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n
lio τής 3ης τού λήγοντος μηνός ή Αμε

ρική άμφιταλαντεύεται μ,εταξύ πολέμου 
κα! ειρήνης έν άγωνιώδει άβεβαιότητι. 
Παρατείνετα: μία κατάστασις ή όττο-α 

έχει γείνη ήδη αφόρητος. Άφ’ ότου έκηρύχθη ύπό 
τής Γερμ,ανίας ό νέος 8:’ 'υποβρυχίων πόλεμος, ή 
Αμερική διατελεί κατ’ ουσίαν εν άποκλεισμώ. 
Πέντε μόνον Αμερικανικά ατμόπλοια άφήκαν έκ- 
τοτε τούς λιμένας της μ.ε φορτία διά τήν Κύρωσην. 
Καί τά εργοστάσια, α! άποΟήκαι, οί σιδηρόδρομοι 
καί α! άποβάΟραι στενάζουν ύ-ττο τό βάρος τών παν
τοειδών εμπορευμάτων τά όποια συσσωρεύονται 
άφ’ ότου ό φόβος τών υποβρυχίων έσταμάτησε τήν 
εξαγωγήν. ΊΙ βιομηχανική καί εμπορική δράσις 
τής χούρας παραλύεται. Ή έκτακτος οικονομική 
ευπραγία τήν οποίαν έφερεν ό Πανευρωπαϊκός πό
λεμος άπειλεΤ νά μεταπέση εις οικονομικήν κρίσιν. 
Οϊίτε τοϋ έδάφους ούτε τών εργοστασίων τής Α
μερικής τά προϊόντα ευρίσκουν διέξοδον πρός τήν 
Ευρώπην. Άλλα καί εντός τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών ή μετακίνησις τών εμπορευμάτιον γίνεται 
προδληματική. Οί σιδηρόδρομοι, αΐ φορτηγοι 
άμαξοστοιχίαι και αϊ άποΟήκαί των, είναι κατάφορ
τοι έκ. τών προϊόντων τά όποϊα Οά έφορτώνοντο άλ
λως διά τήν Εύρούπην. 'Ομοϋ μετά τών εξωτερι
κών συγκοινωνιών δυσχεραίνονται καί αΐ έσιοτερι- 
καί. Και τά πέντε φορτηγά ατμόπλοια τά οποία 
ήψήφησαν τόν κίνδυνον τών υποβρυχίων κα! άπέ- 
πλευσαν διά τήν Ευρώπην Οά φΟάσουν σώα εις τόν 
πορορισμόν των; Και Οά επιστρέφουν επίσης άνε- 
νοχλήτως εις τούς’Αμερικάνικους λιμένας; Άπό 
τήν τύχην τον; ίσιος έξαρτάται καθ’ ολοκληρίαν ή 
λύσις τής αμφιβόλου καταστάσεο)ς, ή όποια έν αυτή 
τή αρχή της φαίνεται τόσον αφόρητος. Πάσα Γερ
μανική έπίΟεσις εναντίον των Οά φέρη τόν Πρόεδρον 
ενώπιον τοϋ Κογκρέσσου όπιος ζητήση έξουσιοδό- 
τησιν πρός λήψιν τών μέτρων τά όποια Οά θειορήση 
αναγκαία «διά τήν προστασίαν τής ζωής καί τής 
ιδιοκτησίας τών ’Αμερικανών Πολιτών».

ΤΟ ΘΕΛΙΙΜΛ τής Άντάντ εγεινεν εις τήν 
Ελλάδα. *0 στρατός καί τό υλικόν πολέμου με- 
τεφέρθησαν εις τήν Πελοπόννησον. Οί Βενιζελικοί 
άπελύΟησαν έκ τών φυλακών. Αΐ συμμαχικαί ση- 
μαίαι έχαιρετίσΟησαν. 'Η ίκανοποίησις τής Άν- 
τάντ διά τό άνήκουστον έγκλημα τό όποιον διέ- 
πραξεν ή Ελλάς ΰπερασπίσασα τήν πρωτεύουσαν 
της κατά τής απόπειρας τοϋ Fournet όπως τήν 
καταλάβη διά στρατοϋ είναι πλήρης. Τά περίφημα 
νώτα τοϋ Sarrail είναι έν άπολύτω ασφαλεία τώρα. 
Οί όροι τοϋ τελεσιγράφου έξετελέσϋησαν άπό πολ- 
λοΰ. Καί όμως ό αποκλεισμός τής Ελλάδος εξα
κολουθεί. 'Ο Ελληνικός λαός ΰφίσταται άκόμη 
την σκληράν τιμωρίαν διά τήν άρνησίν του όπως 
πολεμήση κατά τάς υπαγορεύσεις τής Άντάντ. 
Πεινά. Λιμοκτονεϊται. Φθείρεται. Ή ψυχή του 
πιέζεται υπό τοϋ άποκλείοντος τήν Ελλάδα Συμ
μαχικού στόλου, ή ζωή του μαραίνεται. Διατί; Τί 
άλλο θέλουν οί Σύμμαχοι μετά τήν έκτέλεσιν τών 
άπαιτήσεών των; Μήπο)ς,θέλουν διά τής έξακο- 
λουθήσεως τοϋ αποκλεισμού νά στερήσουν πάσης 
σημασίας τήν ύπόσχεσιν τήν οποίαν έδωκαν ότι δεν 
θά έπιτρέψουν τήν πρόοδον τών επαναστατών πρός 
νότον; Μήπως θέλουν νά σύρουν τόν Ελληνικόν 
λαόν διά τής πείνης εις τήν Θεσσαλονίκην άφοΰ

άπέτυχον νά επαναφέρουν τους έπαναστάτας έκ τής 
Θεσσαλονίκης εις τάς Αθήνας;

ΘΑ ήΟέλομεν νά γνωρίζωμεν ποια Ευρωπαϊκή 
Δύναμις ή ποια όμάς Δυνάμεων ή ποιον άτομον 
έχει τόσον ίσχυράς ώμοπλάτας ιοστε νά άναδεχθή 
τήν ευθύνην τοϋ ό,τι μέλλε: νά συμβή άν τυχόν κα
τόπιν τοϋ μακροϋ αποκλεισμού τής Ελλάδος δεν 
κατορθώσουν νά φΟάσουν εις τούς 'Ελληνικούς λι
μένας συνέπεια τοϋ πειρατικού πολέμου τής Γερ
μανίας, ή δεν καταπλεύσουν εγκαίρως, τά σιτοφόρα 
'Ελληνικά ατμόπλοια εξ Αμερικής. Ίόφ’ όσον α! 
θάλασσα: ήσαν ελεύθερα: τά σιτοφόρα πλοία έκρα- 
τοϋντο είέ τούς Άμερικανικούς λιμένας ένεκα τού 
αποκλεισμού τών Ελληνικών λιμένων. “Οταν ευ
δοκήσουν ο! Σύμμαχοι νά άρουν τον άποκλει- 
σμόν, τά 'Ελληνικά άτμόπλοια ή Οά εξακολουθή
σουν μένοντα εις τό άσυλον τών λιμένων τής Άμε- 
ρικ.ής διά τόν φόβον τών υποβρυχίων ή άποτολμών- 
τα τό ταξείδιον τής επιστροφής εις τήν 'Ελλάδα Οά 
διατρέφουν τόν κίνδυνον νά σταλούν εις τόν πυθ
μένα τής θαλάσσης. Καί ή Ελλάς τότε τί Οά γεί- 
νη; Καί ποία Οά είναι ή απολογία τής Άντάντ 
απέναντι τής ιστορίας;

Σ ΥΝΤ Γ/ΓΡΙΜ Μ ΕΝ II ΰπό τού βάρους τώνδει- 
νώντης, με τήν ύυχήν εις τό στόμα ή λιμοκτονου- 
μένη Ελλάς άπήντησεν εις τήν έκκλησιν τοϋ Προέ
δρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών πρός τάς οΰδετέρας 
χώρας ότι αδυνατεί νά άκολουΟήση τήν ’.Αμερικήν 
εις τήν στάσιν αύτής απέναντι τής Γερμανίας. Τί 
άλλο ήδύνατο νά άπαντήση ή δύστηνος 'Ελλάς; 
'Υπό άλλας περιστάσεις πριότη ή Κυανόλευκος 
Οά ήκολούΟει τήν Διάστερον σημαίαν τών 'Ενωμέ
νων Πολιτειών. Δεν συμβολίζουν άμφότεραι τήν 
ελευθερίαν; Δεν είναι τά υψηλά ιδεώδη τά οποία 
διεκήρυςεν ό Πρόεδρος Wilson οί μεγάλοι πό
θοι τής Ελληνικής φυλής; Δεν είναι αι ’Αμερικά
νικα! παραδόσεις άλλη έκδοσις τών 'Ελληνικών 
παραδόσεων; ’Εκεί όπου είναι ή Αμερική ήδύ
νατο νά είναι καί ή Ελλάς, άν αί περιστάσεις ήσαν 
διάφοροι τών σημερινών. Δυστυχώς ή τύχη τής 
Ελλάδος είναι άπό διετίας τόσον σκληρά ιοστε νά 
μή δύναται νά κάμη εκλογήν μεταξύ εχθρών καί 
φίλων. Εύρίσκεται μεταξύ Σκύλλης καί Χαρύ- 
βδεως.

ΕΙΣ τό διάστημα τών δεκαοκτώ πρώτων ήμερων 
τοϋ Φεβρουάριου τά υποβρύχια έβύΟισαν εμπορικά 
άτμόπλοια εκτοπίσματος 304,000 τόνων περίπου. 
Τό μέγεθος τής καταστροφής υπολείπεται τών 
Γερμανικών υπολογισμών, άλλ’ είναι καθ’ εαυτό 
τρομερόν. ’Αναλογούν τήν ήμέραν 16,800 τόνοι. 
Ανεξαρτήτως τοϋ άν είναι δυνατόν νά κρίνουν τά 
υποβρύχια τήν έκοασιν τοϋ πολέμου, ήάπεριόρι- 
στος δράσίς των παρουσιάζει αποτελέσματα ικανά 
νά ρίψουν καί τόν αίσιοδοξότερον παρατηρητήν εις 
Ολιβεράς σκέψεις διά τό μέλλον τών θαλασσίων 
συγκοινωνιών. Τό ζήτημα άν είναι δυνατόν νά 
άπομονωΟή ή Αγγλία διά τοϋ πολέμου τών υπο
βρυχίων δεν είναι τό μόνον ενδιαφέρον. 'Υπάρχει 
καί τό εξίσου ένδαφέρον ζήτημα άν ό Ευρωπαϊκός 
πόλεμος θά τερματισθή αρκετά ένωρίς κατά ένα ή 
άλλον τρόπον ώστε νά μείνουν επί τής έπιφανείας 
τής θαλάσσης τόσα άτμόπλοια όσα είναι άπαραί- 
τητα διά τάς στοιχειώδεις άνάγκας τοϋ διεθνούς

έμπορίου. Διότι άν δ:αρκέση έπ! έτη άκόμη ό πό
λεμος τά ύποσρυχια θά έχουν καιρόν νά καταστρέ
ψουν άνά τάς Οαλάσσας μέγιστον μέρος τού παγ
κοσμίου έμπορικού ναυτικού. Κα! θά γεννηθή 
φυσικά τό ζήτημα πώς Οά αποζημίωση τάς ναυτι- 
κάς ‘/μόρας ή Γερμανία μετά τόν πόλεμον άν δέν 
κερδίση τήν τελικήν νίκην όίστε νά μή έχη νά δώση 
λογαριασμόν εις κανένα, Οά γεννηθή όμως επίσης 
τό ζήτημα πώς κα! πότε Οά ναυπηγαθούν έκ νέου 
οί εμπορικό! στόλο: κα! άν ακόμη αποζημιωθούν 
εις τό άρτιον α! ένδιαφερόμεναι χώρα:. Άν τά υπο
βρύχια. άπεριοριστως ένεργούντα, ήμποροϋν νά 
καταστρέψουν I 6.SOD τόνους τήν ήμέραν κατά μέ
σον όρον, πόσος καιρός κα! πόσα: έγρατικα! χείρες 
απαιτούνται διά νά άναπληρωθή ή απώλεια έκά- 
στης ή μέρας;

Αί επιθέσεις τών Άγγλων εις τήν Βόρειον 
Γαλλίαν παρά τόν ποταμόν Ancre κα! τών Γερ
μανών εις τήν Καμπανίαν έδωκαν κάποιαν ζωήν εις 
τον δυτικόν αγώνα, όστις είχεν άποναρκωΟή εκ τοϋ 
χειμώνος. Εύρισκόμεθα ίσιος εις τάς παραμονάς 
τής άνανεώσεως τών μεγάλων μαχών έν Γαλλία. 
Αί εκατέρωθεν έπιθέσεις δύυανται νά θεωρηθούν 
ώς «ψηλάφησις» τών αντιθέτων γραμμών πρός 
ανακάλυψην τρωτού σημείου. Τό Γαλλικόν έαρ 
πλησιάζει, κατ' αναλογίαν δε έγγίζει ή στιγμή τής 
ενάρςεως τής άποφασιστικής φάσεως τού άγώνος 
εις τό δυτικόν Οέατρον τού πολέμου.

ΩΣ ΕΝ έκ τών ένδιαφερύντων χαρακτηριστι
κών τοϋ Φεβρουάριου δύναται νά αναγραφή καί τό 
γεγονός ότι ή Ρωσσία δέν ήλλαξε πρωθυπουργόν 
κατά τόν μήνα τούτον. 'Ο πρίγκηψ Γκολιτζίν μέ 
τό αντιδραστικόν ύπουργέίόν του φαίνεται Οέσας 
επί τοϋ παρόντος τέρμα εις τάς αλλεπαλλήλους 
κυβερνητικάς μεταδολάς τής αυτοκρατορίας. Προ
φανώς, ό Τσάρος είναι ευχαριστημένος άπό τόν 
απολυταρχικόν νέον πρωθυπουργόν του περισσότε
ρον παρ’ ό,τι ήτο ευχαριστημένος άπό τόν φιλε
λεύθερον -Τρεπώφ. Οί Σύμμαχοι τής Ρωσσίας έν 
τούτοις κάθε άλλο παρά εύχαρίστησιν ήσΟάνθησαν 
διά τήν άνοδον τοϋ Γκολιτζίν εις τήν πρωθυπουρ
γίαν.Πρός καΟησύχασίν των έοέησε νά διορίσηό 
Τσάρος ώς πρεσβευτήν έν Λονδίνιο τόν πρώην 
υπουργόν τών ’Εξωτερικών Σαζόνωφ. όστις θεω
ρείται άφωσιωμένος εις τήν Τετραπλήν Συμμαχί- 
αν τής Άντάντ.

ΜΕΤΑ πολλάς π εριπετείας ή άπαγόρευσις της 
εισόδου άγραμμάτων μεταναστών έγεινε νόμος τής 
’Αμερικής. Μάτην ήγωνίσΟη ό Πρόεδρος Wilson 
νά έμποδίση διά τής αρνησικυρίας τό άστοχον μέ- 
τρον. Τό Κογκρέσσον έπέμεινε καί ή Οέλησίς του 
έπεκράτησε. Άποκ.λείονται ουτιο τοϋ λοιπού εκ 
τής Αμερικής όσοι τών μεταναστών δεν δύνανται 
νά άναγνώσουν τεσσαράκοντα λέξεις μιας οίασδή- 
ποτε γλώσσης. Καί πιστεύουν οί ψηφίσαντες τό νο- 
μοσχέδιον ότι άπήλλαξαν τήν Αμερικήν άπό τούς 
αγραμμάτους μετανάστας, ιός νά ήδύναντο νά θεω
ρηθούν έγγράμματοι όλοι οί δυνάμενοι νά άναγνώ
σουν οπωσδήποτε τεσσαράκοντα λέξεις. Ήμπορεί 
κάλλιστα εΐς άνθρωπος νά γνωρίζη άνάγνωσιν κα! 
νά είναι έξίσου αμαθής πρός τόν έντελώς αγράμ
ματον.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ WILSON ΑΧΑΙΤΕΑΑΩΧ ΕΙΣ TO ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΧ ΤΙIX ΔΙΛΚ01ΠΙΧ ΤΩΧ ΛΓΙΙΛΩΜΛΤΙΚΩΧ ΣΧΕΣΕΩΧ ΠΡΟΣ ΤΙIX ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ'
ΤΗΝ 3ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Π Ο τής διακοπής τών διζλονματικών σχέ- 

τεων μέχρι τής κηρύςεο); τού tto/.slloj 
ή άζόστασις είναι συνήΟιος πολύ μικρά. 
’Από τής έζιδόσεο>ς όμιυς τών διαβατη- 

ρίων εις τον Γερμανόν 11 ρεσβευτήν κόμη τα Μζέρν- 
στορο ζαριστάμεΟα μάρτυρες μιας διαρκούς προό
δου ζρός τον πόλεμον μή συνεπαγόμενης ορατήν 
προσέγγισιν προς τό τέρμα. Ό Άμερικανο-Γερ- 
μανικός πόλεμος χάνεται εις τήν σκοτεινήν κατά- 
στασιν, έο)ς οτου προσκροόσονμεν εις αϊτόν αιφνί
διους μίαν ήμέραν. 'Ως έχουν τεΟή τά αράγματα 
εκατέρωθεν—δικαίως καί αναπόφευκτους εντεύθεν, 
παραλόγους καί αύfJciιρέτο^ί έκεϊΟεν—δένδύναταινά 
άποσοβηΟή ό πόλεμος άνευ ο;λήρους ύποχουρήσείο: 
του ενός τών ένδιαφερομένουν. Λιά νά ϋ ζοχού ρήση 
ή Αμερική Οά έπρεπε νά Ουσιάση όμού μετά τών 
δικαιωμάτων της αυτήν τήν τιμήν τη:, διότι έδή- 
λωσεν ήδη έπισήμο); διά τού υπουργού τών Έςω- 
τερικόυν κ. Lansing ότι ούδεμίαν συμβιβαστικήν 
λύσιν καί ούδεμίαν συζήτησιν δέχεται. Ή εκλογή 
μεταςΰ πολέμου καί ειρήνης μένει εις τήν Γερμα
νίαν, ή οζοία είναι καί ή μόνη δυναμένη νά ϋζοχω- 
ρήοη χωρίς νά άπαρνηϋή κανέν έκ τών νομίμιον δι
καιωμάτων της.

']! ’Αμερική προέβη εις τό μέτρον τής διακο
πής τών διπλωματικών σχέσεουν προς τήν Γερμα
νίαν όταν καί το τελευταΐον λείψανον τής μακρά; 
υπομονής της είχε πλέον έςαντληΟή. 'ΐί θρασεία 
καί κατ’ ουσίαν υβριστική βιακοίνουσις τής Γερμα
νίας ούδεμίαν άλλην διέςοδον άφηνεν. Ό ουδέτε
ρος κόσμος ολόκληρος ήπειλείτο καί προεκαλειτο 
μετά καταπληκτικής ίταμότητος. 'II εγκληματι
κή Αέλησις μιας μαινομένης χώρας ήγέρΟη άγέρου- 
χος, αυθάδης καί περιφρονητική, ζητούσα νά έπι- 
6λη0ή όις νόμος εις τά έθνη τής γής, συμπεριλαμ
βανομένων καί τι7)ν 'Ηνωμένων I Ιοζιτειών. τΙ1το 
ζρωτάκουστος ή άςίουσις τής Γερμανίας: Νά στα- 
ματηΟή τό διεθνές έμζόριον, νά παραιτηΟώσι τών

νομίμων δικαιωμάτων αύτών α! ουδέτερα·, χώραι, 
νά. τεθούν εις αχρηστίαν τά διεθνή νόμιμα, διά νά 
καταβάλη ή Γερμανία τούς εχθρούς της. Πόλε
μος Οηριωδώς αμείλικτος εκηρύχΟη κατά τής εμ-

Copyright Int’l Film Servfce, N. Y.

Ο ΛΧΛΚΛΠΘΕΙΣ ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥ
ΤΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 

·/.. JAMES GEIiAIt I)

ζορικής ναυτιλίας άδιακρίτους εΟνικότητος. 11 dev 
πλοίον συναντώμενον ύζό ti7jν I ερμανικών υπο
βρύχιο)',· εις τήν «-μόνην τού ζολέμου» Οά έβυΟί- 
ζετο άνεςετάστως καί απροειδοποίητους αύτανδρον 
εις οίανδήζοτε χώραν καί άν άνήκεν. Καί έουΟί- 
σΟησαν ζράγματι ζλεϊστα άτμόζλοια, συμμαχικά 
καί ουδέτερα, κατά τό πειρατικόν τούτο ζρόγραμ- 
μα άζό τής 1 Φεβρουάριου, μόνη δε ή Αμερικα
νική ναυτιλία μένει εν τώ ζαρόντι άζρόσβλητος, 
τυχαίο;; ή έκ σχεδίου. Ό ζόλεμο: όμως είναι κεκη- 
ρυγμένος καί κατά τού εμπορικού στόλου τής 
’Αμερικής ιός καί πάσης άλλης χώρας.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΔΞΙΩΣΕΠΣ

“Ο,τι έζήτησεν ή Γερμανία παρά τών ού δετέ- 
ρων νά δεχθούν αγόγγυστους ήτο ούτε περισσότε
ρον ούτε όλιγώτερον τού νά ύποκνψουν εν τή οΰ- 
δετερότητί των εις αποκλεισμόν όμοιον περίπου 
ζρός εκείνον τον οποίον ύφίσταται αυτή ένεκα τού 
ζολέμου της ζρός τήν ’Αγγλίαν. Χουρίς κήρυςιν 
ζολέμου κατά τής ’Αμερικής καί κατά τών άλλουν 
ούδετέρουν χοίρων, έζήτησε παρ’ αύτών νά δεχΟώσι 
τάς συνέπειας τής εμπολέμου καταστάσεοις— 
συνέπειας δέ τάς οποίας καί ύζό εμπόλεμον ακόμη 
κατάστασιν μόνον ή υπεροχή τής Γερμανίας κατά 
θάλασσαν Οά συνεζήγετο. Τό νά κρατή τον στόλον 
της ή Γερμανία άκινητούντα έν ασφαλεία εις τήν 
διιόρυγα τού Κίελου καί νά Οέλη ταυτοχρόνως νά 
κρατή τά σύο ήμισφαίρια έν αποκλεισμό) δυνάμει 
ενός απλού διπλωματικού εγγράφου είναι τό άκρο ν 
άωτον τού παραλογισμοϋ. Είναι ανάγκη διά τήν 
Γερμανίαν, είπον οί έν Βερολίνο) κυβερνώντες. 
ΙΙιΟανόν άλλ’ αί άνάγκαι τής Γερμανίας είναι {δι
κή της ΰπόΟεσις μή ένδιαφέρουσα τούς ουδετέρους. 
Αί χόίραι αΐ μένουσαι έκτος τού πολέμου ούδόλους 
ϋποχρεούνται νά ύποτάςουσι τά νόμιμα συμφέροντα 
καί τά δικαιο’υματά το)ν εις τάς άνάγκας τουν έμπο- 
λέμο)ν.
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Μ11ΜΛ1Λ ΕΙΚΟΧΟΓΡΑΦΠΜΚΝΠ ΑΤΛΑ ΣΤΙΣ

πέτο νά διέλθη με έπιβάτα; καί χωρίς λαθρεμπό- 
ριον πολέμου διά τή; ζώνης τού αποκλεισμού. Καί 
τούτο δε Οά έβάφετο ραβδι.ιτώρ, ώρ όναγρό; ή ωρ 
κατάδικος, θά άπέπλεε καθ' ώρισμενην ημέραν ο:' 
ώρισμένον 'Αγγλικόν λιμένα, καί Οά ήκολούΟε: 
ώρισμένον Βρόμον εις το ταρείδιόν τον μεταρύ 
Άμερικ.ήρ καί Άγγλίαρ.

ΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗ0ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

II ρό τή; άξιώσεωρ όπως άποκλεισθή εκουσίωρ 
ή ’Αμερική εύρεθεί; ο ΙΙρόεΒρορ Μ ilson ενευα- 
νίσθη ενώπιον τού Κογκρέσσου τήν οην Φεβρουα- 
ρίου καί ανήγγειλε το τετελεσμένο·/ γεγονός τήρ 
διακοπή; τών διπλωματικών σχέσεων πρό; τήν 
Γερμανίαν καί τήρ έπιδόσεωρ τών διαβατηρίων είρ 
τον κόμη τα Μπέρνστορφ. "Οχι μόνον παράνομο; 
ήτο ό κηρυχθεί; ύπό τήρ Γερμανία; άμείλικτορ
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Χάριν τών αναγκών τήρ Γερμανίας άπητήθη 
παρά τών ουδετέρων χωρων τη; Ευρώπης καί τήρ 
’Αμερικής ή πλήρη; σχεοόν διακοπή τού^ έμπο- 
ρίου τ(ι)ν, το οτυοΐον ct£c2γετζι τ,ττα το ττΛε’.ττον 
μετά τών χωρών της Άντάντ. 'II παραβασιρ τ··ρ 
άπαγορεύσεως Οά συνεπήγετο καταστροφήν και θά
νατον. Ή ϋπόκυψις sip τον εκβιασμόν θα επεφερεν 
οικονομικήν πανωλεθρίαν, σταμάτησιν των εργα
σιών, 'καταδίκην εκατομμυρίων εργατών εις κ.ατα- 
ναγκαστικήν αργίαν, πείναν, άθροα; πτωχεύσεις 
καί δέσμευσιν όλοκ.λήρων εμπορικ.ών στολών 
εις τούς λιμένας. Τοιαύτη είναι ή άντίληψι; της 
Γερμανίας περί τών δικαιωμάτων της.

’Αρκεί νά ρίψη τις εν βλέμμα εις τάς στατιστι- 
κάς τοϋ έξαγωγικοϋ εμπορίου τής ’Αμερική; από 
τής άρχής τού πολέμου όπως σχηματίση ιδέαν τού 
μεγέθους τών Ουσιών εις τάρ οποίας έκλήθηνά ύπο- 
δληθή ή χώρα αϋτη 
χάριν τών αναγκών 
τοϋ Πότσδαμ. Εις δι
σεκατομμύρια ανέρ
χεται κατ’ έτος ή εξα
γωγή τών Ηνωμένων 
Πολιτειών εις τάς χώ
ρας τής Άντάντ, απο
τέλεσμα δε τής γιγαν- 
τώσειος τοϋ εξαγωγι- 
κοϋ εμπορίου είναι ή 
όλως έκτακτος οικονο
μική ευημερία τής ο
ποίας απολαύει τώρα 
ή ’Αμερική. Έπί τών 
μεγάλων κερδών τής 
πολεμικής περιόδου 
βασίζει ή ’Αμερική 
τάς ελπίδας της διά 
τήν έξασφάλισιν τών 
πρωτείων εις τήν παγ
κόσμιον οικονομικήν 
δρασιν μετά τον πόλε
μον. Καί ήγειρεν ή 
Γερμανία τήν άξίωσιν 
νά παραιτηθή καθ’όλο- 
κληρίαν τών κερδών 
τούτων ή ’Αμερική 
καί νά διακόψη τήν 
εξαγωγήν της εις τάς

pliotOi5Tii'ph Underwood & Underwood, Χ.Υ.

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΛΡΧ1ΚΛΡΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΜΠΕΤΜΛΝ 
ΧΟΑΒΕΡΚ Υ'ΠΑΓΟΡΕΥΏΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ'

Σ υμμαχους χ ω ρ α ς.
Έν μόνον ’Αμερικα
νικόν άτμόπλοιον καθ’ 
έδδομάδα θά έπετρέ-

Copyright by Brown and Dawson, N. Y.
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και αοιακριτορ πο/,εμο; οια τι.)ν υποορυχιων κατα 
τή; εμπορικής ναυτιλίας, αλλά καί άντέδαινεν εις 
επισήμου; υποσχέσεις Βοθείσαρ ύπό τήρ Γερμανι- 
κήρ κ.υδερνήσεωρ είρ τάρ Ηνωμένα; ΙΙολιτείας 
τήν 4 Μαίου τοϋ 101(1 μετά τήν καταδύθισιν τού 
άτμοπλοίου uSnssox') εις τήν διώρυγα τήρ Μάγ
χης. Εΐχεν ϋποσχεθή τότε ή Γερμανία, ενδίΒουσα 
είρ τήν απειλητικήν διακοίνωσιν τοϋ Προέδρου 
Υ\ ilson, ότι Οά ύπέδαλλεν έκαστον εμπορικόν πλοι- 
ον εις έρευναν προ τής τορπιλλίσεως, όπως βεοαι- 
οϋται άν υπάρχη λαθρεμπόριον πολέμου μεταξύ 
τοϋ φορτίου, καί ότι Οά έδιδε προ τήρ καταβυθίσε
ι.); καιρόν εις τού; έπιδάτας καί εις τό πλήρωμα 
όπως επιβιβασΟώσιν εις τάς λέμβους καί άπομα- 
κρυνθώσι τού πλοίου. Ρητώς έδηλοϋτο έν τή Γερ
μανική διακοινώσει τής 4 Μαΐο^ τοϋ 1910 ότι οί 
κανόνες ούτοι θά έτηρούντο καθ ολην τήν διάρκει

αν τού πολέμου. Καί 
έλεγε μεν εν τελεί ή 
διακοίνωσιρ έκ.είνη ότι 
«τά ουδέτερα κράτη 
δεν δύνανται νά περι- 
μένωσιν ότι ή Γερμα
νία, άναγκασθείσα νά 
πολεμήση διά τήν υ- 
παρρίν της, Οά περιο- 
ρίση χάριν τών ουδε
τέρων συμφερόντων 
τήν χρήσιν ενός άπο- 
τελεσματικού όπλου 
άν έπιτραπή εις τούς 
εχθρούς αϋτής νά έξα- 
κολουθήσωσιν έφαρ- 
μόζοντερ κατ' αρέ
σκειαν πολεμικά; με
θόδους αποτελούσα; 
π α ρ ά β α σ ι ν τών 
κανόνων τοϋ διεθνούς 
δίκαιο υ», ή ’Α
μερικανική όμως Κυ- 
βέρνησις έσπευσε νά 
άπαντήση τήν S Μαίου 
ότι ούδένα όρον παρε- 
Βέχετο διά τήν ύποχώ- 
ρησιν τής Γερμανίας. 
Ή ’Αμερικανική δια- 
κοίνωσις έλεγεν ότι «ή 
Ινυβέρνησις τών Η
νωμένων Πολιτειών 
έθεώρει άναγκαΐον νά 
δηλώση ότι έδέχετο ώς
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δεδομένον ότι ή Αύτοκρατορική Γερμανική Κυ- 
δέρνησις δέν αρουτίΟετο νά ύχαινιχθή ότιή τήρησις 
τής άγγελΟείσης νέας πολιτικής της έςηρτάτο 
καθ’ οίονδήαοτε τρόμον έκ τής χορείας ή έκ το Ο 
αποτελέσματος των διχλιοματικών διαπραγματεύ
σεων μεταςύ τής Κυδερνήσεως τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών καί οίασδήχοτε άλλης έμχολέμου Κυ- 
6ερνήσεΐι)ς.» Ή δέ Γερμανία άφήσασα τά αράγ
ματα εις τό σημεϊον τούτο άνευ άλλης άααντήσεως 
άαεδέχΟη σιωαηλώς την ερμηνείαν την δοΟεισαν 
ύαό τού Ιΐροέδρου εις την διακοίνωσίν της. Ύαε- 
χώρησεν άνευ 8ρων. Τώρα κατααατεί τάς ύαοσχε
σείς της, (ϊυΟίζουσα αδιακρίτως, άνεςετάστως καί 
χωρίς τήν έλαχίστην φροντίδα διά τούς, έαιδάτας 
καί διά τά αληρώματα αάν έμαορικόν αλοιον 
συναντώμενον ύαό τών ύχοδρυχίιον της.

ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η “ΦΑΝΕΡΑ ΕΧΘΡΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ"

Άφήσας εις τήν Γερμανίαν τήν εύΟύνην τής 
άμεσου αροκλήσεως τού αολέμ,ου ο Πρόεδρος

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ FLETCHER, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΙ-ΙΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΤ- ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Υ\ ilson εσταμάτησεν εις τήν διακοαήν τών διπλω
ματικών σχέσεων, μελετά δέ σιόρα τό ζήτημα τής 
έςουσιοδοτήσειος τών έμαορικών αλοίων όαιος

Copyright Underwood&Underwood, Ν. Τ.
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ύαοδρύχια δέν Οά αροσέδαλλον αολεμικά χλοϊα 
τής ’Αμερικής συνοδεύοντα τον εμαορικον στο-
λ ον. Άφ’ έτέρου όrj.ojς εν έμ·τενευτμ,ένον άρ-
Ορον οημοοιευΟέν τ:ρο ή με ρών εις ττολλά ς Γέρμα-
νικά ς εφημέριο ας ελεγεν οτι τά 'τολεμι7.7. -τλοϊα
τών ο j ο ετέρων ί. ρατών τ ά οζοΐα Οά έ:Γτ ελλοντο
τυχόν αρός συνόδευσιν τών έμαορικών αλοίων δέν 
Οά αροσεδάλλοντο μ.έν ναό τών ύχοδρυχίων, Οά 
έκινδύνευον όμως νά ανατιναχτούν ναό τών χλω- 
τών τοραιλλών αί όχοϊαι έχουν σκοραισΟή εις ίλην 
τήν «άαοκεκλεισμένην ζιόνην» τών θαλασσών. Έν 
τώ μ,εταςό αέντε ’Αμερικανικά φορτηγά άτμόαλοια 
άχέχλευσαν διά τήν ζιόνην τού κινδύνου άνευ χυ- 
ροδόλων καί χωρίς συνοδείαν. 0: Γερμανοί έδή- 
λωσαν ήδη άνεχισήμιος ότι δέν Οά φεισΟώσι τών 
αλοίων τούτων αν τά συναντήσο)σιν. Μένει δέ νά 
φανή σιόρα άν Οά αραγματοαοιηθή ή άχειλή αυτή 
καί άν, αραγματοαοιουμένη, Οά αροκαλέση τήν 
κήρυςιν αολέμου ύαό τής ’Αμερικής ή άχλώς τήν

ό Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι «μόνον άαροκάλυ- 
ατοι εχθρικά! αράζεις» έκ μέρους τής Γερμανίας 
Οά έαειΟον αυτόν ότι αράγματι ή Γερμανία αροτί- 
Οεται νά ααραδή τάς έαισήμους ϋαοσχέσεις της, 
καταστρέφουσα ’Αμερικανικά χλοΤα καί στερούσα 
’Αμερικανούς αολίτας τής ζιοής αυτών. "(Οταν λοι- 
αόν Αμερικανικόν τι αλοϊον ®υΟισΟή συμφώνως 
αρός τήν Γερμανικήν αροκήρυςιν, ή άχροκάλυ- 
ατος εχθρική χράςις Οά είναι τετελεσμένο ν γεγο
νός. Τότε ό Πρόεδρος Οά ααρουσιασΟή έκ νέου 
αρό τού Κογκρέσσου, ώς έδήλιοσεν, οχως ζητήση 
«έςουσιοδότησιν αρός χρησιμοαοίησιν ααντός μέ- 
σου τό όαοΤον Οά ήτο άναγκαΐον διά τήν αροστασίαν 
τών ’Αμερικανών ναυτών καί ταςειδιωτών».

Τήν 11 Φεδρουαρίου εν διάδημα τού έν Ούα- 
σιγκτώνι αρεσδευτού τής Έλδετίας δόκτορος 
Γίττερ έΟειορήΟη ιός έκδήλωσις διαΟέσεως έκ μέ
ρους τής Γερμ,ανίας οαως άαοσοδήση τόν αόλεμον 
αρός τήν Άμ,ερικήν διά μερικής ϋχοχοιρήσεως ή 
όαιος χαρελκύση το ζήτημα διά τής ένάρςεως νέων

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ BENSON, ΔΙΑΔΕΧΘΕΙΣ ΤΟΝ 
ΑΙΙΟΘΛΝΟΝΤΛ ΝΑΥΑΡΧΟΝ DEWEY

άτελευτήτων διαχραγματεύσειυν. Ό Έλδετός 
διαλωμάτης έδήλι.ισε χροφορικώ.ς έν αρχή καί 
γραατώς κατόαιν αρός τήν ’Αμερικανικήν Κυ- 
δέρνησιν ότι ή Γερμανία Οά ήκουε χροΟύμοις

ύαόδειςιν τρόαου διά 
τού όαοίου Οά άχηλ- 
λάσσετο τού κινδύνου 
ή ’Αμερικανική ναυ
τιλία χιορίς νά άρΟή 

ισμ,ός τών χω- 
ό κη

ρυχθείς υαο τού 1 ερ- 
μανικού Ναυαρχείου. 
Ό ύαουργός τών Ε
ξωτερικών κ. Lan
sing εσαευσε νά άααν- 
τήιτη ότι ή ’Αμερικα
νική Κυδέρνησις δέν 
ήδύνατο νά έλΟη εις 
διααραγματεύσεις έαί 
τού ζητήματος τού δι’ 
ύχοδρυχίοιν αολέμου, 
έκτος άν ή Γερμανία 
άνεκάλει τήν διακοί- 
νοισιν τής 31 ’Ιανουά
ριου. Ή Γερμανία 
ήρνήΟη τότε ,τήν χα- 
τρότητα τού διαδήμα
τος τοΟ δόκτορος Ρίτ- 
τερ, έαιρρίψασα εις

/.ήψιν αμυντικών μ.ετρων.
Έν τή άγορεύσει αϊτού αρό τού Κογκρέσσου

ϋαοορυχιων εις τας 
βαλάσσας τάς κηρυ- 
χθείσας έν άαοκλει- 
σμώ διά τής Γερμανι
κής διακοινώσεως τής 
31 ’Ιανουάριου. Έα! 
τού ζητήματος τούτου 
Οά είχε ληφΟή αρό 
αολλοϋ άαόφασις άν 
δέν έκωλύετο ό Πρόε
δρος εκ τού κινδύνου 
τόν όαοίον διατρέχουν 
χιλιάδες ’Αμερικανών 
έν Γερμανία, έν Αύ- 
στρία καί έν Τουρκία. 
Μελετάται έαίσης τό 
ζήτημα άν αρέαη νά 
συνοδεύωνται τά έμ- 
αορικά αλοΐατής ’Α
μερικής ύαό αολεμι- 
κών σκαφών. *0 Γερ
μανός αρεσδευτής ολί
γον αρό τής άναχωρή- 
σεοός του έξ Οΰασιγ- 
κτώνος είχεν ε’ίαη ότι 
κατά αάσαν χιθανό- 
τητα τάΓερμανικά

ο ααοκ/υ 
ρών τής Άντάντ
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ΜΗΝΙΑΙΑ Ε1ΚΟΝΌΓΡΛΦ] I Μ ΕΝΠ ΑΤΑΑΝΤΙΣ

.τούτον τήν ευθύνην 
τού διαδήματος.
ΛΙΑΨΕΥΣΙΣ ΜΙΑΣ ΕΛΠΙΑΟΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
"Οταν ό ] Ιρόεδρος 

διέκοψε τάς διπλωμα
τίας σχέσεις πρός 
τήν Γερμανίαν, ήλπι- 
σε πιθανώς ότι Οά κα- 
τώρθωνε νά έπιδληθή 
άνευ προσφυγής εις τά 
όπλα, χαλιναγωγώ ν

τοκρατορίάν διά τού 
συνασπισμού τών ου
δετέρων χωρών εναν
τίον τοϋ πολέμου των 
ύποδρυχίων. Έν τή 
ιστορική αγορευτεί 
του εις τό Κογκρέσσον 
είχεν εκφράσει τήν ελ
πίδα ότι αι αλλαι ού- 
οέτεραι χώραι Οά ήκο- 
λούθουν τό παράδειγ
μα των Ηνωμένων 
Π ο λ ι τ ε ι ώ ν, διακό-

ΕΝ ΑΠΟ ΤΑ IΠΤΟΒΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΥΤΙΟΥ’ 1ΙΑΑΓΓΙΥΓΟΧ ΕΙΣ ΊΊIX ΕΙΣΟΔΟΝ ΤΟΥ AIM ΕΝΟΣ 
ΤΙΙΣ ΝΕΑΣ ΤΌΡΚΙΙΥ.—'.'"pyiiaiii ι.ηί Film .Scrvh-ο. ν. ν.

