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Φημίζεται διι τήν άκρίβίύαυ και τελειότητα 

·.·' πόσης παραγγελίας. Τφάσμάτα όλων των βίδώμ 
και ποιοτήτων,‘Ενήυμμσίαμ τοΰ τελευταίου συρ

μού στερ^υταται κατασκευάζονται εντός τριών 
ημερών υπό πεπειραμένων τεχνητών.. Κοπται 

-.. ειδήμονες έγγυώυται ασφαλώς τήν έκτελεσιν. ■
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αΔΕίΟΝ ΑΘΗΝΑΝ
H Διεύθυνσις τον Ωδείου γνωστοποιεί οτι αΐ 

έγγραφα! τον σχολικού «του 1914—1915 αρ-
■ χονται τήν Ιην Σεπτεμβρίου καί λήγουοι την ,· 

15ην Ιδιου μήνός.' 91 προσερχόμεί’οι μετά την 
λήζιν τής άνωόριζομέρης προθεσμίας νποβάλ- 
λονται είς πρόσθετουβληρωμήν δικαιώματος,εγ- 
γραφή έτερων - 5 ■δραχ. ^ίΐ'ρύτΛί δέ δεκταυ-φα· 
σου υπάρχουσι θέσει κενα'ι "και δέν παρεμποδί
ζεται ή πρόοδο των άλλων μαθητών,φ:

Οί μή δηνάμενοι νά παρουσίασθώσιν άύτοπρο-
·. σώπως προς άνανίώσΐυ τής έγγραφή Των δύυαυ- 
ται νά ΰποβάλωσΐ τήν αίτησί-ν -των ςι’επιστο· 
λής ή 0t‘ αντιπροσώπου. .

- ■ Ούδείς έκ τών παλαιέ»» μαθητών δύναται ν' 
άνανεώσή τήί) ■ εγγρμφήν τον έαν δέν προσαγάγη 
τδ εισΐτήριοντον παρελθόντος έτους και δεν κα

ταβολή τδ κεκανονισμένον δικαίωμα -έγγραφης 
καί διδάκτρων. ■

■ -Διά πάσαν πληροφορίαν απευθύντερν απο τής 
1ης Σείττέμβίύυ έ. ε. εις τδ γραφείου τοΰ Ώδείον 
καθ’ έκάστην 10 — 12 π. μ. καί 5--±7 μ. μ.

"Οδιευθυυτής τού Ωδείου

Γ. Ν. Νάζος

ΊΡπΟΔΜΜΑΤΟΠΟΙΗΙΟΝ 
£ΚΙΛ Λ Λ

άλλην δε έποφ·ιν δννάμεθα άπδ τού 

νύν να ίκτιμήσωμεν τά ευεργετήματα 
τού κινηματογράφου' δί 'αϋτού ή γεω
γραφία καθίσταται αληθώς ή ζώσα πε

ριγραφή τής γής' δυνάμεθα νά βλίπωμεν τήν

ζωήν παλλουσαν από τους πόλους ε'<ςτδν Ισημε
ρινόν κι' εν ταύτώ νά μανθανωμεν άνετως ά
λας τας τεχνικός εφαρμογής.

Δυνάμεθα δέ και ανευ υπερβολής νά εϊπωμεν, 

οτι ο κινηματογράφος διά τα>ν διαφόρων αυτού 
αναπαραστάσεων διαμορφώνει τδν άνθρωπον.

N. E. ΓΕίΧΡΓΑΤΟΧ
ΥΠΟΑΗΜΑΤΟΠΟΙΟΕ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
' -0 0 0.0 ' ; ,.-

Εϊυάι toμεγα-λείτερον,τελειώτερον και Εύ- 

ρωπαίκώτερον ΰποδημάτοπο'ιείόύ τής Πρωτευού- 

σης. "Εχει την καλείτεραν τάξα·. 'Επίτυχίμ . 

κομφότητος γάκλική πλήρης καί ™ρεότης Σζα§ίον _*ή

Ιύατασκευάζονταίι παντός, είδου: υποδημάτων άν- 
δρικών καί γυναικείων: εις- τήν εντέλειαν. ’Εργασία

Τελέιότης έκτακτος. Κ.ομψότης απαράμιλλος.

4 ,<’Μ'

αγγλική μοναδική. Ούδείς φεύγει δυσαρειφτημέ· 

‘■■νος διότι επιτυγχάνει είς την προσαρμογήν τ«- 
λ«ία>?.

Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Εν τ οΰτοις έν τή άναπαραστάσει ταΰτρ τής 
ζωής λείπει κάτι τι έτι, διότι παρά τοις κιυου- 
μένοις πολυπληθέσι τούτοις πλήθεσι, παρά τοίς 
παφλάζουσι ζωηροΐς κύμασιν, αισθάνεται τις 
ποιόν τινα δυσθυμίαν και νομίζει εαυτόν πά- 
σχοντα έκ κωφότητος, ώς μή άκροώμενον και 
εκπλήττεται, ότι δεν ακούει ούτε τού πλήθους 
τάς φωυάς, ούτε τού κύματος τδν παφλασμόν. 
Αισθάνεται βεβαίως και δικαίως, ότι ή ζωή δεν 
υπάρχει εκεί.

Λλ,λ. έλπίσωμεν, οτι και τούτο θ 'ι γίνη διά 
τού συνδυασμού τού κινηματογράφου μετά τού 
φωνογράφου και ήδη έγένοντο αρκετά βήματα 
προς τα εμπρός, πού ζητήματος τούτου λυθέν- 
τος ήδη κατ' αρχήν.

"Ηδη αφού έξηγήσαμεν τδ έν μέρος τού προ
βλήματος ήμών, ας θίξωμεν καιτδ έτερον, ήτοι 
απεκαταοτήσαμεν τδ όρατδν μέρος τής ζωής, 
απομένει νά δβίζωμεν πώς συνέστησαν κα! τήν 
ζωήν τού ήχου.

Τί είναι σώμα τι ηχηρόν: Ή επιστήμη έζή- 
γησεν αυτό σαφώ>ς και ώρισμένως. Διδάσκει ήμιίς 
οτι σώμα τι ηχηρόν ζωογονείται ύπδ μικρών 
εναλλάξ και ταχύτατων κινήσεων 20—30,000 
κατά δευτερόλεπτου, μή διαφερουσιόν άλλήλωυ 
μόνον εκ τής εναλλαγής των, αλλά και έκ τοΰ 
σχήματός των. Τδ δέ θαυμασιώτερον. ότι αί δο

νήσεις αύται τού Ίχου μεταφερόμεναι ύπδ τώι» 
κυμάτων τοΰ αέρος αναπτύσσονται έν τώ δια- 
στήματι απαραλλάκτως ιός παρήχθησαν έκ τής 
πηγής των. έως ίίτου φθάσωσιυ εις τό τύμπανου 
τοΰ ιστός,όπερ τάς μεταβιβάζει ε’τα «ις τδ νευρι
κόν ημών σύστημα. ’’Αρα παν ό,τι χαρακτηρίζει 

τον ήχον υπάρχει έν τώ ηχητικοί σώματι, τδ έπί- 
λοιπον ούδέν άλλο ε'ινε η τδ διάμεσον. Τδ μελε

τάν λοιπόν τδ» ήχον, «ΐυαι αυτή ή μελέτη τού 
ηχητικού σώματος.

Η φωτογραφία μάς απεικόνισε τάς πτερύξεις 
τωυ εντόμων, ως καί τας ταλαντιόσεις χορδής 
βιολιού" ήδη δι' άλλης οδού θ' άπολαύσωμεν 
ό,τι ζητούμεν. Εις τδ άκρου ενός ηχητικού σώ
ματος στερειυσιομεν διτ σταγόνας κηρού τρίχα 
αγριόχοιρου, ής ή άκρα νά έπιφαύη τδν γύρου 
κυλίνδρου κεκαλυμμέυου διά στρώματος άσβόλης 

‘καπνιάς) και στρεφομένου καυονικώς.
Αι ταλαυτοιοεις τού ηχητικού σώματος χαρατ- 

τιομευαι υπο τοΰ γραφίου έπι τού μαλακού τής 
ασβόλης στρώματος, άφίνουυ ίχνη, ποΧλάκις 
πολύ συμπεπλεγμέυα, α>ς έμφαίνεται. έν τή εί- 
κόνι. ίΐστε αυτό τδ ηχητικόν σιομα ενέγραφε 
την κιυησιν του και παρατηροΰντες τδ σχήμα 
τούτο, οπερ ιος έν τή φωτογραφία αποτελεί 
τεκμήριου ανεξάρτητον τού διαχειριστοΰ, δυνά
μεθα ν άνασυστήσωμεν άπάσας τάς φάσεις τής 
δονητικής κινήσεως και νά εΰρωμεν τάς σχέσεις 
αυτών προς τον ήχον αυτόν.

Η υεα αΰτη μέθοδος ή μέθοδος τής γραφι
κής παραγωγής υπήρξε διά τήν επιστήμην πολύ
τιμος παράγων, διότι εάν κατωρθώθη νά ύιαχω- 
ρίσωμεν καί διευκρινίσωμεν τήν περιπλοκήν των 
ηχητικών δονήσεων, αΐτινες ζωογονοΰσι τδν κό

σμον. ei? αυτήν οφείλεται τούτο. Άρα είναι τδ 
κατιι προτίμησιν δργανον τοΰ φυσικού και άπέ- 
δωκε τοίς φυσιολόγοις πολυτίμους έκδουλεύσεις. 
'Αλλά, εάν ύπήρξεν ώς ή φωτογραφία άυεκτίμη- 
τον οργανον οια τήν έπιστημονικήν άνάλυσιν, 
ήδυνήθη ώ: αΰτη νά μεταβληθή ε'ις έργαλείον 
συνθέσεως, δηλ. νά χρησιμεύση προς άναπαρα-
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γωγήυ των ήχων αυτών, 'ών προσεδιωρισε τάς 

λεπτομέρειας. Κμ ακριβώς τό δεύτερον τοΰτο 
μέρος τής ϊδιότητός του προσείλκυσε τόν θαυ- 

·, μασμόν τοΰ κόσμου και αδίκως, ας το εΐπώμΐν, 
διότι τό πρώτου μέρος δέν ήτο ούτε όλιγώτερον 

I δύσκολου να, πραγματοποιηθή, οΰτε ολιγωτερου 

4 σημαντικόν όιά την επιστήμην καϊ την πρόοδον 
τής; άυθρωπότητος. Αία τοΰτο το όνομα τοΰ 
Έδισώνος· -ηκουσφη άπό τον όνος ίί' το άλλο 

■ άκρου της ΰφηλίου, ενώ αι θαυμάσιας-μελεται; 
αίτινες άπεκατέστησαν την γραφικήν μέθοδον, 
περιωρίσθησαν έν τοϊς στενοί; όρίοις τών εργα

στηρίων.
Τί υπολείπεται διά νά μετακομισθώμεν απο 

της γραφικής μεθόδου εις την. αναπαραγωγήν 

τών ήχων ;
Φαινομενικώς όχι ποΧΰ καϊέν τούτοις αΰτο το 

όλίγον έστοίχισεν ήμίσεως αάώνος εργασίαν.
Έάν ήδη λοιπόν θεσωμεν εκ νέου τον κύλιν- 

δρον χαράκτην εϊς την πρώτην αύτοΰ θέσιν και 
τόν ΰποβάλωμεν είς στροφήν διά τής αυτής ως 
πρότερον κινήσεως καϊ άυαγκάσωμεν τό συνδεδε- 
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μευον προς το ηχητικόν σώμα γραφίον ν ακο- 
λουθήση β!ς τό μήκος τοΰ κυλίνδρου τούτου τά 
ίχνη, τά όποια πρότερον έχάραξε, θά διέλθη φυ
σικώς κατά τάς αύτάς χρονικός στιγμάς εκ τών 
.αυτών θέσεων καϊ θά παρασυρη καά αυτό το ηχη
τικόν σώμα μεθ' ου συνδέεται, δπερ ηναηκασμε- 
υον ον νά δονήται όπως πρότερον, θ' άναπαράξη 
τούς ήχους, ούς ήδη άπίδωκεν.

Αΰτη εϊνε ?$ θεωρία τοΰ πράγματος, αλλα πο· 
σας δυσκολίας δέν προέβαλεν έν τή πράξεις-Kai 
πέος νά όδηγήση τις τό κινητόν γραφίον καθ' 
όλον τό μήκος τών ελιγμών, ούς προεσχεδίασεν ; 
βεβαίως οί προγενέστεροι τοΰ Έδισώνος και ή 
αναπαραγωγή τών ήχων εϊχεν ήδη άρκετά προ- 
χωρήση, όπόταν ουτος. ανέλαβε τήν λύσιν τοΰ 
προβλήματος. Τουλάχιστον εσχε τήν Τιμήν νά 
τό λύση περίπου και νά έννοήση, ότι ή άναπαρά- 
στασις τοΰ ήχου άπήτει τήν άντικαταστασιν τοΰ 
καθαρώς ύπερφυσικώς διατυπωθέντος έπϊ τοΰ κυ

λίνδρου σχεδίου διά κοίλου τοιούτου.
Πάντες γνωρίζομεν τόν πρώτον τύπον τοΰ φω

νογράφου' απλή μεταλλική πλάξ πρό τής όποίας 
ώμίλει τις υπήρχε καϊ ής αΐ δονήσεις άυαπαρί- 
στων τάς δονήσεις τής φωνής' αφ . ετερου αιχ

μηρά βελόνη προσηρμωσμένη επί τής πλακός 
ταύτης και στηριζομένη έπϊ λεπτού φύλλου εκ 
κασσιτέρου, τετυλιγμένου πέριξ τοΰ κυλίνδρου, 
έχοησίμευε διά τήν άποτύπωσιν τών παλμών τής 
φωνής. Έάν ώμίλει τις καϊ εστρέφετο ό κύλιν
δρος, αί δονήσεις τής πλακός παρέσυρον την βε
λόνην, ήτις εϊσδύουσα πλέον ή ήττον βαθεως εν 
τή σφυρηλατώ έκ κασσίτερου πλακι έχάραττε διά 
κοίλων σημείων τήν παλμικήν κίνησιν αύτής. 
Ήρκει δε τότε νά έπαναφέρη τις δια τής ανυ- 

■φώσεως τοΰ γραφίου τόν κύλινδρον εις τήν προ- 
τέραν αύτοΰ κατάστασιν καϊ νά του θέση εις κί- 
υησιν καϊ τότε τό γραφίον οδηγούμενου εκ τώυ 
άποτετυπωμίνων σημείων, ατιναπαρήγαγε, ανα- 
παράγαγε τήν προτέραν αύτοΰ κίνησιν. Και οΰτω 
τό ούς ακούει όλίγον άσθενεστερον τήν φωνήν ή 

τό άσμα, οπερ έξεφων,ήθη προγενεστέρων πρό 

αύτοΰ.
Ο πρώτος φωνογράφος τοΰ Έδισώνος, ώς 

εϊχε τό 1877, άπεϊχεν έτι πολύ τής τελειοποί- 
ήσεώς του. Πολλά μετεβλήθησαυ, δεν μεταχει
ρίζονται δέ τήν αύτήν βελόνην τής άποτυπώ- 
σεως καϊ εϊς τήν αναπαραγωγήν τής φωνής. 
Ήδη πέτάλλα έκ καουτσούκ τιθέγαενα πρό τώυ 
ώτων, παρεμποδίζεσαι τήν απώλειαν τής φωνής, 
καί τέλος ή περιστροφή τοΰ κυλίνδρου γίνεται 
κανονικώτερου ή πριν. Και μολαταύτα τελειο
ποιείται όσημέραι έτι. Εις τών γνωστότερων 
εϊνε Κάϊ ό φωνογράφος τοΰ Σιμμερ Ταίντερ, ένθα 
ό κύλινδρος τοΰ φωνογράφου αντικαθίσταται διά 
στρεφομένου δίσκου, κεκαλυμμενου διι μίγματος 
έκ'λευκού κηρού καί παραφίνης έφ ’ οΰ ένεργοΰν
ται αί αποτυπώσεις τής φωνής δια κοίλων ση
μείων. Τά σημεία δε ταΰτα χαλκοποιούνται 
καταλλήλως διά τής γαλβανοπλαστικής πρός 
μεγαλειτέραν στερεοποίησα·.

Ο φωνογράφος ήτο μέχρις εσχάτως ή τελ«ι- 
οποίησις τοΰ είδους του, αλλ ή επιστημονική 
πρόοδος, ήτις δέν σταματά πρό ούδενός, έφερεν 

«5 φ,ώς διά τής Έκθέσεως τοΰ 1900 νέαν άπα- 
κάλυφιυ, ήτοι συσκευήν άπλουστεραν καϊ τελει- 
οτέραν.

Πρόκειται περϊ τοΰ tnje^OJVOypd^OV, όφει- 
λομένου εϊς τόν Δανόν Πούλσεν, οστις πρόκειται 

νά εξαλείφη τό παρελθόν. Ώς δε ο φωνογράφος 
καί ό τηλεφωνογράφος έξασφαλίζει τήν άποτύ- 
πωσιν καϊ τήν αναπαραγωγήν τής φωνής, αλλ 
ένώ ό φωνογράφος δέν δύναται ν' αποτύπωση 
ή τούς έκ τών πλησίον εκπεμπομένουςήχους καϊ 
δέν δύναται νά τούς μεταφέρη αλλαχόσε,ο τηλε
φωνογράφος τουναντίον δύναται νά τοποθετηθή 
οπουδήποτε καί εϊς μεμακρυσμένην πόλιν καϊ 
θά άποτυπώση τήν έκ τής πόλεως ταύτης φω

νήν ένταΰθα, εις άλλην δέ ώρισμενην ημέραν 
δύναται νά τήν άναπαράξη πιστότατα εϊς άλλην 
τρίτην πόλιν ή εις δύο ταυτοχρόνως.

Δι' ολίγων λέξεων θά έξηγήσωμεν το σύστημα 
τοΰτο. Αί εντυποθησόμεναι λέξεις προφέρονται 

ενώπιον τηλεφώνου όπου αναπτύσσονται αμέσως 
ήλεκτρικά ρεύματα, ατινα τά σύρματα τής γραμ

μής μεταβιβάζουσιν είφ οΐάνδήποτε άπόστασιν 
μέχρι τοΰ δέκτου τής παραλαβής, οστις αποτε- 
λεϊται έκ μικρού ηλεκτρομαγνήτου μεταξύ τών 
πόλων τοΰ οποίου διεισδύει χαλύβδινου σύρμα. 

Τό δέ σύρμα τοΰτο μαγνητίζεται οσάκις ο ήλε
κτρο - μαγνήτης επηρεάζεται εκ τοΰ ηλεκτρ. ρεύ
ματος. Οΰτω αί λέξεις έγράφουτο έπι τοΰ σύρμα

τος, ούχϊ δι ’ ορατών σημείων, άλλά διά μαγνη- 
τικών διατυπώσεων τρόπον τινά αισθητών.

Έάν δέ ήδη θελήσωμεν ν’ άναπαράξωμεν τάς 
λέξεις ταύτας, δεν έχομεν άλλο νά πράξωμεν ή 
νά σ^νδέσωμεν του ήλεκτρο - μαγνήτην μεθ' ένός 
τηλεφώνου. "Ο,τι δέ, προγενεστέρως ήτο αίτια, 
ηδη έσεται αποτέλεσμα.

