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ΦΥΣΙΣ εϊναι τό μόνον ev ΈλΣάδι επιστημονικόν και ψυχαγωγικόν εικονογραφημένου 
■περιοδικόν Σύγγραμμα, τδ όποιον από εϊκοσιπενταετίας εκδιδόμενον μεταδίδει έκάστοτε 
ωφελίμους καϊ πρακτικός γνώσεις. Δημοσιεύει τά ζωτικώτατα καϊ μάλλον Ενδιαφέροντα 
τής ημέρας ζητήματα' άνακοινοι τά κοινωφελέστερα επιστημονικά, φιλοσοφικά, φυσιο

λογικά, ψυχολογικά και φιλολογικά, τής προόδου προβλήματα, συνοδευόμενα εκάστοτε ύπό καλ
λιτεχνικών εικόνων. Τό ήμέτεροι· Σύγγραμμα ακολουθούν τήν έξελισσομέιίην άνάπτυξιν των τεχνών 

και επιστήμων, τού Εμπορίου και τής βιομηχανίας, αναδημοσιεύει έκ τών σπουδαιότερων ευρωπαϊ
κών καί αμερικανικών δημοσιευμάτων παντοίας σχετικός ωφελίμους γνώσεις, επιστημονικά παίγνια, 
ιατρικός συμβουλάς, τεχνικός και χημικός ανακαλύψεις, πνευματικός ασκήσεις και ο,τι άλλο νεώ- 
τερον ή πρόοδος τού ανθρώπου εκάστοτε φέρει εϊς φώς. 'Εν τελεί δδ ή ήμετέρα Διεύθυνσις ούδέν 
παραλείπει, όπως τερπη καί διδάσκη τούς έαυτής άναγνώστας, δι' άτρύτων κόπων καϊ θυσιών 

όλονέν καθιστώσα- τδ Σύγγραμμά μας πραγματικήν κυψέλην ωφελίμων γνώσεων. Κατσρτισθεντος 
δε καί Φωτοτσιγκο-γραφείου άπό τινων έτών έν τοΐς ήμετέροις γραφείοις, κατασκευάζονται πάσαι 
αί ε'ικόνες τής «Φύσεως» ως καί πάσα παραγγελία φωτο-τσιγκογραφίας εργοστασίων, καταστημά

των, προσωπογραφιών, δελταρίων, επισκεπτηρίων κτλ.
Άλλ' εκτός τούτων εν τφ ήμετέριρ τούτω έργω δημοσιεύονται εκάστοτε καϊ φιλολογικοί καί 

ίστορικαι μελέται καί ανακοινώσεις, ανακαλύψεις και εφευρέσεις ώς καϊ πνευματιστικά καϊ φυσιο
λογικά αυθεντικά φαινόμενα καί περιγραφαϊ εκδρομών καϊ ταζειδίων, τά όποια πολύ τέρπουσι καϊ 
διδάσκουσι τόν αναγνώστην. Κολακευόμεθα δε άνακοινούντες, ότι τό ήμέτερον σύγγραμμα υπήρξε 

τό πρώτον, δπερ μετά θάρρους καϊ πεποιθήσεως ανέπτυξε καϊ ΰπεστήριξε τήν αλήθειαν τών πνευ- 
ματιστικών φαινομένων και τήν πραγματικήν επικοινωνίαν τού ανθρώπου μετά τών πνευμάτων.

Αί συνδρομαϊ τής «.Φύσεως» άρχονται από τής 1ης έκαστου μηνός καϊ προπληρώνονται εις 
έπιταγάς, χρηματικός αξίας, τραπεζικά γραμμάτια τού τόπου τής διαμονής τών συνδρομητών καϊ 

έν γένει el? αξίας πάσης φύσεως και παντός έθνους.Ή διεύθυνσις τής «Φύσεως» άναλαμβάνει τήν έκτελεσιν τάσης παραγγελίας συγγραμμάτων, 
βιβλίων, περιοδικών και αντικειμένων οίωνδήποτε τών έαυτής συνδρομητών, αρκεί νά καταβάλλον

ται τά έξοδα καϊ τέλη.
Αιτήσεις πρός εγγραφήν συνδρομητών καϊ παροχήν πληροφοριών απευθύνονται κατ’ ευθείαν 

πρός τήν Διεύθυνσιν τής «Φύσεως» εϊς ’Αθήνας ή καϊ διά μέσου τών κατά τόπους συνδρομητών 

αύτής, αντιπρόσωπων καϊ πρακτόρων, κτλ.
Διαφημίσεις εμπορικών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται εις τό τέλος έκαστου τεύχους τής 

«Φύσεως» έσϊ Ιδιαιτέρα συμφωνία. θύχ ήττον έκαστος συνδρομητής χαίρει τδ δικαίωμα τής δη- 

μοσιεύσεως έφ’ άπαξ μιας αγγελίας δωρεάν.
ΙΙάς συνδρομητής είναι άτομικώς υπεύθυνος διά τήν συνδρομήν του, δπως και ή Διεύθυνσις 

τής «Φύσεως» εϊναι ηθικώς καϊ νομικώς υπεύθυνος νά συμπλήρωσή τδν τόμον ολοκλήρου τον έτους. 
Συνεπώς πάντες οι συνδρομηταί δικαιούνται νά ζητώσιν δ,τι φύλλα τοίς ελλείπουσι προς καταρτι

σμόν τοΰ ετησίου τόμου των.

«3?Η "ΦΥΣΙΣ,, ΕΙΣ ΤΟ 25°ί ΑΥΤΗΣ ΕΤΟΣ
§0(1 ΙΑ του παρόντος τεύχους τό ήμέτερον Σύγγραμμα &ή Φύοις» εισέρχεται είς το 

25ον άπό τής εκδόσεως αύτοΰ Έτος. Έπϊ τή χαρμοσύνιρ δε και κολακευτική 
δι’ ημάς ευκαιρία τούτη, καθήκον ήμών θεωροΰμεν νά ευχαριστήσωμεν τούς πο

λυπληθείς ήμών συνΖρομητάς καϊ άναγνώστας διά τήν άμέριστου αυτών συνδρομήν και 
εμπιστοσύνην, ήν παρέχουσιν εις τοιουτον Εθνοπρεπές, ψυχωφελές καϊ κοινωφελές ανά
γνωσμα, όπερ βαθμηδόν κατέστη πάσης ωφελίμου καϊ προοδευτικής γνώσεως ευχάρι
στου εντρύφημα και άφ’ ετέρου νά διαβεβαιώσωμεν αυτούς, ότι καί εφεξής θέλομεν 
εξακολούθησή τήν αύτήν διατηροΰντες πορείαν, συμπληροΰντες καϊ τελειοποιοΰντες δσον 
ένεστι τό ήμέτερον τοΰτο έργου.

Τό πρώτον τοΰτο τεύχος τοΰ νέου έτους, δραττόμευοι τής περιστάσεων ταύτης, άπο- 
σταλήσεται καί. προς μή συνδρομητάς τής «φύσεως» οίτινεςπαρακαλούνται έξετάζουτες 
αύτο, έαν μεν εγκρίυωσι τήν εγγραφήν των ώς συνδρομητών, νά κρατήσωσιν αύτό, εάν 
δέ τουναντίον, νά μάς τό επιστρεψωσιν.

Ή Διεύϋυνσίζ.

TO MYSTHPION ΤΚ5 ΖΏΚ?

Αί Σννδρομαι τής * Φύσεως» δχουσιν ώς έξής :

’Ετήσια συ

»
»

νδρομή πολυτελούς ’Εκδόσεως ’Εξωτερικούς φρ. 

» πολυτελούς > ’Εσωτερικού δρ·

» απλής
* απλής

» 'Εξωτερικού φρ·
» 'Εσωτερικού δρ.

Διά τήν Ρωσίαν ρούβλια

20
15
15
12
8
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Α'. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ.ΖΟΗΧ
πόταν παιδίον τι λαμβάνη ώς δώρον 
άθυρμά τι, μηχανικήν τι ιδίως παίγνιον, 
αμέσως συλλαμβάνει καϊ τήν ιδέαν να 
έννοήσρ και τήν λειτουργίαν τοΰ μηχα

νισμού του. θέλει νά γνωρίζη, πώς είναι διατε

θειμένοι οι έν αύτω τροχοί κτλ. και τέλος θά το 
σπάση, άν δέν κατορθώση τοΰτο, έφ' όσον τδ 
άθυρμά του διατελει σώου. Ούτως, άπαραλλά- 
κτώς κάϊ ήμεϊς πάντες, άνδρες ήδη γενόμενοί, 
διακείμεθα έναντι τοΰ μυστηριώδους προβλήμα

τος τής ζωής, όπερ η φύσις εθετο ανέκαθεν 
πρό ήμών καϊ εϊς έκαστον ήμών βήμα μάς τό 
υπομιμνήσκει, τής διανοίας ήμών άπό πολλών 
αϊώνων άκρατήτως φερομένης πρός τήν λυ- 

σΐν του.
Άπό τής βραδείας άναπτύξεως μιας κυψέλ- 

λης, τοσοΰτον απλής ετι, ήν θά ήδύνατό τις νά 
παραβολή πρός τήν αύξησιν Ενός κρυστάλλου, 
μέχρι τής απεριορίστου βιολογικής συμπλοκής, 

ητις άπαντά παρά ταϊς ανώτερους ζωαΐς τών

δντων, συναντώμεν πάντοτε τδ αύτό αίνιγμα, 
τδ μάλλον ενδιαφέρον ημάς, αφού πρόκειται 
περί τής ύπάρξεώς μας αυτής, 'Ώστε δέν πρέ

πει να εκπληττώμεθα, διότι ή ανθρωπότης το- 
σον άδημονως αναζητεί δοκιμάζουσα τόσα μέθα 
πλέον ή ήττον ανωφελή. Άπό τα,ς παιδαριώδεις 
ανακαλύψεις τών θεογονιών, θυγατέρων τής 
’Ανατολής, μέχρι τών συστημάτων τού Λαπλάς, 

έσαεϊ επικρατεί ή άνάγκη εις τδν άνθρωπον να 
έννοήσΐ} το αίνιγμα τής ζωής, δήλ. τό π ώ ς και 
διατί έπλάσθη.

Δυστυχώς ή φοβερά επιπλοκή τοΰ προβλή

ματος, υπερμέτρως διατεθεϊσα έναντι τών δυνά
μεων τής ανθρώπινης μεγάλοφυίας, εμφανώς 
καθιστά τάς συνθέσεις αύτών ψευδείς καϊ γε
λοίας. Ή σύγχρονος επιστήμη κατιδούσα τούτο, 
άπεφάνθη σαφώς, οτι πρέπει δι ’ αναλυτικής με
θόδου νά βαίνωμεν, ήτοι άνελίσσαντες τήν το
λύπην 8ίά σταθερός καϊ υπομονητικής Εργασίας 
νά μελετήσωμεν τήν ζωήν πρακτικώς Εν απάσαις 
αύτής ταϊς λεπτομερείαις καϊ ούτω κατ' ολίγον
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ήσαν χονδροειδέστατοι πλαγγόνες, ας ή εξημμένη 

φαντασία τών Ανθρώπων τον Μεσαίωυος εξε- 
λάμβανεν ΰπερμέτρως ώς έργα θεία.

'Αλλά ο βασιλεύς τών αυτομάτων τούτων 

ανδρεικέλων ύπήρξεν <5 Βωκανσών, ουτινος τδ 
δνομα κατέστη μέχρι σήμερον διάσημον, έξ οδ 
έμφαίνεται οποίαν έντύπωσιν τά εύφυά ταΰτα 
μηχανήματα προύξέυουν εΐς τούς συγχρόνους 
αύτώ τότε συμπολίτας. Έξ αύτών ήτο καϊ ή 
περίφημος νήσσα, ής ή άπομίμησις ήτο τελεία 

καί el? τάς έλαχίστας λεπτομέρειας καϊ ό αύλη- 
Χητής τον (el«. 1η) οστις ήδύνατο νά παίξη 
δώδεκα διαφόρους ήχους. Αί κινήσεις τών δα
κτύλων, τοΰ στόματος καϊ ή ταχύτης τοΰ ανέ
μου εϊχον κανονισθή μετά θαυμασίας ακρίβειας.

'Ακόλουθος τοΰ Βωκανσών ύπήρξεν ό άββάς 
Μιράλ, οστις κατεσκεύασε πρδς τδ τέΧος τοΰ 
18ου α'ιώνος σειράν τοιούτων αυτομάτων, παί
ζονταν διάφορα όργανα καϊ άποτεΧούντων συ
ναυλίαν. Είτα άνεδείχθη ό Βαρώνος δέ Κεμπε- 
λέν, οστις κατεσκεύασε τδν περίφημου Ζατρίκιο- 
παίκτην, δστις έν Εχαίνβρουν τω 1809 έπαιξε 
μετά τοΰ Ναπολέοντος Αου. Έτι δέ καί σήμε
ρον εΐς τινα μουσεία τής Ευρώπης εύρίσκονται 

ευφυέστατα αυτόματα, άλλά δέν προξενοΰσι

ν' άνέλθωμεν έκ τών αποτελεσμάτων el? τάς 
αιτίας.

