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(Συνέχεια καί τέλος)
Έπι πλέον ισχυρότατα ρεύματα μέ συνεκλό- 

νιζον και δια νά Αμύνομαι κατά παντδς Απευ
κταίου ,έκοπίαζα φοβερά. Σωτηρία δμως Ασκη- 
οις. διότι Αναγκάζει την ταχεϊαν κυκλοφορίαν 
τού αίματος ! Ή ταχύτης μου ηυξύθη τότε 
καί έτρεχον με 95 χιλιόμ. την ώραν.’Ήμην λοι
πόν ήσυχος, Ακολουθών τήν εύθέίαν δδδν τής 
σιδηροδρομικής γραμμής Πετρουπόλεως, πρδς 
τούτοις Απεθαύμαζα εύκόλως τα ί>π' εμέ το- 
πεΐα, λόγφ της μικρός Αποστάσεως.

Έν Βίλνα Εκοπίασα πολύ, Εως δτου ευρώ 
κατάλληλον μέρος προσγειώσεως ■ Τέλος εύρον 
τοιούτον είς έν πεδίον στρατιωτικών Ασκήσεων, 
δπου μάλιστα έτέθησαν πολλοί Ανδρες είς την 
διάθεσίν μου, συγκρατουντες τδ άεροπλάνον. 
Ό δέ στρατηγός διοικητής τής Βίλνας μέ προ- 
σεκάλεσε να γευματήσω παρ' αΰτφκαι έδέχθην 
εύγνωμόνως, διότι έπρεπε πρδ παντός νά 
θερμανθώ.
' Ώρός τήν πρωτεύουσαν τοΰ 
Τσάρον. — Εις τδ Αβ'ινσκ at 
•θυγατέρες τον διοικητοΰ τής 
φρουράς, παρ’ ώ εφιλοξενήθην 
ώμίλουν λαμπρά τήν γαλλικήν 
και έγίναμεν Αμέσως φίλοι. Ή 
μητέρα των ίπίσης έίνε ή καλλι- 
τέρα γυνή έξδσων έγνώρισα και 
ολοι των τόσω μέ ήγάπησαν, 
ώστε δταν έπρόκειτο νά φύγω, 
έκλαιον θλιβερότατα Είς τάς δύο 
τδ πρωί δ ίλιξ μου Ιτέθη είς 
κίνησιν καί οί Απειράριθμοι 
στρατιωται δπου έφύλαττον τήν 
νύκτα τδ Αεροπλάνον, συνεκρά- 
τουν τώρα τήνούράν του.

ΥΠΕΡΑΝΠ THE ΕΥΡΩΠΗ?
Έν Πσκόου, πόλιν Απέχουσαν 320 χιλιομ. 

Απδ τδ τέρμα τον ταξειδίου μου, εύρον προη- 
τοιμασμένον μέρος προσεδαφίσεως, έστολισμέ- 
νον διά σημαιών πρδς τιμήν μου. Ή κινδυ
νώδης α?τη διακόσμησις μ' έκαμε νά έγκατα- 
λείφω τήν Ιδέαν τής προσεδαφίσεως. Έν τού- 
τοις έπεώή Ανεμενόμην, Εκαμα όπως ήδυνάμην 
διά νά κατέλθω Ακινδύνως. Μόλις έσταμάτησα, 
είδα μερικούς Ανθρώπους βραδέως Ερχομένους 
καί μίαν κυρίαν γνωρίζουσαν τήν γαλλικήν, ήτις 
μοί Ανήγγειλεν δτι ήτο σύζυγος τού διευθυντου 
τής Αστυνομίας, δτι δέ εΐχον λάβει δδηγίας ίκ 
Πετρουπόλεως δι' Εμέ καιμέ Επερίμενον διά νά 
μέ βοηθήσουν καί φιλοξενήσουν. Πρδς τούτο 
πρδ τεσσαράκοντα δκτώ ώρών ενρίσκοντό Επί 
τού Αεροδρομίου μετά τοΰ συζύγου της καί τι- 
νων Αλλων. Ή γυνή αύτη ήτο καθ' Εαυτό ίε- 
κών κόπου καί ψύχους. Φυσικώ ήσθάνθην Α~

Ό ατρόμητος Αεροπόρος έπί τοδ Αεροπλάνου του.



Η ΦΥΣΙΣ110 Η ΦΓΣΓΣ

πειρον εύγνωμοσύνην δι' αύτήν και τδν σύζυ
γόν της, δστις έπίσης καταπεπονημένος μοϊ εί
πε*1, δτι ή Άερο-Λέσχη θά μοι έδιδεν έλαιον 
καί βενζίναν. Αύτό είναι ή ξενία τον αίώνος 
μας- Αντιγραφή τής παλαιός συνήθειας, δτε 
προσέφερον Αρτον και Αλας !

Αώ νά φύγω μοϊ παρουσιάσθη μεγίστη δυσ- 
σκολία,διότι κάνεις δένήθελε νά μοϊ στρέψη τδν 
έλικα I Εϊς έκ τών θεατών, δ μ&λλον φίλαθλος 
ϊσως, ένφ είχε δεχθή κατ’ Αργός, κατόπιν έξη- 
φανίσθη- Ήναγκάσθην να φερθώ Αποτόμως. 
Έλαβον διδ τής βίας ένα Ανθρωπον Απδ τδν 
βραχίονα καϊ τδν έφερα πρδ τής έλικο;, δστις 
οΰτω έλαβε κάποιον θάρρος καϊ έπραξεν δ,τι 
τφ έϊπον. Προχωρών συνήντησα νέφη και βρο
χήν, τόσον δέ ήμην κατάκοπος, ώστε τα βλέ
φαρά μον βεβαρνμένα ύπδ τον &πνου έπεθύ- 
μονν νά κλείσουν καϊ είς τήν ΠετρούποΗν μία 
καλή κλίνη θά ήτο τδ κορύφωμα τών πόθων 
μον.

Πράγματι δέμετά έγκάρδιον ύποδοχήν έπεσα 
έπϊ καλής τίνος κλίνης και δ ύπνος μέ Απήλ- 
λαξεν δλων τών κόπων. "Επειτα έπϊίπτά ήμέ
ρας έγενόμην ό στόχος τών δημοσιογράφων, 
τών Αξιωματκιών καϊ τών Αεροπόρων, έκορέ- 
σθην δέ σαμπάνιας καϊ καπνόν.

Καϊ αί τιμά! έπιπτον ώς βροχή επάνω μον. 
Μοϊ Απενεμήθη τδ παράσημον τον τάγματος 
τής Αγίας Άννης ύπ' αύτοΰ τον Αρχιδουκός 
'Αλεξάνδρου, έδέχθην έν Αωρον παρά τής δον- 
κίσσης Αναστασίας Αδελφής τον καϊ δύο έξαί- 
ρετα κύπελλα μοϊ προσεφέρθησαν ύπδ τής 
Άερο-Αέοχης καί τον διευθυντού τήςΝοβόγια 
-Βρέμια. Πρδς τούτοις μία τελευταία έορτή καϊ 
ή πλέον έγκάρδιος έδόθη πρδς τιμήν μον ύπδ 
τής στρατιωτικής Αεροναυτικής σχολής.

Τρία δευτερόλεπτα ώς δλόκληρος αιών — 
Τέλος Ανεχώρησα είς τδ Ρεβάλ, θερινόν ναύ 
σταθμόν, δστις ΰπήρξεν ό μόνος σταθμός μον 
Από Πετρουπόλεως είς Στοκχόλμην .'Ο πρίγκηψ 
Λίμπεν, Αρχηγός τον Ρωσσικοϋ ναυτικού, είχε 
δώσει διαταγάς νδ τεθώσιν είς τήν διάθεσίν μον 
όκτώ τορπιλοβόλλα. Έκανόνισα λοιπδν μόνος 
μον τάς θέσεις δς έπρεπε νά καταλάβουν, δη
λαδή έσχημάτισα έξ αύτών μίαν ευθείαν γραμ- 
μήν—κατ’ Αποστάσεις 18 ναυτ. μιλλίων,——Απδ 
τήν νήσον Αγνήν μέχρι Στοκχόλμης. Τήν έ- 
απέραν τής Αφίξεώς μον έν Ρεβάλ, τδ τορπιλ- 
λικάέπλευσαν διά τάς θέσεις των έγώ δέ μετέ- 
βην είς ϊνα χορόν δοθέντα πρδς τιμήν μον έν 
τή Ναυτική λέσχη. Εϊχομεν ύπολογήσει,δτι περί 
τήν έβδόμην πρωινήν ώραν τά πλοία θά εϊχον 
καταλάβη τάς θέσεις των καϊ ούτω έγκατέλειψα 
τδ Ρεβάλ είς τάς τρεις τδ πρωί, έπωφελούμε- 
■νος τής πρωινής ήρεμίας.

Τά πάντα έβαινον καλώς μέχρι τών μέσων 
τής Βαλτικής, δτε πυκνή όμίχη μέ ήνάγκασε 
νά κατέλθω χαμηλά καϊ έχασα τά τορπιλλικά·

1 1 — «1 ,^^=======^a 
δ δέ πάγος δστις είχε σχηματισθή έπϊ τον car- 
burateur είςτό ύψος τών 2,000 μέτρων, ένθα 
Ιπτάμην, ήρχισε νά διαλύεται, έπϊ τή έπαφή 
τών θερμών ρευμάτων τον Αέρος, πλησίον τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης καϊ ούτω τδ δλίγον 
σχημαιισθέν ύδωρ ήνάγκασε τδν κινητήρα μον 
νά σταματήση έπ' δλίγον. Όποιοι τραγικοί 
στιγμαί ! Φαντάζεσθε τήν ουγκίνησίν μου, έπϊ 
τρία δευτερόλεπτα, κατά τά όποια Αληθώς έπί- 
στευον, δτι ό θάνατος ένεδρεύει·

Ή δμίχλη μέ ήμπόδιζε νά διακρίνω κα- 
θαρώς τήν θάλασσαν καϊ βοηθούσης τής ύπερ
νευρικής κοπώσεώς μου, έξέλαβον νησίδας Μ
νας ώς νέφη. * Ησαν φαιόϊ καϊ όμοιοι τήν μορ
φήν πρδς παράδοξα φαντάσματα παραμυθιών. 
Πάντοτε προσέχων τήν πυξίδα, διηυθυνόμην 
πρδς τήν ξηρόν καϊ μετά πορείαν τεσσάρων 
καϊ ήμισείας ώρών, έκπληκτος διότι δέν έ- 
βλεπον-τήν Στοκχόλμην.προσεδιαφιζόμην είςένά 
Αγρόν κατάφυτου, δν έξέλαβα διά πεδιάδα κάϊ 
τή βοηθείρ τών χωρικών έπανεχώρησα διά τήν 
πρωτεύουσαν Απέχουσαν 30 χιλιόμετρα έκεΐθεν.

Άλλα δέν υπήρξαν αύτά μόνον ! Οί χωρι
κοί δέν ήξευρον ούτε μίαν λέξιν γαλλικήν ή 
Αγγλικήν,έγώ Αέ φυσικά δέν ήξευρον σουηδικά. 
Φαντάζεσθε λοιπόν τάς Ακαταλήπτους φωνάς, 
τούς γέλωτας καί τάς παντομίμας διά νά συν- 
ενοηθώμεν, δτι ό γειτωνικδς δρόμος κατηυθύ- 
νετο εις τήν Στοκχόλμην, ήτις Απείχε 30 χι
λιόμετρα. Αύτδ μόνον έζήτουν. "Εκαμα νόημα 
λοιπόν έίς τούς χωρικούς νά μεταφέρωμεν είς 
γήν καταλληλοτέραν τό Αεροπλάνον, έκτασιν 
καλλιεργημένην Απδ τεύτλα — εϊς έξ αύτών έ
στρεψε τήν έλικα καϊ έν μέσφ τών ούρρά— 
διεθνούς, καταληπτής λέξεως—καϊ Ανεχώρησα.

Kai πάλιν ύποδοχή.—· Μόλις έφθασα είς 
τήν Στοκχόλμην, Αλλη ύποδοχή μ' έπερίμενε. 
Μ’ έστεφάνωσαν μέ δάφνας, μέ έφόρτωσαν 
Αναμνήσεων καϊ δώρων, πάντες μέ συνεχαίρον- 
το, μέ έφεραν Ανά τήν πόλιν ύπό άφθονου βρο
χήν καϊ τέλος έμεινα τέσσαρα; εύχαρίστους ή
μέρας έν Σουηδία. Άλλά βαρυνόμενος νά 
μένω είς τδ αύτδ μέρος, Ανεχώρησα μέ δλην 
τήν βροχήν καϊ είς μικρόν ύψος είς μέρος πα
ράδοξου, σχηματιζόμενον έκ βράχων, ύδάτων 
καϊ δένδρων Αναμίξ. "Ελαβον διεύθυνσιν πρδς 
νότον, έκαμα ένα σταθμόν είς τδ έν Μάενζλιτ, 
στρατιωτικόν Αεροδρόμιον διά νά έπιοκεφθώ 
τούς Αξιωματικούς καϊ Αφοϋ έλαβον μερικός 
φωτογραφίας. έφθασα είς τήν Κομπεχάγην έν 
μέσφ έκτάκτως ένθουσιώδους ύποδοχής, φερό- 
μενος έν θριάμβφ έπϊ τών κεφαλών χιλιάδων 
Δανών' ώθούμενος δέ σννθλιβόμενος, επευφη
μούμενος, έφέρθην ύπδ τοϋ πλήθους είςέν αυ
τοκίνητου, τό όποιου μολονότι έφυγεν Αστρα- 
πιαίως, έφορτώθη Απδ Ανθη ριπτόμενα ύπό 
τών κυριών.

Ή Άερο-Λέσχη μ' έδέχθη έγκαρδίως κάϊ είς 

Ανάμνηοιν μοϊ προσέφερον ένα βασιλικόν Αετόν 
έκ πορσελάνης τής Κοπεγχάγης. Έπίσης μοϊ 
προσεφέρθη δν κύπελλον Αργυροϋν, Αρχαίου 
δανικού ρυθμού μετά 1000 φράγκων, μέ τήν 
Ιντολήν νά δώσω τά χρήματα ταΰτα είς τό βο
ηθητικόν ταμείου τών γάλλων Αεροπόρων.

μηχανικός μου — διαρκώς Ακολουθών 
με μετά τών Αποσκευών μου—έφθασε τήν έ- 
πιοϋσαν έκ Στοκχόλμης.

Τό ταξείδιόν μου μέχρις Αμβούργου ύ· 
πήρξε τραχύ καϊ Ανευ ένδιαφέροντος, λόγφ τής 
έπικρατούσης δμίχλης καθ' Απασαν τήν Γερμα
νίαν. Τδ ύπόλοιπον ήτο εϊς απλούς περίπατος, 
δστι:ς δμως πρό έξ μηνών μοϊ έφαίνετο πολύ 
Απίθανος. Τέλος τήν Αφιξίν μου είς Παρισιού; 
Ανήγγειλαν εγκαίρως αί έφημερίδες, περιέγρα
ψαν τήν ένθουσιώδη ύποδοχήν καϊ μέ πολλάς 
φιλοφρονήσεις Αντήμειψαν τούς κόπους μου.

Εΐμαι βαθύτατα συγκεκινημένος. Τούλάχι- 
στον δύναμαι νά δμολογήσω, ότι τό ταξείδιόν 
μου αύτό, τό όποιον πρό καιρού έσχεδίαζα, ή- 
ξιζε κΑτι.

Άλλ’ δποιαδήποτε καϊ Αν «ϊνε τό Αποτελέ
σματα ύπδ πρακτικήν έποψιν τοϋ μέλλοντος τής 
Αεροπλοΐας, εϊνε δμως Αναμφισβήτητου μεθ' 
όπόσης συμπάθειας καϊ Αδελφότητος γίνονται 
δεκτά! αί Απόπειραι τών γάλλων είς τδ ήμισυ 
αύτδ τής Εύρώπης, δπερ διέσχισα.

ΠΡΙΝΤΕΖΟΓΚ ΔΕ ΜΟΓΛΙΝΕ

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΛΟΙ
ΤΟΎ* ΑΗΡΟΠΛ^ΝΟΎ*

Ανάστροφος ητέ}σις.

