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. Είναι , τό μεγαλείτερον, τελειώτερον και Εύ- 

ρωπαϊκώτεροί1 ύποδηματοποιεΐοΐ’ τής Πρωτεύον- _ = 
"Έχει τήν καλειτέραν τάξιν. Επιτυχία 

κομφότητος γαλλικό -πλήρης και στερεότης 

αγγλική'μανάδική. Ούδεϊς. Φεύγει δυσαρεστημέ- 

ίζος διότι επιτυγχάνει ειςτήν?πρόσάρμογήν «λ 
λειως. ’ '
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Κατασκευάζονται δλα-τά' είδη των γλυκι
σμάτων. Τούρτες κτλ. έτοιμα και κατά πα
ραγγελίαν φοντάν,. γλασέ, καραμέλες, ξηρο

ί- " καρποί κτλ. Έχει τήν-καλέιτέραν πελατείαν.

ΫΠΟΑΜΜΛΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 
Ν. ΣΚΙΑΔΑ

Λ 46— ’Οδός Σταδίου 46—Άβϋναι
. Κατασκευάζονται παντός «ϊδους ΰΛοδημάτων άν~ 

χελεώτης έκτακτος. Κομψότης. απαράμιλλος. 

ύΣννέ-χτι/ι' tdt προηγ. φί·1).ον)
Λίλλά θά ήτο ιίδικον νά θεωρήσωμεν τήν φω

τογραφίαν ώς μή εχουσαν άλλην αποστολήν ή 
νά άποτυπο'ι τάς ε’κόνας, ώς ο οφθαλμός ήμών

Ειχ. 4. Γραφική παράστασις τοΰ ήχου.
Μηχάνημα διά ιός γραφικά: ααρααιάσας

τάς βλέπει. διότι ή δικαιοδοσία της εϊνε πολύ 
εύρυτερα. H φωτογραφία eive οφθαλμός μέν 

Τΐ-χνικός, άλλά δνυάμενος νά βλέττη ό,τι ό ήμέ· 
τερος αδυνατώ νά ΐδ;/. Άττολαμβάνα (ϊκόνας 
ήλιων, ν(φ(λωμάτων, πλανητώιι·, τής Σ(λήνης 

και άλλων άντικαμίνων, μετ’ άκριβΐίας και λε
πτομερειών, ας ό οφθαλμός μας δέν βλέ-πΐΐ, 
οΰτί δύναται έκ τής ταχύτητας τί)ς πopeίaς αύ

τών νά κράτηση. \4πετύπωσε δέ καί χάρτην 
τού ουρανίου θόλου μ(θ' δλων τών σωμάτων 
αύτοΰ, δν ούδεις αστρονόμος θά ήδύνατο άλλως 
νά άττολαύση.

Ιδίως δμως ή φωτογραφία eive εις οφθαλμός, 
έκτάκτως λεπτός, οστις διατηρεί ev ταΐς (λαχί- 
σταις λ€τττομ(ρ(ίαις αύτής τήν συλληφθ(ϊσαν ει
κόνα ev διαστήματι χρόνου άττοίρως βραχώ.

Ή αστραπή ή ή έκκένωσις ήλ(κτρισμοΰ τίνος 

δέν άφίνα ε’ς τούς οφθαλμούς μας ή άμυδραν 
τινα ev τάχ(ΐ διαφιύγουσαν εικόνα και κακώς 
ώρισαένην. Ένώ ή φωτογραφία (εικ. 4) δείκνυ- 
σιν ήμΐν σειράν λεπτομερών εικόνων, λαμβανο- 
μένων διά διαδοχικών φωτογραφήσεων, ών έκά
στη αποτελεί ενίοτε στάσιν εκτάκτου συμπλοκής. 
Δηλαδή μάς παρέχει ούτω τήν εξοχον λεπτομέ
ρειαν φαινομένου, δπερ έφαίνετο μεν άπλούν εις 
τόν χονδροειδή ήμών οφθαλμόν, άλλάπαρουσιά- 
ζει ήδη τή έπιστήμη νέα απροσδόκητα διδόμενα.

’Χλλά τί μάλλον ετι πρόσκαιρου και στιγμι
αίοι’ τής φυσιογνωμικής καταστασεως, ήτις πα
ρουσιάζει ενίοτε ήμΐν νευρικάς, υστερικάς καί 
επιληπτικής μεταβολάς, αάτινες παρέχονσι στά- 
διον παρατηρήσεως και μελέτης; Άνεγνωρίσθη, 
δτι δσον εύμετάβολοι ε'ισ'ιν οί ασθενικοί ούτοι 
τύποι, δυνάμεθα- διί τής φωτογραφίας ν’ απο· 
τυπώσωμεν τάς ελάχιστους καϊ ακαριαίας αύτών 

μεταβολάς και κινήσεις, θά ήτο δέ αδύνατον νά

Εΐκ. 5. Αιαόοχικαι φωτογραφία/ ϊίρακος ιπταμένου 
(5 κατά ΰτυτερόΐτπτον)

έπιτευχθή τό τοιοΰτον, έάν ή φωτογραφία δέν
ήτο ήδη είς κατάστασιν και πάντοτε έτοιμη νά
συλλαβή καϊ τάς μάλλον ταχείας μετακινήσεις

‘Vι

S
Ζ



Μ Η ΦΥΣΙΣ
Μ ΦΥίίΣ _ ____ _ Η

αντικειμένων πάνυ καταλλήλως δίατυπώσα αυ
τά? -προς μελέτην.

’άλλά η φωτογραφία αυτή, βαίνει και έτι πε
ραιτέρω. Μάς παρέχει κάί την έμψυχον κίνησιν 
ανεξαρτήτως πάσης βραδύτητας ή ταχύτητας. 
Δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν διά ταύτης 
τήν αύξουσαν ήλικίορ ζώου τινός ή φυτού. Δεν 
εχομεν ή νά Χάβωμεν κατά ίσα χρονικά διαστή
ματα, κατά οκταήμερον, εν παραδείγματα, φω
τογραφίαν συνεχή τοΰ αντικείμενου. Ή σειρά 
τών φωτογραφιών τούτων μάς παρέχει τήν ολι
κήν σύνθεσιν της άναπτύξεώς του απο τής γεν 

νήσεως μέχρι τού θανάτου αΰτοΰ. Δυνάμεθα 
μάλιστα'διά τών μηχανημάτων, άτινα μέλλομεν 
νά περιγράψωμεν κατωτέρω, ιδίως τοΰ γνωστά- 
τέρου αύτών, τοΰ κινηματογράφου, να απολαύ- 
σωμεν σειράν κινήσεων ολοκλήρου ζωής.

*Χς έξετάσωμευ ήδη τήν ταχεΐαν κίνησιν, τήν 
πορείαν καί τάς μετακινήσεις τοΰ ανθρώπου ή 

τών ζώων ή κάί τήν πτή- 
σιν πτηνού τίνος.Όπόσα 
ένδιαφέροντα προβλήμα
τα δέν άνακινοΰνται, οχι 
μόνον ύπό εποψιν καθα— 

ρώς επιστημονικήν, άλλά 
κάί ύπό εποψιν έφαρμο— 

γης ;■ ; ,
"Ωστε ό αμφιβληστρο

ειδής χιτών μας, ώς πρός ■ 
τάς κινήσεις ταύτας, είνε 
■παρατηρητής λίαν ατελής 
καθόσον ναί μεν κέκτηται 
κατάλληλα τά προσόντα, 

άλλ’ έν τή παρούση πε- 
ριστάσει καθίστατάι πολύ 
όχληρός'άδυνατεΐ νά δια
χωρίσω δύο έντυπώσεις 
κεχωρισμένας διά χρονι - 
κοΰ διαστήματος κάτω- .

τέρου τοΰ δεκάτου τοΰ δευτερολέπτου' έν άλ- 
λαίς λεξεσίν, ή παραγομένη έντύπωσις έπί τοΰ 
οφθαλμού έπιζεΐ κατά έν δέκατον τοΰ δευτερο
λέπτου τής γεννησάσης αυτήν αιτίας' ένεκα δε 
τούτου έάν στρέψωμευ έν τώ κενώ φωτεινόν 
τι σημεΐον, ανημμενον άνθρακα, εν παραδείγ
ματα βλέπομεν πραγματικώς καμπύλην λαμ· 

περάυ, στεφάνην, ένώ τό φωτεινόν τοΰτο αντι
κείμενου ούδέποτε ύπήρξεν εϊς εν 

ταύτώ, 
βΧέπη αύτό εις τά σημεία έν γένει, όπόθεν προ- 
γενεστερως διήλθεν. "Επεται λοιπόν, οτι παρα- 
τηροΰντες ταχείαν τινά κίνησιν, ολα συγχέονται 
κάί άπασαι αι εικόνες συμπλέκονται.

Ευτυχώς ή φωτογραφική πλάξ, ό νέος ούτος 
άμφιβληστροειδής γειτών τού σοφού, ώς τόν 
ώνόμασαν τόσον δικαιωματικώς, έρχεται ήδη εϊς 
έπικύρωσιν τών λεγομένων μας. Φωτογραφία 

τις Χαμβανομέυη «1? διάστημα χρόνου, Ίσου 
πρός πεντάκις εκατοστόν τοΰ δευτερολέπτου, 
παρουσιάζει ήμΐν τήν είκόνα τοΰ αντικειμένου 
ακριβώςεϊς δεδομενην στιγμήν τής κινήσεώςτου, 
διότι πρακτικώς τούτο δέν έκινήθη ποσώς διά 

Εικ. 6. Φάσεις άν&ρώπου τρέχοντος

σημεΐον έν 
διότι ο οφθαλμός μας εξακολουθεί νά ρυτέρου τού αέρος,

τρόπου έκτιμήτοΰ έν τφ βραχυτάτω διαστήματι 
οτε τδ φώς ένήργησεν επί τής πλακάς. Τοιαυτας 
φωτογραφίας δυνάμεθα νά Χάβωμεν ούχί μίαν, 

άλλά σημαντικόν αριθμόν έν βραχυτάτω χρο- 
νικώ διαστήματι. Ούτως ό /c.Marey. οστις ειδι- 
κώς κατέγεινεν επι τοΰ αντικειμένου τούτου, 
διέθεσεν μηχάνημά τι, τόν χρονοφωτογράφον, 
διά μέσου τού οποίου δυνάμεθα ν' άπολαύαωμεν 
άπό τίνος αντικειμένου έν κινήσει ευρισκομένου, 
δέκα δοκίμια κατά δευτερόλεπτου. Τό κινητόν 
τοΰτο αντικείμενου τοποθετοΰμεν, καλώς φωτι
ζόμενου, έπί βάθους μελανού, και ούτως άπο- 
λαμβάνομεν έπί τής αύτής πλακάς, σειράν φω
τογραφιών εις κεχωρισμένα διαστήματα ένός 
δεκάτου τοΰ δευτερολέπτου.

'Ιδού, έν παραδείγματι, ( είκ. ff) μία εϊκών 

παριστάνουσα τας διαφόρους θέσεις άνθρωπον 
βαδίζοντος. Ή εϊκών αύτη είναι πολύ χρήσι

μος el? τον φυσικόν, οστις θέλει νά εισδυση βα
θύτερου εϊς τόν μηχανι
σμόν τής μετακινήσεως' 

δύναται δ’ έπίσης πολύ 
νά χρησιμεύση el? τον 
καλλιτέχνην, παρεχουσα 
άύτώ τά μέσα ν' άναπα- 
ράξη πιστώς τάς αληθείς 
στάσεις τής κινήσεως ή 
ν' απόλαυση έν ταυτω 
τήν συναρμοΧογήν μετα
ξύ έκάστης θέσεως τού 
σώματος κάι τής κινήσεως 
τών μυών, ορατών καθι
στάμενων διά τής ύπό το 
δέρμα έξογκώσεώς των.

Ιδού έτι (ε'ικ. 5 και θ) 
αι διαδοχικοί στάσεις πη
δήματος κατά μήκος' εί
ναι λίαν ενδιαφέρον νά 
βλέπη τις τάς διαφόρους 

θέσεις τοΰ πηδώντος σώματος, έξ ού συμπεραί- 
νεται ή πλέον ή ήττον μακρά άσκησις έν τή γυ
μναστική ή άλλαις άσχολίαις.

Η πτήσις τού πτηνού είναι έπίσης λίαν ενδια
φέρουσα πρακτικώς και θεωρητικώς, ιδίως αφ' 
ότου τά ζητήματα τής εναερίου ναυσιπλοΐας 
απασχολούν ζωηρότερου .τήν ανθρωπότητα. Ή 

πάλη μεταξύ τοΰ αεροστάτου, ήτοι ελαφρότερου 
σώματος τοΰ άέρος καί τοΰ αεροπλάνου, βα- 

κάι οΰτινος τδ πτηνού απο
τελεί τον τύπον, διατβλβΐ έτι έν άοριστία' αλλ' 
ή πρόοδος δέν δύναται ή νά επιταχυυθή διά συ
στηματικής μελέτης τής πτήσεως τών πτηνών, 
άνινα διατελοΰσι τό γε νυν έχον ώς τά τελειό
τερα μηχανήματα, τά όποια δύναταίτις νά φαν- 
τασθή, ΐνα κατορθωθή ή λύσις τού ζητήματος 
τής προόδου τού βαρύτερου σώματος έν τφ αέρι. 
Ή χρονοφωτογραφία ( εϊκών 7 ) δείκνυσι τό 

ΰπο τού κ. Marey προτεινόμενον μέσον.
Έκτος τούτου φαίνεται οτι δέν υπάρχουν όρια 

εϊς τήν ευαισθησίαν.τής φωτογραφικής μεθόδου, 
καθόσον κατώρθωσαν νά φωτογραφήσουν τάς κι
νήσεις τών πτερύγων τοΰ κώνωπος" άπεδείχθη 

δέ, οτι τά ζωύφια ταΰτα πλήττουσι τάς πτέρυγάς 

των τριακοσιακις περίπου κατά δευτερόλεπτου. 

Έλαττούντες δ« τόν χρόνον τής στάσεως ε'ς 25 
χιλιοστά τοΰ δευτερολέπτου καί παρέχουτες 
ισχυρόν φωτισμόν, κατώρθωσαν ν' απολαύσουν 
καθαρότατα δοκίμια, άτινα δεικνύονσι τήν πτέ

ρυγα και τδ σώμα τού ζωυφίου el? ολας τάς θέ
σεις, άς κατά διαδοχήν κατεΐχεν.

Ούτω λοιπόν ή φωτογραφία κατέστη πολύτι
μον δργα>ον μελέτης, άφοΰ μάς επιτρέπει ν' 
αναλύωμεν την ζωήν κάί μάλιστα νά τήν στα- 
ματώμεν αποτόμως κατά βούλησιν, έν πάση 

στιγμή, 'άλλά και ετι μάλλον μάς επιτρέπει νά

Εΐχ. 7. 'Ελτκτρική έκκένωσις μεταξύ αιχμής χαί 
Μίσχου. Κάτω&ι κινηματογραφική μηχανή.

τήν άνασυνιστώμευ κα'ι νά τήν έπαναφέρωμεν 
ΰπό τάς όψεις μας, όπου καϊ όπόταν θελήσωμεν, 
όπως ύπήρξεν αύτη ποτέ έν τή ακολουθία τοΰ 
χρόνου. Αύτη είναι ή βάσις τών συσκευών, αϊ- 
τινες καλούνται nivriloanoana, κινημαζόμρα- 
φΟΙ, ας μέλλομεν ήδη νά περιγράψωμεν.

'Η φωτογραφία εν τούτοις απολαμβάνεται 
επί ύμενίου περιειλιγμενου έπι δύο πανομοιοτύ- 
πων τυμπάνων, ούτως ώστε όπόταν τούτο εκτυ

λίσσεται άπό τοΰ ένός, να τυλίσσεται el? τδ 
έτερον, όπως συμβαίνει εΐς τινας γνωστάς άλλα? 
όμοιας φύσεως συσκευάς, ζδ ΚΟ^άκ, κτλ. Δω- 
δεκάκις δέ κατά δευτερόλεπτου, ό φακός άπο- 
καλύπτεται, εισέρχεται τό φώς άκαριαίως, δίκην 
αστραπής και ή διερχομένη κατά τήν στιγμήν 
ταύτην σκηνη εν τφ πεδίω τής συσκευής, έντυ- 
ποΰται έπι τού ύμενίου. Καθ' έκαστον άνοιγ
μα τοΰ φακού, μηχανισμός τις προωθεί τό ύμέ- 
νιον κατά μικρόν διάστημα μιας φωτογραφίας, 
ινα τήν σταματήσΐ} έν διαστήματι χρόνου έλα- 
χίστόυ, διά τήν στάσιν.

Το ΰμένιον ούτω προχωρεί κατά σκιρτιμα- 
τικά διαστήματα, κεχωρισμένα άλλήλων δι' απο
στάσεων απολύτως σταθερών. Πρακτικώς δέ δέν 
είναι ευκόλον νά κατορθωθή παρομοία κινησις, 
ενεκα τής παρουσιαζομένης δυσκολίας, όπως 
έπιβληθή τοΐς κινητοΐς τεμαχίοις άπότομοςστά- 
σις μετά ταχυτάτην κίνησιν. Έν τούτοις έπε- 
τεύχθη καί τοΰτο διά τής προσδόσεως τοίς κι- 

νητοΐς τούτοις έξαρτήμασιν απεριορίστου έλα- 
φρότητος.

"Ηδη τοποθετήσωμεν τό φωτογραφικόν μάς 
τούτο μηχάνημα πρό έμψυχου τινός σκηνής 
κάί θεσωμεν αύτό εις ενέργειαν' θ’ άπολαύσω- 
μεν αμέσως έπί μακράς ταινίας σειράν φωτογρα
φιών εγγύς άλλήλων, ών εκάστη θά παριστά 

μιαν στάσιν τής φωτογράφηθείσης σκηνής. Τούτο 
εινε τό αρνητικόν μέρος τής φωτογραφίας' λαμ- 
βάνομεν δέ εϊτα τδ θετικόν διά τής συνήθους 
όδοΰ, ήτοι τής έπιθέσεως έπί τοΰ αρνητικού 

υμενιου ετερου άθικτου ύμενίου καί φωτίζοντες 
το ολον διά τοΰ φωτός ηλεκτρικής τίνος λυχνίας 
θ’ άπολαύαωμεν έπι τοΰ δευτέρου ύμενίου 
σειράν ωραίων μικρών φωτογραφιών, παριστα- 
νουσών έν συνεχέσιν είκοσι τήν προταθεΐσαν 
πρός φωτογράφησιν έμψυχον σκηνήν. Ο κινη

ματογράφος Lumiere, ό περιφημότερος όλων 
ήδη δύναται νά περιλάβη έν έκαστη ταινία του 
χιλιάδα τοιούτων διαδοχικών εικόνων, άντι- 

στοιχουσων εις ολικον χρονικόν διάστημα ένός 
λεπτού κάί ήμίσεος.

