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Πλ^νηται kri QopYiopoi
KATOlKEiTfti Η εεΛΜΝΗ ;

ζήτημα τής νπάρξεως ή οΰ ένορ-γάνου 
εν τώ δορνφυρφ τήςΓής άττησχολη· 

( σ?ν ανέκαθεν τούς αστρονόμους και φυσιο

λόγους, χωρίς νί καταλήγουν εισέτι ε’ς αποτέλε
σμα θετικόν και οριστικόν. 'Εσχάτως δε ό πολύς 

Άββας Moreux, διευθυντής του 'Αστεροσκο
πείου τής Bourges, επισκοπών έν σπουδαία δια - 
τριβή του εν τώ Cosmos τας διαφόρους γνώμας 
τών γνωστών αστρονόμων τής Ευρώπης,τού Temple, τεΰ Herschel, τοΰ Schmidt,του Secchi και 
άλλων, άποφαίνεται οριστικώς, ότι δεν εΐνε μεν 
δυνατόν νά καθορίση τις ετι άν ΰπάρχη ή υπήρξε 
ποτέ ένόργανος ζωή έν τή Σελήνη, έν τοΰτόις 
δεν άπέχομεν ετι πολύ, εκ τής όσημέραι παρα- 
τηρουμένης κατακτήσεως τής φυσιολογικής με
ταβολής τής επιφάνειας αυτής, ν’ αποφανθώμεν 
οριστικώς, οτι λίαν προσεχώς θά δυνάμεθα πλέον 
νά γνωρίζωμεν, αν υπήρξαν ποτέ ή ού άνθρωποι 

έν τή Σελήνη.
Καθωρίσθη έν τούτοις έπακριβώς μέχοι τι,ύδε, 

οτι κίνησις δέν ύφίσταται ποσώς έν αυτή, ατμό- 
σφαιρικαϊ μεταβολαί, επομένως δέ και νέφη και 
χιόνες δέν υπάρχουν, θαλασσαι επίσης, ποτα
μοί, δένδρα καί τά τόιαΰτα δέν διακρίνονται, 
επομένως, αφού και ύδωρ προς συντήρησιν όλων 
τούτων δέν υπάρχει, φυσικως και πάσα παρα
φυάς τοΰ ΰδατος καί ένόργανος ζωή δέν ε.ναι 
δυνατόν νά ύφίσταται.

Εύνόητον έρχεται ήδη καί το ερώτημα, ύπήρ- 
ξεν άλλοτε ένόργανος φύσις έν τή Σελήνη ;

Καί έπί τού ζητήματος τούτου οι αστρονόμοι 
αμφιβάλλουν καί τινες μέν διατείνονται, ότι δέν 
είναι δυνατόν ποτέ νά υπήρξε τοιαύτη, έτεροι 
δέ τουναντίον ισχυρίζονται, οτι ύπήρξεν άλλοτε 
ζωή. ήτις όμως έξέλενπεν.

Ποίους νά πιστεύση τις ;
Ουδέτεροι τούτων προτείνουσιν 'ισχυρισμούς 

βάσιμους καί θετικούς, όλων δε τά έπιχειρήματα 

εισίν ανίσχυρα, καθ' δ αβέβαια.

Έν- τούτοις δυνάμεθα φυσιολογικώς νά συζη- 
τήσωμεν ήδη τό πράγμα, θέτοντες το ζήτημα 
τούτο ως εξής :

Αφού αναμφισβήτητου τυγχάνει, οτι υπάρχει 
στερεόν έδαφος εκεί και δή ορη καί κρατήρες, 
φυσικώς δέ υπήρξαν ηφαίστεια και ατμόσφαιρα, 
δέν αποκλείεται ή ιδέα, τουναντίον δέ καί επιτεί
νεται, ότι υπήρξε ποτέ καί ατμόσφαιρα καί ύδωρ 
καί συνεπώς οργανική φύσις.

Τά όρη και ηφαίστεια είναι φυσικόν έπακο- 
λούθημα τού ΰδατος, καθόσον τό ύδωρ σχημα
τίζεται έκ τών νεφών, τά δέ νέφη έκ τής ατμό
σφαιρας. Άν επομένως ατμόσφαιρα δέν ύπήρχεν 
έν τή Σελήνη, κατά φυσικήν συνέπειαν ούτε 
ύδωρ θά παρόγετο, επομένως ούτε ένόργανος 

ζωή θά ύφίστατο. Ή ένόργανος δε ζωή είναι 
ή παράγουσα τά δένδρα, τά φυτά καί τό χώμα 
καί τά. όρη. Άν λοιπόν οι αστρονόμοι ήσαν καί 
περισσότερον κατά τι φυσιολόγοι, δεν θά έβρά- 
δυναν νά πεισθώσιν, οτι έν τή Σελήνη υπήρξαν 
ποτέ άνθρωποι, οιτινες φυσικά τήν σήμερον 
άπουσιάζουσιν ώς καί πάσα ή ένόργανος φύσις, 
αφού έξέλειπε τό ύδωρ.

Τό ύδωρ λοιπόν είναι έκείνο, όπερ ζωογονεί 
τά σώματα δηλ. τούς πλανήτας, τό ύδωρ δέ πα 
ράγεται από τήν ατμόσφαιραν, ή δέ ατμόσφαιρα 
από τό περιβάλλον αυτήν, ήτοι από τής κοσμι
κής ούσίας.

Ή Σελήνη υπήρχε ποτέ ζώσα και άκμάζουσα, 
θάλλουσα και κυριαρχούσα, νύν δέ υπνώττει του 
νήδυμον ύπνον. Κατέστη πλέον νεκρά. Ή Σε
λήνη έστερήθη, όπως ο άνθρωπος καί τά ζώα 
καί τά δένδρα, τής ζωής δηλαδή τού ΰδατος 
καί φυσικώς περιήλθον εις ξηρόν κατάστασιν.

Ή Σελήνη περιεβάλλετο πανταχόθεν υπό τής
θάλλούσης, ώς έν τή Γή φύσεως καί τής οργανικής
ζωής, εξαντληθείσης δέ τής ατμόσφαιρας της καί
στερηθείσης ταύτης τού υδατόςτης, ένεκρώθησαν
τά πάντα.

'Η Σελήνη εις τούς παρωχημένους αυτής χρό
νους ειχεν, ώς εϊκός, ατμόσφαιραν,ΰδατα, νέφη,
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χιόνα? καί έπομένως ανθρώπους, ζώα, φυτά, καϊ 
φυσικήν κίνησιν, δπως ή Γή, άλλ' Εξηφανίσθη- 
σαν άπαντα, στειρευθέντος, ώς εϊπομεν, αϊφνι- 
δίως του υδατος διά της εξαντλήσεως της ατμό
σφαιρας· αύτης.

Πώς δέ εξηντλήθη ή ατμόσφαιρα αΰτη της 
Σελήνης;

Άπλούστατον πραημα.

Διότι άπερροφήθη. ύπό τών ζωικών αναγκών 
τής Σελήνης.

^Ως φαίνεται καϊ ή Γή τοιοΰτον τέλος ώς 
τάχιστα θά λάβη, δηλαδή μετά παρελευσιν δυσ- 
εκατομμυρίων τινών ετών, διότι ή ατμόσφαιρα 
αύτής βαθμηδόν Εξαντλείται, άπορροφάται άδι· 
ακόπως παρέχουσα τροφήν εϊς αύτήν, δηλ, σχη- 
ματίζουσα ύδωρ διά τήν τροφοδότησήν τών ποι
κίλων αναγκών τής σφαίρας μας.

Ή ατμόσφαιρα λοιπόν είναι Εκείνη, ήτις σχη

ματίζει τό ΰδωρ καί τό ΰδωρ είναι Εκείνο, οπερ 
αποτελεί τάς θάλασσας καί τούς ποταμούς καϊ 
τροφοδοτεί τά δένδρα, ώς και τά φυτά και κα

τασκευάζει τά όρη καϊ τάς πεδιάδας.
Ή Σελήνη λοιπόν, Εκλειήτάσηςτής ατμόσφαι

ρας της καϊ τής ζωικής κινήσεως περιήλθεν εις

ΙΔΕΙΝ - ΓΝΩΡΙΣΑΙ —ΜΑΘΕΙΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ λΚΚΟΙΚΟΙΙΣ ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΟΪΓΙΟ

ΗΪυκ? ληθέντος τοϋ πνεύματος τού Βίκτορος 
Ούγκώ, ήρωτήθη περί φυσιολογικής και 

VBUZjL. ψυχολογικής καταστάσεως τού άνθρώ
που καί άπήντησεν ώς έζής :

«Τάφος έστί τό λίκνον τής ουρανίας ζωής. 
Ό φαινομενικός θάνατος είνε διά τόν άνθρω
πον ή άρχή τής άληθοΰς ύπάρζεώς του έν τφ 
πνευματικώ κόσμω, ένθεν καί έέεπορεύθη έν τώ 
δοκιμαστηρίφ τοΰ προορισμού του άπό καταβο
λής κόσμου. Άνευ τής έφέσεως τής έρευνης, 
έν τε τή παρούση ζωή καί τώ μετέπειτα βίω ό 
ύπό σαρκίον ζών άνθρωπος χωρίς νά διορά τό 
άπώτατον μέλλον αύτοΰ, σκεπτόμενος τήν θείαν 
καταγωγήν.του, άσεβεϊ πρός τόν. Δοτήρα παν
τός άγαθοΰ. Ή εφεσις τού έρευναν τά υπερ
κόσμια ένεψυτεύθη τή άνθρωπίνη ψυχή ύπ’ αύ- 
■τοΰ τοΰ Πλάστου, δτε έν τω Παραδείσω είσα- 
γα.ών αύτόν τω έδωκε τήν απόλυτον έέουσίαν 
έφ’ όλων τών κτισμάτων τής Γής καί την έλευ- 
θερίαν, έ£' ής πηγάζει to ύπεύθυνον τών πρά- 
£εων αύτοΰ. Ούχϊ μόνον τοΰτο, άλλά και ή λο
γική κρίσις, ή οταθμίζουοα όρμεμψύτως πάσαν 
πράέιν αύτοΰ, είνε σαφέστατη ενδειέις τοΰ ισχυ
ρισμού τούτου. ’Γδκϊν, γνωρίσαι, μα&εΐν. Τάς 
τρεις ταύτας λέζεις έθεσα, ώς έπικεφαλίδα τής 
μικράς μου ταύτης πρός ύμάς ομιλίας, διότι ό 

ξηρασίαν καί συνεπώς el? ήφαιστείακήν κατάστα- 
σιν, ήτοι παρακμήν διά τής προστριβής καϊ 
Επαφής τών εύφλέκτων υλών της και φυσικώς 
ολονεν οΰτω θά καίεται μέχρι τής τελείας κατα
στροφής καϊ Εξαντλήσεώς της.

Τοιοΰτον εϊναι τό τβλο? τών δορυφόρων δλων, 
έκαστου πλανήτου καϊ κατ’ άκολουθίαν τοΰ 
σύμπαντος κόσμου.

ΟΙ δορυφόροι θά Εξαφανισθώσι τελείως υπό 
τής πυράς καϊ εϊτα θά ελθΐ) ή σειρά τών πλα

νητών, αστέρων, κομητών, κλπ.
Τοιοΰτον, ώς φαίνεται λοιπόν, εϊναι τό τέλος 

τών κόσμων και τής Γής μας.

Ή θεωρία αΰτη εντελώς νεωτέρα. και ακρι
βέστερα λύει τό ζήτημα τής συστάσεως καϊ δια - 
λύσεως τών κόσμων καί έπομένως του σχηματι
σμού και Εξαφανισμοΰ τής ΰλης. t

Περιοριζόμεθα ήδη εϊς τήν άφήγησιν τής πά
λαι ποτέ ζωής εν τή Σελήνη, Επιφυλασσόμενοι 
τήν Εξήηησιν τής συστάσεως τών κόσμων καί τών 

κομητών,κατά τήν νέαν ταύτην θεωρίαν μας, εις 
προσεχείς μελετάς ήμών.

Φ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

συνδυασμός αύτών άποτελεΤ τήν ύψίστην έκψαν- 
σιν τής θείας καταγωγής τοΰ άνθρώπου. 'Ο ρλέ- 
πων δύναται νά γνωρίση καί ό γνωρίμων δύ
ναται νά μάθη, ό δέ μή γνωρίμων δύναται νά 
έρίυνήση, όπως γνωρίση τό άντικείμενον, δπερ 
προσέπεσεν είς τήν άντίληψιν τών αισθήσεων 
αύτοΰ. 'Η ορασις εϊνε τό όργανον, δ(* ού ανοί
γονται ήμϊν μεγαλοπρεπώς τά μυστήρια τής 
Θείας Προνοίας καί τών σάπψειρινων Ούρανών 
ή μαρμαίρουσα αίγλη.Διά τούτο καί τό όργανον 
τής όράσεως έθεσα ώς αρχήν τής άντιληψεως 
τοΰ συλλογισμού τούτου, προκειμένου περί έκθέ- 
σεως ιδεών, άς έκαστος οφείλει νά έχη πάντοτε 
πρό οφθαλμών, όπως δυνηθή νά έννοήση τό πα
ρελθόν καί τό μέλλον αύτού.

Τίς έσκέφθη ποτέ σοβαρώς τό μυστήριον τής 
καταγωγής αύτού; Γεννάται καί αποθνήσκει’ ά- 
ποθνήσκει καί νομίζει, ότι άπωλέσθη διά παντός, 
έν ω κατ’ ούδέν μετεβλήθη ή οτι έν τή μεγάλη 
ζυμώσει τής ύλης, ήτοι τών φυσικών κυμάνσεων 
τών μορίων τού σύμπαντος μετήλλαζε τό μέν 
σώμα τήν μορφήν, ή δέ ψυχή ήλευθερώθη τών 
δεσμών, δι’ ών ήτο προσδεδεμένη.

«Ούδέν έν τή φύσει άπόλλυται?. Ζώμεν έκ 
τής κόνεως τών προγόνων ήμών· δ,τι ά.ναπνέο- 
μεν ή τρώγομεν σήμερον κατ’ ούδέν διαφέρει 
έκείνων, τά οποία άνέπνεον καί έτρωγον άπ’ αι
ώνων eV ζήσαντες πρό ήμών· ό θάνατος μετα
βάλλει μόνον τήν ούσίαν τών σωμάτων, είτε ύ- 

γρά εϊνε ταΰτα, είτε στερεά, είτε αέρια καί ού- 
δεν πλέον.