Μονον οί Γάλλοι, ψ>ς φαίντται, είναι πτ- 
πλα<Γ(Λενοι διά («γάλους τπισ-ηψ.ονικούς ^ρωϊ- 
σ[Λθύ«,ψ.εγάλ« έργα και τύγενεϊς ©ιλοπροο’δους 
ιδέας. Εις την Γαλλίαν ίδίως επιβάλλονται οί 
κίνδυνοι, άλλά και ή νίκη των ώνακαλύψεων 
καί έφευρέαεων. Τά ύποβρύγια, τά αεροπλάνα 
και άερόστατα, ή άκαπνος πυρΐτις καί τότα 
άλλα είς τήν Γαλλίαν ριονην ανήκουν. Άλλά 
καί πο'σαθύριατα δέν.άριθριεΓ έκαστη άπόπειρα 
προόδου;

’Εσχάτως έτερος Γάλλος έπεχείρησε πέτων 
έν άεροπλάνφ· νά διαγράψω κύκλον περιστρο
φές έκ τών άνω πρός τά κάτω και τό κκτωρ- 
θωσεν. Ό άεροπόρος Πεγιού εις δψος 500 μέ
τρων άνέτρεψε τό άερόπλανον, έφ’ ο5 έπέέαι- 
νεν, ήλθε μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω και 
(πανήλβζν είς όριζοντείαν ^τήσιν, χωρι<; <$·>

111__
δέν νά πάβήί δηλαδή- έζετέλεσεν άκριτέ Αε
ροπορικήν τούμπαν-

Ό Γάλλος ουτος Αεροπόρος πολλάκις έπανέ- 
λαβε τό Οαυμάσιον πείραμά του, τές Ανάστροφο · 
δηλονότιπτήσεως δι’Αεροπλάνου, Αποδεικνυου 
μενης τοιουτοτρόπως όρΟής τές γνώμης τού 
Μπλεριώ,οτι έν καλώς κατεσκευασμένον Αερο
πλάνον δέον νά ήνε «Αδύθιστον». Πλήθος άεορο- 
πόρων, κατασκευαστών Αεροπλάνων και μέλη 
τής στρατιωτικής έπιτροπής συνηθροίσθησαν έν 
Μπούκ, όπως παρακολουθήσουν τό καταπληκτι
κόν τοΟτο πείραμα. Ό Πεγιού, δστις έφαίνετο 
ό γαληνιώτερος μεταξύ τοΟ πλήθους, δπερ έύ- 
ρίσκετο εις τό Αεροδρόμιον, Απηδαφίσθη εις, 
τάς 10 π. μ. καί Αφού έφθασεν είς Αρκετόν 
ύψος, Αφέθη νά καταπέση είς λοξοδρομικήν 
κατεύθυνσιν, είς έκτασιν 600 περίπου ποδών. 
’Ακολούθως τό Αεροπλάνον Ανεστράφη καί έξε- 
τελεσεν είς τοιαύτην θέσιν πτήσιν «βόλ-πλανέ» 
μέχρις άποστάσεως 1,600 ποδών. 01 έκ τών 
θεατών παρακολουθοδντες τό πείραμα διά τη
λεσκοπίου διέκριναν τόν Αεροπόρον κρεμάμενον 
με τήν κεφαλήν πρός τά κάτω καί κινοθντα 
είς χαιρετισμόν τήν χε?ρα πρός τό κάτωθεν 
θεώμενον αύτόν πλήθος.

*Η πτήσις αυτή διήρκεσεν έπί ήμισυ σχε
δόν λεπτόν, μετά τό πέρας τοδ οποίου τό Αε
ροπλάνον ήρχισε πάλιν καταβαϊνον λοξοδρο- 
μικώς/Οταν Ιφθασεν είς Απόστασιν 1,200 πο
δών άπό τοδ έδάφους, τό Αεροπλάνον έπανέ- 
λαβε τήν φυσικήν του θέσιν καί ό ΠεγιοΟ ήρ- 
χισεν έκτελών σειράν σπειοοειδών καταβάσεων 
καί κινήσεων, αί όποΐαι έξέπληξαν πάντας 
καί αύτούς τούς ειδικούς άκόμη είς τήν επιστή
μην τής Αεροδυναμικής.

‘Ο Πεγιού, ό όποιος έλαβε τό δίπλωμα Αερο
πορίας πρό επτά μηνών, είνε μόλις 24 έτών. 
Οταν τόν ήρώτησαν, τί ήσθάνετο, όταν έπε- 

τοβσε μέ τήν κεφαλήν άνάστροφον, εϊπεν, δτι 
τδ> έφάνη, ώς έάν έκάθητο είς κάθισμα κουρέως. 
Ένφ δέ ή μηχανή ήτο Ανεστραμμένη, ή βεν
ζίνη τής Αποθήκης έξεχύνετο είς σταγόνας, 
αί όποΐαι έπιπτον επάνω είς τό πρόσωπον τοδ 
Αεροπόρου, . έξάτμιζόμεναι δέ έπενήργουν έπ’ 
αύτοΰ δροσιστικώς.

Ό γενναίος Αεροπόρος προσεχώς θά υπο
βληθώ είς σειράν άλλων έξαντλητικωτάτων πει
ραμάτων, τών οποίων τό πρόγραμμα κατήρ- . 
τισεν ήδη ό κ. Μπλεριώ.

Καί κατά τό δεύτερον τοΰτο πείραμά του ό 
Πεγιοΰ έξετέλεσε γραμμήν κεφαλαίου S. Τήν 
προσεχή φοράν θά Ακολουθήσω γραμμήιν Ο.
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ΤΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟ! ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Η ΦΥΣΙΣ

(Συνέχεια· (fie προηγ. τεύχος)

Είδομεν, οτι ΤΦ 1565 ίδρύθη τό φαρμακευ
τικόν Κολλέγκιο, τό όποιον Επισήμως άνεγνω· 
ρίσθη άπό την Κυβέρνησιν διά νόμου. Έκτοτέ 
ή φαρμακευτική ήρχισε νέαν πρόοδον. 'Επαυ
σαν νά ήναι φαρμακεμπορεΐα και τά φαρμα
κεία. Οι φαρμακοποιοί άφιερώθησαν όλοψύχως 
είς την Επιστήμην των και είς την προαγω
γήν των.

Έπρεπε τοΰ λοιπού τά φαρμακεία νάέχωσι 
την άδειαν. Δέν ήδύνατο ό τυχών ν’ άνοιξή 
φαρμακεΐον. Τά φάρμακα έπρεπε νά συσκευά- 
ζωνται.

Ή Κυβέρνησις έδιδε προνόμια' είς εύρέτας. 
Τδ φαρμακευτικόν Κολέγκιον διά σαφών δια
τάξεων τού νόμου έκυβερν£το λαμπρά καίέπε- 
δρασεν έπι τής προόδου τής φαρμακευτικής, 
καί οί φαρμακοποιοί ήσαν άαεγνωρισμένοι Επι
στήμονες μέ σοβαράς εύθύνας. ’Ετησίως Εδη- 
μοσιεύετο ό επίσημος κατάλογος τών άνεγνω- 
ρισμένων Ιατρών. Ό φαρμακοποιός έτιμωρεΐτο 
άν έξετέλει συνταγήν άνευ ύπογραφής ιατρού 
άνεγνωρισμένου. Δέν έπετρέπετο είς τούς φαρ
μακοποιούς νά δίδωσιν είς τούς ιατρούς δώρα 
άξίας. Νέος νόμος διέταττεν,οπως ή Κυβέρνη · 
σις έκδώσή διά τού τόπου την διατίμησιν τών 
φαρμάκων πρός γνώσιν τού κοινού. Και ή πρώτη 
Διατίμησις έξεδόθη τφ 1566. ’Επίσης ή Κυ- 
βέρνησις διέταττεν,οπως σταλή είς τά φαρμα
κεία ό κατάλογος τών φαρμάκων, ών ύποχρε- 
οΰται νά έχή τό φαρμακεΐον, φέρων καί την 
σχετικήν διατίμησιν τών φαρμάκων. Ό κα
τάλογος ουτος ύπεγράφετο άπό τούς άνεγνω- 
ρισμένους τ·?ίς χώρας Ιατρούς καί φαρμακο
ποιούς, ώς καί άπό τόν άρχίατρον ή άρχιχει- 
ρούργον καί έκρεμβτο είς τό φαρμακεΐον. Έπί 
κεφαλίδος ώς έπί τό πολύ, Ετίθετο ό έξήςτίτλος: 
»Κατάλογος τών φαρμάκων, πού πρέπει νά 
» έχουν τά φαρμακεία τής (όνομα πόλεως) με 
»τήν διατίμησιν αυτών. Πρέτει νά φροντίσουν 
»τήν περισυλλογήν τών ριζών, τών σπόρων, 
βτών άνθέων, καί τών φυτών έν καταλλήλφ 
»χρόνφ μετά φόβου τοΰ θεόν». Τοιούτους κα
ταλόγους, είδομεν έν τοΐς άρχειοφυλακείοις 
Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, καί ’Ιθά
κης πολλούς.

Διά δευτερευούσας φροντίδας περί τών φαρ
μακείων ίδρύθη έν Βενετί^ καί τδ Collegietto 
ή Collegio minore.

Συνεζητήθη, έάν ή φαρμακευτική ήδύνατο 
νά καταταχθή μεταξύ τών ενγενών- τεχνών, 
arte nobile, άν δήλα δή, ό φαρμακοποιός νά 
είναι έγγεγραμμένος είς τήν χρυσήν βίβλον καί 

άν τά τέκνα του καί οί άπογονοι ήδύναντο νά 
είναι εδγενεις nobili. Ή γερουσία άπεφάνθη, 
ότι ή φαρμακευτική ήτο είχετής τέχνη, arte 
nobile.

Παρατηρητέον, ότι ή καλλιτεχνία έθεωρεΐτο 
εδγενής τέχνη καί ότι είς ταύτηνκατετάσσετο 
καί ό χρυσοχοος. Ούτως οί φαρμακοποιοί έλα- 
βον παρά τής Γερουσίας πολλά προνόμια, ών 
ή συλλογή πολλάκις άνεδημοσιεύθη μέ νέας 
προσθήκας πάντοτε. .

Οί φαρμακοποιοί ησύχασαν καί προώδευον. 
Είδομεν έδώ καί έκεΐ άνταγωνισμόν μεταξύ 
ιατρών καί φαρμακοποιών χάριν ώφελείας, ώς 
πρδς τήν πώλησιν τών ιατρικών. Δυστυχώςοί 
ιατροί πάντοτε ώφελείας τινάς θέλουσιν οσά
κις υποστηρίζουν εν φαρμακεΐον καί τούτο είς 
βάρος τών πελατών, μεθ’ ολην τήν προσοχήν 
τής Κυβερνήσεως, διότι fatta la legge tro- 
vata la malizia. Οί ίατροί λοιπόν εύρον μέ
σον νά περιορίσουν τό κέρδος τών φαρμακοποιών 
καί νά ωφεληθούν οί ίδιοι περισσότερον.

Οί collegiati ιατροί, τφ 1604 έθεσαν άιω 
κάτω τούς φαρμακοποιούς. Άπήτουν οί κύριοι 
ουτοι, σύν τοΐς άλλοις, άπό τήν κυβέρνησιν, 
όπως ούδείς φαρμακοποιός δύναται’νά κατερ- 
γασθή φάρμακα δ,νευ της Ιηικουρίας τών Ια
τρών. Ή άπαίτησις αυτή τόσον παράλογος 
ήτο όμως παλαιά παρά τοΐς ένετοΐς ίατροΐς, 
διότι είς τδ πρώτον καταστατικόν τού Cellegio 
αυτών είχαν γράψει, ότι άν έκ τής έπιθεωρή- 
σεως εύρισκον κατειργασμένας άλειφάς, υπο
λείμματα, σιρόπια καί τά τοιαύτα, άνευ τής 
Επικουρίας τών ιατρών, ό φαρμακοποιός θά κα- 
τηγγέλετο είς τήν άρχήν. Ό νόμος έπεκυρώ 
θη τφ 1407’Απριλίου 11 .Τότε ό νόμος ήτο δε- 
δίκαιολογημέ'ος, διότι καί αυτοί οί φαρμακο
ποιοί, είς τήν άρχήν τού σταδίου των δέν εί
χαν τήν άπαίτουμένην πρακτικήν καί πείραν 
καί ή συμβουλή ικανών ιατρών ήτο άναγκαία. 
Άλλ’ άφού οί φαρμακοποιοί έδιδάχθησαν νά 
παρασκευάζουν καλώς τά ιατρικά, ή άπαίτη- 
σις τών ιατρών δέν ήτο χάριν τής υγείας, άλλ’ 
ύπέρ τού θυλακίου των. Ή Κυβέρνησις όμως, 
κατανοήσασα τδν σκοπόν των, άπέρριψε τήν 
άπαίτησιν τών ιατρών. Έπεκύρωσε μόνον καί 
διέταξεν, όπως ή <&ηριακή καί τό Μι&ώρατικδν 
παρασκευασθώσι τή παρουσία ιατρών καί φαρ
μακοποιών. /Εννοείται, οτι αί έπιθεωρήσεις 
τών φαρμακείων τακτικά έγίνοντο, όπως εύ- 
συνειδητως έκτελοΰν οί φαρμακοποιοί τδ κα
θήκον καί τά φαρμακεία έχουν τά υπό τού νό
μου προσδιορισμένα φάρμακα. Διά τούτο τά 
φαρμακεία τής Βενετίας έφημίζοντο καθ’ δλην 
τήν ’Ιταλίαν καί εκτός. Καί ό φαρμακευτικός 
σύλλογος Κολλέγκιον τής Βενετίας είχε μέγα 
κύρος και είς τδ έξωτεοικόν καί τήν γνώμην 
έζήτουν, προκειμένου περί συσκευής φαρμάκων 
παραγομένων διά χημικής5”άντιδράσεως παρά 

παντός. Και δτε κατά τον ΙΖ' αιώνα έγεν- 
νήθη ζήτημα διά τό Όποβάλσαμον (βάλσαμον 
τής Μέκκας ή τής Ίουδαίας) καί έδη^.οσιεύ- 
θησαν πάμπολλαι πραγματεΐαι, έζητηθη καί 
ή γνώμη τού φαρμακευτικού, κολλεγκίου τής 
Βενετίας.

Είπομεν άνωτερω, οτι μόνον ή &ηριακή καί 
τδ μι&ριδατικδν δέν έπέτρεπον νά κατασκευά
σουν πάνιες οί φαρμακοποιοί. ’Εκαλούντο θη- 
ριακή τοΰ Άνδρομάχου καί Μι&ριδατικδν 
τοΰ Λαμοκράτονς έν Βενετίφ· έν δέ τφ έξω- 
τερικφ έφερον τό όνομα, ώς έπι τδ πολύ 
τής Βενετίας. *Η θεριακή παρασκευάζετο άπό 
εξήκοντα τέσσαρκς ουσίας μετά πομπής καί 
ώς είδομεν, ενώπιον τών άρχών καί ήτο πε
ριλάλητος. Ευρώτας τής γαλήνης, ήτοι Φηρια- 
κή, ήτο ό κριός’Ιατρός’Ανδρόμκχος, άρχίατρος 
τού Νέρωνος. Το περίφημον τούτο άντίδοτον, 
οδτινος ή βάσις ήτο τό δπιον, διότι αί άλλαι 
ούσίαι ούδεμίαν είχον ενέργειαν, έπί πολλούς 
χρόνους έφημίσθη καί ή Βενετία είσέπραξεν 
άρκετά χρήματα. Τήν Ενέργειαν τού φαρμάκου 
τούτου άκόμη γραίδια τινά παρ’ ήμΐν Εκθειά
ζουν, διό καί τινα φαρμακεία τό πωλοΰσι. Τδ 
Μι9ριδατικδν τοΰ Ααμοκράτους ετέρου ιατρού 
τής άρχαιότητος, έφευρόντος πολλά μαλάγμα
τα καί άφθονα φάρμακα,παρεσκευάζετο μέ πεν- 
τήκοντα ουσίας καί Ετίθετο είς χρήσιν εξ μή
νας μετά τήν παρασκευήν. Τδ φάρμακον τούτο 
έλησμονήθη πρδ πολλού.

Ή Βενετία προσέτι είσέπραττε άπό πολλά 
φάρμακα καί πολλά τής χημείας προϊόντα, 
τά όποια έφημίζοντο.

• »

'Γή 38 ’Ιουλίου τού 1637 ό ’Ιωάννης Κα- 
πέλος σύντιχος άβογαδόρ έκ Κεφαλληνίας, Εξέ- 
δωκε διάταζιν, δι’ ής περιώριζε καταχρήσεις 
κερδοσκοπικής τών φαρμακοποιών μας. Ούτοι 
έδιδαν φάρμακα Επι πιστώσει καί κατέγραφαν 
εις τά βιβλία των τά ποσά, χωρίς νά φροντί
σουν διά τήν είσπραξιν, ιδίως άν ό άσθενής 
άπέθνησκεν. Μετά πολύν καιρόν Εζήτουν τά 
δφειλόμενα πολύ Εξογκωμένα, δικαστικώς πολ
λάκις. Είς τήν αισχροκέρδειαν ταύτην τών 
φαρμακοποιών ό ρηθεις σύντιχος άβογαδόρ 
έθεσε τελείαν καί παύλαν, διατάξας τά εξής: 
Οί ιατροί νά θέτωσι τήν ήμερομηνίαν είς τάς 
συνταγάς, τάς οποίας ό φαρμακοποιός νά κρα- 
τή κατά τάξιν περασμένας είς σύρμα.

Δεκαπέντε ημέρας μετά τήν ίασιν ή θά
νατον,ό φαρμακοποιός ύπεχρεοθτο νά παραλάβή 
τάς συνταγάς καί ό θέραπευθείς ή οί κληρονό
μοι νά τάς άντιγράψουν, παρούσης τής αρχής, 
καί ό ίατοός νά προσδιορίσή τήν τιμήν. Ή 
δέ τιμή νά ύρίζεται κατά τήν διατίμησιν τής 
Κυβερνήσεως—τήν οποίαν Ετησίως έλάμβανον 
έκ Βενετίας—παρόντων τών ενδιαφερομένων. 
’0 παραβάτης φαρμακοποιός δξν Εδικαιούτο 

νά λάβή τά όφειλόμενα. *0 Ζακύνθιος φαρμα
κοποιός ’Αθανάσιος Δούκας είχε νά λάβή τεσ
σαράκοντα πέντε δουκάτα άπό £να Διονύσιον 
Ξένον διά τήν άσθένειαν τού πατρός, δστις 
καί άπέθανεν. "Ενεκα θανάτου συγγενούς τού 
φαρμακοποιού, οδτος μετά δυο ήμέρας έζήτησε 
τά όφειλόμενα, άλλ’ εΐχον παραγραφή.

