
Το Λευκόν Opox
(Συνεχεία χαί τέ).»ς)

Εύρισκόμεθα ακριβώς εις σημεϊον τρομερόν 
οπερ άπεθάρρυνε τόν Βαλμάτ' τήν σήμερον'τό 
διαβαίνουν διά τρόπου, δν μόνος τις δέν θά ή- 
δύνατο νά μεταχειρισθή. Άπασα ή δμάς τών 
άναρριχητών μετά προηγουμένην έξέτασιν τών 
χιόνων, προχωρεί οΰχί έπι της αιχμής τής λε
πτής γραμμής, άλλά βήματά τινα κάτωθι αυτής 
έν τή χιόνι, έχοντες τήν αιχμήν τής σκαπάνης 
έμπεπηγμένην έπι τής κιλτύος, δεξιόθεν, ένφ 
αριστερόθεν εύρί- 
σκεται δ κρημνός. 
‘Η έπιχείρησις μο
λονότι άπλή, είναι 
επική δυνος. Τέλος δέ 
στρεφόμεθαπέριξ τοΰ 
βράχου τής Τουρ- 
νετ καί περί τήν 9 
ώραν φθάνομεν είς 
τήν κορυφήν.

Τήν στιγμήν ταύ
την κροτεί τό τηλε- 
βόλον έν Σάμονιξ. 
Διά τηλεσκοπίου κά
τωθεν παρακολου· 
θειται κατά βήμα ή 
έκδρομή αύτη καί ά
μα φθάση είς τό τέρ
μα της, άγγέλλεται χαρμοσύνως. Κάτωθι δε οί 
παλαιοί δδηγοί έξηγοϋσιν εις τούς παραμένον- 
τας τάς λεπτομέρειας τής άναβάσεως.

"Οσον άφορά εις τήν επιστροφήν, αΰτη είναι 
πολύ εύκολος. Έπί τινων μάλιστα κλιτύων δυ
σχερών είς τήν άνάβασιν καί δπου. πλέον δέν 
δπάρχει κίνδυνος, ή κατάβασις έκτελείται διά 
κυλισμάτων.

Ή ευαχεςισιέοα διάβκσις κρημνώδους διαμερίσματος κυκλοειδώς 
άπό τών Αποτόμων κορυφών διά μέσου τών σχοινίων.

Περί τήν 6ην δέ ώραν, δλη ή δμήγυρίς μας 
είχεν επιστρέφει εΐς Σάμονι.

Δυσχέρεεαι καί κίνδυνος της Ανόδου
Ή άνοδος αΰτη, ώς τήν περιεγράψαμένάνω- 

τέρω, διεξήχθη ανευ σοβαρών έπεισοδίων. Αρ
κεί πρός τοΰτο νά εχη τις εμπιστοσύνην . εις 
τούς οδηγούς,δλίγην δέ ένέργειαν καί εύνοϊκόν 
τόν καιρόν. Άλλά μήπως συμβαίνουν πάντοτε 
δλα ταΰτα ;Υπάρχει έν τούτοιςκαί έπίπονόν τι, 
περί ού δέν ώμιλήσαμεν· είνε τό δυσχερές τών 
δρέων οπερ Ιδίως προέρχεται έκ τής άραιώσεως 
τοΰ άέρος. Άπό τίνος υψους καί πέραν, ποι
κιλλόμενου κατά τάς ήμέρας καί έκ τής θερμο: 

κρασίας έξ ής ή άνα- 
πνοή έκτελείται δυσ- 
κόλως, δ . σφυγμός 
γίνεται ταχύς, έπέρ- 
χεται δέ ναυ.τίασις, 
βάρος τι εΐς τήν κε
φαλήν, δίψα άκόρε- 
τος καί άπόστροφή 
πρός πάσαν τροφήν. 
Τό μάλλον δέ χαρα-, 
κτηριστικόν σύμπτω- 
,μαεΐνεή άκατανίκη-· 
τος επιθυμία πρός ύ
πνον. Ταΰτα πάντα 
δμως είνε πρόσκαιρα, 
παρέρχονιαι δέ δπως 
καί ή ναυτίασις τής 
θαλάσσης.

'Η άνάβασις τοΰ Λευκοΰ’Όρους είνε πάντοτε 
επίπονος, άλλά καί ένίοτε Ιπικίνδυνος,-διότι': 
πολλάκις συνέβησαν καταστροφαι,αϊτινες ήμαύ- 
ρησαν τάς. σελίδας τής ιστορίας τών'άναβάσεων 
τούτων. Θά δμιλήσωμεν περί τών κυριωιέρων. 
eH πρώτη χρονολογείται άπό τοΰ ·,Ί 8-20 : Τό 
Λευκόν "Ορος ειχεν ήδη ύποστή ένδεκάκις τοί- 
αύτας επισκέψεις, άνευ άπευκταίου τινός.Ό Δό-
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κτωρ Χάμελ, αύλικός σύμβουλο; τοΰ Τσάρου 
είχεν έλθη είς το Σάμονιξ, ανευ σκοπού άνα
βάσεως. Παρασυρθείς όμως ύπό επιστημονικών 
Απασχολήσεων, Ανεχώρησε τήν 18 Αύγουστου 
μετά δύο νέων "Αγγλων, τού Dunford και 
τοΰ Henderson και ένός δπτικοΰ έκ Γενεύης, 
τοΰ Selligue, δστις ήθελε νά πειραμαιισθή 
μέ βαρόμετρόν τι· συνωδεΰοντο δέ ύπό Ιξ όδη- 
γών, έχόντων έπι κεφαλής τόν Ματθαίον Βαλ
μάτ καί τόν ’Ιωσήφ Μαρίαν Κούτετ. Έν Αρχή 
δκαιρός ήτο θαυμάσιος, Αλλ’ ή διάβασις διά 
τής Ένώσεως ύπήρξεν Απίπονος, είς δέ τούς 
Μεγάλους Ήμιόνους ένέσκηψε φοβερά καται- 
γίς. Τήν πρωίαν οί δδηγοί ήθέλησαν νά κατέλ- 
θουν· ό Χάμελ άντέτεινεν, άποκαλών αυτούς 
άνανδρους, ώς λέγεται. Άπεφασίσθη δέ νάπα- 
ραμείνωσι μέχρι τής έπαύριον.

Κατά την διάρκειαν τής ήμέρας ταύτης δ 
Χάμελ ήτοίμασε πυροτεχνήματα, δτινα οί νέοι 
"Αγγλοι είχον ύποσχεθή εΐς τάς Κυρίας τοΰ 
Σάμονιξ, δτι θά ήναπτον κατά τήν άφιξίν των 
είς τήν κορυφήν του όρους. Τό εσπέρας νέα 
θύελλα έπίσης τρομερά επήλθε. Τέλος γενομέ- 
νης αιθρίας, Ανεχώρησαν τήν έπαύριον πρωίαν, 
ώρα 5 1)2, άφήσαντες τοίς δδηγούς εις τό 
Seiligue, οϊτινες Απέμενον νά κατέλθωσι. Τή 
8 1)2 εΐχον φθάσει είς τήν άκραν τοΰ Μεγάλου 
Πλατώ, τοΰ βαδίσματος των δντος εύκολωτά- 
του έπί τής.νεωστί πεσούσης χιόνος.. Οί ταξει- 
διώται Αβάδιζον άνευ σχοινίων, Άδετοι ε’ις δύο 
ομάδας, τοϋ Χάμελ και τών δύο Άγγλων ευ
ρισκομένων δλως όπισθεν. Τήν 10 1)2 δτε 
ήσαν εΐς τούς πρόποδας τής παλαιάς διόδου, 
διά μέσου τών Ερυθρών Βράχων, ήκούσθη 
ύπόκωφος τριγμός, ή δέ πρόσφατος πεσοΰσα 
χιών άπεσπάσθη τοΰ πάγου καί ήρξατο διολι- 
σθαίνουσα διά καταπληκτικής ταχύτητος. Τότε 
δπασα ή συνοδεία ανετράπη, ή δευτέρα δμάς 
ευτυχώς πρώτη Απηλλάγη τής χιόνος και είτα 
δδηγοί τινες τής πρώτης, άλλά τρεις ίξ αύτών, 
0 Πέτρος Καριέ, δ Πέτρος Βαλμάτ καί Αύγου
στος Ταιράς κατεχώθησαν έν τή μεγάλη ρωγμή. 
Τά σώματά των άνευρέθησαν πολύ βραδύτερον,

Τρεις εβδομάδας κατόπιν συνέβη ή δευτέρα 
καταστροφή. Τή 23η Αύγουστου 1866 είς 
Άγγλος, δ Γιούγκ, ήθέλησε νά μυήση τούς 
δύο νεωτέρους αύτοΰ άδελφούς εις τάς δυσχε- 
ρείας τής άναβάσεως τατύης, άλλά καί οί τρεις 
άνεχώρησαν ανευ βοηθών. Είς τήν έπιτροφήν 
ήθέλησαν νά κατέλθωσι διά της παλαιας διόδου 
και πλανηθέντες κατεσκεύασαν βαθμίδας έπί 
τοΰ πάγου, άλλά καταρρεύσαντος τοΰ μέρους 
τούτου, κατεκυλίσθησαν έπί τής κλιτύος καί δ 
νεώτερος τών Αδελφών έφονεύθη.

Τό αύτό έτος δ πλοίαρχος Arkwright Απε· 
χείρησεν Ανάβασιν τήν 13 ’Οκτωβρίου, δηλαδή 

είς πολύ προκεχωρημένην Αποχήν καί επειδή ή 
νύξ επήρχετο ενωρίτερον, ήθέλησε νά διέλθη 
διά τής παλαιός διόδου, ήτις ήτο κατά δύο 
ώρας βραχύτερα τής τών 'Ύβων, Ακριβώς άπό 
τοΰ μέρους, δπου ή Αποστολή τοΰ Χάμελ ε’ιχε 
παρασυρθή ύπό τής χιονοστιβάδος. ‘Ο Ark
wright έφονεύθη μεθ’ ένός δδηγοΰ καί δύο 
φορέων..

Τή 2 Αύγούστου 1870, δ Άγγλος Μάρκε, ή 
γυνή του καί ή Δεσποινίς ΛνίΙ^ΠδοΠανεχώ· 
ρησαν μετά 2 μόνον οδηγών,οϊτινες«δέν ήσαν τοΰ 
τόπου καί μετά σχοινίων ήδη μεταχειρισμένων, 
καί μάλιστα ήθέλησαν νά διαβώσιν άπό τοΰ δια
δρόμου, δστις ήτο πολύ επικίνδυνος. Κατέπε
σαν Ακ μιας χιονο-γεφύρας. Μετά ένα μήνα, 
παρά τήν κακήν κατάστασιν τοΰ καιρού, τών 
πάγων καί τής χιόνος, οί Αμερικανοί Ράνδαλ 
καί Bean καί δ Σκώτος Μάκ Κόκενδαλ άνε
χώρησαν μετά 8 δδηγών, τή 6 7βρίου. Τή 
17 έπανεΰρον 5 πτώματα εΐς τούς Μικρούς 
‘Ημιόνους, άνωθεν τοΰ Μεγάλου Πλατώ. Οί 
άλλοι έξ δέν άνευρέθησαν ουδέποτε.

Άπό τής Αποχής ταύτης Αγένοντο καί αλλαι 
καταστροφαί, άλλά θεωροΰμεν περιττόν νά Απα· 
ναλάβωμεν ταύτας διά νά βεβαιώσωμεν, δτιτά 
Ατυχήματα συμβαίνουν Αν τφ αύτφ διαμερί- 
σματι πάντοτε, ήτοι έν τφ Μεγάλφ Πλατώ, τφ 
Διαδρόμφ, τή Μεγάλη Ρωγμή ή καί έν αύτφ 
τφ δροπεδίφ τοΰ Λευκού Όρους. Είνε δε καί 
άναμφισβήτητον, δτι εΐς δλας ταύτας τάς κατα- 
στροφάς τά θύματα ΰπέπεσαν εΐς μεγίστας 
άφροσύνας. Είναι άλλως τε.βέβαιον, δτι ήάνά- 
βασις έπί τοΰ Λευκοΰ Όρους όσον είνε ωραία 
καί εύκολος μέ καλοκαιρίαν, τόσον είναι επι
κίνδυνος, δταν Απικρατή κακοκαιρία, ιδίως δέ 
ένεκα τοΰ σφοδρού ανέμου, δστις έπικρατει εΐς 
τήν κορυφήν αύτοΰ.

Δύναται τις νά προΐδη τήν κακοκαιρίαν; 
Όταν τό Λευκόν Όρος χαπνίζη τήν πίπαν 
τον, ώς κοινώς λέγουσιν, είναι σημεϊον, δτι 
εκεί έπάνω επικρατεί φοβερός καιρός μέ δυνα
τόν άνεμον, δστις διασκορπίζει τήν χιόνα. 
Όταν τό Λευκόν Όρος φορεΐ τδν σκοϋφόν 
τον, είναι σημεϊον, δτι ή κορυφή είναι κεκα- 
λυμμένη ύπό πυκνού νέφους, τό όποιον θά 
διαλυθή εΐς χιονοστρόβιλους· Τέλος δπόταν δ 
γάδαρος είναι έπάνω οτδβοννδ είναι σημεϊον, 
δτι δ δυτικός άνεμος μεταβάλλει τά νέφη είς 
σχήμα δύο μεγάλων όνείων ώτων, στρεφόμε
νων πρός Ανατολάς· δ δέ δυτικός άνεμος πρό
δηλοί τήν βροχήν. Έν άπάσαις ταϊς περιστά- 
σεσι ταύταις δέον ν’ Απέχη τις τής άναβάσεως. 
Άλλά συμβαίνει πολλάκις νά είναι ωραίος και
ρός κατά τήν άναχώρησιν καί νά μεταβλήθή 
κατά τήν πορείαν. Είναι Αρα φρόνιμον νά Ακό
λουθή τις τάς συμβουλάς τοΰ Δουριέ, δηλαδή 

Τά έηΐ το® Λευκό® Όβους ’AoetQooxoxsla.—“Άνιο&ι τό Άσηοο- 
οκοπδϊον τού σοφού δασονόμου κ. Γιάνσεν, κάτωθι δέ 

έπί τοϋ Ββάχου τώ» Ύβων τδ το® κ. Βαλλώ.

νά μή λαμβάνη τις σταθεράν Απόφασήν νά προ- 
χωρή ή δπόταν εύρίσκεται εΐς τούς Μεγάλους 
Ήμιόνους καί μάλιστα νά μή φοβηθή νά δπι- 
σθοχωρήση είς τό Μέγα Πλατώ, ή καί κατά 
τήν έξοδον τοΰ Διαδρόμου ή Απί τών “Υβων. 
Έν τή φρονήσει δέν υπάρχει Ανανδρεία καί 
πάσα προέλασις μακρύτερον ήθελεν είσθαι μα- 
ταία μεταμέλεια βραδύτερον.

ΈπιατημονικαΙ παρατηρήσεις

Ή δδός τοΰ Λευκού’"Ορους διερευνήθη εκ 
τής Απιμονής ένός σοφού. ‘Η δευτέρα ανάβα- 
σις έγένετοέπίσης ύπό τοΰ αύτοΰ σοφού- Από 
δέ τής Αποχής τοΰ 
Σωσύρ δ Αριθμός 
τών εκδρομών τού 
των έπιστημονικώς 
ήύξήθη πολύ. Μέχρι 
δέ τών τελευταίων 
τούτων χρόνων καί 
αύταί αί γενόμεναι 
κοπιώδεις παρατηρή
σεις περιωρίσθησαν 
κατ’ Ανάγκην καί έ· 
λογίσθησαν ώς τμη
ματικοί, τά δε Απο
τελέσματα υπήρξαν 
ικανοποιητικά. Ό δέ 
Μαρτέν, δ Βραβαί, 
δ Πιλαίρ Απανέλαβον 
εις. τό Μέγα Πλατώ 
καί είτα Απί τής κο
ρυφής τά πειράματα, αιινα δ δέ Σωσύρ είχε 
κάμει εΐς τό στόμιον τοΰ Γίγαντος. Είτα ήλ· 
θον δ Τυνδάλ, δ Πίτσενερ, δ Βάλλε, δ Λόρ- 
τετ, ών. τά πειράματα περιωρίσθησαν έπί τής 
συνθέσεως τοΰ Αέρος, τής ύγρομετρικής καί 
ηλεκτρικής αύτοΰ καταστάσεως, έπί τών βαρο
μετρικών. μεταβολών, τοΰ σημείου τής βράσεως 
τοΰ ΰδατος, τής Αντάσεως τής ήλιακής θερμό- 
τητος έν άτμοσφάίρα ήραιωμένη, επίιήςέξαι- 
μίσεως, τοΰυσχηματισμοΰ τών νεφών και τών 
παγώνων, Απί τοΰ γήινου μαγνητισμού, έπί τών 
φυσιολογικών συνθηκών τής ζωής κτλ.

Καί πολλοί άλλοι φυσιολόγοι. εύρον ένταϊς 
Αναβάσεσιν αύτών Απί τοΰ λευκοΰ Όρους πλη · 
θώραν γεωλογικών, βοτανικών’καί ζωολογικών 
Αποκαλύψεων. .

• "Ηδη μέ τήν πρόοδον τών επιστημονικών 
εργαλείων προέβησαν περαιτέρω. Έν ετει 1890 . 
δ κ. Ιωσήφ Βαλλώ, Αντιπρόεδρος τοΰ Γαλ-· 
λικοΰ Άλπινικοΰ Συλλόγου, Ανεκατέστησεν έν 
Αστεροσκόπεϊον έπί του Βράχου τών Ύβων, εΐς 
4,350 μέτρα ύψους, οπερ καί Απεσκευάσθη τφ 
1898. Περιέχει δέ ήδη 8 δωμάτια, προωρι- 
σμένα.διά τήν έγκατάστασιν τών Αργαλειών καί

μηχανημάτων καί τήν διαμονήν τοΰ-καθηγη- 
τοΰ. Ό κ. Βαλλώ έρχεται καί διαμένει_επί δλό- 
κλήρους εβδομάδας, αί δέ παρατηρήσεις αύτοΰ 
Αναφέρονται είς τήν τοπογραφίαν^ μετεωρολο
γίαν, φυσιολογίαν καί δημοσιεύονται εΐς τά 
χρονικά περιοδικά. -

Έν έτει 1893 δ κ. Γιάνσεν, διευθυντής τοΰ 
Αστεροσκοπείου , τής Μεδόνης ένεκατέστησεν 
Αστεροσκοπείο» εΐς αύτήν τήν κορυφήν τοΰ 
όρους. Έσκαψαν δέ εΐς 12 μέτρων βάθους, 
χωρίς νά εύρουν λιθίνην βάσιν καί ήναγκά- 
σθησαν νά κτίσουν Απί τού πάγου, <5λλ" επειδή 
δ πάγος διαρκώς κινείται, Απαιτείται Από. και

ρού είς καιρόν νά 
στερεοποιούν τό κτί- 
ριον, οπερ συνίστα- 
τάι Από μιας ήκρώ- 
τηριασμένης πυρα- 
μίδος 7 μέτρων ύ
ψους, κεχωσμένης 
δέ εΐς 5 μέτρων βά
θος έν τή χιόνι.

