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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Ω^
Βομβαρδίζεται ή Θεσσαλονίκη άπό Γερμανικά αεροπλάνα! Υποβρύ

χιον Γερμανικόν σταματφ τό Ελληνικόν άτμόπλοιον «Σπέτσαι· καί 
αιχμαλωτίζει τόν "Αγγλον ακόλουθον τής έν Σόφιφ πρεσβείας συνταγ
ματάρχην Νάπιερ. Ή Κυβέρνησις δέν διαμαρτύρεται. Πταίει ό Βενιζέ
λος καί οί κυβερνητικοί διαμαρτύρονται. Άλλ’ έπί τέλους καί οί Σύμ
μαχοι, άνοίξαντες τά μάτια των καί άντιληφθέντες τήν κατασκοπείαν, 
διότι δ βομβαρδισμός δέν έσκόπει τίποτε άλλο, παρά τήν καταστροφήν 
τής βενζίνης τοΰ άεροδρομίου των. βάζουν χέρι εις τούς Προξένους, 
οΐτινες φυσικά Οά είχον ώργανωμένην υπηρεσίαν κατασκοπείας, καί 
τούς συλλαμβάνουν. Καί — φράπ — χαλάει ό κόσμος διά τήν παραβίασιν 
τής ούδετερότητος μας. ’Αχούς έκεϊ! Νά καταπατήσουν τό έδαφος μας! 
Καί ό βομβαρδισμός; Καί αί «Σπέτσαι» δέν είναι Ελληνικόν έδαφος; 
Έχωρίοθημεν πλέον εις δύω στρατόπεδα καί ή κακοπιστία δέν έχει 
δρια. Αρκεί νά μάθη κανείς δτι, υπήρξαν άνθρωποι ευχόμενοι νά 
ρέψουν βόμβας οι Γερμανοί καί κατά τών Αθηνών, διά νά άναπτυχθή 
μίσος κατά της Άντάντ καί τοΰ Βενιζέλου.

«

’Ακούστε τώρα καί από τό άλλο μέρος. "Ενα τηλεγράφημα κατά 
πρώτον μάς έρχεται άγγέλλον δτι ασθενεί δ Κάϊζερ. Μετά μίαν ήμέραν 
πληροφορούμεθα δτι δ Κάϊζερ έχει πάθει άπό φλεγμονήν τοϋ συνεκτι
κού ιστού, τήν έπομένην δτι πρόκειται περί άνθρακος, τήν μεθεπομένην 
δτι πρόκειται περί καρκίνου, έπειτα δτι θά γίνη έγχείρησις καί έξαφνα 
ό Κάϊζερ εύρίσκεται είς....... τό μέτωπον τοΰ πολέμου ύγειέστατος.

«
Ήπειλήθημεν άπό σκότος καί άπό σταμάτημα τράμ. σιδηροδρόμων, 

ατμόπλοιων κλ. έλλείψει γαιανθράκων. Τό φαντάζεσθε αύτό; Μόνον 
ό εύπιστος κοσμάκης, ό μή δυνάμενος νά φθάση είς τό ύψος αύτό τής 
πανουργίας, δι’ ής έσκοπεϊτο μόνον ή δημιουργία δυσφορίας κατά της 
Άντάντ, ήτις παρακρατεί δήθεν τά άνθρακοφόρα πλοία, έπίστευσε δτι 
ήτο δυνατόν νά σταματήσουν αί συγκοινωνία! καί νά μείνωμεν είς τό 
σκότος έστω καί μίαν ώραν, χωρίς νά σαρωθούν τά πάντα έδώ μέσα, 
άφοΰ ή κυβέρνησις ήδύνατο νά δώση γαιάνθρακας έκ τών αποθηκών 
τού στόλου καί αν αύται δέν είχον νά έφερε φορτία εγκαίρως.

«
Άλλά τί άσυνείδητος λαός αύτός δ Αθηναϊκός! Τί χασισοποτισμένος! 

Τί αποβλακωμένος! Φαντασθήτε νά έορτάζη αύτός δ πρρρροδότης δ 
Βενιζέλος καί νά τόν άποθεώνουν. Αλήθεια τήν ήμέραν τοΰ Άγιου 
’Ελευθερίου τό σπήτι του είχε γίνει άληΟινός τόπος προσκυνήματος, 
άπό τόν όποιον παρήλασαν τά οκτώ δέκατα τοΰ λαοΰ τής πρωτευούσης 
καί τοΰ Πειραιώς διά νά τοΰ ευχηθούν «Χρόνια πολλά». Καί αξιωματι
κοί πολλοί καί στρατιώται καθ’ ομάδας, μισοΰντες τόν άνδρα, διότι 
τούς έχει ύπό τά δπλα, οί άπάτριδες, προσήρχοντο καί τοΰ διετράνουν 
τό .. . μίσος των.

Θέλετε τώρα νά μάθετε πώς σκέπτεται καί ή αντίθετος μερίς, ή 
εκπροσωπούσα τήν μειονότητα, άλλά κυβερνώσα τόν τόπον σήμερον; 
Είχε διατάξει άξιωματικόν τοΰ Φρουραρχείου, ό όποιος άγρύπνως 
έκράτει σημείωσιν τών ονομάτων τών προσερχομένων αξιωματικών, 
οί όποιοι φυσικά τήν έπομένην έξετοπίσθησαν εντεύθεν, συνελάμβανε 
δέ διά περιπολίας ενόπλου τούς στρατιώτας καί τούς έστελλε εις τό 
Φρουραρχείου. Άλλ’ δ λαός, ή τών Αθηνών ή τών επαρχιών, δέν πέρ- 
νει άπό τέτοια. Άπέσχε τών έκλογών καί αύτό τούς έθέρισε.

Τρομοκρατία! Δολοφονίαι δεξιά καί άριστερά στρατιωτών. Εις τά 
συντάγματα έξω πανικός. Κάθε πρωΐ εύρίσκοντο πτώματα στρατιωτών 
κρεουργημένων. Αξιωματικών σώματα ακέφαλα. Νεκροί ύπαξιωματικοί 
ακρωτηριασμένοι. Καί έδημιουργήθη μία κατάστασις άγρια, κατάστα- 
σις τρόμου, είς τήν όποίαν προσετέθη καί ή έκ τών ηλιθίων στρατο- 
κρατικών μέτρων έντύπωσις, καί τήν όποίαν έπέτεινε δ περιορισμός 
τοΰ φωτισμού. Είς συνοικίας άποκέντρους τά σπήτια καί τά μικρομά- 
γαζα έκλειδομπαρώνοντο μόλις έδυε ό ήλιος καί φαντάζεσθε πλέον τί 
έπηκολούθει. Κάθε κακοποιός, κάθε μικρολωποδύτης, κλεφτοκοτάς ή 
κλεφτομολυβάς, ήτο κύριος τής καταστάσεως.

Δύνασθε νά μαντεύσετε τήν αιτίαν καί τό αποτέλεσμα δλου αύτοΰ 
τοΰ μέχρις έξευτελισμοΰ αναχρονισμού; Αποτέλεσμα: Παΰσις τοΰ Διευ- 
θυντοΰ τής Αστυνομίας κ. Ζυμβρακάκη. Αιτία: Διορισμός Διευθυντοΰ 
έκ «τών ήμετέρων».

Μέσα είς τοΰ πολέμου τήν δίνην απαρατήρητα διά τόν πολύν κόσμοι· 
παρέρχονται τά άλλεπάλληλα άτυχήματα τής ’Εθνικής Ύπεροικεανείου

ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ. —Τό Ύπέρτιιιον Σπήλαιον, άνωβεν τοϋ όποίου πρό 1915 έτών έσταμάτησε τό Θαυματουργόν "Αστρον, έχει μεταβληβεϊ σήμερον είς 
τέμενος προσκυνήματος, προ τής Ιερός δέ Φάτνης, παρά τήν όποίαν οί τρεις Μάγοι κατέθεσαν τήν λατρείαν των, ή Άνδρωπότης ποϋ συρρέει 

γονατίζει καί μέ τό μέτωπον έγγίζει τό δάπεδον.

Η ΦΥΓΗ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

Άτμοπλοΐας. Αί «Άθήναι», ένα άπό τά νεότευκτα καί τά καλύτερα 
σκάφη της, γίνεται παρανάλωμα τοΰ πυρός. Μετ’ αύτάς ή μία μετά τήν 
άλλην έκρήγνυνται πυρκαϊαί έπί τής «Θεσσαλονίκης». ’Επειτα θραύε- 
ται δ άξων έν μέσφ Ώκεανφ τής ιδίας «Θεσσαλονίκης». Καί τέλος τό 
ίδιον αύτό σκάφος, έρμαιον μέσα είς τά κύματα, παλαιόν καί κλυδωνι- 
ζόμενον έπί ημέρας, καταπίνεται ύπό τοϋ άδηφάγου 'Ωκεανού. Ποια 
Μοίρα κακή έβάσκανε τόν άκμαιότατον αύτόν όργανισμόν, άπό τούς 
ολίγους πού έχει δ τόπος νά έπιδείξη ; Άς σταματήσουν — Τό εύχό- 
μεθα είλικρινώς καί μαζή μας πρέπει νά τό εύχεται κάθε "Ελλην — 
τούλάχιστον έως έδώ τά άτυχήματα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ. — Έκεϊ δπου έγεννήβη ό Σωτήρ σήμερον ΔρΟοϋται μία 
Τουρκόπολις μέ τζαμιά, μιναρέδες, καλντερίμια καί τής σχετικές γκαμήλες.

Όλην τήν ήμέραν έμενε σκοπός εις τήν είσοδον τοΰ σταύλου. "Οταν 
ένυκτωσε, παρετήρησε συγκεχυμένες σκιές νά, τριγυρίζουν έδώ καί έκεϊ, 
ωχρούς Φαρισαίους μέ τήν κυρτήν μύτη, οί όποιοι ήρώτων τούς άμα- 
θεϊς άνθρώπους. "Ενας απ' αύτούς έσταμάτησε πολύ κοντά είς τόν 
Μπαλθαζάρ. Ό μαύρος έδειξε τά άσπρα δόντια του μ’ ένα ούρλιασμα 
μολοσσοΰ. Καί ό Φαρισαίος έχάθηκε μέσα είς τό σκοτάδι.

Μία περιπολία έπέρασε κατόπιν. Ήκούετο εις τήν οδόν Ιερουσαλήμ 
τό έρρυθμον βήμα τών 'Ρωμαίων στρατιωτών. Ό μαύρος μάγος επα
νήλθε πρός τήν Αγίαν Οικογένειαν καί αί φρικιαστικαί χειρονομίαι του 
καί ή Θερμή παράκλησίς του. έξύπνησαν είς τήν Μαρίαν τόν κίνδυνον 
πού απειλούσε τόν υίόν της. Ό Μπαλθαζάρ έκόλλησε τό σαμάρι είς τήν 
ράχιν τοΰ γαϊδουριού καί έβαλε τήν νεαρόν μητέρα νά καθήση μέ τό 
Παιδί, κοιμισμένο στήν άγκαλιά Της. Τά μεσάνυχτα ή ταπεινή συνοδεία 
έξεκίνησε. Ό μαΰρος (οδηγούσε τό γαϊδούρι άπό τόν χαλινόν. Ό ’Ιωσήφ 
ακολουθούσε μέ τά φορέματα άκουμβών στό ραβδί του.