*0 γενικός προβλοπτής τής θαλάσσης Βα
πτιστής Βιττούρης, έν Κέρκυρα ευρισκόμενος, 
εδημοσίευσε διάταξιν, τής 20 ’Ιουνίου τού 
1752, διά τής οποίας έθέσπιζεν, οτι Επιτροπή 
άπό τδν άρχίατρον τής πόλεως καί τού άρχιά- 
τρου καί άρχιχειρούργου τής στρατιάς μετά πε
πειραμένου φαρμακοποιού κατ’ έτος νά επι
θεωρούν τά φαρμακεία Κέρκυρας, είς ήν νά 
λαμβάνγ μέρος ό προϊστάμενος τού ύγειονο- 
μείου κ. Βάϊλος. Νά κατάσχωνται τά κακής 
ποιοτητος φάρμακα, αφού προηγουμένως σφρα- 
γισθοΰν. Έθέσπιζε τά δηλητήρια καί αί το- 
ξικαί ούσίαι καί πάν ο,τι είναι Επιβλαβές είς 
τήν υγείαν νά φυλάττωνται είς ιδιαιτέραν 
θήκην κλειδωμένην καί νά μή δίδωνται άνευ 
συνταγής ιατρού ή χειρουργού, αί δέ συνταγαί 
αδται νά διαφυλάττωνται κατ’ ιδιαιτέραν τά- 
ξιν, διά πάσαν ένδεχομένην περίστασιν κατά 
τών άσθενών. Αί διατάξεις αδται Εκοινοποιή- . 
θησαν καί είς τάς άλλας νήσους τοΰ Ίονίου, 
δπου είς τάς Επιθεωρήσεις άντί τοΰ Βαίλου με- 
τέβαινεν ό προβλοπτής.

* *♦
Ή Βενετία τφ 1798 έδημοσίευσε τόν Κώ

δικα τής φαρμακοποιίας, άναγράφοντα τάς με
θόδους τής κατασκευής τών φαρμάκων. Έπί 
τφ σκοπφ δέ τούτφ διετάχθησαν επτά καθη- 
γηταί τού Πανεπιστημίου διά τήν σύνταξιν. 
Τή 14 Απριλίου τού ιδίου έτους 1790 έπί- - 
σης διετάχθησαν άπαντες οί φαρμακοποιοί 
τής ενετικής πολιτείας νά συμμορφωθούν πρδς 
τόν νέον Κώδικα Εντός τριών μηνών καί είς 
τάς νήσους τού Ίονίου Εντός έξ μηνών άπό 
τής δημοσιεύσεως τού προγράμματος. *0 Κώ· 
διξ έδημοσιεύθη έν Παταβ.φ καί έτιμάτο έξ 
ένετικών λιρών. "Εκαστος φαρμακοποιός ύπε- 
χρεώθη. νά τδν άγοράσή κκί νά κρατή αυτόν 
είς τδ φαρμακεΐον. Τό ίδιον διάταγμα τής 
έγκοίσεως τού Επισήμου τούτου Κώδικος τής 
24 Μαρτίου τού 1790 έτους, διελάμβανεν, 
οτι ή διατίμησις τών φαρμάκων, ήτις κατά 
μήνα Μάρτιον έκάστου έτους έδημοσιεύετο, θά 
συνεμορφούτο είς τδ εξής Επί τή βάσει τού 
νέου κώδικος κατ’άναλογίαν, κατά τήν διά- 
ταξιν τής 26 Αύγουστου τού 1690έτους. Ώς 
πρός τούς Εκκρεμείς δέ λογαριασμούς προ τής 
δημοσιεύσεως τού Κώδικος ισχυεν ή παλαιά 
διατίμησις.

(Έπεται συνέχεια)

, ?Π. ΔΕ-ΒΙΑΖ.ΗΪ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Μετά χαράς παρονσιάζομεν elf τούς ήμετίρονί &να· γνάατας την συμπαγή ήμ&ν σννεργάτιδα Δία 'Αλεξάνδραν Άλβανοιιούλον. ή« δ πλούσιοι κάλαμοί τδσον ευκόλως καί άρμονικ&ί λαξεύει ίκλεκτοΰ; σιΐχον;, Ιξιχνιάζει φιλοσοφικά κύί κοινωνιολογικά ζητήματα καί I? γίνει, τα πάντα ίρευνδ μετά πολλήι δυνάμεως κα'ι Ιμβριϋιίαι.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ
Η ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ

Ή τέχνη του γράφειν δέν έγκειται βις τδ νά λάβη 
τις άνά χεϊρας τήν γραφίδα και νά χαράττη έπί τοΰ 
χάρτου λέξεις καί φράσεις- Έάν ούτως ειχετό πράγ
μα, ούδέν τούτου βεβαίως εύκολώτερον. Ή τέχνη τής 
γραφής θά ήτο κτήμα δι’ όλους καί ό καθείς θά ήδυ- 
νατό διά τής άπαλής γραφίδος του, διά του μεσά
ζοντος τούτου, δστις φέρει ένίοτε τάς μεγαλειτέρας 
συναισθήσεις, όταν όδηγείται ύπό χειρός αρμόδιας, 
νά προκαλή, ότέμέν τά δάκρυα, ότέ δέ τόν γέλωτα.

θά ήδύνατο δι’ ολίγων τινών λέξεων νά έπιφέρη 
τήν μεγαλητέραν συγκίνησιν,;ήν έτεροι μυρίας λέξεις 
πρός τόν αυτόν σκοπόν παραθέτοντες, δέν θά ήδύναντο 
νά παραγάγωσιν ειμί τήν πλήξιν καί ανίαν τοΰ ανα- 
γινωσκοντος.

Διότι ή γραφή κατέχει Χεκρυμμένας εν έαυτή μυ
στηριώδεις τινάς ιδιότητας, άγνωστους εις τούς πολ
λούς, πλήν γνωστάς είς όλους. Άλλ’.άφοΰ εινε άγνω
στοι εις τούς πολλούς, πώς εινε δυνατόν να είναι εν 
ταύτώ γνωσταί εις όλους;

'Απλούστατα, φίλοι μου. Είνε άγνωστοι είς πολλούς 
έκ τών γραφόντων, γνωσταί δέ είς όλους τούς άναγινώ- 
σκοντας!

Έκάστη γραμμή έμφαίνει ύπό τίνος πνεύματος εμ
φορείται ό γράψας καί συγχρόνως ύπό τινα ψυχολο

γικήν κατάστασιν. εύρίσκεται. Ουδέποτε δέ ή γραφική 
εκφρασ’.ς είνε θελκτ.ικωτέρα και μάλλον παρασύρουσα 
ή όταν δ γραφών λαμβάνει τό κύριον πρόσωπ'ον . τοΰ 
θέματος. Έννοών αυτός ουτος τά αισθήματα, ά’τινα 
περιγράφει,· τάς σκέψεις ή τάς περιστάσεις, άφίνων 
δέ εαυτόν παρασυρόμενον ύπό τούτων, οσον καί ασθενή 
έάν κατέχη τήν γραφικήν εκφρασιν, όπως δήποτε όμως 
δέν θά είναι ούτε πληκτικόν, ούτε ανάξιον -προσοχής.

’Ασφαλώς ό,τι γράψη θά ένέχη κάποιον ενδιαφέρον 
καί συνεπώς θά είναι επιτυχημενον.

Τό αύτό θέμα γραφέν ύπό πολλών ποικιλοτρόπως 
καί άναλόγως τής γραφικής δυναμεως έκαστου, παρέ
χει εΐς έκάστην αύτοΰ περιγραφήν πολλάκις εντελώς 
άλλοίαν έντύπωσιν εΐς· βντινα ήθελε τό. άναγνώση, 
ύπό τάς διαφόρους αΐιτοΰ ανασυνθέσεις.

Δυνατόν τό θέμα αΰ.τό νά είναι τραγικής ύποθέσεως. 
Έστέ βέβαιοι, οτι μεταξύ τών διαγωνισθέντων θά <ύ· 
ρεθή είς, άν όχι πολλοί, οστις άγωνιζόμενος έτι μάλ
λον τραγικόν νά καταστήση τοΰτο, συγχέει τά πάντα, 
εΐς τρόπον ώστε, άναγινώσκων τις αύτό θά γελάση 
άπό καρδίας, ώς έάν έπρόκειτο περί έπιτυχημένης τί
νος κφμωδίας. Διόλου δέ παράδοξον είς διαγωνισμόν 
τής τε τελευταίας ταύτης, μερικά χειρόγραφα νά επι
φέρουν συγκίνησιν, άλλά καί μερικά . . . δάκρυα. 
’Εννοείται, θά υπάρχουν καί τινα έπιτυχή, άλλά επει
δή ό λόγος περί τής κοινής έν τή γραφή έκφράσεως, 
οφείλει'τις νά θιξη άπάσας τάς περιπτώσεις.

Καί έπειδή δ λόγος περί γραφής, σπουδαίαν έν αύτή 
θέσιν κατέχει ή καλλιγραφία.

Άναμφιβόλως χαρακτήρ τέλειος καλλιγραφικός προ
ξενεί ευχάριστου έντύπωσιν, πλήν ένέχει προσέτι δό- 
σιν τινά δισταγμού, ώς φανερώνων διά τήν έπίτευξιν 
αύτοΰ προσπάθειαν τινά, διά προσποίησιν ταλάντου, 
τό όποιον σπανίως τις αληθώς κατεχει.

Πάντοτε όμως γραφή κανονική, καθαρά και όπως 
δήποτε καλλιγραφική προδιαθέτει εύμενώς τόν άνα- 
γινώσκοντα υπέρ τοΰ γραφοντος.

Έάν δέ τυγχάνη τό γράφον πρόσωπον νά ήναι 
άγνωστον, αισθάνεται τις ήδη δι’ αύτό φιλικόν τι αί
σθημα καί αόριστον τινά συμπάθειαν.

Έλκύεται τρόπον τινά ύπό τών κανονικών γραμ
μών, εύρίσκει παράδοξον εύ.χαρίστησιν ρίπτων βλέμμα 
έπί τοΰ ού'τω γεγραμμένου χάρτου.

Έν ή περιπτώσει Ομως ή τοιαύτη γραφή εγκλείει 
ανοησίας, είτε είναι ανιαρά καί δέν παρέχει τό εν
διαφέρον, τότε έστέ βέβαιοι, οτι ή καλλιγραφία κατ’ 
ούδέν μετριάζει τήν κακήν τής έννοιας έντύπωσιν, 

Διότι ή καλλιγραφία κερδίζει έκ της έννοιας, ούδέ- 
ποτε όμως ή έννοια έκ τής καλλιγραφίας. Τοιαύτη 
επιστολή ή χειρόγραφον ομοιάζει πρός ώραϊον τινά καί 
επιβλητικόν, πλήν άνόητον άνθρωπον, έκ τής παρου
σίας τοΰ όποιου θέλγεται τις,' άλλά πλησιάζων αύτόν, 
άνια καί πλήττει.

'Επομένως ή καλλιγραφία αποκλείεται τής τεχνι- - 
κής γραφής, καθ’ότι δύναται νά συντελέση μόνον,, 
προκειμένου περί επιστολών απλών καί δή μεταξύ 
ατόμων ευρισκομένων έν ταίς πρώταις αύτών σχέσεσι. 

’ Φυσικω τώ λέγω δέν συναινώ, ότι ή κακογραφία 
προξενεί ευχάριστου αποτέλεσμα. Έάν δέ σάς συνέβη 
(όπερ δέν αμφιβάλλω) νά λάβετε άνά χεϊρας ή καί 
απλώς νά ρίψετε έ'ν βλέμμα έπί τίνος χάρτου, γέ· 
μοντος χονδρών καί κακογραμμένων γραμμάτων, προ
σέτι δέ πεποικιλμένου ύπό μερικών .... κηλίδων 
μελάνης κατά τό μάλλον και ήττον ελαφρών,θά ήσθάν- 
θητε βεβαίως διά τόν χαράξαντα τήν γραφήν ταύτην 
άγνωστον κάθε άλλο άπό συμπάθειαν, ή ιδέα δέ τήν 
όποιαν έκ τοΰ προχείρου δι’ αύτόν έσχηματήσατε διά 
μόνης τής θέας τών τοιούτων γραμμάτων, ουδόλως θά 
ύπήρξε κολακευτική.

Γενικώς όμως ή τεχνική γραφή, ήτις άφορμ άπο- 
κλειφτικώς τήν φιλολογίαν, ούδεμίαν σχ.έσιν δύναται 

νά έχη μέ τήν καλλιγραφίαν. Τό κοινόν Οά άναγνώση 
τό εκδοθησόμενον θέμα διά τών τυπογραφικών στοι
χείων καί συνεπώς πάν ο,τι θά παρακολουθήσω καί 
θά προσέξη εινε αύτή αΰτη ή έκφρασις τοΰ γράψαντος- 
Τό νά συμβου.λεύση τις εκφρασιν άπλήν ή έκτεταμέ- 
νην, σοβαράν ή χαριτολογούσαν, συγκινητικήν ή ψυ- 
χράν θά ήτο ανοησία. Διότι άφ’ ένός έκάστη περί- 
πτωσις έχει ειδικήν περιγραφήν, άφ’ έτξρου δέ ό κα
θείς έχει ίδικήν δκφρασιν, ήν μόνος δύναται νά άνα- 
πτύξη έννοών τάς ελλείψεις. Πάν δέ ό,τι θά ήδύνατό 
τις νά συμβουλεύση, είνε ή άπομάκρυνσις άπό κάθε 
ξένην έπιοροήν, ή άποφυγή άπομιμήσεως χαί ή ανά
πτυξες τής άτομιχής δυνάμεως.

Διότι εν τή γραφική εκφράσει άντικατοπτρίζεται 
ή δύναμις τήν όποιαν κατά διαφόρους βαθμούς έκαστος 
άνθρωπος ένέαυτώ χέκτηται. Ό άνθρωπος δέν εινε 
όν άδΰνατον καί ύποτελές. Τούναντίον εϊνε δυνατόν 
καί ελεύθερον. Έάν δέ τής δυνάμεως αύτοΰ έλαχίστην 
ποιεί χρήσιν, 8ivat διότι δέν ήδυνήθη εΐσετι νά καθο- 
ρίση πρώτον έάν πράγματι κέκτηται ταύτην, καί 
δεύτερον μέχρι ποιων όρίων αΰτη έκτείνεται.

Η τοιαύτη τοΰ θέματος μετατροπή έκ τής απλής 
περί γραφικής τέχνης έπιθεωρήσεως είς τήν δύναμιν 
την ενυπαρχουσαν εν τώ ατόμω τοΰ ανθρώπου, φαι- 
νομενικώς ώς παρεκτροπή δύναται νά έκλειφθή. ΙΙλήν 
είναι ή κυ^ιωτέρα ίσως τοΰ θέματος περίπτωσις, κα
θότι εν αυτή δυνάμεθα νά ζητήσωμεν τήν αιτίαν, έν 
αυτή δέ τή έπικεφαλίδι τοΰ θέματος τό άποτέλεσμα. 
Ή εν ήμίν δύναμις τροποποιεί τόν χαρακτήρα ήμών, 
τόσον δέ ό λόγος όσον αί πράξεις καί ή γραφή είσίν 
άχριβώς ταύτης αντικατοπτρισμοί.

Καί προκειμένου περί τοΰ πρώτου, ούδέν τό κακόν 
δύναται νά προέλθη, μάλλον δέ ή συναίσθησις, οτι 
δύναμις τις κεκρυμμένη έμφωλεύει πάντοτε έν ήμίν 
καί καθοδηγεί ημάς καθ’ άπαντα τον βίον, τοιαύτη 
λέγω συναίσθησις κατά πολύ θέλει έξυψώση τόν κα- 
ταβληθέντα ύπό τών άπαγοητεύσεων τοΰ έφημέρου 
βίου άνθρωπον, τον άφιέμενον ερμαιον τής πλάνης, 
τοΰ νομίζειν έαυτόν ασθενή καί άνίσχυρον, βαθμηδόν 
δέ καταβαλλόμενον όλοέν περισσότερον, βαίνει πρός 
τήν όδόν τοΰ θανάτου. Έάν δέ κλονιζόμενα τά βή
ματα του εν τή ζωή σύρει, τί άλλο είναι πάρεξ δι
πλούς θάνατος αί ήμέραι τής έξαντλήσεως, τών στε
ρήσεων, καί τής άδυναμίας; Παρορών τις τήν' ίσχύν 
του τήν ατομικήν άλλως τε, αυτή δέ μή έκδηλουμένη, 
τουναντίον δέ συνεπώς καταστελμένη, φθάνει μέ
χρι τοΰ σημείου νά εξαφανισθή εντελώς; "Οχι. Ύφί- 
σταται πάντοτε.· Μέχρι τελευταίας πνοής ή ατο
μική ίσχύς ύφίσταται πάντοτε. Πλήν μένουσα έν νε- 
ναρκωμένη καταστάσει, διαρκώς δέ έν άπραξίμ, τοΰ 
κατέχοντος αύτήν άτόμου μή ^χοντος γνώσιν αύτής, 
αΰτη βαθμηδόν καταστελλομένξη, περιορίζεται μέχρις 
εκμηδενήσεως, οπότε άπωλεσθ ίσης τής ένεργείας αύ
τής άδυνατεί νά δράσει Άρα ή δύναμις ή μάλλον ή 
αρχική αιτία ύφίσταται, άπωλέσθη δέ ή ένέργεια ή 
καλλήτερον ή έκδήλωσις, αύτής δι’ ένεργείας.