Έπομένως, άφοΰ ό άνθρωπος οστις εϊνε σύμ
πλεγμα μορίων καί τών τριών τούτων καταστά
σεων τών σωμάτων — έκτος βεβαίως τού Πνεύ
ματός του, ουτινος ή φύσις ολως διάφορος έστί 
—δέν άπόλλυται, άφοΰ ή διαστολή τών μορίων 
τής υλικής ύποστάσεως αύτοΰ έχεται τοσοΰτον 
στερρώς πρός τήν ύπαρέιν, είνε δυνατόν νά ά
πόλλυται το πνεΰμα, ουτινος τά μόρια είνε ολως 
εύγενεστέρας και αίθεριωτέρας πηγής, άφοϋ αύτό 
τοΰτο άποτελεΐ τάς βάσεις τής ύπάρέεωο αύτοΰ;

Ώ πόσον διανοίγονιαι οΐ οφθαλμοί ύμών έκ 
τής μελέτης τών ύηερκοσμίων!

Ό άνθρωπος άποστελλόμενος πορά τοΰ Δη
μιουργού εν τώ κόσμω, οφείλει νά έπανέλθη 
πρός τόν Θεόν άγνός καί άμωμος, κατά τό 
μάλλον καί ήττον δέ έκτελεστής τού προορισμού 
του. Τάς σκολιάς ατραπούς, τάς όποιας θά συ
νάντηση είς τόν βίον αύτοΰ οφείλει νά τάς πα- 
ρακάμψη, έχων ώς οδηγόν τόν άκοίμητον ψάρον 
τής'πρός τόν θεόν έλπίδος, ού τό Άγιον όνομα 
οφείλει νά μεταχειρίζεται καί προτείνει ώς οπλον 
κατά παντός παρεμποδίζοντας τήν πορείαν αύ
τοΰ. Χαίρετε.»

Έν άλλη πνευματισακή συνεδριάσει έρωτη- 
θέν τό Πνεύμα τού Βίκτορος Ούγκώ περί ονεί
ρων, άπήντησεν:

«’Επι τή έρωτήσει ύμών ταύτη άναγκάζομαι 
καί πάλιν, δπως διεζοδικώτερον ομιλήσω ύμίν.»

«Όνειρον είναι ή εκφανσις τής προδιαθέ 
σεως τής έν τή διανοία τού Πνεύματος προϋ- 
παρχούσης σκιάς τών εικόνων τών έν τώ σύμ- 
παντι χώρων καί άναπαράστασις τών έν αύταΐς 
συναλλασομένων ιδεών καί εντυπώσεων τών έν 
τή φύσει διοργανουμένων σκηνών τής έέελίζεως 
τής ζωής.» Άμα τή έγρηγόρσει ό όνειρώττων 
λησμονεί καί ή συνείδησις τής ψυχής υπνώττει, 
διατηρεί δέ μόνον άμυδροτάτην ιδέαν τών σκη
νών, ώς καί τό Πνεύμα έν όνείρω άμυδροτάτην 
ιδέαν έχει τής πραγματικότητος, έν σχέσει πρός 
τήν φυσικήν αύτής ύπόστασιν. Καί τούτο συμ
βαίνει, διότι τό Πνεΰμα καθ’ ύπνον ηρεμούν, 
άποχωρίζεται τέλειον τοΰ σώματος καί διατελεϊ 
άσχετον πρός τάς άνάγκας αύτοΰ.

Όνειρον —άλήθεια αναμφισβήτητος,πρόγνω- 
σις τής ψυ^γής, άνύψωσις τοΰ πνευρατος στιγ
μιαία εις τον άόρατον κόσμον, μεταπτωσις αυ
τού εις τήν πραγματικότητα άμα τή έγρηγόρσει 
καί λήθη.

Ή είκών τών άναπαραστάσεων διατηρείται 
ζωηρά, έάν σύν τή έγρηγόρσει ό όνειρρώττων 
εντείνει τό πνεύμα του είς έρευνας τών έντυ- 
πώσεων.

Ύπνος — Θάνατος = άδελφοί.

Όνειρον = στιγμή συνδέσεως αύτών.
'Η ψυχή τοΰ άνθρώπου άρα έγκλειστος έν 

τώ σαρκίω καί δεσμευόμενη ύπ’ αύτού, ύπο- 
χείριος ούσα τών άναγκών τού σώματος,, μόλις 
εύρη εύκαιρίαν άμα τώ ΰπνω, άποτινάσσει άσυ- 
ναισθήτως τήν νάρκην αύτής έκ τών φυσικών δε
σμών καί άποχωρίζεται αύτοΰ έν καιρώ τού ύ
πνου. Ελεύθερα δ’ ουσα τοιουτοτρόπως ϊπταται 
έν τώ άπείρω, κυρία άπάσης τής έκτάσεως τού 
άπειρου χώρου, οστις εκμηδενίζεται έν τή άσυλ- 
λήπτφ τανυτητι αύτής, προσομοιαζούση τή τής 
σκέψεως. ΙΙολλάκις συναντάται μετά των Πνευ
μάτων, ατινα γνωρίζει ή^μή καί συνδιαλέγεται 
μετ’ αύτών ώς ε! ταΰτα ησαν έν άνθρωπίνω σώ· 
μάτι τεθειμένα. Διό πολλάκις όνειρά τινα είναι 
εις άκρον ζωηρά.

Ή ψυχή άποχωριζομένη, ώς είπομεν, καθ’ ύ
πνον στιγμιαίως. έκ τοΰ σώματος συνέχεται μετ’ 
αύτοΰ διά ρευστού ζοώδους ή μάλλον ροώδους, 
δπερ ώς νήμα έκτυλίσσεται έκ τοΰ σώματος καί 
διήκει μέχρι τού χώρου έν ω εύρηται αυτή Διά 
τούτο τό σώμα μόλις έκ τίνος άνάγκης ή άλλης 
έζωτερικής δυνάμεως πάθη τι.άμέσως καλεί-ταύ- 
την, ήτις επανέρχεται αύτοοτιγμεί καί άν άκόμη 
εύρίσκηται είς άπειρους άποστάσεις.. Καί ούτω ό 
κοιμώμενος έίυπνά.

Έπανερχομένης τής ψυχής έντώ σώματι, τή 
προσωρινή αύτής κατοικία, άρχεται έέοικειου- 
μένη πρός δ,τι αί άνάγκαι τοϋ σώματος παρι- 
στώσιν αύτήν καί βαθμηδόν έντός μικρού λησμο
νεί τάς σκηνάς,άς είδεν άποχωρισθείσατοϋ σώ·. 
ματος. Τό όνειρον είνε στιγμιαία καί άγρυπνος 
παραμονή τής ψυχής έκτος του σώματος, άστρα- 
πιαία άναπαράστασις τών έέελισσομένων εικόνων 
έκ τών ίδιαζουσών τοιούτων τού άοράτου ή πνευ- 
υατικοΰ κόσμου, διά τοΰτο καί ή διάρκεια τού ο
νείρου είνε ελάχιστη.

Τά όνειρα δέν είναι πάντοτε πραγματοποιή
σιμα, διότι δέν έχουσι τήν φυσικήν πηγήν καί 
έέέλιβιν, ήν άνωτέρω διηγήθην, ήτοι την πνευ
ματικήν. Ή ιατρική έπιστήμη έπί τών ονείρων 
τών μή έχόντων πηγήν τάς ιδιότητας τής ψυ
χής έκτος τού σώματος, ώς είπομεν, στιγμιαίως 
εύρισκομένης καί έν τώ άοράτω κόσμω παραμε 
νούσης, δύναται ν’ άπαντήση όρθότερον τών 
αύτοκαλουμένων ψυχολόγων.

Έν τούτοις τά μάλλον ζωηρά όνειρα,τά πα
ράγοντα αίσθησιν έπιδρώσαν καί έπί τού φυσι
κού οργανισμού, είνε τά μάλλον άληθή. Ή ά- 
νωτέρα βαθμίς τούτων είναι τά όνειρα, ατινα 
είνε καθαρώς ψυχικά, τά πηγάζοντα άπ’ εύθείας 
έκ τού εγκεφαλικού πλέγματος ένεϊδει τηλεγρα
φικών συρμάτων, τά έχοντα τήν βάσιν αύτών 
έπί τής.καρδίας καί έπί τών ψυχικών διαβαθμί- 
σεων τής πνευματικής συνειδήσεως τόΰ όνει- 
ρευομένου. Τά όνειρα ταΰτα είνε αί mgoai-
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σώσεις τής ψυχής, T^c όποίαςδιά διπλοί όρά- 
σεως αύτή αΰτη ή διάνοια τοΰ σνειρευομένου 
άνθρώπου, διατρέχουσα τά αιθέρια πελάγη, 
διαθέουσα τάς άπειρους αποστάσεις καί κατα
νοούσα τήν αόρατον βούλησιν, ίί ής έ£αρ· 
τώνται τά σύμπαντα καί ο κλήρος παντός γεν- 
νωμένου έν τώ κόσμω, αντικατοπτρίζεται έν τώ 
Πανοράματι τής φαντασίας τοΰ κοιμωμένου, 
οπότε έπιστημονικώς καλείται τηλεπάθεια. 
Χαίρετε.

■,/'
Έν έτέρα συνεδριάσει τό Πνεΰμα τοΰ Βί

κτορος Ούγκώ έλεξε τάδε:
«Σείς, οϊτινες τόν πέπλον ανασύρετε τοΰ 

μυστηρίου, άνεμετρήσατε τό χάος πριν ή είσέλ- 
θετε έν αύτώ καί τοΰ μεγαλοπρεπούς άπειρου 
ήτενίσατε τάς πύλας; Είς ύμάς τούς τά γήινα 
καταλιπόντας και πράο τά ύψηλά καί ιδεώδη 
ρέποντας, άπευθύνω σήμερον ιόν λόγον, ώς 
άνερευνήσας ζών ποτέ κάγώ καίματαίως άνα- 
ζητήσας τόν Ποιητήν τοΰ παντός είς τών αβύσ
σων τά άπροσπέλαστα ύψη.

Έλέχθησαν τοσαΰτα μέχρι τοΰδεύπό διαφό
ρων πρός υμάς, ώστε άπορώ πόθεν άρίομαι 
και ποΰ καταλήξω, προτιθέμενος νά χειραγω
γήσω ύμάς τό κατα δύναμιν, έν τή πορεία, είς 
ήν μετά τάχους βαίνετε έν ταΐς έρεύναις ύμών 
είς τούς άτέρμονας τοΰ σύμπαντος ούρανούς.

Μυρίους καί μυρίους αιώνας φέρουσιν έπί τής 
ράχεώς των τά όρη τών κόσμων γηράσαντα έν 
τή ήλικία κατά τόν διάπλουν έν ταΐς πορείαις 
αύτών μέσον τοΰ κιμμερίου ουρανού. Άνέτει- 
λαν καί έδυσαν έπ’ αύτών ήλιοι πάσης φύσεως 
οργανικής ζωής, έφύησαν καί έξηράνθηααν γι- 
γαντιαϊα δένδρα, ^λθον καί παρήλθον γενεαί 
μυρίαι, έζησαν καί εθανον βασίλεια καί ένδοξοι 
ανθρώπινοι υπάρξεις καϊ ηαοα αυτών γωνία 
ύπέστη άλλοιώσεις αίσθητάς καί άναριθμήτους. 
Ήκμασαν καί ένεκρώθησαν αισθηματικοί χορ- 
δαί πάσης φύσεως, έθραύσθησαν καρδιών στό- 
νοι εΰγενεΐς έπι τοΰ βράχου τής άπογνώσεως 
τών ανάλγητων καί κωφών άνεμων καί μόνον ή 
τοϋ Ύψίστου Θεία Χάρις έμεινε καί θά μείνη 
έσαεί αναλλοίωτος καί αμετάβλητος ώς ήτο καί 
πριν ή έκ τοΰ μή όντος είς τό είναι τα όντα 
παραχθώσιν.

Δύο στοιχεία λυσσωδώς παλαίουσιν αείποτε 
έν τή γενέσει τών όντων, έξ ίσου ισχυρά καί 
ακατάβλητα. Δύο αντιμέτωπο» Δυνάμεις μαί
νονται έν τώ σύμπαντι με τήν αύτήν έντασιν τής 
ισχύος αύτών, εκπορευόμενης έκ' τής αύτης 
έστίας ήτις καί μόνον ένέχει τά στοιχεία τής 
αυθυπαρξίας.

*Η ϋπαρξις καί Ανυπαρξία’ ή Αφθαρσία 
καί ή φθορά’ τό παν καί τό μηδέν’ τό είναι 
καί ή &*μηδενισις' ή ζωή καί ό θάνατος.

Έκ τούτων τά μέν πρώτον έχει τήν όψιν γλυ- 
κεΤαν καί εύφρόσυνον, τό δέ δεύτερον δυσειδή 
καί τρομεραν. Τό πρώτον ποθεΐται καί βαυκα- 
λίζεται ύπό τώ.ν θνητών, εύλογεΐται καί έπιζη- 
τεϊται, τό δεύτερον καταράται καί αναθεματίζε
ται, λακτίζεται καί άποδιώκεται Ούτως έν τή 
άτελεία του ό άνθρωπος πλανώμενος έκ τής 
όψεως αύτών πολιτεύεται έν τή έπιγείω βασιλεία 
αύτοΰ.-

Καίτοι γνωρίζει, οτι οσον καί άν έέαρτηθή έκ 
τοΰ πρώτου, όσον καί άν έγκολπωθή αύτό, θά 
περιπέση κατ' ανάγκην είς τούς γαμψούς ό
νυχας. τοΰ δευτέρου, έν τούτοις το επιζητεί, 
άν καί άναμφισβητήτως είνε πολύ διαφόρου φύ
σεως έν τή πραγματικότητι έκείνης, ήν διέγνω- 
σεν ό άνθρωπος, όπως έάν ήδύνατο νά κατα
νόηση τήν έτερον έψιν αυτών, θά έβλεπεν ανε
στραμμένους τούς όρους τής πραγματογνωμο
σύνης του καί ότι έγένετο θύμα συστάσεως τής 
άτελείας αύτοΰ. Οΐ τό δεύτερον δοκιμάσαντες, 
έν οίς καταλέγεται καί ή ήμετέρα ταπεινότης, 
διαβεβαιοΰσι τήν αλήθειαν τής έμής άντιλή- 
ψεως, ήν άνωνέρω περιέγραψα, διά τής θαυμά
σιας είκόνος τών αντιθέσεων, ήν ένέκρινα 6>ς 
μέτρον τής μικράς μου διδαχής.

0 Η4ΓΝΗΤΙΚ0Σ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
’Λγγλικός τύπο? άγγελλε» μίαν σπου- 

δαιοτάτην έφευρεσιν, ήτις φαίνεται, οτι 
■προορίζεται νά φέρη αληθή άναστάτω- 

σιν είς τά μέσα τής συγκοινωνίας. Ή
έφεύρεσις- ανήκει εϊς Γάλλον μηχανικόν, δστις 

επί έτη ί.ζη έν ’Αμερική, και μόλις κατόπιν ει- 
κοσαετοΰς εργασίας πλήρους μόχθων και απογο
ητεύσεων, ετελειοποιησεν αύτήν αρκούντως, ού

τως ώστε νά δύναται νά τήν παρουσίαση' εϊς τήν 
δημοσιότητα. Ο εφευρέτης ονομάζεται Αιμίλιος 
Bachelet και τήν έφεύρεσίν του καλεΐ Bachelet 
Railway Lcviatcd, ήτοι «αάωρούμενον σιδηρό
δρομον*.