Τό σύρμα τοΰτο άνίσως μεμαγνητισμευον, δι- 
ερχόμέυου μεταξύ τοΰ ήλεκτρο - μαγνήτου, θά 
παράξη ήλεκτρικά ρεύματα, όμοια προς τα προ 
ολίγου διατρεξαντα αύτό, καί τά ρεύματα ταΰτα
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φερόμευα διά τώυ συρμάτων μέχρι τοΰ τηλεφω
νικού δέκτου, θ' άναπαράξωσιυ όμοιας δονήσεις 
πρός τούς ύπό τοΰ όμιλητοΰ έξενεχθείσας,ήτοι αί 
αύταί. άπαγγελθεϊσαι λέξεις θ’ ακουσθώσιν έκ 

νέου.
Τό δέ μέγα προτέρημα εϊναι ότι αΐ μαγνητι 

καά αυται ένέργειαι έκ τοΰ μακρόθευ έξασκούμε- 
ναι δέν έπιφέρουσι μηχανικάς προστριβάς, ώς αί 

τοΰ φωνογράφου τοΰΈδισώνος, αίτινες έπεφερον 
καϊ παράσιτους θορύβους, "ίϊστε ή αναπαραγωγή 
τοΰ λόγου ύπό τοΰ τηλεφωνογράφου είνε άκρως 
καθαρά καϊ αμέτοχος τοΰ μεταλλικού ήχου, οστις 
τοσοΰτον εινε οχληρός εϊς τόν φωνόγραφον. Τέ
λος προστριβαϊ δέν ΰφίστανται, ό δέ λόγος άπαξ 
εκφωνηθείς δύναται νά έπαναληφθή άναριθμήτως 
πλειατακις. Ο κ Πούλσεν δέν ήδυνήθη νά ση
μείωση έξασθέυησιυ μετά 1200 επαναλήψεις.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Οΰτω πάν ό,τι βλέπομεν καάάκούομεν δύνα
ται ν' αποτυπωθή διά πάντοτε καϊ νά επανα
λαμβάνεται απαράκ.ις καϊ επειδή αί δύο αυται 
αισθήσεις ή ορασις καϊ ή ακοή συντελοΰσι πε
ρισσότερον εϊς τήν αναπαράστασιν τής ζωής, δυ
νάμεθα νά εϊπωμεν, οτι έφθάσαμεν είς τό ση
μείου νά μεταφέρωμεν τήν ζωήν έν τώ χρόνω.

’/1λλ-ί ή έπιστήμη καϊ ει$ τό κεφαλαίου τοΰτο

ΛΛιπ Ελληνική Εφεγρεςις

NCR ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

4&Α1 άλλοτε έγράψαμεν περί τών δύο σπου
δαίων έφευρέσεών μα;, ήτοι τής νέας ήλεκτρι- 
κή; στήλης άνευ κυάθου καί τοΰ τηλ. τυπωτι
κού μηχανήματος, συστήματος Hughes, και 
τούτου άπλουστάτου, οι’οδ καί Sv μικρόν παιδίον 

.θά δύναται τοΰ λοιπού εύχερώς νά τηλεγραφή.
*Η ήλεκτρική στήλη δοκιμαζόμενη ήδη άπό 

έτους καί πλέον εύρέθη Ιχουσα κάλλιστα απο
τελέσματα, διετάχθη δέ καί ή έφαρμογή της 
δοκιμαστικής εις τό τηλεγραφεΓον Αθηνών πρό 
τριμηνίας καί πλέον, άποδώσασα έπίσης μέχρι 
τοΰδε και έδώ ευάρεστα διδόμενα.

Άποτελεϊΐάι έξ ένός δοχείου έκ ψευδαργύ
ρου προσκεκολλημένου έπί πινακίου έξ άργίλ- 
λου ή ύαλου καί φέρει ποοσηρμοσμένον τεμά- 
χιον χάλκινου σύρματος, χρησιμεύοντος ώς άρ- 
νητικον ήλεκτρόδιον. Ίδού τό πάν. Είνε άπλου- 
στάτη, άνευ κυάθου καί ούδαμοΰ έξαρτήματα, 
συνδετήρια καί συγκολλήσεις.

*Γπό οικονομικήν έποψιν είνε έπίσης προτι- 
μοτέρατής έν χοήσει έν τοϊς τηλεγραφείοις στή
λης Καλώ, καθόσον έκτδς τοΰ δτι δέν φέρει κυ- 
άθους καί έξαρτήματα, καταλαμβάνει τό έν τρί
τον τοϋ χώρου ταύτης καί καταρτίζεται ώς καί
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εϊπε τήν τελευταίαν της λέξιν; Ούχϊ βεβαίως, 
καθόσον ή άφθονος πνευματική παραγωγή; εξα

πλώνει άκαταπαύστως τό δίκτυον τής έφευρετι- 
κότητος.

Ή διατήρησις αιωνίως τοΰ παρελθόντος, ή 
μετάθεσις είς τούς απογόνους μας τής ζωής καϊ 
τών πράξεώυ μας εϊναι όντως θαυμασία πρόοδος, 
αλλά νά άρκεσθώμεν εϊς τοΰτο; Καϊ δέυ δικαι
ούμεθα νά ζητήσωμεν καϊ άλλο τι, ήτοι νά μετά- 
φερωμεν τήν ζωήν ούχϊ πλέον διά τοΰ χρόνου, 

αλλά διά τή; άποστάσεως, δηλ. νά έμφαυίζωμεν 
εν αλλω. τινι σημείο) τής γής ό,τι γίνεται κατά 
την αυτήν στιγμήν πλησίον μας ;

Τήν ημέραν καθ’ήν έπιτευχόησεται καϊ ή λύσις 
τοΰ προβλήματος τούτου ή άνθρωπότης ποίησε- 

ται σπουδαιότατου πρός τά έμπρός βήμα, θέλει 
δηλαδή σχεδόν πραγματοποίηση zd ί&ανταχοΰ 

csapetvai. την θαυμασίαν ταύτην τοΰ λαού αδυ

ναμίαν, καθ’ ήν ό νοΰςευρισκόμενος παντού θέλει 
συυενυοεϊσβαί αμέσως καϊ αυτομάτως-.Έυ τούτοις 
εϊμεθα εϊσέτι πολύ μακράν τούτου καϊ άς περιο- 
ρισθώμεν εϊς τάς διά τοΰ τηλεφώνου ευκολίας, έως 
οτου κατορθωθή ό νοΰς νά βλέπη έκ τοΰ μακρύ- 
θεν καϊ ή φωνή έυ ταύτώ τοΰ όρομέυου οΰτω, υά 

φθάνη μέχρις ήμών. Ήδη μόνον εϊς μελετάς έπϊ 
τοΰ αντικειμένου τούτου εΰρισκόμεθα.

Φ· ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

άνανεουται στιγμιαίως- τό δέ σπουδαιότερον, 
δτι μολονότι ό δγκος αύτής είναι τδ Ι!5 τής 
στήλης Καλώ, ένεχει τριπλασίαν τήνάπόδοσιν, 
ώστε ίσοδυναμεΓοΰτως έν στοιχεΓον πρός τρία, 
ήτοι 30 στοιχεία άναπληροΰσι 90 τοΰ Καλώ, 
ώς άπεδείχθη καί έν τφ τηλ. ’Αθηνών.

Ή τριπλασία άπόδοσις, δηλαδή ή παραγω
γή τριπλάσιας δυνάμεως ήλεκτρικοΰ ρεύματος 
απέναντι ίσων στοιχείων τής στήλης τοΰ Κα
λώ προέρχεται έκ τής καλής διευθέτήσεως τών 
ήλεκτροδίων καί τών ύγρών, έξ ού εύρυτέρα 
άποσύνθεσις τοΰ ΰδαιος έπέρχεται-καί πληρε- 
στέρα καί άμεσος δξείδωσις τοΰ υδρογόνου γί
νεται, (reduction de Γ hydrogen©) έκ 
τοΰ περιττεύοντος δξυγόνου, δπερ έθεωρείτο 
δυσκατόρθωτον έως τώρα ύπό τών ήλεκτρολό· 
γων,μολονότι ουτοι έχρώντο δλων τών ειδών τών 
δξέων, Ενα περιορίσωσι τάς πολώσεις διά τής 
όςειδώσεως τού υδρογόνου καί ιής έλαττώσεως 
τής έσωτερικής άντ.στάσεως, ήτις έλάττωσις 
τής άντιστάσεως αύξάνει φυσικώς τήν έλεκτρε- 
γερτικήν δύναμιν τής στήλης, δπερ μόνον συμ
βαίνει ήδη τό πρώτον είς τήν στήλην ταύτην 
ώς καί δι’ ειδικού έργαλείου άπεδείχθη τοΰτο.

Έπομένως ύπδ τοιούτους δρους λειτουργούσα 
ή ήμετέρα στήλη περιορίζει τήν άσκοπον άπο- 
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σύνθεσιν. μεγάλης ποσότητος ψευδαργύρου, μά
ταιοι τήν έξάτμισιν καί τδν σχηματισμόν Αλά
των, δταν ιδίως τροφοδοτείται κανονικώς και 
έπιτηρείται προσηκόντως.

Εύαπόδεικτον δθεν τυγχάνει, δτι στήλη έν ή 
περιορίζεται ή ένέργεια τοΰ ύδρογρνου καί έ- 
λαττοϋται ή έσωτερική Αντίστασις, θεωρείται 
ή τελειοτέρα άπασών τών μέχρι τοόδε έφευρε- 
θεισών καί κατόρθωμα μέγα της ήλεκτρολο 
γίας, ώς έμφαίνεται έκ τών περιγραφών δλων 
τών ήλεκτρικών στηλών, έν αίς άδύνατον καθί
σταται νά έπιτευχθή ή δξείδωσις τοΰ ύδρογό- 
νου, δπερ έπιφέρετ τάς πολώσεις, δι’ ούδενδς 
ίσχυροΰ δξέος.

‘Απλή σύγκρισις τής' έντάσεως τοΰ ρεύματος 
πρδς τήν ήλεκτρικήν της δύναμιν άποδείκνυσι 
τήν έλαχίστην έσωτερικήν αύτής Αντίστασιν. 
Έπομένως στήλη, ήτις έχει τόσην μικράν έσω
τερικήν Αντίστασιν καί κατ’ άκολδυθίαν τόσον 
μεγάλην ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν, φυσικώς 
όφείλει τοΰτο είς τήν ματαίωσιν τής πολώσεως 
διά τής δξειδώσεως τοΰ υδρογόνου, δπερ πάλιν 
κατορθοΰται διά τής μείζονος έξατμίσεως τοΰ 
ύδατος και τής μείζονος καταναλώσεως θειίκοΰ

Τινες έχαρακτήρισαν τήν μείζονα ταύτην 
ίξάτμισιν τοΰ υδατος καί κατανάλωσιν τοΰ θε'ιί- 
κοΰ χαλκοΰ ώς έλάττωμα τής στήλης, άλλ’ οί 
Αφελείς ούτοι Κύριοι δυστυχώς δέν γνωρίζουσιν 
δτι οί ήλεκτρολόγοι και έφευρέται τών στηλών 
καταγίνονται διά μεγαλειτέρας άκριβώς καί δα- 
πανηροτέρας καταναλώσεως έξεων και διαλύσεων 
νά έπιτύχωσι τήν έξουδετέρωσιν του ύδρογόνου 
καί δέν τδ κατόρθωσαν έτι. ΦρονοΟσι δέ, δτι ή 
διαρκεστέρα καί μονιμοτέρα συντήρησις τής 
κυανής διαλύσεως έν τή στήλη Καλώ, είναι 
προτέρημα, άγνοοΰντες, οτι τούναντίον τοΰτο 
είναι έλάττωμα, καθόσον είναι άδράνεια τής 
διαλύσεως καί ή άδράνεια αύτη τοΰ δξέος πα
ρακωλύει τήν άνάπτυξιν μείζονος ήλεκτρικοΰ 
ρεύματος. Είναι άκριβώς, ώς νά είπωμεν, δτι ή 
έπιδιωκομένη μεγαλειτέρα δύναμις, δηλ. ταχύ- 
της, είς τά πλοία καί σιδηροδρόμους είναι έ- 
λάττωμα, διότι καταναλίσκεται περισσότερος 
άνθραξ.

Τδ δέ θαυμασιώτέρον έν τή προκειμένη 
στήλη είναι δτι δύναταί τις κατά βούλησιν και 
εύκόλως άνευ διακοπής τής συνοχής της, άλλά 
δι’ Απλής μετακινήσεως τών ήλεκτροδίων νά 
έλαττοί ή αύξάνη τήν έντασιν τοΰ ρεύματος, 
νά περιορίζη ή ού τήν έξάντλησιν τοΰ θειίκοΰ 
χαλκοΰ καί νά μειοίή ν’ αύξάνη τήν έσωτερι
κήν ή έξωτερικήν άντίστασιν της, πράγμα δπερ 
ούδόλ,ως έπιτυγχάνεται έν ούδεμια άλλη ήλε- 
κτρική στήλη.

Άφ’έτέρου μακραΐ μέχρι τοΰδε δοκιμαί άπέ- 

δειξαν τήν μείζονα αύτής διάρκειαν άπέναντι 
πάσης άλλης, ώς καί τήν Αντοχήν τών ήλεκ
τροδίων της καί τήν εύχερή δλως καί άπρό- 
σκοπτον σύστασιν καί άνακαίνισίν της.

Ήδη υπολείπεται, δπως καλαλλήλως δια- 
σκευασθή διά τάς άνάγκας τής εκάστοτε χρή- 
σεώς της καί έναπόκειται είς τούς Αρμοδίους, 
δπως έκτιμώντες τά προσόντα τής Έλλ. ταύ
της.έπινοήσεως γενικεύσωσι τήν έφαρμογήν της 
είς τά τηλ. τοΰ Κράτους, ϊνα καταδειχθή, δτι 
καί παρ’ ήμίν συντελεϊται κάτι ύπέρ τής έπι- 
στημονικής προόδου καί δτι ή Έλλ, ιδιοφυία 
δύναται νά παράγη ίσάξια τοίς εύρωπαίοις κα
τορθώματα.

Φ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Η ΤΛΙΚΗ Κ4ΐ ΠΝΕΤΜ/ΠΊΚΗ
ΤΠΟΣΤΑΣΙΣ ΤΟΤ ΑΝ,ΘΡΩΠΟΤ

Γ.
πνευματισμός παρέχει άνέκα- 
θεν είς τήν Ανθρωπότητα τήν 
παρήγορον έλπίδα τής αιωνίου 
συνεχείας τής ζωής, είς ήν έπί- 
στευσεν άκραδάντωςαυτη, άλλ’ 

άφήρεσεν αύτής πάλαι μέν ή σκεπτική φιλο
σοφία, ήδη δέ δ έπάρατος ύλισμδς, δ τά πάντα 
κατά τήν διάβασιν αύτοΰ άπονεκρώνων καί έ- 
ξουδετερών πάσης νοητικής αίσθήσεως, τήν δύ- 
ναμιν καί διορατικότητα.

Γαλουχηθε’.ς δέ δ πνευματισμός καί καταστα- 
θείσης ψηλαφητώς Αποδεκτής τής θεωρίας τής 
έπικοινωνίας τοΰ άνθρώπου μετά τών πνευμά
των ύπδ τών κορυφαίων φιλοσόφων τών τότε 
λαών καί περιβληθείς έκ τής Ανάγκη; τής άμα· 
θείας τών άνθρώπων τδν τύπον τοΰ μυστηρίου, 

περιωρίσθη κατ’ άκολουθίαν είς τά στενά δρια 
τοΰ μυστικισμοΰ, δι’ ού διωχετεύετο έξ ούρανοΰ 
ή πάσης φύσεως Σοφία.’Αλλά βέν διήρκεσε πολύ 
τοΰτο,διότι ήλ.θεν ή έποχή, καθ' ήν ή Σφιγξ τής 
Αίγυπτου καίτάέν Έλλάδι Μαντεία έσίγησαν 
καί μετ’ αύτών έξέλιπε καί ή άληθής έπιστήμη 
δι’ ής οί Αρχαίοι κατενόουν τήν προέλευσιν καί 
τδν προορισμόν τοΰ άνθρώπου, τήν υλικήν και 
πνευματικήν αύτοΰ ύπόστασιν, τήν ιδιότητα τής 
ψυχής καί τήν μετά θάνατον έξακολούθησιν 
τής ζωής.

Τά μυστήρια ταΰτα παρέλαβον οί Αιγύπτιοι 
έκ τών ’Ινδών καί ο! Έλληνες έκ τών Αιγυ
πτίων, τά δέ μέχρι νΰν σωζόμενα μνημεία, 
Ασκληπιεία καί άντρα μαρτυροΰσι περί τής άλη
θείας καί τής δυνάμεως αύτών. ·

Ματαίως έπί αιώνας πολλούς έξοχοι νόε; κα- 
τέγειναν ν’ άνεύρωσι τήν άπολεσθείσαν κλείδα 

τής έπιστήμη;, δηλονότι τήν πραγματικότητα 
τής ύπερκοσμίου έρεύνης, σαφέστερον δ’ είπείν 
τήν διασάφησιν τής ύλικής άπδ τής πνευματι 
κής ίδιότητος. Ούδέν δέ τδ σοβαρόν κατώρθω 
σαν, άλλ’ έδει νά έλθη τό πλήρωμα τού χρόνου 
ίνα ό σωστικός πνευματισμός καί διά τών ρημά
των τοΰ θεανθρώπου άναβιώση ύπδ ιδ φώς τοΰ 
χριστιανισμού καί διά τής νέας αύτοΰ αίγλης 
διαφώτιση τήν οικουμένην.

ΙΤρδ έκατονταετίας περίπου ήρξατο τδ νέον 
έργον, πρδ εξηκονταετίας έδόθη γεναία ώθησις 
διά δημοσιευμάτων καί διαλέξεων τών νέων άν
δρών καί ήδη γενικευθείσης τής ιδέας καί κα- 
τανοηθέντος τοΰ ζητήματος, άθρόοι προσέρχον
ται οί όπαδοί τής πνευμκτικής ύποστάσεως. Τδ 
ζήτημα πλέον δριστικώς έκερδήθη καί δέν άπέ- 
χομεν έτι πολύ τής σωτηρίου ήμέρας, καθ’ ήν 
πάντες έσόμεθα Αδελφοί μιάς καί τής αύτής 
άληθείας, τής μεταθανάτιου ζωής, ήτοι διαβά- 
ται έκ τοΰ κόσμου’ τούτου είς τδν έτερον καί 
προσωρινά δργανα τής μετασκευής τής ΰλης 
μέ ιδιότητα πνευματικής ύποστάσεως.

Αί ώφέλειαι, τάς όποίας ό άνθρωπος προσ- 
κτάται έκ τής πνευματικής αύτοΰ ύποστάσεως, 
ήν άκραδάντως πιστεύει, είσί παμμέγισται καί 
Ανυπολόγιστοι. Μεγίστην δέ βοήθειαν προσπο
ρίζεται έκ τής πνευματικής αύτοΰ υπεροχής έν 
τή διαμάχη τοΰ βίου.

■ Ό σχηματίσας τελείαν πεποίθησιν είς τήν 
ΰπαρξιν τής μελλούσης ζωής αισθάνεται φυσι
κήν τάσιν είς τήν Αγαθοεργίαν, ένφ συμβαίνει 
τδ Αντίθετον είς τδν Απιστοΰντα ή άμφιδάλ- 
λοντα περί τής συνεχείας τής ζωής του. Αί 
θλίψεις καί αί κακουχιαι, αί στενοχωρίαι καί τά 
Ατυχήματα μεγίστην έπίδρασινέπί τούτου έξα- 
σκοΰσι καί τον καταβάλλουσιν άνευ ούδεμιάς 
έλπίδος άμοιβής ή άνταποδόσεως καί οΰτω πα 
ραδίδεται ε’ς τήν Απελπισίαν, ήτις οδηγεί θάτ- 
τον ή βράδιον είς τήν αύτοχειρίαν καί τήν δδύ- 
νην τοΰ βίου, ένψ δ τελείως πεπεισμένος περί 
τής συνεχείας τής ζωής καί μέλλοντος πολύ 
καλειτέρου θεωρεί πάντα ταΰτα έφήμερα καί 
ούτιδανά, Αδιαφορεί καί ύπομένει άγογγύστως 
πάσαν τής τύχης τήν στρέβλωσιν, μετά θάρρους 
άτενίζων πρδς τήν άληθή καί διαρκή μέλλου- 
σαν ευτυχίαν του. Καί οδιω πράττων κερδίζει 
διττώς, διότι μεγάλως Ανακουφίζεται έκ του 
βάρους τοΰ πλήγματος, μηδόλως ή σχεδόν 
έπηρεαζόμενος έκ τής όδύνης του.