πλήρη τήν πεποιΟησιν 
ότι ή Γερμανική Κυ- 
δέρνησις Οά επίδειξη 
ίν τή διαγωγή της τά 
ίδια φιλικά αισθήματα 
προς τήν Ισπανίαν)'. 
Ί I Ελλά.:, τής οποί
ας δύο ατμόπλοια εδυ- 
ΟίσΟησαν ήδη μετ' 
απώλειας ζωής από 
τής ένάρςεως του νέου 
πολέμου τών ύποδρυ- 
χίων. άπήντησεν εις 
τήν Γερμανικήν δια- 
κοίνωσιν ότι έπιτυλάσ- 
σει πλήρες τό δικαίω
μα τής προστασία : τής 
' Ελληνικής ναυτιλί
ας, ύπέδειςε δε είε τήν 
Ι\ υσέρνησιν τοϋ Περο- 
AV Ο J 7 7. L j Ο C Λ p X Ζ j'J-

\ζτ.=[χζ τ·χζ hr.oiaz cj- 
vaTJtt νά iyr, ή νέα ζο- 
ρεία αυτής. 'ϋς ήτο 
όμως επόμενον, i δή
λωσε ταυτοχρόνως εις

πτουσαι τας οιπ/,ωμα-
τικάς σχέσεις πρός τήν Γερμανίαν. Δυστυ
χώς τοιοϋτόν τι ο έν συνέδη, ούτε ήτο δυνατόν 
νά συμδή, κατά τήν παρούσαν εποχήν τουλάχι
στον. Λί ούδέτεραι χώραι, εις τάς οποίας άπέδλε- 
ψεν ό Πρόεδρος, περιωρίσθησαν εις άπλάς δια
μαρτυρίας λίαν έντονους μέν ε'ίς τινας περιστάσεις 
αλλά κατ’ ουσίαν τυπικάς. Ούδεμία ές αυτών ήκο- 
λούΟησε τήν ’Αμερικήν εις τήν ρήςιν πρός τήν Γερ
μανίαν. Αί Δημοκρατίαι τής Λατινικής ’Αμερι
κής έδειξαν κάποιαν συμπάθειαν πρός τό διάδημα 
τού Προέδρου, δεν έξήλθον όμως έκ τών ορίων τοϋ 
πλατωνισμού. Ή 'Ολλανδία, εις τά σύνορα τής 
όποιας ή Γερμανία κρατεί πέντε στρατιωτικά σώ
ματα, ούδέν έπραξε πέραν τήσ δηλώσεως ότι «ή 
ευθύνη διά τήν ένδεχομένην καταστροφήν 'Ολλαν
δικών πλοίων κα! τήν άποόλειαν ζωής θά πέση ε;ς 
την Γερμανικήν Κυδέρνησιν». Αί Σκανδιναυ'ίκαί 
χώραι έλαδον ολως ανεξάρτητον στάσιν, δηλώσα- 
σαι εις τήν ’Αμερικανικήν Κυδέρνησιν ότι συνδιε- 
σκέπτοντο περί τής ακολουθητέας κοινής πορείας 
ένεκα τοϋ ιδιαιτέρου χαρακτήρος τών συμφερόν- 
το)ν αυτών. Κατόπιν έπέδωκαν κοινήν διαμαρτυ
ρίαν πρός τήν Γερμανίαν τυπικού χαρακτήρος. 
Ή Έλδετία διεμαρτυρήθη μεν πρός τήν Γερμανί
αν, έδήλωσεν όμως εις τήν ’Αμερικήν ότι Οά μείνη 
ούδετέρα. Ή 'Ισπανία, κατά τήν οήλωσιν τοϋ 
πρωθυπουργού της, έΥ,αδεν ύπ’ όψιν άπρκλειστι- 
κώς ε>ς τήν άπάντησίν τησ πρόσ τήν Γερμανίαν τά 
ιδιαίτερα συμφέροντά της καί τήν θέσιν της. Θεω
ρεί καθήκον αύτής νά προστατεύση τήν ζωήν καί 
ιδιοκτησίαν τών πολιτών τησ, συνέταξεν όμως τήν 
άπάντησίν της «έν τνεύματι διαλλακτικό) καί μέ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ LEONARD WOOD
Διοικητής τοΰ 'Ανατολικού στρατιωτικού διαμ.ερπμ.ατος 
ιης Άμερ·>ής.—Copurightby Int’l Film Service,ΝΛ".

την άπάντησίν της 
προ." τήν 'Αμερικανικήν διακοίνωσιν ότι ένεκα τών 
εςαιρετικών συνθηκών ύπό τάς οποίας διατελεί Οά 
έςακολουθήση τηρούσα τήν αυτήν όις καί μέχρι 
τοϋδε στάσιν, εμμενουσα εις τήν ουδετερότητα.

Ίον τώ παρόντ: δέν είναι δυνατή κοινή τις ενέρ
γεια τών ουδετέρων έξω τή.* διπλωματικής οδού. 
Ίόν πρι.’ιτοις ύπάρχουσιν ούδέτεραι χώρα1, κινέυ- 
νεύουσαι νά καταστραςώσι συ/οπτικώς αν κάδωσι 
τά όπλα κατά τής Γερμανίας. ΙΓεριπλέον δε 
ύπάρχουσιν αλλαι τινές ούδέτεραι χώραι τώνόποί- 
ων τά συμφέροντα, όις έχουσι τώρα τά πράγματα, 
δεν συμπίπτουσι πρός τά συμφέροντα τών Δυνάμε
ων τής Άντάντ, ύπερ τών οποίων Οά έδει νά άγω- 
νισθώσιν αν εξιφούλκουν κατά τής Γερμανίας. Έκ 
τιΐ)ν χι.)ρών τούτων είναι ή Ελλάς καί ή 'Ισπανία. 
Δύναται νά λεχθή ότι πάσαι αί ούδέτεραι Δυνά
μεις τής Εύρώπης, έξαιρουμένης ίσως τής Σουη
δίας, διάκεινται μεν δυσμενώς πρός τήν Γερμα
νίαν, δέν τρέφουσιν όμως άφ’ ετέρου ιδιαιτέραν 
αγάπην πρός τήν Άντάντ,

’Αλλά τό μέλλον είναι άδηλον. Αί επικρατού
σα’. τιόρα συνθήκαι δυνατόν νά μεταδληθώσιν έν τώ 
μέλλοντι, ότε Οά ύπάρχη ελπίς νά καταστή δυνα
τός ό συνασπισμός όλων τιόν ούδετέρων χωριών. 
1νίς τούτο δύναται νά συντεκέση τά μέγιστα ή 
’Αμερική, δημιουργούσα διά τής εξυγιαντικής 
επιρροής της ήθικωτέραν ατμόσφαιραν έν τή Άν- 
τάντ άν εϊσέλθη εις τόν πόλεμον. Είναι ίέ έπίσης 
ούχί εντελώς άπίθανον ότι αύταί αί Δυνάμεις τής 
Άντάντ Οά αΐσθανΟώσι τήν άνάγκην νά έξαγορά- 
σωσι τήν συμπάθειαν καί τήν ύποστήριςιν τών ού- 

(ΊΙ συνέχεια εις τήν 32αν σελίδα).
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ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΤΙΙΣ ΚΛΤΑΛΙΙΨΟΕΙΣΙΙΣ ΛΟΒΡΟΥΤΣΛΣ. Γυΐ’.'πκϊιΐ by brown and Dawson, X. Y.

ΕΙΣ ΤΗΗ ΓΡΛΜΜΗΠ ΤΟΥ ΣΕΡΕΘ
Φ’ (1TOY έσταμάτησεν ή ύποχώρησις 

τών Ρωσσο-Ρουμανικών στρατευμάτων 
εις τήν γραμμήν τον ποταμού ξρέΟ, ό 
άγών —£p'c.)ρί~0τ; εν Ρουμανία εις τοπι- 

κάς επιθέσεις 7.α! αντεπιθέσεις, α! οποία: ούίέν 
άριον λόγου αποτέλεσμα άπορέρουν έκτος τής 
εςακολο νΟοόσης άποτεκατίσεως τών αντιπάλων 
στρατών. Ιά λείψανα τού Ρουμανικού στρατού 
ανασιοργανουντα: εν Μοκοαυια καί τέραν τού 
Προύθου έπ! τού Ρωσ-

κολώτερον παρ’οτ: ο όναται νά εισσάλη οιάτήςλίοκ- 
οαυίας εις τήν νότιον Ρωσσίαν Ψητών αόριστα κα!. 
άμριόόλου άςίας κερίη. ΊΙ Ρουμανία καί χ(ορίς 
τήν βορειοανατολικήν γωνίαν της είναι αρκετή Ο'.ά 
τά σχέσια καί τάς άνάγκας τής Γερμανίας. Κί
να: εύρορωτάτη γεωργ'.κή ρτο, οιά τήν εύ-
ρείαν καλλιέργειαν τής όποιας Οά ρροντίσουν όλως 
ΐοιαιτερως οι Γερμανοί κατακτηταί, έκπίζοντες νά 
έιατηρήσουν το πλούσιον κάρυρον μέχρι τής

προσεχούς εσοοείας καί νά λύσουν εν μέρει τό πρό- 
όλημα της συντηρήσεως τού πληθυσμού τ(7υν κεν
τρικών αυτοκρατοριών. Μένοντες όέ εις τάς πα
ρούσας θέσεις των Οά περιμείνουν εκεί τάς προσΟέ- 
τους Ρωσσικάς όυνάμεις τάς οποίας απειλεί ό 
Γσάρος νά στείκη εναντίνον των, αντί νά σπεύσουν 

όπως τάς συναντήσουν εις το Ρωσσικόν ε'οαρος, 
όπου (Ιά ήτο πιθανόν νά πέσουν είςπαγίόα έν τή ζέ
σει τής προελάσεως.

Κίνα: περίεργον
σικου εσαρους, μοκ: ς 
ϊε τρεις μεραρχία: μέ
νουν εις το μέτωπον, 
τό οποίον κρατείται υπό 
τού ένισχυΟέντος Ρωσ- 
σικού τ τ ρ α τ ο ύ. ()ί 
Γερμανοί άρ’ ετέρου 
όχυρούνται, σκάπτον- 
τες .χαρακώματα εις 
τό παγωμένο·/ εοασος 
έ:ά τον αγώνα τής 
ώ ν ο ί ς ε ω ς, ό όποιος 
προμηνύετα: αιματη
ρός. II κατασκευή 
αμυντικών γραμμών 
υπό τών I ερμανών 
cε:κνΨ ε: ότ: ό άγών 0ά 
είνα: ό:’ αύτούς αμυν
τικός κατά τήν άνανέ- 
ωσίν του έν Ρουμανία. 
ΊΙ άποσοΟείσα ε'ς αύ- 
τ ο ν ς τ ρ ό 0 ε τ: ς ττ ρ ό. ς 
ώΟησιν τών πολεμικών 
ενεργειών εις προόκα- 
σιν πρός τήν 'Οοησσόν 
ραίνεται άνυπόστατος. 
ΊΙ γραμμή τού —ερέΟ 
είνα: κακή οιά τον
Μ ακκένσεν. ' 11 μ—ο ρεί 
νά,τήν ύπε ρασπίση εό-

(.'Opyrifflil by brown and Daw.snn, X. Y
ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ XI*] ΙΣΙΜΟΙΙΩΙΟΥΜΕΧΟΙ ΠΙΟΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΙΣ TUN 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΙΙΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΩΝ

οτ: ή οχυρωματική
γραμμή τού ΣερέΟ, εις 
τ ή ν ό ό ο! α ν Ρ ο υ μά ν ο ι 
καί Ρώσσοι άνΟίσταν- 
ται τώρα κατά τών 
Γ ε ρ μ α ν ώ ν, κ ατ ε σ κ ε υ ά - 
σΟη έττί τή προόλέψει 
-τ ο λ έ μ ο υ πρός τήν 
Ρωσσίαν. ΊΙ Ρουμα
νία, ώς γνωστόν, έεεί 
τριακονταετίαν ήτο 
συνοεσεμένη ίιά μυ
στικής συνθήκης ετρός 
τήν Τριπλήν Συμμα- 
χίαν. Κατά συνέπειαν 
ή όλη πολεμική παρα- 
σκευή της έστρέ- 
ρετο κατά τής Ρωσσί- 
ασ, εναντίον τής οποί
ας Οά παρετάσσετο ό 
Ρουμανικός στρατό.; 
παρά τό πλευρόν τών 
Λύστρο-Γερμανών έν 
περιπτιίισει πο’λέμου, 
συμιρώνως προς τήν 
συνθήκην, ήτις ήτ. έρ- 
γον τού JΙασιλέους Κα
ρόλου. Έκ τούτου 
έγενιήΟη ή ίόέα τής 
όχυρώσεως μιας ζώνης
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ΜΙΙΝΙΑ1Λ ΚΙΚΟΝΟΓΙΆΦΠΜΚΜΙ ΑΤΛΑΝ'ΙΊΣ

ανίκανος διά μακρόν αγώνα, ιδίως όταν είναι γνω
στόν οτι αί εις αιχμαλώτους άτώλειαί του είναι 
εςίσου μεγάλαι. Άτό τής δηλώσεως τού Βρα- 
τιάνο αί τοτικαί μάχαι τού ΣερεΟ ηύςησαν τάς 
Ρουμανικάς άτωλείας, ή άνατλήρωσις δέ αύτών 
είναι εντελώς άδύνατος καθόσον ή Ρουμανία με 
τάς μή κινητοτοιηΟείσας τάξεις τών έφεΒpt.>v της 
κατέχεται ύτό τού εχθρού. Σήμερον δεν Οά άτέ- 
χουν τολύ αί άτιόλειαι ατό τα δύο τρίτα τής αρχι
κής δυνάμεως τού Ρουμανικού στρατού. ΙΙρέτει 
δε να σημειιοΟή ότι ή αναλογία τών νεκρών τού 
Ρουμανικού στρατού τρός τούς τραυματίας είναι 
έςαιρετικώς μεγάλη, καί ότι τλεϊστοι εκ τών τραυ
ματιών άτοΟνήσκουσι μετά καιρόν συνετεία τής

εκτεινόμενης εις μήκος όγδοήκοντα χιλιομέτρων 
μ,εταξύ τών ΚαρταΟίων καί τού Δουνάδεως ταρά 
τόν τοταμόν ΣερέΟ. 'II γραμμή αυτή τών οχυρω
μάτων κλείει τάς εισόδους εκ τής Μολδαυΐας εις 
τήν Βλαχίαν. Σημειοιτέον Βε ότι τά οχυρώματα 
έσχεδιάσΟησαν ύτό Γερμανών μηχανικών. Μέρος 
αυτών έκυριεύΟησαν ήδη ύτό τού Γερμανικού 
στρατού. Είναι τά όχυριόματα τής Φοξάνης, εις 
τά βορειοδυτικά τού τοταμού. Τά άλλα είναι 
άνατολικώς τού ΣερέΟ. 'II όχύριοσις τής Φοςά
νης άτοτελειται ατό δωδεκάδα κυρίων φρουρίων, 
σχηματιζόντων ήμικύκλιον τερί τήντόλιν, καί έκ- 
τινιον δευτερευόντων όχυρωματικών έργων. Τό 
ήμικύκλιον καλύττει τήν τόλιν εκ τού νοτιανατο- 
λικοΰ, τού ανατολικού καί τού βορειανατολικού 
μέρους, αφήνει Βε αυτήν άτροστάτευτον εκ τού δυ
τικού μέρους, ότόΟεν έγεινεν ή κατάληψις αυτής 
ύτό τών Γερμανών. Τά άνατολικώς τού ΣερέΟ 
όχυριόματα αρχίζουν εις άτόστασιν 3ο χιλιομέ
τρων τρός άνατολάς τής Φοςάνης, με βάσιν τό χω- 
ρίτν Μαμολόζα. Εις τό νοτιανατολικόν άκρον ή 
αμυντική αυτή γραμμή έχει τό Γαλάτς μέ τά τα- 
λαιά τείχη του, τά ότοϊα είναι Τουρκικής κατα
σκευής. 'II ό;μυνα ομΐι)ς τών Ρουμάνων καί τών 
Ρώσσων βασίζεται μάλλον εις τήν φυσικήν οχυρό
τητα τού εδάφους καί εις τρόχειρα έργα ταρά εις 
τά ανωτέρω όχυριόματα, τά ότοϊα όχι μόνον Βεν 
κατεσκευάσΟησαν τρός άντίστασιν κατά εχθρού 
ερχομένου έκ τού δυτικού καί τού νοτίου μέρους, 
αλλά καί είναι κάτως άτηρχαιωμένα. Λύτά όμως 
τά ίδια όχυριόματα κυριευόμενα ύτό τίόν Γερμα
νών καί ένισχυόυ,ενα Οά ήΒύναντο νά γείνουν υ.έγα 
έμ τόδιον Βιά μέλλουσαν άντετιΟετικήν κίνησιν τιόν 
Ρωσσο-Ρουμάνων, διότι εν τοιαύτη τεριττιόσει Οά 
έχρησίμευον άκριδώς διά τον σκοτόν διά τόν ότοΐον 
κατεσκ.ευάσΟησαν, ήτοι ΒΓ άμυναν εναντίον στρα
τού ερχομένου έκτού ανατολικού μέρους.

ΙΙερισσότερον ενδιαφέρουσα ταντός τολεμικού 
γεγονότος κατά τάς τελευταίας έδΒομάδας ήτο ή 
δήλωσις τού Ρουμάνου τριοΟυτουργού Βρατιάνο 
ότι ό Ρουμανικός στρατός άτιόλεσε μόνον εις νε
κρούς καί τραυματίας κατά τήν ύτοχώρησίν του 
τό τέταρτον τής ολικής του δυνάμει,>ς. 'Η οήλω- 
σις αυτή έγεινε τρός ύτεράστισιν τού Ρουμανικού 
στρατού τού κατηγορηΟέντος ύτό τών Γερμανο- 
Βουλγάριον έτί ανανδρία. Εις στρατός ό ότοιος 
χάνει εν διαστήματι ολίγων μηνοόν τό τέταρτον τής 
δυνάμεώς του εις νεκρούς καί τραυματίας δεν δύ- 
ναται βεδαίιος νά ΟεωρηΟή δειλός, κ.αΟίσταται όμως
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μέτριας ζωτικότητάς τιόν Ρουμάνων καί τής ελλεί- 
ψεοις εταρκιόν νοσηλευτικιόν μέσων. Τά νοσοκο
μεία είναι όλίγιστα καί άθλια, μόλις έταρκούντα 
διά τούς τραυματιζόμενους άξιωματικούς. Διά 
τούς στρατιιότας χρησιμεύουν ιός νοσοκομεία οι
κία! έντελιός ακατάρτιστοι ,τρός τοιούτον σκοτόν, 
άτοΟήκαι καί σταύλοι ακόμη. ΊΙ Ρουμανική τρο- 
ταρασκευή ήτο άτελεστάτη καί ατό τής άτόψεως 
ταύτης ιός καί άτό τάσης ό?λλης.

Διάφοροι εξηγήσεις έδόΟησαν διά τήν τόσον 
ταχεϊαν καταστροφήν τής Ρουμανίας. ΙΙολλο! κα- 
τεδίκασαν τόν Ρουμανικόν στρατόν ιός άνανδραν—■ 
τράγμα τό ότοιον δεν ΰτοστηρίζεται έκ τού μεγέ
θους τών άτωλειών τάς ότοίας ΰτέστη ό κατηγο
ρούμενος στρατός. Λυτοί οί Γερμανοί ομολογούν 
ότι ή άναλογία τιόν νεκρών άτέναντι τιόν τραυμα
τιών τού Ρουμανικού στρατού είναι κατατληκτι- 
κιός μεγάλη. Φαίνεται ότι τολλά όμού α'ίτια συνε- 
τέλεσαν εις τάς άλλεταλλήλους Ρουμανικάς ήτ
τας. ΤΙ τροελασις τοόν Ρουμάνων εις τήν Τραν- 
συλδανίαν αντί τής είσδολής εις τήν Βουλγαρίαν 
κατεκρίΟη ύτό τολλών καί ταρεστάΟη ιός αιτία 
όλων τιόν συμφορών τής Ρουμανίας. Βεδαίως 
όμως όταν ή Ρουμανικός στρατός είσέδαλεν εις 
τήν Τρανσυλδανίαν καί ήνάγκασε τούς Αυστρια
κούς νά εκκενώσουν μέγα μέρος τής έταρχίας 
εκείνης, έδασίζετο εις τήν Ρωσσικήν ύτοστήριξιν, 
ήτις κατότιν άτεοείχΟη άνεταρκεστάτη. 'II Ρωσ- 
σία ούτε διά στρατού ούτε διά τυρομαχικών εδοή- 
Οησεν άξιοσημειώτως τούς Ρουμάνους τρό τής 
ύτοχιορήσεώς των εις τήν γραμμήν τού ΣερεΟ. 
Τιόρα ότε δεν εμεινεν εξ όλης τής Ρουμανίας ταρά 
μόνη ή Μολδαυία, ταΐζει ή Ρωσσία τόν ρόλον τού 
σωτήρος. Τσως όμως δέν Οά ύτήρχε τιόρα ανάγκη 
σωτηρίας κατότιν εορτής, άνή Άντάντ έξετέλει τό 
καθήκον της άτέναντι τής Ρουμανίας όταν έτενέδη 
αύτη εις τόν τόλεμον. Διότι τις μάς βεδαιοΐ ότι 
εις τήν έγκατάλειψιν τής Ρουμανίας κατά τήν τρω
τήν τερίοδον τού άγώνύςτης δεν συνετέλεσεν ή έτί 
τής τρι,ιΟυτουργίας τού Στούρμερ άτόκλισις τής 
Ρωσσίας ύτερ τής χωριστής ειρήνης;

Α
.Π
.Θ
.



Copyright Underwood & Underwood, !Nf„ Y.
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MIA ΔΙΕΤΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΓΟΥΣ

Η
 ΠΡΟΣ τάς άνταρκτικάς 0αλάσσας τε

λευταία εκδρομή τού Sir Ernest Sha- 
ckleton υπήρξε μ!a έκ τών άτυχεστάτων 
έπιχειρήσεων εις τά χρονικά τών IIολι

κών εξερευνήσεων.
Παρά τό μέγεθος τής παρασκευής καί τήν με

γάλη·/δαπάνην κα! τον καταναλωθέντα χρόνον, τά 
αποτελέσματα ήσαν ανάξια λόγου. ΤρεΤς άνδρες 
άπωλέσθησαν toς έγνώσΟη εις τάς άρχάς τού τρέ
χοντος μηνάς, ο; Εέ άλλοι, μ.εταςύ τών οποίων ·/.αί 
ό αρχηγός τής αποστολής Sir Ernest Shackleton 
Ειεσώθησαν μόνον κατόπιν ήρωικών προσπαθειών 
αφού ύπέστησαν ου α
περίγραπτους κακουχί
ας καί στερήσεις εις τάς 
παγεράς έκτάσεις τού 
Άνταρκτικοΰ. Τό πλοί- 
όν των «Endurance» 
τό όποιον έχρησίμευεν 
ως αποθήκη τών τροφί
μων καί τών άλλων 
χρειωδών συνελήφΟη ώς 
ύπό σιδηράς λαοίδος 
μεταςΰ τών πάγιον ‘/.αί 
συνετρίοη ώς κέλυφος, 
οί δέ τολμηροί έξερευ- 
νηταί έδέησε νά διέλ- 
Οουν μήνας ολοκλήρους 
εις μίαν άκατοίκητον 
νήσον καταυλιύόμενοι 
εντός σπηλαίων καί έ- 
χοντες ώς κυρίαν τρο
φήν το)ν τό ούχί λίαν 
τρυφερόν κρέας τών 
άπτηνοδυτών (πεγκου- 
ϊν). Καί ομιος τούς ουτω 
έγκατ αλειφΟέντας 
συντρόφους του εις τάς 
άξένους έκτάσεις τής 
νήσου τού ’Ελέφαντας,οί 
οποίοι παρά πάντων έθε- 
ιορούντο ό)ς άπολεσθέν- 
τες, κατούρΟωσε νά Εια-

σούση ό Shackleton διά. τής επιμονής του καί επί 
κινδύνου τής ίδίαςτου ζωής καινά τούς έπαναφέρη 
πάλιν εις χιόρας κατωκημένας. Εις τό έργο·/ του 
τούτο έοοηθήθη καί ύπό τής Χιλής ήτις έθεσεν εις 
τήν διάΟεσίν του τό μικρόν κυβερνητικόν άτμό- 
πλοιον «Yelcho» διά τού οποίου έγένετο ή διά- 
σιοσις τών 22 άνδρών τών έγκαταλειφΟέντων επί 
τής νήσου τού Έλέφαντος.

Ό κόσμος παρηκολούΟησε μετά πολλού εν
διαφέροντος τά δραματικά επεισόδια τού πολί'/.ού 
τούτου ταςειδίου τού οποίου αί πλεϊσται λεπτομ,έ- 
ρειαι είναι ακόμη άγνωστοι. ’Όσα γνωρίίομεν τά

έμάΟομεν έκ συντόμων τηλεγραφημάτων τά όποια 
μάς μετέδωσαν τά κυριοότατα γεγονότα. Όταν ή 
ολη ιστορία τής άτυχούς ταύτης απόπειρας συγ
γραφή εις ίΐιολίον ό κόσμος θά έχη μιαν ακόμη σε
λίδα δυσφαντάστων ταλαιπωριών αλλά καί εύγε- 
νών αγώνων καί έργων τόλμης καί ψυχικού σθέ
νους τά όποια αποτελούν δίπλωμα τιμής διά τήν 
άνθρωπίνην φυλήν. Μολονότι δε διά τήν ανθρώ
πινη·/ οαντασίαν υπήρχε κατά τά έτη κατά τά όποια 
διήρκεσεν ή έςερεύνησις άφθονος τροφή, όρεκτι- 
κωτέρα αν μή θρεπτικωτέρα—ο μέγας πόλεμος 
όστις ήρχισε σχεδόν μετ’ αυτής—έν τούτοις ό κό

σμος δέν έπαυσε νά έν- 
διαφέρεται διά τήν τύ
χην τών τολμηρών έςε- 
ρευνητών.

Τό ταξείδιον ήρχι- 
σε τόν Αύγουστον τού 
1914 τόν μήνα δηλαδή 
κατά τόν οποίον ήρχισε 
καί ό Ευρωπαϊκός πό
λεμος. Έγράφη τότε 
ε’ίς τινας Άγγλικάς 
έφημερίδας ότι ό Sha
ckleton κακούς εξέλεξε 
τήν εποχήν αφού ή πα- 
τρίς του είχε περιπλα- 
κή εις δεινόν πόλεμον. 
Δέον νά έχωμεν ύπ’ οψιν 
ότι ό Sir Ernest Sha
ckleton ανήκει εις τό 
πολεμικόν ναυτικόν τής 
Αγγλίας. Τά πάντα 
όμως ήσαν έτοιμα καί ή 
εκδρομή δέν ήτο δυνα- 
ςόν ν’ ά ν α 6 λ η 0 ή. 
(Ιύδεμία άλλη πρότερον 
εκδρομή είχε διοργα- 
νωθή μετά τόσης φρον
τίδας καί λεπτολογίας. 
Τό πλοίο·/ «Endur
ance», Οαυμάσιον σκά
φος κατασκευασθέν έπί-
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τηδες διά τάς άρκτικάς Οαλάσσας, έφωδιάσθη μέ 
όλα τά άκαιτούμενα δι’ εν κολικόν ταξείδιον. 
’Άφθονοι τροφαί έσωρεύθησαν εντός αυτού, γάλα 
άκεστειρωμένον, βούτυρος, νωκαί τροφαί, ένδυ- 
μασίαι, καύσιμος ύλη καί υλικόν ρωτισμοϋ, έλκη
θρα, αυτοκίνητα, σκηναί, έκιστημονικά εργαλεία 
καί άλλα χρειώδη.

’Ανώνυμος φίλος κατέβαλεν όλην τήν δαπά
νην ή όκοία άνήλθεν εις 8375,000.

Ό Shackleton δεν θά ήτο ό πρώτος ό όκοίος 
θά έφθανεν εις τον Νότιον ΙΙόλον—εάν κατώρθωνε 
νά φθάση ποτέ εις αυτόν—διότι τρία σχεδόν έτη 
προηγουμένως, ήτοι τήν 10 Λεκεμ&ρίου τού 1911 
ό Νορβηγός πλοίαρχος Roald Amundsen κατό- 
τιν μιας θαυμαστής χορείας διά των χάγων είχεν 
έμκήςει τήν Νορβηγικήν σημαίαν εις τό νοτιώτα- 
τον σημείον τοϋ άξονος τής γηινης σφαίρας, φθά- 
σας εκεί ένα χερίχου μήνα χρό τοϋ "Αγγλου 
Scott τού εύρόντος τοσοϋτον τραγικόν θάνατον 
κατά τήν εχιστροφήν.

Έχρόκειτο σιόρα νά έςερευνηθή κυρίως ή 
άγνωστος έν χολϋ,οίς μεγάλη άνταρκτική ήχειρος, 
νά μελετηθή έκιστημονικώς αχό γεωγραφικής, με
τεωρολογικής καί όρυκτολογικής άχόψεως, νά 
διασχισθή άχ’ άκρου εις άκ.ρον. ’Εάν τούτο ήδύ- 
νατο νά γίνη διά τής διελεύσεως των εξερευνητών 
διά τού νοτίου χόλου τόσον το καλλίτερου.

Ή έκδρομ,ή θά ήρχιζεν άχό τίνος σημείου ή 
νήσου τής Νοτίου ’Αμερικής, άχό τού ακρωτηρίου 
Χόρν ή άλλοθεν διά τής θαλάσσης τού Weddell 
καί θά έκροχώρει έφ’ όσον ό δρόμος θά ήτο ελεύ
θερος χάγιον. Δέον νά ένθυμούμεθα ότι ή άνταρ- 
κτική ή 'ειρος έχει δύο μεγάλους κατακολχι- 
σμούς. Ό εις εύρίσκεται εις τήν θάλασσαν Weddel, 
ό δ’ έτερος, ό καί μεγαλείτερος, είς τήν θάλασσαν 
Ross, ακριβώς έκ τής αντιθέτου χλευράς, ήτοι 
χρός τήν διεύθυνσιν τής Αύστραλίας. Ή θάλασ
σα αυτή ώνομάσθη τοιουτοτρόκως έκ τοϋ μεγάλου 
Άγγλου έξερευνητού Ross οστις τό 1S41 έφθασε 
μέχρι τής 78ο 10' νοτίου χλάτους όχερ έχί εξη
κονταετίαν ήτο τό νοτιώτατον σημείον εις τό όχοίον 
είχε φθάσει χούς άνθρώχινος.

Ή ((Endurance)) θά έκροχώρει όσον νοτιού- 
τατον ήδύνατο. Τό ΰχόλοιχον τοϋ ταξειδίαυ θά 
έγίνετο χεζή, ή δι’ έλκηθρων διά τών χάγιον. 
Έτερον ^ε χλοΐον ή ((Aurora)) ύχό τόν χλοίαρ- 
χον Mcintosh θ’ άνεχώρει έξ Αύστραΐαας καί 
θ’ άνέμενε.τοϋς έξερευνητάς εις (ορισμένου σημείον 
έχί τής αντιθέτου χλευράς όταν θά κατιόρθουν νά 
διασχίσουν ευτυχώς τήν άνταρκτικήν ήχειρον, νά 
διανύσουν δηλαδή άχάστασιν 1700 χερίχου μιλίων.

τΗτο ή τρίτη αυτή άχόχειρα τοϋ Shackleton 
νά φθάση εις τόν νότιον χόλον. Τώ 1901 συνώ- 
Εευσε κατά χρώτον τόν Scott εις τήν χρώτην έκ-

δροιαήν αύτοϋ, όις ύκοκλοίαρχος τού βασιλικού 
’Αγγλικού ναυτικού. Τότε άσθενήσας σοδαριος 
έχέστρεψεν εις ’Αγγλίαν, αλλά τώ 1908 έξέδρα- 
με διά λογαριασμ.όν του χρός τόν χόλον καί εφθα- 
σεν εις άχόστασιν 97 μόλις μιλίων άχ’ αύτοϋ, 
ήναγκάσθη δέ νά σταματήση μόνον ένεκεν ελλεί- 
ψεως τροφών.

Ή ((Endurance)) άνεχώρησεν άχό τήν νήσον 
South Georgia κατά Δεκέμβριον τού 191-1, 
άλλά ευθύς όις έχλησίασε χρός τάς άνταρκτικάς 
άκτάς συνελήφθη μεταξύ τών κλωσών χάγων τόν 
μήνα Φεβρουάριον, μολονότι διά τάς*άνταρκτικάς 
χώρας ήτο αϋτη ή θερινή χερίοδος. Μέ τήν έκ 
χάγων έχιφάνειαν ή ((Endurance)) χαρεσύρετο 
χρός βορράν εις τήν θάλασσαν τοϋ Weddell κατά 
τούς μήνας Μάρτιον καί Άχρίλιον. Κατά ’Ιού
λιον ο! χάγοι ειχον συσσωρευθή κέριξ τού χλοίου 
εις λοφοσειράς υψους 40 χοδών. Τό φθινόχωρον 
ή χίεσις ήτο τόσον φοβερά θύστε τό χλοΐον εΰρέθη 
καθ’ ολοκληρίαν μεταξύ τών χάγων, έκλινε καί 
τέλος συνετρίβη. Τό χλοΐον έδέησε νά έγκαταλει- 
φθή τήν 27 ’Οκτωβρίου καί μετά ένα μήνα έουθί- 
σθη εις 69ο 5' νοτίου χλάτους, καί 51c 32' δυ
τικού μήκους, εύθύς ιός ό χάγος ήρχισε νά διαρ
ρηγνύεται.

Οι ναυαγοί διέσωσαν όσας χρομηθείας ήδυνή- 
Οησαν καθώς καί τά άκάτια τού χλοίου. ΊΙναγκά- 
σθησαν νά καταυλισθώσιν έχί τού χάγου οστις χα
ρεσύρετο διαρκώς χρός νότον, τόν δέ καταυλι
σμόν των τούτον (ονόμασαν στρατόχεδον τής Ύκο- 
μονής (Patience Camp). Έκ! δύο μήνας έξη- 
κολούθουν χαρασυρόμενοι, ότε ό χάγος έγεινεν 
αρκετά στερεός (ύστε νά βαδίσουν έχ’ αυτού. "Ηρ- 
χισε τότε μία χορεία διά μέσου τής χιύνος.

Τό μέρος τούτο τού ταξειδίου δεν έγεινεν άνευ 
κινδύνων. Μίαν ήμέραν ότε ή έχιχλέουσα έχιφά- 
νεια τοϋ χάγου είχε μεγάλως σμικρυνθή έ^εκα 
τήξεως τοϋ χάγου ή κατόχιν συγκρούσεως χρός 
άλλους χάγους χαρ’ ολίγον όλη ή όμάς νά έχάνε- 
το συγκρουομένη χρός ένα τεράστιον όγκόχαγον. 
Ό θάνατος έφάνη άναχόφευκτος εις όλους, έν τού- 
τοις ή διεύθυνσις τού ανέμου ήλλαξε καί ό όγκό- 
χαγος άντιχαρήλθε.

Τόν Άχρίλιον τοϋ 1916 ό χάγος διερράγη 
αίφνιδίως καί οί έξερευνηταί κατέφυγον εϊςτά χλοϊά 
των εις τήν ανοικτήν θάλασσαν. Τέλος μετά μυρί- 
ους κινδύνους καί στερήσεις έφθασαν είς τήν Νό
σον τού Έλέφαντος, ήτις άνήκει είς τό σύμχλεγμα 
τών νήσων Νχέτλανδ εις άχόστασιν 346 μι7άο)ν 
άχό τού μέρους όχου έγεινε τό ναυάγιον τού 
χλοίου.

’Αλλά τό νά φθάσουν βεβαίως είς τήν έρημον, 
άξενον καί ύχό φωκών καί θαλασσίων χτηνών μόνον 
κατοικουμένην νησίοα τού ’Ατλαντικού δέν έσή- 
μαινε ότι έχανήλθον είς τόν κολιτισμόν ή ότι ή σω
τηρία των έξησφαλίσθη χλέον. Αλιευτικά χλοΐα 
σχανίως έχισκέχτονται τά χελάγη έκεΐνα ίδίο)ς 
κατά τήν διάρκειαν τής χειμερινής χεριόδου διά 
τούτο οι ναυαγοί έχρεχε νά φροντίσουν νά σωθούν 
δι’ ιδίων των μέσων.

Διά τούτο ό χλοίαρχος Shackleton καί χέντε 
άλλοι άνδρες άνεχώρησαν έχί έλαφροΰ χλοιαρίου 
τήν 2-1ην ’Αχρείου έκ τής Νήσου τού Έλέφαν- 
τος καί τήν 15ην Μαίου, άφοϋ μυριάκις έκινδύ- 
νευσαν έκ τών όγκοχάγων καί τών κυμάτων έφθα
σαν είς τήν νήσον South Georgia, άχέχουσαν 
κερί τά 750 μιλιά άχό τής Νήσου τού Έλέφαντος 
διά νά ζητήσουν βοήθειαν χρός διάσωσιν τών ύχο- 
λειφΟέντων.

ΨΟάσαντες είς τάς νοτίους άκτάς τής νήσου 
South Georgia ό Shackleton καί οί χέντε σύν
τροφοί του διέσχισαν χεζή τούς χαγώναςτής νήσου 
μέχρι τού Stromness όχου ΰκάρχει Νορβηγι
κός άλιευτικός σταθμός. Τήν νήσον ταύτην είχεν 
ά7,λοτε έχισκεφθή μία έχιτροχή έκ Γερμανών έκι- 
στημόνων άλλα κανείς έως τότε δέν είχε τολμήσει 
νά τήν διάσχιση άκ’ άκρου είς άκρον.

Μέ μίαν μικράν φαλαινίδα SO μόλις τόννων 
καί μέ χλήρωμα έκ Νορβηγών ό Sir Ernest Sha
ckleton άχεχειράθη νά λυτρώση τούς έγκατα-

Copyright Underwood & Underwood, Ν.Υ.
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λειφθέντας, άλλ’ ή από
πειρα αυτή άχέτυχε, 
διά τούτο μετέβη εις τάς 
νήσους τής Φαλκλάν- 
δης όπως ζητήση βοή
θειαν έκειθεν.

Δευτέρα εκδρομή, 
έτιχειρηθεΐσα έκ τών 
νήσων τούτων ομοίως 
οίπέτυχε και τό πλοΐόν 
του έπανήλθεν άπρα
κτον είς Port Stanley.

Τέλος χάρις είς την 
συνδρομήν τής κυδερνή- 
σεως τής Χιλής, ήτις, 
ώς εΐπομεν, εθεσεν είς 
την διάθεσίν του τό μι
κρόν κυβερνητικόν άτ- 
μόπλοιον «Yelcho» ό 
Shaekleton έξώρμη- 
σεν έκ νέου έκ Πούντα 
’Αρένας έπί τού Μα- 
γελλανικοϋ Πορθμού.
Ή θάλασσα, οί πάγοι 
καί ό καιρός εν γένει 
πρέπει νά ήσαν λίαν ευ
νοϊκά διότι μία έδδομά; 
ήρκεσε διά νά γίνη ή 
διάσωσις κα! ή έπιστρο- 
φή τών διασωθέντων.

Τούτο συνέβη τήν 
30 Αύγούστου 1916.
*0 αναγνώστης δύναται 
νά φαντασθή τήν χαράν 
καί τήν συγκίνησιν τών 
ναυαγών οί όποιοι ειχον ά ρχίσει νά χάνουν πάσαν σχε
δόν ελπίδα σωτηρίας. Τέσσαρας ολοκλήρους μήνα; 
έμειναν έγκαταλελειμμένοι έπιτήςάξένου Νήσου 
τού Έλέφαντος 22 έν ολω ά'νορες ο! όποιοι διήλ- 
θον διά κακουχιών και στερήσεων άνωτέρων τον; 
δυνάμεων συνήθων άνθρώπιον. 'Ο κόσμος ειχεν 
ήδη άπελπισθή περί τής σωτηρίας των διότι οί ναυ
αγοί είχον μόλις πέντε εβδομάδων ζωοτροφίας ότε 
ό Shaekleton άοήκ,εν αυτούς έπί τής νήσου. 
Ήναγκάσθησαν όθεν νά συμπληρούσουν τήν τρο
φήν των διά τού κρέατος πεγκουϊν καί τού λίπους 
θαλασσίων ζώων τά όποια έθήρευον.

Τάς θαυμασίας εικόνας αί όποιαι κοσμούν τό 
άρθρον μας έλαβεν ό Frank Hurley. ’Ιδιαιτέρως 
ένδιαφέρουσα είναι ή φωτογραφία ή παριστώσα 
τούς ναυαγούς χαιρετίζοντας τον Shaekleton 
όστις αποβιβάζεται διά λέμβου είς τήν παραλίαν 
τής Νήσου τού Έλέφαντος. Ή υψωσις εκείνη τών 
χειρών παριστά ευγλούττως τά κατέχοντα τούς δια-

σωθέντας συναισθήματα1 ό φιοτογράφος πρέπει νά 
ήτο αρκετά ψύχραιμος διά νά δυνηθή νά λάβη τήν 
έν λόγο) φωτογραφίαν κα! νά μή συνενοχή μ.ετά τών 
άλλο>ν πανηγυριζόντων τήν επιστροφήν τού Sha- 
ckleton έκ τού οποίου άνέμενον τήν λύτρωσίν το>ν

Μέγα θάρρος έπέδειξε καί ό υποπλοίαρχος 
Frank Wild περί τού όποιου ό Shaekleton έτη- 
λεγράφησε προς τον Βασιλέα τής ’Αγγλίας ότι ή 
σο)τηρία καί έν καλή καταστάσει διατήρησις τής 
όμάδος ο’κείλετο κατά μ.έγα μέρος είς τό τακτ, καί 
είς τον ισχυρόν χαρακτήρα τού υποπλοιάρχου.

Καί τοιαύτη μέν ύπήρςεν ή τύχη τού ((Endu
rance». Τό δε άλλο πλοϊον ή «Aurora» ύπό 
τον πλοίαρχον Alclntosh πράγματι άνεχώρησεν 
έξ Αύστ ραλίας καί είσήλθεν είς τήν θάλασσαν τού 
Ross έφθασε δέ είς τό συμφωνηθέν υ.έρος ένθα 
άπεβιβάσθη ό πλοίαρχος μετά 9 άλλων άνδρών. 
Τούτους Ανέμενε τύχη Ολιβερωτέρα τής τού πλη- 
ρώμ.ατος τού ((Endurance)). Διότι τό πλοΐόν των 
άποσπασθέν ύπό θυέλλης έκ τού παγοοράγματος

άκτήν μήκουςΤ200 μι
λιών είς τήν όποίαν έδω
σε τό όνομα Caird 
Coast.’’Aλλαιλeπτoμέ- 
ρειαι τού πολικού τού
του ταξειδίου δεν έγνώ- 
σθησαν άλλα θά προ- 
έλθουν ταχέως είς φώς 
μέ τήν έπιστροφήν τών 
εξερευνητών.

