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Το Λευκόν Ο?οε■ “> ·.' '·

(Συνέχεια εκ ιοΰ προηγουμένου εεύχους)
“Η-δη διά τίνος όδοΰ θ’ Ανέλθωμεν είς τήν 

κορυφήν τοΰ Λευκοΰ “Ορους; Μία όδός, τήν ό
ποιαν δέν πρέπει ν’ Ακολουθήση τις είναι ή τής 
θαλάσσης τών ΙΙάγων, ήτις δέν οδηγεί προς τδ 
“Ορος αύτό.

Διά νά έκτελέση τις τήν Ανάβασιν τοΰ Λευκοΰ 
“Ορους, θύναται ν’ Αναχώρηση Από τριών δια* 
φόρων σημείων άπό τοΰ Κουρμαγέλ τής ’Ιτα
λίας, άπό τοΰ Σαίν—Ζερβαι και τοΰ Σάμονιξ 
τής Γαλλίας. ’Αλλά καί αί τρεις αύται οδοί συν- 
αντώνται πριν ή φθάση τις είς τήν κορυφήν.

Άπό τοΰ Κουρμαγέρ δύναταί τις ν’ Ανέλθη 
είτε διά μέσου τοΰ παγώνος τής Βρένβας καί 
τοΰ παγώνος τοΰ Λευκοΰ “Ορους, είτε διά τοΰ 
παγώνος τής ‘Ομίχλης, είτε διά τοΰ στομίου τοΰ 
Βιοναοαί, τέλος δέ φθάνει είς τό Δόμα τον Γεύ

ματος καί εις τό Μέγα Πλατώ. Ή οδός άπό τοΰ 
Σαίν Ζερβαι διά τοΰ παγώνος τοΰ Βιοναοαί, 

τής Βελόνης καί τοΰ Δόματος τοΰ Γεύματος, 
καταλήγει έπίσης είς τό Μέγα Πλατώ. άλλα καί 
ωσαύτως ένταΰθα θά καταλήξη τις, εάν Αναχω- 
ρών άπό τοΰ Σάμονιξ, διέλθη διά τής ΑΙχμη- 

ράς Πέτρας καί τών Μεγάλων ‘Ημιόνων.

Έκάστη τών όδών τούτων έχει τους πελάτας 
της. Άπό τοΰ Κουρμαγέρ, ή εκδρομή τυγχάνει 
έπαξία ένεκα τοΰ· άποτόμου τών κλιτύων ώς 
έπικινδυνοδεστέρα ένεκα τοΰ κατακυλήματοςτών 
λίθων. Άπό τοΰ Σαίν Ζερβαι είναι γραφικωτέ- 
ρα καί βραχύτερα. Άπό δέ τοΰ Σάμονιξ είναι 
ποικιλότερα καί ήττον κοπιώδης. Τοΰ τελευ
ταίου δέ μέρους τής οδοιπορίας τό δρομολόγιου 
καθίσταται ένδιαφερότερον, διότι ή παλαιά ό- 
δός, Ανακαλυφθεΐσα ύπό τοΰ ’Ιακώβου Βαλμάς, 
φθάνει συντομώτερον είς τόν σκοπόν διά μέσου 
τοΰ Μεγάλου Πλατώ καί είτα τών ’Ερυθρών 
Βράχων. Ή οδός αΰτη έγκατελήφθη σχεδόν 
συνεπείς τής καταστροφής τής εκδρομής τοΰ 
Χάμελ τφ 1820. Τφ 1827 εις έπιζήσας τής 
καταστροφής ταύτης, ό όδηγός Κούτετ, άνεκά- 
λυψεν Ιτέραν οδόν, Αριστερόθεν τής πρώτης 
καί ήτις διέρχεται διά τοΰ Διαδρόμου καί τοΰ 
Τοίχον τής Πλευράς. Ό Διάδρομος είναι στενή 
πάροδος έσφιγμένη μεταξύ τοΰ Κατηράμένου 
“Ορους καί τοΰ Λευκοΰ “Ορους, ένθα δ άνεμος 
είναι ισχυρός, αι ρωγαί Επικίνδυνοι, αί δέ λίθη- 
νοι κατωφέρειαι συνεχείς. Τήν σήμερον συνή
θως μεταχειρίζονιαι.τήν .δυτικήν όδόν, δεξιό - 
θεν, ήτις διέρχεται άπό τοΰ Αστεροσκοπείου 

Βαλλώ, τών "Υβων, τής Καμήλουκαί τοΰ Βρά
χου Τουρνέτ. Ή όδός αυτή, ήν είχεν άπορρίψει 
0 ’Ιάκωβος Βαλμάτ,άνεκαλύφθη τφ 1847.

“Ηδη, ώς καλειτέραν όδόν κλασικήν, προτι
μούν τήν τοΰ Σάμονιξ. ’Ηλεκτρικός σιδηρό
δρομος άγει έως εδώ. Εύρισκόμεθα ήδη εις 
1,050 μέτρων ΰψος· ύπολείπονται 2,760 μέτρα 
άναβάσεως. Άνεχωρήσαμεν έκ Σάμονιξ περί 
τήν μίαν καί ήμίσειαν ώραν τής μεσημβρίας. 
Άφοΰ διήλθομεν τό όρος “Λρβ,έβαδίσαμεν κα
τά μήκος τοΰ παγώνος Βυσσόν μέχρι τοΰ Πέ
τρου Πουαντί. Έως έδώ ή άτραπός είναι προ- 

. σιτή μόνον είς τάς ήμιόνους- είναι δέ περίπα
τος, δν ποιοΰσιν όλοι οί περιηγηταί, ώς καί οί 
Ατολμότεροι, δστις άλλως τε είναι διασκέδα- 
σις γραφικότατη,διότι διέρχεται τις διά μέσουτών 
Καλυβών τοΰ Πράες —Κόνδουΐ, τών Βαράτς, 
τοΰ δάσους Τισσούρ, παρακάμπτων τόν καταρ
ράκτην τοΰ Δάρδ καί τούς χειμάρρους τοΰ 
Νάνι—Πρόβεντ, τοΰ Νάντ Πελερέν καί τής 
Λευκής Ραβίνας.

Αί έλάται φαίνονται ήδη Αραιότεροι, είτα αν
τικαθίστανται ύπό τών πεύκων καί ροδοδένδρων 
καί μετ' ολίγον αναφαίνεται τό “Ορος τής Πλευ
ράς, ή Βελόνη τής Μεσημβρίας, καί ή’Βελόνη 
τοΰ Πνεύματος, δπου κειται τό έστιατόριον τοΰ 
Πέτρου Πουαντύ, τό όποιον περιέχει πάσαν τήν 
δυνατήν ανεσιν. Οί έπισκέπται σταματούν Εν
ταύθα, διότι Εντεύθεν άρχεται ή ΑληθήςΑνάβα- 
σις τοΰ Λευκοΰ “Ορους.

Μετά τήν διάβασιν τοΰ ορούς ΠέτρουΠουαντύ 
βαδίζομεν έπί τοΰ παγώνος καίσυναντώμεν μέ- 
γαν βράχον γρανίτου έξορυγμένον, καλούμενον 
Λίθος τής Κλίμακος,διότι άλλοτε έφύλασσον εν
ταύθα μίαν κλίμακα προωρισμένην διά τήν διά 
βασιν τών πρώτων ρωγμών. Είτα εΐσερχόμεθα 
είς τήν Εστίαν τής χιονοστιβάδος τής Βελόνης 

τής Μεσημβρίας. Έν καιρώ νυκτός ό παγετός 
διαλύει τούς βράχους καί έπί διαστήματος δια- 
κοσίων μέτρων έκτίθεταί τις είς Αληθή βομβαρ
δισμόν. Τώ 1868 ό όδηγός Έδουάρδος Σίμων 
έφονεύθη διά μιας υπό τίνος τοιούτου λίθου.

Άμα διέλθετε τήν Ατραπόν ταύτην οί οδηγοί 
σας δένουσι διά σχοινιών, διότι μετ’ ολίγον άρ 
χεται ή επικίνδυνος διάβασις τών ρωγμών καί 
λάκκων, καί αν μέν ή ρωγμή είναι στενή, τήν 
μεταπηδάτε· έάν είναι δλίγον πλατεία, τήν δι- 
έρχεσθε διά μέσου χιονοπλέκτου γέφυρας, ήν δ 
όδηγός σας προπαρασκευάζει μετά προσοχής 
διά τής σκαπάνης του ώθών τήν χιόνα καί είτα 
κτύπων έπ’αυτής διά νά στερεωθή. Έάν δέ 
ή ρωγμή είναιι εύρεΐα δίκην λάκκου, τότε δέον 
νά κατέλθητε εντός αύτοΰ καί είτα ν’ άνέλθητε 
έκ τοΰ Αντιθέτου μέρους κατασκευάζοντες βαθμί
δας διά τής σκαπάνης σας έπί τοΰ πάγου. Οΰτω 
φθάνετε είς τά μέρη τής ‘Ενώσεως, δπου ένοΰν- 
ται οί δύο παγετώνες τοΰ Βυσσόν ή τοΰ Γακο- 
νάζ καί δέον νά διέλθητε τόν τελευταίου τούτον 
τηροΰντες Απόλυτον σιγήν, καθόσον αΐ δονή

σεις τής φωνής δύναντα νά μετακινήσω η πέλώ* 
ρ α τεμάχια πάγου καί νά σάς καιαπλακώσωσι.

«Πρέπει νά δοκιμάσητε καί τοΰτο, λέγει δ 
Τυνδάλ, διά νά βεβαιωθήιε, δτι 0 ήχος τής 

’Λφιιπνιζώμεθα ?ίς τήν μίαν, Αναχωρϋΰμεν 
είς τάς δύο, επωφελούμενοι τής σκληρότητος 
τής χιόνος ώς έκ τοΰ ήώχους τής νυκτός. Βαδί- 
ζομέν δέ ύπό τήν λάμψιν μόνον τών Αστέρων,

■’ϊίίβασίζ χιονοΜλέκτον γίφΰρας. Ό δδηγ4« «ρθπθ{ε«όμενος δοκιμάζω 
■ ■ διά «ής ράβδον του τήν Αντοχήν το® έδάφους.

οΐτινες έν τούτοις ζωηρώς λάμπουσι 
έν τφ μέσφ τοΰ ήραιωμένου ένταΰθα 
άέρος. Διά τόν φωτισμόν τών βημά
των μας, μεταχειριζόμεθα μικρούς 
φανούς. Πορευόμεθα ήδη πρός τό 
Δόμα τον Γεύματος διά κλιτύος τίνος 
καλουμένης αί Μικροί Άνωφέρειαι, 

άς διερχόμεθα γωνιωδώς, οΰτω δέ 
φθάνομεν εις τό Μ,κρόν Πλατώ τήν 
τετάρτην. ώραν, δτε Ακριβώς Ανατέλ
λει ή ημέρα καί τό θέαμα είναι μεγα
λοπρεπές" Αλλά δέον νά τό ϊδη τις,χω
ρίς νά οταματίση, καθόσον αί χιονο
στιβάδες τοΰ Δόματος τοΰ Γεύματος 
κατακρημνίζονται ένταΰθα συχνότατα.

*Η πλευρά τών Μεγάλων Αναβά

σεων φέρει τούς τάξει διώτας είς τό 
μέρος δπου ό δε Σωσύρ διήλθε τήν 
δευτέραν αύτοΰ νύκτα" ένταΰθα δέ

φωνής δύναται νά κατρακυλήση πελώριον βρά
χον.» Μετά σκληράν δέ καί Απότομον Αναρρί- 
χησιν έπί τής παγετώδους κλιτύος καί νέαν διά- 
βασιν ετέρων ρωγμών, φθάνομεν είς τό κατα
φύγιου τών Μεγάλων ‘Ημιόνων, είς 3,067 μ. 
ΰψος. Είναι ή εκιη ώρα καί ήμίσεια τής εσπέ
ρας καί καιρός πρός άνάπαΰσιν.
.01 Μεγάλοι Ήμίονοι είναι βράχοι, οϊτινες 

έβαπτίσθησαν οΰτω; ύπό τών περιηγητών, οί- 
τινες τό πρώτον παρετήρησαν αύτούς έκ 
τοΰ ΰψούς τοΰ ορούς Βρεβέντ καί έξέλα- 
βον αύτούς δι’ αγέλην τοιούτων ζο5ων. 
'Η πρώτη καλύβη τού 1853, ένή οί τα- 
ξειδιώται έκοιμώντο φύρδην μίγθην έπί . 
Αχύρων, Αντικατέστη διά καταλλήλου παν
δοχείου, έν ο> προσετέθησαν δύο περί
πτερα παρατηρήσεως, τό μέν δαπάναις τού. 
αστρονόμου Γιάνσεν, τό δ’έτερον ύπό τής 
Γαλλικής τών “Αλπεων Εταιρείας.

Ή θέα Εντεύθεν είναι θαυμασία. Έκ 
τών Μεγάλων Ημιόνων φαίνεται τό Βρε
βέντ, αί Ερυθροί' Βελόναι, τό Β.έτ, ή 
λίμνη Λεμάν, τό Γιούρα, κλπ.

Βαθμηδόν ό ήλιος δύει, ή δέ νύξ καθί
σταται πελιδνή" κάτωθι δέ διακρίνονται 
τά φώτα τοΰ Σάμονιξ. Ή βαθέία, ή Από
λυτος σιγή τών χιονωδών άλπεων έπικυ- 
ριαρχεί καί γίνεται ετι μάλλον αισθητή, 
μετά τήν βοήν καταρρεούσης χιονοστιβάδος 
τήν σύνθλιψιν δύο παγετωδών 
κόπωσίς μας Αποσπάταιέκ τών θεαματικών τού
των παρατηρήσεων καί πηγαίνομεν νά κατα · 
κλιθώμεν, καθόσον ή νύξ είναι βραχεία.

κειται ό κίνδυνος, ήτοι δ Μέγας Κρημνός, 

τόν όποιον πρέπει τις νά φοβήται είς δλας τάς 
έποχάς. Έπί τής Αντιθέτου πλευράς τού Κρη
μνού κειται τό Μέγα Πλατώ, δεσποζόμενον ή- 
μικυκλικώς ύπό του Δόματος τοΰ Γεύματος δε- 
ξιόθεν, τοΰ Κατηραμένου "Ορους καί Αριστερό
θεν τοΰ Λευκόν "Ορους κατά μέτωπον.

Διά μακρας κλιτύος δυσκόλου φθάνομεν. είς 
τό Άστεροσκοπεΐον Βαλλώ καί είτα είς τήν

όγκων. Άλ* ή
ή καλόβην τοΰ Βράχον τών "Υβων. Είναι ή 6 

καί ήμίσεια ώρα καί σταματώμεν έπί μίαν 
ώραν διά νά λάβωμεν · μικρόν πρόγευμα πρό 
τής τελευταίας μεγάλης πορείας μας..

[Έπεται .τό τέλος] .
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Al ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΣΤΙΓΜΑ!
TOT ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

KAI Al ΠΕΡΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ IDEA! TOY

Περίεργοι "άλλά και σημαντικοί διά τήν 
ακρίβειαν είσίν αί περί τής μελλούσης ζωής 
πεποιθήσεις τοΰ Σωκράτους. Περιστοιχού- 
μενος ό μύγας οΰτος τής ηθικής διδάσκαλος 
ΰπό των μαθητών του Άντισθένους, Εύκλί- 
δου, Σιμμίου, ΚέβητΟΣ) Αίσχίνου καί Φαί
δωνος, διαλέγεται πρός αύτούς έν τφ δε* 
σμωτηρίψ περί θανάτου καί τΦν μετά θάνα
τον προσμενουσών τούς δικαίους αμοιβών. 
Καθορίζει τόν θάνατον ώς χωρισμόν άπλώς 
τής ψυχής άπό τοΰ σώματος καί άποφαίνε- 
ται, ότι ού μόνον κακόν δέν είναι, άλλά 
μάλλον τυγχάνει άπαλλαγή τών άπό τοΰ 
σώματος περιορισμών, των διά τών αισθή
σεων τήν ψυχήν αίχμαλωτιξόντών. Είτα χω- 
ρεϊ πρός τάς άποδείξεις περί τοΰ δτι ή ψυ
χή δέν συγκαταστρέφεται μετά τοΰ σώματος 
βαίνει δέ άπό των άτελεστέρων έπί τάς σχε- 
τιχφς τελειότερος. Όμιλεΐ περί τής άπό των 
έναντίων μεταβάσεων έπίτά ,έναντία καί. 
παρασκευάζει τήν άπό τοΰ θανάτου έπάνοδον 
είς τήν ζωήν πρός τήν άπό τοΰ ΰπνου έξέ- 
γερσιν.