Καϊ όντως ή λύσις τοΰ προβλήματος δέν φαί
νεται εγγύς, πολλαϊ δέ γενεαϊ σοφών θά έξαν- 

τλήσωσιν el? τοΰτο τάς προσπάθειας των, άλλά 
τουλάχιστον, εν τή βραδεία των τούτη πορεία 
προς κατάκτησιυ τής αλήθειας, ούδεμία ήμερα 
θά παρέλθη στείρα, πάσα δέ άνακάλυψις καθί- 
στησιν μάλλον εκδηλωτικήν τήν ενότητα τοΰ 
οργανικού κα’ι άνοργάνου κόσμου. Εκάστη νέα 
εργασία δείκνυσιν ήμΐν τήν εμβιον ουσίαν ΰπο- 
κειμένην, όπως και ή αδρανής, τοΐς μηχανικοΐς, 
φυσικοϊς καί χημικοΐς νόμοις καϊ τείνει νά μάς 
πείση έτι πλείω, οτι ή ζωή δέν είναι αρχή τις 
ξένη καί ανώτερα τής ύλης, άλλά τδ γινόμενον, 

η απορροια, το αποτέλεσμα αυτό των ενεργειών, 

άς ή ύλη ύφίσταται, ύπήκουσα τοΐς γενίκοίς νό- 
μοις, οϊτινες τήν διέπουν.

'ZFC με^έζη ζης βιεήίζ: Ιδού όντως ό ύπατος 
σκοπός και τδ τέρμα τής επιστήμης" αλλά δέον 
νά μελετήσωμεν, νάπαρατηρήσωμεν άνέτως, δηλ. 
νά σϋλλάβωμεν, νά όρίσωμεν έν τώ χρδνω και 

τώ διαστήματι φ ευ γ αλε ο ν τι αντικείμενου el? 
τρόπον ώστε νά δυνάμεθα νά τδ έρευνήσωμεν 
καϊ έξετάσωμεν κατά βούλησιν. Τούντεΰθεν 
προέκυφεν ή μεγάλη σημασία, ήτις έδόθη τό γε 

νΰν έχον e<? τά βοηθητικά έκεΐνα όργανα τής 
έπιστήμης, άτινα μάς διευκολύνουσι τδν ορισμόν 
και τήν άπόδοσιν τών ποικίλων παροδικών φαι
νομένων τής ζωής.

Β'- ΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
Έάν έξετάσωμεν τήν ολως ειδικήν ταύτην 

περίπτωσιν, θά ’ίδωμεν μετά παραδοξότητος, ότι 

ή άνθρωπότης προβαίνει el? τήν άποκάλυψιν τοΰ 
μυστηρίου τής ζωής διά μέσου τών αύτών νόμων, 
οΰς προ ολίγου ανεφεραμεν, τούτεστιν ζητεί έν 

πρώτοις ν' άποκαταστήση διά συνθεσεως τάς es- 
κόυα? τής έμβιου φύσεως, δηλ. διά τών αυτομά
των σωμάτων {*)  τών εύφυών εκείνων άνθρωπί- 
νων κατασκευασμάτων, άτινα τοσοϋτον θαυμά
ζονται καϊ άτινα δμως άπεδειχθησαν έκ τών 
υστέρων άσκοπα καϊ ανωφελή.

(*) Μηχόνηιια άπομψοΰυενον τά. ανθρωπίνους κι
νήσεις.

"Απασα ή άρχαιότης έξέστηκεν προ τής πε· 
ριφήμου περιστεράς τοΰ Άρχίτα, ήτις ϊπτατο 
διά μέσου έΧασμάτων κεκρυμμένων έν τώ εσω
τερικά αυτής.

Κατά τδν μεσαιωνα έπίσης εΰρίσκομεν πλεΐ- 
στα σχετικά μυθολογήματα, αποδεικνύοντα, άν 

ονι άλλο, τουλάχιστον τήν επιθυμίαν τοΰ άνθρώ- 
που να τεινν^ προς εξυφωσιν εαυτου μεχρ,ι της τούτω„ πλαγγόι>ωι,. Κα,ά τ1 ΰξη.

δυνάμεως του πλάστου. U ιπτάμενος αετός και · ■ - -
ή μυΐα τοΰ Ρεγισμοντάνου, ήτις έπανήρχετο νά 
καθήση έπϊ τής χειρός του, άφοΰ περιήρχετο 
τήν αίθουσαν' τδ αυτόματον 'Αλβέρτου τοΰ 
Μεγάλου, οπερ εχρησίμευευ αύτώ ώς υπηρέτης, 
οστις μετεβαινε καϊ ήνοιγε τήν θύραν τοΰ δω
ματίου τοΰ κυρίου του καϊ τή συνοδεία δύο 
ξηρών κραυγών εϊσήγαγε τούς έπισκέπτας κτλ.

Είναι βέβαιον έν τούτοις, ότι τά φημιζόμενα 
ταΰτα αυτόματα ή ουδέποτε πλέον υπήρξαν ή

Ό ανίητής τοϋ Βωχανσωνος (Είχών 1η). 
πλέον τδν θαυμασμόν τών προγόνων μας, διότι 
θεωροΰμεν ταΰτα οια εϊναι, απλά διασκεδαστικά 
παίγνια καϊ ούδέν πλέον.

Και όντως τϊ έξήγαγεν ή άνθρωπότης έκ τών

σαν αι γνώσεις τοΰ βίου μας; ’Άπασαι αύται 
αι ανακαλύψεις θεωρούνται σήμερον περιττοί 
καϊ ανωφελείς. Μόνον έχρησίμευσαν πρδς δια- 
σκέδασιν και εκνευρισμόν τών τότε βασιλέων. 
Ο Βωκανσών καϊ οί δμοιοί του θά εδοξάζοντο 

κάλλιον, αν εχρησιμοποίουν τήν ιδιοφυίαν των 

el? τελειοποιησιν τής υφαντουργίας, ώς συνε- 
βουλεύοντο οΐ έργάται τής Λυώνος κατά τι έκεϊ 
ταξείδιόν του, δτε, δπως άπαλλαχθή τών ενο
χλήσεων των, κατεσκεύασε μηχάνημά τι, έν τώ 
οποίω μικρός όνος ΰφαιυε κλαδωτόν ύφασμα, 
καϊ δι’ ου έδιδεν ούτω νέον δείγμα τής λεπτότη-

Ό Λίκμαν είς τό ίργαστήριόν τον (Είχ. 2«). 
τος καϊ εφευρετικότητος τοΰ πνεύματος του, 
άλλ' εϊς αντικείμενα ανωφελή.

Τή άληθεια όμως έν πάση πραγματικότητι 

πάντα ταΰτα τά αύτόματα όμοιάζουσι πρδς 
ζωικά όντα τόσον, δσον αί κοσμογονικαϊ υποθέ
σεις καϊ τά συστήματα τής γενέσεως τής γής 
μας, περί ών ώιμίλήσαμεν εν τή αρχή, ομοιά- 
ζουσι πρδς τήν πραγματικήν σύστασιν τών κό
σμων. Έξ άμφοτέρων τούτων δεν ήδυνήθησαν 
δυστυχώς νά έξαγάγωσι συμπεράσματα περί τοΰ 
προβλήματος τής ζωής και δέον ν ’ άνατρέξωμεν 

πρδς τοΰτο άλλαχόσε, ήτοι el? άλλην βάσιν.

Γ'. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Και όντως τδ άντίστροφον τής μεθόδου ταύ- 

ταύτης δέον νά λάβωμεν ύπ' οφει πρδς έξετα- 

σιν τοΰ ήμετέρου θέματος καϊ είναι τιμή τής νε- 
ωτέρας έπιστήμης, ότι τέλος κατενοήθη τούτο, 
δηλαδή αύτήν τήν ζωήν δέον νά μελετήσωμεν 
μέχρι τών ελάχιστων λεπτομερειών. Μλλά το 
ζωικόν δν μεταβάλλεται άδιακόπως, ότε ο σοφος, 

οστις τδ μελετά, άναγκάζεται νά τείνρ τήν 
προσοχήν του, ενίοτε έπϊ έτη, έπι έκαστου 
σημείου τής έξελίξεως του.

Ή ανάγκη αΰτη τοΰ ορισμού τής ζωής έπι 
έκάστου σημείου τής έξελίξεως ζωίκοΰ τίνος 
όντας, όπως μελετήσρ αύτό άνέτως, μόλις 

κατά τδ ήμισυ κατορθοΰται 0ta τής Ιχνο
γραφίας, ήτιςάπαιτεΐ πρδς έκτέλεσιν πολυν. 
χρόνον, έν καιρώ τού όποιου τδ υποκεί
μενον μετασχηματίζεται. καϊ εκτός τούτου 
τδ ιχνογράφημα (ε'κών) δεν εϊναι αυθεν
τικόν, άφοΰ έξαρτάται εκ τής ειλικρίνειας 
καϊ τής ίκανοτητος τοΰ ζωγράφου. /1ς εκ 
τούτου ή φωτογραφία εϊναι έκείνη, ήτις 
διά τήν έπιστήμην κατέστη βοηθος τοσού- 
τον πολύτιμος,'ιδίως άφ' οτου αί νεώ- 
τεραι άνακαλύφεις διευκολύνουν διά τής 
αμέσου {στιγμιαίας} φωτογραφίας τήν απο- 
τύπωσιν έπ’ άπειρον διαρκώς τών φαι
νομένων, ών ή διάρκεια περιορίζεται εις το 
εκατοστόν τοΰ δευτερολέπτου, καϊ μάλιστα ετι 
όλιγώτερον. Άρα ή έπιστήμη ήδη κατέχει θαυ

μάσιου μέσον άποτυπώσεως αντικειμενικών υπο-

κειαένων τής ζωής, ών ή αυθεντία μένει 

διαρκώς απρόσβλητος.
Ή φωτογραφία όμως δέν εΐναι και ζω

γράφος, δι’ δπερ πολλοί ήδη ειδήμονες κα
ταγίνονται νά προσδώσωσι δι ’ αληθών χρω

ματισμών τάς Χαμβα,νομενας εν τω σκο
τεινά) θαλάμω εικόνας.

Πρδς στιγμήν έπιστεύθη, οτι τδ πρό
βλημα θά έλύετο καϊ ό κ. Λίπμαν (εϊκ. 
2) ό διάσημος καθηγητής τής Εορβώνης 

εΐχεν άνακαλύφει τήν βάσιν τής έγχρω
μου φωτογραφίας. Τό γε νΰν εχον, δέον 

νά όμολογήσωμεν, δτι αί δυσκολιαι τής 
εφαρμογής κατέστησαν άκατόρθωτον ετι 
τήν μέθοδον ταύτην, ής ή βάσις ένεχει 
σπάνιάν παραδοξότητα, ήτις άπαυδή- 
σααα τούς άναζητητάς, ήνάγκασεν αύτούς 
νά λάβωσιν άλλην παλαιοτέ-ραν κατευ- 

ή οποία κατά τούς τελευταίους του-θυνσιν,
τους χρόνους έπέφερεν αποτελέσματα αληθώς 

πρακτικά καϊ ευχάριστα χάρις εις τήν Ιδιοφυίαν 
καϊ τώ εφευρετικό» πνεύματι δύο σοφών έκ Λυώ

νος, τών κ.κ. Λουμιέρ. ’’Ητο ήδη γνωστόν, οτι 
ολοι οί χρωματισμοί ήδύναντο νά έπιτευχθώσιν 
έν τή φωτογραφία διά τής άναμίξεως εν αρμό- 
ζούσαις άναλογίαις τών τριών απλών χρωμά

των. ήτοι τοΰ κίτρινου, τοΰ πράσινου και του 
κυανού. Έκτοτε ή έγχρωμος φωτογραφία θά 

δύναται νά άπορρεύση έκ τής έναποθεσεως τριών 
φωτογραφιών έπϊ ζελατίνης διαφανούς κεχρωμα- 
τϊσμένης διά τών τριών θεμελιωδών τούτων χρω-

μάτων.
Τά τρία δε δοκίμια άπολαμβάνονται ταυτο

χρόνως διά τριπλής φωτογραφικής συσκευής, 
ής έκαστος φακός προηγείται διά κεχρωματισμε- 
νης ΰέλου, φερούσης τδ κατ’ αΐρεσιν χρώμα. 
Ούτως άπολαμβάνομεν τρεις πλάκας εκ ζελα

τίνης, ίϊς χρωματίζομεν, κεχωρισμένως δε έμβα- 
πτίσεως εντός εγχρώμων λουτρών και τας οποίας

Φωτογραφία τής Σελήνης (Είχ. 3η).
εϊτα θέτομεν επακριβώς τήν μίαν έπϊ τής άλλης. 

Ή μέθοδος αΰτη βαθμηδόν θά εισέλθη «1? το 
πρακτικόν έμπόριον.