Αί άνταρκτικαί εκ
τάσεις Βέν είναι τόσον 
γνοισταί όσον αί άρκτι- 
καί. Τούς έξερευνη- 
τάς ε’ιλκυσε κατά προ- 
τίμησιν ό βόρειος πόλος 
ό>ς κείμενος πλησιέστε- 
ρον πρός τάς πεπολιτι- 
σμένας χώρας τής Εύ- 
ρούπης καί ’Αμερικής. 
'Η προσοχή τών εξε
ρευνητών έστράφη Ανέ
καθεν πρός βορράν.

”11 δη περί τό 325 
π. X. ό έκ Μασσαλίας 
διάσημος Έλλην εξε
ρευνητής Πυθίας έξε- 
τέλεσεν έν άπο τά πλέον 
αξιομνημόνευτα ταξεί- 
δια είς τήν ιστορίαν τών 
εςερευνησεων. Επε- 
σκέφθη τήν ’Αγγλίαν, 
τήν Σκωτίαν καί τάς 
νήσους αυτής, έπίσης 
τήν Β ό ρ ε ι ο ν Ν ο ρ ο η γ ί αν 

τήν οποίαν ώνόμασε Ηούλην. Μετέφερεν οϋτω τά 
σύνορα τού αρχαίου γνωστού κόσμου από τών νο
τίων παραλίων τής ’Αγγλίας πρός βορράν μέχρι 
του ’Αρκτικού κύκλου. Είναι δε πιθανόν ότι έφθα- 
σε μέχρι τής ’Ισλανδίας.

*Λναρ!ίθμητοι είναι οί έξερε:ϋνητα» οτοι 7770
τών μ.ετων χρόνων προσεπάθησαν νά σθάσουν μέ-

τού Βορείου Πόλου, πολλοί τών OTroiojv έχα-
σαν τήν ζωήν των έν τή προσπαθε!?· ταύτη. ΊΤ/.ος
ή άνθρωπίνη έπιμονή καί τόλμη άντημ.είφθη κατά
το 1909 ;ίτε τήν άςιομνημ,όνευτ ον ήμέ' ;., τ ή ς 6
’Απριλίου ό Peary ένεπήγνυε τήν άστερό ετταν
ει ^ *το ν έτι αιώνας Απρόσιτον Βύρ ειον 11 ο/.ον κα! τό
μυστή ρεον τοιουτοτρόποις έλύετο

Μεταςύ τών έςερευνητών τού Νοτίου Πόλου ο! 
διασημότεροι είναι ό "Αγγλος Cook (1773— 
1774) ό Ρώσσος Bellingshausen (’1820) ό προ- 
μνημονευθείς Ross (1842) καί οί άνακαλύψαντες 
τον Νότιον Πόλον Amundsen καί Scott.

/
παρεσύρθη πρός τά παράλια τής Νέας Ζηλανδίας. 
Έπισκευασθέν τό αυτό πλοΐον τήν 22 Δεκεμβρί
ου έπλευσεν έκ νέου προς τήν θάλασσαν τού Ross 
ύπο τον Sir Shaekleton όστις αφού διεπεραίωσεν 
έν ασφαλεία τούς έγκαταλειοθέντας έπί τής νήσου 
τού Έλέφαντος έσπευδε σούρα νά σούση καί τό πλή
ρωμα τής «Aurora».

Δυστυχώς τρεις έκ τών άνδρών άπέθανον έν 
τώ μ,εταξύ, μεταςύ τών όποιων καί ό πλοίαρχος 
Ale Intosh, καθώς ανήγγειλε τηλεγράφημα δια- 
βιβασθέν ές Wellington τής Νέας Ζηλανδίας 
πρός τά «Ημερήσια Χρονικά» τού Λονδίνου ύπό 
ήμ,ερομηνίαν 6 Φεβρουάριου, τό όποιον αναφέρει 
ότι τό εξής ραδιοτηλεγράφημα έλήφθη παρά τής 
((Aurora)): «Έφθάσαμεν είς Cape Evans. 'Όλοι 
εχουσι καλώς. Μετά λύπης άναφέρομεν ότι κατά 
τό δεύτερον έτος τής έκδρομής ό Λ. Ρ. Spencer 
Smith άπέθανεν έκ σκορβούτου τήν 9 Μαρτ.ου 
1916. Ό πλοίαρχος Alclntorsh καί ό V. Hay
ward έχάθησαν τήν 8ην τού λήξαντός Μαίου κα- 
ταληφθέντες ύπό θυέλλης ήτις συνέτριψε τον πά
γον έπί τού οποίου άπεπειράθησαν νά διαπεραιω- 
θώσιν έκ Hunt Point είς Cape Evans». Τό τη
λεγράφημα υπογράφει ό πλοίαρχος τής ((Aurora)) 
Davis. ΟύΒείς λόγος γίνεται περί Shaekleton.

Copyright Underwood & Underwood, Ν.Ύ.

O SHACKLETON ΚΑΙ Ο FRANK HURLEY ΘΕΡ
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'Ο Shaekleton είχε τηλεγραφήσει έκ τών νή
σων τής Φαλκλάνδης όπου έφθασε κατά τόν πα
ρελθόντα Μάϊον ότι άνεκάλυψε μίαν νέαν ξηράν μέ
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Χ
ΩΜΕΝΗ εις τά χιονοσκεπή βουνά της, κα- 

τοπτριζομένη φιλαρέσκως εις τάς λίμνας 
της, διέρχεται εν ειρήνη τάς ημέρας της 
ή μικρά Ελβετία ένμέσω τού πολεμικού 

τυφώνος ό οποίος μαίνεται πέριξ της καί σπείρει 
τήν καταστροφήν καί τον θάνατον. Άπό δύο καί 
ήμίσεος έτών Γερμανικά, Γαλλικά, ’Ιταλικά καί

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟ
ΣΠΟΝΔΙΑΣ κ. ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΣΟΤΛΤΕΣ

Αυστριακά πυροδόλα μυκώνται αγρίως εις τά σύ
νορά της, καί αί κοιλάδες μεταξύ τών πανυψήλων 
βουνών της στενάζουν άπηχοϋσαι τον βαρύν κρό
τον τών κανονιοβολισμών. 'Ο βοσκός τών ’Άλπε
ων έχει ύπό τούς πόδας του τήν σκηνήν τοϋ πολέ
μου. ’Επισκοπεί άφ’ υψηλού ώς υπερκόσμιο-; τι δν 
τήν μεγαλητέραν πάλην τών εθνών τής γής.

Κάποια αιφνίδια απει
λή έτάραξε τελευταίως 
τήν ήσυχίαν τής Ελβε
τίας. Ή Γερμανία συνε- 
κέντρωσε στρατόν παρά 
τά Ελβετικά σύνορα, δι- 
εδόθη δέ ότι θά έπανε- 
λάμδανεν ο,τι έκαμεν εις 
τό Βέλγιον, άποπειρωμέ- 
νη νά καταπατήση τήν 
Ελβετικήν ουδετερότη
τα όπως ΰπερφαλαγγίση 
τήν δεξιάν πτέρυγα τοϋ 
Γαλλικού στρατού. Ή 
απειλή ήτο αόριστος 
άλλ’ ή'Ομοσπονδία 
έσπευσε νά άπαντήση α
μέσως διά τής κινητοποι- 
ήσεως μέρους τών στρα
τιωτικών της δυνάμεων.

’Απ’ άρχής τού πο
λέμου ή Ελβετία έφρού- 
ρει διά στρατού τήν ου
δετερότητά της. Έν τώ 
μεταξύ όμως ό φόβος τής 
εισβολής είχε φανή ότι 
έξέλιπε καί αΐ φρουραί 
τών συνόρων είχον έλατ- 
τωθή έπαισθητώς. Μέγα 
μέρος τών πολιτών— 
στρατιωτών τούς όποιους 
είχε κινητοποιήσει ή 'Ο
μοσπονδία είχον έπιστρέ- 
ψει εις τά ειρηνικά των 
έργα, ότε ή αιφνίδια Γερ

μανική συγκέντρωσις ήνάγκασε τήν Κυδέρνησιν 
τής Ελβετίας νά λάβη μεγαλήτερα προληπτικά 
μέτρα. Τήν 24 ’Ιανουάριου έκινητοποιήθησαν 
τρεις μεραρχίαι στρατού.

'II εισβολή όμως δέν έλαβε χώραν μέχρι τοϋδε 
καί ή 'Ελβετία ελπίζει ότι Οά απαλλαγή τής ανάγ
κης τού νά υπεράσπιση ένόπλως τήν ουδετερότητά 
της. ’Εν περιπτώσει έν τούτοις καθ’ ήν ή έλπίς 
αύτη ήθελε διαψευσΟή, οΐ Γερμανοί Οά Αχόν νά 
καταβάλουν τήν άντίστασιν διακοσίων καί πεντή- 
κοντα χιλιάδων γενναί(.)ν καί καλώς γυμνασμένων 
καί έφωδιασμένων Ελβετών στρατιωτών πριν δια
σκελίσουν τάς Άλπεις καί τον Ίούραν όποις 
πλήςουν τούς Γάλλους έκ τών νώτων. 'Ο κίνδυ
νος τής εισβολής έκαμε τήν ’Ελβετίαν νά καταρ
τίση έπιστημονικώτερον κ.α! νά έφοδιάση καλλίτε
ρο'; τό; στρατόν της. Τά σύνορά της άφ’ ετέρου 
είναι φύσει όχυρώτατα. Άν ήναγκάζετο νά πού,ε- 
μήση Οά έπανέφερεν εις τήν μνήμην τών Λύστρο- 
Γερμανών τάς παλαιάς ήμέρας τού Γουλιελμου 
Τέλλου.

'II Γερμανική εισβολή εις τήν 'Ελβετίαν Οά 
έγίνετο εκ τών βορείων συνόρων διά τής Ιΐασιλεί- 
ας, ήτις απέχει τών συνόρων τής Αλσατίας περί 
τά δύο μίλια. 'Ο σκοπός μιας τοιαύτης κινήσεως 
Οά ήτο κατ’ ά'λλους μεν έκ τών ειδικών ή έςανάγ- 
κασις τών Γάλλων όπως άποσυρΟοϋν έκ τής νοτιο
δυτικές ’Αλσατίας, κατ’ άλλους δε ή έπίΟεσις 
κατά τοϋ Γαλλικού φρουρίου Belfort καί κατ' 
άλλους ή είσχώρησις εις τήν Γαλλίαν πρός τήν 
πόλιν Besancon. ’Εννοείται ότι επιτυγχάνουσα 
ή προέλασις διά τής Ελβετίας, Οά ηϋςανε κατά 
εκατόν μίλια τό μήκος τού Γερμανικού μετώπου. 
Άφ’ έτέρου όμιυς Οά έστέρει τήν Γαλλικήν δεξιάν 
πτέρυγα τοϋ στηρίγματος τό όποιον άποτελούν 
τώρα δΓ αυτήν τά απαραβίαστα σύνορα τής ούδε- 
τέρας Ελβετίας. ΤΙ ύπερφαλάγγισις τών Γάλλων 
Οά ήτο έν τοιαύτη περιπτώσει ζήτημα έξαρτώμε- 
νον κατά τό πλεΐστον έκ τοϋ μεγέθους τών δυνά

μεων τάς όποιας Οά ήδύνατο νά ρίψη ή Γερμανία 
εις τό άκρον εκείνο τής παρατάςεως διά τής Ελ
βετίας.

* * *

Ό νέος Ιΐρόεδρος της 'Ελβετικής 'Ομοσπον
δίας, ούτινος τήν εικόνα παρατιθέμεθα ένταϋϋα,

riuHogT.ipli 1 ’ndorwond & \ ’ndorwond, X. Υ.
Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ TOV ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΥ', ΣΤΓΑΤΠΓΟΣ ULRIOII YVII.LK.

εγεννήΟη εν Βιλνάχερν τού καντονιού τής Άργο- 
δίας έν ,ετει I S(iK.

Μετά λαμπράς νομικάς μελετάς έν Γερμανίμ 
ήνέωςε δικηγορικόν γραφεϊον έν Βρύγγ, όπερ 
τάχιστα έγένετο περιζήτητο-;. ΆναδειχΟείς βρα- 
βραδύτερον έμδριΟής γνώστης οικονομολογι
κών ιδίως ζητημάτων, έκλήΟη ν’ άναλάδη τήν 

διεύΟυνσιν τοϋ υπουργεί
ου τής δημοσίου οικονο
μίας τής πατρίδος του, 
όπερ παρουσίαζε τά μάλ
λον ακανθώδη πρός έπί- 
λυσιν προβλήματα. Τού
το ουδόλως έπτόησε τον 
κ. Σουλτές όστις είναι 
ακαταπόνητος έργάτης 
πεπροικισμένος διά θαυ
μάσιας άντιλήψεως καί 

Καίτοι άκρος 
θαυμαστής τών αρετών 
τής Γερμανικής φυλής, 
έν τούτοις ό νέος ΙΙρόε- 
δρος είναι πρό παντός 
’Ελβετός ήτοι άνήρ τε
λείως ανεξάρτητος καί 
ελεύθερος, ε’ί[ιεΟα δέ βέ
βαιοι, ότι άν έπί τής προ
εδρίας του άποφασισΟή νά 
συνελΟη έν Ελβετία συ
νέδριο-; πρός κατάρτισιν 
τής ειρήνης, οί άντιπρό- 
σιοποι τών διαφόρων κρα
τών θά τύχωσι παρ’ αυ
τού θερμής δεξιώσεως 
καί πάσης δυνατής ύπο- 
στηρίξεοις. Μία λεπτο
μέρεια: ΤΙ συμβία τοϋ κ. 
ΙΙροεδρου είναι Γαλλίς 
τήν έΟνικότητα.

Κ. Γ Ε Λ Β Ε ΡΤ
ΕΝ ΓΕΝΕΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

οςυνοιας

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ^ΤΟΥ'
Photograph Underwood&Underwood, X. Υ.
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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1917
Τ

ΩΡΑ ότε κάΟε έλπί; αμέσου Ειρήνη; έξέ- 
λιπε καθ’ ολοκληρίαν, όλοι διεριοτών- 
ται: ποιαν μορφήν Οά λάδη ό πόλεμο; 
τήν ά'νοιξιν, όταν ο! αντίπαλοι Ευρωπα

ϊκοί στρατοί ανακτήσουν τήν έλευΟερίαν τής ένερ- 
γείας, καί ποίαι είνα! αί πιθανότητες ώς ττρός τήν 
έκδασιν τής γιγαντιαίας πάλης;

Ό πόλεμος 0ά είνα'. άναμφιδόλω; αγριούτατο; 
όταν ππαλλαγή των δεσμών τού χε'.μώνος, πρώτον 
μέν διότι διά τήν Γερμανίαν καί τον; εταίρου; 
της εγεινε πλέον κυριολεκτικώ; αγών περί ύπάρ- 
ςεως σεττό τής άποκαλύψεως τών συμμαχικών ορών 
διά τήν ειρήνην, δεύτερον δε διότι ο: Σύμμαχοι δεν 
δύνανται νά περιμείνουν περισσότερον διά τήν 
αποφασιστικήν άντιμέτρησίν των προ; τόν ττεί- 
σμονα αντίπαλον. Αί Δυνάμει; τοΰ Τευτονικοϋ 
συνασπισμού γνωρί
ζουν τώρα ότι, αν ή 
άντίστασίς το)ν κατα- 
δληΟή, ή τύχη των 0ά 
είναι ή άκρωτηρίασι; 
καί ό διαμελισμό;. Αί 
Δυνάμεις τής Συνεν- 
νοήσεοις άφ’ έτέρου 
■γνωρίζουν ότι αν δέν 
δυνηΟοϋν νά καταστρέ
φουν κατά τού; εαρι
νούς καί τού; θερινού; 
μήνα; τού 1017 τήν 
π ο λ ε μ ι κή ν μη χ α νή ν
τής Γερμανία; 0ά δι- 
έλΟουν ένα τουλάχι
στον ακόμη χειμώνα 
άπρακτούντε; εί; τά 
χαρακώματα διά νά 
δοκιμάσουν εκ νέου 
τήν τύχην των τό έαρ 
καί τό θέρο; τού 
1918. Διά τούτο πι
στεύεται γενικώ; ότι 
άμφότεροι οι άντίπα- 
/. ο ι Οα εντείνουν τα; 
δυνάμεις των εις τό 
άνώτατον σημεϊον έν 
ύστερτάτη προσπάθεια 
οσσ(ι>; είσαγάγωσ; τόν 
πόλεμον εί; τήν απο
φασιστικήν του φάσιν 
τρίν προχωρήση αρ
κετά τό προσεχές φθι- 
νοττίι) ρ ον.

Τόσον ο! Σύμμαχοι όσον καί ο: Γερμανοί ετοι
μάζονται πυρετωδώ; ύπό τόν πέπλον απολύτου 
μυστηρίου διά τά φοδερά κτυπήματα τή; ανοίςεο);. 
ΊΙ επικρατούσα γνούμη είναι ότι ο: Γερμανοί 0ά 
προηγηΟούν. Άλλ’ υπάρχουν οί φρονοΰντε; ότι 
μόλις κτυπήσουν εϊ; εν σημεϊον ο: Γερμανοί Οά 
δεχθούν σειράν συμμαχικών κτυπημάτων εί; πολ
λά όμού σημεία τού έν Γαλλία μετώπου, ("θεωρεί
ται πιθανόν ότι ούχ! μία αλλά τέσσαρε; καί πέντε 
έσω; μάχαι 0ά αρχίσουν ταυτοχρόνω; έν Γαλλία 
καί 0ά εξακολουθήσουν μαινόμεναι μέχρι; ότου ό 
έτερο; τόύν αντιπάλων έςαντληΟή ή πτοηΟή έκ τή; 
αιμορραγία;.

Τήν τρομερότητα τήν οποίαν Οά προσλάδη ό 
πόλεμο; μετά τινα; μήνα; δύναται νά προεικάση 
τι; όταν άναλογισΟή ότι εί; το δυτικόν μέτωπον

κάθε τετραγωνικόν χιλιόμετρου κερδιζομένου εδά
φους στοιχίζει εκατέρωθεν πολλά; χιλιάδας άν- 
δρών, καί ότι διά νά άπαλλαγή τών επιδρομέων ή 
Γαλλία πρέπει νά τεθούν έκτος μάχης δύο τουλά
χιστον εκατομμύρια Γερμανικού στρατού. Τό 
μέγεθος τής προσπάθεια; ή οποία Οά άναπτυχΟή 
καί τήν φοδερότητα τών μαχών αί οποία·. Οά συγ
κροτηθούν έν τή έπιδιώξει τοιούτων δυσφαντάστων 
αποτελεσμάτων εις διάστημα ε; ή οκτώ το πολύ 
μηνών έκαστο; δύναται νά φαντασθή. Εις τό δυτι
κόν μέτωπον τό έδαφος κερδίζεται δ υσκολώτατα 
καί βραδύτατα, τόσον (ύστε κατήντησε πλέον αξί
ωμα ότι ο στρατό; ό έπιτιΟέμενο; έν Γα/,/,ία πρέ
πει νά άποδλέπη προιτίστως εί; τήν καταστροφήν 
τών δυνάμεων τού έχΟρού καί κατά δεύτερον

λόγον εις τό έδαφικόν 
κέρδος. Κατ’ ανάγκην 
λοιπόν αί άναμενύ- 
ναι μεγάλα·, μάχαι Οά 
έχουν ς σκοπόν τήν 
ταχείαν έςόντωσιν με
γάλων στρατιωτικών 
δυνάμεων. 'ΤΙ δέ κεν
τρική ιδέα τής τακτι
κής έκατέρωΟεν Οά εί
ναι ή όσον τό δυνατόν 
ολιγοέξοδος άποοεκά- 
τισιςτού έχΟρού. ’Από 
τήν έπαλήΟευσιν ή τήν 
διάψευσιν υπολογι
σμών τινων τούς οποί
ους κάμνουν οί ειδικοί 
έν Γαλλία καί Άγ- 
γλία (ύς πρός τό ση- 
μείον τούτο έςαρτά- 
ται ή έκδασις τού 
άγώνος εί; τό δυτικόν 
μέτωπον.

Οί Σύμμαχοι βα
σίζονται πολύ εις τήν 
τ α κ τ ι κ ή ν τού νέου 
Γάλλου αρχιστρατή
γου Nivelle, εις τόν 
οποίον αποδίδεται ή 
ίκανότης νά Οέτη έκ
τος μάχης τριπλασί
ους τών άνδρών τούς 
όποιους θυσιάζει εις 
τάς επιθέσεις του. Μέ
χρι σημείου τινός τού
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πολέμου αί επιθέσεις 
άπεδείχθησαν έκ τών 
ύστερων ασύμφοροι εν 
Γαλλία τόσον διά τούς 
Γερμανούς όσον και 
διά τούς Συμμάχους.
Τώρα οί στρατιωτικοί 
κριταί τών Παρισίων 
καί τού Λονδίνου πι
στεύουν ότι τά ’Επι
τελεία τού Γαλλικού 
καί τού ’Αγγλικού 
στρατού έχουν κατορ
θώσει ήδη διά τής προ- 
ϊούσης τελειοποιήσεως 
τής τακτικής νά κατα
στήσουν τάς επιθέσεις 
συμφερούσας. Κατά 
τούς συμμαχικούς 
υπολογισμούς, αί έπι- 
Οέσεις τών Γερμανών 
εις την Βόρειον Γαλ
λίαν τό φθινόπωρον 
τού 1914 έστοίχισαν 
εις τούς επιτιΟεμ-ένους 
πέντε άνδρας δι’ έκα
στους δύο έκ τών Άγ- 
γλογάλλων καί τών 
Βέλγων τούς όποιους 
έθεσαν έκτος μάχης.
Κατά τούς αυτούς 
υπολογισμούς, αί Γερ
μανικά! άπώλειαι εις 
την μάχην τού Ypres 
κατά τον Μάϊον τού 1915 ήσαν διπλάσιαι τών 
Άγγλο-Βελγικών. Τάς ματαίας Γερμανικάς 
προσπάθειας διεδέχθησαν αί Γαλλικαί έπιθέσεις 
μεταξύ τού Souchez καί τού υψώματος Notre 
Dame de Lorette, έπιτυχοΰσαι μεν άλλά στοι- 
χίσασαι πολύ ακριβά εις τούς νικητάς. Έν τώ 
μεταξύ, ό μέτριος κατ’άρχάς ογκος τών συμμαχι
κών δυνάμεων εις έμψυχον καί άίψυχον υλικόν ώγ- 
κούτο διά τής βαθμιαίας παρασκευής, καί οί Γάλ
λοι έδοκίμασαν έκ νέου την τύχην των εις τήν Καμ
πανιάν τον Σεπτέμβριον τού 1915 μέ μεγάλας 
ελπίδας άλλά μέ μικρά σχετικώς αποτελέσματα. 
Είχον συγκεντρώσει ίσχυρότατον στρατόν καί πο
λυάριθμα πυροβόλα διά τήν έπίθεσιν, τό δέ ιππι
κόν των ήτο έτοιμον νά όρμήση διά τού ρήγματος 
τό όποιον άνεμένετο δτι θά ήνοίγετο εις τάς Γερ
μανικάς γραμμάς, όπως προσβάλη τον εχθρόν έκ 
τών νώτων. Ή έπίθεσις δμως έσταμάτησεν δταν 
οί Γάλλοι άνεκάλυψαν δτι αί άπώλειαι των ήσαν 
ύπερδιπλάσιαι τών Γερμανικών. Είς τήν μεγάλην 
μάχην τού Verdun οί έπιτιθέμενοι Γερμανοί άπώ- 
λεσαν κατά τούς συμμαχικούς υπολογισμούς 
600,000 άνδρών απέναντι 400,000 Γαλλικών 
άπωλειών. ΕΤχον παρατάξει δισχίλια βαρέα πυ
ροβόλα έπί βραχυτάτου σχετικώς μετώπου βορεί-

ως τού Verdun μέ τήν έλπισα ότι ό αριθμός αυ
τός τών πυροδόλων θά ήρκει όπως καταστήση εύ- 
κολον καί άνώδυνον τό εργον τού πεζικού. 'Ολό
κληροι σειραί Γαλλικών χαρακιομάτων κατεστρά- 
φησαν έκ τού φοβερού βομβαρδισμού, α! σταλεϊσαι 
είς τούς άμυνομένους έπικουρίαι ήμποδίσθησαν έκ 
τού Γερμανικού πυρός νά φθάσουν είς τήν πρώτην 
γραμμήν, καί οί πυκνοί όγκοι τού στρατού τούς 
οποίους έρριψε κατά τών Γαλλικών θέσεων ό Γερ
μανός Διάδοχος κατώρθωσαν διά θυσιών ούχί 
υπερβολικών νά προχωρήσουν άρκετά κατά τάς 
πρώτας τέσσαρας ήμέρας τής έπιϋέσεως. Λ! Γαλ
λικά! άπώλειαι ήσαν μεγαλήτεραι τών Γερμανι
κών. Εϊτε όμως διότι οί Γερμανοί δ έν ήδυνήθησαν 
νά έξακολουθήσουν μέ τήν ιδίαν έντασιν τήν βρο
χήν τού πυρός ή διότι οί Γάλλοι κατώρθωσαν έν τώ 
μεταξύ νά άνταποκριθοΰν μέ πυροβολικόν έξίσου 
ισχυρόν καί πλούσιον είς πυρομαχικά, ή πρόοδος 
τών Γερμανών έγεινε κατόπιν βραδυτάτη καί λίαν 
δύσκολος, αί δέ άπώλειαι των ήρχισαν νά υπερβαί
νουν τάς Γαλλικάς. "Οσον παρήρχετο ό καιρός 
τόσον ηύξάνετο ή άναλογία τών Γερμανικών άπω- 
λειών. Παρά τήν οίκτράν όμως άποτυχίαν της ή 
έπίθεσις έκείνη παρουσίασε τούτο τό πλεονέκτημα 
ότι ή άναλογία τών άπωλειών τών έπιτιθεμένων

πρός τάς τών αμυνό
μενων ήτο ,‘ί πρός 1?, 
ενώ είς βλας τάς προ- 
τέρας επιθέσεις ή ανα
λογία ήτο I πρός 5 ή

'11 έπίθεσις τού 
Somme παρουσίασε 
πολύ μεγαλητέραν 
ρελτίωσιν τής τακτι
κής. '11 διαφορά μετα- 
ςύ τών απωλειών τών 
επιτιθεμένων καί τών 
αμυνόμενων ήτο κατά 
πολύ μικροτέρα παρά 
είς τήν'μάχην τού\’(Ί·- 
dun. Κατά τούς'Γερ- 
μανικούς ύπολογι- 
σμούς ο: Λγγλογάλ- 
λοι άπώλεσαν ΝΟΟ,ΟΟΟ 
αν δ ρας. 11\ ατά δετούς 
συμμαχικούς υπολο
γισμούς, ό Γερμανι
κός στρατός ήλαττώθη 
κατά 690,()()() άνδρας 
εις τήν μάχην τού 
Somme. Άμφότεροι 
οι αριθμοί ούτοι είναι 
πιθανώς εςωγκωμένοι, 
ή έςόγκωσις όμως δεν 
μετέβαλεν ίσως τήν 
αναλογίαν, ή οποία εί
ναι S πρός 7.

Σημειωτέον σε ότι ενώ είς τήν μάχην τού Ver
dun ή άναλογία τών απωλειών τών επιτιθεμένι.ιν 
πρός τάς τών άμυνομένων ηύςάνετο έφ’ όσον πα
ρήρχετο ό καιρός, είς τήν μάχην τού Somme 
ήλαττούτο διαρκώς. ’Επί παραδείγματι, οί ’Άγ
γλοι κατά τάς πρώτας εβδομάδας τής μάχης τού 
Somme προσέβαλον έν τμήμα τής Γερμανικής 
γραμμής καί διά θυσίας 40,000 άνδρών έκυρίευ- 
σαν μέρος τών θέσεων τού έχθρού, άπώλεσαν όμως 
κατόπιν τό κερδηθέν έδαφος. Αί Γερμανικά! άπώ- 
λειαι δεν ύπερέβαινον τό ήμισυ τών ’Αγγλικών. 
Μετά τέσσαρας μήνας αί ϊδιαι θέσεις έκυριεύθη- 
σαν πάλιν ύπό τών "Αγγλων διά Ουσίας μόνον 
12,000 άνδρών. Αί Γερμανικά! άπώλειαι αυτήν 
τήν φοράν ήσαν διπλάσιαι τών ’Αγγλικών. Οί 
αιχμάλωτοι μόνον οί συλληφθέντες ύπό τών "Αγ
γλων άνήλθον είς 8,000.

Αί δύο Γαλλικαί έπιθέσεις βορείως τού Ver
dun ύπό τήν διεύθυνσιν τού στρατηγού Nivellc 
είναι ή τελευταία λέξις τής τελειοποιημένης τακτι
κής μέχρι τής στιγμής ταύτης. Οί όροι άνετρά- 
πησαν τεΐ,είως. 'II άμυνα έστοίχισεν είς τούς Γερ
μανούς πολύ περισσότερον παρά ή έπίθεσις είς 
τούς Γάλλου;. Τό γεγονός είναι μοναδικόν είς 

(Ή συνέ*/_εια είς τήν 32αν σελίδα).

ΑΓΓΛΟ-Ι-ΝΔΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΟΧΥΡΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΚΤΡΙΕΥΘΕΙΣΑΝ 
ΘΕΣΙΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ. Photograph Medem Photo Service, N. T.

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΠΕΖΙΚΟΝ ΟΡΜΟΥΝ ΕΚ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣ ΕΠΙΘΕΣΓΝ. Photograph Underwood & Underwood, Ν.Υ. ,
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ΕΝ ΟΦΕΟΤΡΟΦΕΙΟΝ
Τ

ΑΙΝΕΤΑΙ παράδοξον έκ πρώτης οψεως 
τό νά τρέφη καί διατηρή τις όφεις καί 
έχίδνας έν τούτοις ή ένασχόλησις αϋτη 
είναι επωφελέστατη, πολύτιμος δυνάμε- 

θα νά ε'ίπωμεν, διά την δημοκρατίαν τής Βραζιλί
ας. * Υπολογίζεται δτι περισώζει διά την Βραζι
λίαν §8,000,000 κατ’ έτος χωρίς νά συνυπολογί
ζεται ή απώλεια εις κτήνη ήτις 0’ άνε6ί£αζε τδ 
ολικόν των ζημιών εις ποσόν σημαντικώτατον. 

Κατά τό 1912 συν-

λονται προς αυτόν έξ όλης τής χώρας. Οί σιδη
ρόδρομοι τους μετακομίζουν δωρεάν. Εις αντάλ
λαγμα ουτος στέλλει εις τους άποστολεΐς σωλή
νας έκ τού ορρού τούτου μέ οδηγίας περί τής χρή- 
σεως αυτού. Κατ’ έτος λαμβάνει 4,000—6,000 
όφεις.

Ή μέθοδος διά τής οποίας κατασκευάζεται ό 
ορρός ούτος δύναται ευκόλως νά έςηγηθή, άλλα 
δεν έκτελείται τόσον ευκόλως. ’Από ολας τάς ίο-

ήμιόνους καί άλλα μέ μικράν διάλυσιν τού δηλη
τηρίου τούτου τών έχιόνών. Τούτο επαναλαμβάνε
ται επί τινας εβδομάδας. Βαθμηδόν τό ζώον ανα
πτύσσει εντός τού αίματός του είδος άντιτοξίνης 
ή οποία αντιδρά κατά τού δηλητηρίου.

Κατόπιν συλλέγεται ποσότης τις έκ τού αίμα
τος τών ζώων τούτων καί οι’ ειδικής μεθόδου ή 
άντιτοςίνη αποχωρίζεται έκ τού αίματος καί τό ού
τως άποχοιριζόμενον υγρόν τό όποιον ομοιάζει κατά

τήν σύστάσιν πρός τήν
έδησαν έν Βραζιλία 
4S00 θάνατοι έκ δηγ
μάτων έχιδνών. ’Εκ
τός τούτου 20,000 
περίπου παρεμορφιο- 
θησαν ή επαΟον τοπι
κήν παράλυσιν καί νε- 
κρωσιν τών μελών. 
’Υπάρχουν είδη τινά 
έχιδνών τά όποια μο
λονότι δεν προςενούν 
θάνατον διά τών δηγ
μάτων των επιφέρουν 
τοπικήν σήψιν, ούτω δέ 
είς διάστημα ενός ή 
ούο μηνών ό πούς και 
ή χειρ δηχΟέντα νε
κρό ΰνται καί άποκό- 
πτονται άφ’ εαυτών.

Πρός θεραπείαν τού 
κακού τούτουή Βραζι
λιανή κυδέ ρνη σ'.ς ί δ ρ υ- 
σεν εν ινστιτούτου τό 
καλούμενου νύν Ίν- 
στιτοϋτον ’Ορροθερα
πευτικόν καί έπ! κεφα
λής αυτού διιόρισε τον 
Δορά Vital Brazil, 
οστιςθεωρείταιή μεγα 
λειτερα αύθεντίαει ςτόν 
κόσμον εις ζητήματα
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γλυκερίνην είναι ό ορ
ρός όττ'.ς εχει σοόσει χι
λιάδας όζάρςεων.

Εκτός τής παρα
σκευής τού άντιδηλη- 
τηριώδους ορρού ό Δρ. 
Brazil ύποβοηθεΐ είς τό 
ινστιτούτού του τήν πα
ραγωγήν καί τον πολ
λαπλασιασμόν ένός εί
δους μή δηλητηριώ
δους οφεως, τής Mus- 
snrana, ήτις είναι ό θα
νάσιμος έχθρός τών ιο
βόλων έχιδνών. 1 Γολλοΐ 
Βραζιλιανοί εις τούς 
κήπους των ή τούς α
γρούς τοιν όιατηροϋσι 
το ε'.οος το ντο τον οτΕ
ως ως ττροςόλαςίν αττο 
τών έχ'ονών. Θανάσι
μο t μάχα'. τννάττονταί 
ττολλάν/.ς άναμετας ύ
των. Κατά κανόνα νι- 
ν.ητής άναοεί/.νύ εται ή 
]\Ι li.ssii ran η ο'ότι τό 
ό η λ η τή ρο ν ο ό ό ε μ' αν
fi'tr ~ > >ρ/.ασην της επιφερει. 
Είναι δέ τό δηλητήριου 
τό μόνον όπλου τών ίο-

όφεολογικά. Τά αποτε
λέσματα τών πειραμάτων τού Δρος Brazil υπηρςαν 
έκπληκ.τικά διότι κατώρθωσε νά κατασκευάση ορ
ρούς οί οποίοι έςουδετερουν τά δήγματα πασης 
έχίδνης, έκτος άλλων ορρών χρησιμοποιούμενων 
διά τήν θεραπείαν το ύ τύφου, τού τυφοειδούς πυ
ρετού, τού τετάνου, τής διφΟερίτιδος καί άλλων 
κακοήθων νόσων.

Είς τά πειράματα του ό Δρ Brazil χρειάζε
ται μεγάλας ποσότητας έχιδνών αι οποίαι άποστελ-

βό/.ους έχίδνας έςάγεται τό δηλητήριου από και
ρού είς καιρόν (ή φωτογραφία δεικνύει πώς γίνε
ται τούτοι διά μεγάλης πιεσεως έκ τών αδένων 
τού ερπετού. Κατόπιν τό ύάλινον δοχείου, έντος 
τού οποίου συλλέγεται τό δηλητήριο/, τοποθετείται 
ε.Ούς έντός ςηροΰ κλιβάνου όπου τό ύγρόν άπο- 
κρυσταλλούται. Τό χρώμα και τό σχήμα τών κρυ
στάλλων τούτων είναι διάφορον κατά τά είδη τών 
όφεΐιΐν. Μετά τούτο έμβολιάζουν υγιή ζώα, ίππους

βόλων όφεων ενώ ο! μή 
ιοβόλοι τοιουτοι δάκνουν ασφαλώς διά τών όδόν- 
των ή φονεύουν τό θύμα των διά τής συσυίγςεως.

Είναι ενδιαφέρον νά έπισκεφθή τις τό πρωτότυ
πον τούτο οφεοτροφείον τού Δρος Brazil. Μερι
κοί όφεις έχουν έςημερωθή είς τοιούτον βαθμόν 
ώστε ο περιεργαζόμενος αυτούς αποβάλλει τήν 
έμφυτον εις τήν άνθρωπίνην ψυχήν φρίκην καί άπο- 
τροπίασιν διά τά ερπετά ταϋτα.

Copyright by Newman Traveltallcs and Brown and Dawson, N. T.

ΒΟΑΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΛΕΑΣ ΤΟΥ Ο Δρ BRAZIL ΣΥΛΛΕΓΩΝ ΤΟΝ ΙΟΝ ΕΧΙΔΝΗΣ

Α
.Π
.Θ
.



Copyright by Newman Traveltalks and Drown and Dawson, N. Y,
«ΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΝ!»—ΙΑΠΩΝΟΠΑΙΛΕΣ ΠΛΡΛΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΙ1Ν ΛΥΛΙ1Ν ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΩΝ

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Η
 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ μόρφωσις ‘ττρέ'ϊτει ν* άρχίση έκ 

τρυφεράς ηλικίας διά ν’ άχοδώση τους καρπούς της 
έν καιρώ τω δέοντι. Ό χαΐς άνατρέφεται τοιουτο
τρόπως ύχδ πνεύμα στρατιωτικόν, μανθάνει τά 

προστάγματα, τάς στρατιωτικάς κινήσεις, τδ άρς καί το μαρς, 
ο,τι δε μάθη κανείς μικρός δεν τδ λησμονεί κατόπιν εύκολα.

Αυτόν τδν λόγον φ/,ει ο θεσμός των χροσκόπο)ν οστις τεθείς 
εις εφαρμογήν εν Άγγλίςι τδ χρώτον έχεςετάΟη κατόχιν εις 
τδν κόσμον ολόκληρον. Ό χαιδικδς καί εφηβικός εγκέφαλος 
είναι χροσφορώτατος διά τά στρατιωτικά. Αί ήρωϊκαί διηγή
σεις, τά μεγάλα χαραδείγματα της αυτοθυσίας καί τού πατρι
ωτισμού καί των ενδόξων κατορθωμάτων χρο ξένου ν ζωηροτά- 
την έντύχωσιν ε(ς την εΰερέθιστον νεανικήν φαντασίαν τήν δχοίαν 
σέν έχει μαράνη άκόμη ή ψυχρά σκέψις. Ποιος δεν ώνειροχό- 
λησεν είς τήν νεότητά του νά γίνη ήρως καί μέγας στρατηλά
της, καί νά όοςασΟή οιαχράττων έργα πρωτοφανούς γενναι
ότητας;

Ή στρατιωτική μόρφωσις 
είναι τώρα σχεδόν υποχρεωτική 
εις ολα τά σχολεία των μεγά
λων χωρών, είσήχΟη δε αϋτη 
καί είς τά των 'Ηνωμένων Πο
λιτειών άφ’ ής εποχής κατέλαβε 
τήν χώραν ταότην δ χυρετδς 
τού preparedness.

Άλλ’ είς μεγαλειτέραν 
Τσως κλίμακα έξ δλων των ά'λ- 
λων χωρών ή στρατιωτική μόρ- 
φωσις τών χαίδων έξ ασκείται 
είς τήν ’Ιαπωνίαν, εις τήν χώ
ραν δηλαδή έκείνην ή δχοία 
έξέχληξε τδν κόσμον δτε χρό- 
τινων έτών συνεκροόσΟη χρδς 
τήν μεγαλειτέραν αύτοκρατο- 
ρίαν τής Ευρώπης καί ΙξηλΟε 
νικήτρια εκ της χάλης, διότι δ 
κόσμος είδε τότε έκθαμβος ένα 
στρατόν χρώτης τάξεως, άτρό- 
μητον, άψηιροΰντα τούς κινδύ
νους, Οαΰμα όργανώσεως καί 
χειθαρχίας. Ή Ιαπωνική φυλή 
ήτο ανέκαθεν φυλή χολεμιστών.
Κατά τήν μακράν Ιστορίαν της 
ή ’Ιαπωνία διεξήγαγε πολυα
ρίθμους χολέμους, τά δέ 'Ια
πωνικά χρονικά γέμουν άφηγή- 
σεων είς τάς δχοίας έξαίρεται

δ ήρωϊσμδς τώνευγενών μαχητών σαμουράι. Ή δχλοχοιία καί 
αί ά'λλαι χολεμικαί τέχναι ήκμαζον έν αυτή αχό παλαιοτάτων 
χρόνων, ε'χομεν δέ μέχρι σήμερον τά δείγματα της ’Ιαπωνικής 
ταύτης Ιδιοφυίας, μαχαίρας, ξίφη, λόγχας, πανοπλίας, σάγ
ματα, πιστόλια κτλ. τά όποια θαυμάζονται διά τήν λεχτοτά- 
την αυτών επεξεργασίαν. Τά ’Ιαπωνικά ταΰτα λεπτουργήματα 
είναι μοναδικά είς τδν κόσμον, μεγάλως δε έκτιμώνται ιδίως τά 
χαλαιότερα γνωστών τεχνητών.