Οί Ιδόντες εν λειτουργία τδ μέγα δοκιμαστικόν 
πρότυπον, τδ όποίον παρουσίασεν εσχάτως ό 
εφευρέτης ενώπιον όμάδος μηχανικών καί ειδι
κών σιδηροδρομικών, εύρέθησαν πρδ άληθοΰς 
θαύματος. Ό σιδηρόδρομος αύτδς αϊωρεΐται μέ 

αστραπιαίου ταχύτητα, χωρϊς κανέν στήριγμα και 
χωρίς βάσιν, διά τοΰ άέρος, φαίνεται, ώς νά πε- 
ριφρονή ολους τούς περί βαρύτητος νόμους, 

φθάνει δέ ώς παίζωυ εϊς ταχύτητα 550 χιλιο
μέτρων τήν ώραν ! Καί μέ ολα αύτά δέν πρό
κειται περί ένδς περιέργου παιγνιδιού, τεχνικής 
εφευρετικότητος. 01 εϊδικοϊ τοΰ Λονδίνου, οί 
διευθυνταϊ τών σιδηροδρόμων, οί μηχανικοί τής 
ταχυδρομικής διοικήσεως, οί παρασταθέντες εις 
τας δοκιμάς τοΰ σιδηροδρόμου αύτοΰ εϊνε κατά-

δυνάμεων, αί όττοΐαι διέπουν τδν αίωρούμενον 
αύτόν σιδηρόδρομον. Ό Bachetei εϊπεν, δτι δύ
ναται νά κάμη τάς άμαξας νά διατρέχουν τήν 
γραμμήν μέ ταχύτητα 550 χιλιόμετρα τήν 

ώραν, γνωστός όμως "Αγγλος μηχανικός και εί - 
δικός εϊ·? τάσιδηροδρομικά έδήλωσεν, οτι χωρίς 
δυσκολίας εϊμπορεϊ νά έπιτευχθή ταχύτης καϊ 
1000 χιλιομέτρων, έννόεΐται άν ύπάρχη έπαρ- 
κής ηλεκτρική δύναμις. Έν συγκρίσει πρδς τάς 
δ&πάνας τής έκμεταλλεύσεως τών σημερινών σι
δηροδρόμων τά έξοδα τού σιδηροδρόμου Bache

let Θλ εϊνε εκτάκτως μικρά. Ή κατασκευή του 
εϊνε καταπληκτικώς απλή, τά έξοδα τής συντη. 
ρήσεως ελάχιστα, αί άτμάμαξαι, οί τροχοί, οί 
άξονες, αί σιδηράΐ γραμμαϊ καταργοΰνται. Τάς 

καμπύλας δύναται νά διατρέξη τδ αϊωρούμενόν 
όχημα μέ τόσην ταχύτητα, όσην δεν τήν φαν
τάζεται σήμερον ούδεϊς μηχανικός, διότι άπλού- 
στατα θά Ιπταται. "Ολαι αί αντιστάσεις τριβής 
καταργούνται, ούτε δέσπαταλάται ένέργεια πρδς 

μετακίνησιν νεκρού βάρους.
Ή έφεύρεσις θά τεθή κατά πρώτον εϊς τήν 

υπηρεσίαν τοΰ ταχυδρομείου. <θά καταδείξω· 
μεν πρώτον, λέγει ο έφευρέτης, δτι ή μέτακόμι- 
οις τών επιστολών, δεμάτων καϊ εμπορευμάτων 
εκτελεΐται μέ ολην τήν Ασφάλειαν και χωρίς 
κινδύνους' κατόπιν μόνον θά δοκιμάσωμεν μέ 

έπιβάτας. Τδ σύστημα εϊμπορεΐ νά έγκατασταθή 
παραπλεύρως πάσης σιδηροδρομικής γραμμής.

(Έκ ’«Ό «Δκλτΐονβ

ΠΑΛΗ ΜΟΥ t φ
Μέ τή τύχη μου παλεύω 

καί δέν ξέρω τί γυρεύω 
πότε λέω πώς βαρέθηκα ■ 

καί γιατί στό κόσμο βρέθηκα 
καί δέ ξέρω ούτε καί γώ 

γιατί ύπάρχω γιατί ζώ.
Φ

Λένε γράφουνε πολλά 
άλλά έγω άπ’ ολα αύτά 

δέν πιστεύω.... παραμύθια 
καί ένα μόνο βρίσκω αλήθεια 

ποΰ όσο είς τό κόσμο ζοΰμε 
πρέπει νά βασανιστοΰμαι.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

•πληκτοι, μία δέ μεγάλη ’Αγγλική σιδηροδρο
μική εταιρεία έθεσεν ήδη είς τήν ’ διάθεσιν τοΰ 
έφευρέτου μέγα μέρος τών γραμμών της, όπως 
προβή εϊς πειράματα έν μεγάλη κλίμακι.

Ή έφεύρεσις τοΰ BacheUt βασίζεται έπι τής 
παρατηρήσεως, οτι ώρισμένα μέταλλα έξασκούν 

μίαν παρεμποδιοτικήν έπίδρασιν έπι τής μαγνη- 
τικής δυνάμεως, τής έξερχομένης έκ μιας, ηλεκ
τρικής μπομπίνας {πηνίου) τροφοδοτούμενης με 

έναλλακτικδν ρεΰμα. Ή παρεμποδιστική αΰτη 
έπίδρασις παράγει ^στροβίλους ρευμάτων* οϊτι
νες επιφέρουν αποτέλεσμα αντίθετον προς το τής 
μαγνητ.ικής έλξεως : ήτοι άντί τής έλξεως, επι
φέρουν μίαν μαγνήτικήν άπώθησιν. Μέ αλλας 
λέξεις, ώρισμένα μέταλλα δέν έλκυονται, αλλ 
άπωθοΰνται ύπδ τής μαγνητίτης μπομπίνας. Έκ 
των μετάλλων τών άντιδρώντων κατ’ αυτόν τον 
τρόπον εϊνε τδ άργίλλιον. Η έπίδρασις τοΰ μα- 
γυρτικοΰ ηλεκτρισμού επϊ τοΰ άργιλλίου αποτε
λεί τήν βάσιν τής εφευρεσεως τοΰ Bachelet. At- 
άμαξαι τοΰ νέου μάγνητικοΰ σιδηροδρόμου έχουν 

τό σχήμα σιγάρου ή αεροστάτου. "Οταν σταμα
τούν, στηρίζονται έπϊ τής γραμμής, ήτις ομοιά
ζει μέ άλύσσον ηλεκτρικών μπομπινών. Εις 
βραχέα διαστήματα εινε τοποθετημένοι αι μπο- 
μπίναι αύται, ολίγους πόδας μακράν ή μία τής 
άλλης. Εισαγομένου τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος, 
αί μπομπίναι αρχίζουν τήν λειτουργίαν των’ 
άντί νά ελκύουν τήν άμαξαν, τήν απωθούν, ή 

δέ συνέπεια εϊνε, οτι ή άμαξα ύφοΰται και αιώ- 

ρεϊται εϊ? τον αέρα δλίγον ύπεράνω τής γραμ
μής.

Έπϊ τής γραμμής δε έχουν τοποθέτησή εϊς 
διαστήματα άνά 10μέτρων εκάστοτε τά λεγά
μενα σωληνοειδή (solenoiden)’ εϊνε δέ ταΰτα 
μεγάλοι μαγνήται, οϊτινες σκεπάζουν τήν γραμ
μήν έν εϊδει συράγγων ή ημικύκλιον γεφυρών. 
'R άμαξα διέρχεται κάτω των σωληνοειδών, τά 
οποία φορτώνονται αυτομάτως μέ ένεργειαν, καϊ 
λειτουργούν ούτως ώς διαρκής μαγνήτης, δστις 
ελκύει την άμαξαν. Τδ πρότυπον σχέδιον,. τδ 
όποίον παρουσίασεν ό Bachelet έχει τοποθετηθή 

είί μίαν μεγάλην έπιμήκη αίθουσαν. Ή άμαξα 
έχει βάρος 20 περίπου χιλιογράμμων καϊ κεΐται 
έπϊ τής ύπδ τών ηλεκτρικών πηνίων διαγρα- 

φομένης γραμμής. Ο εφευρέτης ΐσταται επι δί- 
σκου, κινεί ενα μοχλδν καϊ έξαφνα ή άμαξα μέ 
έν άλμα σηκώνεται άπδ τήν γραμμήν καϊ ακίνη

τος κρέμαται ει? τόν αέρα. ”0λαι αι δοκιμαί, αί
τινες έτειναν νά καταβιβάσουν τήν ύπδ μαγνητι- 
κής δυνάμεως εις τδν αέρα κρατουμένην άμαξαν, 
έστω καϊ κατάένχιλιοστόμετρον, άπέβησαν μά- 

ταιαΓ τδ μικρόν όχημα άνθίστατο el? ολην τήν 
δύναμιν δύο βραχιόνων και παρέμενεν ακίνητον ει? 
τόν αέρα ώς νά έκρατεΐτο άπδ χαλύβδινα δεσμά,

"Ηδη ό έφευρέτης κινεί δεύτερον μοχλδν κάϊ 
ή άμαξα άστραπιαίως διατρέφει την γραμμήν, 

σχεδόν δέν δύναται νά τήν . ακολουθήση ό δφ - 
θαλμός. Κατά τήν Ήτησιν αρχίζει τδ μηχάνημα 

νά λαμπυρίζη καϊ νά φωαφορίζή, μίκροϊ σπινθή
ρες αναφαίνονται, άλα αύτά δέ εϊνε ή ένέργεια ■ 

τών κεκρνμμένων έκείνων ήλεκτρρμαγνητικών

Η

’ΖίιυνΟος
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Μοΰ ήλθε στή μνήμη ή βραδυά έκείνη πού 
είχαμε φθασει στή Στρώμνιτσα, έξω άπδ τήν 
οποία κατασκηνώσαμε, έπειτα άπδ μεγάλη πο
ρεία απάνω στα βουνά.

Ηταν μία βραΖυα πολύ ώμορφη, ήμερη καϊ 
ποιητική. Ο ουρανός γαλανδς-γαλανός, τ' ά- 
στερια^έλαμπαν σά διαμάντια στήν όλοστρόγ- 
γυλη έκτασί του καϊ τδ φεγγάρι ολόγιομο κα
θώς ήταν, έλουζε μέ τδ φως του άφθονα κάτω 

τη γη.
"Ενας δρόμος μάς έφερε πρδς τήν πάλι, διά 

προμήθεια νερού. Ή πόλις ήταν ολωσδιόλου 
φημν- Οι κάτοικοι — Βούλγαροι, "Ελληνες, 
Τούρκοι καϊ άκόμη και 'Εβραίοι—ήταν κλει
σμένοι μεσ' στά σπήτια τους. Οί δρόμοι, κάτι 
στενοί καί λιθόστρωτοι δρόμοι, φωτίζονταν μό
νον απο τδ θαμπόγλωμο φως τού. φεγγαριού. 
ΙΙαντου νέκρα καϊ γαλήνη έβασίλευε, σάν νά 
βρίσκονταν κανείς μέσα σέ νεκρόπολι. “Εβλεπε 
μονον δεξιά και αριστερά τών δρόμων αύτών 
σπίτια κάθε λογής καϊ χαρέμια μέ τά παραθύρια 
των τα καφασιωτά, κατάκλείστα όλα, χωρϊς φώς 
πουθενά, έρημα ολωσδιόλου καϊ βυθισμένα σέ 
παράξενη σιωπή καί σέ μυστήριο.

, Εξαφνα σέ κάποιο σταυροδρόμι διακρίνάμε 

μεσ στο σκιόφως του φεγγαριού μ>ά σκιί νά : 
κουνιέται. Ήταν ένας τουρκάλ&ς. ψηλδς-φη- 
λος σαν κύκλωπας, μέ πλατύ σαλβάρι, μ’Ινα 
τεράστιο κόκκινο ζωνάρι στή μέση και άσπρο 
σαρίκι στδ κεφάλι, άγριος-άγριος, μέ μάτια 

αγριωπά καϊ μαυριδερός στδ πρόσωπο καθώς 
φαίνονταν, μέ κάτι μεγάλα μαύρα μουστάκια, 

με^ χείλη πλατειά καϊ μάγουλα πού φούσκωναν 

tfap ασκιά. 3£α? (πλησίασε κι' άφοΰ μάς κύτ- 
ταξε δειλά κάπως, μας χαιρέτησε μ’ ένα «γειά 

σ !...■» φέρνοντας τήν παλάμη μπροστά στδ 

μέτωπο—σημείου χαιρετισμού τών Τούρκων__
καϊ προσπέρασε νά φΰγη.

Αλλ' εμείς τδν σταματήσαμε.

Νερό, τοΰ λέμε (τουρκικά σού) έχει έδώ ; 

, Έκούνησε καταφατικά τδ κεφάλι δεξιά καϊ 

αριστερό, καί έπρόφερε, κατά τά συνειθισμέυα, 
τοπερνφημο έκεϊνο <ια, ά ένω μέ τδ χέρι του 
μας εδειξε τή διεύθυνσι τοΰ δρόμου πού έπρεπε 
να πάρουμε. "Οπως καϊ έκάναμε. "Ομως νερδ 
οέν βρήκαμε πουθενά. Έγυρίσαμε κάμποσο 

μέσα στους ερημικούς δρόμους πρδς τδ σκοπό 
αυτό, χωρίς αποτέλεσμα...

~ Μυστήριο, είπαμε, νά μήν υπάρνη έδώ 

πέρα νερό ! < λ.
Σε, λίγο σταματήσαμε κάπου άπδνα σπίτι, δ- 

ποο απδ κάποιο παράθυρο είδαμε νά φέγγη ένα 
afwopo φως. Ενας άπδ ’μας τότε έχτύπησε μέ 

το ξίφος του. Τδ παράθυρο, τό ί&ο αύτό πού

■ έψεγ-χε τό φως, μκ,άνοιξε Kal μί£ς ^vai ■ 
μορφή ξεπρόβαλε.