Ούτως έκ τοΰ πνευματικού κόσμου δ άνθρω
πος δύναται νά άντλήση μέγα σθένος καί νά 
καταστή έντελώς άτρωτος άπδ πάσης προσβο
λής καί καταφοράς.

Τήν Αμφιβολίαν τής ύπάρξεως πνευματικής 
καί ύλικής ύποστάσεως προξενεί ή Αόρατος κυ
ρίως κατάστασις τής πνευματικής ίδιότητος κα

θόσον, άν έφαίνετο αυτή έστω καί κατά κεραίαν 
είς τους όφθαλμούς παντδς άνθρώπου, δέν θά 
έτόλμων ν’ άπιστώσιν οί άντιφρονοΰντες, ούδέ 
θά ύπήρχε τις πλέον ύλιστής έν τφ κόσμφ. 
’Αλλά βλέποντες διαρκώς τήν ύλην, ουδέποτε 
δέ έπικοινωνήσαντες, μελετήσαντες ή καί φαν- 
τασθέντες τδν άνθρωπον έν τή πνευματική αύτοΰ 
ύποστάσει, φρονουσι,σχηματίζοντες άκράδαντον 
πεποίθησιν,δτι μετά τήν ύλην ούδεμία συνέχεια 
υπάρχει, καί δτι κατ’ άκολουθίαν ή πνευματική 
ζωή είναι ούτοπία.

Δέν έχει δμως οΰτω τδ πράγμα. Ό άνθρω
πος άποτελείται έκ σώματος, πνεύματος καί 
περιπνεύματος, τδ πνεΰμα έκ πνεύματος καί 
περιπνεύματος, ή δέ ψυχή άποκλειστικώς Ιν. 

τής ψυχής.-πνοής.
Ή ένωσις τής ψυχής, τοΰ πνεύματος καί τοΰ 

σώματος άποτελοΰσι φανερώς τδν άνθρωπον. 
Ή ψυχή έπομένως είναι μία άπλή δντότης συ- 
νηνωμένη τφ σώματι διά τοΰ περιπνεύματος.

Άσκοπον θεωροΰμεν μετά τόσας ίσχυράς 
Αποδείξεις τής ύλικής καί πνευματικής ύπο
στάσεως του άνθρώπου νά έπαναλάβωμεν έν
ταΰθα τάς κρίσεις καί πεποιθήσεις άνδρών σο
φών καί έπιστημόνων, οϊτινες Αποδέχονται πλή
ρως- τήν θεωρίαν ταύτην. Έπαναλαμβάνομεν 
μόνον πρδς έπίρρωσιν τής ήμετέρας γνώμης, δτι 
ύπάρχουν ήδηαί νέαι άποκαλύψειςτοΰΐΐνευμα- 
τισμοΰ, αίτινες περιτράνως κρατύνουσι τήν βε
βαιότητα τής ύπάρξεως ύλικής καί πνευματικής 
ύποστάσεως, παρά τώ άνθρώπφ.

Φ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

° ΦθΙΡ0Έ-

0
 Φοίβος εγεννήθη άτρωτος. Ήδύνατο δέ τό 

πάν νά κάμΐ)!"Ο,~ι δέ καιδιά τής φαντασίας 
αυτής ό άνθρωπος ήθεΧε ποθήση, ο Φοίβος με 

ενα τ.ου Χόγον, μέ μίαν του θέλησιν, μέ έν ά- 

πλοΰν νεΰμα του ήδύνατο νά εκτελέση.

Ή φύσις τον έπροίκισε με έκτακτον έφυιαν, 

μΐ ΰπςράνθρωττον κάΧΧος, με αφάνταστου Suva- 

μιν χαί ρώμην·

Άλλ.’ ή μοίρα τοΰ κακού, ήτις άττο καταβο- 

Χής κόσμου παΧαίει πάντοτε Χυσσωόώς προς τήν 

θέΧησιν τοΰ καλοΰ, ή^ερθη απαίσια.Καϊ όταν ό 

Φοίβος έπεριπάτεί μίαν ημέραν εις τό όάσος α
μέριμνος και φαιδρός, ή ειμαρμένη έφάνη πρό 

αύτοΰ υπό μορφήν ρικνής γραίας και τώ εϊπε :
— Φοίβε, παιδί μου, εϊσαι ευτυχής;

Εϊς τό σατανικόν της μηδείαμα ο Φοίβος άνε- 

σκίρτησεν.

Ή έρώτησις αΰτη διά πρώτην φοράν έριπτε 

σκιάν εις τήν φωτοβόΧον ζωήν του.

Ήρώτα εαυτόν ·, εϊμαι ευτυχής·; — έδισταζε 
δέ εις έαυτόν νά άπαντήση. ΑΧΧά τό μηδείαμα 

τής γραίας τόν έζώργισε καϊ τής άπήντησεν έν 

πεποιθήσει.
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— Ναι! βιμαι εύτυχής.
— Φοίβε, παιδί μου ! etire τότε εκείνη, δεν ε

πιθυμείς τίποτε ;

Οί οφθαλμοί της προσηλωθέντες ε'ρωνικώς 
επ’ αυτοΰ, τόν κατέτρωγον μέ τό πλήρες μοχθη- 
ρίας βλέμμα των.

Ο Φοίβος εν τούτοις διά πρώτην φοράν ήσθά- 
νέτο ήδη τήν απότομον έκείνην θλίφιν και 
μελαγχολίαν, ήτις δι ημάς τούς κοινούς θνητούς 
τόσον συχνά συμβαίνει! Και ήρώτα. εαυτόν:

•—Ποθώ λοιπόν τίποτε; Και τί άραγε ποθώ;—
Ήσθάνετο, οτι τό -αν κατείχε καί έν τούτοις 

επόθει. Τί λοιπόν :
Πότε δέ ό άνθρωπος παύει νά ποθή ;

Καί <5 Φοίβος, ό υπέροχος Φοίβος δεν ήτο 
όλνγώτερον άνθρωπος.

'Λλλ' ή δύναμις του ανεφάνη καί πάλιν, ήρε
μος δε πάντοτε άπήντησεν «ίς τήν γραίαν:

— "Οχι, 8er ποθώ τίποτε!

—Φοίβε, παιδί μου, είπε τότε αντη, πλησιά- 
ζουσα τό απαίσιου πρόσωπόν της, παρά τό υπέρ· 
καλλον εκείνου και δράττουσαδιά τής λειποσάρ- 

κου χειρός της τόν βραχίονα του:
— Φοίβε, παιδί μου, ειμπορείς νά παλαίσι/ς 

κατά τής ειμαρμένης;
Φρικιών ό Φοίβος απόκρυφε τό πρόσώπόν του 

διά τής χειρός καί έν τή αδυναμία τής δυυάμεώς 
του έκλαυσε συντρίβεις, ένώ ή ηχώ τού δάσους 
έπανελάμβανε τούς απαίσιους σατανικούς γελώ- 
τας τής απερχόμενης γραίας.

Ήθελήσε νάτρέξρ.κατ ’αφίήςνά την συντρίφηι 
εντός τών χειρών τού, πλήν έσκέφθη και είπε.

—Προς τί; Μήπως μοΰ είπε τί φευδές ; Τήν 
αλήθειαν μοΰ είπε.1

Πρός τί ή δύναμίς μου ; προς τί ή καλλονή 
μου ; πρός τί ή ευφυΐα μου; πρός ιί ολα αυτά 
τής φύσεως τά δώρα, αφού ή ειμαρμένη βαρύνει.

Ο Φοίβος έκλαυσεν έπι πολύ τότε.

Έκτοτε δέ διατρέχει τεθλιμμένος τό στάδιόν 
του' οσάκις δέ άναμνησθή ακριβέστερου τών επά
ρατων λόγων τής ρικνής γραίας, φαίνονται ακρι
βέστερου at μελαναί κηλίδες του, τά σημεία αυτά 
τών χαινουσών πληγών, τάς όποίας παρήζεν ή 
αδυναμία κατά τής ειμαρμένης, καί τάς οποίας 
ο χρόνος, ό προσφιλής υιός τής τελευταίας ταυ- 
της, αυτί νά έπόυλώσρ, έτι μάλλον κρατύνει καί 
ευρύνει

01 άνθρωποι θαμβωθέντες έκ τής άκτινοβόλ- 
λου του μορφής, τόν ώνόμασαν διά διαφόρων 
ονομάτων.

Τόν έλάτρευσαν ώς θεόν. Τόν προσεκίνησαν 
ώς βασιλέα, τόνέγνώρισαν ώς δωτήρα τής ζωής.

Πλήν μεθ' ολην του τήν δόξαν, μεθ' ολην του 

τήν δύναμιν, ό Φοίβος γνοιρίζων πρό πολλοΰ 
την τύχην του, ακολουθεί τεθλιμμένοςτήν θέλη· 
σιν τοΰ- μοιραίου, ήτις καταλήγει πάντοτε είς 
έν τέλος !

Εις τήν. συντριβήν !

Εις τόν θάνατον !

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΤΛΟΥ

Η NTOMRTfl
Είς τά δάκτυλα μετρώνιαι όσα φαγητά μα- 

γηρεύονται χωρίς ντομάτα φρέσκη ή μπείτε. 
Είνε άπό τά απαραίτητα, καρυκεύματα και διά 
τούτο ό μπελτές τής ντομάτας άποτελεί άξιόλο- 
γον βιομηχανίαν, έκτελουμένην συνήθως άπό 
τά μέλη τών γεωργικών οικογενειών.

Κάμνουν δέ τόν μπελτέ κατά δυο τρόπους: 
"Η βράζουν τό ζουμί τής ντομάτας έως νά 
πήξη ή τό εκθέτουν είς τόν ήλιον, έως νά πήξη 
πάλιν διά τής έξατμίσεως. Κατά μέν τόν πρώ· 
τον τρόπον ό μπελτές λέγεται βραστός, κατά 
δέ τόν δεύτερον λιαστός. Ό βραστός προτιμά- 
ται ύπό τών μαγείρων, δυναται νά γείνη ταχέ
ως και εις μεγάλα ποσά καί διά τοΰτο ό τρό
πος ούτος είνε μάλλον βιομηχανικός.

"Εχει δμως τό ελάττωμα νά'^άμη τόν μπεί
τε σκοΰρον και νά μή έχη τήν ευχάριστου μυ
ρωδιά τοΰ ήλιου. Ό τρόπος πάλιν τής έξατμί
σεως τής ντομάτας διά τοΰ ήλιου εινε μακρός. 
’Ενταύθα περιγράφομεν τρόπον, διά τοΰ όποιου 
συντομότατα δυνάμεθα νά έχιομεν μπείτε μέώ- 
ραΐον κόκκινο χρώμα καί μυρωδιάν του ήλιου. 
Είναι ό. εξής:

Πέρνομεν γενομένες ντομάτες, τής πλύνομεν 
τής κόπτομεν εΐς δυο καί τής άλαιίζομε-είς σκά- 
φην ή λεκάνην. Λιά κάθε δκάν ντομάτας ρίπιο- 
μεν 60 δράμια άλάτι. Τήν άλλην ήμέραν στραγ
γίζομε τό νερό που έβγαλαν είς ένα δοχείων καί 
ζυμώνομε καλά τής ντομάτες. Κατόπιν τάς βρά- 
ζομεν έως νά χυλώσουν. Τότε, τής κατεβάζομεν 
άπό τήν φωτιάν καί τήν άλλην .ημέραν κρύες 
δπως είτε τάς στίβαμε μέσα είς τρυπητό διά νά 
σουρωθή συγχρόνως ό μπελτές. ’Αμέσως μετά 
ταΰτα άπλώνομε τόν μπελτέ είς τόν ήλιον μέσα 
είς ριχές πιατέλες και μετά δύο ή τρεις ήμέρας 
λαμβάνει τό πήξιμο ποΰ θέλομε. Κατ’αΰτόν τόν 
πρόπον έχομεν μπελτέ ώραίου κόκκινου χρώμα
τος καί θαυμασίας μυρωδιάς καί γευσεως.

Ά. Ν. Γεω^γακόχονίος

Ό ναύτης έν ταϊς ότιγμιιϊί τής γαλήνης.
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ΕΤ^ΥΛΟΘΕΡ^ΠΕ^

Ή διά των σταφυλών θεραπεία δύναται νά 
γείνή καί έπϊ τόπου βεβαίως εϊς τούς αμπελώ
νας; όπου συντρέχουν καί ολα τα άλλα ευεργε
τήματα τοΰ καθαρού άέρος και τής έξοχί);, άλλά 
δύναται νά γείνη κάλλιστα και κατ' οίκον άνευ 
διαταράζεως των καθημερινών συνηθειών.

Το κυριώτερον εϊνε νά εΰρεθοΰν καλαί καί κα
τάλληλοι διά την θεραπείαν οταφυλαί. Τά προ

σόντα της καλής σταφυλής συνίστανται εις τδ 
νά εϊνε έντελώς ώριμος- και γλακεΐα. Πρέπει ν' 
αποφεύγωμεν τάς όξύνους σταφυλάς ή καί τάς 

α^λως ύποξύνους ή τραχείας ή; τάς έχούσας 
γεΰσιν ξηράν καϊ στυφήν. Αίτοιαύται σταφυ- 
λαι,.,ως περιεχουσαι υπερβολικήν ποσόσητα φυ

τικών οξέων, οΰ μόνον δέν e’l/e κατάλληλοι πρδς 
τον' σκοπόν, αλλά δυνατόν νά ερεθίζουν τήν 
βλεόνομεμβράνην του στομάχου, ενεκα δε τής 

εμπεριεχόμενης εις αύτάς υπερβολικής δόσεως 
τανίνης καϊ τών ολίγων σακχαρωδών ούσιών, εν
δέχεται νά προξενήσουν δυσκοιλιότητα, δυσπε
ψίαν, μετεωρισμόν καί δυσφορίαν έν γένει εϊς 
τα πεπτικά δργανα, ενώ ή σταφυλή πρέπει νά 
έχη [ένέργείαν ελαφρώς υπακτικήν. Η καλή στα
φυλή, ή. εχουσα θεραπευτικήν Ιδιότητα, πρέπει 
νά εϊνε γλυκεία, πολύ γλυκεία, νά μή έχη γεΰ- 
atv ΰποξύνον, ούτε καυστικήν, νά μή έρεθίζη πο- 
σώς'τήν γλώσσαν ή τδ στόμα καί νά μή αίμωδι- 
αζη 'τους οδόντας, αλλά νά έχη γεΰσιν εύχάρι ■ 
στον, αρωματώδη, νά θωπεϋη σχεδόν τδν ουρα
νίσκον, ν' άπαλΰνη καί νά καθαρίζη, ούτως εϊ- 
πεϊν, το οτομα απδ πάσης ακαθαρσίας. Ό χυμός 
τής -σταφυλής καταπινόμενος δέν πρέπει νά άφίνη 
εις ί'δν λάρυγγα ή εις τδν οισοφάγον έντύπωσιν 
καύσεως ή ερεθισμού, άλλά έντύπωσιν μαλακτι
κήν^ δπως δλαι αί σιροπιώδεις ούσίαι.

. Δέον ωσαύτως νά έκλεγωνται σταφυλαϊ περιέ- 

χούσαι ολιγωτερους πυρήνας καϊ λεπτούς, κα- 

θότί ουτοι εισερχόμενοι εϊς τδν στόμαχον, δύ- 
ναιβαι να διαταράξουν τήν λειτουργίαν του, 
καθρ ξένα καϊ αδιάλυτα στοιχεία, εϊς μεγάλην 
δέ ποσότητα προκαλοΰν έρεθισμούς καί έντερικάς 
ασθένειας ένεκα τής έξ αυτών ζυμώσεως.

Απατηλή εινε ή παρά τώ λαώ επικρατούσα 
ιδέα, κατά τήν όποιαν οί'φλοιοί τής σταφυλής 
πρέπει νά καταπίνωνται, διότι εισερχόμενοι εϊς 
τδ έντερου γρησιιιεύουν δήθεν ώς σάρωθρον, 

συμπαρασυροντες τας ακαθαρσίας τοΰ έντερικοΰ 
σωλήνος. Εινε τοΰτο πλάνη καϊ μάλιστα πλάνη 
επιβλαβής. Ή άλήθεια δέ εϊνε δτι ό φλοιός τής 
σταφυλής, σχηματιζόμενος έκ κυψελώδους ου
σίας (ήτοι περίπου έκ ξύλου χλωρού) δέν δύ
ναται να γωνευθή ΰπδ τών πεπτικών μας ορ
γάνων' επομένως περμ άδιάλυτος διά του στο
μάχου καί τού έντερου, μέ τήν βλάβην ανωφε
λούς εργασίας έκ μέρους τών οργάνων μας καϊ 
μέ κίνδυνον τοΰ νά πρΟκαλέση διά τής ζυμώ
σεως, έξ αιτίας τής εσωτερικής θερμότητος, έν 
τερικήν νόσον, φύσεως δηλητηριώδους, παραμέ- 

νων δέ επϊ πολύ ώς έξερεθιστική ουσία el? τό 

Φ Υ Σ ί Σ  ' 

τυφλόν έντερου, -να πρτκαλέση έξαφνα σκωλη
κοειδίτιδα, νόσον τοΰ συρμού σήμερον, άλλά τής 
όποίας αί σοβαρόταται συνέπειαι - εινε άπδ τώ>ν 
παλαιών χρόνων γνωσταί.

Φ
Η σταφυλοθεραπεία πρέπει νά γίνεται κατά 

προτίμησιν «Ις τήν έποχήν τού τρυγητού, διότι 
τότε ή σταφυλή φθάνει εϊς τδν μέγιστον βάθμδν 
τής ωριμότητος καί -τής πλήρους χημικής αυτής 
συυθέσεως, πρόσλαβούσα έκ τής άμπελου καί έκ 
τού ήλίου πάντα τ’ άπαιτούμενα στοιχεία, καϊ 
μή απωλεσασα εϊσέτι διά τής αναπόφευκτου ξη- 

ρανοεως των μερών της κανένα εκ των χυ
μών της.

Η διάρκεια τής θεραπείας ειμπορεΐ νά κυμαί
νεται—αναλόγως τών περιπτώσεων καϊ τής αν
τοχής τού ατόμου—άπδ τριών μέχρι έξ εβδομά
δων. Γενικώς πιστεύεται, ότι ή σταφυλοθεραπεία 

συνίσταται elf τό τρώγειν δύο ή τρεις βότρυς 
μεθ έκαστον τών τριών γευμάτων τής ημέρας. 

Άλλα τούτο δέν είναι ορθόν καϊ μάλιστα τό 
εναντίον πρέπει νά γίνεται. Ή αληθής σταφυλο
θεραπεία συνίσταται νά τρώγη τις ώρισμένην 
ποσότητα σταφυλής (Bpd t&V KVpZOtepWVγεν 
ράΐίΒν,τρϊς τής ήμέρας, ήτοι δύο ώρας προ τού 
πρωινού προγεύματος, τού καφέ μετά γάλακτος, 
ολίγον προτού μεσημβρινού γεύματος καϊ όλίγον, 
προ τού δείπνου. Ή ποσότης τών δΓ όλης τής 
ήμέρας εσθιομένων σταφυλών ποικίλλει άπδ 
τριών μέχρι πέντε χιλιογράμμων, διαιρουμένων 

«ις τρεις δόσεις, ώς ανωτέρω. Προτιμοτερον έν 
τούτοις εϊνε ν’ άρχίζη τις άπδ τής δόσεως ημί- 
σεως ή ενός χΐλιογράμμου καϊ νά προχωρή βαθ
μηδόν αΰξάνων αύτήν μέχρι μέχρι τοΰ άνωτάτου 
όρου τών πέντε χιλιογράμμων.