Οι 'Ιάπωνες διέχρεψαν ανέκαθεν είς τήν αντιγραφήν τοΰ 
Ευρωπαϊκού πολιτισμού. "Οτε κατά τον IGov αιώνα εν Πορτο
γαλικόν χλοΐον έξώκειλεν είς τάς Ίαχωνικάς άκτάς (Πορτο
γάλοι ήσαν οί πρώτοι άνακαλύψαντες τήν ’Ιαπωνίαν), δ οέ 
πλοίαρχος έδώρησεν είς τυν ’Ιάπωνα τοπάρχην δύο πυροβόλα 
0χ7να τής έχοχής εκείνης, ό τοπάρχης ασμένως δεχθείς τδ όώ- 
ρον οιέταςεν αμέσως τδν οπλοποιόν του νά κατασκευάση πολλά 
'όμοια όπλα διά τδν στρατόν του.

Γνωρίζομεν ότι οΐ ’Ιάπωνες άφ’ ής εποχής ήρχισε νά γρά
φεται ή Ιστορία των, δηλ. άχδ τοΰ 0ου μ. X. αίώνος, ήσαν φυλή 
χολεμικωτάτη ζώσα διά τού πολέμου. Τούς μεγαλειτέρους πο
λέμους διεξήγαγον έν Κορέφ: τήν οποίαν πάντοτε διεφιλονεί- 
κησαν πρδς,τήν Κίναν. Είς τά 1Γ)92 μ. X. έστειλαν κατ’ αυτής 
φοβερόν στόλον καί πολυάριθμον ύιά τήν εποχήν έκείνην στρα
τόν, απαράλλακτα ώς επραξαν καί κατά τδ 1904, χολεμοΰντες 
κατά τών Ρώσσων.

Τών εΰγενών σαμουρά'ί (τδ όνομα σημαίνει πολεμιστής') 
αποκλειστικόν εργον ήτο δ πόλεμος. Είναι οέ παροιμιώδης δ 
ίπποτισμδς καί ή γενναιοφροσύνη της τάξεως ταύτης τώνευγε
νών. Έλέγετο περί αυτών ότι ουδέποτε έσυρον τδ ξίφος χωρίς 
νά τδ μεταχειρισΟοϋν. Ήσαν δέ τυφλώς άφωσιωμένοι είς τους 
αρχηγούς τιον καί τδ καθήκον των. Άποτυγχάνοντες είς τάς 
επιχειρήσεις των δεν έδίσταζον νά καταφύγουν είς τήν αυτοκτο
νίαν (χαρακίρι), (όυΟΓζοντες ξίφος είς τήν κοιλίαν των καί έάν 

τοΐς ύπελείπετο δύναμις άρκε- 
κόπτοντες δι’ αυτού καί τδν 

λαιμόν των. ΆπέΟνησκον δέ 
διατηροΰντες τήν ψυχραιμίαν 
των καί τήν αυτεπι βολήν των 
μέχρι τέλους.

"Οτε περίτά μέσα του πα
ρελθόντος αίώνος ήρχισαν νά 
κχμνουν χονδρικήν είσαγωγήν 
τού Ευρωπαϊκού πολιτισμού ή 
πολεμική παρασκευή ευρεν έν 
Νιππών προσφορώτατον έδα
φος. ΈμιμήΟησαν κυρίως τδ 
Γερμανικόν στρατιωτικόν σύ
στημα, κατά θάλασσαν δετούς 
'Αγγλους. Τούς καρπούς τής 
τοιαύτης εργασίας είδεν ό κό
σμος είς τ’ αποτελέσματα τοΰ 
μετά τής Κίνας πολέμου(1894) 
καί τοΰ πρδς τήν Ρωσσίαν 
(1904), προσφάτως δ’ ετι είς 
τάς κατά τοΰ Γερμανικού Κιάο- 
Τσάο έπιχειρήσεις.

Ή ’Ιαπωνία αριθμούσα σή
μερον μετά τής Κορέας περί τά 
70,000,000 κατοίκων είναι έκ 
τών πρώτων στρατιωτικών δυ
νάμεων τού κόσμου. Τούτο 
Ιχων τις ύχ’ δψιν δύναται ν’άνα- 

(*Η συνέχεια είς τήν 33νν 
σελίδα).
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Η KHQEIft ΤΟΥ ΓΙΟΥΛΠ-ΣΙ-ΚΛΙ

Π
ΟΛΙΣ εσχάτως έκυκλοφόρησαν φουτο- 

γραφίαι τής κηδείας του δικτάτορος 
τής Κίνας Γιουάν-Σί-Καί οστις αλέ
θανε καί έκηδεύθη κατά τό παρελθόν

θέρος.
Τούτο έν μέρει οφείλεται εις την άπόστασιν, εν 

μέρει δέ εις τήν έλλειψιν σπουδής ήτις χαρακτη
ρίζει τάς κινήσεις τών 
Κινέζων.

Αί φουτογραφίαι μάς 
πείθουν ότι οί Κινέζοι 
μετ’ αρκετής μεγαλο
πρέπειας προέπεμψαν 
εις τάς αιώνιας μονάς 
τον τέως Πρόεδρον και 
δΓ επί τινα καιρόν αύ- 
τοχρισθέντα Λύτοκρά- 
τορα Γιουάν, αφού πα- 
ρέστη κατ’ αυτήν ό νέος 
Πρόεδρος και άλλοι 
άξιωματούχοι.

Ό Γιουάν-Σί-Καί 
ήτο ό ισχυρός άνθρω
πος τής Κίνας, είδος 
προφήτου, γνήσιος έκ- 
γονος τής αρχαιότατης 
Σινικής φυλής. Ή έκ- 
παίόευαίς του ήτο καθα- 
ρώς θεοσοφική. Γλώσ
σας Εΰρωπαϊκάς δεν 
έγνώριζεν, έν τούτοις 
μετ’ ενδιαφέροντος πα- 
ρηκολούθει τήν κίνησιν 
τού κόσμου. Έν Κίνα 
έθεωρεΐτο σοφάς, αναμ
φιβόλους δέ συνεδύαζε 
τήν φρόνησιν μετά τής 
πανουργίας ώς δεικνύει 
τόπερίφημον διάγγελμά 
του προς τον λαόν είς τό 
όποιον έλεγεν ότι ό θεί
ος νόμος τον ήνάγκαζε ν’άναλάβη τά βαρύτατα κα
θήκοντα τού Αύτοκράτορος χάριν τής σωτηρίας 
τής χώρας. Άλλ’ ή ίδια σοφία ήτις τον όυθησε νά 
δεχθή τό αότοκρατορικόν βάρος τον έπειθε μετ’ 
όλίγον καιρόν νά κατέλθη έκ τού αΰτοκρατορικοϋ 
θρόνου κα! νά έπιστρέψη εις τήν προεδρικήν έδραν, 
όταν είδε ότι ή έπανάστασις δεν θά τον άφηνεν ήσυ- 
χον είς τον θρόνον του.

Πριν όμως γείνη Πρόεδρος καί Αύτοκράτουρ 
ό Γιουάν-Σί-Καί ήτο άπλοϋς αξιωματικός. Έγεν-

νήθη τώ 1S5S. Εις νεαράν ήλικίαν είσήλθεν εις 
τον στρατόν διαπρέψας κατόπιν έν Κορέα κατά τον 
Σινο-’Ιαπωνικόν πόλεμον τού 1894. Είς τον Γι
ουάν οφείλεται ή κατά τά κατόπιν έτη έκτελεσθεϊσα 
άναδιοργάνωσις τού Κινεζικού στρατού. "Οτε κατά 
τό 1903 ή Ρωσσία ήπείλει κάθοδον διά τής Μαν- 
τσουρίας, ό Γιουάν συνεδούλευσε τήν χρησιμοποί-

ησιν τών 65,000 τού τακτικού στρατού τής Κίνας, 
οστις εΐχεν έςασκηθή ϋπό ’Ιάπωνας άξιουματικούς. 
Ή έπέμδασις έν τούτοις τής ’Ιαπωνίας καί ή έπι- 
τυχής άναχαίτισις τών Ρώσσων κατέστησαν περιτ
τήν τήν χρησιμοποίησιν τού νεοπαγούς Κινεζικού 
στρατού.

Ό Γιουάν ό)ς άντιδασιλεύς τής βασιλικής 
έπαρχίας τού Τσι-λή εις τήν όποιαν περιλαμβά
νεται το Πεκΐνον απέκτησε μεγάλην δύναμιν καί 
άνεδείχθη εις τό άςίουμα συμβούλου τής αυτοκρα

τορίας. Αυτός καί ή χήρα αϋτοκράτειρα Τσέ-Χσή 
ήσαν αί δύο ισχυρότερα', πολίτικα! μορφα! τού Ου
ρανίου Κράτους.

Τώ 1908 «άπέθνησκεν αιφνίδιους» ό νεαρός 
αύτοκράτουρ Κουάγκ-Χσού. Διεδόθη περί αυτού ότι 
άνέοη είς τούς ουρανούς ίππεύσας πτερωτόν δρά
κοντα, τό περίεργον όμως είναι ότι τή έπαύριον άπέ-

θανεν ή μάλλον έδηλη- 
τηριάσθη ή πολυμήχα
νος αϋτοκράτειρα ήτις 
είχε προΐδη τόν θάνατον 
τού μετ’ αυτής συμ,βα- 
σιλεύοντος Κ ο υ ά γ κ 
αφού έπρονόησε νά έκ- 
λέςη διάδοχον τής άρε- 
σκείας της. Τό πιθανόν 
είναι οτι ό Κουάγκ είχε 
τεθή πρό πολλοΰ έκ- 
ποδούν, ό δε θάνατός του 
έκρατεϊτο μυστικός έπ! 
μήνας.

Καί εις τούς δύο 
τούτους μυστηριούδεις 
θανάτους πολλοί είδον 
τον δάκτυλον τού Γιου
άν ό οποίος άπεπέμφθη 
προς καιρόν έκ τής 
ενεργού έςουσίας διά νά 
έπανέλθη μετ’ όλίγον 
ισχυρότερος.

"Οτε κατά το 1912 
κατελύετο ή αυτοκρα
τορία ό Γιουάν-Σί-Καί 
προέκυψεν εις φώς και 
παραγκουνίσας τόν Λή- 
Γιουάγ-Χούγκ άνεκη- 
ρύχθη ό ’ίδιος πραγμα
τικός δικτάτο)?. ΤΙ 
Έθνοσυνέλευσιςήτις,θά 
έξέλεγε τόν πρόεδρον 
περιεζούσθη [από [τάς 

λόγχας τουν στρατιουτών τού Γιουάν οστις έςελέγη 
παμψηφεί Πρόεδρος. Άνεφέραμεν προηγθυμένους 
τήν άποτυχοϋσαν άπόπειράν του οπούς περιβληθή 
τό αύτοκρατορικόν στέμμα. Το προεδρικόν άςίουμα 
διετήρησεν ό Γιουάν-Σί-Καί, μέχρι τού λήξαντός 
’Ιουνίου οτε όλους αιφνίδιους «άσθενήσας» άπέθανε.

Ούδόλους άμαρτάνομεν αν ύποθέσουμεν ότι ή 
άσθένειά του δεν ήτο φυσική. Τό πολιτικόν έγκλη
μα είναι είς τό Ούράνιον κράτος τόσον κοινόν όσον 
καί είς τό υψηλόν Όθουμανικόν κράτος.

Γ
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ΧΕΙΜΩΗίηΤΙΚΙΙ ΣΠΟΡΤ

0
1 ΠΑΓΟΙ κα! αί χιόνες δέν χρησιμεύουν 

μόνον εις το νά μάς κάμνουν—κυρίως 
ήμάς τούς νοτίους—νά τουρτουρίζοιμεν 
καί νά ζαρώνοιμεν εντός έπανωφορίιον 

καί νά ποθώμεν τήν επάνοδον τής άνοίςεως. Διά 
τους βορείους λαούς οι όποιοι οέν φοβούνται τόσον 
οσον ημείς τά δόιρα τού παγερού γέροντος, οί τα
γοί καί αί χιόνες είναι πηγή πλείστων διασκεδάσε- 
ων και σπόρτ. ’Αφήνω τά μπάνια καί τές βουτιές 
εις τάς παγιομένας λίμνας καί τούς τοταμ,ούς τά 
οποία έγειναν αρκετά δημοφιλή επ’ εσχάτων άν κρί- 
νωμεν ατό τάς εικόνας τών ήρώων καί τών ήριοιδων 
αί όζοίαι παρελαύνουν εις τάς εφημερίδας ατό και
ρού εις καιρόν. Βουτιά εις τούς ταγούς ή ύτό 
τούς ταγούς δεν τιστεύομεν νά είναι ευχάριστος 
αφού κάτοτε καί αυτά τά ψάρια παγώνουν καί αύ- 
τα! δέ αί φώκαι τόν χειμώνα προτιμούν νά έςέλθουν 
εις τήν παραλίαν έκ τών ’Αρκτικών Οαλασσούν. 
’Αληθούς τρέπει νά έχη τις οέρμα φούκης διά νά 
τολμήση νά κάμη τό λουτρόν του εις τούς πάγους.

'Ττάρχουν όμως τόσα άλύ,α στόρτ, τά όποια 
δέν είναι τόσον φοβερά, οποις ή παγοδρομία, μέ τάς 
άπειρους έκδοχάς της, τά σκι, τά έλκηθρα κτλ. 
Εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί τόν Καναδάν εν 
άπό τά προσφιλέστερα καί ιόραιότερα χειμερινά 
στόρτ είναι ή παγοτλοια, διά νά όνομάσωμεν τοι- 
ουτοτράτοις, έκ.εϊνο τό όποιον ’Αγγλιστί λέγεται 
Ice-Yachting. Σ υνίσταται δέ αύτη εις τό νά δια- 
σχίζη τις τάς ταγωμένας εκτάσεις έτί καταλλήλου 
πλοιαρίου φέροντος μεγάλα ιστία τά όποια πληροί 
ό άνεμος. Τό ούτοι ύτό τών ανέμων ούΟούμενον 
σκαφίδιον δύναται εις τό λείον τών παγοιμένιον λι
μνών καί ποτάμιόν ν’ άναπτύςη μεγίστην ταχύτητα, 
πολλάκις προτρέχον καί αυτού τού ανέμου. ΤΙ 
συνήθης ταχύτης είναι 70—75 μίλια την ώραν, 
άλλ’ ύπό εύνοϊκάς περιστάσεις δύναται νά καλύψη 
έκτασιν 85 καί 90 μιλίων εντός μιας ώρας.

Εις τήν Ευρώπην δέν είναι άγνωστον τό είδος 
τούτο τής διασκεδάσεως. Ε!ς τήν Φιλλανδίαν, 
τάς Σκανδιναυϊκάς χώρας, τήν 'Ολλανδίαν καί 
αύτήν τήν ’Αγγλίαν, συναντά τις τά παγόπλοια 
ταύτα, άλλα τά Ice yachts έλαδον τήν μεγαλει- 
τέραν αύτών άνάπτυξιν έν ταίς Ήνωμέναις Π,ολι-
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τείαις καί Καναδά. Φαίνεται ότι εις τό Δυτικόν 
ήμισφαίριον υπάρχουν μεγαλείτεραι καί καταλλη- 
λότεραι παγωμέναι έκτάσεις. 'Ο Καναδάς κατά 
τόν χειμώνα είναι εις πλείστα σημεία εις άπέραντος 
παγοιμένος ώκεανός, τό ίδιον δέ δύναται νά λεχθή 
διά τούς εκτεταμένους λειμώνας τού West τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών, διά τάς μεγάλας λίμνας 
καί τούς ποταμούς, καθώς καί διά τούς όρμους τών

βορείων Πολιτειών τών οποίων τά ύδατα πήγνυν- 
ται κατά τόν χειμώνα.

Τό σπόρτ τής παγοπλο’ας είναι άρχαιότατον. 
'Υπάρχει ιστορική μαρτυρία ότι διεξήγετο καθ’ 
έκαστον χειμώνα εις τό επί τού Χόοσωνος Pough
keepsie άπό τού 1790 καί εντεύθεν. Τούτο δέν 
σημαίνει ότι τό παιγνίδιον ήτο άγνωστον εις τόν 
νέον κόσμον προ τής ήμερομηνίας ταύτης. ’Εν 
έτει 1SS1 έλαοονχώραν οί πρώτοι διεθνείς αγώνες 
τών ice-yachts. 'Η ναυπήγησις τών πλοιαρίων 
έχει μεγάλως τελειοποιηθή, τό δέ κόστος των ποι
κίλλει άναλόγως τού μεγέθους καί τής επεξεργα
σίας. ’Έχουν ώς έπί τό πλεΐστον σχήμα V. Τό 
σύνηθες μήκος των είναι 40 ποδών, δύνανται δέ νά 
περιλάδουν 6—7 έπιδάτας. 'Ο διασημότερος ναυ
πηγός ice boat είναι ό έν Poughkeepsie αρχαίος 
οίκος τών Buckhout άπολαύων παγκοσμίου 
φήμης.

ΕΙΔΑ

Είδα τή θάλασσα άγρια 
Νά δέρνουν τά στοιχεία’
Τον Ονητδν άγριώτερα 
Tbv δέρνει ή Δυστυχία.

Είδα τδ χειμωνιάτικο 
τής πλάσει,>ς μαράζι’
Tb Ονητδ ςοδερώτερα 
Ή ’Αρρώστια μαραγκιάζει.

Είδα τή γή άπ’ τήν άνοιϊι 
Νά λάμπρ σά ρουμπίνι’
Tb Ονητδ λαμπερώτερα 
Φωτίζει ή Καλωσύνη 1

(ΤαμΒοι καί ’Ανάπαιστοι) Κ. Π ΑΛΑ Μ ΑΣ
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ΥΠΟ ΤΟΠ ΤΡΟΠΙΚΟη ΟΥΡΠΠΟΠ
EjRPAA Υ τό βήμα βαδίζει κοπκοδώς 

πρός τον πολιτισμόν ή Νότιος Άμερι- 
■/.ή, σύρουσα όπισΟέντης τά βαρέα δε-

___ σμά τής προγονικής νωΟρότητος, τής
άμαΟείας καί τών βιολογικών μειονεκτημάτων τών 
λαών της. Έκ τών δύο ’Αμερικανικών γιγάντων, 
τού βορείου καί τον νοτίου, ο -πρώτος εΐση/.Οεν από 
τών αποικιακών σχεδόν ημερών εις το στάδιον τον 
πολιτισμού καί άμιλλά- 
ται τώρα μετά προοδευ- 
τικώτερατών εθνών δι- 
εκ δικών τά πριοτεΤα, 
ενώ ό δεύτερος μόλις 
από τών τελευταίων δε
καετιών ήρχισε κατα- 
βάλλων κάποιαν προσ
πάθειαν όπως κινηΟή.
’Αμέτρητος ή διαφορά 
μεταξύ τών δύο τμημά
των τού δυτικού -ημι
σφαιρίου. ’<) Άγγλο- 
σαςωνισμός επετέλεσε 
θαύματα εις τό βόρειον 
ήμισυ, ενώ ό Αατινι- 
σμος έμεινεν έπ! αιώνας 
κοιμώμενος εις τό νό
τιον έο’ όσον αί χειρα- 
φετηΟεϊσαι Άγγλικαί 
άποικίαι άνεπτύσσοντο 
εις τήν μεγαλητέραν 
καί εύδαιμον εσ τ έ ρ α ν 
Δημοκρατίαν τού κό
σμου. Ό Λατινισμ,ος 
ούτε έξ άποστάσεοις ή- 
δυνήΟη νά άκολουΟήση 
τόν Άγγλοσαξωνισμόν 
εις τήν ’Αμερικήν. Πρέ
πει έν τούτοις νά όμο- 
λογηΟή ότι ο! όροι τού 
διαγωνισμού ήσαν έντε- 
λώς άνισοι. Μέχρι ση
μείου τινός ή νοτιαμερι- 
κανική όπισθοδρομικό-

της έχει τά έλαορυντικά της. Το νά άρνηΟή 
καθ’ ολοκληρίαν τήν ενοχήν τού Αατ 
αδύνατον. Άλλ’ άο’ έτέρου δέν δύνα 
οληΟή τό δυσμενές τών συνθηκών ύπΐ 
ό κατηγορούμενος είχε νά έπιτελέση 
σμόν του εις τόν νέον κόσμον. Έν προ 
ματολογικοί λόγοι ήσαν καί έςακολου 
σοβασώτατον πσόσκομαα είσ τήν πσόο:

τής Χοτιαμερικανικής ήπείρου. Έ
ινί'μο j είναι τχημα/
:ται να -αρα- λαών ί
ο τάς όττο'ας μα τώ

τον τ:ροορ'- σχεοον
ότοις, οί /.λι- cr/.ήν,
ιΟοΰν νά είναι ΓΙρέττε
ο ον τών λαών οτι το
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ίύτων εις έν μέγα έθνος κατά τό παράδειγ- 
'] Ινωμένων Πολιτειών. ’Ανυπέρβλητοι 

φυσικοί φραγμοί χωρίζουν τήν Νο-ιον Άμε- 
>ς καί τήν Κεντρώαν, εις ιδιαιτέρας χώρας, 

δε νά ύπολογισΟή επίσης τό γεγονός 
Αατινικον αίμα τών Εύρωπαίων άποίκων 

έκινούνευσε νά χαΟή 
εις τήν άνάμιςίν του μέ 
τούς πολυπληθέστα
τους ιθαγενείς κατοί
κους καί μέ τούς έκ τής 
’ Α φ ρ ική ς είσαχΟ έντας 
μ α ύ ρ ο υ ς. I Ιαρ’ όλα 
όμως τά μειονεκτήματα 
τ α ύ τ α ή Λατίνι κή ’ Α μ ε- 
ρική άφ' οτου άουπνίσΟη 
καί ήρχισε βαδίζουσα 
επί τής οδού τού πολι
τισμού δεικνύει έν τή 
βραδεία προόδω της 
μίαν ενθαρρυντικήν στα
θερότητα προσπάθειας. 
’Από τών αρχών μάλι
στα τού παρόντος αίώ- 
νος παρατηρείται ση
μαντική έπιτάχυνσιςτής 
προόδου, γινόμενη αι
σθητή ίδιους εις τάς εύ- 
ρωπαϊζούσας όλίγας 
μεγαλουπόλεις τών νο
τίων Δημοκρατιών. 
’Ενώ ό πολύς λαός έξα- 
κολουΟεΐ νά είναι κατά 
τά τρία τέταρτα ή κατά 
τά τέσσαρα πέμπτα 
αγράμματος, α! άνώτε- 
ραι τάξεις έπιδίδονται 
τώρα μ.έ πολύν ζήλον 
εις τά γράμματα καί εις 
τάς έπιστήμας, σχημα- 
τίζεταιδέουτωεΤςπυρήν
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διά τήν βαθμιαίαν μόρφωσιν καί άνάχτυξιν τού συν
όλου. Τό χλέον εύοίωνον σημείου είναι ή παρατη
ρούμενη αχό τίνος χοιοτική βελτίωσις καί σταθε- 
ράτης τών κυβερνήσεων τών κυριωτέρων τριών 
Δημοκρατ.ών τής Νοτίου ’Αμερικής. Ή Βραζι
λία, ή ’Αργεντινή καί ή Χιλή άχηλλάγησαν αχό 
χολλοΰ τών καταστρεχτικών έχαναστάσεων αί 
όχοϊαι ήσαν άλλοτε ρουτίνα καθ’ ολην τήν Νότιον 
’Αμερικήν, όχως είναι τώρα εις τήν Κεντρώαν 
’Αμερικήν καί δή εις το Μεξικύν. Πολιτικώς, 
κοινωνικώς καί οίκονομικώς χαρουσιάζουν διαρκή 
βελτίωσιν. Ταυτοχρόνως διά τής ένθαρρύνσεως 
τής μεταναστεύσεως άντεχεςέρχονται τιόρα έχιτυ- 
-χέστερον κατά τοϋ κινδύνου τής έκφυλίσειος όστις 
ήχείλει τούς λαούς αυτών συνεχεία τής αριθμητι
κής ύχεροχής τών ’Ινδών, τών Μαύρων καί τών 
μιγάδων. Καί διά τάς τρεις αύτάς Δημοκρατίας 
δύναται νά λεχΟή ότι έχουν είσέλΟη όριστικώς εις 
τον δρόμον κάχοιου ιστορικού χροορισμοϋ.

Τό μέλλον τών δύο κυριωτέρων Δημοκρατιών, 
τής Βραζιλίας καί τής ’Αργεντινής, είναι άχεριό- 
ριστον άν έςακολουθήση ή χαρατηρουμένη κατά 
τά τελευταία έτη χροσχάΟεια αυτών όχως εισαγά
γουν καί διαδόσουν τον χολιτισμόν με όλα τά αγα
θά του εις τάς αχανείς καί αραιότατα κατιρκημένας 
εκτάσεις τού, έσωτερικού των, όχου ή φύσις εύρί- 
σκ,εται ακόμη κατά μέγιστον μέρος εις χρωτόγο- 
νον κατάστασιν καί ο! κάτοικοι διάγουν κατά τό 
μάλλον καί ήττον άθλιον βίον έν τή άμαθεία τιον. 
Ή έκ χαντός τόχου χροσέλκυσις χλειόνων μετα- 
ναστών φαίνεται ότι είναι ή μεγαλητέρα ανάγκη 
τών άχεράντων αυτών χωρών έν τώ χαρόντι. 'II 
άΟροωτέρα μετανάστευσις χρειάζεται χρωτίστιος 
διά νά λυθή τό μέγα χρόδλημα τής φυλετικής συ- 
στάσεοις τοϋ χληθυσμοΰ. Ή αναλογία τών μαύ- 
ρων, τόόν ’Ινδών καί τών μιγάοιον είναι εισέτι ύχερ- 
μέτριος μεγάλη χαρά τήν ένίσχυσιν τού ρεύματος 
τής μεταναστεύσεως κατά τάς τελευταίας δεκαε
τίας. Άχαιτείται άφ’ ετέρου σημαντική χΰκνω- 
σις τοϋ χληΟυσμού διά τήν δάμασιν καί τήν έκ- 
μετάλλευσιν τής άγριας φύσεως, ή όχοία έλ- 
Xeίψει αρκετών εργατικών χειρών καί έχιχειρη- 
ματικότητος είναι κατά μέγα μέρος έγκαταλελειμ- 
μένη εις τήν τύχην της καί εις τάς ιδίας αύτής 
όρέξεις. "Οταν εις τά 1832 ό Δαρδΐνος χεριηγού- 
μενος τήν Βραζιλίαν χάριν έχιστημονικών χαρα- 
τηρήσεων έϋαύμαζε τήν άχεριόριστον σχεδόν ευ
φορίαν τής άτέρμονος χώρας, έγραφεν εις τό ση
μειωματάριου του: «Εις μίαν έχοχήν τοϋ μέλλον
τος χόσον τεράστιον χληθυσμόν Οά συντηρή αυτή

ή χώρα!». 'Ο χληΟυσμός τής Βραζιλίας ύχερέ- 
δαινε τότε τά τέσσαρα καί ήμισυ εκατομμύρια. 
Μετά χάροδον όμως τριών σχεδόν γενεών δεν ύχερ- 
δαίνει σήμερον τά δεκαοκτώ εκατομμύρια, χαρά 
τήν μετανάστευσιν, ένώ εις τό αύτό διάστημα ό 
χληΟυσμός τών Ηνωμένων ΙΓολιτειών ύχεροκτα- 
χλασιάσΟη. Καί είναι ή Βραζιλία μεγαλητέρα κατ' 
έκτασιν τών Ηνωμένων Πολιτειών άνευ της Άλά- 
σκας. Έκ τών δεκαοκτώ έκατομμυρίιον τού σημε
ρινού χληΟυσμού τής Βραζιλίας μόνον 8,000,000 
είναι λευκοί.' Οί μιγάδε; ύχερδαίνουν τά εξ εκα
τομμύρια καί ο! μαύροι ανέρχονται εις 2,500,000 
χερίχου, οί δέ ’Ινδοί εις 1,500,000. Εις κάχοιαν 
έχοχήν τοϋ μέλλοντος άναμφ Ιούλιος ή χλουσία 
αυτή χώρα Οά τρέφη εκατόν τουλάχιστον εκατομ
μύρια κατοίκων, αλλά τις οίδε χοτε Οά ελΟη εκεί
νη ή έχοχή. Έκ τών χόλεων της Βρα-ίλιας τρεις

μονον έχουν χληθυσμόν άνι,ι τών εκατόν χιλιά
δων. '11 χρωτεύουσα 1’ίον Ίανέίρον (τό χλήρες 
11 ορτογαλικόν όνομα τής χόλεως είναι Sao Se- 
liast.iao ilo Iΐio do .lanoirol έχει άνω τών έξα- 
κοσίων χιλιάδων κατοίκων. 'II δεύτερα χόλις τής 
Δημοκρατίας, Salvador, έχει χερί τάς 250,000, 
καί ή τρίτη, Recife, 150,000. Έκ τών άλλων 
χόλεων ή μεγαλητέρα, Sao l’aolo, έχει S5,000 
καί αί λοιχαί κάτω τών ο(),000.|ιγ

'II ευφορία τού εδάφους τής Βραζιλίας είναι 
χαροιμιιίιδης. 'II έκμετάλλευσις όμως τών καλ
λιεργημένων εκτάσεων είναι άνηλεής καί εντελώς 
αμέθοδος. Οί καλλιεργηταί είναι άστοργοι χρός 
τήν μητέρα γήν, άφήνοντες αυτήν νά έξαντληθή 
βαθμηδόν. 'IIτεχνητή λίχανσις είναι σχεδόν άγνω- 
στος, ένώ ή χώρα έχει έν αφθονία όλα τά στοιχεία 
τής χαραγωγής λιχασμάτων. ’.\νατρέχοντες εις 
τό σημειωματάριου τοϋ Δαρδίνου εύρίσκομεν τήν 
χληροφορίαν ότι είς Βραζιλιανός γαιοκτήμων ό 
όχοίος τον έφιλοςένησεν είς τήν ostaneia του συνε- 
κόμισεν άχό σχοράν τριών σάκκων όρύζης έξακο- 
σίους χεντήκοντα σάκκους κ.αί άχό ένα σάκκον 
όσχρίων όγδοήκοντα σάκκους. Τώρα χαρατηρεί- 
ται διαρκής έλάντωσις τής χαραγιογικότητος τοϋ 
έδάφους διά τούς λόγους τούς όχοίους άνεφέραμεν 
άνωτέρο). Ό καφές είναι τό κυριώτερον χροϊόν τής 
χώρας, ή δε χαραγομένη χοσότης ϋχερδαίνει τήν 
χαραγωγήν χάσης άλλης χιόρας. Δεύτερον μετα- 
ςύ τών Βραζιλιανών χροϊόντων έρχεται τό καου
τσούκ. Ζαχαροκάλαμον, βάμδαξ, καχνός, κακά
ου καί όχώραι τών τροχικών κλιμάτων χαράγονται 
έχίσης είς μεγίστας χοσότητας. ΙΙεριέργως όμως 
ό σίτος δεν ευδοκιμεί εις τό υγρόν κλίμα τής Βρα
ζιλίας, καί μέγα μέρος τής καταναλισκομένης χο- 
σότητος είσάγεται έκ τής ’Αργεντινής. Ό αραβό
σιτος έχιτυγχάνει μόνον είς τά ξηρότερα υψηλά 
μέρη, άλλ’ ή καλλιέργειά του είναι χεριωρισμένη 
έλλείψει έχαρκών καί εύΟηνών μέσων συγκοινωνί
ας μεταξύ τού έσωτερικοϋ καί τών χόλεων τής 
χαραλιακής ζώνης. ’Αλλά καί. ή κατανάλωσις 
τών δημητριακών είναι έξίσου χεριωρισμ,ένη. Οί 
χωρικοί καί οί άγρόται μόνον έξ ακοής γνωρίζουν 
τον άρτον τών χεχολιτισμένων χωρών. Είς τον και
ρόν τής χεριηγήσεως τοϋ Δαρδίνου ή μόνη τροφή 
των ήτο τό κρέας. Τά αγροτικά δείχνα τά όχοία 
χεριγράφει ό ’’Αγγλος φυσιοδίφης ήσαν χεριεργό- 
τατα. Είς τήν μεγάλην αίθουσαν τής έχαύλεως 
τοϋ γαιοκτήμονος χαρετίθετο έχί τεραστίας τρα- 
χέζης είς όλόκληρος βούς ψητός ή βραστός, άχό

Copyright by Newman Traveltalks and Brown and Dawson, N. Y.
Ο ΓΡΑΦΙΚΟΤΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣ TOY BOTAFOGO ME TO ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ ΟΡΟΣ 

PAO DE ASSUCAR (Ζαχαρόψωμον).

Α
.Π
.Θ
.



22 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΤΑΛΝΊΊΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1917

Copyright by Newman Traveltalks and Brown and Dawson, X. Y.

Η ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ TOY RIO DE JANEIRO, AVENIDA RIO BIANCO.

τόν όποιον μόνον τό δέρ
μα καί τα έντόσθια ελει- 
πον. Πέριξ τής τραπέ- 
ζης έκάθηντο τα μέλη 
τής οικογένειας, οί φι
λοξενούμενοι ταξειδιώ- 
ται καί οί έργάται— 
πλήν τών δούλων—οί 
όμοιοι έσυρον άπό τήν 
ζώνην τάς ίδιας μαχαί- 
ρας με τάς όττοίας έφό- 
νευον ή ήμύνοντο κατά 
τών ληστών, καί έπετί- 
θεντο κατά τοϋ βοός κό- 
πτοντες μεγάλα τεμά
χια καί τρώγοντες έκ 
τής παλάμης των ελλεί
ψει πινακίων. 'Ο βοϋς 
κατεδροχθίζετο χιορίς 
ψυχίον άρτου. Σήμερον 
όμως ή δίαιτα τών χωρι
κών εγεινε πολυπλοκω- 
τέρα, διότι τρώγουν εί
δος άρτου ίδικής των 
έφευρέσεωςείςτοϋ οποί
ου τήν κατασκευήν οϋ- 
δένα ρόλον παίζει ό σί
τος ή άλλο τι έκ τών δη
μητριακών. 'Ο εθνικός 
Βραζιλιανός άρτος 
κατασκευάζεται άπό τήν 
χονδροαλεσμενην ρίζαν 
τής μ α ν δ ι ό κ α ς, 
τήν ιδίαν ρίζαν άπό τήν 
όποιαν παράγεται ή τα- 
πιόκα. Περιέργως δε μία σταγόιν τοϋ χυμού τής 
μανδιόκας είναι ικανή νά φονεύση τόν άνθρωπον με 
τήν δηλητηριώδη ένεργειάν της. Τάζώατάόποια 
διαπράττουν τό σφάλμα νά δαγκάσουν τό φυτόν 
αυτό καί νά ροφήσουν τόν χυμόν του τιμωρούνται 
διά θανάτου. Ή προσθήκη τού ιδιορρύθμου αύτοϋ 
άρτου εις τό Βραζιλιανόν έδεσματολόγιον δεν έγει- 
νεν άνευ ανάγκης, διότι τά κρέατα δέν είναι πλέον 
τόσον άφθονα όσον εις τόν καιρόν τοϋ Δαρδίνου, ό 
οποίος βέβαιοί ότι εις κάθε επαυλιν έσφάζετο 
άνελλιπώς εΤς τούλάχιστον βοϋς καθ’ ήμέραν 
άνεξαρτήτως τοϋ αριθμού τών δαιτυμόνοιν, καί ότι 
παρεκάθησεν έπίσης εις άγροτικά δείπνα εις τά 
όποια παρετίθεντο ταυτοχρόνως πλήν τοϋ άπαραι- 
τήτου βοός ολόκληροι δορκάδες, στρουθοκάμη
λοι καί χοίροι. Τώρα ή αφθονία έκείνη άνήκει πλέ
ον εις τήν ιστορίαν, ή δέ Βραζιλία εισάγει μέρος 
τών κρεάτων τά όποία καταναλίσκει έκ τής ’Αρ
γεντινής καί τής Ούραγουάης. 'Υπολογίζεται 
ότι υπάρχουν καθ’ όλην τήν χώραν είκοσιπέντε

περίπου εκατομμύρια βοών—αριθμός ανάξιος σχε
δόν λόγου λαμδανομενων ΰπ’ όψιν τάιν άπεράντων 
φυσικών νομών της Βραζιλίας. 'Η κτηνοτροφία δεν 
παρηκολούθησε τήν γενικήν άνάπτυξιντής χιόρας' 
είναι έντελώς δυσανάλογος προς τό μέγεθος της.

Ή μεγάύ.η πληγή τής Βραζιλίας είναι οί δύο 
κυριώτεροι ποταμοί της, ό Άμαζιην καί ό Λά- 
Πλάτας. Τά ΰδατά των κατά τήν μακράν έποχήν 
τών βροχών πλημμυρίζουν έτησίοις άπ’ άκρου εις 
άκρον σχεδόν τήν πεδιάδα τοϋ Άμαζώνος καί έν 
μέρει τήν τοϋ Λά-Πλάτα. ’Εκτάσεις χιλιάδων τε- 
τραγωνι κών μιλιών μεταβάλλονται εις λίμνας 
άποκρυπτομένας είς πολλά μέρη τελείους άπό τά 
πυκνά καί σύσκια δάση τά όποία κατέχουν τήν πε
διάδα τοϋ Άμαζόνος καί έν μέρει τήν τοϋ Λά- 
Πλάτα. Αί σχηματιζόμεναι δασολίμναι είναι εις 
πολλά μέρη πλωταί. Καί ένώ αί απέραντοι πεδι
άδες σήπονται, ούτως είπεΐν, έκ τών υοάτων τής 
πλημμύρα: καί τών βροχών—ή έτησία πτώσις τής 
βροχής ΰπερδαίνειτά δύο μέτρα—ή υψηλή χώρατόύν

όροπεδίο>ν κατά μέγα 
μέρος φλέγεται έκ τής 
δίψης. Ή άνομδρία εί
ναι απόλυτος σχεδόν 
έκεί. Μόνον είς τό ανα
τολικόν καί είς τό δυτι
κόν όκρον τών όροπεδί
ων πίπτει μέτρια βροχή, 

ότ:οία δίδει ζωήν είς 
έντελώς διάφορα 

χαμηλής χώ
ρας, ή δροσίζει τήν χλό
ην πλουσίων νομών. Τά 
αύχμ,ηρά οροπέδια είναι 
ιός έπι το πλεϊστον βρα- 
χο'ίδεις έρημοι, όπου ή 
γονιμότης τής φύσεοις 
ήττάται τελείως έκ τής 
καυστικότητος τού ήλι
ου καί έκ τής ξηρασίας. 
Ό Γάλλος περιηγητής 
καί φυσιοδίφης d’Or- 
bigny λέγε; ότι ή Βρα
ζιλία είναι βελτιωμένη 
έκδοσις τής Κεντρίνας 
Αφρικής μέ οόσιν Σα
χάρας. Καί έπειδή 
έμνημονεύσαμεν τό όνο
μά του άς άναφέρωμεν 
καίτήνπαρατήρησίντου : 
ότι πολλάκις ευρισκό
μενος κανείς έντός τοϋ 
Βραζιλιανού δάσους ΰπ ο 
μετρίαν βροχήν μένει 

άδροχος ένεκα τής έξατμίσειος τοϋ όμδρου κατά 
τήν έπαφήν προς τά θερμά έκ τών ή λιακών ακτινών 
φύ7Λα τούν δένδρων. Αυτά καί άλλα περίεργα πα
ρουσιάζουν τά τροπικά κλίματα. Τά δέ δάση 
είναι άπό τά θαυμασιώτερα έργα τής φύσεοις. Παν
ύψηλα δένδρα, κατά κανόνα σχεδόν ‘λευκόφλοια 
καί περιπεπλεγμένα τόσον μέ τούς συμπλεκομέ- 
νους κλάδους τιον, όσον καί μέ τά πολυειδή παρά
σιτα τά όποία άναρριχώνται είς τούς κορμούς τοιν 
καί έξαπλοΰνται άπό δένδρου εις δένδρον. Τό πά
χος τών κορμών είναι συνήθιος δυσανάλογον πρός 
τό ύψος. Δένδρα τών όποιων αί υπερήφανοι κορυ- 
φαί άνατείνονται είς ύψος 100 — 120 ποδών 
έχουν πάχος μόύ,ις τεσσάρων έιος πέντε ποδών. 
’Απαντώνται όμως καί πολύ ογκωδέστερα δένδρα. 
Είς περιηγητής βεόαιοί ότι είδεν είς τόν ποταμόν 
Παράνα έν κανού μήκους 70 ποδών κατεσκευα- 
σμένον άπό ένα καί μόνον όγκοιδέστατον καί μα- 
κρότατον κορμόν, τοϋ όποιου τό αρχικόν μήκος

(Ή συνέχεια είς τήν 32αν σείάοα )
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Χάχων, 6 τής Σουηδίας Γουσταϋος χαΐ δ τής Δανίας Χριστιανός.