Διαβλέπει έν ταις έμφύτοις έν ήμίν ίδέαις 
άνάμνησιν γνώσεων κτηθεισών έν τφ παρ- 
ελθόντι προ τής εισόδου των ψυχών ημών 
είς τά παρόντα σώματα καί συμπεραίνει έν- 
τεΰθεν τό άνεξάρτητον τής ψυχή» άπό τοΰ 
ύλικοΰ περιβλήματος της. ’Αναφέρει τήν περί 
ΐοΰ άσυνθέτου καίάρα άδιαλύτου τής ψυχής 
άπόδειξιν. Καί συμβουλεύει, όπως άπέχωμεν 
τΦν άπό τών ήδονΦν (δυπαριών, αϊτινες δε- 
σμεΰουσι τάς πτέρυγας τής ψυχής καί κωλύ- 
ουσιν αυτήν νά πετασθή πρός τό θειον, τήν 
άναγκάξουν νά χαμαιπετή, πλανωμένη περί 
τά μνήματα δι’ έπιθυμίαν τοΰ σωματοειδοΰς, 
μέχρίς ό’δ καί πάλιν είς σώματα, καί δή 
σώματα άλογων, έμπεριπέση. Εις τήν παρα- 
τήρησιντοϋ Σιμμίου, δτι ή ψυχή είναι άρμο
νία, ώς ή τής λύρας καί δτι κατ' άνάγκην, 
τής λύρας έκλιπούσης, θά συνεκλίπη καί ή 
αρμονία, ό Σωκράτης άντιπαρατηρεί, δτι τοΰ
το δέν είναι ορθόν- διότι ή μέν άρμονία έ- 
πετάι τφ όργάνψ, ή δέ ψυχή προϋπήρξε τοΰ 
σώματος, καί ή μέν άρμονία είναι τι σύν
θετον έκ πολλών μουσικών φθόγγων, ή δέ 
ψυχή είναι άσύνθετος* κάί ή μέν άρμονία 
■μας παραπέμπει είς ειρήνην μεταξύ οργάνου 
καί των έξ αΰτοΰ άναδιδομένων ήχων, ένφ 
σώμα ψυχή ούχί σπανίως έρίξουσιν. ’Ο
μοίως άναιρεΐ τήνενστασιν τοΰ λέβητος, δια- 

τεινομένου, δτι καθώς τό σώμα άλλάσσει 
ίμάτια, άλληλοδιαδόχως φθειρόμενα άλλ’- 
έπί τέλους φθείρεται καί άΰτό, ούτω καί ή 
ψυ χή θά μετενδυθή μέν ίσως τό έν μετά τό 
άλλο σώμα, άλλ’ έπί τέλους κάί αυτή θά πα- 
λαιωθη καί καταλυθή- πρός τήν όποιαν έν- 
στασιν ό Σωκράτης άντιπροβάλλει τό δτι ή 
ψυχή είναι ή αϋτοξωή καί δτι, καθ’ δ τοιαΰ- 
τη. διά παντός άποκλείέι τοΰ θανάτου τήν 
πιθανότητα. Είτα έκχύνεται ό φιλόσοφος εις 
ποιητικός περιγραφάς τών άνω κόσμων. Μή 
δϋνάμενος ν’ άνέλθη πρός τάς κεκρυμμένας 

. έκεϊ νας μεγάλος άληθεί ας, οσον καί άν έντυγ- 
χάνη έξοχος, λαμβάνει συνοδο πόρον τήν 
φαντασίαν. Περιγράφει τόν Τάρταρον καί 
τούς έξ αύτοΰ ζέοντας τέσσαρας ποταμούς, 
Ωκεανόν, Αχέροντα, Πυριφλεγέθοντα καί 
Κωκυτόν, πρός οΰς σύρονται διά τής βίας οί 
κακοί, ϊνα έκτίσωσι δίκας τών πεπλημμελη- 
μένων. Παρετηρήθη ήδη πώς ό Πλάτων χω
ρίζει ένταΰθα αυστηρότατα τήν άπόδειξιν τής 
αθανασίας τής ψυχήςάπό τοΰ είδους καί ποιου . 
τής τοιαύτης άθανασίας. Περί τού πρώτου ό 
άνθρώπινος νους δύναται νά καταλήξη είς 
συμπέρασμά τι. Διάτό δεύτερον άπλως θά εί· 
κοτολογή μέχρις οΰ έλθη είς βοήθειάν του ή 
άποκάλυψίς.

Καί τώρα έρχεται ό θάνατος τοΰ φιλοσό
φου, πολύ τελειότερος άπό τήν διδασκαλίαν 
του. Ό Σωκράτης ζητεί νά λουσθή καί έτοι- 
μασθζ πρός θάνατον, ϊνα μή παρέχη πράγ
ματα είς τάς γυναίκας, άναγκαξομένας νά 
λούσωσι κατά τά νεκρώσιμα έθιμα τόν νεκρόν 
του. "Οταν δέ ό Κρίτων τόν ήρώτησε, πως νά 
διατάξωσι τά τής κηδείαςτου,δπως άν βουλή- 
σθε (άπήντησε) έάν πέρ γε λάβητε καί μή 
έκφύγω ύμάς. Γελάσας δέ ήσύχωςκαί προσ- 

- βλέψας πρός τούς άλλους έταίρους «Οΰ πεί
θω (είπεν) άνδρες, Κρίτωνα ώς έγώ είμι 
οΰτος Σωκράτης, ό νυνι διαλεγόμενος καί 
διατάττων έκαστον τών λεγομένων, άλλ* 
οϊεταί με έκείνον είναι δν δψεται όλί- 
γον ύστερον νεκρόν και έρωτή, πως μέ 
θάπτει! 'Ότι δέ έγώ πάλαι πολΰν λόγον πε- 
ποίημαι, ώς έπειδάν πίωτό φάρμακον, ούκέτι 
ΰμΐν παραμένω, άλλ’ οίχήσομαι άπιών είς 
μακάρων δή τινας ευδαιμονίας, ταΰτά μοι 
δοκώ αύτφ άλλως λέγειν, παραμυθούμενος 
άμα μέν ΰμάς, άμα δ' έμαυτόν.»

Ό ήλιος έκλινε πρός τήν δύσιν του καί ό 
ύπηρέτης τφν ένδεκα έρχεται διά νά τφ προσ- 
φέρη τό κώνιον, παράκαλων συνάμα αυτόν, 
δπως μή χαλεπαίνη κατ’αύτου, διότι αυτός 
είναι άπλώς δργανον τής έξουσίας. Ό Σω
κράτης τόν προσαγορεύει φιλικφς και τόν ε
παινεί πρός τούς μαθητάς του, κλαίοντας έπί 

Τφ προκειμένφ άπορφανισμφ. Μάτην ό Κρί
των τόν παρακαλείνά περιμένη τουλάχιστον 
τήν δύσιν τοΰ ήλιου; Ό Σωκράτης λαμβάνει 
τήν κύλικα άτάραχος καί έκπίνει αυτήν. Οί 
γαθηταί συγκαλύπτουν τόπρόσωπον όλοφυ- 
ρόμενοι, ό δέ διδάσκαλος τούς θερμοπαρα- 
καλεΐ νά μή οδύρονται ώς γυναίκες, άλλά 
νά τόν άφήσουν νά άποθάνη έν εύφημίφ. 
Τό δηλητήριον ένεργεί, άρχισαν άπό τών πο- 
δων καί προβαΐνον πρός τά άνω. "Οτε δέ

Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΩι ΚΟΣΜΩι > » >

Ι^Ν φοράν ό Θεός 
βαρυνθείς νά άκούη 
τούς άνθρώπους Ικε
τεύοντας καί έπικα- 
λουμένους αύτόν έκά- 
στοτε, άπεφάσισε νά 
έπισκεψθη τήν γήν καί 
νά άκούση έκ τοΰ πλη
σίον τούς παραπονου- 
μένους, νά δώση δέ 
είς αύτούς δ,τι ήθελον 
τοΰ ξητήση.

Λαβών τήν καλήν ταύτην άπόφασιν άνήγ-
γειλε τήν κάθοδόν του είς τούς άνθρώπους 
καί κστήλθεν είς τήν γήν ύπό μορφήν άπλοΰ 
γέροντος. Εισερχόμενος είς τήν πόλιν, συ- 
νήντησε φιλάργυρόν τινα, δστις προσε- 
πάθει νά κρύψη τόν θησαυρόν του είς ένα 
λάκκον, τόν όποιον έσκαπτεν.Ό θεός προ- 
χωρήσας πρός αυτόν τόν ήρώτησε καλοκα- 
γάθως έάν ήθελε τίποτε.

— Χρήματα I άπήντησεν ό φιλάργυρος, 
άσθμαίνων έ£ άγωνίας.

— Πάντοτε θά έχης, τφ είπεν ό Θεός 
καί έφυγεν.

Οί πλούσιοι μαθόντες τήν κάθοδον τοΰ 
θεού, συνενοήθησαν μεταξύ των νά σπεύ-
σουν πρός υποδοχήν του, πριν προφθάσουν 
οί άλλοι άνθρωποι. Έσπευσαν λοιπόν καί 
τόν συνήντησαν πράγματι παρά τάς πύλας 
τής πόλεως, . καί τόν προσεκύνησαν εύ· 
λαβώς.

— Τι θέλετε άπό έμέ ; καλοί άνθρωποι ;
. ήρώτησε καί τούτους ό Θεός μέ άγαθότητα. 

■— Χρήματά ! άπήντησαν δλοι διά μιάς
φωνής.

— 'Αλλ’’έχετε τοίς άπαντά ό θεός, λυ- 
ποΰμενος διότι τά είχε τάξη προηγουμένως

έπλησίαξε πρός τήν καρδίαν διά νά έπιφέρή 
τό μοιραίον τέλος, ό Σωκράτης ύπέμνησεν 
είς τόν Κρίτωνα, δτι χρεωστεί πρός τόν ’Α
σκληπιόν άλεκτρυώνα, ώς οί άπό μακράς ά- 
άσθενείας ναρρωνύοντεςέπόίοϋν, ϊναάποδεί- 
ξη έπιχαρίτως τήν άπό τών φθαρτών είς τά 
άφθαρτα μετάστασιν, καί μέ τούς τελευ
ταίους τούτους λόγους έξέπνευσεν ό ήθικώ- 
τερος άνήρ τού άρχαίου ’Ελληνισμού.

« » »

-- Ναί. Άλλά θέλομεν νά τά έχωμεν 
Πάντοτέ.

— Λυπούμαι, διότι τά έδωσα είς άλλον,
Οί πλούσιοι δυσανασχετοϋντες, έσκέφθη- 

βαννάκολακεύσωσι τουλάχιστον τόνθεόν, 
προδιαθέτοντες αύτόν πριν ξητήσωσι άλ
λο τι. .

— Εϊμεθα υπερήφανοι... προσέθησαν,
—- Έστέ πάντοτε, διέκοψεν αύτούς ό 

θεός, έννοήσας τήν πονηριάν των,
Οί πλούσιοι υπερήφανοι παρά ποτέ, έπέ* 

στρεψαν είς τά μέγαρά των, ό δέ θεός 
έίηκολούθησε τόν δρόμον του.

Αίφνης, ένφ διέβαινε πρό τίνος μονής, 
οί καλόγηροι μαντεύσαντες άπλούμενσν 
γύρω των τό θειον μυστήριον, έδραμον είς 
τήν όδόν, γονυπετήσαντες πρό τοδ θεοΰ, 
ήσπάξοντο τούς πόδας αύτοΰ.

Ό θεός ηύχαριστήθη έκ τής εύλαβίας τών 
καλογήρων, τούς διέταξε νά σηκωθούν καί 
τούς ήρώτησε μετά πατρικής τρυφερότητος, 
τί έπόθουν.

— Χρήματα ! έκραύγασαν οΰτοι μέ άπα- 
σράπτοντας όφθαλμούς.

— Ό I είπεν ό Θεός μετά λύπης. Τά 
έπήραν ήδη.

Οΐ καλόγηροι συναισθανθένΤες δτι έσφαλ- 
λον, ξητήσαντες άντί ψυχικού χαρίσματος 
ώς ήρμοξεν, αύτοίς, κοσμικόν τοιούτον, 
έσκέφθησαν νά φανωσιν ώς μετανοοΰντες. 
Έκυψαν δθεν τάς κεφαλάς καί έψιθύρισαν 
συγκεχυμένως.

— Εϊμεθα ύπερήφανοι...
— Άλλά καί αύτό τό έπήραν άλλοι, 

διέκοψεν ό Θεός άποτόμως»
-—Κύριε έλέησον ! έψέλλισαν τότε έκεί- 

νοι έκπληκτοι.
— Έχετε αύτό ! τοίς άπήνχησεν ό θεός 

μετ’ άγαθότητος καί έπροχώρησεν, άφήσας 
τούς καλογήρους κάμνοντας τό σημείον τοΰ 
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σταυρού και έπαναλαμβάνονταςί «Κύριε 
έλέησον ! »

Πλήν φρικαλέον θέαμα παρουσιάσθη εις 
τούς οφθαλμούς του. Οί πένητες μαθόντες 
τήν ποθητήν αύτήν κάθοδον τού θεοΰ, έτρε
μαν έν δλη αύτδν τη ένδεία καί βυπαρότητι.

— ΤΙ θέλετε ; ήρώτησεν αύτούς ό θεός, 
πλήρης εύσπλαχνίας.

— Χρήματα 1 χρήματα ! έκραύγασαν 
έκεϊνοι έντόνως.

— Έδόβησαν αύτά, δυστυχή μου πλά
σματα. “Αλλο τί θέλετε ;

‘Ας τόν ίκετεύσωμεν, έσκέφθησαν οί πέ- 
νητες. Ή έκκλησία λέγει δη είναι καλός.

— Εϊμεθα ....
— ’Αρκεί ί ’Αρκεί I Τούς διακόπτει ό 

Θεός, έπήραν καί αύτό I
— Κύριε έλέησον Ιέκλαυθμύρησαν οΐ πέ- 

νητες, ώιογοητευθέντες.
— Καί αύτό, δυστυχώς, τό έπήραν ! τοίς 

προσέθηκεν..
— *Ω I τής άθλιότητος I έκραύγασαν έκεϊ-

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

τ$ eAYMRTfl Toy krpeaa
Ό καθηγητής Καρέλλ, εϊς δν άπενεμήθη πέ

ρυσι, τό βραβεϊον Νόμπελ διά τήν ιατρικήν 
και χειρουργικήν, πριν φΰγη άπό τούς Παρι- 
σίόυςκαί μεταβή έϊς’Αμερικήν,δπωςσυνεχίσητάι 
έργασίας του είς τό Ίνστιτοΰτον Ροκφέλλερ, ά- 
νέθηκεν εϊς τόν καθηγητήν Poj'yi. ν’ άνακοινώ- 
ση εϊς τήν ’Ακαδημίαν . τών Παρισίων τάνέα 
συμπεράσματα τών πειραμάτων του. Είναι δέ 
ώς γνωστόν ταΰτα αί δοκιμάί, αί όποϊαι άφο- 
ρώσι τόν σκοπόν νά δίατηρώνται όργανα άφαι- 
ρεθέντα άπό τόν οργανισμόν έν ζώση καταστά- 
σει. Αί ΰπό τοΰ Ρογ^ίγενόμεναιανακοινώσεις 
αποδακνυουν τίποτε δλιγώτερον ή δτι είναι δυ
νατή ή'συντήρησις όλων τών σπλάχνων μετά 
τήν άφαίρεσίν των άπό τόν δργανισμόν. Ό 
Κάρρέλ λοιπόν άίρήρεσεν έκ τίνος ζώου διά μιάς 
■τώόργανα'τοΰ θώρακος καί τής γαστέρος, τούς 
πνεύμονας, τήν καρδίαν, τόν οισοφάγον, τόν 
στόμαχον και τά έντερα, και τά διεφύλαξεν εϊς 
θερμοκρασίαν άνάλογον προς τήν έσωτερικήν 
θερμότητα τοΰ σώματος, είς 38°. Είς την άπο- 
κοπώσαν τραχέΐαν εισηγαγεν ένα σωλήνα έκ κα
ουτσούκ, δπως θέση εις κίνησιν τήν τεχνητήν ά- 
ναπνοήν. Κατόπιν, άφήρεσεν έκτου σώματος 
του ζώου, ώςεν συνολον, τά διά τών αίμοφό- 
ρων άγγείων συνδεδεμένα όργανα τοΰ θώρακος 
κοί της γαστέρος κάί τά έθεσεν εις δοχεϊον, τό 
όποιον είχε γεμίσει μέ τό διάλυμα τοΰ Ringel* 
είς .38 βαθμούς. Ή καρδια έξηκολούθησε νά 
πάλλη βραδείας καί μετά τινα λεπτά ηθξησε και- 

νοι, τίλλοντες τήν κόμην έν άπελπισίφ.
— Ίδική σας ! άπήντησεν ό Θεός, έπιει- 

κώς, βιαζόμενος νά άναχωρήση, ϊνα άπο- 
φύγη τό έλεϊνόν έκείνο θέαμα.