Καθώς έβγήκαν είς τούς αγρούς μιά διαπεραστική κραυγή, μαζί μέ 
λυγμούς καί γόους, μέ φωνές παιδιών, μέ ικεσίες, ήκούσθη άπό δλα τά 
σπήτια τής Βηθλεέμ. Ήρχιζε ή σφαγή τού Ήρώδου.

Ό Μπαλθαζάρ έτάχυνε τό βήμα του. Είς τά πρώτα φώτα τής Αυγής 
έκρύπτετο είς μίαν περιωρισμένην άπό βράχους πεδιάδα. Καί έως τό 
βράδυ ένανούρισε τόν Ίησούν μέ ένα λυπητερό χαμηλόφωνο νανού
ρισμα, τό τραγοΰδι τής πτωχής γεννεθλίου του γής. "Ενα σύννεφο άπό 
πουλιά ήλθε νά καθήση είς τά γύρω βάτα, μέ τής φτεροΰγες τρεμουλια-

— Πηγαίνετε είς τήν Βηθλεέμ, θά εΰρετε έκεϊ έκεϊνον πού ζητείτε 
καί έπανέλθετε γρήγωρα νά μέ ειδοποιήσετε τί θά ίδήτε. Διότι καί έγώ 
θέλω νά προσκυνήσω τό παιδίον αύτό.

Οί Μάγοι έφυγαν χωρίς νά περιμένουν τήν άνατολήν τού ήλιου. Τό 
άστρο έπροχωρούσε είς τόν γαλάζιον ούρανόν. Τούς ώδήγησε έως τόν 
σταύλον, δπου τό βώδι καί τό γαϊδούρι έζέσταιναν τόν Ίησούν.

Ό Μελχιόρ καί δ Γκασπάρ προσέφεραν τόν χρυσόν καί τήν σμύρναν, 
ό Μπαλθαζάρ έταλάντευε τό χρυσό θυμιατό ποΰ είχαν ανάψει οί σκλά
βοι τού ’Ινδού Βασιλέως. Κατόπιν οί αντιπρόσωποι τών τριών άνθρω- 
πίνων φυλών άπεσύρθησαν είς σύσκεψιν.

— Νά μή έπιστρέψωμεν είς 'Ιερουσαλήμ- είπε δ Μελχιόρ. Ό Ηρώ
δης θά φονεύση τό παιδίον αύτό καί τό αίμα τοΰ άρνιοΰ αύτοΰ θά πέση 
έπάνω μας.

— Καλά, είπε δ Γκασπάρ, δ όποιος έπηδοΰσε είς τήν σέλλα τού κέλ- 
λητός του. Πάμε πρός τά βασίλειά μας.

— ’Εγώ είπε δ πτωχός μαΰρος, δέν έχω άλλο βασίλειον παρά μίαν 
άμμώδη έρημον, κατοικουμένην άπό έρπετά καί σκορπιούς. θά μείνω 
έδώ διά νά υπερασπίσω τό βασιλικόν παιδίον.

Τό πρωΐ, δταν δ ’Ιωσήφ άνοιξε τήν πόρτα τοΰ σταύλου, ό Μπαλθα
ζάρ ήτο πλαγιασμένος είς τό κατώφλι, μέ χαρωπόν ύφος.

Τό Καστελλόρριζον πρώτον καί έπειτα ή Κέρκυρα καταλαμβάνονται 
ύπό τών Συμμάχων. Οί πατριώται συνεταράχθησαν πάλιν. Κατελύθη ή 
κυριαρχία μας! Διαμελίζεται τό Κράτος! "Οτι θά μάς τά άποδώσουν 
μόλις, έκλειψη ή άνάγκη διά τήν όποίαν τά κατέλαβον, δτι προτιμώτε- 
ρον άπείρως νά έπετρέπομεν είς αύτούς ώς πρός συμμάχους μας τήν 
χρησιμοποίησιν τών μερών αύτών, δτι σήμερον, μή ύπαρχούσης καμ- 
μιάς έξασφαλίσεως άπό τών έπιδρομέων τής Βαλκανικής, ή παραμονή 
ισχυρών δυνάμεων έντός τοΰ έδάφους μας τών Συμμάχων καί ή δημιουρ
γία τοΰ Μακεδονικού μετώπου μέ 
βάσεις έφοδιασμού, δσον τό δυνα- y.- . __ <,·.·. -
ιόν περισσότερός. είναι μία άνάγκη 
δι’ήμάς καί μία ασφάλεια, ή όποια 
ίσως αΰριον θά μάς ιόθήση βιαίως 
είς ένα ταυτισμόν τής τύχης μας /igT ■ '.. .-.jCTKfrrjyS»'
μετά τής τών Συμμάχων, δέν τό π
βλέπουν. Είναι τόση ή έμπάθειά 
των, ώστε άντί τών Συμμάχων, ώς ... .
φίλων, έντός τού έδάφους μας, 
προτιμούν τόν Βούλγαρον καί τόν '»’■ 
Τούρκον ώς επιδρομέα!

Καί κατά τήν προφητείαν τοϋ aiiSS*?8»,,
Ίσαΐου, δταν ό Κύριος έφθασεν -
«ίς Αίγυπτον,δέν έμεινε ναός τοΰ 
όποίου τό είδωλον δέν έκλινε.

Τφ καιρφ έκείνφ είς τήν 'Ιερού- ά
σαλήμ έδασίλευεν Ηρώδης δ ·*~~

Μέγας. Χάριτι τοΰ Αύγούστου, 
Αύτοκράτορος τής 'Ρώμης, ήτο 
βασιλεύς τών ’Ιουδαίων.

Ήτο περισσότερον άπό έβδο- "" "·>.ςϋ«.
μήντα έτών. Μεγαλοπρεπής καί Μ
ωμός ήγεμών, έξηκολούθει τήν 
άνοικοδόμηοιν τού Ναού τού Σο- 
λομώντος, επί άπλή δέ ύπονοίρ έθανάτωσε τήν γυναίκα του \ 
καί τά τέκνα του. ’Εζοΰσε περιστοιχιζόμενος άπό δημίους, οί 
οποίοι έξετέλουν τάς διαταγάς του καί άπό διαβασμένους, 
έρευνώντας, τά μυστήρια τών Γραφών καί έξηγοΰντας τά 
σκοτεινά ρήματα τών προφητών.

Μία μεγάλη, βαρειά, αγωνία έβασάνιζε τάς ήμέραςτου καί 
έδιωχνε τήν, νύκτα τόν ύπνον μακράν τοΰ προσκεφάλου του. 
Εφοβεΐτο οτι θά άντίκρυζε δλως αίφνιδίως, πρόσωπον μέ 

πρόσωπον, ένα έγγονον τού Δαυίδ καί δτι θά άπογυμνωθή 
τής δόξης,καί τού στέμματός του άπό τόν νόμιμον βασιλέα 
τού ’Ισραήλ.

Όταν διέβαινε ύπό τά περιστύλια τοΰ Ναοΰ, ένδεδυμένος 
μέ τήν πορφύραν καί μέ τό σκήπτρον είς τήν δεξιάν, άκο- 
λουθούμενος άπό ένα ^σιωπηλόν πλήθος λευϊτών καί κεντυ- 
ριόνων, οί άνθρωποι, έντρομοι, ύπεκλίνοντο μέ τό μέτωπον 
είς τό χώμα.

Μίαν έσπέραν λοιπόν οί άξιωματικοί του ώδήγησαν ένώ- - 
πιόν του τρία πρόσωπα, περίεργα τήν θέαν, τά όποια μόλις 
είχον είσέλθει είς Ιερουσαλήμ, έπί κεφαλής συνοδείας σκλά
βων καί έζήτουν,νά τού ομιλήσουν. Ό πρώτος μέ λευκήν καί 
μορφήν έσυρε, μίαν χλαμμύδα μεταξωτήν χρυσοΰφαντον, σκεπασμένην 
μέ επινώτιον έκ λευκοϊκτίδος. Ο δεύτερος, μέ κροκόχρουν πρόσωπον, 
μέ μικρά μάτια μαύρα, έφοροΰσε χρυσοΰν θώρακα. Καί οί δύο είχον 
τό μέτωπον ζωσμένον μέ μίαν τιάραν λαμποκοπούσαν άπό πετράδια. Ό 
τρίτος, ένας άράπης, σχεδόν γυμνός, μέ ένα κομμάτι δέρμα κατσίκας 
γιίρω είς τήν μέσην, δέν είχε άλλο κάλυμμα τής κεφαλής άπό τά 
μαλλιά του, δμοια μέ μαλλιά προβατίνας. Οι τρεις ταξειδιώται συνην- 
τήθησαν,είς τούς δρόμους τής Παλαιστίνης, μεταβαίνοντες είς 'Ιερου
σαλήμ, δπου τούς έκάλει ένα θαυματουργόν άστρον. Οί δύο πρώτοι, 
ό , Μελχιόρ καί ο Γκασπάρ, ήρχοντο άπό τάς πλέον μεμακρυσμένας 
χώρας τής_ Ασίας- δ τρίτος, ό Μπαλθαζάρ, άπό τά βάθη τής Αφρικής'.

— Ζητούμεν, είπαν είς τόν Ηρώδη, τόν νέον βασιλέα τών Ιουδαίων. 
Εγεννήθη, καί θέλομεν νά τόν προσκυνήσωμεν.

Ό'Ηρώδης, τρομαγμένος, παρέθεσε είς τούς ξένους του πολυτελές 
δεϊπνον καί έκάλεσε τούς αρχηγούς τών ιερέων καί τούς ήρώτησε περί 
τών ύπό τών άνησυχησάντων αύτόν έπισκεπτών άνακοινωθέντων.

ΟΙ ιερείς έχαμηλωσαν τήν κεφαλήν καί έμειναν άφωνοι. Μόνος ένας 
βαθύγηρος ερμηνευτής τοΰ Νόμου, δ όποιος έγνώριζε τά μυστικά τού 
Προφήτου Ίσαΐου, έσηκώθη καί είπε:

— Είς τήν Βηθλεέμ νά γείνη έρευνα. Τήν Βηθλεέμ τήν μικράν πόλιν 
τής ’Ιουδαίος, ή όποια Θά φέρη είς φώς τόν Κύριον τού λαοΰ τοΰ Θεοΰ, 
τόν Βασιλέα τών λαών.

Ό Ηρώδης έκάλεσε τότε τούς τρεις Μάγους.
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στές καί δταν ή φωνή του έσταματοΰσε τά άλλα έπανελάμβαναν τήν 
επωδόν καί έκελαδοϋσαν μέ τήν καρδιάν τους.