Εννοείται, οτι διά τής βρώσεως τών πολλών 
σταφυλών πρό τής ώρας τοΰ συνήθους γεύματος 
ή όρεξις έλαττούται, Άλλά τούτο δεν εϊναι ζη
μία. Τδ άτομον κατά τδ πρόγευμα, τδ γεύμα 
καϊ το δείπνου θά φάγη μικροτεραν ποσότητα 
έκ τώυ άλλων τροφών, άλλ’ ούτως έπιτυγχάνε- 
ται άκριβώς δ,τι έπιδιώκεται, νά τρέφεται δη
λαδή διά φυτικών χυμών, οϊτινες έχουν ενέρ
γειαν εκλεκτήν επί τής υλικής ανταλλαγής καϊ 
τώυ βλεννογόνων υμένων, έλαττοΰντες τήν πο
σότητα τώυ αμυλωδών καϊ 'τών έκ κρέατος 
τροφών.

Έπάναγκες εϊνε νά πλύνωυται πρότερον κα
λώς αί σταφυλαϊ δι’ ύδατος. Πολλοί καταλαμ
βάνονται ύπο ισχυρών έμέτων ευθύς μετά τήν 
βρώσιν καί μικράς ποσότητος σταφυλών, οϊτινες 
ασφαλώς προέρχονται έκ τών έπικαθημένων έπϊ 
τών ραγών μορίων θειίκοΰ χαλκοΰ.

♦
Η σταφυλοθεραπεία γενικώς ένδείκνυται εϊς 

τάς περιπτώσεις τής άτελοΰς ή βραδείας θρέψε- 
ως-, τας προερχομενας έκ τής διαταράξεως τοΰ 
πεπτικού μηχανισμού.

Έιδικώς,ή βρώσις τής σταφυλής εϊνε λίαν ω

φέλιμος, χάρις elf τήν φαρμακοδυναμικήν αΰ· 

τής ενέργειαν, elf πάντα τά πληθωρικά άτομα, 
«1? τούς ποδαλγούς, elf τού? αρθριτικούς, εϊς 
τούς φαμμιακούς, εϊς τούς πάσχοντας εξ αίμμο- 
ρόιδων ή έκ καθ' εξιν δυσκοιλιότητος. ή έκ χρό
νιου έντερικοΰ κατάρρου. Ή σταφυλοθεραπεία 
έ^ει έπιπροσθέτως καϊ το πλεονέκτημα τοΰ να 
ωφελή όχι μόνον τούς πάσχοντας, αλλά και τους 

υγιείς.
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ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Έγυρίζαμε άπδ τήν Φλώρινα στην Κοζάνη. 
Ήταν ή έποχή ποΐγε παυσει πειά κάθε εχθρο
πραξία στή Μακεδονία με τούς Τούρκους- Ή 
πορεία, μας έκείνη ήταν ελεεινή, τρομερά, απελ
πιστική. Είχε βρέξει άδιάκοπα τής ημέρες εκεί
νες, χωμένοι, άλλοτε μέσ’ στή λάσπη τοΰ δρό
μου, ώς τά γόνατα σχεδόν, άλλοτε βουτώντας 
μέσα σε χαντάκια γεμάτα νερά και άλλοτε περ
νώντας σέ ποτάμια μέσα, όπως είμαστε και σε 
χωράφια ώργωμενα, πού χώνονταν μέσα ολό
κληρος ή κάθε άρβύλα χωρϊς νά βγαίνη εύκολα, 
έβαδίζαμε, όπως θά 'βαδίζαμε σέ καμμιά λεω· 

φόρο. . .
Δέν μάς έφθαναν όμως τά χάλια μα; αυτά, 

είχαμε καϊ τούς τούρκους τους χωριάτες πού γυ· 
ρίζαν μέ τής φαμελιές τους στά χωριά τους πού 

τάχανε αφήσει ένεκα τοΰ πολέμου —καϊ τί χω
ριά θαύρισκαν . . . καημένα καϊ έρημα—καϊ είχαν 
πιάσει κατά διαστήματα τδ δρόμο μέ κάτι παλη- 
αραμπάδες ποΰ τούς έσερναν κάτι γέρικα βουβά
λια καϊ κολλούσανε μέσα στή λάσπη, χωρίς νά 
μπορούν νά ξεκολλήσουν καθόλου. Καί έβλεπε 
κανείς τουρκαλάδες. τουρκάλες, τουρκόπουλα, 
τουρκάκια, ολους σ' ελεεινή και αθλια κατάστα- 

σι άπ ’ τί? κυκουχίες καί τήν πείνα, μί τα νοικο
κυριά τους τα βρώμικα φορτωμένα στους αρα
μπάδες, χωμένους στή λάσπη μέσα, βρωμερούς 

καϊ δυστυχισμένους, ν αργοπερνούν απο μπρο
στά μας κυττάζοντες με κάποια δειλία, σάν νά 
φοβώνταν μήπως τούς πειράξουμε...

Καί τούτο γιατί νόμιζαν φαίνεται πώς κι'έ
μεΐς είμαστε βάρβαροι καϊ σκληρόφυχοι σάν αύ
τούς. . . εϊνε.

Τδ διάστημα ποΰ είχαμε νά διανύσουμε ήταν 
πολύ μεγάλο, διάστημα ήμερων, μ' όλες αυτές 
τής τρομερές κακουχίες καί τά βάσανα, Άλλά 
δέν μπορούσε, βλέπετε, νά γίνη άλΧοιώς. Ήταν 
άνάγκη νά φθάσουμε εκεί πού έπρεπε. "Ομως 
στήν περίστασι αύτή πολλοί άνδρες έμειναν πίσω 
άπδ τδ σώμα. "Ενας άπ’ αυτούς είμουνα κΓ έγώ. 
Είχα συναντήσει καϊ κάποιον άλλο στδ δρόμο 
καϊ βαδίζαμε μαζή. Ήταν ή τρίτη ήμερα τής 
πορείας και κόντευε νά βραδυάση. "Επρεπε λοι
πόν ή νά διακόφουαε τήν πορεία μας οι δυό μας 
καϊ νά μείνουμε νά διανυκτερεύσουμε σέ κανένα 
έκεΐ χωριό, ή νά εξακολουθήσουμε φθάνοντας 

στήν Κοζάνη. ’^4λλα γιά νά φθάναμε έκεΐ τδ 

διάστημα ήταν ακόμα άρκετδ και θά βαδίζαμε 

όλη τή νύχτα. ’.Αλλα ποΰ νά μείνουμε ; Διάβο
λε, κανένα χοιστιανικδ χωριό δει ήξέραμε άν 
ήταν έκεΐ. Κάτι χωριά έκεΐ τριγύρω ποΰ βλέπα
με εϊχαν μιναρέδες. Ήταν δηλαλή τουρκοχώρια. 

Γίά νά πηγαίναμε σ' ένα απ' αύτά δέν έπρεπε, 
άφοΰ ήτανε έχθρικά. Δέν ήξέραμε τι μπορούσε 
νά μάς συμβή τή νύχτα.Μ.ποροΰσε νά δολοφο
νηθούμε άπδ τούς τουρκαλάδες τούς χωριάτες, 
κατά τδ άχτι πού μάς είδανε. . .

Ή ώρα περνούσε, Είχε πειά βραδυάσει. 
"Εξαφνα βλέπουμε δύο χωρικούς ποΰ περνού
σαν. Μιλούσανε ελληνικά. Τούς ρωτήσαμε αμέ
σως μήπως ήξεραν, άν ήταν έκεΐ κοντά κανένα 

χωριό, έκτδς άπδ τουρκοχώρι, γιά νά μέναμε τη 
νύχτα εκείνη.

— 'Εδώ τζάνουμ, μάς λένε μέ τήν ανατολί
τικη προφορά τους, δέν έχει κανένα χριστιανικό 
χωριό. Αύτδ μόνο έκεΐ ποΰ βλέπετε-—καϊ μάς 
έδειξαν ένα χωριό ποΰ φαίνονταν αριστερά- τοΰ 
δρόμου, καθώς είμαστε, σ’ άπόστασι μικρή^-εϊνε 
βουλγαρικά.

—Εϊνε μακρυά άκόμα ή Κοζάνη ; τους ρωτή

σαμε.
—Άμ’ πώς δεν εϊνε !. . . Γιά να πάτε άπόφε, 

δεν πάτε, τζάνουμ. Πέντε ώρες αλά Φράγκα, 
μάς άποκρίθηκαν.

—Πάλι καλά, λέγω στδ σύντροφό μου, αφού 
εϊνε βουλγαροχώρι, πιστεύω νά μάς δεχθούνε. 
Έπειτα σαν σύμμαχοι ποΰ είμαστε. . .. Και 
χωρίς νά χάνουμε καιρό, περνούμε τή διεύθΰνσι 
πρδς τά έκεΐ. Μέ πολύ κόπο άπδ τής λάσπες και 
τά νερά τα>ν χωραφιών κατωρθώσαμε νά φθά
σουμε στδ χωριό, που ήταν κι’ αύτδ άδιάβατο 

άπδ τής λάσπες, ένφ τό μισό, δηλαδή τά μισά 
του σπίτια τά εϊχε- καημένα ό τουρκικός στρα
τός ποΰ πέρασε απδ 'κεΐ. Τότε όμως πάθαμε 
κύτι άλλο ποΰ μάς έκαμε ν' άπελπισθούμε. ΟΙ 
βούλγαροι χωρικοί—βλεπετε καϊ τότε ακόμα 
πού είμαστε σύμμαχοι έδειχναν οί eKeetvot αυτοί 
άνθρωποι τήν. .. καλωσϋνη τους στον ελληνικό 
στρατό—δέν ήθελαν νά μάς δεχθούνε στά σπίτια, 

τους καί μέ τή βάρβαρη καϊ ακατανόητη γλώσ* 
σά τοος μάς έκαναν νά καταλάβουμε, οτι δεν 
έπρεπε νά έπιμένουμε καί νά τούς ζητάμε φιλο
ξενία. Κάποιος απ’ αυτούς πού ήξερε ολίγα ρω- 
μαίίκα, μάς εϊπε, ότι πρέπει νά πάμε στον παπά 
τού χωριού. Ό παπάς ήταν κι’ αΰτος απο την 
ίδια φυλή, βούλγαρος. Καϊ άφοΰ μάς έφερε κι 
αύτδς μερικές άντιρρήσεις, έπϊ τέλους δέχθηκε— 
πάλι καλά—νά μάς φΐλοξενήαη. Έκαθήσαμε 
κοντά στήν φωτιά, μιά γερή φωτιά άπδ κούτσου
ρα, γιά νά στεγνώσουμε κομμάτι πού είμαστε 
βρεμμένοι καί λασπωμένοι έλεεινά καϊ άρχίσαμε 
μέ τδν παπά πού ένοιωθε καλά Τα ρωμαίίκα, 
μιά σχετική συζητησι γιά τδν πόλεμο. Είπαμε 

πολλά.
Έμείναμε λοιπόν τή νυχτιά έκείνη στδ σπίτι 

τού παπά κοϊ τήν έπομένην πρωϊ-πρωϊ έπήραμε 
πάλι τδ δρόμο μας γιά τήν Κοζάνη.

X. Δ. ΚΟΥ'ΤΚΦΛ.ΡΗΧ:
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3χηρία εικονογραφημένα
’Ιδού εύκολος τρόπος νά διελέ^τε μουοτόνους 

πίνας ώρας σας, διασκεδάξ οντες μικρά παιδιά, δια 

τής εΐκονογραφήσεως κηρίων.
Εύρετε κατά πρώτον εικόνας καταλλήλους εις 

τό μέγεθος και τό όχημα εντός περιοδικών εικο
νογραφημένων, κόφατε τά φύλλα διά φαλιδιου 
καί τυλίξατε δι' αυτών τά κηρία, σφιγγοντες 

καλά καιΕφαρμόξοντες, ώστε αι εικόνες να τν-

πωθοΰν καλά-. Προσέξατε δε πάντοτε ή ε··κων 
τοΰ χάρτου νά Εφαρμόζητά: Επί τής στεάτινης 

τοΰ κηρίου, “Επειτα άνάπτοντες σπίρτου τό περ·. 
νάτε Επανειλημμένως δπιοθευ .τής εΐκονος.

Αύτό ήτο όλου !
Έκτυλίξατε τόν χάρτην και θά ιδήτε, οτι ή 

εικων πιστώς άπετυπώθη φαιώς επι τοΰ κηρίου. 
“Εχετε δε ΰπ' οφιυ σας, δτι ή εικων αποτυποΰ- ■ 
ται τόσον καλλίτερου, οσον ό χάρτης εινε λεπτό
τερος και ή Εκτύπωσις τοΰ περιοδικού προσφα- , 

τοτέρα. ' ---------- ....I. ...

εινε οσον
'Επίσης δε αί τετυπωμέναι εικόνες να 
το δυνατόν μελανώτεραι.

c't$Y

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΩΝ ΚΥΝΩΝΤΑ
Φιλοστοργία αννδς

Συγκινητικόν ανέκδοτου διηγούνται αί γερμα
νικοί εφημερίδες περί μιας σκύλλας, τήν οποίαν 
ό κύριός της μετέφερεν άπό τής πόλεως Σλά'ϊ'τζ 
εις Τζέρα και τήν επώλησευ Εκεί. Τό ζώου, μή 

στέργον τήν αποξένωαιυ, μετά δυο ημέρας Επέ
στρεφε και ήρχισε νά ξέη τήν θύραν τής προτέ- 
ρας κατοικίας της. "Οτε δέ τής ήνοιξαν, εΐδον. νά 
κρατή εις τό στόμα ευ νεογνού της. Έφαίνετο 
καταβεβλημένη, αλλ’ άφοΰ άπέθηκε το νεογνόν, 
έφυγε δρομαία καί επανήλθε μετ’ ολίγον φέρουσα 
καϊ δεύτερου νεογνόν καί κατόπιν τρίτου. Έ· 

γνώσθη δτι είχε δραπετεύσει ευθύς μετά τήν πώ· 
λησιυ απο τής κατοικίας τοΰ νέου κυρίου της. 

Είχε διανύσει άρα εΐς δύο ημέρας τήν εκ 30 χι
λιομέτρων άπό Τζερας εις Σλάίτζ άπόστασιν. 
Καθ' όδον όμως, έγκυος ούσα, κατελήφθη υπό 
τών όδύνων τον τοκετού.’Αλλά τά νεογνάτης με- 
τέφερεν άνά έν κατά σταθμούς πηγαίνρυσα καί· 
ερχόμενη άκαταπαύστως. Ύπελογίσθη, δτι το φι
λόστοργου ζώου διήυυσε δρόμον 240 χιλιομέ
τρων, δια νά μεταβαίνη άπό στάθμου εΐς σταθ
μόν, νά Εξετάζη τό έδαφος, ν’ άνευρίσκη τό 

κατάλληλόν κρησφύγετου διά τά νεογνά της και 

κατόπιν νά επιστρέφη και νά παραλαμβάνη αυτά 
ανα έν. Πόσα δίποδα θά ήδύναυτο νά

• καυχηθοΰν διά παρομοίαι·. πράξιυ φίλο

I στοργίας;

I Τετράποδες άνιχνευιαϊ

S Έν Βάρενφελδ, μικρά πολειτής Πρωσ·' 
I σιας, Εγενετο πρό τίνος ή πρώτη εκθεσις 
I τών αστυνομικών κυνώυ, οΐτινες ώς γυω- 
| στον, εΐδικώς άνατρέφονταϊ και εκγυμνά- 

I ζονταί εν Γερμανία και εκ τών οποίων τι- 
I νεςέφθασαυ νά έχουν άξίαν χιλίωυ μάρ- 
L ■ κωυ. Έξετέθησαυ πεντήκουτα κύνες γυμνά- 
ί σμενοι, οΐτινες διηγώνίσθησαν περί τήν ά- 
| υίχνεσσιν υποτιθεμένων Εγκληματιών. θ' 
■ κυωυ 3Υΐά}, τής άστυνομίας τοΰ Αμβούρ-' 

Γ γου, δστις ευρίσκεται μεταξύ τών έκτε- 
| θευτωυ, Κατέστη διάσημος χάρις εις αγώνα ·
* νικηφόρου, όν διεξήγαγεν εναντίου τεσ- 

- σάρων άλλων κυυώυ, οΐτινες ήθελου νά

εμποδίσου νά εΐσέλθη ' εΐς εξοχικήν οΐ- 
ένθα εΰρίσκετο κακούργος τις κεκρυμ- 

'τ'-χ'-· - -■■■'. νύκτα τοΰ Αύ
γουστου εγένετο κλοπή διά ρήξεως εις τήν οικίαν 

τον

W } w * ν · V W V } * * Γ“
μένος. Εσχάτως κατά τινα νύκτα τοΰ Αύ
γουστου Εγένετο κλοπή διά ρήξεως εις τήν οικίαν 
χωρικού τίνος, κατοίκου τοΰ χωρίου “Αλτ Μπούκ- 
χορστ. Τήν Επαύριον ώδηγήθη εκεί εις-άστυνο- 
μίκος κύωυ, τόν όποιον έκαμαν νά όσφρανθή τά 
ευρισκόμενα ίχνη τών ποδών τοΰ δράστου. Ο 

κύωυ αμέσως ήρχισε νά παρακόλουθή τιί ϊ'/νη ■ 
καί μετά δρόμου δύο χιλιομέτρων ε'ισήλθεν εΐς· 
δάσος καί έσταμάτησεν υλακτών έμπροσθεν αν
θρώπου τίνος κοιμωμενου ήσύχως. Ό άγυω-' 

στος αφυπνίσθη, Εζηκριβώθη δε, δτι ήτο άεργος 
τις, δστις οδηγηθείς εΐς τήν αστυνομίαν, ώμο- 
λόγησευ, οτι αύτός τώ δντι ήτο ο διαπράξας τήν 
κλοπήν. Πρό πίνων δε μηνών εις χωρίου τι παρά
τήν Δρέσδην εκλάπη Εκ τού αυτόθι σιδηροδρομι

κού σταθμού δέμα άσπρορρούχων, ό κλέπτης δ’ 
εν τή ταραχή του εϊχε λησμονήση εκεΐ τόν πί
λου του. Αί γευόμευαι υπό τής άστυνομίας έρευ- 
ναι πρός άνακάλυφίν του άπεβησαυ άγονοι' δτε 
δμως άνηγγέλθη διά τών,Εφημερίδων. ότι έμελλε 
νά μεταφερθή άστυνομικός κύων, δστις τή βοή
θεια τοΰ πίλου θ’ άνεκάλυπτεν άσφαλώς τόν 
δράστην, ούτος πτοηθείς, μετέβη κρυφίως τήν 

νύκτα και ετοποθέτησεν εΐς τόν σταθμόν τό κλα- 
πέν δέμα.

