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ΠΕ?Ι THE QHMIOYpn^E TOY ΚΟΣΜΟΥ

Τό νεφέλωμα τοϋ ΓαλάξΙου
όλις έκατόν έτη παρήλθον άπό τής έποχήο,καθ’ ήν οί άνθρωποι τής Επιστήμης έπίστευσ.αν δτι κατεΐχον τέλος τήν λύσινένός ιών με- γαλεπέρων προβλημάτων, άν όχι τού μεγίστου όλων, όσαάπασχολούν τδ ανθρώπινον πνεύμα, διά τής θεωρίας, ήν δ;αματισθείς άνέ· πτυέεν δ Κάντιος,καί «πει- ραματικώς· καί συστηματικότερου έίέθεσεν ό Αοπλός «Περί δημιουργίας τοΰ Κόσμου».Τδ σύστημα τοΰ Λαπλάς θεωρείται μετά έκατόν έτη γεγηρακάς, όπως δέ εϊπεν άλλοτε δ Πονανκαρέ, έχει ανάγκην «έπιδιορθώσε.ων» όπως λάβη νεωτέραν δψιν. Τά δυο μεγάλα πνεύματα,τά όποια δύναται νά είπη τις, δτι έμάντευσαν μάλλον ή έκ τών μελετών αύτών έίήγαγον τδ περίφημον σύστημα,τδ φίρον τδ όνομα τον Λαπλάς, δέν έφαντάίετο ποτέ, δτι ή έπι- στήμη,τήν όποιαν αυτοί εύρον είς έμβρυώδη κατάστα- σιν θά έπετέλει τοιαύτας προόδους, ώστε νά κατα· στρέψη τήν μεγαλο^νά των σύλληψιν καί νά θέση τάς βάσεις συστήματος οηυιουργίας εύρυτέρσυ, καί ούτως ειπεΐν, παγκοσμίου. Τδ αλμα τούτο είς τήν επιστήμην τής έρεύνης τού ούρανού όφείλεται είς τάς με- λέτας τοΰ διασήμου 'Σουηδού άστρονόμου Σόαντέ Άρρενίου, τού οποίου αΐ θεωρίαι συςητοΰνται σήμερον παρά τοΰ έπιστημονικοΰ κόσμου.Θά προσπαθήσωμεν νά έδηγήσωμεν έν περιλήψει ώδε τήν περίφημον θεωρίαν τού Άρρενίου «περί δημιουργίας τοΰ κόσμου».Όλοι γνωρίίομεν, δτι οί λεγόμενοι απλανείς αστέρες έχουν κίνησιν μετατοπίσεως άνά τδ διάστημα. Σήμερον ή ούράνιος μηχανή έχει καταμετρήση κατά προσέγγισιν τάς κινήσεις τών .απλανών αστερών, τήν ταχύτητα έκαστου καί τήν κατεύθυνσιν αυτού.‘Ο αστρονόμος Καπτέϋν κατέστρωσε πίνακα τής κινήσεως τών απλανών, έκ τού δποίου καταφαίνεται, δτι έκαστος πλήν ' τής ίδιας αύτοΰ -κινήσεως άκρλου- θεϊ μετ’ άπειρων άλλων μίαν τών δύο διακεκριμένων κατευθύνσεων τών άστέρων. άνά τό άπειρον.

ZYJMAPOMRIΈοα>τ>ρ. ’Απλή ΐκδοΰΐί Δρ.• Πολυζίλής‘Εξω»ρ. 'Απλή» Πολντιλής

Είς τήν ουράνιον σφαίραν, ήτις είς τούς δφθαλ- μούς μας φαίνεται άμετάβολος, ύπάρχουν δύο άντί- θετά ρεύματα κατευθύνσεων τών άστέρων. Τά άστρα τά δποΐα κινούνται οντω πρός δύοάντιθέτους κατευθύνσεις άποτελούν έν «κοσμικόν σύστημα» (κατά τδ πλανητικόν) εΐς τό όποιον ανήκε, καί ό ίδικος μας ήλιος.Ό Δημόκριτος πρώτος ε’πεν, δτι καί ο ήλιος είναι ένας άστήρ, πλανώμενος είς τδ διάστημα. Ή σημερινή έπιστήμη δέχεται τήν θεωρίαν τοϋ Δημοκρίτου, άλλά «προσκολλά» ούτως είπεΐν καί τόν ήλιον είς έν «κοσμικόν σύστημα». Καί τούτο ούχί αύθαι- ρέτως, άλλά κατόπιν μελέτης τών κινήσεων τοΰ ήλίου έν παραβολή πρός τάς κινήσεις τών πλησιεστέρων πρός αυτόν άστέρων.
Ποιον είνε τδ σύστημα αύτδ είς τό όποιον άνήκει δ "Ηλιος; Είς τόν Γαλαίίαν, λέγει ό Άρρένιοο, όπως καί όλοι οί άστέρες, τούς οποίους βλέπομεν. Ό Γαλατίας, ό ύποΐος είς τούς δφθαλμούς μας παρουσία1 ίεται ώς μία πλατυτάτη λωρίς, μία «φασκιά» περιβάλ- λουσα τδ σύμπαν, είνε, κατά τόν Άρρένιον, νεφέλωμα, σχήματος σπειροειδοΰς, έλικοειδούς. Ό Λαπλάς έφαντάσθη τά νεφελώματα ώς έμβρυα δημιουρ- γουμένων κόσμων έχοντα σχήμα κατά τδ μάλλον καί ήττον σφαιρικόν, έ£ άραιάς άερώδους ύλης, διαρκώς , περιστρεφομένης περί τον άίονά της μετά ίλιγγιώδους ταχότητος.
Σήμερον δμως τδ νεφέλωμα, τδ όποιον ή έπιστήμη κατώρθωσε νά μελετήση περισσότερον, τό νεφέλωμα τδ πλησίον τοΰ άστερισμοΰ τών Κυνών εύρέθη έχον σχήμα σπειροειδές. έλικοειδές μέ δύο διακλαδώσεις.Διά νά λάβετε Ιδέαν τοϋ σχήματός του, φαντασθή- τε μίαν σφαίραν καί έκ δύο σημείων άγτιθέτων τής περιφέρειας της άναχωρούσας δύο γραμμάς καμπύλος, αϊτινες έλίσσονται είς μεγάλην άπόστασιν.Τοιούτον σχήμα έχει δ Γαλατίας, ή δέ θεωρία αυτή δέν εινε νέα,διότι ήδη τήν διετύπωσεν ό 'Ολλανδός αστρονόμος Ήστον. Άλλ’ ό Άρρένιος δίδει πλέον συγκριτικήν μορφήν εις τήν θεωρίαν ταύτην; Ό Άρρένιος φαντάζεται τόν Γαλαρίαν ώς νεφέλωμα μέ δύο μόνον κλάδους. Ό Ήλιος (δηλαδή όλόκληρον τό ήλιακόν μας σύστημα) εΰρίσκεται μετάίύ τών δύο τούτων κλάδων, οΐτινες άναχωροΰντες έκ τοϋ κέντρου έλίσσονται παρσλλήλως είς τδ άπειρον. Οί δύο αύτοί κλάδοι άποτελούν έκεΐνο τό όποιον είς τούς όφθαλ- μούς μας φαίνεται ώς πλατυτάτη φωτεινή λωρίς εΐς
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τδν ουρανόν. Τό κέντρον τού νεφελώματος τοΰ Γα· 
λαδιού φυσικά δέν τδ βλέπομε’/, άλλά τδ φανταίόμΐθα.

“Αο ίδωμεν τώρα, κατόπιν τών άνώτέρω, πώς ό 
Άρρίνιος φαντάζεται, ότι έδημιουργήθη τδ μέγιστον 
αύτό κοσμικόν σύστημα τοΰ Γαλαέίου.

Ό ΓαλαέΙας έσχηματίσθη έκ τή; συγκρούσεως δύο 
άντιθέτωνρευμάτων ύλης είς κατάστασιν νεφελώδη. 
'Επειδή έν τούτοϊΟ δ Γαλαίίαςεΐνε μέγιστο;,πιθανόν 
νά έσχηματίσθη έκ τής συγκρούσεω; περισσοτέρων 
νεφελωμάτων, -

Άλλ’ ό Άρρένιος φρονεί, ότι όλοι οί αστέρες οϊ- 
τινες συμφώνως πρδο τδν πίνακα τοΰ Καπτέΰν, κι
νούνται πρόο δύο άντιθέτον; διευθύνσεις, οφείλουν 
τήν κίνησιν των εΐς δύο μόνον παμμέγιστα αρχικά 
νεφελώιιατα. Φρονεί μάλιστα, ότι δλοι οί πλησίον μα; 
άστέρες παρήχθησαν έκτων δύο αύτών νεφελωμάτων.

Ώ; γνωστόν, έκ τή; συγκεντρώσεων τή; νεφεΑω-· 
δου; ύλης παράγονται οί άστέρεο. Οί αστέρες δμως 
ουτον λαμοάνοντες ιδίαν ούτως εΐπείν μορφήν καί ύπό- 
στασιν δέν παρακολουθούν πλέον, κατά τδν Άρρένιον 
κανονικός τήν γενικήν κίνησιν τού Γαλαόίου. Τδ τερά · 
στιον νεφέλωμα τού Γαλαά'ου έχει κίνησιν περιστρο
φικήν, τήν όποιαν, καιά τον Πουανκαρέ, συμπληροί 
άνά ί>δο,οοο.οοο έτη. Διά νά κάμη δηλαδή μίαν περί 
έαντδ στροφήν τό νεφέλωμα, χρειάζονται έίακόσια 
πεντήκοντα έκατομμ. έτη.Οί νέοι άστέρεο ή οί σχετι
κός νεότεροι παρακολουθούν τήν περιστροφικήν ταύ
την κίνησιν τού νεφελώματος τοϋΓαλαέίου,άλλά μικρόν 
κατά μικρόν, συμπυκνούμενοι περισσότερον οί αστέρες 
καθυστερούν καί αποκτούν ιδίαν κίνησιν. Ούτω συμ
βαίνει, ώστε οί παλαιότεροι αστέρες, ο! κίτρινοι νά ευ- 
ρίσκωνται μακρύτερον τού Γαλαέίου, οηλαλή τών λω
ρίδων, τών δύο έλικοειδών γραμμών τού σπειροειδούς 
νεφελώματος· πλησιέστερον τά ερυθρά.άστρα, καί άκό
μη πλησιέστερον, έντδς δηλαδή τών λωρίδων, καί άπο- 
τελούντα διά τής ΠΑηθύος των τάς λωρίδας, εϋρί- 
σκονται τά λευκά άστρα, τά νεότερα, οί Βενιαμίν τής 
δημι· οργιάς τοΰ κοσμικού συστήματος τού Γαλαδίου.

“Οσον άφορά τά μικρά νεφελώματα τά παρατηρού
μενα έντδς τού «κοσμικού μας συστήματος» ό Άρρέ
νιος φρονεί, δτι προέρχονται έί άλλων κοσμικών συ
στημάτων, πέραν τών δρίων τού Γαλαέίου.

Τά νεφελώματα ταΰτα «έπεσαν» είς τό κοσμικόν 
μας σύστημα έλκυσθ'ντα παρά τοΰ Γαλαδίου.

Προς άπόδειδιν φέρει τδ γεγονός, δτι ένφ είνε νε
φελώματα, δηλαδή έμβρυα δημιουργίας, έχουν ταχύ
τητα πολύ μεγαλειτέραν καί τών παλαιοτέρων άστέ- 
ρων (τών κίτρινων) τοϋ κοσμικού μας συστήματος, 
κίνησιν δηλαδή ϊένην πρός τδ σύστημά μας.

Αύτό είνε είς γενικός γραμμάς τό σύστημα τοΰ 
Άρρενίου περί δημιουργίας τοΰ είς ήμάς ορατού Σύμ- 
παντος, έπείέτεινε δηλαδή τά όρια τής δημιουργία; 
έπί δλου τού συστήματος τού Γαλαέίου, ένώ πριν 
περιωρίζοντο είς τό τού ήλιακού ήμών συστήματος.
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Τό κνμα Snto πάλΐιι els τήν ακτήν ήδΐως τό φύαημα της avgas, τά αν&η τον λειμ&νος τής άογνηάί οιλήνης, τ> τρέμω· φά>ς βαϋίως tv ίμαντή eloSSot·, το όάκρν καί <5 στόνος, της θρηνωδού ηιν/ής μου, πρός Σέ, προς Σέ, πλαι-αται.' Είμαι μακραν και όμως! τί; πΐίον αον πληοίον; κάθε μνχία οκέψις προς οι καί μόνον τείνει απιλπις ή ψυχή μον τας πτέρυγας έκτιΐνει, προς Σί! Κ' ή ννξ ήδ»ϊα τήν ΘΙΐιριν μον κράτυνε·.! οιμοιί μακράν οον φθίνω! π>.ήν νπαρξις ιρώσα, tv ευτυχία φθίνετ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜ0Π01ΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Ή μεγάλη άνάπτυξις, ήν έλαβε· κατά τά τε

λευταία ετη ή βίομηχα 'ία της τεχνικής παρα

γωγής τοΰ ύδρογύΐΌυ πρέπει ν’ άποδοθή κυρίως 
εις τάς άνάγκας τής άεροπλοϊας. Ό συνδυασμός 

ούτις τής παραγωγής υδρογόνου και χρησιμο

ποιήσεων ε’ς τήν άεροπλοϊάν δεν ε'υε νέος. Ό 

φυσικός Charles μετεχειρίσθη πρώτον τό ύδρο- 

γόνον και έπεχείρησε κατά τόν Δεκέμβριον τοΰ 

1783 τήν πρώτην πτήσιν δι’ αεροστάτου, φθά- 

σας ei? ύφος 2,000 μέτρων. Διΐ τήν παραγω
γήν τοΰ υδρογόνου άλλοτε μετεχειρίξοντο άπο- 

κλειστικώς τήν έπίδρασιν αραιών οξέων επι με

τάλλων, ’ιδίως τοΰ θεϊκού όξέως επι τοΰ σιδή

ρου. "Ηδη ό Παρακέλσιος είχε παρατηρήσει, οτι 

κατά τήν επίδρασιν αυτήν παρήγετο άναφλέξι- 

μος ουσία, τήν άνακάλυφιν όμως τοΰ υδρογόνου 

έκαμε μετά ταΰτα ό Cauend.esh. Τδ υδρογόνου 
εχει τό μικρότερου βάρος όλων τών γνωστών 

αερίων, δεικνύει δε και τήν μεγαλειτέραν ανυ· 
φωτικήν δύν.τμιν. Τό μάλλον εγγύς αέριον πρός 

τό υδρογόνου ώς πρός τήν δύναμιν αυτήν eli»e 
τδ "Ηλιου, έχει δε τούτο τό πλεονέκτημα νά 
μή αναφλέγεται, δέν δύναται δμως νά παραχθή 

el? μεγάλα ποσά. Τό φωταερίου, τό όποιον ε- 
πεται κατόπιν ως πρός τήν άνυφωτικήυ δύνα- 

μιν, εύρίσκεται παντού και διά τοΰτο έξετόπισεν 

έπί τινα χρόνον τό υδρογόνου.