Μέ τό λυκόφως οί εξόριστοι έξεκίνησαν πάλιν. Τό άστρο έλαμπε 
πάντα στόν ουρανό καϊ τούς έδειχνε τόν δρόμο. - η

Έπειτα άπό φρικτές μοναξιές, δπου δέν έφαίνετο ψυχή μέσα, εφβα- 
σαν είς τήν Νεκρόν θάλασσαν. Άπό τό ΰψος ένός βράχου είδαν νά 
λικνίζονται, άργά καϊ βαρειά, τά κύματα τής καταραμένης λίμνης.

Καϊ μετ’ όλίγον άπό τά βάθη τών μαύρων νερών έπρόβαλε μία οπτα
σία θαυμαστή καϊ φοβερή. Άπειρες άστραπές έφώτιζαν τά νερά, έρρι- 
χναν εϊς τήν θάλασσαν ένα κάλυμαα ματωμένο, ένφ άπό τήν άβυσσον 
άνέδυε μιά πόλις μέ πύργους, μια πόλις δλη φεγγοβολούσα, ποΰ τά 
οδοντωτά δχυρώματά της έφαίνοντο σαν άπό κόκκινο σίδερο, ποΰ,τά 
παλάτια καϊ οί ναοί, γκρεμισμένοι άπό τόν κεραυνόν,, έτήκοντο μέσα 
εϊς τό χάος ένός πελωρίου καμινιού. Χείμαρροι άπό λάβα έτρεχαν άπό 
παντού, κατέκλυζαν τούς δρόμους, έγύριζαν γύρω άπό τά κατοικούμενα 
άπό άτιμους θεούς μέρη καϊ έσυραν σιωπηλά εϊς τό χάος τής τραγικής 
θαλάσσης τά αμαρτωλά Σόδομα. _ -

Ή οπτασία διήρκεσε έως τήν Αυγή. Ό 'Ιησούς χαμογελούσε και 
άνεπαύετο είς τά γόνατα τοϋ Μπαλθαζάρ.

Καϊ δταν άπεμακρύνθησαν άπό τήν Ιερουσαλήμ ή Φύσις συγκεκινη- 
μένη, τούς έχαιρετούσε εϊς τό διάβα Τους.

EMILE GEBHART 
de Γ Academic Fran?aise« « *

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
•Φ^αντασθήτε άνθρωπον δσφραινόμενον μέ τό γόνατο ή 
Ά^βλέποντα μέ τό έπιγάστριον. Καϊ δμως_ παρετηρήθη τοι- 
αύτη μετατόπισις αισθήσεων. Γνωρίζομεν δλοι δτι τό αισθη
τήριον νεβρόν τής όσφρήσεως έδράζει εϊς τήν μύτην, τό τής 

όράσεως εϊς τόν οφθαλμόν, τό τής άκοής εϊς τά αύτιά, τό τής γεύσεως 
εϊς τό στόμα καί δτι μόνον τά τής αφής είναι διακεχυμένα καθ’ δλην τήν 
επιφάνειαν τοΰ σώματος. Αί λοιπόν ή Επιστήμη εύρήκε άτομα είς τά 
δποϊα ή αϊσθησις τής όσφρήσεως, έχει μετατοπισθεϊ., Άλλ*  έκεΐνο ποΰ 
καταπλήσσει άκόμη περισσότερον είναι δτι παρετηρήθη ύπό Επιστη
μόνων μετατόπισις καί τής όράσεως, ήτις θέλει ειδικόν πολυσύνθετον 
καί εύπαθέστατον δργανον, δπως είναι Ο οφθαλμός, διά νά λειτουργήσω- 

’Ακούσατε: Καλείται ό καθηγητής Καϊσαρ Λομπράζο μίαν ήμέραν 
παρά τή δεκατετραέτιδι δεσποινίδι Κ. Σ.έκ πατρός ευφυούς^ καί δρα
στήριου καί έκ μητρός εύγενοΰς καϊ εύρωστου, τής οποίας δμως δύω 
άδελφο’ι είχον πάθει πρόωρον άνάπτυξιν κατά τήν εφηβικήν ηλικίαν, 
μέ πνευμονικάς διαταραχάς. Ή κόρη, χαριτωμένη, είχε άναπτυχθεϊ καί 
αύτή, κατά τήν έφηβικήν ηλικίαν, άποτόμως κατά 0, 15. Υστερικά 
φαινόμενα μέ έμετούς καϊ δυσπεψίαν τής είχαν προηγουμένως παρου- 
σιασθεΐ, έπειτα ύστερικοϊ σπασμοί καϊ υπεραισθησία, ήτις τήν έκαμε νά 
νομίζη ώς σιδηράν ράβδον σύρμα τιθέμενον εϊς τήν χεΐρα της. Μετά 
ένα μήνα τής παρουσιάσθη τυφλότης καί ύστερικά σημεία είς τά δά
κτυλά, ώστε ήρκει νά τά θίξω κανείς διά νά προκαλέση σπασμούς, 
έντονα άνακλαστικά φαινόμενα τών ποδών, συστολήν καί άπότομον 
αΰξησιν τής μυϊκής δυνάμεως άπό 32 είς 47 κιλά, τού δυναμομέτρου. 
’Ακριβώς τότε παρουσίασε φαινόμενα καταπλήσσοντα. Μετά παροξυ
σμούς ύπνοβατικούς, συνοδευομένους άπό αΰξησιν ένεργείας, ευαισθη
σίας καί διαφόρους μεταβολάς τού χαρακτήρος, άπώλεσε τήν δρασιν 
τών οφθαλμών, άλλά ταυτοχρόνως άπέκτησε τήν περίεργον ιδιότητα, νά 
βλέπω μέ τό άκρον τής μύτης καί μέ τόν άριστερόν λοβόν τοΰ αύτιοΰ.

Φωτεινή δέσμη προσπίπτουσα είς τό αυτί της ή ΕΪς τό άκρον τής 
μύτης της τήν εκανε νά πονή, νά φωνάζω δτι θέλουν νά τήν στραβώσουν 
καϊ νά προτείνη τόν βραχίονα πρός άμυναν.

Παρουσίασε άκόμη καί μετατόπισιν τοΰ αισθητηρίου τής όσφρήσεως. 
Καμμία άντίδρασις μέ τό Σίλφιον ή τήν ’Αμμωνίαν, ένώ άλλα σώματα 
μέ έλαφροτέραν οσμήν τοποθετηθέντα κάτω άπό τό πηγούνι τήν επιρ- 
ρεάζαν ζωηρώς. ’Αργότερα τό οσφραντικόν νεύρον μετετοπίσθη είς τήν 
πτέρναν κπι τότε είς κάθε δυσάρεστον οσμήν έκτυπούσε τά πόδια καί 
έτίναζε δλόκληρον τό σώμα, ένώ είς εύάρεστον οσμήν έχαμογελοΰσε 
καί εϊσέπνεε γρήγωρα. Έπειτα τής ήλθε μία προφητική διαύγεια, ήτις 
τής έπέτρεπε νά προλέγω άκριβώς, ένίοτε καί πρό δεκαπέντε ήμερών, 
τήν ήμέραν καϊ τήν ώραν τών παροξυσμών της καϊ τό μέταλλον ποΰ 
θά τούς κατηύναζε. ’Αργότερα προεΐπε διά τόν αδελφόν της καί τόν 
πατέρα της πράγματα πού έπηλήθευσαν μετά δύο έτη. Ήδυνήθη νά ίδη 
άκόμη εϊς άπόστασιν γεγονότα, καθ’ δν χρόνον διεδραματίζοντο.

Δεν είναι δμως μόνον αύτά. Ό Πετετέν είχε μελετήσει οκτώ γυναίκας 
έν καταληψίρ, τών όποιων αί έξωτερικαϊ αισθήσεις είχαν μετατοπισθεϊ 
εϊς τό έπιγάστριον καϊ εϊς τά δάκτυλα τών χειρών καί τών ποδών. ’Ανά
λογοι· φαινόμενον άναφέρει δ Cartnagnola τώ 1840. Μιά δεκατετραέτις 
κόρη παρουσίαζε σπασμωδικόν βήχα, κεφαλαλγίαν, λιποθυμίας, σπα
σμούς, δύσπνοιας, σπασμούς τού προσώπου, ύπνους διάρκειας τριών 
ήμερών καί υπνοβατικούς παροξυσμούς, κατά τήν διάρκειαν τών οποίων 
έβλεπε εύδιακρίτως μέ τό χέρι καί άνεγίνωσκε εις τό σκότος. Κατηυνα- 
ζετο καί έφαιδρύνετο δι’ έπιθέσεως χρυσού καί άργύρου.

Ό Dr Angonsa άναφέρει τήν δεκατετραέτιδα Γ. Λ. ήτις έν ύπνοβα- 
τική καταστάσει έβλεπε μέ τόν αυχένα καί διέκρινε τά άρώ- 
ματα μέ τήν ράχιν τής χειρός, αργότερα δέ δρασις καί άκοή 
μετετοπίσθησαν είς τό έπιγάστριον. Μία άλλη γυναίκα 22 
έτών, υστερική, έβλεπε μέ τόν τράχηλον καί τό έπιγάστριον 
έν ύπνοβατική καταστάσει, ώσφραίνετο δέ μέ τούς πόδας.

Τά φαινόμενα αύτά έρχονται νά βεβαιώσουν δσα γνωρί
ζομεν περί ύπνοβατών, οί όποιοι διακρίνουν μέ τά βλέφαρα 
κλειστά. Έξήγησις, εννοείται, έπιστημονική καμμία δέν χωρεϊ. 
’Επιστημονικά! θεωρίαι άνατρέπονται, νόμοι φυσικοί παραβιά
ζονται και ή ’Επιστήμη σιωπρ, άρκουμένη νά τά παρακο
λουθώ, νά τά εξελέγχω, νά τά κατατάσσω ώς άνήκοντα εϊς 
ένα κόσμον άπόκρυφον, άνεξήγητον, μεταφυσικόν, γνωρίζουσα 
μόνον δτι ταΰτα συνοδεύει ή ύστερία καί ή ΰπνωσις.

* ΤΑ Ο Ν ΕIΡΑ *

Από τής πρώτης στιγμής ποΰ εύρέθη έπί τής Γής δ 
άνθρωπος άπασχολεϊται μέ τό δνειρον. Ή Μυθολο

γία όμιλεΐ περί τοΰ ’Ονείρου, ώς οργάνου τοΰ Διός. Είς τόν Όμη
ρον εύρίσκομεν δτι δ Ζεύς άπέστειλε πρός τόν Άγαμέμνονα τόν «Οΰ- 
λον Όνειρον» καί δτι τά όνειρα κατοικοΰσιν έπί τής οδού τοΰ Άδου. 
Ό Ησίοδος ονομάζει τά όνειρα «τέκνα τής Νυκτός·, ό δέ Ευριπίδης 
«μελανόπτερα πνεύματα τής Γής·, δ ’Οβίδιος «τέκνα τού Ύπνου». 
Διήρουν μάλιστα οί άρχαΐοι τά όνειρα, δπως δ Όμηρος, εϊς αληθή 
καί ψευδή. Ή διαίρεσις αύτή δέν είναι τίποτε άλλο, παρά διά- 
κρισις τών ονείρων εϊς προφητικά καί μή·

Ό Πλούταρχος άναφέρει τό περίφημον προφητικόν δνειρον τής 
Καλπουρνίας, συζύγου τού Καίσαρος. Τήν παραμονήν τής δολοφονίας 
τοΰ αΰτοκράτορος, ένφ έκοιμάτο αυτός, ήνοιξεν αυτομάτως ή θύρα τοΰ 
κοιτώνός του, μετά θορύβου, ως έκ τοΰ όποιου έξύπνησε καί ύπηγέρθη. 
Είδε τότε ότι ή Καλπουρνία έκοιμάτο, άλλ’ έξέβαλλε φωνάς καϊ στε
ναγμούς. "Οταν έξύπνησε ή σύζυγός του, διηγήθη ότι είδε τόν Καίσαρα 
είς τάς άγκάλας της κρεουργημένον καϊ τόν παρεκάλει νά μή μεταβή 
είς τήν Σύγκλητον. ’Εννοείται δτι δ Καϊσαρ δέν έπίστευσε τό δνειρον 
καί μετέβη εϊς τήν Σύγκλητον, δπου έδολοφονήθη ύπό τοΰ νόθου 
υίοΰ του Βρούτου.