(Άχολονθε!| Φ· Π·
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ΑΡΑ τήν παρατηρουμένην πρόοδον τών 

Αεροπλάνων κατά τά τελευταία ταΰτα 
έτη, τυγχάνει δυστυχώς άναμφισβή- 
τητον, δτι ή Ασφάλεια τών έπιβαι- 

νόντων έν αύτοίς καθίσταται προβληματική, 
καθόσον δέν κατωρθώθη είσέτι νά έξευρεθή 
τρόπος έξασφαλίζων τήν άνάβασιν καί κατάβα- 
σιν αύτών. Καί έφ’ δσον δέν παρέχεται ,εύχά- 
ριστο: λύσις εΐ; τδ πρόβλημα, ή ΑεροπλοΤά δέν 
δύναται νά εΐσέλθη ε’ς τδ στάδιον τής πρακτι
κής έφαρμογής. '

Έν τούτοις πολλοί έφευρέται βλέποντες τά 
θύματα τής καταστροφής αυξανόμενα καί τδ 
ζήτημα μή λυόμενον, σπεύδουσι τδ κατά δύνα- 
μιν νά συνεισφέρωσιν είς τδν Αγώνα δ,τι είναι 
δυνατδν έκ τής ιδιοφυίας των. . .

Καί έχομεν ήδη διαφόρους τόπους αύτών, 
οϋς θ’ Αναφέρωμεν έν όλίγοις, δπως καταστή- 
σωμεν τούς ήμετέρου; άναγνώστας ένημέρους 
τής προόδου τών Αλεξιπτώτων.

’Ολίγη ίότόοία
Ή βάσις τοΰ Αλεξιπτώτου είναι άπλουστάτη· 

έδράζεται έπί τοΰ στοιχειώδους νόμου τής (Αν
τιστάσεως του Αέρος.

ΙΙάντες γνωρίζομεν, δτι έν τφ κενφ, παν 
σώμα Αφιέμενον είς έαυτδ πίπτει καθέτως, συ- 
νωδά τοίς νόμοι; τής βαρύτητο; μετ' αυξούσης 
ταχύτητας- άλλ’ έν τοίς συνήθεσι περιστάσεσιν, 
έάν ή έπιφάνεια του πίπτοντος σώματος είναι 
μεγάλη σχετικώς τφ βάρει αύτοΰ, ή Αντίστασις 
ήν ό άήο προβάλλει είς τήν κίνησιν του έχει 
ώς Αποτέλεσμα νά έπιβραδύνη σημαντικώς τήν 
ταχύτητα τής πτώσεως του καί νά καταστήση 
αύτήν όμοιόμορφον. Έν άλλαις λέξεσιν ή έπι- 
φίνεια τοΰ Αλεξιπτώτου έπιφέρει έπιβράνδυνσιν 
τής πτώσεώς του διά τής άντιδράσεως τοΰ άέ
ρος ή ή Αντίστασις τοΰ άέρος έπιβραούνει τήν 
πτώσιν τοΰ αλεξιπτώτου.

Ένέκαθεν κατέγιναν περί τοΰ Αλεξιπτώτου' 
άλλ’ ή χρησιμότης του Ανεγνωρίσθη μόλις τφ 
1783, συνεπεία τής πεφημιοθείσης απόπειρας 
τοΰ Σεβαστιανού Λενορμάν, οστις άφέθη άπδ 
τοΰ ύψους τοΰ πύργου τοΰ ’Αστεροσκοπείου τοΰ 
Μονπελιέ, ένώπιον επιτροπής έκ βουλευτών καί 
άλλων.

Τφ 1797 εΐς διάσημος Αεροναύτης γάλλος, 
δ ’Ιάκωβος Γκαρνερίν, πρώτσς έτόλμησεν, Ανυ
ψωθείς δι’ Αεροστάτου, νά έγκαταλείψη τοΰτο, 
είς ύψος 1,000 μ., και πλέον καί νά κατέλθη 
διά τοΰ Αλεξιπτώτου- Τδ τολμηρόν τοΰτο πεί
ραμα έξετέλεσεν έν . μέσοι; ΙΙαρισίοιτ, πλησίον 
τοΰ πάρκου Μονσώ, ένώπιον απείρου πλήθους 
λα>ΰ, δστις έξέβαλέ κραυγάς φρίκης καί τρό
μου, δταν είδεν αυτόν πίπτοντα έκ τοΰ ύψους 

αύτοΰ μετά κεραυνοβόλου όρμής· άλλά άμέσως 
άναπτυχθέντος τοΰ Αλεξιπτώτου, ή ταχεία πτώ- 
σις περιωρίσθη είς βραδείαν καί ό Ατρόμητος 
Γκαρνερίν φθάσας σώος καί Αβλαβής είς τδ έδα
φος, έγένετο δεκτός μετά φρενητιώδους χαράς 
καί άτελευτήτων έπευφημίσεων.

Τφ 1860 τδ Αλεξίπτωτου είχε γενικευθή καί 
τδ κοινόν έσπευδε κατά Κυριακήν είς τδ Ιππο
δρόμων, ΐνα παρευρεθή είς τά; συγκινητικάς. 
καθόδους τών Πουάτβεν, Γοδάρ καί τόσων 
άλλων.

Ό Πουάτβεν κατώρθωσε διά μικράς τροπο- 
ποιήσεως τή; κλασσικής ταύτης συσκευής, συ- 
νισταμένης έκ σφαιρικής στρογγυλής έπιφα- 
νείας έξ υφάσματος στερεοΰ 5 — 6 μ. διαμέ
τρου, συγκοατούσης διά σχοινιών έλαφρδν σκα- 
φίδιον εϊς 8 —10 μ. κατωτέρω αύτής, νά έλατ- 
τώση τήν ταχύτητα τής πτώσεως εΐς εν καί 
ήμισυ μέτρον κατά δευτερόλέπτον. ’Αλλά δέν 
είναι αύτη τδτελευταίον δριον, καθόσον βραδύ
τερου, τφ 1869, δ Αεροναύτης Σίβερ, δστις 
έμελλε νά τελευτήση τόσον τραγικώς έν τή 
τρομερά ανυψώσει τοΰ Ζενίθ τφ 1875, διήνυ- 
σεν 23 λεπτά τή; ώρας διά τήν κάθοδόν του έξ 
ύψους 1,700 μ. τώ δέ 1853 ή Κυρία Πουάτβεν 
κατήλθεν έξ ύψους 1,800 μ. έν διαστήματι 43 
λεπτών τή; ώρας.

Ή δέ δεσποινίς Καίτσεν Πάουλους, νεω- 
τάτη καί τολμηρότατη γερμανίς, Αεροπόρος, 
είχε μεταβάλλει τήν τρομεράν αύτήν άσκησιν 
εΐς ειδικήν έπιχείρησιν, είς ήν καί έπεδίδετο 
μετά μοναδικής καταπληκτικής ψυχραιμίας. 
Έρρίπτετο έκ του σκαφιδιού τοΰ Αεροστάτου 
είς τδ κενόν, άπδ ύψους 500—600 μ, στηρι- 
ζομένη έφ’ άπλοΰ τραπεζίου ξύλου, έφ’ ού ήτο 
προσδεδεμένιν τδ υπ’ αυτής έπινοηθέν άλεξί- 
πτωτον. ’Εκείνο δέ, δπερ δύναται ήδη νά θεω- 
ρηθή ώς πρωτότυπον έκ τών νεωτέρων Αλεξι
πτώτων, περί ών κατωτέρω θά δμιλήσωμεν, 
εύρίσκετο οεδιπλωμένον καί περιτετυλιγμένον 
είτα οέ βασταζόμενον ύπό τίνος τελαμώνο:, 
οστις άποσπώμενος εϊς τήν δέουσαν στιγμήν, 
Ανέπτυσσε τδ άλεξ'πτωτον, ούτως ώστε νά εύ- 
ρίσκετα: τοΰτο έν τή Αρμοζούση του καταστά- 
σει, ί'να έντελώς άμέσως άνεωχθή έν τή Αρχή 
τής πτώσεώς του.

Άηό τοί ΰψονς· τοϋ "Αϊφελ
Έπί τών ήμερών μας τδ Αλεξίπτωτον είχεν 

όλίγον παραμεληθή, δ'τε ή πρόοδος τής αερό
πλοια; εϊλκυσεν έπ’ αύτοΰ τήν προσοχήν τών 
εφευρετών καί τήν εύνοιαν τοΰ κοινού. Έν 
άρχή έτους 1910, έ συνταγματάρχης Λα- 
λάνσ έθετο 5,000 φρ. εΐς τήν διάθεσιν τής 
’Αεροδρομικής 'Εταιρείας, διά νά διατεθούν ώς 

βραβείον τώ έφευρέτη τοΰ καλειτέρου φορητού 
Αλεξιπτώτου, μή έχοντος βάρος πλέον τών 25 
κοίλων καί ίκανοΰ νά έξασφαλίση Αποτελεσμα
τικών τήν Ατομικήν Ασφάλειαν τών αεροπό
ρων. Τδ έπόμενον έτος δ κ. Λαλάν; ηύξησεν 
εΐς 10,000 φρ. τδ ποσδν τοΰ βραβείου τούτου. 
Δέν άπητεΐτο δέ τι πλειότερον, δπως θέση τις 
είς ένέργειαν τδν έγκέφαλον τών έπινοητών 
καί δλόκληρος σειρά ναυαγοσωστικών Αλεξι
πτώτων μετ’ όλίγον ήλθον εΐς φώς.

Ή πρώτη δμως Απόπειρα κατέληξεν είς τήν 
μάλλον άξιολύπητον καταστροφήν. Ό έφευρέ- 
της Φράντσ Ρείχελτ, ράπτης τδ έπάγγελμα, 
είχεν έπινοήση ένδυμα ειδικόν κατά τοιουτον 
τρόπον συνδυασμένου, ώστε έν περιπτώσει άτυ
χους πτώσεως έκ τοΰ ύψους, νά έκδιπλώται 
μεταμορφούμενον Αμέσως εΐς Αλεςίπτωτον.

Δυστυχώς δμως μή έχοντος ιδέας έπαρκείς 
τής άπαιτουμένης έπιφανείας, δπως βαστάξη το 
βάροςένδς ανθρώπου, δ άτυχή; έπινοητής προσ- 
έδωκε τή συσκευή του άνάπτυξιν έντελώς αν
επαρκή' παρά τήν Αποτυχίαν δέ τής πρώτης 
Απόπειρας του, καθ’ήν μετεχειρίσθη πλαγγόνα 
Αντί ανθρώπου, ό κ. Ρείχελτ έμπιστευθεις είς 
τήν πεπλανημένην πεποίθησίν του, έρρίφθη 
άτομικώς πλέον έκ τοΰ ύψους του Πύργου τοΰ 
Ά'ίφελ, τή 4 Φεβρουάριου 1912, τή 8η ώρα 
τής πρωίας. Ή πτώσις του διήρκεσε πέντε δευ
τερόλεπτα καί δ δυστυχή; έφονεύθη έν άκαρεί.

Φι/εΗγγιον έκπνράοκροτεϊ
Τή 13 Δεκεμβρίου 1912 έγίνοντο δοκιμαί 

σχετικαί είς Ίσύ - λε - Μουλινώ τής συσκευής 
Όδειόλεκ ένώπιον πολυαρίθμων θεατών, μεταξύ 
τών οποίων ήσαν πολλοί Αξιωματικοί, έπιφορτι- 
σμένοι νά παρακολουθήσωσι τάς δοκιμάς ταύ 
τας. Έν τή συσκευή ταύτη, τδ προβλεπόμενον 
σύστημα διά τήν έκοίπλωσιν καί άνάπτυξιν τοΰ 
Αλεξιπτώτου είναι πολύ πρωτότυπον καί περί
εργον. Όπισθεν τοΰ Αεροπλάνου καί τοΰ Αερο
ναύτου διατίθεται μικρόν πυροβόλου καθέτως, 
ούτινο; το βλήμμα, ύπερβάλλον τδν μυχόν του 
αυλού, καταλήγει εΐς έπίπεδον διαμέρισμα, έφ’ 
ου εύρίσκεται τδ Αλεξίπτωτων, περιτετυλιγμένον 
καί προσδεδεμένον τφ Αεροναύτη.

Όπόταν ούτος ένεργή έπί τοΰ έλατηρίου, 
έπιφέρει τήν έκρηξιν ένδς φυσιγγίου, δπερ ωθεί 
βιαίως τδ Αλεξίπτωτου είς τό κενόν· ταύτοχρό- 
νως δέ έκπυρσοκροτεί τριπλοΰν π-.στόλιον, ού· 
τίνος οί τρείς σωλήνες, διατεθειμένοι δριζον- 
τείως δίκην ριπιδίου, εΐς 1201* δ είς τοΰ άλλου, 
έκσφενδονίζουσι τρία βλήματα, προσδεδεμένα 
οιά σχοιναρίου μετά τών άκρων τοΰ Αλεξιπτώ
του, δπερ έν ταύτφ προωθείται άνωθεν καί όπι
σθεν τοΰ Αεροπλάνου, έκδιπλούμενον ούτως έν
τελώς. Ή ένέργειά του τότε είνε άμεσος καί 
ό Αεροναύτης, άποσπώμενος τοΰ καθίσματος του, 
έπαναφέρεται ήσύχως έπί τής γής.