Ή βάσις της έ
χει 10 1)2 μ. Απί 
5 1)2. Εις πυργί
σκος δέ δύο μέτρων 
ΰψους περιλαμβάνει 
τό τηλεσκόπιον. .Τό 
Αστεροσκοπεϊον,τοΰ
το εκτίσθη μετά τήν 
περίφημον-Ανάβασιν 
τού σοφού Αστρονό 

μου Γιάνσεν τφ 1890, δστις τότε είχεν 
ήλικίαν 66 ετών, συνωδεύετο δέ ύπότών κ;κ. 
Βαλλώ καί X. Δουριέ, ώς καί 19 οδηγών. 
Έδοκίμασαν δέ ούτοι, Αν τφ Αστεροσκόπείφ 
Βαλλώ, μόλις περαιωθέντι, τρικυμίαν τινά, 
ήτις διήρκεσεν 60 ώρας.’Ο Γιάνσεν ΐδίως κατέ- 
γεινεν είς τό Λευκόν· Όρος εΐς φασματοσκοπι
κός παρατηρήσεις Απί τοΰ φωτός τού ήλίουκαί 
τών Αστέρων. , .

Άλλά διατί γίνεται ή Ανάβασις αυτή τΟΰ 
Λευκοΰ Όρους; Ό λόγος Ιδίως είναι επιστη- 
μονική περιέργεια. Μεταξύ δμως τών περιη
γητών υπάρχουν οί κινούμενοι Από τήν θέαν 
του Αξαισίου χινονοσκεποΰς πανοράματος, μο
λονότι τό Λευκόν Όρος δέν είναι τό καλείτί- 
ρον καλλιθέατον τοιοΰτον (belvedere) των 
Άλπεων, αν καί τό ύψος του δεσπόζει τών πέριξ 
υψηλών κορυφών.,

Άλλοι δέν θεωροΰσι σπουδαίαν τήν άνάβα- 
σιν ταύτην καί δέν τοϊς πρεξενεί μεγάλην έντύ- 
πω.ιιν. Ό δέ Μισελέ είπεν : «Αξίζει δμως τόν 
κόπον ν’Ανέλθη τις.»

l'Ex τοΰ Γαλλικού)
♦ Π.



Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΙ ΠΡΟΩΔΕΥΣΕΝ ;

'gilKlX παρέτυχον έν συζητήσει περί Ια

τρικής μεταξύ κύκλων ούχι Ιατρικών, 
ακούω πάντοτε στερεοτύπως επαναλαμβανόμε

νόν άτι ο μόνος κλάδος της Ιατρικής, οστις στρά- 
γματι' προώδευσε καϊ καταπληπτικώς μάλιστα 

έστϊν ή χειρουργική, καί θτι ή παθολογία δια

τελεί έτι πολύ όπίσω, άφ’ ον, πλήν ολίγων 
ώρισμένων περιπτώσεων, δέν Ισχύει ώς έπί τό 

πλέίατον, ϊνα θεραπεύσω ασφαλώς καί ταχέως 

οίαν.δήποτε ασθένειαν, παρακολουθεί δ’ απλώς 

ή θεραπευτική αύτής τφ Ιαματικώ εργω τής φύ- 

σεως, δταν μή δυσχεραίνω τοΰτο. Και έπονται 

τά γνωστά τετριμμένα ευφυολογήματα περί τοΰ 
αθεράπευτου τής συνάγχης καί αί έτι σοβαρότε

ροι αιτιάσεις κατά τών δυσχερείων τής διαγνώ- 

σεως καϊ τών αμφιβολιών τής θεραπευτικής.

"Απασαι αΰται αί μετά προφανούς ύφους άπο- 

γοητεύσεως έκφερόμεναι εις βάρος τής ιατρικής 

κοινοτνπίαι βασίζονται έπί μιάς ιδίφ προκατα- 

λήψεως ή μάλλον προλήψεως έρριζωμενης έν 

τή συνειδήσει ταυ κοινού. Τό κοινόν έχει τήν 

αξίωσιν παρά τοΰ Ιατρού, πρώτον, μόλις πλησι

άσω TW άρρωστον, νά διάγνωση αμέσως έκ τίνος 
νόσου οΰτος πάσχει, όπως έποίουν έν πάλαιοτέ- 

ροις καιροις ευφυείς τινες άγύρται, καϊ δεύτερον 

νά θεραπεύση αμέσως τό νόσημα, ανακόπτωυ 

αστό αμέσως διά τών φαρμάκων, άπερ καί φαν

τάζεται συνήθως τό κοινόν ώς θαυματουργά 

μέσα ανάλογα περίπου πρός τό ελιξιρίου τής 

ζωής ή τό ^αθάνατο νερό” τής λαϊκής παραδό- 

σεως. Και έπειδή, ώς έπί τό πλείστον, ούτε αί 

διαγνωστικοί δυσχέρειαι. καί άμφιβολίαι λειπου- 

σιν έκ τής ιατρικής πράξεως επι πλειστων νο- 

σων-, ουδέ ή εσωτερική θεραπεία φέρει άμεσα 

καί οφθαλμοφανή αποτελέσματα, ώσπερ τό απο

τέλεσμα μιάς επιτυχούς έγχεφήοεως, συμβαί

νει δ’ ώς.έπΐ το πολύ, ϊνα τά νοσήματα βαί- 

νωαι τήν κανονικήν, αυτών πορείαν μέχρι τής 

αίσιας ή ολέθριας έκβάσεως, συνάγεται το συμ

πέρασμα, οτι ή Ιατρική έστιν ή μόνη επιστήμη, 

ήτις έν μέσιρ' τόσης Ιλιγγιώδους προόδου τών 

φυσικών έπιστημών παρεμεινεν έτι έν έμβρυ- 

ώδει καταστάσει.

Δυστυχώς διά τήν αφέλειαν τών Ιδεών τού

των κάί ευτυχώς διά τήν ανθρωπότητα δέν έχου- 

σιν οΰτω τά πράγματα, καϊ άς παρηγορηθώσιν 

οί απογοητευμένοι διά τό μέλλον τής ιατρικής. 

Ή Ιατρική, απεναντίας, έστϊν έκ τών ολίγων 

ίσως έπιστημών, αιτινες έπί τών ημερών ημών 

έπετέλεσαν τόσον γιγαντιαίας προόδους καί προ- 

σήνεγκον τόσον πολυτίμους και ευεργετικότατος 

υπηρεσίας εϊς τήν. ανθρωπότητα. Άλλ’ ή πρό

οδος τής ίατρικής 'δέν έγένετο τόσον πρός τήν 

κατεύθυνσιν, πρός ήν αποβλέπει τό κοινόν, συγ ■ 

χέόν τήν. Ιατρικήν πρός τήν θεραπευτικήν, οσον 

πρός τήν άλλην άσυγκρίτως σπουδαιοτέραν κα- 

τεύθυνσιν, ήτις καϊ κυρίως αποβλέπει €Ϊς τήν 
ευημερίαν καϊ τό μέλλον τής άνθρωπότητος. 

Τό Ιδεώδες τής ιατρικής, πολύ υψηλότερου καί 

άπείρίος φϊλανθρωπότερον ή οσον φαντάζεται τό 

κοινόν, δεν συνίσταται τόσον εϊς τό πώς ν' απο

δίδω τήν υγείαν κάί τήν ζωήν εις τούς άσθε- 

νοΰντας, οσον καί κυρίως πώς νά παρακωλύη 

τούς ΰγειεϊς άπό τοΰ νά άσθενώσι, πώς νά προ? 

λαμβάνη καί καταπολεμώ τά αίτια τής νόσου, 

πώς νά διατηρή . άκμαίαν πάντοτε τήν ζωτικό

τητα καί τήν άντίστασιν τοΰ ανθρωπίνου οργανι

σμού. Προώδευίτεν έν άλλοις ή ιατρική μάλλον 

ώς προληπτική Ιατρική καί ώς υγιεινή, ή 

δσον ώς θεραπευτική. ’Αληθές έστιν, δτι «αί ή 
σύγχρονος. θεραπευτική, ή έλλογος και έπί έπι- 

στημονικών βάσεων έρειδομένη, ουδέ. σύγκρισιν 

επιδέχεται ώς προς την αποτελεσματικότατα 

πρός τόν τυφλόν έμπειρισμόν τών αρχαιότερων 

θεραπευτών, ΰπάρχουσι δέ καϊ Ικανά νοσήματα, 

καθ’ ών ε^ομεν νυν κραταιά καί ασφαλή θερα

πευτικά όπλα. Άλλα τών πλειόνων νοσημάτων, 

καϊ ιδίφ τών μολυσματικών, αυτή αΰτη ή φύσις 

έστί τοιαύτη ώστε, όταν άπαξ έκδηλωθώσιν, ή 

θεραπευτική ούδέν άλλο πράττει κατ' αΰτών ή 

απλώς νά υποβοηθή τό Ιαματικόν εργον τής 

φυσεως κάί νά προλαμβάνω τάς παρεκτροπής 

του, άναμένουσα εν υπομονή ϊνα παρέλβη οσον 

χρονικόν διάστημα απαιτεί έκαστη νόσος, ινα 

διαδρομή τήν πορείαν αυτής καί συμπληρώσω 

τόν φυσικόν αυτής κύκλον. Και ακριβώς κατά 

τής χρονικής αυτής λεπτομέρειας έξανίσταται ή 

ανυπομονησία τοΰ κοινού. ’

Βεβαίως ερευνά ή επιστήμη καί θέλει ευρέι 

ποτέ τόν τρόπον ιν' ανακόπτή τήν πορείαν τιΰ 

τυφοειδούς πυρετοΰ ή τής πνευμονίας, ώσπερ 

συντέμνει σήμερον τήν διαδρομήν τής διφθερί-· 

τιδος λ. χ. ή τού έλώδους πυρετού, ή τής συφι- 

λιδος. Άλλ’ έως οτου ελθη ή εποχή έκείνη και 

συμπληρωθή ή τελειοποίησις τής ιατρικής, ας 

συυηθήσωμεν νά μή ζητώμεν παρά τής Ιατρικής, 

θαύματα και παρά τήν φύσιν πράγματα.

Καί έπειτα, μήπως μήπως δέν πρέπει νά θε- 

ωρηθή ώς μεγάλη αρνητική πρόοδος τής συγ

χρόνου θεραπευτικής καϊ ή μείζων εύλαβεια πρός 

τό έργον κάί τάς υποδείξεις τής φυσεως, ώς καί 

ή αποχή άπό πάντων έκείνων τών βαρβάρων 

καί έξωφρενιτικών φαρμακευτικών μέσων, άπερ 

έτίθει άλλοτε εϊς ενεργειαν ό έμπειρισμος Και η 

άγυρτεία καί άπερ συνετέλεσαν τόσον 6Ϊς τήν 
νοσοφοβίαν τών άνθρώπων; Σήμερον ή ιατρική 

έχει τά μέσα ϊνα προλαμβάνω τάς νόσους διότι 
γιγνώακει πόθεν προέρχονται καί πώς εμποδί

ζεται ή άνάπτυξις αυτών άλλ’ όταν πάθη ό 

οργανισμός, οφείλει ό άρρωστος ή νά «τό πάρω 

άπόφασιν* τό δή λεγόμενον, εϊ πρόκειται περί: 

οργανικής άλλοιωσεως ανεπανόρθωτου, ή .'πρό- 

κεϊμένου περί ϊατών νοσημάτων, νά εχη τήν 

άπαιτουμένην υπομονήν μεχμις οΰ ή άντίδρασις 

τρΰ οργανισμού καϊ ή θεραπευτική βοήθεια τοΰ. 
ιατρού άπολήξωσιν εϊς τήν ϊασιν, Και δπως, 

ϊνα έπισκευασθή οίαδήποτε βλάβη οικοδομής 

τίνος ή άλλου τίνος πράγματος, άπαιτςίται πάν- 

τότε έστω καϊ ελάχιστος υλικός χρόνος;- ουτώ 

καί ή έπανόρθωσις τής διαταραχθείσης υγείας 

απαιτεί καϊ αΰτη χρονικόν τι διάστημα μακρόν 

ή βραχύ αναλόγως τών περιστάσεων. ’Ακριβώς 

δέ τό διάστημα τοΰτο αγωνίζεται ή επιστήμη 
•ϊνα εύρη μέσα καί συντέμη' και όντως ευρίσκει 

τοιαύτα μέσα βαθμηδόν καί κατά μικρόν.

Ασφαλώς δέ θέλει έλθει εποχή, καθ’ ήν μό

νον οστις θέλει θά ασθενή, καϊ αύτούς δέ τού

τους τους ανοήτους θά δύνηται άσφαλώς καί 

■ταχέως νά σώζω ή το^ Ασκληπιού τέχνη.

Αλλ έναντι όλώγων λοιμωδών νόσων, καθ' 

ών έτι ή σύγχρονος θεραπευτική δείκυυται άνί· 

σχυρος,'—περί τών οργανικών νόσων δέν ομιλώ, 

διότι, αΰται εϊσϊ φύσει ανίατοι—δέν έχει άρα ή 

ιατρική νά έπιδείξη σήμερον ώς τίτλους έπί τής 

ευγνωμοσύνης τής άνθρωπότητος τόσάς καϊ τό- 

σας μεγίστας καί άνεκτιμήτους ευεργεσίας, άς 

προσήνεγκεν αύτήν,συντελέσασα έκ τών πρώ- 

των εϊς τήν βελτιωσιν τών δρων τού ανθρωπίνου 

βίου και απαλλάξασα αύτόν άπό πολλών καί 

διαφόρων κινδύνων; Πού εϊσι σήμερον αί τρο

μακτικοί καί φρικώδεις πανωλεθρίαι, άς έπέφε- 

ρον έν παλαιοτέραις έποχαίς αί μεγάλοι έπιδη- 

μίαι τής πανώλους, τής χολέρας, τής ευλογίας 

καί τόσων άλλων μαστίγων τής άνθρωπότητος, 

ήτις άπετιε τό'όον βαρύν φόρον εϊς τόν θάνα

τον; Έν διαστήματι επτά μόνον ετών, μεταξύ 

τόν 1346-^1353, κατά μίαν καί μόνην παν

δημίαν ή πάνώλης έξαπέστείλε εϊς τόν άδην 26 

εκατομμύρια ψυχών έν Ευρώπη καί 23 εκατομ

μύρια έν. Άσί^,.! Ήκούσθη που σήμερον πλέον 

πολλοστημορίου, τόιαύτης καταστροφής; Σήμε

ρον έν ταίς πεπηλιτισμέναις χώραις ούδεμία άπο- 

λύτως έπιδήμίά δύναταίνά εΰρη έδαφος δίοδό- 

σεως,' θέλει δ' έλθει έποχή, καθ’ήν θά άκού- 

ώσιν οί άνθρωποι νά γίνηται λόγος περί χολέ

ρας ή πανώλους μετά μείζονος αδιαφορίας ή 

5σην δέικνύομεν-σήμερον πρός μίαν επιδημίαν 

γρίπης. Κάί δι’ οσας δ’ έτι καταστροφάς φέρου- 

ρί‘.τινες ' μολυσματικοί νόσοι, δέν πταίει ή ια

τρική, ήτις τουναντίον ύποδείκνυσι σαφώς τά 
πρός καταστολήν αΰτών ασφαλή μέτρα, αλλα 

πταίουσι μυρίοι άλλοι λόγοι, δι' ούς δέν τίθεν

ται εις εφαρμογήν τά μέτρα ταύτα. Ή ευλογία, 
ήτις άπεδεκάτιζεν άλλοτε τούς πληθυσμούς κάί 

κατέλειπε Τυφλούς πλείστους τών. έπιζώυτων, 

ή διφθερϊτις ήτις, ώς άλλος 'Ηρώδης, άφήρ- 

πάζε’ τόαας χιλιάδας τρυφερών υπάρξεων άπό 

τών μητρικών αγκαλών, οί ελώδεις πυρετοί οι 

μέχρι σήμερον ακόμη καθιστάντες ακατοίκητα 

πλείστα οσα μέρη τών θερμών χωρών, πάσαι 

αΰται. καϊ πολλοί ηλλαι μεγάλοι πληγάι τής 

άνθρωπότητος άνήκουσιν ήδη ή θελουσιν άνοί- 

κει λίαν προσεχώς εις τήν ιστορίαν, δέν θά 

βραδύνη δέ κάί ή εποχή, καθ’ ήν καί, πρϊν εύ- 

ρεθή τό φάρμακων τής' φθίσεως, ό κοινωνικός 

πόλεμος κατά τής μάστιγος ταύτης, , πόλεμος 

τοΰ οποίου τήν σημαίαν ΰψωσεν ή ιατρική, θέ

λει 'άπολήξαι άσφαλώς ei? κατατρόπωσιν κάί 

τοΰ μεγάλου'τούτου κινδύνου τών ανθρωπίνων 

μαζών.

Και πάντες οΰτοι αί περιφανείς θρίαμβοιΊίατά 

Te τής νόσου καί κατά τοΰ θανάτου άνήκόυάϊν 
ακέραιοι el$ τήν σύγχρονον ιατρικήν καϊ τήν με

γαλουργόν αύτής θεραπαινίδα, τήν βακτηριολο

γίαν. “Ηδη, εϊ εϊς τών κλάδων τής ιατρικής,- ή 

χειρουργική, έπωφεληθείσα τών ανακαλύψεων 

τού μικροσκοπίου και τού πειραματικού έργα- 

στηρίου, προώδευσεν εϊς όν βαθμόν πάντες γι· 

νώσκομεν, τούτο ουδόλως υποτιμά τήν άξίαν 

καϊ τήν υπεροχήν τής έσωτερικής ή παθολογικής 

ιατρικής, δια τον απλούστατου λόγον, οτι κυ

ρίως επιστήμη έστι μόνο ν ή παθολογία, έν φ ή 

χειρουργική, αφ’ ής στιγμής ό χειρουργός άπο- 

φασίσή καί προβη εϊς τήν έγχείρησιν, έστϊν 

απλώς τέχνη, τέχνη βεβαίως επι επιστημονι

κών βασιζόμενη κανόνων καϊ εξόχως λεπτή; 

άλλά πάντοτε τέχνη, τέχνη ήτις άνυψώθη έπί 

τών δυο πτερύγων, άς έδάνεισεν αυτή ή παθο^ 

λόγια: τής αντισηψίας καί τής άναισθησίας,.