Ό Κάσσιος δμιλών καί αύτός περ'ι τοΰ ίστορικοΰ αύτοΰ ονείρου, 
άναφέρει δτι ή Καλπουρνία είδεν δτι κατέρρευσε ή οϊκία της, δτι δέ 
δ Καϊσαρ πληγείς κατέφυγεν είς τούς κόλπους της, προσθέτει δμως 
δτι καί αύτός δ Καϊσαρ είδεν δτι, ήτο μετέωρος έπί νεφών καϊ ήγγιζε 
τήν χεΐρα τοΰ Διός.

Άλλά καί δ Βρούτος είδε καθ' ύπνους φάντασμα, ώς άναφέρει δ 
Πλούταρχος, δπερ τοΰ έδωκε συνέντευξη· εϊς τήν πεδιάδα τών Φιλίπ
πων καί δπου ηύτοκτόνησε διά ξίφους φιλικού άναφωνών: «Ώ Αρετή, 
μόνον ώς όνομα λοιπόν ύπάρχεις;·

Έπίσης τόν Αύγουστον, κατά*  τήν αύτήν ιστορικήν μάχην τών Φιλίπ
πων, τόν έσωσε προφητικόν δνειρον, οπερ είδε κάποιος φίλος του. 
Πράγματι ούτος, μολονότι δ Αύγουστος ήτο ασθενής, φοβούμενος τήν 
πραγματοποίησιν τοΰ ονείρου του, έπεισε τόν Αύτοκράτορα νά έγκατα- 
λίπη τήν σκηνήν του. Καί μετ’ όλίγον όντως τό στρατόπεδόν του 
κυριεύεται, τό δέ φορεϊόν του γίνεται διάτρητον άπό ξιφισμούς.

Εϊς τήν άρχαιότητα οί Μανιάται, ώς έρμηνευταϊ ονείρων, έπαιξαν 
ρόλον μεγάλον, δπως καϊ σήμερον. Ό Άμφιάραω ύπήρξεν ώσαύτως 
διάσημος ερμηνευτής ονείρων. Κόσμος πολύς έσπευδε είς αύτόν διά νά 
τοΰ έξηγήση τά όνειρα. Έκαθαρίζετο πρώτα δ ζητών έξήγησιν ονείρου 
καϊ κατόπιν έκοιμάτο έπϊ δέρματος κριοΰ διά νά όνειρευθή.

Μεταξύ Οίτύλου καί Πέφνου τής Λακωνίας ύπήρχον αί θαλάμαι, 
πόλις διάσημος διά τό μαντεϊόν της. Κατά τόν Παυσανίαν συνέρρεε 
πλήθος, οί όποιοι έκοιμώντο έντός τοΰ μαντείου τούτου, ή δέ θεά τών 
’Ονείρων τούς έφανέρωνε τά μέλλοντα νά συμβώσι.

Εϊς τό Δαδί τό σημερινόν, τήν άρχαίαν Άμφίκλειαν, υπήρχε τό ίερόν 
τοΰ Διονύσου, είς τό όποιον οί κοιμώμενοι έλάμβανον καθ’ υπαγόρευ
ση· ίαματικάς συνταγάς διά τάς παθήσεις των. Τό Ιερόν αύτό ήτο 
υπόγειον, δ δέ ίερεύς άπεκάλυπτε είς τούς κοιμωμένους τό μέλλον.

Παρά τήν Λεβαδείαν σώζεται άκόμη τό Τροφώνειον Άντρον, είς τό 
όποϊον έπίσης έχορηγοΰντο χρησμοί δι’ ονείρων, άφοΰ προηγουμένως 
διά τελετών φοβερών ένεπνέετο δ τρόμος είς τούς πιστούς.

Όμοια περίπου ήτο ή λειτουργία καί τών Ασκληπιείων, είς τά δποϊα 
άπεκοιμίζοντο οί άσθενεϊς καϊ καθ’ ύπνους άπεκαλύπτετο αύτοΐς τό 
φάρμακον ή καϊ έθεραπεύοντο. Ήτο μάλιστα τόση ή πίστις τού τότε 
κόσμου πρός τό δνειρον, ώστε είναι γνωστόν ίστορικώς ότι, δ δεινός έξ 
Άδριανών τής Μυσίας ρήτωρ Αϊλιος Αριστείδης, ϊδών καθ' ύπνον τόν 
’Ασκληπιόν, νποδεικνύοντα αύτφ άφαίμαξιν διά μιας 150 λιτρών, ήνοιξε 
τάς φλέβας καί άφήσας νά ρεύση τό αίμά του δλον, άπέθανεν έκ 
τής αίμορραγίας.

Ό Ρωμαίος αυτοκράτωρ Μάρκος Αύρήλιος, δ σοφός καϊ ένάρετος, 
έλεγε περί ονείρων: Οί θεοί έχουν τήν καλωσύνην νά δίδουν είς τούς 
άνθρώπους διά τών δνείρων καϊ τών χρησμών τήν βοήθειαν, ής έχουν 
άνάγκην. Ένδειξις τής πρός έμέ μεγίστης φροντίδος των είναι τό ότι 
εϊς τά όνειρά μου μέ έδίδαξαν τά διά τάς νόσους μου κα'ι πρό πάντων 
διά τούς Ιλίγγους μου καί τήν αίμοπτυσίαν μου φάρμακα, όπως μοΰ 
συνέβη εϊς Γαέταν καί Χρύσην.

Ό Ιπποκράτης άναφέρει περιεργοτάτην παρατήρησίν του περί ονεί
ρων. Διηγείται ότι πρόσωπα, ϊδόντα έν όνείρφ ότι έπήραν καθαρτικόν, 
είχον κενωσιν πραγματικήν, δταν έξύπνησαν. Έχομεν λοιπόν είκόνα, 
ήτις δοθεϊσα εϊς τά κύτταρα τοΰ έγκεφάλου καθ’ ύπνον, έξετελέσθη 
έν έγρηγόρσει.

Κατά τόν Πλίνιον δ Κορνήλιος Ρουφφϊνος είδεν εϊς τόν ύπνον του 
δτι έτυφλώθη, πράγματι δέ δταν άφυπνίσβη ήτο τυφλός έξ άμαυριό- 
σεως. Ό Γαληνός άναφέρει περίπτωσιν άτόμου δπερ είδε καθ’ ύπνον 
δτι δ μηρός του άπελιθώθη, μετά τινας δέ ήμέρας πράγματι ό μηρός 
του έπαθε παράλυσιν. Ό ίδιος ό Γαληνός είδε τόν Ασκληπιόν εϊς τόν 
ύπνον του, δστις διά τήν ήπατικήν του πάθησιν τόν συνεβούλευσε νά 
άνοιξη τήν μεταξύ τοΰ λιχανοΰ καί μεγάλου δείκτου αρτηρίαν. Καί 

ϊάθη μέ τοΰτο δ Γαληνός. Ό Νίκων, δ σοφός καί βαθύπλου
τος άρχιτέκτων τής Περγάμου, πατήρ δέ τού Γαληνοΰ, σκε- 
πτόμενος ίσως νά σπουδάσρ καί αύτόν άρχιτέκτονα, είδε τόν 
Ασκληπιόν καθ' ύπνους, οστις τόν συνεβούλευσε νά σπου
δάσω αύτόν τήν ’Ιατρικήν. Καί έγινεν οΰτω δ Γαληνός.

Ό Πίνδαρος είδεν έπίσης περιεργότατον δνειρον. Τού 
παρουσιάσθη ή Περσεφόνη, ή θεότης τού Άδου, καί τού 
παρεπονέθη διότι, ένφ ύμνησε όλους τούς θεούς, μόνον αύτήν 
έλησμόνησε καί ότι τώρα ήλθεν ή σειρά της. Τόση ήτο ή 
έντύπωσις ποΰ ήσθάνθη δ μέγας γέρων, ώστε μετά δέκα 
ήμέρας άπέθανε. Τό περιεργότερον είναι ότι, ταύτοχρόνως 
με τόν Πίνδαρον μία συγγενής του είς τάς Θήβας είδεν ότι, 
ούτος έψαλλε ωδήν πρός τήν Περσεφόνην.

κουτί μέ διπλοΰν πυθμένα, οΰτε

I Ίνδίαι είναι ή κατ’έξοχήν γή τής 
μαγείας καί τών μεταφυσικών φαι
νομένων. Έκεϊ οί φακίραι, βραχ- 
μάνοι δευτέρου βαθμού, διά μικρός 
μυσταγωγίας κατορθώνουν αληθινά 
θαύματα, πρό τών όποιων σταματρ 
δ νοΰς τοΰ άνθρώπου.

Ό κ. Louis Jacolliot, Πρόξενος 
τής Γαλλίας είς τήν Μπεναρές, τήν 
ίεράν πόλιν τών ’Ινδών, κατώρθωσε 
νά πλησιάση πολλούς έξ αύτών καϊ 
μολονότι δέν έπίστευεν εϊς τάς θεω
ρίας των βέβαιοί δμως δτι δέν δί
δουν παραστάσεις ένώπιον πολλοϋ 
κόσμου, δστις καθιστφ άδύνατον τόν 
έλεγχον, δτι ό φακίρης πειραματίζε
ται μόνος χωρίς βοηθόν, δτι είναι 
έντελώς γυμνός, έκτός ένός καλ
σόν, δτι δέν έχει οΰτε σάκκον, οΰτε 

παρεσκευασμένον τραπέζι, καί άλλα 
εργαλεία πού μεταχειρίζονται οί ταχυδακτυλουργοί τής Εύρώπης, δτι 
δέν μεταχειρίζονται παρά μίαν ράβδον άπό μπαμπού μέ έπτά κόμβους 
καί μίαν σφυρίκτραν κρεμασμένην άπό μία πλεξίδα τών μεγάλων μαλ
λιών του, δτι τοποθετείται δπου τοΰ είπούν καϊ έπιχειρεϊ όπότάν θέλουν, 
δτι δέχεται οίονδήποτε έκ τών παρισταμένων ώς sujet, δτι ξαναρχίζει 
τά πειράματά του χάριν τού ελέγχου, όσες φορές θέλουν οί παριστάμε- 
νοι, καί επί τέλους δέν πληρώνεται, άλλ’ απλώς δέχεται μικράν εισφο
ράν, δταν τού δίδουν, χάριν τού τεμένους είς δ άνήκει.