Λίε τήν πρόοδον τής βιομηχανίας τών αΰτο- 
κινητών και τής κατασκευής ελαφρών κινητηρίων 

μηχανών, άνεπτύχθη ταχέως και ή αερόπλοια' 

προέκυφε δέ τό ζήτημα τής παραγωγής μεγάλων 

ποσών υδρογόνου. Η χημική βιομηχανία ήτο 

ε’ς θέσιν ν ι χορηγήση το ύδρογόνον,τδ οποίον πα·' 
ράγεται ώςδευτερεΰον προϊόν κατάτήν ήλεκτρό- 

λυσιν χλωριούχωυ αλκάλιων.Έϊν λ.χ. κάμωμεν 

τήν ήλεκτρόλυσιν χλωριούχωυ αλκαλίων θάχρη- 

σιμοποιήσωμευ διάφραγμα έκ σιμέυτου,το οποίον 

ν ’ άντεχη el? τδ χλωρίου και τά αλκάλια' ως ηλε
κτρόδια δέ έμβαπτίξουυ πλάκας έκ σιδήρου και 

άνθρακος el? τδ άλκαλι. Τά μεγάλα ποσά τοΰ 
ώς δευτερεύουτος προϊόντος παραγομενου υδρο

γόνου χρησιμοποιούνται e<? τήν αεροπλοίαν. 
Εις ένα τόννον μαγειρικού άλατος λογίζονται 

200 κυβ. μέτρα ύδρογόνου.“Ηδη έχουν έπεξερ- 

γασθή 21 τεχνικός μεθόδους διά τήν παραγω

γήν τοΰ υδρογόνου' τδ δι’ ήλεκτρολυσεως δμως 

παρασκευαζόμενου υδρογόνου διακρίνεται διά τήν 

καθαριότητά του και ώς έκ τούτου ίδρύθησαν el? 
την 'Εσπερίαν πλείστατοιαΰτα εργοστάσια. ’Επί

σης χρησιμοποιούν τό υδρογόνου διά τήν τήξιυ 

τοΰ λευκόχρυσου και τήν συγκόλλησιν τοΰ αρ· 

γιλλιου.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ήέννοια τών καρυκευμάτων είνε πολύ εύρεΐα, 

δέν εϊνε δέ δυνατόν νά έχουν δλα τα σώματα, 

άπερ θεωρούνται καρυκεύματα, τάςαύτάς ιδιότη

τας. Ώς καρύκευμα εννοούν συνήθως ουσίαν, ήτις 

αύτή καθ’ έαυτήν δέν εινε τρόφιμος, άλλά προσ-
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τιθέμενη εις τά φαγητά αποδίδει el? αύτά καλ

λίτερου γεΰσιν. Γενικώς δμως εϊμποροΰμεν νά 

εΐπωμευ οτι πολλά καρικεύματα έχουν διατηρη- 

τικήν Ιδιότητα, συνάμα δε και βακτηριοκτόνον, 

ιδίως ώς πρός τά σπέρματα τής σήφεως. Αί 

οπώραι καί τά λαχανικά λ.χ. διατηρούνται καλ

λίτερου δταν προσθέτουν εις αύτά οξος, έπίσης 

καϊ τά φάρια (τά λεγόμενο μαρινάτα). Αί έπι· 

σταμέναι έπιστημουικαϊ έρευυαι απέδειξαν, δτι 

ή βακτηριοκτόνος αξία τών διαφόρων καρυκευ-

ο nNEVMRTISMOS epIRMBEYEi
ΣΠΟΥΔΑΙΑ!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΝ ΚΑ’Ι ΡΩ
έλθόυτος τού κ. Πρίντεζη 

^'γδ-πτφ», έγέυουτο έν τφ ήμετέρω 
οΐκω συνεδριάσεις τινές πνευματιστι- 

καϊ, καθ’ άς έξεδηλώθησαυ πάλιν διάφορα ώραία 

και περίεργα αντικανονικά φαινόμενα, τά οποία 

αναλαμβάνω έφετος προσωπικώς νά περιγράφω, 

καθόσον ελαβον μέρος έν αύτοίς ώς μεσάζων, 

τού αδελφού μου Βασιλείου, εκτάκτου, ώς γνω

στόν, μεσάζοντος, απουσιάζοντος εΐς Παρισίους. 

Κατά τας παρελθούσας συνεδριάσεις τών πα

ρελθόντων ετών δέν έλάμβανον ενεργόν μέρος 

έν αύταίς, διότι ήμην ήναγκασμέυος ένεκα τών 

μαθημάτων μου νά κατακλίνωμαι καά έγείρω- 

μαι ενωρίς, καϊ συνεπώς δέυ-έδιδόν πολλήυ πί- 

στιν el? τά λεγομενα, κατά τοσούτον μάλλον, 
καθόσον οί καθηγηταί μου μοι ελεγον, οτι ήσαν 

αγυρτείαι και ούδέν αληθές, άλλ'έφέτος παρακο- 

λουθήσας μετά προσοχής και έπισταμένως, ούχϊ 

.......... --0-1 Λ .’. «,
αυτών, αλλ απεφασισα καϊ ιδιοχείρως νά περί-

μόνον άκραδάντως έπείσθην el; τήν

■ ?_.α '........... ' ·«· »
γράφω τά γενόμενα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ Α .

Τιτάρτη 8η ΆπριλΙον 1914.
Άφοΰ έδειπυήσαμεν el? τήν οικίαν μας μετά 

τοΰ κ. Πρίντεζη, οστις έχει τήν καλωσύνην νά 

μάς επισκέπτεται συχνά δταν έρχεται εΐς τδ Και

ρόν, ώς καϊ μετά τής δεσποινίδος Πόγγη καϊ τοΰ 

κ. Μ. Νομικού, ζωγράφου, έξήλθομεν ei? τδρ 
προθάλαμον, ϊνα συνομιλήσωμεν και συζητήσω- 

μεν κατά τδ σύνηθες. Άφοΰ δέ έκαθήσαμεν και 

παρήλθεν ολίγη ωρα. ή κυρία Δημοκράτους, μή- 

τηρ μου, έιπε :

— Κύριε Πρίντεζη, έχετε διάθεσιυ νά κάμω

μεν απόφε τδ τραπεζάκι;

— Ευχαρίστως, έχω διάθεσιυ, άλλά εάν μοΰ 

ύποσχεθήτε οΧοι. σας, δτι έάν τδ πνεύμα θέληση 

νά μας κόμη έμφανίσεις, δέν θά τρομάξετε καϊ 

φωνάζετε δπως καϊ πέρισυ.

—"Οχι. εγώ τούλάχιστον, κ.Πρίυτεζη, προσέ- 

μάτων είνε πολύ ποικίλη. Τδ πιπέρι καϊ τδ τζίυ- 
τζερι λ χ. δέν έμποδίζουν τήν άνάπτυξιν μη- 

κυτωυ καί σπερμάτων,ένώ τούναντίου ή κανέλλα 

τδ μοσχοκάρυδον καϊ τδ σινάπι. Ή κανέλλα 
ιδίως καϊ τδ σινάπι θεωρούνται ώς πολύτιμα ύπδ 

τήν έποφιν ταύτην’ ή βακτηριοκτόνος δύναμις 

βασίζεται έπϊ τών έν αύτοΐς εμπεριεχομένωυ α

ρωματικών έλαίων. Ή κανέλλα λ. χ. ενέχει κα- 

νελλικον αλδευδιον και τά άλδεύδια συυιστώυται 

ύπδ τών χημικών ώς διατηρητικα μέσα.

θηκεν ή κυρία Δημοκράτους, σάς βεβαιώ, δτι 

δέν θά φωνάξω διόλου.

_ — Κ.αϊ ημείς,άνεκράξαμεν μετά χαράς πάντες 

οι άλλοι.

~ Κχει καλώς, θά ίδωμεν' άπήντησεν δ κ. 
Πριντεζης. Καϊ είτα' — Έμπρδς, λόιπδν, είπε, 

φέρετε τδ τραπεζάκι.

— Εύθύς τότε έκομίσθη ή τράπεζα, ύπδ μιάς 

ύπηρετρίας.^Ητο ή συνήθης βαρεία, τρόπους,φέ- 

ρουσα γύρου στρογγύλου.

Εμπρός, λάβετε θεσιν άνά τήν τράπεζαν, 

λεγει ο κ. Πριντεζης, οστις διηύθυνε τήν συνε- 

δρίασιν. Καϊ κάθηνται πέριξ αύτής οί άυωθι 

μνημονευθέντες ώς καϊ έγώ, ούτως : — Εΐς τήν 

αρχήν ό κ. Πρίντεζης, έκ δεξιών τοΰ κ. Πρίντε
ζη,έκαθήμην έγώ, έξ αριστερών ή κυρία Δημο

κράτους, αριστερά αύτής ή Δϊς Λήδα Πόγγη. 

Μεταξύ δέ τής δος Πόγγη καϊ τοΰ κ. Πρίντεζη 

έκάθητο δ κ. Νομικός.

— Εμπρός, θεσατε τάς χείρας έπϊ τής τρα- 

πεζης, διατασσει ο κ. Πριντεζης. Καϊ εύθύς οί 

παριστάμενοι έθεσαν αύτάς. Μετά πάροδον ολί

γων λεπτών τής ώρας ό κ. Πρίντεζης επιλέγει :

Εαν ήλθες, πνεύμα, δηλώσου τήν παρουσίαν 

σου δι' ένδς κτύπου. Καϊ εύθύς έγερθεΐσα ή τρά

πεζα ζωηρώς έκτύπησευ άπαξ. ~ Είσαι ό Φερονί- 

δης; 1 έρωτα, ο κ. Πρίντεζης, έάνναί, κτύπησου 

άπαξ, ουχϊ διά τοΰ ποδός,άλλά διά κρότου έντδς 

τής τραπέζης. ’Εάν δέ δχι, τότε δίς. Καά πράγ

ματι η τραπεζα δίχως ποσώς νά έγερθή, έκρού- 

σθη άπαξ ζωηρώς.

— Εαν καϊ έφετος θά μάς κόμης έμφανίσεις, 

κτύπησου, παρακαλούμεν, τρίς, διά τού αύτοΰ 

τρόπου, εϊ δέ μή, δίς.

Δεν είχε τελειώσει ο τρίτος κτύπος, δτε σβέν- 

νυυται μόνα των δλα τά φώτα, καϊ el? τδ μέσον 
τής αιθούσης άκριβώς φαίνονται φωσφορισμοί. 

Αφού δ έπί τινα χρόνον διήρκεσαν ούτοι μετα

κινούμενοι, τη παρακλήσει- ήμών ήνάφθησαν τά 
φώτα καϊ έξηφανίσθησαν οί φωσφορισμοί. Είτα 

εσταματήσαμεν τήν συνεδρίασιν έπί τινα χρόνον,

(0 Ό Φερονίδη? ήν ίερεύς τών Έλευσινίων Μι·- 
σεηρΖων εΖς τούς Αρχαίους, ήδη δέ πνεύμα ερχόμε
νον πάντοτε εΐς επικοινωνίαν, οσάκις έπεχειρήσαμεν 
πνευμ. συνεδριάσεις εΐς τήν οικίαν μας.
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δίότι πάντες είχομεν ταραχθή. Ο κ. Πρίντεζης 

«ιτα δί€τα^€Ρ την θαλαμηπόλον νά φέρη ποτή

ριον μέ ύδωρ. 'Αφού δε τούτο προσεκομίσθη και 
έτέθη έπί της τραπεζης, πέριξ της όποιας εϊμεθα 

πάντες : — ΤΙ θέλετε, ήρώτησα περιέργως, νά 

κάμετε με αυτό, κ. Πρίντεζη ; — Θά διατάξω· 
μεν, μοι άπεκρίθη, τό πνεύμα νά μετάθεση τό 

■ποτήριον καί νά αφαίρεση το ύδωρ απ' αυτόν. 

Μοι έφάνη, άς τό ομολογήσω, απίστευτου τούτο, 
όπως πιθανόν νά φανή καί el? μερικούς άπό τούς 

άναγνώστας. Περίεργοι δέ πάντες εθίσαμεν τάς 
■ψείρας έπί της τραπεζης έπί 3—4 λεπτά. Τότε 

ο κ. Πρίντεζης διατάττει νά σχηματίσωμεν διά 

των χειρώυ άλυσσον. Ή τράπεζα ηρξατο κινού

μενη ζωηρώς και εγειρόμενη. Κατά διαταγήν δέ 

τον κ. Πρίντεζη νφώνομεν τά; χείρας καί ή 
τράπεζα εστη μετέωρος, ώς εύρίσκετο, κεκλιμένη 

έπί πολύ και στηριζομένη μόνον έπί τον ενός 

ποδός. Ε'ιτα επανέρχεται εις την προτέραυ της 

θεσιν καί ευθύς γίνεται σκότος και αναφαίνονται 

πάλιν μερικοί φωσφορισμοί. Μετά τούτο άνά· 

πτονται τα φώτα, τη παρακλήσει ημών και τί 
βλέπομεν, νομίζετε ; Τό ποτήριον νάγίυη άφαν- 

τον. 'Έπειτα πάλιν κλείονται τά φώτα μόνατων 

και τδ ποτήριον εύρέθη κενόν επί τής τραπεζης, 

δίχως νά χυθή έπ'ι τον τάπητος ελάχιστου ύδωρ. 

Τότε παρεκάλέσαμεν τό πνεύμα νά μά; τό έπα· 

ναφέρη . πλήρες νδατος. Τά φώτα αμέσως σβέ- 

νννται καί τό ποτήριον αυτόματόν πεσόν el? 
άπόστασιν 2 μέτρων, έθραύσθη. Εύθύς δέήνοι- 

ζαν τά φώτα, τή παρακλήσει του πνεύματος νφ' 

ημών. Συζητησαντε; τό παράδοξον, παρεκαλε- 

σαμεν τό πνεύμα νά μάς τό επαναφερη και νά μά; 

δηλώση τούτο, αφού κλείσει τά φώτα δι’ ενός 

κτύπον ή δ’ άλλως δι 1 δύο. Η τράπεζατότε μετ’ 
ολίγον εγείρεται κ.ιί κτνπα άπαξ ζωηρώς. Άι·ά· 

πτονται τά φώτα. Πλήυ, οια κατάπληξις μάς 

αναμένει ! Τό ποτήριον πλήρες νδατος μεθ’ενός 

τεααχίου του τεθρανσμενον ποτηριού ευρίθη επί 

τής παρακείμενης τραπεζης. "Απαυτες έκπλα- 

γέύτες διεκόφαμεν τήν σννεδρίασίν έπί τινα χρό

νον, μέχρι; ού σννέλθωμ’.ν έκ τής ταραχή; και 

άναλάβωμεν νέον θάρρος.— Αί, συνήλθατε ; 

λοιπόν ; μας έρωτα ό κ. Πρίντεζης. —Μάλιστα, 

άπεκρίθημεν πάντες.-—Τώρα, ακούσατε, προσί- 

θηκευ ό κ. Πρίντεζης, θά παρακαλέσωμεν τό 

πνεύμα τού Φερονίδου; νά μάς γράφη απ’ ευθεία; 

είς το λεύκωμα αυτό, άνεντής μεσολαβήσεως τού 

μεσάζοντος μίαν άπάντησιν el? έρώτησίν μας.Ταύ- 

ταλέγων ό κ.Πρίντεζης τοποθετείτο Λεύκωμα el? 
τήν παρακειμένην τράπεζαν μεθ’ ενός μολυβδο

κόνδυλου.Πάντες τότε ανεζαιρέτωςεμειδιάσαμεν, 

μή πιστεύουτες, οτι ήτο δυνατόν νά συμβή τοι- 

■οντόν τι υπό τον πνεύματος. Ό Κύριος Πρίντε

ζης όμως ωργίζετο έναντιον ημών και μάς έπε- 

πληττεν, ώς άπιστούντων. Τέλος αφού έπαυσαν 

οΐ γέλωτες καί τά σκώμματα και τά μειδιάματα, 

έρωτα ό κ. Πρίντεζης :—Λοιπόν, Φερονίδη, έάν 

έχεις τήν εύχαρίστησιν νά μάς γράφης έντός 

τον Λευκώματος, θά μάς υποχρέωσης. Λοιπόν, 

απάντησαν μας elf τήν έρώτησίν ήν έγγράφως 
επί τού χάρτου τούτου σοϊ άπευθύνομεν. Ή δέ 

έρώτησις αύτη έιχεν ώς έξης:

«Π α ρ ακ α λ ο ν μ ε ν φίλε Φερονίδη 

ν ά μάς γράφης έπί τον χάρτου 

τάς ε πί τ ο ύ πνευματιστικον τού

του κέντρου εντυπώσεις σ ο ν, 

ώς και τήν έξέλιξιν τού βίου 
σου από τής εποχής τον θανά

του σου μέχρι σήμερον».