Έν τώ μεταξύ οί κώδωνες τών Εκκλη
σιών ήρχισαν νά κτυποϋν καί οί ιερείς έν 
μεγάλη καταχρύσω στολή έξελθόντες τής 
’Εκκλησίας, ήλθον είς προϋπάντησιν τού 
Θεού.

Ό καλ·’ς Θεός αφού έδέχθη τό θυμίαμα 
καί τάς ψαλμωδίας, τούς ήρώτησε τί θέλουν.

Άλλ’ έκεϊνοι μαθόντες τά συμβάντα, 
είπον:

— Δέν ,έμεινετ ίποτε διά νά πάρωμεν, 
καί ήμεΐς. Τά χρήματα τά ήρπασαν, καθώς 
και δ,τι είχες νά διαμοιράσης, τάδιεμοίρα- 
σες βεβαίως καθ’ όδόν. Δέν σοΰ άφησαν 
τίποτε ! I τής άχορταγίας I

— Μόνον αύτή μοΰ άπέμεινε και σάς 
τήν δωρώ, τοίς άπήντησεν 'ό θεός μετά 
γλυκύτητος, και έψυγεν.

ΑΛΕΞΑΙΔΡΑ ΑΛ8ΑΙ0Π0ΪΑ0!

ή πίεσις τοΰ αίματος και κατέστη σχεδόν κανονι
κή. Μετά ταΰτα μετέφερεν ολόκληρον οργανισμόν 
εϊς ένα κάδην πλήρη διαλύματος τοΰ Ringel* 
δ οποίος έσκεπάζετο δι’ ναλίνου καλύματος. 'Ο 
σωλήν τής τραχείας είσήγετο διά μιάς δπής δια- 
τρυθέντος τοΰ κάδου, έπίσης ήνωσε κατά τόν 
αύτόν τρόπον τόν οίσοφάγον μέ έτερον τοιοΰτον 
σωλήνα. Ήδυνήθη Ιπομένως νά προσαγάγη 
είς τόν στόμαχον ύδωρ' καί τροφός. Τά έν τφ 
κάδφ κείμενα έντερα έλάμβανον έπίσης ένα σω
λήνα ώ; έπιμήκυνσιν .έν εϊδει τεχνητού άπευ- 
θυσμένου. Τά σπλάγχνα έξηκολούθουν οΰτω 
τήν λειτουργίαν των κατά τρόπον, ώς έφαίνετο, 
κανονικόν ΟΙ παλμοί τής καρδίας ήσαν πλήρεις 
και κανονικοί, ή οργανική κυκλοφορία ήτο κα
νονική, τά έντερα έξετέλεσαν τάς κανονικός των 
κινήσεις καί έκενοΰντο. Έγένετο πείραμα έπί 
ζώου τό όποιον έθανατώθη, δταν δ στόμαχός 
του ήτο πλήρης, καί κατά τάς Ακολούθους ώρας 
έξετελέσθη τελείως ή πέψις. Κατά τά πλεΐστα’ 
πειράματα ήδυνήθη νά έπιβεβαιωθή λειτουργία 
ζωής έπι τών άφαιρεθέντων σπλάγχνων μετά 10 
12, μάλιστα καί 13 ώρας.
Τά πειράματα εξακολουθούν καίμε τινας τεχνικά? 
βελτιώσεις θά κατορθώσουν νά επεκτείνουν τήν 
διάρκειαν τών λειτουργιών τής ζωής. Άλλά και 
σήμερον ήδη τά έπιτευχθέντα αποτελέσματα εινε 
μεγίστης άξίας διά τε τήν φυσιολογίαν καί τήν 
βιολογικήν χημείαν.

* & « 3» .
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ΕύχαρίσΤωο δημοσιεύομε^ τάς Εντυπώσεις τοΰ Εγκρίτου Εν Κωνσταντινόυπόλει ιατρού κ. Π. Κουρτίδου, περί τών φθισιατρείων τοΰ Δάδάς ώς λίαν Ενδιαφέρουσας τούς ήμετέρους άναγνώ- στας ύπό Εποψιν φυσιολογικήν, Ιστορικήν καί ιατρικήν.
Μεταβαίνων τόν παρελθόντα Δεκέμβριον 

έκ Βιέννης εις ΙΙαρισίους έσχον τό ευτύχημα 
νά συνταξιδεύσω μετά του έν Βουδαπέστη 
καθηγητοΰ τών Ελληνικών γραμμάτων κ. 
Friedreich Endre. Φθάσας εις Sargans 
πολίχνην τής άνατολικής ’Ελβετίας, άνέκοψα 
τήν έπί τά πρόσω πορείαν μου, τή προτροπή 
τοΰ όαιλητοΰ μου, ϊνα άκολουθήσω τήν άγου
σαν εις Davos, ένθα κατά τάς πληροφορίας 
αύτοΰ θά εϊχον νά έπισκεφθώ πληθύν θεραπευ
τηρίων διά τούς πάσχοντας έκ χρονιών θωρα- 
κικών νοσημάτων πρός διαχείμασιν.

Κινούμενος ύπό τής περιεργίας νά ίδω έκ 
τοΰ πλησίον τί έ£ήτουν είς τά ύψη έκεΤνα τών 
χιονοσκεπών κορυφών τών Άλπεων και έν μέσω 
χειμώνι άνθρωποι έπιβεβαρυμένοι ύπό κακοϋ, 
έναντίον τοΰ όποιου ή φαρμακευτική έέήντλησεν 
άνωψελώς όλα σχεδόν αύτής τά μέσα, άλλ’ έτι 
μάλλον έπιθυμών ν’ άντιληφθώ τήν εφαρμογήν 
τών φυσικών μέσων, άτινα ή όσημέραι προαγο- 
μόνη φυσιοθεραπευτική μεταχειρίζεται, δέν έδί- 
στασα ν’ άκολουθήσω τήν πολύτιμον συμβουλήν 
τοΰ φίλου μου. Άλλως τε τό έθεώρησα καί ώς 
καθήκον έπιβαλλόμενον.

Ή πόλις Sargans κειται είς τό μέσον 
περίπου τής όδοϋ τής άγούσης άπό τής Ίνσ- 
όρούσκης τής Αύστρίας είς Ζυρίχην, κειμένη 
έν μαγευτική κοιλάδι, έκτεινομένη έπί μίαν ημέ
ραν σιδηροδρομικώς καί σχηματισμένη ύπό 
δύο ατελεύτητων οροσειρών μέ άενάούς ποικι
λίας γραμμών και χιονοσκεπών κορυφών. Ή 
φύσις έπροίκισεν ένταΰθα δαψιλώς τόν τόπον.

Είς Sargans έφθάσαμεν τήν ήμίσειαν ώ
ραν μ.μ. έν λαμπρώς άκτίνοβολοΰντι ήλίω· έν 
τή κοιλάδι έπεκράτει έαρ θαλπερόν, άνευ νεφών 
έν τώ όρίύοντι, άνευ ομίχλης οχληράς. Παντα- 
χοΰ χλόη πρασινίώουσα εν τώ μέσω τοΰ χειμώ- 
νος, πανταχού ή έλάτη ύπερηφάνως ύψουμένη 
έδέσπούεν έπί τών κλιτύων τών Ελβετικών ό· 
ρέων.

’Ενταύθα ή αναπνοή καθίστατο έλαφροτά- 
τη, ή ήλιος ήτο'ζωογόνος καί ή θερμοκρασία 
εύκραής. (Τό θερμόμετρον τοΰ Κελσίου έδεί- 
κνυε 5 βαθαούς άνω τού μηδενικού ύπό τήν 
σκιάν, τό δε θερμοϋγροσκόπιον έσημείωνε ο,ΐφ 
τού βαθμοΰ.

Άνεχωρήσαμεν τήν ι μ. μ. ώραν έκ τοΰ 

σταθμόν τούτου ϊνα άνέλθωμεν εις Davos δι- 
ήλθομεν σταθμούς τινας καί μετά μίαν ώραν εί- 
μεθα είς Landguard, ένθα εκατοντάδες Άγ
γλων καί Άγγλίδων άνέμενον τήν αμαξοστοι
χίαν μετά τών άποσκευών των άπαντες εϊχον 
τήν όψιν ανθρώπων ύγιεστέρων τού συνήθους. 
Εις τάς 2, ηό’ δ.ιηρχόμεθα πρό τοΰ Malan 
χωρίου έέόχου καλλονής άπό φυσικής άπόψεως 
καί μεγαλείου, εϊτα πρό τοΰ Seewis και άλ
λων χωρίων, κειμένων έπί κλιτύων έστραμμένων 
πρός τήν ανατολήν καί τήν δύσιν του ήλιου, 
ούτως ώστε, ένώ θαυμάζετε άφ’ ένος τούς 
παγωμένους καταρράκτας καί τάς λευχειμονού- 
σας έκ χιόνος έλάτας, τέρπεσθε άπολαύοντες 
τοΰ θεάματος τής έίαπλουμένης έν τή άντιθέτω 
πλευρά πράσινης χλόης καί τοΰ ρείθρου τών 
χειμάρρων. Είς όλους τούς σταθμούς ύφίσταν- 
ται παραρτήματα τής «Διεθνούς ένώσεως τών 
φίλων τών κορασίων», ής σκοπός τυγχάνει ή 
διάσωσις τών άπροστατεύτων κορασίδων άπό 
τής άποπλανήσεως καί τής διαφθοράς · διά τής 
καταλλήλου αύτών τοποθετήσεως καί τής πα
ροχής βοήθειας καί συμβουλών.

Άπό τό Klosters εύρίσκεταί τις πλέον είς 
τά ύψη τών Άλπεων καί ή άμαέοστοιχία δια
τρέχει μεταέύ κορυφών καί εγγύς δένδρων άει- 
θαλών, ών τό ύψος ύπερβαίνει πολλάκις τά 20 
μέτρα.

Ήδη τά χωρία, οσα συνηντήσαμεν καθ’ ο
δόν, εύρίσκονται κάτωθεν ημών είς τό βάθος 
τών κοιλάδων. ‘Ελιγμοί άπειροι, θέαμα έπιβλητι- 
κόν. Ή φύσις έν άπεριγράπτω μεγαλείω διη
γείται τήν δόέαν τού δημιουργού. Ούδαμού ά
νεμος ή ρεύματα άέρος-· θερμοκρασία, εύχάρι- 
στος. Πάντοτε προχωροΰμεν ΰνερχόμενοι καί 
συναντώμεν έκάστοτε νέας κορυψας τάς όποιας 
άφίνομεν μετ’ ολίγον όπισθεν ημών περιστρέ- 
ψοντες τό Laret, Volfgang, καί τελευταϊον 
τό Davos.

Έν Davos εύρίσκεταί τις έν περιβόλλοντι 
κοινωνικώ. Ένώ έν τοίς μέχρι τούδε σταθμοΤς 
συναντώνται πανδοχεία καί οίκισκοι χθαμαλοί, 
ένταΰθα ύπάρχουσι μεγάλαι οίκοδομαι, ξενοδο
χεία, σανατόρια, καί τό Davos Platz, όπου ή 
μεγάλη σνγκέντρωσις τού κόσμου τών θερα
πευτηρίων, τό άστυ τοΰ Davos.'

Ή έν τοϊς σανατοβίοις τοΰ Davos θερα
πευτική αγωγή τών αρρώστων ουνίστατα εις 
τήν άνάπαυσιν, υπερσιτισμόν και άεροθεραπίαν. 
‘Υπάρχουσιν ένταΰθα περί τά -τετρακόσια σα
νατόρια, ών πεντήκοντα περίπου εϊνε θεραπευ
τήρια έν τή κυρία σημασία τής λέζεως, τα δέ
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" λοιπά Hotels και Petitions, είς ά όμως ε
φαρμόζεται δ,τι και είς τά πρώτα. Είς ταΰτα ει
σάγονται οί βαρέως πάοχοντες, οί εχοντες α
νάγκην τής άμεσου έσιβλέψεως τοΰ ιατρού, είς 
δέ τάς pentiODS οί όλιγώτερον πάο^οντες,άλλά 
διατελοΰντες κατα διαστήματα ύπό είέταοιν ι
ατρού. Καί ή μ,έν άεροθεραπία συνίσταται είς 
έξαωρον ή έπταωρον τό πολύ άνάπαυσιν έπί α
νακλίντρου (chais elongue) δι’ ημέρας, ό δέ 
υπερσιτισμός είς έζ κατ’ έπανάληψιν γεύματα 
καθ’ έκάστην καί διά νά όμιλήσωμεν είδικώτερον 
έπ’ αυτούς τό πρόγραμμα Τοΰ πάσχοντος έκ 
φυματιώσεων είναι τό επόμενον· εγερσις τήν 
8ην ώραν πρωινήν, πρόγευμα είς τάς 8 t[s ου- 
νιστάμένον εκ γάλακτος, βουτύρου, μέλιτος καί 
γλυκού (confiture) 8 1(2—11 άνάπαυσις έ
πί ανακλίντρου έν διαδρόμω ύποστέγω (gale- 
rie), 11 ποτήριον γάλακτος, 11 — 12 περίπατος 
άνά τό όρος ή τάς οδούς,· ίδια έμπροσθεν τοΰ 
kurhous, όπου καθ’ έκάστην παιανίζει ή μου
σική, ΐ2—ι άνάπαυσις έπί ανακλίνδρσυ, ι—2 
γεύμα συνισταμενον πάντοτε άπό σούπαν, δυο 
•κρέατα (κοτόπουλον αρνί) βούτυρον, τυρόν, 
γλύκυσμα καί καρπούς, 2—4 άνάπαυσις, 4 
ποτήριον γάλακτος, 4—6 περίπατος, 5 — 7 ά· 
νάπαυσις, 7—8 δεΐπνον συνισταμενον ώς.τό 
μεσημβρινόν, 8—ιο άνάπαυσις, ίο ποτήριον 
γάλακτος, κατάκλισής. (’Αξιοσημείωτος είναι ή 
είς τάς πεπολιτισμένας χώρας άφθονία τοΰ γά
λακτος, οπερ εΰρίσκεται έν παντί κέντρω καί 
έν πάσή ώρα πρόσφατον, ώμον καί άδολον, τι
μώμενον έν Παρισίοις μέν άπό 2.S μέχρι 40 λε
πτών τοΰ φράγκου τό χιλιόγραμμον, εν Βιέννη 
δέ 27 λεπτών, καί αλλαχού άναλόγως. Ό νό
μος είναι αυστηρότατος, καί ό νοθεύων τό γάλα 
αποκλείεται έσαεί τού δικαιώματος νά μετέρχε- 
ται τό έπάγγελμα τοΰτο.