ΕΙΣ την ν.ήρυςιν τοΰ ά^ολλευμοΰ oca των ύτ:ο- 
βρυχίων ή Γερμανία δέν άφήκε καμμίαν διέξο

δον διά τάς Σκανδιναυϊκάς χώρας. “Ολα: αί ()ά- 
λασσαι χεριξ τής Σουηδίας, τής Νορβηγίας καί 
τής Δανίας χεριελήφΟησαν εις τήν «ζώνην τού πο
λέμου» χωρίς -/.αμμίαν ανοικτήν οδόν διά τάς συγ- 
*/.οινο)νιας τών τρκον χο>ρών ττρ6c τον Ιςο) y.ojjiov. 
Ουτο) όχι μόον μέ τους εχθρούς τής Γερμανίας δέν 
δόνανται νά έχικοινωνήσουν διά θαλάσσης, άλλ’ 
ούτε ττρός τάς ούδετέρας χώρας δόνανται νά αν
ταλλάξουν τά χροϊόντα των. 'II άχομόνωσίς των 
ά-δ θαλάσσης είναι χλήρης.

Κατόχιν κοινής συνδιασκέψεων τών ττρι.>0υ
πουργών των εν Στοκχόλμη αί τρεις Σκανδιναυ- 
ϊκαί χώραι διεμαρτυρήΟησαν έντόνι,ις χρός τήν 
Γερμανίαν διά ταυτοσήμου διακοινώσεως κατά τού 
άχοκχεισμοΰ, τον όχοίον έχαρακτήρισαν ώς παρά
νομον. Της συνδιασκεψεως τών χρωΟυχουργών 
χροηγήΟη συνάντησις τών Σκανδιναυών Βασιλέ- 
ων, οί όχοίοι συνεζήτησαν τά διάφορα κοινά προ
βλήματα τών συγγενών χωρών ών άνάσσουσι. Αί 
συσκέψεις αύται καί το κοινόν χρός τήν Γερμανίαν 
διάβημα έΟεωρήΟησαν ώς ενδείξεις στενής χροσεγ- 
γίσεως τεινούσης εις τήν ϊδρυσιν τής Σκανδιναυ- 
ϊκής ένώσεως, ήτις χραγματοχοιουμένη 0ά άχετέ- 
λ.ει σχουδαϊον χολιτικόν χαράγοντα εις τήν Βό
ρειον Εύρώχην.

Τήν ’Αμερικανικήν διακοίνωσιν έδέχΟησαν 
ψυχρώς αί Σκανδιναυϊκαί χώραι. ΤΙ Σουηδία 
άχήντησεν οτι ή Κυβέρνησις τών ΤΤνιομένων Πολι
τειών εις τάς χροσχαΟείας της οχως έχισχεύσκ τό 
τέλος τού χολέμου εξέλεξε μέσα αντίθετα χρός τάς 
άρχάς τάς διεχούσας τήν χολιτικ.ήν τής Σουηδι
κής Κυβερνήσεως. Έτονίζετο έν τή άχαντήσει οτι 
ή στάσις τής Σουηδίας άχ’ άρχής τοΰ χολέμου 
ΰχήρξεν άχολύτους οΰδετέρα καί αμερόληχτος καί 
6ά εξακολούθηση νά είναι τοιαύτη. Μένουσαι ού- 
δέτεραι αί Σκανδιναυϊκαί χώραι έλχίζουν νά φα

νούν χρήσιμοι χρός έχίσχευσιν τής ειρήνης, ενώ 
άκολουΟούσαι τήν ’Αμερικήν καί διακόχτουσαι 
τάς διχλωματικάς σχέσεις χρός τήν Γερμανίαν ()ά 
ηΰξανον χιΟανώς τον αριθμόν τών έμχολέμων χω

ρών. Ώς έκ τούτου χεριωρίσΟησαν εις τήν έντονον 
άλλα τυχικήν κατ’ ουσίαν διαμαρτυρίαν των χρός 
τήν Γερμανίαν, χωρίς νά άχειλήσουν διακοχήν 
τών διχλωματικών σχέσεων.

ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

Κ
ΑΤΙ τι άχείρως τρομερώτερον αχό τάς 

βόμβας τών έχιδρομικών Ζέκχελιν έδο- 
κίμασαν οί κάτοικοι τού Λονδίνου μίαν 
νύκτα τοΰ χαρελΟόντος μηνός, όταν εν

αχό αναρίθμητα εργοστάσια τών χυρομαχικών τής 
’.Αγγλίας άνετινάχΟη μέ κρότον χιλίων κανονιοβο
λισμών. ΤΙ χόλις ολόκληρος τοΰ Λονδίνου έσεί- 
σΟη μετά τών χροαστείων της, καί οί έντρομοι κά

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ.·—Copyright by American Press Association

τοικοι είδον τον ουρανόν χυρχολούμενον. Τίτο ή 
έβδομη χερίχου έσχερινή ώρα δταν ήκούσΟη ό 
κρότος τής χρώτης έκρήξεως, μετά τήν όχοίαν 
έχηκολούΟησαν τρεις ή τέσσαρες άΤλαι. "Οσοι εύ- 
ρίσκοντο χλησίον τοΰ Ί’αμέσεως είδον ταυτοχρά- 
νως μετά τής χρώτης έκρήξεως οϋρανομήκεις 
φλόγας καί νέφη καχνοΰ χέραν τών άχοβαΟρών, 
όχου σειρά οικοδομών έγινετο ταχέως χαρανάλωμα 
τοΰ χυρός. Τέσσαρα μεγάλα βιομηχανικά εργο
στάσια καί χολλά μικρότερα ήνωμένα εις εν τερά
στιον έργοστάσιον χυρομαχικών κατεστράφησαν 
έκ τών έκρήςεων ή έκ τής χυρκαϊάς ή όχοία έχη- 
κολούΟησε. Τήν αυτήν τύχην εύρον ολόκληροι 
σειραί εργατικών οικιών. Τά άνΟρώχινα θύματα 
τής καταστροφής άνήλΟον εις τρεις έκατοντάδας. 
Ή σαν κατά τό χλεϊστον χαϊδες, γυναίκες καί κο
ράσια. Ή καταστροφή χροεκλήΟη έκ χυρκαϊάς 
έκραγείσης εις τό διαμέρισμα τής κατασκευής τής 
δυναμίτιδος. Δέκα λεχτά μετά τήν άνακάλυψιν 
της χυρκαϊάς έχήλΟεν ή χριότη τρομερά εκρηξις. 
Χωρίς τήν μεσολάβησιν τοΰ μ,ικροΰ αϋτοΰ χρονικού 
διαστήματος τά θύματα 0ά άνήρχοντο εις χολλάς 
χιλιάδας, διότι αν και εις τό έργοστάσιον όλίγι- 
στοι έκ τών έργατών εΰρίσκοντο κατ’ έκείνην τήν 
ώραν, εις τάς χέριξ έργατικάς οικίας αί όχοϊαι κα
τεστράφησαν χολυάριΟμοι οίκογένειαι 0ά εϋρισκον 
φρικώδη θάνατον αν δέν έσχευδον νά έξέλΟουν εις 
τούς δρόμους καί νά άχομακρυνΟοΰν. Καί χάλιν 
όμως χολλοί έμειναν όχίσω έν τή γενική συγχύσει 
καί άχώλεσαν τήν ζωήν των έν τή μεγάλη κατα
στροφή ή ΰχέστησαν άκριοτηριασμούς, καί άλλας 
σοδαράς κακώσεις. ”Λνω τών εξήκοντα οικιών έν 
όΰ.ω κατεστράφησαν χλήν τών έργοστασίων. Στέ- 
γαι καί τοίχοι άνετινάχΟησαν καί χατώματα κατέ- 
χεσαν θάψαντα χολλαχοΰ τούς ένοικους ΰχό σω
ρούς έρειχίων.
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ΣΤΕΨΙΣ τοϋ Kac'apoca"'.‘>,l(i)i Καρό
λου y.α! τής Καισαροοασιλίσσης Ζίτας 
έγένετο τήν 30 Δεκεμβρίου εν Βουδα
πέστη μετά πομπής έχοΰσης τήν αρχήν 

της εις παλαιά έθιμα. ΙΙολλά μέρη τής συνήθους 
τελετής τής στέψεως, έν τούτοις, έδεησε νά παρα- 
λειφθώσιν ένεκα τοϋ πολέμου, άλλ’ ή πόλις ήτο 
αφειδώς σημαιοστολισμένη, τό σε αναπεπταμένο·/ 
διάστημα έμπροσθεν τοϋ Μητροπολιτικοϋ Χαοϋ 
ήτο έστολισμένον διά δυο θριαμβευτικών άψίδων.

Αί δύο Βούλα: συνη- 
θροίσΟησαν όμοϋ λίαν 
πρωΐ, άσσο τής Οης ϊόρας 
ψηφίσασαι άπό κοινού 
άπάφασιν νά λάβω σι μέ
ρος εις τήν Στέψιν συμ- 
φώνως στρος τό Σ υνταγ- 
ματικόν Δίκαιον.

Τό Βασιλικόν ζεϋ- 
γος, στ ρ ο π ε μ π ό μ ε ν ο ν 
ύπό τής ^ Ουγγρικής 
Σωματοφυλακής, έςήλ- 
Οε τών ’Ανακτόρων τήν 
9.30 στ. μ. έποχοΰμε- 
νον στ ρ ό ς τήν Μητρό- 
τσολιν, ένθα έγένοντο 
δεκτοί ύστό τοϋ Καρδι- 
ναλίο,τοϋ ’Αρχιεπίσκο
πο u και τοϋ κλή ρο υ, καί 
ώδηγήθησαν ε!ς τό πα- 
ρεκκλήσιον Αορέτου, 
ένθα ό Βασιλεύς ήμςιέ- 
σθη τόν μανδύαν και 
έζούσΟη τό ξίφος τού

τοϋ παρεκκλησίου τό Βασιλικόν ζεύγος προέβη 
εις τό Άγιον Βήμα, ένθα έκαθέσθησαν εστί τοϋ 
Θρόνου περιστοιχιζομένου ΰστο τών [όαριόνων τής 
Α ΰτοκρατορίας.

Ή τελετή τής Μεγάλης Λειτουργίας ήρςατο 
τότε, τοϋ Βασιλέως γονυπετήσαντος εις τάς βotO- 
μ.!δας τού Αγίου Βήμ,ατος. Ό αρχιεπίσκοπος τοϋ 
Καλόσα απευθυνόμενος στ ρ ό ς τόν Καρδινάλιον είστε 
/λατινιστί: Reverendissime pater, postulat
sancta mater eeclesia catholica ut praesen-

tem serenissimurn Carolum IV. ad dignita
tem Hungarian Regis sublevetis.

Ό Καρδινάλιος τότε ήρώτησΐ: Scites ilium 
dignum et utilem esse ad hanc dignitatem ? 
(Γνωρίζετε αυτόν ώς άίςιον κα! ώφέλιμον στρός τό 
άςίωμ,α τοϋτο;)

Ό Αρχιεπίσκοπος τοϋ Καλόσα άπήντησεν: 
Et novimus et credimus eum dignum esse 
ac utilem ecclesiae Dei et ad regimen regni. 

Μετά τούτο ό Παλατΐνος κόμης Τίσας έθεσε 
το Στέμμα έπϊ τής 
κ ε φ α λ ή ς το ϋ Βασι- 
λέως είπιόν: Accipe 
coronam (ΔέχΟητι τό 
Στέμμα). Τό Στέμμα 
έκρατεΤτο υπέρ τούς 
ι’ύμ,ους τής Βασιλίσσης, 
ήτις τότε ήγέρθη μετά 
τής ακολουθίας της καί 
διηυΟύνθη εις τό ’Ανά
κτορου. Ό Βασιλεύς, 
καθ’ ήν στιγμήν εΰρί- 
σκετο έπι τού Θρόνου, 
προεχείρισεν ϊππότας 
πολλούς άξιωματικούς 
οΐτινες είχον ιδιαιτέρως 
διακριθή εις τό πεδίον 
τής μάχης. Ύπό τόν 
κρότονδέτών τηλεβόλων 
καί τόν ήχον τοιν κωδώ- 
νων τής έκκλησίας, ο! 
παρευρεθέντες είς τήν 

Copyright Int’l Film Service. Ν. Υ. Στέψιν συνηθροίσθη-
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Πλατείαν απέναντι τής Μητροπόλεως, ένθα ό Βα
σιλεύς, έν πλήρει στολή, προυχώρησε προς την 
έξέδραν πρό τού συνηθροισμένου λαοϋ, φέρων τον 
Σταορδν έν τή άριστερφ, καί την δεξιάν ύψωμένην 
ϊνα λά6η τον Συνταγματικόν 'όρκον.

Την στιγμήν ταύτην όλον τό έν τή ’Εκκλησία 
πλήθος εις σύνθημα δοθέν παρά τού Κόμητος Τίσα 
έφώναξε τρίς Eljen ! Eljen! Eljen (τδ Ουγγρι
κόν ζήτω) καί όλοι οι κώδιονες τής Βουδαπέστης 
έκρότησαν τότε ένώ τά τηλεβόλα έρριψαν 100 
βολάς.

Τού Βασιλέως Καρόλου στεφθέντος καί καθε- 
σθέντος έπί τού θρόνου ήλθεν ή σειρά τής Βασιλίσ- 
σης Ζίτας έπί τής κεφαλής τής όποιας άπετέθη 
στέμμα—εν μικρόν στέμμα όνομαζόμεον τού ο’ικου 
τών Άψβούργων.

Μετά τούτο όΒασιλευς Κάρολος, ή Βασίλισσα 
Ζίτα καί όλη ή συνοδεία των άνεχώρησαν διά τον 
ναόν τού Αγίου Λαδισλάου.

Ό Βασιλεύς Κάρολος ήτο έφιππος συνοοευ- 
όμενος άπό λαμπράν συνοδείαν μεγιστάνων Μαγυ- 
άρων καί άνωτάτων λειτουργών τού κράτους, αύ- 
λικών καΟόις καί άπό μέλη τού έπιτελείου ένοεδυ
μένα τάς έπισήμους στολάς αυτών. "Ολοι δε ήσαν 
έφιπποι.

Τής πομπής προηγείτο μία ’ίλη τής Ουγγρι
κής φρουράς. Διεκρίνοντο ιδία αί στολαί τών 
Ούγγροιν εΰγενών τινές τών όποιων ήσαν άρχαιό- 
ταται κεκοσμημέναι διά χρυσού καί τιμίοιν λίθων. 
*0 Βασιλεύς Κάρολος έφόρει στολήν Αυστριακού 
στρατάρχου συνάμ,α δε τάν πατροπαράδοτον μαν
δύαν τών εύγενών Μαγυάρων. Είκοσι δύο έφιπ
ποι άρχιδούδες συνοδευόμενοι ύπό επισήμων καί 
υπαλλήλων τού κράτους προηγούντο τού άνοι- 
κτού οχήματος τής Βασιλίσσης Ζίτας τό όποιον 
έσυρον όκτιί) λευκοί ίπποι περιστοιχιζόμενοι ύπό 
ειδικού σώματος έφιπποί εύγενών. Είποντο πολυ
άριθμα οχήματα φέροντα τάς κυρίας τής τιμής αί 
οποϊαι ήσαν όλαι μέλη τής Ουγγρικής αριστοκρα
τίας. Ό κόμης ’Αλέξανδρος Άππονύϊ έκόμιζετό 
σκήπτρον, ό μπάνης ττς Κροατίας βαρώνος Ίβάν 
Σκερλέτς έκράτει τήν βασιλικήν σφαίραν. Έπί τής 
χρυσής ταύτης σφαίρας κεκοσμημένης δι’ άδα- 
μάντων ϋττήρχον κεχαραγμένα τά έθνόσημα τής 
Ουγγαρίας καθώς καί ό θυρεός τού οίκου τής Άν- 
δεγαυΐας.

Ό Κόμης Τσέρκονιτς έφερε τό βασιλικόν ξί
φος μέ τήν δίστομον λεπίδα, μήκους ενός μέτρου 
μέ λαβήν κεκαλυμμένην ξι’ ερυθρού βελούδου. Ή 
παράδοσις λέγει ότι τό ξίφος τούτο χρονολογείται 
άπό τού 1000 μ. X. έν τούτοις φαίνεται μάλλον 
προϊόν τού 16ου αίώνος.

Οί φέροντες τά βασιλικά εμβλήματα εβάδιζον 
εις τό μέσον μιάς φρουράς εκ πεζικού. Δωδεκάς 
εύγενών σημαιοφόριον έβάσταζε τάς σημαίας βαδί- 
ζουσα πεζή. Ό Βαρώνος Ζοζίκα έβάσταζε τήν βα
σιλικήν σημαίαν, ό δε κόμης Τζιράκη τό έθνικόν 
Ουγγρικόν λάβαρον. Δέκα άλλοι Ούγγροι έκρά- 
τουν τάς σημαίας τής Τρανσυλβανίας, τής Κροα
τίας καί τών άλλων υποκειμένων τή Ουγγαρία 
χωρών. Διάφοροι πρεσβεΐαι καί έπιτροπα! πόλε
ων άπετέλουν τήν ουράν τής πομπής τήν όποιαν 
έκλειον πολυάριθμοι ϊλαι Ουγγρικού ιππικού.

Ό Υπουργός τών Οικονομικών έρριπτε χρυ
σά καί αργυρά κερμάτια προς τον λαόν ή συλλογή 
τών όποιων ού μικράν επέφερεν αταξίαν.

Κατόπιν έσχηματίσθη ή πομπή τής Στέψεως 
ΐνα συνοδεύση τον Βασιΐ,έα εις τον Γήλοφον τής 
Στέψεως, τον σχηματισθέντα έκ χώματος ληφθέν- 
τος έξ όλων τών επαρχιών τού βασιλείου. Ό Βα
σιλεύς άνήλθεν επί τού Γηλόφου καί έκράδανε τό 
ξίφος τού 'Αγίου Στεφάνου πρός τάς τέσσαρας γω

νίας τής γής πρός συμβολισμόν ότι αυτός, ώς ύπα
τος φρουρός τού βασιλείου ()ά τό προστατεύση κατά 
πάντοιν τών εχθρών του.

Μετά την τελετήν ταύτην ό Βασιλεύς έπέστρε- 
ψεν εις τό Άνάκτορον συνοδευόμενος ύπό τής 
άκο7.ουθίας του έφιππος. Τό γεύμα τής Στέψεως 
έληξε διά τελετών εις ας ελαδον μέρος πάντα τά 
μέλη τών Βουλών καί οί έκ τών βαρώνων οϊτινες 
παρευρέθησαν εις τήν ΣτέΊιιν.

Τό Βασιλικόν ζεύγος έλαβε θέσεις έπί τής 
εξέδρας μετά τού Καρδιναλίου Πριμάτου, τού 
Νουντσίου τού Πάπα, τού Αρχιεπισκόπου τού 
Καλόπα καί τού κόμητος Τίσα. Αί Μεγαλειότη
τες των υπηρετούντο ύπό τών άνωτάτων ύ,ειτουρ- 
γών τού Κράτους.

Μετά τό γεύμα, τά μέλη άμφοτέρων τών Βου
λών πάλιν συναΟροίσθησαν έν κοινή συνεδρία, ή δέ 
Στέψις έληξε διά τής έπικυρώσεως τού προιτοκόλ- 
7.0 υ.

Έν συνεδρία τής Διαίτης τής Κροατίας, τήν 
22 Δεκεμβρίου, δ Πρόεδρος άνέγνωσεν έγγραφον 
τού κ. Μπάνους δι’ ού ή Δίαιτα προσεκαλεΐτο νά 
έκλέξη έπιτροπήν Ϊνα παραστή εις τήν Στέψιν έν 
Βουδαπέστη. *0 αρχηγός τής ’ Αντιπολιτεύσεως 
κ. Πάδεί.ιτς, όμίλών έν όνόματι τών τριών Νοτιο- 
σλαυϊκών Κομμάτων τών άπαρτιζόντων τήν Άντι- 
πολίτευσιν, είπεν:

((’Απορρίπτομεν τήν πρόσκλησιν. Ή Ουγγα
ρία καταπιέζει τούς Σύ.αύους ύπηκόους της. Ή 
Ουγγαρία είναι ό σκληρότατος καταδυναστευτής 
τών μικρών έθνοτήτων. ΤΙ Ουγγρική κυβέρνησις 
είναι διεφθαρμένη καί κτηνώδης. Ουτω, ή στέψις 
τού Βασιλέως τής Ουγγαρίας αντιπροσωπεύει δΓ 
ήμάς τήν ένθρόνισιν τής τυραννίας».

Σύσσοιμος δέ ή άντιποΐ,ίτευσις τότε άπεχούρη- 
σεν έπιδεικτικώς.

Επιτροπεία Κυριών τής Ουγγρικής αριστο
κρατίας μετέβη εις τό Βασιλικόν Άνάκτορον έν 
Βουδαπέστη ϊνα προσενέγκη ε;ς τήν Αύτοκράτει- 
ραν Ζίταν τό φόρεμα τής Στέψεως, δώρον τού 
Ουγγρικού έθνους. Τό φόρεμα είναι άντίτυπον φο
ρέματος όπερ έφερεν η Μαρία Θηρεσία ότε έστέ- 
φϋη Βασίλισσα τής Ουγγαρίας τώ 1740. Είναι 
έκ 7.ευκής μετάξης, πΐ,ουσίως κεντημένον διά χρυ
σού, μετά κεντημένης ουράς μήκους πέντε όρ- 
γυιών. ΤΙ αύτή έπιτροπεία προσήνεγκεν εις τον 
τετραετή Διάδοχον μίαν ένδυμασίαν, ήτις είναι 
ακριβές άντίτυπον ’Εθνικής έπισήμου στολής τών 
Ούγγρων μεγιστάνων. Ή στολή αϋτη τού νηπίου 
Διαδόχου, ήτο έπίσης διά τήν τελετήν τής στέ
ψεως.
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/«η/,οσπρώχνονται καί 
ληλοϋσρίζονται.

ΊΊ ζ(οή αυτή Βεν άρε- 
σκει βεβαίως εις -τούς πλο ο
σίους, Βέν παρέχει e·? *ύ-

α /.-

Π
ΕΤΛΞΥ τής Βακε'/.χυμένης '1 ώνης καί 

τού Βορείου Παγωμένου Ωκεανού, 
μεταςύ των δύο άκρων αυτών όπου 2='- 
δύναται νά ζήση ο dcvOρουττος, εύρίσκι*- 

ται πολλά μέρη μέ κλίμα τότον έλαορόν, εύκραές 
και τερπνόν ώστε Οά ήΒύνατό τις νά ειπη ότι τού-:', 
είναι οώρον τής ούσεως, Βώρον θειον, προσοερΟέν 
εις αυτά από κάποιαν θεότητα ήτις έοιλοςενήΦ. 
εκεί κατά τήν εποχήν ίσως τής τιτανομαχίας ή το 
κατακλυσμού.

Ό άνθρωπος ο όποιος 
έζήτησε πάντοτε νά επωφε
λή Οή παντός ότι εύρεν εις 
τήν οόσιν, έςεμεταλλεύΟη 
καί τά εύκραή ταύτα διαμε
ρίσματα τά όποια μεταχει
ρίζεται ώς «Yillcs <le plai- 
siι·» όπως λέγουν oi Γάλ
λοι, δηλαδή ιός πόλεις τέρ
ψεως.

Κίς τάς ιόραίας ταύτας 
και απολαυστικός πόλεις 
μεταοαίνοοσιν ο! πλούσιοι, 
ϊνα πεισΟώσιν ότι είναι ευτυ
χείς. έπεισή εις τήν τύροην 
τών αλ/MV μεγάλων όχλου- 
πόλεων τής βιομηχανίας, 
τής προστυχού και σκληράς 
πάλης Βιά το γέμισμα τού 
στόματος, οί πλούσιοι καί οί 
φτωχοί συγχέονται, ανακα
τώνονται, συγκρούονται, άλ-

τούς τήν βεβαίωσιν τής μεγάλης των προσωπι- 
κότητος καί τής ενρείας Βυνάμεως τού ατόμου 
των. Δέν είναι ικανή ή ζωή αύτη νά πείση τούς 
χρηματούχους ότι Βέν είναι κοινοί άνθρωποι.

ΛΓ αυτόν τον λόγον οεύγουσιν εκεϊΟεν !
Άοού ό κόσμος είναι αχάριστος καί Βέν έκτιμά 

αύτούς, άοού ούτος Βέν έχει εύκαμπτον σπονδυ
λικήν στήλην Βιά νά μιμήται τούς προσευχομένους 
Τούρκους, όταν τούς [Βλέπει, τότε και αύτοί εγ

Μ ΙΑ ΑΙΚ/ ΤΑΣ 
ΠΑΡΑ XI
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ίΙΜΛ/.ΟΝΊΏΧ ΙΟΝ' ΦΑΩΡΙΔ1.— (Viiiyritrlil Inl'l l-'ilm Sorvirc, Ν. V.

καταλείπουν τον όχλύκοσμον αυτόν καί μεταβαί
νουν νά πάρουν μίαν κάΟαρσιν.

' Υ’πάρχ ουν όμως άνθρωποι Βυνάμενοι νά ευχα
ριστήσουν πραγματικούς τούς πλουσίου;;

— Ναι!
Οί άνΟρο>ποι αυτοί είναι οί καλλίτεροι ηθοποιοί 

τού κόσμου. Παίζουν μέ τήν ίδιαν αδιαφορίαν τον 
γελοιωδέστερου παληάτσον καί τον τραγικώτερον 
ύποκριτήν. Ί’οιούτοι είναι ο! κάτοικοι τών λουτρο- 

πόλεων, τών κέντρων Βιαχει- 
μάσεως ή παραΟερίσεο);.

Κίς τάς πόλεις αυτός ευ
ρίσκετε ο,τι θέλετε. Το πρώ- 
τιστον αυτών πλεονέκτημα 
είναι το εύκραές κλίμα, ό 
μαλακός καί χαϊδευτικός 
άήρ, ή ζωογόνος αύρα καί ή 
μεθυστική θέα τού περιβάλ
λοντος.

Δέν υπάρχει ανάγκη θε
άτρου, δέν υπάρχει ανάγκη 
μουσικής, άντ’ αύτής έχετε 
τά πουλιά. Δέν υπάρχει 
ανάγκη καλλιτεχνικού μου
σείου, άντ’ αυτού έχετε τήν 
9’ύσιν μέ τά ιλραία τοπεϊα 
της καί τάς διαφόρους καλ
λιτεχνικός γραμμ,άς, ας άπο- 
τελοΰσιν οί λευκοί Βρομί- 
σκοι ή τά γαλανά ποταμά
κια. Μεθάτε δέ ές εύχαρι- 
στήσεως καί ήδυπαΟείας 
όταν δύνασΟε νά αίσΟανϋήτε 
πάντα ταύτα καί ιδίως όταν 
βλέπετε τό αντίθετον τού 
χώματος στοιχείον. "Οταν 
έχετε ενώπιον σας τήν Οά-
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MI IN I ΑΙΑ ElKONOlΊ Ά<1>11Μ EN'Il AT A AN TIN
O “

ME TO ΓΚΟΛΦ ΚΑΙ ΛΑΛΑΣ ΛΘΛΠΤΙΚΑΣ ΠΛΙΔΙΛΣ ΕΝ ΥΠΛΙΗΡΩ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑΣ IIΜΕΡΑΣ TOV «ΧΕΙΜΩΝΟΣ» ΟΙ ΗΛΜΩΝΕΣ
ΤΩΝ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΙΙΣ ΨΛΩΡΙΔΟΣ. «•-•pyrisl.i ΙηΠ Kiln, Sorvi.v. X. V.

λασσαν κυματίζουσαν γελαστά καί μαλακά ή πα- 
φλάζουσαν καί έξεγειρομένην μέ άγανάκτησιν ϊνα 
τιμώ ρήση τούς ίεροσύλους, οϊτινες περιφρονούντες 
το κράτος αυτής τολμούν νά τή έπισάλλωσιν φι
λοξενίαν απαράδεκτου καί κατασκευάζουν "αγό
ρια ϊνα οιασχίσωσι τά αχανή της σπλάγχνα.

Το θέαμα καί ή μελέτη τής έκφράσεως τής θα
λάσσης παρέχουσιν είς τούς ειδικούς εύχαρίστησιν 
άπερίγραπτον.

Εις τοιαύτας πόλεις μεταδαίνουσιν οι πλού- 
σιοι, ζητοϋντες άσυλον εναντίον τού όχλου καί εναν
τίον τού κ,αιρού.

Είς τάς λουτροπόλεις λησμονείτε οτι δυστυ
χώς κατηργήθη ή δουλεία, θά είίρητε έκει πολ- 
λους κατά την χειριστήν τής λέςεως έννοιαν, οί 
όστοΐοι δουλεύουν ύπείκοντες οχι είς γελοίους 
γραπτούς νόμους άλλ’ είς ισχυρούς, άγριους καί 
φυσικούς τοιουτους. Οί κάτοικοι τών ωραίων αυ
τών κέντρων δεν φέρουσιν αλυσίδας είς την μέσην, 
ούτε σιδηρά περιλαίμια μέ τό δνομα τού κυρίου 
είς ον άνήκουσιν. Αυτοί δεν άνήκουσιν είς κανένα 
άλλα διατάσσονται άπό τούς πάντας. Τό κινούν 
αυτούς ελατήριον είναι ή ζωή, τό χρήμα. Ή άξια 
τού χρήματος είς τά κέντρα αυτά είναι διαφορε
τική. Πρέπει νά ζήσετε έκεϊ, νά κατοικήσητε είς 
αύτάς διά νά άντιληφθήτε οτι ή αξία αυτή πίπτει 
καί ανέρχεται όπως τό θερμόμετρον. Ποικίλλει 
δηλαδή αυτή άναλόγως τών συνθηκών ύφ’ άς εΰ- 
ρίσκονται οί συναλλασσόμενοι.

Τό μέγα πλεονέκτημα τών κέντρων αυτών εί
ναι ό τρόπος μεθ’ ού προσφέρονται νά σάς ΰπηρε- 
τήσι,ισιν οί κάτοικοι. ’Επειδή τά μέρη ταϋτα δέν 
έχουσιν άλλην τινά βιομηχανίαν άλλ’ ένα ευκρα-

τον κλίμα, έχουσι τελειοποιτ;ση τήν τ έχνην τής 27.-
μεταλλεύσεως τών περιηγη':ών. ()! κάτοικοι λη-
σμονοϋσιν έκεί δικαιώματα ίσότητος κτλ. 1·: lw.
πρόθυμοι νά προσφέρουν έκδ ουλεύσει ς οϊας δήτ
αρκεί νά πληρώνωνται.

Έκτός τής προδιαθέσεως αύτής τών κατοίκων 
ύπάρχουσι καί άφθονα ιοραία ςενοδοχεία, τά όποια 
καθιστούν τήν κοινωνικήν ύιοήν λίαν εΰχάριστον καί 
άποδιώκουσι μακράν τό φάντασμα τού θανάτου.

"Εν άπό τά μάλλον περίφημα απολαυστικά 
κέντρα τής ’Αμερικής είναι ή Φλώριδα, μέ τό χα
ϊδευτικό κλίμα της, τήν διαρκώς πρασίνην χλόην, 
τον γελαστόν ουρανόν, τήν παίζουσαν θάλασσαν, 
τά πολυτελή της ξενοδοχεία τάς αμμώδεις παρα
λίας της, τά πολλά ψάρια, τά μαλακά σφουγγάρια, 
τούς "Ελληνας σφουγγαράδες κτλ. Έν γένει έν 
μέρος προητοιμασμένον άπό τήν φΰσιν διά νά εΰχα- 
ριστήση τούς έπισκέπτας του.

ΙΙολλαί περιγραφα! έχουν γείνη περί τών τερ
πνών εντυπώσεων άς αποκομίζει τις έκ τής είς Φλώ
ριδα διαμονής του. Τό κλίμα είναι σχεδόν άμετά- 
δλητον. Είς ώρισμένα μέρη ή θερμοκρασία κυμαί
νεται μεταξύ εξήκοντα καί έδδομήκοντα βαθμών 
Φαρενάϊτ. ’Ενώ εις άλλο ώς τό όνομαστόν Tar
pon Springs, ή φύσις κάμνει μεγαλείτερον δώ- 
ρον διά τήν ποικιλίαν καί τοΰ δίδει σχεδόν διαρκή 
θερμοκρασίαν, όγδοήκοντα τριών βαθμών, άνεξαρ- 
τήτως τής εποχής. Δέν υπάρχει έκεϊ διαφορά επο
χών. Ό καιρός δέν ενοχλεί έκεϊ τούς κατοίκους. 
Τουναντίον τούς φιλοξενεί ώς αρμόζει είς τήν παν
τοδύναμον αύτοΰ θεότητα καί είς τό γέλοιον τής 
έκφράσεώς του.

Τό'θέαμα τής ωραίας παραλίας τού Spring

Hayon, όπερ άπολαμσάνετε άπό τού αναπαυτικού 
ξενοδοχείου Tarpon Sun. είναι μαγευτικόν. Τό 
νερό μόλις κινείται χαριέντως. μετακινούν ταύ- 
τοχρυνως καί τά ('όμορφα παποράκια καθώς καί 
τής βαρκούλες, αί όποίαι σάς προσκαλούν είς περί
πατον επί τής ώραίας ταύτης έσθήτος τού ωκεανού, 
'ϊ'ψηλά καί άλλα παχουλά καί φουντωτά δένδρα 
καθρεφτίζονται μέσα είς τό διαφανές νερό καί κά- 
μνουν τήν πρωινήν τοαλέταν τους, κινούντα έρω- 
τοτρόπως τά κλαδιά ϊνα ύποδεχθούν τόν ζωογόνον 
ήλιον, όστις, ιός ο! κραταιο! Σουλτάνοι, άφησεν 
ήδη άπό μίαν γωνίαν τής άπεράντου θαλάσσης νά 
φανή ένα κομμάτι τής ζωηράς του χλαμύδος.

ΜΙ στιγμή αυτή παρέχει μεγάλην άγαλλίασιν 
είς τό καλαισθητικόν μάτι. Είναι εν θέαμα άπερί- 
γραπτον κ.αί δέν τό περιγράφ(.) πλέον.

Ιίλήν τού μαγευτικού θεάματος τού Spring 
Hayon υπάρχουν καί άλλα πολύ.ά, τά όποια χρει
άζονται ολόκληρα βιολία διά νά τολμήση κανείς νά 
περιγράψη δεόντως. Άλλ’ είναι δυνατόν νά περι- 
γραφώσιν αυτά;

— Δυστυχώς οχι.
Μόνον ή ζωγραφική δύναται ν ’ άναπαραστήση 

τήν φύσιν, οΰδεμία άλλη τέχνη. Πολύ δ έ όλιγώ- 
τερον ό λόγος οστις ϊσως είς τό μέλλον καταστή 
περιττός.

’’Αξιόν ιδιαιτέρας μνείας είναι έπίσης τό θέαμα 
τού Tampa Hay, όπερ έχε· κλίμα ολίγον τι δρο- 
σεριότερον τού Tarpon Spring, άλλ’ οϋδαμώς 
υστερεί τούτου είς τήν καλλιτεχνικήν του Οέσιν, 
τά αναπαυτικά ξενοδοχεία, τούς ώραίους μακρεΐς 
δρόμους μεταξύ τών υψηλών δένδρων τά οποία 

('II συνέχεια είς τή/ ,ΤΙην σελίοα).

Ο ΧΕΙΜΩΝ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΔΟΣ ΟΥΔΟΛΩΣ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΛΙΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ TOY CONEY ISLAND. Copyright int'l Film Service, Ν. Y.
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ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
’Έχομεν τώρα λεπτομερείς ειδήσεις περί τής ρλάδης ήν 

υπέστησαν τά δάση τής Γαλλίας ώς έκ τοΰ πολέμο υ. Εις εν από 
τά τελευταία τεύχη τής Παρισινής ((.Journal)) ο Lrban 
Collier διακηρύττει ότι ό πόλεμος καταστρέφων τά δάση τής 
Γαλλίας καί θέτων ενώπιον τής χώρας το πρόβλημα τής άνα- 
Βασώσεως συνεπάγει μεγαλειτέρχ/ ζημίχ/ άπδ όσην ή κατα
στροφή κτιρίων καί αγρών.

«Όπου δεν υπάρχουν δένδρα, λέγει, το εδαρος δεν είναι 
πλέον εΰρορον, ούτε Βύναται νά ύπάρςη γεωργία και καλλιέρ
γεια.

«Όπου άλλοτε ύψοΰντο δάση σήμερον ραίνονται διεσπαρ
μένα καί τεθραυσμένα στελέχη. Τδ δάσος έςηρχ/ίσθη. Εις 
τούςπαλαιούς καλούς καιρούς εις ‘ποιητής έσταμάτησε τον βρα
χίονα τού ξυλοκόπου οστις ((κάτω τού τρχχέος ρλοιοΰ έκαμνε 
νά χυθή τδ αίμα μιας ν-ύμρης τού δάσους». Άλλ’ όλοι οί 
ποιηταί εις τδν κόσμον σήμερον δεν δύνανται νά πράςουν τι 
εναντίον των όδίδων καί τ<7>ν εκρηκτικών ρλημάτων τά όποια 
έςαποστέλλονται ύττο χιλιάδων τηλεδόλων. Καθ’ ον χρόνον τά 
εις τά άπέρχ/τα πεδία τών μαχών δάση έςασανΓΰονται ή άποδε- 
κατίζονται άττδ τούς κεραυνούς τοΰ πυροβολικού, τά δάση εις τδ 
εσωτερικόν τής Γαλλίας, άκόμηδέ καί αυτά τά δένδρα τά οποία 
σκιάζουν τούς δρόμους άπογυμνούνται πίπτοντα υπό τά κτυπή
ματα τής άςίνης διότι είναι απαραίτητα διά τήν κατασκευήν 
σιδηροδρόμων εις τδ μέτοχον, “προσέτι δέ χαρχκωμάτων, σκη
νών, αποθηκών, καταλύματος κλπ.

«Τί θά μείνη όρθδν έντδς ολίγου ;
«Ακόμη καί εις αύτδ τδ δάσος τής Βουλοΰνης εις τδν πυρε

τόν τών ερώτων ήμερων τοΰ “πολέμου έκόπησαν τά δένδρα τά 
οποία έθεωρήθησαν ώς άποτελοΰντα “πρόσκομμα διά τήν άμυ
ναν μερικών γελοίων περιρραγμάτιον καί παραπηγμάτων. Εις 
τδν κή*πον τοΰ 'Υπουργείου τών Έςοιτε ρικών, εις τδ Quai d’ 
Orsay έκοψαν εν μεγαλοπρεπές άρχαίον δένδρον διά νά καθα
ρίσουν χώρον οιά τδ τέννις, απαραίτητον ϊσο)ς διά τά διπλο*- 
ματικά γυμνάσια. ΊΙ δρυάς ήτις έπροστάτευε τδν χώρον τού
τον ύπεχώρησε προ τών νυμσών τής πρεσβείας.

((’Εάν δεν ά*ποδώσωμεν τά δάση εις τήν Γαλλίαν, εις μάτην 
Οά κερδίσωμεν νίκας καί Οά άνακτήσωμεν επαρχίας. "Ο,τι συνέ- 
6η με τήν Νινευί καί τήν Βαβυλώνα Οά συμδή καί με τούςΙΓα- 
ρισίους. Ό πολιτισμός δεν όύναται ν’ άνθήση εις μίχ/ έρημον».

Ωραίοι λόγοι άπο τήν μελέτην τών οποίον/ Οά ήδυνάμεθα 
μεγάλο)ς νά ώρεληθώμεν καί ήμεΐς οί 'Έλληνας.

ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΣ
Εις τήν έςημερίδα «hedger» τής Φιλαδελρείας έγράρη 

ότι δ l>r. Stephen Pan^lon, δ διάσημος ’Ανατολιστής τού 
I Ιανεπιστημίου τής Όςρόρδης, νΰν δε καθηγητής τής Άσσυ- 
ριολογίας εις τδ 1 Ιανεπιστήμιον τής Φιλαδελσείας, άνέγνο)σεν 
έ-πί πινακίδον/ τής Βαδυλον/ίας αί όποίαι έχουν συναθροισθή 
είς τδ μουσείον τού I Ιανεπιστημίου οτι τά ταχυδρομεία έλει- 
τούργουν προ πολλών ετών έν τή αρχαία Ασσυρία καί Βαδυ
λών: μ όπου ήδύνατο νά στείλη τις ταχυδρομικά δέματα καί 
όπου είχον τεθή είς έςαρμογήν αί κινητά* Βιδλιοθήκαι. Ή τα
χυδρομική αΰτη υπηρεσία διήρκεσεν έ-πί ΧΟΟ καί -πλέον έτη. Ό 
Dr. Lanj'don άνεκάλυψε χάρτην επί κεράμου δεικνύοντα τάς 
ταχυδρομικάς δδού; άριστα διατηρούμενο-/ καί εκ τών παλαι- 
οτάτων τούς οποίους έχάραςέ ποτέ δ άνθρωπος.

Διότι δ χάρτης ούτος άνάγετα·, είς προαδραμιαίαν εποχήν 
καί δεικνύει καταλεπτώς τδ περί τήν Νιπούρ διαμέρισμα , έκ 
τής μελέτης δε αύτοΰ άποδεικνύεται ότι ή χώρα εύρίσκετο εις 
μεγάλη·/ (δαθμίδα πολιτισμού. ' 1‘πήρχον έν ένεργεία πολυά
ριθμοι διιίιρυγες χρησιμεύουσαι πρδς άρδευσίν καί <’.»ς μέσον 
συγκοινωνίας. Δι’ αυτών ώς επί τδ πλείστον μετερέρετο τδ τα- 
χυσρομείον τών χρόνων εκείνων. Ενρέθη πρδς τοίς άλλοις 
πλινθίνη έπιγραρή ήτις ήτο πιθανούς προσδεδεμένη είς κιβώτιο·/ 
βιβλίων καί απαριθμεί τδ είδος τών ριδλίον/ τά οποία έστάλησαν 
άπδ τδν ναόν τής Νιπούρ είς μίαν πόλιν άπέχουσαν περί τά ες

μίλια άπ’ αύτοΰ. Πιστεύεται οτι δ Νώε έίησεν έν τή πόλει ταύ- 
τή καί έν αυτή κατεσκεύασε τήν κιδοντόν. ΊΙ έπιγραρή αΰτη 
έχρησιμοποιήΟη είς τά 2300 π. X.