*
Τά κυριώτερα φαινόμενα, είς τά όποια παρέστη δ κ. Ζακολλιό, τοΰ 

φακίρου Κοβινταζαμύ συνοψίζονται είς έπτά κατηγορίας: 'Ανυψώσεις 

αντικειμένων, Μεταφορά, Προσήλωσες ϊπ'ι τοΰ είάφους, Μουσική 
μεντιευχέρεια, Γραφή, Έπισπευίομένη βλάστησες, "Υλικοποίησις.

'Ιδού τά περί άνυψώσεων. Ό φακίρης έπήρε ένα μπαστούνι, έστήριξε 
τό χέρι του είς τήν λαβήν, άπήγγειλε άκατάληπτα λόγια, έσηκώθηκε 
είς τόν αέρα, δύω πόδια άπό τό έδαφος υψηλά, μέ τά πόδια σταυρω- 
μένα (σταυροπόδι) κατά τόν Ανατολικόν τρόπον καί έμεινε μετέωρος 
έτσι έπί είκοσι ολόκληρα λεπτά τής ώρας. Όπερ δέ σπουδαιότερον έτι: 
Ό Κοβινταζαμύ απλώνει τά χέρια έπάνω άπό ένα βάζο πολύ βαρύ καί 
μετ’ όλίγον τό βάζο ταλαντεύεται έπί τής βάσεώς του, σαν έκκρεμές, 
καί τέλος ξεκολλρ άπό τό έδαφος, πάντοτε ταλαντευόμενον καί ύπα- 
κοΰον είς τάς διαταγάς του.

Ό κ. Ζακολλιό περιγράφει καί ένα φαινόμενον προσηλώσεως.«Έπήρα, 
λέγει, ένα τραπεζάκι άπό ξύλον τιχ, τό όποιον ήμποροϋσα νά σηκώσω 
χωρίς καμμίαν εξαιρετικήν προσπάθειαν μέ τόν άντίχειρα καί τόν λιχα- 
νόν μου. Ό Μαλαμπάρος βάζει τά χέρια του, μένει άκίνητος ένα τέταρ
τον τής ώρας, έπειτα μοΰ λέγει δτι τά πνεύματα ήλθον καί δτι κανείς 
δέν ήμπορεϊ νά σηκώση τό τραπέζι χωρίς τήν άδειάν των. Πλησιάζω 
καί προσπαθώ ματαίως νά τό σηκώσω. Φαίνεται σαν καρφωμένο είς τό 
δάπεδον. Διπλασιάζω τήν προσπάθειαν μου καί τότε τό έπάνω μέρος 
του μοΰ μένει είς τά χέρια. Όσον γιά τά πόδια δέν κατώρθωσα νά τά 
κινήσω·.

Περίεργον είναι καί τό φαινόμενον τής φυσαρμόνικας, ή όποια έπαιζε 
μόνη της. Είς ένα σιδερένιον στύλον τής ταράτσας έκρέμασαν μίαν 
φυσαρμόνικα, είς τρόπον ώστε νά κρέμεται δύω πόδια υπέρ τό δάπεδον 
καί παρεκάλεσαν τόν φακίρην νά βγάλω φθόγγους άπό τό δργανον 
χωρίς νά τό έγγίση. Ό Κοβινταζαμύ πιάνει μέ τά δύω δάκτυλα τόν 
σπάγον ποΰ έκρατοΰσε τήν φυσαρμόνικα καί μένει άκίνητος. Μετ’ ολίγα 
λεπτά τό δργανον αρχίζει νά πηγαινοέρχεται, σάν νά τό έλίκνιζε ένα 
άόρατον χέρι, καί τέλος άναδίδει ήχους παρατεταμένους, χωρίς άρμο- 
νίαν μεταξύ των, άλλά εύδιακρίτους. Τοΰ ζητούν κάποιο κομματάκι, 
καί δ φακίρης άπαντρ. δτι θά καλέση έναν άρχαΐον μουσικόν τής παγό
δας. Πράγματι δέ μετά μακράν σιγήν ακούουν ένα είδος εισαγωγής καί 
έπειτα ένα τραγουδάκι λαϊκόν τών Μαλαμπάρων.

Περίεργον ήτο καί τό πείραμα τής γραφής: Ό Κοβινταζαμύ απλώνει 
ψιλήν άμμον είς τό δάπεδον καί ζητεί ένα μπαστούνι, λέγων είς τόν 
Πρόξενον νά γράψω σέ χαρτί δ,τι θελει. Ό φακίρης απλώνει τά χέρια 
καί μουρμουρίζει κάτι μαγικά λόγια. Τό μπαστουνάκι, τό όποιον είχε 
αφήσει είς τό πάτωμα, όρθοΰται μόνον του καί αναπαράγει άκριβέ- 
στατα, χωρίς κανείς νά τό κρατή, είς τήν άμμον έκεϊνα ποΰ έγραφε είς τό 
χαρτί δ κ. Ζακολλιό ιδιαιτέρως. Μόλις έσταματοΰσε δ Πρόξενος, έμενε 
καί τό μπαστουνάκι άκίνητον. Ό φακίρης τοΰ λέγει κατόπιν νά σκεφθή 
μίαν λέξιν Σανσκριτικήν, διότι «τά πνεύματα άγαποΰν τήν Σανσκριτι

κήν· Απλώνει τά χέρια πάλιν καί είς τήν άμμον βλέπουν γραμμένην 
τήν λέξιν «Puruncha·, ποΰ είχε σκεφθή δ Πρόξενος.

Έκεΐνο δμως πρό τοΰ όποιου άληθώς έξίσταταί τις είναι τό φαινό- 
μενον τής βλαστήσεως. Ό φακίρης έπήρε μίαν γλάστρα ρετρίου μεγέ
θους, γεμάτην άπό χώμα βρεγμένον καϊ έφύτευσεν ένα σπορον Παπαγέ, 
δένδρου μεγάλου τών 'Ινδιών, τοΰ όποιου δ καρπός δμοιάζει μέ πεπόνι, 
τόν όποιον τοΰ έδωκε δ Πρόξενος. Έπειτα έξέτεινε τά χέρια του άπό 
πάνω, έσιγοτραγούδησε κάτι μετράμ· καί περιέπεσεν είς καταλήψιαν. 
Μετά δύο, ώρών πλήρη άκινησίαν ήρχισε νά συνέρχεται άπό τήν νάρ
κην του, έστέναξε καί έπί τέλους έσηκώθη, ξεσκεπάζει τήν γλάστραν, 
που είχε σκεπάσει μέ μίαν μουσελίνα καί τούς δείχνει ένα μικρόν δεν- 
δράκι «Παπαγέ», φρέσκο - φρέσκο καί καταπράσινο, είκοσι έκατοστών 
περίπου, τά δποϊα εκατοστά θά έχρειάζοντο τούλάχιστον δεκαπέντε 
δλοκλήρους ήμέρας.

Μίαν άλλην φοράν ό ίδιος φακίρης πέρνει μία μικρή φουβού, άπό 
αυτές ποΰ έχει κάθε Ινδιάνικο σπίτι καί βάζει έπάνω της ένα βάζο μέ 
σκόνην άρωματισμένην. Κατόπιν πέρνει τήν συνηθισμένην στάσιν του, 
απλώνει τά χέρια του, έπειτα άκινητεΐ μέ τό δεξι χέρι είς τήν καρδιά 
καί τό άριστερό είς τήν μαγικήν ράβδον μέ τούς έπτά κόμβους, καί 
αρχίζει τά μαγικά λόγια. Άμέσως άνυψοΰται ένα νέφος φωσφορίζον 
και παντού βλέπουν σχήματα χεριών. Μετ’ ολίγα λεπτά τά χέρια αύτά 
χάνουν τήν άτμώδη σύστασιν καί φαίνονται χέρια πραγματικά. Ό 
Ζακολλιό έρωτά »δν φακίρην, δν δύναται νά τά έγγίση καί αμέσως ένα 
χέρι άποσπαται άπό τά άλλα καί τοΰ σφίγγει τό χέρι. Ζητεί ό Πρόξε
νος κάτι γιά σουβνίρ καί τό χέρι, ποΰ είχε σφίγξει τό δικό του, άποσπά- 
ται, πέρνει ένα άνθος άπό ένα μπουκέτο, τού τό δίδει καί χάνεται.

Έπειτ’ άπ’ όλίγον τά χέρια όλα έξαφανίζονται, άλλο σύννεφο σχημα
τίζεται έπάνω άπό τήν φουβού, κατόπιν πέρνει τό σχήμα άνθρώπου καί 
διακρίνουν ένα γέρον βραχμάνον, γονατισμένον κοντά είς τήν φωτιά. 
Ακούουν κατόπιν κάποιαν μελφδίαν περίεργον, μεμακρυσμένην κατ' άρ- 
χάς, έπειτα δέ πλησιέστερον, έως δτου παρουσιάζεται ένας 'Ινδός μου
σικός, δ όποιος μέ μίαν φυσαρμόνικα έπαιζε ήχους μονοτόνους, ποΰ 
χαρακτηρίζουν τήν εκκλησιαστικήν—άς εϊπωμεν—μουσικήν τών ’Ινδών. 
Κάνει τόν γΰρον τοΰ δωματίου καί χάνεται.

Καί ιδού τέλος μία περιγραφή αύθεντική καί λεπτομερής τού ψευδο- 
θανάτου τών φακιρών καί τής έκ νεκρών ψευδοαναστάσεως έκ τής 
• La cour de Rundjet Ling» ,τού Osborn: Ό φακίρης ήτο έτοιμος. Ό 
Μαχαραγιά, ένας Σεΐκ καί ό στρατηγός Βεντούρα συνεκεντρώθησαν 
πλησίον ένός τάφου, έπίτηδες κατασκευασθέντος άπό πέτρες. Ό φακί
ρης έφραξε, ένώπιόν των, μέ κερί τά αύτιά του κ. λ. έκτός τού στόμα
τος. Τόν έβαλαν τότε είς ένα σάκκον πάνινον καί τοΰ έγύρισαν τήν 
γλώσσαν πρός τά μέσα, ώστε έφραξε ό λάρυγξ. Άμέσως περιέπεσεν εις 
λήθαργον. Έβαλαν έπειτα τόν σάκκον εις τό φέρετρον, καλά σφραγι- 
σμένον (ιέ τήν σφραγίδα τοΰ Μαχαραγιά, σφραγίζουν δέ καί τό φέρε
τρον, και τό κλείουν είς τόν τάφον. Μετά ταΰτα έρριξαν έπάνω χώμα 
καί έσπειραν κριθάρι, έτοποθέτησαν δέ σκοπούς νύκτα καί ήμέραν.