Ή δοκιμή έγένετο έν πρώτοις άνωθεν ένδς

Αεροδρομίου, μετά σάκκου 60 χιλιογρ. βάρους, 
Αντιπροσωπεύοντος τδν Αεροπόρον’ μολονότι δέ, 
ή Απόστασις μέχρι τοΰ έδάφους ήτο μικρά, 20 
μέτρων μόλις, τδ Αλεξίπτωτον έλαβε τδν και
ρόν νά έξελιχθή καί διευθυνθή ήσύχως πρδς τά 
κάτω. Έν τή δεύτερα δοκιμή, τδ άλεξίπτωτονι

'U χά&οδος tov Βονρχή αναγινύαχοντος εφημερίδα
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Ή ΔΙς Καΐτσεν Πόουλους, τολμηρότατη γερμανίς αεροπόρος, καιερχομένη μετά τοΰ άλεξιπτώτου τη;.
tfipov τήν φοράν ταύτην βάρος 80 χιλιογρ. έτο· 
ποθετήθη όπισθεν Αγοραίας Αμάξης, καί τή 17 
Δεκεμβρίου έν Βιλλαχόυβλαί, άφεθέντος τοΰ αύ- 
τοκινήτου έν πάση ταχύτητι, τό Αλεξίπτωτου 
έχτιναχθέν ύπδ τής έκπυρσοχροτήσεως τοΰ φυ
σιγγίου, Ιξεδιπλώθη καί ήλευθέρωσεν αύθωρεί 
τδ ξύλινον άνδρείκελον, δπερ άντεπροσώπευεν 
τδν Αεροπόρον.

Ετς άνθρωπος είς το κενόν
Παρά τήν έπιτυχίαν τ&ν δοκιμών τούτων, 

δέν· παρουσιάζουσιν αύται τόσον ένδιαφέρον, 
δσον, όπόταν παρίσταται προσωπιχώς δ Αερο
ναύτης έν σαρκί καί όστοίς, ώς συνέβη μέ τδ 
άλεξίπτωτον Χερβιέ, δπερ δ έφευρέτης αύτοΰ 
πλέον ή δΟκις έδοκίμασεν άτομικώς, ριπτόμενος 
άπδ τοΰ Αεροστάτου έξ ύψους 1,500 κα'ι 2,000 
μ. Τδ Αλεξίπτωτον αύτοΰ φέρει καθ’ δλην τήν 
έξωτερικήν περιφέρειαν αύτοΰ σειράν πεπιεσμέ
νων έλασμάτων, όπόταν εύρίσκεται δεδιπλωμένον 
καί κεκλεισμένον έντδς κυτίου- μόλις δμως 
τοΰτο άνεωχθή, τά έλάσματα Απολύονται, προ- 
ωθοΰσι τήν συσκευήν έκτδς τοΰ κυτίου χαί τήν 
άναπτύσσουσιν έντελώς είς διάστημα όλιγώ- 
τερον Ινδς δευτερολέπτου. Δύναται δέ νά λει

τουργήσω κάλλιστα καί είς δλίγα μέτρα άνωθι 
τοΰ έδάφους.

Ό κ. Άλφόνσος Ροβέρτος έβελτίωσε τδ σύ
στημα τούτο χαί Αντί νά φέρη τά έλάσματα 
έξωθι τής περιφερείας, δυνάμενα'νά έπιφέρωσι 
τήν διαρραγήν τοΰ υφάσματος, έξησφάλισε τήν 
έκδίπλωσιν τοΰ Αλεξιπτώτου διά σειράς έλασμά- 
των μεταλλικών, συνδεδεμένων διά ,οχοιναρίων 
έσωτερικώς, ούτως ώστε εύχερώς καί άκίνδύνως 
νά έλίσσωνται καί-έξελίσσωνται μετά τού ύφά- 
σματος. ‘Η δλη δέ συσκευή δέν βαρύνει πλέον 
τών 15 κοιλών δΓ έπιφάνειαν 66 τετραγωνι
κών μέτρων.

Πειράματα έγένοντο άπδ τοΰ ύψους τοΰ Πύρ
γου τοΰ Άϊφέλ τή 22 Δ',βρίου 1912, άτινα καί 
έπέτυχον, άλλ’ Ανευ Αεροναύτου. Τή δέ 21 Σε
πτεμβρίου 1913 έγένοντο τοιαΰτα έν Νάντη, 
ύπδ τοΰ Βροδέν άπδ 60 μ. ύψους, άπδ γέφυ
ρας άνωθι του ποταμοΰ. Πλήθος κόσμου παρί- 
στατο καί μόλις έρρίφθη είς τδ κενόν, συγκί- 
νησις κατέλαβε τούς πάντας, άλλ’ άμέσως τδ 
άλεξίπτωτον άνεπτύχθη ύπδ τήν ένέργειαν τών 
έλασμάτων, ή δέ πτώσις έπεβραδύνθη βαθμηδόν 
καί δ Αεροναύτης κατήλθεν ήσύχως έν τφ πο· 
ταμφ. Έξήλθε δέ είς τήν Ακτήν κολυμβών έν 
τω μέσφ Ατελευτήτων έπευφημιών.

’Αντί νά μεταχειρίζονται έλατήρια κατά τήν 
έκδίπλωσιν τοΰ Αλεξιπτώτου, κατώρθωσαν ήδη 
δια "τής προώσεως τής συσκευής καθέτως όπι
σθεν νά ένεργή δ Αήρ μόνος είς τήν άνάπτυξιν 
τοΰ Αλεξιπτώτου.

Τό Αλεξίπτωτον τοΰ Λομάντς Κοτέλνικολ 
έγέ'ετο έπί τή βάσει ταύτη του γνωστού Αθύρ
ματος τών παίδων «δ Διάβολος έν τφ κυτίφ» 
δπερ ώς καί ούτος κεκλεισμένος έν κιβωτίφ έξ 
Αλουμινίου ώθεΐται βιαίως πρδς τά έξω διά τής 
έλευθερώσεως τών έλατηρίων. Πρδς τοΰτο δ 
Αεροναύτης δστις φέρει τδ κιβώτιονέπί τών νώ
των, δέν έχει άλλο νά πράξη ή νά σύρη έν 
οχοινάριον. Έν περιπτώσει δέ Ατυχήματος 
Απροόπτου, έάν ό Αεροναύτης τύχη νά έκτινα- 
χθή έκτδς τής έδρας του, τδ σχοινάριον κόπτε
ται Αφ’ έαυτοΰ καί τδ κάλυμμα τοΰ κυτίου έκ- 
τοπίζεται.

Τδ Αλεξίπτωτου τοΰτο δοκιμαοθέν έν Ρου- 
ένη τή 5 ’Ιανουάριου 1914, διά τεχνητού άν- 
δρεικέλλου, έπέτυχε πληρέστατα μέ ταχύτητα 
πτώσεως 1 μ. 507.

(έπεται τδ τέλος) ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Ο ΚΡΟΜΜΥΟΠΩΛΗΣ

‘Επί τή δημοσιεύσει τή; ανωτέρω εκτάκτως ωραία; καλλιτεχνικής είκόνος τον κρομμυοπώλου έ&εοίρήσαμεν καλόν νά γράψωμεν κα1 ολίγα; λέξεις περί τής Ιστορίας τ&ν κρομμύων και τής εισαγωγή; αύτών παρ'ήμΐν.Τδ κρόμμνον είναι αρχαία όνομααία τ&ν διαφόρων ειδών τοΰ Σκορόδου, οντινος ιδίως ri> πάλαι έποιοΰντο γρήσιν Τ’1ν ύλερτπιυτικήν. Τδ νΰν κρόμμνον, κοινώς κρομμύδι λεγόμενοί’, εϊναι τδ καταγόμενου έξ Α/γύπτου, το ^ποΐον καί εΐς τήν αρχαιότητα καί νΰν καλλιεργείται εΐς μεγάλην κλίμακα" άκτοτε δε μετεφυτεύ&η είς τήν Ελλάδα g„ov καί τότε καί νΰν άφ&όνως καταναλίοκεται. Εΐς τήν Ευρώπην δεν καλλιεργείται, μεταφέρεται δμως έμπορικ&ς άλλά ουνειβίζεται τόσον ως καί τό Σκόροδον, δπως εις τά μέρη τής Ανατολής. "Οπου δε συνει&ίζεται κηπεύεται ως χαχαΐΊχόν, ώ; καί τά συμφυή αυτοί νέα φυτά, κοκκάρια καί βολβοί, ών ύπάρχουσι πλεϊοται ποικιλίαι κατα re μέγε9°ς’ Χ° λρδ>μα κτλ. Παρ’ ήμΐν τά κρόμμυα έν γένει, σκόροδα, βολβοί κτλ. τνγχάνονσι μεγίστης εκτιμήσεως καί ^^,,αλώσεως, δύιαταί τις δε νά τά κατατάξή παρά τοΐς μικροΐς λαοί; εΐ; τήν τάξιν τοΰ άρτου.Ό "Ομηρος μνημονεύει ένιαχοΰ τδ κρόμμνον, ό δέ Αιοσκορίδης αποδίδει εί; αύτό πολλά; Ιαματικά; ιδιότητας.
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ΣΤΗΝ ΚΆ. ΓΛ7ΚΤΟΎ·

‘Αθάνατη σημαία, μου, και τί 8έν κλείς στα στήθΐΐα 
ποιος θ' άρνηθή τη 8ό£α σου, και τη μίγαλη αλήθεια 
πού λάμπει όλοφώτιστη, θ' τ’ ολόμαυρο σκοτάδι 
και άνασταίνει τούς λαούς, άπ’ της σκλαβιάς του αδη ; ;

Ποιος θά μπόρεση νά σε ίδρ, και νά μη σταμα,τηση 
Καϊ 'στη γλυκεία σου τή θωριά, δάκρυα πίκρα να χύση 
θυμώντας πόσα έχύσανε, τά μάτια τά 8ικά σου 
ώς πού νά ίδρς ελεύθερα, τά δύστυχα ποιδιά σου ;·'

Πόσες φορές δέν άπλωσες τό χέρι σου ζητώντας 
ελεημοσύνη... η έρημη, μονάχη περπατώντας 
θύρες πολλές εκτύπησες, άλλά κανεϊς βοήθεια 
8εν σούδωσε... δεν άκουσε, πονο για σε σ τα στηθεια;

Πολλές φορές στην άδικιά, πού σονκαυαυ... θλιμμένη 
εγυρες τό κεφάλι σου βαρβαρονικημενη...
‘Ετσι οι μεγάλοι σ'ηθελαν, με άλνσες δεμένη 
καϊ Ελευθερίά νά χαίρεσαι, τεχνοφεντοφτιασμευη■

Πολλές φορές ίπάσχισες. παρηγοριά νά χύσης 
στ’ απελπισμένα σου παιδιά, κ’ ελπίδες να σκορπίσης 
στες πικραμένες μας καρδιές, με τό χαμόγελό σου 
ενω τά σπλάγχνα σού ’τρωγε, ό ατελείωτος καϋμός σον.

Και όταν εφήμερη η χαρά, στα ύστερα έφαινοτονν 
καϊ ’κειό τό χαμογελοιο σου, φέμμα πικρό εγενοτονν 
δάκρυα ποτάμια εχύναμε, και σύ με τη θωριά σου 
καινούργια ελπίδα έχάριζες, στα δύστυχα παιδία σου

"Ω πόσα! πόσα επερασες, ως ότου νάρθη η ήμερα 
νά αίυλί'ύθης Γαλάζια μου, σ' ελεύθερον αγέρα 
τού Ίονίου τά νησιά... μοσχοβολιές να χύσης 
τά πικραμένα σου παιδιά, νά γλυκοχαιρετησης 
κ' 'μεΐς λαχταροπότιστοι σ' τά κάστρα νά σε ιδούμε 
πίστη σ’ εσένα ατέλειωτη κι’ αγάπη νά όρκισθούμε

Καϊ όταν σ'τά κάστρα, σ'είδαμε. Γαλάζια στολισμένη 
άπό τά ρόδα τού Μαγιού, άνθοστεφανωμένη 
όρκο μεγάλο έκάμαμε, πως πάντα στην καρδιά μας 
θά σ’ έχουμαι γιά 'κόνισμα σημαία Έλληνικια μας

Αχώριστη απ' τδ κόρφο μας, ζωή γιά νά μάς δινρς 
πότε ν’ άνάβης τη φωτιά και πότε νά την σβυνης, 
κ' η φλόγες πού θά βγαίνουνε απ' τη τρανή θωριά σου , 
μ' αυτές νά καίνε δ,τι κΓ άν βροΖν, σ τδ δρόμο τά παιδία σου........