’’Αμα τούτο γίνη, κτύπησον άπαξ ή δ’ άλλως 

δίς. Ή τράπεζα μετ' ολίγον έγερθείσα, έκτυπη- 

αεν άπαξ. ΕΙτα ήρωτήθη: ’Εάν θά μάς γράφης με 

ανημμενα φώτα, κτύπησον παρακαλώ, τρίς, έάν 

δέ μέ έσβεσμένα δίς. Ή τράπεζα έγερθείσα έκτύ- 

πησεν δίς. —Καλώς, λοιπόν άναμένομεν, εϊπου, 

πάντες. Ευθύς, τότε κλείουν τά φώτα έπί τινα 

λεπτά, ή δέ τράπεζα έκρούσθη άπαξ. “Ηναφαν 

δέ τά φώτα και βλέπομεν πάντες μετ’ έκπλή- 

ξεως el? τδ Λεύκωμα τά εξής δι’ άπ’ ευθείας 

γραφής.

^Πίστευε κ άί μ ή έ ρ ε ύ ν α» με τήν 

υπογραφήν “Φερονίδη;^. Πάντες ηύχαριστήσα- 

μεν τό πνεύμα και διαλύσαντες τήν σννεδρίασίν 

ηύχαριστήσαμεν τόν κ. Πρίντεζην και τούς λοι

πούς καί συνενοήθημεν με τόν σκοπόν νά έξα- 

κολονθήσωμεν τήν έπομένην.

ΣΗΜ. Ή TU'/iopiaoic κύτη διήρκίσεν έττ! 2 ι)2 
ώριε άπό τής ιο.δο ρ. [ΐ. ιιίχρι τή; iiiic π. ιι.

ΧΥΝΕΔΡ9ΑΣΙΧ Β .

Τήν έπομένην εσπέραν περί τήν 11ην ώραν 

μ. μ. έπανελήφθη ή πνενματιστική σνυεδρίασι; 

.έν τή αυτή οικία μας, ΰπό τών ιδίων προσώπων 

τή; προτεραίας. Προα?;\θε δέ κα ι πάλιν el? επι ■ 
κοινωνίαν μα; αμέσως τό πνεύμα τονΦερονίδους, 

τό οποίον καί εξετέλεσεν αύθορ'ρήτως διαφόρου; 

εμφανίσει- μόλις έγένετο σκότος. "Οτε δε κατά 

τήν δευτέραν φορ ιν έκλεισεν έκ νέου τό πνεύμα 

αφ' εαυτού τά ήλεκτρικϊ φώτα, ένεφαιάσθη αυ
τούσιου ήμίν έν τή έναντι ανοιίτή θυρατής πα

ρακείμενης αιθούση; (εστιατορίου) ούχϊ έν ανθρώ

πινη περιβολή,ως άλλοτε,ά\.λ'<, φασματική.^Η-ιο 

όντως θαυμάσιου καί εκτάκτως εξοχον τό φαινό

μενου.Φάντασμα πραγματικόν, δηλ ο Φερονίδης 

κεκαλυμμευος διά πέπλου ροώδους,λευκού, όλου 

τό σώμα, δίκην αερώδους φωτεινής περιβολής, 
ώς φάντασμα, όπερ μάς κιτέπληςε διί τής με

γαλοπρεπούς στάσεώ; τον και ε'τα κινήσεως τών 

χειρών τον πρός τά άνω και τί}? έλεύσεώς του 
πρός ημάς. *Ητο μία φωτεινή ανθρώπινη σι- 

λουέτα άφωνος. Μόλις δε ήρξατο νά μάς πλη- 

σιάζρ, τρόμος κατέλαβε τούς πάντας, at δέ γυ

ναίκες ήρχισαν νά φωνάζουν και νά παρακαλούν 

ν' άπομακρννθή και νά γίνη φώς. Τότε ό κ. 

Πρίντεζης παρεκάλεσε τδ πνεύμα νά σταματήση 
έως εδώ τό φαινόμενον, διά ν’ άναλάβονν θάρ

ρος οί παρεστώτες.

Μετ' ολίγον έπανελήφθη ή συνεδρίασις τή πα- 

ρακλήσει πάλιν τών γυναικών, αλλά μέ τήν συμ

φωνίαν νά γίνουν ήπιώτερα τά φαινόμενα.

Τότε ό κ. Πρίντεζης υπέβαλε τήν ακόλουθον 

σχετικώς έγγραφον παράκλησιν πρός τδ πνεύμα
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Φ φ Φ 
φ φ φ ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΒΟΣ

λ_Σν^έχτια χαί τέλος)
<7)?^τ®ΠιΝ των ανωτέρω λεχθέντων ίίι- 
wV( τάσωμεν ήδηποίοι άσθενεΐς δύνανται ν’ 
xzjt/i? άρυσθώσιν ώφέλειαν ή θεραπείαν έκ τής 

διαμονής είς τά προνομιούχα ταΰτα 
κέντρα, έν άλλαις λέξεσι ποιοι θα ρεταβώσιν 
είς τα σανατόρια. Μεταξύ τών νοσημάτων, δι’ά 
εκθειάζεται ή έν τοις σανατορίοις διαμονή, 
τήν πρώτην θέσιν όμολογουμένως κατέχει ή φυ· 
ματίωσις, ήτις αποτελεί τήν κυριωτέραν αιτίαν 
τής θνησιμότητος, καί τής όποιας αί καταστρο- 
φαί έλαττοΰνται έφ’όσον τά άτομα διαμένουν εις 
ύψηλοτέρους σταθμούς. Δέν άρκεΐ δέ μόνον ή 
θέσις. ήν θά έκλέξωμεν, νά εΰρίσκεται είς τήν 
ζώνην τοΰ καθαρού άέρος, άλλ’ άπαιτεϊται νά 
είναι άπηλλαγ|ΐένη έκ τής έπιβλαβοΰς έπηρείας 
τών βίαιων άνεμων καί τής ομίχλης. Δέν πρέπει 
νά λησμονώμεν δέ καί τήν ευνοϊκήν έπίδρασιν 
τής ρητινώδους ατμόσφαιρας, ήν μετά τοΰ όξυ- 
γόνουάν αδίδουσι, τό γένος τών κωνοφόρων, τά 
όποια άφθόνως άπαντώσιν είς τάς έλβετικάς 
κορυφάς. ( Καί παρ’ ήμϊν έν τοΤς βουνοΤς, έν 
οϊς φύεται ή δρΰς, δύνανται οί ασθενείς νά εΰ- 
ρωσιν ώφελείας ανυπολογίστους ιδία δέ κατά τό 
θέρος· δέον όμως, ώς καί έν τοις σανατορίοις, 
ή παραμονή νά μή εινε βραχυχρόνιος, ώς συ
νήθως συμβαίνει.) Έκεϊ άνάγκη ν’ άποστέλλον- 
ται εγκαίρως οί άρρωστοι, κατά τήν πρώτην εΐ 
δυνατόν περίοδον τής νόσου, ή άρχομένης τής 
δευτέρας, 'ίνα μήάπόλλυται ή ευκαιρία.Υπάρχει 
καί προγενεστέρα περίοδος τής νόσου, ή προ
φυματική λεγομένη, ήτις πολλάκις προηγείται 
έπί σειράν όλων έτών,παρατεινομένη άνυπόπτως 
καί τήν όποιαν ήσκημένος οφθαλμός δύναται νά 
παρατήρηση και καθ’ ήν θαυμασιώτατα δυνάμε- 
θα ν’ άντεπεξέλθωμεν κατά τοΰ κακού. Είναι, 
λυπηρόν νά βλέπη τις τά θύματα τής έπαράτου 
νόσου, άφοΰ άπολέσωσι πολύτιμον χρόνον, νά 
στέλλωνται κατόπιν έν έσχατη έξαντλήσει εΐς 
θερμά κλίματα πρός παράταοιν τής ζωής των. .

Ζήτημα κοινωνικόν προβάλλει τό έςής; Έν 
τή μεγίστη έξαπλώσει τής φυματιώσεως, ήτις γε
νικώς απειλεί πάσαν κοινωνίαν, δέν. είνε τόσον 
εύκολον είς μίαν οικογένειαν, ήτιςπαντοιοτρόπως 
προσπαθεί ν’ απόκρυψη τά αίτια τής αποτόμου 
έπισχάνσεως καί ώχρρτητος, τέως εύτραφοϋς καί 
ροδοχρόου κόρης, δέν είνε εύκολον, λέγομεν, 
καί όταν άκόμη άφθονοΰσι τά ύλικά μέσα, νά 
συστήσωμεν τήν έκ τής οικογενειακής έστίας 
πολύμηνον άπομάκρυνσιν. Κατά τής προλήψεως 
ταύτης άντεπεξερχόμεθα αν συστήσωμεν τά σα
νατόρια ώς νοσηλευτήρια προωρισμένα νά χρη- 

σιμεύσωσιν ου μόνον διά τήν φυματίωσιν, άλλά 
καί διά ποικίλας άλλας άσθενείας, οτε ύπό τό 
πρόσχημα μιας αναιμίας ή νευρασθενείας.παρα- 
κάμπτομεν τόν σκόπελον τής κακογλωσσιάς. Ου- 
τω δέ τό ζήτημα άπλοποιείται έπ' ώφελεία καί 
τών άλλων άρρώστων, τών σανατορίων καθιστα- 
μένων θεραπευτηρίων έν εύρυτέρα σημασία.

Καί τω οντι τί άλλο παρά ωφέλειαν δύνανται 
νά ευρωσιν οί νευρασθενικοί καί αί νευρασθενικοί 
καί τό πλήθος τών άναιμικών τιθέμενοι ύπό συν· 
θήκας έκ διαμέτρου άντι^έτους έκείνων, ύφ’ ών 
διετέλουν προηγουμένως;

Έντή έποχή ημών αί νοσηραί αύται καταστά
σεις κατέλαβαν άζιοσημείωτον θέσιν έν τή ιατρι
κή φιλολογία’ οί πλείστοι ή μάλλον αί πλείσται 
τών νευρικών, είνε αναιμικοί, καθώς τάνάπαλιν 
πάσαι αί άναιμικαί παρουσιάζουσι συμπτώματα 
νευρώσεων ή νευρασθενείας, ων πάντων αίτιον 
είνε ή πνευματική καί σωματική καταπόνησις, ό 
εδραίος βίος, ή έλλειψις άέρος καί άσκήσεων, αρα 
ή έλάττωσιςτών έρύθοών αιμοσφαιρίων. Ή πρώ
τη ,ένδειξις είνε ν άπομακρύνωμεν τόν άρρωστον 
τών έπιβλαβών συνθηκών, τών κοπιωδών . διαχύ
σεων, τοΰ θορύβου τών καφενείων, καί θεαμάτων, 
τοϋ φόρτου τοΰ νεωτερισμού καί τών έθυμοτυ- 
πιών, καί νά τοποθετήσωμεν αύτόν ύπό νέους 
όρους αντιθέτους, είς τόν έλεύθερον ορίζοντα, 
είς τά ύψη τών βουνών, έκεϊ όπου ή ζωογόνος 
αύρα ένεργοΰσα διά τού οξυγόνου ένεργότερόν 
τού σιδήρου καί τού βρωμίου, θά δώση είς τά 
αιμοσφαίρια νέαν ζωήν, οί δέ περίπατοι καί ή 
ηρεμία τοϋ πνεύματος θά βοηθήσωσιν ίσχυρώς 
τήν τελείαν άνσρρωσιν. Τά αυτά δυνάμεθα νά 
είπωμεν καί περί τοΰπτευμονικοΰ έμφυσήματος-, 
τοΰχρονίου έρογχίτου, τοΰ σπασμωδικοϋ κατάρ· 
ρου, τοΰ κοκκύτου, τοΰ άσθματος, τών καρδιατ 
κών νοσημάτων, καί τινων νοσηρών διαθέσεων, 
τής λευκοματουρίας, τοΰ διαβήτου κτλ. Οί έμ- 
φυσηματικοί καί οί χρόνιον κατάρρουν πάσχοντες 
μετά δυσκολίας βηματίζοντες αύτάς τάς οδούς 
τών πόλεων, βελτιοΰται θαυμασίως είς τό κλίμα 
τό ορεινόν. Ή καθαριότης τοΰ άέρος, ή παρου
σία τοΰ όζοντος, ή έλάττωσις τής ατμοσφαιρι
κής πιέσεως, πρόσθες καί αί ρητινώδεις οΰσίαι 
τών περιβαλλόντων δασών, δύνανται νά βελτι- 
ώσωσι τήν αναπνοήν, νά έλαττώσωσι τάς βρογ- 
χικάς έκκρίσεις. Τό αύτό ρητέον καί περί τών ■ 
σπασμωδικών παθήσεων τών αναπνευστικών οδών 
ών τό νευρικόν στοιχείον ύπόκειται εΐς τήν ε
πήρειαν τών υψηλών κορυφών. Μεταξύ τών 
καρδιακών, ιδίως οί.ύποφέροντες έκ νευρώσεως 
τής καρδίας, παλμών, κυνάγχης, δύνανται νά 
ώφεληθώσι σπουδαίως έν τοις σανατορίοις διά
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τής τονώοεως τοϋ οργανισμού, τής τάκτοποι- 
ήσεως τής πέψεως, τής κατευνάσεως τών νευ
ρικών συμπτωμάτων' καί τών άλλων δέ καρδια^ 
κών βλαβών είνε δυνατόν τινές νά έπηρεασθώ- 
σιν εύνοϊκώο έκ τής διαμονής έν όρεσι καί με- 
θοδικαϊς άσκήσεσι δρόμου. Ό δέ καθηγητής 
Oertel, πάσχων ό ίδιος έξ ύπερλιπώσεως τής 
καρδίας καί άουστολίας, κατόρθωσε νά Θεραπεύ- 
ση εαυτόν καί πολλούς άρρωστους δι’ ασκήσεων 
δρόμου ανηφορικού (cure de terrain).Παρα- 
λείποντες νά έπαναλάβωμεν καί περί τών διαθε- 
σικών νόσων όσα ευκόλως εννοούνται, άρκούμε- 
θα έν τελεί ν’ άναφέρωμεν έξ ιδίας πείρας, βε- 
βαιούντες, ότι καί τής καθ' εξιν δυσκοιλιότητες, 
ήτις πάντοτε ύπσρχει ό πρόδρομος καί σύντρφος 
μελλόντων δεινών μεγαλειτέρων, ούδέν άνυσι- 
μώτερον τής έξοχης φάρμακον εύρομεν.