Αί μέχρι τοΰδε έρευνα: δεν απέδειξαν άν οί Βαδυλώνιοι με- 
τεχειρίΐοντο είδος τι γραμματοσήμου διά τήν ταχυδρομκήν 
επικοινωνίαν των. Τδ πιθανώτερον είναι ότι τά ταχυδρομικά 
τέλη κατεδάλλοντο υπό τού παραλήπτου είς χρήματα ή είς 
είδος.

Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Είς τά δημοτικά τραγούδια τής Ρουμανίας όπως καί κάθε 

άλλου λαού, γράρει ή «Opinion» τών Ηαρισίων, Ιωγραρίΐε- 
ται άριστα ή λαϊκή ψυχή. Τά δημοτικά άσματα τών Ρουμάνων 
διασέρουν ώς πρδς τδν τόνον καί τήν σύνθεσιν άπδ τά τών γειτό
νων των Σέρδων καί Ελλήνων.

Αί Ρουμανικαί παραδόσεις καί θρύλοι συνελέγησαν τελευ
ταίως άπδ τδν Δημήτριον Θεοδωρέσκου όστις ήκουσε τά περισ
σότερα άπδ στόματος ενός γέροντος ραψωδού όνόματι ΙΙέτρεα 
Κρετύούλ Τσολκάν τδν όποιον συνήντησε κατά τύχην. *0 λα- 
γουτιέρης αυτός ήτο όλως αγράμματος είχε/ όμως θαυμασίαν 
μνήμην καί ήδύνατο ν ’ αποστήθισή έπη μακρότερα καί αυτής 
τής Ίλιάδος. Ό Πέτρεα έδίσταίε νά μεταδή είς Βουκουρέ- 
στιον όπου προσεκλήθη υπό τού συγγραρέως σοδούμενος ρυ- 
λακάς καί τιμωρίας χωρίς νά εχη όιαπράςη τίποτε. Τέλος έπεί- 
σθη καί τυχών μεγάλων περιποιήσεων μετά τά γεύματα έψαλεν 
ή διηγείτο ώς οί άρχαίοι άοιδοί οιάσορα έπη έκ τής εθνικής μού- 
σης τής Ρουμανίας.

'Η συλλογή είναι εν κάτοπτρου τής Ρουμανικής συλής. Αί 
χαραί της, αί θλίψεις της, τά μίση της, αί σιλοδοςίαι της, οί 
ήροίϊκοί παλμοί της, όλα ταΰτα ά'ριστα δια'ΐωγραρίΐονται έντδς 
τού προγονικού τούτου θησαυρού.

Τδ κατωτέρο) είναι απόσπασμα άπδ εν ερωτικόν ποίημα:
«’Όταν εκείνη έσυγε καί μ 'άοησε μόνον μέσα στόν κήπο έρύ- 

τεψα τδν σπόρον ενός άνθους στά αχνάρια τών πατημάτων της. 
Τδ πότιία μέ δάκρυα καί άνθισε, άλλα ποτέ δεν τώκοψε μέ τδ 
χέρι της. Τδ μή-με-λησμόνει μαράθηκε καί τδ πέταςα στόν 
δρόμο. ’Έτσι ραίνεται πώς έσδυσε κι’ άπ’ τήν καρδιά της τήν 
ένθύμησί μου !»

Άπδ τά ήρωίκά παραλαμδάνομεν τδ έςής τδ όποιον ραίνε
ται <ύς νά έπονήθη επίτηδες διά τάς σημερίνάς περιστάσεις καί 
έκρράΰει ΰωηρώς τδ μίσος τών Ρουμάνων πρδς τούς Ούγγρους.

«Ούγγρε μέ τδν κοντό μανδύα σου, μή χρονοτριδ'/.ς στή 
Μολδαυία. Γύρισε στή χώρα σου νά παχύνης καί τρίψε τούς 
τοίχους τού σπιτιού σου μέ σκόρδο για νά διώςης τά δαιμόνια.

«Ούγγρε, μέ τά μακρά μουστάκια, έρώναςα τδ Χάρο 
κυνηγήση, τή ρωτιά νά σέ κάψη, τδ σταυρό γιά νά 
σταυρωθής. ’Αμποτε νά χόρευα στές ρλόγες τής ρωτιάς 
αυτής.

«Ούγγρε, λυσσασμένο σκυλί, μ’ έκαμες νά ύπορέρω. Τώρα 
ίλθβ ή ίόρα νά. εκδικηθώ».

Ο MOYNE ΣΟΥΛΛΥ ΠΕΡΙ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ
Ό ηθοποιός έ'χ ι τούτο τδ πλεονέκτημα απέναντι τού 'ώ.>- 

γράρου, τού γλύπτου καί τού συγγραρέως, ότι κάμνει άμέσι.ίς 
έντύπ(ι)σιν έπί τού κοινού άκροατηρίου του καί προκαλεί τήν 
επιδοκιμασίαν ή άποδοκιμασίαν του.

Ός αντιστάθμισμα τού πλεονεκτήματος τούτου έχει τδ μει
ονέκτημα ότι ή τέχνη του σνναπόλλνται μετ’ αύτοΰ, Είς τάς 
κατόπιν γενεάς τδ όνομά του τδ διασώΰει έν μέρει ή ρήμη, μόνον 
c= δ κινηματογράφος καί δ ρωνογράρος δύνανται κάπ(.>ς ν’άπο- 
Οανατίσουν τήν ρωνήν καί τάς κινήσεις του. ’Ένεκα τούτου είναι 
ένδιαρέρον ν’ άκούσωμεν άπδ τά χείλη ένός μεγάλου ήθοποιοΰ 
πώς άντιλαμδάνεται ένα μέγαν τραγικόν χαρακτήρα.

'J I περικοπή είναι ειλημμένη άπδ τά άπομνημονεύματα τού 
άποθανόντος μεγάλου J άλλου ήθοποιοΰ Μουνε Σουλλύ τά 
οποία έδημοσιεύθησαν τελευταίιος είς τδ «Je sais tout» τών 
Μαρισά.)·/, άναρέρεται δέ είς τδν Οίδίπ.δα.

«Είς τδν Οίδίποδα, λέγει δ Μουνέ-Σου/.λύ, Βλέπω τδν άν
θρωπον όστις επαναστατεί κατά τής ειμαρμένης ύπερήρανος έν 
τή δυνάμει του. Διαριλονεικ^,ί τήν υπεροχήν πρδς τούς Θεούς. 
Δεν υποκύπτει είς τάς προρητείας. Ό δυνατός ούτος άνθρο>- 
πος άντιπροσωπεύει τήν άνθρωπίνην ύπερηράνειαν επαναστα
τούσαν κατά τής θείας Βυνάμεως. Ιόίναι είδος Ιίρομηθέως 
όστις δεν λαμδάνει ύπ’ όψιν τδν γύπα καί κάθε ρωνή του είναι δ 
γδούπος άοράτων άλύσεων. Ό Οίδίπους έκπροσι^πεί τήν 
έπανάστασιν τού δρμεμρυτου καί τής νοημοσύνης εναντίον τής 
τυρλής μοίρας καί τήν έν τέλει ήτταν τού άνθρωπον.

«Είς τδν μεγαλοπρεπή τούτον ρόλον άπέσπασα πάντοτε τά 
Ίωηρότατα χειροκροτήματα τού δημοσίου. Τί αισθάνομαι όταν 
υποδύομαι τδν Οίδίποδα; Άπορρορώμαι ύπ’ αύτοΰ, κατοι
κώ έν αύτώ. Συνδέω όλην τήν ΰπαρςίν μου μέ τδν άτυχή τού
τον ήρωα. Μ οΰ ραίνεται ότι άναλαμδάνω μίχν θείαν ευθύνην, ότι 
ενώπιον τής άνθρωπότητος άναπαριστώ τδ μέγα σύμδολον τού 
αιωνίου άγώνος μεταςύ τού πεπρωμένου καί τής ύπερηράνου 
άνθροιπίνης άδυναμίας. \αί, πάντοτε ύπεδύθην τδν ( 
μετά θρησκευτικού τίνος σ-.δασμοϋ. Ανέρχομαι έκάστοτε έπί 
τής σκηνής (ος ίερεύς τις προσέρχεται πρδς τδν Βωμόν. ΤΙ 
άντίληψις τού ρόλου έγένετο ύπ’ εμού είς τάς άρχάς τού στα
δίου μου, άλλα κατά πρώτον προσέκοπτον είς λεπτομέρειας. 
Ίΐτο άνάγκη ν’ άπορρίψο) ολα ταΰτα διά νά ρθάσω είς τήν θείαν 
απλότητα τού Σοροκλέους.))

ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΚΑΙ CORPORATIONS

Ότι μερικαί μεγάλαι άνούνυμοι έταιρίαι ώ.-orporation.s) 
έχουν καλλιτέρχυ καί χριστιανικωτέραν ψυχήν άπδ πολλάς έκ- 
κλησίας καθώς καί άλλας χρησίμους πληρορορίας, τδ μανθά- 
νομεν άναγινώσκοντες εν σχετικόν άρθρον είς τδ «Presbyte
rian Advance».

Ό γράρων έχει πρό παντός ύπ’ οψιν του τή/ γενναιόρρονα 
διαγωγήν μιας μεγάλης σιδηροδρομικής εταιρείας τών Δυτι
κών Πολιτειών ήτις, λέγει, έςέπληςε τούς άνά παν δεκαπενθή
μερον πληρωνομενους υπαλλήλους της εσωκλείσασα έ'/τδς τών 
ρακέλλων του ποσά μεγα’λείτερα έκείνιον τά δποία οί υπάλληλοί 
της ήλπιζον νά λάδουν. Ύ’πήρχε δέ έντδς τού ρακέλλου καί ή 
σημείωσις οι’ ής ή εταιρία έπεςήγει ότι ίλς έκ τής αύςήσεως τών 
τιμών τών χρειωδών τού [ύίου έθεωρείτο άναγκαία ή αΰςησις τών 
μισθών.

’Εκ τούτων λαμδάνουσα άρορμήν ή «Πρεσδυτεριανή Πρό
οδος» διερωτάται μεμψιμοίρίος πόσαι άραγε ’Εκκλησία·, έμι- 
μήθησαν ή Οά μιμηθούν τδ ψυχωρελές τούτο παράδειγμα τών 
Εταιριών προσπαθούσα', νά καταστήσουν άνεκτόν τδν |δίον τών 
ύπ’ αυτών μισθοδοτούμενων ιερέων τών οποίων ή άμοιδή άντι- 
στρόρίος πρδς τήν τών σιδηροδρομικών -υπαλλήλων δεν ηΰςη- 
σεν ού μήν 0’ άλλα καί ήλαττιόθη, διότι, λέγει «μολονότι ραίνε
ται ότι λαμδάνουν τδν αυτόν ώς καί πρότερον άριθμόν δολλαρί- 
(ι)ν έν τή πραγματικότητι λαμδάνουν πολύ όλιγούτερα διότι οέν 
δύνανται πλέον \)k αυτά νά άγοράσουν τά πράγματα τά οποία 
ήγόραίον πρδ ενός έτους.))

«Όλα, λέγει, έχουν άκριδήνει. ΓΓά κρέατα ύψώθησαν κατά 2·ύ 
τοίς εκατόν, τά γαλατερά καί τά αυγά κατά 50 τοίς εκατόν το 
οποίον καί δι’ έκείνον άκόμη όστις έχει έλχχίστην μ.αθηματι- 
κήν ίδιορυίαν σημαίνει ότι πρέπει τώρα νά πληρώση SJ.50 διά 
τά 'ίδια πράγματα διά τά. οποία προ ένός έτους έπλήρωνε $1.00. 
ΊΙ τιμή τού αλεύρου καί τών γεωμήλων έδιπλασιάσθη, κτλ.

«Τά ημερομίσθια τών έργατών ύψούθησαν άλλ’ είς έλαχί- 
στας περιπτώσεις συνέδη το ίδιον pi τούς μισθούς τών -υπαλ
λήλων.. Όταν όλα ταΰτα ληρθοΰν ύπ’ οψει οέν είναι δίκαιον αί 
Έκκλησίαι νά λάδουν πρόνοιαν ι.ύστε οί ιερείς μέ τούς μισθούς 
των νά δύνανται ν’άγοράζουν όσα πρδ δέκα δούδεκα μηνών; ’Εάν 
δεν ληρθοΰν μέτρα,τούτο ού μόνον ά'δικον Οά είναι άλλά,όπερ 
χειρότερον,Οά σημαίνη ότι οί ιερείς οέν είναι πλέον είς θέσιν νά 
παράσχουν επαρκείς υπηρεσίας είς τάς ’Εκκλησίας των, καί 
διά τούτο δ μισθός των μένει στάσιμος ή μάλλον έλαττοϋται».
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ΑΙ ΑΑΚΡΥΓΟΝΟΙ ΟΒΙΔΕΣ

Ιϊλήν των δηλητηριωδών καί των ασφυκτικών αερίων τών 
οποίων πρώτοι οί Γερμανοί εκαμον χρήσιν εις τον παρόντα πό- 
λεμον καί περί τών όμοιων έπραγματεύΟημεν έν έκτάσει εις τό 
προηγούμενο*/ τεύχος της «Εικονογραφημένης Άτλαντίδος», 
εχομεν καί τά βλήματα τά προκαλοΰντα άφΟονον ροήν δακρύων. 
Περί τούτων άναγινώσκομεν άπό καιρού εις καιρόν εις τάς εφη
μερίδας, τό οέ «Lancet» τού Λονδίνου άφιεροι εσχάτως εν
διαφέρον άρΟρον έπί τού θέματος τούτου καί λέγει πώςδιαρρη- 
γνυομένης τής οβίοος ή έν αυτή περιεχομένη ουσία διασκορ
πιζόμενη ερεθίζει τούς Οφθαλμούς. Πας δστις έτυχε να καΟα- 
ρίση κρομμυα έκ πείρας γνωρίζει ποίαν έπίδρασιν έςασκεϊ έπί 
των οφθαλμών το Οειίκον έλαιον το περιεχόμενο*/ είς αυτά. Λύ- 
ναται λοιπόν νά φαντασΟή τ’ αποτελέσματα τά όποια επιφέ
ρουν είς τούς άνορας τών χαρακονμάτων αί οακρυγόνοι οβίδες.

Ούδεΐς ύπέΟεσέ ποτέ οτι οι Γερμα/οί εκσφενδονίζουν κρόμ- 
μυα εναντίον τών εχθρών των. Επίσης δεν μεταχειρίζονται 
άκρολεΐνη/, μίαν άλλην ουσίαν προκαλούσαν δάκρυα. ’Υπε- 
τέΟη ότι μεταχειρίζονται φορμαοευδην. ΆπεδείχΟη όμως ότι 
το συστατικόν τών οακρυγόνο>ν 66ίδ<ι>ν είναι το έρυϋρον πέπερι 
ή paprika ήτις τόσον αφθονίας παράγεται έν Ουγγαρία.

«'Έν νέον καί φοβερόν οπλον είσήγαγον πρό τίνος οί Γερ
μανοί, γράφει τό ((Lancet)), την δακρυγόνον όβίοα. IΙολλήν 
συΐήτησίν προεκάλεσε το ζήτημα τών συστατικών της. Υπάρ
χουν πολλαί ούσίαι αί όποϊαι ερχόμενα-, είς επαφήν με την 
δγράν επιφάνειαν τών οφθαλμών προξενούν μέγαν έρεΟισμον 
έπιρέρουσαι όχληράν ροήν δακρύων ήτις καταλήγει είς τήν φυ
σικήν προσπάθειαν προς άπομάκρυνσιν τού προκαλοΰντος τον 
ερεθισμόν.

(( Ισως το άπ7*ουστερον παράδειγμα τούτου είναι το φρε
σκοκομμένο κρομμύδι τό όποιον δίδει μικρά*/ μόνον ποσότητα 
Οεινκοϋ έλαίου, ικανού έν τούτοις νά προςενήση μικρόν πόνον 
καί νά προκαλέση δάκρυα. Έν έκ τών ίσχυροτάτων ερεθιστι
κών τών δφΟαλμών είναι ή άκρολείνη ή όποια παράγεται έκ τής 
καύσεως λιπών ή γλυκερίνης, είναι όμως προφανές οτι ό εχθρός 
δεν είναι είς Οέσιν νά δαπανήση λιπώδεις ουσίας διά τόν σκοπόν 
του. Αλλη όακρυγόνος ουσία είναι ή φολμαλδευδη τής όποιας 
δεν είναι βέβαιον αν εγείνε χρήσις.

«Τό πιΟανώτερον είναι ότι εγεινε χρήσις πεπέρεως εάν κρί- 
νωμεν άπό τάς έκΟέσεις έκείνων οί όποιοι υπέστησαν τό οχληρόν 
τούτο βάπτισμα. Τό πέπερι μετεχειρίσΟησαν πολλάκις έν 
καιρώ είρήνης διά νά προκαλέσουν τήν παράδοσιν ανθρώπων οί 
όποιοι είχον κλεισΟή είς όχυρόν τι μέρος άρνούμενοι νά παρα- 
δοΟούν. Συνήθως καίουν τό πέπερι επί ενός πτυαρίου καί διευ
θύνουν τό ρεύμα τών ερεθιστικών καπνών πρός τήν διεύΟυνσιν 
τού δονματίου όπου έχει καταφύγη ό καταζητούμενος. ’Ίσως 

*οί Γερμανοί μεταχειρίζονται είς το εργον των τό καψικόν τό 
όποιον έςάγεται έκ τού πεπέρεως διά τής καύσεως. Τό κοινόν 
πέπερι είναι άρκετά κατάλληλον πρός τούτο άλλα τό έρυΟρόν 
τοιούτον παράγει ίσχυρότατον ατμόν ό όποιος είναι όλως ακα
τάλληλος πρός αναπνοήν καί προκαλει μέγαν ερεθισμόν.

«ΈλέχΟη ότι ό έχθρός πληρώνει μεγάλας τιμάς διά τό πέ- 
περι καί ύπετέΟη ότι τό συστατικόν τούτο μεταχειρίζεται χά- 
ριν πολεμικών σκοπών, έν τούτοις τό πιΟανώτερον είναι οτι ή 
paprika, ήτοι τό ερυθρόν Ουγγρικόν πέπερι, είναι κατα7ύληλό- 
τερον διά τούς σκοπούς του. Μεγάλαι ποσότητες έξ αυτού 
παράγονται είς τήν Ουγγαρίαν ένθα γίνεται μεγάλη χρήσις 
αυτού.

«Λί οακρυγόνοι οβίδες είναι άπό τά νεώτατα όπλα τού πο
λέμου, άλλά τά έναντίον αυτών προφυλακτικά είναι σχετι- 
κώς άπλα καί εύκολοεφάρμοστα».

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΤΡΟΥ
ΊΙ προτεινομένη άνέγερσις ενός μεγάλου κυβερνητικού 

υδροηλεκτρικού εργοστασίου διά τήν άπομόνωσιν τού έν τή 
άτμοσφαίρςι νατρίου, έργον τό όποιον θ’ απαίτηση έτη πολλά 
καί εκατομμύρια, δύναται νά δικαιολογηΟή μόνον υπό ενα όρον, 
λέγει ό κ. Frederick Darlington. Ό διαπρεπής ουτος μη
χανικός αναγνωρίζει τήν ανάγκην τής παραγωγής νατρίου 
έν μεγάλη κλίμακι διά τάς άνάγκας τόσον τού πολέμου όσον 

.καί τής είρήνης. ’Αλλά, λέγει έν επιστολή του πρός τό ((New 
York Times», δεν είναι απαραίτητον εργοστάσιο*/ ώς τό προ- 
τεινόμενον εν Tvluscle Shoals έκτος άν δεν ύπάρχη άλλο μέ
σον παραγωγής ήλεκτρισμοΰ. Έν τή πραγματικότητι, λέγει, 
εχομεν τήν άπαιτουμένην δύναμιν είς τήν περίσσειαν τής πα
ραγωγής 1500 υδροηλεκτρικών έργοστασίων τά οποία υπάρ
χουν διανεμημένα είς διάφορα μέρη τής χο>ρας.

Τήν περισσεύουσαν ταύτην δύναμιν δεν δύναται νά χρησι
μοποίηση εν έργοστάσιον, είναι οέ ή δύναμις ή οποία χάνεται είς 
τό αενάως ρέον ύδωρ. Τβ ποσόν της ποικίλλει κατά τά διάφορα 
εργοστάσια, όλωα όμως έχουν μίαν περίσσειανπαραγωγής κατά 
τήν νύκτα όταν αί διάφοροι βιομηχανία- παύουν. "Αλλα πάλιν

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΙΚΟΝΟΓΠΑΨΝΜΚΧΠ ΑΤΛΑΝΤΙ1'

έργοστάσια χρησιμοποιούν περισσότερα*/ δύναμιν παρ* οση 
πράγματι απαιτείται.

Κατά τήν έκΟεσιν τήν ύποβληΟεϊσαν τήν 20 Ιανουάριου 
11)10 είς τήν Γερουσίαν τά υδροηλεκτρικά εργοστάσια έχουν 
εν όλω δύναμιν 'ίππων 5,001),000 και τουλάχιστον το ήμισυ 
τού ποσού τούτου είναι πλεόνασμα, ήτοι δύναμις Υπποιν μεγα- 
λειτερα τών 2,000,000 χάνεται επί του παρόντος, μέρος μεν 
αυτής διαρκώς, μέρος δέ είς περιόδους τινας τού ημερονυκτίου 
ή τού έτους.

Πολλοί ΐδιοκτήτα*. τών έργοστασίων τούτων έζήτησαν λε
πτομέρειας περί τής κατασκευής τών συνθέσει.>ν νατρίου έπί τή 
έλπίδι ότι ()ά ήδύναντο τήν άπιόλειαν ταύτην νά μετατρέψουν 
εις όφελος.Έάν κατώρΟουν νά πράςουν τούτο εις όλην τήν χώ
ραν Οά ιδρύοντο εργοστάσια προς παραγωγήν νατρίου τά όποια 
Οά άπησχόλουν εκατοντάδας άνδρών καί Οά ήδύναντο νά εφο
διάσουν τούς γεωργούς μέ άφθονα καί εύΟηνά χημικά λιπά
σματα έν καιρώ ειρήνης καί μέ άφθονο*/ υλικόν δι’ εκρηκτικά έν 
καιρώ πολέμου. Τούτο Οά ήτο ή άρίστη λύσις προς παραγωγήν 
νίτρου ή ή άνέγερσις ενός τεραστίου εργοστασίου υπό τής Κυ- 
Βερνήσειος τό όποιον Οά συνεπήγε κολοσσιαίαν δαπάνην.

'Γούτο ήμπορεΐ νά πραγματοποιηΟή ευκόλως, λέγει ό γρά
φω*/, άλλ’ ενεκεν άγνοιας δεν εφαρμόζεται. Αι Ίΐνι.νμέναι Πο
λιτεία! Οά ήδύναντο νά διδάξουν τούς μηχανικούς καί τούς ριο- 
μηχάνους πώς γίνεται ή ηλεκτρική άπομόνωσις τού νατρίου. 
ΊΓ Κυβερνησις Οά ήδύνατο νά πράξη τούτο χωριφ νά ύπάρχη 
ανάγκη νά ίδρυση μέγα εργοστάσιο*/ έξ ιδίων της. άλλά διευ- 
κολυνουσα τήν ιδρυσιν μικρών, άνεξόδων σχετικώς εργοστά
σιο)*/, εις διάφορα σημεία όπου υπάρχει περισσεύουσα δύναμις.

Λι Ηνωμένα! Πολιτεία-. Οά ήδύναντο νά διατηρούν πειρα
ματικούς σταθμούς πρός παροχήν διαφόρων χρησίμων πληρο
φοριών είς τούς βιομηχάνους. Θά ήδύνατο επίσης νά ίδρυΟή 
σχολή μηχανικών έν ταίς Ί Ινωμέναις I Ιοπιτεια-.ς διά τήν παρα
γωγήν νίτρου οι όποιοι Οά έδημιούργουν συν τώ χρόνω μια, 
νέα*/ βιομηχανίαν εν τή χώ??.

ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΠΡΟΤΔΩΜΕΝ ΤΟ ΜΕΔΛΟΝ ;

Δύο τινά όφ ίλομεν νά λάβωμεν ύπ’ όψιν πριν ν’ άπαντήσω- 
μεν εις τήν έριότησίν ταύτην. Έν πρώτοις είναι τό μέλλον, ώς 
καί τό παρελθόν, κάτι τι οριστικόν καί μή υποκείμενον είς μετα
βολήν; ΎπόΟες ότι έςήλΟον χθες έκ τής οικίας μου ώραν 4 
είς τούς δρόμους καί έστρεψα πρός τ’ αριστερά. Δεν Οά ήδυ- 
νάμην εάν ήθελα νά μή έςέλΟω πρό τής -L1 5' καί άντί νά στρέ
ψω πρός τ’ αριστερά νά οιευΟυνΟώ πρός τά δεξιά; Τ ούτο πράτ- 
τιον Οά ήδυνάμην νά εκμηδενίσω πάσα*/ δυνατήν πρόβλεψιν καί 
προφητείαν. Δεύτερον έάν ΟποΟέσωμεν ότι τό μέλλον είναι εν
τελώς καΟωρισμένον καί οτι μία μόνον πορεία πραγμάτων είναι 
δυνατή, δυνάμεΟα άρα γε νά φέρωμεν αυτό εις τοιαύτην σχεσιν 
μετά τοΰ παρόντος ώστε νά δυνάμεΟα μ.ετά σαφήνειας νά ε’ιπω- 
μεν όποιον Οά είναι τό μέλλον τούτο;

Τά έρωτήματα ταύτα οεν είναι νέα. Φαίνονται άπλά άλλ’ 
οί μελετήσαντες αυτά ουδέποτε έμειναν σύμφωνοι ούτε Οά μεί
νουν εις τό μέλλον. Είς τήν «Revue» τών Παρισίιο*/ εχομεν 
τήν γνώμην τού Καμίλλου Φλαμμαριόν, τού διάσημου Γάλ
λου αστρονόμου, όστ-.ς μάς οιαβεβαιοι οτι τά μέλλοντα γενέ- 
σΟαι δύνανται νά προβλεφΟούν ασφαλώς έκ τών προτέρων. Δεν 
μάς λέγει όμως άν έννοή οτι όλα τά μέλ/ΝΟντα ή μόνον μέρος 
αυτήν είναι δυνατόν νά γνωσΟώσι. Καθώς γίνεται φανερόν άπό 
τάς δημοσιευομενας περικοπάς, ό Γάλλος σοφός παραδέχεται 
ότι ή Οέλησις τού ανθρώπου παίζει σπουδαϊον ρόλον με τά έκά- 
στοτε συμδαίνον α ώστε τό ζήτημα άπ7^οποιειται καί περιορί
ζεται εις τήν διάγνωσίν τής ϋελήσειος ταύτης. Ό Φ7^αμμαριόν 
αναφέρει τά εξής άπό τήν «Θεωρία*/ περ» πιθανοτήτων» τού 
μεγάλου Λαπ?*άς διά ν’ άποοείςη ότι καί πρό ενός έτι αιώνος 
οι φιλόσοφοι τήν αυτήν είχον άντίληψιν περί τού ζητήματος.

(('Όλα τά γεγονότα, 7 έγει ό Λαπ7νάς, ακόμη καί τά κατ’ 
έπίφασιν ά'νευ τής έλαχίστης σημασίας ΒΓ ημάς, είναι τόσον 
ατενώς συνοεδεμένα μέ τούς μεγά7*ους νόμους τής φύσεως ώς 
είναι αι Υΐνήσεις τού ή7*ιακοϋ συστήματος. Επειδή άγνοούμεν 
τούς δεσμούς αί’τινες συνδέουν αυτά μέ τό ό7*ον σύστημα τού 
κόσμου παρεοέ/Οημεν αυτά ώς τε7 ικά αίτια ή τάάπεόώσαμεν 
είς τήν τύχην. Ά7ύλά τά φανταστικά ταύτα αίτια διαρκώς (οπι
σθοχωρούν έφ’ όσον ή γνώσίς μας έπροχώρει, έςαφανιέονται οέ 
καθ’ ό7*οκληρίαν ένώπιον μιάς υγιούς φι7.οσοφίας ήτις δια&7.ε- 
πει είς όλα αυτά μόνον τήν έκφανσιν τής άγνοιας μας περί τών 
αληθών αίτιων τών πράσων τής φύσεως καί τών ανθρώπων.

«Είς νούς ό όποιος, έπί παραδείγματι, Οα ήδύνατο νά περι- 
λάβη τήν γνώσιν ό7χ(ον τών φυσικών δυνάμεων κα» τής αμοιβαίας 
σχέσεως ήτις υφίσταται μεταδύ όλων τών πραγμάτων τών άπο- 
τε7,ούντων τό σύμπαν Οά τδύνατο νά συγκεφα7.αιιόση είς ενα κα
νόνα τάς κινήσεις τών μεγίστων ουρανίων σωμάτων καί τών μο
ρίων. Είς τόν νοϋν τούτον οΰδεν Οά ήτο άβέ&αιον. Τό παρόν κα'

τό μέλλον Οά ήτο εν δι* αύτόν. Τό ανθρώπινον πνεύμα τό όποιον 
έδημιούργησε τήν επιστήμην της αστρονομίας έκαμε τό πρώ
τον ασθενές ρήμα πρός τόν σκοπόν τούτον.»

Δέν εΤμεΟα λοιπόν ελεύθεροι καί ανεξάρτητοι, μή υποκεί
μενοι είς άνωτέραν Οέλησιν; Έ/ μέρει μόνον, άπαντά ό Φλαμ- 
μαριόν. ΊΙ ελευθερία μας, ώς ισχυρίζεται, παραβάλλεται πρός 
τήν άσήμαντον ελευθερίαν τού επιβάτου ενός άτμοπλοίου ευ
ρισκομένου εις τά μέσα τού ωκεανού. Καί ούτος δύναται ν’ ανά
γνωση, νά νράψη. νά καπνίση. νά παις- χαρτιά καπά βούλησιν, 
άλλά δέν δύναται νά εγκατάλειψη τό ατμόπλοιον Επανερχό
μενος εις τό κύριο\ θέμα του ό συγγραφεύς έπάγει τά έςήςι

«Τό μελ7.ον δεν είναι μεγα7.είτερον μυστήριον άπό τό πα
ρελθόν. Τήν έπογήν της έκλείψεως τού ήλιου τήν όποιαν είχε 
προιδη ό Άραγώ ήτοι τήν 1 1 Αύγουστου 1S12 είχον ήλικίαν 
•1 μη*.ών καί I I ήμερων’ όταν συμβή ή έκλειψις τής 1 1 Αύγού- 
στου Οά είμαι πρό πολλού νεκρός. 'Vi σημαίνει όμως τού
το; Τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον είναι ’έν καί τό αυτό. 
Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία 0τ: ο.τι συνέβη ώφε-.λε νά συμ- 
οή άπό τόιν εγκλημάτιον τού Νέρωνος μέχρι τού Γουλιέλμου 
Ι>’. *Α7ύλά τις δύναται νά διίσχυρισΟή ότι ό τελευταίος όστ-.ς 
είναι ό κυρίως υπεύθυνος διά τήν απώλειαν .5,000,000 ανθρω
πίνων ύπάρςεων έγεινεν εκ τού αυτού υλικού έκ τού όποιου ό 
Si. λ in cent Jo l'aul; 1 ^ύτε ό ε!ς ούτε ό άλλος δέν ήτο ή δέν 
είναι αυτόματα, είλωτες προαποφασεως.

«Τό μέλ7*ον προσδιορίζεται υπό οιαφόρων περιστατικών 
άλλ’ ή Οέ/^ησις τού άνΟρώτου. έν σχέσει μέ τήν άνΟρωπίνην τύ
χην είναι είς έκ τών παραγόντων οϊτινες καΟορίζουσιν αύτήν— 
παράγων δέ ουδόλως ασήμαντος. Τό άντιμοιρολατρικόν τούτο 
δόγμα είναι ή μόνη ,ιλοσο,ία ή άςια τής Οέσεώς μας έν τφ κο
σμώ τούτο, καί έγγυτατα τής αλήθειας έφ’ όσον ήμεις τά ασθενή 
όντα δυνάμεΟα νά προσεγγίσονμεν αυτήν.

«Διά νά έκφρασΟώμεν κα7Λ.ίτερον, δέν προβλέπομε/ άλλ? 
απλώς ρλέπομεν τό μέλλον 'Ο αστρονόμος ύπο7^ογίζει τήν 
κανονικήν τροχιάν ενός κομήτου, άλλ’ είναι δυνατόν ό κομή
της νά έ7νκυσ()ή από τή. ατμόσφαιραν ενός μεγά7 oj αλανττου. 
Μ^άν ό αστρονόμος δέν λάβη ύπ’ όψιν τό ενδεχόμενον τούτο, ή 
πρόβλεψίς του, φυσικώ τώ λόγο., Οά είναι εσφαλμένη.»

2ί)

ΠΟΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ANABAIPQYN ΤΟΝ ΑΝΗΦΟΡΟΝ
Τό ύδιορ εις τινας περιπτώσεις δύναται ν’ άναβή τόν ανή

φορον, γράφει τό «Lost». 'Γούτο άπεοείχΟη εκ τίνος άςιοσημει- 
ώτο-u συμπτώσειος μετά τήν κατασκευήν τής οιώρυγος τοΰ Πα
ναμά. ‘Αλμυρόν υδο>ρ έκ τού Ειρηνικού (ίικεανού είσήλΟεν εις 
τήν διώρυγα καί κατεκλυσε τον ύοροφράκτην Μιραφλόρες είς 
άπύστασιν οκτώ μιλίων άπό τής θαλάσσης καί είς ΰψος πενήντα 
πέντε ποδών ύπέρ τήν έπιφάνειαν αυτής, είς τόσον 8ε μεγά
λα ποσά ώστε τά σχέδια πρός χρησιμοποίησή τοΰ λιμναίου 
υδ.ίτος πρός πόσιν έματαιώΟησαν.

Θά μάς φανή ακόμη περιεργότερον καί σχεδόν αδύνατον τό 
πράγμα όταν εχομεν ύπ’ όψιν ότι τό αλμυρόν ύδωρ είναι βαρύ- 
τερον τού γ7*υκέος. Είς τήν ιδιαιτέραν όμο>ς περίπτο)σιν ταύ
την τό βάρος του φαίνεται ότι τό έβοήΟησεν είς τό νά έκτελέση 
τήν άνά&ασιν.

ΊΤ μόνη δυνατή έςήγησις τού παραδόξου τούτου φαινόμε
νό j είναι ή διαφυγή τού Οαίλασσίου ύοατος είς τούς υδροφρά- 
κτας ήτις λαμβάνει χώραν κατά τόν εξής τρόπον:

υΟ-:αν πλοΐόν τι είναι έτοιμον ν’ άναβή είς τόν ύδροφράκτην 
:ού Μιραφ7^όρες αί πύλαι κ7^είονται όπισθεν αυτού. Τό σκάφος 
τλέει τότε είς μίγμα τό όποιον άποτε7*εΐται κατά 75 έπί τοίς 
Ικατόν έκ θαλασσίου ϋδατος. Ινατόπιν ανοίγονται αί βα7^6ίοες 
/.αί έντος τής δεξαμενής εισρέει γ7^υκυ υδ(·)ρ έκ τής λίμνης διά 
τών έν τώ πυΟμένι ανοιγμάτων μέχρις ού τά έν τώ -πρώτω 
ύδφοφράκτη ύδατα φΟάσουν είς τήν έπιφάνειαν τών ύδάτων τού 
δευτέρου υόροφράκτου. Κατά τήν διάρκειαν τής πύ.ηρώσεως 
τιύτης τών ύδροφρακτών τό άΤυμυρόν καί τό γ7,υκύ ύδωρ ανα
μιγνύονται τελείως.

’’Οταν τά ύδατα εις τούς ούο ύδροφράκτας φΟάσουν ες τήν 
α ύτήν έπιφάνειαν τότε πίπτουν τά χωρίζοντα αυτούς διάτοιχακαί 
τό τΛοιον εισέρχεται είς τόν άνω ύοροφράκτην.Άλλά καθ’ όν 
χρόνον γίνεται τούτο τό ά7>.μυρόν ύδωρ τού κάτω ύοροφράκτου 
ώς βαρύτερο*/ εισρέει είς τι κάτω μέρος τού άνω ύοροφράκτου, 
ένώ τό αντίθετον συμβαίνει μέ τό γ7*υκύ ύδ(ι)ρ τού τε7,ευταίου.

Κατά τόν τρόπον τούτον, ένώ τό π7*οΐον μεταφέρεται έκ 
τής μιάς είς τήν έτέραν δεξαμενήν σημαντική ποσότης Οα7^ασ- 
σίου ύοατος εισέρχεται είς τόν άνω ύδροφράκτην. .

Κατόπιν κ/νείονται αί πύ7^αι όπισθεν τοΰ π7*οίου καί τά 
γλυκά ύδατα τής 7άμνης αφήνονται νά πληρώσουν τήν δεύτερον 
ταύτην δεξαμενήν μέχρις ου άνέλΟη είς τήν έπιφάνειαν τής 7 
μνης τής όποιας τά ύδατα μολύνονται τοιουτοτρόπως έκ τής 
επαφής.
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Π
ΡΟ τής Ούρας ενός καπηύ,είου το οποίον έκρύπτετο μέσα εις τά 

πυκ,νά φυ7,7,ώματα ενός αρχαίου άμπεύ.ώνος, ύπό τήν σκιάν μιάς 
κύ,ηματαριάς τήν όποιαν έποίκ;7,7,ον άφθονα νυχτού.οόλοj5α καί 
μικρά κινεζικά τριαντάφυ7.7»α είς μίαν τράπεζαν έπί τής όποι

ας υπήρχε φιάύ,η οίνου έκάΟητο ό ζωγράφος Βιντσέντζο καί ο κ7.ει()ρο- 
ποιός Τζιοβάννι. Ό ζωγράφος είναι μικρόσωμος άνΟριοπος, ισχνός καί με- 
λαγχροινός. Ο: όφΟαύ.μοί του άκτινοβού,ο ϋν με τό άπαύ.όν, ρεμβώδες μει
δίαμα του όνειροπόύ.ου. Τό άνω χεΓλός του και αί παρειαί προςενοϋν τήν έν- 
τύπωσιν ότι έςυρίσΟησαν τελευταίιος, άλλά ό γέλιος του τόν κάμνει νά φαίνε
ται πολύ νέος, σχεδόν παιδίον. ’Έχει μικρόν ώραΐον στόμα ώς κόρης. 01 
καρποί τών χειρών του είναι ύ,επτοί και εις τά ευκίνητα δάκτυύ,ά του στριφο
γυρίζει εν κίτρινον ρόδον τό όποιον πιέζει επί τών χειύ,έων του κύ.είων τους 
όσΟαϋ,υιούς.

βόστρυχοι πίπτουν ε,.ι
— Ναί, ναι, όσον

περισσοτέραν καρτερία·, _________ . _ ......
μεγάύ.ην κεφα7.ήν καί μαύρα σγουρά μα7.7.ιά. ΊΤ όψις του είναι χαύ.κόχρους, 
ή ρίς του ήύ,ιοκαής καί σκεπασμένη με ύ.ευκά στρώματα νεκρού τέρματος. Ο! 
όφΰαύ.μοί του είναι μεγάύ.οι καί πλήρεις άγαΟότητος ιός οί τού βοός, άπό σε 
τήν άριστεράν του χείρα ύ.είπει εις δάκτυύ,ος. Ή όμιύ,ία του είναι θρασεία 
όπως αί κινήσεις τών χειρών του αί όποΤαι είναι ύ,εριομέναι μέ έύ,αιον καίμε 
σιδηροσκωρίαν. Λαδών τό ποτήριον τού οίνου εις τούς δακτύύ,ους του τών 
όποιων οί όνυχες είναι φαγωμένοι καί 'κομμένοι, εςακολουΟεί μέ τήν βαΟείάν 
του φωνήν:

— Τό Μΰ,άνο, το Τουρίνο είναι πόλεις όπου 'κατασκευάζεται εις νέος 
7,αός, οπού παράγεται είς νέος εγκέφαλος. ΙΙερίμενε όύ.ίγον ακόμη καί ό κό
σμος Οά γίνη τίμιος καί σοφός.