Διά τάς συνήθεις τέλος διαγνωστικός δνσχέτ. 

ρείας, el? άς προσκόπτει ενίοτε ό παθολόγος πρός 
σκανδαλιαμόν τού κοινού, δίκαιόν έστιν ινα λαμ^ 

βάντ; τό κοινόν ύπ’ δψει καί τινα πράγματα; 

άπερ ίσως ούδέ καν φαντάζεται. Ει έκάστη. νό
σος ένεφανίζετο πάντοτε έπί έκαστου ανθρώπου 

ΰπό τά συμπτώματα κάί τά χαρακτηριστικά,ζσα 
περιγράφουσιν αί νοσολογίαι, βεβαίως ήθελεν 

εϊναι ή άμαθής ή άμβλύνους ό ιατρός έκείνος, οσ- 

τις ήθελε δυσκολευθή όπως άναγνωρίσή επί τοΰ 

αρρώστου τήν δείνα ή. δείνα νόσον. Δυστυχώς 

τά πράγματα ούδολως οισι τόσον απλά; οσον 
φαντάζονται ταύτα οί μή Ιατροί, οί τυ'χαίώς 

άναγνώσαντες παθολογικόν τι σύγγραμμα. Τά 

κεφάλαια τής παθολογίας εϊσίν απλώς εϊς άόρι-, 

στος κάί γενικός μέσος δροζ έκαστου νοσολογι·. 

κού τύπου, σπανιώτατα δέ ή καί ουδέποτε σχε 

δόν άπαντά έν τή -πράξει ό κατά θεωρίαν περι- 

γραφόμενος τύπος τής νόσον. “Εχομε» σήμερον 

ώς αξίωμα έν τή Ιατρική, οτι δέν ύπάρχόυσί 

νόσοι, άλλά νοσούντες’ εν άλλοις λόγοις έκα

στος άρρωστος έμφανίζει καϊ ϊδιάζοντα τύπον 

μιάς κάί τής αυτής νόσου. < · ·

Δέκα πνευμονιώντες ή δέκα τυφικοί έυ μιφ 

αιθούση νοσοκομείου εμφανίζουσι συνήθως δέκα, 

διαφόρους μορφάς πνευμονίας ή τύφου, τό.σον. 

διαφόρους μάλιστα, ώστε δύναται κάί ό μάλλον 

πεπειραμένος ιατρός νά άμφιβάλλη βί πρόκει

ται περί τής αύτής νόσου. Ή άύτή νόσος:' έπϊ 

έκαστου ανθρώπου παράλλάσσει άναλόγως' 7τσλ* 
λών καϊ δ:αφόρων ορών (ηλικίας, φύλου, κληρο

νομικότητας, κράσεως, επαγγέλματος, περιβάλ

λοντος, προηγούμενης ζωής, εξεωο,κοινωνικής θεέ 

σεως, κλπ κλπ. ούτως ώστε τά φαινόμενα.τής νό

σου, ώπερ εύρίσκεταιέπί ώρισμένου προσώπου,ου

δέποτε θέλετε έπανευρεί ομοιο έπϊάλλου.’Εννοεί? 

ταί ήδη πόσην άγχίνοιαν ετοιμότητα πνεύματος 

κάί κρίσιν και παρατηρηκότηταόφείλει νά.σνγκειίς 

τρή εϊςίατρός,ϊνα εύρη τόν διαγνωστικόν μίτοι’εν 

τώ λαβυρίνθω τούτφ καί αποβαίνει εύερμήνευτον, 

διατϊ συμβαίνουσιν ενίοτε δυσκολία; καϊ λάθη δια

γνωστικά καί ΰπ'αυτών τών άριστων έπιστημόνων^

ΑΑ·. ΓΕίΙΡΓΙΑΔΗΧ Ιατβόι
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ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
Περίεργος χαί έν ταυτφ διδακτική είναι ή 

σύίπασις της Πνευματιστικής 'Εταιρείας τοΰ 
Λονδίνου Απότοΰ 1882 καί ήτις τόσονσοβαρώς 
καί Αθορύβως Εργαζομένη έσχε πολύ καλά Απο
τελέσματα.

Τφ 1882 ίδρύθη έν ΛονδίνφΈταιρεία πρός 
μελετάς καί Εκζητήσεις ψυχικάς, ήτις ώνομά- 
σθη English Society — for Psychical 
Research, ίδρυταί δέ ύπήρξαν οί Η. Sid- 
gwick καί W. F. Barrett. Ταχέως δμως 
προσεχώρησαν είς αύτήν άνδρες τά πρώτα εν 
τε ταΐς φυσικαϊς, Ανθρωπολογικαϊς, πολιτικαίς 
καί Αλλαις έπιστήμαις φέροντες ώς δ Σερ ‘θλι
βερός Λόδζε. δ Σερ Οδΐλλιαμ Κρούξ, δ δόκτωρ 
Α. Ρ. Οδώλλας, ό λόρδος Bayleigh, δ επί
σκοπος Ριπώνος Μπόϋδ Καρπέντα, οί καθη- 
γηταί Θόμσων, Οδΐλλιαμ Τζέϊμς καί Μπάλφουρ 
Στίουαρτ, δ εθνολόγος Άνδρέας Λάγκ καί οί 
δύο πασίγνωστοι τής ’Αγγλίας πρωθυπουργοί, 
δ ‘Αρθούρος Μπάλφουρ, τέως Αρχηγός τής 
συντηρητικής μερίδος καί δ τής τών φιλελευ
θέρων Γλάδστων.'Η 'Εταιρεία αυτή σκοπόν είχε 
νά στρέψη τήν προσοχήν πρός τά σκοτεινά καί 
«'Υπερκανονικά» - ώς τά ώνόμασεν δ Myers 
εκείνα ψυχικά φαινόμενα, πρό τών δποίων οί 
μέν Απλοϊκοί δρρωδοΰσιν, οί δέ κατά τό μάλ
λον καί ήττον εγγράματοι αντιπαρέρχονται ώς 
πρό δεισιδαιμονιών καί Αγυρτιών, γελώντες, 
πλατύτατα καί Αφοΰ βάσανίση αυτά πολυτρό- 
πως διά τής κριτικής μεθόδου καί διακαθάρη 
άπό πόσης υπερβολής καί νοθείας, ύποδείξη 
μέν άφ’ Ενός τό ποσόν τής Αξιοπιστίας καί αύ- 
θεντικότητός των, εξαγάγη δ’ άφ’ ετέρου τά 
Ανάλογα επιστημονικά συμπεράσματα, δι’ ών 
φώς πλειότερον θά διεχύνετο εΐς τό με'γα ζή
τημα τής οδσίας καί τών Ενεργειών τής ψυχής. 
Οί εταίροι ώφειλον νά Ιπιληφθοΰν τοΰ έργου 
δπομακρυνόμενοι πάσης προλήψεως, ώς άπλοι 
έρευνηταί μόνον, άκολουθοΰντες τά ίχνη τών 
γεγονότων χωρίς νά καθορίζουν έκ τών προτέ- 
ρων τόν δρόμον των. «Ή Εταιρεία μας, έκή- 
ρυττεν έν τφ προεδρικφ αδτοΰ λόγφ δ Άν
δρέας Λάγκ, δέν έχει ούτε βλέψεις, ούτε πε
ποιθήσεις, ούτε προϋποθέσεις, έκτός τής γνώ
μης, δτι εύρύτατον πεδίον Εκζητήσεων διανοί- 

,γεται πρό αύτής καί δτι πάσαι αί ικανότητες 
καί λανθάνουσαι ψυχικοί δυνάμεις τοΰ ανθρώ
που δέν διερευνήθησαν μέχρι τοΰδε, οΰτε έν 
θετικοϊς δροις ήρμηνεύθησαν.» Ό Αείμνηστος 
Γλάδστων ήτο κατενθουσιασμένος, άπεκάλει δέ 
τό έργον αύτό «τό σπουδαιότεροι· εργον τοΰ 
κόσμου καί δει δπερ παν άλλο σπουδαιότερου.» 
'Οποίον Αληθώς κατόρθωμα διά τήν Επιστήμην 

νά απόδειξη, ο'ονεί εμπειρικώς τήν ύπό τήν τέ
φραν τοΰ σώματος υπαρξιν πυράς ύπεργείου, 
ής αί Ενέργειαι οΰτε είς τούς περιορισμούς τοΰ 
τόπου, οΰτε εις τούς περιορισμούς τοΰ χρόνου 
ΰποκύπτουσι καί ουσίας δυναμένης καί Ανεξαρ
τήτως έτι τών αισθητικών Αγωγών νά έπιτελή 
έργα τεράστια καί εκπληκτικά! Οίος δέ κόλαφος 
κατά τών ύλιστικών θεωριών ή έπιστημονική 
βεβαίωσις καί έπισημοποίησις τών γεγονότων 
τούτων, τών δλοτελώς ξέιων πρός τούς φυσι
κούς νόμους τούς διέποντας τήν ΰλην!

Ό πρώτος καρπός τών έρευνών τής 'Εται
ρείας ύπήρξεν ή διαπίστωσις τής τηλεπάθειας 
τής παραδόξου ταύτης ψυχικής ίδιότητος, καθ’ 
ήν, ύπό δεδομένους άλλ’ άγνώστους άκόμη ήμϊν 
ορούς, δύο άπομεμακρυσμέναι σωμστικώς διά- 
νοιαι δύνανται νά συγκοινωνήσουν πρός Αλλή- 
λας ανευ οφθαλμών καί ώτων ή άλλου τινός 
ύλικοϋ διαμέσου.

"Ετερον σπουδαίον βήμα τής Εταιρείας δ- 
πήρξεν ήκατάτό 1886 δημοσίευσις τών φαντα
σμάτων τών ζώντων (Phantasms of the 
Living), δπου είς δύο ογκώδεις τόμους κατε- 
χωρήθησαν 700 καί πλέον περιπτώσεις Εμφα
νίσεων θνησκόντων ή ψυχορραγούντων εΐς 
ζώντας συγγενείς ή φίλους, μαθηματικώς άπο- 
δειχθέντος, δτι δ θάνατος τοΰ Α καί ή δψις 
τοϋ φαντάσματος του ύπό τοΰ παρασάγγας δλ· 
λας Απέχοντος Β. συνέπεσον κατά τήν αΰτήν 
Ακριβώς στιγμήν. Έπηκολούθησαν δλλαι δημο
σιεύσεις περί προαισθήσεων, τηλεβλεψίας,(clai
rvoyance), φαντασιώσεων, (hallucinations) 
υποβολής καί αυθυποβολής, υπνωτισμού, Ασυ
νειδήτου, μυωνικής ένεργείας, ραβδομαντείας, 
ονείρων προγνωστικών ώς καί Αποκαλυπτικών 
ΑπωλεσθέντωνΑντικειμέων, Εμφανίσεων νεκρών, 
ταραχοποιών, δντοτήτων κτλ. καί Απεδείχθη 
γεγονός, δτ μία μήτηρ εύρισκομένη είς τήν 
άλλην άκραν τοΰ κόσμου καί ουδέ τό ελάχιστου 
άλλαχόθεν έχουσα ένδόσιμον, προαισθάνεται 
καί Ανησυχεί διά τήν Ασθένειαν τοΰ μεμακρυ- 
σμένου υίοΰ της’ γεγονός δτι πρόβλημα δυσεπί- 
λητον έν έγρηγόρσει έλύθη εύκολώτατα καθ’ 
ύπνον γεγονός, δτι πράγματα Απολεσθέντα καί 
ματαίως έπί μακρόν ζητηθέντα ώράθησαν καθ’ 
ύπνον, γεγονός δτι φίλος συνδιαλεγόμενος εν 
Άγγλίρ περί κοινού φίλου δν υποθέτουν έν Ά- 
θήναις, τόν ειδον αυτοστιγμεί ένώπιόν των, 
γεγονός δτι άνθρωπος άγευστος γεωλογικών 
επιστημών, μέ ένα καί μόνον κλάδον άνά χεϊ- 
ρας επιτυγχάνει ν’ Ανευρη δ'χι δυνάμει τοϋ κλά
δου, Αλλά’δϋνάμει κεκρυμμενης έν έαυτφ ψυ
χικής ίδιότητος τάς δπογείους. φλέβας μετάλλων 

ή ύδάτων, διά τήν Ανεύρεσιν τών δποίων μα
ταίως έμόχθησαν Επιστήμονες, γεωλόγοι, μεταλ- 
λορύχοι καί φρεατοποιοί" γεγονός δτι εΐς ύπνω- 
τισμένος,Ι διατάσσεται νά έγερθή είς τήν τάδε 
ώραν καί τόσα λεπτά τής ώρας, καί αυτός, 
καίτοι στερούμενος ωρολογίου, Εγείρεται είς τήν 
ύποδειχθεΐσαν ώραν Ακριβέστατα τή υποδείξει 
ενδομύχου ενωροσεως’ γεγονός, δτι είς Ιατρός 
δένει σφιγκτά καί μέ πάσαν προφύλαξιν τούς 
δφθαλμούς Ενός τηλεσκόπου (clairvoyant) 
καί δμως αύτός με άληθώς κεκλεισμένους δφθαλ
μούς ονομάζει τά πρό αύτοΰ Αντικείμενα’ γε
γονός, δτι πατήρ, τέκνου, σύζυγος, Αδελφός ή 
άλλος προσφιλής Αποθνήσκει είς τήν "Αμερικήν, 
φερ’ ειπεΐν καί ό Εν τή Ευρώπη διαμένων συγ- 
νής ή φίλος βλέπει έξαίφνης τό φάσμα του πα- 
ρερχόμενον ένώπιόν του, ή καί Ακούει τήν 
φωνήν αύτοΰ· γεγονός τέλος, δτι ή Πυθία έκ 
Δελφών είδε τί έμαγείρευεν εΐς τήν χύτραν του 
δ Κροϊσος είς τάς Σάρδεις, γεγονός, δτι δ Σω
κράτης ήνωτίζετο τό «δαιμόνιον» καί γεγονός, 
δτι ή ’Ιωάννα δ’ ”Αρκ ήκουσε φωνάς εν τφ δά- 
σει, δς δέν ήκουεν άλλος τις.

ΌΈδμόνδος Γκάρνεϋ, θέλων νά διαπι
στώσω διά τών Αριθμών τό μέτρον τοϋ πιθα
νού τών Αληθών Εμφανίσεων (α; δέον έπ μελώς 
νά διακρίνωμεν Από τάς ψευδείς) Απετάθη πρός 
τό δημόσιον ζητήσας νά τώ Ανακοινώσουν, Εάν 
κατά τά τελευταία δέκα έ'τη των έσχον πείραν 
φαντασιώσεώς τίνος, καί αί ληφθεΐσαι Απαντή
σεις ΑνήλΘον είς έξακισχιλίας. Τήν εργασίαν τοΰ 
Γκάρνεϋ συνέχισεν δ καθηγητής Sidgwick, 
συλλέξας καί ταξινομήσας άλλας δεκαεπτάκις χι- 
λίας Απαντήσεις παρά νέων Επίσης ύγιώς Εχόν- 
των τόν οργανισμόν. Πρό τοσούτου δγκου μαρ
τυριών καί Επιβεβαιώσεων, Επισταμένως Ανα- 
κριθεισών ύπό τής'Εταιρείας, οί σοφοί Εταίροι 
ήναγκάσθησαν νά καταλήξουν είς τό συμπέρα
σμα, δτι Απλή τύχη καί σύμπτωσις δέν εξηγεί τό 
πράγμα καί δτι, αν δύνασθε νά θραύσητε μίαν 
ράβδον έκ τής δλης δέσμης, τήν δλην δέσμην 
δμως νά θραύσητε είναι τών αδυνάτων Αδύνα
τον. Τά ψυχικά φαινόμενα—Εγραφε καί δ γνω
στός Αστρονόμος Φλαμμαριών έπί μακρόν είς 
τόν κλάδον τούτον Ασχοληθείς καί περί τάς 
1100 παρόμοιας περιπτώσεις παρά μαρτύρων 
Αξιοπίστων συλλέξας, ών μόνον τάς ήμίσεις πε
ρίπου έταξινόμησε καί έδημοσίευσεν Εν έξακο- 
σιοσελίδφ σκγγραφή. Τά ψυχικά φαινόμενα συ- 
νολικώς λαμβανόμενα τυγχάνουσιν Αναμφισβή
τητα.Όσον καί δν θελήση τις νά τά περικόψη 
Απομένει πάντοτε Απόθεμα, μέγα Αλήθειας. Καί 
ώς περί τών Αστέρων προκειμένου, έκαστος μέν 
κεχωρισμένως διορισμένος, απομένει είς τόν γυ
μνόν οφθαλμόν σχεδόν Αμφίβολος καί Αδιόρατος 
Αλλά μετά τών συντρόφων του θεωρούμενος, 

παρουσιάζει θέαμα εκπαγλον είς τά δμματά μας, 
ουτω καί αί περί τηλεπαθειών καί τηλαισθη
σιών διηγήσεις, μεμονωμένοι μέν, ίσως διεγεί
ρουν Αμφιβολίαν τινά, Αλλ’ήνωμέναι προσκτών- 
ται„δύναμιν, είς ήν υποκύπτει καί ή πλέον πεί- 
σμων διάνοια.

Κατόπιν τών κατηγορηματικωτάτών τούτων 
διαβεβαιώσεων, δι’ ας Ανδρες σοφοί έδαπάνησαν 
πλεΐστα Ετη τής ζωής των, ήμεΐς οί Ακατάρτι
στοι, οί μηδέ τοσαΰτα λεπτά δαπανήσαντες, 
δέν δικαιούμεθα Ασυζητήτεί νά τά Αρνηθώμεν. 
«Καί ποΰ θά κατηντώμεν, Ελεγεν δ Arago, 
έάν Ανελαμβάνομεν νά Αρνώμεθα παν δ,τι δέν 
έννοοΰμεν;» Τά γεγονότα ταΰτα ύφίστανται. 
Σποραδικώς μέν Εντεύθεν καί φαινόμενα Απε- 
κλήθησαν- ύφίστανται δμως. Άλλ’ δν τφ δντι 
ύφίστανται, πώς ύφίστανται; Τίνες μυστηριώ
δεις λόγοι εύθύνονται έπί τή γενέσει των; Τίνα 
τά ποιητικά καί Αναγκαστικά αίτιά των;Ήμείς 
έτι άγνοοΰμεν.Άλλα καί ή ‘Εταιρεία δέν γνωρί
ζει πολύ περισσότεα. Τό μόνον θεμελιώδες καί 
προκαταρκτικόν συμπέρασμά της είνε δτι τό αν
θρώπινον «’Εγώ» Εμπερικλείει Αβύσσους Απρο
σπέλαστους καί Ακαταμετρήτους, καί δτι ή προ- 
σωπικότης μας είνε πολλφ μάλλον εύρυτέρα τοΰ 
Αθροίσματος τών έν τφ παρόντι Αναφαινομένων 
καί δρωσών ικανοτήτων.