Καί έν Γσλλία λειτουργοϋσι σανατόρια πάμ- 
πολλα- έν έκ τών μάλλον γνωστών ε’ναι καί τό 
τοΰ ιατρού C. Saimal έν Aubrac τών Πυρη
ναίων, έν ω μετά τής άλλης θεραπείας συνδυάζε
ται καί ή ύδροθεραπεία ούχί άνεπιτυχώς, δι ήν 
άπαιτεϊται τέχνη καί εμπειρία ούχί ή τυχοΰσα.

Καί έν Έλλάδι, λειτουργεί άπό τίνος σανα- 
τόριον έπί τού Πηλιου Όρους τής Θεσσαλίας 
είς τήν κοουψήν τής Ζωοδόχου Πηγής, ιηοο 
μ. ύπέρ την επιφάνειαν τής θαλάσσης, θαμιξό- 
μενον οΰκ ολίγον.

Παρ’ ήμϊν δέ, καίτοι δέν έλλείπουσι τά μέσα, 
ή ιδέα τών σανατορίων δυστυχώς· δέν ευρεν εί- 
σέτι θαρραλέους οπαδούς καί θεωρητέον τοΰτο 
ώς αποτέλεσμα τής όλης ημών αγωγής, ύπολει- 
πομένης κατά πολύ τής τών Ευρωπαίων, οΐτινες 
ε’ναι ύγιέστεροι ημών, διότι έθίξουσι τά τέκνα, 
των άπό μικράς ήλικίας είς τόν καθαρόν αέρα. 
Δέν θά ήτο τολμηρόν να παρατηρήσωμεν, ότι 
ήτο δυνατόν πτέρυγες τινές τών Έπταπυργείων 
έκ τών καθ' έκάστην προστιθεμένων διά τής γε· 
ναιοδωρίας τών ομογενών, νά μάς μεταφέρωσιν 
είς ύψη ανώτερα, είς ορίζοντας εύρυτέρας σκέ- 
ψεως. Ό,τι ωφέλησε τούς 'Ελβετούς δέν ε’ναι 
τόσον ή φυσική καλλονή τών κοιλάδων των, όσον 
ό τρόπος, δι’ού ήδυνήθησαν νά έκμεταλλευθώ- 
σν αύτάς. Δέν εινε άνάγκη νά ύπομνήσωμεν, 
οτι καί έντήπατρίδι ήμών, ένθα αΐ πρώται ύλαι 
άφθονοϋσιν, οί πάσχοντες ήδύναντο νά ύποστώ- 
σι μίαν καλήν αεροθεραπείαν μετά σταφυλών 
καί γάλακτος· ή χώρα ήμών διά τής ποικιλίας 
τών κοιλάδων της κατέχει όλα σχεδόν τά κλί
ματα τής Ευρώπης, καί άν ό αήρ ε’νε καθαρός 
εΐς τάς Άλπεις, δέν εΓνε όλιγώτερον καθαρός 
καί είς τά ύψη τών ίδικών μας όρέων, ϊνα δυνη· 
θώμεν νά προσφέρωμεν διαμονήν εύάρεστον είς 
άρρωστους έπιθυμοΰντας ν’ άνακτήσωσι τήν ύ- 
γείαν των διά φυσικών μέσων, είς άτομα άπηυ- 
δησμένα καί έχοντα ανάγκην ηρεμίας καί άνα- 

. παΰσεως, είς οικογένειας τέλος, αΐτινες θά ήσαν 

διατεθειμένοι ν’ άπολαύσωσι μήνας .τίνάς φυσι
κού βίου μακράν των ξενότροπων ηθών τής 
• Εσπερίας. Άλλ’ άπαιτεϊται προς τούτο πρωτο
βουλία και είδικότηο οΰκ ολίγη, καί μέχρκ οτου 
γίνωμεν ικανοί διά μεγάλα έργα, μάς έπιβάλλε- 
ται ν’ άποοτέλλωμεν τούς άρρωστους μας εΐς 
τό Davos.

Έν Κιονσταντινονπόλει.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΤΡΤΙΔΗΣ

ίατρις

ΔΥΟ ΣΤΑΓΟΝΕΣ
Μία σταγών είχε treat) έπί τίνος περικαλλούς 

ρόδου.

Ήτο ευτυχής έκεϊ, εις την μεθυστικήν τοΰ άν
θους ευωδίαν, και όταν άργότερον γλυκύς ο 

ήλιος έπρόβάλλε διϊ μέσου τών νεφών, ή ου
ρανία τής βροχής σταγών έχαίρετο στίλβουσα 
ως άδάμας ΰπδ τάς χλιαράς καί θωπευτικάς αύ- 

τοΰ ακτίνας.
Εύρεθείσα διι πρώτην φοράν ε'ς τήν γην, το 

πλάσμα τών αιθέρων έβλεπε γύρω μετά περιέρ

γειας, οτε αίφνης είδε πλησίον αυτής μίαν αδελ
φήν της. , , >

— Ε;μαι ευτυχής, πολύ ευτυχής, είπε, διότι 
οΰτω πως άπροόπτως ευρίσκω μιαν σύντροφον 

φίλην. "Ηρχισα νά ατενοχωροΰμαι μόνη εις το 
άγνωστον αΰτδ τδ μέρος. Μόλις εγεννηθην!...

— Και έγώ!, άπήντησεν ή άλλη.
— Τι ευτύχημα νά συναντηθώμεν ! θά σοΰ 

είπώ τήν ιστορίαν μου, εν συντομία.Εγεννήθην 

κατόπιν καταιγίδας δυνατής' έπεσα εκ τοΰ μεγά

λου εκείνου νέφους, α’ωρήθην ε’? το διάστημά 
καί αίφνης εΰρεθην έπί τοΰ ρόδου τούτου.

Καί με στόμφον προσέθεσε:
— Ε’μαι κόρη τοΰ ουρανού και τής θυέλλης' 

πλάσμα αιθεριονίΕ’μαι βρόχινη σταγώνίΚαΙ σύ;

— ’/2 έγώ, ειπεν ή άλλη ταπεινώς, δέν έλκω 
, τόσην υψηλήν καταγωγήν' Δεν εγνωρισα τον

αιθέρα, του όποιον μοΰ λέγεις. Καί εγώ μόλις 

πρδ μικρού εγεννήθην, άλλ' δχι απο νέφη, οχι 

εΐς του ουρανόν. Δύο ερυθροί εκ τοΰ πονου ο
φθαλμοί με έγέννησαν ! Είμαι δάκρυ !

— "Α! έκαμεν ή βρόχινη σταγών.
Καί πλήρης απορίας ήρώτησεν:
— Εγώ, δταν έπεσα επί τοΰ ρόδου αύτοΰ, 

τοΰτο έστεναξεν έξ ηδονής, και εγινεν άκόμη 
, δροσερώτερον. Σύ, δταν έπεσες, έστεναξεν έξ οδύ

νης καί τδ πέταλλον, τό όποιον ήγγισες, έμα- 
ράνθη.. Διατί;

— Μή ζητήσης ποτέ νά μάθης τδ διατι ! 

1 Προτιμώτερον νά τδ άεγνοής. πλάσμα αγνόν των 
αιθέρων ! Ε'σαι ήδη ευτυχής";

— Ναί! Είμαι ευτυχής, διότι έδωσα πλειοτέ- 

; ραν ζωήν καί δροοερότητα ε'ις το ωραίον αυτό 
άνθος. Και σύ ;

— 3ίϊ, έγώ είμαι πλειότερον ευτυχής ! Άπε- 
πλυνα τον ρύπον μεταμεληθείσης ψυχής !

' ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΤ

ΠΤΩΧΟΝ ΠΤΙΛΟΝ !

Ό άνεμος έφύσηξε πλέον δρμητικδς, είς τήν 
δρμήν δέ αύτήν μικρόν λευκόν τι πτίλον μετέ
ωρον υψώθη,

Πότε υψουτο δλίγον τί υψηλότερον, δταν δέ 
ή πνοή τού άνέμου έμετριάζετο, κατήρχετο 
μέχρι τοΰ έδάφσυς σχεδόν, όπότε ένδυναμου- 
μένη αΰτη, τό ήρπαζε καί πάλιν μακράν! Καί 
έκλυδωνίζετο όλοέν τό πτωχόν πτίλον κατά τήν 
ιδιοτροπίαν τοΰ άνέμου, καί έφέοετο έδώ καί 
έκεϊ πότε χαμηλά, πότε ύψηλά, μέ τήν αύτήν 
ίδιότοοπον ειρωνείαν, μέ τήν όποιαν ή δύναμις 
τής ειμαρμένης ώθεϊ τά βήματά μας είς τόν 
μοιραϊον στρόβιλον, μέ τήν αύτήν άδυναμίαν 
άφίνετο καί αύτό, δπως άφινόμεθα καί ήμείς, 
άνευ άνωφελοΰς άντιστάσεως, ίναντίον συντρι- 
βούσης ισχύος!

Έσκεπτόμην έπ’ αύτοΰ, καί του ώμίλησα. 
θά μέ γελάσετε ίσως !
Καί δμως, ναι ! τοΰ ώμίλησα !
Τοΰ ώμίλησα μέτήν μυστηριώδη έκείνην διά

λεκτον, ήτις είναι γνωστή μόνον είς τάς δυστυ
χείς ύπάρξεις και ήτις γίνεται άντιληπτή,καίτοι 
έάν ή όμιλία καί ή συμπάθεια δέν διερμηνευ- 
θώσι διά ζώσης φωνής, καί διά τής γλώσσης, 
ήτις πολύ μακράν τής ειλικρίνειας εΰρίσκεται, 
δταν διερμηνεύει, δχι τής καρδίας τάς άπλάς 
καί άγαθάς συναισθήσεις, άλλά τής κολακείας 
και τής ύπουλότητος τό πικρόν μέλι!

Τοΰ ώμίλησα καί τοΰ είπα :
—ΙΙτωχόν πτίλον ! Είσαι ή μόνη άνάμνησις 

μιας ζωής ! Έστόλισας μίαν μικράν τρυφεράν 
ύπαρςιν, καί έζωογονήθης άπό τήν ζωήν έκεί- 
νης και άπό τό σφρίγος έκείνης !

Έγνώρισας καί συ τήν ζωήν ! έδέχθης τάς 
θωπευτικός τοΰ ήλιου άκτίνας καί τήν δροσε
ρόν πνοήν τής αύρας. Έπροφύλαττες τό μικρόν 
πτηνόν καί ήσο ύπερήφανον έν τή Ικπληρώσει 
τοΰ προορισμού σου, δτι κάτι καί σύ συνέτεινες 
ε’ς τήν προφύλαξιν αύτοΰ άπό τό ψύχος καί 
δταν τοΰ χειμώνος ό παγετός ένέκρωνε κάθε 
πνοήν, σύ έμηδείας καί έλεγες ! ώ ! έγώ προσ
δίδω τήν ζωήνείς τό μικρόν πτηνόν καί χάρις 
τή θερμάνσει μου θά άποφυγη τό νεκρικόν φί
λημα τοΰ χειμώνος.!

Και έλεγες: Συντείνω, ναί! συντείνω είς μίαν 
ζωήν, είς μίαν θπαρξιν. ’Εγεννήθην δι’ έναν 

προορισμόν, καί έκπληρώ τόν προορισμόν μου! 
Άλλά ήδη; . . .

Ό παγετός τοΰ κακού καί ψυχρού χειμώνος 
ένίκησε άραγε τοΰ πτηνού τήν άσθενή δύναμιν 
ή τό πτηνόν, άφοΰ έπϊ τόσον καιρόν έδέχθη τήν 
περίθαλψΐν σου, ήδη τιναχθέν αίφνηδίως, ή καί 
δι’ αύτοΰ τοΰ ράμφους του σέ άπέσπασε;

Καί έάν τό πτηνόν ύπέκυψε είς τοΰ ψύχους 
τήν θανατηφόρον πνοήν, πόσον πικρόν τό πλήγ
μα, πτωχόν μου πτίλον ! Έάν δέ αύτό τοΰτο 
σε άπέσπασε, πόσον πράγματι δυστυχές είσαι, 
τοιαύτης άχαριστίας θύμα 1

'Η πνοή τοΰ άνέμου πνεύσασα αίφνης άντι- 
θέτως, τό έφερε ύπέρ τήν κεφαλήν μου·

Έτεινα τάς χείρας πρός τό λευκόν πτίλον, 
πλήν τοΰ άνέμου ή δύναμις τό παρέσυρεν έτι 
μακράν!

Ματαίως έπάλαιε καί τό έβλεπα μέχρις δτου 
έχάθη στροβιλιζόμενον, ύψούμενον είς τόν αι
θέρα, κατερχόμενον καί πάλιν ύψούμενον! Καί 
έχάθη τό πτωχόν λευκόν πτίλον είς τάς πτέ
ρυγας τής θυέλλης,φερόμενον πρός τό τέλος, τό 
όποιον ή ειμαρμένη τού προώρισε !

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΤ

ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ
Πώς καταριοΰμαι τή στιγμή 

τήν ώρα τήν ημέρα, 
εκείνη ποΰ έγεννήθηκα 

και βρέθηκα στή γή 
καί τή στιγμή ποΰ έξάνοιγα 
τά γαλανά σου μάτια 

καί σκλάβα τους έκάμανε 
τήν ΰπαρξί μου αυτή.,.

Καλλίτερα χίλιες φορές 

ναΰρισκα μαύρο μνήμα 
άν τά γλυκά τά ματια σου 

μ’ έκανγαν ζωντανό 
παρά στο δύκτι ποΰ 'μπλεξα 

τής άπιστης καρδιάς σου 
καί τώρα μοΰ είναι αόννατο 

γιά νά ξεμπερδευθώ! ! !..,

Ζάκνν&ο;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ
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Ο ΟΥΡΑΓΓΟΤΑΓΓΟΣ
Ό άν&ζωπόμοζφος πΐύήβις

Έπι τή ευκαιρία: τής δημοσιεύσεως τής εί- 
κόνος τοΰ φίλου κ. Έ. Μελιδόνη, εμπόρου ελε
φαντόδοντων, διατηροΰντος σχετικά γραφεία 
εν τφ Εσωτερικφ τής ’Αφρικής, ήτοι έν Μόν- 
γαλλά, Ρεζάφ, Λόκα, Γονδόκορο, Ά.βα, Δου- 
νοΰ καί Μπαμπίλι, διά τήν προμήθειαν ελε
φαντόδοντων, δερμάτων άγριων ζώων, πολυτί
μων λίθων κλπ, θεωροΰμεν επίκαιρον νά μετα- 
δώσωμεν τοίς ήμετέροις Αναγνώσταις σχετικάς 
τινας Ενδιαφέρουσας πληροφορίας περί τής κα· 
ταστάσεως τοΰ Αφρικανικού τούτον μέρους καί 
ιδίως περί τών σχέσεων οΰραγγοτάγγου καί 
άνθρωπον, ασχέτως προς δσα άλλοτε έγραψα- 
μεν έν τή «Φύσει» περί πιθήκων καί Ανθρω
πόμορφων ζώων.