Ζάχυν&οΓ . . ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΓΤΣΗΣ
Τό άιωτίρω'ποίημα μττά'χοί.λης ψυχική: Αυνάμεως καί περιοοής ποιητική! Ιξάροιως γραφιν νπο τοϋ ήμτ 

ιΐρου φίΐνυ καί ουντργάιόυ π.ΆγγΛου Σαλοντοη επί χή ινκαιρΐη τής εορτής τοΰ Μεγάλου ήμών Siwvvs Η’-1 
νοοτεφονς οτρατηΐάτου Κο»οταντ!νοι· τοϋ 1W. τής ΚΛ’. ΜαΙου, άγαρίοτω: όημοοιεύομεν ω: αποόιόον μεγίατην 
παρηγοριάν, Λόξαν καί ΐκατοποίησιν είς τήν τιμη&εϊ αν καί άτααιη&εώαν σημαίαν μας sal if) avaonjVaau αυιης ε<Ί 
τάς άνααιηϋείοας Έλίληνικάς χώρας.

Πρόχειρος καρνοθραύστηξ

"Αν είς τήν εξοχήν ή καϊ εις τήν οϊκίαν σας 
χρειασθήτε αίφνης καρυοθραύστην καϊ δέν εν· 

ρίακεταί τις, ιδού πρόχειρον μέσον κατασκευής. 
Λαμβάνετε κλάδου δένδρου ευλύγιστου, μήκους 

4Q περίπου εκατοσ. ΔΓ ενός μαχαιριού κάμνετε

Ή βερονάλη ώς yWov κατά τίίς ναυτίας.
Δέν είναι ϊσως άκόμη γνωστόν, οτι άπό τίνος 

μεταχειρίζονται έπιτυχώς κατά τής ναυτίας τό 
υπνωτικόν «βερονάίλη*. θεωρείται μάλιστα ώς τό 
άποτελεσματικώτερον φάρμακου κατά τής ενο
χλητικής αυτής συνοδού των θαλασσίων τάξει- 

διών. Πλήν τοΰ ασφαλούς τής ένεργείας κατα

πλήσσει καϊ ή ταχυτης, μεθ'ής έπέρχεται αυτή. 
Το πολύ μετά μίαν ώραν αισθάνεται ό ασθενής 
ανακουφισιν καϊ ησυχίαν, απαλλάσσεται δέ τε

λείως άπό τήν αηδίαν και τάσιυ 

πρός εμετόν. 'Αρκεί δε πρός τοΰτο 
νά ληφθή έφ' άπαξ ή δόσις lii γραμ
μαρίου. Παραδόξως ή βερονάλη δέυ 
έχει υπνωτικήν ενέργειαν ευ ωρφ 

ταξειδίου.

Όαελέτα ρέ μανίιάρια.
Πώς κατασκευάζομευ ώραίαν ομε

λέταν.
Παίρνετε καλά μανιτάρια, τά φι- 

λοκόπτετε είς έν μέρος καθαρόν, 
προσθέτετε ειτα αυγά, άλας, πιπέρι 

και κάμνετε τήν ομελέταν σας.

ΜίΑ ΣΪΜβΟϊΑΗ ΕΚΑΣΤΟΓΕ
Ό μεμολυϋμένος άΛρ.

Όπόταν την πρωίαν εγειρόμενοι 
τής κλίνης. Ιδίως έν ώρα χειμώυος,

αιοθάνεσθε τόν εαυτόν σας κακοδιάθετου, μέ 
όλίγον πονοκέφαλον, καί αι σιυδόναι τής κλίνης 
σας, ώς καί οϊ τοίχοι τού δωματίου σας είσίν 
υγροί, έστέ βέβαιοι, οτι ό αερισμός τοΰ δωμα

τίου σας elve ατελής.
Συνήθως κλείομευ τάς θυρίδας πρός άποφυ - 

γήν τον φύχους. ουδόλως σκεπτομευοι, ότι οΰτω 

πράττοντες, άποφεύγομευ αφ' ετερου την ανα· 
νέωσιν τοΰ έν τω δωματίώ άέρος. "Οταν δ’εύρι- 
σκώμεθα ευ κλειστώ δωματίιρ, ταχέως τό έυ αύ- 
τώ υπάρχου οξυγόνου εξαντλείται, τό δε ανθρα
κικόν οξύ καϊ αί δηλητηριώδεις ούσίαι αυξάνον
ται, καϊ έντός ολίγου ή αναπνοή καθίσταται 

βαθμηδόν δυσκολωτέρα.
Ο άήρ έυ τοίς δωματίοιςχρήζει έκάστοτε ανα- 

νεώσεως, άλλως ταχέως άυτίλαμβανόμεθα τών 
ολέθριων αποτελεσμάτων του. 'Αποφεύγετε τά αέ
ρια ρεύματα, άλλ’ ούχι. καν τόν αερισμού τών 
δωματίων σας. Τά δωμάτια, ιδίως τά τοΰ κοι· 
τώυος, δέον υά άερίξωνται ουχνάκις τής ημέρας 
ιδίως, οταυ άίναι μικρά καϊ κατοικήσιμα.

είς τό μέσον πού κλάδου τομήν ποιαύτην, ώστε 
ν ϊ εισέρχεται συνηθες κόρνου, ακριβώς όπως έν 
τή ημετερφ εϊκόνι, έμφαινεται. Πάντως προσέ

ξατε το έν τή τομή άπομενόμενον τμήμα τοΰ 
ξύλου νά μην εϊνε πολύ παχύ, ώστε έκ τών έπα- 
νειλλημενων λυγίσεων νά μή θραυσθή. Ούτως 
έχετε ένα καλόν μοχλόν, δηλαδή καρυοθραύστην 
καί αποφεύγετε νά θρυμματίζετε εφεξής τονς 
καρπούς εϊς τάς θύρας καϊ έπϊ τοΰ εδάφους.

‘Ιόορίιοπία ώοϊί

Πάντες γνωρίζομεν τήν ύπό τού έφερεντου 

Χριστοφόρου Κολόμβου δοθεΐσαυ λνσιν τοΰ προ
βλήματος τής στάσεως τοΰ ωοΰ έπϊ τής αιχμής 
αύτοΰ, άλλ άπό τής ανακαλύφεως τής 'Αμερικής, 
ό κόσμος εποίηοε μεγάλα βήματα προόδου, ώστε 
σήμερον τό τοιοΰτον πρόβλημα δύναται νά λυθή 

πολύ φυσικώτερου ή τότε' και ιδού πως:
'Ανακινήσατε έν ωόν επάνω κάτω ούχι μέν 

βιαίως, άλλά διά τρόπου, ώστε ή φυχϊς αύτοΰ 
(κορκός) νά κατέλθη πρός τό αιχμηρόν μέρος 

αύτοΰ, ένώ ή λευκή ουσία θά ανέλθη προς τά 
επάνω, ώς ελαφρότερα. Ή ψνχίς, ώς βαρύτερα 
θά σχηματίσρ τό κέντρον τής βαρΰτητος, καϊ 
εάν δοκιμάΰητε τότε, το ωόν θά στηθή αφ’ εαυ
τού έπϊ τής αιχμής, χωρίς νάπέση.

Ό Ιατρός όας
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Φίλιππος «ξύπνησε δύσθυμος. Πριν κατα- 
’■fc/fca} κλιθή ε’χ^ν έπαναγνώσ/; διά δεκάτην φοράν 
sτην επιστολήν τοΰ κυρίου Φορίδη.

Ήτο μια μικρά επιστολή, ή οποί» όμως τδν έστε- 
νοχώρέι. αΐΐιστίύω είς την καλοκαγαθίαν σας,—τώ 
έγραφεν—άφίνομαι προσέτι νά πιστεύσω, δτι έμφαρεί- 
σθε ύπδ εύγενών αισθημάτων, ούτω; άστε να θελή
σει» να εμβαθύνετε εΐς τήν θέσιν μου! "Ελθετε αυ· 
ριον, θέλω νά σας ομιλήσω!

«Δεχθήτε τήν πρόσκλησιν μον αύτήν, τήν οποίαν 
δεν θά έτόλμων να σας υποβάλλω ποτέ, έάν ή υγεία 
μον ήτο έλαχίστως, έστω καλή. Άλλ’ είμαι κατά
κοιτος, παράλυτος. Μήν άπορρίψετ® τήν πρόσκλησιν

*0 Φίλιππος περιερχόμετος τδ 
μου καί είθε δ θεός νά σας άνταμείψη ήμέραν τινά, 
καθισιών ήμας ευτυχή.»

Ύπδ τήν έντύπωσίν τής επιστολής αύτή;, ό Φί
λιπποί ήργησε νά κοιμ.ηθή, ό δέ ύπνος του ήτο τετα- 
ραγμένος.

"Οταν τήν πρωίαν ήγέρθη, ή πρώτη του σκέψις 
ήτο πάλιν ή επιστολή εκείνη.

—Ό γέρων αύτδς έχει ξεμωραθή, έμονολόγει έν 
οργή ό Φίλιππος. Τί λοιπόν μέ θέλει;

«Δια νά μοΰ είπή, δτι είναι ασθενής καί οτι ώς έκ 
τούτου ίέν ήμπορεΐ νά εγκατάλειψη τδ κτήμα του! 
Άλλ’ αύτδ ποσώς δέν μέ ενδιαφέρει. Διάβολε! ’Εάν 
έπρόκειτο κανείς να παριβλέπη τούς ασθενείς χρεω- 
φειλέτας, θά άπέθνησκεν είς τδν δρόμον! Άκοϋς έκ·ϊ! 
Και μήπως έγώ τδν προέτρεψα νά μου ένεχυριάση τδ 
κτήμα του; ’Ακριβώς δέν τδ γνωρίζω καταλεπτώς. 
Δέν τδ έπεσπέφθην ή άπαξ ! Έάν δέ παρεδέχθην τήν 
υποθήκην αύτήν, τδν έλυπήθην καί τδ έκαμα..,.,

Έστάθη άπστόμως, μή δυνάμενος νά εξακολου
θήσω- Μετά μικρόν δέ:

— Ναί! τδ έκαμα κατόπιν τών πληροφοριών, τάς 
όποιας έλαβα άπδ τδν τμημβτάρχην, και μετά τήν 
συμβουλήν του δικηγόρου μου. Ώ! Οά ήτο δά και 
άστεΐον νά μ.ήν έσυμβουλευόμην κανένα, προκειμένου 
περί υποθήκης, απέναντι αξίας 300,000 χιλιάδων 
φράγκων. Έκτοτε ή ύπόθεσις παρέμεινεν. Αί έργασίαι 
τ.ου, χάριν καί τών οποίων εγεινε τδ δάνειον, κατε- 
στράφησαν' ή σύζυγος βαρέως .άσθενήσασα, κατεδαπά- 
νησεν τά έναπομείνάντα καί εΐς τδ τέλος άπέθανεν. 
Καί αύτδ ήτο μία μεγάλη ατυχία.

«Είμποροΰσε νά άποθάνη, χωρίς νά καταξοδευθή 
ό άνθρωπος άπό τήν άρχήν! Τέλος!. Τώρα είνε πέντ 
ολόκληρα έτη. Ό Φορίδης αύτός καταβληθείς παρη

νέον χτήμα τον.
μέλησεν δλοτελώς τάς εργασίας του. "Ηδη είναι παρά 
λυτός. Ναί! Άλλ’ οί τόκοι μέ τά επιτόκια έφθασαν 
τδ κεφάλαιον έν τώ μεταξύ. Ή προθεσμία έληξε, νο· 
μ.ίζω λοιπόν, οτι ασθενής ή όχι Οφείλει νά· κάμ-η τδν 
λογαριασμόν του...’Εμφορούμαι, λέγει, ύπδ εύγενών 
αισθημάτων!

«.Μά,.. δέν λέγω όχι. Δέν είμαι επιεικής διά τδν 
εαυτόν μου, άλλ’ ομολογώ, οτι δέν μοΰ φαίνεται νά 
εχω σκληράν καρδίαν.

«Άλλ’ ή καρδία δέν πρέπει νά όμιλή πάντοτε, 
λέγει κάποιος καλαμαράς. Καί έχει δίκαιον ό άνθρω
πος. Πρέπει νά βαδίζη κανείς συμφώνως τών περιστά
σεων, οδηγούμενος ύπδ τοΰ λογικού.

«Λοιπόν ή πρόσκλησις αύτή δέν μέ ενθουσιάζει. 
Είμαι βέβαιος, οτι θα άκούσω ικεσίας, θα «προτιμού
σα μυριάκις να'έλειπεν. Αύτδ δέν είναι ζήτημα. 
Μπά ; ημπορώ άπλούσιατα νά μήν ύπάγω. Καί έτσι 
θάκάμχο.

«“Εχει καί μίαν κόρην, νομίζω, μοΰ φαίνεται μά
λιστα οτι ονομάζεται Χριστίνα, όχι, όχι, Χαρίκλεια!. · .