"Ηδη μετά τήν έμφάνησιν και στερεοποίησιν 
τής αποκτηθείσης ούτω σειράς εικόνων, τοποθε- 
τησωμεν έκ νέου τό θετικόν ΰμένιον έπί τών δύο 

αυτού τυμπάνων (τροχών) καί φωτίσωμεν Ισχύ- 
ρώς όπισθεν δι’ ηλεκτρικού τόξου, διά προβο

λήν έπι πινακος τήν είκόνα, θετοντες el? περι
στροφικήν κίνησιν, τήν συσκευήν. Έν εκάστφ' 

δωδεκάτω τού δευτερολέπτου ό φακός θ αποκα
λύπτεται καί έκαστη φωτεινή εϊκών θ'άπεικρ- 
νιζεται έπϊ τού πινακος' ούτω δε αί χίλιαι έπι 
τού ύμενίου ύπάρχουσαι εικόνες, θ' άναπτυχθώ- 
σιν έν συνεχεία, ούτως ώστε ό οφθαλμός μάς, 

δέν θά βλέπη τάς διακοπάς, άλλά πάντοτε συ
νεχείαν κινήσεως, διότι έάν ό οφθαλμός μας ήτο 

τελειον όργανον, θά έβλέπομεν, όπως ό φακός, 
την διακοπήν τών εικόνων, άλλά, ώς προείπο- 
μεν, αί έντυπώσεις τοΰ οφθαλμού μας διατη

ρούνται επι τοΰ αμφιβληστροειδούς χιτώνος έπί 
δεκατον τοΰ δευτερολέπτου, ούτως ώστε δέν δύ· 
νάμεθα νά παρατηρήσωμεν τάς διακοπάς ταύτας, 

αλλά άϊσθανόμεθα μόνον τήν συνεχή άπεικόνισιν, 
απαραλλακτως ως βλέπομεν αύτήν έν τή πραγ- 
μοτικότητι. Έν αρχή τής εφαρμογής τοΰ κινη
ματογράφου γενικός θαυμασμός έπεκράτει 'εις 
τα θεωμενα πλήθη τόν συρμόν ατμομηχανής, 
την πτήσιν πτηνών ή τόν παφλασμόν του κύ
ματος έπι τών βράχων κτλ.

Ο κινηματογράφος είναι ού μόνον αντικεί
μενου περιέργειας, άλλ’ έτι έν τών ϊσχυροτέρων 
μισών ιστορικής αύθεντίας παρελθόντων γεγο
νότων διά τό μέλλον. Τό γε νύν εχου πάντα 
τά προβλεπόμενα σημαντικά γεγονότα παρακο ■ 
λουθοΰνται ΰπό τοΰ κινηματογράφου κάί ζηλεύο- 
μεν τή αλήθεια τούς μεταγενεστέρους μας, οιτι- 

νες θά εχωσιν ύπό τά βλέμματά των διαρκώς καί 
κατά βούλησιν τήν ζωήν τών προγόνων των.

Η ιστορία τής σήμερον θά διαφέρη πολύ 
τής παλαιός κάί θά διατελή ώς ζώσα εικώυ εϊς 
τήν σπουδήν τών μεταγενεστέρων.

{•Έπηαι τό τέλοί) φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
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Δέν δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν ώδε άπάσα; τάς 
γενομένας δόκιμά; ύπδ τών Κυρίων ΔυμπουΓ, 
Μάγου,’κτλ. Έν τούτοι; θά δμιλήσωμεν περί 
τοΰ έκ μετάξη; άλεξιπτώτου, έλαφροτάτου, 53 
τετραγ. μέτρων έπιφανείας, δπερ έπενόησεν δ 
κ. Λ. Βλεριώ καί τδ όποίον έδωκε καλά άπο- 
τελέσματα κατά τήν διάρκειαν τών γενομένων 
δοκιμών τή 26 Ίανουαρίου παρελθόντος, καθ’ά 
δ έπιβαίνων Αεροναύτης Βιδώ, άποσπασθείς τοΰ 
άεροπλάνου είς 50 μ. ύψους μόνον έκ τοΰ έδά
φους, κατήλθεν άσφαλώς, τοΰ άλεξιπτώτου λει- 
τουργήσαντο; θαυμασίως. Τδ μόνον έλάττωμα 
έν τούτοις είναι ή χρήσις μεταλλικών έλασμά- 
των, Ατινα έν τέλει δύνανται έν μέρει τούλά- 
χιστον νά χάσωσι τήν έλαστικότητα, έφ’ ών 
στηρίζεται ή έπιτυχία τής λειτουργίας. "Ωστε 
ή άντικατάστασις αύτών θά ήτο πραγματική 
τελειοποίησι;..

Τοΰτο, ώς φαίνεται, έπετεύχθη διά τοΰ έπι- 
τευχθέντο; άλεξιπτώτου τοΰ κ. Ίω. Όρς, έκ 
Τούρ, δπερ άποτελείται έκ δύο μερών, ύπδ σφαι- 

' ρικοΰ διαμερίσματος έκ λινοΰ ύφάσματος, δπερ 
Αντιπροσωπεύει τδ καθ’ έαυτδ λεγόμενον άλε
ξίπτωτον καί μακρά; κεντρικής στοάς, άποτε- 
λουμένης ύπδ στεφάνων, έπιτεθειμένων άλλή- 
λοις, διαμέτρου ένός μέτρου, ήτις διπλοΰται έν 
έαυτή δίκην ένετικοΰ φανοΰ, καί έν τφ δποίφ 
εισερχομένου βιαίως τοΰ άνεμου, κατά τήν ώραν 
τής πτώσεως, πλήττει τήν έπιφάνειαν αύτοΰ 
καί τήν έκδιπλοί τόσον άκαριαίως, ώστε τδ άλε- 
ξίπτωτον Αναπτύσσεται άμέσως έν τή άρμο- 
ζούση θέσει του καί κατέρχεται ήσύχως έπί τοΰ 
έδάφους,

Προκαταρκτικά πειράματα έπιτυχώ; γενόμε- 
να κατά Μάρτιον τοΰ 1913 άπδ τοΰ Πύργου 
ΤΟΰ Άϊφελ ήνάγκασαν τδν έφευρέτην νά πει- 
ραματισθή προσωπικώς άπδ τοΰ ύψους άερο
πλάνου, ιπταμένου. Συμπαραλαβών δέ τδν ίκα- 
νδν Αεροπόρον κ. Λεμουάν, δστις έπροθυμοποι· 
ήθη νά τφ παράσχη τήν συνδρομήν του, ώρι- 
σεν δ κ. Ίω. Όρς ώς ήμέραν τής πειραματι
κής ταύτη; άποπείρας του τήν 12 Φεβρουάρι
ου 1914, έν Ίουβιζύ.

Τδ άλεξίπτωτον έτοποθετήθη δεδιπλωμένον 
ύπδ τήν κόγχην μονοπλάνου, άφοΰ προσεδέθη 
καταλλήλως καί λαβόντο; έπ' αύτοΰ θέσιν τοΰ 
κ. Ίω. Όρς, άνυψώθη ούτος είς δύο μ. ύψους, 
όπόθεν μετά θάρρους έρρίφθη είς τό κενόν. 
’Αμέσως δέ τότε τδ άλεξίπτωτον άνεπετάχθη 
καί ή κάθοδος έγένετο δμαλή, μολονότι έφυσα 
άνεμο; 12 μ. κατά δευτερόλεπτον καί παρεξέ- 
κλινε ίσχυρώς τδ άλεξίπτωτον.

Μετά 39 δευτερόλεπτα μετά τήν έκ τοΰ άε
ροπλάνου άπόσπασίν του δ Αεροπόρο; εύρίσκετο 
έπί τοΰ έδάφους.

Τδ άλεξίπτωτον τοΰ Μπονέ, περί ού ήδη θά 
δμιλήσωμεν, ήξιώθη, ώς γνωστόν, τοΰ βραβείου 
τοΰ συνταγματάρχου Λαλάν;. Έχει τδ εύφυέ- 
στατον προτέρημα τής έξασφαλίσεω; τής άμέ· 
σου καί αύτομάτου άναπτύξεως του έν περιπτώ- 
σει πτώσεως καί άτυχήματος τοΰ άεροπλάνου. 
Έπί τή; κυκλικής περιφερείας τή; φορητής 
έπιφανείας διατίθεται σωλήν πεπιεσμένου άέρος, 
δστις διευκολύνει πολύ κα’ι τάχιστα τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ άλεξιπτώτου, μόλις τοΰτο έλευθε- 
ρωθή τών συνδεόντων αύτό πρό; τδ άερόπλανον 
έξαρτημάτων.

Τδ άλεξίπτωτον περιελιγμένον, δίκην άλε- 
ξηλίου κεκλεισμένου κείται δπισθεν τοΰ καθίσμα
τος τοΰ άεροπόρου δστις φέρει ειδικόν ζωστήρα 
προσδεδεμένον διά δεμάτων μετά τοΰ Αλεξιπτώ
του, διά μέσου είδικοΰ έξαρτήματος, ούτως ώστε 
νά δύναται εύκόλως ν’ άποσπά τόν Αεροπόρον 
τής έδρας του, άνευ βιαίου άνατιναγμοΰ καί 
δυσ> ολίας τίνος.

Ό άεροπόρο; δέν έχει άλλο νά πράξη ή νά 
σύρη μοχλίσχον τινά, δστις διευκολύνει τό 
άνοιγμα τής όπής τοΰ πεπιεσμένου άέρος, δστις 
άμέσως έξογκώνει τδ άλεξίπτωτον καί καθιστά 
αύτό εύκολον είς τήν διαχείρησιν τοΰ άνέμου. 
Ταΰτα πάντα γίνονται μετ’ Αστραπιαία; ταχύ
τητος.

ΠρΙν ή έμπιστευθή τήν ζωήν άνθρώπου έν 
συσκευή τοιαύτη δ κ. Μπονέ έπειραμάτισεν αύτήν 
δι’Ανδρεικέλου, βάρους 76 κοιλών, μεθ’ού άνυ
ψώθη τή 16 Μαρτίου 1912 διά τής ’Ελένης, 
σφαιρικού άεροστάτου 1200 μέτρων χωρητικό- 
τητος, διευθυνομένου ύπό τοΰ κ. Πιερών. ’Επι
τροπή δέ συνισταμένη ύπό τοΰ κ. Ζουχμέ, 
έπιτρόπου τοΰ Αεροδρομίου καί τοΰ κ. Ρισάρδ, 
χρονομέτρου, ήκολούθει τήν δοκιμήν δι’ αύτο- 
κινήτου.

Άναχωρήσαν έκ τοΰ Σαίν Κλούτό άερόστα- 
τον διηυθύνθη πρδ; τδ Μώ καί δτε άφίκετο 
άνωθι τή; πεδιάδο; τοΰ Σαρμεντράϊ, τοΰ έκλε- 
γέντος μέρους διά τδ πείραμα, άφεθέντσ; τοΰ 
Αλεξιπτώτου έλευθέρου, άνεπτύχθη διά μιάς 
τοΰτο καί ένφ τδ έξάρτημα έφέρετο άποτόμω; 
πρός τό έδαφος, τό άνδρείκελλον κατήρχετο 
ήσύχως καί έν διαστήματι 56 δευτερολέπτων 
άπό ύψους 107 μ. άφίκετοείς τδ έδαφος.

Ένθαρρυνθείς άπδ τό πείραμά του τοΰτο δ κ. 
Μπονέ έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά ίδη αύτό έπα- 
ναλαμβανόμενον ύπό τολμηρού άεροπόρου, 
δπως κάλλιον άντιληφθή τά; περιστάσεις τοΰ 

ύπάρχοντο; κινδύνου. Καί δντως Αμέσως πα· 
ρουσιάσθη δ κ. Πεγού, δστις έδέχθη νά έπιχει- 
ρήση τδ πείραμα, δπερ καί έγένετο τή 19 Αύ- 
γούστου 1913 έν Σιατοφώρ, καί έν περιστά- 
σεσιν δμω; έξαιρετικώ; συγκινηίικαίς.

Περί τήν 7 ώραν τή; έσπέοα;,' μολονότι δ 
καιρός ήτο Απειλητικός, ό Πεγού ένυψώθη ένώ- 
πιον μικρού Αριθμού θεατών. Μόλις δέ έφθασεν 
είς ύψος 250 μ. ήλθεν άνωθεν τής πεδιάδο;, 
Ακολουθών τήν διεύθυνσιν τοΰ ρύακος, δπω; 
εύρίσκεται έναντι έδάφους, δσω τό δυνατόν 
προσιτού διά τήν προσγείωσιν. Αίφνης εϊδον 
έκ τών κάτω τό κάλυμμα τοΰ Αλεξιπτώτου άνοι- 
γόμενον καί τό άλεξίπτωτον διά μιάς άναπτυσ- 
σόμενον. Ό Πεγού εϊχεν ήδη καταλλήλώ; 
ένεργήση καί οί θεαταί μετά προφανούς συγ- 
κινήσεως παρηκολούθουν τό άεροπλάνον κα- 
τερχόμενον εύθέως πρδς τήν γήν, άλλά μέ τήν 
καρδίαν συνεσφιγμένην άνέμενον νά ίδωσιν 
αύτόν έντελώς άπεσπασμένον τοΰ άεροπλάνου, 
δτε παρετήρησαν είς τδ κενόν λευκόν τι κύμα- 
τιζόμενον δπισθεν αύτοΰ, είτα δέ μεγαλυνόμε- 
νον, ώγκούμενον καί άναπτυσσόμένον. Τότε τά 
σχοινιά τοΰ άλεξιπτώτου συνεσφίχθησαν, καί δ 
Αεροπόρος αύτομάτω; Αποσπασθείς τής έδρας 
του, έκτδς τοΰ άεροπλάνου, έθεάθη τέλος λαμ- 
βάνων θέσιν ύπδ τό άλεξίπτωτον, δίκην με
τεώρου.

Ή κατάβασις, ώ; είκός, ήδη έγένετο ήσυ
χο; καί ήπία, ένφ τό άεροπλάνον έγκαταλει- 
φθέν καί κινουμένου του κινητήρος του, άνωρ- 
θοΰτο καί έταλαντεύετο άνωθι τοΰ Αλεξιπτώτου 
καί διηυθύνθη είτα πρδς τήν γήν, δπου έφθα- 
σεν ώσαύτως καλώς.

Κατά τδ διάστημα τοΰτο δ Πεγιού κατήρ
χετο πάντοτε, ένοείται βραδύτερον, άλλά ήσυ
χος καί Ατάραχος, πεπεισμένος περί τή; έπι- 
τυχίας του,·ένφ τδ πλήθος τδν άνέμενεν άνυ- 
πομόνως. Ένεκεν δμως τής πνοή; τοΰ Ανέμου 
έξέκλινε φυσικώς τή; καθέτου καί έπεσεν έπί 
δένδρου, περιπλεχθέντων τών σχοινιών έπί τών 
κλάδων, δπόθεν τδν άνέσειραν καλώ; έχοντα

Τί υπολείπεται
Έκ τών πολλαπλών δοκιμών τούτων έξάγε- 

ται, δτι τό άλεξίπτωτον τής άεροπλοΐα; κατέστη 
μέν ζήτημα μεγίστου ένδιαφέροντος διά τήν 
Ασφάλειαν τών Αεροπόρων, άλλά δυστυχώς δέν 
δυνάμεθα έτι νά εϊπωμεν, δτι ή λύσις του είνε 
έντελής. Βλέπομεν άεροπλάνον διερχόμενον 
άνωθι χωρίου τινδς καί αίφνης έπέρχεται δυστύ
χημα, συντριβομένου τοΰ έλικος. Τό άλεξίπτω
τον έπενεργεί Αμέσως, σώζει μέν τόν Αεροπό
ρον, ώς Ανωτέρω έξεθέσαμεν, άλλά τό άεροπλά
νον τί γίνεται ; .Άφιέμενον είς τήν διάκρισίν του 
πίπτει μετ’ αύξούση; ταχύτητος πρός τήν γήν 

καί κατασυντρίβεται έπί. τοΰ έδάφους. "Αν δέ 
τύχη νά καταπέση έστω καί άπό ύψους 200 μ. 
μόνον, μέτήν συνήθη ταχύτητα τών 70 μ. κατά 
δευτερόλεπτον, έπί οικίας τινό; ή άλλης οικο
δομής, τί γίνεται έκ τής συγκρούσεως βάρους 
400 καί 500 κοιλών ;

"Ωστε τό άλεξίπτωτον δέν θά έχη δ,τι δικαι
ούμεθα νά τοΰ άπαιτήσωμεν ή μόνον δπόταν θά 
δύναται νά προφυλάξη έν παντι άτυχήματι ού 
μόνον τδν έπιβάτην, Αλλά καί τδ άεροπλάνον. 
Τοΰτο ένέπνευσε τόν πλοίαρχον Κουάδε νάκα- 
τασκευάση άλλο είδος Αλεξιπτώτου, τδ όποίον 
νά δύναται νά φέρη έπί τής γής μονοπλάνου 
βάρους 500 κοιλών μετά τοΰ έπιβάτου του καί 
μέ .ήλαττωμένην ταχύτητα 6 μ. 50 κατά δευ· 
τερόλευτον. Ή συσκευή αύτη συνίσταται άπδ 
άλεξίπτωτον έκ μετάξη; 200 τετο. μέτρων, δπερ 
έκτδς τών άλλων έξαρτημάτων, ώς προανεφέ- 
ραμεν, φέρει καί έπί τής κορυφή; καί έτερον μι
κρόν άλεξίπτωτον, δπερ ύπερέχει του σωλήνος. 
Μόλις δέτδ άλεξίπτωτον τοΰτο άποσπασθή, άνα
πτύσσεται άφ’ έαυτοΰ καί παρασύρη τδ μέγα 
άλεξίπτωτον, δπερ έπίσης άφ’ έαυτοΰ του διά 
τοΰ άπαιτουμένου, ώς προείπομεν, μηχανισμοΰ 
Αναπτύσσεται καί συγκρατεί δλόκληρον τδ άε
ροπλάνον μετά τοΰ έπιβάτου του.

’Αλλά τδ ιδεώδες τής έφευρετικότητος θά 
ήτο πλήρες καί ή λύσις τοΰ προβλήματος έντε- 
λής, άν τδ άεροπλάνον έξησφαλίζετο ούτω; ώστε 
αί πτέρυγές του νά έχρησίμευον ώς έπιφάνεια 
Αλεξιπτώτου. Τότε θά έπραγματοποιεϊτο δριστι- 
κώς δ,τι δ Γαβριήλ Δε λά—Λανδέλλ έζήτειήδη 
τφ 1863 άπό τήν άεροπλοΐαν τοΰ μέλλοντος, 
δηλ. νά είνε «Πηδαλιουχούμενον αυτόματον 
καί άλεξίπτωτον.»

Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΠΗΡΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ.
Ό δεινός φυσιοδίφης Σέρ Ραίύ Δαγκάστερ, 

αφορμήν λαμβάνων εκ τών ψευδολογημάτων 
ένίων αγγλικών φύλλων, περϊ δήθεν «Νέας κα
ταπληκτικής άνακαλύψεως» καθ' ήν διά τών 

υπεριωδών άκτίνων τά μικρόβια τοΰ άνθρακος 
μεταβάλλονται εις άλλα ολως άβλαβή, και ήν 
άνακάλυψιν τά γαλλικά φύλλα έσπευσαν νά 
διατυμπανίσωσιν ώς αληθή, ψέγει δριμύτατα 
τούς μεταδίδοντας τοιαύτας ειδήσεις, πριν.ή 
έξακριβώσωσι τήν αλήθειαν.