Παντού καί πάντοτε ή θεία δίκη, Εν εΐρηνη και πολεμώ, εν πολει και εξοχή, εν γαλήν η 

καϊ τρικυμία. Ό άγογγύστως ΰπομένων τού βίου τάς καταδρομάς καϊ όδύνας, 

ούδαμώς άφίεται ε’ί τήν διάκρισιν τού αδίκου. *“Εστιυ εσαεϊ οφθαλμός, ος τα παυθ ορα*·.
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Μικρΰν δωμάτιον εν ίοΐς γραφείως τής 'Εφημερίδα; 
ώ < Λϋνήίφψ.'·., όπου νειλνις κομψοπρεπηΐ κάέληται είς 
τά γραφεΐον της,ουλλέγουοα αγγελίας διά τήν ‘Εφημε
ρίδα· άε^ιύθεν αυτής ·ΰπάρχει κάθισμα, άριστερόθεν δέ 
διαχωρισμόδιά τους προοερχομένους-

■£··.'■

<4 V' ΠΡΌΣΩΠΑ 
ί .'"'■.
ΕΤΤΥΧΙΟΣ ΚΑΙ ΜΙ ΡΕΑ Η

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Η ΜΙΡΕΛΗ (μών;)

(Κα&ημένη παρά τή τραπέζη της, διεξέργεται ίν τά- 
χει φύλλα χάρταν και οημεί'ύαεις, ας έ.πιμελ&ς θέτει 
εντός χαρτοφυλακίου·) :

Μιρέλη(γράφονοα)- Αγγελία, άριθ. 1619. *11 δι
άσημος ΐοαμάντις, Κυρία Σαφόρα, 'εί λεωφόρο; Τρι- 
άδος, προλέγει τδ μέλλον διά τών αποτυπώσεων τοϋ 

καφφέ. Αγγελία, αριθ. 16*20. Πωλείται ενεχα διαζυ
γίου, ολόκληρος ΐπίπλ.ωσι; οικίας, μετά δύο λευκών 
κυναρίων καί'τών . ϊίργων τοϋ Ίωάν.ρυ—Ιακώβου— 
Ρουσσώ, Χρυσόδετων. Διεύθυνσι:, 11, όοό; Στανισλά- 
οό.— Ά'ρ. 1621,Χήρα άτεκνος σφόδρα στενοχωρημένη 
ζητεί έκμάθησίν παγοδρομίας. Καθηγητής σοβαρό;· Δι-, 
ιύθυνσις Π. Β. Σ. Κίς Ταχυορομιίον.—’Αρε·,. 1652. 
Διά συ^οικέσιον. 'Αφιξις Αμερικανίδων... ('Ο κώδων 
iaC τηλεφώνου διακόπτει αίφνηδίφς τήν εργασίαν τής 
άεοποινζδός Άφίνει τήν γραφίδα κσ'ι. λαμβάνει άνά χεΐ
ρας τό ϊ'ηλέφωνον. Όμιλεΐ): Άλό 1 Έδώ ή έφημερίς 
Κύχλυφ Μάλιστα, Κύριέ, έδώ είναι... Τί θέλετε 
”Α ! λυήόϋμαί, αλλά δέν είμοι έγω ή επιφορτισμένη 
διά τοίο^την εργασίαν.,, Άλλό, ναί, έγώ, καταγίνομαι 
είς τάς ιάγγελίας τοϋ Κύχλωπος. Ζητήσατε τδν άρ. 
908 —1()3. (’Επανέρχεται είς το γραφεΐον της και κά- 
θηται).Λ' Λοιπόν, άφιξις ’Αμερικανίδων άθρόα, έγγύ- 
ησις /ρηματική.—Οϋδεμίά προπληρωμή.—Άρ. 16'.’3 
Καρδία συντετριμμένη. Είς Κύριος ζητεί είς γάμον νε- 
άνιδα π^ουσίαν, μέ χαρακτήρα έπίσης μελαγχολιχόν. 

— Άρ. '1921. (διακόπτεται έκ ιε'ον υπό τοΰ τηλεφώ
νου καϊ (γείρεται ενεβ εϊς Κύριος προσέρχεται όλακ ήού- 
χως καϊ ~δειλώς μέ τάν πίλον είς χεϊρας).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΜΙΡΕΑΛΗ—ΕΥΤΎΧΙΟΣ

Εύινχιος. Καλημέρα, Δεσποινίς,... Δεσποινίς, 
ερχ... .

Μιρέλη (χωρίς νά στραφή πρός αυτόν) : Μίαν στιγ
μήν, Κύριε.

Εύτί'χΐβς· Ευχαρίστως, (ΐσταται όρθιος καί άκροά- 
ται άοκεπΐ;; άνάμένων).

Μιρέλη (τηλεφωνούσα) : Σάς παρακαλώ, Κύριε 
Σκηπίωνα, έστοιχειοθετήθη διά τδ αυριανόν φίλλον ή 
αγγελία 1614 ; Είναι ή Δευτέρα φορά, ιδού τό κείμε

νον (λαμβάνει χάρτην εκ τής τραπέζης καί άναγινώοκει) : 
Κυρία, Πορτογαλλίς, ζητεί θέσιν παρά τινι οικογέ

νεια, ήτις νά έχη καί τέκνα, ϊνα τοίς διδάξη τήνγλώσ- 

σαν της (μετά τινας στιγμάς): Λοιπόν, ήδη, έρωτήσατε 
καί διά τήν διόρθωσιν τής αγγελία; 159γ.,. ‘Ο πε
λάτης παραπονεϊται διά μία.;· παράλειΔιν,. (Έπαναθέ- 
τει το τήλέφωνον. άλλά μόλις στρέφεται πρός τον ξένον 
Κύριον, οστις ετοιμάζεται νά τή δμιλήοη, έκ νέου το 
τήλέφωνον τήν καίει).

Ι,ύτΐ'χΚΗ?· (προσπαθών) : Δεσποινίς, ερχ ..
Μιρέλη {λαμβάνονσα τό τιμίφωνον : Μίαν στιγμήν, 

Κύριε.
Eitvjjioc. Ευχαρίστως, Δεσποινίς, (καί άγογγύοτως 

αναμένει).
Μιρέλη (τηλεφωνούσα) ■ Άλλό I μάλιστα, Κυρία, 

Διά νά οημοσιευΟοϋν είς τό φύλλον τής Δευτέρας αί άγ- 
γελίαι, πρέπει νά παραδοθοΰν άπόώε είς τά γραφεία 
μας πρό τής 6 η; ώρας.

Εύτΰχιος (παρατηρ&ν είς τό ώρολόγιόν του): Εί
ναι ή 6η παρά δέκα. -

Μιρέλη (τηλεφωνούσα)'■ Άγομίζιτί τήν πρώτην 
στήλην τής 4ης σελίδος ; καί Κατεπειγόντω; ; 
"Α, όχι, τοΰτο δέυ γίνεται, άλλως τε αι καταχωρήσεις 

προπληρόνονται τοίς μετρητοί;. (Πράς στιγμήν στρέ
φει όλίγον τήν κεφαλήν καί διά τής άκρας τοΰ βλέμμα
τος παρατηρεί τόν φλεγματικόν Ευτύχιον, δστις αναμέ
νει ήσύχως. Κατ' Ιδίαν') : Πολύ υπομονητικός πρέπει 
νά ήνε ό Κύριος ουτος. (Έπαναλαμβάνοι-σα τήν ομιλίαν 
τής είς τό τήλέφωνον) λυπούμαι πολύ, Κυρίά... Σύμ
φωνος, τότε ή αγγελία σας θά δημοσιευθή τήν Παρα
σκευήν.. . Καλώς, ιύχαριστώ. Κυρία,' (αφήνει τό τηλε
φώνου καϊ στρέφεται πρός τόν Εύτνγ,ιον).

Εύ«ί-2ζεο<. Συγγνώμην, δεσποινίς, άλλά σας πα
ρακαλώ, διότι ήδη είμαι ολίγον βιαστικός... (τό τηλέ 
φ<ονον σημαίνει έκ νέου καί τό αναλαμβάνει ή Μιρέλη).

Μιρέλη- "Α, είναι ό διευθυντής τών Γραφείων μας, 

ό όποιος ήδη μοΰ τηλεφωνεί άνωθεν (πρός τόν Ευτύ
χιον)'. Μίαν στιγμήν. Κύριε.

Ιΰύτύ^ιοη. Ευχαρίστως (ίδιαιτέρω·,): Δέν είναι 
πλέον, μία στιγμή, είναι τρεις στιγμαί.

Μιρέλη (τηλεφωνούσα) : Άλλό ! μάλιστα, Κύριε, 
έγω είμαι, ακούω.

Εύτ<ι·ζ»·ς (χαρούμινος)-. Είπα, 0τ’. είμαι ολίγον 
βιαστικός, δέν είναι αλήθεια, διόλου δέν βιάζομαι. 
Περιμένω τρία έτη αύτήν τήν στιγμήν καί τώρα Οά 
βιασθώ, όπου έκαμα όφιστικήν .άπόφασιν ; Εύμπορώ 
λοιπόν νά περιμένω ακόμη ολίγα λεπτά... καί μάλιστα 
όσα θέλει ή δεσποινίς, αρκεί, νά μή τής είμαι δυσάρε
στος καί νά μη τήν ενοχλώ. "Επειτα εχ τοϋ πλησίον 
μοΰ φαίνεται «ομώοτέρα καί πολύ ώ ραία κτενισμένη.

Μιρέλη (Τηλεφωνούσα) : Μάλιστα, Κύρεε, μετεβί- 
βασα τήν διαταγήν σα;, άλ*α τό οακτυΛογράφημα δεν 

έκαμα, διότι δέν Ιλαβον άκόμη καιρόν, (άκροαται και 
εϊτα) : "Ο'/ι Κύριε ·.. Ναί,Κύριε . , . καλά, Κύριε. θά 
γίνη (καϊ τέλος άφίνει τό τηλεφώνου κα! απευθύνεται πρκ 
τλν Ευτύχιον) : Τί επιθυμείτε, Κύριε ;

Κΰ·τνχ»ος /π'ηοιάζεον): Ιδού, Δεσποινίς ή Κυρία . .
Μιρέλλη Δεσποινίς, παρακαλώ.

ΕύτνχεΛς Δεσποινίς, έχει καλώ; λοιπόν, Δεσποινίς, 
ήθελον νά δημοσιεύσω μίαν αγγελίαν.

Μιρέλλη Τί είδους αγγελίαν, εμπορική?, οικονο
μολογικήν, γάμου, α.'.τήσεως συνοικεσίου, Οεσεως, μι
σθώσεως, αγορά.·, πωλήσεως ;

Εύτνχμος. Γάμου, δηλαδή ζητώ ...

'— 'Εκτός τής όπη- 
J· ρεσίας Κύριε, είμαι Κν- 

οία τοϋ εαυτού )κ>υ καί 
σάς παρακαλώ να με 
άφήσητε ήσυχου·

— "Οχι, Κύριε, απο
κρούω έντελώς τας προ
τάσεις σας.

Μιρέλη. Εννόησα, ύητείτε σύζυγον, λοιπόν διά 
δύο στίχους πρός 3 δρ. διά τεεί; στίχους 9 δρ. διά τέσ- 
σαρε; στίχους πρό; 12 δρ. καί ούτω καίιε',ή;.

Εύτΰχιος.· Δεν μ’ ενδιαφέρουν αί τιμαί.
Μιρέλη. "Εχετε έτοίμην τήν αγγελίαν σας;
Εύτνχιος. Βεβαίως, ιδού αύτη. (Τήν αναζητεί είς 

τά θηλάκιά του, αλλά δέν τήν ανευρίσκει). “Α, ιοού την, 
Ιέπαναλέγει, ζητών, άλλά δέν ήτο αΰτη}· Περίεργον, θά 
τήν έχασα. .

Μιρέλη. Δέν πειράζει, χάμνομεν άλλην.

Είίτύχιος. "Α; είνε, κάμνομεν άλλην.
. Μιρέλι». Ιίίπέτε μου, ώς έγγιστα, τί θέλετε ν« 

είπήτε ;
Εύτνχίος. Ιδού. Είς φίλος μου θέλει νά συζευχθή.

. Μιρέλη. Φίλος σας ;
Ευτύχιος. Νάι, φίλος μου. Εις επαρχιώτη-, φ<ν 

γνωρίζει άπό κόσμον, ούτε έχει σχέσεις. Δέν άγαπα 
δέ τόν θόρυβον τών πόλεων, άλλ’ ούτε καί τήν μονμ- 
ςίαν. ©έλέΐ λοιπόν νά εύρη σύζυγον, -χωρίς καί νά χο- 

πιάση.
Μιρέλη. Ώρα:α, διά τής ε'φημερίοος, Οά τοϋ ευρω- 

μεν δ,τι τοϋ πρέπει, λοιπόν γράφω«Ε’ς Κύριοςδίακε- 
κριμμένοί · · -» Εινε διακεκριμμίνος ό φίλος σας.'

Ει&τνης»οη. Δηλαδή παντού υπάρχουν δ’.ακεν.ρ'.μ- 
μένοι, εννοώ εις τήν επαρχίαν του.

Μιρέλη. Καλώς, Τί ηλικίαν έχει ;
Εύτνχιος. 32 έτών.
Μιρέλη. Έχει θέσιν μόνιμον ;
Εθτίτχιοξ. Είναι κτηματίας μέ ’Λ χιλ. δρ. ετήσιον 

εισόδημα καί πολλάς άλκας ώφελείας, σχεδόν άλλα; 

τόσας.
Μιρέλη. Διαμένει εις τήν εξοχήν βέβαια;
Ι'ύτι'^ιος. Ναί.,. Εί; οίκημά πολύ ευάρ'εστον, ά· 

ληθή πύργον, άνάκτορον μέ ποταμόν πλησίον καί θΐχν 
έςαισίαν. Άπό τήν τραπεζαρίαν φαίνεται τό ώραίρν 
κωδωνοστάσιον τής Παναγιάς.

Μιρέλη. Καλώ,·. Λοιπόν γράφω, «Νέος διακεκρι
μένος. 32 έτών, μέ θέσιν επίζηλον καί εισόδημα 
χιλ. δο. διαμένων έν τή έςοχή ζητεί σύζυγον.“Α, 
τί σύζυγον θέλει, παρακαλώ ;

Κί>τ«'2ζΐος. ΐεύρω καί έγώ, νά σύζυγον...
Μιρέλη. Τί είδους ; Χήραν, νέαν, μεσήλικα;

' Εύενχιος. Νέαν, βεβαίως.
Μιρέλη. Λοιπόν «ζητεί σύζυγον νέαν...» καλώς 

ί'ω; έδώ, ξανθήν ή μελαγχροινήν ; . ■
Εύτί·}ζΐοη. Δέν πειράζει τοΰτο, κυρίως νά ήνε ώ

ραία, έντιμο.·, φίλεργος μέ χαρακτήρα καλόν...

Μιρέλη. Νά ή·»ι πλούσια ;
' Εύτν^ιοη. Έάν ήνε, τόσον τό καλείτερον, άλλά 

δεν είναι απαραίτητον τοΰτο.
Μιρέλη. “Λ, (σκεπτομένη) δ φίλος σας αυτός πρέ

πει νά ήνε άσχημάνθρωπος.
Ε<ετνχ·ος. "Οχι, πώς τό συμπεραίνετε :
Μιρέλη. Διότι δέ' είναι απαιτητικός. Τήν σήμε

ρον οί ίχοντις 15 χ·.λ. δρ. εισόδημα ζητούν τουλάχι

στον ?0υ χιλ. προίκα.
Κύ’τύτχιοζ- Τό πιστεύετε τούτο ;
ΜιρέΖΠ. Ή θέσις μου τό δικαιολογεί. ’Εκτελώ 

τούνάχιστον 80 γάμου; καθ’ εβδομάδα.
Είτν^ςιυη, Ό <οίλο; μου είνε φρόνιμος άνήρ.
Μιρέλη. Εινε δικαίωμά του.
Ειλινχιος· Πρεσβεύει, ότι τό χρήμα δέν αποτελεί 

τήν εύτυχία*. Δέν έχει δίκαιον ;
Μιρέλη. Νομίζω, οτι καλώ; φρονεί. Αί διαθέσεις 

του φαίνονται εϋγενείς καί τόν θαυμάζω, μολονότι δέν 
μ’ ενδιαφέρει.

εύπΰχνις Τέλος ό φίλο; μου ζητεί μίαν νέαν κα

λήν χαί ώραίαν σύντροφον.
Μιρέλη. Ήννσησα καί προσθέτω, «νέαν έντιμον, 

σοβαράν καί μέ καλόν χαρακτήρα». Είναι θ στίχοι 

πρός δρ. 3, Ισον ορ. 12.

Εύτύχιος. Καλώ;, αξίζει τό πράγμα.
Μιρέλη. Καί ή διεύθυνσις σας, Κύριε, ’άν ζητη- 

θήτε ; /_
Ευτύχιος. Τ. Π. Ο· Κεντρικόν Γραφείον, εις Α

θήνας.

Μιρέλη. (γράφουοα τήν διεύθυνσιν, καλείται είς τό 
τήλέφωνον καϊ σπεύδει,λέγουσα) : Μίαν στιγμήν, Κύριε.



Η Φ ΤΣ1Σ C>7

Ευτύχιος- Ευχαρίστως. ·
Μιρίλιι. Άλλό 1 ποιος εινε ; "Λ, σείς είσθε ; Κύ

ριε, μά <ji; απήντησα ήοη οτι σάς ευχαριστώ διά τούς 
ίπαίνους σας, άλλά οέν. δέχομαι. Όχι, άνωφελ-ές «’vs 
νά επιμένετε. Δύνασθε νά μέ οιατάστετε «ν τή ύπηρ«- 

σία 8,τι θέλετε, αλκ’ εκτός αύτής, ε’μαι κυρία τοΰ ί- 
βυτοΰ μου ίώ’έΌ'ώ^ καί σας παρακαλώ νά μέ άφήσητε 
ήσυ-χον. ?Ιϊν τή οικία μου διαμένω μετά ^ής (ε'(ρκβ; 

μου χα·. σί« παραχαλώ (in ανηονχίι) δχι, Κύριε, δ/t. 
σα: «ΐπον άποχρούω τάς προτάσεις σας (άφίνει τό τη- 
Ι^φωνον και φοίνάζει) ; Ό άθλιοί ! δέν «ντρέπεται, μέ 
ενοχλεί κάθε ’λίγο μέ τά< ανοησίας του.

Εί'τνχιοί* Τί τρέχει,· Δεσποινίς, αν επιτρέπεται;

Μιρέλη- (Μη προαίχονοα eli avion) 'Τπάρχουσιν 
όμολογουμένως άνδρες πολύ αυθάδης. Άχοΰτε ίκε’!

’Επειδή κατέχουν χάποιαν σημαίιουσαν Οέσιν, φαν
τάζονται, 8~ι ό κόσμος «<ν« ίδιχό; των- Άλλά, ευρί
σκουν οαίνεται καί χορεύουν. -

Είτύχιοζ· Δεσποινίς, δέν άμφιβάλλω.
Μιρέλη. Ε ίμαι, Κύριε, πτωχή κόρη,δακτυλογράφος, 

άλλα ί/ω τάί ιδίας μου καί γνωρίζω νά συγχρατοΰμαι.
Ei’titjjMK· Ώραια, ιισθε όπως πρέπει.
Μιρέλιι. Τόν έσυμβούλευσα νά φ.ήν επιμένη. Είνε 

ή τρί·έη φορά δπου μοΰ επαναλαμβάνει τούς έρωτας του 
χαί τάς προτάσεις τουί Έάν έπεχειρήση καί τετάρτην 
φοράν, θά τόν υβρίσω καί ’ά» ίλθη έδώ,θά τόν μπατσίσω.

Είπίιχιος. Θά περιορισθή «ν ταίς μαχρόθεν. Βεβαι- 
ωθήτί, Δεσποινίς.

Μιρέλη. Ήθελα νά ιΐ/ι τήν τόλμην νά κατηρχε- 
το ήδη καί θά «βλέπατε.

Εύσί^χιβί- .’Αλλά περί τίνος όμιλεΐτε;
Μιρέλη. ΓΙϊρί τοΰ Διευθυντού τών -ραφείων μας, 

δστις «ργαζεται «πάνω, θέλει νά ύποκ-^ω είς τούς έρω
τας του, νά μέ κάμη σύζυγον και έγω δέν θέλω, «{ν* 
ένα τέρας, ιπποπόταμος, ηλικιωμένος,σικχαμενος κ.τ.λ.

Ευτύχιος· "Κχεις δίκαιον.
Μιρέλη. Πρό τννων ήμιρών μέ βασανίζει ίλεεινά 

με τούς τρόπους του καί κάθε βράδυ αύτήν τήν ώραν 
μοΰ τηλιφωνεϊ, μοΰ στέλλει γλυκίσματα χ.τ λ.

EiftifjjnK · Καί άρνείσθε πάντοτε;
Μιρέλη. Φυσικά, πάντοτε.
Έΐτύχιβϊ- Atari.
Μιρέλη. Πώς διατί ; νόστιμος είσθε, φυσικά, ο:ότι 

δέν τδν άγαπώ.
Είισύ^ιος. Διότι ή καρδία σας θά έδόθη ήδη άλλον.
Μιρέλη. Όχι, είς ούοίνα, πολύ δέ περισσότερον 

«ϊς αύτό τό τέρας.

Ετ&τίτχιος. Ξινέ γέρων;
Μιρέλη. Μόλις 40 «των καί έχει λαμπράν Οέσιν.
-Eiirtvjc«o<. Ή προστασία του έν τούτοις δύναται 

νά σάς είναι χρήσιμος.
Μιρέλη ’Εκτελώ τήν υπηρεσίαν μου μέ ακρίβει

αν, καί ευσυνειδησίαν, επομένως δέν τόν , εχω ανάγ
κην.