Αλλά δύναται νά ύπάρξη δύναμις άνευ ένεργείας;
Τι δέ είναι ή δύναμις, άν δχι ή έκδηλουμένη ένέρ- 

γεια;
Καταχωριζομένης όμως ταύτης έν τή άκριβή αύ

τής μονιμότητι, παρουσιάζεται κατά μεγάλην διαφο
ράν ύπό διαφόρους μορφάς..Διότι έν ταύτώ δύναται νά 
καλήται δύναμις ή ένυπάρχουσα αιτία. Ωσαύτως δέ 
λέγοντες δύναμις, κάλλιστα δυνάμεθα νά έκλάβωμεν 
εν τή λέξει ταύτη άλλοίαν έννοιαν, έννοοΰτες τήν 
έκδήλωσιν τής αιτίας δι’ ένεργείας.

Έπειδή δέ παν τό ένυπάρχον έκδηλοΰται, επομένως 
αδύνατον ή υφιστάμενη δύναμις νά στερήται. έκδηλώ- 
σεως. Έάν δέ ή συνεχής αδράνεια καταστέλλει τήν 
ενεργειαν και αμβλύνει τά δυνάμενα νά χρησιμοποιη- 
θώσι διά τήν παραγωγήν αύτής άναγκαία συστατικά, 

ή ενέργεια δέν άπόλλυται, καταστελλομένή δέ συνε
χώς τροποποιείται εις παράγοντα ειδικών εκτοξεύ
σεων εν τώ κενώ, αποβαλλουσα εν αυτψ τήν μή 
χρησίμοποιηθείσαν ίσχύν. ’Λρά ή ενέργεια .παράγε
ται πάντοτε εν όσω ή δύναμις ύφίσταται. Ή δύναμις 
δέ ενυπάρχει πάντοτε-εν οσφ τό πνεΰμα εμψυχεί τό 
σώμα. Ωστε ή ενυπαρχουσα αΰτη άγνωστος μυστική 
ισχύς είναι άπόρροια τοΰ ύπεργηΐνου δντος, δπερ έν 
ήμίν εγκλείομεν.

Η άπόρροια αυτή ή συνδέουσα τάς δύο φύσεις τήν 
άϋλον καί τήν υλικήν, δύναται ήδη νά έκλειφθή ώς 
συμμετέχουσα πρός μίαν τών δύο ή καί πρός τάς δύο 
προσωπικότητας, ή τρόπον τινά ίδιοποιεί τήν άντλου- 
μένην έκ τής άρχικής αιτίας ίσχύν, άποβαίνουσα τό 
κέντρον άνεξαρτήτόυ ισχύος, ής τήν συνδρομήν θά ήδύ
νατό τις έκάστοτε νά ζητήση,δεδομένου οτι αΰτη πα
ραμένει πάντοτε απόκρυφος μέν, πλήν διηνεκής πηγή 
διακυμάνσεων;

Ή ούτως ή άλλως ή δύναμις αΰτη ύφίσταται πάν
τοτε εν ήμίν. Ύπολανθάνοντες δέ έν τή- έννοια, εν- 
νοοΰμεν, ότι ή ενέργεια-αύτής άπωλέσθη, ενώ αΰτη 
εκτοξευόμενη διαρκώς, ουδόλως άπόλλυται’ έάν δέ ή 
δύναμις δέν έκδηλοΰται, τοΰτο συμβαίνει .διότι αγνοείται έν γένει ή ΰπαρξις αύτής.

Έχοντες έν ήμίν πεποίθησιν, τά ■ διάφορα τοΰ βίου 
προσκόμίατα παιδιαί φαίνονται,έν έαυτοίς δέ πιστεύον- 
τες, ισχυρότεροι τών παθών δυνάμεθα νά καταστώμεν, 
Τοΰ λοιποΰ ή πρόοδος μικρόν τί φαίνεται, διότι - τό 
θάρρος, τό οποίον εξ αύτής άντλώμεν ενθαρρύνει -ημάς 
καί έάν βεβαίως δέν εξαλείφει, έπαισθητώς όμως πε
ριορίζει τάς θλίψεις καί οή τήν άποθάρρυνσιν. "Οθεν 
την δύναμιν, τήν όποιαν κεκρυμμένην αφίνομεν, δυνά
μεθα κάλλιστα νά χρησιμοποιήσωμεν έν τψ καθ’ δλου 
βίφ. Χρήσιμος αΰτη ύφ’ δλας τάς επόψεις, αποβαίνει 
τό κυριώτερον στήριγμα κατά τήν περίοδον τών άπο· 
γοητεύσεών.

Μένει ήδη νά έξακριβώσωμεν μέχρι ποιων όρίων 
αΰτη έπντείνεται.
• Το τοιοΰτον καίτοι ήθελε φανή φαντασιώδες, είναι 
έν τούτοις άληθέστατον. Καίτοι καταπληκτικόν, έν 
τούτοις πραγματικόν. Ή δύναμις αΰτη είναι άπε- 
ριόριστος καί κατά τήν κοινήν εκφρασιν είνε αυτή 
αυτή'ή παντοδυναμία. Διότι ή δύναμις αΰτη ταυτι
ζόμενη ύπό τής ατομικής ήμών βουλήσεως, ενισχυου- 
μένη δέ ύπό τής θελήσεως καί ύπό τής έξεως, όλοέν 
αναπτυσσόμενη άποβαίνει τί ύπεράνθρωπον. .

Καί ναι μέν τό τοιοΰτον ήθελεν ησθαι ποθητόν τοίς 
πάσι, ναι μέν ό καθείς θά έπόθει ύπέρ παν άλλο τήν 
έκθαμβωτικήν αυτήν ίσχύν, άλλ’ ό θεός έν τή ύπερ- 
τάτη αύτοΰ σοφίμ ήθέλησεν,ίνα ό άνθρωπος άγνοή καί 
τυφλώττή πρός τήν ίσχύν του αύτήν, ϊνα. ή δυνατός 
καί έν τούτοις ανίσχυρος ενώπιον τής δυνάμεώς του ϊνα 
μένη άποτεθαρρημένος,οταν έν έαυτω έγκλείει δύναμινί 

Τί ήθελε προκύψη, έάν δ άιθρωπος, δστις δοΰλος 
τών παθών, καί τής υλικής ματαιότητος ακόλουθος ών, 
δστις πάν β,τι σκέπτεται έπί τών απολαύσεων στη
ρίζει, οστις ματαιοπονεί καί περί τής ύλης νοεί καί 
σκέπτεται, τί ήθελε προκύψη, εάν είχε γνώσιν τής 
δυνάμεως, ήτις εν έαυτψ ύφίσταται; Καί αυτή αύτη 
ή ένάρετος ψυχή έν τή παντοδυναμία αύτής θά ήδύ
νατο πάντοτε νικήτρια νά άντεπεξέλθη, περιφρονοΰσα 
τήν ίσχύν της, όταν αΰτη ώφειλε νά καταδυναστεύση 
άλλους διά νά έξυψώση έαυτήν;

Τά πάθη τής φιλοδοξίας, τοΰ πλούτου, τοΰ έρωτος, 
τοΰ μίσους ή τής έκδικήσέως δέν ήθελον, εύρη τρο- 
μεράν τότε δράσιν; Έν τή συγχρόνφ ' καταστάσει τής 
άνθρωπότητος ή άπόλυτος γνώσις τής έν τω άνθρώπφ 
υφιστάμενης δυνάμεως έστω καί μερικώς ήθελεν ήσθαι 
μάλλον ολέθρια.

Διά δέ τής έπεκτάσεως τής δυνάμεως αυτής τό κα· 
κόν μόνον ήθελε προκύψη.



Η ΦΥΣΙΣ lit.ίίβ ti φυςι±
s==s·

Τδ καλόν δέ, τδ χρήσιμον καί τδ ωφέλιμον πάντοτε 
ζητοΰντες, άρχεσθώμεν εις τήν «υναίσθησιν τής κε- 
κρυμμένης εν ήμϊν ισχύος χαί επί χαλου ταύτην δια- 
λαμβά’νοντες, θεσωμεν αυτήν όχι πλέον ώς μέσον τών 
ύλιχών ήμών επιθυμιών, άλλ’ ώς αφετηρίαν τής 
πνευματικής ήμών διαμορφώσεως-καί έςυψώσεως.

ΑΛΕΒΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΡΟΦΟΙ
’β! μόνον εις τήν θέαν «ου εύρίσκω ευτυχίαν 
καί ή καρϊία πάλλουσα πλησίον σου νεχροΰται 
ευθύς ώς φεύγεις, κι’ άπειρον αισθάνομαι πικρίαν 
καί ή ψυχή μου φρίσσουσα βλέπει νά άνορθοΰται 
περί αυτήν απαίσιο» τδ φάσμα τής όδύνηςί 
Είς τούς γλυκείς σου οφθαλμούς δπόταν ατενίζω 
άπειρου θάμβους έκτασις πόσον μέ καταπλήσσει 
δπόταν δλως έκθαμβος ένίοτε ελπίζω 
πλήν είς τδ ρεΰμα άδηλον άν ή ψυχή ζητήση 
νά άντιατή χαί φεύγουσα πιχρδν άφίνει στόνον!

"Οταν τάς νύχτας όνειρα τούς οφθαλμούς μου τέρπουν 
κ’ αί σκέψεις μου μόνον εσέ μέ πόθον περιβάλλουν 
μυστηριώδεις άγνωστοι σχιαί, γύρω μου έρπουν 
χ' ένω τά στήθη φλέγοντα ήδέως άναπάλλουν 
ειρωνικός ό γελως των τά όνειρα συντρίβει. 
Όπόταν είς τά χείλη σου τά φρίσσοντα άφίνω 
έν φλογερόν μου φίλημα, δπόταν ολος καίω , 
δπόταν τοΰ μετώπου μου τήν φλόγα ή πνοή «ου 
δροσίζει ώσπερ ζέφυρος! άν ένδόμύχως κλαίω! 
αίβθάνομαι τδ απηνές, τό τέλος προσεγγίζον! 
Ό χρόνος ό άμείληκτος τήν πλάκα θέλει ρίψη 
καί Οπως άπό κάθε τι ερείπια άφίνει, 
τά όνειρά μας τά χρυσά τούς πόθους θά συντρίψη 
καί τότε συναντώμενοι τήν κεφαλήν θά κλίνη 
έκάτερος, ώς αν ποτέ δέν ε’δομεν άλλήλους!
Αί αναμνήσεις μένουσιν, μοιραίως πλήν θαμβοΰνται 
χα'ι δν δέ ή καρδία ζή είς γηραιόν τί σώμα 
τής ευτυχίας αί στιγμαί δέν πλήττουν, λησμονοΰνται 
παλμούς άν δέν αισθάνεται, δέν εινε παρά πτώμα 
τδ παρελθόν ουδέποτε τδ ένεστώς ηδύνειί 
Πριν είς τό ρεύμα άφεθώ, πριν οΐ παλμοί μου στώσι 
πριν ή έρώσα μου'ψυχή παρασυρθή είς πόθους 
πριν ίχνη άνεξάληπτα βαθέως χαραχθωσι 
στά βάθη τής χαρδίας μου’ πριν έτι αύτή μάθη 
8τ’ έρως εϊν’ ή θλίψις της, οτ’ έχει άγαπήση, 
Τοΰ χωρισμοΰ άς σπεύσωμεν τήν ώραν χαί ή καρδία 
πριν μάθη τδ απόρρητον, πέπλον πυκνόν άς ρίψη 
είς τήν αύγή» αισθήματος· αύτή δέ ή σχεδία 
τοΰ βίου, διαχωρίζουσα τάς τύχας, θά χαλύψη 
τούς πόθους μου, άλλά ποτέ τήν λήθην δέν θά φέρη!

ΑΛΕΒΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
►•«ate#·®’- '

Ε11Ι ΤΩ» λΚ&ΝΜΤΜ
Τά σφοδρότερα τών αισθημάτων προέρχονται άπο- 

τόμως ή μικρόν κατά μικρόν ή απλή συμπάθεια με
γεθύνεται χαί άνυψοΰται είς αίσθημα σφοδρόν;

Καί ύπό τάς δύο περιστάσεις έγεννήθησαν πάθη 
βίαια χαί περιφλεγή, άλλ’ ή διαφορά υπάρχει πάν
τοτε μεταξύ των δύο προελεύσεων.

Καί όταν μέν ή συμπάθεια, ή αγάπη, δ έρως γεν- 
νώνται εις συνήθειας, χαί όλίγον κατ’ όλίγον. τότε τδ 
ούτως άναπτυσσόμενον αίσθημα δέν εινε τό σφοδρό» 
χαί περιφλεγές, άλλά τό ήδύ χαί βαθύ συγχρόνως αί
σθημα, τό άπειρον χαί μέγα, τό δποϊον είνε μέν ισχυ
ρόν, άλλ’ όχι έίαιον. ΕΪνε έν ένί λόγω ή άμμε'τρος 
άφοσίωσις.

Τουναντίον όταν τό αίσθημα γενναται άποτόμως χαί 
αΐφνηδίαν, ανακαλύπτει τις «ν έαυτώ φλέγον τό 

πΰρ τής αγάπης, χαί αισθάνεται έαυτδν παρασυρόμε” 
νον μετ' ακατααχέτου ορμής πρός τήν δίνην του πά* 
0ους. Τό αίσθημα τοΰτο ύπδ έποψιν «ύταπαρνήσεω; 
δυνατόν νά ην«ε gv καθαρόν μηδέν. Άλλά ύπδ έπο- 
ψιν πάθους εινε πάν δ,τι φλογερώτερον καί μάλλον 
τρελλόν δύνατας νά ύπαρξη. Δέν ύφίσταται τότε ού- 
δέν εμπόδιο», τδ οποίον νά μή δύναται νά άρθνί, ού- 
οεν κώλυμα, τδ όποιον νά μή εξαφανίζεται.

Τά πάντα έπαναλαμβάνουσι πάθος παράφορο», βί- 
αιον καί τραγικόν, ενίοτε καί δ έρών ούδέν αντιλαμ
βάνεται ή τήν φλόγα, ήτις έν τή ψυχή του μαίνεται.

Γίνεται τότε ή χρατερά μάχη.
Παλαίει η ζωή πρδς τδν θανατον κα; δ θάνατος 

σχεδόν πάντοτε αποβαίνει νικητής.
Μεταξύ τών δύο αισθημάτων τδ πρώτον είνε τδ πο· 

Οεινότερον, τδ καλλείτερον, και έπί τέλους τδ προτι- 
μώτερον, έάν πρδ παντός σκεφθώμεν τάς συνέπειας 
τοΰ δευτέρου.

Πλήν κέκτηται ή καρδία χαληνούς;......................
• ΑΛΕΒΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΑ 

ΤίΙΝ ΚΡΑΓΓΛΝ
ΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΚΤΟΡΟΣ

Ή ιΠέλ-Μίλ-Γκαζέτ» τοΰ Λονδίνου μάς 
αποκαλύπτει τόν περίεργον τρόπον, δι’ ου δύ
νανται νά άποστομώνωνται οί πολύ οχληροί 
ονοι και άλέκτορες. Διαρκοΰντος ένός ιαςει- 
δίου είς τήν Κίναν, κατά το 1745, ό πάτερ 
Ευάρεστος εύρέΟη κατά τινα νύκτα είς άδυ- 
ναμίαν νά κοιμηθ? έζ αιτίας ένδς όνου πολύ 
όχληροΟ. Παρεπονέθη είς τούς φιλοξενοδντας 
αυτόν και ό ζνος τήν άκόλουΟον ήριέραν έγινεν 
άφωνότερος ιχθύος. *Οταν έζητησε τήν έξή- 
γησιν τής άπρούπτου ταύτης υποταγής, ο Ιερα
πόστολος έλαβε τήν έξής έξήγησιν ; «Ούδέν 
εύκολώτερον τοΰ νά έμποδίσγι τις ενα δνον τοΰ 
νά βγκανίζγ. Άρκεϊ νά τοΰ δεσήτε μίαν πέ
τραν είς τήν ουράν. ’Επειδή δέ δέν Οά ήμ- 
πορή νά σηκώσγι T’flv ούράν, ούτος δέν θά δύ
ναται οδτε νά ύγκανίζη». .