Τό Απώτερον τοΰ Σουδάν έδαφος, τής μεσο
γείου ’Αφρικής διατελεϊ. είσέτι είς ήμιβάρβαρον 
καί πρωτογενή κατάστασιν, παρ’ 8λας τάς ύπαρ- 
χοΰσας Ευρωπαϊκά; κατακτήσεις καί τάς δση- 
μέραι συντελουμένας δδικάς καί Εμπορικός συγ
κοινωνίας. "Ολον σχεδόν τό εσωτερικόν μέρος 
τής ’Αφρικής διατελεϊ είς τήν κατοχήν καί διά- 
θεσιν τών ιθαγενών, τών πιθήκων καί ούραγ- 
γουτάγγων, τών Ελεφάντων καί κροκοδείλων,' 
τών δφεων κάί άγριων ζφων. ’Εκτάσεις με- 
γάλαι και Εκτεταμένοι κατοικοΰνται Ετι άποκλει- 
στικώς ύπό. ήμιαγρίων, πιθήκων καί θηρίων, 
οΰδείς δέ τολμά νά εισχώρηση είς τά διαμερί
σματα τοΰ άλλου·, διότι κινδυνεύει ή ζωή του, 
πάσα δέ Απόπειρα θεωρείται έπίθεσις. Μία τοι- 
αύτη εκτασις, ίσως καί πολλαί καθ’ δλην τήν 
’Αφρικήν, κατοικοΰνται ύπό οΰραγγοτάγγων 
καί άλλαι υπό πιθήκων, οΰδείς δέ τολμά νά τούς 
ένοχλήση. Έν τούτοι,ς. συμβαίνουν, πολλάκις 
συμπλοκαί καί Επιθέσεις Ευρωπαίων καί Ιθα
γενών κατ’ Αγελών Ελεφάντων καί ομάδων πι
θήκων πρός κατάκτησιν καί καταστροφήν με
ρών καί Εμπορίαν αυτών- οδίω βαθμηδόν θά 
εκλείψουν έκ τής· ’Αφρικής τά ζώα ταΰτα καί 
θά εισχώρηση δ Ευρωπαϊσμός.

Εί; μίαν τελευταίαν τοιαυτην συνάντησιν δ 
κ. Μελιδόνης κατώρθωσε μέσον τών ιθαγενών, 
οίτινες τόν συνώδευον, νά αιχμαλωτίσουν ένα 
τοιοΰτον,Αλλά μικρόν οΰραγγοτάγγον, 7 μηνών 
ήλικίας, εις τούς Αγρούς τών ιθαγενών, ένθα 
συνήθως καταφεύγουν πρός Αρπαγήν καρπών.

'Η μήτηρ του άντιληφθείσα τοΰτο ώρύετο 
καί ώρμησε κατά τών Αρπάγων, άλλ’ ούτοι τα
χέως κατορθώσαντες νά άπομάκρυνθώσι, μετέ- 
φερον τήν λείαν των.’Αποφεύγουν δέ νά κακο
ποιήσουν τούς ούραγγοτάγγους, διότι Ανιλεώς 
καί ούτοι κατόπιν Εκδικούνται.

Ή έναντι είκών παρίστησε τόν κ. Μελιδό- 

νην κρατούντα τόν φίλον του ή μάλλον τό τέκνον 
του πλέον επί τών γονάτων του καί επιδαψιλεύ- 
οντα τάς πατρικός περιποιήσεις του ’Αλλά και 
ούτος θεωρεί έκτοτε ώς πατέρα του αυτόν.

Εϊδομεν εσχάτως Εν Καΐρφ τόν μικρόν αύτόν 
οΰραγγοτάγγον, δν μετέφερεν είς τόν οίκον του 
καί διατηρεί ώς παιδίον του. Έχει συμπαθε- 
στάτην τήν συμπεριφοράν. Συντρώγει είς τήν 
τράπεζαν του, χρώμενο; πινακίου, ποτηριού 
καί περονίου, παίζει ως παιδίον μετά τοΰ μι- 

Ό κ· Μτλιδόνης μττά τοΰ φίλου του.

κροΰ υίοΰ του, μετά πάσης εμπιστοσύνης συμ- 
περιφερόμενος, διότι οί ούραγγοτάγγοι είοίν 
Αγαθοί, ήπιοι, ά'κακοι καί περιποιητικοί, Εκτε- 
λει δέ καί διαφόρους ύπηρεσίας εν τφ οϊκφ. Μό
νον ότι δέν δύναται νά δμιλήση καί τοΰτο φαί- 
νειαι πολύ τόν λυπεί.

Ή επομένη είκών μας παρίστησι μίαν έτέραν 
σχετικήν σκηνήν ούραγγοτάγγου. διαιτωμένου 
Εν Ανθρωπίνφ οϊκφ. Έτυχεν, ώς βλέπετε, νά 
Ασθενήση καί τόν περιποιούνται ώς Ανθρωπόν 
των, διότι καί αυτοί αν ήσθένουν, θά τοίς 
Ανταπέδιδεν ούτος τά ϊσα. Πολλάκις δέ δ ού- 
ραγγουτάγγος εν τοιαύτη συμβιώσει έφοράθη 
καί τήν ζωήν του θυσιάζων καί τά πάντα ύπέρ 
τοΰ κυρίου του.

Πόθεν προέρχεται ή Αλληλοσυμπάθεια αυτή; 
“Υπάρχει όντως συγγένεια μεταξύ Ανθρωπό
μορφων πιθήκων καί ήμών ;

’Αληθώς δ άνθρωπος διά τής έξελίξεως είναι 

Επακολούθημα κατωτέρων ζφων καί τέλος τοΰ 
ούραγγοτάγγου;

Οΰδείς βεβαίως πώποτε Ετόλμηοεν δριστι- 
κώς καί επιχειρηματικώς ν’ Απόδειξη τό τοιοΰ- 
Τον, παρά τήν σωματικήν προσομοιότητα αυ

ΔΥΟ ΛΑΛΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ ΣΥΒΕΙΜΟΟΥίΡΕΝΟΙ

τρητος απόστασις. Τό βέβαιον είναι, ότι δ 
οΰραγγοτάγγος υπερέχει τών άλλων ζφων, ότι 
ή Αντίληψίς του είναι μεγαλειτέρα καί οτι σέ
βεται τήν ευγένειαν τού Ανθρώπου.

Έν τούτοις δέν ύπάρχει Ελπίς, ότι θά δυνηθή 
ποτέ νά έκπολιτισθή καί πολιτισθη καί φυσ,κώς 
πάντοτε οίος υπάρχει θά ήναι. 

τών καί τήν Αρχέγονον σχετικήν κατάστασιν τοΰ 
Ανθρώπου, δτε βλέπομεν αυτόν γυμνόν, πλα· 
νώδη, ήμιάγριου, τριχωτόν, εν σπηλαίοις διαι- 
τώμενον, αναρριχώμενον, Ανθρωποφάγον τέλος 
κτλ. κτλ. Μεταξύ ήμών καί αυτών ύπάρχει αμέ-

Τοιοΰτος λοιπόν δ οΰραγγοτάγγος- ανθρω
ποειδής μέν κατά τύπους τό πλεϊστον, Αλλά 
ζώον κατ’ ουσίαν.

Φ. Π-
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ΦΓΓείραμα άντανακ^άβεαις

Τοποθετήσατε εκατέρωθεν μιας ύαλίνης πλα
κάς, όνος παραθύρου έπϊ παραδείγματι, δυο 
κηροπήγια, εφ’ ών νά υπάρχουν ομοιΊ εις ύφος 

κηρία.
Τό κηρίον, τό όποιου είνε τοποθετημένου προ 

τοΰ ανοικτού μέρους τοΰ παραθύρου καϊ φωτί
ζεται ύπό τού φωτός τής ήμέρας θ'αντανακλα- 
σθή έπϊ τής ύαλου ώς έν κατόπτρω και η εικων 
τού κηρίου τούτου θεωμέυη έξ άντανακλάσεως 
έν τφ ύελοπίνακι θά έπιβληθή τοΰ άλλου κηρίου 
τού έκ τής διαφανείας τής ύαλου θεωμενου.

μοποιηθούν άργότερα, διατηρούνται άφ' εαυτών. 
Έν πάσει περιπτώσει θέσατε όλάγην ναφθαλίνην 

ei? τό μέρος οπού θα τά φυλάξετε.

Διά καθαριόμύν τών οβίδων
Έάν ζητείτε αλοιφήν oiri καθαρισμόν καί 

στίλβασιν των ef ορειχάλκου οβίδων προμηθευ- 
θήτε απο τά χρωματοπωλεία την πάσταν «Kos- 
tnos» (Κόσμος) ήτις φέρει επί τοΰ κυτίου την 
γηίνην σφαίραν. Έάν θέλετε νά χαράξητε γράμ
ματα δόνασθε νά μεταχειρισθήτε νιτρικόν όξύ 

(acide nitrique. azotique, aqua forte,) προσέ
ξετε δμως νά μή καύσητε και τάς χείρας σας με 
αυτό’ θά μεταχειρισθήτε ξυλάριον πρός γραφήν.

Έαν δέν -εΰρετε τήν πάσταν «κόσμος» μετά- 

χειρισθείτε οξαλικόν όξύ (acide oxalique) 10 
μέρη καϊ θεϊκόν όξύ (acide sulfurique) 
5 μέρη ταΰτα θ.ί διαλύσητε είς ύδωρ 
(100 μέρη) καϊ θά τρίφητε τάς οβίδας διά 

τοΰ διαλύματος τούτου καϊ κρητίδος (craie 
preparee) μέ ύφασμα, άντί κρητίδος (κοι
νώς κιμωλίας)δύνασθε νά χρησιμοποιήσετε 
καϊ γύφον πρός στίλβωσιν. Το οξαλικόν 

δέ όξύ eli'e δηλητήριου, και προσέχετε 
πολύ.

•Γττικόλληάις φύλλων χρυάού
Ή έπικόΧλησις φύλλων χρυσού δύνα

ται υά γίνη διά διαλύματος ϊχθυοιόλλας 
ε'ς ύαλον 5 °-0 ή διϊ μίγματος λεύκωμα 

τος αυγού μεθ' ύδατος και επομένως βερ- 
ιικώσεως των γραμμάτων τοΰ χουσοΰ δι 
βερνικιού έκ γομαλάκκας.

Είπατε ήδη «ϊς φίλον σας τοποθετημένου πα- 
ραπλεόρως τοΰ πρώτου κηρίου, δτι σκοπεύετε 
νάνάφετε τό όπισθεν κηρίον διά 

μέσου τής ύαλου.
Τό πείραμα δέν είνε καθόλου δύσκολου. Άνά- 

φάτε δια πυρείου τό ένώπιόν σας κηρίον καϊ 
άμέσως θά νομίσετε άμφότεροι, ότι και τό όπι
σθεν τής ΰάλου ηναφεν.

did τοιούτων οπτικών πειραμάτων πολλά παί- 
γνια επιτυγχάνονται, πλε'στα δέ μαγικά θεά
ματα καϊ ταχυδακτυλουργίαι έν τοίς θεάτροις 
ποικιλιών, προπαντός εμφανίσεις φαντασμάτων 
καϊ σκελετών κτλ. διά τοΰ αντικατοπτρισμού 
ούτω γίνονται.

Κηλϊδες {λακκώματος
Τρίβομεν σταθερώς με καθαροί τερεβινθέλαι- 

ον, το οποίον μέχρι τοΰδε άπεδείχθη άριστον 
μέσον, υπερτερεί δε αύτοΰ ίσως μόνον τό χλω
ροφόρμιου.

Κατά τής πτώόεως τής κόαης.
Τά φυσικά μαλλιά τών γυναικών, τά όποια πί
πτουν συνήθως κατά τό κτένισμα διά νά χρησι-

i ιατί χαλούν τά τρόφκια έν καιρφ καταιγίδας;
Πρό πολλοΰ είναι γνωστόν, δτι ώρισμένα τρό

φιμα, ώς τό γάλα, τό κρέας, τό κυυήγιον, ό 
ζωμός κλπ. αποσυντίθενται ταχύτερου άμέσως 
μετά μίαν καταιγίδα, ή μέ σχετικήν μεγάλην 
ζέστην. Μέχρι τοΰδε απέδωκαν τό φαινόμενου 

αυτό el· ηλεκτρικήν έπίδρασιν και ιδίως είς το 
όζον. Τώρα όμως ό έν Παρισίοις καθηγητής 

Ί rillat τοΰ ινστιτούτου ΙΙαστέρ, εκαμενεϊςτό 
ζήτημα νέας έρεύνας, αί όποίαι καταστρέφουν 
τήν παλαιάν ιδίαν και δίδουν μίαν νέαν έξήγη- 

σιν. Καϊ ε'ις παλαιοτέραυ του εργασίαν ήδυνήθη 
ό Γάλλος σοφός ν' άποδζίξη, δτι μικρότατα ποσά 

σεσηπότων αερίων άρκούν δύά νά επιταχύνουν 
τήν άποσΰνθεσιν, λ. χ τού γάλακτος. Γνωστόν 
είναι δτι αί ατμοσφαιρικοί εκκενώσεις τής καται

γίδας υποβοηθούν τήν άυάπτυξιυ τών «Ις τήν 
γην καί είς τ' άντικείμενα έμπεριεχομένων αε
ρίων' ούτως εξηγείται, δτι μετά τήν καταιγίδα 
γίνονται πολύ αϊσθητότεραι αί διάφοροι όσμαί. 
Δύναται λοιπόν νά θεωρηθή ώς πιθανόν, δτι ή 
ισχυροτέρα αύτή έξάτμισις έχει στενήν σχέσιν 

με τήν έπιταχυνομένην άποσύνθεσιν τοΰ γάλα
κτος καί τών άλλων τροφών.

SY5 
Τ f Τ

ΠΡΟ τον Τ^ΦΟΥ*

U

ύπό τοΰ δπλου 

αδελφότητος.

Καί ό στρατός όντως έ

χει τάς υπέροχους στιγμάλ 

του !

%

ταπ ΗρηήΚό 

& VF

Ιζφ! ό στρατός έχει τάς υπέροχους στιγ- 
μάςτου και μία τοιαύτη είνε και ή διά τής 

έναντι εϊκόνος μας αυαπαράστασις μιας 

γλυκυτάτης καί συγκιιητικωτάτής σκηνής. 

Οι ύπολειφθεντες έκ τού λοχου 

• W μετά τήν τρομεράν μάχην έιλίγοι συ
νάδελφοι τών γενναίως πεσόν- 

των και προσφάτως ταφέντωυ 

ηρώων αιωπηλώς προσήλθον 

τήν νύκτα πριν ή άπομακρυν- 

θώσι τής απαίσιου σκηνής ν α- 

ποχαιρετήσωαιν αυτούς έυ αύ· 

τφ τώ πεδίω τής τιμής τής 

πατρίδας.

Καί γονεικλινώς καί έν κατανη- 

ξει κλαίουτες καί προσευχόμενοι 

έκτελούσι καθήκον επιβεβλημένου 

καί τής

ΜΕΤΆ ΤΜΝ ΜΚΧΗΝ
Πρό τον νωπόν τάφον τωυ ουναόίλφων των.
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ΤΡΑΓΙΚΗ WASTES
ftlsphS! τί)ν αίθουσαν τοΰ θεάτρου ύπερ- 
QjSp πληρωμένην ήδη, οί θεαταί ήρχισαν 
^Sbs ν’ άγησυχούν. Ήτο τοΰτο τό σύνη 

θες έκλεκτόν κοινόν τών έκτάκτων θεατρι
κήν παραστάσεων.