Ο Σαίν Ραίν επί τή περιστάσει ταύτη μάς 
δίδει σύντομον καί παραστατικώτατον μάθημα 
μικροβιολογίας με μεγάλην σαφήνειαν και ακρί
βειαν,, έξηγεΐ δέ, οτι τό άγγελθεν «νέον» τής 
μετατροπής τών μικροβίων διά τών υπεριωδών 
ακτινών ε'ναι τόσον παλαιόν, οσον σχεδόν' καί 
ή μικροβιολογία!
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Τά βακτήρια ή μικρόβια παρετηρήθησαν και 

ώνομάσθησαν ουτω τό πρώτον -πρό 230 ετών 
ύπό τίνος 'Ολλανδού σοφού, άνακαλύψαντος 
έκατομμύρια ολα εις τδ ανθρώπινον στόμα! "Ε

καστου δέ τούτων πολλαπλασιάζεται διά διχο- 
τομήσεως, ούτως ώστε έντδς 24 ώρών παράγον

ται έκατομμύρια! Βραδύτερον δέ ώνομάσθησαν 
σχιζόφυτα, ένεκα τον τρόπου τοΰ πολλαπλασι

ασμού των. Τδ δέ σχήμα των ποικίλλει αυαλο- 
γως τοΰ περιβάλλοντος έν ώ ζοΰν, έστι δέ τό 
περιβάλλον τοΰτο τά περιττώματα συνήθως τών 

ζώων. Τινά εϊσϊ τριχοειδή, άλλα σφαιροειδή, 
άλλα βακτηριοειδή.

'Έχουν πλείστας περιεργοτάτας ιδιότητας, 
διαφέρουσι δ’άλλήλων κατά τήν αντοχήν εις τήν 
ξηρασίαν, τήν θερμότητα, τδ ψύχος κτλ. Η 
θερμότης αίφνης διαφόρως έπενεργεϊ επ' αυτών. 
-Αλλα αντέχουν έπϊ μακρδν εις τδ βραστόν 

ύδωρ, άλλα φονεύονται και εϊς χαμηλοτεραν 
θερμοκρασίαν,, πάντα δέ αντέχουν el? το δριμυ- 
τατον ψύχος. Τδ Ισχυρόν όμως φώς τοΰ Ήλιου 
τά φονεύει ολα, άλλα ταχύτερον και άλλα βρα
δύτερου.

*sVcnd όέ zhv εαήρειαν ζών a$av<3v 
ύαιεριωόων άκζίνατν ζον ηλιακόν ρωζός 
αεζαβόΜονζαι χημζκώς ζά βακζήρζα καϊ 
zijjog ρονεύονζαζ. Τονζο ηζο χυωβζον εϊς 
ζην ’βαηβζημην-

- ■ ' ·*

Μερικοί άλλαι άπδ τάς περιεργοτάτας Ιδιό
τητας τών βακτηρίων είναι, οτι τρέφονται $αθ'_ 
ολώς αντίθετόν τρόπον άπδ τ' άλλα ζωντα έπι 
γής ζφα ή φυτά. Τά ζώα ζοΰν εϊσάγοντα τροφας 
διά τοΰ πεπτικού σωλήνος, τά φυτά διά τής 

άνάλύσεως μέσφ τής χλωροφύλλης τοΰ άνθρα- 
κικοΰ οξέος, τά μικρόβια δμως δέν έχουν πέψιν, 
δέυ εισάγουν τίποτε εντός αύτών, αλλά ζοΰν 
ολόκληρα βουτηγμένα έντδς τής τροφής, των. 
"Έχουν ισχυροτάτην χημικήν ένεργειαν και 
προκάλοΰν θαυμασίας μεταβολάς εϊς τδ περι
βάλλον των— δηλαδή τάς σαπρίας, τά διάφορα 
φυτικά και ζωικά περιπτώματα, έντος τών οποί
ων ζοΰν. Ή σήψις καϊ ολαι αί ζυμώσεις εινε 
αποτέλεσμα τής χημικής δράσεως τών μικροβίων 
—είναι ή πέψις των, ή οποία γίνεται δχι έντδς 

τοΰ οργανισμού των, άλλ’ έκτος, el? τό περι
βάλλον.

★

"Ολα τά νεαρά ζώα καϊ φυτά αποσυντίθεν
ται διά τής χημικής ένεργείας τής πέψεως τών 
μικροβίων. “Σήψις και φθορά εϊνε αποτέλεσμα 
τής ζωής, τής ζωής τών μικροβίων και δχι τοΰ 
θανάτου. Έάν αϊφνιδίως ολα τά βακτήρια κα- 
τεστρέφοντο, ή επιφάνεια τής Γής θά έκαλύπτε- 
το απδ σειράς αυαλλοιώτων σωμάτων νεκρών 
ζώων καϊ φυτών.

Προσέτι δε ολος ό άνθραξ και τδ άζωτου θά 

σουεκεντροΰντο και θά συνεκρατοΰντο β!ς τά νε
κρά αύτά σώματα, διότι άνευ σήψεως τά στοι

χεία αύτά δέν θά ήδύναντο νά επιστρέφουν είς 

τό ύδωρ καϊ τδ έδαφος ώς ανθρακικόν οξύ καί 
αζωτοΰχοι ούσίαι.

Έντεΰθεν φυτική ζωή δέν θά ήδύνατο νά 

υπάρχη' κατ' ακολουθίαν δε ούτε ζώα ούτε άν
θρωποι θά ήδύναντο νά ζήσουν ! Και θά έπήρ- 
χετο τδ τέλος τής ζωής έκ τής αιφνίδιας έλλεί- 
ψεως τών μικροβίων, τών παραγόντων τήν σή· 
ψιν και φθοράν. Τά βακτήρια εϊνε παράγοντες 
άπαραίτητοι πρδς διατήρησιν τής κυκλοφορίας 

τοΰ άνθρακος καά τού αζώτου, άνευ τής όποίας 
αδύνατος ή ζωη τών φυτών και τών ζώων.

*
Εις τδν έντερικδν σωλήνα τοΰ άνθρώπου υπάρ

χουν πάντοτε έκατομμύρια και δισεκατομμύρια 
ποικίλωτάτων μικροβίων, έξ ών άλλα άβλαβή, 
άλλα χρήσιμα και άλλα επιβλαβέστατα. Τδ έυ 
τρίτον τών στερεών τών περιεχομένων εϊς τδν 
έντερικον σωλήνα εϊνε μικρόβια ! Φαντασθώμεν 
πληθύν μικροβίων δυναμένων νά ζυγισθοΰν δχι 

εις δράμια, αλλ' «Ις ούγγίας καϊ κάτι περισσό
τερον, προκειμένου περί πολυφάγων . . . ! Εϊς 
τήν χορείαν τών μικροβίων τούτων εΰρίσκονται 
τά τής χολέρας, τοΰ τύφου, τής διάρροιας, τής 
διφθερίτιδος, τοΰ έρυσιπέλατος, τοΰ άνθρακος, 
τής πνευμονίας, τής Ινφλουέντσας , τής λέπρας, 

τής φθίσεώς καϊ άλλων, τά όποια εντός τού έντε- 
ρικοΰ σωλήνος κατεργάζονται τά δηλητήρια— 
τάς τοξίυας — αίτινες άπορροφώμεναι εις τδ 

α"μα παράγουν τάς σχετικός ασθένειας.

♦
Ευθύς έξ αρχής οί φυσιολόγοι προσεπάθησαν 

ν’ άνακαλύψουν μήπως υπάρχει μεταξύ τών 

αναρίθμητων αύτών ειδών τών βακτηρίων ή αύτή 
σχέσις, ή ύπάρχουσά μεταξύ ζώων' τινών καϊ 
φυτών —δηλαδή τδ άλληλοφάγωμα καϊ ή αμοι
βαία έξουδετέρωσις — με τήν πρόθεσιν νά εφαρ
μόσουν πρδς οφελος τής άνθρωπότητος τοιαύτην 
ιδιότητα. Τοΰ Μετσνικώφ ή γιαουρτοθεραπεία 
τσιαύτηυ τινά παρατήρησιυ εχει ως βάσιυ. Τά 
μικρόβια τοΰ γιαουρτιού εξουδετερώνουν εϊς τον 
έντερικδν σωλήνα άλλα καϊ φθοροποιά καί γε- 
ροντογόνα μικρόβια.

Καϊ άλλαι δέ παρατηρήσεις σχετικοί εύρίσκον- 
ται επϊ τάπητος εϊς τά μικροβιολογικά έργαστή- 
ρια τών διαφόρων σοφών τοΰ κόσμου. Περϊ δέ 
τοΰ μικροβίου τοΰ άνθρακος ήτο γνωστόν, δτι 
εϊνε ομοιον και ταυτδν μέ άλλο άβλαβες. Άπδ 
εικοσαετίας δε οΐ έπιστήμονες μελετούν τήν επί- 
δρασιν τής θερμότητος καϊ τοΰ φωτός έπϊ τών μι
κροβίων,ώστε ή ώς άνακάλυψις διατυμπανισθεΐσα 
εσχάτως εν Αγγλία καί Γαλλία μεταβολή τοΰ 
μικροβίου τοΰ άνθρακοςεϊς άλλο άβλαβες, χω
ρϊς νά εϊνε άσήμαντος, δέν εϊνε ποσώς νέον τι.

"Ωστε ώμεν έπιφυλακτικώτεροι εις τάς ύπο
πτους “ανακαλύψεις».

Κς

*

Έκ εων μικρών ςά μεγάλα

Η μικρά Μαρίκα ααμένως παρακολονίίύΐοα τά ά&λα τον μικρόν λιανώλη, σφοδρά έλυπήΡη δια τήν δειλίαν τον έναντι τής οφηκός, ήτις τδν ήνάγκασε νά έγκαταλήψη τό πρόγευμά τον καί είπε πρός τήν μητέρα της·— Μαμμά, δεν εινε γενναίος ό Μανώλης, έφοβήύη τήν οφήχα.
— Σν δεν τήν φοβεΤοαι ;
— Όχι, ας ελ&ονν Βοαις &έλονν, έγώ 9α πίω τό γάλα μον, τά κορίτσια είνε γενναιότερα άπό τά άχορία.— Είνε &λη9ές, επεκρότησεν ή καλή μήτηρ.
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'Η ίδιάζουσα τής ψυχής ίκανότης, δι' ής 
λαμβάνει ειδησιν τών διαφόρων έν γένει κατα
στάσεων αύτής καλείται συνείδησις δηλ. αϊ· 
σιληοι, πνευματική, ήτις άντιλαμβάνεται τάς πα
ραστάσεις τών άντικειμένων τοΰ έξωτερικοΰ κό
σμου καί διατηρεί τάς εικόνας αύτών, δπως αί 
αισθήσεις; τοΰ σώματος διατηοοΰσι τάς άπολαύ- 
σεις, μέ τήν διαφοράν, δτι ή συνείδησις καθ' δ 
προελεύσέως πνευματικής, κλίνει μάλλον πρδς 
τάς έντυπώσεις τοΰ καλοΰ ή τοΰ κακοΰ. Διά 
τοΰτο άπέκάλεσαν αύτήν καί φωνήν τοΰ θεοΰ. 
'Γουντεΰθέν ό άνθρωπος διακρίνει τδ άγαθόν 
τοΰ κακού καί τδ δίκαιον'άπό τοΰ άδικου, άλ
λως θά έρρεπε πάντοτε είς τό κακόν, διότι μό
νον τδ κάκδν φέρει τάς κοσμικάς άπολαυσεις.

Διά τής συνειδήσεως © άνθρωπος κατανοεί 
τήν παρουσίαν τής θείας δυνάμεως· διά ταύτης 
συγκρατείται είς τήν διάπραξιν τοΰ κακοΰ καί 
τής άδικίάς, διά ταύτης δδηγείται εις τδ καλδν 
και τ.ήν μόρφωσιν εύσυνειδήτου ψυχικής κατα- 
στάσεως' Διά τής συνειδήσεως δθεν δ άνθρω
πος συνέχεται τφ θείφ. Συμπεραματικώς άρα δ 
έχων συνείδησιν θεωρείται καί είναι άνθρωπος 
πνευματικοί, τουναντίον δέ ό μή ίχων. συνείδη- 
σιν είναι ύλικός, δούλος δηλονότι καί υποτακτι
κός τής ύλης.

'Η/συνείδησις ώς άπορρεύουσα έκ τοΰ θείου 
ού παύεται'έλέγχουσα τήν ψυχήν διά τά παρα
πτώματα αύτής καί διά τοΰτο βλέπομεν πολλά
κις τόν άνθρωπον παλαίοντα μεταξύ φθοράς καί 
άφθαρσίας*καί δτε μέν αυτή νά νικά, δτε δέ νά 
νικαται καί παρασύρεται ύπδ τής ύλης.

Ή έλευθερία τοΰ άτόμου, τδ ύπεύθυνον καί 
αύτεξούσιόν αύτοΰ έμφαίνεται έκ τής κατα- 
στάσεως τής συνειδήσεως αύτοΰ. Ούδεμίαν δέ 
όντως εύθύνην θά είχεν ό άνθρωπος διά τάς 
κακάς αύτοΰ πράξεις, ούδέ άξίαν διά τάς κα
λάς, άν ή συνείδησίς του άπαοεγκλίτως έπε- 
βάλλετο αύτφ. Καί έν τούτφ έγκειται ή έλευθε
ρία, τδ αυτεξούσιον καί ύπεύθυνον αύτοΰ.

Ό υλιστής είναι δργανον τυφλδν τής ύλης, 
είναι σώμα νεκρδν ύπδ τής κινήσεως φερόμενον 
άνευ κρίσεως, βουλήσεως καί έλευθερίας, ζή 
ώς έκ περισσού έν τή φύσει, άνευ σκοπού τίνος 
καί διατελεί έν παθητική καταστάσει καί ζωική 
άνοχή, έως δτου τφ άφαιρεθή τδ άσκοπον έγώ 
του, τδ ούτιδιανδν είναι του έκ τής σκηνής τής 
πρόσκαιρου αύτής κωμωδίας. Ούτω φαντάζεται 
τήν ένταΰθα υπαρξίν του.

Καί δντως πολλοστημόριον τής ύλης δ άν
θρωπος, είς έλάχιστος κόκκος τής άπεράντου 

παγκοσμίου άμμου, άδιόρατος σχεδδν στιγμή 
διαβατική έπί τής γής ταύτης, σταγών τοΰ 
ίλιγγιωδώς άπεράντου ώκεανοΰ τοΰ σύμπαντος, 
στροβιλίζεται άσυναισθήτως ύπδ τής αιωνίου 
μεγάλης παγκοσμίου δυναμικής φοράς μετ’ 
άσυλλήπτου είς τήν φαντασίαν του ταχύτητος 
έν τφ άπεράντφ μυριοκόσμφ μέ τήν πανοπλίαν 
τής συνηδείσεως καί τδν άκατανόητον Ιτι ήμίν 
θειον σπινθήρα, δστις δύναται τδ παν.

Καί οία άντίθεσις !
Ένφ τδ πρώτον, ή ύλική του δηλονότι ύπό- 

στασις είναι σχεδδν μηδαμινή, μικροσκοπική,καί 
άνίσχυρος χωρητικότης, έλάχιστον βακτηρίδιον 
τής ύλης, έλαφρότατον πτίλον τοΰ άνέμου καί 
δή τής γαληνιωτάτης πνοής αύτοΰ, τδ δεύτε
ρον, ή πνευματική ύπόστασις αύτοΰ, ώς μετέ- 
χουσα τοΰ θείου, τής μεγάλης πνευματικής δυ
νάμεως, τής πηγής, έξ ής πάσαι αί δευτερεύου- 
σαι τής ύλης δυνάμεις άπορρέουσιν, κατέχει 
θέσιν έπίζηλον έν τφ συνόλφ τών κόσμων, όρα- 
τών καί άοράτων καί δύναται συνεπώς παντού 
έν άκαρεί νά μεταβαίνη, είτε έν ένσωμάτφ 
καταστάσει διατελεί, είτε έν πνευματική.

Συγκρίνατε πρδς στιγμήν τήν σαπράν καί 
μεταβλητήν ύλην πρδς τήν λαμπράν ,φωτο- 
βόλον, · στερεάν καί άμετάβλητον ούσίαν τοΰ 
φωτός, τοΰ ήλεκτρισμοΰ, τοΰ μαγνητισμού, 
κτλ., καί θά εύρετε τήν άλήθειαν καί τής άν- 
θρωπίνης ύλικής καί πνευματικής ύποστάσεως, 
διότι δπως υπάρχει έκτδς τής δρατής ύλης καί 
άόρατος, ώς ό ήλεκτρισμδς καί μαγνητισμός, 
ούτως υπάρχει καί ή πνευματική δύναμις, άό
ρατος καί άνωτέρα δντότης, ήτις έκδηλοΰται 
έν ήμίν διά τής σκέψεως, τής κρίσεως καί βου- 
λήσεως.

Ύλική καί πνευματική ύπόστασις, άπαραί- 
τητος συνδυασμός πρδς έπιτέλεσιν τών φαινο
μένων τοΰ πνεύματος, τής ύλης καί τής ζωής, 
έξ ής προήλθον οί άπαραίτητοι νόμοι τής φύ
σεως, οΰς μελετώμεν καί έξιχνιάζομεν ήδη, 
διά νά καταλήξωμεν είς τήν πηγήν τής άπορ- 
ροίας μας.

Καί μέχρις δτου φθάσωμεν έκεί, ύπάρχει έτι 
στάδιον άγώνος καί ένεργείας εύρύ Ιτι καί πολύ.

Ή παραγνώρισις τής άληθείας ταύτης είνε 
ή παραλογισμδς ή προσωπικόν συμφέρον. Ό 
ύποστηρίζων άθεος καί υλιστής τήν θεωρίαν 
ταύτην ή φυσικώς παραφέρεται τυφλώττων καί 
άδυνατών νά διείσδυση βαθότερον είς τά μυ
στήρια τής άληθείας ή άγεται ύπδ τοΰ άτομζ- 
κοΰ συμφέροντος, τοΰ έξουδενισμοΰ, δηλ. νά μή 
ύπάρχη τίποτε μετά θάνατον, ί'να μή άνταπο- 

δώση δσας άδίκως καί σφερετιστικώς προ- 
σεπορίσατο ώφελείας έν τφ βίφ του ή κατα
κρατεί έτι καί παραβιάζει ξένα συμφέροντα, 
άτινα οόδαμώς συμφέρει αύτφ νά έγκαταλεί- 
ψη καί ταπεινωθή έν τφ παρόντι βίφ. Βεβαίως 
είς τούς τοιούτους άπάδει ή άλήθεια τής αίω- 
νιότητος ώς καί τής μέλλούσης ζωής ή παρά- 
τασις.'

Ό άλληλοσπαραγμδς τών λαών, ή έγκλη- 
ματικότης καί αυτοχειρία τών άτόμων, δ σφε- 
τερισμδς έν γένει καί αί άδικίαι, πηγήν καί 
βάσιν Ιχουσι τδν ύλισμδν καί τάς άπολαυσεις 
αύτοΰ. Έ έκ συστήματος δέ δηλητηρίασις 
τών ύδρευομένων έκ τής έπαράτου ταύτης 
πηγής έξύψωσεν είς έπιστήμην τήν άδικίαν 
άνά τά πέρατα τής υφηλίου.
Πανταχοΰ σχεδόν έπικρατεί ή άχαρις καί κα
κώς έξασκουμένη έλευθεροφροσύνη, διότι ζω· 
φώδης πανσκοτισμδς καί πυκνοτάτη τυφλότης 
έχει καταλάβει τάς διανοίας τών ύλιστικώς φε- 
ρομένων καί έν τή ύλη κατατριβόντων τδν δ- 
λίγον, άλλά πολύτιμον καιρόν τής έπί τής γής 
ταύτης διαμονής των.