Κατά διαστήματα ήνοιξαν δίς τόν τάφον καί εύρηκαν τόν φακίρην 
άψυχον καί κατεψυγμενον. Μετά δέκα μήνας ανοίγουν τόν τάφον, τρα
βούν τό φέρετρον, βγάζουν τόν φακίρην, δ όποιος δέν παρουσιάζει 
κανένα σημεΐον ζωής, έκτός άσθενοΰς τίνος θερμότητος είς τήν κορυ
φήν τής κεφαλής. Τοΰ ανοίγουν τό στόμα, τοΰ διευθετούν τήν γλώσσαν, 
τοΰ ρίπτουν όλίγον νερό χλιαρόν εϊς τό κεφάλι καί ή ζωή σιγά-σιγά 
έπανέρχεται. Μετά δύω ώρας ό φακίρης σηκώνεται καί αρχίζει νά 
τρέχω- Κατόπιν διηγείτο δτι, κατά τήν διάρκειαν τοΰ ενταφιασμού του 
έβλεπε θαυμάσια όνειρα, άλλ’ δτι ή στιγμή τής άναστάσεως τοΰ ήτο 
πολύ οδυνηρά.

Ό Λομπρόζο άναφέρει, παραλαμ- 
βάνων αύτό άπό τό «Weltspiegel· 
τοΰ έτους 1909, κάτι πού άνατριχιάζει 
κανείς:

Ένας φακίρης έκρατούσε τό άκρον 
ένός σχοινιού, τό όποιον μετεχειρί- 
ζετο σάν βρόχον. Έσφενδόνισε μέ τό 
Soivl και αύτό απλώθηκε εϊς τόν 

ρα. Είπαν τότε είς ένα παιδάκι νά 
άναρριχηθή εις τό σχοινί. Τό παιδάκι 
έσκαρφάλωσε καί εϊς μικράν άπόστα- 
σιν έξηφανίσθη.

Εννοείται δτι δλα αύτά ή Επι
στήμη, κατάπληκτος καί αύτή, βλέ- 
πουσα υπερφυσικά πράγματα, άδυνα- 
τεΐ νά τά έξηγήση. Τά δέχονται δμως 
οί σοφοί, διότι πολλοί τά είδαν.
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Τι είναι πνεύμα; 'Υπάρχουν φαντάσματα; Αί έμφανίσεις πνευμάτων, 
βρυκολάκων, φαντασμάτων, είναι πραγματικοί ή πρόκειται περί 

παραισθήσεων, περί φρεναπάτης;
Κανένα πρόβλημα δέν συνεζητήθη — συζητεϊται δηλαδή ακόμη — με 

τόσην ζωηρότητα, βρίθει δέ ή Ιστορία, άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων, τοιού- 
των περιστατικών. , ,

Όλοι γνωρίζομεν άπό τήν Παλαιάν Γραφήν πώς ή Προφήτις έκα- 
λεσε τήν σκιάν τού Σαμουήλ ένώπιον τού Σαούλ καί τάς παραδόσεις 
περί τών λευκών κυριών, ποΰ έμφανίζονναι είς τά Παλάτια, δταν ό 
Θάνατος άπειλή κανένα έστεμμένον.

Είς παλαιά φύλλα εϊχομεν γράψει περί τής Λευκής Κυρίας, ήτις εμφα
νίζεται έν Βερολίνο.», προαγγέλλουσα τόν θάνατον μέλους τίνος τής αύτο- 
κρατορικής οικογένειας, παρεθέσαμεν δέ τότε άπό τάς «’Αναμνήσεις» 
τού αίδεσιμωτάτου Wadstroem. πρός δν τήν άφηγήθη ή Πριγκίπισσα 
Εύγενία. άδελφή τού Βασιλέως Όσκάρ Β’ τϋς Σουηδίας, τήν συνάντη- 
σιν αύτής τής ιδίας μετά τού φάσματος τής Λευκής Κυρίας, έντός τών 
διαμερισμάτων Καρόλου τοΰ IV, μικρόν πρό τοΰ θανάτου τής βασιλίσ- 
σης Lavisa, συμβάντος τόν Μάρτιον τοΰ 1871. Επίσης εϊχομεν γράψει 
τήν άνατριχιαστικήν έπίσκεψίν τής νεκρός κομήσσης Steenbork, παρά 
τή νεκρή. Βασιλίσσή τής Σουηδίας Ulrika έντός τοΰ παρεκκλησίου καί 
παρουσίρ. τής φρουράς. Ή κόμησσα ήτο στενότατα συνδεδεμένη μετά 
τής Βασιλίσσης, ήτις παρεπονεΐτο, άσθενής ούσα, διότι δέν ήτο πλησίον 
της ή φίλη της. Όταν λοιπόν άπέθανε ή Βασίλισσα καί άπέθεσαν τόν 
νεκρόν της είς τό παρεκκλήσιον τών άνακτόρων, κατάπληκτοι καί φρι- 
κιώντες οί άξιωματικοί καί οί άνδρες τής φρουράς είδαν μελανειμονού
σαν τήν κόμησσαν, ήτις είχεν άποθάνει ταύτοχρόνως σχεδόν έν Στοκ
χόλμη, νά εισέρχεται είς τό νεκρικόν διαμέρισμα, νά περιπτύσσεται τήν 
νέκραν βασίλισσαν, ήτις έγερθεϊσα έπεσεν τάς είς άγκάλας τής φίλης της, 
δπως άναφέρει τό κατά διαταγήν τού Βασιλέως συνταχθέν καί ύπογρα- 
φέν ύπό τών αύτοπτών σωζόμενον πρωτοκολλάν. Ωσαύτως εϊχομεν 
παραθέσει καί τά περί τού φάσματος τού τυμπανιστοϋ, δπερ έμφανίζε- 
ται εις τάς γαίας Cortachy - castle τής ’Αγγλίας, προαγγέλλον δι’ ισχυ
ρός καί παρατεταμένης τυμπανοκρουσίας τόν θάνατον μέλους τής ^οικο
γένειας d’Airlie. Ή περί αύτοΰ παράδοσις είναι τραγικωτάτη. "Ενας 
τυμπανιστής, κατά τόν IV αιώνα, έκ τής ύπηρεσίαςτών d’ Airlie προσέ
βαλε τόν κύριόν του. Κατά διαταγήν λοιπόν τοΰ φεουδάρχου τόν έδε
σαν μέ τό τύμπανόν του καϊ τόν έκρήμνισαν άπό ενα ΰψω^,α τού 
πύργου, ένίρ έκεϊνος Ικέτευε καί έζήτει χάριν. Καί δταν είδεν οτι ήτο 
άνένδοτος δ κύριός του, τόν ήπείλησεν δτι θά βασανίζη, δλην τήν οικο
γένειαν του. Πράγιιατι δέ τυμπανοκρουσίαι παρατεταμέναι, τάς οποίας 
δλοι οί πέριξ άγροται άκούουν, προαγγέλλουν εις τά μέλη τής οίκογε-

στρεψαν είς τήν κατοικίαν των καί έλαβαν τά μέτρα των, ένα βράδυ 
ή κόρη έξύπνησε άπό ένα θόρυβον. Είδε τότε τήν άπαισίαν μορφήν 
νά προσπαθή νά είσέλθη. Προστρέχουν είς τάς φωνάς της οί άδελφοί 
της, πυροβολούν, ή σκιά φεύγει πάλιν πρός τόν ναΐσκον, ερευνούν 
τό πρωί είς τάς κρυπτός καί ευρίσκουν έντός ένός φερέτρου ένα είδος 
μούμιας καί είς τήν κνήμην είδον μίαν πρόσφατον σφαίραν. Καί έπαυ
σαν τήν μούμιαν.

"Ισως υπάρχει δόσεις υπερβολής, όχι έκ μέρους τού συγγραφέως 
βέβαια. Μάλλον ό θρύλλος φαίνεται υπερβολικός. Άλλως τε καί παρ’ 
ήμϊν δέν λείπουν οί θρνλλοι. Ούτω οί εις τό Προγυμναστήριον Πόρου 
ύπηρετοΰντες ύπαξιωματικοί τοΰ ναυτικού έβλεπον ένα βρυκόλακα νά 
στέκη έπάνω είς τόν τοίχον τής μάνδρας τού νεκροταφείου ιππαστί.

’Επίσης διά τό Προγυμναστήριον, τό άλλοτε Παλάτι τοΰ Όθωνος, 
διηγούνται δτι ένας ύπαξιωματικός μεταβάς κάποτε νύκτα είς τό χρησι- 
μεΰον ώς γραφεϊον τής Οίκονομικής 'Υπηρεσίας δωμάτων, είδεν έντός 
αύτοΰ τόν Πλοίαρχον Β. άλλοτε Διευθυντήν τοΰ Ναυστάθμου καί τόσος 
ήτο ό τρόμος του, ώστε έπαθεν άπό άνίατον νόσημα. Καί έσταυροκο- 
ποΰντο οί διερχόμενοι άπό τόν διάδρομον εκείνον νύκτα.

Πιθανώτερον φαίνεται δτι ό ύπαξιωματικός αύτός έπασχε καί πριν 
άπό τό άνίατον αύτό νόσημα, καί δτι προσεβλήθη ύπό παροξυσμού, 
καθ’ ήν στιγμήν είσήρχετο είς τό γραφεϊον, οί δέ δεισιδαίμονες συνά
δελφοί του έδημιούργησαν τόν θρύλλον.

«
Πάντως δέν πρέπει νά άποδώση κανείς σημασίαν είς παραδόσεις καί 

θρύλλους, παρά μόνον είς άφηγήσεις καί εκθέσεις έπιστημόνων. Όλα 
αύτά τά φαινόμενα σήμερον παρακολουθούνται καί μελετώνται. Είς τήν 
’Αγγλίαν, τήν ’Ιταλίαν, τήν Γαλλίαν καί άλλας χώρας, έχουν συστηθεϊ 
ειδικά σωματεία, άτινα άποτελούνται άπό τάςκορυφάς τής Επιστήμης. 
Οί σοφοί αύτοί, άφοΰ παρηκολούθησαν φαινόμενα τοιαϋτα, χωρίς νά 
δύνανται νά δώσουν καμμίαν έξήγησιν, τά βεβαιοΰν ώς άληθινά καί 
άναφέρουν σωρείαν περιπτώσεων καταπλησσουσών.

«Κανείς άλλος περισσότερον άπό ,έμέ γράφει ό ’Ιταλός καθηγητής 
τής Ψυχιατρικής καί ’Εγκληματικής άνθρωπολογίας Καϊσαρ Λομπρόζο, 
δ περίφημος ψυχίατρος και έγκληματολόγος, είς τό περισπούδαστον 
βιβλίον του «Υπνωτισμός καί Πνευματισμός», δέν ύπήρξε πολέμιος 
τοΰ Πνευματισμού, άπό ροπής καϊ έπιστημονικής ανατροφής».