Οί εχοντες θερμοκρασίαν άνω τών 3γ βα
θμών άρρωστοι δέν δύνανται νά έέέλθωςιν έκ 
τού δωματίου των, άλλα παραμένουσιν έν τή 
κλίνη, όπου καί γευματίζουσιν, εχοντες άνοικτά 
τά παράθυρα ημέρας τε καί νυκτός παρ’ όλο 
τό επικρατούν ψύχος, οπερ πολλάκις άνερ^εται 
είς 20 καί 28 βαθμούς τού Κελσίου κατα τήν 
νύκτα. Δέον όμως νά σημειωθή, οτι τά δωμάτια 
θερμαίνονται τήν νύκτα διαρκώς διά σωλήνων 
θερμαγωγών (calorifere), ό δέ ασθενής είνε 
καλώς ένδεδυμένος διά μάλλινων ενδυμάτων, 
ώστε νά δύναται νά άντέχη είς τό ψύχ^ος. Ού· 
δέν φάρμακον χορηγείται είς τους ασθενείς. 
(Επ’ έσχάτών όμως εισήχθησαν αί ένέσεις τής 
Tuberculin, τοΰ λησμονηθέντος τούτου φαρ
μάκου’ έπαινούσι δέ τά ένθαρρυντικά αποτε
λέσματα τής δι’ αυτού θεραπείας, συντελούσης 
εις τήν 'τόνωσιν τοΰ οργανισμού εμμέσως· φαί
νεται οτι ή μικρά αυτή επιτυχία αποκτάται ύπο- 

βοηθόύντων πλειότεροντών άλλων παραγόντων.) 
Τά αποτελέσματα τής έν τοις σανατορίοις τού 

Davos διαμονής είναι λίαν ενθαρρυντικά. ’Α
σθενείς φέροντες σπήλαια, βήχοντες, εχοντες 
άπόχρεμψιν καί πυρέσοντες μέχρι καί 4° 
βαθμών, δι’έτήσίας τούλάχιοτον παραμονής έν 
Davos, οπερ εΰρίσκεται εις ΰψος 156ο μέτρων 
ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης^ φθάνουσι 
μέχρι τοΰ σημείου τής έπουλώσεως τών σπη
λαίων των, καί διά μεμετρημένου μετέπειταβίου, 
άπέχοντες πάσης καταχρήσεως, δύνανται νάπα- 
ρατείνωσι τήν ζωήν των έπί μακρόν, τηρίϋντες 
ώρισμένους κανόνας διαίτης, ους ό ιατρός δια
γράφει. Καί δυνάμεθα νά είπωμεν οτι έγκλημα- 
τοϋοι κυριολεκτικώς, όσοι ευρισκόμενοι είς τήν 
πρώτην περίοδον τής φθίσεως καί είς αΰτήν α
κόμη τήν δευτέραν δέν μεταβαίνουσιν είς 
Davos.

Ή εποχή τής θεραπείας (saison) έν Davos 
διαρκεί άπό τού ’Οκτωβρίου μέχρις ’Απριλίου ή 
Μαίου, οπότε ό άσθενής καλόν είναι νά κατα- 
λείπη τόν τόπον, διότι έκ τής τήξεως τών χιόνων 
καί της υγρασίας έκ τούτρυ, ουδέν τό όφελος 
προκύπτει.

Αί βροχαί είναι διαρκείς ένταΰθα έν ώρα 
θέρους. Κατά τήν παρούσαν έποχήν ό χειμών 
ήρξατο τόν ’Οκτώβριον, ή δέ χιών έκάλυψε τήν 
πόλιν είς ΰψος 0,70 του μέτρου. Έν D&VOS, 
ώς έλέχθη, ύπάρχουσι πάντα τά.μέσα τής άνα- 
ψυχής καί εύμαρίας, ώστε ό έν αύτώ βίος ν’ ά- 
μιλλάται πρός τήν τών μεγαλουπόλεων. Έν αύ- 
τΰ διαμένουσι περί τούς τετρακισχιλίους άσθε-

• νεΓς,είς ούς δέον νά συμπεριλάβωμεν καί αυτούς " 
τούς καταστηματάρχας, έπιστήμονας ιατρούς, 
δικηγόρους κ.τ.λ, οΐτινες μεταβαίνοντες έκε,Τ 
άσχολοΰνται τόσον είς τήν έξυπηρέτησιν τοΰ 
κερδώου Έρμου, όσον καί είς τήν θεραπείαν τής 
νόσου αυτών. Ή πόλις αύτη δύναται νά όνομασθή 
διεθνής, καθ’ όσον είς όλίγας ίσως πόλεις συ
ναντά τις τόσας φυλάς, τόσα ιδιώματα γλώσσης 
οσα έν τώ μέρει τούτω. Δηλαδή ύπάρχουσι περί 
τούς ιόοο Γερμανοί, 8οο Ελβετοί, 8οο Γάλ
λοι, 3οο Ρώσοι, καί ούκ ολίγοι Ιταλοί, Αμε
ρικανοί, Πορτογάλλοι καί 'Αγγλοι, ών πολλοί 
μεταβαίνουσι διά τά Sport, περί ών εύθύς κα
τωτέρω ό λόγος. Ευτυχώς ήρίαντο καί οί Έλ
ληνες κατανοοΰντες τήν μεγίστην ωφέλειαν τής 
έν σανατορίοις θεραπείας, καί ένω πρό τινων 
έτών όλίγιστοι ήσαν οί μεταβαίνοντες είς Davos 
ήδη ό αριθμός τών νοσηλευόμενων ανέρχεται 
είς 8ο.

Περικλής Κουρτίδης.

(άκολουβιΐ)

EPNESTOS ΧΑΙΚΕΛ 
ΚΑΙ Ο ΥΛΙΣΜΟΣ

‘Ο άνθρωπος τής ήμέρας ώς την Γερμανίαν, 
ώς καί εις δλον τόν επιστημονικόν κόσμον ήτο 
κατ’ αύτάς δ μέγας φυσιοδίφης καί φιλόσοφος 
Έρνέσιος Χαίκελ, δστις έπ’ εύκαιρίρ τής όγδοη- 
κονταετηρίδος του, έγένετο τό άντικείμενον του 
γενικοί σεβασμού καί θαυμασμού. Δ:ά νά κατα- 
νοηθή ή πρός αυτόν άφοσίωσις τών θαυμαστών 
του άρκεϊ νά σημειωθή, δτι έξ έράνων συνελέγη 
ποσόν ύπερβαϊνον τά 30 εκατομμύρια, δπως τό 
διάθεση δ γηραιός φιλόσοφος τής Ίέννας κατά 
βούλησιν.

Πολλάκις άπησχολήθη ή κοινή γνώμη μέ τόν 
Χαίκελ. Αΐ έπιτυχίαι του ήσαν τόσον μεγάλαι, 
ώστε ήτο φυσικόν νά γείνη καί δ στόχος πολλών 
επιθέσεων. Μολαταϋταδ Χαίκελ, πολεμιστήςάπό 
φύσεως, θαρραλεώτατος είς τούς άγώνάςτου καί 
ορμητικός είς τάς επιθέσεις του, είχε τόσας επιτυ
χίας έν τφ επιστημονικοί πεδίφ, δσαςούδείς άλ
λος σοφός έν Γερμανία. Είναι ο κατ’ έξοχήνέκ- 
λαϊκευτής τών επιστημονικών θεωριών καί δ δι
δάσκαλος δ γοητεύων τά πλήθη. Γεννηθείς έν 
Πότσδαμ τή 16 Φεβρουάριου 1834, δ Χαϊ<ελ 
έσπούδασε τήν Ιατρικήν καί φυσικός έπιστήμας. 
Κατ’ όρχάς έπεδόθη εις τήν ιατρικήν. 'Ο πρός 
τάς φυσικός δμως έπιστήμας έρως του ήτο τόσφ 
μεγάλος, ώστεμετ’ ου πολύ άφωσιώθη έξ’ ολο
κλήρου είς αύτάς. Τφ 1861, έπιστρέψας εκ Με
σογείου, ένθα διέτριψεν έπί τινας μήνάς πρός 
σπουδήν τήτ φύσεως, διωρίσθη υφηγητής έν τφ 
Πανεπιστήμιο) τής Ίέννας, τό όποιον ούδέποτε 
πλέον έγκατέλειψε καί τού όποιου είναι μετά τόν 
Σίλλερ ό μεγαλείτερος άστήρ.

Μόλις άνήλθεν έπί τής πανεπιστημιακής έδρας 
δ Χαίκελ, άνέλαβεν άμέσως νά διαδώση έν Γερ- 
μανίφ τάς θεωρίας τοΰ Δαρβίνου, δστις είχεν 
ήδη έκδώση τό περισπούδαστον έργον του «Περί 
τών άρχών τού είδους». 'Ο Χαίκελ δέν περιωρί- 
σθη μόνον εΐς τήν έν Ίένα διδασκαλίαν, άλλα 
καί κατά τό 1863 και κατά τό Συνέδριον 
τών φυσιοδιφών έπετέθη ζωηρότατα κατά 
τών πεπαλαιωμένων ιδεών καί ΰπεστήριξε 
τήν θεωρίαν τής έξελίξεως. Έκτοτε, Ιδίως δμως 
μετά τόν θάνατον, τοΰ Δαρβίνου έτέθη έπί κεφα
λής τής νέας έπιστημονικής κινήσεως, ου μόνον 
έν Γερμανίφ, άλλ’ έν όλοκλήρφ τφ κόσμφ, δι
δάσκων, έπεξηγών, συμπληρών καί διαδίδων 
τος θεωρίαςτοΰ μεγάλου “Αγγλου βιολόγου. Τρία 
έτη μετά τό Συνέδριον τοΰ Στεττίνου δ Χαίκελ 
έδημοσίευσε τήν «Γενικήν μορφολογίαν», είς 
τήν όποιαν έκθέτει παν δ,τι πρέπει νά σπουδά- 
ση τις καί νά διδάξη καί εξηγεί τόν λόγον καί 
τόν σκοπόν τής διδασκαλίας ταύτη;. Έκ τής δαρ· 
βινείου θεωρίας δ μέγας Γερμανός σοφός Ανα

γνωρίζει, δτι δ καλλίτερος τρόπος διά νά έννο- 
ήση κανείς κάθε πράγμα είναι νά έξετάση τήν 
προέλευσιν καί έξέλεξίν του. Ή λέξις «Έξέλι- 
ξις» είναι δι’ αύτόν τό παν. Κατόπιν έδημοσιεύ- 
θησαν παρ’ αύτοΰ κατά διάφορα χρονικά διαστή
ματα ; ή «Φυσική ιστορία τής Δημιουργίας», ή 
«’Ανθρωπολογία» πολλά έργα περί Μονισμού, 
έν τέλει δέ κατά τό 1899 «Τά αινίγματα τοΰ 
κόσμου». ■

Έν τφ μεταξύ ό υφηγητή; έγένετο τακτικός 
καθηγητής έν τφ Πανεπιστημίφ τής Ίέννας, 
πλήθος δέ φοιτητών έπιστημόνων καί λαϊκών 
συνέρρεεν έκάστοτε είς τάς παραδόσεις του. Αύ- 
ταί δέν διεκρίνοντο τόσον διά τήν ρητορικήν 
τέχνην, δσον διά τό εΰληπτόν των καί τήν άπλό- 
τητά των. "Οταν 0 Χαϊκελ δέν ήτο εΐς θέσιν νά 
διδάξη, όταν τό βάρδς τών έτών ήρχισε νά γί
νεται α’.σθητόν, άπεφάσισε νά έπιδοθή είς συγ
γραφήν τών -απομνημονευμάτων τον. Προτού 
δμως εγκατάλειψη τήν έδραν, άφ’ ής έκήρυξε 
τάς θεωρίας του, έδώρησεν είς τήν Ίέννανϊτήν 
πολυτιμοτάτην έπιστημονικήν συλλογήν του, ή- 
τις θά παρουσιάζη εΐς τού; σοφούς δλων ιών 
αίώνων τό έπιστημονικόν του έργον.

Η συλλογή αύτη κατετέθη είς ειδικόν κτίρ^ον, 
τό όποιον ώνομάσθη «Φυλετικόν Μουσεϊον». 
Εκτός αυτού δ,τι είναι εκτεθειμένου εντός τών 
προθηκών έπεξηγεΐται λακωνικώς δ.’ ειδικών 
σημειώσεων. Πρό μιδς όμάδος πιθήκων καίένός 
γορίλλα ύπάρχει ή εξής σημείωσιςί »0ΐ άνθρω- 
ποφάγοι πίθηκοι πλησιάζουν περισσότερον άπό 
κάθε άλλο ζφον πρός τόν άνθρωπον ή. όμοιρτης 
τοΰ ύργανισμοΰ έν τφ άνθρώ.τφ καί εΐς τούς πι
θήκους είναι τόσον μεγάλη, ώστε, έάν άφαι- 
ρεθή τό δέρμα, βλέπη τις εΐς τόν άνθρωπον καί 
εΐς τούς πιθήκους κατά τήν αυτήν τάξιν κάθε 
μϋν, κάθε νεύρον καί κάθε αίματοφόρον άγγεϊον. 
Μόνον αΐ άναλογίαι τοΰ μεγέθους δυνατόν νά εί
ναι διάφοροι. Διά τοΰτο είναι έκτος πάσης Αμφι
βολίας, δτι δ άνθρωπος καί οΐ Ανθρωπόμορφοι 
πίθηκοι προέρχονται άπό τό αυτό είδος καί δτι 
κατά συνέπειαν είναι συγγενείς».

Εΐς τό σημείωμα τοΰτο συγκαιφαλαιοΰνται δ· 
λαι at έπίστημονικαι θεωρίαι τοΰ Χαϊκελ, Τάς 
θεωρίας δέ αύτάς τάς διέδωκε καί τάς έξελαΐ- 
κευσε, περιερχόμενος δλας τάς πόλεις της Γερ
μανίας, μέχρι τής ήμέρας, καθ’ ήν πρό δύο έ
τών σοβαρά πτώσις τόν ήνα’γκασεν εΐς όλοτελή 
άκινησίαν. Κάθε διάλεξις τοΰ Χαίκελ ήτο καί 
μια μάχη, διότι είχεν έναντίον του όλους τούς 
δρθοδόξους, δλους τούς κληρικούς καί δλους τούς 
έπισήμους. Παρ’δλην τήν δρμητικότητα ό Χαί
κελ ήτο καί είναι συμπαθέστατος άκόμη καί με
ταξύ τών εχθρών του. Ούχ ήττόν δμως αΐ ύλι- 
στικαί θεωρίαι του έπόλεμήθησαν, κατεκρίθησαν 
καί κατέρρευσανέσχάτως,δπως τοΰ Δαρβίνου.
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ΕΠΙΣΤΠΠΟΝΙΙίΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
SKnpiov ev ΰα^ίνφ 0<α^ηνι.

θέτομευ έπ'[ τραπέζης κηρίου ανημμενον και 

Siiva τό προφυλάξωμεν άπδ τοΰ αέρο? τό κα- 

λύπτομεν δι’ ΰάλου λάμπας. Έν τούτοι? μετ 
ολίγονβλέπομεν την φλόγαν ώχριώσαν και σβεν- 

νυ μόνην. Το άπράοπτον— έρ πρώτης οψ«ω;— 

τούτο αποτέλεσμα οφείλεται βις τδ οτι τα προϊ

όντα τής καύσεως συσσωρεύονται εις τον εντός 

τής ύαλου χώρον εν φ ή μεμολυσμευη πλέον και 

βεβαρυμένη ατμόσφαιρα εμποδίζει τήν καΰσιν 

τοΰ κηρίον.

Ώς δε γνωστόν, τά προΐόιτα τής καύσεως 

αποτελούνται ώς επι τδ πλείστον έξ ανθρακικόν 

οξέος τό όποιον eive πυκνότεροι1 τον άέρος και 
πρέπει νά σχηματίζωμεν διαρκές ρεύμα,·ώστε 

ν' άποδιώκεται άπδ τδ εσωτερικόν τής ύαλου. 

.Τούτο βεβαίως elve εύκολου άν θέσωμεν τδ κη
ρίου μεταξύ δύο κενών κυτίων σπίρτων και το- 

ποθετήσωμέν τήν ύαλον έπι τών κυτίων τούτων 

οπότε δέν θά κλείεται ολόκληρον τό κάτω στό- 

μιον τής ΰάλου και θά δύναται ό καθαρός αήρ 

διαρκώς ε'ισχωρών ν' άποδιώκρ τδν μολυσμίνον.