Άλλ’ είναι είσέτι καιρός διά τούς μέλλον
τα; νά διανύσωσιν όλίγον έτι στάδιον έν τή πάνυ 
δικαίως καλουμένη ύπδ τούτων έαυτών χώρα 
«τών κλάυθμώνών». Ό πνευματισμός έπικαίρως 
έρχεται νά κωπάση τά πάθη των καί διάλυση 
τήν άχλύν, ήτις περικαλύπτει τάς έναντι τών 
όφθαλμών των κειμένας θαυμασίας έκτάσεις. 
"Ο,τι έβλεπον μέχρι τοΰδε ήτο ύλη καί ά
πατη, σκότος καί ψεύδος. ‘Ο χείμαρρος τοΰ 
πνευματισμού παρέσυρε πάντα ταΰτα, κατέρ- 
ριψε τήν λεοντήν καί πέραν έν τφ όρίζόντι δια- 
νοίγεται ή μεγάλη θεία πύλη τής άληθείας καί 
τοΰ ζωογόνου φωτός, τής συνεχείας καί τής 
άφθαρσίας, αίτινες μάς έπικοινωνοΰν μετά τοΰ 
άπεράντου άοράτου κόσμου. ’Εφεξής δέν θά 
ύπάρχη πλέον έμπόδιον, δ δρατδς καί άόρατος 
κόσμος όφθαλμοφανώς συνέχονται καί δ άνθρω
πος έξ άγνώστουέτι ήμίν προελεύσεως έρχόμε- 
νος είς τήν αιωνιότητα μεταβαίνει. Μελετή- 
σωμεν δθεν καί διδαχθώμεν ποΰ πορευόμεθα, ίνα 
κατόπιν, μάθωμεν ,πόθεν προήλθομεν.

Καί τότε θά σελαγίση πλέον έν τφ σύμπαν· 
τι ή εύεργητική λάμψις τής παγκοσμίου δυνά
μεως καί ή αύγή τής άναγεννωμένης άνθρωπό- 
τητος, ήτις προώρισται νά καταλάβη σπουδαί- 
ον μέρος έν τή παγκοσμίφ ύφή τής μεγάλης 
καί θαυμασίας δημιουργίας τής ώραίας ζωής, 
ήτις είναι δ σκοπός τής ταλαιπωρίας τών δντων 
διά μέσου τής ύλης.

Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Είς μέσην άπόστασιν γ8 έκατομυρίων χιλιο
μέτρων άφ’ ήμών συναντώμεν κόσμον αρκετά 
κινούντο τό ένδίαφέρον ήμών, παρουσιάςόντα δέ 
τόσον συμπαθητικός αναλογίας πρός τό ήμέτέ- 
ρον οίκητήριον. Πρόκειται περί τού πλανήτου 
"Αρεως. Ύπάρχουσι και έπί τού κόσμου τούτου 
όπως και έπί τού ίδικοΰ μας ξηραί καί θάλασ- 
σαι, έποχαί τού έτους με όλας αυτών τάς ποι
κιλίας. Ένώ δέ έπί τής γής θαρραλέοι έξερευ- 
νηταί μάτην έπειράθησαν νά φθάσουν είς τόν 
ενα ή τόν άλλον πόλον τής ήμετέρας σφαίρας, 
τούς πόλους τού Άρεως τούς παρατηρούμεν- 
άπό έδώ καί γνωρίζομεν τελείως τήν μετεωρο- 
γικήν αύτών κατάσιασιν. Τούς βλέπομεν καλυ
πτόμενους τόν χειμώνα ΰπό θόλου έκ χιόνος, 
τοΰ όποιου τήν εκτασιν δυνάμεθα νά μετρήσω- 
μεν καί τού όποιου τάς αλλοιώσεις παρακολού- 
θούμεν μέχρι τής εντελούς σχεδόν έξαφανίσεώς 
του άρχομένου τοΰ θέρους. Ένίοτε νέφη, συνή
θως έλαφρότατα, έπιπλέουσιν έπί τής ατμόσφαι
ρας του, διότι έπί τού Άρεως ύπάρχει ατμό
σφαιρα, έν τή όποια τό φασματοσκόπιον άνε- 
γνώρισεν, ούχί άνευ δυσκολίας, τήν υπαρξιν 
υδρατμών" άλλ’ ώς έπί τό πλεϊστον ό ούρανός 
τοΰ Άρεως είναι καθαρός καί τό κλϊμα αύτοΰ 
φαίνεται λίαν γλυκύ, τής καλοκαιρίας έπιικρατόύ- 
σης είς αύτό σχεδόν διαρκώς.

Ό πλανήτης ούτος περιστρέφεται περί τόν 
άξονά του είς χρόνον ίσον σχεδόν πρός τήν Γήν, 
ήτοι 2φ ώρας ο]' καί 65". Έν τούτοις έάν.άί 
συνθήκαι του βίου είναι έπί τοΰ Άρεως δμοιαι 
πρός τάς τής Γής, ξώσιν έπ’ αΰτοΰ χρόνον 
διπλάσιου ήμών, διότι τό έτος εις τόν Άρην 
υπολογίζεται, οτι άποτελεϊτα; 618 ήμερών.

Άλλ’ έκεϊνο τό οποίον μδς εκπλήττει πρό 
πάντων έπί τού Άρεως, είναι αί εύθύγραμμοι 
έκεΐναι διώρυγες, αί όποΐαι σχηματίζουσιν είδος 
δικτύου γεωμετρικού έπί τής έπιφανείας τών ή- 
πείρων. Τί εϊναι άραγε αΰται; Ταύτην τήν έρώ- 
τησιν προβάλλουσιν είς εαυτούς οί αστρονόμοι 
άπό τριακονταετίας περίπου άφ’ δτου αί αινιγμα
τικοί αυται γραμμαί άνεκαλύφθηοαν ύπό τού 
αστρονόμου Σκαπαρέλη, διευθυντοΰ τοΰ ’Αστε
ροσκοπείου τού Μιλάνου. 'Η φύσις αύτών ήτο 
καί είναι άκόμη μέχρι σήμερον τό άντικείμενον 
μυρίων υποθέσεων· «Εϊναι ποταμοί,» ελεγον οι 
μέν. — Όχι, άντέτεινον οί άλλοι, διότι τά ρεύ
ματα ταΰτα τά υδάτινα έχουσιν ολα τήν άρχήν 
των έκ μιας θαλάσσης ή λίμνης διά νά καταλή
ξουν έίς άλλην θάλασσαν ή λίμνην, χωρίς νά 
ύφίστανται πλάτυνσίν τινα ή παρεκτροπήν.— 
Είναι τά κολοσσιαία έργα τών μηχανικών τού 
Άρεως, διετείνοντο άλλοι. Έτεροι δέ τέλος
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έθετον πέρας εις τήν συζήτησιν, άποφαινόμενοι 
οτι διώρυγες δεν ύπάρχουσιν πραγματικοί, άλλ’ 
ότι τούτο είνε αποτέλεσμα οπτικής άπατης. Έν 
τούτοις αΐ διώρυγες αΰται ύφίστανται πράγματι, 
αφ’ ου επανειλημμένοι φωτογραφήσεις έβεβαί- 
ωσαν την υπαρέιν αύτών. Είναι αληθές, οιι τό 
σύστημα τής κυκλοφορίας των ύδάτων έπί τής 
επιφάνειας τού κόσμου τούτου είναι πολύ διάφο
ρον τοΰ έπί τής γης. Ενταύθα ή παροδική 
πλημμύρα ή παραγομένη καθ’ έκαστον θέρος έκ 
τής διαλυσεως τών χιόνων φαίνεται διανεμόμενη 
μακράν ύπδ τοΰ δικτύου τούτου των διωρύγων, 
αΐ όποιαι θά άπετέλουν τότε σύστημα ύδρογρα- 
φικδν τά μάλα ευφυές. Ή ύποθεσις δέν είνε 
απίθανος. Έν τούτοις δεν πρέπει νά λησμονώ-’ 
μεν, ότι καί ύπδ τάς εΰνοϊκωτέρας συνθήκας και 
τάς έποχάς, καθ’ δε εύρίσκεται εις τήν μικρό- 
τέραν άπόστασιν άπδ τής Γης, τούτέστιν εις 
άπόστασιν '63 έκοτομμυρίων χιλιομέτρων, ό 
“Αρης δεν δυναται νά προσέγγιση περισσότε
ρον τών 2θ,οοο χιλιομέτρων διά τών ισχυρό
τερων άστρονομικών οργάνων, τών όποιων τό 
μέγιστον όριον τής μεγεθυντικής δυνάμεως είνε 
3,000.

Τό αίνιγμα τής ζωής ini τοΰ πλανήτου 

’Άβοως.

Έάν ήδυνάμεθα νά ύψωθώμεν διά τοΰ άερο-, 
οτάτου ύπεράνω τών ’Αθηνών εις ύψος άπδ τού 
οποίου θά μας έπετρέπετο νά διακρίνωμεν ορίζον
τα πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων, καί άν παρε- 
,εηρώμεν π. χ. προς τήν δ.ιεύθυνσιν τών Παρι- 
σίων, ή φαντασία μας ένισχυομένη ύπδ τών πε
ριγραφών τών περιοδικών καί εφημερίδων, θά 
έβλεπεν άναμφίβόλως πολλά πράγματα, άλλ’ οί 
οφθαλμοί μας θά διέκρινον πολύ δλιγώτερα.' 
’Αλλά αΐ δύο αυται. πρωτεύουσα, άπέχουσιν 
άλλήλων άσυγκρίτως όλιγώτερον τής άποστάσε- 
ως, ητις χωρίζει, ήμάσ άπό τού Άρεως ύπδ τάς- 
εΰνοϊκωτέρας συνθήκας. Δεν πρέπει λοιπόν νά 
άπατώμεθα περί τών περί.τοΰ Άρεως γνώσεών 
μας, αλλά δεν πρέπει καί νά άπελπιζώμεθα.

Μόλις πρδ. ολίγων ετών έλάβομεν γνώσιν τής 
ύπάρέεως τών δύο μικρών σελήνών* τών ούχί · 
μεγαλυτέρων τής Ελλάδος, αί δποΓαι στρέφον
ται τόσον' ταχέως περί τον πλανήτην των. Πρό
κειται δηλαδή ' περί - τών δύο δορυφόρων του 
τοΰ Δείμου. καί τοΰ Φόβου, τούς οποίους τώ 
777 άνεκάλυψ.εν ό ’Αμερικανός άστρονδμος 
Χαλ, δνομάσας αύτούς οΰτω εκ δύο στίχων τής 
Ίλιάδος, κατά τούς όποιους ό θεός "Αρης πα- 
ρίσταται κατερχόμενος έκ τοΰ ,Ούράνοΰ εις τήν 
Γην μετά τών δορυφόρων τού· Δείμου καί τού' 
φόβου, διά νά εκδίκηση τον θάνατον τοΰ υιού 
γου Άσκαλάφου.

Τό άστρον τούτο έν τούτοις · άνάπτει τδν 
έρυθρωπόν φάρον του εις τά σκότη τής νυκτός 
καί σπινθηροβολεί έν τώ μέσω τοΰ πλήθους τών 
αστέρων. «Όταν μέ τδν οφθαλμόν έπί τοΰ τη
λεσκοπίου διασχίζωμεν τήν άπόστασιν, ή όποια 
μάς χωρίζει άπ’ αύτοΰ, καί βλέπωμεν τό φωτει
νόν τούτο σημεϊον μεγεθυνόμενου.έφ’ όσον πλη- 
σιάζομεν, καί δεικνΰον εις ήμάς τάς ήπείρους 
του, τούς ποταμούς, και τάς θαλάσσας του, τάς 
πολικάς του χιόνας καί τάς αινιγματώδεις διώ
ρυγάς του, όταν παριστάμεθα άπ’ έδώ εις άκτι- 
νοβολα λυκαυγή καί εις ήλιου δύσεις έν τώ σχε
δόν πάντοτε διαυγεΤ ούρανώ του· όταν βλέ
πωμεν εύρείας έκτάσεις καλυπτομένας ύπδ τής 
χειμερινής πάχνης, καί άλλας τούναντίον άπορ- 
ριπτούσος τον παταγώδη αύτών μανδύαν ύπδ 
τήν έπίδρασιντής ηλιακής θαλπωρής, θέρους δίς 
μακροτέρου τού ίδικοϋ μας, δέν δυνάμεθα πρό 
τού θεάματος τούτου, τοΰ τόσον όμοιου προς 
έκείνο τό όποιον βλέπομεν έδώ κάτω, νά άπο- 
φύγωμεν τήν σκέψιν, οτι ύπάρχουσιν καί έκεΤ 
έπίσης οντα οκεπτόμενα, θαυμάζοντα τήν φύσιν.

Εις τούς έσπερινούς των ρεμβασμούς, τά 
άγνωστα ταΰτα όντα δυνατόν νά θαυμάζωσι 
μεγαλοπρεπή τινα άστέρα, τον'ώραιότερον τού 
στερεώματος των, έπίσης άκτινοβόλον, έπίσης 
λαμπρόν, ώς ή ήμετέρα ’Αφροδίτη.

Ό άστήρ ούτος είνε ή Γή.' “Ισως οί ποιητα1 
τού Άρεως' νά ψάλλωσιν αύτήν ώς ευμενή τινα 
θεότητα καί νά τήν χαιρετώοιν ώς εξαιρετικήν 
τινα διαμονήν.

Οί άστρονόμοι των, οί-τόσον εύνοηθέντεί 
ύπό τής διαύγειας τοΰ ουρανού των, είναι ίσως 
άρκετά προωδευμένοι έν τή σπουδή τής ήμετέ- 
ρας σφαίρας.

Δυνατόν νά μήν αγνοούν τήν μετεωρολογι
κήν μας κατάστασιν, καί νά γνωρίζουν έπίσης 
τάς λεπτάς ερήμους των γήινων πόλων. Τις 
οίδε δέ, έάν δεν έχουν λύση τ.ό πρόβλημα τής 
προρρήσεως τοΰ καιρού έπί τής Γής.

Άλλ’ όλα αύτά είνε ύποθέσεΐς. Τό μόνον 
βέβαιον σήμερον είναι, οτι ό’Αρης παρουσιάζει 
μεγάλην ομοιότητα προς τήν Γην.

Τά λοιπά δ χρόνος καί ή έπιστήμη θά τά 
έέακριβώσωσιν.

Α; ΠΑΝΑΥΛΗΧ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Άπδ τοΰ ύψους τών υψιτενών άπορρώγων 

και χιονοσκεπών ορίων, ό τρομερό? κυρίαρχος 
τών υψηλών διαμερισμάτων ηαμψόυυζ αετός, 

διαρκώς άνησύχως (τάζει τάς έναντι και γύρω 
αυτού ερήμου ζωής εκτάσεις, διότι τά -πάντα κα· 
τερήμωσεν, ινα κεραυνοβόλως όρμήση, οπού ή 

ζωή προς στιγμήν ά,ναδΰση ινα τήν κατασπαράζη.

Είναι ό διώκτης τής ζωής, ούδένα φοβείται,' 

και βασίλεύειεν τώ άπεράντιρ οϊκιρ του.

Σκληρός, και φοβερός, ατρόμητος και γεν

ναίος, αιμοχαρής και άσπλαχνος, παλαιει μεχρις 

αυτοθυσίας καί ονδεν τδν πτοεί. Έγεννήθη δε 

μαχητής και ριψοκίνδυνος, σύμφωνα με το περι

βάλλον ενώ ζή.

Θεωρείται, ώς εικός, ανέκαθεν ό βασιλεύς τών 

πτηνών, δπως ό λέων είναι ο βασιλεύς των τε
τραπόδων. 4ιά τούτο δε εθεωρήθη καί ώς σύμ

βολου τής Ισχύος, και τά περισσότερα έθνη τον 
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απεικονίζουν εις τάς σημαίας και τό στέμμα των.
Άπό των ‘/μόνων τού Μορίου ό αργυρούς 

αετός με ανοικτάς πτέρυγας ήτο της όλης λεγε- 
ώνος ή σημαία. Άπό των 'χρόνων δέ τού Αύγου

στου ε’πί τού αετού έδηλούτο και ό αριθμός της 
λεγεώνος ή τό χαρακτηριστικόν αύτής όνομα. 

Χρυσοί δέ αετοί μόνον απο τού Άδριανοΰ άνα- 
φέρονται.

Τόν αετόν παρέλαβον ως σύμβολου παρά των 
Ρωμαίων δικέφαλον μάλιστα οί Βυζαντινοί και 
•παρά τούτων οί Γερμανοί και οϊ Ρώσσοι. Και 
άλλα δε νεώτερα κράτη εσχον ώς σύμβολον τόν 
αετόν, μάλιστα δέ οΐ Γάλλοι επί τής βασιλείας 
τών δύο Ναπολεόντων.

Αετού ύπάρχουσιυ 22 είδη, βιούντα είς τε 
τόν παλαιόν και νέον κόσμον. Τά κυριώτερα 
είδη τής Ευρώπης εϊναι ό χρυσαετός ή μέγας 
αετός, ό αύτοκρατορικός αετός και ό πύγαγρος.

Υ4λλά καί ουτοι, όπως και τά φοβερά τετρά
ποδα βαθμηδόν εκλείπουν τής γής μέ τήν πρό
οδον τού πολιτισμού καί εφ’ οσον ο άνθρωπος 
διά τής συγκοινωνίας κατακτά τάς ερήμους χώ
ρας, Μόλις δε εϊς τά μάλλον απρόσιτα μέρη τής 

γής διαιτώνται ήδη ετι οϋτοι.
Hap’ ήμΐν, ιδία εις τόν "Ολυμπον εΰρίσκον

ται αετοί, κυρίως γυφαετοί. "Ενα τοοίύτον θαυ- 
μασιως οριΐον εΐδομεν εσχάτως παρα τώ κ. 
Τουλ. Βιανέλη έν Λαρίσση, έξημερωθέντα μι- 
κρόθεν και δωρηθεντα τώ ζωολογικώ κήπο>.

Παρατίθεμεν καί τινας σχετικός παροιμίας, άς 
οϊ πρόγονοι ήμών έσχημάτισαν έκ τών ιδιοτή
των τών αετών.

‘ωΦεζός εν νερί/αις.
Χαρακτηρισμός έπι τών δυσαλώτων.

‘δΐεζδς μνίας ον dnpevei··
Χαρακτηρισμός έπί τών καταφρονούντων τά 

ευτελή.

ΈΖεζοΰ ynpa$, κορύάον νεόζης:
"Οτι και γηράσκων ό αετός εϊναι κρείσσων νε- 

αζοντος κορυδαλλού.

Ήίεζοϋ χάριν έκζίΰω ■■
Λέγεται έπϊ τών ταχέως άποδιδόντων γεν- 

ναίως τήν χάριν εις τούς εύεργέτας.
^εζόν κορώνη ερεσχε^έϊ·.
Λέγεται έπϊ τών χλευαζόντων τους κρεισσονας.
ΈΖεζον iiffzaedai άιόάβκ,ει:
'Επϊ τών έπιχειρούντων νά δίδάσκωσι τούς 

σοφωτέρους αύτών.
Π...