Μετά δύο μηνών οδυνηρός προσπάθειας, 
κατά τάς όποιας οί άοιδοί άπεδοκιμάζοντο 
και άπερρίπτοντο, ό εργολάβος τοΰ θεάτρου, 
ό μπάρμπα—Βώ, είχεν αποφασίσει νά ύπο- 
στή μεγάλην θυσίαν, διά ν’ άποφύγη τήν 
χρεωκοπίαν. Και άντί γενναιότατης άντι- 
μισθίας προσεκάλεσε τήν άοιδόν, ήτις είχε 
κατακτήσει τήν εύνοιαν του κοινού κατά 
τάς δύο προηγούμενος περιόδους. Μόνη 
αυτή ήδύνατο νά τόν σώση έπαναφέρουσα 
τό άποσκιρτήσαν κοινόν είς τό έρημωθέν 
θέατρον. Ήρκεσε δέ μόνη ή έμφάνησις τοΰ 
ονόματος τηζ είς τό πρόγραμμα, όπως πλη- 
θυνθώσιν αί έγγραφοί τών συνδρομητών. 
Τήν εσπέραν έκείνήν άκριβώς έμελλε νά 
άναλάβη τον ρόλον τής Μιμής είς τήν«Μπο· 
έμ», δστις ήτο ή μεγαλειτέρα έπιτυχία τοΰ 
σταδίου της. "Οθεν οί εύαίσθητοι συνέρρευ- 
σαν άθρόοι μέ τήν έλπίδα ιάχύσουν και 
πάλιν δάκρυα συγκινήσεως. Άλλ’ ή ώρα 
τής ένάρξεως τοΰ θεάματος είχε παρέλθει 
ήδη άπό ενός τετάρτου καί ή αύλαία έξηκο- 
λούθει. μένουσα έπιμόνως καταβιβασμενη. 
Διά νά διασκεδάσουν τήν άνίαν των οί θε
αται έποδοκρότουν συνεχώς, ή έκτυπων έπί 
τών θρανίων τάς ράβδους των, φωνάζοντε·.:

— Αύλαία I Αύλαία I
Τό υπερώον έθορύβει καί άντήλλασσεν 

άστεϊσμοΰς μετά τών έν τή πλατείς
— Θά καθυστερή βεβαίως ή κυρία Ναρ

βόνη είπε πρός τόν γείτονά του, κάποιος 
κύριος καλώς πληροφορημένος, διότι βλέπω 
τό κάθισμά τοΰ συζύγου της άδειανδν. Ή 
ΛευκήΝαρβόνη, ό τόσον άνυπομόνως άνα- 
μενόμενος θεατρικός άστήρ, είχε κρίνει 
προτιμώτεροννάέξασφαλίση τό οικογενεια
κόν της όνομα, ώφειλε δέ τήν μεγάλην της 
έπιτυχίαν είς τάς πόλεις άφ’ δσας διήρχετο, 
είς τούς έξης δύο λόγους : πρώτον είς τήν 
εύλύγιστον φωνήν της, τήν οποίαν έβοήθει 
ή έπιτυχής μέθοδος τοΰ ή,σματός της καί είς 
τήν άνεπίληπτον διαγωγήν της. Ώς έξοχος 
καλλιτέχνις ήτο διά τάς κυρίας τοΰ τόπου 
άπαράμιλλος τής μουσικής διδασκάλισσα· 
διά τοΰτο δέ αΐ γυναίκες ένήργουν μετά 
ζήλου διά τών συζύγων ή τών άδλφών των, 
ύπέρ τής έπανόδου της. Νυμφευθεϊσα ένω- 

ρίς τόν άνδρα, τόν όποιον ήγάπα όσον καί 
τήν τέχνην της καί δστις ιήν έλάτρευε, ήτο 
άληθώς ευτυχής.

Ό δέ σύζυγος έτήρει μέ πολλήν σύνεσιν 
καί ευστοχίαν τό δυσχερές πρόσωπον τοΰ 
συζύγου θεατρικής έξοχότητος. Συμπαθής 
είς πάντας, ύποχρεμπικός, άφωσιωμένος είς 
τήν σύζυγόν του, άπό τής όποιας ήτο άνα- 
πόσπαστος, .παίζων τήν παρτίδα του είς τό 
καφενειο.ν τοΰ θεάτρου μαζύ μέ τούε έγχω- 
ρίους κριτικούς, έγίνωσκε ν’ άπευθύνη πρός 
πάντας φιλόφρονας λόγους. Δι’ είδικοΰ όρου 
έν τώ συμβολαίιρ τής άοιδοΰ εδικαιούτο νά 
έχη μίαν έδραν έν τή πλατείς., είς τήν 
όποιαν έκάθητο διαρκώς, οσάκις παρίστα- 
νεν ή σύζυγός του καί δέν έφοβεΐτο μήπως 
γελοιοποιηθή, δίδων πρώτος αύτός τό σύν
θημα τών χειροκροτημάτων. Αύτήν δέ τήν 
λεπτομέρειαν ύπηνίσσετο ό καλώς πληροφο
ρημένος κύριος.

— Ό διευθυντής ! ό διευθυντής ! έφώνα- 
ζον ήρεθισμένοι οί θεαταί.

Μετά πολλάς προσκλήσεις ή αύλαία ήρθη 
καί ό προσκαλούμενος διευθυντής ένεφανί· 
σθη, φορέσας έν σπουδή τό άπαραίτητον μέ- 
λαν ίμάτιον.

— Έν I δυο ! τρία I...
Μεγάλη τή φωνή τό άκροατήριον ήρίθμησε 

τάς έπιύεβλημένας ύποκλίσεις του.
— Κυρίαι καί Κύριοι, είπεν, ή κυρία 

Ναρβόνη, παθοΰσα έξ αίφνηδίου άδιαθεοίας, 
έπικαλείται τήν έπιείκειάν σας καί σάς πα- 
ρακαλεί νά τής χορηγήσετε ένός τετάρτου 
άκόμη καιρόν.

— Μπίς! μπίς! έκραύγαζον οί αστείοι τοΰ 
ύπερψου, ένφ ό διευθυντής άπεσύρετο έν 
τώ μέσιρ τοΰ θορύβου τών έπαναλαμβανο- 
μένων συνδιαλέξεων.

Άλλ’ έκείθεν τού προσκηνίου άλλη διε- 
δραματίζετο σκηνή.

Περί τήν όγδόην ώραν ό μπάρμπα - Βώ 
μόλις άπετελείωνε τό δεϊπνον του, δτε ό 
διευθυντής τής σκηνής είσώρμησε άσθμαί- 
νων είς τήν μικράν τραπεζαρίαν.

— Κύριε προϊστάμενε! είπεν αύτώ έν βίιι, 
ή κυρίά Ναρβόνη ειδοποιεί, ότι δέν θά παίξη 
άπόψε καί ότι πρέπει νά έζαργυρωθοΰν τά 
εισιτήρια.

Ό θεατρώνης όλίγον έλειψε να πνιγή έκ 
τής οργής καί έκπλήξεως.

— Τί διάβολο μοΰ ψάλλεις! Νά όξαργυ- 
ρωθοΰν τά εισιτήρια; Θά έτρελλάθης, Λαν- 

δρεμόλ!. .. Τί τήν έπιασε αύτήν τήν κυράν 
τώρα ;

— Είναι πολύ άσθενής,... έπειδή ό σύ
ζυγός της...

— Έσκοτισθήκαμε, βλέπεις, διά τόν σύ
ζυγόν της!... Θά πάγω έγώ νά τήν φέρω 
άμέσως!... Έξανακούστηκε ποτέ νά χαθή 
μία τέτοια ώραία είσπραξις!...

Καί ό μπάρμπα - Βά>, κεντριζόμενος έκ 
τοΰ φόβου, μήπως άπολέση τήν εϊσπραξιν, 
ώρμησε βιαστικός πρός τήν κλίμακα.

— Κάμετε τόπον, καρακάξες ! είπεν, άπω- 
θών δύο τοΰ χοροΰ, άς συνήντησεν έκεϊ.

Καί έντός ολίγων στιγμών έφθασε καί 
ένέσκηψεν ώς καταιγίς είς τήν κατοικίαν 
τής καλλιτέχνιδος. Άλλ’ άπό τής εισόδου 
τοΰ θαλάμου ή όργή του ύπεχώρησε πρό 
τής καταπλήξεως, ήτις έδικαιολογεϊτο έκ 
τού θεάματος είς ύ παρέστη.

Είς τό σκιόφως διέκρινε γυναίκα συσπει- 
ρωμένην, συγκλονιζομένην ύπό παρατετα- 
μένων λυγμών, παρά τινα κλίνην, ένθα κα· 
τέκειτο ακίνητος άνήρ τις πελιδνός. Ή χυ- 
δαιότης τοΰ επί ένοικίιρ κατεχομένου δω
ματίου μετ' έπίπλων καθίστα πενθιμωτέραν 
τήν εικόνα.

— Τί συμβαίνει ; ήρώτησεν.
Άλλ’ ούδεμία άπάντησις τώ έδόθη. Τότε 

δέ πλησιάσας έτι μάλλον είς τήν κλίνην, εί- 
δεν ότι ήτο νεκρός.

— Πτωχή μου κόρη ! ... έψιθύρισεν μη
χανικώς.

Άλλ’ εύθύς κατόπιν ή συναίσθησις τής 
άτομικής του θέσεως έπανήλθεν έντός του, 
έζορίζουσα πάσαν άλλην σκέψιν καί τή λέ
γει μετά θάρρους:

— Κανείς δέν γνωρίζει τό λυπηρόν γε
γονός; Καλά, μήν είπήτε είς κανένα τίποτε. 
Αύτό δέν πρεπει νά σάς έμποδίση νά παρα
στήσετε. Δέν είναι άλήθεια;... Δέν θά κά
μετε τέτοιο πράγμα!...

’Εκείνη ένευσεν άποφατικώς διά τής κε
φαλής.

—Είνεάνάγκη, σάςλέγωΙ.,Δένήμπορεΐτε 
νά μάς άφίσετε έτσι!..Συλλογισθήτετήν θεα
τρικήν περίοδον, όποΰ χαντακώνεται... τούς 
συναδέλφους σας ποΰ θά μείνουν στήν ψάθα! 
Ένθυμηθήτε τό παράδειγμα τοΰ μεγάλου 
μας Μολιέρου!..

Βασανιζόμενος έκ τού τρόμου τής χρεω- 
κοπίας, έξεστόμισε πάν δ,τι τοΰ ήρχετο είς 
τήν σκέψιν' ώμίλησεν εύγλώττως, έθιξεν 
όλας τάς χορδάς, μέ τόσον πάθος, ώστε ή 
δυστυχής, τήν όποιαν μετ’ άσυνειδήτου έγω- 
ϊσμοΰ καθυπέβαλε είς φρικτόν μαρτύρων, 
είς τό τέλος ένέδωκε.

Δρομαίος, μέ ΐάς δύο βραχείας κνήμας 
του γοργώς κινουμένας ύπό τήν όγκώδη γα
στέρα του, έπανέλαβε τόν πρός τό θέατρον 
δρόμον, καί έφθασεν έκέϊ άπομάσσων τό μέ- 
τωπον.

— Δέν είνε τίποτε!., άνήγγειλε' τώρα 
θά έλθη... Λανδρεμόλ, άνάγγειλέ το είς τό 
κοινόν, σέ παρακαλώ... Μία μικρά άδιαθε- 
σία άπλώς... Άς υπομένουν ένα τέταρτον!.

— Πολύ καλά, κύριε!..
— Ά, παιδιά μου!, τί έίτιτυχίαΙ.. Νά είχα 

τέτοιες τόν καιρό ποΰ έπαιζα δράματα, σή
μερα δέν θά έτραβοΰσα δία τραβώ!..

Ούτως έλάλει ό μπάρμπα - Βώ, έξακολου- 
θών ν’ άπομάσση τό μέτωΛον.

Τέλος ή ορχήστρα ήρχισε ν’ άνακρούη 
τήν μουσικήν τής «Μποέμ» καί ή αύλαία 
άνυψώθη, άποκαλύπτουσα τό ταπεινόν δω
μάτων τοΰ Ροδόλφου. Ότε ή Μιμή ένεφα- 
νίσθη, τριπλοΰν χειροκρότημα έχαιρέτησε 
τήν είσοδόν της. Ωχρά ύπό τό πυκνόν στρώ
μα τοΰ ψιμμυθίου, μέτούς οφθαλμούς φλο
γερούς, τάς χείρας ψυχρός, τόν λάρυγγα 
ξηρόν, ή ταλαίπωρος γυνή έκινεΤτο άς αύ- 
τόματον. Έν τή ταραχή της έλησμόνησε νά 
χαιρετήση τό κοινόν καί νά τό εύχαριστήση 
διά τήν ένθουσιώδη ύποδοχήν.

Έπειτα κατελήφθη ύπό τής καλλιτεχνι
κής συγκινήσεως, σφοδροτέρας καί έντελε- 
στέρας τοΰ συνήθους. Ύπεκρίνετο καί έψαλ
λε μετά πάθους, οίονεί διπλασιάζουσα τάς 
δυνάμεις της. "Οθεν έφάνη ύπερτέρα έαυτής 
καί μειέδωκεν είς τό άκροατήριον τήν ιε
ρόν φρικίασιν, ήτις καταλαμβάνει καί αυ
τούς τούς μάλλον άδιαφόρους.

Καί αύτός δέ ό γέρων Βώ, συγκεκινημέ- 
νος, άπέμασσεν έν δάκρυ άπό τήν άκραν 
του κροκοδειλείου οφθαλμού αύτοϋ. Ύπό τό 
βάναυσον καί άπότομον ήθος του έκρυπτε 
καρδίαν όχι κακήν. Τώρα δέ δτε τά συμφέ- 
ροντά του έξησφαλίζοντο, έθαύμαζεν όλο- 
ψύχως τήν Ικανότητα τής μισθωτής του. 
Κατά τό πρώτον διάλειμμα ώρμησε καί τήν 
έσφιξεν εις τάς άγκάλας του, προσέφερεν 
είς αύτήν έν άναληπτικόν καί τήν ηύχαρί- 
στησε μετά κωμικής συγκινήσεως.

Αύτη δέν ήξευρε πώς νά τόν άποκρούσή. 
Έπεθυμοΰσε νά μένη μόνη, αίτιωμένη τόν 
έαυτόν της, διότι δέν ήδύνατο νάμεριμνήση 
καί νά σκεφθή είμή μόνον περί τοΰ προσφι
λούς της νεκρού, έβιάζετο νά τελειάση τήν 
μισητήν έκείνην παράστασιν, νά έξέλθη τοΰ 
θεάτρου καί νά εύρεθή πάλιν μόνη μέ τήν 
οδύνην της. Όθεν άνυπομόνει καί έζήτει 
νά συντομευθοΰν τά διαλείμματα.

Άπό σκηνής είς σκηνήν ή παράστασις'
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μετετρέπετο είς θρίαμβον καί αί προσκλή
σεις έπολλαπλασιάζοντο.

Έν τούτοις κατά τό τελευταίον διάλειμμα 
ή άλήθεια ήρχισε ν’ αποκαλύπτεται.

*
* 4

Άπό τοΰ θυρωρού μέχρι τής όρχήστρας, 
άπό τής όρχήστρας μέχρι τών έδρών, άπό 
τών εδρών μέχρι τών θεωρείων διέτρεχε 
φήμη, ποικιλλόμενη ύπό παντοίων σχολίων. 
Οί μέν έλεγον, δτι ό σύζυγος έψυχοράγει, 
οί δέ δτι εϊχεν έκπνεύσει. Τινές έσχολίαζον 
τήν άναισθησίαν τών γυναικών τοΰ θεάτρου· 
άλλ’ οί περισσότεροι έκατηγόρουν τής σκλη
ρότητα τοϋ θεατρώνου, δστις τήν ήνάγκασε 
νά παριστάνη εις τοιαύτην στιγμήν.

