά γεγονότα.

Άί αυστριακοί χεΐρες παρασκευάζουσι δυστυχή 
μοίραν, ©ά συμβώσιν άναμφιβόλως έν Βιέννη 
ταραχαί, πΰρ καί αίμα, Αι ουγγρικοί χεΐρες, έτι 
μάλλον τραγικοί.. / Τό αύτοκρατορικόν δράμα 
φαίνεται έγγίζον εΐς τήν πραγματοποίησιν.

Τΐ φωτιά καί σκάνδαλον έπί τοΰ Βελγίου ! 'Ο 
τόπος ούιος έζησε πλέον ή δσον θά ζήση. Λεν 
ήδΰνατο νά ευδοκίμηση ή ύπό τήν κυριαρχίαν 
υψηλής νοημοσύνης.

”Ας προφυλάχθή ή ’Αγγλία άπό τόν ’Ινδικόν 
κίνδυνον. . . Τό ύδωρ άπειλεΐ τό Λονδϊνον. Κά
ποια σοβαρά καταστροφή έκ πλημμύρας προερ
χόμενη θά έπιοΰρη άπειρον ευσπλαχνίαν έπί τής 
Αγγλίας.

‘II ‘Ισπανία εξακολουθεί τήν άνυρθωτικήν 
αύτής πορείαν ήδη ολίγοι κίνδυνοι, υπάρχουν έπί 
τής όδοΰ τοΰ μονάρχου αύτής! Άλλά νά δύσπι
στή δ βασιλεύς ταϊς άφροσύναις αυτής.

Εις τήν Πορτογαλίαν δέν εΐδόν τήν έξασφάλι- 
σιντής τοίρινής καταστάσεως, τών πραγμάτων... 
Τούναντίον ιϊναγινώσκω τήν άγγελίαν νέας μο
ναρχίας.

ΛίΒουλγαρικαί, Σερβικαί, Τουρκικοί, Ελλη
νικοί χεΐρες εΐσί πάντοτε τραγικαί. Ή Ρωσσία 
έπϊδιώκει τήν τέχνην τη;εΐς τήν μεγάλην άνησυ- 
χίαντών Γερμανών. Διά τής Ρωσσίας θά γείνη 
ή ειρήνη κάί ή έ’νωσις εΐς τά Βαλκάνια . . . Καί 
δ Τσάροςθά είναι έτι άντάξιοςτοΰ ονόματος τοΰ 
Λευκού Τσάρου.

"Οσον αφορά διά τήν Ελλάδα θά γνωρίση 
λαμπρόν μέλλον καί θά λέγώσι περί αύτής βραδύ· 
τερον-«ή Μεγάλη 'Ελλάς! ...»

Αύτά μάς λέγει ή Κυρία de Thebes εφέτος, 
δλως τραγικά καί αιματηρά διά τινα κράτη, μο
λονότι κάπως άσαφή,τολμώσα νά έξέλθη τής έ- 
φεχτικήςαύτής στάσεως μετά τά τόσα έξελεχθέντα 
γεγονότα ένΕύρώπη, διά τά όποια δέν είχε τί
ποτε προείπη.

"Ας ίδωμεν καί άν τίποτε πάλιν δέν έπαλη- 
θεύ.ση έξ δσων λέγει, τότε δικαιούμεθα νά τή 
άφαιρέσωμεν τήν φήμην τήςέπιτυχοΰς μάντιδος.

'II ΙΙυΟία τΛς «Φύάεως»

ΥΠΟ ΤΑ ΟΡΗ

Άκαυονίστω; απλώνεται ή ξηρά, υπέρ τήν ΐ- 

7ti<l>aveMi> τον αικίανον και αποτελεί την βάσιν 

e<f>’ ης eyeipovTai τά ορη και αί κορνφαί τ&ν η· 

■Πΐίρων. Τά ΰφώματα· αυτά, τά όττοια έ»ς τού? 
οφθαλμούς φαίνονται τόσον ytyavnaia, ε’ύε σχε

δόν μηδέν iv σνγκρισει ττρος τον 'ό'/κον της ξή· 

ράς τής φθμνοΰσης αϊτό τοΰ βνθοΰ τής θαλάσ

σης μέχρι της εττιφανείαςτης. Έαν ολος ο ογκος 

των ηπείρων ειμποροΰσεν' άπλωθή κανονικως 

επι τοΰ βνθοΰ τής θαλάσσης θά ήτο όλόκλ/ηρος 

ό πλανήτης μας Κεκαλυμμενος άπό θάλασσαν, ή- 

τις θά εϊχεν άρκετάς χιλιάδας μέτρων βάθος. 