— Νερό, λέμε, δέν υπάρχει έδώ ;
Η γυναίκα αύτή κατάλαβε αμέσως πώς εϊμα- 

ατε Ελληνες στρατιώτες καϊ μάς χαιρέτησε ευ
γενικά. Επειτα ετρεξε και μάς έφερε σ' ένα 

σταμνί νερό.
, — Είσαι Ελληνίς; τή ρωτήσαμε σάν τήν 

ακούσαμε να μιλή θαυμάσια τά ρωμαίϊκα
— Οχι, μας απάντησε, είμαι...'Εβραία !
Τη στιγμή που φεύγαμε άπδ ’κεί, άπδ κά

ποιοόρομο ακούστηκε μέσα στή νεκρωμένη βου- 
βαμαρα της πολεως μ>ά ελληνική καντάδα 
και σε λίγο φάνηκε νάρχεται προς τδ μέρος 

°^ων^ “ μίά ■"“Ρία φαν-

, Μέσα τότε στο φως του φεγγαριού είδα ν' 

ανοίγουν αποκατι σπητια μερικά παράθυρα καί 
γι ναικες και ανδρες να ξεπροβάλλουν.

Σαν Μούσαν φαίνεται τραγούδια ελληνικά, 
για πρώτη φορά βέβαια, κατάλαβαν πώς ήταν 
στρατός ελληνικός κι’έβγήκαν έξω μέ περιέρ- 
γεια υαίδουν. Και ποσο περίεργο πράγμα, αλή
θεια, θα φαίνονταν , στους άνθρώπους αύτούς νά 
βλέπουν καί μάλιστα τήν ωρα έκείνη, "Ελληνες 

στρατιώτες να περνούν άπδ. τήν πάλι των τρα
γουδώντας. θατριβαυ,τά μάτια τσυς καλά-καλά 

μήπως ξεγελιωνταν...
,t ™ν φαντάρων συναδέλφων μας
εξακολουθώντας τά τραγούδια 'πέρασε άπδ 

μπροστά μας και χάθηκε μέσ' οτήυ καμπή όνος 
στενού δρομου. Σέλ,γο ακούονταν μόνο δ άντί- 
λάλος που αφιναν ή φωνές τής καντάδας καϊ ό 
κροτος ο βαρύς των αρβυλών έπάνω στής πέτρες.

Ια παραθυρα έκλεισαν πάλι καϊ σίγαλία βα- . 
θυτατη απλώθηκε δμως πρώτα στήν δλη περιο- 

χη της,ερημικής και φεγγαρολουσμένης πόλεως.

, ωρα ’’’λεοι- είγε περάσει κί έμεΐς ύστερα 
παίρνοντας τον ίδιο δρόμο που μάς εϊχε φέρει 
εκεί, σέ λίγη ωρα βρισκόμαστε στδ κατασκηνώ- 

μενο σύνταγμα μας, που οί ανδρές ίλοι άνοπαύ- 
οντα,ν ήσυχοι, γιατί τήν επομένη τό πρωί θ' 
σχίζαμε πάλι τήν πρός τά εμπρός πορεία μας.

ί

Δ. X. ΚΟΤΤΗΦΑΡΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΠΙΓΝΙΟΝ
Περίεργος καταπέλτης

Δέν ομοιάζει δ καταπέλτης οΰτος πρός ου- 
δένα τών έν τοϊς μουσείοις ευρισκομένων, ώς 
αί βουλιστρίδες, οί λιθοβόλοι κτλ. Και δμως 
έχει έν σμικρφ τάς ιδίας Ιδιότητας καί εύρη- 
ται έν χρήσει παρά τοϊς μαθηταίς έν τοιςσχο- 
λείοις.

Διά τήν κατασκευήν του τίποτε τό απλού· 
στερον. Τρεις πένναι άρκοΰν. Σφηνώσατε λοι

πόν καθέτως τάς δυο έξ αύτών εις άπόστασιν 
μιας πέννας μεταξύ των. Στρέψατε δπίσω τήν 
έμπροσθίαν πένναν, είς τρόπον ώστε νά μή 
θραυσθή τό ράμφος της καί κρατήτε την κε· 
κλιμένην οΰτω διά τής αιχμής τής τρίτης πέν
νας, διερχομένης διά τής οπής τής δευτέρας.

Τό έργαλείον σας εινε ούτω ώπλισμένον. 
’Αρκεί δέ νά θέσετε έν μικρόν άντικείμενον 
(πυρήνα κτλ.) έπί τοΰ εσχάτου μέρους τής κε
κλιμένης πέννας, ώς ένδείκνυται έν τη εϊκόνι, 
καί νά άφήσετε αΐφνιδίως ταύτην, άποσύροντες 
τήν αίχμήν τής πρώτης πέννας, οπότε θά ϊδητε 
τό βλήμα σας έκτοξευόμενον μακράν, 5—G μέ
τρα τουλάχιστον.

cr-—77—
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Καταπολέμιιόις τών ποντικών.
"Εν κοινόν άγγεϊον γεμίζομεν κατά τδ ήμιου 

μέ ύδωρ καί άπλώνομεν έπ’ αύτοΰ λεπτόν στρώ

μα άπδ σκύβαλα ή φιλοκομμένα άχυρα, καϊ 

έπ’ αύτών πάλιν χύνομεν άλευρον ή πίτυρα. 

Τδ άγγεϊον τοποθετοΰμεν εΐς τό μέρος, οπού 

έμφανίζονται οί ποντικοί' διά μιας μικράς αανί- 

δος τούς κάμνομεν μίαν γέφυραν αέχρι τοΰ 

άκρου τοΰ δοχείου, εις τδ όποιον πηδοΰν καϊ 

πνίγονται. Εις μίαν νύκτα ε'ιμποροΰν νά κατα

στραφούν ούτω 20—30 ποντικοί.

Καθαρισμός παλαιών φελλών.
Οί παλαιό) φελλοί γίνονται σχεδόν πάλιν, 

όπως οι καινούργοι, όταν δηλ. δέν εινε ύπερβο- 

λικώς διαποτισμένοι μέ λίπος ή ελαιον, διά τού 

έξης τρόπου.Τούς θερμαίνουν έπί τινα χρόνον 

μέχρι 50°—60“ Κελ. εις διάλυμα ύπερμαγγα- 
νικοΰ Καλλίον δξεινισθεντος μέ ολίγον ύδρς^ 

χλώριον, προτιμώτερον εί; μίαν πηλίνην λεκά
νην, εις τρόπον ώστε νά επέλθη ασθενής άνά- 

πτυξις χλωρίου. Κατόπιν, τούς έκπλύνουν καϊ 

τούς λευκαίνουν έν θερμώ εις αραιόν διάλυμα 

θειώδους νατρίου, πάλιν τούς έκπλύνουν καλώς 

καϊ τούς στεγνώνουν.

*
'II έξακρίβωτίις τΛς ηλικίας τής 

μελάνης

Έπϊ χειρογράφων αυτή εινε δυσχερέστατη. 

'Ιδίως είς τδ ζήτημα, αν μία έπιστολή έγράφη 
προ εβδομάδων ή μηνών, δέν εϊμπορεΐ ούτε ό 

μάλλον έξησκημένος χημικός ν’ άποφανθή.Όρ- 

μώνται συνήθως έκ τοΰ γεγονότος, οτι ή επι τοΰ 

χάρτου γραφή ήτο κατ’ άρχάς δλιγώτερον στα

θερά καϊ οτι προσέλαβε τήν άνθεκτικότητα βαθ

μηδόν διά τής έπιδράσεως τού ατμοσφαιρικού 

άέρος. Ή άνθεκτικήτης αύτη δοκιμάζεται έπϊ τή 

βάσει τής ευκολίας, μεθ' ής άποτυπώνεται ή με

λάνη ή δι' εξετάσεως μέ χημικάς ούσίας (οξέα, 

λευκαντικά μέσα κλπ.) "Οσα> παλαιοτερα είνε 
ή γραφίς, τόσιρ βραδύτερα θ' άποτυπώνεται καϊ 

τόσφ άνθεκτικωτέρα θά εινε πρδς τάς χημικάς 

ούσίας.
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ΜΙΑ ΝΤΧΤΜ ΣΤΟ
Μά τι υυχτια ήταν και 'κείνη. Μαυρίλα τρο

μερή, σάν πίσσα, ό ουρανός θολό,-άολός καί 
άθλιος κι' έπεφτε και ψιλό-ψιλό χιόνι. Ή γή 
ήταν στρωμένη μέ κάμποσο χιόνι πούχε πεσει 
προτήτερα τής άλλες ήμερες καί φαινόταν μέσ' 

στο σκοτάδι όλόασπρη σαν σεντόνι.
"Τστερα από τή συμπλοκή πονχε γίνη από 

νωρίς μέ τούς βουλγάρους πολιτοφύλακες, πού 
μένανε—καμμιά εκατοστή από δαύτους— στο 

Ιδιο χωρίο με 'μας, είχαμε περικυκλώσει γύρω 
έξω τό χωριό αύτό τή νύχτα εκείνη, δυό-δυό 
κατά διαστήματα μικρά. Είχαμε λάβει τή δια
ταγή νάμην επιτρέψουμε σέ κανένα ολωσδιόλου 

• ξένο άτομο νά περάση από ’κεί μπαίνοντας στο 
χωρ’ό ή βγαίνοντας απ' τό χωριό. Έκάναμε 
λοιπον βόλτες εγώ καό ό σύντροφός μου απάνω 
στο χιόνι, που έτριξε σέ κάθε μας πατησιά κ' ή 
μισή άρβύλα χωνόταν μέσα, γιά νά ξεμουδιά
σουμε από τό κρύο. Είχαμε τά όπλα μας κρέμα- 

- σμενα απ' τόν ωμο, γεμάτα και σφαλιστά, γιά 
κάθε τι πού μπορούσε νά μάς συμβί/ καϊ 'πάνω 
μας ριγμένα τ' αντίσκηνα. Τό μέρος εκεί κοντά— 
κοντά ήταν γεμάτο από μουριόδεντρα πού άσ
πριζαν κι’αυτά μεσ’ στο.σκοτάδι από τό χιόνι 
πού έπεφτε 'πάνω τους. Ολόγυρα απλώνονταν 
κάμπος, ατέλειωτος καί στη άκρην τού κάμπου, 
πέρα προς τόν ορίζοντα όλο ψήλόκορφα βουν^ 
πού φάνταξαν χιονοστολισμένα. '

—Νά,τϊ μάς κάνουν, λέγω στο σύντροφό μου, 
αυτοί οί ελεεινοί άνθρωποι, οι βούλγαροι' θά 
μείνουμε ολη νύχτα απόψε εδώ στο χιόνι, χω
ρίς νά μάς αλλάξουν οί δικοί μας, νά φυλάμε.

— Γιατί ; ■

— Γιατί δεν υπάρχουν, βλέπεις, καθόλου 
άνδρες. "Όλοι οί άνδρες και τών δύο λόχων, πού 
μένουμε εδώ στο χωρ’ό, είνε υπηρεσία απόψε, 
γιά τήν περίστασι πού μάς βρήκε.

— Μάς έστειλαν όμως και ένίσχυσι.

— Ναί, αλλά κι’ αυτή ή ένίσχυσις πού ήλθε, 
τήν έβαλαν σ’ άλλη υπηρεσία. “Εχει πολιορ
κήσει τό οίκημα τοΰ στρατωνισμού τών βουλγά- 
ρών,πού μένουν μέσα αυτοί κλεισμένοι.

— Λίά νά σού 'πώ, μού λέγει αυτός, άν δέν 
γινότανε αυτό πογινε σήμερα, αυτοί δέν θά κά

θονταν ποτέ ήσυχοι, θάχαμε κάθε ήμερα τά 
ίδια' φαγούρες μέ δαύτους, επιφυλακή έμείς μέ 
τά δπλα στά χέρια καϊ τά ρέστα. Βλέπεις αυτοί 
νομίζουνε πώς έχουνε δικαιώματα εδώ πέρα κα
τοχής !.... Πώς όλο τό μέρος έδώ τριγύρω είνε 

δικό τους !... Δέν ζέρω λοιπόν και 'μείς τί θά 
περάσουμε ολη νύχτα έδώ στο χιόνι φυλάγοντας, 
αλλά τούς δώκαμε ένα διδαχτικό μάθημα πού θά 
τό συλλογισθούνε άλλη φορά νά κάνουν τίποτα. 
Είδες, εφτά κι’ ίίλας σκοτώθηκαν από. δαύτους, 
από ’μάς όμως ένας κι αυτόν μας τόν σκότω

σαν δολοφονικά. Τό κακόμοφο, αλήθεια, το

Χ4ΟΝΙ
παιδί χάθηκε ,ετσι τζάμπα,!.. .. αλλά γιά στά- 
σου, έκαμε απότομα.

— Τί; βλέπεις τίποτε ;
— Νά! μέσα εκεί σ' αυτά τά δέντρα —καϊ 

μου έδειξε— κάτι σκιές βλέπω νά κουνιώνται. 
Νά πάρη ό διάβολος!... κί έτυχε απόψε νάναι 
καί τέτοιο φοβερό σκοτάδι Και νά πέφτη κι’ αυτό 
τό χιόνι.

— Ναί ! καλά λες. τού έψιθυρισα κι' εγώ.
— Λές νάνε άνθρωποι ;
•— "βερω κι’εγώ; Μπορεί νάνε και άνθρωποι' 

διόλου δύσκολο. "Ομως πρέπει και έμείς νά τούς 
σταματήσουμε.

— Ναί, πρέπει νά τους σταματήσουμε.
— "Αλτ ! φωνάζουμε, προτείνοντας τά όπλα. 

Αλλά τίποτε' καμμί'ι απόκρισι . . . Ή σκιές 
προχωρούσαν απάνω μας !...

—· Διάβολε, τί νάνε; !. . “Αλτ! πάλι. Τίποτε. 
"Αλτ! καί τρίτη φορά, κι’ έτοιμοι νά πυροβο

λήσουμε. Αλλά καταλάβαμε αμέσως, όταν ή 
σκιές επλησίασαν κοντήτερα, πώς ήταν . . . βώδια!

Τό χιόνι εξακολουθούσε νά πεφτη, αλλά 
αραιότερα. Ή νύχτα αγάλι αγάλια προχω
ρούσε πάντοτε καί τό κρύο πειό πολύ ε’δυνά- 
μωνε. Βλέπουμε.πάλι έπειτα μιά σκιά ναρχεται 
προς το μέρος μας. Άλλ' αυτήν τή φορά δέν 
έκοπιάσαμε και πολύ νά μάθωμε τί ήταν. Μέ 

τό δεύτερρ «αλτ» πού έφωνάξαμε, ακούσαμε, 
σάν άπάντησι, θάλεγε κανείς, τό απαίσιο ξεφώ- 
νημα. ·. γαϊδάρου, ό όποιος αφού έτάραξε μ’ 
αυτό κάμποσι στιγμή τή σιγαλιά τής νύχτας, 
απομακρύνθηκε σέ κάποια διεύθυνσι κι' έφυγε.