ΙΙύτύχιΟζ· Προσέξατε όμως είς τό πείσμα «ρωτο- 
τρόποο, δΰναται νά σας έκδικηθ-ή μέ ζημίαν σας.

Μιρέλη. Είναι αληθές, διότι είναι βίαιου χαρι- 
κτήρος καί πολύ άδικο- άνθρωπος καί ούτε δέχεται 
συζητήσεις, αλλά πάλιν μεγαλειτέρα είναι ή ά'λη 
ζημία ταύτης.

Ευτύχιος. Καί θά τολμήσητε νά φθάσητε είς τά 
άκρα ;

Μιρέλη. Αδιαφορώ «ί; δ,τι καί αν συμβή.
Εϋΐύ^ιοζ. Θά συγκατανεόσητε τέλος νά τόν συ- 

ζευχθήτε. ■
Μιρέλη. Ποτέ δέν θά γίνη τούτο.
Εύτίτχεος. (in ixo-iaoei): Σάς θαυμάζω, Δεσποινίς. 
Μιρέλη. Όχι, δέν είμαι άξια θαυμασμού, εκτελώ 

τό καθήκον τής . χαρδίας μου, π«ριφρονοϋσα εντελώ 
τό συμφέρον.

Εύτί,χιος. Τότε Οά μοΰ έπιτρέψητί νά σάς είπώ 
κάτι καλόν, οπού αισθάνομαι.

Μιφέλη. Τί πράγμα ; τί καλόν ;
Εέττνχιος. Ευρίσκω καλόν νά περιφρονή τις τό 

συμφέρον του, όταν δίναται, είναι μάλιστα ωραία πε- 
ρίπτωσις.

Μιρέλη. (χαρούμενη] ·. Π,ώς, *ό- ευρίσκετε ώραίον 
καί εκ μέρους μου ; Ώ !

Εύτνχιος. Καί πρό πάντων όταν ή γυνή είναι «ι- 
ραία, όπως σείς, τότε ή αΰταπάρνησις αυτή «Ινε κάτι 
πλέον ιού ωραίου, ειια: σπάνιόν τι, ύπερ-γύναιον I

Μιρέλιι. (γελέκα) ; Πώ.·, σείς, Κύριε, «ί; άγνω
στός μου πληρώνετε τήν αύταπάρνησίν μου τα ίτην διά 
τόσον γενναίας συγκαταβασεως, αντί νά μέ καταοιχά- 
σητι ; καί ευρίσκετε τήν άπόφασίν μου ταότήν τόσον 
λαμπράν ;

Εϊίσί'χεοϊ. Εόρίσχόμαί οπό τό κράτος λυρικής ώ· 
Οήσιω-, αισθάνομαι' αύτήν τήν στιγμήν ποιητικήν I- 
ςαρσιν, ώστε αν ήμην ποιητής. θά επλαττον δι’ υμάς 
ώραιαν συμπτωτιχην αποστροφήν, διότι ετυχον.εν τοι- 
αύταις στιγμαΐς.

.Μιρέλιι. "Ωστε είσθε ευχαριστημένος ;
Εί'τνχεοε;. Ενθουσιασμένος, βεβαιωθείτε Δεσποινίς.
Μιρέλη. Ά πό τί, Θίέ μου, :ί ακούω.
Είττιλ^εος. Διότι σας βλέπω τόσον γενναίως άποφχ- 

στατικήν είς τοιαύτην τον βίου σας στιγμήν. Είοθε τή 
άληθεία γενναία, Δεσποινίς, σας συγχαίρω. Καί μολο
νότι οέν σας γνωρίζω, μου προξενεί μεγάλην εύχαρίστη- 
σιν τοντο. Ήδη δέ κατανοώ κάλλιστα, διατί μέ τόσην 
επιθυμίαν σας ζητούν καί έάν δέν συνεχρατο ίμην ....

Μερέλη* Τί θά έχάμνετ» ;
Ειλίν^ιοη. Δέν γνωρίζω επακριβώς.Νά, θά σαςπρο- 

σέφερον μίαν ανθοδέσμην... θάσϊςάπήγγελον έν ώραίον 
ποίημα τοδ Βύρωνος,., θά αϊς προσεκάλουν "σως εί; 
γεΰμα... θά σας επαιζον άρπαν... θά. .. θά... 
ξεύρω έγώ τί άλλο.

Μερόλη. Μέ εκπλήττετε,Κύριε, μέ συγχίζετε. . . 
άχ ... τί «χω ...

Εύτύχεος. Δεσποινίς, είπα συγκρατοϋμαι, βεβαιω
θείτε, συγκρατοϋμαι, ιδού ανακαλώ, δέν είπα τίποτε.

Μερέλη. (&νεγειρομέηη πρό αυιοΰ, ίλάφρϋς μει· 
διωοα.) Εΐσθε ε’ς περίιργος τόπος, Κόριε,δ/ιτά είπατι 
αυτά μέ τήνκαρδίαν, μέ συγχίνησιν καί δέν ανακα
λούνται εύσυνειοήτως ταΰτα.

Είττύχιος. (ιαπεινως) Ναί, είμαι περίεργος τύπο-, 
εσοαλον όμως, ναί, τό ομολογώ.Άλλά, δεσποινίς, (με·· 
διών) οί περίεργοι ούτοι τύποι τών άνδιών δέν σι; 
φαίνεται, δτι ομοιάζουν μέ τούς περιέργους τόπους τώ-· 
γυναικών, τούς άφ:λοκ«ρδείς καί φιλελευθέρους ; Δε. 
«?ν« συνήθεις, θέλω νά είπω.

Μιρέλ,η. (χαι 'Ιδίαν, μη απαητ&οα) Καί οιασχεδαστι- 
κός συνάμα τόπος. .

Εντν^εος. (αοβαρ&ς) Είμαι καί σοβαρός δμως 
πος, Δεσποινίς.

Αΐιρέλη- Ναί, δέ> θέλω νά εί’πω τό εναντίον, τό 
πιστεύω μάλιστα. Άλλως τ» οί καλοί τόποι είνε δπως 
αί αφιλοκερδείς νέαι, δέν άποβλέπομεν είς τό φαινομε
νικόν συμφέρον, άλλά είς τήν διάθεσιν τής καρδίας μας.

Εύτίι^εος. Ώστε σείς καί εγώ, Δεσποινίς, άποτε- 
λουμεν, ούτως ειπείν, μικρά φαινόμενα... Σείς, ιδίως.

Μιρέλη. Με στολίζετε βλέπω, μέ ά«Οη, καί μέ πε
ριβάλλετε μέ στέφανα, ώς νά έπέστρεφον έκ τον πολέ
μου.νικήτρια ή έσωζον τό πολίτευμα. Βλέπετε οέν «ν- 
θουσιώ καί .«’.μπορείτε νά μέ έκλάβετι καί ώς καλοθρε- 
μένην περιστεράν !

Εί'τνχίος. Ώ, δεσποινίς, τόση αΰταπάρνησις μέ 
καθιστά τολμηρότερου «ίς εκφράσεις.

Μιρέλη. Μά δέν άξίζω αύτών.. Μήπως είσθε βου

λευτής, Κύριε ;'
Εύτυχεος.'/Ο/ι. Κάτι πάρα κάτω.
Μιρέλη. Πολι

τευόμενος;
Είτν^εος. Ιΐά-

ρα κάτω.
Μεμάλη. Καλεί- 

τερον; διότι θά «κιν
δύνευε τό στήθό; μου 
νά τό στολίσετε μέ 
παράσημα, ώ; δια- 
πρέπουσαν είς τήν 
αύταπάρνησίν καί τήν 
δακτνλί·γραφ:ίν /γέ
λα ζωηράκ) Μιρέλη, 
δακτυλογράφος τοΰ 
Κΰκλοπος, ιππότης 
τών δείνα καί δείνα 
παρασήμων.

Εύτνγμας Ρεεώβιν 
μεια προαοχήζ ιό ονς. 
Είπατε, Μιρέλη;

Μτρίλη.Νκί, τό 
δνομά μου «ϊνε Μιρέ
λη, δέν σϊ; άρέσει ; 
τό «δικόν σας ; αν ε
πιτρέπεται ;

Εύτί'χίοη. Ευτό- -g 8Γ,ρό1η &ντεμίι:α>ηος 
χιος,Δεσποινίς (επα- 
ναλαμβάηι μί περιίργιιαν : Μιρέλη! τό μοι με Ο καί ί ;

Μιρέλ,η· Όχι, μέ ί μόνον,· δέν μοΰ αρέσουν αί 
μοίραι καί τά πολλά φωνήεντα.

Εύτ</χ>ος. Ούτε «ίς εμέ. Λοιπόν, διαμένει ή Δε
σποινίς ολην τήν ήμέραν ϊοώ δηλ. έκ«ί, είς αύτήν τήν 
Οέσιν, κάτωθι τής λυχνίας αύτής καί «ίς τήν οιάκρισιν 
τοΰ καθειό:, ει« τήν διαρκή κόνιν τών γραφείων καί 
μέ μισθόν 5 όρ. ήμερησίως ’σως, δεν αμφιβάλλω.

ΜιρΡλ.ιι. (ΰοβαροποιονμένη) : Τρεις δρ. μόνον, βλέ
πετε, είμαι πτωχή, Κύριε.

Είτύχ«οη. Εισθε έδώ διά 3 δραχ. σείς μέ τόσον ώ- 
ραϊον αίμα είς τάς φλέβας; Εινε λυπηρόν νά σκέπτεται 
τις, βτι έν τοιοΰτον πλάσμα κύπτει υπό τό ά^Οος τού
το τής άθλιότητος καί τής ποταπότητος. Είναι πολύ 
ταπεινόν τοσοΰτον εύοσμον άνθος, τοσοΰτον έξκίσιον 
καί βυμ.ορφον πλάσμα νά ύπόκειτοα «ίς τήν αθλίαν φθο
ράν και οιάκρισιν τή- στενοχώριας.

Μιρέλη. Ώ, ναί, πολλάκι; ή στενοχώρια μοί είναι 
^•ρικώδης. Νάήναιτι; υποχρεωμένο; νά έργασθή ύπε- 
-ανθρώπως διά νά πεμλάβη etc μίαν σελίδα τής εφη- 
-ερίδος άπασαν πήν ανοησίαν, τήν βλαχίαν καί τήν πο
νηριάν .τής άνθρωπίνης ιδιοτέλειας.

Εύτν^ιος, Πώς νά μήν απογοητευθή τις, έπειτα 
πνίγεται τις ενταύθα άνευ Ουρίδος.

Μιρέλη. Ναί, υπάρχει εκεί πρός τό υπόγειον, άλλά 
■πώς νά το άνοίξωμεν, όπου θά εισέρχονται παντός εί
δους μικρόβια.

Εύτύχιος. (μετ’ άποαιροφλϊί] : Καί τόσαι άλλαι 
άηδίαι καί δυσωδίαι τοΰ άποσυντιθεμένου χάρτου. Τί 
αναπνέετε ένταΰθα, γνωρίζετε ; Ό ήλιο; αυόολως-ν.ς- 

χωρεΐ έδώ , τόν βλέπετε διόλου ;
Μιρέλη. Μόνον τήν Κυριακήν εις τήν εξοχήν, ο

πού μεταβαίνομεν.
Εύτι'ιχιος. (ί>· μελαγχολία) Όντως στενοχωρημένη 

ζωή. Σας παραβάλλω πρό; καΐαδεοικασμένον άνθος, 
μαραμμίνον.

Μιρέλη. Μέ συγχωρεΐτε, δέν «μαράνθην άκόμη !

Εύτΰχιος. Έν τούτοις ή ώχρότη; σχ; καταλαμβά
νει, μολονότι σάς πηγαίνει θαυμάσια εΐς τους οφθαλ

μούς τών ποιητών. Οί ιατροί δμως τό το.’οΰίον απο- 
καλοΰσι χλώρωσίν, άναιμίανι φυματΐωσιν. Δέ- βήχετε;

Μιρέλη. Ναί, δταν κρυολογήσω.

Ό Ευτύχιος ίνδιαφερδμενος

Εύτύχιοη. Δέν υποφέρετε ;
Μιρέλη* (πειραπτιπΰς) Όχι, σείς;
Εύσνγμος. Έγώ, ναί, υποφέρω νά σα; βλέπω ούτως.

Μιρέλη. Τί νά κάμω. Οΰτω πρέπει νά ζήσω.
(ϊύσνχιοη. Άπαγε 1 η ζωή δέν ε?νε αύτή. Ή ζωή 

είνε κάτι τι άλΐ.ο, ύγιεινότερον καί καλλίτερου, ευρύτε

ρο ν καί διασκεδαστιχωτερον,
Μιρέλη. Δέν έγνώρισα τοιαότην ζωήν άκόμη- Τί 

είνε αΰτη, είπέτ« μου.
Εύτνχιβς. Είνε τό άντίθετον άφ’ ο,τι κάμνετε. *Η 
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ζωή, τήν οποίαν σάς λέγω,εινε ν’ αναπνέετε ελεύθερα, 
ανοικτήν ατμόσφαιραν, όπου θέλετε,εντός των αγρών, 
καί έπί των όρέων, κάτωθι τοΰ ούρανού καί απέναντι 
τής θαλάσσης.

Μιρέλη. (εΰχαριοιονμίνη) Nat, ωραία.
Ευτύχιος, (μετά οικειότητα;) Ιδού, Οά σάς εξηγήσω 

καλείτερον. Είνε πρωιά μόλις έγερθώμεν, ανοίγετε τήν 
θυρίδα τού δωματίου σας, καί αναπνέετε I ’Αμέσως αι
σθάνεστε, οτι υπάρχετε καί ότι ή Φύσις οας ανήκε:. Τά 
πάντα άπεναντίσας ίδικά σας. Ιίίνε πέμπτη ή ώρα καί 
βλέπετε τά πάντα εγειρόμενα. "Ανθρωπο: καί ζώα εις 
τήν εργασίαν των. Ένδόεσθε, κάθεσθε είςτόνεξώστην, 
σάς φέρουν τον καφέ μέ τό ώραϊον γάλα σας, σάς έρω- 
τοϋν τί θέλετε νά σάς μαγειρεύσουν νά φάγετε, διατάσ- 
σετε νά σας ετοιμάσουν τό όχημά σας, επισκέπτεστε 
τό κτήμα, πηγαίνετε εις τά περίχωρα, εις τους αγρούς, 
ttc τήν λίμνην, ε·ς τούς λόφους. Ούδϊίς σάς φθονεί, 
πάντις σϊς άγαπώσι. Ιδού, μία αγέλη προβάτων ίοώ, 
αγελάδες, όρνιθες, περιστεραί έκε'.Τά πάντα αγνά,τρυ
φερά, δροσερά,ευχάριστα καί ώριτΐα. Νά, εκεί όλα ίοικά 
σας, ενώ εοώ εισΟε εντελώς ξένη.

Μιρέλιι. (μετά γ'-νκντηιο;, έ»·φ ποός στιγμήν ίοι- ώπων παΐ άλΖγέο.ταρετιρροΰπο) .· Διατί μου λέγετε 
πάντα ταΰτα; Μέ άπεξενώσατε τής εργασίας καί τών 
σκέψεων μου. "Ιέδη πετώ εις άλλους ορίζοντας καί ίπί 
δύο ημέρας δέν Οά δύναμαι νά έργασΟω.

Εέλτνχιος, Καλείτερον. Ίΐ ψυχή σας ητο κεκαλυμ- 
μίνη άπό χονιορτόν καί τον άπετίναξα. ’Αναζητήσατε 
ήδη εις τον νέον ορίζοντα καί ίσως εΰρετε καταφίγιον 
καλείτερον από αύτό όπου έχετε.

Μιρέλη. Τί όνειρα μου οιηγείσθε! ί
Είτί^εος. Δεν βλέπετε εξοχήν, πύργους; άγροίς, 

επαύλεις, χωρία, χωρικούς, λόφους, πρόβατα, αγελά
δες, μαγκανοπήγαδα;

Μιρέλη. Ναι, ήθελα νά βλέπω.
Είτΰχιοη. Και πύργον μέ ίςώστας ωραίους, είσο

δον μέ αίθουσας,διαδρόμους, ώραία επιπλωμένα δωμά
τια, υπηρεσίαν, τά πάντα έν τάξει και ζωή ;

Μιρέλη. (ρεμβάζονσα .ταρατηριΐ/ιί Ιχπληξίν τόν Εν- ινχση·). ’Αρκεί καί τί σημαίνεε όλη αύτη ή λιτανεία;
Εύινχιοη. Ιίιναι τό Μαρτάκι, τό κτήμα μου, Μιρέλη. 
Μιρέλη. Καί βλέπετε καί έμέέκεΐ;
Εύτνχιος. Ναι, ώς βασίλισσαν.
Μιρέλη. Θέλετε νά μέ...
Εΐττΰχιβς. Ναι, θέλω νά, θέλω...
Μιρέλη. Πρός θεού, τί τύπος, τί είναι αύτά, Κύριε ;
Είττί'χιος. Είμαι... είμαι· 
Μιρέλη. Είσθε ό Τ. Π. Ο. ;
Ευτύχιος. Μάλιστα, όλόκληοος.
Μιρέλη. Σχεδόν τό ήννόησα, αλλά μέ τήν δτήγη- 

σίν σας είχον κάί έγιο περιέλΰει εις έςαρσιν.
Ευτύχιος. .Καλώς, λοιπόν ήδη παρατηρήσατε με 

καλώς. "Εχετε ακριβώς ενώπιον σας τόν διακεκριμένου, 
ετών 32 άνδρα, μέ λαμπράν θέσιν, δστις ζητεί σνζυγον 
νέαν, ώραίαν, έντιμον, σοβαράν κ.τ.λ.;

Μιρέλη.(άποκρύκτουοπ την ταραχήν της.)Έπί τού 
προκειμένου,Κύριε,οφείλετε 12 δρ.διά τήν οημοσίευσιν.

Εύτνχ. (κινών τήν χιιραλήν )' ^/^ fii't οφείλω τίποτε. 
Μιρέλη. ώέν θέλετε νά δημοσιευθή ;
Ευτύχιος. Ζεύρω ’γώ ; σείς γνωρίζετε.
Μιρέλη. Ούτε εγώ.

Εΐτιύχιος. ’Από σάς έςαρτάται.
Μιρέλη. ( Σνγκεχινημένη ή τειαραγμένη) Πώς άπό 

έμέ, Κύριε, άφοϋ μόλις πρό ήμισείας ώρας σας έγνώρισα,

Ευτύχιος. (βιαατικώ;) Δέν πειράζει,αφού έχετε τά 
προσόντα τής νέας, όπου ζητώ.

Μιρέλη. (Άμγιιαλανττνομίνη) Τί, θέλετε νά σάς 
απαντήσω;

Ειότνχιος. ’Απαντήσατε «δέχομαι» (σληαιάζει ον· τήν καί τήν λαμβάνει εκ τηζ χειρό;) οέχεσθε νά έλθετε 
μαζό μου εκεί εις τήν εξοχήν;

Μιρέλη. Όμιλεΐτ* λοιπόν σοβαρώς καί άποφασι- 
στικώς;

Ειθτνχιος Δεσποινίς,, επαναλαμβάνω, σοβαρώς καί 
έντίμως. "Εχω τήν τιμήν νά ζητήσω τήν χείρα σας.

Μιρέλη, (μεώιώσα) Τήν έχετε ! (Τό τηΐίφωνον σημαίνει) Συγγνώμην, νά ΐδω πο'οςεινε.
Είτινχιβς. Πολύ εύχαρίστως.
Μίρέλιι. Άλλό ! λοιπόν πάλιν σείς είσθε, Κύριε, 

καταντάτε ανυπόφορος (πρό; τον Εντύχιω·) πάλιν αυ
τός ό άθλιος αίνε.

