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ΐ Α ΐX .Α ,^ ύ τ η , ώς έν τή μυθολογία ά- 
ναφέρεται,ήτο σύζυγος τοΰ Δι- 

ος μετά την Μήτιν. Έζ αύτής έγεννήΟη- 
σαν αί ΤΩραι, ή Ευνομία, ή Ειρήνη, ή Δί
κη καί λ5. Μοίραι, εις ας άνετέΟη υπό του 
Διοςή διανομή των καλών καί των κακών 
είς τούς άνθοώπους..

‘Η θέμίς έκπροσωπει άφηρηχενην ήΟί- 
κήν ιδίαν. ‘Ο Ομηρος αναφέρει αυτήν 
ώς 2 ρ να νυν τού Διό;, οτε συνεκαλοϋντο 
καί οιεςήγοντο έν τώ Όλύμπω αί συνε
λεύσεις. ‘Ομοίως αναφέρει αυτήν ώς κο
σμήτορα τών ουρανών καί ώς έπιστάτριαν 
των συμποσίων τών αθανάτων.

‘ Η βίμ·ς είνε μία τών ιδιοτήτων καί
τών έννοιών, τας όποιας εγκλείει το σύ-
νολον τών Φυσικών νόαων 9εω-ουμένων • · · ·
ώ ς θεοτήτων.

‘ Η έννοια αϋτη είνε έννοια τής υπό τής 
φύσεως έπιβαλλομένης ευνομίας καί δι- 
καιοσύνης. Έκ τής ιδέας ταύτης κινού
μενοι οί αρχαίοι έσχημάτισαν τον πλη
θυντικόν τής λέςεως «θέμ·.στες»,το όποιον 
σημαίνει τάς δογματικά; βάσεις, έφ’ ών 
ή ανθρώπινος έρείδεται δικαιοσύνη.

Δικαίως οθεν οΐ μϋΟοι λε'γουσιν, δτι ποώ- 
την μέν γυναίκα ό Ζεύς έλαβε τήν Μήτιν, 
δηλαοή πρώτον διεπλάσδη ή θεία διάνοια 
καί κατόπιν έλαβε τήν θέμ ιν, ήτοι έπήλ- 
Οεν ή ιδέα τής δικαιοσύνης καί τάξεως.

‘Ο Ή ιίεδος τήν θέμιν παριστςι ώς Τιτα- 
νίδα κόρην τοϋ Ούρανοϋ καί τής Γης' δη
λαδή ώς εν τών στοιχείων τοϋ άδιαμορ- 
φώτου κόσμου τών θεώ ν. ‘Ομοίως το βά
θος τής άφηρημένης ταύτης έννοιας, ήτις 
Οιά τήςθέμιδος έδεσμυποιήθη, δηλοϋσι κα 
τά ονόματα τών ώς θυγατέρων της άναφε- 
ρομένων Δίκης, Εύνομίας, καί Εΐρήνης.

‘Η θέμις παρ’ αρχαίοις -θεωρείτο ώ ;
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Θϊχ έπιβάλλουια την φιλοξενίαν καί προ- 
στατευουσά του; ξένου;, δι’ δ και Ιχναίη 
αυτ^ εκαλείτο, δπερ ονοαα κατά τήν έρ- 
μηνείαν AV^kcr σημαίνει, τήν θεότητα ή- 
τ ι ;  αποστολήν έχει τήν καταοίωξ ν πάση; 
αδικία;. ‘ II θ εμ ι; ώ ; θεά του δικαίου άνα- 
οέρεται καί ώ ; δεινή γνώστις των άνά τήν 
-'ήν συνιοαινόντων, οι ο καί τανοεοκή; ώ-t i t  * 11^·
νου.άζετο.

Οί έπίγειοι θεσμοί ελκουσιν έ ; ούρανοΟ 
τήν αρχικήν των καταγωγήν καί κατ’ α
κολουθίαν ή θέμ ι;, ώ ; ιτροϊτταμένη τή ; έν 
ουρανοί; δικαιοσύνη;, προί'στατο καί των 
επιγείων θεσαών. ‘ Η θεά αύτη άναφέρε- 
ται καί ώ ; έχουσα προφητικήν δύναμιν, 
καθ' ο παντογνώστι;. Τουττυ ένεκα ό Αι
σχύλο; δνομαζει αυτήν « μητέρα του προο
ρατικού Ιΐρομηθέω;». ‘Ω; δ’ οί μύθοι ά- 
ναφέρουσι το Μαντείαν των Δελφών τδ κατ’ 
άρχά; ύπο τή ; Ι’αία; κατεχόμενον πα- 
ρεχωρήθη ύπό ταύτη ; εί; τήν θέμιν, £ξ ή ; 
έλαβε τούτο 6 Α πόλλων.

Τήν Θέμιν παρίστων οί αρχαίοι ύπό μορ
φήν ευειδούς παρθένου με ζωηρού; καί 
λαμποντα; οφθαλμού;, μέ ενδυμασίαν α
πλήν καί τό έτερον ού; σκεπασμένου.

Ά ' αλογο; Ιταλική θεότη; ήχο ή Καρ- 
ιαέντη ή καί άλλω ; Νικοστράτη καλούμε
νη. Ά π 'α ΰτή ; τή ; Θ ;ά ;,ώ ; λέγεται, ώνο- 
μάσθησαν καί αί ώοαί Κάρμινα* οι·τι ή 
Καρμέντη έθεωρείτο θεά χοησμοδότης.

W e l c k e r
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Ώ  τά κρυφομιλτήματα 
των δεν ρ ον, που στον κηπο σου μαοουνε 

Στο αγέρι τού χεινόπωρου !
Σαν τί νά θέλ^ρυν τάχα νά σού πούνε ;

Καί σύ γιατί περίλυπη 
Τά φύλλα, πού έλο ρέβουν, άγναντεύεις;

Μή τάχα ένο; χεινόπωρου 
Δικού σου τόν ταχύ έρχομό μαντεύει; ;

Κ ίΜ Ο Ν  Γ α λ Α Ζ Η Σ

το ή 8τ) εσπερινή τής 2 
Προ ενός τέταρτου είχον έζει 

φίλου μου ιΐς περίπατον, δπως ά 
τόσω απόλαυση» ή ■ ,υκτεοινήν δρόύν 
ογόνον άρωματώ$>ι άέρα, κατά τήν ώρα, 
λίστα (κείνην του έτους, καθ’ ήν τό c, 
εςαντλοϋαενον, ϊδρορροούν καθ όλτν τ ϊ 
χράν καί (πίπονον τοϋ θέρους ήμέραν 
πνεύμα ποικίλως, ώ ; (κ τής υπερβολικής θερμό - · 
τητο; χαλχρούμενον δεϊται μινράς άνχπχύοιως.