Νομίζω, Χρυσάνθη. Τέλος αύτδ δέν μας ενδιαφέρει.
Ό Φίλιππος ούτω πως μονολογών ένεδύετο ταύ- 

τοχρόνως.
Ήτο άνήρ έως τριάκοντα τριών έτών. Τό ανάστημά 

του μέτριου, .λεπτός καί νευρώδης μάλλον, μελαγ- 
χροινδς μέ εκφραστικούς ΰφθαλμ.ούς και με κόμην με
λανήν, τήν οποίαν αρκετά καλώ; έπεριπωεΐτο. Ήτο 
τέλος κομψοπρεπής.

Κληρονομήσας νεότατος μικράν τινα περιουσίαν 
έκ μέρους τοΰ πατρός του, διεδέχθη αύτδν είς τό έμ.- 
πόριον, έπιδοθείς μετά πλείοϋος όσης ένεργείας καί 
επιτυχίας. Άνήρ κατ’ εξοχήν τών επιχειρήσεων καί 
τής κερδοσκοπίας, έντδς ολίγου διαστήματος κατόρ
θωσε διά της. εργασίας του καί τής δράσεώς του νά 
άναδείχθή είς τών πλουσίωτέρων τής πόλεως. Έξε- 
τϊμάτο-παρ’ όλων, έπεζητεϊτο παρ’ολο,ν, ίδιον βε
βαίως τών κατεχόντων πλούτον, αλλα πρδ πάντων 
έκτιμούντων τήν ευφυΐαν 
καί έπιβλητικότητά του.

Ό,τι ενεθουσία αύτόν, I
ήσαν αί επιχειρήσεις του, 1
το έμπόριόν του. Έζει, 
ούτως είπεϊν, δι’ αύτάς.' | 
Δι’ αύτάς αι συγκινήσεις 
του, δι’ αύτάς οΐ θρίαμβοί 
του, δι’ αύτάς αί σκέψεις 
του ολαι. “Ο,τι είς τον' 
κόσμον ήγάπα, ητο ή ερ
γασία καί ή ακρίβεια. ’Εν: 
θυμεΐται τίς ένίοτε πάρελ- ' 
θούσας γλυκείας άναμνήί-' ·' 
σεις τοιοότων ! /

Ό Φίλιππος άνεμνή-: 
σκέτο τήν συγκίνησιν τών 
πρώτων επιτυχιών του-

Ήτο ό πιστότερος λά
τρης τής πεζότητας, ποτέ 
δέ δέν ενθυμείτο νά αί- 
σθανθή τέρψιν τινά, έκτος 
τάς άφορώσας είς τδν χρή- 
ματιστικόν ιδίως κύκλον. Ή Χβιοτ1να χατάλνπος πρό τωί’ νησιών τηξ.
Ήτο έν τούτοις καρδία 
εύγενής, ένεπνέετο ύπδ εύγενών αισθημάτων, άλλα 
προκεμένου διά τδ έμπόριόν του, καί δια τός επι
χειρήσεις του, δέν έχώρει θυσία.

Ουδέποτε φίλος του τις έδε'χθη ερωτικήν τ-,υ τινα 
έξομολόγησιν, καθώς καί ουδέποτε γυνή τοΰ παρήξεν 
έντύπωσίν πλείονα του ένδς λεπτού τής ώρας. Ή 
καρδία του δέν ένέκλειε καμμίαν ποθητήν μορφήν 
καί τα χείλη του ποτέ δέν ειχσν ψιθυρίσει έρωτόλως 
έν γλυκύ όνομα.

ΓΙεριέπαιζε τούς εύαισθήτους, τούς όποιους ώνό- 
μαζεν άεροδατοϋντας, κάθε δέ βιβλίου περιγράφον τρυ
φερά αισθήματα, έθεώρει άποκύημα νοσηράς καταστά- 
σεως τοΰ εγκεφάλου τοΰ συγγραφέως.

Τοιοΰτος ό Φίλιππος Τερζής.
Έντυθείς «κτένιζε τήν κόμην τον πρδ τοΰ καθρέπτου.
— Νομίζω, ότι ονομάζεται Χριστίνα, ελεγεν, 

έξακολουθων τδν μονόλογόν του, τδν όποιον πρδς 
στιγμήν είχε παύσει.

— Ναί, ναί, ονομάζεται Χριστίνα. Τήν είχα 
συναντήσει μίαν φοράν μέ τδν πατέρα της καί μ.ου 
τήν «παρουσίασαν μέ τδ όνομα αύτό.

Ήτο μικρά τότε άκόμη; άλλ’ ύπίσχετο νά γίνη 
ωραία. Μάλιστα έκράτει μίαν άνθοδέσμην καί μοΰ 
προσέφερε δύο ρόδα· Τί τα έκαμα τα άνθη εκείνα ; 
Ά ! ναί ! τά έφύλαςα.

Δ'.ηυθύνθη πρδ; μακρόν ββλούδινον κιβώτιου, τδ 
ήνοιξε καί έξέδαλεν έξ αύτοΰ έν δέμα μέσα είς τδ 
όποιον εξηραμμίυα εύρίσκοντο προσδεδεμ.ένα διά λε 
πτής τίνος ρόδινης ταινίας τά δύο ρόδα.

— Τί τρέλλα ’ είπε γελών ο Φίλιππος. Τά «φύ
λαξα καί τά έδεσα άκόμη καί μέ ταινίαν. Τδ αστειό
τερου λοιπόν είναι,δτι τέσσαραέτη πσρήλίον άφ’δτου 
μ.οΰ έδόθησαν τά ρόδα αύτά, καί δμως ούτε έσκέφθην, 
άλλά καί ούτε ήξευρα, έάν ΰπήρχον έδώ ! ’Ωρισμέ- 
νως ήμουν τρελλδς νά ασχοληθώ διά δύο ρόδα.

Έτελείωσε τδν καλλωπισμόν τον, ήτοιμάσθη νά 
έξέλθη, άνέγνωσε διά μίαν φοράν άκόμη τήν επιστο
λήν του κυρίου Φορίδη.

— Άς ύπάγω ! ειπεν, 
άφοΰ άνέγνωσεν αυτήν- 
’Αλλά θά φανώ ανένδοτος. 
Το κτήμα πρέπει νά μοδ 
δοθή.

Τήν στιγμήν έκείνην ό 
ύπηρέιης ανοίςας τήν θό- 
ραν τω ένεχείρισεν έγγρα
φον, . τδ όποιον χλητήρ τις 
είχε προσκομίσει. Άνα- 
γνώσας τούτο, ό Φίλιππος 
αφησΐνεπιφώνημα χαράς. 
’Ητο άναγνώρισις τής κα
τοχής του, έπί τφ ύποθη- 
πεύθέντι κτήματι.

Ό Βλαθιανδ; «ίναι λαμ
πρός άνθρωπος, έψέλλίσε.

• Τύπος δικηγόρου, δι’ αυτό 
καί έγώ τον «προτίμησα. 
’Εξομαλύνει τάς υποθέσεις

• μ,ου έν καιρώ !
.Τόσον τδ καλλίτερου 1 
Το έγγραφον αυτό έρχε

ται . εγκαίρως. Θά τοΰ τδ 
παρουσιάσω, ούτως ώστε άπαλάττομαι τής δυσκόλου 
θέσεως του να ακούω ικεσίας καί νά κρατούμαι ανέν
δοτος. Είναι καί αύτδ ουσιώδες ! Είμποροΰσα. νά 
παρασυρθώ ! "Ηδη τδ πάν τετέλεσται· Ούδεμία ικε
σία χώρε” πλέον. Τό κτήμα μου ανήκει.

Πλήρης χαράς έπρογευμάτισεν, διέταξε καί τφ 
ήτοίμασαν τδ αμαξάκι του καί περί τήν Ινδεκάτην 
άφίκετο είς τδ νέςν του κτήμα.

Ήτο κατενθουσιασμένος.
Τά πολυάριθμα καρποφόρα δένδρα «μαρτυρούν πλου- 

σίαν πρόσοδον, τδ εκτεταμένου δέ καί απέραντου τοΰ 
κτήματος έκολάκευεν αρκούντως τδν νέον του κτήτορα.

Διήρχετο τερπόμενος αύτό, καί αισθανόμενος ανέκ
φραστου χαράν, συναντών καθ’ έκαστον βήμα εύαρέ- 
στους εκπλήξεις-

—Ά ! ά! έλεγε καθ’ εαυτόν, καταλαμβάνω, δτι, 
δυσκόλως, πολύ δυσκόλως θ’ αποχωρίζεται ό γέρων 
Φορίδης τοΰ κτήματός του. Διάβολε ! "Εχει δίκαιον! 
Άν ήμουν είς τήν θέσιν του, θ’ άπέθνησκον μετά 
μίαν τοιαύτην απώλειαν.

("Επεται τδ τέλος).



ΙΤροσκληθέν πρό τίνος έν Καίρω τό πνιΰμσ τού 
ήμετέρςυ ποιητού Άχιλζίωί Παράσχου άπήγγειλε 
διά Τοϋ μεσάζοντος τ’ ακόλουθά δύο χαρακτηριστικά 
ποιήματα, άτινα άναδημοσιεύομεν ώδε χάριν τών ήμε- 
τέρων πνευματιστών συνδρομητών.

— Xaipe-re. Eiuai ό Παράσχος. Ευχαριστώ 

διά τηυ τιμήν τοΰ νά με καΧέσητε ίυταΰθα.

Σε σάο ποΰ ταξειδεύετε ek της ζωής τόν Πόντον 
Κ' ένιπτε ταράσσετε τον ύπνον τών θανόντων, 
Άπό την άυλον ζωήν τοΰ Ποιητοΰ η λύρα 
θε νά τονίση άσματα καί θά σκορπήοη μύρα.
Γιά την αθάνατον ζωήν κ’ έγώ νά σας μιλήσω; 
dev εϊνε προτιμώτερον, <5 φίλοι, νά σιγήσω; 
Μυρίας δοας έχετε γι' οντήν ανακοινώσεις. 
Ά! έχετε, ώ άνθρωποι, μεγάλα; αξιώσεις!
Ή λύρα ποΰ συνείθισε τήν αρετή νά ψάλλη 
Νά τραγφδή τον έρωτα, το κΰμα τ' ακρογιάλι 
Καί τήν Πατρίδα νά ύμνή μ’ αθάνατο δοξάρι, 
div πρέπει νάχη &; σκοπό τον τάφον τό λιθάρι.
Άλλοι ας ψάλλουν τής ζωής τής μυστικής τά κάλλη' 
Ή λύρα μου εϊνε ζωντανή...έχει καρδιά ποΰ πάλλει' 
Οί ποιηταί εν Sotp ζοΰν πενθούν σαν τραγφδοΰνε, 
Καί τραγουδούν χαρούμενοι όπόταν κοιμηθούνε.

Χα ί ρ ε τε.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Ώ< άρχήν τής μεθ’ύμών γνωριμίας μου έδωκα 
τούς άτέχνους τούτους στίχους, έπικαλούμενος τήν 
έπιείκειαν υμών, λαμδανόντων ΰπ’ δψειτήν δυσκολίαν 
τής στιχουργίας κατά πρώτον παρ’ ΰμΤν.

“Αν δ Ύψιστος έπιτρέψη νά ρυθμίσω τήν μεσά- 
ζουσαν, ώς θέλω, ίσως κάτι σάς ’πώ άάον νά λεχθή 
πρός υμάς.