Κατά τήν τελευταίαν στιγμήν εις τών 
συνδρομητών έπευσε.πρός τινα άνθοπώλιδα, 
θέλων ν' άγοράση άνθοδέσμην καί νά τήν 
προσφέρη είς. τήν Μιμήν, ώς δείγμα τής 
συμπάθειας του.

Ότε ήρθη ή αυλαία, ή δυστυχής Ναρδόνη 
αύτήν τήν φοράν δέν έσχε τήν άνάγκην 
νά καταφύγη είς τεχνητόν τι μέσον διά νά 
δείζη άμα τή είσόδφ της εΐς τήν σκηνήν μορ
φήν έπιθανάτιον. . .

Ό κρότος τών χειροκροτημάτων ένηλλάσ- 
σετο μέ τόν θροΰν^ τών.μανδηλίων, 3ι’ ών 
άπεμάσσοντο οί οφθαλμοί

Κατακαιομένη έκ τοϋ πυρετού, έρρόφησε 
τό ποτήριον τοΰ ΰδατος, δπερ έτεινε προς 
αύτήν ή Μυζέττα, ,,Ό.Ροδόλφος τήν έζήπλω-' 
σεν έπί τής κλίνησ, άδων : «Σιώπα,.... άνα-.
παυσου ! . .» Τότε, περιδάλλουσα διά τών 
βραχιόνων τόν τράχηλον τοΰ άοιδοΰ, ήρ· 
χισε τό άσμα της: «Θέλεις, Ροδόλφε, νά...», 
αί λέζεις ...... μέ κρατήσης μαζύ σου ;» 
έπνίγησαν είς τόν λάρυγγά της. "Εκλινε 
τήν κεφαλήν πρός τά όπίσω καί κατέπεσεν 
έπί προσκεφαλαίου.,

Ή όρχήστρα· έσταμάτησεν. Άπό τοΰ πα
ρασκηνίου μία φωνή έκραύγασε;

— Κάτω ή αυλαία!
Ό ιατρός τοΰ θεάτρου κατέλιπεν έν ταχει 

τήν έδραν του.
Ή αύλαία κατεέιδάσθη καί άνυψώθη πά

λιν μετά τινας στιγμάς έν τώ μέσψ τών 
φρενητιωδών έπευθημιών τοΰ άκροατηρίου, 
τό όποιον ένόμιζεν έτι, δτι έζηκολούθει τό 
θέαμα.

Άπό τής όρχήστρας ώραία άνθοδέσμη 
έτείνετο πρός τήν έζοχον καλλιτέχνιδα. 
"Εκυψε καί τήν έλαδεν ό διευθυντής τής 
σκηνής.

— Κυρίαι καί κύριοι, ειπεν ούτος, συν- 
τριδείσα έκ τής οδύνης της ή συνάδελφός 
μαςκυρίαΝαρδόνη, έζέπνευσεν ένώπιόν σας.

Καί στραφείς πρός τήν ταλαίπωρον Μι
μήν, ήτις έκειτο ακίνητος μέ τάς χείρας 
έσταυρωμένας έπί τοΰ στήθους, έπέθηκεν έπί 
τοΰ νεκρού της τήν ταινιοστόλιστον άνθο- 
δέσμην.

Οί θεαταί έσπευσαν άθρόοι ν’ άπέλθουν. 
Έπί τής σκηνής δέ ό μπάρμπα - Βώ, άμι,~ 
χανών έκ τής περιστάσεως τόσον, ώστε νά 
λησμονή τήν ίδικήν του θέσιν, άνεφώνησε 
μέ έμφασιν θεατρικήν:

— Ά, παιδιά μου! Τί θάνατος!... τοΰ κα
θήκοντος!.,.. δπως ό μέγας Μολιέρος μας!

G- DE. RAULIN

Ό Φειδία; έποιμσε την Άφροδίτην τών Η
λείαν πατώσανχελώνην, θέλων νά διδάξη έκ 

τούτον τά; γυναίκας, οτι οφείλουν νά οικουρούν 
Kat να σιωπούν.

★

Πρόσεχε νά έπωφελήσαι καθ' έκάστην άπό 

Tri; περιστάσεις, τάς όποια·; η θεία Πρόνοια 
άφθόνως σοι παρέχει.

*
Πτωχαϊ ιδέαι με πομπώδεις φράσεις προσο

μοιάζουν με την γελοιαν έντύπωσιν παιδιών με 
μεγάλα φορέματα.

*
Η αφροσύνη ώς αδυναμία ε'νέ τι οικτρόν, 

αλλ η αφροσύνη ως δύναμις είναι ’όμως πράγμα 
τρομερόν.

*

"Ανθρωπος χωρίς εργασίαν, είναι της κοινω
νίας ή κακογλωσιά.

*

"Οστις έκτελεί μέχρι κεραίας τό καθήκον του, 
ουδέποτε άφίνει τι ημιτελές, επομένως άκατα- 
παύστως και παντοιοτρόπως κερδίζει.

I
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0 ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ
Τόν είχα γνωρίσει σέ μιά άπ’ τή; πρώταις 

έκεΐνες μάκρυνες πορείες τής Μακεδονίας, τήν 
εποχή ποΰ είχε Αρχίσει πλέον ο πρώτος πόλε
μος. Άπό τότε ήταν ό άχώρισιος σύντροφό; 
μου. Τόν είχα άγα·ιήσει μ’ όλη μου τήν καρδ.ά 
γιατί ήταν πολύ Αγαθός καί άξιος άγαπης με 

τά καλά του ποΰ είχα νοιώσει προτερήματα. 
'Οσάκις δέν τόν έβλεπα ανησυχούσα,^ δπως κι’ 
αυτός γιά μένα.Άφησε, καθώς μοΰ έλεγε, την 
μητέρα του καί δύο άδελφες, δταν κηρυχθηκεν 
ή έπιστράτευσις κι’ έτρεξε άπό τους πρώτους 
στή φωνή τής Πατρίδος, ένφ αυτές κλα.όντας, 
τόν Αποχαιρετούσαν. Ήταν δηλαδή ο μοναχο- 

γυιός καί ό μόνος προστάτης των. Τό σπουδαι- 
ότερον δμως εινε,δτι ήταν γενναίος καί άφοβός 
μαχητής. γιατί σέ κάθε μάχη ποΰ τύχαινε νά 
λάβη μέρος, ο'ιρμοΰσε μέ μανία πάντα ’μπρός, 
χωοίς νά τόννοιάζη καθόλου, αν θα σκοτωθη. 
Λυτό, «Απεναντίας μάλιστα, Οά ήταν γι’ αυτόν 
μεγάλη χαρά, χαρά, γιατί θά έθυσιαζόιαν γιά 
χ.ίρι τής Πατρίδος, τής λατρευτής Πατρίδος. 
Μόνο γιά τού, δικούς του θάταν δεινή θλίψις 
χαί Απελπισία. Πολλές φορές ποΰ τόν έβλεπα 

νά πυροβολή πρός τόν εχθρό γονυπετώς. ένφ 
’μεϊς πυροβολούσαμε πρυνηδόν, τοΰ φώναζα' 
«Τί κάνεις αύτοΰ .... σκύψε .... θά σκοτωθής.» 
Αυτός δμως εννοούσε νά έξακολουθή κάνοντας 
τή δυυλειά του καί εΐς άπάντησι μοΰ έλεγε. 
«Άφησέ με να τους φάω !...»

Καμμιά φορά δταν κάναμε λόγο γβαύτούς 
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ποΰ κάθονταν εδώ στην παληά ‘Ελλαδα, τους 
«κουραμπιέδες» δηλαδή, κι’ έκαναν χάζι μέ τό 
δόλιο στρατό, ποΰ πολεμούσε Ανδρειωμένα γιά 
νά ελευθερώση τους ύποδούλους Αδελφούς μας 
κα'ι νά μεγαλώση συνάμα τήν Πατρίδα, ένφ αδ- 
τοί έφοβόνταν σάν γυναίκες καί σάν άνανδροι 
ποΰ έδειξαν, πώς ήσαν στη φωτιά τοΰ πολέμου, 
μάς έλεγε μέ περιφρόνησι πρός τά υποκείμενα 
αυτά: «Δέν είμαι 'γώ κουραμπιές νά φοβούμαι. 
Δέν τδχω γιά τίποτε, άν σκοτωθώ».

» «

Έγινε έπειτα Από καιρό, καθώς ξέρετε, καί 
δ δεύτερος πόλεμος. Ό ίδιος, δ αυτός μαχητής 
φάνηκε καί σ’ αυτόν γενναίος. Σέ κάποια δμως 
μάχη πρός τά στενά τοΰ Μπέλεσι, Ινώ ή σφαί
ρες καί ή όβίδες τοΰ έχθροΰ έρχονταν σαν βρο
χή έπάνω μας, δ γενναίος μαχητής έσκοτώθηκε. 
Στην Αρχή δέν τόν Ανεγνώρισα, έπειτα όμως 
§ταν έπρόσεξα καί εϊδα τό πτώμά του τό αίμα- 
τωμένο κατά γής, εννόησα πλέον πώς ήταν αυ
τός... “Εσκυψα δακρυσμένος καί τόν φίλησα, 
ένφ μέσα μου αίσθάνθηκα τήν πειό φριχτή 
θλίψη γιά τό σκοτωμό ίνός τέτοιου λεοντόκαρ
δου μαχητοΰ, τήν πειό φριχτή συγκίνησι...

X. Δ.ΚΟΎΤΗΦΑΡΗΧ

ΔΎΟ ΠΑΛΑΙΑ
ΠΡ2ΤΟ|»ΑΓΙΑΤΙ[ζΑ ΤΡΗΓΟΥΠΙΑ

ΤΟΥ ΑΧΙΛ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Δημοσιεΰομεν σήμερον δύο έπίκαιρα ποιήματα, πε- ττοιθότεο, δτι Θέλομεν εύχαριστήση τούς ήμετέρους άναγνώστας. Τδ έν εΐναι τδ περιώνυμον φιλοσοφι- κορομαντικδν « Δρέπατε πάλιν, ίραύιαί εύΰαί- μο'ις ναρκίσσους » τονισθέν ύπδ τοϋ κ. Ζαίμη, καί τδ άλλο ποΰ άποπνέει δλον τδν ρομαντισμδν καί τήν μελαγχολίαν τής ποιήσεως «Ή Πρωτομαγιά μου» £ΐναι δύο εύώδη, μαραμένα άπδ τδν χρόνον, άλλά όζοντα άβανασίαεάνθη, τά δποϊα έπί τή εύκαιρία τής άνοΙέεωε πρωτίστην κατέχονσι προτίμησιν.
τον Mfi-i-oy

Δρέψατε πάλιν, έραοταί εϋδαίμονε;, ναρκίσσους
Els top Μαΐου τού; φαιδρού; κι’ ευώδεις παραδείσους, 
Καί την παρθένον στέψατε, ήτις ώς άνθος κλίνει, 
Έγώ δέν κόπτω, δι" έμέ άπέθανεν "Εκείνη.

Δεν κόπτει <5 ανέραστος μυρσίνη; κλώνα πλέον. 
Χλευάζει την όδϋνην του τό άνθος τό ώραΐον.
"Εκ τάφου μόνον δύναται κυπάρισοον νά δρέψη, 
"Εν άλλο μνήμα με αυτήν, τό οτήθό; του νά στέψη.

Εϊν’ τών ανθέων έορτή, ή πρώτη τοΰ Μαΐου, 
Στιγμή άγάπης καί χρησμός όδννης αιωνίου.
Φεΰ! Τήν καρδίαν μου αύτή ή έορτή ξεσχίζει, 
Kai άλλην πρώτην εΐς εμέ Μαΐου ενθυμίζει.

Τόν Μαίαν σας, έραοταί τρισόλβιοι χαρήτε. 
Πριν νέφη φθινοπωρινά ερχόμενα ίδητε.
Οϊμοι! Δι" δλου; ό αυτός έπροωρίσθη βίος, 
Μίαν στιγμήν με έρωτα καί μόνοι αιωνίως.

Μόνοι! Άλλ" όχι και χωρίς άνάμνηοιν καμμίαν. 
■Τυφλοί, μ’ έ·θύμησιν φωτός, είς νύκτα αιώνιον.
Είς μίαν τής καρδία; μας γωνίαν έπιζώ'τες, 
Ως ύπνοβάται βαίνομεν χ" ύπάρχομεν απόντες.

Κι" έγώ ήγάπησα ποτέ, κι" εγώ άντηγαπήθην, 
αλλά δέν έληομόνησα, πλήν φεΰ! έλησμονήθην.
Δέν είν" ό βίος Μάιος αίώνια δέν εινε. 
Μαραίνονται αί ανθηροί τοΰ έρωτος μυρσίναι, 
Καί φεύγει ή νεότης μας ώς άστραπη ταχεία, 
Ώς ώρα σταθερότητας είς στήθη γυναικεία..

Η ΠΡΒΤΟΜΑΓΙβ M5V
Α".

Θαρρείτε, γιατί άπέρασε ή νειότη μου καί πάει, 
Πώς μέσ* * στά φύλλα τής καρδιάς αγάπη δέν μοΰ μένει; 
Πώς δέν θά κόψω δροσερό λουλοδδι άπό τό Μάη, 
Κι ’ άπό τό χέρι μου άνθό κανείς δέν περιμένει; 
Γελίεστε' πρωία έδινα λουλουδιισε μια μονή, 
Μά τώρα ταϊς άγάπαι; μου πληθΰνανε οί χρόνοι' 
Ό χάρος μοΰ τής ηύξησε ... “Ολα μαζί σμιγμένα 
Τοΰ Μάη τά τριαντάφυλλα, δέν φθάνουν νά τά δώσω 
Στους λατρεμμένους μου νεκρούς |καί χώματ" αγιασμένα 

Μ" έκεϊνα νά μυρίσω.

ΊΙ λίόχη τών άγάμων

Έν Νέρ. Ύόρκη νφίσταται Σύλλογε; γεροντοκορών, 
συνέβη δέ κατ* αύτά; έν ιφ σωματείω rovrtp άστεΐον 
πάθημα. Τά μέλη ήσαν ύποχρεωμένα νά ομνύουν, οτι 
ουδέποτε θα νυμφενθούν, άπηγγέλλοντο δέ κατά τήν τε
λετήν τής εισαγωγή; τών νεοφώτιστων λόγο; τραχύς καί 
πικρότατος κατα τών άνδρών έν γένει, τυράννων καί 
εκμεταλλευτών καί εχθρών τυΰ γυναικείου φύλου. Άλλά 
πρό τίνος, κατά τύχην πονηρόν, ουνέπεοεν ή πρόεδρος 
τού σωματείου, κυρία Αικατερίνη Βρόουν, νά σωθή έκ 
φοβερού ατυχήματος τοΰ αυτοκινήτου της ύπό νέου τί
νος ωραίου καί δή και πλουσίου. "H ευγνωμοσύνη πρός 
τόν οωτήρά της δέν έβράδυνε νά μετατροπή είς έρωτα' 
καί μετά δύο μήνας ή κυρία Πρόεδρο; τών άγάμτον, 
παρά πάσας τής ύποσχέοει; καί τούς δρκους της, ένυμ- 
φεύετο. ‘Εννοείται, 3τι τά μέλη τοΰ σωματείου κατελή- 
φθηοαν ύπό ιερά; άγανακτήσεως διά τήν αποστασίαν τής 
προέδρου καί είς τήν πρώτην ουνεδρίασιν, μία τών κυ
ριών άνεφώνησε: <·Γ1ρέπει νά διαλύσωμεν τόν Σύλλογον 
καί να νυμφευθώμεν όλαι πρός έκδίκησιν!» Ή πρότα- 
οι; έγένετο αποδεκτή, άλλά δυστυχώς διά πολλά; ή άπό- 
φασις δέν ήδυνήθη νά πραγματοποιηθή, καθότι και ή 
ηλικία και τά φυσικά χαρίσματα καί τά υλικά μέσα αυτών 
δει· έπέτρεπον τήν έκτέλεσιν ! Καί τοιουτοτρόπως <5 
Σύλλογος θά μέν;] μόνον μέ τά μέλη ιών έξ ανάγκης 
άγαμων, άν δέν διαλνθή κατόπιν τοϋ κωμικού του πα
θήματος.