Ό τρόπος διά τοΰ οποίου άποστομοΰνται ο} 
άλέκτορες εύρέ&η άπδ ίνα Γάλλον λοχίαν, διαρ- 
κοΰντος τοΰ πολέμου έν Άλγερί<γ. Ούτος είχε 
πάντοτε μαζύ του ενα άλέκτορα, δστις ήτο ή 
χαρά καί ή διασκέδασές τών στρατιωτών. Άλλ’ 
ήτο οχληρός, διότι δταν άνέτελλεν ή ημέρα 
καί όλοι άπελάριβανον μικρόίς παρατάσεως τοΰ 
ύπνου, ό άλέκτωρ ήρχιζε νά ρίπτγ) τάς όξείας 
κραυγάς του. Αί κατάραι ένέσκηπτον τότε κατά 
τοΰ άλεκτροφίλου λοχίου, δτε ούτος έφαντάσθη 
νά δέσγ μέ ένα σπάγον μίαν κνήμην τοΰάλέ- 
κτορος, ένφ μέ τό άλλο άκρον έδεσε τήν κλί
νην του. Μόλις ό άλέκτωρ ήρχιζε τό άσμα 
του, ό λοχίας έσυρε τόν σπάγον καί β άλέκτωρ 
έπιπτε κατά γής, έγειρόμενος αμέσως μετ’ 
άγανακτήσεως καί άφωνος έπί τινα λεπτά τής 
ώρας. Μόλις έπρόκειτο νά άρχίσρ, πάλιν νέα 
π.τώσις Μετά τρεϊς ήμέρας ό άλέκτωρ έίχε 
χάσει τελείως τήν φωνήν του.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Έπίπλευόις τεμοχίου όακχάρεωι.
Ιδού καί εν περίεργον πείραμα, οδ τίνος ή προ- 

ραρασχενή είναι άπλουστάτη- ’Αρκεί νά βυθίσητβ 
έντδς κυπέλλου περιέχοντος σύνηθες κολλώδιον τδν 
φωτογράφων, πυκνότητος 1 ο'ο δλίγα τεμάχια σακ 
χάρεως δτινα κρατείτε καί εξάγετε άμέσως διά τί
νος μικράς λαβίδος. Μετμ τοΰτο θέτετε αύτά έν 
ρεύματι άέρος έπί μίαν ή δύο ημέρας, ϊνα έξατμι- 
σθη ό αΙθήρ, δπότε έπανακτδσι τήν συνήθη αύτών 
χροιάν καί Χατάστασιν. Τότε προτείνετε εϊς τινα 
νά θέση 8ν τεμάχιον τοιοΰτον έντός κυπέλλου πλή - 
ρους ύδατος. Β σάχκαρις θά πέση φυσικώς εις τδ 
βάθος τοΰ ποτηριού, όλλά μετά τινας στιγμάς θά 
έπανέλθη είς τήν έπιφάνειαν τοΰ ύδατος καί θά ί·

σταται όριστικώς πρδς μεγίστην έκπληξιν τών πα- 
Ο'σταμένων.

Τί δέ συμβαίνει έπί τοΰ προκειμένου ; Δέν εϊναι 
ή σάκχαρις ήπς έπιπλέει, διότι φυσικώς αΰτη διε- 
λύθη έν τφ ύδατι, άλλά εϊναι τδ περικάλυμμα' αύ
τής δηλ. ύ βάμβαξ τοΰ κολλοδίου, δστις άπαλλα- 
γείς' τής’σακχάρεως διετήρησε τδ γεωμετρικόν αύ
τής σχήμα χαί τήν κρυστάλλινη» αύτής λευκήν 
μορφήν. _

Ή απάτη εϊναι προσωρινή, διότι έάν έγγίσητε 
τό δεύτερον τοΰτο σχήμα, θά διαλυθρ καί μετα- 
βληθή εις ούσίαν μαλακήν καί σπογγώδη.

Φ. Π.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Αί κενώσεις.

Τό βαρόμετρο» τής ανθρώπινης υγείας έγκειται εις 
τήν καθημερινήν ταχτικήν έκκένωσιν τοΰ σώματος. 
Κανονική λειτουργίαν, τώ» μελών τοΰ σώματος, προα
παιτεί έντελώς καλήν κατάστασιν αύτου. Τοιαύτη δέ 
φυσικώς’ύφ'ιοταται, όπόταν τά είσαγόμενα και εξα
γόμενα δέν εΰρίσχουσι κώλυμα κατά τήν έκ τοΰ στο
μάχου καί τών εντέρων ϊιέλευσιν αυτών.. Ταΰτα δέ 
συντελουσι», ώς είχός, είς τήν τροφοδότησήν καί συν 
τήρησιν του σώματος. Άν θέλετε λοιπόν νά ουντη- 
ρήσητε καλώς καί όμαλώς τό σώμα σας, νά εισάγετε 
έ» αύτώ τροφάς καί ποτά εΰπέπτους, έλαφράς, ύγιει- 
νάς καί καθαράς, ίνα τά περιττώματα εξάγονται 
όμιλώς. Ό ιατρός σας

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Καταάκενέι &βονς·
Τρία τινά απαιτούνται πρός κατασκευήν όξους έκ 

του οίνου : οινόπνευμα μεθ* υδατος, επαφή τοΰ άε- 
ρος μετά τοΰ ύγροϋ χαί θερμότης 25 έως 30 βαθμών. 
Λοιπόν έάν θέλετε να μεταποιήσετε οίνον, εστο, χαί 
κακής ποιότητος, έπιχύσατε ποσότητα ίξους βράζον- 
σος, αφήσατε ανοικτήν όπην εις τό στόμιο», δπως ει
σέρχεται 0 άήρ καί διατηρείτε θερμόν τόν κάδον μέ · 
χρί 30 βαθμών.

Κατά τοΰ έλκους τοϋ ότομάχον»
Ό Dr Bari holow παρέχει τρις τής ήμέρας άνά έν 

ξηρίον έκ τών ακολούθων :
Sous-uilrate de bismuth: .... 8.0

Sulfate de morphine........................  . 0.06
Dans 6 paquets ou cachets.

Κατά τΛς δξείας άρθ^ίτίδος·
Έν περιπτώσει προσβολής οξείας άρθρίηδος ώφε- 

λουσι δύο έως τεσσάρων χαταποτίων δι* ήμέρας έχ 
τής ακολούθου συνταγής.

Sulfate de quinine............... .... 3.0
Extrait alcoolique d* aconit ... 1.0

— de semences de colchique 0.50
— de beliadone . ...... . 0.20

Ponr faire 20 pilule
Ανώδυνος έξσγωγό όδδντων

Ή ακόλουθος τοπική αναισθητική εφαρμογή επαι
νείται πρός άνώδυνον εξαγωγήν τών όδόντων : 

Chlorhydraie de cocaine . . 1.50
Acide phenique crislaliisd 1 .
,, 1 1 aa 1.70Camplire pure . · . · I
Alcool rectifies 95o . . . . 300

Τεμάχιον ύδροφ. βάμβαχος ‘ έμποτιζόμενον όφθό- 
νως έχ του διαλύματος έχπιέζεται έπί τών ουλω» τοϋ 
έξαχθησομενου όδόντος έπί τινας στιγμάς.

Ι
Όταν δέν ε’ιμπορή κανείς νά είναι ευτυχισμένος, 

δπως τό φαντάζεται, δέν τοΰ μένει άλλο, παρά ν’ 
«γαπήση τήν οδύνην του.

Αυτό μόνον δίδει τήν άνάπαυσιν, καί ή άνάπαυ- 
«ις είναι ή εύμαρφιά εις αύτόν τόν κόσμον.

Κάθε χαιρετισμός έχει τόν «κοπόν του. Κάθε δέ 

χαμόγελού θέλει νά πληρωθη.

Είναι τόσον μαύρη καί ψεύτικη ή ζωή, ποΰ οτ’ 
αλήθεια 5έν αξίζει τόν κόπον νά προσπαθήση κανείς 
νά τήν ύποφερη.

Υπάρχουν άνθρωποι οϊτινες καί ζωντανοί άκόμη 
έΰρίσκονται πλησιέστερον είς τόν θάνατον παρά είς 
τήν ζωήν.

Αντοκοχτειρα
ΕΛΙΣΑΒΕΤ



418 fet ΦΥ±ΐ£

ΠΡΟ ΤΟΎ ΜΠΙΖΏΝ ΙΟΥ

2ΠΔΡΤΪΑΤΪ22Α ΜΑΜΑ
Τόν'πλάστη παρεκάλεσα
Να μου χαρίσρ άγόρι
Μ' Αΰιός όμως ατό πείσμα μου 
Μου χάρισε μία Κόρη· 
Την άγαπ& λατρεύω την 
Νά λειψή άπό κοντά μου 
θά μείνω μόνη κι' έρημη 
Στά μαύρα γηρατειά μου.

’Ή'&ελα γυιό' .μά -ξέρετε 
Γίατι παρακαλοναα

Στής γέννας τούς κοιλνόπονους 
'Αγόρι νά γεννούσα ;
Ό άντρας μου σκοτώ&ηκε 
Στόν πόλεμο μΐά μέρα 
Μ' άλλους Γραικούς άδάνατους 
Είς τη Στρωμνίτσα πέρα. 
ΚΓ ή&ελα ’γώ τό θάνατο 
Νά ’κδικη&η τ’ άντρός μου. 
Κι ’ ένδοξον τέτοιον, δάνατον 
Νάβρισκε κι' δ γυιός μου !

Κύπςος

ΠΟΛΤΒ. Α. ΚΪΠΡΑΙΝΗΪ

Ο SYMMAMKOS ηΟΛΕΜΟΕ
THE ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕ

Ώστε χωρίς νά τό θέλωμεν προεκλήθη'μεν 
και χωρίς νά ζητήσωμεν παρκ τ%ζ Βουλγα
ρίας δ,τι μΆς άνήζεν, αυτή άρξαμένη χειρών 
άδικων μάς έπετέθη αΐφνηδίως, θέλουσκ διά 
τής βίας νά μάς άφαιρέσή ο,τι κατελάβομεν. 
Και ύπεχωρήσαμεν και συγκατετέθημεν εις 
πολλάς άπαιτήσεις της, ίως δτού αύτή μέν έ- 
ζήτησε τά πάντα, ήμεϊς δέ ώπηντήσαμεν διά 
της βίας,δώσαντες πρώτον αύτή όλιγόωρον προ
θεσμίαν νά μάς έκκενώση τά μέρη, άτινα κα- 
τεΐχεν αύτοβούλως έν Θεσσαλονίκη. Άρνηθείσης 
δέ έπήλθεν ή αιματηρά ρήξις έντός τής πόλεως 
και είτα έκτος αύτήςέπιτοΰ πεδίου τής μάχης.

Ούτως,, ώς προεϊπον είς τό προγενέστερον 
τεΰχος, ά μάχη βαθμηδόν έγενικεύθη άπ’ ολα 
τά σημεία, άτινα οί Βούλγαροι κατεϊχον, στρα
τώνας, γυμνάσια, οικήματα, προξενεϊον κτλ. 
"Αλλοι μάς έπυροβόλουν άπό τούς έξώστας και 
τάς στέγας, άλλοι άπό τά δψη τών τζαμιών 
και καπνοδόχων καί άλλοι άπό διάφορα άλλα 
μέρη, αί δέ σφαΐραι συρίζουσαι καθ’ ολας τάς 
διευθύνσεις καί όρμώσαι είς τά τείχη καί τούς 
ύελοπίνακας κατέρριπτον αυτούς μετά πατάγου

έπί τών πεζοδρομίων, προξενοΰντας φρικιαστι- 
κόν πάταγον.

Μετ’ ού πολύ τίθεται καί τόπυροβόλον είς 
ενέργειαν, όπως τούς έξαναγκάσωμεν είς τα- 
χεϊαν παράδοσιν· ήρξατο· δέ κροτοΰν έξ άπο- 
στάσεως 50 μέτρων μόλις έκ τοΰ φρουραρχείου 
μας, προξένησαν άμέσως μεγάλην οπήν είς τό 
εχθρικόν φυλακεΐον, όπόθενμετ’ όλίγον βλέ· 
πομεν τούς βουλγάρους. έξερχομένους μέ τάς 
χεΐρας πρός τά άνω, εις σημείον ύποτα- 
γής. Έν μεταξύ καί τά είς τήν ίδιαν 
λεωφόρον κείμενα νοσοκομεία των, ωραία καί 
μεγάλα κτίρια, παραδίδονται τό εν μετά τό 
άλλο κατόπιν τής βίας, έπίσης δέ τό ταχ. 
μέγαρόν των καί- ό βουλγαρικός στρατών, ό 
πλησίον τοΰ νεκροταφείου μας κείμενος.

Μέχρι τής 10 ώρας τής νυκτός έχουν συλ- 
ληφθή περί τούς 500, ιδίως δέ πάντα τά ΰπο-, 
πτα βουλγ. ύποκείμενα καί οί κομιτατζίδες 
μέχρις ένός. ’Επίσης καταλαμβάνομεν καί τό 
Μέγα Εενοδοχεΐον (Grand Hotel) κέντρον 
τών βουλγ. εξοχοτήτων, κατόπιν γενναίας άν- 
τιστάσεως μέ αρκετά θύματα.

Οί Βούλγαροι εδώ μεταχειρίζονται χειρο-
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τρ Μητροπόλει καί έντδς τής Έζαρχίας ευρι
σκόμενων, ενώ άλλη δύναμις έπιτίθεται κατά 
τ&ν οικημάτων, ένθα διέμενον οί άνδρες τής 
μουσικής.

Είναι ήδη ή 6 1)2 ώρα τίς πρωινής καί 
τδ πυροβόλον έκτελεΐ τήν τελευταίαν τουέπι- 
χείρησιν είς τήν Βουλγαρικήν Μητρόπολιν, δπου 
είχον καταφύγει οί τελευταίοι, οί οποίοι καί 
αυτοί μετά ήμίσειαν ώραν παραδίδονται καί 
οδηγούνται είς τά φορτηγά μεταγωγικά άτμό- 
πλοια.'

Τέλος περί τήν 9 ώραν π. μ. οί λόχοι κα
λούνται είς συνάθροισιν καί πάντες κατευθυ- 
νόμεθα εΐς τά διαμονητήριά μας διά ,νά άνα- 
παυθώμεν άπδ τήν διήμερον ταύτην άγρυπνίαν, 
πείναν καί άγώνα.

Καθ’ οδόν δμως Κυρίαι, Δεσποινίδες, Κύ
ριοι, παίδες κτλ. μάς ρίπτουν άπό τούς έξώ- 
στας άνθη καί μάς ζητωκραυγάζουν.

Ή άφιξίς μας. είς τδν λόχον μας έγένετο 
μετά μεγάλης ύποδοχής άπδ τήν συνοικίαν ολην 
άλλ’ όταν είσήλθομεν έντός, εδρομεν κάτωθι 
των εικονισμάτων τούς δύο νεκρούς συναδέλ
φους, οϊτινες έφονεύθησαν πρΰτοι κατά τήν 
διάρκειαν τής μάχης. Όλοι έδακρύσαμεν διά 
την άπωλειαν τδν δύο άνδρων τοΰ λόχου μας.

Τήν έπομένην άπδ πρωίας ό λόχος μας έγινε 
το.προσκύνημα διά τούςνεκρούς μας, δέν έμεινε 
δε ούδείς άπδ τήν συνοικίαν, δστις νά μή προ
ήλθε καί πολλοί τους ερρανον μέ άνθη, άλ· 

<

«.λ ιακοποι και νήστεις έπί δύο ήμέρας διά νέαν 
εκστρατείαν. Αδτη ήτο ή γνώμη άνεξαιρέτως 
δλων μας καί δτι κάτι καί αύθις σοβαρόν θά 
συμβαίνρ, Εν τούτοις μάς καθησύχασεν ό λο- 
χκγος μας φθασας κατ’ εκείνην τήν στιγμήν, 
οστις μάς εβεβαίωσε πράγματι τήν άναχώρη- 
σίνμας προσθέσας, δτι άπόλυτος εθνική άνάγ- 
κη έπιτάσσει ν’ άναχωρήσωμεν άνυπερθέτως, 
τής Μεραρχίας μας διαταχθείσης άνωθεν να 
βαδίστ) πρός συνάντησιν τών άλλων Μεραρχιών.

Ό σιτιστής μας ήρζατο άμέσως τότε νά 
περιμαζεύρ καί διαχωρίζη τά άχρηστα άπδ 
τα χρήσιμα, παρέλαβεν άρτους, γαλέταν,καί 
τυρόν καί διεμοίρασεν είς τούς όπλίτας διά 
τεσσάρων ημερών τροφοδοσίαν.Ή ώρα έντού- 
τοις παρέρχεται και δσον έπλησίαζεν έκείνη ή 
στιγμή? δτι θά έγκατελείπομεν τό οίκημά μας, 
οπερ έπί τρίμηνον μάς έφιλοξένησεν, ώς καί 
τούς φιλότιμους γείτονας τοΰ ‘Αγίου Γεωρ
γίου, με τάς πολλαπλάς περιποιήσεις των, τό
σον έλυπουμεθα, ώστε δέν θά λησμονήσωμεν 
ποτέ την λαμπράν αύτήν συνοικίαν. Μετ’ ού 
πολύ ό λόχος κατά τετράδας έζέρχεται τού 
στρατώνος μέ τόν λοχαγόν έπί κεφαλής, ένώ 
οί γείτονες μας έκ- τών παραθύρων, θυρών, καί 
εξωστών μάς χαιρετούν άνακράζοντες: «Κα
λήν έπάνοδον» πολλούς δέ διακρίνομεν δα- 
κρυσμενους. Τήν 31)2 ώραν τά συντάγματα 
ως καί τό Πυροβολικόν καί. Μηχανικόν συνοι- 
θρίσθησαν είς τήν μεγάλην πλατείαν τών 
στρατώνων.