— Ναί, είπεν ό μικρόσωμος ζωγράφος. Καί ήγειρε καί ούτος τό ποτή- 
ριόν του προσπαθώ·/ νά συ7>7,άβη μίαν ακτίνα έν τώ ο’ίνω καί άδων:

«"Οταν ε'ίμεΟα νέοι

jcp); νά Ξ'ναί CSV γνωρί /,έγει ήτύχί.ις ν.'- εεε μάς εΤττε
S7.21 7.0!ιλότητας crspi το υς κροτάφους. Μαύροι ο με, ττο ϋ
ττλατέού: μέτοχου του. 7. a! τότε: αττο

ρον πηγαίνει 7.ανε ι ς ε j pier/. ει ανθρώπους μέ εετ:;:ο6ζ ' VO 'JV
0 1 -'0C2VV!, 3' ς εύ ρ ύττε ρνος άνθρωπος μέ τ(ον εΥα- νοντο

ΜΙ καρδιά μας χτυπά ουνατά.
’Λ7.7,’ άλ/.οίμονο! σβύν’ ή οωτιά

' Σάν γηράσουμε !))
ειό πολύ τραβά -κανείς κατά τό βορρηά, τόσο ’βρίσκε— Λέγω, όσο

κα7,ύ,ίτερη δουύ.ειά. Οί Γά7.7.α, παραδείγματος χάριν, δεν περνούν ενα τέ
τοιον αργό βίο όπως ήμείς. ΙΙειό απάνω είναι οί Γερμανοί "καί τελευταίο: άπ’ 
όύ,ους οι Ρώσσοι. Λυτοί είναι ά'νδρες, αν σού άρέση.

■— ’ΛλήΟεια. I
■— ’Κπειδή δεν έχουν δικακόματα καί επειδή δεν φοβούνται νά χάσουν 

τήν έύ,ευΟερίαν των καί τήν ζωήν των έκαμαν θαύματα. Χάρις είς αυτούς ό7.ό- 
κ.λη ρος ή Άνατο/,ή άνένηψε καί έζωντάνευσε.

— Χώρα ήρώιον, είπεν ό ζοιγράφος, κ/λίνων τήν κεφαλήν. Οά ήΟεύ.α νά 
ζήσω μεταςύ των.

— Θά ήθελες; έφώναςεν ό κλειθροποιός κτύπων το γόνατόν το υ μέ τήν 
πυγμήν του. Σέ μιά εβδομάδα μέσα Οά έγίνεσο ένα κομμάτι πάγος.

Καί οί δύο έγέλασαν καλόκαρδα.
Πέριξ των υπάρχουν κυανά καί χρυσά άνθη. Λί ακτίνες τού ή/.ίου τρε- 

μουύ.ιάζουν εις τήν ατμόσφαιραν. Κίς τό διαφανές κρύστα7.7,ον τής φιάλης καί 
τών ποτηρίων ό οίνος φαίνεται ιός νά καίη. ΜακρόΟεν έρχεται ό άπα/.ός μουρ- 
μουρισμός τής Οαύ.άσσης.

— Καλέ μου Βιντσέντζο, είπεν ό ν 
διηγήσου σέ παρακαλώ εις στίχους πώ 
συνέβη αύτό;

— "Οχι, είπεν ό ζωγράφος γεμίζων 
ήτένιζε τό ερυθρόν εκείνο ρεϋυ,α. ΙΓοτέ 
ριάζει τόσον καλά μέ τά κόκκαλά σου ιό

— Γεννήθηκα γυμνός "καί ανόητος όπως σύ καί πάς άλλος. Κίς τήν νεό
τητά μου ωνειρευόμουν νά πάρι.) μίαν π/,ουσίαν γυναίκα. "Οταν ήμουν στρα- 
τιώτης εσπούδα-α διά νά περάσω τάς εςετάσεις διά τόν βαθμόν τού άβιωμα
τικού. ΊΙμουν εικοσιτριών ετών όταν εννόησα ότι ο7.α δ έν ήσαν όπως έπρεπε 
νά είναι καί ότι ήτο αίσχος νά ζή κανείς τυχαίως <’.>ς μιυρός.

'() ζωγράφος εστήριζε τούς αγκώνας του επί τής τραπέζης καί ύψών τήν 
κεφαύ.ήν ήτένιζε τά όρη όπου είς τό άκρον τού κρημνού, κινούσα: τούς μεγά
λους κλάδους το)ν "σταντο αί μεγάλα: έ/.άται.

- - ΙΙμείς, ολόκληρον το σύνταγμά μας, εστάλημεν στή Βονίυνία. Οί χω
ρικοί είχαν επαναστατήσει εκεί. Μερικοί έζήτουν νά έύ,αττωΟή τό ενοίκιον τών 
γαιών, άύ,λοι έ7.εγα.ν ότι είναι ανάγκη νά ύψωΟοϋν οί μισθοί. J\αί αί δύο μερί
δες μοϋ έφαίνετο ότι είχον άδικον. «Νά έλαττωΟή τό ένοίκ.ιον καί νά αύςή- 
σουν ο! μισθοί, τί ανοησία!)), έσκεπτόμην. «Λύτο Οά ήτο καταστρεπτικ.όν διά 
τούς ίδιοκτήτας». Ιύίς εμέ ό οποίος ήμουν 'κάτοικος πόύ.εων μοϋ έφαίνετο 
άκρα μωρία. "ΙΙμουν άγανακτησμένος-—είς τούτο συνέτεινε καί ή ζέστη καί ή 
αδιάκοπος μετακίνησις άπό τόπου είς τόπον καί αί φυ/.ακαί τής νυκτός. Γιατί

αυτοί οι κύριοι κατεστρεφα.ν τας μηχανας αι οποιαι ανήκαν εις τουςιοιοκτη- 
τας. Καί έτσι τούς άρεσε νά καίουν τό σιτάρι καί νά προσπαθο ύν νά καταστρέ
ψουν ό, τι δ έν άνήκεν είς αύτούς. Σκέψου το αύτό.

’Κρρόφησε τόν οίνον του καί έπειδή έγεινε ζωηρότερος έςηκού.ούΟησε:
— ’Κπλανώντο μέσα είς τούς αγρούς είς άγέλας όπιο: τά πρόβατα, πάν

τοτε σιωπηύ,ώς ά7,7,’ άπεΓ/.ητικώς, ο>ς εάν πράγμ.ατ: είχον ύπ’ οψιν σοβαρόν τι. 
Τούς διεσκορπίζομεν, άπειύ,οϋντες αύτούς ενίοτε μέ τάς 7.όγχας μας. Άπό 
καιρού είς -καιρόν τούς έκτυποϋμεν μέ τούς ύποκοπάνους τών όπλων μας. 
Χ(.>ρ!ς νά δεικνύουν φόβον διελύοντο κατά τρόπον ράΟυυ.ον ά/.7.ά πά/.ιν συν- 
ήρχοντο έκ νέου. Μίτο δουύ.ειά κουραστική, ιός /.ειτουργία καί διήσκεσε 
πο7.7.άς ήμ.έρας, όπως ή προσβο7.ή τού πυρετού. Ό ΛoJότo ό ύπαςκυμα 
τικός μας, ένας /.αμπρός άνΟριοπος άπό τό Άμπρούτζι, χι.ιρικός καί αύτός 
ήτο ανήσυχος καί ταραγμένος. Ιύίχε κιτρινίσει καί ασπρίσει καί πο7.7.ές φο- 

'Άσχημη δουύ.ειά, παιδιά. Θά γίνη ίσιος ανάγκη νά τούς 
πάρη ή κατάρα». ΜΓ. γρίνια του μάς έτάραςε περισσότερο 
ε γωνία, άπό κάθε κορυφή καί άπό κάθε δένδρο είδαμε νά 
πεισματάρικα κεφά/,ια τών χωρικών. Τά Ο/μΐυμένα μάτια 

νά μάς διατρυπούν: Γιατί οί άνθρωποι—καί αύτό ήτο φυσι
κό νά το περιμένη κανείς—δέν μάς έκύτταζαν μέ πο7.ΰ κα/.ό μάτι.

— ΙΙιές, είπεν ό μικροκ.αμωμένος Βιντσέντζο φέρων έν π/.ήρες ποτήριον 
προς τά χε!7.η του.

— Σ’ εύχαριστώ. Χίύ,ια χρόνια νά ζή ό 7,αος πού έγκαρτερεί, άνέκραςεν 
ό κ/,ειΟροποιός μέ φωνήν βαρυτόνου. Ίνκένωσε τό ποτήριον, άπέυ.αςε τόν υ.ύ- 
στακά του μέ τάς χείράς του καί έςηκο/,ούΟησε:

— Κάποτε έστεκόμην είς ένα μικρόν 7-όφον κοντά είς ένα εύ.αιώνα κ’ έκύτ- 
ταζα υ.ερικ.ά δένδρα τά οποία κατέστρεφαν οί χωρικοί. Στή βάσι τού /.όσου 
είργάζοντο δύο άνδρες, ένας γέρος καί ένα πα7.7,ηκάρι. ’Μύσκαφταν ένα αύ- 
7>άκι. ’Έκαμνε μεγά/.η ζέστη, ό ή/.ιος έκαιε σάν φιυτιά. Ό καιρός σέ ήρέΟιζε, 
Οά ήΟεύ,ες νά ήσουν ψάρι καί ένΟυμούμαι τούς έκύτταζα θυμωμένα. Τό μεση
μέρι καί ο: δύο παράτησαν τήν εργασίαν των καί έβγα/.αν ψωμί καί τυρί καί 
μιά π/,όσκα κρασί. «Ό διάβο/,ος νά τούς πάρη !» είπα μέσα μου. ’Έςαφνα ό 
γέρος ό οποίος πριν δέν μ’ εκύτταζε ούτε μία φορά είπε κάτι τι είς τόν νέον ό 
όποιο; έκούνησε τό κεφά/.ι του άποδοκιμαστικά, ά/,7.’ ό γέρο): έφώναζε «ΙΙή- 
γαινε!» Λύτό τό είπε πού,ύ αύστηρά. Τό πα/.7.ηκάρι ή7.0ε προς εμένα κρα
τούντας τήν πύ,όσκα στο χέρι καί μοϋ είπε, απρόθυμα:

(( — Ό πατέρας μου 7,έγει ότι Οά ήΟεύ.ες νά πιής καί σού προσφερη όύ.ίγο 
κρασί.

«ΣτενοχιορήΟηκα, όμο/ς άπό τό ά7,7.ο μέρος ευχαριστήθηκα. ΔένεδέχΟηκα 
ά/.7.ά συνάμα έ'/.αμα νεύμα στον γέρο καί τόν εύχαρίστησα. Μοϋ άπεκ.ρίΟη 
κυττάζοντας τόν ουρανό.

« — ΙΙιέ το, σινιόρ, πιέ το. Σού τό προσφέροιμε ιος γιά στρατιούτη. Δέν περι-
μενομεν άπο ενα στρατιο)τη να γινη -καλλίτερος ιση ήπιε το κρασί μας.

sO μειοίχμα, — Ac
.εύρεις τ:ώς 7.ατ’ έν.είνην '

ματος ν.ίνητ':
YSA(7jv, ενώ έςογ*/.<όματα

i οέρμα ται- ή νά 'τερ'ττατ-
,ες ε;.ς αύτό. ττο ν.εράλι τ<

«Νά σέ πάρη ή οργή, μή σα.λΐαρίζης»,είπα μέ τό νοϋ μου καί αφού ήπια τρεις 
γουύ.ίές τον ηύχαρίστησα. Κατόπιν ήρχισαν νά τρώγουν. Ό/.ίγον κατόπιν 
άντικατεστάΟηκα άπό τόν Ούγον άπό το Σα./,ερτίνο. Τού είπα μέ τρόπον ότι 
οί δύο αύτο! χιορικο! ήσαν κα/.ο! άνθρωποι. Ί’ήν ίδια νύχτα τήν όύρα πού 
έστεκόμην είς τήν Ούρα ένός σταύλου μέσα είς τόν οποίον έφυ/,άσσοντο διάφορα 
μηχανήματα μιά πλάκα έπεσε στο -κεφάλι μου άπό τή στέγη. Δέν μοϋ έκ.αμε 
μεγάύ.η βλάβη ά/.7.ά μία ά7,7,η π/.άκα ή οποία μοϋ έχτύπησε λοςά τόν ώμο 
μ’ έπ7.ήγο)σε τόσο άσχημα ΐύστε έκαμε τό άριστερό μου χέρι νά κρεμασΟή 
παράϋ.υτο.»

Ό κϋ.ειΟροποιός έςέσπασεν είς Οορυβιόδη γέ/.ιυτα, ήνοιςε τό π/.ατύ στόμα 
του ήμικϋ.είο)'/ το ύς όφΟαύ,μούς.

οί ράβδοι, είπε διά μέσου τού γέλιοτός του,

πί τών -κεφαλών μας. "Οπου στρατιώτης τις ετυχε νά ίσταται 
;ςαφνα έπετοϋσε άπό τό έδαφος ή μιά πέτρα έπεφτείδο:

πορείς νά φαντασΟής.
Οί οφθαλμοί τού ζωγράφου προσέ/,αβον περίλυπον έκφρασιν, ή όψις του 

ώχρίασε καί είπεν ήσύχιυς:
— ’['Ντρέπεται κανείς ν’ άκούη τέτοια πράγματα.
■— Τί πρέπει νά κάνη κανείς. ] Γερνά καιρός όσο νά φρονιμέψη ό 7.αός. Τότε 

έφώναβα εις βοήθειαν. Μέ έφεραν εις ένα σπίτι όπου υπήρχε καί ά7,7.ος έχων 
τό πρόσιοπο κομμένο μέ μία πέτρα. "Οταν τόν ή ρώτησα ποϋς συνέβη αύτό μοϋ 
είπε μέ ένα χαμόγελο άλλά χωρίς διάΟεσι.

«— Μιά γρηά, φίλε, μιά γρηά άσπρομά.7.7,α μάγισσα μέ έχτύπησε καί 
ύστερα μοϋ είπε νά τήν σκοτώσιο.

« — Τήν έπιασαν;
« — Ιύίπα ότι τό έκαμα ό ’ίδιος ότι έπεσα κάτι.) κ’ έκτύπησα. 'Ο σωματάρ

χης οέν τό έπίστεψε, ήμποροΰσα νά τό κατα/.άβω αύτό άπό τά μάτια του. 
Ά7.7.ά δέν εννοείς, δέν ταίριαζε νά πώ ότι χτυπήθηκα άπό μιά γρηά. 'Ο διά- 
6 ο 7. ο ς νά τούς πάρη! Μά βέβαια κι’ αύτοί κα7,ά δέν περνούν καί ήμπορεί 
•κανείς νά καταλάβη γιατί δέν μ.άς]άγαποϋν.
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Η ΚΟΥΒΕ ΕΓΪ EURURZTRJ
Copyi'TIH by Γ.ι ήλιο...

φύλλα 
υσά, 

Άεύζι,

r, μεγίστηΙΙΛΟΥΣΙΩΤΛΤΙΙ Κούβα,
τών Άντιλλών, συνταράζεται καί πάλιν 
ύττό έπαναστάσεως. Δεκαπενταετία μό
λις παρήλθε άιφ’ ότου αί Ηνωμένα1. 11ο- 

λιτεϊαι άποσπάσασαι την νήσον έκ τών 'Ισπανών 
κατόπιν πολέμου οστις έστοίχισεν εϊς την ύπερή- 
φανον χώραν τών ιδαλγών την απώλειαν τών ύπο- 
λειφθησών εις αυτούς αποικιών κα! τού στόλου των 
—δεκαπενταετία διερ- 
ρευσεν άφ’ίίτο υ ή μεγάλη 
Συμπολιτεία, πιστή εις 
τάς παραραόόσεις της,
CCTwSG’LIpcV ο"/, Τ’.j T Vfj CTQ J
τον στρατόν τής κατο
χής και άφηνε τους 
Κουδαίους να αντοδιοι- 
κηΟοϋν. Τό πολίτευμα 
εοει κατ’ ανάγκην νά 
είναι Δημοκρατικόν δι
ότι τό Δυτικόν ήμισφαί- 
ριον δεν είναι πολύ υγι
εινόν διά τους βασιλείς 
καί αύτοκράτορας. Ή 
Κούβα έπλουτίσθη διά 
λαμπρού συντάγματος 
τό όποιον είναι μία μι
κρογραφία τού Αμερι
κανικού. Πρόεδρος εκ
λεγόμενος άνά πάσαν 
τετ αετίαν, δυνάμενος 
δέ νά έπανεκλεγή άπαξ 
ετι. διηύθυνε τάς τύχας 
τής νήσου κατά τό παρά
δειγμα τούν Ηνωμένων 
1Γ λίτειών.

Δέν έλειπε τίποτε 
ο την νεαν Δημοκρα- 

διά νά εύημερήση. 1 
έ. πληθυσμόν 2,ό00,
0 ό όποιος ευκόλως 

.·ά ήδύνατο νά πεντα- 
ιλασιασθή, μέ την περί

βλεπτον θέσιν της, μέ

τα πολύτιμα προϊόντα της, 
τον έδαφος οπού τά δένδρα— 
άποφέρουν καρπούς τρις καί ο 
ασφαλής από πάσης επιβουλή

με τό πλουσιώτα- 
-ώς οι ανανάδες - 
ιετράκις τού έτους, 
ς, διότι ή ισχυρά

γειτων της ητο έτοιμος να την προστατευση εναν
τίον πάσης απειλής, ή Κούβα Οά ήδύνατο νά προ- 
αχθή αναπτυσσόμενη εν ειρήνη καί ν’ άποβή πρό
τυπον κράτους δευτέρας τάςειος έν τώ κόσμο) τού-

;α ουση...
τω. Λησμονούμεν ομι1[ κεφαλή τού ζωγράφου 
κοΰσιν ούτε Δγγλο- -q =δαφος. Ό μεγαλο- 
Γερμανοί. Είναι οί ν
’ Ισπανών εκείνων τυχα^ ^ τι άλύ.ά τό
κατ’ άγελας τόν Άτλαν-,,, . σ ':ίίν - -r,G31 γιά 
ψιν τού νέου κόσμου ύπό Κοκομοου, |> 
ζήτησιν τού χρυσού δέρ, ειναι^ μα/>/*ο> . 
σπερμία εθνών, κράμα εκ άναμίςεως 

ςωπ'
■'•‘■'Κ'-Άών

................. _ , Ίζ~Ζ

,9ν«*

f'P.'X·,;.- 51 ~;,-
ύρους ί,''"'Λλ,ίεντ^- 
'i-ou“--V'/X!, Λλαδή 
* . ς ^ 9C1

'/ ς. -Ίμ*·-
^pfojrot -

J ’J7'r-

1'C:jvavTo ,
,Xsi<'>Hbot C!Vjr: 
και μi _φ Λντά-

ίπανάΐ- °νΆίαν.
^"Ου - -Α . ^:νΛΐ

•ά, νΆί 
Τό .Κι

'· V *· .* V £

εδρος cioix 
Άαν. 1 Γοϊ

οχυρός Τ!ς
» '/•^■ςορθώ 
ιά τών όπλ 
Ρον καί , 
άντ’ εκείνο,'* 

ραετιαν εις τό Λ' 
μς'γαρον -φΆ

,„:ς χείρα 
ε'ί ουσίαν;
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0'|#|

μ.5γ«Λ
ή pu
όφϋαλμ?Γ4ύβ
τήν apwtji^g 
όπως αικι^Ρ 
σιδηροσκωρίαν. 
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TO PRADO, II ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΑ ΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣτου φωνήν:
— Το Μιλάνο, ο.

λαός, οπού παραγεται Μ ; υ,έγα μ,έρος τή; Νο- 
σμος Οά γίνη τίμιος καί 0! αύτώιν δέν είναι τόσον

-Ν«'·, ειπεν
ριον του προσπαθούν

— D 

■αλλίτ

μικρό-ίαν. ΤΙ αρχή έχει τά 
να συλ.ς δοΟή ευκαιρία οττ(υς 

«’Ότςύήτουν τήν ευκαιρίαν 
>][ .. είναι δΓ αυτούς ζή- 

II ρωτεύει τό έγού. 
Καρράντζα έναν- 

ναντ:οντού Καρράντζα,

’ Λλ!

..‘'■'Γ/.ίχ ,
/ ·" εναντίον τοϋ Μενοκάλ. 

'■ ώ τοϋ έθνους ή μάλλον τής

φυ/,ης και της καταγωγής τ<.>ν είνα: παρ αυτό:; 
ισχυρά και εκσπά πολλά1/.:; αγρίως εναντίον τών 
Ξένων, τών ξένων εις αύτούς ώς πρός τήν γλώσσαν 
καί τά έθιμα, άλλ" α: Λατ:ν:κα:. ούλα: τής ’Αμε
ρικής άπεδ είχΟησαν κατά μεγα μέρος ανίκανο: 
ττ ρ ο ς αύτοδι^ίκησιν. Ηά παρέλΟουν ίσως πολλά 
ετη πριν νά κατορθώσουν νά θέτουν εν τάξε: τά τοϋ 
οίκου αυτών. Ζήταντες επί αιώνας ήμιανεςάρτη- 
το:, διατελέσαντες εις χαλαρούς δεσμούς πρός τήν 
μητ ρόπολιν ώς έκ τής άποστάσεως, ύπερΟερμαινό- 
μενο: έκ τού τροπικού ήλιου, ο: κάτο:κο: τής Κεν-

διά1
Copyright by Brown and Dawson Ν. Y.

VI. ΑΙΙΟΊΤΣ ΤΗΣ ΓΙΟΛΕΩΣ ΜΑΊΑΝZAS

τρικής Αμερικής διήλΟον τον βίον των έν διαρκεί 
ερεΟισμώ πρόθυμοι νά λάβουν τά όπλα εναντίον πά- 
σης νομίμου ή μή αρχής.

IIρέπει νά όμολογήσωμεν έν τούτοις οτι ο.: 
τρεις μεγαλείτεραι δημοκρατία: τής Νοτίου ’.Αμε
ρικής, ή Βραζιλία, ή Αργεντινή καί ή Χιλή ήρ- 
χισαν νά κάμνουν γοργά βήματα πρός τήν πρόοδον 
κατά τά τελευταία ολίγα ετη τά οποία ύπόσχονται 
λαμπρόν μέλλον αλλά καί αύτα! πριν ν’ άποκατα- 
σταΟοΰν οπωσδήποτε, διά πόσων εμφυλίων σπα
ραγμών δεν διήλΟον; Φοδεραί κατά ςηράν κα! 
κατά θάλασσαν συγκρούσεις έλάμβαν ον χιό ρ αν άνά 
πάν σχεδόν έτος τόσον μεταξύ τών πολιτών έκα
στη ς Νοτιοαμερικανικής Δημοκρατίας όσον καί 
προς τούς πολίτας τών όμορων Δημοκρατιών 
μετά τών οποίων εύρίσκοντο εις διαρκείς έριδας. 
Αρκεί νά ρίψη τις έν βλέμμα εις τόν χάρτην τής 
Νοτίου καί Κεντρούας ’Αμερικής, αρκεί ν’ άνα- 
φέρη τά ονόματα ΙΙεροϋ, Βολιβία, ’Ισημερινός, 
Κολομβία, Βενεζουέλα, Κόστα-Ρίκα, Νικαρά
γουα, Γουατεμάλα, Μεςικόν, καί άμ,έσως 0’ ανα
πηδήσουν προ τών οφθαλμών του επαναστάται, 
στρατηγοί—περισσότεροι στρατηγοί ή άπλοι στρα- 
τιώται—μαχαιροβγάλται, πειραταί, ήμίγ ύμνοι, 
καί ανυπόδητοι, έτοιμοι νά πωλήσουν τάς υπηρε
σίας τ to ν αντί ολίγων πέζος, πρόεδροι κα! αντιπρό
εδροι σήμερον εγκαθιστάμενοι και αϋριον έκδιωκό-

Copyright by Brown and Dawson, X. Y.

ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΛ ΦΟΙΝΙΚΩΝ

μενοι, φονευόμενοι εις μάχας ή δολοφονούμενοι, έν 
γένει κράτος τελείας αναρχίας καί άλληλοφαγού- 
ιματος.

(-)ά δεήση νά παρέλΟουν πολλά έτη ακόμη πριν 
τά κράτη ταύτα διευθετήσουν τάς υποθέσεις των 
κατά τρόπον μή παρενοχλοϋντα ούτε τούς έαυτών 
πολίτας ούτε τούς γείτονάς των. ΊΙ πολιτική 
άγωγή δέν αποκτάται εντός μ,ιάς ήμέρας' δέον νά 
παρέλΟουν έτη υ.ακρά ευτάκτου ιστορικού βίου διά 
νά μ.ορφωΟή, τήν δέ ευκαιρίαν αυτήν δέν είχον εί- 
σέτι αί χώραι τής Νοτίου καί Κεντρικής ’Αμερι
κής. "Αν ή Βόρειος Αμερική άπό τών πρώτων 
ήμερών τής άποκαταστάσεούς της ήδυνήΟη νά θέση 
εδραίας βάσεις επί τών οποίων έστηρχΟη ή απρόσ
κοπτος τής χώρας έςέλιξις, άς μή λησμονώμεν ότι 
πλήν τής διαφοράς τοϋ φυλετικού χαρακτήρος, 
μεγάλως εις τούτο συνετέλεσεν ή μακρά πολιτική 
διαπαιοαγιόγησις τής Άγγλο-Σαξωνικής φυ> ' 
έκ τής οποίας ώς έπί τό πλείστον άπηρτίσΟησα’ 
άποικίαι τής βορείως τοϋ Ρίο-Γράνδε χώρας.

“Ο, ι αληθεύει διά τήν Κεντρικήν καί Νό 
Αμερικήν, αληθεύει καί διά τήν νεοσύστατο1' 
μοκρατίχν τής Κούβας.

ΤΙ νήσος διοικείται, ώς εϊπομεν, ύπό Προ ε 
εκλεγόμενου άνά πάσαν τετραετίαν. ΙΙρώτος ] >
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(( — Οΰμ! έκανα εγώ. "ΙΙλΟε ό γιατρός κα! δυο νοσοκόμες μαζί του μιά 
άπ’αύτές ήτο ξανθή καί ωραία, καθ’ δ λα τά φαινόμενα Βενετσιάνα. Τήν αλ'λη 
οέν τήν θυμούμαι. Έκυτταξαν τή τληγή μου. Μίτο έλαφρα χωρίς άλλο. 
Μού έβα7,αν ξαντό κα! έφυγαν.

Ό ν.λ.ειΟροττοιος συνωφρυώθη, έσιώπησε καί έτριψε τά χέρια του δυνατά. 
'Ο σύντροφός του έγέμισε έκ νέου τά ποτήρια με κρασί. Καθώς ύψωνε τ ήν 
φιάλην, τό -/.ρασ! έφαίνετο ώς νά έχόρευεν εις τόν άερα όπως μιά ζωντανή κόκ- 
7Λνη φλόγα.

·■— Σ υνειθίζαμε νά καθίζουμε ·/.’ οί δυο μαζί στά -ταράΟυρα, εξη/.ολούΟη- 
σεν ο νύλειθ ροττο ιός μέ σκοτεινήν φωνήν. ΈκαΟήμεΟα μέτρόπον τού νά μή μάς 
βλέτει τό φώς ·/.’ εκεί μιά φορά ήκούσαμεν τήν θελκτική φΐ')νή τής ωραίας 
αυτής γυναικός. Αύτή καί ή σύντροφός της περιπατούσαν μαζί μέ τό γιατρό 
εις τόν κήπον απέξω ατό τό παράθυρο καί ('ομιλούσαν Γαλλικά τά όποια 
εννοώ πο7.ύ κα’λά.

((— ΓΓαρετήρησες τό χρώμα τών ματιών του ; έρώτησε εκείνη. Είναι χ(0- 
ρικός τό δίχως άλ’λο κι’ όταν βγά7,η τή στρατιιοτική σχολή, χωρίς άλλο ()ά 
γίνη σοσια’λίστής όπως είναι όλοι έδώ. ’’Ανθρωποι μέ μάτια όπως αύτά θέλουν 
\ά κατακτήσουν ό7,ον τόν κόσμο, νά ξαναφτιάσουν τή ζωή, νά μάς διώξουν οιά 
νά βασι7,εύση μία τυφλή αηδής δικαιοσύνη.

<(— Τρελ/.οϊ άνθρωποι, είπεν ό ιατρός. Μιτά παιδιά καί μισά ζώα.
((— Ζώα! αυτό είναι τό ά'ληΟινό. ’Αλλά τί παιδικόν υπάρχει σ’ αύτό.
«·— Τί θά γίνουν λοιτόν τά όνειρα τής παγκοσμίου ϊσότητος;
((— Ναι, καί μόνον νά τό φαντανΟή κανείς! "Ενα 

κ’ ένας ά/Α.ος μέ όψι που7.ιού νά Θέ7,η νάγίνη ’ίσος μ= 
ίσοι μέ αυτούς, ’ίση μέ τούς άνθροόπους αύτούς μέ · 
θρωποι τού τούς φέρνουν εδώ γιά νά σκοτώνουν τού 
ζώα όπως αυτοί...

; τού έχει μάτια ρωδιού 
μάς. Σύ, αύτή κ.αί έγώ, 

ό πρόστυχα αίμα. "Λνι 
; όμοιους των τού είναι

«Ώμιλούσε διαρκώς καί ζωηρώς. ’Ήκουα καί έσκεττόμην:
«Πολύ σωστά, σινιόρα. Τήν είδα τ’λέον ή άπας καί γνωρίζεις βέβαια 

•κανείς δεν σκέπτεται τερισσότερο γιά μιά γυναίκα ατό ένα στρατιώτη. 'Γήν 
εφαντοιζόμην ότι είναι καλή καί έξυπνη καί μεγα‘λόκαρδη. ’Εκείνην τήν ετο- 
χήν είχα τήν ιδέαν ότι οί τλούσιοι εύγενεϊς ή σαν εςυτνοι κ.αί τροικισμένοι μέ
δλα τά χαρίσματα ή κάτι παρόμοιο. Δέν ξεύρω τό γιατί 

«Έρώτησα τόν σύντροφό μου.
<( — Εννοείς τήν γλώσσαν αυτήν;
«Όχι, δέν εννοούσε. Τότε τού μετέφρασα τά λόγια τής ωραίας κυρίας. 

Ό άνθρωπος έθύμωσε ο>ς ό διάβολος καί ήρχισε νά πηδά εις τό δωμάτιον. Τό 
ένα του μάτι ήστραφτε, το ά/,λο έφερεν επίδεσμο.

((—’Έτσι είναι; έμουρμούρισε. Είναι δυνατό; Μέ χρησιμοποιεί από τό 
ένα μέρος καί από τό άλλο δεν μέ θειυρεί άνθρωπο. Γιά χάρι της έπιτρέπο) 
νά προσδ7^η0ή ή άξιοπρέπειά μου καί αυτή δέν τό γνωρίζει. Γιά νά φυ7,άςω 
τήν ιδιοκτησία της κινδυνεύω νά χάσω τήν ψυχή μου.

«Δέν ήτο ανόητος καί ήσΟάνΟη τήν προσβολήν όπως κα1 έγώ. Τήν ά7,7,η 
ήμέρα (Ομιλήσαμε γιά τήν γυναίκα αυτή ΐιψη7,όφωνα χο)ρίς νά προσέχουμε 
τόν Λουότο πού έ7,εγε ό7,ον τόν καιρό:

«— Προσέχετε παιδιά. Μή ξεχνάτε πώς είσΟε στρατιώτες καί ότι υπάρ
χει πειθαρχία.

«Όχι δέν τό ξεχάσαμε. Ά7Αά πο7,7,οί άπό ήμάς, άν όχι ό7,οι, έγείναμεν

βωβοί καί τυφ/,οί, γιά νά σού πώ τήν ά/.ήθεια καί ο: νέο: αύτοί χωρικ.οί έκαμαν 
πο7,ύ κα7,ήν χρήσιν τής τύφλας μας αύτής κα! τής κουφάλας μας. Καί «νί
κησαν. Μάς μετεχειρίσΟηκαν πο7,ύ καύ.ά. αύτή είναι ή ά7,ήθεια. ΊΙ ωραία 
κυρία θά ήμπορούσε νά πάρη άπό αύτούς πο7,7,ά μαθήματα. (~'ά ήμπορούσαν
νά 'τήν c'.cdio’jv ζτολο τει ατίΆα ετρετ:ε να εχτι μο ον τ ους ■τιμίου ς άνΟρώ-
r.fj'jz. ' ()ταν ερύγαμΞ i-o το μέρορ ο - 0 J ετήγαμεν' τή'ν ιοέ •αν νά χύσωμιν
αίμα, ζ Ξ 7Γ0ΑΑSj'jZ i-o τ;μας ε:οκ;αν ά:ν()η. 1 ήν ό)ρα τ:oj έτε ρνου ταμε άτο τους
cρόμο j ς τοΟ ρtο υ οέν εp pιμναν ν.ατετ,zvm :ααε λιΟουε και τελάν.ες αλλά
άνθη, c Γαξ μου. Λομίζ,(.> οτι τα α αμε. ΊΙμτορεί χανεμ: νά εεχάτr( μιά ψυ-
7?ή ‘j-:ο c ο χή όταν τον ν.ατευο : (όνο:/V τοτο■ ν ('.ι μαία. Η

’ Ιν;i'trj.zi άτ. 6 y.ac cίαρ ‘/.α! £ ίττ c
Λυτό ■ να το '/.άνγ;.; τε ττίμο-,μ. Μιντ^ντήο.

'() Ί(.)'·'ρ:ζςος άτ.τ, ντητε με Ζ'/.ζ ττιν.ό με: ί ίαμα
Ναι, εΙναι ν.αλό (lima zC ενα :ι ΓΑ c ό ποίημα. Μου ε;αίνε ται οτ ι ν,χζι Οά

ήμπορέσω νά κάμω μέ αύτό. Ά7,7,’ όταν κανείς πέραση τά είκοσιπέντε χρόνια 
γίνεται κακός 7.υρικός ποιητής.

"Ερριψε μακράν τά μαραμένα άνθη, έμάζευσεν άλ/.α καί κυττάζων πέρις 
έξη κ ο 7. ο ύ 0 η σ ε ή σ υ χ a.

"()ταν κανείς έκανε τόν δρόμο άπό τό στήθος τής μάνας του στο στήθος 
τής ερωμένης του, πρέπει νά δοκτμαση κα: εν ά7,7,ο είδος εύτυχίας.

'( ) κ/,ειθροποιός έγεινε σιωπη7ά>ς κα: έσκέπαζε τό κρασί εις τό ποτήρι του.
'Υποκάτω ή 0ά7.ασσά μουρμουρίζει άπα7,ά. Κις τόν ζεστόν άέρα επάνω 

άπό τά άμπέ7αα πλέουν τά άρώματα τών άνΟέων.
- ■ Είναι ό ή7,ιος πού μάς κάνει οκνηρούς κα! καύ,ούς διά τό τίποτε, έιύιθύ- 

ρισεν ό κ7.ειδαράσ.
— Δέν μού φαίνεται ότι ήμπορώ νά κατα.έρι.ι ένα Λυρικό τραγούδι τι.όρα. 

Μά7./.ον τό άποστρέφομαι, είπεν ό Πιντσέντζο συσπών τά.ς ύ.επτάς όφρΰς του.
— 'Έγραψες τίποτε τώρα τε7,ευταίως;
Ό ζωγράφος δέν άπήντησεν άμέσως.
— Ναι, χθές έγραψα κάτι τι εις τήν οροφήν τού Ξενοδοχείου ,Ινόμο.
]\αί μέ χαμη7,όν τόνον κα! μέ σκεπτικόν κα: τραγουδιστόν τρόπον άνέ- 

γνωσε τά έςής :
Ί’ού φθινοπώρου ό ή7,ιος βουτά γοργά κα! φεύγει 
Γιά μιά στιγμή έφώτισε τά θάμπη τού γιαλού.
Τά πεινασμένα κύματα πηδώντας σκόρπιους βράχους 
Γλύφουν στή χρυσο()ά7,ασσα τόν αιματοβαμμένο

τόν ή7αο...
Τού φθινοπώρου ό άνεμος κόβει χύ,ωμά τά φύ7,λα 
Πού παραδέρνουν ράθυμα στήν αύρα πού φυσά,
Σιμοχροιάζει ό ούρανός, ή θάλασσα άγριεύει.
Γελάει άκόμα ό ή7,ιος 7,ιπό()υμα καί πάει

νά δύση...
Κα! ο: δύο ήσαν σιωπη7.ο! δι' ό/.ίγον κ.αιρόν. Ή κεφα7,ή τού ζωγράφου 

είχε βυΟισΟή κα! οί όφ()α7,μοί του προσηλώΟησαν εις τό έδαφος. Ό μεγαλό- 
σιομος όγκ.ώδης κύ.ειϋροποιός έμειοίασε καί είπεν έν τέ7,ει.

— ΊΙμπορεϊ κανείς νά όμιλή μέ όιραίον τρόπον διά τό κάθε τι άλ7,ά τό 
ιί)ραιότερον όλων είναι μιά 7%έξις δΓ ένα κα7.όν άνθρωπον, ένα τραγούδι γιά 
τόν κα7,ό κόσμο. Δ. I!.

ΕΝ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΝ
Ο ΜΕΓΛΣ Καρούσος, ό ΒασΓλεύς τής ’Όπε

ρας, είναι επίτιμος πρόεδρος ενός περιέρ-

Ι
γου ινστιτούτου, τοΰ όποιου τά μέλη είναι άοιδο! 
^ καί ό σκοπός θεραπευτικός. Εις τήν ’Ιταλίαν 
so υπάρχει έν χωρίον όνομαζόμενον Salsomaggiore, 
περίφημον διά τάς ίαματικάς ιδιότητας τής άτμο- 
^σφαίρας του. "Οταν τά ’Ιταλικά με7,οοραματικά 

-^■‘ατρα είναι κ7.ειστά, οί Ίτα7,ο! άοιδοί συναθροί- 
Λ ;<-.o.-ai εις τό χωρίον έκεΐνο διά νά υποβάλουν τά 
' ®·τικά κα! αναπνευστικά των όργανα εις τήν εύ-
•/-5

^το^ ικήν έπίδρασιν τής ατμόσφαιρας. Αί διαση- 
Όκσί^ες τής Metropolitan Opera τής Νέας 

°,’ΝΔούλης έσκέφθησαν νά μεταφέρουν έδώ.τήν άτμό- 
°,Ί - έ'/αν τού Salsomaggiore. "Ιδρυσαν τό ίνστι- 

ον ώς μετοχικήν έταιρίαν καί ένοικίασαν έν 
'■^κτίριον τού όποιου αί α’ίθουσαι πληρούνται άπό τήν 

ατμόσφαιραν τού ’Ιταλικού χωρίου διά τής έξατμί- 
σεως ϋδατος τό όποιον μεταφέρεται έκειΟεν. Διά 
τίνος μεθόδου σχηματίζεται έκ τής έξατμίσεως «ξη
ρά όμίχλη», ή όποια είσπνεομένη τονώνειτόνλάρυγ- 

*γα καί τούς πνεύμονας. Ή παρατιθεμένη φωτο
γραφία έλήφθη εις τό ίνστιτοΰτον.

Αί έν τή είκόνι φαινόμεναι διασημότητες εί
ναι αί έξής: Έξ αριστερών πράς τά δεξιά φαίνον
ται ΐστάμενοι ό Daniel Frohman, ό Pasquale 
Amato, ό Enrico Caruso, ή κ. Bastedo, ό Vi
ctor Maurel, ό κ. Bastedo, ό δόκτωρ Sarla- 
bous καί ό Alexander Lambert. Οί καθήμενοι 
είναι ή κ. Walska, ή κ. Leroy Newbold Edgar, 
ή κ. Maria Barrientos, ό μαέστρoςJRomei καί 
δ Gatti Cassaza.

Copyright Underwood&Underwoodp N. Y.
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0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1917
(Συνέχεια έχ. τής 13ης σελίδος). 