"Αλλοι Ανεκμετάλλευτοι ύπνώττουσιν Εν ήμϊν 
θησαυροί, έτοιμοι άμα τή Εξεγέρσει των νά δη
μιουργήσουν νέαν ζωήν, μηδέν έχουσαν κοι
νόν πρός τούς περιορισμούς τής ύλης.

Κάτωθεν καί ύπό τήν φλιάν τοΰ ενσυνειδή
του υπάρχει τό υποσυνείδητον ( sub-liminal) 
μυστικός παραγωγεύς τών ύπερκανονικών τού
των πράξεων, τών αύτομάτως καί παρά τήν ήμε- 
τέραν θέλησιν καί γνώσιν εκδηλουμένων, Αφα
νής συλλήπτωρ εικόνων έναργεστάτων, δς ού 
μόνον εΐς τά Εξω, αλλά καί είς άλλον νουν ύπο- 
συνείδητον δύναται νά έςαποστείλη,γεννών οΰτω 
τάς αύθυποβολάς καί ύποβολάς. Καθώς δηλαδή 
(Εξηγεί διά παραδείγμααοςδΛ^ΘΓ8) ή έν τφ ώ· 
κεανφ νήσος δεικνύει μέν τό υπέρ τήν επιφάνειαν 
τών ύδάτων προβάλλον μέρος της,πλήν τό πλα- 
τύτερον καί ριζικώτερον κρύπτει ύπό τά νερά, 
συνεχόμενη ακριβώς δι’ αύτοΰ Ανεκριζώτως μετά 
τών βυθών τοΰ πόντου καί αυτό έχουσα θεμέ
λιον Αρραγέστφτον, οΰτω καί ή προσωπικότης 
μας, δ,τι έν τφ καθ’ ημέραν βίφ δεικνύει, εί
ναι μόνον εν μέρος τών πολύπλοκων αυτής Ενερ
γειών, ένφ σπουδαιότεροι κάτωθεν τούτων κρύ
πτονται, συνάπτουσαι τήν ζωήν μας μέ τήν 
Πηγήν τής ζωής καί τίς οΐδε τίνας Εκπλήξεις 
έπιφυλάσσουσαι δΓ ήμάς εΐς τό μέλλον. Τοΰτο 
είνε τό μόνον πόρισμα τής Εταιρείας, πόρισμα, 
ώς βλέπει δ Αναγνώστης, γενικώτατον. Άλλοι 

λεπτομερέστεροι εξηγήσεις δέν φέρουν τήν συνο- 
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λιχήν .ΰποστήριξιν τών μελών της. ‘Η πρόσφα? 
τος.. λ..χ· εφεύρεσις τοΰ Ασυρμάτου τηλεγράφου 
-παρέσχέν εΐς τινας το ενδόσιμον νά εξηγήσουν 
διά παρομοίου τρόπου καί τά τηλαισθητικά φαι^ 
-νομενα. Έκαστος Εγκέφαλος, είπαν, σχηματίζει 
Εγκεφαλικά κύματα, δτινα κυματοειδώς διαπλα- 

-,τυνόμένα καταντούν είς εγκέφαλον δλλον. Κα
λόν μάλιστα νά σημειωθή, δτι θεωρία τοιαύτη 
δέν ήτο Εντελώς ξένη και πρό τής τοΰ Ασυρμά
του. Εφευρέσεως, διότι ήδη δ ’Ωριγένης Ελάλησε 
,περι' «αυγοειδούς σώματος τής ψυχής» Εξακον- 
τίζοντος τάς Εαυτού αύγάς είς ψυχάς άλλας καί 

·,τά φαντάσματα παράγοντος. Άλλ’ ώς ήδη πα- 
,ρετήρησεν ό Μπάρρετ, τά πνευματικά φαινό- 
-μεγα ;δέν εξηγούνται διά τής Ινεργείας τών ύλι- 
.•κών.ξ’Εάν ή περί Εγκεφαλικών κυμάτων θεωρία 
.ήτο'Αληθής, επρεπε τά κύματα ταΰτανάεφά- 
;ίπτφντ.αι καί. πολλών .άλλων Εγκεφάλων, . άφοΰ 
:;ίοσδ.υτον . πρόκειται νά διατρέξουν διάστημα 
-βέχρις όύ καταντήσουν, είς τόν.οριστικόν των 
;.δέκ|ην· θά Εχρειάζετο δέ καί. μεγάλη παρά τοΰ 
-Ιξαποστέλλοντρς νοΰ προσπάθεια πρός ύπερπή- 
• δησιν Αποστάσεως τοσαύτης, Ενφ είς την τηλε- 

^•■πάθειαν. 'συμβαίνει δλως τό αντίθετον..
Καίτοι Εν τούτοις πάσα ή πολυσχιδής εργα

σία τής-Ψυχικής Εταιρείας είνε άπό γενικής 
• Αποψεως Ενδιαφέρουσα, ώς Ανυψοΰσα πρό -τής 
-Εκτιμήσεώς μάς.τήν ψυχήν, πρό πάντων δμως 
-καί .είδικώς θίγουν τό θέμα μας τά περί φαν· 
-φασμάτων.κεφάλαιά της. '
·. · 'Υπάρχουν τφ ,δντι. φαντάσματα;· ’Επισκέ
πτονται οί κάτοικοι τών. μετακοσμίων, μετά 

. τήν εντεύθεν άναχώρησίν τών, καί πάλιν τον 
πλανήτην μας; Διότι, εάν φαντάσματα πραγμα· 

;τικώς εθ'εάθησαν καί Εάν τά φαντάσματα ταΰτα 
, είνε Αναμφίλεκτος οί αφ’ ήμών διά τοΰ θανάτου 

Απελθόντες, Εχομεν Ανά χείρας τήν στερεωτέραν, 
απτωτέραν καί κατηγορηματικωτέραν περί Επι- 

; βι.ώσεως Απόδειξιν, ούδ’ είνε Ανάγκη ν’ Ανα- 
τρέχωμεν είς άλλα πειστήρια μεταφυσικά, εθνο
λογικά καί θεολογικά. Τό «φαντασίαν τινί γί- 
νεσθαι περί τοΰ τεθνηκότος ώς ζώντος (εγρα· 
φεν δ ‘Ωριγένης κατά του Κέλσου,υποστηρί- 

,ζοντος δτι «μυρίοις ήδη συμβέβηκε τό πεφαν- 
. τασιώσθαι») κατασκευαστικόν εστι Αναγκαίου 
. δόγματος, ώς άρα ή ψυχή ύφέστηκε τών Αποθα- 
νόντων, καίού μάτην πεπίστευκε περί τής Αθα
νασίας αυτής ή καν τής διαμονής δ τοΰτο τό 
δόγμα [ τό περί φαντασμάτων δηλαδή ] Ανει- 
ληφώς».,

. ’Αφ* ετέρου ό Πλάτων Εν τφ Φαίδωνί του 
, ποιείται λόγον περί βαρειών καί γεωδών ψυχών 
περί.τά μνήματα καί τους τάφους κιλυνδουμέ- 

,νων. Ό δέ Λουκιανός Εν τφ Φιλοψευδεΐ του 
. λαλεΐ περί φοβερού καί. ταραχώδους φάσματος, 
δπερ περιγράφει ώς αδχμηρόν καί μελάντερον 

ζόφου, υπό Άριγνώτού τοΰ Πυθαγορικοΰίκδι- 
ωχθέν Εκ στοιχειωμένόυ οίκου τής Κορίνθου. 
Ένα δέ προ τοΰ Λουκιανού αιώνα,ΤΙλένιος δ 
νεώτερος π.αρομοίαν διηγείται Ιστορίαν . εν Επι
στολή του πρός τόν φίλον του. Σούραν," περί 
οικίας Εν Άθήναις δεχόμενης τήν'Επίσκεψιν ρυ
παρόν, γηραιού καί κατεσκληκότος φάσμάτός. 
Τήν οίκίαν χάριν Επιστομονικής ερεύνης ήγόρα- 
σεν Αντί εύτελεστάτης τιμής δ φιλόσοφος ’Αθη
νόδωρος, παρακολουθήσας δέ τό φάσμα ε’ις τήν 
αύλήν καί σκάψας εκεί δπου εκρύβη, Εξέχωσε 
σκελετόν άλυσίδετον οΰπω τυχόντα θανής. Τού
τον τήν επαύριον Εθαψε μετά δεήσεων εξιλαστή
ριων, κάί ούτως ουδέποτε πλέον έφάνη το φά
σμα! Παρατρέχοντες διηγήματα Αρχαιότερα, 
κατερχόμεθα είς τά πρακτικά:και πάλιν τής ’Αγ
γλικής Ψυχικής ‘Εταιρείας καί σταχυολογοΰμεν 
δύο - τρία εντεύθεν. ‘Ό J. W. Graham, δι
ευθυντής τού Εν Μάντσεστερ Δαλτονείου Σωμα
τείου, μάς Επληροφόρησεν, δ.τί ή : Δΐς Μάρτω- 
νός, κόρη λίαν εγγράμματος και άφοβος;; επί 
μακράν εδέχετο τάς επισκέψεις τοΰ φάσματος 
τής χήρας Σ. δπερ καί είς άλλα μέλη, τής· οίκο- 
,γενείας Εφάνη; τήν δέ ολην ύπόθεσιν Εξήτασε 
καί διεπίστωσε καί δ Myers, δ καί καταχωρή- 
σας αύτήν είς τόν 8ον τόμον τών πρακτικών. 
"Αλλο παρόμοιον φάσμα εν επαύλει τής μέσης 
’Αγγλίας καθ’οΰ μάλιστα καί Αξιωματικός Επυρο- 
βόλησεν,άνευ Αποτελέσματος, μετέβη νά Εξετάση 
δ Μπάρρετ- κάί αύτός μέν δέν τό είδεν, Αλλ’ ή 
ψυχική ταραχή τινων Εκ τών Εκεί ήτο τοιαύτη, 
ώστε ούδεμία Αμφιβολία υπήρχε περί τής Αλή
θειας τών λεγομένων των. "Ινα μή πολλαπλά- 
σιάζωμεν τά παραδείγματα, προσθέτομεν καί Εκ 
τής Άγ. Γραφής τό φάντασμα, δπερ είδεν 
Έλιφάζ δ Θαιμανίτης εν τή νυκτί καί επέπεσεν 
επ’ αύτόν φόβος καί συνεσείσθησαν τά όστά 
του καί έφριξαν αι τρίχες καί αί σάρκες του: 
«Φόβφ δέ καί ήχφ νυκτερινφ Επιπίπτων φόβος 
Επ’ Ανθρώπους, φρίκη μοι συνήντησε καί τρό
μος, καί μεγάλως μου τά δστά διέσεισε, καί 
πνεύυα Επί πρόσωπόν μου επήλθεν, Εφριξαν δέ 
μου τρίχες καί σάρκες. Άνέστην καί ούκ Απέ- 
γνων’ είδον καί ούκ ήν μορφή πρό οφθαλμών 
μου, Αλλ’ ή αύραν καί φωνήν ήκουον: τι γάρ; 
μή καθαρός εσται βροτός Εναντίον τοΰ Κυ
ρίου;».

‘Η διήγησις, ώς παρατίθεται, είναι τό
σον φυσική καί Από ηθικής Απόψεως άμεμπτος, 
ώστε θά ήδίκει τις τό ίερόν κείμενον, εάν τήν 
εθετεν Επί τού αύτοΰ επιπέδου, Εφ’ οΰ καί ή δι- 
ήγησις περί τής Εγγαστρίμυθου τής Άενδώρ, 
τής διά τή; δήθεν μετακλήσεως τοΰ πνεύματρς 
τΐιΰ Σαμουήλ Έξαπατησάσης τόν Σαούλ.

Φαντάσματα λοιπόν υπάρχουν’· μή αμφιβάλ- 
λρμεν περί τούτου. Άλλά τίνι τρόπφ δπάρχουν; 

πώς γίνονται ; ’Ακριβώς Εδώ Εγκειται ή ου
σία τοΰ ζητήματος. ’Εδώ θραύονται Ανέλπι
στος αί αξιώσεις τών πνευματιστών. Τό φάν
τασμα ύφίσταται έν xfj φαντασίφ τοΰ φαντα- 

ζομενου, είναι πλάσμα τοΰ Εγρηγορότος Ενσυ
νειδήτου ή τοΰ υποσυνειδήτου, τοΰ ίδιους κό
σμους εξ’ εαυτού Αναπλάττοντος; Έχει ΰπαρξιν 
εξωτερικήν, ΰπαρξιν Ανεξάρτητον τοΰ βλέπον- 
τος; Είναι προβολή τοΰ νοΰ, φαντασίωσις, 
υποκειμενικόν τι, εστερημένον Αντικειμενικότη
τας; Είναι ψευδαίσθησή; Μήπως Αναπαριστά 
τήν είκόνά τόΰ νεκρού, ώς δ καθρέπτης Αναπα-
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εΡΩΤΗδίδ
Είπες πώς, δτι τάχατες έγω“Αλλην αγάπην έχω στη καρδιά μουΚι* δτι μισείς έμένα τδ φτωχάΠου σε λατρεύω σαν την Παναγιά μου;
Κάποια στενή κι ’ άχύριατή σου φίληΑντδ μοΰ τώπε, μάδε το, κι’ Έσύ, Πλήν κορτερω τά βόδινά σου χείλη Νά μοΰ τδ ποΰν αγάπη μου χρυσή.
Αυτή &ά κρύβρ κάτι οτή καρδιά της θάνε ζηλιάρα, φαίνεται, πολύΚαί νά μέ φέρη Φέλει στά νερά της “Οντας με τέιοιο τρόπο μοΰ μιλή.
θίλει νά άπειρη μίση μεταξύ μας‘Εου το ξίρεις πάαο σ' άγαπ&'Πότε δά πάμ' εκεϊ στην Ιξοχή μας;'Έχω λογάκια τόσα νά σοΰ πω.

Π. Α. Ιίυπριάνης. 

ριστά πραγματικώς τήν μορφήν τοΰ καθρεπτι- 
ζομένου, χωρίς όμως ή τοιαύτη Αντανάκλασις 
νά είναι καί αυτός οΰτος δ καθρεπτϊζόμενος 
καί χωρίς νά προέρχηται τό φάντασμα Από τού 
κόσμου τών νεκρών; Άλλα πάλιν πώς γίνεται 
ή Αναπαράστασις αΰτη, χωρίς νά ύπάρχη ή 
πραγματικότης; Πάντα ταΰτα είναι ζητήματα, 
τά όποια είσέτι δέν Ελυσαν δριστικώς αί ψυχο
λογικοί Έταιρεΐαι. Έν τούτοις δλονέν βαδίζο- 
μεν πρός τήν διευκρίνισιν αύτών.

Φ- ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
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εκ τ«ν τον βΝΑΚΡεοΝτοε
Μια ‘μέρα ποΰ επλεκα στεφάνια άπδ δροσάτα ρόδα δολερά βρήκα τδν έρωτα ‘κεΐ μέσα καί τον πιάνω άπ’ τά δύο του τά φτερά..
Μέσα στο κρασί τόνε βουτάω νά πιη καί κειδς και νά ευφρανδη κι' άφοΰ τδ χόρτασε <5 καϋμένος ήπια τδ λίγο π’άφησε κρασί.
ΤΙ -συφορά !! πσΰ επαδα άπδ τότε ποτέ μου δεν έλαβα ήσνχιά άπδ- κείνο, τδ φτερούγισμα ποΰ κάνουν
στή καρδιά μου τά δύο του τά φτερά!!.

Ζάκυνθος.

"Αγγελος ϊαλοντΛιι.
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έΡ&όμαζα άέρος
. Λάβρτί:ev κ-ήρίον κΧξιόοκυμβάΧου βπϊ τών 

οποιωυ ewe προσηρμωσμευη μικρά πΧάζ, όπως 

φαά'ΐται ev τή όΙ'κόΐΊ ημών. ΈΧλείφει τοιούτου 

αρκα ένώπιόν. τυχόντος κηρίου νά κρατήσετε

δέα τοΰ στόματός σας δυνατά έπί τοΰ κηρίου 

τοΰτιχ'όόυ θά σβεσθή ποσώς. θά συμβρ'ομως 

αΧΧό. τι περίεργον φαινόμενου. ΉφΧοξ θά Χάβη 

Κατήύθυνσιν πρός τό χαρτίον, κΧίνονσα εκεί 

όπόθεν φυσάτε, ώσει νά ίίεχθη ρεύμα άέρος έκ 

■^άντίβετρυ μέρους.

^φγησεφ-^νε-Χίαν -εΰκοΧος. Ή αναπνοή 

σάς κτνπώσα το χαρτονιού έπαναστρέφεται καθ’ 

υμών μετ' αρκετής -Ζΰνάμεως, -σχηματίζουσα 

στνγμιαίως ρεύμα άέρος, άναπηόόντος έκ τών 

πΧευρών τοΰ μαρτινιού 'και συμπ'αρατύρίγν- 

τος αρκετήν ποσότητα άέρος έκ τοΰ ευρισκομέ

νου πέριζ ■της φΧογός' αΰτη δέ -οΰσα αίφνης έν 

μέσοι ρεύματος φυσικά Χαμβάνει τήν κατεΰθυν- 

σιν τούτου, έφ’ ού τό περίεργον άπότέΧεσμα τοΰ 
πειράματος μας-

Φ Μ Ζ«Η MftS Φ
Πλάνη παντού άκούγεται, σκληρά πραγματικότης καί κυβερνά βασίλισσα, τοΰ κόσμου ή Ματαιότης όπου τριγύρω της 'σκορπά, τήν τρομερά άλήθ:ια άφίνουσ’ ίχνη μιας ςωής, σέ συντ^ιμμένά έρέίπια. Πλάνος ό κόσμος γέννημα, μιας Ιδιοτροπίας τού Πλάστου στερνοίταίγνιδο, μεγάληε κωμιρδίος δποϋ ό χάρος' κυβερνάμέ τδ σκληρό δρεπάνι' ι^ρικτό μυστήριο, πού σιγά, διαβαίνει άπάνω ή πλάνη, αφίνουσα στά όνειρα τά γλυκοπερασμένα φωλιές αμέτρητες σκορπιών, σέ κόκκαλα φθαρμένα. Λυγμοί καί πόνοι άτέλειωτοι, μεγάλης δυστυχίας άρχή, καί τέλος, μιας φρικτής τοϋ βίου τραγωδίας ΰψος δυσκολανάβατο, ατό σκότος στοιχειομένο παιγνίδι αιώνιο άτέλειωτο, πολυβασανισμένο!!