ί

άκούονται κανονιοβολισμοί, έμανθανομεν δε οτι 
ή 4η Μεραρχία συναντήσασα τόν εχθρόν, μά
χεται. Πλησιάζοντες άκούομεν και τον κροτον 
τών μάνλιχερ. Άλλ’ ημείς απέχομεν άκόμη 
πολλά χιλιόμετρα άπό τό μέτωπον τής*4ης 
μεραρχίας. Δέν παρέρχεται δμως μιάς ώρας 
έτι πορεία καί είς τδ μέτωπον τό ίδικόνμας 
παρά τόν Γαλλικόν Ποταμόν καί τό Λεφάλο- 
βον άκούονται τυφεκισμοί καί ταυτοχρόνως οί 
λόχοι άναπτύσσονται είς άκροβολισμόν, προ- 
χωροΰντες μετά προφυλάζεως,. άνερχομενοι και 
κατερχόμενοι διαφόρους λόφους καί χαράδρας. 
Ή μάχη διά τήν Μεραρχίαν μας είχεν άρχιση 
ήδη, προπορευομένου τοϋ 1ου Συντάγματος, 
τό οποίον είχε κάμη τήν έναρξιν. Ή μάχη 
ήτο πεισματώδης. Έκ τών πρώτων δυστυχώς 
φονεύεται ό Διοικητής του ταγματάρχης κ. 
Διαλέτης ώς καί άρκετοί όπλΐται, μεταξύ δε 
τών τραυματιών ήσαν πολλοί άξιωματικοι ως 
καί οί τοΟ τάγματός μας «Σκαλτσογιάνης καί 
Μαντζώρος». Έκ τοΰ Λόχου μας καί τής δι
μοιρίας μου φονεύονται τέσσαρες όπλΐται ως και 
πολλοί τραυματίαι. ‘Η μάχη γενικευομένηέξα- 
κολουθεΐ καί καταλαμβάνομεν τέσσαρα — πέντε 
χωρία μικρά, τά όποια έρευνώμεν, ολαι δμως 
αί μικροκαλύβαι ήσαν κλειδομέναι, καθ’ δσον 
μετά τοϋ φεύγοντος στρατοϋ, άνεχώρουν και 
οί κάτοικοι χωρικοί. Είς έν άπο τα χωρία 
ταΰτα-, τά όποια μετά μιάς διμοιρίας έρευνώ
μεν, αίφνης θύραι καί παράθυρα πίπτουν εν τώ 
άμα· εισερχόμενοι δ’ έν αύταϊς δέν εύρίσκομεν 
παρά τά έπιπλα καί μπαούλα, ώς και γιουρ- 
την, αυγά, γάλα κτλ. τά οποία καταβροχθί
ζουν οί στρατιώται. Τό πλήθος τών ορνίθων 
άμα τή εισβολή τοΰ στρατού έπήδων είς τά 
κεραμύδια καί ταράτσας, δπως άποφύγουν τόν 
διά λόγχης θάνατον. Είς μίαν καλύβην εύρί
σκομεν μίαν μικράν Όθωμανίδα, ήτις φαίνε- 
ται’μή δυνηθεϊσα νά φύγη, έμεινε μόνη. ’Επί
σης είς έτερον οίκημα διακρίνομεν γέροντα 
όθωμανόν ηλικίας 80 έτών περίπου, δστις μέ 
ύποκλίσεις μάς ευχαριστεί, διότι τόν άφήσα- 
μεν έν τή ζωή.

Περί τήν 4ην άπογευματινήν ό έχθρδςύπε- 
, χώρησεν, οί δέ λόχοι διατάσσονται καί συγ

κεντρώνονται, προφυλακαι δέ τίθενται εις κα
τάλληλα μέρη . Έν τφ μεταξύ φθάνει ό Μέ
ραρχος κ. Καλάρης μετά τοΰ έπιτελείου του 
καί ζητεί πληροφορίας διά τούς νεκρούς και 
τραυματίας τοΰ Συντάγματος μας, δίδει όε 
διαταγάς, είς ποιον μέτωπον πρέπει νά τεθώ- 
σιν αί προφυλακαι. -

(έπεται συνέχεια)

Κίνησις καί συζητήσεις γίνονται μεταξύ τών 
στρατιωτών, έως δτου δίδεται τό σύνθημα 
τής έκκινήσεως. Και πρώτον φεύγει τό Πυρο
βολικόν, άκολουθοΰντος τοΰ 1ου Συντάγματος 
καί εϊτα τά άλλα.

Ή Μεραρχία διέρχεται μέσω τής πόλεως, 
ένφ ό κόσμος παρατεταγμένος είς τά πεζοδρό
μια μάς χαιρετά, εύχόμενος καλήν επιτυχίαν, 
και είς τάς έξω έπιχειρήσεις μας. Ή βροχή 
άρχίσασα πρό τής έκκινήσεώς μας έξακολουθεΐ 
άραιά, δέν μάς φαίνεται δμως περίεργον, κα
θότι οσάκις έπρόκειτο νά έκκινήσωμεν διά μά
χην, πάντοτε ή βροχή άπετ.έλει τδν πρόλογον. 
Ή πορεία έξηκολουθεΐ; ίως δτου μάς ευοεν ή 
νύξ καί οί άνδρες κουρασμένοι άπό τής χθες 
άναμένουν τήν ώραν τής σκηνώσεως. Διερχό- 
μεθα διά μέσου τοΰ χωρίου Δριμίγκλαβα, δπου 
μάς δροσίζουν αί χωρικαί μέ ύδωρ, ένώ άλλαι 
μοιράζουν σκόρδα· τδ χωρίον αύτό είναι το 
πρώτον, δπου συναντώμεν.

Όταν δέ ήρωτήσαμεν τούς χωρικούς, πώς 
όνομάζεται καί μάς άπήντησαν Δριμίγκλαβα, 
τότε δλοι ένεθυμήθημεν αυτό τό όνομα, διότι 
ήτο τό τελευταΐον χωρίον, ,οταν είς τήν πρω- 
την έκστρατείαν είσηοχόμεθα είς την Θεσσα
λονίκην. Πράγματι μάς ένθυμίζει πολλά καί 
διακρίνομεν πολλούς γνωστούς. Τέλος άπομα- 
κρυνόμεθα τοϋ χωρίου καί μετά πάροδον 2 
ώρών πορείας έτι, ή μεραρχία μαςέσταμάτη- 
σεν. Είναι ή 10 ώρα καί διατασσόμεθα- νά 
στήσωμεν τά άντισκήνια, άλλά ποΰ δρεξις ; 
Όλοι είριεθα κατάκοποι έντελώς.

"Ηνοιζα λοιπόν καί έγώ τήν κουβέρτα μου 
και έθεσα καί ώς σκέπασμα τδ άντίσκήνον,ώς 
όμοίως έπραξαν καί οί πλεϊστοι, καίκατεκλί- 
θημεν, διότι ή κόπωσίς μας ήτο τρομερά.

Ποΰ καί που έβλεπέ τις καί κανέν κηρίον, 
• άλλά καί αύτά μετά 1)2 ώραν έσβυσαν, δλων 

άποκοιμηθέντων. Έγερθέντες δέ την 4ην 
πρωινήν ώραν μέ τήν συρίκτραν τοΰ έπιλοχιου, 
ήκούσαμεν κάποιον φωνάζοντα: «Είναι πρωί 
άκόμη, είναι τέσσαρες». Άλλά καί αυτός ά· 
ναγκάζεται νά έτοιμασθή άφ’-οδ δλοι έπι πο- 
δός είνε έτοιμοι πλέον δι’ άναχώρησιν. Ό 
λοχαγός μάς φωνάζει «σύνταξις» διότι πρώτον 
τό τάγμα, μας θά έξεκίνει.

Άποροΰμεν διατί τόσον πρωί νά έκκινησω- 
μεν, άλλά κανείς δέν γνωρίζει έκτος τοΰ Με
ράρχου καί Συνταγματάρχου μας. Άφ’ ού έ- 
δέσαμεν άντισκήνια καί κουβέρτας ώς καί 
τούς γυιλιούς, ό λόχος μας συντάσσεται και 
άκολουθοΰντες τό ταγμα μας, έκκινοΰμεν, 
άλλά μετά μεγάλης προφυλάζεως. Οί λόχοι 
άναπτύσσονται καί άπετέλλουν περιπόλους 
καί άνιχνευτάς, δλαι δέ αύταί αί προφυλά
ξεις μάς άνησυχοΰν καί ψυθιρίζομεν, οτι κά
ποιον λάκκον θά έχγ ή φάβα. Καί πράγματι 
δέν παρέρχεται ήμίσεια ώρα καί μακρόθεν



Η ΦΥΣΙΣ m

Αηο το gpnoN τογ πολέμου mas

ΜΒΙΛΙΟΣ X. ΚλΡΟΥΣΟΣ 
τραυματίας τής μάχης Κιλκίς—Λαχανα

*Ελα/3ε μέρος el? τάς εκστρατεία? Μιτυλήυης 

καί Χίου, ως και εϊς δλας τάς μάχας τής Η
πείρου ώ? δεκανβύς του ανεξαρτήτου τάγματος 

τοΰ Μαυουσάκη έν τή Βα Μεραρχία. ’Εσχάτως 

δε είχε προσκολληθή είς τό 17ου πεζ- τής 6ης 

Μεραρχίας, τό γνωστόν έκ τής περιβόητου ε
φόδου του διά τής λόγχης εναντίου τοΰ υψώ

ματος 1378, δπου καϊ έπληγώθη.
Δημοσιεύομευ κατωτέρω ωραίας και διδα- 

κτικάς τινας περικοπάς έκ των πρός του φίλο- 

πατρίδα και αντάξιον αυτού πατέρα έπιστολώυ 

του, διά τους ενδιαφερομένους εις τάς περιπε 

τείας τοΰ διπλού μας τούτου πολέμου.

θισααλονίχη 29 ’Ιουνίου 4913.
Σεβαστέ μοι Πάττρ.

Πρδ εβδομάδας ευρίσκομαι έν Θεσσαλονίκη 
εϊς τό Αον Στρατ. Νοσοκομείου διά τραΰμα, τό 

όποιον έλαβα εις τον αριστερόν βραχίονα έπά
νω εις τήν έφοδον κατά τήν έπικήυ έκείνην μά

χην του Κιλκίς—Δαχανά. Είς όλίγας ημέρας 
ή πληγή θά κλείση' μου φαίνεται έν τούτοις, 

οτι τοΰ λοιπού δέν θά δύναμαι νά τόν χρησιμο

ποιώ, Οπως του δεξιόν. Κάποιο νεύρο έχει ίσως 

βλάβη Τί νά γείνη ! Τά καλά κόποις κτών- 

ται καί θυσίαις. ’Αρκεί, δτι υϊκώμεν καθ’ δλην 

τήν γραμμήν τους κτηνάνθρωπους. Τί ωραία 

ποΰ επαληθεύουν αί ανακοινώσεις του φ. 2.

"Ετσι μοΰ έρχεται ν' αναφωνήσω «Ζήτω ό 
Πνευματισμός».

ΑΙΜΙΛΙΟΣ X. ΚΑΡΟΥΣΟΣ 

θεοεαλονίχτ; 19 Ιουλίου 1913.

Σεβαστέ μοι Πάτερ.
Δέν αμφιβάλλω, ότι θά παρακολουθήτε τήν 

έξέλιξιν τοΰ πολέμου άπό τάς Αθηναϊκός εφη 

μερίδας. Έπροσεξατε τήν έποποιίαυ ποΰεγρα 

ψε στήν 'ΐζουμαγιά έπί τοΰ λόφου 1378 κά- 

ποιο ήρωϊκόν σύνταγμα τοΰ δεξιού τής παρατά 

ξεώς μας; Έ! λοιπόν τό σύνταγμα έκείνο είνε 

τό σύνταγμά μου. Τδ 17ου πεζικόν! Άπατε- 

λείται δέ τδ πλείστου από Κεφαλλήνας. Σάς 
εσωκλείω απόσπασμα τοΰ κυρίου άρθρου τοΰ 

«’Εμπρός» αφιερωμένου εις τήν δράσίν του· 

Εινε τδ μόνον παράπονου ποΰ έχω διά τδ τραΰ- 

μά μου . Χωρίς αυτό θά ήδυνάμην καϊ έγώ νά 
λέγω : « ίίμην και στήν μάχη τής Ύζουμαγιάς

Στόν λόφο 1378».

AIM. X. ΚΑΡΟΥΣΟΣ

θίσεαλονίχη 16 Μαρτίου 1913;

Σεβαστέ μοι Πάτερ.
Άπό τήν ρωμαντικήν εκστρατείαν τής Μι- 

τυλήνης εις τήν ξηρόν και επίπονον εκστρατείαν 

τής Χίου καϊ άπ’ εκεί προτού καλά καλά ν ’ά · 

νασάνης νά σέ στέλνουν el? τήν γιγαντομαχίαν 

τής Ηπείρου ! Νά συμμετέχης αυτής έπί δύο 
και πλέον μήνας κατά τήν χειροτέραν περίο

δον τοΰ έτους. Νά ζής σιμά εις τήν βαρέαν 

μοίραν τοΰ πυροβολικού, el? περιβάλλον, δπου 

ό ήλιος άνατέλλει εϊς τάς 10 καϊ βασιλεύει εις 
τάς 3 καϊ όπου ό βαρύς καϊ έκκωφαντικός ήχος 

τών τηλεβόλων με τήν πολλαπλήν άττήχησίν 

του έπάνω el? τά βουνά καϊ el? τά? κοιλάδα? 
καϊ τά? φάραγγας αποτελεί μίαν μεγαλοπρεπή 

παράδοξον συναυλίαν, ένα είδος παραπόνου, ενα 
είδος στεναγμού τής γης διά τά δεινά ποΰ τε

λούνται έπάνω αυτής. EI? τόν κάμπον τάς η
μέρας τών προφυλακών ποΰ απλώνεται κάτω 

άπό τό φοβερό Μπιξήυι (αυτό τδ τίμιου μακελειό 
τής λαϊκής έκφράσεως) ή εϊς τά κατσάβραχα 

τά κατάντικρυ αΰτοΰ, άγρυπνος καθ' δλην τήν 
νύκτα, άλλοτε νά φυλλας σκοπός καϊ νά σε 

δέρνη ή βροχή καϊ τό χιόνι, ό βορρηάς καϊ τό 
κρύο καϊ άπό τό πολύ σκοτάδι νά μή διακρίνης 

πέραν άπό 5 βήματα, καϊ άλλοτε πάλιν ν’ ά- 

νιχνεύης τδ πέριξ έδαφος έπϊ κεφαλής περιπό
λου, νά διαβαίνης χανδάκια καϊ νά χώνεσαι 

el? τδ νερό τους, ν' άναρριγάσαι el? του? βρά
χους σάν αγριοκάτσικο, νά κιυδυνεύης Από στιγ

μή σέ στιγμή νά σπάσης κανένα χέρι ή πόδι 
καϊ όμως νά ήσαι υποχρεωμένος ν’ άποφύγης 

κάθε κρότον, κάθε ομιλία ποΰ ήμπορεί νά προ-

δώση el? τόν εχθρόν τήν παρουσίαν σου.
Εκνευρισμένος άπό τους πυροβολισμούς καϊ 

τάς σφαίρας ποΰ σκορπά δ εχθρός ολόγυρά σου 
όλήν την νύκτα, έκ φόβου μή τυχόν καϊ τοΰ κά

μεις κανένα αιφνιδιασμόν, πρωί πρωί χαράγ 

ματα νά έπιστρέφηςόπίσω el? τδ Αύγδ καϊ κα
τάκοπος νά γέρνης σέ κανενός βράχου τή ράχη 

καϊ ένφ όλίγον ΰψηλάτερά σου οργιάζει κύριο- 

λεκτικώς ό θάνατος, σύ ν’ άνευρίσκης κάποιο 

νανούρισμα «1? τό απαίσιου σύριγμα τών χιλι
άδων οβίδων ποΰ διασταυροΰνται έπάνω άπό τό 

κεφάλι σου καϊ να κατορθώνης τέλος νά κοιμά ■ 

σαι' και πρός σκληράν σου ειρωνείαν νά βλέ- 

πης καϊ κανένα δνειρο γλυκό ! Καμιά φορά διά 
παρηγοριά νά σοΰ στελνη καϊ ή Επιμελητεία 

μονάχα i/i κουραμάνας διά 48 ώρας! Νά άξι- 

οΰσαι τής τιμής νά λαμβάυης μέρος κατά τήυ 

τελευταίου έφρδου el? τά κρισιμώτερα σημεία , Θεσσαλονίκης εϊς Ileip 
τής παρατάξεως, ή κατάληψις τών οποίων επέ

φερε καϊ τήυ πτώσιν τώυ Ίωαυυίυων ( Αγιος 

Νικόλαος, Άγιος Βλάσης, Τσουκα) καϊ πρός
τοΰτο νά μεταβαίνης εκ τοΰ κέντρου τής παρα- 

τάξεως el? τδ αριστερόν, νά βαδίζης 10 ώρας 
τό ημερονύκτιου υπό χιονοστρόβιλον έπι 4 ήμε · 

ρας καϊ άπό τήν πείνα, καϊ τήν κούρασι καϊ 

τήν αϋπνία, ενώ βαδίζεις, νά κοιμάσαι ολόρθος!