Έν τούτοις θά ΰποδείξωμεν άλλου τινά τρό

που, επιστημουικώτερον. θέτομευ έπϊ τού άνω 

στομίου τής ΰάλου μίαν φουρκέταν όριζοντίως 

εφ ής κρεμώμεν έν έπισκεπτήριον διι μιας πτυ
χής.γευομένης εΐς τδ έν άκρ ν του. Τό έπισκε 

,πτηριον τοΰτο οφείλει vi έχη το πΚάτο? τοΰ 
στομίου, μήκος & περίπου εκατοστών και ν£ 
διάιρή ακριβώς ό? δυο τό στόμιον.

Μόλις τδ τοποθετήσετε θά ιδήτε δτι ή καΰσις 

τού κηρίου έκτελεϊται κανονικωτάτη. Τοΰτο δέ 
συμβαίνει, διότι ό έξωτερικδς καθαρός αήρ εισέρ

χεται άπδ τό έν μέρος τοΰ στομίου, κατέρχεται 

μέχρι τής φλογός, ενώ ό μολυσμένος άήρ ανέρ
χεται καά εξέρχεται έκ τοΰ άλλου μέρους. Τοΰτο 

ευκόλως άποδεικνύεται άν θέσετε άνημμένον 

σπίρτου άνω τού στομίου,[οπότε άπδ τδ εν μέ

ρος ή φλδξ αύτοΰ θά ωθείται κάτω ΰπδ τοΰ 

απερχομένου αερος, άπδ τδ άλλο δέ θά ωθεί
ται άνω.

Τέλος πρδς τελειοτέραν επιτυχίαν τον πειράγ

ματος, διά ν ί μην ε'σέρχεται αήρ καθόλου κά

τωθι τής νάλον, τοποθετήτε τδ κηρίόν και Την 

ύαλον έντδς πινακίου περιέχοντος ολίγον ύδωρ.

Ci '----------Τ’— ----------------- ----------------------------------- -------------------γ:
·*κ

— Μιλάναι έιιξί:ι«λοι διά μαοκάυΐύιια.
Μουσκεύσατετδ μέροςτοΰ άσπρορροόχου, έπι 

τοΰ όπζίου θέλετε τά γράφετε, μέ μίαν δίαλυ- 

σιυ 62 γραμμαρίων ΰπανθρακικής σόδας έντδς 

125 γραμμαρίων ύδατος. ’Αφήσατε το νά στε- 

γνώση καί κατόπιν γράφατε ο,τι θέλετε έπ" αυ

τού με τήν εξής διάλυσιυ :

Argent nitrique fondu ι 5 gram.
Vert de vessie 30 »
Eau distillee 62 »
Gommc arabiqne < n poudre 20 »

Αιαλύετε τά δύο πρώτα συστατικά 

έντος τοΰ ύδατος καί κατόπιν προσθέ 

τετε τήν γ ιμαν.

Τήν σκενασίαν φυλάσσετε έντδς φυα- 

λιδίων μέ ΰάλινον πώμα δι ι vj τήν 
χρησιμοποιήτε όπόταν θέλετε.

Τδ χοώμα τών ανεξίτηλων γραμμάτων, 

τά όποια δίδει ή μελάνη αυτή ε'νε μαύ

ροι’. ‘Αν θέλετε γράμματα έρυθρά, δέν 

έχετε πιιρί υά ζητήσετε φπο οίοι δήποτε 

φαρμακείου τάς κατωτέρωϊδύο διαλύσεις : 

ι) Chlorurc de platine 4 gram.
Eau distillee 60 »

2) Protochlorure d’etain 4 »
Eau distillee 60 «

Γράφετε μέ τήν πρώτην διάλνσιν και 

δταν τ ι γράμματα στεγνώσουν έπαναλαμβάυετε 
τήν γραφήν έπϊ τών ιδίων μέ τήν δ.υτέραν. θά 

έχετε έν ανεξίτηλου μαρκάρισμα ωραίου ερυθρού 

χρώματος.

— Ιΐώ, άyoiu τά <>ω|ΐόΐιά «5ας.
Προμηθευθήτε :

Μότγον ί:; χιίνιν 10 ίκχϊοβ:! τθ>
Βηζ'.η» ■ 4
ΙΛζαν χΐ9χαρϊλζ.η; « 4 a ·
"Ιοι5α » 32 η
Γαρύφαλλα ■ 12 » ■
Κχνίύαν » 12

Άναμίξατε τα και φυλάξατε εις φυάλίδιον μέ 

ΰάλινον πώμα. "Οταν θέλετε ν' άρωματίσετε έυ 

δωματίου, θερμαίνετε προηγουμένως ei? την φω

τιάν μίαν σιδηράν, πλάκα (τήν φτιάραυ π.^. τής 
κουζίνας ή ένα σίδερο σιδερώματος) και ρίπτετε 

έπ' αύτής μίαν πρέζαυ άπδ τήν αρωματικήν κό· 

νιν σας. Καιομένη βραδέως θ' άναδώσρ ευχάρι

στου οσμήν άρωματίζουσαν ολόκληρον τό δια

μέρισμα.
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— Πώς ήτο τδ καλόν αΰτό, γυΐί μου, τώ λέγει μέ 
αφέλειαν ή αγαθή γυνή.

—Ήλθα, άπήντησεν ό νέος ΰπερηφάνως, καί ρίπτων 
βλέμμα έπί τής έρυθριώσης Ροδιάς, να μ.έ κάμης γυΐό 
σου και νά σέ κάνω μάνα μου.

Είς τδ άκουσμα τών λέξεων τούτων άνεπνάχθη ή 
γραϊα καί αντί χαράς λύπην καί αμηχανίαν έξεδήλωσε 
το πρόσωπόν της.

— Θέλεις να μέ κάμης μάνα σου; τον ήρώτησε 
περίτρομος, θέλεις νά μοΰ πάρης τήν ώμορφιά του γή
ρατος μου, τήν μόνη μου ελπίδα;

—Όχι νά σου τήν πάρω, μητέρα μου, άλλα νά 
μου τήν δώσης μέ τήν εΰχήν σου, καί νά τήν κατα
στήσω εΰτυχή, ειπεν ό ’Απρίλιος συγκεκινημένος.

— ’Εκείνη ναι, άλλ’ έμέ όχι έψιθύρισεν ή γραία 
χήρα στενάςασα.

—’μ λλά καί σύ μαζύ μσς θά είσαι' δέν θά σ’ άφήσω 
μονάχη ειπεν ό νέος, καί άρπάσας τήνχεΐρα τής γραίας 
τήν ίφερεν είς τά χείλη του μετά σεβασμού.

-—.Μάλιστα, μητέρα μου,άνεφώνησεν ή Ροβία κατα· 
πόρφυρος, θα σε κάμωμεν καί σένα ευτυχή, ό ’Απρί
λιος είναι τόσον καλός....

— Ροβία, ειπεν ή γραία αΰστηρώς, δέν έχεις λόγον 
εσύ, μόνον πήγαινε να ποτίσης τής γαρυφαλιές σου 
καί..........

—Όχι, μητέρα μ-ου, ε’πεν ό νέος, φράττων τήν 
έξοδον μέ τό χέρι του καί έμποδίζων τήν έτοιμον νά 
έξέλθη Ροδίαν.

—Έχω κάτι νάπώ είς σέ καί μόνον,ειπεν είς αυτόν 
ή χήρα, καί ένευσεν είς τήν θυγατέρα της νά έξέλθη.

Ή Ρόδια έξήλθε κλίνουσα τήν ώραίαν . αυτής κε
φαλήν, ώς τριαντάφυλλον ΰπδ τάς καυτικός τοΰ ήλίου 
ακτίνας.

—“Ακούσε, παιδί μου, ειπεν ή χήρα μέ τρέμον 
στόμα καί πάλλουσαν καρδίαν, ή Ροϊία δέν ε’ναι 
κόρη μου.

— Καί μήπως τοΰτο θα ελάττωση τήν αγάπην μου, 
ειπεν ό αξιόλογος νέος μετά θέρμης. Τούτο είναι ένας 
λόγος πάρα πάνω, νά τήν αγαπώ περισσότερον, ώς σέ 
αγαπητή μου μήτηρ.

— Καί πώς ; έξηκολούθησεν ή αγαθή γυνή, χωρίς 
νά δώση προσοχήν είς τάς εΰγενεϊς τοΰ νέου διαθέσεις, 
συγκατανεύεις νά πάρης γυναίκα μίαν άγνωστον ;

— Δέν είναι διόλου άγνωστος δι’ έμέ, αγαπητή 
μου μητέρα. Άπό μικρά παιδιά έπαίζαμεν μαζύ καί 
τώρα ποΰ έμεγαλώσαμ.εν άγαπώμ-εθα.

— Ναι όσον ήτο κόρη τής πτωχής χήρας Γαβριήλ 
δέν βλέπω τδ έμπόδιον, άπήντησεν ή χήρα ζωηρώς.

| —"Οποια και άν είναι ειπεν ο νέος, θερμός όλως
ί. έκ τοΰ έρωτος, τήν αγαπώ καί θα τήν αγαπώ αιωνίως,

καί υπόσχομαι νά τήν καταστήσω αιωνίως ευτυχή.
Ή γραϊα άνασηκωθεϊσα ώθησε τήν χεϊρα της ΰπδ 

' τ’ο στρ&μα,άνασύρασα δε εν κλειδίον ε’πεν εις τον νέον:
: —Πάρε, αυτό τδ κλειδί καί άνοιξε εκείνο το

συρτάρι σ’ εκείνο τδ τραπέζι.
Ό νέος έξετέλεσε τήν παραγγελίαν της.
·—Δέσε μου αΰτδ τδ κουτάκι ποΰ είναι μέσα.
Ό νέος ΰπήκουσεν.
Αυτή τδ ήνοιξε καί αντί άλλου λόγου τφ έδωσε 

μίαν επιστολήν έσφραγισμένην.
—Άνοιξε την καί άνάγνώσέ την,ε’πεν είς τον νέον. 
Ιδού τί περιεϊχεν ή επιστολή : «’Εγώ ή κόμ.ησα Ρ.

ομολογώ, οτι ή Ρόδια ε’ναι έξ έρωτος θυγάτηρ μου' 
ό δυστυχής πατήρ της άπέθανε δολοφονηθείς, τρεις 
ήμέρας πρό τής γεννήσεως τής δυστυχούς θυγατρός 
μου, έκ τοΰ άντεραστού καί νΰν συζύγου μου κόμητος 
Κ.’Εγκαταλείπω αΰτήν είς τήν αγαθήν χήραν Γα
βριήλ, άς μέ συγχωρήση ό θεός διά τδ ανόμημά μου 
τοΰτο’ όπως περισώσω τήν τιμήν τής οικογένειας μου 
θυσιάζω είς τήν άφάνειαν τήν δυστυχή μου κόρην.

Κόμησα Ρ.
Ό νέος δέν έφάνη ταραχθείς, άλλ’ έπέδώκε ’ τήν 

επιστολήν εΐς τήν γραίαν, άσπασθείς μετά σεβασμού 
τήν χεΐρα της.

— Δέν ερωτώ τίνος τέκνον είναι ή Ροδιά και ΰπδ 
τίνας συνθήκας εγεννήθη. ’Αγαπών καί νυμφευόμενος 
αΰτήν μ.οϋ άρκεϊ νά τήν κάνω εΰτυχή.

— Ναι, τέκνον μου, αλλά δ.ιά νά νυμφευθή τις 
χρειάζεται εν ονομα.

—Αγαθή μου μήτηρκαί μήπως δέν έχει τδ έντιμον 
ίδικόν σας ;

— Οΰδ’ αΰτδ δυστυχώς έχει, διότι δέν τήν έχω 
υιοθετήσει' μου τήν ένεπιστεύθησαν άπλώς.

— Τήν υιοθετείτε τώρα.
—“Οχι διόιι θά όμ.άνθανε, καί... είναι ικανή νά 

άποθάνη’ γνωρίζω τήν κόρην μου;
—“Οχι, αγαπητή μου μ.ήτερ, ε’πεν ή .νέα εΐσελ- 

Οοΰσα, δέν θά άποθάνω, αλλά θά ζήσω δ’ εσέ καί διά 
τον καλόν μόυ ’Απρίλιον, τοΰ οποίου ή θυσία εινα·; μ.ε- 
γαλητέρας άμοιβής άξία.

— Ευχαριστώ, Ροδιά’ περί τοΰ έρωτός σου ήμην βέ
βαιος, έγώ δέ υπόσχομαι νά σέ καταστήσω τήν εΰτυχε- 
στέραν τοΰ κόσμου σύζυγον.

Καί ούτως ήνωμένοι είς εΰτυχιάν και οι τρεϊς συνε· 
φώνησαν τά άφορώντα τήν υιοθεσίαν καί λοιπά με
ταξύ των.

Μετά δέκα πέντε ήμέρας τό χωρίον όλον έώρταζε 
τούς αρραβώνας των καί μετά τρεϊς μήνας, ήτοι τής 
Παναγίας θά έώρταζον καί τούς γάμους των.

’Εν μέσω δέ τής άνθοΰσης φύσεως καί τοΰ καθημε
ρινώς αύξάνοντος έρωτός των ήσαν ευτυχείς διότι 
ηνωμένοι διά τοΰ έρωτος, έμελλον εντός ολίγου νά 
ένωθώσΐ καί δια τού υμεναίου.

Δύο μήνες παρήλθον ίκτοτε, οτε πρωίαν τινά ήλθεν 
ένας ταχυδρόμος κομίζων επιστολήν τής χήρας Γα
βριήλ’ ήχήρα έξεπλάγη ώς μή συνηθισμένη νά λαμβάνη 
έπίστολάς' ή Ροδιά καί ό ’Απρίλιος έλειπαν, έπήγαν 
νά ανάψουν τά κανδΰλια τής Θεοτόκου, όπως τούς 
λάβη ή χάρι της ΰπδ τήν προστασίαν της καί διαφύ
λαξη τήν πλησιάζουσαν ευτυχίαν των.Όταν έπέστρε- 
ψαν εΰρον τήν γραίαν άνησύχως περιμένουσαν αΰτούς, 
δίδουσα τήν επιστολήν είς τον νέον, έπερίμενε μ-έ α
νυπομονησίαν νά άκοόση τδ περιεχομένου αΰτής.

Ό ’Απρίλιος τήν άπεσφράγισε, άναγινώσκων αΰτήν 
ώχρίασε καί έκλονίσθη ώσάν δρΰς ποΰ ισχυρός άνεμος 
έσεισεν αΰτήν έκ ρίζης’ ιδού τί περιεϊχεν ή επιστολή. 
«Αγαπητή μου κυρία Γαβριήλ. Άποθανόντος τοΰ 
κόμητος καί ώς μ.ή έχουσα τέκνα, δικαιολογούμαι νά 
πάρω καί υιοθετήσω τήν ίδιάν μου θυγατέρα...Όθεν 
όταν θά έλθουν νά τήν παραλάβουν, /έχετε τδ δι
καίωμα νά τήν άκολουθήσητε καί νά μείνητε καί 
σείς πλησίον τής μ.ελλούσης μικράς κομ.ήσσης.»

Ή Κόμ.ησσα Κ.
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Ό ’Απρίλιος αμέσως τότε έδωκε τή·» επιστολήν είς 
τήν άνήσυχον καταστασαν Ροδίαν, ένεκα τής ώχρότητος 
αύτοΰ. Άφοΰ'δέ τήν άνέγνωσε χωρίς νά ταραχθή.

■— Αύτδήτο ποΰ σε ανησύχησε, Άπρίλιε, τόσον 
ολίγον μέ έξετίμησες; ποτέ δέν θά άφήσω, τήν αγαπη
τήν θετήν μητέρα καί τον μέλλοντα σύζυγόν μου.

—’Οχι, είπεν ό νέος καί ή αγαθή γυνή συγχρόνως, 
δέν πρέπει νά παρακούσε τις τήν μητέρα του.

— Σέ παρακόυσα ποτέ, καλή μου καί πολναγάπη- 
μένη μου μητέρα; είπεν ή νέα μέ φωνήν ήτις έσήμαινε 
το άλγος τής ψυχής τής.

— Όχι, τέκνον μου αγαπητόν, άλλα τδ χρέος σου 
είναι να όπακούστ,ς εις τήν φυσικήν σου μητέρα.

— Εΐί μιαν άλλην υιοθεσίαν θέλης νά εϊπης, καλή 
μου μήτηρ, είπεν ή νέα μετά πικρίας.