Eir«vjjio<. ΙΙοΐος; δ προϊστάμενος;
Μιρέλη. Αυτός, ό Διευθυντής τών γραφείων μ>ς.
Είιΰχιος. (Σπεύδων και λαμβάνω* εκ tij; χειρός τήί Μιρέλη; το τηλέφωνό*). ’Αφήσατε με νά τού απαντήσω 

έγώ
Μιρέλη- "Οχι, όχι, αφήσατε με... μή γεννώμεν 

ιστορίας.
Είτί’χιος. Τίποτε, αφήσατε σείς καί Οά ίδήτε πώς 

Οά τόν κάμω έγω καλά.
Μιρέλη. (ύποχωροΰαα) "12 ! τί Οά κάμετε ;
Ι.ΰτνχιος. (Τηλεφώνων) Άλλό ! εμπρός, Κύριε Δι- 

ευθυντά, θέλετε τήν χείρα τής Δδος Μιρέλη. αί ; λο·.· 
πόν μάθετε, έφάγατ» τήν χυλόπητα, βρωμο-παλγ,άν- 
θριοπε, οΰραγγουτάγγε.

Μιρέλη. (άναχαιιίζονσα ανιόν διά. τον Μνματοί). 
Μάτι κάμνετε ; είνε τρέλλα αυτή.

Εΰ'τι^ζίος. (Έξακολονθ&ν) Πώς. τί ; Οά κατεβήτε 
κάτω·; κοπιάσετε. .. Ποιο; είμαι ; Νά, ό μνηστήρ 
έκείνη.·, πού δέ< άφίνιις ήσυχο*, καί ή όποια σου πέτα 
στα μούτρα τήν πάραίτησίν της.

Μιρέλη. Μάδχι, Κύριε, δέν σας επιτρέπω.
Είτίνχίος. ('Εξακολον&ώώ-ΈΜ, ναι, σέ περιμένω, 

μαϊμού, ίκρό; τήν ΜιρέΧην·. Νά, ’τελείωσαν τά βάσα
νά σου. Είσαι ελεύθερα.

Μιρέλη. (μετά λύπης) Καί παραιτημένη.
Εΰτύχιος. (Εις τό τηλέφωνο*). Ναι, άναιδέσ:ατ«, 

θά τήν πάρω, καί δέν θά παρευρεθής... ούτε εις τους 
γάμους μας. ’Αλλά, σύνασα: νά τούς δημοσίευσης εις 
τήν ’Εφημερίδα σας.Άν Οέλης δέ, βάλε καί όλα αύτά 
τά επεισόδια διά- ρεκλάμαν τοΰ φίλλού σας -.. Να: 
παληο · μαϊμού, να', ναι, καί όταν. Οέλης, ελθέ νά με 
εύρης, ιδού καί ή διενθυνσίς μου . ..

Μιρέλη. (τετάριγμίνη.) Τί σκάνδαλον !
Εύτνχιοξ. (τριβών τά; χείρα; εκ χαρά;) Έτελείω- 

σαν τά βάσανά σου ; "Ηδη είσαι έλευθέρκ καί ίδική 
μου. Σέ έσωσα από καταστροφήν. Ήδη, ελθέ νά φύ· 
γωμεν άπό έδδ>.

Μιρέλη. Καί που Οά ΰπάγωμεν;
Είττν^ιοη. Έν πρώτοι; νά δειπνήσωμεν, είναι ώρα 

τού φαγητού καί έχει θά όμ·λήσωμεν περί όλων. Εμ
πρός τό χχπίλλον σου, τό έπανωφόριον σου.-Μή χά· 
νομόν καιρόν. "Ηδη άρχιζε: νέα ζωή ο:ά σέ 1

Μιρέλη. Αλλά...
Ευτύχιος. Τώρα δέν εχει άλλά. Μάθε μόνον, ό'τι 

ονομάζομαι Ευτύχιος Φαύστος. ό μεγαλείτερος κτη
ματίας τού Μαρτακιού, ελεύθερο: καί μέλλων σύζυ··ό,- 
σου. Έχει; εμπιστοσύνην εις εμε ; ακολούθησον.

Μιρέλη. (θέτονσα τά χειρόκτιά τη; ) Πλήρη ! τί 
ευτυχία καί τιμή συνάμα.

Εύτίϊχιοη. Τά άς'.ζειςί (λαμβάνιον αυτήν έκτου βραχίονας) Φύγωμεν άπ’ έδώ. Άλλά, κάτι μου ήλθεν 
εις τόν νουν . .. Νά έγγραφώ συνδρομητής εις τόν Κύ
κλωπα, όοείλομεν τήν ευτυχίαν μας, δέν εινε αληθές;

Μιρέλη. ίίολύ δικαίως, συμφωνώ.

(Μετασκενή) Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ '

^ΑΠΟ TAJ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Μ χμνοίρμιχχα

"Ολο τό χωριό ήταν έρημο. 01 κάτοικοι— 
Τούρκοι ολοι—έφυγαν αμίυως μό\ις ακόυσαν 

οτι εφθασε τό «γκιουνάν ασκέρι»... Είχαμε τή 
διαταγή δέπα άνορες νά κάνουμε ερευνά μεσ' ατά 

σπίτια τοΰ χωριοΰ, μήπως τυχόν ήταν κρυμμέ
νοι τίποτε τοΰρκοι «γκεγκ-ηΰες* και συνάμα για 
τίποτε άπ\α·

"Οταν εσπρώζαμε τήν πόρτα ενός σπητιον 
για ν' ανθίζουμε, ακούσαμε μια όννατή φωνή 
από μέσα.

—διάβολε, τί συμβαίνει; ε'ιπε κάποιος άπό 
’μάς.

—Τώρα θά ίοοΰμε, εκαμεν ο άλΧος.
Έπί τέλους μέ κάμποσες κλωτσιές κατορθώ

σαμε ν' ανθίζουμε τήν πόρτα. Έπροχωρήσαμε 
ερευνώντας μέσα σε κάτι παληοόωμάτια βρωμε
ρά, που ήτανε μαυρισμενα απ' τόν καπνό τής 
φωτιάς και αραχνιασμενα, ένφ χάμω στο σάπιο 
πάτωμά τους βρίσκονταν σκορπισμένα διάφορα 
παΧρόκούρεΧα και νυκοκυριά, όταν έζαφνα είδα
με σέ μια γωνία στριμωγμένη, σαν ένα κουβάρι 

μια χανούμισσα. Αυτή καθώς μάς άντίκρυσε e- 
κρυφε αμέσως φοβισμένη μέ τά δυό της χέρια τό 
πρόσωπο της και άρχισε νά φωνάζη θρηνητικά 
καί νά χτυπιέται στο πάτωμα. Ένομισε φαίνεται 

πως εμείς είχαμε σκοπο να την κακομεταγειρι- 
σθοΰμε... Κάποιος τότε απ'ολους μας που έγνώ- 
ρίζε τήν γλωσσά της~ήταν άπό τήν Μ. 'Ασία 
και «ΐχί καταταχθή έθελοντής—άνέλαβε νά τήν 
ήσυχάση. Τήν εβεβαίωσε λοιπόν, ότι εμείς δέν 
είμαστε άνθρωποι κακοί, ώστε νά φοβηθή, και 
οτι έπήγαμε εκεί γιά υπηρεσία.

—Πώς βρέθηκες εδώ, μοναχή σου; τήν έρώ- 

τησε.
—Μ' άφησε ό άνδρας μου έδώ, τοΰ είπε αυ

τή, γιατί δέν μπορούσα νά πάω μαζή του.
—Και πού πάει ό άνδρας σου;
—"Εφυγε μαζή μέ τους άλλους έδώ τοΰ χω

ριού. Τόν ανδρα μου τον λένε Άζίζ.
— Γιατί δέν μπορούσες νά πας μαζή του;
—Γιατί ήμουνα άρρωστη βαρειά.
Και άρχισε έπειτα νά κλαίη. 'Εμείς τήν λυ

πηθήκαμε.

— Και τώρα τί θά κάμης; &λ μείνης έδώ; τήν 
ερώτησε πάλι ο. . τουρκομαθής συνάδελφός μας.

—Πού νά πάω; έκαμε έκείνη ολολύζοντας αυ
τήν τήν φορά.

"Ετσι στή θέσι της αυτή τήν άφήκαμε και φύ· 
γάμε. "Οταν βγαίναμε άπ' τήν πόρτα εζω, τήν 
ακούσαμε καί πάλι νά φωνάζη.

ϋεν πέρασε λίγη ώρα έπειτα και όλο τό χω
ριό εκαιγοταν σάν δαυλός. Είχαν βάλει φωτιά 
οί δικοί μας. ’Ένα άπαίσιο τρίζιμο ζύλων άντη- 
χούσε πού καίγονταν άπ' τή φωτιά, γκρέμισμα 
στεγών πού έπεφταν μέ πάταγο φοβερό, φλόγες 
τεράστιες φαίνονταν ποΰ πήγαιναν φηλα μαζύ 
μέ μαύρο καπνό, και σ' όλα αύτά ζέχωρα άκουγε 
κανείς ένα αδιάκοπο εκπυρσοκρότημα σφαιρών, 

πού θάλεγε πως βρισκόταν σέ μάχη.. . Ήταν ή 
σφαίρες ποΰ είχαν μέσ' σπίτια τους οι τοΰρκοι 

κάτοικοι τοΰ χωριού και έπαιρναν καί αυτές.... 
φωτιά μεσ ’ στή φωτιά.

"Οταν έζεκινήσαμε νά φύγουμε άπό τό μέρος 
εκείνο γιά νά έζακολονθήσουμε τήν πορεία μας, 
είχε πε·.ά νυχτώσει. "Οσο προχωρούσαμε, τόσο 
φαινόταν από μακρυά ή λάμφις τής φωτιάς πού 
έκαιγε σάν ηφαίστειο. Καί καθώς έφθανε φηλά 
προς τον ουρανό ή Χάμφις αυτή ή κοκκινωπή 
μαζυ με τόν καπνό, έδινε ένα άπαίσιο και άγριο 
μεγαλείο μέσα στή σκοταδερή όφι τής νύχτας...

Καί συλλογίσθηκα τότε τί νά απογίνε ή δυστυ

χισμένη ή χανούμισσα κλεισμένη ατό σπίτι έκεΐ- 
νο μέσα.

θά κάηκε βέβαια κι' αυτή μαζή μ’ αυτό

X. Δ ΚΟΥΓΗΦΑΡΗΧ

Θ Ε Τ ρ I κ

Συγγραφικά δικαιώματα

ίχετικώς με τά·κέρδη τών δραματικών συγ

γραφέων, τί χρονικό άναφέρουν τό επόμενον 
περίεργον έπειαόδιον τοΰ Άλεζάνδρου Δουμά, 
πατρός. Οτε ο Δουμάς έδωκε προς παράστασιν. 
τό γνωστόν αυτού δράμα.« Ό ndoCBOlog cKnv, 

συνεφωνησε μετά τοΰ θεατρώνου νά λάβη ώς 
ποσοστ < 6 χιλ. φράγκων μετά τήν είκοστήν 
παράστασιν, εάν ή εϊσπραζις έκάστης τών είκοσι 
παραστάσεων ήθελεν ΰπερβή τάς τρεις χιλιάδας 
φράγκων. Τό δράμα έπέτυχε καί αί ε'ισπράζεις 

ύπερέβησαν τ ι? προσδοκίας' άλλ' οτε ό Δουμάς 
φαιδρότατος μετέβη τήν εσπέραν τής ε'κοστής 

παραστασεως εις το ταμείον τοΰ θεάτρου, όπως 
λάβη τά δικαιώματα του, ήκουσε παρά τού θεα
τρώνου τήν έζής άπάντησιν : «Λυπούμαι πολύ, 
αλλ' ή εϊσπραζις τής άποφινής εϊκοστής παρα- 

στάσεως δέν εφθασεν εις τό ποσόν τών τριών 
χιλιάδων, και επομένως, κατά τίμ συμφωνίαν 
μας, αδυνατώ νά σάς πληρώσω». Ό συγγρα- 

φεΰς οΰδεν ειπεν, άλλ’ άφοΰ έπληροφορήθη, οτι 
ή εϊσπραζις τής εσπέρας υστερεί μόνον κατά 
40 φράγκα τών 3,000, έζήλθε τοΰ θεάτρου 
έστείλεν αμέσως ένα γνώριμόν του ν' άγοράση 

άντ'ι 40 φράγκων δύο θεωρεία, μεθ' ο έπανελ- 
θών έζητησε καί πάλιν ιά όφειλόμενα εις αυτόν 

ποσοστά, τα οποία αυτήν τήν φοράν ό θεατρώ
νης δέν ήδυνήθη νά τοΰ άρνηθή.
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I
£7? τον κόσμο Αλλάζουν όλα καί πίρνανε, 

"Οπόν κι ’ Αν γυρίσης βλέπεις άστασία, 

Γλήγορα τά χρόνια φεύγουνε, πετανε, 

Σταθερή όέν μένει ούτε γνώμη μία.

'£Γ ξανθή πλεξίδα ’σαν τό χιόνι ασπρίζει 

Και τά μάτια χάνουν τή λαμπρή θωριά τους,

■ Χάνουν καί τά χείλη δλη τή δροσιά τους 

hal ή νηότη φεύγει, δεν ξαναγυρίζει. '

*
Εύκολα ξεχνιούνται δρκοι, λόγια τόσα 

"Οσα λέγ ή ψεύτρα τοΰ άνθρωπον γλώσσα 

Λησμονιέται δ έρωτας, παύει η φιλία 

Καί σάν πέτρα γίνεται η θέρμη καρδία.

II
Έσβύστηκε ςτά στήθια μον ή φωτιά 

Ποΰ τόσα χρόνια έκαιε γιά σένα

Και δεν μου σφάζουν άλλο τή καρδιά 

Τά μαύρα μάτια σου τά φλογισμένα.

Λεν μέ ξυπνούνε όνειρα φρικιά, 

Ούτε καμμίά για σένα έχω φροντίδα

Kai τη καρδιά μου έδεσα σφιχτά, 

"Εχασα πλειά κάθε κρυφή /ωυ ελπίδα.

III
Νομίζεις πώς Ακόμα σ’ Αγαπώ 

"Αλλη φορά καθώς σέ Αγαπούσα,

Πώς άγγελο, θεό μου σέ θωρώ, 

Καθώς—θυμάσαι;—(γιο σ’ έθωροϋοα ;

*
'Από σιμά σου τώρα δταν περνώ),

Σάν ξένος ρίχνω μόνη μ»ά ματία, 

Κι’ αίσθάνομαι άπό πολύ καιρό 

Ψυχρή γιά σέ, σκληρή, Αδιαφορία.

Κι’ άν σε θυμούμαι, φίλη μου παληά, 

Άλλά και σύ θυμάσαι τ’ όνομά μου, 

Έγνώρισα τήν πλάνα σου καρδιά, 

Μά Ιού ποτέ, ποτέ τόν έρωτά μου.

IV

Τρεις ήμέραις δλαις είχα νά σε ιδώ 

θυμάμαι ό δυστυχής, φίλη παληά μου,

Τό πάθος πρΙν ακόμη νά σου ’πώ) 

Ποΰ 'φλόγιζε βαθείά τά σωθικά μου.

*
—Φωτιά ! φωνάζω δυνατά, φωτιά! — 

Καί συ-ςτό παραθύρι σου προβαίνεις, 

Έλαμφε άπό τό φώς σου ή γειτονιά 

Τής ώμμορφιάς τής πολυζηλεμένης. 

— Καί πού ; καί ποΰ φωτιά σΰ μ’· έρωτας. 

Κ ’ εγώ σοΰ λέγω— Έδώ, έδώ, κυρά μου ! 

Νομίζω πώς Ακόμη μοΰ κυττας 

Τρ χέρι πούχα έπάνω οτ>) καρδιά μου.

■ ■ ν ■ ■
ΙΙαιδίον, μούπες, πάσχεις γ’ά μένα; 

Μωρόν παιδίον, φύγε απ' έδώ.....

Καί χωρίς βλέμμα νά ρίψης ένα 

Εί’θυς έκρύφθηκες νά μή σε ΐδώ.

&
Έγώ παιδίον μωρόν; Αλήθεια!

Γιατί δέν σ’ έμαθε τόσος καιρός .

Πώς μέ τή φλόγα ποΰ κλείουν τά στήθια 

Μετριέται δ έρωτας ο Αληθινός.

VI
Ήτο γραμμένο τότε νά σε ίδώι

Τόσο καιρό γιά νά με βασανίσης.

Νά μ'Αγάπης κι' έγώ ν’ αδιαφορώ,

Αργά πολύ νά τό μετανοήσης.

*
Περνάν τά χρόνια κΤ ό έρωτας μαζί 

Καί ή ένθύμησι μονάχα πάντα μένει,

Τόν άνθρωπο, ςτή γή ενόσω ζή,

Τόν γερνά, τόν βασανίζει, τόν μαραίνει!

Ζάκυνθο iSS4. ΛΑΧΙΖΗΣ

μοςχΊΧον
Προφύλαττε τήν εργασίαν σου καί έπιμεληθητι 

αυτήν, αν Οέλης μίαν ημέραν νά σέ σώση.

Τό επάγγελμα έκάττου ανθρώπου είναι παράση
μου τιμής καί δόξης.Ό jov τό τιμάς, τόσον σέ άνυ- 
ψώνει.

"Οπως έν ψυχρφ λουτρφ έμμένων άμα αισθάνε
σαι ρίγος, εξέρχεσαι, ουτω καί έν τφ ψεύδει δια- 
τελών, μόλις σ’ εννοήσουν, άπομακρύνθητι ταχέως.

Όπως τό σώμα σου έν τφ Οέρει ζητεί δρόσον, 
ούτω καί ή ψυχή σου έν τή στενοχωρίρ. της ζητεί 
άνακούφισιν.

Δέν αρκεί ν’ άγαπϊτε τήν τάξιν, τήν έργασίαν 
καί τήν καθαριότητα, άλλά νά είσθε έν ταύτφ καί 
φρόνιμος καί δίκαιος.

— ΙΙώς δέον νά φέρεται τις ανεξαιρέτως πρός 
τούς ύποδιεττέρους:

— Μόνον μετά δικαιοσύνης,

Μεταξύ δύο φίλων, rof έτος 
ίδεολόγου και ποιητοΰ, τοΰ ετέ
ρου δέ πρακτικού καί πεζού.

Ο ίδεολόγος :
— Τό πτηνϋν καί δταν ακόμη 

περιπατ;;, τό βλέπεις, ότι έχει 
πτερά.

'Ο πρακτικός :
— Τό πουλί, καί έάαν ακόμη 

πετιϊ, τό βλέπω πώς νχει πόδια .'
»

•ΊΙ όκηνιι εις τόν τροχιόδρομον. — Μία κυρία 
^Ισέργ,εται είς τό βαγόνιον καί εύρίσκει δ).ας τάς θέσεις 
.κατειλημμένος. Ή κυρία δρθία, περιφέρει τό βλέμμα, 
Αλλά κανείς δέν εγείρεται νά τής προοφέρη τό κάθισμά 
του. Απευθύνεται τότε ποος ένα εύρωστου νεανίαν, δοτις 

.μένει μακαρίως εξηπλωμένος είς τό κάθισμά τον, καί 
τοΰ λέγει μειδιώσα : ...... .

— Μοΰ επιτρέπετε, κύριε, νά σας παραχωρήσω την 
θέσιν μου;

*

' Είς την στήλην τών αγγελιών ιταλικής έφημερΐδος Ιδη- 
μοοιεύίλη πρό τίνος ή έξης παράδοξος καί π.ρωτοτυπω- 
τάτη είδοποίηοις.
’’Αγοράζονται είς τιμήν ονμφέρουσαν 6 ποντικοί, ϊ>~ 

αράγναι καί 125 κατσαρίδες, δλμ όμως ζωντανά· Άπιυ- 
θι ντέον, κλπ.ν

Είπετο δέ ή ακόλουθος εξήγηοις, διά τής όποιας κα
θίστατο πιστευτόν τό πράγμα.

Ο αγοραστής πρόκειται νά μετοικήσι; έκ τού οικήμα
τος, τό όποιον μέχρι ττΛδε κατέχει επ’ ένοικίω καί κατά 
τους όρους τοΰ συμβολαίου τής μισθώσεως, εινε υποχρε
ωμένος νά παραδώοη είς τόν Ιδιοκτήτην τό οίκημα είς 
τήν αυτήν απαράλλακτου κατάστασιν, είς ήν τό παρέλα- 
βεν δταν τό ένοικίασεν.