Καί ενώ el? τόιαύτην κατάστασιν εΰρίσκεσαι 
νά σέ ευρίσκη ή αυγή τής ημέρας τής γενικής 

εφόδου αντιμέτωπου τώυ εχθρικών θέσεων. Νά 
κάμνης τότε μίαν άπεγνωσμένην έκκλησιν προς 
τάς δυνάμεις σου. ν’ άυαλαμβάνης τήν έπίθε- 

σιν καϊι^σέ μια ώρα νάσαι κύριος των εχθρικών 

θέσεων! Καί δ εχθρός, κατάπληκτος οΐονεϊ 

προ τής ορμής σου. νά σέ χαιρετά άπό τδ πυ
ροβολείου τής Σανδοβίτσης μέ καμμιά τριαν

ταριά βολιδοφόρους, σάν νά θέλη τρόπον τινα 

νά σέ συγχαρή διά τήν επιτυχίαν σου (καϊ όλες 

όλες αί Απώλειαί μας νάναι ... θά το πι· 

στεύσητε τό μέν τάγμα μας είχεν ένα νεκρόν 

καϊ ενα τραυματίαν. “Ολου δέ τοΰ στρατού μας 

αί άπώλειαί κατά τήν ημέραν τής γενικής έφο

δον Ανέρχονται εϊς 150 περίπου εκτός μάχης, 

έκ τών οποίων άς ήυαι τό πολύ 50 οί νεκροί. 

Θαυμάσιου! "Ας τά βλέπουν οί κ. Βούλγαροι 
τών οποίων Συντάγματα ολόκληρα έξοντώθησαν 

κατά τήν άλωσιν τής Άδριανουπόλεως . . . ),

Δέν προλαμβάνεις νά χαρής τήν νέαν νίκην 

σου καϊ σέ προσκολλοΰν άπό τήν ΙΙαυ Μεραρ
χίαν el? τήν \’Ιηυ (άπό τήν Μεραρχίαν τών 
ανδρείων εϊς τήν χαλυβδίνην) και πριν περά
σουν δύο ήμεραι άπό τήν αλωίσιν τών Ιωαννί- 

νων, βλέπεις μέ λύπην πώς πρέπει ν αφησης 

τά μέρη πρός τά οποία έπϊ 3 μήνας περίπου σέ 

συνέδεσαν τόσαι και τόσαι αναμνήσεις. &ανα- 
διαβαίνεις Αργά άργά τά Γιάννινα, τήν πόλιν 

τών θρύλλων τών τραγικών, του κάμπον που 

απλώνεται κάτω άπό τό Μπιζάνι καϊ με φρί

κην καί αηδίαν τδν βρίσκεις τώρα γεμάτου απο 

μανδύας καϊ αμπέχονα ξεσχισμένα καϊ φυσιγ- 

γιοθήκας καϊ κάλυκας οβίδων καϊ ταινίας μυ

δραλιοβόλων καϊ σκηνάς καϊ . . . . πτώματα 

Τούρκων κατασκονισμένα, μαΰρα, απαίσια.Να 
θεάσαι τδ Αξιοθρήνητου θέαμα τοΰ στιβαγμοΰ 

τών Τούρκων Αξιωματικών el? τά μεταφορικά 

αυτοκίνητα δίκην κτηνών καϊ έν τή καταπτωσει 
των αύτή νά διαβλέπης αυτής τής ΌθωμΆύ 

τοκρατορίας τήν κατάπτωσιν ... Μετά τετρα
ήμερον πορείαν νά φθάυης εϊς'τήν ίϊοέβεζαν, να 

επιβιβάζεσαι μεταγωγικών καϊ νά ταξειδεύης 

δπι 7 ημέρας (!) el? τδ βάθος Αμπαριού,, μέσα 
σε σκόνες καϊ σκουπίδια καϊ ποντικούς πελω

ρίους. Νά τρέφεσαι κατ’ αυτό τό διάστημα μέ 

2.ί/2 γαλέτες τήν ήμέραν · . · Νά παρευρί- 

σκεσαι κατά σύμπτωσιν el? τήν μεγαλοπρεπή 
έκκίνησιν τής νεκρικής Βασιλικής πομπής ano 

αιά . . ■ Τέλος νά κατα- 

σταλάζης el? τήν Θεσσαλονίκην. 'Ομολογήσατε 
πώς ολ’αΰτά έϊνε μία σειρά Ανήκουστων πραγ

μάτων ποΰ δέν ξεχνιούνται εύκολα..., Δόξα τώ 

Θεω έως τώρα φθηνά τήν γλυτώσάμεν!

Σάς έγραψα καϊ άπό τήν Μιτυλήνην και απο 

τήν Χίον καϊ από τήν Ηπειρον.
Τδν Αδελφόν μου X... άφήκα εϊς τάς Αθή

νας Γαριβαλδινόν, αλλά τό σώμα αυτό μετά 

τό ατύχημα ποΰ επαθε εις τόν Δρίσκον, διελυ-. 

θη· ΙΙοί εύρίσκεται τώρασάς γράφει j
’Αδελφικού? ασπασμούς el? όλους.

Άσπαζόμενος μετ’ Αγάπης καί σεβασμού την 

δεξιάν σας Ό υιός σας Α· ΚλΡΟΥΣΟΣ 

ιι umaoii ι11

Μ ΗμμπχνΧ 
ToC Ρήγα ΡαγίαΜα ovtb δ ναοί είνε αιεν'εί γοαρμονίες σε χα$ιί> Ποΰ ivas τεχνίιηί κΜησε με πέιρει και χοτρωνια. —Είνε τοΰ Γενονι τ’ &φθαστο τδ Κτίριο καί πλατύ. Ποΰ ή ό,ρχαΐα ιμνχή του πύργωσε γερ'α&ί τ'ατώρα χρόνια Καί δεν τδ χώρεοε μυαλό τεχνίτη καί χαρτί.

Kai τα κανίήλια σπάσε τα καϊ σβύσ' τήί ζουγραφιίί, καί μη νογ^ίτήί ψαλμουδιϊί μπρδί στό κερί ποΰ λυύνει. —"Ένας Σωτήραι και Χριστός, με Δόξαί ώμορφιέί, Σήμερ’ άρπ^. τδν άνθρωπο καί σε θεό τδν ύηιώνει, Μακρυα άπό σμύρνα καί γυαλιά κι’εΰχετ καί ζουγραςαές- Κ'&νμες στοΰ τέτοιου τοΰ Ναοΰ τήν πλούσια άπλοχωριά, KS.it ζητήση άδελγικά κ&ποια φωνή μεγ-άλη, Είνε τοΰ Γένονί ή καρδιά άπό χϊΰρεί καί χωριά, Ποΰ τδ δικό της σάί ζηιη,, κι' είνε δικό σαι πάλι, _Παληδ στολίδι στοΰ Ναοΰ τή πλούσια άπλοχωρ ά.
Ντίγκ! Ντάκγ !... Δέν είν’ή αύγερινή καμπάνα τοΰ ναοΰ, Π’άγάλιι δγάλια άργοζυπν^ τήν κοιμισμένη ευλάβρια, _Είνε ή Καμπάνα ποΰ χτυπ^ τό χέρι τοΰ θιοδι Σάν άγριεύη ό σίφουνας καί χάνονται καράβια... Ντίγκ I’ Ντάγκ ! Δέν είνε ή πρωινή Καμπάνα τον ναοΰ.
Ντίγκ! Νιάγκ !... Δέν είν’ή αυγερινή κομπάνα τοΰ ναοΰ,Π’άγάλια άγάλια άργοξυπνή τήν κοιμισμένη εύλάβεια.— Είνε ή Καμπάνα ποΰ χτυπ^ τδ χέρι τοΰ θεοΰ,Σάν άγριεύη ό σίφουνας καί χάνονται καράβια...Ντίγκ! Ντάγκ ! Δέν είν’ ή πρωινή καμπάνα οοΰ ναοΰ.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

’Εσχάτως διερχόμενος τον Βόλον προσεκλή- 
θην παρά τον φίλον Ιατρόν κ. Μωραίτον εις 
γεύμα, δπου μετά τής καλλίοτης μητρός του, 
εύγενεστάτης κυρίας του και προσηνεστάτης Α
δελφής τον διήλθον όλίγας ώραίας Απολαυστι- 
κωτάτας ίν δμιλίαις καϊ σνζητήσεσιν ίσπερινάς 
ώρας, έντός τον δροσολούστον κηπαρίον τής 
κομψότατης αύτών οικίας. Καϊ είναι μεν πολύ 
εύχάριστον καϊ ένδιαφέρον νά συζητή τι; καϊ 
Ανταλλάσση γνώμας μέ πνευματώδεις καϊ Ανε
πτυγμένους συντρόφους. Αλλ' είναι καϊ κοπιώ
δες έν ταύτφ καϊ κάπω: όχληρόν. μολονότι 
πρέπον νά Απαντρ τις διαρκώς και Αναπτύσσει 
θεωρίας καϊ συστήματα καϊ έξηγεϊ ζητήματα 
φυσιολογικά,ψυχολογικά. έστιν δτε δέ καϊ στρα
τηγικά, έν ώρα προητοιμασμένης καλλίοτης έ- 
στιάσεως, καθ’ ας στιγμάς SZAot έλευθέρως 
γεύονται ώραίων έδεσμάτων ή ροφώσιν ευ- 
γενστόν τι ποτόν. Καϊ δια τοΰτο ουνειθίζω καϊ 
έγώ ν’ Αποτείνω κάποτε έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει καϊ ερωτήσεις.

— Πώς πηγαίνουν οι τραυματίαι σας, κύριε 
Μωραϊτη, ήρώτησα, σάς έφεραν πολλούς έδώ; 
πόσα νοσοκομεία λειτουργούν ήδη;

— ’Ακριβώς πρέπει νά τά έπισκεφθήτε, κ. 
Πρίντεζη, διά νά θαυμάσητε τήν έργασίαν μας, 
μοϊ Απαντφ. Ό Βώλος έκαμε κάλλιστα τά μέ
ρος του καϊ τραυματίας πολλούς καϊ νοσοκομεία 
έχομεν Αρκετά. Κυρίαι δέ πολλαϊ καϊ Δεσποινί
δες ώς νοσοκόμοι κχϊ έπίκονροι προσέφερον 
τάς έκδονλεύσεις των καθ’ έκάστην προθύμως 
καϊ διαρκώς.

— Ωραία. Ευχαρίστως αΰριον εις τάς 5 μ.μ- 
θά έλθω νά τά έπισκεφθώμεν. Καϊ σεις, ήρώ
τησα τήν Κυρίαν Μωραιτου, · τό γένος Τριαν- 
ταφύλλον, Ικ Ζαγαζικίου τής Δϊγύπτου, πώς 
σάς φαίνεται δ Βώλος, έσυνειθίσατε τά μέρη μας;

— Αρκετά ώραΐα. Εϊδον και τήν Εύρώπην 
μετά τούς γόμους μας, εϊδον καϊ τάς Αθήνας 
σας, άλλά δέν λησμονώ τήν Αίγυπτον, Ιδίως το 
Ζαγαζίκιον, οπού έγεννήθην.

—Ά, μή μου έπαινεΐτε πολύ το Ζαγαζίκιον, 
διότι δέν έχει δρόμους, δέν έχει πλατείας, δέν 
έχει έξοχός, δέν ίχει θέατρα, δέν έχει ζαχα
ροπλαστεία, εϊπον μέ υπερβολήν κάπως διά νά 
ϊδω κατά πόσον έθεώρει τήν Αίγυπτον ώραίαν·

— Τί λέγετε, κ. Πρίντεζη, μέ διακόπτει 
μετά πόνον, τά Ζαγαζίκι δέν έχει δρόμους.έξο
χός, θέατρα; Άπ’ δλα έχει, Αδίκως κατακρί
νετε τό Ζαγαζίκι. Είναι πολύ σημαίνουσα πόλις, 
μεγάλη, μέ ώραίας οικοδομάς, κοινωνίαν κα
λήν, ’Ελληνισμόν πολύν καϊ Ανεπτνγμένον...

— Άφοΰ έζήτησα μέ αύτήν τήν ζέστην πα
γωτά? καϊ δέν ύπήρχε.

—"Δ, μά τί λέγετε-, ά, νά, τά κάμνετε έπί- 
τηδες νά μέ πειράζετε.

— Άς εϊναι, έχει Απ’ δλα, Αλλ’έν σμικρφ.
— Μά δέν λέγω, δτι εϊναι Άθήναι.
— Έν τούτοις τά προτιμάτε τών Αθηνών. 
Έμειδίασε.
Τήν επαύριον μετέβημεν μετά τοΰ κ. Μω- 

ραΐτου εις έπίσκεψιν τοΰ Δου Στρατιωτικού Νο
σοκομείου, έγκατασταθέντος έν τή Β ■ Δημ. 
Σχολή τών Αρρένων. Εϊναι ευρύ καλλιμάρμα
ρον καινουργές οίκοδόμημα, μέ ώραίας εύρυ- 
τάτας αίθουσας καϊ καλλίστην διάταξιν καϊ ώ
ραίαν πρόσοψιν. Ή εσπευσμένη κίνησις τών 
νοσοκόμων, ή σκεπτική δψις τών έν ταΐς κλί- 
ναις τραυματιών κάϊ ή κοπιώδης διέλευσις τών 
περιδιαβαζόντων Ασθενών έπιβάλλουν Από τοΰ 
πρώτον βήματος έντός τοΰ Ιερού αύτοΰ Ασύλου 
τήν Αποκάλυψιν καϊ τόν σεβασμόν Αναγκάζεσθε 
δέ μέ θάρρος νά διαχύσητε Αναρίθμητους πα
ρηγοριάς, Αγάπης, εύγνωμοσύνης καϊ συγχαρι- ■ 
τηρίων, διότι άνευ αύτών ή 'Ελλάς θά ήτο ήδη 
εϊς χειρότερόν θέσιν τον 97 ’Οπερ έπραξα καϊ 
έγώ καϊ όντως εύχαριστοΰνται καϊ Αμοίβονται. 
"Οχι χρήματα, δώρα καϊ παράσημα· ήθελον νά 
τοϊς δμολογήσητε τό έργον των, τό κατόρθωμά 
των καϊ άς έπαθαν ζημίας.

Ή διευθύντρια μετά τών νοσοκόμων καϊ 
βοηθών έπροθυμοποιοΰντο τίς πρώτος, τίς ύ
στερον νά βοηθώσι, νά ύπηρετώοι, νά κοπιά- 
ζωσιν. Ό διευθυντής Ιατρός τοΰ Νοσοκομείου 
κ. Μωραϊτης κατεγίνετο νά ζητή πληροφορίας 
περϊ πάντων, νά χειρουργή Ασθενείς καϊ νά δίδη 
οδηγίας εϊς πάντας.Όλα αύτά έν τάξει καϊ ήσυ- 
χία, δλα εις τήν εντέλειαν καϊ πάντες εύχαρι- 
στημένοι' τό ώρολόγίον βαδίζει έν Ακριβείς' οί 
Ασθενείς θεραπεύονται έν τάχει καϊ έξέρχονται 
ευχαριστημένοι. Προσέρχονται άλλοι καϊ ούτω 
καθεξής. Ενχαριστήσας καϊ συγχαρείς πάντας, 
Απήλθον.

Καθ’ δδόν συναντώ τόν Ιατρόν, παλαιόν φί
λον μου κ. Παπαγεωργιάδην.

— Πώς έδώ, κ. Πρίντεζη. πώς Απ’ έδώ ; 
μ’ έρωτρ εύχαριστημένος βλέπων με.

— Εύρίσκομαι ένταΰθα Από προχθές είς μι
κρόν περιοδείαν. Έπεσκέφθην ήδη τό ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ.Μωραΐτου ΔονΣτρατ, Νοσο
κομεΐον.

— "Α. μά τότε νά έλθης νά ΐδης τό ίδικόν 
μας, τό Άχιλλοπούλειον. Εϊναι τό καλλίτερον 
καϊ μεγαλείτερον, δπερ συντηρείται καϊ δι’ίδίας 
περιουσίας.

— Ναί, εϊξεύρω. έκεΐνο έκεΐ, τό ώραΐον καϊ 
μεγαλοπρεπές, είς τήν περίβλεπτον έναντι τής 
θαλάσσης θέσιν.

— Ναί, μάλιστα, έλα νά ίδής τί κάμνομεν 
καϊ τί ύπηρεσίας καϊ ήμείς προσφέρομεν είς 
αύτόν τόν πόλεμον.

— Ναί, νάζπηγαίνωμεν νά τούς παρηγορή-

ΤΟ ΕΝ ΒΟΛΩι Δον ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΐΟΝ

1. Διευθυντής χαί χειρουργός Ιατρός Ν. Μωραϊτης.
2. ’Εσωτερικός τοΰ Νοσοκομείου καί βοηθός Ιατρός χ. Δ. Κροντήρης.
3. 4. 5. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, Κυρίαι νοσοκόμοι καί έπίκονροι Δ. Τσολάχη, Ράττη I. 
Τσολάχη, Παραθύρη, Δεσποινίδες Δραγογιάνη, Κανάβα 9, Αθηναίου 8, Ξιώτη χαί Βαρθολώτη.

σωμεν,νά τούς θαυμάσωμεναύτούςτούς ήρωας. 
Δι Άθήναι μας έχοιν μεταβληθή είς Απέραντον 
νοσοκομεΐον. Χιλιάδες τραυματίαι νοσηλεύον
ται. Πλήθος δέ Κυριών καϊ Δεσποινίδων ώς 
νοσοκόμοι τούς περιποιούνται. Καϊ οί τρεις υϊοί 
μου ύπηρετοΰν, δ εϊς έπαρασημοφορήθη μέ 
τραύμα διαμπερές εϊς τόν θώρακα, έγεινε δέ 
λοχίας εϊς τό Μπιζάνι καϊ μάς έφερεν Από μίαν 
τουρκικήν καϊ μίαν βουλγαρικήν σημαίαν.