Χαίρετε.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Έν έπομένη συνεδριάσει έλείε τάδε.
ΖΩΗ—ΘΑΝΑΤΟΣ

Καί πάλιν οάς θυμήθηκα, αγαπητά ποιδιά μου
Δύολόγια μόνον νά σας ‘πώ βγαλμέν'απ'τήν καρδιά μου 
Έοίγησεν ή μοΰσά μου, ή λύρα μου έθραύσθη. 
Κτυπήσαοα 'ς το μάρμαρο τοΰ τάφου μου το κρύο, 
Το ξύλινο δοξάρι της κ' έκεΐνο έκομματιάσθη . 
Κ" έρρίφθησαν συντρίμματα είς το νεκροταφείο.
Άχ! πόσαι λύραι σάν κι’ αυτή δεν κοίτονται ακόμα

Στο παγωμένο χώμα!
Μ' αν εσπασεν ή λύρα μου 'ς τοϋ τάφου τά λιθάρι,
Άν ϊγειναν συντρίμματα αύτή και τό δοξάρι,
Άν έκλεισε τά στόμα μου κ’ έσβέσθη ή πνοή μου, 
Τήν μοΰσά μου δεν έχασα, δμνύω ’ς τήν ζωή μου. 
Πόσοι δεν έλησμόνησαν κ' ϋπ' αύτό ακόμα

Το παγωμένο χώμα!
— Ζωή; τί λέγεις, ποιητά; ’ί ιό κρύο κοιμητήρι 
Κενώνεις έτι τής ζωής το δροσερό ποτήρι;
Μά δεν απίθανες λοιπόν; κ' έκεΐθεν ετι ψάλλεις;
Ή έκ τοΰ τάφου, ώς φοίνιξ αναθάλλεις;

Τό λες καί ού άκόμα
Πώς ο! νεκροί αισθάνονται κ’ ύπ'αύτό τό χώμα;
— div πρέπει 'ς τή σοφία σας δεν πρέπει νά καυγασθε 
άφ'ού διά τόν θάνατον τοσοϋτον απατασθε.
Ποιος τώπε πώς άπέθανα; ’ςτό κρύο κοιμητήρι
Ήπια ν’ αθάνατο νερό 'π' αθάνατο ποτήρι 
θάνατον δ,τι λέγετε, ζωή έδώ καλείται, 
Κι' ότι ζωήν νομίζετε, έδώ καταφρονεϊται.
θάνατος εϊνε ζωη ποΰ ζώσιν οί θανόντες 
καί ή ζωή σας θάνατος ποΰ θνήσκουσιν οί ζώντες. 
Γνώτε λοιπόν καί μάθετε πώς κ' ύπ' αύτό τό χώμα

Εϊναι ζωή άκόμα.
'Ορκίζομαι εις τόν θεόν τόν αληθή και ζώντα
Τόν έν τή Γή μας έν σαρκί κ’ έξ ύψους κατελθόντα. 
Δεόμενος δε εύλαβώς είς τήν θεότητα του
Έπικυρώ τούς στίχους μου 'ς τό θειον “Ονομά του.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ

ΕηΟΤΑΣΑΙΙΑΙΜΗΣΕΙΣΤΑΥΠΟΑΕηίΟΥ♦
ΤΟ ΝΥΧΤΟΠΟΥΛΙ

"Ενα παλαιό χαί σχεδόν έρειπωμένο οίκημα 
εχρησίμευε γιά στρατιωτικό θεραπευιήριο στό 
Μακεδονικό έκεΐνο χωριό ποΰ βρισκόμαστε γιά 
λίγο τότε καιρό. "Ενα βράδυ μες τήν τόση σιγή 
τής νύχτας ποΰ βασίλευε καί τό φεγγάρι έχυνε 
φώς άσημόχρωμο στή γή κάτω, ένα νυχτοπούλι 
Ακούστηκε νά λαλή έπάνω στή στέγη τοΰ θερα
πευτηρίου αύτοΰ λυπητερά, σάν νά μοιρολο
γούσε.

"ΕξαφναόΓιάννης,ένας τύπος χωρικού στρα
τιώτου μέ τρόπους απλοϊκούς, πετάχτηκε σάν 
φοβισμένος άπ’ τό κρεββάτι του καί λέγει σέ 
’μάς τούς άλλους άσθενεξς.

■— ’Αχούσατε τίποτα ;
—Τι είνε πάλι, τί συμβαίνει; τόν έρωτήσαμε.
— Νά! είπε ό Γιάννης μέ φωνή τρεμουλια- 

στή, δείχνοντας πρός τή στέγη, αύτό τό νυχτο
πούλι ποΰ λαλεϊ, αύτό τό νυχτοπούλι τό κλα- 
ψάρικο....

— Έ ! κ’ έπειτα ;
— Αύτό μοΰ φαίνεται θά ’πή πώς κάτι κακά 

μαντάτα μάς έφερε... Κάποιος πάλι άπό ’δώ 
μέσα θά. .. πεθάνη !

Τήν προηγούμενη ημέρα ένας στρατιώτης 
εΐχε πεθάνει άπό κάποια βαρειά Ασθένεια, λίγες 
μόλις ήμερες άφ’ δτου τόν έβαλαν εκεί γιά νο - 
σηλεία.

’Εμείς άρχίσαμε- άμέσως νά γελάμε μέ τής δει
σιδαιμονίες αυτές καί τής Ανόητες προλήψεις 
τοΰ Γιάννη, ποΰ εϊχε τήν αφέλεια νά πιστεύη σέ 
τέτοιου είδους πράγματα, καί νά τόν περιπαί
ζουμε.

—Μπορείτε σείς νά μήν τά πιστεύετε, εξα
κολούθησε νά λέγη ό χωρικός συνάδελφός μάς, 
έγώ δμως τά πιστεύω. Στό χωριό μου αμ’ ακού
σουμε τό νυχτοπούλι αύτό νά λαλή έτσι κλαψά- 
ρίκα ’πάνω σέ χανενός τό σπήτι νύχτα, τό νο
μίζουμε κακό. Μάς λέει πώς κάποιος άπ’ τό 
σπήτι αύτό θά... . παιθάνη καί τδντις αΰτό 
γίνεται.

Νέα γέλοια άκράτητα και φοβερά τή φορά 
αύτή έδέχτηκαν τά λόγια αυτά τοΰ Γιάννη.

Τό νυχτοπούλι άφοΰ έλάλησε άκόμα λίγο μέ 
τόν ίδιο έκεΐνο τόνο τής φωνής του, φτερού- 
γισε μ’ένα έλαφρό φτερούγισμα κ’ έφυγεν. ‘Η 
ίδια σιγή ποΰ ήταν πρώτα έπεκράτησε πάλι.

*·
* ¥

Πέρασαν δυό ήμέρες.Ένα βράδυ έξαφναένας 
στρατιώτης Ασθενής παρέδωκετό πνεΰμα.Ένας 
παπάς κρατώντας τ’άγια μυστήρια έδιάβσζε δε
ήσεις γιά τό δυστυχισμένο νεκρό πρός τόν Ύψι- 
στο, χι’ έπάνω άπ’ τοΰ νεκρού τό κεφάλι ενα

h ΦΤΣΙ2

κερί Αναμμένο Ιφώτιζε θαμπά μόλις τό νεκρικό 
θάλαμο.

“Έπειτα τήν άλλη ’μέρα ό νεκρός μέσα σ’ ένα 
φτωχικό φέρετρο, μέ έξοδα τοΰ θεραπευτηρίου, 
ώδηγόταν στό κοιμητήριο τοΰ χωριού μέ μικρά 
τιμητική συνοδεία άπό στρατιώταςχαί χωρικούς.

Καί ό Γιάννης μονολογώντας έλεγε πλέον :
— Καλά τό έλεγα εγώ. Καλά τό έλεγα. Κα

ταραμένο πουλί μέ τά κακά μαντάτα σου. .. Καί 
ένα πικρό δάκρυ κύλησε άπ’ τοΰ μωρού Γιάννη 
τά μάτια ποΰ νόμιζε πώς πέτυχε σ’ δ,τιπροεϊπε, 
χωρίς νά πιστεύη στες συμπτώσεις τοΰ πεπρω
μένου.

ΧΑΡΑΑ. ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΣ

ΕLY_Τ Ρ Α Π Ε ΛΑ

’Ο Μανώλης πρός τήν μητέρα τονι— Μαμμά, δταν ήμουν μικρότερος μοΰ ελεγες πώς ή ζάχαρι γίνεται άπό κόκκαλα. Πώς τώρα ό δάσκαλος μάς λέγει ότι γίνεται άπό κοκοΌγούλια καί ζαχαροκάλαμο;— Αϊ, μά έτσι γίνεται πάντοτε, δταν εϊμεθα μικροί, γίνεται άπό κόκκαλα καί δταν μεγαλώσωμεν άπό ζαχαροκάλαμο. *
Μεγάλη απερισκεψία.'Ομογενής προσφάτως έπανελθων εκ τοΰ εξωτερικού, έξελθων είς περίπατον μετά τίνος Αδος συγγενούς του, ουναντ!} τά παιδία τοΰ 'Ορφανοτροφείου έπανερχόμενα έξ εκδρομής-— ΙΙώς συμβαίνει αύτό τό πράγμα ! λέγει πρός τήν συγγενή του μετ' άπορ'αζ. div αυξάνουν λοιπόν διόλου αυτά τά παιδιά; Και πρό είκοσι έτών δποΰ τά είδα, τό ίδιο ανάστημα είχαν ;Ή Δίς όλίγον ελειψε νά τόν έπιπλήξη καί ήρκέσθη ψελίζουσα:—· θάεγειναν δλα άπό νάνους.*
Ή σκηνή είς τό τηλέφωνον.— Ντρίν 1 . . ντρίν ; . . .— Ποιος εϊνε αύτοΰ ;— Έσύ είσαι, Γιάγκο;— Ναί. ■ .έγώ. ■ ■— Νά γ_αθής, παληόσκυλο . . . “Οξω! ■ .Νά ίδής τί θά σοΰ κάμω !..— Οΰστ !. . κακό ψόφο ν&χης !— Μά τί ίπαθες ;.. τί λόγια είνε αύτά ποΰ μοΰ λες ;— dev τά λέω σ' εσένα, αδελφέ ! . . Τά λέω στό σκύλο μου, ποΰ ήλθε στά πόδια μον νά, καί δέν μ' άφίνει νά τηλεφωνήσω.

♦
Ό γηραιός σύζυγος πρός τήν δμήλικα σύζυγόν του εις στιγμήν τρυφερότητος.— Έννοια σου ! . . πάντα θα ζοΰμεν ηνωμένοι καί ά- γαπημέϊ'οι. Καί &ν πεθάνη κανένας άπό τούς δύο ... έγώ θά είμαι απαρηγόρητος ! .

*
Ή σκηνή εις τό δικαστήριον.·— Πόσων έτών εϊσθε, έρωτξ δ δικαστής τήν κυρίαν, ήτις έμφανίζεται ώς μάρτυς.Ή Κυρία διστάζει.—Πόσων ετών εϊσθε; Ιπαναλαμ,ίάΜΐ δ διχάατή;.
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Η ΦΥΣΙΣ

Ή κυρία σιωπή . ■ .
— Λίά λέγετε λοιπόν, κυρία, αναφωνεί δυσαναχετών 

ό δικαστής. Δεν καταλαμβάνετε, οτι οσον περισσότερον «- 
φίνετε να πέρνα ή ωρα, τόσον περισσότερον αυξάνει ή 
ηλικία σας ;

★
Είς τήν κοινήν τράπεζαν τοΰ ξενοδοχείου, είς τ&ν συν

δαιτυμόνων άπευ&ύνεται πρός τόν γείτονα του·
— Παρακαλώ, μοΰ δίδετε τό άλας ;
Ό γείτιον συνοφρνάμενος :
— ΰί' επήρατε διά τόν ξενοδάχον;
— ‘Απεναντίας ! σάς Ιπήρα διά άνθρωπον τοϋ ξενο

δοχείου .' *
— Μά τί έπαλες, δεν μοΰ λες; έρωτα ή σύζυγος τον 

σύζυγόν της, δστις στριφογυρίζει άδιακόπως πλησίον της 
επί τής κλίνης, μή δυνάμενος νά κοιμη&ή εκ τής ανησυ
χίας.

— Τπεσχέίληκα νά πληρωσω ενα χρέος μου αυριον το 
πριοΐ, κα'ι δεν εξοικονόμησα χρήματα·

— Τότε σήκω, πήγαινε τα εξοικονομίοης αμέσως' έτσι 
&ά κοιμη&ής εσΰ υστέρα, και &ά ήμπορέοω νά κοιμηϋω 
καί έγώ τώρα αμέσως.

Ή όλονέυ άνανέωσις τών σκέψεων και εντυ
πώσεων τής ζωής, μάς εξάγει πολλάκις άπδ δει
νήν αδημονίαν και μελαγχολίαν εκ τών ■ποι
κίλων ενοχλήσεων κα'ι θλίψεων αυτής’ συγχρό
νως δε κρατεί τδ πνεύμα φωτεινόν και καθαρόν.

♦
Προτιμώτερον νά ύφίσταται τις του πλούτου 

τάς ενοχλήσεις ή τής πενίας τδν καθημερινόν 
θάνατον.

♦
Εις τής απελπισίας τδ σκότος και τδ ά διέξο

δον πολλάκις μία άκτ'ις φωτός έλπίδος καί πα
ρηγοριάς μάς σώζει.

*

Τδ χρήμα φεύγει εκ τών χειρών μας ώς τδ 
ταχύτερου ρεύμα, επανέρχεται δε ώς επι τό 
πλεΐστον μέ τδ βήμα άσθμαίνοντος ζώου.

Ή σωματική εργασία απέχει τής πνευματικής 
άσυγκρίτως.

*

Οί άνθρωποι τον πνεύματος εύρίσκονται είς 
πλείστας οσας συγκρούσεις καί μέ τδν έαυτόν των 
πολλάκις.

*
Καί μία λέξις πολλάκις ριφθεϊσα εΐς συζήτη- 

σιν έπιπολαίως και άπερισκέπτως δύναται νά 
επιφερη αναστάτωοιν.

Γ. κ.

“L’ ANNEEMOtfDIALE 1LLUSTREE,,
ΈςεδόΟη.έν Πορισίοις ύπό τήν διιόδυνσιν τοΰ κ. 