Δεν είνε άπίθανον, κατά μίαν ωρισμενην προ^ε- 

νεστέραν περίοδον τής εξελίζεως τής ·γής, ή κα- 

τάστασις αντη πράγματι νά νφίστατο. Τό οτι ί- 

πανσε υά νπάρχη πρέπει ν’ άποδοθή εις τήν ί- 

λάττωσιν των ελεύθερων ποσοτήτων ύδατο? και 

ει; τήν διάρρηζιν τοΰ σκληρόν φλοιού τής γήί, 

δτε είς τά ·γενόμενα χάσματα κατήλθε θαλάσ

σιον νδωρ συγχρόνως δέ άνήλθεν el? τήν επιφά

νειαν ξηρά. Μέχρι σήμερον όμως τό μεγίστου 

μέρος τοΰ σκληρόν φλοιού τής γης δέν εινε ού

τε κατά τό άνωτατόν τον στρώμα ορατόν ει? η
μάς και ο,τι κατώρθωσαν υά έξερευνήσονν είς τφτ 

ενδότερα βάθη τον εινε έλάχιστον: Διά δια

τρήσεων έφθαναν εις βάθος μόλις 2,240 μέ

τρων, τό όποιου είνε τελείως ασήμαντου απέ

ναντι των 6 377 ΟΟΟ μέτρων εις ά υπολογίζε

ται ή αυτί? τής γής, ή δε σημερινή κατάστασις 

τής επιστήμης δεν παρέχει πιθανότητας, δτι εϊ?, 
προσεχές μέλλον θά δόναυται νά γίνουν διατρή

σεις μεγαλειτερου βάθους. Τούτο όμως εινε βέ

βαιον, δτι αύζανομένου τον βάθους αυξάνει καί 

ή θερμότης των απαυτώντων γηϊνων στρωμάτων' 

ε’? τήν νυν βαθυτάτην οπήν παρετηρήθη θερμο
κρασία 83u Κελ'Κατά μέσον άρον παρεδέχουται, 

δτιάνά 33 μέτρα βάθους αυξάνει ή θερμοκρασία 

κατά 1° Κελ. Έάν λοιπόν εξακολούθηση ή ανα

λογία αΰτη μέχρι τοΰ εσωτερικού τής γής, πρέ
πει 4 μίλλια ΰπο τήν επιφάνειαν τής γής, υά ΰ- 

πάρχη θερμότης 1000°, καί αναλόγως βαθύτε

ρου, θά ήνε τόση ή θερμότης, ώστε πάντα τά 

γνωστά ήμίν σώματα θά εύρισκωντα,ι έν τετηκυϊα 

κσταστάσει. "Οτι el? τό εσωτερικόν τής γής, 
τουλάχιστον εις ωρισμένα μέρη ΰφίσταται τοιαύ- 

τη θερμοκρασία, μαρτυρούν αί εκρήξεις των η

φαιστείων, δέν εινε όμως βέβαιον αν ολόκληρου 

τό εσωτερικού τής γής είνε μία διάπυρος ρευστή 

σφαίρα, περιβεβλημένη υπό σχετικως λεπτού 

σκληρού φλοιού. Βέβαιον όμως εινε οτι ή ‘κατά 

μέσον δρον πυκνοτης των στρωμάτων τής γής 

αυξάνει μέ τό βάθος. Κατά τόν γεωφυσικόν κα

θηγητήν κ. Wiechert.o πυρήν τήςγής συυίστα- 
ται έκ πολύ πυκνής καί λίαν σκληράς μάζης, πι

θανόν έκ σίδηρονικελίου, καί δή ε}ς εκτασιυ ϊσηυ 

πρός τά 3)4 τουλάχιστον τής ακτίνας τής γής, 

κεκτηται δε ίσως θερμοκρασίαν 3000ϋ Κελ. ’Επί 
τοΰ πυρήνος τούτον υπάρχει μία συμπαγής μαγ- 
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ματική μάζα εκτάσεως τουλάχιστον 1000 χιλιο
μέτρων, και ταύτην περικλείει ο εξωτερικός 

φλοιός της γης πάχους 100—200 χιλιομέτρων. 

Τά· συμπεράσματα αυτά βασίζονται έπι μαθη

ματικών ερευνών περί της ττροίούσης κινήσεως 

του εδάφους, όταν γίνωνται σεισμοί, καί ώς έκ 

τούτου κέκτηυται ποιαν τινα πιθανότητα. 'Άλλοι 

έρευνηται ήλθον εις όμοια συμπεράσματα, έν 
τουτοιις ούδέυ ασφαλές γνωρίζομεν, περί τοΰ ε

σωτερικού της γής.

.Άλλά καί περί τοΰ εξωτερικού τοΰ ανώτατου 
φλοιού της γης ούδέν εγνωρίζομεν μέχρις εσχά

των, εσχάτως όμως ή επιστήμη διεσαφήνισεν (ο

ρισμένα πράγματα, τά όποια εΐνε αρκετά περί

εργα. Τάς διασαφηνίσεις αύτάς μάς εδωκε τό εκ

κρεμές τό όποιον εΐνε τό λεπτότατου οργανον, 

δι’ οΰ καταμετρείται ή ένστασις τής βαρύτητος 

είς. οίονδήποτε μέρος τής επιφάνειας τής γής. Ή 

έντασις όμως αΰτη ούδεν άλλο εΐνε ή ή ταχύτης 

ενός ελευθέρως πίπτοντος σώματος είς τό τέλος 

τοΰ πρώτου δευτερολέπτου.