Έβχινομιν βροδίως πρός τά ; έξοχάς τής 
πόλεως, ύπό τόν γαργαλιστικόν θρούν τών συ ·

| νηρεφών φυλλωμάτων των δένδρων, ήρεμα συ- 
ζητούντες επί τών φλεγόντων τής ήμέρας ζ η 
τημάτων. Μετά μιχράν πορείαν ΐ π  οτρίφομεν 
δι’ έτερας όίού πρό; τή ι βομβούσχν εξ άχχτα- 
λήπτων συγκεχημένων φωνών κ I μυρίας ά νχ - 
δίδουσαν πι ριφλεγεΐ; γλώσσας πο»ιν.

Α ί κονιορτοβριθείς καί πληκτικαΐ κατά τήν 
ημέραν άπόκεντροι συνοικίαι τής πόλεως παρί
στων λαμπρόν θέαμα κατά τήν εσπέραν εκείνην.

Εις έχαστην αυτών άληθής πανηγύρι;.
Αϊ αφελείς νεάνιδες, φχιδρχί, πάντοτε χ * -  

ρίεσσει, συμφυρομ·ναι μετά προληπτικών καί 
δεισιδαιμόνων γραίδίων, ύπό τούς παρατεταμέ- 
νους τών άγυιοπαίδων καγχασμούς, ύπερεπήδων 
τάς φλόγας τής καιομένη; ρητίνης μετά τών 
άχρηστων καλάθων χαί (ξηραμένων στεφάνων 
τής Πριοτομαγιάς, εν ω όμαδες νέων ύποτον- 
θοριζόντων επίκαιρόν τ ι φαιδρόν άσμα, έρω- 
τύλα βλέμματα μετά προκλητικών φράσεων έρ- 
ριπτον (π ’ αυτών.

Έπχνηγύριζον τόν Κ λιΥ Κ ίύνα  τήν πχτρο- 
παραδοτον ταύτην εορτήν, τή» πλτρη νεανι
κών συγκινήσεων, τήν όποιαν δεν ήόυνήθη νά 
χαταπνίξη είσέτι ό δρμητικώ; ίπελαύνων πο
λιτισμός.

‘Ο λαμπρός ούτος πανηγυρισμός τών γενε
θλίων τού Βαπτιστοϋ Ίωάννου, ίξαιρετικώς δέ 
ή λέξις Κ λ ή δ ω ν α ς μοί άνεπόληταν φαί
δραν τινα ιστορίαν τήν όποιαν μοί 2'ηγήθη 
φίλος μου κχΐ ήν καί εγώ ώσεί (πιρρωνύων τήν 
κρατούσαν παρά ταΐς ονειροπόλοις νεχνισι ιδέαν 
περ! τής επαληθεύσεω; τών προφητειών τής 
κ α τ ’ εκείνην τήν ημέραν δοκιμαζομένης τύχης, 
έν όλίγοις θά (κθέσω.

Μοί διηγείτο ό φίλος μου.

\

.17 . .. . .. , , ,
f i i  ήμερα του Κλγρωνα, την όποιαν μετα
«ι&γωνίας at αφελείς κόρχι άνχμένουσι,
οσον κ α τ ’ αυτήν ύπό μορφήν διστοί/ων
ρολέγεται ύπό τής μοίρας ή έχπλήρωσίι
ανικών των ονείρων, ήτο ή ήμερα τού
ου τούτου χρησμού, δ στις ήδύνατο νά

;<j εις τάς άθώχς ταύτα ; πχρίένους τού
j C τά στέφανα, τά : λχμπάδχς καί τέλο-,

,,λνυμφικήν π α σ τα δ α ,έ ; αντιθέτου δέ καί τή·
ιρικήν τοιαύτην.
Εις γειτονικήν οικίαν έχουσαν ΐκτεταμένον · 

προαύλιον, πλήρες πρασ>νιζουσώ* γλαστοών, κυ 
κλοτερώς καθήμεναι ϊπ ί μχξυλχρίαν, φαιδροί 
οί κόρ*ι τής γειτονιάς, άπό τής πρωία; μετα 
ρίγους άνέμενον τήν μ ετ ’ ολίγον πρόρρησιν τή ; 
κληδώνιζομένης τύχης.

Έν τώ μέσω, ροδοπάριον δωδεκαετές κορά- 
σιον, άνακοι,μβωμένην ε"χον τάν δεξιάν, όκλα- 
δόν (καθητο πρό πηλίνη; λαγήνου περιεχούσης 
το άπό τής προτεραι»; χλειδωθέν α υ ί λ η τ ο  
> to o  xat έκ τού βυθού τής όποιας ε’μελλον 
\ά έξέλθωσιν, αί τής Πυθίας προρρήσεις.

ΓΙάτχι αϊ νεάνιδες μ ετ ’ αγωνίας έστραμμένον 
είχον -,ό πρόσωπον πρός τήν σή 'ΐνον λαγηνον 
άναμένουσαι μετά ίερας συγχινήσεως τήν ώ 
ρχν καθ 'ήν ε'μελλε νά άνοίίη ό Κ ΐ ι» *>ε», ν α ς .