*

Ή κυρία ή όποια άγαπή πολύ τά ζψα, στέκει καθ' 
άδόν καί παρατηρεί εν ωραιότατου μικρόν σκυλάκι, τό 
-όποιον κρατεί είς τάς άγκάλας του άνθρωπός τις καί τό 
περιάγει πρός πώί.ησιν.

— Τί ώραίον σκυλάκι ! αναφωνεί.
— Πάρτε το, κυρία, λέγει ό πωλητής' είνε πολό εν- 

μορφον' σας τό δίδω διά δέκα φράγκα μόνον.
•—-Αέν είνε ακριβόν, λ.έγει ή κυρία' ιίίίά δυστυχώς ά 

■σύζυγός μου δεν άγαπα τά σκυλιά.
— Ό σύζυγός οας :. . . άπαντή ό πωλητής, καί τί μέ 

τοΰτο; Μία κνρία εύμορφη ώσάν εσάς είνε. ευκολώτερον 
νά εύρη άλλον σύζυγον, παρά νά είιρμάλλο σκυλάκι, ώσάν 
αυτό ώραίον '.

·*

Ετ’ίγένετα ίτπαλλήλον.— Ό επιβάτης επιβιβαζό
μενος, έρωτά τόν δδηγόν είς τόν σιδηρόδρομον.

— Καί τί ώρα θά φθάοωμεν είς Κόρινθον; Καί ό ο
δηγός απαθώς :

— "Εχετε ρολόγι ;
-— Μάλιστα.
— Πηγαίνει καλά;
— 'Εξαίρετα.-
— Λοιπόν, όταν οταματήσι; τό τραίνου είς Κόρινθον, 

νά βγάλετε τό ρολόγι οας καί νά κοιτάξετε, καί ή ωρα 
ποΰ θά σημειώνη, θά είνε ή ώρα ποΰ θά φθάοετε.

•μ

Μαθήματα «ολ«ΤΙκΚς·—- Μπαμπά, τρωτή ό μι
κρός υιός ενός άρχηγοΰ πολιτικού κόμματος, τί θά ‘πη 
αποστάτης ;

— ’Αποστάτης θά πή εκείνος ό όποιος άπαρνεϊται τάς 
άρχάς του. Παραδείγματος χάριν, αν φύγη άπο το κόμμα 
μας ένας βουλευτής καί ύπάγει είς άλλο κόμμα, λέγεται 
αποστάτης.

— Καί αν βουλευτής από τό άντί&ετον κόμμα ίλθη 
είς ιό ίδικόν μας, λέγεται αποστάτης;

—"Α, όχι' τότε αυτός ό βουλευτής λέγεται πολιτικός 
μάς φίλος.

Ο αυθρω-πος έκ -πρώτης άττόήεοως γνωρίζεται 

ά-πό τήν -περιβοΧήν του καί έκ δεύτερα? άττο τήν 
ηΧωσσαυ του,ά'παραΧλάκτως οττως τό κόρνου και 

έκαστος καρ-πός ά-πό τήν εξωτερικήν έ-πιφάνείαυ 

τον και ά-πό τήν εσωτερικήν κουφότητα τον.

τ»

Ό άνθρωπος -χαρακτηρίζεται κυρίως έκ δυο 
ιδιοτήτων του. Έκ τον ΰ-περβολικον -πλούτον 

του και εκ τής -πολυφαγίας. "Αμα εχρ τα δυο 

ταντα δΰνασθε ασφαλή ιδέαν -περί αυτού να σχη~ 

ματίσετε.

Πάσα μεγάλη έχθρα δύναται νά λνθή διά συμ

βιβασμού, άμα ώς παραστήσετε εις τους ενδια

φερομένους τήν εκ τούτου καταστρεπτικήν ζη

μίαν.Μόνον ή έχθρα του φθόνου και τού πείσμα

τος δεν συμβιβάζεται, διότι στερείται λογικής.
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3'. Ί’. Σΐ-ρον. Συνδρομή σα< έλήφύη. Εύχαρ:5τουρ.εν 
πολύ.—■ Τ. Λ". Σανατόριο? lli—nn, Συνδρομή σα; ίλή· 
ιΟη, Εΰ/αςιστού'μεν καί γράφομεν.— Α. 2'. Άλεςώ·- Λρειατ ’Επιστολή ελήφΟη. Άπηντήσαμεν σχετικως· 
Άναμίνομεν νεωτίραν σαε— Τ. Κ. "Αμφιαοαν. ’Επ’- 
πισλολή έλήφΟη. ίίύχαριστοΰμεν.— Τ. :1. Καβάλλαν 
Έλν'φΟησαν. "Εχει καλώς. Ίίσυ/ε'τε— Κ· Λ· ι-)ιο· ααλσνίκην. Ώεοσχόπιον σας στελλεται προσεχούς μετά 
σχετικής άπαντήσιως.— Μ- Σ. Κίρκί'ίμιν· Ευνορομη 
σαςέλήφίη. Εΰ/αρίστούμεν.— J. Κ. Καλάμας. ζζυνορο- 
μαί έληφΟησαν. Φυλλάοια έστάλησαν.— Λ". Σ. /Ια- τρας. ΈΛήφΟη. Κατάλληλον ΔεμοσιευΟήσεται. — Κ. Λ. Πειραιά. Φυσιογνωμική σας σταλήσεται μετ’ ο- 
κΐγα; ήμερα;.— II. Ν. ‘Αργοοτόλιοτ. Χυνορομ.η σας 
έλήοΟη. Ευχαριστούμε·; γράφομεν.— 1. Φ. '/.άχννϋοτ. 
Συνορομαί έλήυΟησαν, Εύχαριστοΰμεν-

ΓΝΏΣΤΟΠΟΙΗΣ1Σ
Άπό 1ΐ]ς Σεπτεμβρίου τρέχοντος τά 

γραφεία τής Φύσεως» μειεφίρ&ησαν επί 
τής Όδοϋ Μανρομτχάλη, άριβ. 45.

nANOPAA<fi TKS ΕΛΛΑ4Ο5
Έν τοϊς ήμετεροις γραφείοις είφίσκονται ολίγα 

ετι σώματα τοΰ ^Πανοράματος· χρυσόδετου, εν 

φ περιέχυνται καλλιτεχνικοί εικόνες τώι· Βασι
λέων και Πριγκίπαιν, υπουργών και επίσημων 
άνδρών της 'Ελλάδος, ώς και πλείστων πόλεων 
και ωραίων τοπείων πρός 10 φρ έκαστον

‘Επίσης εΰρίσκζνται παρ' ήμΐν και τόμοι της 

• Φύσεως· παρελθόντων βτώυ, χρυσόδετοι, αντί 
φρ. 10 έκαστος, ελεύθεροι τιιχυδρ. τελών.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ^-ΦΤΣΕΩΣ*'

Έπϊιδή πολλοί, νέοι συνδρομηταί μα; επα
νειλημμένος μάς ί'ξέφρασαν τήν έπιΟυμίαν των 
νά ύποβιβάσωμεν τάς τψάς τών παρελθόντων 
τόμων τής «Φύσεως» έστω καί δι’ άπλουστέ- 
ρου χρυσοδέματος, όπως προμηδευδώσι τοιοΰ- 
τους, γνωστοποιούμενη οτι παρέχομεν τοιούτους 
εφεξής είς τάς εξής τιμάς.

Χρυσόδετους πρός Δρ.— 7.
Χαρτόδετους πρός Δρ. — ’>,’>0.
Ελευσεροι ταχ. τελών.
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ΦΤΣΙΟΓΝΗΜΙΚΗ
«•Έιπέ μοι τί τρώιγεις νά σοι είπω τί είσαι. Είπε μοι τί επαθες, νά σοι ειπω τι θα 

γίνι/ς. Δείξου μοι τήν χεΐρα σου, νιι σοι είπω τι σε αναμένει·.

"Οστις επιθυμεί νά γνωρίση τό μέλλον του ή τί έκβασιν θα λάβη ζήτημα τι η ύπόθε- 
σίς τις κ.τ.λ. δύναται νά στείΧη τήν φωτογραφίαν του και ιδιόχειρον σημείωσιν τοΰ ονό
ματος, επαγγέλματος, ηλικίας του καί εγγάμου ή οΰ καταστασεώς του, μετά ορ. 5 καί θα 

λάβρ οριστικήν έγγραφον άπάντησιν. μετά πόσης δυνατής πληροφορίας.

ζ
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Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Χριστιανισμός καί ΙΙνενματισμός — 

Ό προοοιόμός τοΟ άνθρωπον.— 
Ή Επιστήμη — Νέον φως.

"Υπέροχος διδασκαλία τών Πνευμάτων.

' Ανακοινοόσεις "Υπερ-κόσμωι Γρηγορίου τοΰ 
Θεολόγου, Αγίου Αντωνίου, Άγ. Αθα
νασίου, ’ϊερεμίου τοϋ Ιίροφήτου, Ί. Σκαλ
τσούνι), "Ιγνατίου Μοσχάκη, Άχ. Ιίαρά- 
σχου, Ιϊίκτωρος Ούγκώ, Καίσαρος Λομπρό- 
ζον, Δέοντος ΐολστόϊ και Ζωγάν, αστρονό
μον, έκ τοϋ Πλανήτου ‘Άρεως.

Άποστέλλοα: ivtt ο.ο. 3,50 πανί· προαπςστέλ>ον:ί χο 

Γ;'ίηαα r<?if<··

ΙΣΤΟΡΙΑ
TOY HMWKOY ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΚΟΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δύο τόμοι μεγάλοι μττά πλτίάτων εικόνων 
Τιμιϊται χρυσόδετος δραχ. 12

» άπλοΰη °
Συμπεοιλαμβανσιιίνων ιών ιαχ. τελών.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΛΑΗΝΟ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΟΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

’Επίσης μετά πολλών εικόνων 
Τιμιϊται χρυσόδετος

» «πλους
Συμπερ/λαμβανομένωΐ’ ιών ιαχ. τιλώε. _
’Λκοστίλλονται «μισώ; καντι προαποστέλλοντι το ανω- 

·ίμ> τίμτ,μα.

Παρακαλοϋνται οί καθυστεροΰντες 
συνδρομής τής «Φύσεως» όπως, ευαρε
στούμενοι, αποστείλωσιν ήμΐν ταύτας, 
καθόσον ποοτιθέμενοι νά τακτοποιήσω-

δραχ. *
» 3-

μεν τούς εκκρεμείς λογαριασμούς, θά 
έπώιώςωμεν παντί σθενει τήν εισπραςιν 
αύτών.

Ζ

>

κφν; ακ, yayrpYA oyzoN
Πρώτης ποιότητος

J^OUVAUTES
Υφάσματα, 'Ύποκαμισάκια έρραμμένα, Όμ· 

Ά3ρέλλες, Καπέλλα, Γάζες. Δ^ειρόκτια. Έργο- 
■στάύιον φορεμάτωΐ'-ώς.· καί: πάν άλλο είδος θά. 

πό' εΰρητε στ.οΰ MotmsANTsy. ·.

ΜΕΛΣΗΣΣ -IAAES ΑΝΑΡΕΙΑ2
ΕΝ ΒΟΛίλ'

Ν. Γ. ΜΠΑΡΜΓΊΕΡΗ

Κεΐται φορά τήν παραλίαν εϊςπερι|:>/>.ττον 
^έσιν,μέ.καΑαύά,πρλλά.έΐυ.ίεριίκαίκαλώςέπι- 
πλωμένα δωμάτια·. Περιποίησή ’ καί υπηρεσία 
προθυμοτάτη. _Τό/ξένοδΐ^ξΗμ’.τοΰτρ' ^ήμί^εται 
•διά τήν έν ·(·ένει καλ2πσ'ημ' τάξΐν και ήσυχίαν.

ΟΔΟΓ4ΤΟΙΤΧΤΡΕΙΟΝ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΤ 

Ιΐλασεϊα Δημαρχειοι·, έν Ιΐνργω
Κατασκευή χρυσών ό'όντων καί γεουρωτών ■ όλο-’ 

-γρ,όαιοΊ όδοντοστο:χ:ών, τοποΟέτησκ δέ βιδωτών ολο- 

χρύσων' όδόντων’στηρίξομένων έπί τών όιζών δία-· νέου . 
πελτιοτάτουμηχανήματος,; "

Θεραπεύει Τελείως τους πάόχονάας ;έκ- Τών' ούλων , 
καί ■ στερεοποιεί τούς έλα^ρώς ; κινούμενου; οδέντάς, ' 
-εφαρμόζων τούτους, μέ πλήρη-επιτυχίαν. I , \

ΜΕΓΑΞΕΝΟ&ΟΧΕΙΟΝ "
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΜΝΗηΠΑΚΙ&. -Wtl - ΚβΗΣΤΑϋΤΙΙΙϋΤΠΟΑΙΣ
ΔιευθυντήςUv Μέξάς.

Κεΐται είς πεβίβίεςιτρν Μ'όνί 'ΛΓ«/α καίνόυρ- 
γδς Ξενοδοχεΐμι; με πάσαν εϋμέριαν υπηρεσίαν 

τελείαν 'και περιποίησιν'ςεκτακτον.

•%io. . ίύΡΜό όλ-AJo .

Tejeiozdzn'O^dajpojoyiKh STjtviiih' -
20—-"Οδός Πειραιώς—20 

.'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ · '

( J IHXJOC |(D. X X|‘ XI ΠIC

EΙΔΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
·. : Τ^£ ,'Υ<^γηίήξ ·η,ΰ - λΤανεπιοτημίίΜι

Μέλος Ti)s- r'aiii'>i  ̂'t£—&—poioytii)S.·'Εταιρείας: ά· τή - ΌφΡαλμοΐρήιΚλϊ Σ—λη τών>ΠαρίσΙα» α—νδάιίας
CL1NI0UE OPHTAMOLOGIQUE

Docteur SPILIOt CHARAMIS ociihAe <Ιε Γ 
ecole oplliahvolof/ilfu'e tie Paris, ex-pvo—wxir 
apre<)e d'opUialmoldgie tt la f'acHite de Mede- 
< iue.Memdve de la Socieli Francaise d'opldal- 
inolopie Direclcur de I'lipspiee el <le la Chm· 
r/ne Opli-tabiioloijigiie-aleΓΉΰρίΙαΙ <Zanmf>nA

20 — Hue F iree — 20
‘Αρι&μός τηλεφώνου 654. -ΑΤΗέΝΕδ

ΞΕΝΟΟΟ^ΕΙΟΝ ΛΓΓΛΙ^ε

Α

Εϊνε .τό μόνον αξιοπρεπές καί τέλειόν έν άξιοΟεάτφ 
λαμπρρ τοτοίΐεσία, μέ .'.ουτήσας, ήλΕ/.?ρισμό\·ηυυ- 
τισμόν, πολυτελείς αΙΟοϊλΐας, λαμπρόν «στιατόριον 
κτλ. Κατάλληλον δι’ οίκογενείας καί παραϋτρισμόν.

ΜΕΓΑ ΖΑΧΛΡΟΙΙΛΛΣΓΚΙΟΝ
ΤΟ ..ΛΊ -ΛΆΤΦ..

ΓΕΟΡΠΟΤ Ζ1ΒΟΡΕΤΟΤ
Ήν τ^ώΣυν·ιάγμαΛοζ

’■£ν ’ΛΟήνοαφ
Τό πρώτιστον έν ’Ανατολή λόγφ ποιό- 

τητός, θύσέως, καλαισθησίας, μεγαλείου, 
εύπρεπείας . κτλ. Συχνάζεται άπό. τήν 
καλλίτέραν. τάςιν. -Υλικά πρώτης ποιό- 

,τητος. Έργοστάσιον. ειδικόν σοκολάτας. 
Πσ,ραγγελίαι γόμων και έοοτών. Γλυκί- 

. σματα, <ρ ο ντάν. κομφέτα καί παντός εί
δους σάκχαροπλαστικής εις τήν έντέ- 
,λειαν.

ι

ϊ£. ΛAZAPAKHS .

ΕΜΠΟΡΟΙ ETOJMfiN EliflYMflTfiN ;
< _^1ζίίτ<ό{^^1ενο3ι^ίίοί·, γ Λονί<»·ε>τάΑ’ 

: Έν ϋειρ<ι»εϊ
' Μεγάλη συλλογή ενδυμάτων. πόσης 

ποιότητος είς τιμάς συγκαταβατικός.. 
Προσαρμογή μέτρων τελεία. .Δοκιμάσατε,7

· COkiL· ? CCXAt» ·' ..CL/,

ι
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βΛΣΜΙΚΘΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 0 * ΗΛΙΟΣ *
ΗΛΙΑ ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Έν Πάτραις

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφεϊον δε’ολα τά ά'δη' 
καί μεγέίΗ'} και εις τιμάς πολύ <η·γκαταβατικας'. .»■ ,. ι

. ΕΕΝΡΔΟΧΚΙΟΝ ΜΙΙΡΙΣΤΟΛ
' βν ·3ΐερα 3(<0v)c80ye<ag

diet if in ται I. ΤΖΗΡΑΣ & Π. ΧΑΤΖΑΡΑΣ,
- Κεΐται είς την κεντρικωτίραν καί ύιρ'αιοτέραν δ5ον 

τών Μχμιατακίων ■ ύε πολυτελείς'< άίθουααε. καί δω- 
* ' |ίάτια, περιπώίησιγ κάλλίότην - καί πρόθυΐιον υπηρε- 

efav Καθαριότης καί τάεΐί iiicii-rec.

' ' 7 Γ1· Ν. Διβκρμχ
ΕΛΛΗ1; ΙΑΤΡΟΞ

68. t^ue Ordener 68. Paris -

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ
’Έμπορος οίνων, ποτών, έδώδίμων.

■ <j?v ’Oww(W<?>, ΙΙλαι. Αικατερίνης..

.. ... ... ,Γ ’■ t./uw ΰρ’ <ίλα< τας έπάΰε;.-. ϋα,:ακ;.~ 
.ταίτήκητών. καλητερων· ίύρ&Μτ.. οινω-vy έλλην. χοηίάκ 

όκ-.χαϊ«:υΑΐ5[ΐόων ίΐΛ’.υιΐ. Το καταΐτημα·- πωλεϊτ’δη 
και ποίκίΛα εδώδιμα. χαι ..διάφορά είδη ζαχαροπλαβτι- 
αήί- Ά χΐίβεεα,, χοΛαϊ»τ.η; κβι- τα;ι<' ίγγλεκή-, · Ί ιμαε 

,ίσυγκαταβα-τιχαι.Διατηρεί την εκλεκτοτεραν ταςιν. ·

-ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΐϊΙΝΑ
ΕΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΩι

Εϊ·.α: το χαλ.'τ.Γθν τηί ποχεως παια -η ιίΛβτέίχ.

ΚαΟαειέτηϊ. Τάΐυ κ»ρ.ΐϊΐ£ΐ«ο:·ηο:< μ.ο·.·αδ:κή. Καταλ- ' 

λη/έτατον δ:.’ οικογένειας. Συ /ισταται εί< πάνταΐ.'

■I

ΗΕΗ^3»89Π4βΗ®?1Βϊί||ί|
'7 . U1OKί ΜΤΒΣ'ΔΠ 1«<Ν ms F.i're-SFr^HTHS . ·. (■ ,.
. ΑΘΗΝΑΙ — Λεωφόρος Ιϊανεηιστημίου, 48 -~ ΑΘΗΝΑ!

- Ή εξαιρετική ποιότης. τώνυλικών τοΰ καταστήματος καί ή μοναδική καθ-αριό- 
της καί τέχνη κατέστησαν τα «Ηνωμένα Βουστάσια!), τό πρώτον και αριστοκρατικώ- 
τερον τών Αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων. . -, :,ί.'·ϊ ; > -■

Ε’ιδικίτης *'$ «ά§αγχίλ»αέ 3»ά γΑμονί,■ ./arregffiai xrX. -Τηλίφννοί’ dgid. 597.
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