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

ΔΥΟ ΔΑΚΡΥΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ HPQ2N
βρηνεΐ .ή Πατρίδα μας γΐά σάς, κά&ε καρδιά πονάει ή Δόξα αίματοπότιοτη' τους τάφους σας κοιτάει και καμαρώνει ταϊς άνδρειές πούνε βαόειά βαμμένες καί κλαίει καρδιές ποΰ άπέμειναν - στο κόσμο ερημωμένες Τί.βέλετε ή Δόξα νά σάς ‘πή καί πώςνΐι πρωτάρχήση..'! τες τιμημέ,ες σας πληγές τ' μέ τίνάτές οτολίση μέ Δάφνες -μέ Βργιόκλαδα;; .μέ της μυρτιάς τά κ λλη μέ ΰ.τιύπάρχει Αφάνταστολ'γο δέ νάναι πάλι... Καί τί τραγούδι ϋέ νά ’βρή για νά σας τό τονίοη καί τί στεφάνι ατίμητο- οτύ τάφο οας ά* άφήοη .^ίφον μέ δ,τι και αν φτιαοτή, Ατέριαστο στεφάνι - αΐ τέτοια ασύγκριτη ανδρεία οΰτε καί αΰτδ δέν φτάνει; Σας έβρεψε ή περιφανή Δαφνοοτεμμένη Ελλάδα ■ 'σάς στόλισε ή Δόξα της, μ' δέη της τή λαμπράδα Άνδρέίωμένόιέτρέξάτε, στη κάβε όκλάβά χώρα, εοπείρατε τή λευβερια, ποΰ βά βλ στήοη τώρα και αντί ή Νίκη >ά βρηνή, νά κλαίη τά βάνατόσής σάς ψάλλει άβάνατη ζωή. ποΰ έδώστε στά χαϊμό σας.
"Ω!! νειάτα δροσοατόλουοτα ϋ.,&ποΰ σαςτρώει τό χώμα τί νά σας' 'πή, κάβε βνητό καί πικραμένο στόμα ’·!·- Ή Κ ρέσνα καίτάΓ ρεβ ενάδάκρυα για σας σκορπούνε Σό ρο β ΐτ ς, Σ αραν τ άπ 0 ρο, Μ π ιζάνι οας βρηνοννε και αντιλαλούν οτή Τσ ο ν μ αγί ά, οτή Γ ιανιτοά, το [βρήνο 
καί αναστενάζει τό Κ1λ κί ς καί κλαίει μαζύ καί ‘κείνο...
Ή λαγκαδιές, ή ρεματιές, κάμποι, βουνά καί βράχοι - ή κάδε μία αιματόβρεχτη, κατακανμένη ράχη ρίχνουνε μαύρο μουγκριτό, καί μέ τό μουγκριτό τους : τή λύπη τους εκφράζουνε, τό πόνο, τό καϋμό τους Καί τά χορτάρια ποΰ έπεσα'·, τ' ατίμητα κορμιά σας καί ακούσανε τόν ύστερο παλμό απ’, τή καρδιά σας < 
’Αμάραντα άπ’ τό αίμά σας ποΰ Εσταξε θά γένορν καί μυρολόϊ αξέχαοιο, για σάς και κείά βά μένουν... Περ'φανη ή Γαλάζια μας, οτό χώμα σας άπλάηει τ' Ανδρειωμένα σας κορμιά στόνϊοκιο της μαζώνει, για νάδερμίνη τή πολλή τοΰ .τάφοιχ.σας_ κρυήδ^_ 'μέ ένα φιλί ατέλειωτο ποΰ σάς τό στέρνει ή Ελλάδα.
Τί βέλτε έσεΐς Βαγιόκλαδα; καί Δάφνες, νά σκορπίση ή Δόξα,. . καί δλόφλογα τραγούδια νά τονίοη, τί βέλτε σεϊ; σι-χώριο... νά βγάλη κάβε στόμα άφοΰ σας έβαλε 6 Χριστός, στο πλειό καλό τον δώμα ; ; “Ω! ! λεβεντιές μου ά&άνατες μέ τό σκληρό χαϊμό οας δ φλογερός δ πόόος σας, καί τό τρανό όνειρό σας δ,νοιξί διάπλατα .φτερά 'πήγε οτή σκλάβα χώρα έδωσε ο’ δλους ‘λενβεριά, ποΰ βά χαροΰνε τώρα καί μέ τό αίμα ποΰ έσταξε Απ’ τή λαβωματιά σα: είς τή καρδιά μας ’γράφαμε τ' άσβυστα δνόματά οαο. Αίοννία νάνοι ή μνήμη σας, καί μυριοδοξαομέεη αξέχαστη μες. στή καρδιά τοΰ καβενοΰ δς μένη, ή ατρόμητη παλληκαριά, τά σιδερένια οτή&εια τό προαιώνιο όνειρο 'ποΰ έκάματε άλή&εια Χ’ ή χίσρες τοΰ Αλεξάνδρου μας μέ τήν 'Ελλάδα αντάμα χύνουν για σας τρανά παιδιά τό πλειό πικρό τους κλάμμα,

Η ftNSSTfirS Toy ZftTHP&S

Ζάκυν&ος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟϊΤΣΗΣ
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άνευ ιατρικής περιθάλψεως), και το Schatzalp 
Sanatorium

Το σανατόριον τούτο έκ των περιφημότερων 
δν κείται έπί οροπεδίου ήλιολούστου και υπή
νεμου έπί τής κλιτύος τού Schatzalp, τρια
κόσια, μέτρα ΰπεράνωτοϋ Davos, όπερ είπομεν 
οτι εύρίσκεται 156ο μ. ύπέρ τήν επιφάνειαν τής 
θαλάοοης. ’Ενταύθα' ανέρχεται τις διά συρμού 
(Funiculaire) έπί πληρωμή ένός καί ήμίσεως 
φρ. μετ’ έπιστροφής. Άποψις θαυμαοία, περί
πατοι άνά τά δάση έξοχοι, διαμονή ήμερησίως 
ι5,20 φρ. συμπεριλαμβανομένης καί τής ιατρι
κής περιθάλψεως.

Πού οφείλονται αί επί των άρρωστων θερα
πευτικοί ιδιότητες των. σανατορίων; Ύπήρξεν 
εποχή, καθ’ ήν ύπερβολική σημασία έδίδετο εις 
τήν έλάττωσιν τής ατμοσφαιρικής πιέσεως, έφ-’ 
όσον ανέρχεται τις εις τά ύψη. Σύν τώ χρόνω 
όμως έγένετο παραδεκτόν, ότι ή καθαριότης τού 

... r , ■ ·, ■ , , ■ ατμοσφαιρικού άερος κατέχει τήν μείζονα σπου-
χει καλώς ώργανωμενη αστυνομία υγιεινής, δαιότητα μεταξύ πάντων των παραγόντων. Έπ'ι 

των ορεων ιοια οι άρρωστοι ευρισκουσι τον 
αέρα, δν δέν άναπνέουσιν εις τάς πόλεις- ώστε 
δικαίως έλπίζουσι νά καρποθώσι τά ευάρεστα 
άποτελέσματα έκ τής διαμονής των εις υψη
λούς σταθμούς καί μακράν των χαμηλών τοπο
θεσιών, τών πολυπληθών κέντρων εις ά ό πολι
τισμός έτοποθέτησε τά πολυώνυμα ενδιαιτήματα 
καί νοσηλευτήρια τών ασθενών. *Α|“ ετέρου εί
ναι γνωστόν οτι τό διοξειδίου τού ανθρακος (τό 
κοινώς λεγόμενον άνθρακικόν όξύ) εύρίσκεται ώς 
είδικώς ραρύτερον τού άέρος, εις άνωτέρας 
αναλογίας εις τάς μεγαλουπόλεις. ’Εφ’ όσον δέ 
άνερχό^ιεθα ύψηλά, τό δηλητήριον τούτο έλατ- 
τούται εν τη ατμόσφαιρα, εις δέ τά υψηλά βουνά 

. εύρίσκομεν αέρα μόλις ένέχοντα ίχνη αύτοϋ.
17 ■' ι—sa_s__ --------- --^καθίσταται

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

. Έν Davos από τής έποχής τού Δε
κεμβρίου μέχρι Μαρτίου τελούνται διάφορα 
Sports εις τήν Patinoire (χώρος εκτενής ό- 

: λισθηρός) καί εις τά πέριξ βουνά, ύφίστανται δέ 
προς τον σκοπόν τούτον καί "άθλητικοί σύλλογοι 
(Clubs). ’Αξιοθέατα πρός εκδρομήν μέρη είνε τό 
Clavadel,Fluelle,Cascad,r] λίμνη τοΰ Da
vos DoΓί,ήτις τον χειμώνα πήγνυται εις πάχος 
ενός μέτρου, ό δέ πάγος κοπτόμενος τό θέρος 
εις τεμάχια' μεταφέρεται πρός χρήσιν.

Έν Davos ή ήμερησία πληρωμή ποικίλλει άπό 
8—■ ιοφρ, διά τα ξενοδοχεία καί οικοτρο
φεία, καί ίο μέχρι 20 διά τά σανατόρια· περι- 

: λαμβάνεται δέ εις ταΰτα ή τροφή, ή κατοικία, ό
• ψωτισμός, η θέρμανσις καί ή ιατρική έπίβλεψις. 

Έκαστος δέ τών άσθενών πληρώνει ύποχρεωτι-
• κώς 2$ λεπτά τού φρ. καθ’ έκαστήν διά π ήν συν- 
τήρησιν τών όδών καί τής μουσικής.Εκεί ύπάρ- 

ητις δΓ ειδικών διατάξεων καί τοιχοκολήσεων εις 
ολα τά μέρη άπαγορεύει εις τούς ασθενείς νά 
πτύωσι καθ’ οδόν καί εις αύτά άκόρη τά μέρη 
τής διαμονής αυτών, τιμωρεί δέ τους παραόά- 
τας διά προστίμου μέχρι 5ο Φρ. Ένεκα δε τού
του οί ασθενείς είναι έφωδιασρένοι διά πτυαλο- 
δόχων έν τώ κόλπω αύτών, εις ήν καί πτύουσιν 
έξάγοντες αυτήν έκάστοτε.

Ή διοικητική διεύθυνσις καί έποπτεία τού Da- 
' vos είναι ανατεθειμένη εις έπιτροπήν έδρεύου- 
σαν εις Kurverein τού Grisous, όπερ είναι 

■ ανατολικόν καντόνιον τής Ζυρίχης. Εύθηνόνσα- 
: νατόριον είναι τό Beau-Site, εκ δε τών ξενο
δοχείων τά Hotel-Pension Strella. Ho
tel Rose, Keizer Hoff, Hbtel Bnol· 
αριστοκρατικά δέν είναι τά Garnd Hotel Καί έπειδή πάσα δόσις οξυγόνου άντικαθίσταται 
Curhaus Davos, Grand Hotel· Belve- ύπό τού διοξειδίου τοΰ άνθρακος καί τάνάπαλιν,

,.dere (solaria). Έκ δε τών ειδικών σανατο
ρίων τά μάλλον πεφημισμένα είναι- τού ιατρού 
^Turdan (|2 φρ. ήμερησίως,μή αυμπεριλαμ- 
βανομένης τής ιατρικής περιθάλψεως), τό τού 
ιατρού Carol Dsnneger, τού ιατρού Phillip οροί ούτοι ειςτούς πάσχοντας έκ πνευμονικής ή 

• Neves Sanatorium Davos Dorf (10 φρ. κυκλοφορικής διαταραχής, -ήτις προβάλλει^ κώτ

,

έπεται, οτι εις τά ύψη εκείνα ή αναπνοή. καθί-_ 
σταται άξιοσημειώτως ζωηρότερα και ή όξυγό- 
νωσις τού αψατος έντελεστέρα. Εντεύθεν συμ- 
περαίνομεν οποία πλεονεκτήματα παρέχουσιν οί

τήν·.θάλασσαν Και τους'· μεγάλους Ποταμούς, ή 
ατμόσφαιρα είναι κεκορεσμένη ύδράτμών. Μο
λονότι δέ δέν γνωρίζομεν είσέτι άκριβώς τήν 
έπίδρασίν τών ύδράτμών'του άέρος έπί τού ορ
γανισμού ήμών-j δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι 
αύτη δέν στερείται σπουδοιότητος. Γνωρίζομεν 
προσέτι,, ότι τό σώμα ημών άναδίδει διαρκώς 
ώρισμένην ποσότητα ύδατμών διά τής άναπνοής 
καί τής άδηλου διαπνοής καί ότι αύτη τόσον με- 
γαλειτέρα είνε όσον ό άήρ είναι ξηρότερος· 
επομένως έπιτελείται μετά μείζονος ένεργείας 
εις τά μεγάλα ΰψη ή εις μέρη χθαμαλά. Εν
τεύθεν επεται ρτι ίστολογικώς τό σώμα τού αν
θρώπου τού κατοικούντος εις τά όρη περιέχει 
μικροτέραν αναλογίαν ύδατος ή τό τού διαμέ- 
νοντος εις χθαμαλός πεδιάδας. Τό φαινό
μενών τούτο έχεί έπίδρασίν έπί τής υγείας, μας 
•καί διά τούτο τά ύγρά κλίματα καταβάλλουσι 
τόν οργανισμόν. Ή έντονος ύγρασία τής ατμό
σφαιρας κωλύει τήν έξάτμισιν τού έν τω σώμαΤι 
,ήμών ύδατος διά τών πνευμόνων καί τού δέρμα- 
•τος καί επιβαρύνει'τήν λειτουργίαν ετέρου όρ- 
;γάνου, τού νεφρού, όστις έχει έπίσης προορι
σμόν, τήν άπέκκρισιν ύδαρών στοιχείων, τών 
ούρων. Όσάκις λοιπόν, διά τής άναπνοής καί 
άδηλου διαπνοής αί λειτόυργίαι τού σώματος 
•γίνονται άτελείς, οί νεφροί ύποχρεοΰνται, πρός 
άναπλήρωσιν. τοΰ έργου τών άλλων όργάνων, νά 
λειτουργώσι μετά δραστηριότ'ητος άσυνήθους· 
τής έπιβαρύνσεως ταύτης τών νεφρών δέν μέ
νει άμέτοχος καί ή καρδία, καί έχομεν ούτώ 
σωρείαν κακών.

Έπιμένομεν εις τάς λεπτολογίας ταύτας, ϊνα 

;ΰπ' .όψει ότι δέν γράφομεν πραγματείαν έπιστη- 
μονικην, άλλα παρέχομεν ίσως ωφέλιμον ανά
γνωσμα εις τό άναγινώσκον κοινόν.

λύμα εις τήν καλήν αίμάτωσιν. Ένεκα; “ής Κα- 4' 
λής όξυγονώσεως αί είσπνοαί τού άέρος” γίνον
ται ο.ύ μόνον συχνότεροι, άλλα καί: βαθύτεροι 
.καί. δυνατοί τις ,νά ίειπή/ οτι. ώς αποτέλεσμα δυ- 
ναται νά έΐΗφέρη τούτο' τήν άνάπτυξιν τού .θώ
ρακας.

Εις τά ύψη.τών ό'ρέων, επομένως καί εις τά 
σανατόρια εύρίσκεται έν μεγάλη αναλογία έτε
ρον .στοιχείου εύεργετικόν, τό όζον, όφεϊλον 
τήν έπί τών μικροβίων καταστρεπτικήν του ιδιό
τητα είς τήν όξέιδοτικήν του δύναμιν. Γνωστόν 
τυγχάνει ότι τα οζον ούδέν άλλο είναι είμή δξυ- 
,γόνον συμπεπυκνωμένον’έχαν ένεργείας ισχυρό? 
•τέρας τού κοινού οξυγόνου, τάς όποιας αποκτά 
•έκ τής έπιδράσεως τών ηλεκτρικών σπινθήρων, 
,οΐτινες είνε άφθονοι ' εις τά ύψη τής ατμόσφαι
ρας. Είς· τούτο οφείλεται τό αίσθημα εκείνο 

:τής αναψυχής καίδιεγέρσεως, όπερ αίσθανόμεθα 
-τήν πρωίαν εις τά δάση καί έπί τής ακτής τής 
θαλάδσης. Διά τής άποκαθάρσεως λοιπόν'τής 
ατμόσφαιρας άπό τών νοσηρών στοιχείων τό 
οζον καθίσταται πηγή έξυγιάνσεως, ένώ διά τής 

-έλλείψεως αύτοϋ, ώς συμοαίνει εις τάς μεγάλας 
-συσσωρεύσεις ανθρώπων έν χώρω περιωρισμένω 
’τά θλιβερά’ άποτελέσματα δεν βραδύνουσι νά 
έμφάνισθώσι διά φοβερών νοσημάτων, οΐα ό τύ
φος, ή χολέρα, ή φυματίωσις, ή πανώλης, τό

- σκορβόύτον κλπ. Έν ταΐς χώρ.αι,-, ένθα έ'χουσι 
τήγ εστίαν αύτών αί μεγάλαι έπιδημίαι τής χο-

' λέρας,, πανώλους καί τών διαλειπόντων πυρετών, 
παρετηρήθη ότι τό κακόν έλαττούται όσον αύξά-

- νει τό όζον έν. τώ άέρι. Τήν σήμερον τό ζήτημα 
-είνε λελυμένον- είναι κοινώς παραδεδεγμένο’/,
οτι ή άτμόσφαιρα τών μεγάλων πόλεων ενέχει καταστήσωμεν σαφέστερα τά πράγματα έχοντες 

,σταθερώς βακτηρίδια καί πρλλάκις εις φοβερός '''''' 4'-- ----- ....  ;
αναλογίας. Οί οχετοί καί τά νοσοκομεία έγκλεί- 

ί ουσιν άριθμόν 'μικροβίων άψάνταστ'ον. Καί δέν
είναι μόνον ότι ό αήρ έμολυνθη· τά ΰδατα περί- Ι'Έπεται τό τέλος)

ένουσι ποσότητα έπικινδύνων ίων έν μείζονι πού , « , , s, . _r , - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΪΡΤΙΔΗΣσοτήσι, ούτως ώστε ου μονον οια της αναπνοής
< ’τ» - , 1 _ ,, Λ ιατρός ·• είσαγονται τα μικροοια έν τω οργανισμω,. αλλα 

. καί διά τοΰ πεπτικού, συστήματος, όταν πίνωμεν 
■ ύδωρ διά τήν οικονομίαν τ-ού σώματος.