Μ ετ’ ολίγον τέλος άνοίγιι και τών άπχραι- 
τήτων διστοιχων άρχεται νεάνις αρκετά ευτρα
φής, ταύτην δέ κατόπιν ήκολουθουν κα I αϊ 
ά λλα ι, αίδημόνως άπχγγίλουσαι τούς ερωτιχούς 
στοίχους, τήν απαγγελίαν έκαστου τών όποιων 
ωσαύτως (πηκολούθει κ:1 ή ύπό τής κορασίδος 
άνάδυσις τών διαφόρων έκ τής λαγήνου α ντ ι
κειμένων. Μετά τήν απαγγελίαν αρκετών τοι- 
ούτων διστοιχων κο ί τήν έκ τής λαγή.ου ίςα  
γωγήν ισαρίθμων κοσμημάτων νεάνις, πρός τό 
ΰπερύψηλον άναστημα τή ; όποιας ήαιλλατο χαί 
ή ύπεροολική τού (ρυτιδωμένου προσώπου τη ; 
ψιμυθίωσις. έλθούσης τής σειράς της, άπήγγειλε, 
βλακωδώς μειδιώβα, τό διστοιχον
α'Οταν σ ’εγένα ή μάνα σου ή μοιρε; «έ μοιράναν 
κ » ί στέμμα στό κεφάλε σου βασιλικό σού βάνα,»

Είτα έζήχθη ίκ τής λαγήνου άργυρούν ε’νώ- 
τιο» άνήκον εις τινα  παρακαθημίνην αύτή.

Γέλως παρατεταμένος καί ψιθυρισμ-ί δηκτι
κή; είρωνία; ήκούσθησχν μεταξύ τή ; όμηγύ-
ρεω;, έν ω ή Κ .........................εις ήν ή μΓΪρα τό
βασιλικόν στέμμα προέλεγεν, έγένετο χαταπόρ- 
φυρος.

* *
Παρήλθον έκτοτε πολλά έ ιη , ήκολούθησ.ν

ό φίλος μου, παραλιπών τήν άφήγησιν τού τέ
λους τού Κλήοω.α. δτε έσπίραν τινά δι«ρ/ό- 
μενος έκ τού Μεγ. θεάτρου, είσήλθον εί; αύτό, 
όπως διέλθω έπί τό τερπνότερον ώρας τινας καθ’ 
δτον μάλιστα ε’μελλε νά διδαγθή κ α τ ’ αύνήν 
ό Ά μ λετ  τού δαιμόνιου Σχιχσπείρου.

Μόλις ε’-σήλθον εΐ; τήν άπλέτως φωτιζομένην 
αίθουσαν τού θεάτρου, τό βλέμμα μου προσέ- 
πεσεν έπί γυναικός καθημένη; (r.l τών πρώτων 
τή ; πλατείας εδωλίων καί τήν όποιαν ένομιζον, 
ότι οϋχί διά πρώτην φορόν ε’βλίπον κατά τήν 
εσπέραν εκείνην. Κ αθ ’ δλην τή ι τερπ ή ι διδα
σκαλίαν τού πενταπράκτου τούτου αριστουργή
ματος, τής δραματικής ποιήοεως, περιέργως 
τήν προσοχήν μου πάσαν είχον έστραμμενην 
πρό; τήν γυναίκα τών πρώτων έοωλίων, ά«α- 
μένων τό τέλος τής παραστάσεως, οπως δυνη- 
θώ έκ τοϋ πλησίον νά άναγνωρίσω αυτήν.

Έ ν μέσω φρενίτιδο; χειροκροτημάτων κατα
π ίπ τει τέλος ή αυλαία, έν ώ έγώ έγερθιί; μετά 
σπουδής, διαγκωνίζων τούς έξερχομένους, π λη 
σιάζω χα: διακρίνω εις τό γνωστόν μοι έχιΓ<ο
πρόσωπον τήν χαρίεσαν Κ ..................... .. εις ήν
ό Κλήδωνα; τό βασιλικόν στέμμα προεϊπε, κοί 
ή :ΐς  άναγνωρίσασά μ· μ ιί ("τείνε φιλικήν χεΐρα.

Συνομιλώ ΐπ '  αρκετόν μ ε τ ’ αυτής καί μαν
θάνω, σύν άλλοις, δτι πρό freu; ιιχε νυμφευθή 
τόν ύποδυθέντα κατά τήν εσπέραν εκείνην τό 
πρόσωπον τού Δανού βασιλέως t  Κλαυδίου.

ΐΐάραυτα ένιθυμήθην τήν πρόρρησιν τής τύ 
χης πρό τής εί.ωνςς ταύτης έπαληθεύσιώς τη ; 
καί κιψας είρωνικώς και έγώ ίψιθύρισα εί; τό 
ούς τής Κ   τό διστοιχον τού Κλήδωνα.
«“Ό ταν σ ’ίγένα ή μανα σου ή μ.'ΐρες σέ μοιράναν 
καί στέμμα στό κεφάλι σου βασιλικό σού βαναν^ 

‘ II τύχη, διιλογίοθην, θεατρικόν στέμμα τή 
έπεφύλασσε. ¥

* *
Τήν ιστορίαν ταύτην μιΊ διηγήθη ό φίλος 

ιαου, έν ή τόσω είρωνιαώς ή μοίρα ετα ιζ ι μέ
τήν τρυφιράν τής Κ ...................  καρδίαν καί
ήν μοί άιεπόλησον ή έορτή τού Κλήδωνα.

Δεν — Ι ιμ  ’—Ε γ ώ .

© • y i v I A . S A .1 Α Π Ι Σ Τ Η

Θυμάσαι κόρη άσπλαχνη, ’σάν έφευγα σ’τχ ξένα 
μέσ’ τή θεραή μου άγκαλια 
πόσα μου Ιοωκε; φιλιά 
μέ μάτια βσυρχωμέιχ;
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1 cv cans Ton τό φριχτό,is 'e k* v» u., τον θνμασαι; 
πώς μέν* itv  θχ άρντ,6γς 
ποτέ, κι * άχόμα &v ταφής, 
π ά ν ια  ρ,ιζτ, μου θάσχι.

Κα; t i ;  αύτό το μνήμα σ,υ ύπο τ ι  χρύον χώμα 
μαζί, ή χαροιές μας θά τχφοΰν 
χι ’ «Χίνχτον >ά χουιβθίΰν 
χι ’ κΰτο~ Ι χι ’ αΰτοϋ ακόμα

Τ·; φώς δαρρούτ* τ?.ί ζωή; τά ροίινά βου χιίλη 
«ώ ; μοΰ£ιναν ΐϊλήν (λ' απονιά 
μου 'χάριζαν σ* τη βχοτιινιά 
τοϋ τάφου τό χανουλι !

Γ ιατί γυρίζω, άπιστη, οί "λόγο απ* τά ξένα 
ιίς την πα>Υ)* μου τή φωληά 

Χι* ίύρίβχω σ’ άλλου αγκαλιά 
\ κ α ι  γλυχά γυομΐνχ

Ε . 1 α γ λ α ΰ δ η ς .