— Διάβολε, λέγω στο σύντροφο μου, αύτα 
τά ζώα έβάλθηκαν απόψε τέλος πάντων νά μή 
μάς άφήσουν ήσυχους. Τί τούς χρεωοτούμε .·. . 
Τή στιγμή πώλεγα αυτά τά λόγια, ακούστηκε 
ένας πυροβολισμός, έπειτα δεύτερος, ύστερα, 
τρίτος. 'Από τόν κρότο καταλάβαμε, οτι κα'ι οι 
τρεις αυτοί πυροβολισμοί ήταν από τά δικά 
μας όπλα, όπλα μάνλιχερ. . ‘

— Τί νά συμβαίνη ; μού λέγει ο σύντροφός 

μου.
— “β,έρω κι' εγώ; τού έψιθύρισα, Ισως κάτι νά 

συμβαίνη' ίσως όμως νάγινε καί καμμια παρα- 
γνώρισις από τούς άλλους σκοπούς. Τώρα θά 

ιδούμε. Άλλα τίποτε ττειά δέν ακούστηκε. Γα
λήνη παντού καί ήσυχία.

Σέ λίγο τή γαλήνη αυτή τή διεκοψε πάλι ή 
κλαψιάρικη φωνή μιας κουκουβάγιας, πού κά- 
θησεσέ κάποιο δένδρο.

— Νά, έπειτα από τά ζώα, μού λέγει ο σύν

τροφός μου, έχουμε τώρα τά νυχτοπούλια, πού
σού φέρνουνε μέ τό λάλημάτους αυτό σάν τ’
άκοΰς μιάπαράξενη πίκρα μέσα σου.

•
• *
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Η ώρες έτσι μέ τή μιά καϊ μέ την άλλη συ· 

ζήτησι περνούσαν, χωρίς διόλου νά το εννοούμε. 

Ή νύκτα βιχε αρχίσει σιγά-σιγανά γίνεται διά
φανη. "Επειτα πλέον φάνηκε μέσα απ' τά βάθη 

τον ορίζοντα η πρώτη θάμπη όφη της αυγής. 

Τό λάλημα της κουκουβάγιας, ποΰ μάς συν 

τρόφευσε μέ τον άθλιο σκοπό του κάμποσο στη 

μοναξιά μας εκείνη, έιχε παυσει πειά, άλλα σέ 
λίγο ακούστηκαν τά λαλήματα των πετεινών 
τοΰ ‘χωρίου, ποΰ ανήγγειλαν τον έρχομό τή; 

ήμέρας.

"Ομως ό ίδιος καιρός εξακολουθούσε πάντοτε, 

με το φίλο χιόνι ποΰ έπεφτε καϊ μέ τό κρύο τό 

δυνατό καί ανυπόφορο, ποΰ μάς έκανε νά τρέ

μουμε έλεεινά ...

* 

* *
"Οταν έπϊ τέλους 'ξημέρωσε καϊ φάνηκαν 3λα 

γύρω στη χιονισμένη φύσι λευκά, κατάλευκα, 
ήλθε ή διαταγή νά πάμε στό χωριό.

— Παραδόθηκαν οί πλιατσικολόγοι, μάς λέγει 

ένας συνάδελφός μας, ποΰ ερχότανε βιαστικός 

άπ’τό χωριό.

— Μά μπορούσαν νά κάμουν διαφορετικά ; 

"Ηξεραν πως 'κεΐ μέσα ποΰ είτανε κλεισμένοι 

θά πέθαιναν δλοι τους απ' τήν πείνα .. .

"Οταν μπήκαμε στό χωριό, οί Τούρκοι κά

τοικοι μάς υποδέχθηκαν μέ φωνές :

— Γιασασϊν γκιουνάν ασκέρι, γιασασίν ! . · ■ 

"Ηταν βλέπετε κι αύτοϊ μέ τό μέρος μας.

X. Λ. ΚΟΥΤΗΦΛΡΗΓ

«—Ηί^-ΙΓ·^·’
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Μ ΒΡΟΧΗ
Πάντες ένθυμούμεθα τήν χύτραν βράζουσαν 

έπί τής εστίας, ώς καί τήν αναλογίαν μεταξύ 
των έξ αύτής έξερχομένων ατμών καί τών 
νεφών, ατινα πλανώνται είς τον αέρα.

Έάν λοιπόν κρατήσωμεν το κάλυμμα τής 
χύτρας όλίγον ύψηλά, ύπεράνω αύτής, θά ίδω
μεν, ότι ό ελαφρός καί θερμός εκείνος άτμός, 
ό έξερχόμενος έκ τής χύτρας, άνερχόμενος, 
θέλει άπαντήσει τό κάλυμμα, έφ' ού θέλει σχη
ματίσει σταγόνας ύδατος,μεγάλας όπως δήποτε. 
Όταν δέ γείνωσι πολύ μεγάλαι, ώστε νά μή 
δύνανται νά μείνωσι προσκεκολημμέναι έπ’αυτού, 
θέλουσι καταπέση, ένεκα τού βάρους αύτών, 
πάλιν έντός τή; χύτρας. Τό φαινόμενον τούτο, 
δηλαδή ή μεταβολή τών έλαφρών ατμών είς 
σταγόνας υδατος καλείται συμπύκνωσις αύτών.

Αυτή συμβαίνει μόνον, όταν οί θερμοί ατμοί 
συναντήσωσι κατά τήν πορείαν αύτών αντικείμε
νου τι ψυχρότερου αύτών. Έκ τοΰ άπλοΰ γεγο
νότος τής χύτρας καί τοϋ καλύμματος αυτής, 
ώδηγήθησαν οί σοφοί νά έίηγήσωοι καί τήν βρο

χήν. ’Ιδού δέ πώς λέγουσιν οί επιστήμονες, οτι 
γίνεται ή βροχή :—Όταν τά νέφη, πλανώμενα 
είς τήν ατμόσφαιραν, συναντήσωσι ρεύμα άέρος 
ψυχρόν,· αί μικραί καί έλαφραί σταγόνες, αί απο
τελούσα! τά νέφη, συνενοϋνται πρός άλλήλας, 
δηλαδή συμπυκνοΰνται και σχηματίζουσιν άλλας 
μεγαλειτέρας, αϊτινεςγενόμεναι μεγάλαι δέν δύ
νανται ένεκα τοΰ βάρους αύτών νά διατηοηθώ- 
σιν ύψηλά είς τήν άτμόσφαιραν καί πίπτου'σιν 
έπί τήν γήν, ώς βροχή.

Ή βροχή είναι μέγα δώρον, οπερ στέλλει ή 
Θεία Πρόνοια είς τήν γην. Έάν αί πεδιάδες 
καί τά όρη πρασινίζωσιν έκ χόρτων, έάν τά δέν
δρα φέρωσι καρπούς εύχύμους, έάν ό άήρ δια- 
τηρήται δροσερό:, είς τάς ευεργετικός σταγόνας 
τής βροχής οφείλονται πάντα ταΰτα· διότι άνευ 
αύτών καί ή ώραιοτάτη πεδιάς καί ό λαμπρότα
τος κήπος ήθελον καταστή ξηρά .καί έρημα.

Πολλά διηγούνται οί άμαθείς άνθρωποι- ότι 
συνέβησαν βροχαί θείου καί έχαρακτήρισαν 
τοΰτο, ώς σημείον οργής τοϋ Δημιουργού, άλλ’ 
οί έπιστήμονες, οϊτινες γνωρίέουσιν, ότι ό Δη
μιουργός είναι πανάγαθος καί δέν τιμωρεί τούς 
άνθρώπους διά τοιούτων σημείων, έξήτασαν καί 
ευρον άλλαχοΰ τόν λόγον τών τοιούτων βρο
χών. Ή κόνις τών άνθέων ή όνομαζομένη γ ΰ- 
ρ ι ς είναι άφθονωτάτη είς τά άνθη τών έλατών 
καί πευκών συμβαίνει δέ τυχαίωο άνεμοι νά δι- 
έλθωσι διά μέσου τών δασών έκ πευκών καί έλα
τών κατά την άνθησιν αύτών καί νά παρασύ- 
ρωσι νέφη γύρεως. Έάν δέ αί σταγόνες τής 
βροχής διέλθωσι διά μέσου τών νεφών τής κό- 
νεως ταύτης, άναμιγνύονται μετ’ αύτής καί κα- 
ταπίπτουσιν έπί τήν γήν, ώς σταγόνες κίτρινης 
βροχής. Καί έρυθραί τοιαύται βροχαί συνέβη- 
σαν, άς οί προληπτικοί καί άμαθείς ένόμισαν 
ως βροχάς αίματος, άλλά καί αί τοιαύται βρο
χαί τόν αύτόν έχουσι λόγον, δηλαδή τήν ανά- 
μιξιν μετά τών σταγόνων τής βροχής έρυθράς 
κόνεως άνθέων ή κονιορτοΰ έρυθροϋ, οστις είς 
πολλά μέρη τής γής ύ.ιάρχει. Περίεργοι είναι 
αί βροχαί αύταί, αίτινες συμβαίνουσιν, όταν 
ή βροχή συνοδεύηται ύπό άνεμου σφοδρού.
Ωστε καί ή ερυθρά καί ή κίτρινη βροχή είναι 

άθωα ως καί πασα άλλη καί ούχϊ σημείον οργής 
τού Κυρίου.

Η ΚΑΝΝΑΒΙΧ
Ή κάνναόις, φυτόν έποχής άπομεμακρυσμέ- 

νης καθώς καί τό λινόν άνήκουσιν είς τήν οικο
γένειαν τών Κνιδιδών (κοινώς) Τσουκνιδών), 
καλλιεργούνται δέ έν τή Σινική (’Ασία).Ή κάν- 
ναβις καλλιεργείται σήμερον καθ’ ολην τήν 
Ευρώπην άπό πολλών αιώνων καθώς καί έν Αί- 
γύπτω. Ώςποός τήν πατρίδα της δέν ύπάρ- 
χουσι θετικαί πληρρφσρίαι· πιστεύεται όμως, βτι
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Ε
ΓΝΑΡΠΘΗίΑΝ τήν «ηγήν. ««J
κατά πασ«ν πρωίαν καί κατά τήν αυτήν ώραν και 
ιιάντοτϊ α/soov «υνηντωντο. Ήμ,έραν τινά το πο· 
τήριο/τοΰ νέου σονίκρο-ύσύη ώσιϊ κατά τύχην μβ 

τδ τής ν»άν·.5ο< τό τυχαίον τοΰιβ πςριατατικόν e«po- 
κάλίβί μίαν αίτησίν συγγνώμης, τήν όποιαν ηκοΛΟυ- 
βησι διπλονν μειδίαμα.

Τό ΰδωρ άπό τής πηγής οιεχύνετο ώς πίδαξ αφρώδης 
είς τό μέσον τής κοκκινωπής δεξαμενής, εντός τής ό
ποιας έφαίνετο, οτι ειχον συσσωρευΟη ολαι αί σκωρίαι 
τον φθινοπώρου. Έόαύμαζον δε άμφότερω τούς .ζωη
ρούς χρωματισμούς τής μεταλλικής έκείνης υποστάθμης.

— Τί ώραΐον άγγεϊον Οά ήτο ενα με τέτοια χρώματα I 

εϊπεν έκείνη.
—Καί πόσον Οά ήτο εύχάριστον νά σας τό προσφερη 

κανείς, δεσποινίς, μιζί μέ μίαν ώραίαν ανθοδέσμην 

έκ ρόδων I
Άπό τής ήμερα? εκείνης εγειναν φίλοι. Συνηντωντο 

τό πρωί παρά τήν πηγήν, επινον τό άηο*ς καί χλια
ρόν νερόν, χωρίς αποστροφήν καί μάλιστα εκδηλοΰντες 
κάποιαν ευχαρίστησήν, ώσανεί ή άπό κοινού πόσις, τοϋ 
ρευστού εκείνου τό μετεβαλλεν αίφνης εις νέκταρ^έξαί- 
σιον. Μαζί επαιζον τό τέννις καί ή νεϊνις εβλε- 
πιν, ούχϊ άνευ ενδιαφέροντος, τάς γοργάς καί εύ'υ- 
γίστους κινήσεις τοΰ νέου. Ούτος δέ πάλιν ήσθάνετο 
έαυτόν παραοόςως προσελκυόμενον έκ τών δύο μικρών 
περί αυτόν σκιρτώντων λευκών ποδίσκων.

φύεται αύτομάτως έν Σιβηρία καί έν ταΐς βο- 
ρείαις Ίνδίαις, άκόμη δέ ότι κατάγεται έκ τών 
πέριΣ τής Κασπίας θαλάσσης.

Ή κάνναβις είναι φυτόν έτήσιον, μεγαλείτε- 
ρον τού λίνου, οσμής ίσχυράς ναυτιώδους, (έμε- 
τικής). Ό κορμός της παχύτητος ένός πτερού, 
έχει ύψος δύο μέτρων. Τά φύλλα της είνε με
γάλα καί βαθέως έσχισμένα. Τά άνθη της πο
λυάριθμα οντα, είναι μικρά, πράσινα και άνευ 
λάμψεως, ό καρπός της ώοειδής τό σχήμα, πε
ριέχει έν μόνον σπέρμα· τό σπέρμα τούτο καλ- 
λεϊται Κάνναβιςή Κανναβοΰρι.Όταν δέ ή κάν
ναβις ώριμάση, καταδηλουμένου τούτου διά τής 
ώριμάνσεως τών σπόρων της, γίνεται ή συγκο
μιδή, άποσπωμένης ταύτης ύπό τοΰ γεωργού 
άπό τοϋ εδάφους’ κατόπιν δέ διά κοπανίσματος 
χωρίώουσι τούς σπόρους. Μετά ταΰτα καθυπο- 
έάλλεται είς διάβρεέιν έπ' άρκετάς έβδο^ιάδας· 
ή διάβρεέις έχει σκοπόν νά αποχώρηση τας ϊνας 
άπό τόν έυλώδη βλαστόν. Αί ινες αυται είναι 
κολλημένοι έπί τοΰ στελέχους καί είναι σεσαρ- 
κωμέναι μεταξύ των διά μιας ύλης κομμιώδους 
λίαν άντεχούσης, ήτις τάς εμποδίζει νά άπομο-

Καί πάλιν όμοϋ έφαίνοντο πολλάκις τής ήμέρας ύπό 
τήν παχεΐαν σκιάν του κήπου, ήτις τήν εσπέραν επρο- 
στάτευε μέ τό συνένοχον σκότος της τήν τέρψιν τοΰ 
νά εΰρίσκωνται εγγύς άλλήλων.