δΐ

'Επειδή πολλοί άγνοοΰσι τά παρά Φακιρών ένεργούμε- να, παρατίθεμεν τ«ς φοβερός σωματικός δοκιμασίας, εις ας Αποβάλλεται έκουοίως μία τάξις τούτων, δίαν' άπο- λαύσωσιν ήμέραν τινά τήν μακαριότητα της μελλούσης ζωής των ώς οίτοιφρονοϋσιν.Τινεζ αυτών, μή άρκούμενοι νά κοιμώνται έπί τοΰ γυμνού έδάφους, κατακλίνονται έπϊ σανίδων, Εφοδιασμένων δι’ όρθιων αιχμηρών ήλων καί μένουν έπ’ αύτών έ· ξηπλωμένοι επ’ αρκετήν ώραν."Αλλοι απεναντίας κατορθώνουν νά μένουν όρθιοι δια

ρκώς ίπί δύο Ηη, χωρίς ποτέ νά κατακλιθώοιν, ή νά καθήοωοι. Φακίρης δέ τις ιμεινεν είςτοιαύτην στάσιν έπι δώδεκα έτη, μιθ’ δ ΐζηονν έπί ετερα δώδεκα έτη, χωρίς νά κατακλιθή, μέ τάς χτίρας ουνηνωμένας έπί τής κεφαλής. Οί οννχές τον είχον αυξήσει τεραοτίως καί ήσαν έμπιμπηγμένοι εις τάς σάρκας τον ώς καρφία' άπέ- θανι δε αποτεφρωθείς, έπιχειρήσας νά διέλθη διά μέσον πέντε πυρών, άνημμένανν πρός τιμήν τοΰ ήλιον και τών 
τβοσάρων σημείων τοΰ δρίζοντος.Πολλοί όμνύουν κα! ύπόσχονται νά μένωσι με τον ένα ή κα! μέ άμφοιέροις τονς βραχίονας υψωμένους διαρκώς. Παραμένουν δ’ εν τή στάοει ταύτη επί χρόνον μακράν, έως δτον at αρθρώσεις άτροφοΰν καί αδυνατούν πλέυν τά καταβιβάοωσι τάς χεϊρας."Ετεροι έπιχειρούν μακρονάτας οδοιπορίας χάριν προ- σκννήσεως με τονς πόδας σφιγκτά δεδεμένονς καί τόν λαιμόν προσδεδεμένον δι“ άλύαεων βαρύτατων έπ! σανί- δος."Ετεροι κρέμονται έξ άρπάγης σιδηράς, είσδι ούσης. βαθέως είς τάς σάρκας των' εξαρτώνται έκ σχοινιού, φέροντας βάρη μεγάλα είς τούς πόδας, έως δτον άποσπών- ται οί μυς καί καταπίπτονσι χαμαί καθημαγμένοι.Υπάρχουν κα! άλλοι διερχόμενοι μακράν χοονικήν περίοδον ορθιοι έπί τίνος στήλης ή ίοτάμενοι παρά τήΐ όχθην ιερόν ποταμον δι’ άλης των τής ζωής, βεβνθι-1 σμένοι εις οκέψιν καί ρεμβασμόν, αναίσθητοι είς ιό φΰ· χος, είς τόν καύσωνα, είς τά κεντήματα τών εντόμων.Και άλλοι υποβάλλονται είς αλλας φρικώδεις αιματηρός κοπώσεις, είς άς έθιζόμενοι θανμασίως, ονντηροΰοι τήν ζωήν των έπ! πολύ. Καταντά πλέον ή βάσανος έξις. "Αλλοι δμοκ νπήκοντες είς τήν έξάντλησιν, ευχαριστίας άποθνήοκουοι διά νά κερδήσωοι τόν παράδεισον."Αλλη τάξις τοιούτων, καθαοώς πνευματισταί, ίπιδιώ- κονσιν άποκλειστικώς τήν επικοινωνίαν αώτων μετά τών πνευμάτων καί τήν άπόλανσιν πνενματιοτικών φαινομένων.

ΒΓΑΛε to ftnc τδ η©υ εδν

Σάν πέρασες κοντά μον κάτι μονπεή δίβουλη'κα! άστατηfJOVδέη θέλεις πάλι νάμέ φέρεις εις τά θολάκαί άπατα νερά σου...
Άπό τό νον σου βγάλετο πλανεύτρα δεν θά τό καιωρθώοης άπιστη κα! ψεύτρα! 1 ! !
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΠΙΓΝΙΟΜ
To aevjjnafzov νόμιΰμα

θέσατε έν τώ μέσω τής παλάμης σας, τεταμέ

νης καί άνεστραμένης, έυ νόμισμα, κατά προτι- 

μησιν μέτριου και Χέτττον. Ειτα τταρακαΧίσατΐ 

ev πρόσωπον νά λάβρ φ-ήκτραν καί δηλώσατε 
του οτι θά έχη ώς κέρδος τό νόμισμα τούτο, αν 

κατορθώση να μετακίνηση άπό τήν παλάμην σας 
τό νόμισμα, φηκτρίζωυ τούτο.

. θά κοπιάση ό ατυχής ματαίως, διότι τό υρ~ 
μισμα δεν δύναται νά έγκαταλείφη τήν παλιίμηυ 
σας, ώσεί νά· εϊνε διά κόλλας προσκικολημευου.

’Ευνοείται δέ, ότι τού εϊνε άπηγορευμίνον νί 

κτυπήση δυνατά τήν χεΐρα σας διά τής φήκτρας, 
διότι τό αποτέλεσμα θά εϊνε φυσικά νά πέση 
κατά γής τό νόμισμα. ’Οφείλει απλώς νά φηκ- 
τρίζη άκριβώς, ώσεί πρόκειται περί ένδύματος.

Τό παίγνιον τούτο εϊνε διασκεδαστικώτατου 
διά συναναστροφάς, διότι φαίνεται έκ πρώτης 

όφεως άπίθανου καί αστείοι».
Καί όμως δοκιμάσατε καί θά πεισθήτε περί 

τού αδυνάτου τής άποσπάσεος τοΰ νομίσματος 

διά τού φηκτρίσματος.

--- -- ------ ------ -----------------
* Ωφέλιμοι TrnsEis * ^-·

'Evtddfha Ελληνικά
Καβουρδίζετε με βούτυρον δύο κρομμύδια, 

άμα δε κοκκινίσουν ρίπτετε έντός αύτών τά έντό- 
σθια, κεκομμένα εϊς μικρά τεμάχια. Προσθετετε 
τότε όλίγον άλευρον, μαυδανόν καί μέλαυα οί
νον, τά φήνετε εις σιγανήν πυράν και άμα έτοι- 
μασθούν, ρίπτετε έντός τόν ζωμόν λεμονιού. Και 

σερβίρετε.

*

Κονλοιφάχία yiOudytva
Λαμβάνετε μίαν καί ήμίσειαν όκάν αλεύρου, 

έν ττοτήριον σακχάρεως, ένα ποτηράκι κονιακ και 

ένα ρακί, άφοΰ δε τρίφετε τό άλευρον μέ τό 

ελαιον, ρίτττετε όλα τά επίλοιπα καί ζυμώνετε'

Τηγανητά κολοκύθια καί μελιτζάνες
Κόπτετε εις φέτας, άλατίζετε καί τηγανίζετε 

μέ μικράν πυράν, ώς τούς μικρούς ϊχθεΐς, τάς 
γυρίζετε όμως συχνά έως ότου κοκκινίσουν. Σερ
βίρετε καί με σκορδαλιάν ιδίως είναι εξαίρετοι,

ΑΛΜΘΕ1ΑΙ
Όλίγαι οταγόυτς ύδατος αναζωογονούν, τους λειμώνας, δπως μιρικαι καλαϊ πράξτις φαιδρύιουν τήν κοινωνίαν.

π

Πολλάκις ζητούμεν τήν (Ατυχίαν πολύ μακράν, έιηί τήν έχομτν πολύ πλησίον μας.
*

Όπως δεν ίητοΰμεν άπό τόν νεκρόν νά μας όμιλήσμ, ούτω δεν πρέπει άπό τόν φιλάργυρου νά ζητώμεν καμμί- α« χάριν.
*

Ή τεσσαρακοστή εινε πολύ βραχεία είς ιούς όφείλον- τας νά πληρώσουν τό Πάσχα.
*

Ή αληθής εύγένεια δέν πρέπει νά ζητήται τίς τούς ' τρόπους, άλλ’ τίς τήν καρδίαν.
·*

'Π πείρα είνε ό μεγαλείτερος τής ανθρωπότητας 4ν5ά- σκαλος, ή αντιμισθία της δμως πολύ ακριβά αγοράζεται.
*

Τό εντιμώτερον χρήμα είνε τό κερδιζόμενον διά τού ίδρώτος, τό δε άτι/ιώτερον εινε τό άποκτώμενον διά τή: απάτης.

Αέν θέλω >’ά μοΰ πή τέτοωνε^λόγο 
όχι δέν θέλω αχόρταγε φονιά μου γιατί περσότερο θ' άνοιξης τήν πληγή ποΰ μοΰ εχης στην καρδιά μον..

"Αφησε νά ζώ μέ τήν ‘Ελπίδα κα! ‘κειό τό φέμμα να τό κάνω αλήθεια μή θέλης πάλι νά ξανάβης πληγή σκληρά ποΰ μ* άταφες στάστήθεια !.'. .
Ζάκυνθος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ
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,ύρισκομένων έν 
piu — Ήκουσα δτιείναι'π’λουσιωτάτη.Jflji -—'Ετσι λέγεται. ’Αλλά καί θά ήναι, έάν κρίνο κανείς άπδ τήν ζωήν, τήν όποίαν διάγει.—Θά μείνη έπί πολύ άρά γε έδώ;—Δέν πιστεύω. Προχθές έν τί) έσπερίδι τής Κυρίας X:. , ήκουσα, δτι κάμνει άπλώς μόνον, έν μικρόν τα- ζείδιον, χάριν άναψυχής. Σκέπτεται όμως κατά πάσαν πιθανότητα νά διαρκέση άρκετόν διάστημα τό ταζεί- διον αύτό.—ΆΙ καί πώς τό ζεύρεις ;—Μά... σάς είπα, τό ήκουσα. Άλλως τε είναι τό κύριον θέμα τών βαλονιών τής λέσχης καί τών δρόμων άκόυη, έάν θέλετε.—Τέλος πάντων, αυτοί οί άνθρωποι δέν ήΕεύρουν τ( κάμνουν, ούτε καί προχωρούν έπί ώρισμένου σχεδίου.—’Απλούστατα, φίλε μου, ε'πέ τις είσ τόν οδτω; έκφρασθέντα, έχουσιν αρκετόν χρήμα διά νά έκπλη- ρώσι κάθε Ιδιοτροπίαν των.■—Καί είναι Ρωσσίς, βαρων-ς, νομίζω ;—Ναί!— Ό δέ σύζυγος;—Είναι άνθρωπος τών ύποθέσεων, φαίνεται, άφοϋ έόακολουθεϊ νά μένη είς τήν Ρωσσίαν.—Έγώ δμως ήκουσα, δτι είναι εις δεινός χαρτο- παίκτης, δστις έχει κατασπαταλήση δλην του τήν περιουσίαν.—Θά ήτο άστείον αύτό ’ Ό βαρώνος, λέγεται, δτι είναι μεγάλης ηλικίας· φαντασθήτε λοιπόν ένα λιιλιότριχον πρεσβύτην, καταλσμβανόμενον άπό έν πάθος.—Καί διατί σοΰ φαίνεται άστείον ;—Σάς παρακαλώ, κύριοι διαπληκτιζόμενοι 1 έφώνη- σεν εις τοΰ μικρού όμίλου, θά ήτο ανιαρά ή συζήτη- σις αύτή, ήμεϊς δέ έπιθυμοϋμεν κάπως τήν ζωηρότητα καί δχι τήν πληκτικήν έίυχνίασιν τού ζητήματος αύ τού,' έάν εις πρεσβύτης ήμπορεΤ νά καταληφθή υπό ενός πάθους.—Δέν έχεις διόλου άδικον, ήμποροΰμεν δμως είς τό αύτό ζήτημα τού πρεσβύτου νά συζητήσωμεν καί ζωηρότερου· λοιπόν δέν ευρίσκετε ανοησίαν νά νύμφευσή ό γέρων αύτός τήν βαρωνίδα ;—Είναι νέα πολύ αύτή ;—·Ά 1 φίλοι μου I ή βαρωνίς Χριστώφ είναι μόλις τριακονταετής καί ώραιοτάτη.—Τήν είδες ; τήν είδες ; ήρώτησαν περιέργως οί άλλοι, έκτός ένός, δστις παρετήρησε μόνον ιόν έρω- τηθέντα, χωρίς νά φανή ένδιαφερόμενος περί τής άπαντήσεως.— ’Αλλά ... . ναί!.. εΐπεν ό έρωτηθείς, γελών διά τήν.κωμικήν τών άλλων περιέργειαν. Τήν είδα δύο φοράς είς φιλικός οίκογενείας. Μόλις μικρόν τι διάστημα άφ’ δτου ήλθε καί έν τούτοις κατέπληέε τάς αίθούσας. Εννοείται έκείνας καί έκείνους, οϊτινες συχνάζουν είς αύτάς I Ξεύρετε, δταν όμιλεί κανείς, πρέπει νά προσέχη, διότι πολλάκις ....— Α! μά είσαι άνυπόφορος μέ τήν φλυαρίαν σου αύτήν, εΐπεν εις έί αύτών.

— ’Εμπρός λοιπόν, εΐπεν εις έτερος, άποτελείωσε τήν όμιλίαν σου. Προκειμένου περί τής βαρωνίδος, έλεγες, δτι κατέπληίε τάς αίθούσας.— Α! ναί. Ή άλήθεια είναι, δτι άποφευγει τάς προσκλήσεις. Δέν άγαπά ίσως τόν κόσμον ή τάς έθιμοτυπίας.— Έγώ δμως ήκουσα, εΐπεν άλλος, δτι είς τήν Πετρούπολιν διατηρεί tv άπό τά άριστοκρατικότερα σαλόνια. Ότι συχνά δίδει γεύματα καί χορούς, τακτι- κώτατα δέ εσπερίδας έκδρομάς καί έπί τέλους πάν δ,τι συντείνει είς τό νά συναναστροφή τις τόν κόσμον.— Έ! τότε νά σάς είπώ ; Δέν θά τής άρέση ή έδώ κοινωνία μας. Ευρίσκει δτι τής λείπει τό chic τής υψηλής έκεΐ άριστοκρατίας.— Μέ συγχωρεϊς. Είς τήν εσπερίδα λοιπόν τής κυρίας X..., δπου τήν συνήντησα κατά πρώτον, έέε- φράσθη κολακευτικότατα διά τήν εύγένειαν τής κοινωνίας μας, προσθέσασα συνάμα, ότι ή έδώ ζωή ένέχει ύψ’ δλας τάςέπόψεις κάποιον θέλγητρου άγνωστον διά τούς έκεΤ.— ’Αλλά τότε δέν έίηγείται, είπον όλοι διά μιας φωνής. ·■ Παρήλθον μερικά λεπτά σιωπής κατά τά όποια καί οί πέντε έφαίνοντο σκεπτόμενοι. Αίφνης είς έθ αύτών εΐπεν: ■_Νά σάς είπώ, πρέπει νά είναι γυναίκα πολύ τού κόσμου καί μάλιστα πεπειραμένη.— Πράγματι, άπήντησεν ό ίδών αύτήν. Λέγεται προσέτι, δτι κατάγεται έκ μεγάλης καί άριστοκρατικής οίκογενείας. Δέν ήμπορώ νά ένυοήσω πόθεν έμάζευσαν άμέσως δλας αύτάς τάς πληροφορίας. Όπως δήποτε φίλοι μου, ή δύναμις καί ή περιπάθεια τού βλέμματός της είναι κάτι άνέκφραστον. "Ηκουσα δτι πολλοί έγει- ναν θύματα τής Ιδιοτροπίας της. ’Αλλά νά σάς είπφ, κύριοι φιλτάτοι μου, θά μοΰ ήρεσε νά έγενόμην καί έγώ θύμα τού βλέμματός της._Χάί χά! χά ! έκαμον ο! άλλοι,γελώντες διά τήν κωμικήν σοβαρότητα τοΰ έκφρασθέντος. Ωραία I ώραΐα I βρίστε λοιπόν ό Παυλής έρωτευμένος.— Πώς I άπεκρίθη ό δνομασθείς Παυλής. Διατί, δηλαδή σάς φαίνεται παράίενον ; Μόνον δ Άνδρέας θά είναι έρωτευμένος ;Ό Άνδρέας, δστις καθ’ δλον τό διάστημα τής συνομιλίας αύτής, περί τής Κας Χρηστώφ, είχε μείνη σιωπηλός, έμηδείασε καί εΐπεν.— Έζήλευσες λοιπόν, διότι είμαι έρωτευμένος ;— Μά... , νομίζω.— Καί δμως δέν έπρεπε νά ζηλεύσης νά άγαπάς.— ’Αστείος είσαι! Άλλ’ είς τήν περίστασιν αύτήν τί άλλο;—-Νά άγαπηθής.■— Ά1 έχει δίκαιον ό Άνδρέας, ε’πεν εΐς, δστις έ· φαίνετο γνωρίζων πόσον είναι πικρόν νά άγαπά τις χωρίς νά άγαπάται._Καί είσαι βέβαιος έσύ, Άνδρέα, δτι άγαπάσαι; ήρώτησεν ό Παυλής.Ό Άνδρέας έμηοείασε καί μέ απόλυτον βεβαιότητα περί τού δ,τι έλεγεν, άκόμη δέ καί μέ υπερηφάνειαν άπήντησεν.— Ώ ! ναί !Μικρά σιωπή έπικολούθησεν, δτε εΐς έ£ αύτών πα- ρατηρησας τό ώρολόγιόν του, είπε γελών.

—Ή συζήτησις τής βαρωνίδος εΐναι φαίνεται τόσον γοητευτική, όσον καί τό βλέμμα της ! Ή ώρα έπέρασε, χωρίς νά τήν έννοήσωμεν, είναι δέ άκριβώς μεσονύκτιον, ώστε σάς άψίνω καί σάς καληνυκτίζω.■—Καί έγώ έπίσης, προσέθεσεν ό έτερος. —Άλλά καί έγώ, εΐπεν έχερθείς δ Άνδρέας. Ό Πουλής έπενέβη.— Ά, μά νά σάς είπώ, βεβαίως δέν θά μείνω έγώ έδώ μόνος, θά άποχωρισθώμαν λοιπόν όλοι μαζύ. Άς είπωμεν όλοι μαζύ καληνύκτσ καί έμπρός μάρς! κάθε ένας τόν δρόμον του.Σχεδόν ταύτοχρόνως καί οί πέντε άνέκραίαν.—Καληνύκτα, Λοιπόν !Ό Άνδρέας άπεμακρύνθη βραδέως, βαδίζων μέ έσκυμμένην τήν κεφαλήν. Ήτο εΐς νέος είκοσιοκτώ περίπου έτών, ύψηλοΰ καί κομψού αναστήματος, μέ συμπαθή χαρακτηριστικά. ΜικραΙ αδιάφοροι σκέψεις τόν άπησχόλουν, είς τάς όποιας πράγματι δέν έοιδε τήν έλαχίστην προσοχήν.Άκουσίως ταυ ή σκέψις του περιελάυβανε τήν βαρωνίδα περί τής όποίας ήκουσε νά όμιλώσιν άπό τόσων τώρα ήμερων καί διά τήν όποιαν έπίμονός τις περιέργεια τόν έίώθει νά τήν γνωρίση. Τό άγνωστον τό όποιον πάντοτε επιδρά έπιφέρον τό μυστήριον καί τόν ρεμβασμόν, τόν είχε καταπλήέη.Πλήν αίφνης έμηδείασε καί ή έπίμονος σκέψις τής άγνώστου γοήσσης έίηφανίσθη πρό μιάς θελκτικής οπτασίας. Διά τής φαντασίας του διήλθε γλυκεία ή μορφή τής ’Ιωάννας, τής λατρευτής του μνηστής, τήν όποιαν ήγάπα περιπαθώς καί παρά τής όποίας τόσον πολύ ήγαπάτο καί έλατρεύετο.Θά τήν έπανέβλεπε μετά τρεις ήμέρας, διότι ή Ίωάν,α άναχωρήσασα μετά τής. οίκογενείας της είς τήν έόοχήν, τόν άνέμενεν έκάστην Κυριακήν πρωίαν όπότε εύτυχώς ά ιφότεροι διήρχοντο τήν ήμέραν πλησίον άλλήλων.. Πόσον μακρά τού έφαίνετο ή έβδομός, μέχρις δτου φθάσή ό ποθητή τής Κυριακής ήμέρα ! ΐκαστον ή- μερονύκτιον ήτο αιών άτελεύτητος, δστις διήρχετο τόσον πολύ βραδέως ! Άλλ’ αί ώραι τής Κυριακής ήσαν βραχείαι, τόσον δσον καί τά δευτερόλεπτα. Καί ό Άνδρέας έυηδεία μόνος, σκεπτόμενος τήν προσεχή συνάντησίν των, όπότε θά έπανέβλεπε τήν ’Ιωάνναν, όπότε θά έγέλων ύπό τά βαθύσκια τού κήπου δένδρα, όπότε θά έρέμβαζον περιπατοΰντες πλησίον τής παραλίας, όπότε θά έπαιζαν μέ τά λευκά λιθάρια, ή μέ τάς πολυχρώμους κογχύλας, όπόταν τέλος ή αύρα πνέουσα θά έπλήρου χαράς τήν ψυχήν των, ένώ οί ίανθοί κυματοειδείς τής κεφαλής της βόστρυχοι κυ- ματίζοντες θά προσέδιδον άγγελικόν θέλγητρον είς τό, γλυκύ πρόσωπόν της. Καί σκεπτόμενος δλα αυτά ό Άνδρέας ήτο εύτυχής.Τήν έπαύριον δμως έέύπνησεν άργά καί κάπως άνύσηχος. Διήλθε τήν ήμέραν του άπησχολησμένος υπό τής έργασίας του, τό δέ έσπερος ένώ έπεριεπάτει άσκόπως έπί τής όδου Π . ., συνήντησεν αίφνης ένώ- πιόν του τόν Παυλήν.— Θαυμασία σύμπτωσιο, άνέκραίεν ό τελευταίος ουτος. Συμφωνείς λοιπόν, δτι αί καρδίαι έχουν άντα- ποκρίσεις ;— Διατί;— Άπλούστατον. Κάτι μέ έσυρε πρός τά έδώ, χωρίς νά ύπάρχη λόγος.— Ώστε ;-- Ω, άδελφέ ! ώστε νά, ή ίδική μου καρδιά είχε καθώς, φαίνεται συννενόησιν μέ τήν ίδικήν σου.Ό Ανδρέας ήρχισε νά γελά δτε αίφνης ό Παυλής δράίας αυτόν άπό τοϋ βραχίονος,- τού έψιθύριοεν είς τό ους.