ΟΧ Φ Α Κ ΙΡ Α Ι ΤΟΧί ΙΝ Δ ΙΑ Χ Ί

Διά τών γονίμων προσπαθειών τοϋ αν
θρώπου ή έπιστήμη έπεκ.είνει καθ’ έχά- 
στην τά ; κατακτή/εις τη ; καί ύπερηαα- 
νεύετβκ &ίά τά ; νέα; νίκα;. Έ ν τούτοι; 
■τόση όδός τη μένει ακόμη νά διατρέξη ! 
Τ πάρχει εισέτι π/.ηθύ; φαινομένων, τών 
όποιων άγνοοϋμεν τήν αιτίαν καί τά όποια 
μ£*/ρι σήμερον διαμένουσι έν τώ κρατεί 
τ :ΰ  άγνωστου. Τά θαύματα τά συντελού- 
μενα ύπό τών Φβχιρών τών ’Ινδιών, τά πι- 
στοπΟίηθέντα ύπό πολυαρίθμων σοβαρών 
καί' αμερόληπτων μαρτύρων, άνήκοι σιν εϊ; 
τήν κατηγορίαν τών φαινομένων τούτων.

'ΤΙ περίεργε α και ή έλπ ί; είναι Γσω; οι 
■κυριώτεροι παράγοντες τή ; αγάπη; ήμών 
προ; τήν ζωήν. Καθ’ έκάστην ό κύκλο; 
τών γνώσεων τοϋ ανθρώπου αυξάνει, ή 
επιστήμη προοδεύει ό πολιτισμό; αναπτύσ
σεται καί τό άγνωστον πάντοτε άπομα- 
κρύνε*αι.

Έ άν ό άνθρωπο; άπηλπίζετο νά άνακα- 
/ύψη ήαέραν τινά μεγαλείτερον μέρος τή ; 
άλ,ηθεία;, ή αδιαφορία δέν. θά έσβέννυε διά 
παντός τήν ο^δα τοϋ Ιδεώδους, ήτις ποδη

γετεϊ τά ; ανθρωπίνου; κοινωνία; ; ^
Ά λ λ ’ ό άνθρωπο; πρεπει νά όπ/ 

διά μεθόδου καί δΓ υπομονή; νά 
τριάση τήν δίψαν ταύτην τοϋ εϊδέναι ι 
αποτελεί τό μεγαλεΐον τή ; ζωή; ου.

Καί ό μάλλον σοφώτερο; πρό 100  ̂
δεν θά έπίστευεν ε ΐ; τήν πραγματοπ( 
σιν τών σημερινών εφευρέσεων. ^

Τά; Ινδία; οιατρέχουσι καθ’ όλα; τ λ  
διευθύνσεις θαυματοποιοί, οϋτω; ειπ-Τν, 
Φακι ρών υπό τών Ευρωπαίων καλούμενων, 
οίτινε; διά πολυετοϋ; έπιμόχθου άσχητι- 
σμοϋ καί διά διδασκαλία; μεταβ βαζομέ- 
νης αύτεΓ; ατό γενεά; εΐ; γενεάν προ άμνγ- 
μονεύτων χρόνων έκτελοϋσιν ένώπιον τοϋ 
εύσεβώ; συναθροιζόμενου πλήθ. υ , κατορ
θώματα αυτόχρημα θαύματα προ/αλοΰν- 
τα άφθονον τήν πτώσιν τών νομισμάτων,, 
τά όποια όαω; δεν οΐκειοποιοϋνται οί Φά-ι 7
χίραι, άλλά καταθέτουσιν μέχρι όβαίοϋ εΐ; 
τοΰ; Ινδικού; ναοΰ; ζώντε; αύτοι πτω
χοί καί μετριόφρονε; πάντοιε, ίύ 'όλω ς 
ποςσέχοντε; ε ΐ; τόν ενθουσιασμόν τ .ΰ  πλή
θους.

Ίδοΰ ε ί; Φακίρη; σταματά εί; κεντρι
κόν τι μέρο; περικυκλο^μενο* ύπό τοϋ 
πλήθουτ. Στήνει τήν μαγικήν του ράβδον, 
άνευ τή ; όποία; ουδέποτε τόν βλέπουσι, 
περα έπ' αΰαή; ορμαθόν φύλλων συκή; 
καί κάθηται εΐ; πολλών βηαάτων άπό- 
στασιν.

ΙΙροσηλώνει τά βλε'μματά του έπ' αΰ-

\«

•·ι---- 1 . .
τή ; έπί τινα / επτά καί αμέσως τα φύλ
λα άνέρχονται καί κατέρχονται, ώσεί κι
νούμενα ύπό αοράτου τινό; πνοή;.

Κατόπιν έγείρεται ζητεί" καί τώ φέρου* 
σι μιαν i yy οόριον κιθάραν,τήν όποιαν άπο- 
θέτει έπί τοϋ έδάφου;. Ερωτα τού; παρι* 
σταμένου; τί μουσικόν τεμάχιον Οε)ουσ·. 
νά παίξη' τόν έθνικόν ύμνον άπαντα εΰσε- 
βώς Ινδό; τ ι ;  καί άμέσω; τό δργανον 
παίζει μόνον του τόν ζητηθέντα ύμνον. Γό 
Λόεγ'κριν άπαντα εύρωπαία τ ι;  κυρία καί 
αμέσως παίζει τό Λοβεγκριν.

Ά λ λ  οί Φακίραι δύνανται νά πράξωσι 
άλλα Ιτι Οαυυ,ασιώτερα. Λναγινώσχουσι 
τά ; σκέψεις ώ ; ε ί ;  άνοι/.τίν βιβλίου εΐσ-

.17. V 
’ σιν ει;
ακίων.
:αι τήν στ
'ρη; γράφει
ική; του ράβδου τά ; '•κέψει;
-αίου με τά γράμματα τή ; γλώσση; 

y . ’Αποβιβάζεται έπιβάτή; τ ι; ε ι; τήν 
; »κυμαίαν τή ; Βομβάη; τών Ινδιών, ά- 

;έσω; ό Φακίρη; τώ λέγει τό δνομά του 
την ηλικίαν του τό δνομα τή ; πατρίδο; 
του καί ακριβώς τό ποσον τών λιρών τά ; 
όποια; έχει είς τά θνλάκιά του.

Ά λ λ ’ αυτά είναι παιγνίδια διά τού; Φα- 
κίρας, πραττουσι άλλα έντελώ ; άπίστευ- 
■α, ένταφιάζοντα: ζώντε; ! άτλουστατα
δ* ώ ; έ;ής. Ικάπτουσι διά τών χειρών 
των εΐ; μαλακήν γήν λάκκον καί τοποθε- 
τοϋοίν έν αύτώ τήν κεφαλήν των μετά τοϋ 
λ,αιμοϋ μέ/pt τών ώμων' οί ποριστάμενοι 
πατώσι τό πέριξ χώμα ίσχυρώ; διά τών 
π οδών των.

βά είπητε Γσω; δ τι μετά 10— λε
πτά το πολύ θα άφήση τήν ουσάρεστον 
καί ασφυκτικήν ταύτην θέσtv. Καθόλου ! 
εβδομάδας ολοκλήρου; μένει έκεΤάκίνητο; 
όμοιάζων πρό; ξηρόν κορμόν παράδοξου 
δέν/ρου. ‘ Ημέραν τινά κινεί' τα ; χεΐρα; 
του άνασιάπτει τόν λάκκον έςάγει τήν 
κεφαλήν του /αί άπέρχεται ήσύχω; ώ ; νά 
μή είχε συμβή τίποτε. Κατωρθοϋσιν δμω; 
καί άλλα έτι ισχυρότερα Ιδού έν γεγο
νός βεβαιωθεν ύπό πλείστων άνωτέρων 
Αγγλων άξκυματικών συντελεσθέν έπ· 

παρουσία τοϋ Ινδιϋ Βασιλέως PAT ΖΕΖ 
ΣΙΝΓΚ καί χιλιάδων θεατών. Διάοημό; 
τις Φακίρη: έστοιχιμάτισε νά διαμεινη 10 
μήνα; έν τώ τάφω. Έκλεισε διά κηρό-) ο- 
λα ; τά; όπά; τοϋ σώματος έκτος τοϋ στό
ματος καί έστρεψε τήν γλώσσαν του εΐ; 
τρόπον, ώστε νά κλειοθή ό λάρυγ'ξ καί ύ 
πίπεσεν εΐ; ληθαργικών ύπνον, έρράφη έν- 
τό; οάκκου έπιμελώ ; σοραγισθέντο; ύπό 
τοϋ ΐοίου Ηασιλέω; παοουσία τών ’Ά γ 
γλων καί έτέθη εντός τάφου λιθ.κτίστου 
κατασ; ευασθέντο; έπίτηδες, έρριψαν κατό
πιν έπ αΰΐοϋ τόνου; όλοκλήρου; χώματος 
έπί τοϋ όπο'ου έσπειραν κρίθήν καί έθεσαν 
ταχτικού; σχοτους φυλάσσοντας ημέραν

καί νύκτα. ‘Ο Βασιλεύ; τών Ινόιών ανή
συχος ήνοιξε τόν τάφον πρό τή ; ταχθείση; 
προθεσμίας, ό Φακίρης ούδόλω; εΓχε κινη- 
Ott έκ τής θέσεώ. του, τέλο; μετά τήν 
παρέλευσιν τών 10 μηνώ·» ό τάφος ήνε-. 
ωχθη όριστικώ: έπί παρουσία πάντοτε των 
Ά γγλω ν , ό Φακίρης ούδολως είχε κινη
θεί έκ τή ; θεσεώς του, τό σώμα του ήτο 
έντελώ ; ψυχρόν έκτός τής κορυφής τ'ή; >.r_ 
οαλής, ούτε ή καροία του ούτε ci σφιν- 
uloV ετα/λον. Κατόπιν δύο ώ*ρών δ:’ έν- 
τριβών δι’ εισπνοών κ/,π. ό Φακίρη; έπα- 
νήλθε βαθμηδόν έν τή ζωή ί τό γ·εγ·ονός 
τοϋτο εινε άνήχουστον καί όμως αύστη
ρώ; αληθές.

Τί νά εΐτηρ τ ι ;  περί τών φαινομένων 
τούτων ; Δι’ αύστηράς καί μεθοδική; διαί- 
τη ; άπαιτούσης υπεράνθρωπου υπομονήν 
καί έπιμονήν οί Φακίοαι εΓτε έκ θρησκευ
τικού φανατισμού εΓτε έ ; άλλων λόγων 
κινούμενοι κατωρΟουσι νά άποκτήσωσι δν- 
ναμι-ν, ή τ ι; φαίνεται μέν κατ’ άρχά; μ υ 
στηριώδη;, άλλ ’ ή τ ι; κατά βάθος δεν είνε 
ή ισχυρά καί άκαταπονητ ;  έντασι; θε/.ή- 
σεω; πρό; ώρισμένον σκοπόν, υποβοηθού
με >η ύπό τή ; ειδική; νευροπαθητ.κή; κατα- 
στάσεως,ήτις καλείται έν τή ιατρική υστε
ρισμός.

Έγκλείονται εΐ; σκοτεινά Κελία σχεδόν 
άνευ άέρος, τρώγουσιν όσον τό δυνατόν 
ίλιγ'ώτερον, άραιοϋντε; βαθμηδόν τό< ά- 
ριθμόν τών γευμάτων καί έλαττοϋντε; τό 
ποσόν τής τροφής άναπνέουσι βαθμηδόν 
όλιγώτερον κτλ. καί ούτω κατορθοϋσι κα
τόπιν μηνών, κατόπιν έτών νά μή τ:·ώ- 
γωσινήρέν μακροΤςσχετικώς χρονικοϊς δ:α- 
ττήμασ». καί νά μή άναπνέωσι καθόλου 
έπί πολλά λεπτά τή ; ώρας.

Κατά παράφρασιν έκ τοΰ Γαλλικού.
'An. K ff .