Καί οί δύο ήννόησαν τί έσήμαινεν ή βαρυσήμαντος 
αΰτη λέξις. ΙΙαρήλθον δέκα λεπτά τής ώρας καί πλέον 
καί μή δυνάμενοι νά λύσωσι τήν σιωπήν, ένεκα τής 
κατεχούσης αύτούς συγκινήσεως. Ή Ροδία είσήλθεν 
εις τήν καλύδην, μετ’ ολίγον δέ έξελθουσα έκράτη 
επιστολήν γεγραμμένην ύπ' αύτής τής ίδιας, τής όποια? 
•φδ περιεχόμενον άνέγνωσεν εις τον μνηστήρα της καί 
μητέρα της. β’Αγαπητή μου κυρία Κόμησσα. Μή φαν- 
τασθείσα ποτέ, οτι ύστερον άπδ πάροδον δεκαεπτά έτων 
θά έλάμβανεν ή μικρά καί έγκαταλελειμένη Ροδία τοι- 
αύτην τροπήν τής τύχης, υιοθέτησα αύτήν ώς μέλλουσα 
νά τήν νυμφεύσω. Δέν σάς έγραψα δέ τήν άπόφασίν μου 
ταύτην, διότι μοί είχατε απαγορεύσει νά σας γράψω 
μήπως όποπτευθουν τήν υπαρξιν. Πιστή λοιπόν είς τήν 
εντολήν σας δέν ήθέλησα νά παραβώ αύτήν.

—Υπογράψετε μήτέρ μου.
— Τέκνον μου προσέθηκεν ή γραία, είναι μη

τέρα σου.
— Υπογράψετε, σεβαστή μου μήτερ, "να μή λυ

πήσω τήν κυρίαν Κόμησσαν ύπογράφουσα έγώ, είπεν. ή 
νέα έπιμένουσα. ’

— Ροδία, είπεν ό νέος παρεμβάς, συμμερίζομαι τήν 
δικαίαν κατά τής μητρός σου μνησικακίαν, άλλ’ είναι 
ρ.ήτηρ σου καί ώφείλεις νά σεβαστής καί ύπακούσν,ς 
είς τάς θελήσεις της.

— Ναί, αγαπητέ μου, δέν αντιλέγω, οτι πρέπει νά 
σεδασθω καί υπακούσω τήν θέλησιν τής μητρός μου, 
άλλά μετά τον γάμον μας.

—Ώ ! εννοώ εύγενής ψυχή, θυσιάζεσαι δι’ εμέ!...
— Καί ποιος σου είπεν, οτι Θυσιάζομαι;
— Διότι γνωρίζεις, δτι δέν Θά στέρξγ, ή Κόμησσα 

νά συζευχθής ένα χωρικόν.
—Ώ! δχι δι’ αύτό, άλλως μοί άρέσκει ό αγροτικός 

βίος, μεθ’ ον είμαι καί έξασκημένη, άφ’ ής στιγμής 
έγενήθην. ’Εκτός τούτου θέλω τό συμβολαίου τοΰ γά
μου μου νά φέρη τό τίμιον δνομα τής χήρας Γαβριήλ 
Αύτής, αύτής... τής μητρός υ.ας, Άπρίλιε, είς τήν ό· 
πσίαν ύπεσχέθημεν άμφότεροι να καταστήσωμεν ευτυχή.

—Ώ! πόσον, εύγενής πόσον γενναία είσαι!
—Όχι, γενναιοτέρα άμφοτέρων σας.Όείγσυγκατε- 

τέθη νά μέ νυμφευθή, όταν ήγνόη όποια ήμουν, ή σε
βαστή μου πάντοτε μήτηρ μέ υιοθετεί, όπως μέ έντι
μον δνομα μέ καταστήση ευτυχή, πώς θέλετε λοιπόν 
έγώ νά άχαριστήσω εις δύο όντα, εις τά όποια χρεω- 

στώ τό παν; Υπόγραψε, καλή μου μητρέα καί δώσε α
κόμη έν δείγμα αγάπης εις τήν μικράν σου Ροδίου, 
δώσε της νά εννοήσ^, οτι άκόρ.η τήν Θεωρής κόρην 
σου, είπεν ή νέα πνιγομένη έκ τών δακρύων. Μή δυ- 
ναμένη ή αγαθή γυνή να τήν κάμ.η να άλλάξη γνώμην 
υπέγραψε.

Διέρρευσαν άρκετα έτη καί έν μέσψ εύτυχίας 
εύρίσκομεν τά γνωστά μας πρόσωπα έντδς κήπου,, 
όπου τά σπάνια άνθη, φοίνικες λατάνιες, φυλόδενδρα εύ· 
ρίσκοντο έν αφθονία, μαρτυροΰντα εύράριαν αν ούχί 
τόν πλούτον. Τρία ολόχαρα παιδάκια έπαιζαν πλησίον 
τών γονέων των. Τρεις άγγελοι έχάριζαν τάς θω
πείας των είς τούς πάντοτε λατρευομένους γονείς των. 
Είχον δώσει είς αύτά τρία συμβολικά ονόματα ’Ερως, 
’Αγνός, Εύτυχία.

Είχον άραγε δίκαιον νομίζοντες, οτι είς τόν αγνόν έ
ρωτα υπάρχει ή εύτυχία! Βεβαίως άπαντά μία φωνή 
ή τής... συνειδήσεως....

Έλησμονήσαμχν νά προσθέσωμεν, οτι πλησίον τών 
γνωστών είς ημάς προσώπων καί τών τριών αγγέ
λων των καί άλλη τις γυνή παρήλιξ έκάθητο έν ά- 
ναπαυτικω ανακλήντρω, μειδιώσα είς ευτυχίαν τήν 
όποιαν «πλήρωσε πολύ ακριβά....

Σοφία Κ. Οίκονομίδου

ΙΠΑΝΕ
’Ερώιησα τόν ουρανό, παράδεισο καί αδη 

τον Ήλιο, τ’ άστρα, τήν αύγή, 

τής νύκτας τδ σκοτάδι,

Ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, 

κάμπους, βουνά, και δάση, 

τ' άνάη, τά δένδρα, τή δροσιά, 

τή μυρωμένη πλάσι, 

γιά νά μοΰ πούνε άν είδανε 

όμοια μέ σένα άλλη, 

στδ πρόσωπο, στήν ώμορφιά, 

στα όλοδροσάτα κάλλη 

Κ' όλα μ' άποκρι&ήκανε 

μέ πόνο μέ πικρία 

πως είσαι ώμορφη θεά 

“Αλλά.........................χωρίς καρδία!!! . ..

Ζάκυνθος

ΛΓΓ £ACZ EAAOYTSHS

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΞΜόΞ
Δυο Πολέμων

Ό καθηγητής κ. Πολίτης έξετάζων έπιστη- 
μονικώςτάς έπι τον Κράτους άίσθητάς συνέπειας 

τών δύο Βαλκανικών πολέμων, παρατηρεί εύθύς 
έξ αρχής, οτι ή Ελλάς μόνον κατά προσεγγισιν 

δύναται μέχρι τής στιγμής ταύτης νά καταρτίση 

τον σχετικόν απολογισμόν της, διότι διά τον 

καταρτισμόν οριστικού τοιούτου προσαπαιτείται 

ή οριστική λύσις τοΰ Ηπειρωτικού και τοΰ Νη

σιωτικού ζητήματος.

Έν τούτοις, επειδή έν αναλογία πρός τό σύνο- 

λον, τό απολειπόμενου πρός έκκαθάρισιν εϊνε 

έλάχιατον, δύναται τις νά ύπολογίση μετά σχε
τικής ακρίβειας τά κέρδη καί τά? ζημίας των 

δύο πολέμων. Εινε δέ εύχάριστον, οτι διά τήν 

Ελλάδα τά κέρδη ΰπερβαίνουσι κατά πολύ τάς 

ζημίας.

At Ζημίαι.

EI? τδ κεφάλαων των ζημιών πρέπει νά εγ
γράφουν κατ’ άρχάς 50 χιλ. άπωλειαι εϊς άνδρας 

— νεκρούς, τραυματίας, ασθενείς. Χάρις όμως 

el? τήν φύσιν των τραυμάτων των επαναληπτι
κών οπλών καί εϊς τήν ισχυράν κράσιν τού "Ελ- 

ληνος, αί οριστικοί άπώλειαι εί? άνδρας εινε πε

ρίπου 9—10 χιλιάδες. Άτυχώς ή αναλογία 

των αξιωματικών εϊνε πολύ μεγάλη. Εις τάς 

απώλειας ταυτας προσήκει νά συγκατάλεχθή- ή 

οδυνηρότατη διά τήν 'Ελλάδα απώλεια τοΰ Βα- 

σιλέως Γεωργίου, πεσόντος και Αυτού έπι τοΰ 

πεδίου τής τιμής, εις τήν θέσιν, οπού εϊχε τάξει 

Εαυτόν άγρυπνου φρουρον των ανατολικών 

προσβάσεων τοΰ Βασιλείου Του.

Αί ύλικαι ζημίαι καταμερίζονται: πρώτον είς 

τάς δαπάνας τοΰ πολέμου' οι δύο πόλεμοι εντοί

χισαν el? τό Δημόσιον Ταμείου 600 εκατομμύ

ρια φράγκα, έξ ών τά 100 ύπήρχον διαθέσιμα 
el? τό ταμε'.ον πρό τής έυάρξεως τών έχθροπρα- 

ξιών. Μέ τό υπόλοιπον τών 500 εκατομμυρίων 

έπιβαρύνεται τό Δημόσιον Χρέος, άνερχόμενον 

ήδη ε!? 1500 εκατομμύρια περίπου.
Εϊς ταΰτα προσθετέου τάς έμμεσους ζημίας έκ 

τής στάσεως τών εργασιών el? τό έμπόριον, τήν 
γεωργίαν, τήν βιομηχανίαν ’, τήν ναυτιλίαν, άνερ- 

χομένας άναμφιβόλως el? άρκετάς δεκάδας εκα
τομμυρίων.

Τά κέρδη.
’Αντί τούτων, πλήν τής δόξης, τής ανυπολο

γίστου εις τιμήν, εχομεν τά εξής άπτά υλικά 

κέρδη :

Πρό τών πολέμων ή 'Ελλάς ειχεν επιφάνειαν 

63 χιλ. τετραγ. χιλιομέτρων μετά πληθυσμού 

2,700,000 κατοίκων’ ήδη κεκτηται 120 χιλ. 

τετραγ. χιλιόμετρα μετά πληθυσμού 5 περίπου 

εκατομμυρίων' εϊς ταύτα δέον νά προσυπολογι- 

σθοΰυ καί τά συναφή πολιτικά, οικονομικά καί 

κοινωνικά κέρδη, τά έκ τού διπλασιασμού τοΰ 

Βασιλείου.

Ή 'Ελλάς ΰπέφερεν έως τώρα έκ δύο μονί

μων μειονεκτημάτων, ευθύς άπό τής ΐδρύσεώς 

της εί? Βασίλειον' έκ τής στενότητας τών συνό

ρων της καί τής γεωγραφικής αύτής άπομονώ- 

σεως. Άμφότερα ήρθησαν έκ τής έπεκτάσεώς της.

'Ό Προϋπολογισμός, άνερχόμευος el? 140 έ- 

κατομμύρια, θά έγγίσρ τοΰ λοιπού τά 300 εκα

τομμύρια. Άνακτήσασα έν μεγάλη μοίρα τάς εις 

αύτήν άνηκούσας χώρας θά έλεϋθερωθή τής ΰπο- 

χρεώσεως τής διατροφής καί περιθάλ-φ-εως τών 

θυμάτων τής τυραννίας, διά τά οποία έδαπάνησε 
περί τά 200 εκατομμύρια, ήτοι τό πέμπτου τοΰ 

δημοσίου της χρέους.

Έκ τή? έπαυξήσεώς της θά δύυαται τοΰ λοι
πού νά έχρ στρατόν 450—500 χιλ. άνδρών καί 

στόλον επαρκή διά τήν έκτέλεσιυ τοΰ προορισμού 

του έν τή Ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου.

Μέχρι τοΰδε ή Ελλάς, κράτος ασθενέστατου, 

συυώρευε πρός Αυτοκρατορίαν δεκαπλάσιου τήν 

ισχύυ. “Ηδη συνορεύει πρός κράτη, τών οποίων 

κατ’ ούδέν εϊνε ύποδεεστέρα' πλήν τούτου, αί 
συνθήκαι, ύφ' άς έπέτυχε τήν έπέκτασίν της εξα

σφαλίζουν εις αύτήν τήν δεδοκιμασμενην συμμα- 

χίαυ τής Σερβίας και τοΰ Μαυροβούνιου καί 

τήν πολύτιμον φιλίαν τής Ρουμανίας.

Ot Σιδηρόδρομοι.

Κατόπιν τών δύο νικηφόρων πολέμων λύεται, 

έπίσης, άφ’ εαυτοΰ τό ζήτημα τής σιδηροδρομι

κής ένώσεως τής Ελλάδος μετά τής λοιπής Ευ

ρώπης, διά τής στρώσεως γραμμής 90 χιλιομε- 

τεων. Αί Άθήναι θ’ απέχουν 68 ώρας εκ Λον

δίνου, 60 ώρας έκ Παρισίων, 50 ώρας έκ Βερο

λίνου, 35 ώρας έκ Βιέννης, 30 ώρας έκ Βου- 

κουρεστίου.

Διά τήν Ελλάδα άρχεται περίοδος νέας οίκο- 

νομικής καί ηθικής άυαπτύξεως. θά καταστή 
μάλλον γνωστή έν Εύρώπη' θά γνωρίση καί αυτή 

άμεσώτερον τό νεώτερον πνεύμα' θά τήν έπισκέ- 

πτωνται άπείρως πλείονες περιηγηταί καί οί πε· 

ριηγητάι θ’ άπυβοΰν δι’ αυτήν, όπως άπέβησαυ 

ήδη διά τήν Γαλλίαν, τήν ’Ιταλίαν κάί τήν Ελ

βετίαν, σημαντικός παράγων δημοσίου πλούτου.

Ό Πειραιεύς θ’ άποβή «ή τελευταία προκυ
μαία τής Εύρώπης απέναντι τής Ασίας*, ή 

αποβάθρα τών Εύρωπαίων ταξειδιωτώυ, όπως 

ή Θεσσαλονίκη θ’ άποβή ή άποβάβρα τών Ευ

ρωπαϊκών εμπορευμάτων διά τήν Αίγυπτον, τάς 

’Ινδίας καί τήν “Απω Ανατολήν.

Τό ταχυδρομείου τών Ινδιών θά φθάνη εϊς 

Πόρτ-Σάίτ διά Πειραιώς, διότι ή οδός αΰτη θά 
εϊνε συντομωτέρα τής διά Βρινδισίου κατα 30 

ώρας θαλασσίου διάπλου.

Τό ή^ικόν κέρδος.
’άλλά τό ηθικόν κέρδος εϊνε άπείρως άνώτερον 

τού υλικού. Κατά τούς δύο πολέμους ή Έλλας 

Απέδειξε ζωτικότητα καταπληκτικήν εις πάντα 

κλάδου, όπου κυρίως έκφαίυεταο ή ισχύς τών 

λαών καί ή ζωτικότης τών εθνών.
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Ένφ οι πλέον αισιόδοξοι ύπελόγιζον, δτι θά 

παρέτασσεν 12Ο—1Β0 χΐλ, άνδρων, η 'Ελλάς 

παρέταξε 250 περίπου χιλιάδας, μέ -πλήρη στο

λήν, Εξάρτησιν, οπλισμόν, τροφοδοσίαν και 

υγειονομικήν υπηρεσίαν, διατηρήαασα τον στρα

τόν τούτον επι 13 μήνας.

Χυνέρρευσαν εκ τον Εξωτερικού el? τήν φωνήν 
τής Πατρίδος 57 χιλιάδες στρατιωται. Δι' εκα

τόν Ελληνικών εμπορικών πλοίων εξησφάλισε 

τάς άποστολας των στρατευμάτων της, ΰπηρε- 

τήσασα και τού? συμμάχους της.

Έκ των 600 εκατομμυρίων των πολεμικών 

δαπανών επλήρωσεν ήδη τάς ήμίσεις χάρις ε'ις 

τούς διαθεσίμους πόρους τού ταμείου της και ε'ις 

τήν εΰρωστίαν τής 'Εθνικής της Τραπέζης. 