*

"Τψη καί (500λ

Ω; γνωστόν, τό μέγιστον ύψος τών υρέων τή; γή; 
έχει τό δρος τΈβερεοτ·, μία τών κορυφών τών Τμα- 
λαιων, φθόνον μέχρι 8.840 μέτρων. Τελευταίου τό έκτε- 
λοΰν εί; τόν Ειρηνικόν "Ωκεανόν ύδρογραφικά; έρευνα; 
γερμανικόν πλοϊον «Πλανήτης» άνεκόλυψεν έν Ώκεανίφ, 
παρά τά; νήσους Μαριάνα; τό μέγιστοι· σήιιεΐον τοΰ θα
λασσίου βάθους έκ μέτρων 9,927. “Ωστε ή επί τοΰ 
πλανήτου μας διαφορά άπό τού ύψίστου μέχρι του κα· 
τωτάτου σημείου τή; στερεά; έπιφανείας του ανέρχεται 
εί; 18.767 μέτρα.

“Αχ, κι" άπ * αυτόν τόν έρωτα, κι’ άπ" αυτόν ακόμα, 
Ό χάρος δίνει πειό πολλά τριαντάφυλλα τοΰ Μάη, 
Γιατ’έχει περισσότεραις άγάπες μεσ" στό χώμα' 
Μέτρα τό χέρι τής ζωής’ ό χάρος δέν μετράει:

Β’.
"Εχουν τό περιβόλι τους ακόμα κι’ οί νεκροί μας 
Περιβολάκι άγιο, κρυφό, μεο’ τήν ψυχή μας, 
Όπου λουλούδια μυστικά κι άνθοί μοσχοβολούνε 
Και δέν τάπέρνουν οί καιροί κ’ ή "μέρες ποΰ περνούνε" 
Τή μνήμη έχουν κηπουρό, νερό τό δάκρυ μόνο, 
’Αγέρι τους τό στεναγμό και μυρωδιά τον πόνο:
Άπ" τό περιβολάκι αυτό καί μέσ" άπ’ τήν ψυχή μου, 
Πέρνω τούζ ευμορφότερου; άνθους γιά σάς, νεκροί μου 
Και σάς τους φέρνω.... "Έρχομαι με σάς νά κάνω Μάη' 
Τό ξέρω πώς τό χώμά σας τό λουλουδ" άγαπάει
“Αχ, ναί' καί μέσ’ τοΰ τάφου του τή νύχτα ξαπλωμένος, 
Τό ρόδο τής πρωτομαγιάς θυμάτ’ δ πεθαμμένος' 
θυμάται κι’ ονειρεύεται ν' άκούση φίλου βήμα 
Καί νά σκεπάσουνε άνθοί τό έρημό του μνήμα' 
Με φίλου του Πρωτομαγιά, Πρωτομαγιά νά κάνη. 
Νά ζωνταΐ'έψη μιά οτιγμή καί πάλι να πεθάνη.

ΑΧΙΑΑΕΪΧ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

— Είσαι τρελλός;
— Τό λέγουν άλλοι, έγώ ποτέ.'

♦
Ή Κυρία Μαμ....
— Λέγειε,άτι δμοιάζω πολύ μέ τήν άδελχρήν μου, έλεγε 

πρός ένα γνώριμόν της’ οά; βεβαιώ, δτι .αν παρατηρήσετε 
καλά τήν αδελφήν μου,θά ίδήτε, ότι αύτή όμοιάζει πολύ 
περισσότερον με έμέ, παρ1 όσον έγώ μέ αύ τήν.

■*

Ό πελάτης γευματίζεον εις τό έστιατόριον καί τρώγων 
άπλήστως τήν σούπαν, ανακαλύπτει έντός αντικείμενου τι 
οχληρόν, άνασύρων δέ αύτδ διά τοΰ κοχλιαρίου του, βλέ
πει 3τι είνε έν κομβίον.

Άγανακτών προσκαλεϊ τόν υπηρέτην καί τοΰ λέγει 
ήρεθιομένος:

— Τι κατάσταοις είνε αυτή ;. . "Ορίστε τι εύρηκα είς 
τήν σοΰπαν, εν κομβίον.

Καί ό υπηρέτης προθύμως:
— “Δ, ναί, τό έπερίμενα τοΰτο, Κύριε, διότι πριν 

ένας άλλος Κύριος ηδρε τήν κλωστή μέ τήν βελόνη.

♦

Ο φιλ.όστοργο; πατήρ όδηγεϊ τά δύο του τέκνα είς έν 
έμπορικόν κατάστημα παιδικών άθυρμάτων καί λέγει είς 
αυτα »·ά εκλέξουν άπό έν παιγνιδιού τής άρεοκεία; των.

Τα παιδία — ή Νίτσα δώδεκα έτών καί ό Γιώργος δέκα 
ετών ήλικίας έκλέγουν' ή Νίτοα μίαν κούκλαν, ό Γιώργος 
ένα αξιωματικόν.

Ό πατήρ πληρώνει καί έξερχόμενος κάμνει τήν εξής 
ακέψιν:

— Μετά δέκα έτη τά γούστα των θά είνε αντίστροφα, 
η Νίτσα θά θέλη τόν αξιωματικόν καί δ Γιώργος τήν 
κούκλαν!

*

Τας ήμέρας τοΰ σφοδρού καύσωνας, κύριό; της μετά- 
βας είς τό Ζάππειον, χάριν αναψυχής, κάθηται είς έ'ν 
θρανίου τοϋ κήπου, κουρασμένος δέ καϊ καταβεβλημένος 
έκ τής ζέστης, αποκοιμάται.

Μετά τινα ώραν αισθάνεται δτι κίποιος τόν κινεί αφυ
πνίζεται διά μιας καί βλέπει ένώπιόν του πλανόδιον βι
βλιοπώλην'

— Τί θέλεις ; τόν έρωτά έκπληκτος.
— Κύριε... μήπως σάς χρειάζεται κανένας 'Ονειρο

κρίτης ;
★

— Τήν περασμένη εβδομάδα ήγόρασα δια τόν μικρόν 
μου τόν Γιάγκον ένα ποδήλατον.

— Αί... τά καταφέρνει ; πώς πηγαίνει τώρα ;
■—■ Τώρα πηγαίνει.., . μέ τά δεκανίκια.

*

Μεταξύ μνηοτευμένων.
’Εκείνη θέλει νά ύποβάλΐη τόν μνηστήρα της είς δο

κιμασίας, δια να τον ουνειθίση νά έχη Ισχυρόν θέληοιν.
— 3εύρης·; τοϋ λέγει δ αδελφός μον ό Γιάνγκος 

έπαυσε τό κάπνισμα. Αύτό θά πη θέλησις. Είσαι Ικανός 
νά κάνης καί σύ μίαν θυσίαν ανάλογου ; Σαν τί μπο
ρούσες νά κάμής ;

— Ή μεγαλειτέρα θυσία δι" έμέ θά ήτο νά παυσω 
χ νά σέ φιλφ.

— Καλά λοιπόν' να ίδοΰμε.

Μετά τρεις ήμέρας ή μ·ηστή προοκαλεϊ τόν μι-ηοιήρά 
τη; Ιδιαιτέρως καί τοΰ λέγει:

— “Εχω νά οοΰ ανακοινώσω κάτι τι.
— Τί ;
— Ό Γιόγκας ξανάρχισε το κάπνισμα ι

*

Ό Μανώλης πρός τήν μητέρα του έν σπουδή '
— Μαμμά, σ" αγαπώ πολύ, δέν είξεύρεις πόσον.
— Καλά, καλά, τί θέλεις;
— “Ενα φράγκο.

*

Η μήτηρ πρός τόν Μανιύλην, έν όργή :
— Μανώλη, τί κακοήθεια είναι αύτή πάλιν ; διατί νά 

γλείφης τήν τούρταν ;
— Μαμά μου, δέν πειράζει’ νά, είνε καθαρή ή γλώσσα 

μου !

ΔΙΑΦΟΡΑ ^·
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Έ. II. Πραιτόρια. Άπηντήσαμεν καί εστείλαμε'. καί 
ώροσκοπιόν σας. Αναμένομε νεωτέραν σκι;. — II. Ε· 
Μ. Άογοστόλιον. ’Επιστολή έλήφύη. Άπηντήσαμεν. — 
X- Κ. Γαλατά. ‘Επιστολή καί χρήματα έλ.ήφΟησαν. 
Ευχαριστοΰμέν. — ‘I. Κ. Θισοαλονίκην. Χρήματα ελή- 
φΟησαν. Τσιγκογραφία: έστάλησαν. Άναμένομεν νιω- 
τεραν σζς. — Β. X. Λαμίαν. Δελτάριο? καί χρήματα 
έλήφΟησαν. Ευχαριστούμε?. — Ν. Π. Βώλον. ‘Επι
στολή καί συνδρομή ελήφΟησαν. Έγράψαμεν. — Κ Λ. 
Πάτρα;. ΔεχόμεΟα άντί 50 δρ. τοΰ; 6 τόμου; χρυσο- 
οε-.ρος. — Π. Σ. Κίρχτραν. Χρήματα ελήμΟησαν, σα; 
ένεγράψαμ-ν. Τεύχη έστάλησαν. — Π Ο. Ί&άκην. Φω
τογραφία σας καί αντίτιμου ωροσκόπου σας έλήφϋη. 
■—Λ. Ά. Βονκονρίατιον. ’Επιστολή έλήφΟη- Έχει κα
λώς. Στείλατε χρήματα. Γράφομε? — Γ. Κ. Άμα- 
λιάδα. Επιστολή καί αποδείξεις έλήφΊησαν. Εύχαρι· 
στοίμεν. — X. Λ. Παρισίουί. Συνδρομή έλήφΟη. Τό
μος εστάλη. — Λ Ζ. Τονρνο - Σιβερϊνον. Ζητούμενα 
τεύχη έστάλησαν. Άναμένομεν νεωτέραν σας. — Κ. 
Σ. Πάτρας. Συνδρομή έλήφΟη. Εύχαριστοΰμεν.

~~ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ~
Παρακαλοΰνται ο( καθυστεροΰντες 

συνδρομάς τής «Φύσεως» δπως, ευαρε
στούμενοι, άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας, 
καθόσον προτιθέμενοι νά τακτοποιήσω- 
μεν τούς εκκρεμείς λογαριασμούς, θά 
έπιδιώξωμεν παντί σθένει τήν εϊσπραξιν 
αύτών.

TO ΠΑΝΟΡΑΜΑ TOT ΠΟΛΕΜΟΥ -
Ήδη ή έκδοσις Ολοκλήρου τον έργου άπεπε- 

ρατώ&η περιέχουσα υπέροχους εικόνας έκ φωτο
γραφιών έκ τον Βαλκανοτουρκικοΰ πολέμου και 
τον Έλληνοβουλγαρικοΰ. Πραγματικώς κατέστη 
ή δι* είκόνων μοναδική 'Ιστορία τών νικηφόρων 
πολέμων μας.

Ή έκδοσις ώναι εις μέγιστον σχήμα 24X32 
έπί πολυτελεστάτου χάρτου (illustration) καί 
άποτελεϊται έκ 200 περίπου σελίδων, περιέχει 
δέ έπιπροσθέχως καί την 'Ιστορίαν τών δύο πο
λέμων γεγραμμέι ην χρονογραφικώς.

Άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών 
παντϊ προαποστέλλοντι τδ τίμημα.

Χαρτόδετον............... Φρ. 12.
Χρυσόδετον πολυτελέστατου έντός

θήκης ....................", ...... >> 15.

ΚΟΝΙΑΚ·· ί 
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ΠΑΝΌΡΑΜΑ. ΤΉ ΕΛΑΤΟΣ ;

Εν τοΐς ήμετέροις χραφείοις εΰρίσκςνται ολίγα 

έτι σώματα τοΰ «Πανοράματος* χρυσόδετου, εν 
ώ περιεχοντάι καλλιτεχνικά! εικόνες τών Βασι
λέων και Πριγκίπων, υπουργόν καί επισήμων 
άνδρών τής Ελλάδος, ώς και πλείστων πόλεων 
και ωραίων τοπείων προς 12 φρ έκαστον

Επίσης εΰρίσκζνται παρ' ήμϊν καί τόμοι τή- 
«Φυσεως» παρελθόντων ετών, χρυσόδετοι, αντί 
φρ. 15 έκαστος, ελεύθερος ταχυδρ'. τελών

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ
.νοιστιανιϋμός και Ιΐνευματισμός.— 

Ό πωοορκ/μός· τοίτ άνθρωπον.— 
ΊΙ ‘Επιστήμη—Νέο* φώς.

Υπέροχος διδασκαλία τών Πνευμάτων.
Ανακοινώσεις Υπερκόσμιοι Γρηγορίου τον 

Θεολόγου, ‘Αγίου Αντωνίου, ”Αγ. Αθα
νασίου, Ίερεμίου τοΰ Προφήτου, ‘I. Σκαλ- 
τσούνη, “Ιγνατίου Μοσχάκη, “Αχ. Παρά
σχου, Βίκτωρος Ούγκώ, Καίσαρος Δομπρό- 
ξου, Δέοντος Τολστόϊ και Ζωχάν, αστρονό
μου, έκ τοΰ Πλανήτου "Αρεώς.

Άποατέλλίται αντί co. 3,50 κχνιϊ ηροχκοοτ^λ/ο^χι τό 
τψ,ηρίτούτο.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ SYWAXIKOY ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΚΟΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

iiro τόμιι {εεγάλ.οι μετά πλτίιίτων είκόνων
Τιμάται ^ρυόόδετος δραχ. 42

» άπλους » 8
ΣνμτιιριΙαμβανοιΑνίύν τών τα/, τελών.

” ΙΣΤΟΡΙΑ ~
ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΪΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΟΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΈπίΛης μετά ποΰ-Λών είκόνων
Τιματα» χρυσόδετος δραχ. δ

» «πλοίς ’ 3
Συμπεριλαμβανομένων τών τα/, τελών.
Άποστέλλονεαι αρέσω; παντί προαποστίλλοντι τό ανω

τέρω τίμημα.

HINAS ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ 24 ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΑΣ,,

(Περίοδος τέταρτη, έτος ΙΔ’) Μάϊος 1913—1914.

’Εφευρέσεις—’Ανακαλύψεις
Σελ, 

Πτηνά καί άερόπλανα....................................................... 41
ΤΙ βιομηχανία τής όχλου........................................... 57
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