— Εύγε, σέ συγχαίρω. Δέν θέλει ώραιοτέ- 
ραν Ανάμνησιν τής ζωής του. Καϊ εΐσερχόμεθα 
είς τό προαύλιον ή μάλλον μέλλοντα κήπον τοΰ 
μεγάλου Ατελούς έτι Δημ- Νοσοκομείου. Ώ
ραΐον, μεγαλοπρεπές καϊ ειδικόν μέγαρον διά 
Νοσοκομεΐον Μέ συνιστφ δ Ιατρός είς τήν Α- 
κάματον διευθύντριαν καϊ τάς άλλας Κυρίας,αΐ- 
τινες μοι παρέχουσι πληροφορίας καϊ μέ δδη- 
γο'ΰν μετά τοΰ Ιατρού εις δλα τά διαμερίσματα 
δπου Ασθενείς τραυματίαι καϊ ύπηρεσία. Όλα 
δμολογουμένως έν τάξει, ούδεϊς παραπονεΐται, 
τά πάντα έξοικονομοΰνται, διότι έδώ έκτος τών 
τραυματιών τον πολέμου έχουν κα,ϊ τούς τα

κτικούς Ασθενείς τοϋ τόπον, παρά τά Ανεπαρ
κή χρηματικά μέσα, Ατινα διαθέτει ή περιουσία 
τοΰ νοσοκομείου.

Όμολογουμένως τό μέγαρον εϊναι μέγα, εύ- 
ρύ, εύάερον, καινουργές καϊ έπαρκές. Καϊ Αμα 
περατωθή καϊ τό φθισιατρεΐον μετά τών λοιπών 
έξαρτημάτωτ καϊ τοΰ κήπον θά είναι τέλειον 
καθ’ δλα.

φ. Π.

Μ ΒΡΥΧΜ ΤΟΎ* ΒΟΤΝΟΎ*
■ ■ Α'·

Άπό κοντά μου ήπιαν νερό 
Στρατιώται διψασμένοι, 
Πού διώχναν βάρβαρον εχθρό 
Σά Δράκοι πεινασμένοι. .

Β'·
Άπό κοντά μου ήπιαν νερό 
Κανάρηδες καϊ Διάκοι 
Πού λύσσης ξέχυναν Αφρό 
Γιά τούς έχθρούς φαρμάκι!
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’Jno κοντά μου ήπιαν νερό. · · 
Κί’ έσβόσαν τη φωι>ά τους 
Κι’ «Μα ένα δάκρυ δλιβερό
Στην Άγρια τή ματίά τους.

Δ'.
Διψούσαν μέρες οί φτωχοί 
Και &ά διψούσαν πάλι.
Γίατι δά φεύγαν τήν. Αύγή
Άπ’ τή δικίά μ’ Αγκάλη. · ■

Ε'.
Πουρνό, πουρνό κουπαδίαστή 
Μέ γέλοια καί μέ χάζία
Ή λεβεντιά καμαρωτή, 
Όμπρός μέ τή Γαλάζια!

ΣΤ'·
Τραβά- τό δρόμο της νά βρή 
τόν άπιστον έχδρό της,
ΚΓ έχει τήν άψι φοβερή 
Ό κάδε στρατιώτης. ... . .

Ζ'.
ΚΓ έγώ μονάχη στήν έρμίά 
θωρώ γιά συντροφιά μου 
Ώίμέ δυό βάρβαρων κορμιά 
Σιή μαύρη μοναξιά μου

Η’.
Πού τ’ δ,ντρειωμένα τά: παιδιά, 
Νεκρά τ’ άφήκαν χάμου !
Κείν’ τήν Αξέχαστη βραδιά
Πού τ’ άχα συντροφιά μου. . . ■

Θ'.
"Ω ! καί νά μπόρεια μΐά στιγμή 
Νά πάω γΐά νά ποτίσω
Κάδε μΓ Αντάρτικη γραμμή 
Και νά ξανάρδω πίσω !

Γ.
"Ω ! καί πώς ήδελα ή φτωχή, 
Νά τρέξουν τά νερά μου
Έκεϊ π’ Ακούω πώς Αντηχεί 
Κανόνι—ώ πεδυμίά μου

Νά πνίξουν βάρβαρα κορμιά 
ΚΓ Αλλόπιστα κουφάρια
Παρά καί βρέχουν στήν έρμίά 
Καυκάλλες και λιδάρΐμ ! . .

. IB'.
’-Από κοντά μου τ’ιπίαν νερό 
Καί δρόσο κάποια οτήδεια, 
Πού πολεμούν τόσον καιρό 
Νά βασιλεψ’ ή Άλήδεια!

Κύπρος Πολύθ. Α. Κυπριανός

ΟΧΤΑΣΤΡΟΦΟ

Έγώ θαρρώ πώς πλάστηκα 
Μονάχα γΙά τά ξένα, 
Κι’ ήν όλα τά τραγούδια μου 
Κόρη, γΙά Σέ γραμμένα

Και τώρα πούμαι άρρωστη 
Σαν τό παιδάκι κλαίω, 
Καί τέτοια πρδς τδν Έσπλαχνο 
Λυπητερά τού λέω.

Λυπήσου τήν Αγάπη μου
' Καί τδν πτωχόν έμένα' 

Σπλαχνίσου κάν τά νειάτα της 
Τά τόσο ξανθισμένα : ·

Δέν ήνβ κρίμα κι’ άδιχο 
Νά τήθωρώ στδ στρώμα,
Νά παραδέρνη ζάβαλλι

. Χωρίς μιλλίά στο στόμα ;;

Ήνε σωστή Νεράιδα 
Βασίλισσα· τού κόσμου·, 
Κι’ ήν άπό Σένα δεύτερος 
Στόν κόσμ’ αύτδ ©εός μου 111

Μή μέ παιδεύεις, Πλάστη μου, 
Μή θέλεις νά δακρύζω,
Κι* άπ’ τούς καϋμούς τά σπλάχνα μου 
Τά μαΰρα νά ξεσκίζω.

Δέν ήμπορώ μονάχος μου 
Κι’ ούτε θά βρώ γυρεύοντας 
"Αλλην γΙά ν’ Αγαπήσω.

Κάμε·.·.νά γίάνη γρήγορα 
Ν’άρθή στήν άγκαλ2ά μου' 
Ήνε τδ μόνο χάρισμα 
Ποΰ Σοδ ζητά ή καρδιά μου.

ΠΟΛΤΒ. ΑΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΗΣ

(Έκ Λευκωσίας)

Ό μικρός Μανώλης πρδς τήν μητέρα του :
— Λίγο ξύδι, μαμμά, λίγο ξύδι θέλω.
— Σέ καλό σου, μά τά μικρά παιδιά δέν κάνει 

νά πίνουν ξύδι, δέν θά μεγαλώσης ποτέ.
• Ίσα, ίσα, μιμμά, αύτδ θέλω κ* έγώ, νά πη

γαίνω μέ μισό εισιτήριο στδ κινηματογράφο.
>·<

Ό διδάσκαλος είς τά; έξετάσβις πρδς τδν Μα- 
νώλην:

— Έάν δανεισθη δ πατέρας σου 1000 δραχ. καί 
ύποσχεθή νά πληρώσρ αύτάς είς έτησίας δόσεις έκ 
250 δραχ. πόσα; θά χρεώστη μετά δύο ετη;

Ό Μανώλης Αμέσως-
— Τίποτε, ούτε λεπτόν.
— ’Αλλά σύ, παιδί μου, δέν γνωρίζεις διόλου 

Αριθμητικήν.
— Γνωρίζω δμως καλά τδν πατέρα μουί

>*<
Ό Μανώλης βλέπων λαίμαργον Αχλήστως δά- 

χνοντα έν δστοΰν :
— Ροκανίζετε μέ μεγάλην δρεξιν, τφ παρατηρεί.
— "Α, ναί, μοΰ Αρέσουν τά δρτύκια πολύ, τφ 

■άπαντφ ούτος, ώς βλέπεις.
— Ναί, άλλα καί τά κόκκαλα, διότι τδ δρτύκι 

τδ έφάγατε ήδη.
■»»<

Ό Μανώλης παραθερίζων έν Τήνφ έπερίμενε νά 
-έξέλθουν τών λουτήρων αί γυναίκες, αϊτινες ήρέ- 
σχοντο εις τά Αστεία καί εύφυολογίας του, διά νά 
είσέλθουν οι Ανδρες. Διά νά τδν έκδικηθοΰν όμως, 
επειδή τάς έπείραζε πολύ, άπεφάσισαν νά παρατεί
νουν τήν διαμονήν των έντδς τή; θαλάσσης, μολο
νότι ή ώρα τή; εξόδου των είχε παρέλθη. Τότε οδ- 
τος διά νά τάς τιμωρήση έγείρει τά πέριξ διαφράγ
ματα τών λου:ρών, δτε αδιαι .ήρχισαν κραυγάζου- 
■σαι καί προσελθόντος τοΰ Αστυνόμου, δ Μανώλης 
Απελογήθη, ότι Ιζετέλεσετά καθήκοντα Αστυνόμου, 
■διότι ήτο ή ώρα τών Ανδρών.

>«<
Ό Μανώλης πρδς τδν ιατρόν τή; οικίας ι
— Γιατρέ, σέ παρακαλώ, κάμε μου μίαν συν

ταγήν.
— Είσαι Αρρωστος;
— Όχι, άλλά θέλω νά τόν κάνω, διά νά μ’άφί- 

νη δ πατέρας νά κάνω δ,τι θέλω.
>·<

Τόν Μανώλην συνοδεύοντα έσχάτως τδν πατέρα 
του είς τδ κυνήγιον, ήρώτησε κάποιος :

-- Καί σύ τί έσκότωσες είς τδ κυνήγι;

Καί δ Μανώλης Απήντησε :
— Τέσσαρας έως πέντε ώρας.

Είς τήν εορτήν τής μητρός του δ Μανώλης προ
θυμοποιείται νά προσφέρη αύτός άντί τής υπηρέ
τριας φοντάν βίς τούς προσερχομένους, διάνά ώ- 
φελήται τής περιστάσεως καί τρώγη αύτός περισ
σότερα, δτε προσελθόντων καί δύο μικρών φίλων 
του ή Αγρυπνος μήτηρ άφίνει μόνον δύο φοντάν 
έντδς τοΰ Αργυρού κανίστρου.

Ό Μανώλης τότε λέγει είς τήν μητέρα του :
— Έγώ έντρέπομαι νά παρουσιάσω μόνον δύο 

φοντάν.
— Καί δέν καταλαβαίνεις, τφ λέγει αύτη, δτι 

τά Αλλα είναι τά ίδικά σου. Σοΰ τά έφύλαξα διά 
ύστερον, μαζύ μέ ταίς χαστονκιαΐς ποΰ θά σοΰ δώσω ■

>·<
Ό Μανώλης διά νά έκδικηθή τήν Αποτυχίαν, έ- 

σκέπτετο τί νά κάμη. δτε προσέρχεται μία Κυρία 
μεγάλων διαστάσεων, ήτις δικαιολογουμένη, έλεγε.

— Μή νομίσετε, Κυρίαι, δτι είναι δικό μου αύτδ 
τδ χόνδρος, διότι φορώ πολλά άσπρόρρουχα. Είναι 
συμβουλή τοΰ ιατρού διά νά μή κρυολογήσω.

Καί δ πονηρός Μανώλης θέλων νά δείξη, δτι τάς 
γελφ. φέρει μακράν βελόνην, ήν κρυφίως έμπήγει 
είς τό μάλλον σαρκώδες μέρος τής Κυρίας, ήτις 
Αναπηδφ έκ τοΰ πόνου, γοερώς έπιπλήττουσά τδν 
μικρόν.

— "Ηθελα νά βεβαιώσω πόσα φορέματα φορείτε, 
Κυρία, τή λέγει, Αλλά είπατε ψέμματα καί δέν 
πταίω έγώ.

Ό μτκρδρ Μανώλης*
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. ά. Πάτραι. Τόμοι σας έστάλησαν, Αντίτιμου 

έλήφθη.—4. Μ. Σΰρον. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαρι- 
στοϋμιν.— Π. Ν. Κέρκυραν. Χρήμχτα έλήφθησαν. 
Εΰχ αριστοϋμιν. — Φ. Π. Πέτρα. Έλήφθησαν Οας ένε- 
γίέψαμβν. Εύχαριστοΰμβν. — Π. Ρ. θιασαλονίχην. 
Παραγγελία σας εστάλη. Άναμένομεν νεωτέραν σας. 
—Ji. Γ. Άγγτλόχαοτρον. ’Επιστολή χαί επιταγή ε
λήφθη. Εόχαριστονμεν. Έγράψχμεν.—4. A. ‘Λλτ- ξάνδρβιαν. ’Επιστολή, περιεχόμενα χαί φωτογραφίας 
έληφθησαν. *ΈχΛ καλώς. 'Απαντήσωμεν. — X. Κ. Gatala. Έλήφθησαν άπαντα. Έχει καλώς. Ήσυ- 
χεΓτε. Γράφομεν.—Γ. Π. Μυτιλήνην. ’Επιστολή έλή
φθη. Εύχαριστοδμεν.— Ν. Μ. Βώλον. Επιστολή καί 
φωτογραφία έλήφθησαν. Έχει καλώς.—X. Μ. Άλι· ξάνδρβιαν. Δελτάριον ελήφθη. Χάρτης νέος Ελλάδος 
σάς εστάλη.—Σ. Σ. Τοργίατην. Συνδρομή έλήφθη. 
Ενχχριστοϋμεν. Ζητούμενος τόμος άποστέλλεται.

ΘΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΣΑΣ;
’είσφοστέλλοντες τήν φωτογραφίαν σας, 

fii Ιδιόχειρον -σημείωσιν τοΰ όνόματός σας, 
τής ήλικίας σας,τοΰέααγγέλματός σας, τοΰ· 
τόπον τής γεννήσεώς σας καί &ν ήσθε έγ
γαμος ίχετε μετ' όλίγον Απάντησιν Ακριβώς 
κερί τοϋ παρελθόντος. τοΰ παρόντος καί 
τοΰ μέλλοντός σας. Δια τής ίξετάσεως τής 
φυσιογνωμίας καί των χαρακτηριστικών 
οίασδήποτε μορφής Αποδείκννται ή πορεία' 
τοΰ βίου παντός Ανθρώπου. ϋ&σα αΐτησις 
δέον να συνοδεύεται μί μικρόν Αμοιβήν h 
3—5 δρ. ήτις χρησιμεύει δι’ Αγαθοεργόν 
σκοπόν· Η Απάντησις ίγγραφος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λ. ΧάΤμαν. ’Ανθοκομία καί 
Λαχανοκομία.

*0 μόνος οδηγός διά τήν ίδρύσιν, καλλιέρ
γειαν καί συντήρησιν σχολικών κήπων, άπα- 
ρμίτητος διά τούς διδασκάλους και μαθητάς.

Πρός τούτοις είναι χρησιμότατου βιδλίον 
δια τάς οίκογενείας καί πάντας τούς φιλανθεΐς·

Σελ. 112, εικόνες 103-
Εκδότης I. Κολλήρος, Βιβλιοπωλείου «Ε

στία» έν Άθήναις.

. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έν τοΐς ήμετέροις γραφείοις εύρίσκοντάι 

όλίγα £τι σώματα τοΟ «Πανοράματος» χρυσό
δετου, έν φ περιέχονται καλλιτεχνικά! εικόνες 
τών Βασιλέων και Πριγκίπων, υπουργών καί 
επισήμων άνδρών τίς Ελλάδος, ώς και πλεί- 
στων πόλεων και ωραίων τοπείων πρός 12 φρ. 
’Επίσης τόμοι τής «Φύσεως» παρελθόντων 
έτών χρυσόδετοι φρ. 15.*

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Πλησιάζοντος νά τελείωση άποστέλλεται. 

ταχυδρομικώς παντι προαποστέλλοντι τό τί
μημα φρ. ΙΙ.Όλαι αί εικόνες τοΟ πολέμου· 
ύπάρχουσιν έν αύτφ.

ΛΕΤΚΩΜΑ ΤΟΤ ΑΙΠΑΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ή Διεύθυνσις τίς «Φύσεως» κατήρτισε: 

λεύκωμα το5 ΔιπλοΟ πολέμου μέ όλα τά Δελ
τάρια άτινα έζεδόθησαν μέ πρόσωπα, πλοΐα- 
και σκηνάς πολεμικάς. Κατάλληλον δι’ αΐ- 
θούσας. Τιμβται φρ. 10.

Όσοι έκ τών κ. κ. συνδρομητών μας έν 
τώ Έζωτερικώ, ιδία τίς Κων)πόλεως, Ά- 
δριανουπόλεως, Σμύρνης και Μικράς Άσιας. 
δέν έλαβον άνελλιπώς πάντα τά άπό τής 1η- 
Όκτωβρίου παρελθόντος μέχρι σήμερον τεύχη, 
τής «Φύσεως» ένεκα τίς έκ τοΟ πολέμου · ε~ 
πελθούσης άνωμαλίας, παρακαλοϋνται όπως, 
μάς ζητήσωσι τα5τα και τοΐς τά άποστειλω- 
σεν έκ νέου έγκαιρως. ■ ·

ΖΗΤΕΙΤΕ ■ . ----- —

ΤΟ ΚΟΝΙΑΚ
Φ Φ Φ Φ Φ ΤΗΣ Φ Φ Φ· Φ : Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΙΝΩΝ Φ Φ Φ Φ Φ Φ" Φ Φ

I Φ Φ Φ Φ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ