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΟΧΤΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟ I ΣΤ0ΡΙΚ11Σ ΕΠΟΧΗΣ

Παν ότι. ή πλέον ιδιότροπο; άνθρωπίνη 
φαντασία δύναται νά φαντασθή, δεν Οά 
πλησίάση ποτέ τά ; τ=ραστία; μορφά;, ά ;

τα άδυτα τή ; χαρδίας καί τών 
Έρωτά Εύρωπαϊο; τ ι; τί σκέ- 

γ.Α/ν ταύτην καί άμέσω; ό 
Ιπί τή ; άμμου Ota τή ;

τοϋ Εύ
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'ή φύτις έδημιούργησε κατά τήν προϊστο
ρικήν εποχήν.

Έ ν τώ μέσω υπερφυούς βλαστήσεως έ- 
δημιούργησεν δντα γιγαντώδη με σώμα 
έρπετοΰ, με κεφαλήν πτηνού και μέ οςεϊς 
Ονυχας.

Χάρις εις τήν άνακάλυψιν σκελετών 
τινων ήδυνήθησαν οί σοφοί νά άνασυνθέ- 
σωσι πλείστα τών τεράτων τούτων, νά 
προσδιορίσωσι τά ένστικτά των και έν γέ- 
νει τον έπί τής γής^βίον των προ εκατομ
μυρίων έτών.

‘Ο Μητρικός μας πλανήτης δέν έςήλ- 
θεν έκ τών χειρών τής δημιουργού ουνά- 
μεως, οέν έρρίφθη εις το αχανές τοιούτος, 
όποιος εινε σήμερον μέ τους ωκεανούς του, 
δάση, δρη κλπ.

Ό πως ολόκληρον το σύμπαν, οϋτω καί 
ό ήυ έτερος πλανήτγις διατρέχει σειράν προ
οδευτικών οσον καί βραδέων τροποποιή
σεων ακολουθών τον τής « ’► ^ ε λ ί ίε ω ς »  
νόμον. Αΰτός ό άνθρωπος ό «Βασιλεύς τής 
πλάσεως» οέν είνε είμή εις κρίκος τής ά- 
μέτρου άλύσεως τών έπί τής γήςκινουμέ- 
νων οργανισμών. Γεννηθείς χθες έςαφανί- 
ζεται αϋριον.

ΙΙόσον περίεργον θά ήτο νά άνασυνθέ- 
σωμεν δλίγον κατ’ δλίγον τήν διά μέσου 
τών αιώνων άδιάσπαστον ταύτην άλυσον ! 
Πόσον έ/πληκτικόν νά έκκαλέσωμεν τάς 
εικόνας τών οντων, άτινα άλληλοοιαδόχως 
άνεφάνησαν έπί τού πλανήτου μας !

Λοιπόν, δυνατόν τοϋτο.
Τφ δντι ό γήϊνος φλοιός δεν έμορφώθη 

διά μιας, άλλ ’ δλίγον κατ’ δλίγον διά τής 
έπιθέσεως νέων στρωμάτων, έν οΐς άνευρί- 
σκΟμεν άπολιθώσεις ή λείψανα ένοργάνων 
έπιτρίποντα νά άκολουθήσωμεν τήν άνιοΰ- 
σαν οδόν άπό τών πρώτων χρόνων τής 
σφαίρας,

Όλίγον κατ’ δλίγον ή έκ πεπυρακτω- 
μένων αερίων άμορφος μάζα άπεψύγη 
βραδέως οί ές αυτής άναπεμπόμενοι άτμοί 
συνέστησαν άτμόσφαιραν πυκνήν καί πε- 
οορτωμένην ές αερίων καί ύδρα^τμών. Έκ 
τούτου άνεφάνη τό υγρόν στοιχεϊον, ή οέ 
γή , σφαϊοα έζ υλών πεπυρακτωμένων, έξ 
ατμών ^λεγομένων, έςηκολούθησε τήν διά

τού αχανούς πορείαν της έν διηνεκεΐ πα 
τών ούο στοιχείων καί έ ; ής πάλης άνε 
φάνησαν οί πρώτοι λεπτοί φλοιοί, οίτιν; 
μορθωθέντες άπετελεσαν τά «ΙΙ^ω^υγ^ 
>Λ» καλούμενα στοώματα.

Έκ τών Ιΐ£Κι>τογι^ώ ν σιρωμάτων 
λίγον κατ’ δλίγον καί έκ τής αΰτής αΐτί^ 
έπετέθησαν τά « ά εντερ ο γενΛ » καλούμε^» 
να, ταΰτα διεδέχθησαν τά « Tpixoy*vfi» y 
καί τέλος τά έκ τών προσχώσεων προερχό
μενα οηλαδή τά έκ τής ΐλύως τών ποτα
μών τής έπιτεθείσης έπί τών πρσηγηθέν- 
των γεωλογικών στρωμάτων.

Τά όντα έςελίσσονται συμφώνως με τό 
περιβάλλον αΰτά στοιχεϊον. Νέα στοιχεία 
απαιτούν νέους δργανισμούς, *·έας λειτουρ
γίας. Οσα 2έ έκ τών όντων άνθίστανται, 
δσα άρνοϋνται νά συμμορφωθώσιν ύποκύ- 
πτουσι μοιραίως καί γένη ολόκληρα έζα- 
φανίζονται παρέχοντα θέσιν εις άλλα πα- 
ρεσκευεσμένα διά τήν νέαν κατάστασιν.

Δέν είνε δυνατόν εϊμή έν γενικαΐς γρσμ- 
μαϊς, καί τούτο χάρις εις τάς εΰρεθείσας 
άπολιθώσεις, ν ’ άνασυστήσωμεν τήν ζωι
κήν σειράν.

Εις τά πρωτογενή στρώματα ούδέν α
κόμη άνευρίσκομεν. Άνερχόμενοι δζως 
παρατηροΟμεν τά πρώτα έπί τών ωκεανών 
νησίδρια, άτινα ενούμενα σχηματιζουσι τάς 
έν σκιαγραφία άναφερομέ'ας πρώτας Ή - 
πείοους.

Ηδη παρατηρούνται τά πρώτα ίχνη 
τής ζωής. Ζωόφυτα, όστρακόδερμα, κογ- 
χυλια, ιδού τά πρώτα όντα. Είτα όμως 
Ινεκεν τής έκ τοΰ κέντρου έκπεμπομένης 
θερμότητος, τής ές ατμών κεκορεσμένης 
ατμόσφαιρας καί τών χειμαρροειδών βρο
χών φοβερά βλάστησις άναβλύζει έκ τοΰ 
έδαφους.