Καί δμως ό Λομπρόζο, δπως καί τόσοι άλλοι φυσιοδίφαι μεγάλοι, 
κορυφαί τής ’Επιστήμης, σοφοί, ό Κρούξ, δ Ρωσέ, ό Ντ’Λρσομβάλ, ό 
συνταγματάρχης Ντέ Ροκά, ό "Ερλιτσκα, δ Ντέ Βέσμ, δ Μορσέλλι, 
ό Μπότατση, ο Ίσλοπ, δ Ούάλλας, ό Λοέζ, δ Τζέϊμς, ό Φοά, ό Μαρ-

έδειπτ-ήσαμεν, γράφει δ James Tissot, άνεβήκαμε είς τήν αίθουσαν τών 
συνεδριάσεων. Ό κύκλος μας ήτον εύρύς. Τό γκάζ ήτο σβυσμένον. 
Πλήρες σκότος. ’Αμέσως είς τόν διά τά πειράματα προωρισμένον 
θάλαμον τό μέντιωμ περιπίπτει είς ΰπνωσιν καί κάθηται δπισθέν μου. 
Άπό καιρού είς καιρόν περιπατεϊ άνήσυχος, βαδίζων εις τό σκότος, σάν 
νά έβλεπε καθαρά καί έπειτα έκάθησε είς ένα χαμηλό κάθισμα, πάΐ.ιν 
δπισθέν μου, τοΰ όποιου τό ξύλον τρίζει είς τήν παραμικρόν κίνησιν. 
Κοιμάται. Περνούν μερικαί στίγμα! καί άρχίζει:

— Δύο φώτα κοντά σας κύριε Τίσσοτ, δύο σχήματα. Ά τί ώραΐα!
— Μπορώ νά ίδώ;
— Βέβαια! Είναι ή Καίτη καί ό δδηγός.
Πράγματι γυρίζω δεξιά μου, ενώνω τά χέρια τοΰ δεξιά μου καί άρι- 

στερά μου μέσα είς τό άριστερόν μου χέρι διά νά μή χαλάσω τήν άλυσ
σίδα καί βλέπω ένα βαυμάσιον σύμπλεγμα, φωτιζόμενοι· άπό έκεϊνο τό 
κυανόχρωμον φώς, σάν νά είχαν ξύση άπό τήν Σελήνην ένα κομματάκι, 
καί νά τό έκρατοΰσαν είς τό χέρι των. Έφαίνετο σάν Ινδός, οδηγών 
νεαράν γυναίκα, ή όποια ήτον ή Καίτη.

— Τί ώραία! φωνάζω. Δέν τό έφανταζόμουν. Βέβαια ή Καίτη είναι. 
Παρατηρώ τά πάντα, τάς πτυχάς τών φορεμάτων των, τήν θέσιν τών

χεριών των. Τό ένα χέρι τοΰ Ίνδοΰ πλησιάζει τήν Καίτην, σάν διά νά 
τήν φωτίση καλύτερα. Μέ τό άλλο τήν άγκαλιάζει. Νομίζει κανείς δτι 
είναι παιδί του ή άδελφή του. Καί ένφ έξηκολούθουν νά κατατρώγω 
αύτήν τήν σκιάν ή Καίτη σκύβει-σκύβει καί μέ φιλεϊ. Αισθάνομαι ένα 
δέρμα λεϊον, θερμόν, ζωντανόν. Σηκώνεται έπειτα, ξανασκύβει καί μοΰ 
δίδει άλλο ένα φιλί. Έπειτα άποσύρεται βραδέως καί χάνεται. Τήν είδαν 
δλοι οί παριστάμενοι· καί οί μέν καί οί δέ. Άλλοι άπό προφίλ καί άλλοι 
κατά πρόσωπον».

*
Είς τόν "Αγιον Φραγκίσκον τής Καλλιφορνίας διαμένει ένας πλούσιος 

έμπορος έκ Λωρραίνης, όνόματι Miller, έκτακτον μέντιωμ, τοϋ όποιου 
τά φαινόμενα κατέπληξαν τούς υπερω
κεανίους σοφούς. Ό Αμερικανός καθη
γητής Willy Reichel προσεκάλει τούς 
σοφούς τοϋ παλαιού Κόσμου νά μεταβοΰν 
έκεϊ διά νά παρακολουθήσουν.

Διαβάστε τί γράφει περί τών φαινομέ
νων αύτών δ κ. Van der Naillen, Ιδρυτής 
καί Διευθυντής τής Αρχιτεκτονικής Σχο
λής τοϋ Σάν Φραντσίσκο, πρός τόν συνταγ
ματάρχην Albert de Rochas άπό 18 Φε
βρουάριου 1905:

«Έπρότεινα τήν οίκίαν μου κατ’άρχάς 
διά τάς συνεδριάσεις, άλλ’άδύτ·ατον ύπήρξε 
νά εύρεθή μία γωνία διά νά στήσωμεν 
τόν σκοτεινόν θάλαμον μέ ένα παραπέ
τασμα, χωρίς νά εύρίσκεται μέσα είς αύ
τόν καί μία πόρτα ή ένα παράθυρον. 
Μετέβημεν τότε είς τό Palace Hotel καί 
έξέλεξα ένα δωμάτιον, δπου δλα μού έφά- 
νησαν έκτακτα διά τήν έγκατάστασιν μέ 
τάς συνθήκας ασφαλείας ποΰ έζήτουν.

«Άφοΰ εύρήκαμεν τό διαμέρισμα έπήγα 
νά εΰρω τόν Carl Renz καί τόν 
Dr Burgen, μή θέλων νά άναλάβω τήν 
ευθύνην τόσον ένδιαφέροντος πειράμα
τος. Ό ταπετσιέρης ιιου έκάρφωσε είς 
τούς τοίχους έμπρός από ένα παράθυρον 
ποϋ έβλεπε πρός τόν δρόμον, ΰψους 40
ποδών άπό τοΰ έδάφους, παραπετάσματα βαμβακερά μαύρα. Ένα μόνον 
άνοιγμα άφήσαμεν είς τό πρόσθιον μέρος τοΰ θαλάμου, έπιτρέπον εις 
τό μέντιωμ νά είσέρχεται·καί έξέρχεται. Όλα αύτά έγιναν έν άπουσίρ. 
τοϋ μέντιωμ καί τοϋ καθηγητοϋ Reichel καί άφοΰ δλα καθωρίσθησαν, 
θεωρηθέντος έπαρκοΰς τοϋ έλέγχου, δύω έξήμών έμείναμεν ώς φρουρά, 
οί δέ άλλοι έπήγαν διά νά εΰρουν τό μέντιωμ, δπερ ήτο εις τά διαμε
ρίσματα τοΰ καθηγητοϋ, μέ τό περιέχον τά άγορασθέντα ένδύματά του 
κιβώτιον. Έξητάσθησαν λεπτομερώς τά ένδύματα αύτά ύπό έπιτροπής 
καί έπειτα τό μέντιωμ ένεδύθη ένώπιον μας.

«Τόν έτοποθετήσαμεν κατόπιν είς τό μέσον τής έπιτροπής καί τόν 
ώδηγήσαμεν εις τήν έτοιμασθεϊσαν αίθουσαν καί άπ’ εύθείας τόν είση- 
γάγομεν είς τόν σκοτεινόν θάλαμον, δπου εϊχαμεν βάλει μίαν έδραν 
άπό ξύλον όλόκληρον. Τότε έβγαλα άπό τήν τσέπην μου καμμία εικο
σαριά μέτρα άσπρη κορδέλλα καί βοηθούμενος άπό τόν Dra Renz, έδέ- 
σαμεν τά χέρια του, τά πόδια του, τά μπράτσα του, τής γάμπες του, 
τό στήθος του καί τόν λαιμόν του μέ τά ξύλά τής καρέκλας, τά δέ άκρα 
τά έκαρφώσαμεν ε’ις τό δάπεδον στερεά. Έπί πλέον έρραψα μέ βελό
νην τήν κορδέλλα παντού δπου διεσταυροΰτο.

«"Ολοι ώμολόγησαν δτι τά ληφθέντα μέτρα παρεϊχον πάσαν ασφά

λειαν. Οί παριστάμενοι έτοποθετήθησαν είς κύκλον, άλληλοκρα- 
τούμενοι είς 3 - 4 μέτρων άπόστασιν άπό τού θαλάμου, δπου διέ- 
κρινα άπό τό άνοιγμα τών παραπετασμάτων τήν άσπρη κορδέλλα, 
μέ τήν όποιαν ήτο δεμένον τό μέντιωμ μέ τήν καρέκλαν του.

«Μία λάμπα έτοποθετήθη είς τό βάθος τής αιθούσης μέ αμπαζούρ, 
δυνάμενον νά στρέφεται κατά βούλησιν, ύπήρξε δέ οΰτω αρκετόν 
φώς, τό όποιον μού έπέτρεπε νά διακρίνω πάντα οστις ήθελε πλησιάσει 
πρός τόν θάλαμον.

• Ή συνεδρίασις ήρχισε. Μετά τινας στιγμάς μία λευκή μορφή παρε- 
μέρισε τά παραπετάσματα, μάς είπε «καλησπέρα» καί έκαμε ένα-δύω 
βήματα πρός τά έξω, τοΰθ’ δπερ μάς έπέτρεψε νά ίδωμεν τό ύψηλόν 
ανάστημά της. Έζήτησε κατόπιν νά ίδή τήν Κυρίαν Έγγελ, μητέρα 
της, ήτις ήτο παρούσα. Ή κυρία Έγγελ έπροχώρησε πρός τήν κόρην 
της, τήν όποιαν άνεγνώρισε καί έφίλησε. Συνδιελέχθησαν όλίγα λεπτά, 
ένφ τό μέντιωμ ώμιλοΰσε μαζή μας. Έπειτα τό μέντιωμ παρεκάλεσε

τήν μητέρα νά άφήση μίαν άπόστασιν δύω ποδών μεταξύ έαυτής καί 
τής κόρης της διά νά δυνηθούν δλοι νά ίδοΰν τό πνεύμα. Έπειτα τό 
φάντασμα διηυθύνθη έν σπουδή πρός τόν θάλαμον, καί μεταξύ τών 
παραπετασμάτων έξαϋλώθη.

«Μετ’δλίγον ένεφανίσθη μεταξύ τών παραπετασμάτων μία λευκή έπί
σης μορφή, τής όποιας ή κεφαλή ήτο πλαισιωμένη άπό κόμην μοναδι- 
κώς λάμπουσαν. Μάς λέγει δτι ονομάζεται Lilly Roberts. Έφαίνετο 
καθαρά εκτός τού θαλάμου καί ήδυνήθην νά ίδώ καλά τήν ουράν τοΰ 
φορέματος της, ή όποια έφθανεν έως μέσα είς τόν θάλαμον. 
Μάς παρεκάλεσε νά μή χαλάσωμεν τήν άλυσσίδα τών χεριών. 
Τότε είσήλθε πάλινείς τόν θάλαμον καί έξαϋλώθη ύπό τάς όψεις 
μας. Κατά τήν διάρκειαν τής έμφανίσεως τό μέντιωμ συνδιελέ-
γετο μέ τόν ένα καί μέ τόν άλλον διά νά διατρανοΰται οΰτω δτι τό 
φάντασμα καί αύτό ήσαν δύω διάφορα πρόσωπα.