Εις τάς άνωτέρω παραταχθείσας ιδιότητας 
. τών ύψηλών στρωμάτων καί τής ατμόσφαιρας I 
όφείλομεν νά προσθέσωμεν καί μίαν είσέτι, ήτις : I 

. έξ άρχής δέν φαίνεται ίσως άξια πολλής σπου- . I 
δαιότητος. Έννοούμεν τήν ύπαρξιν υδρατμών . '■ 

‘εν.τή περιβαλλούση ημάς ατμόσφαιρα. Έπί Των - I 
χϊΟλ/οβλήτων κορυφών τό διαρκές ψύχος τών .’··■ 
πόλων πηγνύει τούς υδρατμούς, οϊτινες κατα- ·-■ 

..πίπτουσι τήν χαραυγήν έν καταστάσει πάχνης ■ 
ή χιόνος καί έντεύθεν ή άπαράμιλλος αίθρια τού · · I 

"ουρανού καί ή ξηρότης Γτοϋ. άερος'έν τοίς-σα- I 
. νατορίοις. I

. Τουναντίον ,ςίς μέρη τά. γειτνιάζοντα προς
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δνειροπώλου φαντασίας του βλως φαντασιώδη όνειρα. Βαθμηδόν δέ ήράσθή τής άγνωστου αύτής ’Αθηναί- δος, κατώρθωσε δέ’ νά έζάκριβωση ποία ήτο αΰτη, οΰτω δέ τδ είδύλλιΟν έζηκρλούθησε δι’ άμφοτέρους, άχρις δτου ένυμφεύθη τήν-’Αθηναίδα, κόρην άρίστης οικογένειας, άπλώς καί μόνον, διότι ή. τυχαία τής πόρπης πτώσις ήθέληίε τδ παράδοξον καί Ιδιότροπου τούτο αίσθημα. Συχνάκις είς τι. ευρισκόμενον έγ· κλείουσιν ύπερφυσικήν τινα δύναμιν. .Χωρικός τις σκαπτών τδν άγρόν του, ευρε μικράν πνίίδα, έντδς αυτής δέ κεκρυμμένον μικρόν τινα ,άστέρα έκ χρυσού, είς τδμέσονδέ αύτοΰ ώραΐονλαμπρόν ρουβίνιον. Έίλαύβάνων δέ τδν άστερα τούτον ώς μυστηριώδους μαγείας φυλακτόν. τδν έφερε πάντοτε μεθ εαυτού, άναρτήσας αύτόν.διά μικρός λεπτής άλύσσου είς τόν τράχηλόν του. ΟΙ-συγχωρικοί του κατ’ άρχάς τδ« περιέπαιζον καί τδν έκάλουν ανόητου καί τρελλόν, δλίγον δμως κατ’ δλίγον, ' έέεφράζοντο μετά σεβασμού διά τδν χρυοούν άστερα, πεισθέντεε είς τούς λόγους καί διακοινώσεις τού εύρόντος αύτόν χωρικού, δστις διεκοίνει, δτι.διά τού άστέρος έκείνου κατώρθου νά κυρίαρχη.κάί νά άποφεύγη κάθε κίνδυνον. Γνωστή είναι άλλως τέ ή δύσειδαιμονία τών χωρικών.Τοιαύτην δέ. τινα έντύπωσιν' καί πεποίθήσιν συνάμα έπροίένησεν είς τδν χωρικόν αύτόν ή πρόσκτησις τοιαύτης μαγικής δυνάμεως, ώστεούιος άντί ν’ άποφεύγη, έπεζήτει έκτοτε κινδύνους, .έκ τών όποιων πράγματι ώς έκ θαύματος ,έσώζετο, πάντοτε , έέερχό- μένος άβλαβής.Πολλοί εύρίσκοντέο τι, δέν δίδουσι μεγάλην προσοχήν. Εύρίσκουσι τδ πράγμα δλως τυχαίου καί ίσως δέν έχουσιν άδικον. Διά πολλούς δμως έπίσης ή ύπό- θεοις οέν έχει ούτω πως. Δίδουσι τήν μεγαλητέραν προσοχήν, ήν θά ήδύνατβ τις νά ύποθέση, παρατηέ ρούντες άπάσαε τάς λεπτομερείας, συγκρατοΰντες δέν τή μνήμη αύτών κάθε παρατήρησιν καί κάθε σύμ- πτωσίν.Όλαι αύταί αί σκέψεις, καλοί μού άναγνώσται,διέ- τρεέαν άστραπιαίως τήν στιγμήν εκείνην τδ. πνεύμά μου, μέ τήν μοναδικήν ταχύτητα, τήν όποίαν μόνη ή σκέψις δυστυχώς καί πολύ δυστυχώς μάλιστα κέ- κτηται.Έκυψα καί έλαβα, τδ λευκόν άντικείμενον. Ήτο έν μανδήλιον. Ναί, έν άπλούν λευκόν μανδήλιον, χωρίς κακόν γράμμα έπ’ αύτοΰ, χωρίς κανέν σημεϊον, χωρίς καμμίαν διακόσμησιν, πάρεί μόνον ή εύχάριστος βεβαίως παρένθεσις, δτι ήτο κα-θσρόν.Πώς εύρέθη έκεί; Άναμφιβόλως πίπτον έκ τίνος θυλακίου.Είς τίνα δέ άνήκεν ; Είς έκεϊνον δστις τδ έχασεν. ΑΙ απαντήσεις μου αυται, πολύ λογικοί, άλλά διόλου διαφωτίζουσαι.
Τδ ήννόησα καί έγώ, καθώς τδ έννοείτε καί σείς καί επειδή τδ ψύχος ήτο κάπως δριμύ, καί πρδ πάντων έπειδή μού έφάνη. περιττόν νά σκοτισθώ, διά πράγμα τδ όποιον δέν θά ήδυνάμην ποτέ νά διαλευ- κάνω, ένεθυλάκωσα τδ εύρημα καί άνεχώρησα.Ίσως εΰρετε έπίψογον τήν πρδίίν μου αύτήν, τού ένθυλακώματος δηλαδή! Έστέ δμως βέβαιοι, δτι καί ύμεϊς είς τήν θέσιν μου θά έπράττετε Τδ αύτό.Άλλως τε δέν ήίιζε τδν κόπον νά τδ έλάμβανα μέ τήν πρόθεσιν νά δημοσιεύσω διά τών έφημερίδων τήν εΰρεσίν του. Ό χάσας αύτδ, δέν έχασε βεβαίως τ-ί μέγα, άλλά όπωσδήποτε, έάν δέν ήτο κάτι, μέγα,

"Εν μανδήλιον! Κάτι μέγα ή κάτι τίποτε I 
Καλλήτερον δέ κάτι τίποτε, ή κάτι μέγα Γ"Οταν μίαν ώραίαν έαρινήν έσπέραν περιεπάτονν ρε- μβώδης καί σκεπτικδς’έν τινι δημοσίω κήπω έστάθην ά· ποτόμως έμπρός cic tv λευκόν άντικείμενον, τδ όποιον εύρέθη πρό τών βημάτων μου. Έστάθην, τό παρε- τήρησα καί έσκέφθην βαθύτερου άκόμη. Έσκέφθην, δ· τι ούτω πως συναντάται tic αίφνης μετά tivoc φαινομένου, τό όποιον, έν πρώτοις έκλαμβάνει βεβαίως καί πολύ φυσικώτ ώς κάτι τί, χωρίο νά γνωρίζη τί τούτο κατά βάθος είναι, καί άντί νά προσπαθήση νά έν- νοήσητήν φύσιν τοΰ φαινομένου αύτοΰ καί άντί νά καθορίση καί νάυπολογίση τδ έν αύτψ ύπαρχον καί τό έ£ αύτοΰ αποτέλεσμα, πλήρης θαυμασμού άσθμαί- νων σχεδόν τδ δέχεται καί όχι μόνον αύτό άλλά καί τό νομίζει κάτι μέγαΐΣυνέβη πολλάκις..εύτελές τι άθυρμα, μικρόν τί καί άνεπαίσθητον εύρημα νά έπιφέρη τήν εύχαρίστησιν, τήν όποιαν ούδόλως θά έπέφερε ή πρόσκτησις διά δωρήματος ή άγόράς'πολυτίμου τίνος πράγματος. Αύτό δέ, διότι τό εύρισκόμενον ένέχει τΖ τδ άγνωστον τί τό μυστηριώδες,-τδ όποιον, χωρίς νά- φθάνη κανείς μέχρι σημείου νάσκεφθή άκριβώς, όριστικώς καί λεπτομερώς, άντιλαμβάνεται δμως ή- μάλλον-φαντάζεται αύτό, δπως ή τάσις τού χαρακτήρος του, έμπνέουσα τήν φαντασίαν του, ήθελεν τδ περιβάλληί Διότι δ άνθρωπος, μεθ" δλα καί παρ’ δλα, καίτοι υλιστής, μακράν δέ τής έπιστήμης. άποθών κάθε υπερφυσικόν καί κάθε καταπλήττον, τδ δποωνθά ήδυνάτει νά έίηγήση έντδς του κύκλου τών φυσ |<ών καί μηχανικών νόμων, έντού- ,τοις τείνει πάντοτε πρδς τήν αύτήν άρχήν, πρδς τδ αιώνιον μυστήριον τής άοράτου μαντευομενης δντό- τητος. Ή έμφυτος αΰτη άπόρροια τοΰ άνθρωπίνου Πνεύματος αναφαίνεται έν πολλοΐς καί πάντοτε.Τδ νά εύρη τις έν άντικείμενον, άναμφιβόλως δέν δύναται νά έχη σχέσιν μέ δλα αύτά' άλλά ή συναίσθησή του άπροόπτόυ αύτοΰ εύρήματος,- ή σκέψις δτι κάτι εύρέθη πρδ ήμών, άγνωστον πόθεν έρχόμενον καί πώς έκεί εύρεθέν, άρκεϊ διά νά σχηματίση τις μυρίας δσας εικασίας καί εικόνας, αΐτινες σχεδόν ψθάνουσι είς ϊνα, δχι μόνον υπερφυσικόν, άλζ.ά καί Ακατανόητου κύκλον.Κύριός τι« εύρών καθ’ οδόν tv σελλήνίον, διεφύ- λαίε αύτδ μετά προσοχής, έχων τήν ιδέαν, δτι ή εύ- ρεσις τού νομίσματος αύτού ήτο ή άπαρχή τής κολοσσιαίας περιουσίας, τήν όποιαν μετέπειτα άπέκτη- σεν. Άποθανών δέ άφησε αύτδ Ιδιαιτέρως ώς πολύτιμον κληροδότημα είς ιόν ποωτότοκον υιόν του, συνάμα μετά τής παραγγελίας, ϊνα καί έν τή έσχάτη . ένδείι?, έάν εύρεθή ποτέ, δμως νά μή άνταλλάςη τδ σελλήνίον αύτό, έστω καί μετ' αύτοΰ του άρτου!Κυρία δέ τις εύρούσα καθ’ οδόν χρυσούν κομβίον, έσχε τήν άτυχίαν μετά τινας ήμέρας νά χάση τόν σύζυγόν της,.μετά τι δέ χρονικόν διάστημα τήν μόνην θυγατέρα της. Τδ πράγμα τοΰτο, τδ όλως φυσικόν, άπέδωκεν είς τδν κακόν οιωνόν τής εύρέσεως ενός χρυσού κομβίου. Τοσοϋτον δέ ή .ιδέα αΰτη ένεσφη- νώθη είς τδ πνεύμά της. ώστε έκτοτε έφευγε μακράν κάθε χρυσού κομβίου, τδ όποιον ήθελεν άντικρύση τό βλέμμα της.Έ£ εύρέσεως δέ άντικειμένων τινών πολλά έπηκο- λούθησαν τά σοβαρά καί άπίστευτσ.Νέοε τις εύρών χρυσήν τινα άδαμαντοκόλλητον πόρπην, γεγραμμένον δέ έπ’ αύτής τδ δνομα «’Αθηναίο ένέπεσεν είς βαθεΐαν σκέψιν, είκάζών διά τής

ήτο δμως κάτι τι. Δι’ αύτδ άκριβώς καί έγώ τδ έχωσα βαθύτερου άκόμη είς τδ θυλάκιό’/ μου, ϊνα μή εύρεθώ είς τήν δπωσοηποτε δυσάρεστου θέσιν μέ έκεϊνον τδ/ όποιον τδ έχασεν. Άλλά μόλις έκαμα tv βήμα άνθρωπός τις έίελθών αίφνηδίως τής παράπλευρου δεν- δροστδιχίας έστάθη αίφνης άπέναντ! μου.
— Εύρήκες ένα μαντήλι’ μοΰ είπε προπετώς πως
— Ναί, τοϋ άπήντησα. Καί τί μέ αύτό ;— Είναι ίδικόν μου. Δώσε μού το.— Πολύ δυνατόν, τού είπον. Δέν τδ έγνώριζα, βεβαίως. Πάρε το.Άλλά καθώς τού έδιδον τδ μανδήλιον, έκεϊνος αίφνηδίως μού κατέφερε διά Τής μιάς χειρός σφοδρόν γρονθοκόπημα έπί τοΰ μετώπου, ένφ διά τής έτέρας μέ τδ αύτδ έκεΐνο μανδήλιον. μού έφίμωσε τδ στόμα διά ν’ άποπνίζη κάθε κραυγήν μου. Τόσον σφοδρόν ήτο τδ κτύπημα έκεΐνο, ώστε κατέπεσα άναίσθητος σχεδόν· δ άθλιος δέ αύτός έν τώ μεταέύ μετά σπουδής έίεκένωσεν δε&ώτατα τό χρηματοφυλάκιόν μου. Μετά τινα λεπτά, δτε πλέον είχον συνέλθη, έίχεν γίνη,άφαντος. Είς τάς φωνάς μου προσήλθον φύλακες τινές τοΰ κήπου, άλλ' έννοεϊται, δπως πάντοτε συμβαίνει, δ δράστης άπέδρα...Τδ μανδήλιον εύρίσκετο έν τούτοις χαμαί.-Έκυψα, τδ έλαβα, τό ένεθυλάκωσα μετά λύσσης τήν φοράν αύτήν καί έφυγα δρομαίως πρδς τήν οικίαν μου. Έφύλαία δμως έκτοτε τδ μανδήλιον αύτό. Διατί; Άκριβώς δέν γνωρίζω. Καί δμως δέν υπήρχε λόγος πρδς τούτο, διότι έπλήρωσα άκριβά καί πολύ βεβαίως τήν ήδονήν τής εύρέσεώς του. Ήτο tv άπλούν μανδήλιον. Τούτο δμως δέν τδ ήμπόδισε νά μοΰ στοι- χίσή διά μίαν στιγμήν Καί τήν ζωήν μου αύτήν άκόμη.Άλλ’ έπειδή ό Καθείς σχηματίζει μίαν Ιδέαν, έσχη- μάτισα καί έγώ τήν ίδικήν μου, ήτις είναι νά μή ση

κώσω πλέον έκ τού έδάψους μανδήλιον, είτε λευκόν είνε τοΰτο, είτε μαύρον, είτε Ιοικόν μου, είτε ζένον. Πιστεύω τήν φοράν αύτήν νά μέ έννοήτε καί πρδ πάντων νά μέ δικαιώνετε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛβΑΝΟΠΟΥΛΟΓ

’■’MP'” ’
ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ gay-

Τό γ^άμμα^ που μοΰ sotscies παράπεοε Γι' αύτό κι' Ιγΐο Se>> ασνχα άπαντι/σει, ’Ενάμισα π&ί, δτι μ' εληομότηαες Κι' διι π<5ί ΛΙλοι- είχες άγακήοει.
'Έπεσε» εΐς εα κάποιου φίλου μουΠοΰ t' δνομά τον μοιάζει το δικό μου, 
Καϊ κατά λά^ος άνοιξε το γράμμα σου Κι' ίκλεψέ τάρ' αυτός τό μυστικό μου.
Σμν το γνωρίζ’ αυτός πως άγαποιοΰμαστε 
Καϊ ο' άλλους άν δεν τύπε ποιος τό ξόρει; Φοβοΰμαι μη τό μά&η κι’ δ πατέρας σου Καί πίσω τιάρα δε σε ξαναφέρει.

U. Α. Κνπρεάνης.



Τοισυτοτρόπωςλονττόν εΉεράσαμεν τήν ''Αγίαν 
αΰτήν καί Μεγαλήν ημέραν Του Πάσχα, μακράν 
μέν ο καθένας τής οϊκογεν^ςτου, αλλάμέ την 
παρήγορόν/κά^ύ^έρήφανον σίηάμα ίβέαν οτι πα- 
ραμένοντες εκεί είς ξένην χώραν καί ήδη 'Ελλη· 
νικήν-, εϊχομεν ταχθή οί τηρητάι.τών δικαιωμά

των καίτής τιμής τής Πατρίδος.:
Πόσοι όμως έπειτα κατά τόν δεύτερόν, πρός 

τους Βουλγάρους πόλεμον, τόν πλέον αιματηρόν 
πρό πάντων ωραιότητα καί τόν στολισμόν των τοΰ πρώτου. δέν έσκοτώθησαν άπό Το σύνταγμα 

αϊτό, πολεμουντες ήρωϊκώς. Kai πρώτος -αίτος 
ό διοικητής του Καμάρας, μόλις κατά τήν πρώ- 

την μάχην. .
‘Ήταν τό τελευταίου εκείνο Πάσχα ποΰ έώρ- 

τασαν οί ημίθεοι αυτοί, γιά νά θυσιασθοΰν έπά-

ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΗΑΜΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Τά Βοδενά, πόλις της 'Μακεδονίας, συγκοινω* 
νοΰσα σιδηροδρομικώς μέ την Θεσσαλονίκην, €ΐ· 
ναι άπό τά εύφορότερα καί εύμορφότερα τής 
Μακεδονικής χώρας μέρη, μέ την φυσικήν των ,_.ΐ ... (....:__ ...λ _ι_._.·>_ ___ .
άπό τά άφθονα δένδρα καί την χλόην, οπού 
κατά την άνοιξιν φαίνονται σαν ένα απέραντο 
περιβόλι καί έπί πλέον μέ τά άφθονώτατα νερά 
των ποΰ πλημμυροΰν κυριολεκτικώς τούςδρόμους, 

καί μ' αυτό φέρουν καί την ονομασίαν αυτήν, 

άπό τήν Βουλγαρικήν λέξιν «βόδα* (νερό}.
’Εκεΐ λοιπόν, «1? τά Βοδενά, εϊχομεν- φθάσει 

κατά την ημέραν ακριβώς της Μ. Παρασκευής,' 
κατόπιν εξάωρου καί πλέον κοπιαστικής πορείας
έκ Καράντξόβας ύπο θερμοκρασίαν υπερβολικήν 
καί συνεπώς εις τό μέρος αυτό, οπού ήδρευεν 
έως τότε τό Ιβον σύνταγμά μας, έμελλε νά έορ- 
τάσωμεν τό Πάσχα, προκειμένου μετά ’δ.ύο έπείς 
τα ήμέρας νά μεταβώμεν άλλου, σύμφωνα μέ 
τήν διαταγήν τής μεραρχίας. ,.