‘ Η Πτερίς, οί Καλαμϊται, οί Λεπιδό-
δενδροι καί άλλα φυτά έζαφανισθέντα ή
κατασταθέντα νάνοι σήαεοον συαπλέκον-<» \ %
ται εις δάση γιγαντώδη 25— 40 μέτρων 
ύψους. ‘ Υπό τό πυκνόν φύλλωμά των δέν 
βιοϋσιν είμή έντομά τινα.

Ά λ λ ’ δλίγον κατ’ δλίγον νέα έπικάθην- 
ται στρώματα, ό καύσων έλαττοΟ^αι καί 
εις τάς θαλάσσας κινούνται τεράστια μα-

ί

,ια, γιγαντώδη κογχύλια έρπε~ά.
Άπό τα απέραντα δάση, εις τά έλη, έν 
:ή τή θαλάσση, ιδού άναφαινόμενα πε- 
ρια όντα έν τελεία άρμονία πρός τήν 
ι\. Διότι παραλλήλως πρός τά πελώ- 

_ φυτά πρέπει aat τά χορτοφάγα ζώα 
είνε γιγαντώδη,οπως φθανωσι τους κλά- 

νυς τών ύψηλών δένδρων, άλλά τά σαρ
κοβόρα έπίοης τεράστια καί ώπλισμένα μέ 
όνυχας δξεϊς, μέ όδόντας κοπτερούς καί 
μυώνας ισχυρούς διά νά προσβάλλομαι τούς 
χορτοφάγους. Ταΰτα παρατηρούνται έν 
τή Δευτερογε /ή ίπογ-ri.

’Λ λλ’ ήδη ή φυσις φαίνεται ένδοιάζου- 
σα, δ.στάζουσα, ζητοΰσα τήν όδον της. 
Καί τά όντα τά κατοικούντα αυτήν μαρ- 
τυροΰσι τό αναποφάσιστον.

Εις βραχύ σώμα μαστοφόρου, προσαρ
μόζεται λαιμός έρπετοΰ, άπολήγων εις 
κεφαλήν πτηνού ώπλισμένην μέ δδόντας.

"Έπεται συνέχει*
Π. A. X.

Γ Ν Ω Μ I Κ Α

‘Ως ό ήλιος αναλύει τόν κηρόν καί 
σκληρύνει τόν βόρβορον, οϋτω καί ό χρυ
σός άναπτύσσει τάς μεγάλας ψυχάς καί 
σκληρύνει τάς πονηράς καρδίας.

Χρειάζεται σύνεσις δ'ά νά άποφεύγη 
τις τήύ δυστυχίαν καί θάρρος διά νά τήν 
ύπομένη.

‘Ο παρών βίος εινε όνειρο μ, ό δέ θάνα
τος άφύπνωσις.

Πάσα δύναμις καί πας πλούτος υπο
χωρεί εις τήν αρετήν.

Πάντας κατά τήν δεζιότητα υπερέχει 
δ τήν άςίαν τών πραγμάτων γίνώσκων.

Α· Κ Α Ρ Α Κ Λ Η Σ

Ενάρετος πολίτης κοί έντιμος οικογε
νειάρχης άζιοσεβάστου τής πόλεώς μας οΐ- 
κογενείας, ό Αλκιβιάδης Καρακλής, άπε
πτη πρός Κύριον τήν προπαρελθουσαν 
Δευτέραν προσβληθείς έζ άποπληζίας.

Δεινόν καί άνεπανόρθωτον τό τραύμα 
διά τά άπορφανισθέντα τέκνα του καί τήν 
τεθλιμμένην σύζυγόν του.

‘Η Αυγή, τιμώσα τόν μεταστάντα σε
βαστόν πατέρα τού άςιοτίμου διαχειρι- 
στού αυτής, εύχεται τώ ύψίστω, ΐνα έπι- 
χύση βάλσαμον παρηγοριάς εις τάς καρδίας 
τής τόσω σκληρώς δοκιμασθείσης οΐκο- 
γενιίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ιδού εύκολος τρόπος, διά τού οποίου 
δύναταί τις νά καταστήση αδιάβροχου 
οίονδήποτε ύφασμα.Διάλύσον ένχιλιόγραμ- 
μον στυπτηρίας έν 32 χιλιογράμμοις ϋδα- 
τος καί έν χιλιόγραμμεν δζικού μολύβοου 
έν λίτρα ϋδατος' άνάαιξον τά δύο ταΰτα 
ύγρά* όταν δέ σχηματισθή εις τόν πυθμέ
να κατακρήμνισμα, δπερ είναι θεϊκός μό
λυβδος μετάγγισαν τό ρευστόν ύδωρ, δπερ 
ένέχει έν διαλύσει έςικήν στυπτηρίαν. Έ ν 
τώ ρευστώ τούτω έμβρεςον τό ϋοασμα 
καί, άφσύ τό τ ρίψης καλώς, άφες αύτό νά 
στεγνώση έν τώ αέρι.

Ηνα έςαλείψωμεν λεκέν διά μελάνης 
γινόμενον άλ,είφωμεν αύτόν διά γάλακτος 
καί έπειτα έπιπάτομεν διά άλατος' άφίνο- 
αεν νά ςηρανθή καί καθαρίζωμεν καλώς 
διά βούρτσας.

Αί άνθοδέσμαι διατηρούνται έπί πολλά: 
ημέρας, εάν έπιθέσωμεν ταυτας έντός τού 
ύοατος, ούχί κοινού άλλ άπεσταγμένου, 
πωλουαένου έν τοϊς ο^ραακείοις.k i k 1
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τό όποιον ούνα α τις νά άπευΟύντ, £ίς « -
σνημον γυναίκα.

ΕτέΟη ύτό τοϋ Νάύαμ.