ολην πήν τρίακονσάμ,ηνον ιστορίαν τού πο7,έμου 
τών χαρακωμάτων εν Ι^αλλία. 'Λμσόσϊρχι α! νι
κηφόροι επιθέσεις πού Xivello εσσοίχισαν είς τους 
Γάλλου; 25,000 άνΒρας, ενώ α! εις αιχμαλώτους 
μόνον Γερμανικά! άττώλειαι άνήλΟον εις 17,000, 
τό σύνολον δε αυτών άναμοιδόλως ύπερέση τάς 
40,000. Τό ζήτημα ύ,οιπόν τιόρα ώς ττρος τον εν 
Γαλλία αγώνα είναι: Οά διατηρηθούν εις τάς μελ- 
λούσας μεγάλας Άγγλο,-Γαλλικάς επιθέσεις α: 
άναλογιαι τάς όχο'ίας έπέσυχεν ό Nivelle εις τό 
Verdun; Μόνον κατ’ αυτόν τόν τρόμον δύνανται 
να εξαντλήσουν οί Άγγλο-Γάλλοι τάς Γερμανι
κά; δυνάμεις έν Γαλλία πρό τού προσεχούς χει
μώνας. "Άλλως ο χειμών Οά εύρη τον άγώνα άμ- 
φιρρέποντα άκόμη, κα! τό 1917 Οά κληροδοτήση 
τόν τιόλεμον εις τό 191S. Π ρέττει νά χάση εις τάς 
μάχας τού εαρος και τού θέρους ή Γερμανία εις τό 
δυτικόν μέπωπον δύο εκατομμύρια στρατιωτών 
διά νά άναγκασΟή νά ζητήση ειρήνην αντί -τάσης 
θυσίας. Τούς εαρινούς καί τούς οΟινοτωρινούς 
μήνας τού ταρελΟόντος έτους άτώλεσεν εις τάς 
μάχας τού Verdun καί τού Somme 1,300,000 
χωρίς νά κλονισΟή. ΤΙ ταράτασις τού τολέμου 
τέραν τού τροσεχούς φΟινοπιόρου Οά εδιδεν εις την 
Γερμανίαν καιρόν νά έμδαλιύση την κατάστασιν 
καί νά άνατληρώση εν μέσε: τάς άτωλείας της διά 
τής εκγυμνάσει.); νέων ηλικιών κα! διά τής όργα- 
νώσεωςτού ΙΙολωνικοΰ στρατού.
‘V νν·ΐ’ΐ»ν νΐ|Ί|*ιΓΐ» V Ww‘iril».»«i»IJ,il Wli’U'ilM Wi(’»·

ΠΩΣ ΕΞΗΑΕΙΥΑ ΤΑΣ 
ΠΕΡ1ΤΤΑΣ ΤΡΙΧΑΣ ΙΟΓ

Μία μυότική όκει/αότα έξ ’Ινδιών έσσεόεοεν αντό 
τό άποτέλεάμα όταν ό ήλεκτοιόηός καί 

αλλαι όκεναόίαι άττέτυχον.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΩ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗΝ ΜΟΥ 
ΔΩΡΕΑΝ

Κατά την νεαvr/.ήν μου ήλικίαν είχον ομόρους τρίχα; sir 
το πρόσωπόν μου αί όποια: με ήσχήμιΰαν πολύ. Κίχον εν άηοε- 
στβτον μουστάκι επί τοΰ άνω χείλους μου καί διάφορους χον- 
δράς τρίχας εις την σιαγόνα. Ο; ,οραχίονες μου ομοίως ήταν 
κεκαλυμμένοι με τρίχας. Έδοκίμασα το εν "ράγμα κατόπιν 
τοΰ άλλου χωρίς καμμίαν επιτυχίαν. Ή χρήσις 'ό-: ήλεκτρι- 
κής βελόνης ε/.αμνε τάς τρίχας νά άναφαίνωνται περισσότερον. 
Έπί τέλους ό σύζυγός μου, ό όποιος ήτο άςιωματικό; είς τόν 
Αγγλικόν στρατόν, κατόιρΟωσε νά μάΟη από ένα στρατιώτην 
* Ινδόν αύτόχΟονα (του όποιου τήν ζωήν έσωσε; τό έπιμελώς 
φυλαττόμενον μυστικόν μ-.άς σκευασίας τής or ο ία ς κάμνουσι 
χρήσιν αί γυναίκες τών 'Ινδών όπως άφαιρωσι τάς περιττάς τρί
χας των. Το μετεχειρίσΟην και εντός ολίγων ήμερων αι περιτ- 
ταΐ τρίχες μου είχον έςασαν.σΟή. Ούτε ίχνος αυτών οεν συνα-
σΟε νά Υδητε τώρα.

Θά άποστείλω δωρεάν είς οίονδήποτε, χωρίς νά ΰπυσάλλω 
αυτόν είς τήν παραμικρά·/ ΰτοχρέ
ω σι ν, πλήρεις οδηγίας καθώς καί 
εκτενείς πληροφορίας rspi τοΰ τίνι 
τρόπο δύνασΟε νά ακολουθήστε το 
rapάδείγμα μου καί νά έςαρανίσητε 
τάς περιττά; τρίχας σας χωρίς νά 
κάμετε χρήσιν τής επικινδύνου ήλεκ- 
τρικής βελόνης. 1 ίαυσατε άπό τοΰ 
νά δαπανάτε άσκόπως τά χρήματά σας 
διά τήν αγοράν σκευασιών αί όποΐ- 
αι δεν έχουν τήν παραμικράν άςίαν. 
Ι’ράψατέ μου σήμερον άποστέλλοντες 
ταυτοχρόνως καί τήν διεΰΟυνσίν σας 
καΟαρογεγραμμένην καί δηλοΰντες 
συνάμα άν εισΟε κυρία ή δεσποινίς. 
Το μόνον το όποιον σάς ζητώ είναι νά 
μοΰ^στείλετε δυο σέντς διά ταχυδρο-

Mrs Frederica Hudson,
Suite 5Γ)2 K. County St,,

Attleboro, Mass. 
ΕΙΔ01Ί0ΙΊΙΣΙΣ. ΤΙ Κυρία Hudson ανήκει είς τιτλοΰ- 

χον οικογένειαν τής ’Αγγλικής αριστοκρατίας, συνδέεται μέ 
τήν άνωτάτην κοινωνικήν τάςιν καί είναι χήρα ανώτερου άςιω- 
ματικοΰ τοΰ ’Αγγλικού στρατού, ώς εκ τούτου δε δύνασΟε νά τή 
γράψητε μέ πώσαν εμπιστοσύνην. Έχει άνοίςη έν ’Αμερική 
γραφείον δι’ εκείνους ο'ίτινες Οέλουσ» νά άπαλλαχΟώσιν άπό 
περιττάς τρίχας. ΤΙ οιεύΟυνσίς της είναι ώς άνω. (’Αγγ.)

MRS. HUDSON
τής όμοιας ό σύζυγος 
διά τής ανδραγαθίας 
του κατώρΟωσε νά έπ
τυχή τήν μυστικήν 
σκε υ ασ ίαν τ ών Τ ν δ ώ ν 
γ υναικών.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
(Συνέχεια εκ τής 5ης σ-λίδσς) 

δεσέρων χωρών διά γενναίας -/.α! ςιλελευΟέρας πο- 
λι-ΤΓ/.ής οπιος έπισαχύνιοσι τό τέρμα τού -ταρατει- 
νομενου πού.έμ,ου -/.α! έςασςαλίσωσι τήν δύσκού,ον 
τελικήν νίκην.

0 ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ
Μοναδικήν έςαίρεσιν μεταξύ τών ουδετέρων 

άπετέύ,εσε τό Μ.εξικόν, τό όποιον ραίνεται ο τι άνέ- 
λαοε νά παίξη τόν ρό’λοντοϋ νευροσπάσπου είς τάς 
χειραςτού Κάϊζερ. Ό Μεξικανός δικτάτωρ Καρ- 
ράντζα, ώς νά μή ειχεν αρκετήν άσχο’λίαν με 
τόν άντίζη’λόν του Ηίλλα, ένερανίσΐΐη ολως άπροσ- 
δοκήτως εττί τής διεθνούς σκηνής μέ τήν -τρότασιν 
νά σταματήσωσιν ολαι αί ουδέτερα; χώραι τήν απο
στολήν -το'λεμεροδίων εις τούς έμ-ολεμους ττρος 
συντόμευσιν τού -το/,έμου. ΤΙ -ρότασις ήτο άναμ- 
βιδόλως Γερολινείου έμ—νεύσειος. "Π Καρράντζα 
εχει συνεννόησιν ττρός τήν Γερμανίαν. Γούτο ραί
νεται (ύέσαιον. Λι-’/.ωματικώς συμμαχεί στ ρό ς τόν 
Κάϊζερ. "Τ'-άρχε; ρόδο; νά άστοδειχΟή ρ.?αδύτε- 
ρον οτ; ύρίσταται κα! στρατιιοτική συμμαχία μετα
ξύ τών δύο διασημοτήτων. Έν -άση ττερ’τττιόσε» 
ομιυς ή ά-τοκάλυψις τής διτε'λι.ιματικής συμμαχία; 
Οά εχη σ·τουδαίας στρατιωτικά; συνετ:είας, διότι 
Οά ΰ-οχρεώση τάς ΤΙνιυμένας Πολιτείας νά κρα- 
τήσωσι -ταρά τόν Ρίο Γκράνδε εκατόν -τεντήκοντα 
τουλάχιστον χιλιάδας στρατού διά τάν ενδεχόμε
νον. ϋύτο) ή ά-οστο'λή σημαντικού στρατού ές 
’Αμερικής ττρος συμμετοχήν είς τήν 1ύύριοταϊκήν 
πόλεμον Οά είναι αδύνατος -ρο τής -αρόδου όκτϊ.) 
έο)ς δώδεκα μηνούν.

Ή ’.Αμερική εχει τώρα εκατόν χιλιάδας τα
κτικού στρατού κα! έτέρας εκατόν εϊκοσι-έντε χι
λιάδας καλούς γυμνασμένο)·/ εΟνορυλάκο)'/, οί ότοϊοι 
έτέΟησαν δι’ ειδικού νόμου ύ-ό τήν δικαιοδοσίαν 
τής "Ομοσ-ονδιακής Κυδερνήσεως όταν έκινητο- 
τοιήΟησαν διά τήν Μεςικανικήν εκστρατείαν. ΤΙ 
μελετωμένη τούρα Οέσ-τισις τής ϋ-οχρεωτικής 
στρατο/.ογίας, -τραγματοτοιουμενη, Οά καταστήση 
τήν ’Αμερικήν μίαν τών ισχυρότερων στρατιιυτικών 
δυνάμει.)·/. 'Τ-ο/.ογίζεται ότι ή γενική στρατο- 
7.ογία Οά δώση είς τήν χούραν ές έκάστης ή7.ικ!ας 
-εντακοσίας τού7.άχιστον χ;7.ιάδας υγιών καί εύ- 
σούμο)·/ άνδρών. Διά νά ά-τοδώση όμιος τούς τ: ρ θύ
του ς καρτούς ή εύρεϊα στρατιωτική όργάνιοσις 
τής χούρας Οά ά-αιτηΟή μακρός χρόνος. "Π -7,ή- 
ρης εκγύμνασις τού στρατιώτου, όταν γίνεται συν- 
τόνιος δι’ οκταούρου καθημερινής ασκήσει»;, απαι
τεί οϋχΐ ό7.ιγο)τέρους τών ένν^α μηνών. Μετά τήν 
περίοδον ταύτην ό στρατιιύτης πρέπει νά μείνη έπί 
δύο μήνας όπισθεν τής γραμμής τού πυρός όπως 
έξοικειο/Οή μέ τόν ενεργόν πόύ.εμον καί μέ τήν ζιοήν 
τών χαρακιομάτο)·/. ΤΙ ’Λγγ7.!α εύρεν απαραίτη
τον τήν έννεάμηνον έκγύμνασιν καί τήν δίμηνον 
άκροΟιγή επαρήν τού στρατιούτου μέ τόν πόύ.εμον 
πρό τής χρησιμοποιήσει»; του είς τάς μάχας. Τό 
σύστημα δε τής Άγγύ.ίας τό (οασισΟέν επί τών όι- 
δαγμάτιον τής πείρας Οά άκού,ουΟήση αναγκαίο)ς 
κα! ή ’Αμερική, (»r μέ7.7.ουσα νά άρχίση τήν δημι
ουργίαν εθνικού στρατού υπό τάς ίδιας περιστά-

ΟΙ ΤΟΜΟΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ
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ΥΠΟ TON ΤΡΟΠΙΚΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ
(Συνέχεια έκ τής 23ης σεύ,ίδος). 

ήτο 11.0 πόσες. Ιοί; τά δάση τής 11 ραζ’.λιας και 
αΰτα! αί πτέριδες είναι δένδρα, μικρά ύ,είψανα 
τών προκατακύ.υσμιαίων τεραστίι»·/ δ-'νδρ(»ν τής 
αύτής οικογένειας τά όποια εϋρίσκοντα; σήμερον 
άπηνΟρακωμένα είς τά έγκατα τή: γης. Τά ροινι. 
κοειδή είναι άπό τά (’.(ραιότερα κοσμήματα τών δα
σών όμοιάζοντα μέ κού.οσσαία: όμδρέ/,7.ας έν μέσω 
τών κοινών δένδρων. Περίεργο: είναι ό λαχανο- 
σοΐνιξ, δένδρον λεπτορυές καί ϋπερήρανον, τού 
οποίου το ανώτερο·/ κύ,ασωτόν μέρος άποτεύ.εΐ εί
δος κεραύ,ής σαλευομένης ύπό τού άέρος είς ύψος 
40—50 ποσών, ενώ αί δύο χεϊρε: ασκούν νά περι
ζώσουν τόν 7-επτόν κορμόν του. Τά αρχαιότερα 
δένδρα παρουσιάζουν σπάνιον θέαμα μέ τά παρά
σιτα κρεμάμενα εκ τών κλάδων των, περιπλεκό
μενα κα! σχηματίζοντα μεγάλα θέματα τά οποία 
αίωροϋνται ώς νά άνηρτήΟησαν εκεί επίτηδες προς 
σιακόσμησιν τών δασών. Ί'ό δέ έδαρο: μεταξύ των 
δένδρων καύ,ύπτεται καθ’ ό/.οκ’/.ηρίαν άπο τό ύπό- 
δασος τό όποιον άποτεύ.ούν αί θαμνώδεις πτέριδες 
μέ τό ώραίον ρύ7,7,ι»μά το)·/, αί κομ·ύαί μιμόζα; καί 
ά7,7.οι θάμνοι.

ΑΙΑ ΑΕΓΚΑΣ ΤΡΙΧΑΣ
Θά ddc εϊ?:ω 0ο>οεάν τίνι τοό-ω δύνασΟε νά έτ:ανα- 

όέοετε τά ιΐαοοά μαλλιά dac cir τόν όν- 
dtv.ov ^ςοωματιάμόν τητ νεότητοο 

και νά όaίvεdOε κατά έτη 
νεωτέοα.

Η ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΙΙΕΡΙΕΧΕΙ 
ΕΠΙΒΑΑΒΙΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Παοουόιάζει ά^οτελέάματα εντός 4 ήμερων.

Έητρέψατέ υ.ο1. νά αά; άττο-ττΐΓ/.ω άωρ.·άν έ*/.τενεϊς όοη- 
γ(ας r=pl τού *τώς ύΰνν.υΟε νά srzvzpEpcTn τά. ψαρά μαλλιά σας 
είς το ρυτΓ/.ον αυτών χρώμα καί είς την ωραιότητα τής νεότη- 
τος, άό'άρορον rota, -tvat ή ήλ'.κία τας καί ό'.ά. rotov λόγον 
aorptoav τά. μαλλιά car. ' 11 τκε ν- 
ατία μου οεν ώρελητε μόνον εμε κα\ χ·.- 
λ’.άόας κότμου οΥτ'.νες τήν μετεχειρί- 
τΟηταν. ‘Ι'ίλη μου κυρία 70 ετών, ητις 
=rt d-ΰ έτη είχε λευκά μαλλιά, £rανέ
κτησε τό Δυτικόν χρώμα τής κόμης της, 
τό oroiov είχε κατά τήν νεανικήν της ηλι
κίαν εντός μηνός, ούτως ώττετώρα ούτε 
μίαν λευκήν τρίχα όέν εχει εις τό κε- 
ράλί της. Και τά ίοικά μου μαλλιά 
ήρχιταν ^οώρως νά acrivouv ώστε με 
εκ αμνόν νά ραίνωμαι ότι έγήρατα εις 
ήλικίαν 27 ετών, τή τυττάτει όμως έπ- 
ττήμονος ρίλου μου εΰρον ένα εύκολον 
Tporov τιά τοΰ oroiov τά μαλλιά μου εΓανέκτηταν τόν ρυτικόν 
αΰτών χρωματισμόν, τόν oroiov είχον κατά τήν νεανικήν μου 
ήλικίαν. Φαίνομαι νεωτέρα τώρα άρ’ ότι έραΐνόμην rpo 0 ετών 
κα5. είμαι ζωντανόν καράόειγμα τοΰ ότι οεν υπάρχει ανάγκη νά 
έςακολουΟή νά έχη τις λεύκάς τρίχας.

'Λπεράσισα όΟεν νά παρέχι.) οοηγίας οωρεάν είς πάντα άνα- 
γνώστην τζς rap ο όσης αγγελίας ο όποιος επιθυμεί νά έπανα- 
ρέρη τον ρυσικον χρωματισ;ι.όν είς τά μαλλιά του, χωρίς νά κά- 
μη χρήσιν λιπαράς ή κολλητικής σκευασίας ή βλαοεράς βαρής, 
και χωρίς νά ραίνεται. ' ϊ'πόσχομαι καλά αποτελέσματα άοιά- 
ρορον εάν άλλοι άπέτυχον. Ί’ελεία επιτυχία καί διά τά όυο 
ρΰλα καί δι# ολας τάς ηλικίας.

’Αποκόψατε όΟεν το κάτωθι δελτίον καί άποστείλατέ μοι τό 
όνομά σας καί τήν σιευΟυνσίν σας καΟαρογεγραμμένην (γρά- 
ροντες ταυτοχρόνιος εάν εισΟε κύριος ή κυρία) έγκλείοντες δύο 
σέντς εις γραμματόσημα διά ταχυδρομικά άπαντήσεως, τότε δέ 
Οά σάς στείλω εκτενείς οδηγίας διά τών όποιων Οά καταστή 
δυνατόν νά μή έχετε πλέον ούτε μ.ίαν λευκήν τρίχα. ΔιευΟύ- 
νατε τήν επιστολήν σας Mrs. Mary Κ. Chapman, Suite 
292 Ν. F. BAN I GAN Bldg., Providence, It. I.

ΕΙΔ01Ι0ΙΙ1ΣΙΣ: Ι5(ς κάθε αναγνώστην τής παρούσης 
αγγελίας, ανδρα ή γυναίκα, οστις έπιΟυμ.εϊ νά μή έχη λεύκάς 
τρίχας κατά τό υπόλοιπον τής ζοιής του του, συνιστώμεν νά δε- 
χΟή τήν άνωτέρι.) προσφοράν μας αμέσως, επειδή ή κυρία 
Chapman εινα άςιόχρεως καί ή προσφορά της <ος έκ τού
του ειλικρινής. (’Αγγελία)
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΛΙΟΛΟΤΣΤΟΓΣ ΑΕΤΑΣ
ΤΗΣ ΦΔΩΡΙΔΑΣ

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΑΤΙΚΟΝ ΙΕΓΜΑ
ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

'· Συ,έχε-2 έχ. της 27ης σελίίοςΊ. 

κινοGvrott Ελαφρότατα από τον αέρα κα! vo;j.· 1sts 
ότι βλέπετε τ/.ηλάκια κινούντα την ουράν τους 
ατό εύχαρίστησιν, αύτάρκειαν κα! ευγνωμοσύνην, 
διότι καταοέχεσΟε να τά κυτάβετε.

Ινίς τό Tampa Bay, υπάρχει τό όμώνυμον 
ξενοδοχείου «Tampa Bay Hotel)) τό όποιον δύ- 
ναται νά διαμφισοητήση τά. πρωτεία τού εΥΒοjτ τον 
ατό τά καλλίτερα Ξενοδοχεία τής Ινϋρώπης κα! 
τής Αμερικής.

Διά τήν κατασκευήν τον ξενοδοχείου τούτον 
εδατανήΟη τό τεράστιον σχετικ.ώς τοσόν τών τριι7>ν 
έκατομμυρίων δολλαρίων. Τό εσωτερικόν τον εί
ναι ρυθμόν μάλλον 'Γστανο-’Λρασικον, με τούς 
διαφόρους τούρλους κα! τά τολλά τον στρογγυλά 
στολίσματα. Ένω τό εσωτερικόν πλησιάζει μάλ- 
λον τόν Ρωμαϊκόν ρυθμόν μ ε τολλά ίχνη ‘Ελλη
νικής αρχιτεκτονικής. ΊΙ έτίτλιοσίς τον είναι τό
σον τολυτελής, ή διακόσμησις δε έν γένει τόσον 
καλαισθητική, ώστε σάς υπενθυμίζει τήν αίσΟαντι- 
κήν Ρωμαϊκήν ζιοήν κατά τήν μακαρίαν έτοχήν τής 
«ταρακμής».

Περιττόν νά άναφέρο) τερισσότερα. Τά τράγ- 
ματα αυτά χάνουν τολύ άμα 0ελήση κανείς νά τά 
περιγραφή. Αυτά είναι δώρα φυσικά, σταγόνες 
ολύμπιας γαλήνης και αταραξίας, ακτίνες θείου 
φωτός, μειδιάματα θεών, έργα ήμιΟέων κα! δεν τρέ
πει νά τά μολύνωμεν τεριγράφοντες αυτά αλλά νά 
τά ίδωμεν, νά τά άπολαύσωμεν, νά τά αίσΟανΟώμεν, 
νά τά Οαυμάσωμεν.

ΕΙΔΙΚΟΣ

ν—υνεχε:α εκ τής Γιης σελίσος'

λογ-.σΟή τί ήμπορεί να πράςη εις το μέλλον ή :σχυ ρ ά, νοημονε- 
στάτη κα* λ'.τοσία’.τος αότη τυλή. Οί ’ I απωνόπα'.σες έχουν 
£vc.'»tt:ον αυτών α.Οονον υλικόν όπως έμπνευσΟούν ικ τής προσ
φάτου αυτών ίστορίας, εκ το j περιβάλλοντος αέτοίς με-;αλείο υ. 
εκ τής στρατιωτικής πίρις των άτμοσςαίρας. Λεν συμοαινε·. 
με αΰτους ο,τ: μέ ημάς τους ’Έλληνας οί όποιο*. πρό τ:νων 
ετών παίσες οντες και αναγ’.νώσκοντες είς τα σχολεία μας τήν 
ιστορίαν κα* γεωγραφίαν εμίνομεν κατάπληκτοι καί π ε ρ ι σ ε ε ί ς
πρό τού μεγαλείου ν.χ\ τής ί σχΰος τ:ής Μ εγάλης Jβρετανίας
π. χ., ή τής Γερμανίας */.λ., ϊ:τρεπε ζ ε ν' ά'. ατρζςί-ιμεν είς τήν
πρό ετών ιστορίαν τής ' Κλλάο ος i ιά. νά .ροντ/ματ'.σΙΙώ-
μεν ε ·/. τής σράσεως καί τής άκ;μή ς τή ς ς υλή ς μας. ()■ Ίαπι.ινό-
παιο ες έχουν μεν καί τό ενσο!ςον παρ ελΟόν ■των άλλ'ϊχουν κυ-
ρίως προ αυτών άπτόν τό συγ χρονον μεγαλείον καί τήν ακμήν
τής σιαρκώς sttI τά πρόσω χωρουσης Ιαπωνίας.

iMj'tJSit'H.fK’wM/'iM.M.'ij'uM'iM.Mt’KM'bM.H.Mi'u'kfSMiHt’K'W'iJ ν'.Μ,·|ι

ΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
’’Οταν αί ‘ 1 Ινωμέναι I Ιολιτεια: έν ετει ISDS 

τροσήρτησαν τάς νήσους Χασά’: ο! ιθαγενείς τών 
νήσων εγειναν, φυσικώ τώ λόγο), Αμερικανοί. 
‘Γούτον λαμδανομένον ύπ’ οψιν ή βασίλισσα τής 
Χονολονλον ήτις εςεΟρονίσΟη ντο τών ύπηκόων 
της ντήρςεν ή μόνη Άμερικανίς βασίλισσα.

Ί'ά τελευταία τηλεγραφήματα λέγουν ότι ή 
ρασιλισσα είναι ετοιμοθάνατος, κατότιν ντερεικ.ο- 
σαετονς έςορίας.

«’() I iicle Sam , λέγει τό «Mail», είδε μετα- 
ςύ τών ϋτηκόων τον βασίλισσας, Σουλτάνους τον 
Σουλον κα! άλλας έτιφανείς τροσι,)τικότητας. ‘II 
τριχωτή βασίλισσα Lilinokalani τής ΧαΕάης είδε 
μαύρας ήμέρας άφ' ής έτοχής έστερήΟη τόν θρόνον 
της.

«"Οταν ο: υιοί τώ·. ιεραποστολών οϊτιν-ς εδίδα- 
ξαν τόν X ριστιαν:σμό\ εις τούς ε: έωλο /.άτρας 
Κανάκας έσκέ. Μησαν ότι έτέστη τό πλήρωμα τον 
χρόνον κατήργνσαν τήν δυναστείαν ά.αιρεσαντες 
τήν χωράν εκ των χείρον, της. 1 οντο συνετή κατά 
τό 1 S;>:ς. '(Και οί .ίο! τον, ιεραποστόλων της 
ά.ήρεσαν τόν ΙΙρονον κάποιος της ύπεσ/έΟη οτ: Οά 
έσέτοντο τήν περιουσίαν της. Μέ παιδικήν αφέλει
αν ή βασί/.ισσα αύτη ήτις είναι ποιήτρια κα: ν.ονσι-

συνέκειτο ές 1.000.000 εκταρίων εύ.οροχ \α:α- 
ϊανής γης.

'Από της εποχής .εκείνης ή l.ilmnkalani 
προσεπάΟε: νά εύρη τινα όστις Οά έτήρει τήν ο(Iεί
παν ύπόσχεσιν. ΙΙρός τον σκοπόν τούτον :έν iδί
στασε νά επιχείρηση ταφείδιον εις Ούασιγκτώνα 
διά νά -ωτίτη τόν Γιη·Ιγ Sam περί τον. δικαιωμά- 
τοιν της. Ή π λα ν ήθη από ' Υπο υ ρ γείο υ εις ' 1'πο νρ- 
γείον. παρακαλουσα. εσαιτούσα, ίκετεύουσα. συ
ζητούσα. επικαλούμενη τούς νόμους κα! τούς προ- 
τήτας.

u'Aa/A ολα: α: ικεσία: της εις ούτε ν ωφέλη
σαν. Τίδαπάνησε τόν τελευταιον ότο/,όν της προς 
υπεράσπισιν τών δικαίων της. "Εγεινε μία παθη
τική φυσιογνωμία εις τά όμματα ολοκλήρου τον 
κόσμον. Άλλάτά I ,ΟΟΩ.ΟΟΩ εκτάρια τής εύεό- 
ρον γής Χαίαϊανής ουδέποτε άπεδόΟησαν εις αυ
τήν διότι ή σαν παρά πολλά δ:' αυτήν. '() ΓιηΊγ 
Sam τά εχρειά'ύετο διά τόν εαυτόν τον κα! διά τάς 
εργασίας τον. Τόν θησαυρόν τούτον δεν ήτο δυνα
τόν νά έμπιστέ νΙ)ο νν εις μίαν βασίλισσαν μέ τριχω
τόν δέρμα.

«ΊΙ πρώην βασίλισσα Lilinokalani κατάκει- 
ται τώρα κλινήρης εις τήν Χονολονλον. Άναμ- 
φισόλως δεν Οά τήν έγκατέλειψεν ή ελπίς ότι Οά 
εύρη εν τέλει τό δίκαιόν της, κα! με τήν ελπίδα 
ταύτην Οά κατέλΟη εις τόν τάφον».

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ, ΦΟΡΤΩΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΡΑΒΑΖΟΥΛΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟ I ΟΝΤΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟ'ΓΟΝΤΩΝ
ΕΠ HBJ

RAVAZULA BROS.
ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

MADISON & PEARL STREETS 
. . NEW YORK U. S. A. . .

Τηλέφωνο·. Worth 3254- 3255

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΝΘΤΝΣΙΣ: “WILTANNER” NEW YORK

W. P. TANNER
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ

KAI
ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ ΑΛΕΥΡΩΝ

23 BEAVER STREET, NEW YORK.
ΤΙΊΛΕΦΩΝΟΝ: BROAD 600

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ : “ROSLEO” NEW YORK

—GROSS & CO.—
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ

ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΑΛΕΥΡΑ Δΐ’ ΕΞΑΓΩΓΗΝ
25 BEAVER ST., NEW YORK.

C.B.RICHARD&Co.
ΤΡΑΠΕΖΙΤΑΙ 

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΑΙ 

ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ Λ 847 “ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΔεχόμεΟα έμτορε6ματα άχϊ) διάφορα εργοστάσια τά όποια άποστέλλομεν ε(ς τόν πρός 
δν δρον ώς 8ν φορ .ίον.—’Αλληλογραφία εις όλας τάς γλώσσας.— Ζητήσατε πληροφορίας.

31-33 BROADWAY, NEW YORK.

FREDERICK REED CORPORATION
28 SOUTH WILLIAM ST., NEW YORK.

Εκλεκτά φαρμακευτικά καί χημικά προϊόντα.
Είδικοΐ διά ταχείς εφοδιασμούς Νοσοκομείων. 

ΤΙΙΛΕΦΩΝΟΝ: BROAD 5598

ΤΗΛΕΦ. BROAD 5811 ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘ. “jASHARIS'

Jacob Harris
ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ

50 BROAD ST. j NEW YORK
______ 1

Α
.Π
.Θ
.



34 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΦΕΗΡΟΤΛΡΙΟΣ 1917

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ, ΦΟΡΤΩΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ

Pittsburgh Steel Company
Pittsburgh, Pa.mum mix

ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ
“PITTSBURGH PERFECT”

Σύρμα γαλ(3ανιόμένον Σύρμα καργίων
Σύρμα βαμμένον Σύρμα όκληρόν
Σύρμα βερνικωμένον Σύρμα μαλακόν

Σύρμα δια Σιδηρόκαρόα και Κοιλίας 
Γαλ!5ανιόμένον ακιδωτόν όύρμα 

Καρφία έκ Σύρματος Συρματοπλέγματα

Χυτοσίδηρος, Σιδηρά! Ράοδοι, Σιδη- 
ροχελώναι, Σκληρόν Σύρμα δΓ ’Ε
λατήρια, Συρματόσχοινα, Τηλεφω
νικά Σύρματα, Σιδηρά Ελάσματα 
διά συσκευήν δεμάτων, Χαλύβδινα 
Στεφάνια Βαρελίων, Συρματοπλέγ
ματα δΓ όρνιθώνας και διά κήχους.

Ε’ιμεθα χαρεσκευασμένοι δι’ ΑΜΕΣΟΝ ΕΚΤΕ- 
ΛΕΣΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ καί ευχαρίστως χα- 
ρέχομεν χάσαν πληροφορίαν εις τούς αίτοϋντας.

ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ

Pittsburgh Steel Company
EXPORT DEPARTMENT 
EQUITABLE BUILDING

NEW YORK, U. S. A.
ΤΗΛΕΓΡ. ΛΙΕΥΘΤΝΣΙΣ: “PITTSTEEL

ΛΕΚΑΣ Mi ΔΡΙΒΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 1892

19 ROOSEVELT ST., NEW YORK
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1461 W®RTT>

ΟΔΟΣ ΦΙΛΩΝΟΣ 46. ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΤΘ. “AMCOMEXPO”

AMERICAN COMMERCE EXPORT CO.
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

33 OLIVER ST., NEW YORK

HERBERT A. HIRSH
ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ ΘΕΓΓΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΥΚΟΛΙΘΟΥ (MAGNESITE!

68 WILLIAM ST. (δωμ. I40D NEW YORK 
ΤΗΛ. JOHN 2276

--------- - - Λ

American Bureau of Foreign Trade
44 WHITEHALL ST., NEW YORK-

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘ. “NOMEREXPO”

V

ηιΜιΊΙΜί,Π,ΜΓιιΊΙ'.Μ.Μ,Μ,Μΐ1 ,Η,Μ, Μ I ΗΐΗΙ ΗΜ,Μ,ΜΗ (Μ.Η, Μ Π u'ιί· ι^Η, ΜΠυ'ΐΙ'ιΠ.Η,Μί» w'lf'll'.M,Μ ιΜΠ ΙΗ Η«. Μ(Μ ι'W’si'. Μ, Μ,Μί'Η'ιΙΐ.Η,Μ,ηίΜί'ΐί'ι,Μ.Μ,Μ,Ml'u'kl'.M, Μ, Ml'W'iMi»

ΑΛΕΥΡΑ, ΟΡΥΖΑ ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΣΑΚΧΑΡΙΣ, ΚΛΠ.

FRAME, LEAYCRAFT & CO.

“FRAME”

64 WALL STREET

ΞΑΓΩΓΕΙΣ New York

ΠαρχΛαλούνται ο! γράροντες χρίις άγγελιοϊότας ν’ άναρέρωειν εις αύτοΰς οτι εΐοον τήν άγγελίαν των'ε!ς τήν «ΜΗΝΙΑΙΑΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ».
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ΙΟΠΙΚΗ ΤΡΠΠΕΖΛ LIMITED
IONIAN BANK LIMITED

ΙΔΡΥΘΕΙΙΑ TO 1839

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΛΙΡ. ΑΓΓΛ. 600,000
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΝ ΛΙΡ. ΑΓΓΛ. 485,580 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΠΟΘΕΐνϊΑΤΙΚΟΝ ΛΙΡ, ΑΓΓΛ. 65,000

ΔΡΑΚΜΑΙ 7,000,000,000 ΕΙΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΏ : 25 ABCHURCH LANE, Ε. C. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ

ΚΝ ΙΙΛΤΓΛΙΣ, ΠΚΙΓΛΙΚΙ, KKPKVPA, ΚΚΦΛΛΛΙΙΝΙΛ, ΖΛΚVN»<L ΊΊΤΙΙΟΛΚΙ, NAVUAIU.
Ίίν Λιγύτστω: ΚΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ :
ΕΝ ΤΑΝΤΑΗ, ΡΑΥΟΙΤΜ, Δ ΓΕΙ-ΙΑ LLA KKBIR, MANSOLTLYII, VASTA, FASH ΕΝ. AllMFIl.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΚΥΡΙΠΤΕΡΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΙ Τονική Τράζεζα Limited δέχεται καταθέτεις ε!ς Δραχμάς, Φργάκα καί Λίρας 
(εις Τραστεξικά Τσεκ) τληρώνουσα τόκον:

2 ο)ο Β'.ά καταθέσεις άστοδοτέας εις στρωτήν ζήτησιν μέχρι Αρ. 100,000.
1)2 ο,)ο διά τά άνω τών Δρχ. 100,000 -ποσά.
3 1)2 ο)ο διά καταθέσεις άστοδοτέας μετά (j μήνας.
4 ο)ο )> )> - » )) 2 στη.
4 1)2 ο)ο )) )) )) )) 4 έτη καί έστέκεινα.

ΤΙ άστόδοσις γίνεται εις Αραχμάς ή εις Τσεκ έστί Παρισίων ή Λονδίνου, τών εξόδων 
χαρτοσήμου έστιδαρυνόντων τον καταθέτην.

01 μετανάσταί ο'ι έστιΟυμούντες νά φΟάνωσιν ασφαλώς τά χρήματά των εις τους έν

Ίίλλάδι συγγενείς των, ττρεττει νά προτιμούν νά τά στέλλαυν μσ εττιταγάς στληρωτέας είς 
την 'Ελλάδα καί όχι εις Λονδίνον. '! I * Ιονική Τράττεξα 1 , united φροντίζει νά ττλτ, ρώνη 
τάς έστί 'Κλλάδος εττιταγάς μόνον εις τους δικαιούχους ή εις -πολύ γνωστά ή άξιόττιστα 
στρόσωστα, εάν δε συμδή νά σταραττέση ή επιταγή εις ξένας χείρας, ςέν είναι δυνατόν νά 
εςαργυρωΟή.

Ζητείτε από τάς εν Αμερική Τραπέζας καί τραπε'ύίτας σας όπως σάς δίδωσιν έπι- 
ταγάς έπΐ τών έν Έλλάοι 'υποκαταστημάτων της Τονικής Τραπέζης Limited.

ΤΙ Τονική Τράπεζα Limited άναλαμδάνει την αγοράν, διά λίσμόν πελατών, 'Ελλη
νικών Χρεωγράφων, Λαχειοφόρων 'Ομολογιών ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος κλπ., 
*'.ς κρατεί προς φυλαξιν είς τά θησαυροφυλάκιά της μέ έλαχίστην προμήθειαν καί φύλα- 
κτρα καί ενεργεί -πάσαν άλλην Τραπεζικήν εργασίαν.

Κ ΑΛΛ1ΤΕΧΝIΚ ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ

Διάλογοι ‘Κλληνο-Άγγλικοί, Μικροί ............Φρ. 1.2.3
Διάλογοι 'Ελληνο-’Αγγλικοί, Μεγάλοι ........ )) 5.00
Μέθοδος Αγγλικής γλώσσης ......................... )) 5.00
Γραμματική Αγγλικής Γλώσσης ..................... )) 3.75
Λεξικόν Τίλληνοαγγλικόν .................................. » 5.00
Λεξικόν Άγγλοελληνικόν ................................. » 5.00
Λεξικόν Άγγλοελληνικόν τσέπης ..................... )) 2.50
Λεξικόν Άγγλοελληνικόν τσέπης ..................... )) 2.50
Άγγλοελληνικόν Έπιστολάρίον .................... » 5.00

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
’Ιστορία 'Ηνοιμένων Πολιτειών......................... )) 5.00
Επίτομος Ελληνική 'Ιστορία ......................... )) 5.00

Πατριωτική ΒιδλίοΟήκη, Τόμος Λ'.'...................  Φρ. 5.Γ0
ΙΙατριωτική ΒιδλίοΟήκη, Τόμος 13'........................ )) 5.00
Ιστορία Μεγάλου Αλεξάνδρου ........................ » 5.00
’Ιστορία Ελληνοτουρκικού Πολέμου Τόμ. / )> 5.00
'Ιστορία'Ελληνοτουρκικού Πολέμου Τόμ. 1 )) 5.00
Ιστορία Έλληνοδουλγαρίκοϋ Πολέμου.........  » 5.00
Άπό Άκροπόλεως εις Άλτίν ............................. )) 5.00
Βιογραφία Βασιλέως Γεωργίου Λ'........................ )) 2.50
Το Άγιον’Όρος ........................................................... )) 2.50
Πολεμική ΒιδλίοΟήκη 1012—1013..................... » 10.00

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
Τά Μυστήρια τού Γιλοΐζ ........................................ )> 1.00
'Η Φαρμακεύτρία ...................................................... )) 1.50

ΤΙ Κατακτήτρία τών Ωκεανών ......................... )) 1.50
Ό Λέων τών Τωαννίνων .................................. )) 2.50
ΆΟήναι Τοστέφανοί ............................................... )) 2.50
Ο'ι Κοζάκοι, Τολστόι ........................................... )) 2.00
«QUO \ Λ I)IS» (1 ϊ ο j ' Ι’πάγείς;) )) 3.75
'Λ Άνάστασίς, Τολστόι....................................... )) 3.75

ΔΙΑΦΟΡΑ
Νέα 'Ελληνική ’Ανθολογία .............................. )) 0.00
Μέθοδος Μανδολίνου ........................................... » 3.75
Μέθοδος Μουσικής‘Άνευ Διδασκάλου ............ )> 1.25
'Ιερά Σύνοψις ................................... )) 3.75
Χάρτης τής Νέας 'Ελλάδος, χρυσόδετος . » 2.50
ΤΑ ΑΝΩ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟ

ΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΜΑ ΤΗ ΛΗΨΕΙ ΤΗΓ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ”
ΕΛΛΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΕΣΤΙΑΣ»................ ΑΘΗΝΑΙ
ΡΩΣΣΙΑ

ΔΙ-ΙΜ. Γ. ΔΟΥΚΕΛΛΙΙΣ....................... .. ΟΔΗΣΣΟΣΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΒΟΜΒΟΡΙΙΣ ............ ... ΡΟΣΤΩΦΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ..... ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΠΠΙΔ1ΙΣ Β Λ Τ Ο Υ ΜΝ. ΑΑΙΚΙΩΤΗΣ ...................................... ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Π. ΖΑΦΕΙΡΙ-ΙΣ ....................................... ... Κ Λ Γ Ο Υ ΛΚ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ .............................. ....... ΧΑΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΤΖΙΕΦ ............................ ... Τ I Φ Λ I ΣΙΩ. ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ..............................
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΥΔΡΑΙΟΣ .........

ΣΙΙΤΕΙΑ
ΣΑΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΙΙΣ Κ. ΒΑΛΑΟΥΡΗΣ ..... Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν I Κ II ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣ .................. ... ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΛΛΙΩΤΙ-ΙΣ.................... ΧΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ II Ο Ρ Τ Σ Α ·Ι· Δ
Ν. Κ. ΜΕΡΤΖΙΛΝΙΔΙΙΣ........................... ΘΑΣΟΣ ΡΩΜΟΥΝΙΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΙΙ....................... ΛΕΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΕΝΛΚΙ1Σ ΣΟΥΛΙΝΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΠΡΛΣ Μ ΥΤ ΙΛΗΝ II Κ. Β. ΚΩΣΤΟΒΙΤΣ ....... ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ- ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΟΣ ................... Π Ε I Ρ A I Ε Υ Σ ΚΩΝΣΤ. ΣΠ. ΜΑΚΡΜΣ Ρ Λ Λ A Ζ I Ο Ν

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΙΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ........ Β Ο Υ Κ 0 Υ Ρ Ε Σ Τ I Ο Ν
ΒΙΒΛΙΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΣΟ Σ Δ. ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ......................... ΒΡΑΦΛΑ
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Liquid Petrol a innw^m

An effective interna 
bricant, for use in the 
ment of constipation.
DOSE: Unless othe
prescribed by the piiys 
one or two lablcspcK 
two or three times a 
one hour before rn 
or on rising and ret 
Children half the am 
DotsC‘> to he decreased 
normal action of the b 
is restored.

A PURL WHITE 
MINERAL OIL
An emretive internal 
lubricant, for use in the 
treatment of constipa
tion.
DOSE; Unless other
wise prescribed by the 
physician, one or two 
tablespoon ful* two or 
three times a day. one 
hour before meals, or 
on rising and retiring 
C lii Id ran half the 
amount. Dost·» to be 
decreased as the nor
mal action of the 
bowels is restored.
Made in ih< U»t»*4 Sfnte» Of AiiwfJC·» ami t'f/U)»4 A! thr wftnrry by

STANDABO ΟΠ. COMPANY
IWrw

l [(.«mu.

rhe United foa I honied <· the of·;
STANDARD Oil. CO

(Sew Jrrwy)Hayuntir h

ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΉΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ:
ΚάΟεσΟε εί: το τοαεοείόν οα: ολην τήν ήυ.έοαν

ίσατε τον στοο.α/ον car οια του αττ
A PURE WH 
Μ I Ν Ε R A L

Α
.Π
.Θ
.