—Νάτην! Νάτην]-—Ποια λοιπόν; ήρώτησεν ό Άνδρέας άδιαφόρως πως, ένώ ή καρδιά του, παρά τήν θέλησίν του ήρχισε νά πάλλη άποτόμως.—Ή οαρωνίς Χρηστώφ, εΐπεν ό Παυλής χαμηλο- φώνως._ Πράγματι κομψόν όχημα διήλθε πρό αύτών, μόλις ' ■ δέ δ Άνδρέας ήδυνήθη νά Γδη έντός αυτού νέαν τινά γυναίκα κομψώς καί φιλοκάλως ένδεδυμένην, τής όποίας τό βαθύ βλέμμα προσηλωθέν στιγμιαίως πλήν μητά τίνος έπιμονής έπ’ αυτού, τοΰ έπέφερε άνεέήγη- τον τινα καί σφοδράν συγκίνησιν—Λοιπόν, Άνδρέα; ήρώτησεν γελών ό Παυλής, παρατήρήσας τήν ταραχήν του.Ό Ανδρέας έμηδείασεν, άλλά δέν άπήντησε.— Πώς σοΰ έφάνη ;— Άλλά. . . . τό όχημα έτρεχε πολύ, έπειτα είναι σχεδόν σκοτεινά, άκριβώς δέ έάν θέλης τήν άλήθειαν, δέν ένθυμούμαι τά χαρακτηριστικά της.— Όπως δήποτε πώς σού έφάνη ;Ό Άνδρέας έγέλασε βεδιασμένως.— Αστείος είσαι! εΐπε μέ τήν έπιμονήν σου αύτήν. Σού λέγω δτι δέν έπρόψθαόα νά τήν ίδώ, έν πε- ριπτώσει δέ καί τήν συναντήσω άλλοΰπου,νά είσαι βέβαιος, δτι δέν θά τήν γνωρίσω.— Ά ί έτσι;— Βέβαιο. Άλλά, διατί μορφάζεις ; ’ .— Μοϋ φαίνεται, δτι μοΰ κρύπτεις τάς έντυπώσείς.— Άλλ’ έπί τέλους είσαι άνυπόφορος άπόψε. Άλλως τε διατί νά σοΰ κρύψω μίαν τόοον άπλήν έντύ- πωσιν. Δέν θά ήτο βεβαίως έγκλημα, έάν σού έλεγα δτι είναι ώραία.~ Εχεις δίκαιον, εΐπεν αίφνης κάπως ψυχρώς ό ΠαυΛής. ’Εννοείς, Άνδρέα,θέλω νά σέ πειράζω'κάποτε. -Η συνομιλία των έίηκολούθησεν μετατραπείσα εΐς διάφορα ζητήματα, μεθ’ δ άπενωρίσθησαν. ’Επακόλουθών νά βαδίί,η δ Άνδρέας, έπέφερε στεναγμόν άνα- κουφίσεως< δταν είδεντόν Παυλήν άπομακρυνόμενον.Η έπίμονος στάσις τού φίλου του προκειμένου διά τήν άγνωστον αύτήν γυναίκα, τόν είχεν έέσργίση. Πρό πάντων τό ένδιαφέρον του, νά μάθη τά άποτε- λέσματα ή μάλλον τάς σκέψεις του αύτάς τάς μυχαιο- τέρας, τάς έντυπώσείς του, τόν έκαμνε νά σκέπτεται. Καί αίφνης έσκέφθη. Άλλά διατί νά έκπλήττωμαι έάν ό Παυλής έζήτησε νά μάθη τάς έντυπώσείς μου ; Δέν πρέπει μάλλον νά έκπλαγώ διότι τάς άπέκρυψα ; Ναί; Διατί λοιπόν νά τάς άποκρύψω;Τήν νύκτα δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή. Έκλειε τά βλέφαρά του, άλλ’ ό ύπνος έπιπόνωςτόν άπέφευγεν. Αί σκέψεις του ήσαν συγκεχυμένοι, διότι έσκέπτετο ταύτοχρόνως μύρια δσα καί όρίστικώς τίποτε.Περίεργον! έλεγεν, περίεργον I μήπως λοιπόν έ· τρελλάθηκα;Παρήλθον έν τούτοις δύο ήμεροι. Ό Άνδρέας έν τφ μεταίύ άπέφυγε νά συνα-τήση τούς φίλους του. Διατί ; Ούδ’ αύτός ό ίδιος έγνώριζεν. Ήσθάνετο κάτι τό νέον έν έαυτώ, κάτι τό καταπλήττον, τό όποιον δέν έγνώριζε πού νά άποδώση.Ήτο Σάββατον. Ήτο πρωία! Ό Άνδρέας μηδειών άπεσφράγιζε μίαν έπιστολήν. Ώι ναί! π'ρίν άκόμη τήν άποσφραγίση, τήν άνεγνώριζε. Τό ρόδινον χρώμά της καί ό γραφικός χαρακτήρ αύτής έφανέρω- ρωνον, δτι προήρχετο έκ τής ’Ιωάννας.Καί ό Άνδρέας είναι εύτυχής, διότι τήν άγαπά.Τήν άποσφραγίζει καί γλυκεία εύωδία βόδών διαχύνέ-ται. Ή έπιστολή περικλείει ευώδη πέτάλλα, τά όποιαή ’Ιωάννα τού άποστέλλει ώς γλυκόν χαιρετισμόν.Ό Άνδρέας βλέπει τάπέταλλα καί όνειροπολεϊ,
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Νομίζει, δτι in'αύΐύν διακρίνει τά φιλήματα έκεί- νης, νομίζει In' αύτών πτερυγίζοντας τούς πάθους τής, οιτινες είναι δλοι δι’ αύτόν καί μόνον!Καί αί δλίγαι έκεΐναι γραμμαί τής έπιστολής της πόσον γλυκεΐαι είνε! Ή έπιμονος κατήφεια, ήτις τδν είχε πρό τινων ήμερών καταλάβη κατέπεσε, καί ή γλυκεία μορφή τής Ιωάννας κατηύγασε τήν ψυχήν του!
Γλυκεία εσπέρα Απλοϋται όλοέν, πλήν είσέτι τ° ποιητικόν λυκόφως διατηρείται κα! είνε τόσον διαφανέ'* καί τόσον βαθύ συγχρόνως, ώστε μόνον Αφαντάστων θελγήτρων δνειρον θά ήδύνατο νά περιλάβη. Ή αύρα έλαφρά πνέει, at μακρόθεν φαινόμεναι κορυφαΙ τών δρέων έλαφρώς έρυθρωπαΐ φαίνονται, τά πτηνά έπαυσαν τδ άσμα των, τά πανύψηλα δένδρα κρύπτουσι κάτι άόρατόν ένυπάρχον, ό θρούς τών φύλλων έλά- φρδς καί μυστηριώδες είναι καί τοΰ δάσους τδ σκότος την πλανωμένην ψυχήν προσελκύει, ϊνα είς τάς πυκνός καί έρημικάς αύτοΰ λόχμας, έλευθέρως τά δάκρυα αύτής άφήση, τά δάκρυα, τά δποΐα ή άρά καί ή μοίρα νά βεύσωσιν ήθέλησαν'...Ό Άνδρέας καί ή ’Ιωάννα πλησίον άλλήλων περιπατοΰσιν, ύπδ τάς ελώδεις δεντροστοιχίας, σιωπηλοί έμφότεροι.— Άνδρέ.α, λέγει αίφνης ή ’Ιωάννα, είπέ μου, διατί σήμερον είσαι.κάπως μελαγχολικός ;Τδ βλέμμα της πλήρες Αγάπης τδν περιέβαλλε καί προσεπάθει νά είσδήση μέχρις αύτών τών μυχαιοτέ- ρων λογισμών του.— Έγώ; εΐπεν έκεϊνος ζωηρώε,έχεις λάθος, Αγαπητή μου.— Εν τούτοις..... ε’πεν έκείνη διστάζουσα, θάέλεγέ τις, δτι διά τής βίας δμιλεϊς !— Παιδί, ποΰ είσαι I Τί σέ έκαμε νά τδ πιστεύ-
— Είσαι τόσον ρεμβώδηε 1 εΐπεν έκείνη, τεθλιμμένη.,— Ή πολλή ευτυχία, άπήντησε σοβαρώε δ Άνδρέας, φέρει πάντοτε καί τήν δέμβην. Καί είμαι τόσον ευτυχής έγώ τήν στιγμήν αύτήν !Άμφότεροι έσ/ωπησαν. Έξηκολούθουν περιπα- τοΰντες ύπδ τάς πυκνάς φυλλήρας, αισθανόμενοι γλυ- κείαν, άπειρον τήν εύτυχίαν των καί έν τούτοις νψού- μενον πρδ αύτών άπαίσιόν τι, σαρκάζον φάσμα.
Παρήλθον τρεις ήμέραι. Ό Άνδρέας δεχθείς μίαν πικρόν έπιστολήν έκ μέρους τής θείας του Κας Μ... διευθύνετο πρδς τήν οικίαν της.— Καί λοιπόν,Άνδρέα, είπεν αύτ/; έναγκαλιζομένη αύτόν, δταν πρσσήλθε, πρέπει λοιπόν νά-σοϋ στέλ- λουν πρόσκλησιν, διά νά σέ βλέπουν ; "Εχεις σήμερον μήνα δλόκληρον νά με έπισκεφθής, δ θείος σου έπίσης ήτο στενοχωρημένος δι’ αύτό’ ποΰ ήαο λοιπόν ;— Μά ίεύρετε, θεία, μικραί άσχολίαι, ή ίργασία....— Καί ή μνηστή.... έ ; Καλά, καλά, αρκεί, δτι ήλθες. Λοιπόν, κακέ; πρώτα πρώτα άπό δλα σοΰ λέγω ότι τό Σάβοατον εσπέρας θά δώσω μίαν μικρόν έσπε- ρίδα καί πρέπει νά παρευρεθής. Δέν πιστεύω νά μοΰ τδ άρνηθής.— Βέβαια όχι, άφοΰ τδ θέλετε, ©ά έλθω καί μάλιστα μέ μεγάλην χαράν,— Έάν ήτο ή 'Ιωάννα έδώ, θά είρχεσθε μαζύ καί θά ήτο καλλίτερα.— Τέλος δέν πειράζει, δ γάμος σας δέν θά άργήση, έγώ δέ φίλε μου, άγαπώ ϋπερβολικά τάς συγκεντρώσεις, ώστε δέν θά τάς έγκαταλείψω τόσον ταχέως καί έ

τσι θά ευρίσκετε τακτικά άνακούφησιν είς τήν μονότονου ζωήν.Ή itupia Μ .. . · θεία άπδ μητρός τοΰ Άνδρέου, πλουσιωτάτη, ένώσασα τήν περιουσίαν της μέ τήν κολοσσιαίου έπίσης τού συζύγου της περιουσίαν, μή έχουσα δέ τέκνα, μόλις δέ ήλικίας τριάκοντα πέντε έτών,άπελάιιβανε ήγεμονικώς τήν περιουσίαν της χαί- ρουσα καί οιασκεδάζουσα, χωρίς έν τούτοις καί νά λησμονή τά φιλανθρωπικά χρέη, τά δποΐα είχεν άνα- λάβη. Ήτο καρδία λεπτή καί εύγενής, δι’δ καί δ Άνρέας τήν ήγάπα πολύ καί ήκουε πάντοτε' τάς σύμβουλός της. Τρόπον τινά αύτή συνέτεινε είς τήν άνάπτυξιν του, αύτή τδν έπροστάτευσε καί τδν άνέδει- ξε καί τέλος αύτή μαντεύσασα τήν πρδς τήν 'Ιωάνναν κλίσιν τού, τούς συνήνωσε διά τής μνηστείας.Έκάθητο έπί τού μικρού της ανακλίντρου, ένώ δ Άνδρέας παρέκει, πλησίον κομψής τίνος τραπέζηε είχεν άνοιξη γεγλυμμένον έξ έλεφαντόδοντός τεχνικώ- τατον λεύκωμα.—Ποιος άνόητος λοιπόν εγρσψεν αύτά; ήρώτησεν. <ΟύδεΙς γνωρίζει τά μυστικά τής καρδίας του. Νομίζει, δτι άγαπψ καί έν τούτοις άπατάται. Καί νομίζει δτι άδ,αφορεϊ καί δμως άγαπα. >—Καί σοΰ φαίνεται άνόητον ;—‘Εντελώς μάλιστα. Άλλά διατί δέν φέρει υπογραφήν ;—Διότι έκεϊνος δστις τδ έγραψε, ήθέλησε νά μείνη παρά τάς παρακλήσεις μου άγνωστος. Άλλά διά τούς άλλους έπί τέλους συγκατανεύω, έσέ δμως θά έξαι- ρέσω τοΰ κανόνας.—Άλλά διατί τόση μυστικότης; ’Ασφαλώς δστις τδ έγραψε,έφοβήθη μή γνωστοποιηθή καί δέν έγραψε τδ όνομα του. Έάν τότε Αγαπά τις χωρίς νά τό γνω ρίζη καί Αδιαφορεί, ένώ αγαπά, τότε βεβαίως ένεργεϊ παρά τήν θέλησιν καί μάλιστα κατά τήν κοινήν φρά- σιν τά έχει χαμένα, άφοΰ δέν γνωρίζει τί κάμνει. Άλλ’ Αφού έ^αιροΰμαι τού κανόνος, είπήτε, ποιος λοιπόν έγραψεν αύτά.—Ή δαρωνίς Χρηστώφ, Απήντησεν ή Κα Μ.... μηδειώσα. Θά ήκουες βεβαίως περί αύτής.—Ό Άνδρέας έκλεισε βιαίως τδ λεύκωμα καί έ- πλησίασε έσπευσμένως είς τδ παράθυρον βλέπων πρδς 
τά ίίω.—Τί βλέπεις λοιπόν; τδν ήρώτησεν ή θεία του.— Ενόμισα, δτι είδα κάποιον φίλον μου νά περνά, Απήντησεν έκεϊνος άπερισκέπτως καί έντελώς άψηρη- μένος τοΰ τΐ ίλεγεν. ΙΙλήν οΐ γέλωτες τής ΚυρίαςΜ. τδν έφεραν είς έαυτόν.—’Εμπρός λοιπόν; έλεγεν αύτη έν μέσω τών γε- /ώτων της, Έγεινες βλέπω καί μάντις, διότι άπδ τδ μέρος είς τδν όποιον έκάθησο δέν φαίνονται παρά αί στέγαι τών Απέναντι οικιών. Δύο τινά λοιπόν: Ή ό φίλος σου Αναριχάται ώς αίλουρος είε τάς στέγας, είτε σύ μαντεύεις, χωρίς νά βλέπης ποϊος διαβαίνει κάτω είς τήν όδόν. ’Επειδή λοιπόν πιστεύω μάλλον είς τδ δεύτερον, σέ συγχαίρω έξ δλης καρδίας.