Λ Τ Σ Ε Ι Σ

Τών ε ν τ ώ ΐ ω  ούλλω δηίΛΟίιευβίείών
Τϊνευαατιχών άτκήτεων.ι *

Αύσις Αινίγματος 1 
Α ύ— Γ?— Αυγή 

’Ορδές λϋβιις μ ίς  ε’βτιιλαν οί κ . κ ,
Π. Β X. (·ύχαρι«τάϋμ*ν ο ι' ίν£ργ«ίχς σας), 
Α Μ, ‘ Ι«τιαϊος, ίραμις, 2Ζ, b τίγρις τών 0 r,· 
βών, Κίτσος, Ιΐιφ πούφ-πάφ, ό Ναυαγό;, 
Μπουλουξής («ρόσιχ* τό μπουλούκι βου„ Μι* 
μιλαγχροινη, Ναύαρχος τής τρίλλας (κο: ιίς ά- 
νώτιρχ), ή Σουβχλιωτιβσα, Λί€«ντχκο; τώ» 
θ ιβ ώ ν , Α. Γ , Οίκονομόπουλος. Γαλανομάτχ, 
ϊ'λατχνίώτιββα, Μ*λαν»ιμονεΰ«χ καλλονή, Ά  
>·κομφί«, Λιμνιός πρχττχς, καμπούρη; τής α 
γορές, ή καλλικέλαδος Μούσα, Σουβχλιώτισ· 
«α , ή διαμένουσα ·ίς Πολίτικα (τα ; χρέσι: ή 
οιααο*ή ',) b 0»ομα«τής (κχλλιον μτχχνιχόί) 
Μιβολογγ τισ«α, Μία έπί τή ; hiοϋ Άβχντων 
μιχρές Δεκχ «ύς, (διαρκώ; »τ«* δά μένης ;ι 
ΐ> Σακουλ·;. Νταρας ό μυταράς, τ, Όνβιροπο- 
λο; na>i;.

Έ ς αυτών βρχβευιται ό Λίοιντακος τών 
θτ,βών.

Λΰβις Γρ Ο'.υ 2 
Έ ν τή υπομονή κ U έπιμο η ίν .πάοχ ιι ίσχός 

Όο6α; λύοοις μάς εβτιιλχν οί κ. κ.
Ή  καλλικέλαδος Μούσα. Α . Γ. Οϊνονομό-

ΑΪάντων

πο.λος, Ζιζάιιον, Σ -υβαλιώτιοσ», Πίφ-πο. 
πβφ, Γαλανομάτχ, Μπ.υλουξής. Λ'-μνιός π?α 
« χ ;, Κίμπιρ, μ υταρ ϊ; b κλιφτοκαρφιτσχς (π  
πκει ή συλλογή , Σ ικουλέ;, Νόστιμη άμ/ 
λιώτισσχ. διχμένουσα ·ί; Πολιτικά,μια μελή 
χρτ.νν, [1 Β,Χ. μελανειμονούσα κα λλ ;ν ',. 5 
ιτ.Ι τής όόού Ά βάνιων Έ ς  αυτών Six κλ 
ρου Spx€e0*Tat b κ. Α. Γ. Οίκονομόπουλο,

Έ  I οε Τσς «ρωττ,σίως εϊχομεν τάς εξής χ , 
πχντήσ«ις. Ή  Stxxevsuex είς Πολιτικά (ηί 
μαδ-ςσις), όδερμχστής (οικονομία καί έργασία), 
ή Μισολογγίησσα (οΰδέν) ή Νόβτμη άμπε- 
λιώτισβχ (ό θάνατο;), ή, Έντροπαλή ( τό 
πιάνο', (γιχυτό πα ίζ ιτ· όλονίν), b 
τη ί (ή μ ί* έπί τής όδοϋ
(ή Ευτυχία), ό Α ιβ ιντάκο; τών θ  ν,βών (ό 
Νους), ή μελανειμονούσα καλλονή (ό Έ ρως), 
ή Όνβιροπόλος ν*άνις, (ή Ε λπίς μελλου«ης 
•ΰτυχίας), μία μιλαγχροιν») (ή  Ιρνασίχ^, τό 
όνειροπόλεν καταφύγιου (τό όνειροπολεϊν), (ό 
viipowcAit λοιπόν), b Ά ραμις (ή ψ χΐκή γ α 
λήνη) b 2Ζ (ό οίνίς), ό Ναύαρχος τή ; τρ ίλ- 
λα ; (b δανατο;) ό Ιΐίφ  Τίούφ πάφ (ή, τρίλλα), 
b Πλίφ Πλάφ (ή  ανχζτ,-.τ,σι; τή ; ιύτυχ ϊας), 
1J. Β X (sjoev), ό ναυαγός (ή  άνοπκυσι; 
τή ; συν»ιοτ,σιως), b Ίστιαιος (βύτυχής ίστιν 
b · ΐ; δν ουνατό* έτ ί τό γνώνχι ίαυτόν), ί  r.t ■ 
ριηγη^ης (ή εύοαιμονία τού οίκου), b Α. Μ. 
(ή γαλήνη κχΐ ή αταραξία τής ψυχής), b Βα- 
ρώνος τής βλακείας (μήπως εΐοθα πρίγκν,ψ ; )  ή 
ήλιΟιότη;) b Άλικομφίς (τό μυαλό τοϋ Σακουλέ) 

Έ ξ αυτών βραβιύιται ή Μία ίπ ΐ τής όόοϋ 
Άβχντων χπαντήσασα Η Ε Γ Τ ΪΧ ΙΑ .

Οί κ. κ. λύτα ι παρακαλοΰνται νχ μχ βτε/.- 
λωσιν ανάρμοστα ψ·υίόνυαα, ίιό τ ι τοϋ λοιπού 
i iv  9ά ϋηαοσιιυωντα·.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Λοβιντχκο* θχβών. θόβας. Επιστολήν 

«ου ΐλαβ:μ ιν, «ΰχαριβτούμιν, βραβίϊον λαμ- 
βανιις ταχυ5ρομικώς> Π. II. Κόμην π»ριμ«. 
νομιν ίπιστολήν «ου. Δ. Μ. Αϋλανκριον άχυ
μη νά πιριμίνωμιν; Σ . Κ. ΙΙιΐραικ, ίελτά;-.ον 
ελαβομίν προσιχώς άπχνττ,σωμίν. Α. Γ' 01- 
κονομόπουλον 'Αααλιάόϊ Πατρών. TayuSpooir· 
κώς λαμβάνετ· τό βρυ·β-:ϊον. X. Β. Λ χ ;ι«- 
«αν. Ζητοϋμεν συγγνώμην i t ’ άμίλιιχν μα; 
προσεχί; γράψωμεν. Κ. Παπαγεωργίου Πά
τρας. ·Υπεριυχαρι«;οϋμεν οΓ «νιργ;ία; σας.

ί'·
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