Μετ’ ού πολύ ανάγκη επιτακτική μονώσεως παρε- 
κίνει αμφοτέρους νά τρέπωνται μόνοι καί νά πλανώνται 
είς τήν πέριξ εξοχήν. Μέ μίαν οΐάνδήποτε πρόφασιν ή 
νεανίς διελάνθανε τήν μητρικήν έπιτήρησιν καί μαζί μέ 
τόν νέον εσπευδον πρός τά δάση. Λί πιϋκαι τοΰ γειτο
νικού λόφου εϊδον αύτούς συχνά καΟημένους έπί τής 
πόας. Έπί πολλήν ώραν Ιστεκον σιγωντες’ ή χείρ τοΰ 
νέου έκράτει κεκλεισμενη καί γαμψή τούς λεπτοφυείς 
δακτύλους τής νεάνίοος. Ήκροώντο τήν λικνιστικήν με
λωδίαν τής αύρας καί άνέπνεον μεΟυστικώς τήν ισχυράν 
ρητινώδη οσμήν τών δένδρων και τό πληρούν τόν αέρα 
άρωμα τοϋ Οερμοΰ χόρτου.

‘Ημέραν τινά, καθ’ ήν ή ατμόσφαιρα ήτο περισσότε
ρον τοΰ συνήθους άποχαυνωτική, ή νεανίς έστήριξε την 
άπομείνασαν ελευβέραν μικράν χεϊρά της επί τοϋ στη-' 
0ους της άναπνέουσα βαΟέως.

— Τί εχεις, "Ολγα, πάσχεις;
Αΰτη άπήντησεν άρνητικώς διά νεύματος, χωρίς νά 

δμιλήση. Τότε δ νέος έκυψε πρός αύτήν καί τά χείλη 
έψαυσαν πολλάκις τό πρόσωπον τής νεάνιδος μέ απρόο
πτον ζέσιν.

’Εκείνη δέν άνΟίσιατο πλέον. Υπήρχε (Ιερμότης υ
περβολική ι<ή δντι καί πνοή τις μεθυστική είς τόν κε· 
κορεσμένον έξ αρωμάτων άέρα. -Αλλά προσήγγιζον ηοη 
διαβάται ερχόμενοι. Άνηγέρβησαν όπωσοΰν αίσχυνόμε-

νώνται έφ- οσον αύτη δέν είναι κατεστραμμένη 
άπό σήψιν. Μετά τήν δ.άβρεξιν άπλώνουσι τα 
φυτά είς λειβάδια έπί φο ήμέρας καί τά μετα- 
στρέφουσιν άπό καιρού εϊς καιρόν, έως οτου τό 
οτυππεϊον (αί ’νες) άποχωριοθή τοΰ μέρους τοΰ 
ξυλώδους ή τού κανναβοξύλου. Ίνα δέ καθα- 
ρισθή τό στυππείον άπό ολα τά ξυλώδη λείψανα, 
τό κτενίζουσι διά χονδρών κτενίων (λαναρίων). 
Άφοΰ δέ καλώς κτενισθή, κλώθεται εις νήμα 
καί ύποβάλλεται είς ύφανσιν. Διά τοΰ υφάσμα
τος τούτου κατασκευάζομεν χονδρά υφάσματα, 
(δηλαδή λινάτσες, σχοινιά, καλούς, (παλαμαρια) 
καραβόπανα, τέντας, χειρόμακτρα, σινδόνια καί 
άλλα είδη), διότι αί κλωσταί αυται είναι χονδραί 
καί στερεαί. Τής καννάβεως τά σπέρματα χρη- 
σιμεύουσιν είς τήν τροφήν τών πτηνών, ίδια τών 
οικιακών, καθώς άκόμη καί πρός έίαγωγήν 
έλαίου χρησίμου είς τήν μαγειρικήν, τόν φωτι
σμόν, τήν ζωγραφικήν καί σαπωνοποιίαν. Πλήν 
τών άνωτέρων χρησιμοτήτων λαμβάνεται καί ώς 
τροφή παρά τών Δυτικών λαών τής Ρωσσίας, 
ελλείψει άλλης τροφής.

ΑΝΔΡ- Ν· ΔΡΑΓΑΤΣΗΙ
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νοι καί έπανέχαμψαν βραδέως είς τόν κήπον. Ή νεά- 
νις ηχούσε μετά χαράς τήν έξομο5 i γησιν, τήν όποιαν 
ανέμενεν1 ούτω πως άπλούστατα χαί κοινότατα έμνη- 
στείθησαν.

'Εσπέραν τινά, έ·ώ διήρχοντο πρό τής λέσχης, ό 
νέος έλαβε τήν μνηστήν τον έκ τον βραχίονος.

— Έλα μαζί μου, "Ολγα.
— Ποΰ, Πέτρε ;

— Θέλω νά δοκιμάσω τήν τύχην μου είς αύτό τό 
κατηραμένον παιγνιδιού τής ρουλέττας, είς τδ όποιον 
χάνω πάντοτε. Είμαι βέβαιος, δτιθά μοΰ φέρης τύχην.

— Νομίζεις, Πέτρε; άλλά δχι, δέν πρέπει νά παίζης 1 
Άλλ’ εκείνος ήδη τήν παρέσυρεν.

* * *
Ή αίθουσα ήτο πλήρη; κόσμου. Τά χρυσά καί αρ

γυρά νομίσματα διωλίσθαινον έπί τής τραπέζη; ύπδ τά 
μικρά ξύλα τών συνακτών, άναδίδοντα τδν έλαφρόν 
μεταλλικόν κρότον, δστις είνε τόσον χαρμό
συνος ή τόσον θλιβερός είς τήν ακοήν τών παικτών, ά- 
ναλόγως τής αγαθής ή τής κακής τύχης έκαστου.

Ό νέος έτοποθέτητε μετ’ αδιαφορίας έν χρυσοΰν εί- 
κοσάφραγκον έπί τοΰ πέντε καί χωρίς νά προσέξη είς 
τήν σβαϊραν, τήν όποιαν ήδη δ διευθύνων τδ παιγνιδιού 
είχε ρίψε’ι εντός τής περιστρεφόμενη; πλακό;, έμιιδίασ» 
πρδς τήν νεάνιδα.

— Τδ έξ I
Ό Πέτρος άνεσχίρτησεν ελαφρώς.
Ήτο τόσον βέβαιος, ότι θά έχέρδιζεν!... Έξήγαγεν

• έκ τοΰ βαλαντίου του καί έτερον χρυσοΰν νόμισμα χαί 
έστρεψε τδ βλέμμα πρδς τήν Όλγαν,

— Είς ποιον αριθμόν νά τδβάλω; ήρώτησεν.
Ή νέα έδίστασε πρός στιγμήν.
— Εις τό τρία.
Άλλά καί πάλιν έχέρδισε τό έξ· . , ,
Ό νέος έκαμε "κίνημα δυσφορίας. ' s - < ■
Ή Όλγαήρχισε νά γέλα.

— Χωρίς άλλο δέν σοΰ φέρω τδ γοϋρι, δπου ενόμι- 
ζες, τοΰ είπε· Τό χαλλίτερον είνε νά φύγωμεν, Πέτρε.

Άλλ’ εκείνος έπέμεινεν ίσχυρογνωμόνως.

— Όχι- πές μου άκόμη ενα άριθμόν.
Έπί πέντε φοράς έπανελήφθη τδ πείραμα, καί κατά 

τάς πέντε'φοράς δ νέος έχασε.

Τήν τέλευταίαν φοράν έστράφη άποτόμως καί χωρίς 
. νά προσέξη είς τήν σ ύντροφόν του, ήρχισε νά βηματίζη 

νευρικώς εντός τής αιθούσης.
Ή νεάνις τόν επλησίασεν ανήσυχος.
— Έλα, Πέτρε, νά πηγαίνωμεν'είνε γελοΐοννά χά- 

νης έτσι τά χρήματά σου.

Αύτός δμως έξηχολούθει νά βαδίζη' μέ τάς χεϊρας 
χωσμένας είς τά θυλάκια, μέ τδ ήθος άφηρημένον καί 
περέφροντις.'

— Δέν έρχεσαι ;
'Εστράφη πρός αύτήν μέ τραχεΐαν έκφρασιν προσώ

που, ώς νά μή τήν έγνώριζε διόλου.
— Όχι' θέλω νά υπάγω νά παίξω καί ν’ αποζημι

ωθώ είς τόν μπακαραν.

— Είς τόν μπακαράνί... Τί ιδέα είνε αύτή, ποΰ 
σοΰ ήλθε ! .. · Πάλιν θά χάσης!... Άκουσέ με, σέ 
παρακαλώ' άφησε τό παιγνίδι' δέν πρέπει νά παίξης.

Ό Πέτρος χωρίς νά τήν άκούση, διήλθε τδν διά
δρομον, τόν άγοντα είς τήν αίθουσαν τοΰ μπαχαρά. 
Άμφότεροι εύρέθησαν μετ’ ολίγον πρό τής θύρας, παρά 
τήν όποιαν έφρούρει μεγαλοπρεπής κλητήρ τής λέσχης 
μέ χρυσά κομβία είς τήν στολήν του καί άργυράν «· 
λυσιν.

'Οδηγούμενη υπό κρυφίου τινός ένστικτου ή νεδ.ις, 
εμάντευσεν, ότι όπισθεν τής θύρας εκείνης έκρύπτετο 
εχθρός έξαιρετικώς επίφοβος είς τδν έρωτά των..

Έστράφη τότε μέ ύφος ικετευτικόν πρδς τον μνησ
τήρα της. , :

— Πετρε, τοΰ είπε, μήν πηγαινης μέσα'ελα. μαζί 
μου ! .. . τδ θέλω.

Άλλ’ ήδη ό κλητήρ, δστις έγνώριζε τόν νέον, είχιν 
ανοίξει τήν Ούραν καί δ Πέτρος μέ βήμα σταθερόν, μέ 
τό βλέμμα απλανές, ώς νά ήτο υπνοβάτης, είσήλθεν 
έχεϊ,ωσιί διατελών ύπδ τδ κράτος μυστηριώδους δυ- 
νάμεως.

Ή Όλγα μηχανικώς τόν ήκολούθησε/.
Άλλ’ δ κλητήρ παρεμβά.·, τήν ήμπόοισεν.
—- Έχετε τό οελτίον σας, κυρία ;
Έσταμάτησεν έν άμηχανιςρ καί ένευσεν άρνητικώς, 

ύελλίζουσα λέξεις τινάς.
Έπιιτα έφώναξι:
«Πέτρε» ! . ..
Άλλ’ ό Πέτρος ήτο ήδη μακράν, εντός τής αιθού

σης, έξαφκνισθείς δπισΟεν ομίλου παιχτών. Η νεάνις 
έβάοισεν έπ’ ολίγον εντός τοΰ διαδρόμου, χτυπώσα 
έευριχώ; τόν τάπητα τοΰ εδάφους μέ τήν αιχμήν τοΰ 
αλεξηλίου της. "Επειτα απετάθη πρδς τδν κλητήρα:

—-Μοΰ χάμνετε τήν χάριν νά είπήτε είς τόν κύριον, 
δστις έμβήκε μέσα πρό ολίγου, οτι τδν παρακαλώ νά 
έλθη αμέσως ;

Ό κλητήρ προσέχλινε και έξηφανίσθη.
Άλλ’ επανήλθε σχεδόν αμέσως.
— Ό κύριος τή είπε, μοΰ είπε νά σάς είπώ,κυρία, 

οτι είνε πολύ άπησχολημένος αύτήν τήν στιγμήν. Θά 
έπιστρέψη μιτ’όλίγον.

» » *

Ή Όλγα άνεσχίρτησε καί έγεινε κατέρυθρος. .
Τής έφί.η, δ’τι έδέχθη ράπισμα, κατά πρότυπον,;ΐό 

δποίονίήτδ'/αλγείνότατόν, άφοΰ·προήρχέ;ό -έκ- τής χ«- 
ρός εις τήν όποιαν εν/εν άποθέσει δλην τήν εμπιστοσύ
νην καί δλην τήν καρδίαν της.

Νά δεχθή τοιαύτην υβριν άπό τόν Πέτρον της ! άπό 
εκείνον, δστιςπρδ ενός τετάρτου τής ώρας μόλις τής 
έψιθύριζεν ε’ις τό ου; λόγους τόσον τρυφερούς ! . . . λό
γους τόσον πλήρεις άφοσιώσεως καί αγάπης, τόσας υπο
σχέσεις ,^ελλούσης ευδαιμονίας!...

Πώς ητο τούτο δυνατόν ;
Ή κατάπληξις τήν εχράτει οίονεί χαρφωμένην είς 

τό έδαφος καί ΐστατο δρθία, ακίνητος απέναντι τής θύ-, 
ρας, τήν όποιαν δ κλητή? έχεμύθως είχε κλείσει πάλιν.

Σονησθάνθη ΐνδομ >χι»ς. δτι ή Ούρα έκείνη έθετε άνα- 
μετας» των φραγμόν όνυπερβλητον είς τό εξής.

Διέβαινον άνθρωποι. Έπί τή προσεγγίσει των δε ά- 
νένηψι καί άπήλθεν.

Είς τόν δημόσιον κήπον, δπου έπορεύθη, άνεζήτησε 
μίαν γωνίαν παράμερου καί διά μιάς, καταπϊπτουσα έπί 
τίνος καθίσματος, έκρυψε τδ πρόσωπον εΐς τάς μικράς 
δίκην κορασιού χείράς της καί ήρχισε νά θρηνή μετά 
λυγμών.

”Ω I ή ευτυχία, ή άρρητος ευτυχία,τήν όποιαν ώνει- 
ροπόλησε, πώς διέρρεε διά μέσου τών δακτύλων της 
μαζί μέ τά δάχρυά της ! ...

Τήν επαύριον διηγούντο εΐς τους κύκλους τών λου
τρών, δτι συνεπείφ άπογοητεύσεως τής νεάνιοος ταύ- 
της ή μνηστεία των διελύθη.

ΊΙ νεάνις έχτοτε δέν ήουνήθη ν’άγβπήση.

Π····

Μία πριγκί-πισσα -παρηγορούσα τον1; αοθε- 

νεΐς και -προσφερονσα άνθη σις τινα -ποιητην.

ΕΝ Τ«ι ©ΕΡΑΠΕΥΤΗΡίηι

Κι ό -ποιητης μελα/γχολικως τη λεγει:

— Ευχαριστώ, υψηλότατη, διά τάς -παρηγο

ρητική λέξεις Άλλ' αύτό τό τριαντά

φυλλο τί θά μου κάμη ; η μυρωΰιι δεν -παρη- 

yopei........ άνασταίνει..·.

Κ έκείιη άμίαωζ τω α-πανια:

— Άκριβώς, φιλί μου, θ.ι σού άναστήσρ 

καϊ ενθύμηση τάς γλυκείας ώρας, άς ύιήρχεσο 

μ' εκείνην -ποΰ αγαπούσες.