Περϊέθαλφε τά? οικογένειας των επίστρατων 
της, τούς πρόσφυγας τής Ηπείρου καί τής Θρά

κης κάί ταΰτα χάρις ei? τήν αυθόρμητον βοή
θειαν των εν τφ εξωτερικά 'Ελληνικών παρ

οικιών.

Ένφ ό αρρην μάχιμος πληθυσμός επετέλει 
τδ πρδς τήν Πατρίδα καθήκον, οι γυναίκες, οι 

γέροντες και τά παιδία έσωσαν τάς συγκομιδάς. 

Αί εισπράξεις τον Δημοσίου υστέρησαν μόνον 

κατά 23°|β, των τελωνείων κατά 3 αί διά 

τήν υπηρεσίαν τοΰ Δημοσίου χρέους κατά 15 %. 

Τδ συνάλλαγμα δέν ΰπερεβη τήν el? άρτιον 
αξίαν τού χρυσού.

Οί πόλεμοι άνέδειξαν τήν θαυμασίαν ϊσχύν 

καί άνάπτυξιν τοΰ Εμπορικού ναυτικού τής Ελ

λάδος, τδ όποιον αντιπροσωπεύει αξίαν 125 εκα

τομμυρίων φράγκων καί τού όποιου τό μέλλον 
ε*νε λαμπρόν.

*0 Επίλογός.
Ό κ. Πολίτης καταλήγει, ως εξής:

«Ή εθνική πολιτική ενός λαού δεν πρέπει 

ν' άφίνεται el? τήν τύχην. Πρέπει ν’ άκολου- 

θήται μέ τά βλέμματα άτενίζοντα πρδς τό 
τέρμα, διά πάντων των μέσων, τά όποια είνε 

μάλλον πρόσφορα πρδς εξασφάλισιν τής Επι

τυχίας.

«Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, άπολύων τά 

στρατευματά Του, τοίς συνέστησε νά ενθυμούν

ται πάντοτε οτι «κατέχει τις πραγματικώς μό

νον 5σα θά ήδύνατο άνα πάσαν στιγμήν νά κα- 

τακτήσΐ)». Ιδού μία μεγάλη αλήθεια, ίξαγο- 

μένη έκ τής λαμπρός Εθνικής επιχειρήσεως. Καί 

εύχομαι Εγκαρδίως νά χαραχθή βαθύτατα el? top 
'νοΰν καί τήν κορδίαν πάντων των Ελλήνων».

ΔΙ^ΦΟΡΤί
Ή χημικό έξήγηόις τΛς λάμψεως 

ζώων τινων.
Το ζήτημα διατι λάμπουν μερικά ζώα έξητάσθη μ$χpt 
τοΰδε μόνον ώς προς τδν σκοπό·* τοΰ φαινομένου, οτι 
δηλ. οί ιχθύς τών μεγάλων βαθών τοΰ ωκεανού έχουν τδν 
φανόν ή προβολέα αύτών διά νά φωτίζουν τδ περιβάλ
λον των ή νά προσελκύουν ή ν'αποκρούουν άλλα ζώα. 
Περί τής χημ.ικής οψεως όμως τοΰ φαινομένου αυτού έ
χομε* ασαφείς μόνον ιδέας, καίτοι γυωρίζομεν, ότι α
παραίτητον δι’ αύτό είνε τδ οξυγόνου, διότι ή πυγο- 
λαμπΐς λ" χ. άναλάμπει ή σβύνεται καθόσον άραιώνο· 
μεν ή σομπυκνονρΛν τδν αέρα. Ήδη ήσχολήθησανμέ 
την χημικήν φύσιν του φωτεινού φαινομένου" και πρώ
τον κατεδείχθη τδ σπουδαϊον γεγονός, οτι πλεΐστα ζώα 
λάμπουν εΐς τήν θάλασσαν, ουδέ εν δμως είς τδ γλυκύ 
υ?ωρ, άπόδειξις,δτι διά τδ φαινόμενον χρειάζεται τδ 
άλας. Έάν έπισκοπήσωμχν τάς χημικάς αντιδράσεις,αΐ 
όποια·. είς τδν δοκιμαστικόν σωλήνα παράγουν φωτεινά 
φαινόμενα χωρίς ν’ αναπτύσσουν ίπαισθητήν θερμότητα, 
θά ευρωμεν, οτι πολλαί έξ αυτών συνδέονται πρδς την 
παρουσίαν αλάτων. Περισσότερον δέ εξηγούν τα εξής 
πειράματα καί συμπεράσματα : ή πυγολαμπίς πρέπει 
νά λάδτ; την δια τήν λάμψιν άναγκαίαν δραστικήν ου
σίαν έκ τής τροφής της, τού καστανοχώματος, εΰρον 
δε ότι οί κάνθαροι αύτοί, ιδίως όταν τούς συνθλίβουν 
έχουν δριμειαν οσμήν τοιούτου. Έπί τή βάσει τού
του, προσέθεσαν είς ό'να ύδαρή χυλόν άπό καστανό
χωμα διττανθρακικδν νάτριον καί ύπεροξείδιον του υ
δρογόνου, οπότε παρήχθη ζωηρά φωτεινή άντίορασις, 
“Ισως διεξάγεται ή αύτή άντίορασις καί έντδς τοΰ α
τόμου, μόνον οτι τήν λάμψιν διενεργούν έν αύτώ αν
τί τών ρηθεισών χημικών ουσιών, ή ούρική αμμωνία 
—ώστε πάλιν έ’ν άλας— καί το όξογόνον του άέρος. 
’Επειδή λοιπόν ή λάμψις ε’νε μία συνέπεια τής τρο
φής είμπορούμεν νά έννοήσωμεν διατί είς τά μικρότερα 
εί’δη τών πυγολαμπίδων μας, τών Lampyris splen- 
didula τό θήλυ, ζών σχεδόν μόνον .έν τώ ΰγρώ χώ· 
μάτι είναι σχεδόν καθ’ όλο τδ σώμα κίτρινον, ένφ 
είς τάς μεγαλειτέρας πυγολαμπίδας Lampyris 
nocticula, όπου τδ θήλυ τρώγει και πράσινα φυτά, 
τοΰτο λάμπει όλιγώτερον, τά δ.έ πτερωτά άρρενα, άμ· 
φοτέρων τών ειδών εινε μαΰρα είς ολο τδ σώμα εξαι
ρέσει τών λαμπόντων μερών τοΰ οπισθίου μέρους τού 
σώματός των. Ώς καστανόχωμα (Humus) τής θα
λάσσης, 0περ παρέχει είς τά ζώα τών μεγάλων βα
θών τήν λάμψιν, πρέπει νά θεωρηθούν τά ζωικά πτώ
ματα, τά όποια ώς βροχή καταπίπτουν άδιακόπως άπό 
τήν επιφάνειαν πρός τόν βυθόν, καί άτιια άποτελοΰν, 
ώς απεδείχθη, τήν τροφήν πλείστων ζώων τών μεγά
λων εκείνων βαθών τοΰ ωκεανού.

Τό αλάβαστρον
Τδ άλάβαστρον δέν αποτελεί ιδιαίτερον είδος πε

τρώματος, άλλ εινε γύψος λίαν καθαρά και λεπτό
κοκκος πολύ μικράς σκληρότητες καί χιωνώδους λευ
κού χρώματος, τδ οποίον όμως ένίοτε κλίνει πρός τό 
ροδόχρουν ή φαιόν.Μερικά εί’δη παρουσιάζουν κρεατο- 
χρόους ή φαιάς φλέβας. Άπαντα είς πολλά μέρη τής 
γής, κυρίως είς τά κάτω γύψινα στρώματα. Συνήθως 

τδ έξορΰσσουν είς λατομεία. Είδικώς πλούσια μέρη 
είς άλάβαστρον ε’νε αί μεσημβρινοί "Αλπεις, ή βόρει
ος ’Ιταλία, ή Τοσκάνα, ή κεντρική Γερμανία κάί 
ή ’Αγγλία. ’Επίσης ύπάρχουν πλούσια στρώματα α
λαβάστρου είς άνω Αίγυπτον, είς τά περίχωρα τής 
πολεως ’Αλάβαστρος, έξ ής τδ προϊόν έλαβε τό όνομά 
του. Ένεκα της μαλακοτητός του εΐνε πολύ κατάλ
ληλον πρδς κατεργασίαν" δύναται νά κοπή μέ τδ μα
χαίρι ή νά δουλευθή είς τόν τόρνον. Χρησιμεύει πρός 
κατασκευήν μικρών αγαλμάτων, κομψοτεχνημάτων 
κ. λ. μία ειδική τοιαΰτη βιομηχανία έχει άναπτυχθή 
είς τας ίταλικάς πόλεις Φλωρεντία καί Βολτέρα.

Τα πλεϊστα είδη τοΰ άλαβάστρου προσβάλλονται 
ευκόλως υπό τοΰ ΰδατος καί χάνουν τήν λείαν καί 
στιλπνήν των επιφάνειαν, St’ αυτό πρέπει νά προφυλάσ- 
σωνται άπό υγρασίαν.

Ο ΡΟΥΜΕΛΙΏΤΗΣ
Άπό μικρός ώρκίστηκε στόν πόλεμο Γιά τή γλυκεία πατρίδα νά πεθάνη Γιατί γεννήθη σκλάβος β κακόμοιρος Κι’ έπόθει τό χωριό του ν’ άνασάνη.
Είδε μιά μέρα Τούρκο μηρός τά μάτια του Νά γοέρνη τό μονακριβο παιδί του, Νά τό πετά σέ κάποιον έκεί βούλγαρο Κομμάτια νά τό δώση στό σκυλλί του.

★'Κι’ αύτός έκεί δεμένος όπισθάγκωνα Κυττούσε τό μαρτύριο τοΰ παιδιού του, Ωιμέ! λογής καί τρεις λογής σκεπτόμενος Νά έκδικηθή τόν θάνατο τοΰ γυιοΰ του.
Βρισκότουν έτσι" βάφν’ όπως κι’ <Sv έτυχε Κάποιοι ΡωμηοΙ περάσαν χωργιανοί του, Κι’ έφύγαν στήν στιγμή οί Μακελλάριδες Κι’ είχε φτερά καθείς είς τήν φυγή του...
Ό Ρουμελιώτης γλύτωσε τό θάνατο, Μά τό μαρτύργιο δέ ξεχνά τού γυιοΰ του, Θέλει φονιάς νά γίν’ είς κάθε βάρβαρο Κι' δλο κονά τήν κόψι τοΰ σπαθιού του.. .*
Όντας κανόνι βρόντηξε στά σύνορα Ό Ρουμελιώτης ετρεέε κι’ έκείνος, “Οπως καί τόσ' άντρεΐα λεβεντόποιελα ΚΓ ό Στρατηλάτης Ρήγας Κωνσταντίνος.
Πενήντα χρόνχα βάρυναν τόν ώμο του Κι' είχε θαρρείς τής νειότης του τά χρόνια, Σάν μέ φτερούγες σάν άνεμοστρόοιλος Έτρεχε μέσ’ στούς πάρυς καί στά χιόνια!*
Μά κ’ ένα βόλι μεσ' άπό τά στήθεια του, Ξάφνου περνψ καί πέφτει νεκρός κάτου, Κι’ οί σύντροφοί του κλαϊν άπαρηγόρητα Καί χρόνια θέ νά κλαΐν τήν άντρειά του.
Ευτυχισμένος έκλεισε τά μάτια του λευτεργιά σάν είδε τού χωριού τουΚι έόεδικήθη όπως αυτός ήθελεΤόν θάνατο τοΰ γυιοΰ του I

ΚύπβΟί Π. Α. ΚΥΠΡΙΑΝΗΣ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Toy βαειλεωε Γεωργίου fi'
Χρόνος πέρασε, Πατέρα, 

Π', άπλωσε ό δολοφόνος 

Τήν αμαρτωλή του χείρα, 

Καί Επέρασε ή σφαίρα, 

Τήν καρδιά σου πέρα, πέρα. 

*<Ω ! τής τύχης μας ή μοίρα ! 
Κλάφαμε καί κλαίμε ολοι. 

Τδν Μεγάλο μας Πατέρα 1

*
EI? το χώμα οπού κείσαι, 

Εις τούς Ουρανούς ποΰ είσαι, 

Ρίπιε εύσπλαγχνίας βλέμμα, 

Τήν ούράνιαν σου ματιά, 

'Χτην 'Ελλάδα π’ αγαπούσες, 

Τήν μεγάλωσαν Πατέρα. 

Τά παιδιά μας, τά παιδιά σου ! 

Πρωτομάρτυ Βασιληά. . .

*
Δεξου στέφανο*μέ δάφνη, 

Εις τδ κρύο μάρμαρό σου. 

Τύ πλεξαν με νίκαις τόσαις, 

Τά παιδιά σου και ό γυιός σου ! 
Αναπαύσου δοξασμένε, 

'Υπερήφανε Πατέρα. 

Έδω κάτω μέ' τδ δάκρυ 

X’ ενθυμούνται νύκτα μέρα.

513/1914 ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

« * *

ΤΖΊΦΟΙ ΜΜΙβΗΠΝ
'Εκεί μες τή λαγκαδιά 

πούνε γύρα) άγριοι βράχοι 

κι έγεινε μέ τούς βαρβάρους μάχη 

μία τρισκότεινη βραδυά, 

κάτι ήμίθεοι νεκροί 

ίκει μέσα ίχουν γνρει 

γύρω εκεί στη σιγαλιά 

πού λαλούν μόν τά πουλιά 

στο μικρδ τδ κοιμητήρι. 

Κι’ ό διαβάτης που περνά 

στ άγρια Εκείνα μέρη 

πού φυσομανά τ’ άγέρι 

στέκεται καί προσκυνά . .

σέ κάθε ξύλινο σταυρό, 

καί μέ πόνο στην-ψυχή 

γύρω Εκεί στη σιγαλιά 

ποΰ λαλούν μόν' τά πουλιά 

λέει κάποια προσευχή!

X. δ.· κοχτκπΦΛΡΚζ:
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Είς τήν εορτήν τον Μανώλη i πατήρ του θέώ.ι να τον δωρήση μερικά φράγκα, καί τφ λέγει.-'Μισό φράγκο τήν ημέραν πόσα κάμνουν την Εβδο- μόδα;— Τριάμιου, απαντά ό μικρός.—■Καλώς, λάβε τα δια τήν εορτήν ο<ιν τφ λέγει ό πατήρ, καί τόΰ τά δίδτι.— Κρίμα, πατέρα, ποΰ δέν σοΰ είπα πώς κάμνονν S l!i άφοΰ ήσαν διά τήν εορτήν μου.
— Πώς, ού φίλτατε, μα δεν απίθανες λοιπόν; Τήν τελευταίων φοράν, όπου «ϊδα τόν Ιατρόν οον /<οΰ είπεν, δτι δεν είχες ζωήν.— Τον άθλιον! άφ* οτου τον έγκατέλειψα, άπελπι· σθεΐς, εγεινα καλά.