—Ό Άνδρέας ήσθό'.-’θιγ τήν Ανάγκην νά συμμερι- σθήτήν Ιλαρότητά της."Ηρχισε λοιπόν καί αύτός νά γελά καί κύριος έντελώς εαυτού ήρώτησεν ήδη ψνχραίμως μειδιών.—Άφήσαμεν τήν συνδιάλεξίν μας άτελείωτον. Γνωρίζετε λοιπόν τήν ΚυρίανΧρηστώφ;—Ναί ! Είμεθα πολύ συνδεδεμέναι διά μακρών έτών στενής φιλίας. Γνωρίζεις δτι δ πάππος σου καί πα- τήρ μου διέμενον πριν είς Ρωσσίαν. Έφοιτήσαμεν είς τό αύτδ σχολεϊον, έσπουδάσαμεν ύπό τούς αύτούς διδασκάλους, είχομεν τάς αύτάς κλίσεις, τά αύτά αισθήματα,τάς αύτάς σκέψεις. Όταν Ανεχωρήσαμεν έκεΐ-

θεν, ύποφέραμενπολύ καί αί τρεις. Βραδύτερου ή μήτηρ σον νυμφενθεϊσα έγκατεστάθη έδώ· όταν δέ καί έγώ ένυμφεύθηζ καθ’ έκαστον έτος έπεσκετττόμην τήν Πετρούπολιν, μόνον καί μόνον χάριν τής Βέρας. Ή- ξεύρεις, ό^ομαςεται Βέρα. Μέ παρεκάλεσε δό μόνη της νό μοί δώσω Ανοικτήν εσπερίδα διότι Θά ήναι καί αύτή. Τής τδ ύπεσχέθην. Φαντάσου πόσον θά χαρή, δταν σέ παρουοιάσω. Ή μήτηρ σου ήτο πολύ μεγαλειτέρα τών δυό μαε, έν τούτοις δμως καί αί τρεις όιεσκεδά- ζομεν μαζύ.Τήν στιγμήν έκείνην θαλαμηπόλος άνήγγειλεν έπί- σκεψιν τινά καί δ Άνδρέας δραττόμενος τής εύκαι- ρίας ήσπάσθη τήν θεϊαν του καί άνεχώρησεν.Ή προσδιορισθεϊσα ήμέρα έφθασεν έπί τέλους. Ό Άνδρέος μετέβη ένωρ'ις είς τδ Μέγαρον τής Κυρίας Μ. . . . άναπηδών ε/ς έκαστον θόρυβον δχήακ- τος καί πάλλων, δσάκιε θρούς μετάξινη: έσθήτος ή- κούετο έν τώ διαδρόμω. Καί δμως δταν ή βαρωνίε άνηγγέλθη,δ Άνδρέαε ήρεμότατο: κατά ιό φαινόμενου, τήν ήτένισεν άδιαφόρως πως. Δέν συνέβη δμως τ’ αύτό καί μέ έκείνην, ήτις δσον λαθραίου κ, ’άν ήτο τδ βλέμμα,τόδποΐον τοΰ έρριψεν, άπεκάλυπτε είς αύτόν μεγάλην προσοχήν καί πολύ ένδιαφέρον. Ή έσπερίε διήρχετο φαιδρά, ώραία, γλυκεία καί γοητευτική. Διάφορα ζητήματα έθίγοντο, ή δέ Βαρωνίς διά τοΰ έξόχου πνεύματός της έκράτει πάντοτε τήν συνδιάλείιν, Ό Άνδρέας προσεπάθει νά άπαντά δι’ όλιγωτέρων λέξεων ήσθάνετο οέ καθ'δλον τό διάστημα τής έσπερίδος τό βλέμμα της νά τδν παρακολουθή. "Απειρος συγκίνη- σις τόν είχε καταλάβη. Ήρχισε νά φοβήται έπ! μόνη τή ύποθέσει, ότι τήν Αγαπά Τδ μέτωπον του έφλέ- γετο, αί παρειαί του ήσαν κατέρυθροι -έκ τοΰ πυρετού τής Ανησυχίας. Οί προσκεκλημένοι άπεχώρησαν δ εΐς μετά τδν άλλον καί έμειναν μόνοι οί οίκοοεσπί- ται ή Βαρω’/Ις καί ό Άνδρέας.— Λοιπόν, είπεν ή κυρία Μ....ΑναγνωρίζειςΒέρα, τδν νέον αύτόν;Εκείνη τδν παρετήρησεν άτενώο μάλλον μέ έκφρα- σιν τρυφερότητος ή περιέργειας καί είπε.— Σοΰ όρκΓζομαι δτι δχι.— Δύνασαι τούλάχιστον νά μαντεύσης ;

Καί έπειδή έκείνη τδν παρετήρει διστάζονσα, ή Κυρία Μ... . τής είπε.— Λοιπόν σοΰ παρουσιάζω τόν Κον Άνδρέαν Κ. . . νίδν'τής μακαρίτιδος Αδελφής μου Ειρήνης !— Πώς έκαμεν, ή Βαρωνίς, έγερθεϊσα ζωηρώς καί λαβουσα δι* άμφοτέρων τών χειρών της τάο χεϊρας τού νέου. Είνε δ νίδς τής Αγαπητής Ειρήνης I Πράγματι τώρα μόλις παρατηρώ, δτι τής .ομοιάζει κατα- πληκτικώς. Καί άπευθηνομένη πρός αύτόν; Ήγά· πων πολύ τήν μητέρα σον, τώ είπεν, έστέ βέβαιος, δτι αισθάνομαι ot’ ύμάς ήδη μεγάλην συμπάθειαν.Ό Άνδρέας προσέκλινε καί ήσπάαθη τήν χεϊρα της. Τώ έφανη, δτι ή Απαράμιλλος έκείνη χειρ έφρι- κίασεν ύπδ τά χείλη του καί συνάμα δέ άπεσύρθη τρόπον τινά βιαίως έκ τής χειρός του.Όταν είο τό τέλος ή Βέρα Χρηστώφ ήγέρθη διά νά άναχωρήση, τοΰ έτεινε τήν χεϊοα καί δ Άνδρέας έκπληκτος, φρίσσων ύπό χαράς καί φοβούμενος τδ αποτέλεσμα, ήκουσεν τήν ώραϊαν ζένην νά τον προ- σκαλή τήν έπαύριον είς, τήν οικίαν της.Τήν νύκτα έκείνην τήν διήλθεν έν τρομερά ανησυχία. Ήσθάνετο, δτι τήν ήγάπα μετά πάθους ήδη, δτι τδ πάθος αύτδ Ανήρχετο είς βαθμόν έπικίνδυνον, δτι ώφειλε νά ύποχωρήση έν ,δσω άκόμη ύπήρχεν καιρός. Ματαίως έπεκαλεϊτο τήν άνάμνησιν τής Ιωάννας. ‘Η γλυκεία άγνή μορφή της ένεφανίζετο έ- κάστοτε, άλλ’ ώς δμί^λη οιελύετο καί έζαφανίζετο ένώπιον τής άλλης. Ανίγνωσε τότε τάς έπιστολάς της, καί αί γραμμαί έκεΐναι αί ύπαγορευθεϊσαι ύπδ τής άγαπώσης καρδίας της τόν έψερον είς συναίσθη- σιν.Πόσον μετενόει ήδη, διότι ύπεσχέθη είς τήυ Βαρω- νίδα νάτήν έπισκεφθή. Άλλά Άηαί ύπεσχέθη, έπρεπε 
νά φανή συνεπής είς τήν ύπόσχεσίν του, "Αλλως τε είδεν εαυτόν ισχυρόν πλέον άπέναοτι τού ίδιοτρόπου αυτού αισθήματος. Έσκέφθη έπί πολύ καί ενρεν, δτι μία Απλή τυπική έπίσκεψις δέν θά ήτο δυνατόν νά έπιδεινώση τήν θέσιν του. Έ£ άλλου ή Β,αρωνίς δέν θά έμενεν έπίπολύ. "Οταν θά άνεχώρει, θά συναπέ- φερε μεθ’ έαυτής καί τήν ιδιοτροπίαν αύτήν τής ειμαρμένης.
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Τήν πρωίαν όμως παρατήρησε μετά δυσθυμίας, δτι ήτο Κυριακή.Ή ήμέρα αΰτη ήτις άλλοτε ήτο αύτή αΰτη ή ευτυχία του, ήδη τώ έφαίνετο έν άχθος. Έπρεπε νά προ· τιμήση τήν συνέντευέιν, μίαν τών δύο. Έσκέφθη, δτι καλλίτερου θά ήτο νά δικαιολογηθή πράε τήν 'Ιωάνναν παρά πράε τήν Βαρωνίδαν, είε ήν καί διά πρώτην ?οράν άνα^αλλσμένη έπίσκεψις θά ήτο αυτόχρημα λ/.ειψις άβρότητοε καί ευγενείας. Έκάθησε παρά τό γραφεΐον του καί έγραψε μερικάς γραμμάς πράε τήν μνηστήν του. Έδικαιολογεΐτο έν αύταΐς, δτι ίνεκεν άπροόπτου μετατροπής τής έργασίαε του, θά ήτο καθ' δλην τήν Κυριακήν πρδς μεγάλην του λύπην άπη- σχολημενοε.Όταν άπεπεράτωσε τήν έπιστολήν του ίμεινεν έπί πολύ κατηφήε,αίσχυνόμενρς έαυτδν διά τήν θρα- σύτητα του ψευδουε του. Ώρκίσθη τότε δσον τάχιον νά οιασπάση τήνβαρεΐαν αύτήν άλυσσον, ήτις όλίγον κατ’ όλίγον άνεπαισθήτωι πλήν στερεώε τδν έδίσμευε καί νά έπαναφέρη καί πάλιν τάε παρελθούσας έκείναε εύτυχεΤε ήμέρας.Άλλ’ δταν τήν προσδιορισθεΐσαν ώραν εύρέθη είε τήν πολυτελή αίθουσαν τήε ύποδοχής, δταν ήσθάνθη έαυτδν εύρισκόμενον τόσον πλησίον έκείνης, αί δυνάμεις του ήρχισαν νά ΰποχωρώσιν καί ώε ανίκανος νά παλαίση πρόε δρμητικδν χείμαρρον, ήσθάνθη έαυτδν παρασυρόμενον άπδ τδ ρεΰμα.Δέν μετενόει πλέον, διότι ύπεσχέθη νά έλθη, ούδέ καί ή ψυχική του κατάστασις τοΰ ένεποίει φρίκην καί άνησυχίαν.Τήνευρισκεν άλως φυσικήν καί άκόμη περισσότερον τήν εδρισκε γλυκεΐαν.Αϊφνηε ελαφρός θροΰς έσθήτοε τοΰ έπέφερε σφρο- δράν συγκίνησιν καί ή Βαρωνίς έλαφρώς μηδειώσα τοΰ έτεινε τήν χεΐρα, τήν δποίαν έκεϊνος έσπευσε νά άσπασθή.Ή συνδιάλείις κατ' άρχάε τετριμένη, κατέστη βαθμηδόν διαχυτική, έκείνη δέ παρασόρουσα αύτδν είε μακράε δμιλίας, τδν ήκουε σιωπηλή καί ρεμβώδης,προ- σηλοΰσα έπ’ αύτοΰ τδ βλέμμα τηε, ώε έάν ήθελε νά είσδύση μέχρις αύτοΰ τοΰ μυχοΰ τήε ψυχής του.Ή έπίσκεψις διήρκεσεν ώραν σχεδόν, δτε δ Άν* δρέας ήγέρθη.—Είμαι εύτυχήε, είπεν έκείνη,διότι σδε έγνώρισα. Άν ήζεύρετε πόσον είναι παρήγοροε ή συνάντησιε μιάε φίλης καρδίαε! Και νά φαντασθη τις οτι δύναται νά διέλθη ζωήν δλόκληρον, χωρίς νά τήν συναντήσηί
—Είναι λοιπόν τόσον δύσκολον ; ήρώτησεν ό Αν· δρέας συγκεκινημίνος έκ τών λόγων τηε.—Δέν έχετε ζήση, όπως έγώ, τού άπεκριθη σοβα- ρώςκαί δέν έχετε σχηματίση διά τόν κόσιιον τήν Ιδέαν, τήν δποίαν έγώ έσχημάτισα. Καί μηδιώσα έλα- φρώς ήρώτησεν. Μοΰ ύπόσχεσθε, δτι θά έπανέλθητε;— Ό Άνδρέας ήθέλησεν νά άρνηθή δικαιολογούμενος άπό κάθε δυνατήν αίτίαν καί έν άνάγκη ταίι- δεύων νά άπομακρυνθή πράγματι αυτής. Άλλ’ άκαταμάχητος δύναμις, συνάμα τδ ικετευτικόν σχεδόν βλέμμα της, ή σκέψιε δτι παρέχει μίαν φιλικήν παρηγοριάν είε μίαν άπογοησευθεΐσαν καρδίαν έκ τών δολοπλοκιών τής κοινωνίας τδν ήνάγκασαν νά άφεθή καί πάλιν είε τήν θέλησιν τής καρδίαε του.Σχεδόν άκουσίως του άπήντησε, ήκουσε δέ τρόπον τινα τδν έαυτόν του άπαντώντα παρά τήν κυρίαν του θέλησιν.—Μεγίστη εύτυχία, θά είναι, αΰριον τήν αύτήν ώραν.Όταν εύρέθη μόνος έν τή όδώ, δταν ό θόρυθος τήε ζωής καί τής κινήσεως τόν έκαμαν νά σννέλθη, 

έσκέφθη καταλεπτώς καί προσεπάθησε νά συγκεντρώ.- ση τάε σκέψεις του δσον ήδύνατο περισσότερον.Προσεπάθησε ψυχραίμως νά έδετάση έαυτόν απέναντι έκείνηο και ευρεν δτι μιά ισχυρά δύναμις τόν είλ- κυε πρόε αύτήν.Ή σκέψις αΰτη κατέπληέε τδ πνεΰμα του. Ήτο έρως ή δύναμις έκείνης, φιλία ή συμπάθεια;’Ιδού τί προσεπάθει νά καθορίση.. Και έάν ήτο έρως, πώς ήτο δυνατόν νά Ισχυρο- ποιηθή μέχρι τοιούτου σημείου τό αίσθημα αυτό, άφοΰ αύτδς ήγάπα τήν 'Ιωάνναν ; Όταν ή καρδία είναι πλήρης ένός-αισθήματος, πώς δύναται έτερον οΰτω πώς αίφνηδίωε καί Ινευ λόγου νά είσδύση καί νά ύδραιωθή έν αύτώ.
"Η μήπως φύσεις τινές ίσχυραί κέκτηνται μυστηριώδη τινα δύναμιν, ήπιε δεσπόζει πάντων καί τήν όποιαν δέν δύναται τις νά άποφύγη; Μή καί αύτή ήτο μία τών φύσεων τούτων;Καί άν ήτο φιλία τό αΐσθηυα, το όποιον δι’ αύτήν ήσθάνετο, διατί τότε οΐ παλμοί έκεϊνοι, διατί ή έπί- μονοε μελαγχολία, διατί πρδ αύτής ή άνάμνησις τής ’Ιωάννας νά ώχριά καί νά έ-αψανίζεται ;Έάν δέ ήτο μία συμπάθεια μόνον, τότε διατί ή συγκίνησιε, τό ένδιαφέρόν, καί ή διαρκής σκέψις; "Οτε δι' αυτήν ήσθάνετο, ήτο αίσθημα πολύ υπέρτερου τής συμπάθειας καί πολύ βαθύτερου τής φιλίας. Ήτο έρως λοιπόν; Τώρα μόνον ήννόησεν πράγματι, δτι τήν ήγάπα. Τώρα έόεόαιώθη καί διά τής μνήμης του διήλθεν ή γραφεΐσα έν τώ λευκώματι σκέψιε τής όαρωνίοος. «ούοείς γνωρίζει τά μυστικά τής καρδίαε του. Νομίζει δτι άγαπά καί έν τούτοις άπατάτάι. Καί νομίζει, δτι άδιαφορε"'καί δμως άγαπάί»Δεν ευρισκε πλέον τήν σκέψιν αύτήν γελοΐαν. Τήν ενρισκεν δρθρτάτην καί άκόμη γενομένην μετά ιιακράν πείραν. Τήν ήγάπα, ώ' ναι, τήν ήγάπα. Είσήλθεν είε τό οωυάτιον του όέόαιο; πλέον περί έαυτοΰ. Έπί ώρας όλοκλήρους έγραφεν έπιστολάε μακράε, πλήρεις πάθους καί άφοσιώσεως πρός έκείνην, δλας πρόε τήν Βέραν. Έλεγε Τδ όνομά της καί τοΰ έφαίνετο γλυκύ, γλυκύ δσον ούδέν άλλο. Καί ή Ιωάννα,· Δέν τήν έν- εθυμήθη ποσώε. "Ητο είε άστήρ, τόν οποίον δ ήλιος άπέκρυπτε διά τοΰ φωτός του.
Τήν έπομένην ή όαρωνίε τόν άνέμενεν έν τή αύτή μικρά αίθοΰση. Ή ώχρότηε τοΰ προσώπου της καί τά καταπεπονημένα χαρακτηριστικά της έμαρτυρουν, δτι πικραί σκέψεις είχον ταράζη τήν ήρεμίαν τηε. Καί δμως ήτο ώραία. άπείρωε ώραΐα έν τή ώχρότητί της έκείνη! ΑΙ λέίεις μηχανικώς έέέρχονται τών χειλέων των, διότι δμιλοΰσιν άδιαφόρωε, συγκρατοΰντεε είσέτι διά τήε ασθενούς ήδη θελήσεως των τήν φωνήν τήε καρδίαε των, δτε αίφνης ή Βέρα έγερθεϊσα έκάθησεν πρδ τοΰ κλειδοκυμδάλου. Αί χεΐρες τηε πλανώμεναι μετ’ απείρου αισθήματος έπί τών πλήκτρων έκαμνον, ώστε περιπαθής αρμονία νά διαχύνεται γύρω.Έπαιδεν τδ περίφημου «Adieu» τοΰ Shoubert.Βαθεΐς οί πλήρεις πόνου τόνοι έπέφερον τά δάκρυα είς τούς οφθαλμούς τοΰ Άνδρέου. Καί ή μικρά πολυτελής αίθουσα μέ τά βαρύτιμα μ-τάδινα παραπετά- σιιατα, μέ τού; παχεΐ; καί πλουσίους τάπητας, μέ τά πολύτιμα έργα τής τέχνης καί τοΰ πλούτου προσέδι- δον τήν έπιόολήν- των .έν τώ .θριαμ'βευτικώ σννό- λω των. .Καί όταν οί 'άπαλοί ήχοι σιγά, σιγά, έίέπνευσαν ώς έν εισπνοή συντριόείσηε. καρδίαε, ή Βέρα.'.ήγέρθη αίφνηδίωε,' έπλησίασε τδν; Άνδρέάν, έλαο'ΐτήν χεΐρα του καί τοΰ είπεν—Είσθε δ μόνος άνθρωπος, ’τδν όποιον ήγάπησα! Λησμονήσατε με ! καί έστέ' ευτυχής !

Καί πριν έκεΐνοε προφθάση νά άρθρώση λέίιν, ή Βέρα ύπέρ ποτέ ώραία έν τή συγκινήσει τηε είχεν έΐαφανισθή.Οίκέτης τις ήνοιδε τήν στιγμήν έκείνην τήν θύραν καί ώδήγησε τδν Άνδρέαν μέχρι τήε έέόδου. .Μετά δύο ήμέραε ή Βαρωνίς άνεχώρησεν, άνακοι- νώσασα είε τούς φίλους της, δτι έπρόκειτο περί ύπο- θέσεώς τίνος έπειγούσηε.Καί όταν τήν έπομένην Κυριακήν δ Άνδρέας έπε- σκέφθη τήν Ιωάνναν, είς τας έπι^όνους έρωτήσεις τηε άπήντησε δι’ υπεκφυγών, "Ινα οε εύρη σχετικήν τινα άνακούφισιν, έζέφρασε τήν έπιθυμίαν του νά άκούση όλίγην μουσικήν.Ή Ιωάννα πλήρης χαράς έκάθησε παρά τδ κλ.ει- δοκύμόαλόν τηε καί τοΰ είπε μηδειώσα:Θά σοΰ κάμω ρίαν ίκπληέιν. Έμαθα κάτι ώραΐον.Α! χεϊρεε της οιέτρείαν πρώτον κλίμακα τινά, μεθ' ο άρμονία πλήρης θλίψεως καί πόνου έδεχύθη άπαλή άπαλή. Κατά μοιραΐαν σύμβασιν έπαιζεν τδ «Adieu» τοΰ Shoubert.— Μή 1 μή! αύτό, άνέκραδεν έ γερθεί; βιαίωε καί τρέΐαε πρόε αύτήν έσταμ,άτησε τάε χείρας τηε.Καί ένφ ή 'Ιωάννα τδν παρετήρει έκπληκτος, μή δυναμένη νά έννοήση ή δυστυχής κόρη τήν άποστρο- φήν του αύτήν διά μουσικήν τόσον γλυκεΐαν καί τόσον παθητικήν, έκεϊνος τής είπε μηδειών έλαφρώε, καί σφιγγών αυτήν είς τάε άγκάλαε του.— Όρκίσου μου, δτι ποτέ πλέον δέν θά παίέηε τδ τεμάχιον αύτό. Ήτο τόσον ικετευτικός ό τόνος τής ζωής του, ώστε έκείνη άπήντησεν άμέσως:— Σου τό δρκίζομαι, άλλά διατί;— Διότι σέ άγαπώ, ’Ιωάννα, καί είε τήν ευτυχίαν μιάε άγάπης ή χαρά μόνον πρέπει νά αντανακλάται γύρω. ·Ή έγχυσιε τοΰ πόνου τοΰ χωρισμού είς τούς με- λαγχολικούς αύτούε τόνους μοΰ κάμνει μεγάλον κακόν. Διατί οί παραπονετικοί αύτοί ήχοι; Διατί μετα- ίύ μας θέτεις τήν μουσικήν ένός χαϊρε ;Καί ιιεταίύ τών λόγων του ήσπάζετο ήδέωε τήν έανθήν κόμην τηε καί αισθανόμενος παρ’ αύτφ τό σφριγούν σώμα της; έκλεισε τούς όφθαλμούε άναπα- ριστών διά τής φαντασίας του τήν μορφήν έκείνης, τής Βέρας, τήν καστανήν κόμην έκείνης καί σφιγγών έπί τής καρδίαε του τό λαέευτδν σώμα έκείνης !Καί ή ’Ιωάννα παραδεχθείσα όρθήν τήν παρατή- ρησίν του, πλήρης ύπερηφανίας διά τήν άγάπην τοΰ μνηστήρες της,-ήγειρε τήν κεφαλήν της έπί τού ώμου του, συγκεκινημένη εύτυχής !Ή άγνοια πολλάκις είναι άναγκαία, είς πολλάς δέ περιστάσεις συντελεί πρός εύτυχίαν.Ή Ιωάννα έτήρησε τάν ύπόσχεσίν της. Δέν έπαιζε ποτέ τήν μουσικήν αυτήν, άλλά καί ποτέ δέν έμαθε τό περιπαθές είδύλλιον, τό όποιον έίεχύνετο μέσα άπό τούς παθητικούς τόνους τοΰ «Adieu» τοΰ Shoubert.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Λ Ε Υ Τ

£7ί reos πβλάιηί προοίρχιχαι si; to ίμαορορραηιικον χακίβτημα τοΰ κ ΙΙαν .... και ααραγγίΙΙβι ΜνμαοΙαν.
—Καί nais την islets; τον έρωτά μβτά φαιδρότητο; ό καταοιηματάρχη;.
— Μα....... fitQeot, άπαντά μί άφίλίταν ό νέο; π«- Ιάτη;, δπως κά/ινω πάντοτε.