Και ό ασθενής λαβών αύτό, ώσφράνθη και 

άνεστέναξεν.
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ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

‘Ανδρειωμένες λεβεντιές, Δαφνηοτεμένα νειάτα 
ποΒ έοτήατε οτήν 'Ελλάδα μας θρόνο παλληκαριά;

■ και νέο ήφαίοτειο άνάψατε, ποΰ 6 χρόνος ds»· #ά σ^ησ# 
καί άφρακτο δρόμο ανοίξατε, μεγάλης 'λενθεριάς..Μ’ ίνα κραγοΰδι άφάνταοτο, aS; χαιρετά ή Πατρίδα καί μέαα άπό τά σπλάχνα τη; αα; στέρνει ένα τράτο 
μετάλλιο, που σας τ&φτιαβε ό πόθος τής καρδιάς της καί μ' δ,τι κίβ ατά στήθεια της, μεγάλο καί ιερό. 
Σάς τό φορεί λεβέντες μου, με 'κεώ τά δυά της χέρια και καμαρώνει άγέρωχη μ" ατέλειωτη χαρά

; τή ξακουσμένη σας άνδρειά, τοδ μί καινούργια δόξα■ "Εσμιξε την Αθάνατη, την δόξα τή παλιά. - ... 
ΈαΙ λέει μέ όλη τή φωνή, ποΰ μέγα της τής μένει. Ζήτα) καί ατάλι Ζήτω σας, ατρόμητα παιδιά 
όποΰ κατασυντρίψατε καί σβήστε ά«ύ τό χάρτη όποια για μάς (φάνηκε, Απάνθρωπη γενειά ■' . . 
Καί, Μιά ιό χώμα πβΟ (βρτχε, το σκλαβωμένο δάκρυ και λενθεριά τοΰ δώσατε, νά ζήοη νά χάρη - 
<?ά τραγουδά)} περίφανο, τ ’ άίίάνατ' όνομά σας 
όποΰ τό δαφνοοτόλισε ή δόξα καί ή τιμή, ' ·

‘ Τά κορφοβούνια, ή ρεματιές, οί πόταμοί καί οί λόγγοι 
τά έλατα, οί πλάτανοι, ρί, κάμποι, ή λαγγαίιε; 
καί δοα μα; λευτερώσανε, ή λόγχες, τά σπαθιά σας 
σάς στέρνουν χαιρετίσματα, λεοντόφτιαοτες καρδιάς 
Κ' (να γλνκόφλογο φιλί, που κλτϊ οτά σπλάγχνα τον υπάρχει θείο, ουράνιο μεγάλο καί ίερδ δ,τι 
ή Γαλανή σημαία μας, λεβέντες οας τό στέρνει εί; τή καρδιά νά.τ&χετε,'αΙώνια ζωντανό. ...

Ζαχυτβοί ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΤΤΣΗΣ

Α ΛΗΘΕΙΑ1
Καλλίοιη ηαβδη» ιών εμφύτων εί; τον άνθρωπον ήθι- κών διαθέσεων έοτίν ή φιλοπατρία.■ ΟΙ Αμαθείς μιοοΰν τήν άνάγνωοιν, δπιος καί τους πολυμαθείς.
Τό πνεΰμα είναι νέον τις τό γήρας καί ήλικιωμένον εις τήν νεότητα, δηλ. παράγει κλείω «I; το γήρας.
Ή φΰοις τ&ν άν&ρώπων είναι τοιαύτη, ώστε ή αλήθεια τούς πληγώνει καί τό φενδος τούς τρέφει.
Ή κολ κεία είται Ιχδρός, καθόσον τού κόλακας αί θωπεΐαι ε Μ βλαβεροί.

^eoe.ntia τΛς κοινΛς ύμτκρανίας.

Η καινή ημικρανία διακρίυοται σαφώς τών 

άλλωυ κςφαΧαΧγιώυ διά τβ τών συμπτωμάτων 
καί τής προολεύσεως αυτής.

"Αρχεται αυτή κατά τήν πρωίαν, άμα τή έκ 

τον ύπνον. Εγέρσει, διά πόνου κατά πρώτον e- 

χοντος τόν χαρακτήρα τάσεως ΕΧαφράς κατά τι 
σημείου ώρισμόνον, ήτις κατά μικρόν,, καθίστα

ται ζωηρότερα καϊ ά,κτιυοβοΧοΰσα εκ τοΰ ση- 

. μείου τούτου ύψίστης Ευτάσεως πρός τό όμοΧο- 

γον ήμισυ τής κεφαΧής. Τό μονόπλευρον εστϊ 

στοιχείου αυμπτωματικόν σπουδαίου τής ημικρα

νίας, άλλ’ οΰχι καϊ σταθερόν. Ή εστία τοΰ υψί- 

ατού σημείου Ευτάσεως εδράζεται συνήθως κατά 

τό μετώπου καϊ κατά τήν ΰπερκογχικήν μοίραν.

Τώ πώ'ω τούτω Επιπροστίθευται πεπτικαϊ 

διαταραχαί, συνιστάμεναι el? εμετούς όξινους ή 

τουλάχιστον εις κατάστασιν ναυτιώδη.

- Έτεθησαυ δέ εις χρήσιυ πλεισται θεραπειαι 

κατά τής ημικρανίας. Ό-Ηιτίζ χορηγεΐ-έκάστηυ 

εσπέραν άΐ'ά εν τών άκοΧούθων καταποτίωυ :

Valerianate de quinine ... ί ο 
IJxtrait de colchique . . . 0.20—0.41

— de digitale . . . . 0.20
d’acooit . . . o.io
Pour 10 pituJee·

Κατά δε τοΰ παροξυσμού ΕπεΧθόυτος ή ναρ· 

δική κινίνη, ή άντιπυρετίνη (anti/eirine) καϊ ή 

ασπιρίνη εισϊν Ιδιαζόντως δραστήρια' το τελευ

ταίου μάλιστα φάρμακου χορηγούμενου εύθύς 

Εξ αρχής Ευ μεγάλη πρώτη δόσει 1 γραμμαρίου 

εν ύδατι ελαφρώς οϊνοπνευματοΰχω διαλύει τήν 

ημικρανίαν εν διαστήματί μιας ώρας.

(Gazette des HSpitaux).

"Εγραφέ τις προς κόρην αχετισθείσαυ διά γρα.μ· 
ματοσημοφίλου αλληλογραφίας :

—Πόσου Επεθύμουν, δεσποινίς, νά έβλεπα το 
πρόσωπόν σας !

Και ή δεσποινίς τώ απήντα :
— ’Επ«ιδή δέν δύναμαι νά σάς ατείλω την 

φωτογραφίαν μου, φαντασθήτε νεαν κόρην 18ε· 
τιδα, ούτε κοντήν, οντε υψηλήν, ούτε παχείαν, 
ούτε Ισχνήν, ούτε ώραίαν, οΰτεάσχημον, πρωτί- 
στως όμως μελαχροινήν, μέ καρδίαν καλλίστην 
καϊ γνώμην πάντοτε συμβιβαστικήν.

Δηλαδή τώ έδωκε τήν τελείαν εϊκονα τής κο· 
οης, άύιάφορον άν δέν εΐχε τά προσόντα ταΰτα.

★
Ήρώτα τις μίαν νεάνιδα.
—Πώς δέον νά είνε μία κόρη ;
— Ώς ρόδογ κλειστόν, αύτινος αί άκανθαι πυ- 

κνώςνά το περιβάλλουν, άπήντησεν.

★
ΕΙς καθηγητής ήρώτα μίαν διδασκάλισσαν μέ 

σκοπόν παρατηρήσεις:

— Καϊ τί διδάσκετε τόσον καιρόν el? τά? μα ■ 
θητρίας σας;

— Τήν σύνταξιν, κύριε καθηγητά καϊ πάντοτε 
τήν σύνταζιν.

— Μόνον ! ορθογραφίαν ; γραμματικήν, ανά 
γνωσιν ; δέν διδάσκετε ;

— Ποτέ !, αυτά είναι διά τούς άνδρας, ήμεΐς 
άρκούμεθα νά διατηρώμεν τήν σύνταξιν καί σείς 
τήν ορθογραφίαν. Δεν μάς θαυμάζετε ποσού 
ωραία γνωρίζομεν νά όμιλώμεν.; Ενώ σείς διαρ
κώ? προσκόπτετε εις τήν ορθογραφίαν !

★ »
Πρός τινα άσθμαίνοντα διά θεσιυ τής Ακα

δημίας.
— Δέν μου λέγετε κύριε Δ. . . . τί σάς έκαμε* 

νά γίνετε θρήσκος ;
—Φυσικά ή 'Ακαδημία. ‘Αν δέν τηρώμεν τήν 

Σαράκοστήν, οΰδεϊς θά ύποστηριχθή υπό τοΰ 
γυναικείου φύλου διά θέσιν άκαδημαϊκήν.

★
"Εγραφε τις πρός ανώτερου του :
— Μή κρίνετε, ιυα μή κριθήτε.
— Μή Εν ύπερβολικώ μέτριρ μετράτε, ιυα μή 

ύπερβολικώς άντιμετρηθήτε.
Μή Επιπλήττετε, ινα μή Επιπληχθήτε.

— Μή αδικώ? τιμωρήσητε, ινα μή δικαίως τι- 
μωρηθήτε.

■ ★
Ό ποιητής μας κ. Σαυρής είχε προχθές Ευ 

τώ κινηματογράφοι τής Κυρίας Κυβέλης πόλι-

τευόμενόν τινα ενώπιον του, τοΰ οποίου αί μεν 

τρίχες τής κεφαλής ήσαν μαΰραι, αί δέ του πώ- 
γωνος λευκοί καϊ εξήνεγκε τήν εξής γνώμην 
προς τον παρακαθήμενον σύντροφόν του!

— ’Ιδού άνήρ, όστις εκούρασε περισσότερόν 
τήν σιαγόνα από τόν εγκεφάλου.

Ό δέ πολιτευόμενος άκούσας ταΰτα, διότι οί 

ποιηταϊ πάντοτε μεγαλοφώνως Εκφράζονται, store 
καϊ αυτός προς τόν παρακαθήμενόν του,αφρΰ κα
λώς παρετήρησε τόν κ. ποιητήν, χωρίς νά γνω- 

ρίζη αυτόν:
— Ιδού και ανήρ, όστις Εκούρασε περισσότε

ρον τον Εγκέφαλον τή? γλώσσης.

*
Ήρώτησε τις μίαν Κυρίαν.

— Ή φιλαργυρία είνε καλόν προσόν διά τόν 
ανδρα;

Ή δε κυρία αμέσως τώ έδωσε τήν ακόλουθον 

απάντησιν.
— Ή φυλαργυρία, Κύριε, διά τόν ανδρα, είνε 

τό πρώτιστον τής ποταπότητος τής φυχής του 

τεκμήριου καϊ τό αίσχιοτον τή? άκαρδία,ς του 
σημείου.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ή γυ>·ή όφτίλΐΐ νά φροντίζη οΰχί νά elvat ύκτρτέρα τών άλλων, άλίά ΰπερτέρα έαντ^ς.
Ή γυνή τίναι άνθος, τοΒ όποιου ή τνωάΐά άλλοτε μιθα! καί άλλοτε φονεύει...
Ή γυνή είναι φακΛί, Sta τοΰ όποιου βλέπομεν δλον τόν κύαμον, πλήν δεν βλέπομεν τον (αυτόν μα;.

*
Η γυνή, έάν ήτο έκείνη, ή 6ποία έκ πρώτη; άψεοΚ φαίιεται, Οά είμεθα ευτυχεί;.

*Ή γυνή είναι κλεί;,. διά τή; 8ποίαζ άνοίγομεν τά πάντα, αλλά καί διά τή; όποια; τά πάντα κλείονται έρ· μητικώ;.
ΣΟΦΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΜΟΥ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑ^Γα
♦ « « ^^Β» · * ^Β^Β ·

Κ. Β- Καρδίτσαν. Συ',δρομαί έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στοΰμίν. — Ρ, Σ. Πάτρας. Ζήτο 'ιμενα φυλλάδια σά; 
ίστάκησαν «κ νέου. — X. Σ. Άίτξάιδρειαν. Ε'.χών 
έλήφθη. Προσεχώς *ΖίΤ® ωροσκόπιου σας. — Ά. Ά. 
ΆΙεξάνδρειαν. Διλτάριό» σας έλήφθη, καί έλυπήΟημιν. 
Καί ίδώ επικρατή άβϊβαιότη; καί ανωμαλία. — A Ζ. 
Πύργο·'. ’Επιστολή έλήφθη. Σχ; άπηντήσαμεν ταχυ- 
δρομικώς. — Κ. Μ. Πύργον. Άναμένομεν άπάντησιν 
σας. — Κ. ‘Α. Λαμίαν. Συνδρομή σα; έλήφθη, ίίύχα- 
ρ’.στονμεν. — A Α. καί */ Λ. Ζάκιν^ον. Συνορομαί 
«λήφ'.ησαν, Εύχαριστοΰμεν. — Κ. Μ- Πύργον. ’Επι
ταγή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. — X Σ. 'Αλεξάν
δρειαν. 'Ωροσκόπιου σα; ίστάλη Άναμένομεν νεωτέ
ραν σας.— Λ- Α. Λάρισοαν. Συνδρομή σα; έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν. — II, Ρ. Άργοστόλιον. Τόμος σας 
εστάλη. Χρήματα έλήφζησαν. — Π. Σ. Λίμιην. Σας 
ένεγράψαμεν. Εύχαριστοΰμεν.

• · «ΙΒΒ · · · · ^ΜΒ · · ^^Β» *

ΠΑΝΟΡΑΜΑ TfrS ΕΛΛΑΔΟΣ
Έν τοΐς ήμετίροις γραφείοις εΰρισκουται ολίγα 

βτι σώματα τοΰ <Ι7αΐΌράρχατος» χρυσόδετου, έν 
ώ περιέχονται κάΧΧνεχνικαι εικόνες των Βασι- 

Χίων και Πριγκίπων, υπουργών και επισήμων 

άνδρών τής ΈΧΧάδος, ώς και πΧείστων πόΧεων 

και ωραίων τοπείων προς 10 φρ έκαστον.

* · · «Β» · · Β^Β ♦ · ^^Β · · ·
ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ3

’Επειδή πολλοί νέοι συνδρομητή μα; έπα- 
τειλημμένως μάς έξέφρασαν τήν έπιθυμίαν τ ον 
νά υποβιβάσωμεν τάς τιμάς τών παρελθόντων 
νόμων τής «Φύσεως» έστω καί δι’ άπλουστέ- 
ρου χρυσοδέματος, δ.τω; προμηθευθώσι τοωύ· 
τ·>υς, γνωστοποιοΰμεν, δτι παρέχομε»· τοιυΰτους 
εφεξής είς τάς εξής τιμάς.

Χρυσόδετους πρός Δρ.—7.
Χαρτόδετους πρός Δρ.—5,5)

ίϊτ0ΡΪΑ™~ 
τοτ nmmor πολέμου 

ΚΑΤΑ THEJTOTPKIAE
Δύο τόμιι μεγάλο» μετά πλείότων ιίκόνων 

Γιμάται χονάυδετος «ραχ. 12
» άπλούς » ][

Συμπεριλαμβανα/ένων των ιαχ, le'oiv.