*

Έν τινι φρενοκομβίφ. είς φρενοβλαβής πληαιάζων Επισκέπτην καί δεικνυων αύτφ τον διευθυντήν :— Παρατηρείτε, αύτόν, Κύριε, τφ λέγει, είναι φρενοβλαβής, νομίζων ημάς δλους τρελλούς, εαυτόν δε σω· φρονα. Δέν είναι θεότρελλος;— Βεβαίως, ουδέ τις βίααι;— 'Εγώ; Είς φρόνιμος Κύριος, τρώγω καί πίνω καί διασκεδάζω καί αύτοί με ΰπηρετοΰσι.
*

Είς τι μεσιτικόν γραφεΐον προσέρχεται νευρώδης τις κυρία και ζητεί Υπηρέτριαν.— Πρό πάντων θέλω νά μή μοΰ άπαντα, λέγει προς τον διευθυντήν τοΰ γραφείου.— Πολύ καλά, θά σας ευρωμεν τοιαύτην.— Μά εννοήσατε, καλά; διόλου, διόλου νά μή μοΰ απαντή, διότι είμαι νευρική καί δέν υποφέρω, θέλω νά μή όμιλή καθόλου, πραοέθηκεν.— Τότε έχομεν δ,τι σας πρέπει, θά σας δώσωμεν κυρία, μίαν κωφήν.Τδ όνομά σας, παρακαλώ;—- Πρό πάντων θέλω νά περιποιήται τους ξένους, διότι αυτή δπου είχΟν ήτο εντελώς αγροίκος.Μετ ολίγον προσέρχεται γυνή τις μεσήλιξ κωφή, ήν δ μεσίτης παρουσιάζει είς τήν κυρίαν καί ήτις ΐοταται άφωνος είς τά; έρωτήσεις της.— Μάλιστα, αυτή μοΰ κάμνη, λέγει:Καί δ μεσίτης σημείο! είς τό βιβλίου του:ι'Η Κυρία Α.·, κωφή, έμίοθωοε τήν υπηρέτριαν Κ... αλαλλονο. *
"Εν τινι συναναστροφή είς κύριος πρός παρακαθημέ- νην αύτφ:
— div αγαπώ διόλου τούς φλυάρους καί άνοήτους, είναι κόλακες καί φαΰλοι, οΐτινες ονδέν άλλο πράττουσιν ή νά κατακρίνωσι τούς άλλους, νά έπαινώοι τόν εαυτόν τών, •'ά κολακεΰωοι τάς- κυρίας, νά...Ή δ' ευφυής Κυρία, διακόπτονοα αυτόν πριν ή προ- χωρήση εις τάς παγίδας :— Παυσατε, παυσατε, Κύριε, σας παρακαλώ.

Ό Πιρών θέλων ποτέ νά Εξύβριση τινά:— Είσαι δ χαμερπέατερος ιών ανθρώπων είς άθλιος, τφ λέγει— Διατί μέ άποκαλεΐς οΰιω, ήρώτηόεν άταράχως δ νβριοθείς.— Διά νά μήν απελπίσω άλλον τινά, άπεκρίθη μετά μείζονος αταραξίας δ πρώτος.
*Είς το τηλέφωνον ;—- Άλλο!—Τις ει;—Άπό τήν Βουλήν.— Τί θέλετε ;— Τώ' βουλευτήν κύριον Πα.....νά έλθη αμέσως.— Ξεΰρω, άφήκε παραγγελίαν, δοτις τον ζητήοη, νά εϊπωμεν, δτι δεν ευκαιρεί...
*

Μεταξύ μεμνηστευμένων :— Είπέ μου αληθώς, μέ αγαπάς, Ιωάννη, όρκίοθητί μου είς δ,τι Ιερόν έχεις.— Ναί, σέ αγαπώ, φιλτάτη, άλλα δέν δρκίζομαι είς δ,τι ίερον έχω, διότι πιθατώς νά μή είναι Ιερόν.
■¥

Μεταξύ συζύγων ηλικιωμένων:
Ή σύζυγος. "Οταν ένας άπό τούς δύο μας άποθάνη, Πέτρε, θά υπάγω νά καθήσω είς τήν εξοχήν, μακράν τοΰ κόσμου.
'0 σύζυγος. Καί αν άποθάνης ού πρώτον;
Η σύζυγος. Αί, τότε θά είναι ποίΰ λυπηρόν... νά έρχεσαι συχνά είς τόν τάφον μου, Πέτρε...

★
'Αφηρημάδα.
Αυτός. Είναι Τετάρτη ή Πέμπτη σήμερον;
Λύτη. "Οχι, είναι Παρασκευή.Αύτάς. .Ίίπά, αύτής τής έβδομάδος;

*Συγγραφεύς τι; άπέοτειλε τφ παντοπώλη αύτοΰ εν τών έργων του πρός εξόφληοιν τοΰ λογαριασμού του αντί χρημάτων.Ούτος δέ Επιστρέφων αυτό, έγραψε κάτωθι τής οη- μειώοεως :— Ήγόρασα πολλά πρός 42 λεπτά τήν δκάν.
*

Είς 'Ελβετός ώρολογοποιός επενόησεν ώρολόγιον ήλεκ- τρικόν, δπερ θά δύναται νά εργάζεται δεκαπέντε έτη 
χωνί; νά χορΛισ#>).

*

‘Ιαπωνική στρατιωτική καιήχησις.Ό Ίάπων στρατιώτης οφείλει νά γνωρίζη μερικας θεωρίας.‘Ιδού άποσπάσματά τινα τής οτρατιωτιχής αύτοΰ κα- τηχήσεως.— Τις είναι δ αρχηγός σου ;—Ό Αύτοκράτωρ.— Έκ τίνων ουνίσταται τό στρατιωτικόν πνεΰμα;— Έκ τής ΰπακοής καί τής θυσίας.•—Έκ τίνος συνίοταται πρωτίοιως ή ανδρεία;— Βαδίζετε εμπρός' χωρίς νά έμποδίζέοθε άπό τίποτε.— Πόθεν προέρχεται τό αίμα, δπερ κοκκινίζει τήν σημαίαν σας ;

— Έκ τοΰ στρατιώτου, δσ.τις αποθνήσκει είς τήν μάχην.— ‘Αποθμήσκοντος τοΰ στρατιώτου τί απομένεις —Ή δόξα.
* '

Πώς μανθάνει τις τήν αλήθειαν.
Νέος τις με πολλά ελαττώματα μή τολμών, νά Εκ- φράση τό αίσθημά του άπ' ευθείας πρός τήν αγαπητήν τον: — Σάς αγαπά, τή λέγει αίφνης, δεικνυων αυτή τον έναντι καθρέπτην. Σας αγαπά, εκεί. Βλέπετε ;
— 'Αλήθεια; καί ποιος είναι αυτός ό εΰγενής νέος; έρωτή αυιη αμέσως έν σπουδή.— Νά, ιδού, είς τον καθρέπτην, ίδέτε.
Καί Εκείνη μετά λύπης:
— Μπά, αυτόν τόν ήξευρα, είνε καί παγωμένος.

*
Έν τινι έορταζούοη οίκογενείφ προσκαλείται καί ιερείς τις εΐς πλοισιώτατον γεΰμα, δπου ούν ταίς άλλαις επιδείξεσι παρουσιάζονται καί αί θυγατέρες τοΰ οικοδεσπότου πολυτελώς Ενδεδυμέναι ντεκολτέ. Ουτος δέ κο- λάζων τό πράγμα είς τόν ιερωμένον:
— Νά μας συγχωρήτε, τφ λέγει, άλλ’ επειδή είναι και κοσμικοί προσκεκλημένοι:
— Έίννοώ, άπήντησεν ό οεβαομιώτατος, πρέπει νά οερβίρητε δλους, άλλα τούλάχιστον...
— Προέβλεψα, προέβλεψα πανιερώτατε, σάς έχω χαβιάρι, μείνατε ήσυχος.

Jo JloY JiAAEMA

Χρόνια ηαλεύω ό ύύστυχος, 
β) τή ζωή, ή χάρο

καί δέν είξεύρ(ύ_ άπό τά δυο 
τΐ νά πρωτοδιαλέξω

γιατί δν διαλέξω τή ζωή 
άφοΰ δετ δεν μ' άγαπάει,

’Εκείνη πέχω στην καρδιά 
δέν θά μηορω ν' άνθίξω!!!...

ΙΙάλι τό χάρο αν διάλεγα 
θέ ν&κανα ενα κρίμα

’ ποΰ άπό τό κόσμο καί θεό 
θά είμουν δικασμένος 

καί ότσι καί γώ άποφάσισα 
νά βγάλω τή καρδιά μου 

νάμαι οτό κόσμο ζωντανός 
για κείνη..... ςτεθαμένος!!!:.

ΛΓΓΕΛΟΕ EAAOXTSJMX
Ζάκυνθος

Katadkei ίι ρ>ζογ«λ<Μ·.
Βαζητη el? χυτραρ 2 οκάΖώς ιγάλα, 3 φλντξά- 

νια ρύζι, 100 8ρ. ξάχαρι·, και· τά Severe έίφ αι· 
Ίανήν φωτιάν. 'Όταν etvat έτοιμον pittrere 4 
κρίκους auyoiv κτνττημένονζ μη οΆίγην ζάχαριν 
καί e-nena υηρβίρ€τ€ el? ριχί τιάτα, ρίπτοντες 
οΧίνγην κανέλΧαν εττάυω.

*. . . '....
Σάλτσα δια βραύτόν.

Piwrere el? μίαν κατσαρόλαν μίαν οκάν το- 
ματ€ζ ττερασμήνες άττο τό τρνιτ-ητόν, δύο μεγάλα 
κοχλιάρια ζωμόν «ρβατο?, δύο μικρά κουταλάκια 
ζάχαριν, δύο φαρίναν διαληλυμά/ην και eva τε
μαχίου σκόρδου. 'Όταυ σχεδόυ δόσρ- η σάλτσα, 
βγάζετε τό σκόρδου καί, σερβίρετε.*

χα?α4κεν<1ξ«?α* τδ ίΐ«·»·τεΛτ<»*·«·
Κτνπάτε 5 κρόκους αύγων καί. 2 ασπράδια 

μετά 40 δρ. ζαχάρεως εττί 1)2 ώραν ττροοθέτετε 
30 δρ. αΧευρον, όΧίγηυ βανίλιαν, ευα -ποτηράκι, 
καί τό θέτετε el? βουτυροφόρμα.

*
Πάότα Αμνγδάλον.

Κτυπατε 12 κρόκους αύγωυ μέ 250 δρ. ζά
χαριν, ανακατώνετε 6 γάχέταις φτιλοκοπαυισμέ- 
υες μέ 100 δρ: αμύγδαλου, ανακατώνετε ολα 
μαζύ, ρίπτετε ?ι> ποτηράκι κουιάκ και φλούδαν 
δύο λεμονιών" θέτετε τό μάγμα e<? τό ταφίον 
καί τό στέλλετε el? τόν φούρνον.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

‘Αλωπεκία (τ«τχο^*γβς)·Ό ύπό τής νόσου ταύτης προσβληδε^ς ύφίστατα.ι τά έ£ής., Πίπτουσιν αΐ τρίχες του κατά'.τόπους εΐς τήν κόρην, τάς όφρΰς, τόν μύστακα καί τόν πάγωνα καί μένει τδ δέρμα μόλις ΰπέρυίρον, κλίνου πρός τδ λευκόν,Ή θεραπεία θεωρείται δύσκολος Έν τούτοίς πλύνατε δίς τής ήμέρας διά τού έ£ής τδ πάσχον. μέρος.Θειούχου ποτάσσης δρ. ι, έλαίον πτυτικού λέ- jjovicu δρ. 2, οινοπνεύματος δρ, 20, ύδατος δρ. jj,- ΑνομίΕατε καλώς καί μεταχειρίαθητέ. Άν τοΰτο άποτύχη, χαράζατε τδ πάσχον μέρος διά νιστερίου καί έπαλείψατε διά vGpou, διαλε/υμένου έν όηφ λεμονιού ή άπα£ τής ήμέρας διά σωοικρέατος (κρεοζώ- του) Μήάπελπισθήτε.έυί τοΰ άποτελέσματος καθόσον ή θεραπεία έπέρχεται βραδέως.
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Ε2ΙΛΟΓΙΟ

Οίνόπνενμα. Τέθριππο? άμίχξατόΰ εγκεφάλου, με- 
ταφέρουσα αύτόν χατά κρημνών.

Γλώάεία. Πολύτιμον δργανον στερεώς καρφωμένον 
εντός σαλονιού.· ■

Χιιμών. ’Εποχή τών τείων και χαρών»,
Άρραβών. ‘Τπόσχεσις γάμου έφ’ ή; κάΟηνται οί 

ενδιαφερόμενοι.
Διάβολος· Σκιά ήτις παίζει τδ μέρος τη; πρα·· 

ματικώς.
Κόμη. Ηλικία τοΰ ανθρώπου. - ι:-
Χαρά. ΙΙροοίμιον μεγάλης λύπης.
Γάρος. Ταξειοιώται οί όποιοι αγνωοΰν ποΰ πη

γαίνουν.
Σνμβόλαιον. ’Αναγνωστική ύπόσχεσις.
ΖωΛ. Ή ΰπαρξις ένδς άνθους πλέον ή ήττον βραδεία.
’ίερενς. ’Ανάγκη πένθιμος. .
Προίξ. (μετρητή) χρήμα άοέσποτον. 
ίίροίξ. (αμέτρητος) λαχεϊον άνευ άριύμοΰ.

ΦΟΤΟΖΙΓΡΑΦΙΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΛΙΣΕ

Έν τοΐς εργαστηρίοις τής 
«φύσεως» κατασκευάζονται 
τυπογραφικά κλισέ, ήτοι Φωιοζιγκογραφίαι — Χαλ- χογραφίαι, Ξυλογραφία) δια 
περιοδικά, εφημερίδας, συγ
γράμματα, ρεκλάμας κατα
στημάτων,επικεφαλίδας έπι- 
στολώζ, εικονογραφημένα 
δελτάρια κ.τ.λ.

’Επίσης κατασκευάζον
ται σφραγίδες όλων τών ει
δών καί έπιγραφαί έπί πορ
σελάνη; καί μετάλλων.
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Είδιχότης καί ταχύτης 
-διά τάς παραγγελίας τών επαρχιών.

Ά.Κ.Χ. Helkingsfors. ’Επιστολή μετά συναλλαγ
ματικής, έλήφθη. Εύχαριστονμεν. Άπηντήσαμεν—Έ. Ν.Σ. Σύρον. Συνδρομή έλήφδη.Εύχαριστοΰμεν. — Ζ. *1. θεοααλονίκην Σας άπηντήσαμεν καί άναμένομεν νε' 
ωτέραν σας·— Π.Δ. Καλάμας Συνδρομαί έλήφΟησαν. 
Εΰχαριστοΰμεν πολύ. — Κ.Ν. Πάτρας. Ζητούμενα 
φυλλάδια σας έστάλησαν. Συνδρομή έλήφΟη. — Β.Χ. 
’Jpyooroiiov. Έχει καλώς Θά σας εύ'/αριστήσωμεν — Γ.Λ. Άνδρον. “Οχι, δχι, .δχι. Είναι αδύνατον, έπανα- 
λαμβάνομεν διότι πρώτος Οά μετανοήσητε. — Π.Σ. Κέρκυραν. ΈλήφΟησαν. καί παρεδόΟησαν..— ,Δ.Κ. Πρέβεζαν. Σάς ένεγράψαμεν καί έστείλαμεν φυλλάδια. 
Συνδρομή ελήφΟη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ‘‘ΜΟΥΣΙΚΗ,,
‘Εξεδό&ηοαυ τά τραγούδια τής Λπερέττας τοΰ χ. Σα- 

μάμά αΠόλεμος έν Πολέμφ», Σερενάτα Μπεμπέ, Ό παρας, Ή νύχτα τοΰ Απρίλη, Vais τής Πεταλούδας, Ταγκό, Ντουέτο Λευκής Πεταλούδας.
Κοκκόνον Μή με ρωτάς.— θυμάσαι;—Σ’ αγάπησα μικρούλα μου. ~ Γελαστή Χαρωπή.—Θαεράκή Sans facon-. — Σαμαρτζή "Ηπειρος.

ΤΟ ΠΑΗΟΡΑΜΤΟΤ ΠΟΑΕΜΟΤ
Ήδη ή εκδοσις ολοκλήρου τον έργου άπεπε- 

ρατώθη περιέχονσα υπέροχους εικόνας έκ φωτο

γραφιών έκ τοΰ Βαλκανοτονρκικον πολέμου και 

τοΰ Έλληνοβονλγαρικον. Πραγματικώς κατέστη 

ή δι’εικόνων μοναδική 'Ιστορία τών νικηφόρων 

πολέμων μας.

Ή ΐκδοσις είναι εις μέγιστον σχήμα 2-ΙΧ.32 

έπί πολυτελεστάτον χάρτου (lllust.i'atioi)) καί 

άποτελεϊται έκ 200 περίπου σελίδων, περιέχει 

δε ίπιπροσΟέτως και τήν 'Ιστορίαν τών δύο πο

λέμων γεγραμμέιην χρονογραφικώς.

’Απι.στέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών 

παντί προαποστέλλοντι τό τίμημα.

Χαρτόδετου ...............................................  ·

Χρυσόδετον πολυτελέστατον έντός

■θήκης . . . ........... λ . .

Φρ. 12.

» 15.
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