Jilles Martin καί τήν συνεργασίαν τών κορυφαίων λο
γιών. ολογ τοΰ κόσμου ό εβετεινός τόμος τών «Παγ
κοσμίων εικονογρ. χρονικών» τοΰ 1913 —14, ν.ς μένα 
σχήμα 29χ20, μέ 1100 σελίδας χαί πλήδος εικόνων.

Τό βιβλίον τοΰτο, μοναδικόν πράγματι είς τό είδος 
του, εινε μία περιληπτική εγκυκλοπαίδεια όλων τών 
γεγονότων, πάσης φίσεως, πόσης κινήσεως καί παν
τός ένοιαοέροντος όλου τοΰ κόσμου. Με πολλήν μεθο- 
δικότητα καί τάξιν γεγραμμένον, εινε ό πολύτιμος βοη
θός πόσης στιγμής καί πόσης απορίας, ό συνεργάτης 
τών εργατών τοΰ πνεύματος, ό οδηγός τών βιομηχά- 
νων καί δλων τών επαγγελματιών.

Συνάμα, είνε στόλισμα όαυμάσιον διά τήν βιβλιοθή
κην πόσης οικογένειας, λόγω τής ποικιλίας καί τοΰ 
πλούτου τής ύλης του.

Διά τήν 'Ελλάδα ό χ- Jales Martin εορόντισεν 
εγκαίρως καί έζήτησε τήν συνεργασίαν τής έν Παρι- 
σίοις Ελλην. Πρεσβείας, ούτω δέ ολη ή ένδοξος ανα- 
βίωσις τοΰ "Εθνους μας κατόπιν τών ενδόξων πολέμων 
μας, έκτενώ; περιγράφονται εν αύτω.

Τιμαται Δρχ. 15. Παραγγελία’ γίνονται δεκτοί έν 

τοΐς γραοείοις ήμών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟ1ΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται οί καθυστεροΰντες 

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

THE ΕΛΛΑ4©Ε
Έν τοΐς ήμετέροις γραφείοις εύρίσκονται ολίγα 

ετι σώματα τοΰ «Πανοράματος» χρυσόδετου, εν 
ώ περιέχοντας καλλιτεχνικοί εΙκόνες τών Βασι
λέων και Πριγκίπων, υπουργών κα'ι επισήμων 
ανδρών τής 'Ελλάδος, ώς και πΧείστων πόλεων 
και ωραίων τοπείων πρδς 12 φρ έκαστον

Έπίσης εύρίσκζνται παρ’ ήμΐν καί τόμοι τής 
«Φύσεως» παρελθόντων ετών, χρυσόδετοι, αντί 
φρ. 15 έκαστος, ελεύθερος ταχυδρ. τελών

©ΕΛΕΤε ΤΗΝ TyyHN Εί.Ε ;
ΆποστεΧλοντες ήμΐν τήν φωτογραφίαν σας μέ 

ιδιόχειρον σημείωσιν τοΰ ονόματος σας, τής ηλι
κίας σας, τοΰ επαγγέλματος σας, τοΰ τόπου τής 
γεννήσεώς σας καί άν ήσθε έγγαμος ή σύ, έχετε 
μετ'ολίγονάπάντησίν ακριβώς περί τοΰ παρελθόν
τος, τοΰ παρόντος και τοΰ μέλλοντος σας Λιά 
τής εζετάσεως τής φυσιογνωμίας καί τών χαρα
κτηριστικών οιασδήποτε μορφής άποδεικνύομεν 
τήν πορείαν τοΰ βίου παντός ανθρώπου. Πάσα αϊ- 
τησις δέον νά συνοδεύεται με μικράν αμοιβήν, 5 
δρ ήτις χρησιμεύει δι’ αγαθοεργόν σκοπόν. Ή 
δε άπάντησις δίδεται άμέσως έγγραφος και λε
πτομερής.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ; Τέως Υφηγητής του Πανεπιστημίου ■
Μέλος τής Γαλλικής ‘Οφ&αλμολογικης 'Εταιρτία^ ΐν τή ·::' 

Όφ&αλμολογική Σχολή τών .Παριοίων οπονδάσας ά
CLINIQUE OPHTAMOLOGIOUE ,

Docteur SPJLIOis CHARAM1S ο<ηιΗείή άβ;Γ ·χ 
ecole opthalmologique de Paris, ex-profeSs0UX; · 
agrege d'opthalmologie ά la Pacude de Mede- 

__ cine.Memdre de la βοοίέίέ Fraiicaise Tl^ophial· . .
■mplogie Birecte'iir de 1‘Hospice et de la .Clini
que Ophtalmo-logique de I’EMpital. «Zdfmion». ■;

. *

»»■
KONJflK,zYaynsTSΑ.5Υζε>Ν.

Πρώτης ποιότητας

^4 ° UVALIT^S
'Υφάσματα, Τποκαμισάκια έρραμμένα, Όμ· 20 —- Fif e® — 20

βρεΧλες, ΚαπελΧα, Γάζες., Χειρόκτια, Εργο- ‘Αρι&μδϊ Τηλεφώνου 654.— ATHIiNES 
στάσιόν φορεμάτων ώς καί παν άλλο είδος θά ., ■ . ’ ·. ■ ?·> \ ί \· ■ ■ ■ ■

, τδ εΰρητε στοΰ AtO^TESfiNTpY ■’ύή , ;
109π-^8ρμο5-^ΐϋ9

(

ί

ΜΕΓ3 ΞΕΝΟαΟ^ςίΟΝ
ΜΕΛΙΣΣΕΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΝΒΟΛΗ, ί 
Ν. Γ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ

-. τ- Κεΐται παρά λτή^ή;»β^λί^ί:βΙ§ι·π^φλί»τού:\ 
θέσιν, μέ καθαρά, πολλά εί’άερα και. καλώς επι
πλωμένα δωμάτια., Περιποίησις. καί υπηρεσία 
προθυμότατη. Τό ξενοδοχεΐρν· τούτο φημίζεται

- διά τήν έν γένει καλλίστην τάξιν και ησυχίαν.

Έν Κωνσταντινουπόλει, Πέραν 32 όδ. Σόφιαλη ..
ΠΕΡΙΜΗΣ ΚΟίΡΠΑΗΣ

Χειρον^γάς άρβο.πεδκΙτΛς τβΟ Ίνάσιτοθτον 
Berck Plage, ά μόνος Λνττπρόάωπος ποΰ κ»0ιι· 
ynwif Gatoi καθ’ δ«ι«ί«ν <hv Άνατόλήν.

Θιραπίύων τά νοσήματα τοΰ σχελιτοϋ καί τάς έξω- 
τσρικάς Φυματιώσεις.άν«υ ’ καταστροφών.

“Ητοι.· τό πόττειον «αχινόν ίραχιτην), τούς λιυκοϋς 
βγκους, τάς δστιίτιοας (φβΐσιν τών κοκχάλων). άνευ α
κρωτηριασμών, τάς χοιράδας (/«λώνια). άνευ έγχειρή- 
•εως καί άνευ· ουλών τήν οίίσιν τοϋ τοϋ,'δρχεως άνευ 
«φαιρέσεως αύτοΰ, τήν συφιλίοα των όστών χ.τ.λ.

Κατασκευή όρίοπεοϊχών μηχανημάτων (κορσέδων) 
γύψων καί έκ σελλιουλοΐδ.

’Αποστολή ιάττι 
πληρωμή.

ΜΕΓΑ ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ 
Τ Ο «Α Γ·ΛΜ’X*Φ- ΤίόΡΓΙΟΪ ΖΑΒΟΜΤΜ

Έν τή πλατεία κ>ΰ , Συντάγματος 
' Έν ' Άθήνούς

Τό πρώτιστον έν Ανατολή λόγφ ποιό
τητας, θέσεως, καλαισθησίας, μεγαλείου^ 
εύπρεπείας κτλ. Συχνάζεται από ' τήν 
καλλιτέραν τάξιν. Υλικά πρώτης ποιό- 
τητος. Έργοστάσιον ειδικόν σοκολάτας; 
Παραγγελίαι γάμων και έορτών. Γλυκί
σματα, φοντάν, κομφέτα καί παντός εϊ- 

‘Άποστολή ιαττριχών συμβουλών ταχυδρομικούς έπί... δθθς σακχαρΟπλασΠκής είς τήν έντέ- 

■ λ λείαν;

ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ,.
TO

JIMtTUn. - ΠΕΡ1Ι - KOSITKTIIOl Ι10ΛΙΙ
Διευθυντής : 11. Μίξαν..

Κεΐται εΐς περίβλεπτον -θίσν. Μϊγα καινουρ
γές Ξενοδοχιιον μέ πάσαν εΰμέριαν υπηρεσίαν 
τελείαν καί περιποίησιν έκτακτον.

ΞΕΝθαθ£ΕΙΟΝ RrrAI^S
ft

αΡΧίΚΧ.ΒΒΝΚΤΙΚΧ
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι

Είνε τό μόνον άξιοπρεπές καί τέλειον έν d‘ ιο )εάτή> ί 
λαμπρά τοποδεσίρ, μέ λουτήρας, ήλεκτρησμόν^φώ- 
τειμόν, πολυτελείς, αίθουσας, λαμπρόν,έατιατόριον 
κτλ. Κατάλληλον δι’ οικογένειας καί παραΟερισμόνί

ί:
7/
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■ι.

Κ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΪ 
ΕΜΠΟΡΟΣ ETOlJifiN ENflYMBTftfl 

Κάτω&ι ξίτοδοχείου τΕοντιντντάλ»' ' · ,· 
Έν ΙΙσιραιεϊ

Μεγάλη συλλογή ενδυμάτων, πόσης 
ποιότητος είς τιμάς συγκαταβατικός. 
Προσαρμογή μέτρων τελεία. Δοκιμάσατε.

• V *» ’ Q* d

■ ν .···.
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ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΦίίΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ο * ΗΛΙΟΣ *
ΗΛΙΑ XΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έν Πάτραις

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφείου δι.’ ολατά εϊδη 
καί μεγέθη καί εις τιμάς πολύ συγκαταβατικός., 

^ΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ; ΜΪΙΡΙΣΦΟΛ 
&ν STepq. 3C(Pv)(s0jea>i

Δα,^τώ.: I, ΤΖΗΡΑΣ & Π. ΧΑΤΖΑΡΑΣ
' ί’Κέϊται ίΐί τήν κεντρικωτέραν καί ώραιότέραν δδόν 
Υών Μνημάτακίων μέ πολυτελείς αίθουσας καί δω.· 
μάτια, περιποίησιν καλλίστην καί πρόθυμον υπηρε- 
cfav Καθαριΐτης καί τάέις άμεμπτος. -

ΓΊ, Η· ''/Δ.ΙΒΜΡ-Μ.Χ
ΕΛΛΗΝ IATPOS:

68. Rae Ordener 68. Paris

. '^εΦΑΛΛΗΝίΑε
ΑΙΥΔΡΈΟΥ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΕΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΩ,

.♦π—τ,

Εϊναι τό καλείτερον τής πόλεως παρά τή πλατεία.
ΚαΟαριότης. Τάςις καί περιποίησις μοναδική: Καταλ- 
ληλ4τ«τον St* οιχόγενείας. Συνισταται εις πάντας-

/

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ
“Εμπορος pi'rcov, πότων, έδωδίμων.

; . Έν Όδηόσ^, ΙΙλατ. Αικατερίνης,
Κατάστημα τέλειον u®’ όλας τας επόψεις.. Παρακα

ταθήκη τών καλητε'ρωνεύρωπ. οίνων, έλλην. κονιάχ 
ώς -Χαί διϋλίσμένων ελαίων. Τό κατάστημα πωλεί ήδη 
και ποικίλα εδώδιμα καί σιάοορα είδη ζαχαροπλαστι
κής. ’Ακρίβεια,- καΟαειότης καί τάςι: αγγλική. Τιμαί 
συγκαταβατικοί. Διατηρεί τήν εχλεκτςτέραν τάςιν.

•Λ.

m-.aBFQgiTEioM liOiBtif iwib ■ ··;
- ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΝ “ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ« Γ|ΕύΤΓΛΗΤΗ2ήί \ τ

ΧΘΗίΥΑΖ — Λ,εωφόρος ΖΙανεπιστ^μίοΐ', 4S —.ΑΘΗΑλΑΥ

: < Ή εξαιρετική ποιότης τών υλικών τοΰ καταστήματος και ή μοναδική καθαριό- 
/της καί τέχνη κατέστησαν τά «‘Ηνωμένα Βουστάσια» τό πρώτον και άριστοκρατικώ- 

τερον τών ’Αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων. -■
Εΐόικότης εΐς τάς ηαραγγΐλίας ίεά γάμους, Ιαπερίδας κτλ. ΤηίίφωνανάριΟ. 597. ’

♦ » · · <■■*·.«« · · ♦ mum « * *
. IbjlW WWW WWW ΖΗΤΕΙ Τ Ε IWAWYWVW’IW/WWWWWWWVW'IW'WMWWWWWVVW® 
ills ·1ν.·^
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