Η ΤΪΙΗ και το ΜΕΛΛΟΝ
. Άποκάλυψις τοϋ μέλλον τος έπι· 

στημονικφς αύτοπροσώπως ή καί 
διά τής φωτογραφίας. Πάσα αίτη- 
σις οδός Μαυρομιχάλη άριθη 45 
πρόςτήν Διεύθυνσιν τής «Φύσεως» 
μετά δρ- 5 ·

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Χρτ<ίτιαντ<Ιμός καί Ιΐνενματιόμός — 

Ό «οοορκϊμός· τον άνΟοώπον.— 
'II Έπκίτήιιιι — Ντον ή>ώυ.

Υπέροχος διδασκαλ'α τών Πνευμάτων.

Ανακοινώσεις ’Υπερκόσμιοι Γρηγορίου τοΰ 
Θεολόγου, Αγίου ‘Αντωνίου, "Αγ. ‘Αθα
νασίου, Ίερεμίου τοΰ Προφήτου, Ί. Σκαλ- 
τσούνη, ’Ιγνατίου Μοσχάκη, Άχ. Παρά
σχου, Βίκτορος Ούγκώ, Καίσαρος Αομπρό- 
ζου, Αέοντος Τολστόϊ καί Ζωχάν, άστρονό- 
μον, εκ τοΰ Πλανήτου “Αρεως.

Άποστέλλεται αντί δρ. 3,50 παντι προαποσεέλλοντι τό 
τίμημα τοΰτο.

ΓΝΛΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Άπό 1ης Σεπτεμβρίου παρελθόντος τά 

γραφεία τής Φύΰεως- μετεφερθησαν επί 
τής ‘Οδοΰ Μαυρομιχάλη, άριϋ; 45.• «^^Β · · ΒΜΒ · · ^^^Β · · ^^^Β * · ^^^Β · · ^Β·Β · · ^^^Β · * ^^^Β ·

Παρακαλοϋνται οί καθυστεροϋντες 
συνδρομάς τής- «Φύσεως» δπως, ευαρε
στούμενοι, άποστείλωσιν ήμΐν ταύτας, 
καθόσον προτιθέμενοι νά τακτοποιύσω- 
μεν τούς λογαριασμούς μας, θάέπιδιώξω- 
μεν παντι σθένει τήν εισπραξιν αύτών.

ΤΓεΚΓαθϊΤναϊε
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

*Γπό την προστασίαν τϋςΑ.Ϊ. τού 
ΒαΟτλόπαιδος Γεώργιον.

Καλούνται τά μέλη τοΰ Μουσικού καί Δρα
ματικού Συλλόγου πρός συγκρότησιν Γενικής 
Συνελεύσεως είς τό κατάστημα του 'Ωδείου 
τή 13 τρέχοντος μηνός, ήμερα Πέμπτη καί 
ώρα 6 μ. μ. πρός άναθεώρησιν τοΰ Καταστα
τικού.

Ευ ΆΘήναις τη 9 ’Οκτωβρίου 1914. 
(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Συλλόγου)

ΜΟΥΣΙΚΟΣ&ΔΡΑΜ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΟ Tfifi ΠΡΟΣΤΗΕΙΒΝ

ΤΗΣ Α- ϊ- ΤΟΥ ΠΡΙΡΚΗΠΟΣ ΓEQΡΓIΟΥ

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Γίνεται γνωστόν είς τους έ'διαφερομε'νους, 

οτι παρατείνεται μέχρι τής 30ής Νοεμβρίου 
1914 ό χρόνος πρός υποβολήν έργων διά ιόν 
Δεύτερον Ά β ε ρ ώ φ ε ι ο ν Μ ο ν σ ι x ό ν 
Διαγωνισμόν τοΰ φδείου πρός σΰν- 
θεσιν μικτής χωρωδίδας μέ θέμα άναφερόμε- 
vuv εις τά τελευιαΐα εθνικά γεγονότα.

Έν Άθήναις τή 30 Σ)βρίοΐ’ 1914.
‘Ο Διευθυντής τοΰ φδείου

Γ. Ν. ΝΑΖΟΖ

■

. · KOMiftK, yavn^TA A ,·
ΙΙρώτής ποίότήτοί ■

ΕΝ BOAfi'
Ν. Γ. ΜΠΑΡΜίΊΕΡΗ

. ' Κεΐται .παρά τήν παραλίαν είς περίβλεπτόν
θέσιν, μέ καθαρά, πολλά ευάερα και καλώς επι
πλωμένα δωμάτια. Περιποίησις και υπηρεσία 
προθυμοτάτη. Τό ςενοδοχεΐον τοΰτο φημίζεται 
διά τήν έν γένεί καλλίστην τάξιν καί ησυχίαν.

ζ

ΟΔ Ο ΝΤΟ* I*ΑΤΡΕΙΟΝ
ΧΡΗΣΤΟΎ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΎΛΟΎ 

Ιίλατεϊα Δηρύρνείοι·, έν ΙΙύργφ ,
Κατασκευή χρυσών δ'όντων καί γιφυρωτών δλο- 

χρύαών οδοντοστοιχιών, τοπ.όΟέτησις δέ βιδωτών όκο* . 
χρύσων-οδόντων στήριζ^μέτων έπί τών ριζών διά νέου . 
«λειοτάτου μηχανήματος' / .

θεραπεύει τέλιιωτ τού< πάσχοντας ·έκ τών ούλων Α 
καί στερεοποιεί τούς έλαφρώ; . κινόυμένους έδόντα:, 
έφαρμόζων τούτους μέ -πλήρη επιτυχίαν.

Μ
ΤΟ ΛΟ Ν Δ I Ν ΟΝ 

MKHRATAKIA. - ΠΕΡΑΝ- ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΙΟΪΠΟΛΙΣ 
Διευθυντής : II. Μέξας·.

Κεΐται, είς περίβλεπτον θέσν. Μέγα καυωυρ- 
γές Ξενοδοχέϊον μέ πάσαν εΰμέριαν υπηρεσίαν 
τελείαν καί πέριποίήσιν έκτακτον.

Tejeiotatn ’d^a^ojo^Kn έ^ινίκη

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΧ—Ό^ός ΙΤειραιώς — SO

SΠΗΛΙΟΣ Ώ. ίίR?AMHS
ΕΙΔ.ΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 

Tins . ’ τοΰ ΙΙανεπιοτημΙου
, Milos Γαλΐΐκηί ‘Οφόαλμοίογικής Εταιρείας if τή" ■'

■ ΌφόαΙ,μολογική Σχολή των -Παρισίων οπονδασαί

CLINIQUE 0PHTAM0L0GIQUE
DocIpuv SPILIO* CHaBaMIS ociihsle de Γ 

ecole opthalmologique de. Paris; e.c-profe3seur 
agrege d'opthalriiologie a la Facuiti de M6de- 
cine.Memdri'dela .SoCiete Fraricaise d'ophtal- < 
mologie Direclcur de 1‘Hospice et de la Clua- 
(p.te Oplitalmologiqiie de I'Hdpilal. ·Ζαηηιθυ·>. 

, · Άρι·9·μ&ς τηλεφώνου 'eSd· — AT ι~ιμ-MFA

Κ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΕ 
ΕΜΠΟΡΟΣ ETOiMfiN ENflYMATfiN
. ·Κάτω&ι:ξεικ>δοχεΙον· .τΚοντη'ενταΙτ " Υ·γ .. ·.. ί 

Έν Πιιραιτϊ
Μεγάλη συλλογή ενδυμάτων πάσης 

ποιότήτος είς τιμάς συγκαταβατικός. 
Προσαρμογή μέτρων τελεία. Δοκιμάσατε.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π- ΚΑΒΒIΡΗi 
ορολογοποιοχ 

ΟΔΟΣ ΑΠΛΟίΑΡ<Α - ΧΙΟΣ
Πωλοδνταιχαί ιπίσχευάζόντάι ωρολόγια ό?ων τώΰ 

ειδών κοί ιργοστασϊων με πάσαν εγγΰήσιν ασφαλιχας . 
χαέογασία;ίί?τιμάςάσ0νϊγωύστου;.'<,μ'.ιωςπω/.θ3λ- 
ται στήλαι καί λοχνίοι πάντόί ι'δου.·.

ΜΕΓΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΊΈΙΟΝ 
ων ΤΟ «Α’Γ-ΛΑ'Ι’Φα 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖίΒΟΡΙΤβϊ
’Εν τή πλατείρ τοϋ Συντάγματος 

’Εν Άβήναξς
Τό πρώτιστον έν Ανατολή λόγφ ποιό- 

τητος, θέσεως, καλαισθησίας, μεγαλείου, 
εύπρεπείας κτλ. Συχνάζεται άπό τήν 
καλλιτέραν τάξιν. Υλικά πρώτης ποιό- 
τητος. Έ^γοστάσιον ειδικόν σοκολάτας; 
Παραγγελίαι γάμων καί έορτών. Γλυκί
σματα, φοντάν, κομφέτα καί παντός εί
δους σακχαροπλαστικής είς τήν εντέ
λειαν.ΚΕΟΗ ΟΛΟΠΤΟΤΑΤ^ΕΙΟΠ

ΚΡΚΧπ & ΣΥΝΕ’ΓΟΎ»
21 ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 21 '

Τό μόνον όδοντοϊατρεΤον έν Έλλάδι έφεαρ- 
'. μόύον ολάς τάς νεωτάτας μεθόδους τής έπιστ»·- 

μης’έν τε τω θεραπευτικά καί τώ τεννήτΰ. , , . . Λ ,
. Ορίζοντα, ωραι τοις κ. κ.· πελαταις προς_ απο- . βμπρ.. μέ λουτήρας, ήλεκτιησμόν,φω-

. φυγήν - τής πολύωρου παραμονής εν τοϊς ια· τημόν, πολυτελείς αίθουσας, λαμπρόν έστιατόριον
■ τρέιοις. κτλ. Κατάλληλον δί’ οικογένειας καί παραΰερισμον,

Ξ εΝ ΟαΟ^είΟΝ Λ ΓΓΛIRS
AFTUTCZ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ.
1.

τ-'

/
(
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®μι®ι ογμελο *ιι« * 5 ·ί’.: ·?'·;’.· '_· Λ’> λ. -V·· Λ *'*χ·- ·Λ '■ ,«-/-.· ■
ΗΛΙΑ ΙΑΚΕΛΑΡΟΠϋΥΛΟΥ

1 Έν ΙϊάτράΧ;

■ ;-*Κ<ιλλιτε'/νικόν Φωτογραφεΐον δι* δλα τά Λδη 
κ«ά μεγέ&η καθείς τιμάξ πόλύ συγκοΐάβατικάς.

Tnij1SlAAOA 10 N
1(r— ΊΗ»ος J-taSiW 46-^ΛΑφΦνάι

φρικών καί γυναικείων εΐς xrjv AvtiXeicry. ’Εργασία 
. · καί «λειοτης έκτακτος. Κοίνώδιη; '&ιράμΛλος·’; '·

ft. Ν. Αλββρης
ΛΡ ,’ \·»·^.^. ··
68. Rue OndeneiP 68. Pafis

•. '-.'''Ίξατα^κευάζονται πανΐύςείδους ίιτΰδήμάτων αν- .
*' •^'·- ** * * ’’ ** “”* * **' “ " * * ' ~ * ““ * ' *Λ ··“ ® »· · '*'· · ’ί·^Μ».λ< —ZJ ’

καί «λειοτης έκτακτος. Kouwciig ‘ώιαράμιλλος
·*.. . < - Hill· *%«.· .<*'>» ,.<'**·*··.

•/ifiANWlAPAZasail· <<
#as ίίοτβ» ifefev. ■

MiWlWis.. ; '·".;

τίδήκή Λδν.·4ώΧήΐΗ^ί» »ύέό>π. οίνων, .tii^v-'otoifix 
ώ< καί ίίιυλΛμενών ελΐμωκ. Τδ χαταβτημά wolit ^ί'ή 
χαί lidtxiSjk :ξί«ί^ΐίλαστι-
κής.\'Α'κ^ϊ€ίζβί _^ί?κ_αγγλ!^.. ΤίμαιΛ':'

tKsaciMλwtNrss λ 

A Ν A Ρ >>>?.’i«? Τ ϊ I Ν Α 
ώ: < ΕΝ^ΡΓ^&ΐοΛίρι J

.Είναι ;τόΓκδιλτκ·ε^ν ση; πέλΧως πα£ί πλατύς. 
/Κ^ Λίρι«οίη«κ μοναδική. Κατάλ·
.ληλοτατδν..δι·αι>ιογενίί«ς. Συνιστατ® τις πάντα;.
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»£ΖβΜΗ3ί®Ε^·::Ο|ϊ|#®Ι«Μ1Μ \ . ΐΔ1ΟΚΤΗΤΗ£-Δ!ΕϊβϊΧΤΗ5 Τ’,
ΑΘΗΝΑΙ~Λεωφόρος Πανεπιστημίου, 4S —A6HffAz

Ή εξαιρετική ποίότης τών υλικών τοΰ καταστήματος καί ή μοναδική καθαριό- 
της καί τέχνη κατέστησαν τά « Ηνωμένα Βουστάσια» τό πρώτον και άριστοκρατικώ- 
τερον τ#ν Αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων.

Εΐδεχύτη; eig τάς παραγγελίας ίιά γόμους, εσπερίδας mi. Ί'ηϋφωνον'&ρι&. 597. .ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ SENOiOXEION*
“Ο ΚΟΡΑΗ£„ :. ;; ·ΛΚΪΪ^ί :̂· ■

■·. ■ IΩ ΑΝ. Μ,Η ΑΙ Α Δ Ο ΥττβνΣ. .. .. ολος 1®η^-γ .. : . ..

. Κεΐτβι hu τής παραλίας εις περίβλεπτον &έ- -, ΕΤναι το:ίαγάϊεΙτί&>>', ^αίείτέρόν 'itai καόαούτεαον ■ 
atr. Μνε τό καλύτερον καί μεγαλείτερον όλων ^ βϊίύνι^: Βόί^,'οα rdloxro; ήγ/νη/ατα. Παρακα- 
fd όωμάίια καθαρά κύί ήπηρΐσίάν "πρόθυμον.:

~ ‘Ηαυχία, ταξις καί οικογενειακή περιποίησις. , ■■■ *τητα. ΒΡΑΒΕΙΑ^Ις ^λαί -tag '.Ε'κόίοέκ. ■

» ■ . ■■
4*

. ί ·ν.

t£ J-'® -ι$> arsis’

®. ΑΠ~>ΣΤΟΛΡΠθΥΛθλ- ΠΜτεά *r. eedaopW^SW