Άπό τά? αύτάς περιστάσεις έζαρτάται ή τα
χύτης αΰτη έκτής ελξεως ήν εξ ασκεί ή γή εϊς

ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΙΑΒΑΗίΕΙΣ Τ«ϊ ΠΟΑΕΒίΙΪ.. 
στην κάβ^αλά

Νύχτα...',
Ή -πόλις τής Καβάλλας, ή έλληνιχή αυτή πό
λις μέ τήν ώραία της χαί γραφική άποψι ποΰ 
δβίχνβτ γύρω άπδ τή θάλασσα, είχε σχεδόν ή- 
συχάσει. Κάτι λίγοι μόνον άνθρωποι ποΰ διάβαι 
ναν στους λιθόστροτους δρόμου; άφιναν ν’ άκοί 
γεται ’πάνω σ’ αυτού; ένας βαρά; κρότος. *0 
ήλιος, δ χρυσαφένιος αύτδς φωτεινό; δίσκος τή; 
ήμέρας, είχε άπό πολλή ώρα κρυφτή πίσω άπό 
τδ γαλάζιο στερέωμα τού ούρανοΰ. Καθισμένος 
μονάχος έχε? κοντά στήν άμμουδιά τή; παρα
λίας, ποΰ ήιαν Απλωμένες ή καρέκλες καί τά 
τραπεζάκια τών καφενίων, έβλεπα τήν ήσυχη 
καί γαλανή θάλασσα μέ τά μικρά της κύματα 
ποΰ σαν άσπρες άπ’ τόν άφρδ ταινίες ξεδιπλώ
νονταν στήν άκρη έξω μ’ ένα £υθμδ Αδιάκοπο.. 
Παρέχει κάτι βαρκούλες άραδειασμένες χόρευαν 
έ^αφρά άπ’ τδ σπρώξιμο τών κυμάτων, σάν 
στοιχειά μές τδ βαθύ τής νύχτας σκοτάδι. ’Α
πέναντι σχεδόν, σέ μακρυνή στδ πέλαγος άπό- 
στασι, έφαίνετο σάν τεράστιος δλόμαυρος δγκος 
τδ "Αγιον Όρος καί πέρα Αριστερά τδ μικρό 
νησάκι ή θάσοος. Σέ λίγο έπειτα τδ φεγγάρι 
φάνηκε κι*. αύτδ δλοκόκκινσ καί στρογγυλό 
πίσ,ω άπ’ τά βουνά τής Καβάλλας καί άρχισε 
νά χύνη κάτω τδ φώ; του,τδ μελαγχολικδ και 
χλωμό φώ; του. Έτσι λοιπόν σιγά, σιγά στήν 
έκστασί έκείνη, τή μελαγχολική έκστασι, ποΰ 
έδειχναν δλα γύρω μου, άρχισα νά αίσθάνωμκι 

τόν τόπον τής παρατηρήσεως επί τεν έκκρέ- 
μοΰς, οσω δε μεγαλύτερα,.εϊνε ή ελξις ΰτη, τό

σοι ταχύτερου ταλαντεύεται τό έκκρεμ ~ καί τά- 

νάπαλιν. "Οσφ ισχυρότερα εΐνε ή ελξι επί τοΰ 

εκκρεμούς,τόσω μακρύτερου οφείλει να ήνε διά 

νά κάμη ένα παλμόν εντός δευτερολέπτου, δυ

νατοί τις δέ νά έννοήση, πώς τό μήκος ένό'ς δευ

τερόλεπτου έκκρεμοΰς δύνανται νά χρησιμεύσουν 

καί διά τόν υπολογισμόν τοΰ σχήματος τής γής, 

προϋποτιθέμενου, οτι ό ήμέτερος πλανήτης συ- 

νίσταται βίς τό εσωτερικόν του έκ συγκεντρωτι
κών στρωμάτων Ισου πάχους, τό όποιον όμως 

αυξάνει πρός τό κέντρου τής γής.

Ή προύπόθεσις όμως αΰτη βεβαίως δέν εΐυο 

ορθή διά τά στρώματα τοΰ ανώτερου φλοιοΰ τής 

γής, παρουσιάζονται δέ εδώ άυωμαλίαι, αιτινες 

φανερώνονται σαφέστατα ε«? τά φαινόμενα τοΰ 
έκκρεμοΰς. Εις τινα μέρη ή έλξις εΐνε μεγαλύ

τερα, ε ς άλλα μικρότερα, ή οσον άνταποκρίνε- 

ται πρός τήν κανονικήν κατάστασιν, τοιουτοτρό

πως δέ ξύναται τό εκκρεμές, φαυερώνον τάς το

πικός αύτάς ελξεις, νά μάς φωτίση περί τής φύ- 

σεως τοΰ έδάφους είς πολύ μεγάλα βάθη.

μέσα μου μιά βαθειά μελαγχολία κι’ δ νοΰς μου 
σέ μιά στιγμή βυθίστηκε σέ κάτι θλιβερές σκέ
ψεις. Καί θυμήθηκα καί π άλι τδ σπίτι, τδ αγα
πημένο μου σπίτι, ποΰ βρισκόμουν μακρυά 
του δεκατέσσερες μήνες τότε, μακρυά άπδ 
κάθε του χαρά καί παρηγοριά ποΰ μοΰ έφερνε 
κάποτε, δταν ήμουν πλησίον του, σέ ξένους τό
πους είς τούς δποίους μ’ έφερέν ή περίστασις 
έκείνη τοΰ πολέμου, καθώς καί άλλα πράγμα
τα ποΰ ή ίδια αύτή περίστασις μ’ έκανε νά μή 
μπορώ άπδ έκεί νά έκτελέσω. Έξαφνα τής σκέ
ψεις μου αύτές διέκοψε ένας άνθρωπος ποΰ μ’ 
έπλησίασε.
— Γειά σου πατριώτη! μοΰ λέγει. (*) 
—Γειά σου, τοΰ άπαντώ κι ’ έγώ.

Ήταν, καθώς μοΰ είπε, δταν κάθησε κοντά 
μου, άπδ τήν Ξάνθη κάί είχε καταφύγει μαζύ 
μέ άλλους συμπατριώτες του άπδ έκε? Έλλη
νες στήν Καβάλλα, γιά νά γλυτώση άπ’ τή 
σφαγή ποΰ θά τούς έκαναν οί Βούλγαροι. Καί 
άρχισε τότε νά μοΰ διηγήταιένα σωρό ιστορίες καί 
κακά ποΰ έπαθεν άπδ τ’.άγρια αύτά. θηρία, δ
ταν έφευγαν άπδ τήν καταδίωξι τοΰ ελληνικού 
στρατού, ένφ κάποτε άφινε άπ’ τά χείλη του νά 
ξεφεύγη ένας πικρός στεναγμός. Ή μελαγχο^ 
λία μου άμέσω; έπαυσε νά ύπάρχη καί μέ^ά 
στήν ψ >χή μου γεννήθηκε ένα αίσθημα άγαμία-

Γ) Είν» ό [Λ0ιο: σχιοί/ -/χ-.ρίπ,ιμδ; ιίς όπο'.αώή- 
πίτι ωοχ τώ> κχτοίκο·; Μχκιδτνίαι, ©ρίζ.η; κτλ. 

κτήσεως, γιά δλα δσα άκουσα άπ’ τδ δυστυχι
σμένο έκείνο άνθρωπο.— Νά! έσκέφθηκα καί 
είπα, μΐά φυλή ποΰ μοιάζει μέ τούς άγριανθρώ- 
πους έκείνους τής ’Αφρικής καί δέν έπρεπε νά 
ύπάρχη...

Έξαφνα τότε Ακούστηκε στήν δλη σιωπή ή 
λυγερή λαλιά τοΰ χότζα, τοΰ Αντιπροσώπου τοΰ 
Μωάμεθ, ποΰ χαλούσε τούς... πιστούς τήν ώρα 
έκείνη νά ύπάγουν είς τδ τζαμί νά προσκυνή
σουν.'Τδ πράγμα μοΰ φάνηκε περίεργο, Αλλά 
θυμήθηκα, καθώς μοΰ είχαν είπή, δτι οί Τούρ
κοι είχαν τδ ραμαζάνι τους....

Ή ώρα είχε σχεδόν προχωρήσει καί τδ φεγγά
ρι π’ Ανέβηκε ψηλά έξακολουθοΰσε νά φωτίζη, 
ένφ ή .θάλασσα στδ άντιφέγγισμά του φαινόταν 
σάν ένας Απέραντος καθρέφτης μέ φαντασμαγο 
ρική δψι μές τήν άπειρη τής νύχτας-γαλήνη... 
Στδν ούρανδ τ’ Αστέρια σάν διαμάντια έλα 
μπύριζαν, άλλα μικρά καί άλλα μεγαλείτερα. 
"Αρχισα πλέον ν’ άποκάνω. Έχαιρέτησα 
τδ συνομιλητή μόυ πρόσφυγα κι'έφυγα βια- 
στικάάπδ ’κεϊ, παίρνοντας ένα λιθόστρωτο δρό · 
μο γιά τδ στρατώνα.

X. Δ. ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΣ

ΤΙ MOYflE Η ΤΥΧΗ ΜΟΥ

Έζήτησα άπ' τήν τύχη μου 

χιά νά μοΰ πή ώς πότε 

θά μέ παιδεύη άσπλαχνα 

καί θά μέ κατατρέχη,

Ώς πότε λύπες, βάσανα 

θά δέρνουν τό κορμί μου

Κι’ ώς πότε τά δύο μάτια μου 

τό δάκρυ da τά βρέχη!

“Αφωνη έκείνη έμεινε

'στής κλάψες καί φωνές μου 

Άπόκρισι δέν μου ’δώσε

γιά νά παρηγοριοΰμαι

Κι' δταν τήν ξαναρώτησα

μιοοαποκοιμισμένη

Λυπάμαι.... μούπε «άλλά γιά σέ

ΑΙώνια ... θά ... κοιμούμαι» !! !

Ζάκυνθος
ΛΓΓ£ΛΟ2. ΧΑΛΟΥΤΧΗΕ

Πλϋάις ήιαΟίνων καπέλλων
‘Υπάρχουν πολλά μέσα διά τήν πλΰσιν τών 

ψάθινων καπέλλων, άλλά όλ.γα σχετικώς άπέ- 

βησαν πράγματι δόκιμα Συνήθως μεταχειρίζον

ται τό τρυγικόν οξύ, τό όποιον πωλείται ΰπό δια

φόρους δνομασίας ώς «σπεσιαλιτέ»,'χοιρίς δμως 

νά· έΐν.ιι καί πολύ τέλειον. Εσχάτως ,συνιστοΰν 

τήν εξής μέθοδον: Παρασκευάζουν δύο διαλύ

ματα: τό πρώτον συνίστοται έκ 10 γρ. ΰποθει- 

ώδους νατρίου, διαλελυμένον είς 75 γρ. ΰδατος 

καί μετά τήν τελείαν διάλυσιν Αναμιγνύεται μέ 

10 γρ. οίνοπνεύματος καί 5 γρ. γλυκερίνης. Τό 
δεύτερον διάλυμα συν.σταται εκ 2 γρ. κιτρικού 

δξέως είς 90 γρ. ΰδατος, είς τό όποιον προσθέ

τουν 10 γρ. οινοπνεύματος. Άμφότερα τά δια

λύματα φυλάσσονται είς καλώς κλεισμένος φιά- 

λας. "Οταν πρόκειται νά καθαρισθή ψάθινον κα-. 

πέλλο, τό πλύνουν δι' ένός μικρού σπόγγου μέ 

τόπρΰτον ΰγρόνκαίτόάφίνουν έπι 24 ώρας είς 

τό υπόγειον. Μετά ταΰτα τό έπαλείφουν κανονι

κούς με τό δεύτερον ΰγρόν και θέτουν τό καπέλ- 

λον πάλιν 24 ώρας είς τό ΰπόγειον, καί τέλος 

τό σιδερώνουν μέ δχι πολύ ζεστόν σίδηρον. Άν 

καί ή δλη έργασία είναι όλίγον διεξωδική, τό ά- 
ποτέλεσμα δμως θά Ικανοποιή τελείως τόν κό

πον αρκεί ν' άκολουθήση τις άκριβώς •'άς 

δδηγίας.

Περί τεχ'ίττΛς καλλιέργειας άτρειοιΰν

Είναι γνωστόν, δτι τά στρείδια αόξάνουν καί 

πληθύνοί’ται κατά προτίμησιν έκεϊ δπου τό θα

λάσσιον ύδωρ είναι άκάθαρτον. "Οπου οί δχετοί 

μεγαλουπόλεώς τίνος καταλήγουν εις τήν θάλασ

σαν, ή δπου μαζεύονται σηπώμεναι ούσίαι, έκεϊ 

ευχαριστείται νά ζή τό στρείδι. "Οτι είναι δ χο- 

ρος μεταξύ τών θηλαστικών, τό αΰτό είναι τό 

στρείδι μεταξύ τών άστράκων. "Ενεκα τούτου 

δέν είναι άπορίας άξιον δτι τά στρείδια ένέχουν 

ένίοτε δηλητηριώδεις οίσίας. ’Απεδείχθη δμως 

έσχάτως δτι τά στρείδια χάνουν τήν δηλητηριώδη 

ιδιότητα, έάν τά θέση τις έπί ικανόν χρόνον εις 

καθαρόν θαλάσσιον ϋδωρ, πρέπει δμως τό νερό 

αύτό νά είναι τελείως καθαρόν καί δινλισμένον. 

Είς τά μεγάλα κέντρα καταναλώσεως καλλιερ

γούν κατ' αυτός στρείδια είς τεχνητόν θαλάσσιον 

ύδωρ, κατωρθώνουν δέ οΰτω νά έίχουν τελείως 

άποστειρωμένα προϊόντα, τώη' όποιων δέν άλλοι- 

οΰται καί ή γεΰσις.
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Fragonard ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΟΣ
ΜΑΚΡΑΝ ΣΟΥ··.

φεύγω ηίην τής ψυχής μον οϊ πόβοι πρός taira 
■βά πτεριγίζονν όλοι ως άστρου ανατέλλω·.
‘Ο Άνεμος τής τύχης αν ηνίων μας χωρίζει, 
Άγρια ή πνοή τον ούδόλως με φοβίζει, 

τΙς όίδε εις τό μέλλον!. ... .
'Εάν μακράν τό ρεύμα τής Ολιβερας ζωής μον 
τό βήμα μον σύνδεση με άγνωστόν τι βήμα 
ίάν τής ειμαρμένης γίνω καί πάλιν ίίνμ.α, 
δέν σκέπτομαι' παρ' δτι, ήδη μακράν σον πλέω 

καί κλαίω!....
Λεπτόν είσετι ενα καί πλέον μάς χωρίζει

καί όλοέν μακράν σον τά κύματα με φέρουν! 
τό σκάφος κνλινδοντάι καί τής ακτής ματαιως 
αναζητώ τά ίχνη' οί μένοντες βαΟέοις
Άν κλαίουν και στενάζουν, οί φεύγοντες δέν 

[χαίρουν...
Ή ννξ έχει άπλωσητόν μέλωνα μανδύαν, 
τά αστρα τρεμοσβήνουν κι’ έν μεσφ τής γαληνης 
γλυκεΐαι Αναμνήσεις τήν μνήμην μου ταράσσουν 
ωρών ει’τυχισμένων; πλψ κλαίω έξ οδύνης 
και ή φρίσσονσα ψυχή μου, σον στέλλει έτι μίαν, 

πέρίπτυξιν γλυκέων! ·■■ ■ ·
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑϊΒλΝΟΠΠλΟΤ

Els τό παρελβόν. Τρυφεροί φιλοφρονήσεις.' Τρεις κατάδίκοι αγονται πρό της λαιμητόμον καί δήμιοι, δπως φανή ευάρεστος εις τάς τελευταίας στιγμάς τοις λέγει γενναιοφρόνως'.Σας χαρίζω ΊΟ λεπτών ζωήν, βρέ άδέλφια, δικαίωμα μου είναι, τί βέλετενάχαρήιεσ'αύτη τη τελευταία ώρα.Έγω θέλω λέγει δ πρώτος, νά μοΰ φέρης μία σαρδέλα καί Ινα ποτήρι ρετοίνα. ·— "Αμέσως. Και οΰ; έρωτα τόν δεύτερον.— ‘Εγω; νά, βέλω νά ίδω τόν κομήτη.ΕίμαορεΖς νά μοΰ τόν φέρρς;— Νά τον! ‘δές τον! τφ λέγει, και έν ταΰιφ τφ δίδει πέντε μούντζες.— "Αμ σύ, τί βέλεις; έρωτά τόν τρίτον.— "Αϊ νά χαβής, ζφον, τφ άπαντά ό τρίτος, ποΰ βά μας κόμης τόν έξυπνο, καί άγριοκυτάζων άπειλεί αυτόν, διά τής δεμένης χειρός τον.— , "Α έτσι; έλα τότε συ πρώτος να *δής τόν έξυπνο, καί αΰ δεύτερος τώ· κομήτη, ΐως δτου ό άλλος ποΰ βά μείνη τελευταίος χαρή άκόμη τή ζωή τον, και φάγη τή σαρδέλα τον μέ τό κρασί του.
Ίερευς πρός ψυχορραγοΰντα'— Συγχώρηοον όλους τους έχβρούς σον, τέκνον μου.— Ναι παππιΐ μου, όλους, άλλα β' άφήαω ίνα μόνον έξω, ξεύρεις, τόν 'Αντώνη.— Τίποτε, τίποτε, κανένα, δέους πρέπει να τους συγ- χωρήοης, διότι άμα άποδάνης δεν ύπάρχει μετάνοια είς τόν άλλο* κόσμον.— Έστω, τϊ·ν συγχωρώ, άίλά μέ μίαν συμφωνίαν, αν τύχη καί γείνω καλά, να πέρνφ τό λόγο μου 'πίσω, διότι έχω σκοπό νά τοΰ ξανασπάσω τό κεφάλι, τοΰ άτιμου..
Είς πλούσιος έμπορος πρός τόν ύπάλληλόν του, δστις έφ ζητεί τήν κόρην του είς γάμον:— θά δώσω τήν βυγατέραμουμΟνον είς έκεΐν,ν, δοτιςίννοεΐ καλά τό έμπόριον; ένίρ έσύ δέν μοΰ Απέδειξες έως τώρα τοιαϋτό τι. -— Μπά, λάβοςέχετε,Κύριε, &ν δέν είχαύπ' δρει μου το έμπόριον, κφΐ μόνον τό έμπόριον, βά έπαιρνα ποτέ τήν, βυγατέρα’ σου;
Παράξενα καί μάταια.Είς φίλος γείτων.— Αέν βά είχα ποτέ τόσην υπομονήν όπως σείς . Κυρία, πρός τόν άνδρα σας.Έγώ είςτήν βέσιν όαςβάτοΰ έρριπτα στο κεφάλι έπίοης δτι εΰριοκα έμπρός μου, πιάτα, ποτήρια, μαχαίρια, πηρούνιά, κουτάλια; ■ καρέκλες, καί δτι βά κρατοΰοα στα χέρια μου.— Τίποτε, δλα αύτά τά έκανα. Κύριε, είναι ταχυδακτυλουργός καί βανματοποιός,καί αυτά τόν ευχαριστούν περισσότερον, διότι εκγυμνάζεται είς τήν τέχνην του.
Τά τρομερά παιδία.Ό .μικρός Μανώλης τρέχων πρός τήν μητέρα του. Μαμμά, νά σοΰ πώ κάτι οπουδαίον;— "Οχι! δεν βλέπεις δτι δ πατέρας διαβάζει έφημε- ρίδα;Μετά ήμίσειαν ώραν δ πατέρας Αφήνει τήν έφημερίδα του.— Λέγε, τί βέλεις νά μα; πβς, λέγει τότε ή μήτηρ πρός τον υίόν της.
~Νά, ή υπηρέτρια έφυγε ατά τέσσαρα καί έβαστΟΰοε ένα μεγάλο πακέτο.

'■Ο μικρός Μανώλης είς τό τραίνου έκάβητ'ο έπί των γονάτων τοΰ αατρός του, έλλείψει ποδίσματος, δτε έν- βυμηβείς παραγγελίαν ποτέ τής μητρός του, καβ'ήν οφείλει νά παραχωρή τήν βέσιν τον είς τάς Κυρ'ας, κα εΐσερχομένης μιας τοιαύτης.— Κυρία τή λέγει, πάνυ προβύμως καΤεύγενώς, σάς παραχωρώ τήν βέσιν μου.
Εσπέρας τι,ένώ έπερίμενον τόν πατέραείς το φαγητόν, αίφνης κομίζουν τηλεγράφημα, δτι δεν έπρόφβασς τό τραΐνον και δτι βά άναχωρήοη τήν έπιοϋσαν είς τήν αύ· τήν ώραν.— Τί κουταμάρα άνέκραξε τότε δ μικρός, πάλιν βά τόν άφήορ τό τραΐνον, αν φυγή τήν ιδίαν ώραν.

Μίαν ημέραν ό κ. Νομικής συνεβρυλευε τόν μικρόν Μανώλην νά σκέπτεται φρονίμως, ν' άποφασίζρ γεναίως καί ποτέ νά μην άμφιβάλλη διότι « Μόνον οί τρελλοί είναι βέβαιοι είς δει λέγουν καί πράττουν, ένώ οίφρόνιμοι όμφιβάλλουν.»— "Αν λοιπόν είσαι βέβαιος, καί ου είς αυτό ποΰ λέγεις άπαντ^'όμικρός, τότε είσαι τρελλός.
Εύφυια τοΰ Μανώλη.Τόν ήρώτησέν ημέραν τινά <5 Καβηγητής διά νά δο· κιμάση τό πνεΰμα του!— "Εχουν κάμμίαν αξίαν τά γράμματα; τόν έρωτα.— Τά γράμματα ούδεμίαν, τφ άπαντί} δ μικρός Μανώλης, άλλα τά γραμμένα.
Ή μητέρα τόν έρωτα τό ίοπέρας:. .■— ΤΙ έκαμες σήμερον είς το σχολείρν Μανώλη;— Ό,τΐ έκαμα είς τό οπήτι, μαμ/Ιά, διότι καί δ διδάσκαλος τό ίδιον μ' έρωτή; ' '— Τί Ιταμές στο οπήτι, σήμερον, Μανώλη;
Ό Μανώλης έρωτα ήμέραν τινά τόν πατέρα του.— Πατέρα, βάζεις τοΰ λόγου σου ψεύτικα μαλλιά, δόντια ή μουστάκια;— "Οχι, παιδί μου, ποτέ δέν έβαλα.-- Παπούτσια, ρούχα ζώων;— θέτε ποτέ, άπαντα, χωρίς νά σκεφβή.—Έφαγες ποτέ πεβαμένα ζώα;— Ό πατήρ τότε βυμωβείς:—Μπρε τί έρώτησις είναι αύτή; ποΖος σοΰ κάνει τέτοιες κουβέντες;— Νά ό δάσκαλος, πατέρα μας λέγει, δτι οί ανβρωποι ζοΰν άπό τα πτώματα τών ζώων, καί δτι δλ'α /ιας είναι ψεύτικα.
______ ΜΙΑ ΣΥΜ8ΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

ΔΗΓΜΑΤΑ TON MEAIIIQI ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΝ
Διάφορα γενόμενα πειράματα δηγμάτων μελισ

σών έπί χρονιών ρεγματισμών έπέφερον ευάρεστα 
αποτελέσματα. Καί είς περιπτώσεις άκόμη Χρονιών 
ρευματισμών, οσάκις ή θεραπεία κατέστη ανέφι
κτος, τά δήγματα τών μελισσών έπέφερον στιγ- 
μιαίαν άνακούφισιν. Ή θεραπεία συνήθως άρχεται 
άπό 5-6 δηγμάτων καί φθάνει μέχρι 24. ’Επιτί
θενται αί μέλισσαι έπί τοΰ δέρματος τοΰ πάσχον- 
τος κρατούμενοι διά λαβΐδος έπί 5 λεπτά τήςωρας 
μέχρις δτου τό κέντρον είσέλθη εντελώς είς τήν 
έπιδερμίδα τοΰ πάσχοντος. Ή άναήοιίφισις επέρ
χεται αμέσως, ή δέ θεραπεία βαθμηδόν.

Ο ΙΑΤΡΟΣ SAS
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ίχΑττογ* 7* ΛΜΦΒΐήΐ
U · · · «Β* · · · · —■» · . . «,
.' ΑΛ'ΧΗ'Λ'-Ο Γ'Ρ Μ^ΓΑ ’λ 10*

-ήλικίώμέγός, έάν' δέν άποθάνης Σ.Π.Π. Μσυζωρ& ’Επιστολή κάί' έπιταγή έλήφΟη- 
νέόςΓ r< ' ' ‘ ®βν· Ευχαριστο·ίμ»ν. · Γράφομεν. —- Κ-Γ.Α. Γκάζια*

_ s;; , .. .Διλτάριον έλήφΟη.· ’Απηντήσαμίν. —Ν.Χ.Γ Μντιλή-
’ Θ'ά ζήσρς ύγιης, έάν ποτέ δέν. άσθενήσης.’ . - ^,·λΔελτάμον καί ,έπιταγή έλήφΟησαν,..Παράγγτλία

' σας τξετελέσΟη καί άπεστάλη. —Δ.Ν Βόλον ■. 'Ε^ιιτο-
, . *. ... .... . λΊ · αποοτίςειτ έλήφΟησαν. : Εΰ/σρισχοϋμτΥι γρά-

'■ ··■ Ούδέποτέ θά-τάσθόνδής τήνάνάγκην νά έξοδεύρς. .. ρομεν..— Γ.Α.Μ. Στβαστονκολιν..Δελτάριρν, έλήφΟη.
>ίβηχείτε· Εφημερίδες ύά στίλλοντάι τακτικώ;.—Ζ.έ. &tooalorix·,* ’Επιστολή ελήφΟή, άπηντήσαμεν. -*·λΚ. 
Α. ΝοβομαΙαρποίόκαγια. ’Επιστολή έλήφΟη.Άπαντή- 
σαμεν.’Εφημερίδας στέλλομεν. —— ΑΑ. Άίτζάνίρειαν. Δτλτίμον καί ΰλη έλήφΟησαν. Άπήντήσαμέν &Σ. 
θεοίόοια. Δέλτάριον έλήφΟη. Εύγαριστονμεν.—Κ.Γ.Α.

·; έάν’δέν έχρς‘χρήματά .■'·■ ■■.:.·... .. . .*.· . ... .

-·. Ή·τύχη έρ^ετάΓ.μόνη της; . ' . ·'

Τήν μόνην ασθένειαν, τήν όποιαν . θά έπιθυμή
'■ ση? δ.άτόν Οάνατόν σόυ νά είναι τό γήρας. Γαλάζιο*. Δελτάριον.έλήφΟη. Sr7iWsi« ταχί έάΫτα-
■■.,..·:·..;.. ·;.' ··.. ».■■■,. · ;τν·-

Τά χρήματα δέν κάμνουν τήν ΐσχύν, τό Εναντίον cju.iv.

φέρουν Ασθένειαν, * · ■ έλήφΟησαν. Εύχαριστοδμε.ν, HJC. Νιζνί.· Έπιάτολή

"Οστις δέν έρυθριφ ζητών φυσικά δέν αισθάνεται _ ,
τήν λύπην τής άρνήσεως.-

. -·. Ώς,ίπΙ,τό πλεϊστον α.Ι εκπλήξεις „?1ναι δυσάρε
στοι. . .

1'.

Ζ.Ι ,.θεοσάϊόνίκη*, Δελταρίον έλήφΟη. ’Απηντή- 
—- Ι.Σ. Κεραοοΰνια,  ̂-Δελτάριον καί επιταγή 

εΛήφυησαν. Εύχαριστοϋμεν. HJC. Νιζνί.· ’Ρ—‘—·ή
■ και ·· χρήματα έλήφΟησαν. Εύχαριστοΰμεν. Λεύκωμα

έστάληίπί σύστάσει. Π.·Κ. Κών).·α>λΜ>:' 'Επιστολή 
καί εφημερίδες έλήφΟησαν "Εχει καλώρ' Ί’ράφομεν ,— 
Π.Ρ. Xiov, Συνορομαί έλήφΟησαν. Τόμοι σάς έστά- 
λησαν. Εΰχαριστουμιν. ' '

ΤΟ ΠΑΗΟΡΑΜΑ ΤΟΤ ΠΟΛΕΜΟΥ
, ‘Ηδη ή εκδοσις δλοκλήρου τον έργου άπεπε- 

ρατώ&η περιέχσυσα ύπερόχους εικόνας έκ φωτο-
■ γραφιών έκ τον Βαλκανοτονρκικον πολέμου καί 

τού Έλληνοβου,λγαρικον. Πραγματικώς κ,ατέστη 
ή δι’ εΙκόνων μοναδική ‘Ιστορία τών νικηφόρων 
πολέμωνμας.

‘Η εκδοσις είναι εΐς. μέγιστον σχήμα ■24'^82

* -
Θά ήσαι έύτυχής, έάν θα λαμβάνής τά πράγματα

έκ τής καλής αύτών οψεως. '

Καήίτερον νά διέρχεσαι απαρατήρητος ή έπιδει- 
τικώς. .

ΣΚΕΨΕΙΣ
Ό-εχών σκληράν τήν καρδίαν είνε φύσει άδικος

•κανχείρων τοΰ φιλαργύρου.

πο^Χδ νΐίύνί? ΐ0 βαρ"^Ον δΐά ΤΑν “Υ&ρω· ■ id^TinuSt^tin) W

"Αν τρέφης τινά Αγάπα τον καί μή λέγε εΐς αύ
τόν τοΰτο διότιφάτή μετανόησες.

Τόν δρκον.σου τίμα καί σέβου, ινά καθίστασαι
ούτω σεβαστός καί άξιος εκτιμήσεις παρ’ όλων._ ,

Τό τέλος τοΰ δικαίου γίνεται φύσει καλόν καί ή- 
συχον, διότι ή κακία καί -πλεκτώνη ουδέποτε τόν 
έπλησίασαν, Γ .

δποτελειται . εκ 200 περίπου σελίδων, περιέχει 
δέ ίπιπροσθέτως καί την Ιστορίαν τών δύο πο
λέμων γεγραμμένην χρονογραφικώς.

‘Αποστέλλεται έλενθερόν ταχυδρομικών· τελών 
. παντί προαττοστέλλσντι τδ τίμημα.

Χαρτόδετον ............... Φρ. 12.· 
Χρυσόδετου πολυτελέστατου έντδς / ,

■θήκης ...... ... . .. .. ,» ,.,15.,·

Κ Έσό Ολιγόλογος καί κατ’· ανάγκην τότε μετά 
. προσοχής θά σέ Ακούουν. . '

. Μή πλησιάζης τινά ή δταν είσαι-βέβαιος, δτι ή 
. παρουσία σου θά τόν ευχαρίστηση. ,

Καλειτέρα ή πτωχή τράπεζα, παρά ή πλούσια παν· 
. δαισία. Εΐς τήν προ,την, έπικρατεΐ πάντοτε ή όρε· 

ξις, ένφ είς τήν δευτέραν ό σκοπός.

Ή απουσία είναι ό καλείτερος έκτιμητής τοΰ φί
λου, τής συζύγου, τοΰ έραττοΰ καί τοΰ φιλάνθρω
ποι!.. . '

Λόγφ της Απεργίας των εργατών Τυπο
γράφων ή έκβοσις τής « Φί·σεως> κα&υ- 
στέρησεν αναγκαστικές, 8πωςτων αΛ- 

λων περιοδικών. “Ηδη Ικδίδ,ομεν ταχέως 
τά κα&νστερήσανίάτεύχη, ζητοϋντες συγ
γνώμήν. παρά.τών. ήμετέρων συνδρομηϊών 
διά τήν άκονοίαν καί τυχάίαν ταύτην βρα
δύτητα,.

Ή Α6δύ6ύνσϊ$