Έπί τέλους εφθασεν ήλαμπροφωτος. αυτή 
ήμερα, ή έπέτειος της Άναστάσεως τοΰ Χριστού, 
τήν οποίαν ολόκληρος ό χριστιανικός κόσμος 
εορτάζει με άγάλλίασιν Και λάμπρότητάκαί έπή\. 
γαμεν βίς τήν έκκλησίαν. .

"Επειτα ολον μαζύ τό σύνταγμα καί κατά λό
χους συνηθροίσθη έξω τής πόλεως εις ώρισμένον 

μέρος,, elf τό οποίον είχε παρατεθή έπάνω σέ 
κουβέρτες καί αντίσκηνα τό Πασχαλινό μας συσ
σιτίου, πλουσιώτατον έν γένει άπό είδη φαγό- 
σιμά, ήτοι ψητά αρνιά, αύγά κόκκινα, τυρί καί 
σαλάτα μαρρυλιών, ■ ένφ τά παγούρια μας ήσαν 
γεμάτα κρασί μαΰρο. Καί ήτο τό μέρος εκείνο τό ■ 
οποίον όξελί^αυ διά τόν σκοπόν αυτόν μάγευ- 

τικώτατον πράγματι, μέ τά δένδρα του τά υπερ- 
ύφηλα καί σκιερά, επάνω βίς τά οποία έφάλλαν 
τά πουλιά τής άνοίξεως τά γλυκά των τραγού
δια, καί τό παχύτατου στρώμα τής χλόης του, 
ενώ παρέκει ένα ποτάμι μέ τό καθάριο του νερό 
έτρεχε μέ αδιάκοπου γοργότητα και μέ τόνον 
ευχάριστου. "Ενα-κομμάτι δηλαδή γης άπό έκείνα 
ποΰ συναρπάζουν έν γένει τήν φυχήν καί γοη
τεύουν τό ύλέμμα μέ τήν θαυμαστήν των ωραιό
τητα καί ποικιλίαν.

Τό γεύμα ήρχισε μέ πολλήν ορεξιν καί εύθυ- 
θυμίαν όλων ήμώντών οπλιτών οί οποίοι άποτε- 
λούσαμεν μετά τών .αξιωματικών' μία οικογε
νειακή τρόπον τινάδμήγυρι καί έτελείωσε μέ τρα

γούδια καί χορούς, ένφ προηγουμένως ο γενα,ίος 
διοικητής τοΰ συντάγματος μας καί Αείμνηστος 

άντισυνταγματάρχης Άντ. Καμάρας, έκαμε πρό- 
ποσίν υπέρ αύτοΰ, έξάρας μέ λίγα λόγια τήν 
δράσίν του καί τόν ηρωισμόν του κατά τάς μάχας 

τοΰ πρώτου πολέμου, el? όσος δηλαδή έλαβε 
τοΰτο μέρος, καί Ιδίως κατά τάς ατυχείς έκείνας 
δύο υποχωρήσεις τής 5ης μεραρχίας, είς τήν 
οποίαν τό σύνταγμα άνήκίν.

νω εις Τον βωμόν τής δόξης καί τοΰ μεγαλείου 
τής Πατρίδος.

.. X. Δ- ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΧ

■ ΤΙ εΓΝΩΡΙΣΑ

Μόλις τό βλέμμα σου λ
έστρεφες. σέ ~μέ
ακόυσα μέσα, στή καρδιά μου ·λ,_ 
ένανε πόνο τόσο 'δυΡατό /

όποΰ. μου ατήρε.γλώσσα- *
και μιλιά μου.....

’ Καί άπό τότε, δέν έχάρηκα ποτέ, 

•to γέλόίο, τη χαρά, τήν'ευτυχία "°
γιατί ή ματιά σου μ’ εμαθε-νά ζώ 
στήκλάφα,στόκαΰμό,. " 
στή δυστυχία!!’·.,,

'Ζάκυνθος'· . '
"Αγγελος - ϊάλοί’τΛης.

-w^f'gafrefro·1·—:
? ΓΙΑΤΙ

Γιατί νά α' Αγαπώ τόσο πολύ,

και νά πονή γιά σένανε ή καρδιά μου 

γιατί νά σ' έχιο πάντα πάντα μες τόνου ;

τήν ήμερα καί τήν νύκτα σχ’ όνειρά.μου 

Γιατί και συ μιάν ώρα μια στιγμή 7
νά μην μπορής νά φύγης Απ'τό νον μόυ 

γιατί νά μου 'σαι τύραννος σκληρός

ακόμη και στόν ΰπνο tov κανμοΰ μου.; . 

Γιατί νά σ’ αγαπώ τόσο πολύ

Seal σύ ν' Αδιάφορης σέ μένα ’

Έντύπωσι νά μή σον κάνουνε καμμκ'ι 

τά δάκρυα ηον γιά. σέ έγ/.ο γνμένα;;; '

Ζάκυνθος' ■ ’ ’ ■ '~
Λ.ΤΤΕΛΟΣ. ΖΛΛΟΥΤΕΗΕ

πρακτικοί ❖ ❖ ❖
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΠΙΡΤΑ

Τό οίνόπνεννα καί τό κοινόν χρησιμοποιούνται επίσης πρός έέαφάνισιν κηλίδων.’Αργότερα είναι άχροα, ευκίνητα, έχουν ίοιάζουσαν όσμήν, καυστικήν γενσιν,έίατμίζονται ταχύτατα είς τόν άέρα χωρίς ν’ άφίσουν ίζημα, έπίσης άναφλέγόνται εύκό- λως.. καίουνδέ μέ υψηλήν μή φωτεινήν κυανήν φλόγα.
Ή μόνη διαφορά μεταδΰ. τοΰ οινοπνεύματος καί τοΰ «σπίρτου» είναι, δτι τό σπίρτο περιέχει περισσότερον ύδωρ. Οίνόπνευμα ialcoo)) καλείται είς τό έμπόριον σπίρτο σχεδόν άνυορον, μή έχον δηλαδή άνω τών 2 τ. έ. ύδωρ.Τό οινόπνευμα δύναται ν’ άναμιχθή μέ ύδωρ, αιθέρα καί χλωροφόρμιου, μέ τά πλεΐστα δέ τών αίθε- ρίων έλαίων παράγει διαυγή διαλύματα.Τά λίπη, έλαια, πολλαί ρητϊναι διαλύονται τελείως ή έν μέρει ύπό τού καθαρού οινοπνεύματος- πρός τούτοις θεωρείται διαλύτικόν μέσον διά πλείστας δσας άλλας - φργανικάς καί άνοργάνους ενώσεις (άλατα άλκαλοέιδή κ.λ.·).Έκ των βπουδαιοτέρων κηλ,ιδοκαθαρτικών μέσων θεωρείται πρός τούτοις ή άμμωνία.Αύτη είναι άχρβυν ύγρόν μέ δυσάρεστου οσμήν καί καυστικήν γεύσιν- έν πυκνή καταστάσει προκαλεί έπί τού δέρματος-έρυθρίτητας καί φλύκταινας. Ό έρυ- θρός χάρτης ήλιότροπίου διά τής αμμωνίας γίνεται κυανούς καί ή βιολέττα πράσινη.Άναταρασσομένη ή καθαρά άμμωνία μέ άσδεστό- νερον ίσης ποσότητος πρέπει νά δώση διαυγές ύδωρ,

*
ΣννΑθεις κηλέδες ίκ κονιορτοΟ κ.λ.π.Τό καλείτερον μέσον διά τάς κπλίδας ταύτας είναι καλόν τίναγμα, κτύπημα καί βουρτσισμα τών ένδυ- μάτων.ΑΙ παλαιότεραι κηλίδες είς μάλλινα, μεταδωτά καί άτλαύωτά υφάσματα άλείφονται μέ κρόκον αυγού καί όλίγον σπίρτο· κατόπιν άφίνομεν νά ςηρανθή καί δύνομεν τδ αύγό' έάν δεν φύγη έντελώς, έκπλύνομεν τό μέρος έκείνο διά τεμαχίου λινοΰ βΐβρεγμένου οιά θερμού ύδατος.

ΚΗΛΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Κηλίόβς άγνώότον π^οελεύάεως είς έγχρωμα ή λευκά βαμβακερά ύψάσμάτα υποβάλλονται πρώτον είς λουτρδν νλιαρδς καί άραιάς σαπουνάδας είς τήν όποιαν προβλέπουν ίν κ,οχλιάριον τοΰ γλυκού άμμω- νίας δι’ έκαστον λίτρον. Ή έργασία γίνεται διά σπόγγου ή τεμαχίου βάμβακος περιτυλιγμένον ύπό λινού, τέλος δέ έκπλύνουν μέ καθαρόν ύδωρ.Θά σημειώσωμεν έδώ άπας Λιά παντός, δτι πάντοτε πρέπει νά προβαίνωμεν δοκιμαστικών,μήπως άλλοιωθή τό χρώμα.Διά τόν καθαρισμόν μαλλίνων υφασμάτων, Ιδίως τών χρωματιστών, κάμνομεν πρώτον μίγμα έί 20 μ. χολής βοός. ^ο μ. ρόρακος, soo μ. άμμωνίας καί 5οό μ. σπίρτου, καί αφού διαλυθούν τά πάντα καλώς πρρσθέτομεν άκόμη 3ο μ. γλυκερίνης καί τόν κροκόν 2 άύγών,Βίς τό ζέον τούτο διάλυμμα πλύνομεν τό ύφασμα, μεταχειριζόμενοι διά τό γύρισμα τού ύφάσματος έύ- λινα κοχλιάρια καινουργή. Κατόπιν έκπλύνονται είς καθαρόν ζεστόν, ύδωρ καί στεγνώνομεν είς τόν άέρα (δχι δυως είς τόν ή\ιον).Τήν μέταζαν, τό άτλάζί κ.λ. καθαρίζομεν μέ διάλυμμα έκ φο μ. βόρακος, ίο μ. σ^πωνος' εΐς γο μ. 

αραιού οινοπνεύματος καί 3ο μ. αίθέρος, προσθέτο- μεν τόν κροκόν δύο αύγών καί ΙΟ μ. άνθρακικής μσγνησίας.—Μέ τό μίγμα τούτο, τό όποίον πρό τής χρήσεως πρέπει πάντοτε νά άναταράέωμεν καλώς, άλείφομεν τάς κηλίδας, έκπλύνομεν πρώτον μέ χλιαρόν κατόπιν ιιέ ψυχρόν ύδωρ καί στεγνώνομεν είς μετρίαν θερμότητα.Τό αίδηψον δταν τό σιδηοόνωμεν, νά ήναι μετρίως θερμόν.
Κηλίδες λίπονη.Αί πρόσφατοι δσον καί αί παλαιαί έζαλείφονται τό εΰκολώτερον διά τής χημικής έηράς πλύσεως. "Οπου δμως τούτο οέν είναι δυνατόν, βρέχομεν τά ύφά- σματα, έέαιρέσει τών μεταξωτών καί άχλείφομεν τάς κηλίοας καλώς διά βενζίνης η τερεβινθελαίου-. δέν πρέπει δμως νά παραλείψωμεν .νά θέσωμεν ύπό τό ύφασμα μίαν είς πολλάς πτυχάς διπλωμένην κόλλαν διηθητικού χάρτου- άφοϋ έέαΧείφθή ή κηλίς άπό τήν έπϊφάνειαν, έπιθέτομεν -άλλο τεμάχιον διηθητικού χάρτου καί σιδηρώνομεν μέ ζεστόν σίδηρον.Τέλος έκπλύνομεν δλον τό ύφασμα είς ζεστήν σα· πουνάδαν μέ προσθήκην όλίγης αμμωνίας ή καλητερον είς άπόόρασμα άπό σαπουνόριζαν (τσουένι). - -

Ψωρίαόιςτώνδένδμων καί διατΑρηάις όπωρΔνΤά κακώς κλαδευόμενα δένδρα ψωριάζουν εύκόλως δταν μάλιστα εύρίσκονται είς μέρος υγρόν άνάγκη αί ροδακινέαι σας νά κλαδευθούν κατά τοιούτον τρόπον, ώστε δλοι οί κλάδοι νά ήνε έκτεθέιμένοι είς τόν ήλιον καί νά άερίζωνται καλώς διά τής άφαιρέσεως-πολλών έσωτερικών κλάδων.Ή ψωρίασις θεραπεύεται δι’ έπα- νειλημμένων ραντισμάτων, οιάδιαλύσεως ι/ί-2βΙβλύζο- λίου ώς καί διά τής συλλογής καί καύσεως τών προσβεβλημένων άχρήστων κλάον καί ψύλλων τόν έέ χειμώνα ό κορμός νάέπιχρίεται διά οιαλύσεως άσβεστου.Όλων αί όπώραι οίν ωριμάζουν τόν αύτόν μήνα, εύκολώτερον διατηρούνται δταν συλλέγονται πρό τής τελείας αύτών ώριμάνσεως, άλλά μετά τοιαύτης προσοχής, ίνα μή πίπτωσιν έπί του έδάψους καί τραυμα- τίζωνται άπό τούς σήποντας άμέσως.
Δεατήφηόις ω&ν.

Δέν ύπάρχει άνάγκη χωρισμάτων έκ χαρτονιού διά τήν μεταφοράν, αρκεί τά αύγά νά τεθώσιν είς κιβώτια ζυλινα διάτρητα ή έκ πήχεων ζυλίνων κατασκευ- ασθέντα, μήκους. ι,5ο έως 2 μ. ύψους καί πλάτους δ,5ο — ο,έο μετά ροκανιδίων ή άχύρον.—Τό άχυ- ρον πρέπει νά περιβάλλη έκαστον άΰγό χωρισιά, από δλα δέ τά πλάγια μέρη ‘πρέπει ν'ά ύπάρχη στρώμα άχυρου πάχους τούλάχ.ιστσν 5 έ. μ. ■ ’ Τά πρός έέαγωγήν αύγά πρέπει νά ήναι πολύ φρέσκα, διά τούτο μέχρι τής ήμέρας τής συσκευής καί άποστολής αύτών άνάγκη νά φυλάσσωνται έντός δια- λύσεως ύδρυάλου 12 ο}ο. .. ;
Ή ζνμωάις τοϋ οίνονΈάν έχει τελειώση ή ζύμωσϊς (τό βρώσιμον) τών κρασιών σας, τότε ένδυναμώσατέ τα διά προσθήκης καθαρού οινοπνεύματος. ' ’■ ■ ■ ·Άν εύρίσκωνται έτι έν ζυμώσει (άν βράζουν άκόμη ) δύνασθε νά 'τοΐς προσθέσητε κοινόν; ζάκχάρον ή- στά- φνλοσάκχαρον ή σταφίδα, δτε θά γίνουν δυνατώτε'ρα, περατουμένης τής ζυμώσεως. .Η ζαχαρίνη είς ούδέν ωφελεί, είνε δέ βλαβερά είς τήν άνθρωπίνην ΰγιείαν καί άπαγορεύετάι ή χρήσις-της.

)
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"Οταν βρέχη, Κυρία, ελεγέ τις πρός τϊ}ν γείτονα του όυσάναιχετοΰοαν ίντος τοΰ τραίνου, πρέπει νά τό βεωρήτε ώς ευτυχίαν. Μή τρομάζετε.— θεός φυλάξη, άπήντησε μετ’ αγανακτήοεω; ή δυστυχής γυνή. Έγνώριοα τον σύζυγόν μου εν ώρ<ρ βροχής, τον ουνεζεύχβην iv ήμερα βροχερωτάτη xal iv τούτοις εζήσαμεν κάκιστα, χαταλήξαντες πάντοτε μέ βροχήν είζύγισν. *
Ήρώτα τις επαρχιώτην έπωκεφβέντα τάς Άβήνας κατά πρώτην φοράν, τάς έντυπώαεις του χαί (ώτοζ απήντα:— Τι νά σου ’πώ' άόεί.φέ, αυτοί οί Άβηναΐοε είναι πολύ ' προοδευμένοι, όλα τά γνωρίζουν, είς τήν Βουλήν είναι όλοι φωστήρες, είς τά Πανεπιστήμια, τά σχολεία καί τους αγώνας πρώτοι, είς τά βέατρα χαλασμός κόσμου, εις τάς πληρωμάς όμως πολύ τελευταίοι·

★
Κυρία τις πρός στρατιωτικόν:

·. .r— Δέν μάς λέγετε, Κύριε, άγαπάτε τά βέατρα;—■ Τά μισώ, Κυρία, διότι ελαβον πολύ χαχήν πείραν άπό εν τοιοΰτον Ιόίιος.— Πώς, χαί άπό ποιον;— Άπό τό βέατρον τοΰ πολέμου, Κυρία.
Ίτ

Διάσημος Ιατρός ίν φαιόρφ κύκλφ φίλων διηγείτο Οιι κατά τήν νεότητά του έταλαντεύβη επί πολύ μεταξύ τής χλίσεώς του πρός τήν ζωγραφικήν καί τής ίφίσεως του πρός τήν σπουδήν τής ιατρικής.Έρωτηβείς δε διατί εις τό τέλος έξέλεξε τήν Ιατρικήν, άπήντησεν άπαδώς:— Είς τήν ζωγραφικήν κάβε σφάλμα είνε εκτεδει- μόνον χαί όρατόν είς όλους, ένφ είς τήν Ιατρικήν, τά σφάλματά μας βάπτονται χαΐ ίξαφανίζονται μαζί με τον άσ&ενή.
*

Μία κυρία κάπως ήλικιωμενη, εισέρχεται είς εν βαγά- νιον τοΰ σιδηροδρόμου,' προωρισμενον διά τούς καπνίζοντας καί καταλαμβάνει τήν μόνην ύπολειπομόνην βέο'.ν. .. Είς τών καβημει’ων κυρίων εξάγει οιγάραν χαί αρχίζει ra καπνίζη. Ή κυρία δυσφορεΐ, βήχει. ·. και_έπι_τέλονς ακούεται λέγουοα:— Κόλα νά πάβω!' άλλαόνόμιζα, άτι βά ενρισκάμην μεταξύ ανβρωπων καλής ανατροφής.Καί ταύτοχρο'νως ρίπτει πρός τον καπνιστήν λοξόν έχβρικόν βλέμμα.— Μέ συγχωρεΐτε, κυρία, άπαντα ούτος άπαβώς... ήμουν άφηρημόνος... Ορίστε, παρ χαλώ!...Koi εξάγων τήν σιγαροβήκην του προσφέρει εις τήν κυρίαν ενα σιγαρετον !
★

Οί δυό ανεψιοί συνοδεύουν τήν γηραιόν καί πλουσίαν βείαν είς τον σιδηρόδρομον, καί άμιλλώνται τίς νά προσφέρω είς αυτήν τάς περισσότερός περιποιήσεις. Ό Γιάγκος σπεύδει, αμα κατήλβον τής άμάξης νά προσφέρω τόν βραχίονα του είς τήν γραίαν καί νά τήν βοηβήση ν’ άνέλβη επί τοΰ βαγονιού, ενφ δ άλλος μένει όπίοω, ίνδομύχως δυοηρεσιημένος διά τήν ετοιμότητα τοΰ εξα- δέλφου τον-:—Βλέπεις, Νίκο, λέγει πρός αυτόν ή βεία, τί περιποιητικός ποΰ είνε δ Γιάγκος; ‘Εσύ δεν τό Ισυλλογί- οβης νά τό κόμης αύτό.