♦

Πρακτική αυμβοΆή.
~Πότε &ά πά; έπί τέίονς να ζητήβης el; γάμον την 'Ελένην;...
— θέλω νά νπάγω ι ά ενρω τδν πατέρα τη; sit καμ- μίαν ώραν κατάλληλον· Πάτε λέε έον να παρονοτσ&ιΰ;
—Νά κατροφνλακτήοη; την (άρον, όποΰ η μοδίοτρα τή; κόρη; τον &ά τον φέρη τόν λογαριασμόν.

*

Μετά τήν Ιην Σεπτέμβριον.
— Τδ οπή τι σον εχει άρι9μδν 13.'. πω; άπεφάσισε; νά τδ πιάσης;— Ά ! έγω δέν είμαι καθόλου προληπτικό;' άλλοι; τε ό αριθμό; ποΰ δέν γέρνει γοΰρι σ*έμένα, δέν εϊνε τό 13.... είναι τδ 19.

*

ΣκηναΙ τοΰ δρόμον.Ό ποδηλάτη; /ιέ ήθος άγέρωγον, telvtov τδ επισκεπτήριά· του πρδ; τδν πεζόν διαβάτην, τδν όποιον άνέτρεψεν:
— Εϊναι περιττόν νά φωνάζετε, κύριε’ αν επιθυμητέ τίποτε, Ιδού ή διεΰθννοί; μου-.
— Πρδ; τδ παρόν, κύριε, μέ ένδιαφέρει κά μάθω ποΰ εϊνε ή Αιενθννοκ ■ ■ . τή; 'Αστυνομία;.

*

Έκμυοτηρεύοει; μεταξύ φιλενάδων.
— "Ωστε, λέγεις, δτι ή ’Ασπασία δέν βάφει τά μαλλιά τη;;— Είμαι βεβαΐα περί τούτον.
— Μά πβ; τδ γνωρίζεις;—Άφοΰ ήμουν, παρούσα, δταν τά ήγόρασε.'

*
ΕΙς τδ ϋρηματιστήριον, μεταξύ δυο μεσιτών:
— Πώς ίχεις τό θάρρος νά κάνη; τόσα κομπλιμεετα ο' αύτδν τδν βαγαπόντη καί νά τοΰ δίνη; καί τδ χέρι σου;— Τοΰ τό δίνω χάριν προφνλάξεως.
—Δηλαδή;— ’Ενόσφ τοΰ κρατώ τδ χέρι, είμαι βέβαιος, δτι δέν θά τδ χό>ση κρυφά «is τήν τσέπη μον.

*

Ή κυρία πρδ; τήν υπηρέτριαν.
•—"Ε}λ λοιπόν, Μαρία, τί έπαθες; Είναι τόοη ώρα ποΰ κτνπώ ιό κσυδοΰνι!—Μόνον τήν τρίτην φοράν ποΰ κιυπήοατε, σας ήκουσα, κυρία!
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Ί Κ. J. Ρϊθνμνον. ’ΚλήφΟη συνδρομή. Έγράψαμεν 
καί άναμένομεν νεωτέραν σας. —Κ. Γ. Α. Γαλάζιο?. 
Συνδρομή έλήφόη. Εϋχαριστούμεν. — Μ.Δ.Ν. Βώλον. 
Συνδρομή έλήφϋη. Εύχαριστοΰμεν.— Π. Γ. Port-Soil- 
dan. Συνδρομαί «λήφΟησαν. Εϋχαριστούμεν.Γράφομεν. 
—-Ό.Δ. Αιδηψό?. Συνδρομή ελήφΟη. Εϋχαριστούμεν.
— Δ·Μ. Γαστοννην. Συνδρομή σας εΛήφθη.Ευχαριστοΰ- 
μ·ν· — J.T. Σοφάδες. Συνορομαί έλήφΟησαν. Εύχαρι. 
στοϋμεν. Έγράψαμεν,—Π-Σ· 'Άνδρον. Συνδρομή ελή- 
φύη. Εϋχαριστούμεν.— Ρ. Κ. Ρ. Λενκα/οίαν. Επιστο
λή έλήφόη. Άναμενομεν συντόμως νεωτεραν σας.— 
*/. Κ. Κω?}πολιν ■ ’Επιστολή έλήφΊη. "Εχει καλώς. 
Συνεμορφώίημεν. —Κ.Δ. Πύργον. Ωροσκόπιου σας 
εστάλη. Νέα φωτογραφία έλήφΟη. “Εχει κα/ώς.—Π.Δ. 
Άργοοτόλιον- Προσεχώς συννενοονμεΟα προφορικοί;.— 
Π. Σ. Λαμίαν. Συνδρομή ελήφΟη. Ευχαριστούμε·'. 
Τόμος σταλήσεται. —Κ. Σ. Χίον. Λεύκωμα εστάλη 
Χρήματα έλήφίησαν. Απαντήσατε εις απορίαν μας·
— Κ.Σ. ‘Αλεξάνδρειαν. Χαίρομεν οι’ επιτυχίαν. is 
άμφιβάλλομεν, δτι απορία οιελϋβη.—Κ.Σ .Κάιρο?. Όνν 
τως τό Κάϊρον ήτο ποτέ ωραιότερου καί συμπαθέστερου,

WSPflMA JTHS ΕΛΛΜ©ε
Έν τοίς ήμετέροις γραφείοις εύρίσκονται ολίγα 

«τι σώματα τοΰ «Πανοράματος·· χρυσόδετου, εν 
ώ περιέχονται καλλιτεχνικοί εικόνες τών Βασι
λέων και Πριγκίπων, υπουργών και επίσημων 
άνδρώυ τής 'Ελλάδος, ως και πλειστων πόλεων 
και ωραίων τοπείων προς 12 φρ έκαστον

Έπίσης εΰρίσκινται παρ' ήμίν κα'ι τόμοι τής 
*Φΰσεως» παρελθόντων ετών, χρυσόδετοι, αντί 
φρ. 15 έκαστος, ελεύθερος ταχυδρ. τελώνΤΟ ΠΑΗΟΡΑΜΑ ΤΟΤ ΠΟΛΕΜΟΥ

“Ηδη ή εκδοσις ολοκλήρου τοΰ έργου άπεπε- 
ρατώθη περιέχουοα ύπερόχου; εΙκόνας εκ ρ φωτο
γραφιών έκ τοΰ Βαλκανοτουρκικού πολέμου και 
του Έλληνοβουλγαρικού. Πραγματικώς κατέστη 
ή δι’ εΙκόνων μοναδική 'Ιστορία τών νικηφόρων 
πολέμων μας.

Ή εκδοσις είναι είς μέγιστον σχήμα 2ΡΧ.32 
Ιπι πολυτελέστατου χάρτου (illustration) και 
άποτελεϊται ίκ 200 περίπου σελίδων, περιέχει 
δε έπιπροσθέτω; και τ>;ν ‘Ιστορίαν τών δν> πο
λέμων γεγραμμέι ην χρονογραφικώς.

Άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών 
παντί προαποστέλλοντι τό τίμημα.

Χαρτόδετον.............................. Φρ. 12.
Χρυσόδετου πολυτελέστατο}’ εντός

θήκης ................. » 1Δ.
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Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧοκίτιανιΟμός και ϋνβνματιείμός — 

Ό ηυοοοκίμός τοΰ άνθρώηον.— 
ΊΙ ’Επιστήμη—Νέοχ φώς.

Υπέροχο; διδασκαλ'α τών Πνεύματα»·.
Ανακοινώσεις ' Υπερκόσμιοι Γρηγορίου τοΰ 

Θεολόγου, Αγίου Αντωνίου, Άγ. Αθα
νασίου, ‘Ιερεμίου τοΰ Προφήτου, Ί. Σκαλ- 
τσούνη, ‘Ιγνάτιου Μοσχάκη, ‘Αχ. Παρά
σχου, Βίκτωρος Ούγκώ, Καίσαρος Δομπρό- 
ζου, Δέοντος Τολστόϊ και Ζωχάν, αστρονό
μου, έκ τοΰ Πλανήτου “Αρεως.

’Λχοστέλλίζαι avti δο. 3,50 παντι προαπο<5τελλοντι to 
ι'|Λημα τούτο.

ΙΣΤΟΡΙΑΤΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΚΟΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δύο τόμο» μεγάλο» μετά πλείάτων εΙκόνων 
Τεμαται χρυσόδετος δραχ. 12

» άπλοβς ■> 8
Συμπιριλαμβανομε?ω? ιών ιαχ. τελών.

ΙΣΤΟΡΙΑ ’
ΕΛΛΗΝΟ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΟΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έπίόης μετά πολλών εικόνων 
ΊΊμάταε χρυσόδετος ®>ΡαΧ*

» απλούς * ·*
Συμπεριλαμβανομένων ιών ιαχ. τελώ?.
Άποστέλλοντα·. αμέσως παντί προαποστέλλοντι τό ανω

τέρω τίμημα. ____

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΣ
Παρακαλοΰνται οί καθυστεροϋννες 

συνδρομάς τής «Φύσεως» όπως, ευαρε
στούμενοι, άποστείλωσιν ήμΐν ταύτας, 
καθόσον προτιδέμενοι νά τακτοποιήσω- 
μεν τούς εκκρεμείς λογαριασμούς, θά 
έπιδιώ'ξωμεν παντί σδένει την εϊσπραξιν 
αυτών.

. ■ ΚΟΝΙΑΚ. YfiYnC’TA Α ©ΥΖ©Ν .
Πρώτης ποιότητος

NoUVAUTfeS

Τφάσματα. Ύποκαμισάκια έρραμμένα. Όμ· ·. 
. βρέΧλες, Καπέλλα, Γάζες. Χειρόκτια, Έργο- .; 

στάσιόν φορεμάτων ώς. και παν άλλο ε*ιδος θά 

τό εύρητε στον ΜΟΝΤεδΑΝΤδΥ '/

109—&ρμον—109

ΜέΓΑ<ΕΝΡί10^έίώΝ
; Μ ΕΛΣ Μ Σ·Σ -I Α Λ Ε Ξ A Ν ΔΡΕ Ι ΑΣ

ΕΝ ΒΟΛΠ1 ■ '
Ν. Γ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ

Εϊνς τά μόνον άξιίόπρεπές καί τέλειον έν άξιόόεάτΐιχ. λ 

λαμπρμ* τοποθεσία, μέ λουτήρας, ήλεκτφίόμόν,-φώ-' 
τιτμόν, πολυτελείς αίθουσας, λαμπρόν έστιατόριον 

. · κτλ, Κατάλληλον δι.’ οίκογενείας καί παραμερισμόν, ή
Κεΐται παρά τήν παραλίαν εις περίβλεπτον ; ; ; ·■ Λ .χ~ ■ ρ. ' _ p

’ .η · · \■ - - s............. ·- ρ —· - · *· '
. πλωμενα δωμάτιαίγ Περιπ.οίησις και υπηρεσία ΜΕΓΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

TO «.7Κ Γ-ΑΧ:ΤΦ« 
ΓΕΟΡΠΟΥ ΖίΒΟΡΙΤΟΪ

Έν ίη πλατείς τοΰ. Συντάγματος 
Έν ΆΟήνάος

ΤοΛρώτιοτον έν ’Ανατολή λόγφ ποιό
τητος, θέσεως, καλαισθησίας, μεγαλείου, μ - 
εύπρεπείας κτλ. Συχνάζεται άπό τήν 
καλλιτέραν τάξιν. Υλικά πρώτης ποιό
τητος, Εργοστάσιού ειδικόν σοκολάτας. 
Πάραγγελίαι γάμων και εορτών. Γλυκί
σματα, φοντάν, κομφέτα και παντός εί- - 
δους σακχαροπλαστικής είς τήν έντέ- 
λειαν.

•{►έσιν; μέ καθαρςί, πολλά εύάίρα και καλδς ίπι

προθυμότατη.. Τό ξεγοδοχεΐον τοΰτο φημίζεται 
διά τήν έν γένει καλλίστήν τάξίν και ήσύχίαν.

ΟΔΟΝΤΟ I ATPEION
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Πλατεία Δημαρχείου, έν Ιΐνργιρ
Κατασκευή χρυσών ό'όντων καί γεφυρωτών ολό

χρυσων οδοντοστοιχιών, ,τοποθέτήσις οέ- βιδωτών δλσ- 
χρύσοιν οδόντων στηρίζομε νων έπί τών ίιιζών διά νέου 
τελειότατου μηχανήματος.

θεραπεύει τελείως τού; πάσχοντας εκ τών ούλων 
καί στερεοποιεί τού; ελαφρώς κινούμενους"όδόντας, 
έφαρμόζων τούτους μέ πλήρη επιτυχίαν.

ΜΕΓΑ SENOAOXEION 
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 

ΜΗΜΠΑΚΙί. - ΠίΗΙ - ΚΟΗΠλίΤΙΙΟϊΠόΑΙΣ 
Διευθυντής Π. Μέξας.

Κεΐται εις πίρίβλεπτον ·θίσν. Μεγα καινουρ-· 
γες Σενοδοχειον μΐ πάσαν., εύμέριαν υπηρεσίαν 
τελείαν καί περιποίίγΐιν έκτακτον.

•OL/xJO ·-.. ·

' Te^eiotdtn 'O^dajipojoytKn pK^wiKn 

20—‘ Οδός Πειραιώς ■—20 ' ' -

. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

( J J HMOC |(1>. XX|* Kh IHC

' ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ..
Tims .Υφηγητής τον Πανεπιστημίου -

Μέΐ.ος τής Γα!.λι>ρ}ς· ‘Οφθα/μοΐ.ογικής ' Ετάί^ίας· Ιν'τή 
^Οφ&άλμολογική Σχόλη τών Παρισίων οπόνδαοίκ ' :’

CLINIQUE 0PHTAli0L06IQUE

iJocteur SPILIO^ CH.ARAM1S oculiste de I 
ecole oplhalinolog’qite de Paris, eic-professeur 
agregt d’opthalmplogie a la Faculty de Μέθα- 
cine.Mcmdre de la Socieie Francaise d'ophtal-: 
mologie Directeur de I’Hospice et .de la Chni.- 
qiie Ophtalmologique de I’Hdpiial. •Zaamon·}.

20 Rue f· nree 20

Άριθμδς τηλεφώνου 654. — ATHENES .

ΞΕΝΟαΟ^ΕΙΟΝ. ΑΓΓΛΙΑΣ
. λ ;

ΑΡΧΙΑΧ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ,

Κ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΤ0ΙΜ2Π EIMYMATSN

, Κάτωθι .ξτνοδσχείον < Κοντινινταλι : . ■
Έν Οειραιεϊ .

Μεγάλη συλλογή ενδυμάτων .τάσης- 
ποιότητος είς τιμάς συγκαταβατικάς. 
Προσαρμογή μέτρων τελεία. Δοκιμάσατε.

VC
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ΗΛΙΑ ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Έν Πάτραις .

' Καλλιτεχνικόν Φωτογραφεΐον δι’ δλα τά εϊδη 
και μεγέθη και εις τιμάς πολύ συγκαταβατικός.

•ΕδΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΜΠΡΙΣΤΟΛ
Qv Slepg. 3^ων)α>ό^ε<ΰς

AtoAnei; I. ΤΖΗΡΑΣ & Π. ΧΑΤΖΑΡΑΣ
·.. .Κέΐται tic τήν κεντρικωτέρα-ν καί ώράιότέρανδδόν ,τώ.ν;Μνηματακίων μέ'πολυτελείς αίθουσας καί δωμάτια, περιποίησιν καλλίστην καί πρόθυμον υπηρεσίαν. Καθαριότης καί τάίις άμεμπτος.

ΙΩΑΝΝΗΣ 0ΡΑΖΗΣΗΣ ύ
“Έμπορος οίνων, ποτών, εδωδίμων.

'Ey Όδηάάφ» Πλατ. ΑΙκατερίνης.
Κατάστημα τέλειον ύό’ δλας τάς επόψεις. Παρακα

ταθήκητων χαλητέρων ευρωπ.οίνων, έλλήν. χονιάκ 
ώς’καί διϋΛίβμένων ελαίων.;Τό κατάστημα πωλείήδη, 
καί- ποικίλα εδώδιμα "καί διάφορα είδη ζαχαροπλαστι
κής. ’Ακρίβεια, καΟαριόπη; καί ταμς αγγλική. Τιμαι 
συγκαταβατικαί. Διατηρεί ιήν έχλεκτοτέραν τάξ'.ν.

ΓΊ· Διβμρμχ
' ΕΛΛΗΝ ΙΑΤΡΟΣ

68. tfae Ordener 68. Paris

ΞΕΝδα^είΦΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ' 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
" ΕΝ ΑΡΓΟΧΤΟΛΙΟι

Είναι το ζαλείτερον τξς πόλεως παρά τη πλατείς. 

Καίαριότης. Τά;:ς καί πέριποΐηβΐί μοναδική. Καταλ- 

λη/ότατον δι’οίκογεοείας/.Συνίίτάται εις πάντα;.

Ί.

ηεΓί amro........τειομ-ΗΜΜ& iWlOtf
. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔίΕϊθϊΝΤΗΐ: Γ» ΓΕΩΡΓίΐΒΤΗΧ ·

ΑθϋΙΤΑΙ — Λεωφόρος Πανεπιστημίου, 4β — ΑΘΗΝΑι

λ Ή εξαιρετική ποιότης των υλικών του καταστήματος και ή μοναδική καθαριό- 
της καί τέχνη κατέστησαν τά « Ηνωμένα Βουστάσια)) τδ πρώτον και άριστοκρατικώ- 
τερϋν των ’Αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων- ,

ΕΙόι'χότης ε'$ παραγγελίας iia γάμονς, ίσπερίίας Mtl. Τηλέφωνο* άρι&. 597.
♦ ♦. · · ♦ Μ · Ο * ♦ ♦. 0^^» · · <βΜΜ· ·,
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