— Μπά! άπαντή δ Νίκος, δέν τδ έκαμα, διότι νομίζω πώς ήτο περιττόν. Εισβε αρκετά νέα, βεία μου', 'καί αρκετά άκμαία, ώστε δέν είχετε ανάγκην βαηβείας διά ν' άναβήτε είς τό βαγόνι.Μετά ολίγους μήνας ή πλόυσία βεία άποβνήικουσά'κα- τέλιπε to μεγαλείτερον μέρος τής περιουσίας της όχι είς τόν Γιόγκαν, άλλ’ είς τόν Νίκον.
★Ή σκηνή είς τό έοτιατόριον.Η κυρία, αρκετά ώριμου ηλικίας καί αρκετά εφοδιασμένη με όλα τά χαρίσματα τής αοχημίαρ, λέγει πρός τόν σύζυγον με κάποιαν φιλαρέσκειαν:— 'Εκείνος δκύριος έκεΐ κάτω με βλέπει μέ πολλήν προ·· σοχήν... τΟσον ώστε μέ κάμνει νά εντρέπωμαι...— Άλήβεια; λέγει μετ’ αδιαφορίας δ σύζυγος.— Ναί, σου λέγω' καί νά ίδής ότι βά είνε καλλιτέχνης, διότι τόν είδα κ' εσερνε κάτι μολυβιές, όταν μ' εκύτ- τάζε:—Καμαριέρη!, προοβέτει ή κυρία’ άποτεινομένη πρός τόν ύπηρέτην τοΰ ξενοδοχείου καί δεικνύουσα τόν περίού δ λόγος βαυμαστήν της. ·—πές μου, ποϊος είναι Ικτίνος δ κύριος ;Καί δ καμαριέρης άπαβώς.—Είναι (νας κύριος ποΰ κάμνει γελοιογραφίας.
*Δυστυχής σύζυγος, δοτις ώς έκ τοΰ πράου χαρακτήρός του διήλβεν όλόκληρον τήν ζωήν κύπτων ύπό τόν τυραννικόν ζυγόν τής συζύγου του καί εκτελών πάσας αύτήτ τάς δ- ρέξεις, αποφαοίσας να σύνταξη περί τά τέλη τής ζωής του τήν ιδιόχειρον διαβήκην τον, αρχίζει ώς εξής!« Η παρούσα Ιδιόγραφος διαβήκη μου περιέχει τάς πρωίας μου βελήοεις...*

AASSANCPOS MftSXAS
Δοχίας τώυ ‘πολυβόλων el? τδ Εύζωυικόυ τάγμα 
. τοΰ Βελισαρίου, άυδρ«ίως πολεμήσας και γεν

ναίας πεσών d$ την μάχην τοΰ Λαχανά.

Γάλλος χρονογράφος διηγείται τό έέής άστεϊον 
Ανέκδοτον.

Πρός τόν Αρχισυντάκτην ιταλικής έφημερίδος κά
ποιος ό&ύθυμος κύριος’πεμψε τήν έίής επιστολήν:.

•Kept;,
«Εις έυα Κατεργάρηυ ωσάν εσέ, είνε περιττόν 

να στελλουται μάρτυρες. Σέ ραπίζω διά τής πα- 
ρουσης. θσώρησον λοιπόν, οτι ίρραπίσθης παρ' 

(μου άμφοτέρας τάς παρειάς και νά μοΰ 

χρεώστης χαριν, διότι δεν έχρησιμοποίηαα τήν 

ράβδον μου, διά νά σέ Τιμωρήσω όπως πρεπει*.

Ό δέ δημοσιογράφος Απήντησεν οι’ έπιστολής 
έπίσης ώς έξης ;

«Άηαρά^ιλλε Αντίπαλέ yov>·,
Συμμορφομμενος με τήν Επιστολήν σας, σας 

ευχαριστώ εγκαροίως, διότι μοΰ εστείλατε δι’ 

αυτής δύο ραπίσματα, αντί νά μοΰ τά δώσετε 
διά τής χειρός σας.

«Ραπισθε'ις δι ’ επιστολής, σάς απευθύνω καί 

εγω έγγράφως εξ σφαίρας τοΰ περιστρόφου μου 

κατά τής κεφαλής σας καϊ σάς φονεύω.

<θεωρηθήτε ως νεκρός, άφοΰ άνα-γνωσετε και 

την τελευταίαν γραμμήν τής παρούσης μου.

«Χαιρετώ τό πτωμά σας^ :

Διά τοΰ τρόπου τούτου Απλοποιείται σημαντικώς 
καί άκινδύνως τό όλέθριον έθιμον τής μονομαχίας.

JS-TOPIKHy£A©S
Ό βασιλεύς Χάκων τής Νορβηγίας εδώρησεν 

ε'ις τό Βασιλικόν Μουσείου τής Κοπενάγης τόν 

ΰελοπίνακα τής θυρίδος τοΰ σιδηροδρομικού βα

γονιού, διά τοΰ οποίου εταζείδευεν ό άποθανών 

πατήρ του βασιλεύς Χριστιανός θ' τής Δανίας.

Ή ΰελος αύτη περιλαμβάνει τήν πλουσιωτέ- 

ραν συλλογήν βασιλικών υπογραφών.

Ημέραν τινά, καθ’ ήν έταζείδευεν εντός τοΰ 

ρηθέντος βαγονιού ό Τσάρος Αλέξανδρος Γ', 

έπήλθεν εις αυτόν ή ιδέα νά χαράξτ, τδ όνομά 
του επί σής ύέλου τής θυρίδος διά . τοΰ πολυτί

μου άδά/ιαντοί- τοΰ δακτυλιδιού του. Πάντες οί 
συνοδεύοντες τόν ρωσσον μονάρχην πρίγκηπες 

έμιμήθησαν γελωντες τό παράδειγμά του. Μα- 

θών τό γεγονός ό βασιλεύς Χριστιανός, διέταξε 

να προφυλάσσηται καλώς ή ΰελος διά σιδηράς 

κινητής κιγκλίδος. Ακολούθως δέ κατά τάς σν· 

χνας. βΐς Δανίαν έπισκέφεεις των ύ-φηλων συγγε
νών τοΰ βασιλικού οίκου πολλοί άλλοι βασιλείς 

προσέθηκαν είς τήν ΰελον τάς ΰπογραφάς των. 

Ουτω δέ τό τεμάχιον εκείνο τής ύέλου, φέρον 

τάς ΰπογραφάς τοΰ Νικολάου Β' τής Ρωσσίας 

καί τής Τσαρίνας, τής Βασιλίσσης Βικτωρίας, 

τοΰ Έδουάρδον Ζ' τής Αγγλίας, τοΰ Χριστια

νού θ' καί τοΰ Φρειδερίκου Ζ' τής Δανίας, τοΰ 
Γεωργίου Λ' τής 'Ελλάδος, τοΰ βασιλεως Χάκω- 

νος τής Νορβηγίας, κατέστη πολυτιμώτατον 

αντικείμενου. .

Ούδέν νά σοί ταράττη τήν γ.αρδίαν, ούτε αί 

χαραι, ούτε αι θλίφεις, άυ θελης νά μή χάσης 

τήν ισορροπίαν τής υγείας σου.

Σπεύδε εις όλα βραδέως καί μάνθαιε χωρίς νά 

θαυμάζτ/ς.

Εις μέν τά δείπνα καί τάς χαράς φίλων βρα

δέως πορευου, ός δέ τά ατυχήματα ή άσθευείας 
αύτών ταχέως μετάβαιυε.

Μανθανε νά ΰποφέρης διά νά εύχαριστήσαι εν 

ταίς απολαύσεσιυ.

Ψ
Μή κακολογεί διά νά μή άκούρς ίπικρίσεις καί 

κατηγορίας.

β·

Βλέπε πλησίον σου όσου τό δυνατόν καλώς, 

διά νά φθάσης ασφαλώς μακράν σου.

* * #
ANASTASIS

Άνάστασις τού Λυτρωτή, ποΰ τή γιορτάζουν δλοι 
’Αναγαλλιάζει δλ' ή. γή στό φώς καί στή πλημμύρα 
Χαράς γιορτή· λαμποκοπούν τού ουρανού οί θόλοι 
Κι ‘ άπό παντού έεχύνονται τών λουλουδιών τά μόρα,

Καί χαίρουνται Από καρδιά τών Αδελφών τά πλήθη 
Ποΰ δέφυγαν Απ’ τά δεσμά τού τύραννου τά βαρειά 

[τους 
'Υμνολογούν τό Λυτρωτή πού τώρα Ανεστήθη 
Κι' Άνάοτασι γιορτάζουνε μέ τήν έλευθεριά τους.

X. Ζ·. ΚςΤΤΗΦΛΡΗΕ

SUILY PRUOHOMME

Μ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
θάβτλα νά προοτυχηβώ' τά οτήΟια μον βαραίνουν οί οττναγμοί, μά ή οχέψι μου όέ οτέργ’ ή οιότρέηα' κι αν μιόα μαννούλας χριατιηνης παρακαΐβ μτ ή έννοια, και τών μαρτύρων τά αΐμαια σιά μάτια μον πίηβαίνουν,

*
μεγάέα μετανοιώματα, αγάπη; δί·ρη;, δάκρνη, Sev ξαναφέρνει τίποτε τήν πίστη στην καρδιά μου' μιάν άγωνί’ άμαρτωίή μά κι’ αγία είν’ ή όικιά μου' καταφρονεί ή λαχτάρα μου κόβε Θεό οτήν άκρια!

*Μα βέλω να προοευχηβώ' μόνος στη γή τρομάζω' καί νά, λνγώ τά γόνατα καί κίαίω κι’ βνασεενάζω.— Κύριε, Κύριε, εία' αύτοϋ, ίέπίόα μον καί νίκη;
*

7α/έρια ίένω, καρτερώ καί οκΰβω τό1 κεφάλι, καί τό πΤότενω, πώλεγα παιόί, τό λέγω πάλι... "Όμως όέν βλέπω τίποτε »ά οτέκη εμπρός μον—ώ φρίχη!
Α. ΣΗΜΗΡΙίΙΤΗΣ
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Γ.-Ι. ΑτυΛωσίαν. Σας effάώαμεν. Άναμενομεν νε-. 
ωτέραΰ σας . — Π. Κ. Πέρα. Επιστολή έλήφΟη, Έχει 
καλώς. Άπηντήσαμεν.' — X Κ. Γαλάτη. Χρήματα 
έλήφΟησαν. 'Έγράψαμεν. — Λ'. Ψ- Μνιάήνην. ,Χρή- 
ματα: έλήφΟησαν. Εύγαριστούμεν.— Ν. Κ· Σύρον. 
’Επιστολή έλήφΟη. Έγράψαμεν εις όλους. II. Δ. Γ. ‘ Αμαλιάδα. Σάς ενεγράψαμεν καί απεστείλαμεν τόμον. 
’Αναμένομε* έμβασμά σας. — Δ. Τ. Μ. Παζαράκων. — 
Αναμένομεν, ώς γράφετε.— II.-Ν. ‘Οόνσοάτ. Παραγ

γελία σας εστάλη. Χρήματα έλήφΟησαν. — Π· Σ. Άδριανούπολιν. ΚαΟυστε ρηΟέντα φυλλάδια σάς εστάλη- 
σ*ν. — Μ. Δ. 'Αλεξάνδρειαν. ΙΙρεπει νά συμμορφωΟήτί 
πρός γραφόμενα μας. — Κ. Δ. ΙΙαξούς. Συνδρομή έ
λήφΟη- ’Απηντήσαμεν.

©ΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΜΝ Σ«;
'Αποστέλλοντες ήμίν τήν φωτογραφίαν σας με 

ιδιόχειρον σημείωσιν τον ονόματος σας, της ηλι
κίας σας, τοΰ επαγγέλματος σας, τοΰ τόπου τής 
γεννήσεως σας καϊ αν ήσθε έγγαμος ή σύ, έχετε 
μετ'δλίγονάπάυτησιν ακριβώς περί τοΰ παρελθόν
τος, τον παρόντος καϊ τοΰ μέλλοντος σας. Διά 
τής εζετάοεως τής φυσιογνωμίας καί των ‘χαρα
κτηριστικών οιασδήποτε μορφής άποδεικνύομεν 
την πορείαν τοΰ βίου παντός ανθρώπου. Πάσα αϊ- 
τησις δέον νά συνοδεύεται μέ μικράν αμοιβήν, 5 
δρ. ήτις χρησιμεύει δι’ αγαθοεργόν σκοπόν. Ή 

δέ άπάντησις δίδεται αμέσως έγγραφος και λε
πτομερής.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΜΟΥΣΙΚΗ,,
‘Εξτδό9ηοαν τά τραγούδια τής δπιρέττας τοΐ κ. Σα- 

μάρα «ΙΙόΙτμος iv Πολέμφ», Σερενάτα Μπιμπέ, 'Ο παρΔς, Ή νύχια τοϋ 'Απρίλη, Vais τής Πεταλούδας', Ταγκό, Ντουέτο Λευκής Πεταλούδας.
Κοκκϊνον Μή με ρωτάς. —θυμάσαι;— Σ* αγάπησα μικρούλα μου. —Γελαστή Χαρωπή. — θαιράκΜ Sans faeon.—ΣαμαρτζΑ "Ηπειρος.

βιόοαοίηβΐζ
1Αντιπρόσωπος ήμών εις Ρουμανίαν 

τυγχάνει ό κ. Δ. Άναστασιάδης, τραπεζί
της, Strata Blanari Ν° 5, Bucaresl, 
πρός δν δύνανται ν’ απευθύνονται οΐ έν 
Ρουμανίφ ουνδρομηταί μας, Cite πρός εγ
γραφήν των είτε διά πληρωμήν ουι δρόμων.

Η’ΔίΕΤΘΪΝΣΙΣ

ΠΈΡΑΜΑ T4S EAAflQOE
Έν τοίςήμετέροις γραφείοις.ευρίσκοντάι ολίγα' 

έτι σώματα τοΰ π Πανοράματος» χρυσόδετου, έν 
ώ περιέχονται καλλιτεχνικαϊ εικόνες τών Βασι
λέων και Πριγκίπων, υπουργών καί επισήμων 
άνδρών τής Ελλάδος,’ ώς καϊ πλείστων πόλεων 
καϊ ώραίων τοπείων πρός 12 φρ. έκαστον. -

'Έπίσης εΰρίσκινται παρ’ ήμίν καϊ τόμοι τής 
«φύσεως» .παρελθόντων ετών, χρυσόδετοι, αντί 
φρ. 15 έκαστος, ελεύθερος ταχυδρ. τελών.

ΦΩΤΟΖΙΓΡΑΦΙΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΛΙΣΕ

Έν τοΐςεργαστηρίοιςτής 
<φύσεως· κατασκευάζονται 
τυπογραφικά κλισέ, ήτοι Φωτοζιγπογραφιαι — Χαλ- κογραφίαι, Συλογραφίαι διά 
περιοδικά, εφημερίδας, συγ
γράμματα, ρεκλάμας κατα
στημάτων,επικεφαλίδας επι
στολών , εικονογραφημένα 
δελτάρια κ.τ.λ.

‘Επίσης κατασκευάζον
ται σφραγίδες όλων τών ει
δών καί έπιγραφαί επί πορ
σελάνης καί μετάλλων.

Είοικότης καί ταχύτης 
δίά τάς παραγγελίας τών επαρχιών.

ΤΟ ΠΜΟΓΛΜΑ ΤΟΎ ΠΟΛΕΜΟΥ
“Ηδη ή εκδοσις όλοκλήρου τοΰ έργου άπεπε- 

ρατώθη περιέχουσα υπέροχους εικόνας έκ φωτο

γραφιών έκ τον Βαλκανοτουρκικοΰ πολέμου καϊ 

τοΰ Έλληνοβουλγαρικον. Πραγματικούς κατέστη 

ή. δι’ εικόνων μοναδική Ιστορία των νικηφόρων 

πολέμων μας.
Ή έκδοσις είναι.είς μέγιστον σχήμα 24X32 

έπι πολυτελεστάτον χάρτου (illustration) και 
άποτελεϊται έκ 200 περίπου σελίδων, περιέχει 

δε έπιπροσ&έτως και τήν 'Ιστορίαν τών δύο πο

λέμων γεγραμμένην χρονογραφικώς.
Άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών 

παντϊ προαποστέλλοντι τδ τίμημα.

Χαρτόδετου......................  Φρ. 12.

Χρυσόδετου πολυτελεστάτον έντδς
» 15.
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