«Τό μέντιωμ μάς άνεκοίνωσε κατόπιν δτι ή Retgey, ή προστάτις του, 
θά έκαμνε μίαν έμφάνισίν της καί θά έξήρχετο τοΰ θαλάμου, άλλά μάς 
παρεκάλεσε νά μη τήν έγγίσωμεν. Τά παραπετάσματα παρεμέρισαν καί 
μία ωραία μορφή ένεφανίσθη. Καθώς έπροχωροΰσε όλίγα βήματα, 
ήδυνήθημεν νά παρατηρήσωμεν τήν ώραίαν καί μακράν ούράν καθώς 
καί τό λάμπον άπό μικρά φωτεινά σημεία φόρεμά της. Έπροχώρησεν, 
όλισθαίνουσα, ώραΐα καί μεγαλοπρεπής, πρός κάποιον ηλικιωμένου 
κύριον, τόν Durban, άρχαϊον φίλον της, τόν έκτύπησεν είς τόν βρα
χίονα καί τόν ήρώτησε τί κάνει.

«Ή συνδιάλεξις είς_ χαμηλήν φωνήν διήρκεσεν όλίγα λεπτά, δταν τό 
μέντιωμ έφώναξε μ’ ένα τόνον πόνου: «’Ελάτε γρήγωρα Retgey, υπο
φέρω τρομερά». Ή Retgey έπέστρεψεν άμέσως καί ήκούσαμεν ένα ανα

στεναγμόν τοΰ μέντιωμ άνακουφίσεως.
«Μετ’ ολίγον, έξακολουθεϊ δ κ. Van der Naillen, ή Retgey καί τό μέν- 

τιωμ μάς εΐπον νά κυττάζωμεν κάτω, δπου ένα πνεύμα θά υλοποιείτο 
ενώπιον μας. Είδαμεν τότε σάν μίαν φωτεινήν μεγάλην πετσέτα νά 

κινήται έπάνω είς τό πάτωμα έξω τοΰ 
θαλάμου, άλλά κατόπιν έξηφανίσθη μέσα 
είς τό πάτωμα.

• Μία νέα κόρη μέ μίαν σκούφια έξω- 
τικά φωτισμένην είς τό κεφάλι μάς άπηύ- 
θυνε χαιρετισμόν λέγουσα δτι όνομάζεται 
‘Ιερεμία Κλάρκ. Καί έπειτα έχώθηκε μέσα 
είς τό παρκέτο».

Έπειτα άπό τήν (έπιστολήν αύτήν δ 
συνταγματάρχης de Rochas έλαβε σει
ράν φωτογραφιών, παριστωσών ύλικο- 
ποιήσεις πνευμάτων, έπιτευχθείσας διά 
τοΰ μέντιωμ Miller, έκ μέρους τοΰ Van 
der Naillen.

« t «

ΥΛΙΚΟΤΤΟΙΗΣΙΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.—Άπό τά ίν Άγ. Φραγκίσκφ πειράματα 
είνε αύτή ή φωτογραφία, ληφθεΐσα μέτό περίφημον μέντιωμ Miller.

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΕΣΤΕΜΜΕΝΩΝ

νείας αΰτής κάποιου έξ αυτών τόν θάνατον. 
Καί ή βάσανος είναι τρομερά άληθώς.

β
Περί βρυκολάκων δέ; Μή γελάτε. Σάς παρα- 

θέτομεν άφήγησιν τοΰ Άγγλου συγγραφέως,Κα
ρόλου Χάρπερ. Οί άδελφοί Φύσερ, γράφει, ενοί
κιασαν δι’ έπτά έτη είς Γκρόκλιν - Γκραίϊτζ τής 
Αγγλίας οίκίαν, είς ήν έγκατεστάθησαν μετά 
τής άδελφής των. Μικρόν δάσος έχώριζε τήν 
οίκίαν αύτήν άπό τό νεκροταφεϊον. "Ενα βράδυ 
πού άπό τήν ζέστην ή κόρη δέν ήμποροΰσε νά 
κοιμηθή καί παρετήρει άπό τά τζάμια, τό σελη- 
νοφώτιστον δάσος, βλέπει μίαν σκιάν άπροσδιο- 
ρίστου οχήματος μέ δύο φώτα, ή όποια έμεγε- 
θύνετο όλονέν. Φοβηθεΐσα ήθέλησε νά φύγη, 
άλλά άπό τόν τρόμον της έκαρφώθη είς τήν 
θέσιν της χωρίς νά δύναταί νά φωνάξη, ένφ τά 
σαγόνια της έκροτάλιζαν καί έτρεμούλιαζε δλη, 
διότι ή έξωτική μορφή είχε φθάσει εις τό^παρά- 
θυρον καί έξυνε τά τζαμια. "Επειτα έβγαλε 
ένα τζάμι, είσώρμησε μέσα, ήρπασε,τήν κόρην 
άπό τά μαλλιά καί τήν έδάγκασε είς τόν λαι
μόν. Τό δυστυχισμένο κορίτσι έβαλε,μίαν φωνήν 
καί έλιποθύμησε. Έτρεξαν τότε οί αδελφοί της, 
καί τήν εΰρον αίματωμένην, ένφ ή έξωτική σκιά 
διέφευγεν άπό τό παράθυρον, καταδιωκομένη 
ύπό τοΰ ενός πρός τόν ναΐσκον τοΰ νεκροτα
φείου. Τήν έπήραν τότε καί έφυγαν διά νά 
λησμονήση τό πάθημα, τό όποιον ριάλλον είς 
κάποιοι· παράφρονα ένόμιζαν δτι έπρεπε νά 
άποδώσουν. Άλλ’ δταν μετά τό καλοκαίρι έπέ-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, 
φΐα αύτή είς τό φώς τής ή 
στάνει ίμφάνιαιν τής μητρός τής 
φωτογραφική πλάς συχνά σημειώνει τό σνγκεχυμενον 
σχήμα τοΰ φαντάσματος, άσΰενώς λαμπυρίζον,_ τό 

όποιον δέν Αντιλαμβάνεται τό μάτι τοΰ θεατού.

τζοράτη, ό Όσσόροβιτς, πολέμιος κατ’ άρχάς 
τοϋ Πνευματισμού, μή βέλων καν νά παραστή 
είς συνεδριάσεις πνευματιστικάς, δ|ΐολογεϊ είς 
αύτό τό βιβλίον του δτι τά φαινόμενα τοΰ 
Πνευματισμού, άντικρυς κείμενα πρός πάν Επι
στημονικόν άξίωμα καί άνατρέποντα πάντα Φυ
σικόν νόμον, είς δσα παρέοτη, ήσαν άληθή καί 
παραθέτει σωρείαν περιπτώσεων.

Ό Άγγλος καθηγητής Wiliam Crookes, σο
φός έκ τών σοφών, ό έπινοήσας τήν δμώνυμον 
σφαίραν, είς τήν όποιαν ό Ρέντγγεν άνεκάλυψε 
τάς άκτίνας X, άπεφάσισε νά έξετάση τά φαινό
μενα ταΰτα πρό δεκάδων έτών, καί έκτοτε δέν 
άνεφάνη πλέον ε’ις τόν Επιστημονικόν ορίζοντα 
παρά διά νά άνακοινώση παρατηρήσεις του έπί 
Μεταφυσικών Φαινομένων. Ό διάσημος φυσιο
δίφης απασχολούμενος είς συνεδριάσεις πνευ- 
ματιστικάς κατόρθωσε νά έπικοινωνήση μετά 
Ϊαριτωμένης κόρης, ήτις, ως ίσχυρίζετο ή ιδία, 

ινομάζετο Καίτη Κίγκ καί έζησε κάποτε είς 
τάς ’Ινδίας.

"Ο,τι έπέτυχε ό Κρούξ είς, τάς συνεδριάσεις 
του μέ τήν Καίτην καταντφ, δχι πλέον άπίστευ- 
τον, άλλά έξωφρενικόν, ώς θά ίδωμεν..

Ό συνταγματάρχης De Rochas έπίσης ανα

φέρει περίεργον περίπτωση·, τήν όποιαν τοΰ άνε- 
κοίνωσε δ διάσημος Άγγλος ζωγράφος Τζέϋμς 
Τίσσοτ, ό σχεδιάσας τάς εικόνας τοΰ Βίου τού 
’Ιησού», δστις καί άναπαρέστησε τήν έμφάνισιν 

είς ώραϊον κάδρο τφ 1894.
Ώς μέντιωμ παρίστατο ό Eglinton. «Άφοΰ

Προ τού πολέμου συνείθιζον οί έστεμ- 
μένοι έπί ταϊς έορταϊς, δπως καί 

ήμεϊς οί κοινοί θνητοί, νά άνταλλάσ- 
σουν δώρα.

Έγίνετο μάλιστα είδος διαγωνισμού 
μεταξύ αύτών, καθ’ δν διεκρίνετο ή Ιδιο
φυία ένός έκάστου περί τήν εκλογήν τών 
δώρων.
Οΰτω τήν πρώτην θέσιν κατέχει, κατά

κοινήν ομολογίαν δ Κάϊζερ, δ όποιος καί κατέγραφεν είς ειδικόν 
βιβλίον τά ονόματα δλων τών ήγεμόνων, παραπλεύρως ένός έκάστο· 
τό είδος τοΰ δώρου καί παραπλεύρως τούτου τήν τιμήν του, κατόπιν δέ 
έδιδε διαταγάς διά τήν άγοράν καϊ άποστολήν αύτών είς τόν ιδιαίτερον 
γραμματέα του. Συνηθέστερον παρίστατο καί έπεστάτει ό ίδιος είς τήν 
άποστολήν τών δώρων, έσωκλείων είς τό περιλαμβάνον τό δείγμα τής 
φιλοφροσύνης του δέμα, μετά θερμού αφιερώματος, καί τήν μάλλον 
πρόσφατον φωτογραφίαν του.

Κατά τά τελευταία πρό τοΰ πολέμου Χριστούγεννα δ Κάϊζερ έλαβε 
μίαν θαυμασίαν χρυσήν σιγαροθήκην, δώρον τοΰ Βασιλέως Γεωργίου 
Ε' τής ’Αγγλίας, μέ άδαμαντοκόλλητον στέμμα καί τά άρκτικά γράμματα 
τοΰ ονόματος του έπίσης άδαμαντοκόλλητα, τής οποίος ή τιμή άνήρ- 
χετο εις 5 χιλ. φρ. Έπίσης κατ’ άρχαϊον ’Αγγλικόν έθιμον δ Γεώργιος 
Ε' είς τόν φίλον του και συνάδελφον έστειλε μίαν, ώραίαν «Πλούμ- 
πούδιγκ» διά τήν οποίαν έγινε πολύς λόγος τότε είς τά άνάκτορα τοΰ 
Βερολίνου:

Ώς άντάλλαγμα δ Κάϊζερ άπέστειλε πρός τόν Άγγλον Βασιλέα πελώ
ριον άγριόχοιρον, δν είχε φονεύσει ίδιοχείρως Γουλιέλμος ό Β' είς τά 
αύτοκρατορικά δάση.

Είς τάς συζύγους τών μοναρχών τής Εύρώπης δ Βασιλεύς τής ’Αγγλίας 
συνήθως άποστέλλει ψέλλια η καρφίδας άδαμαντοκολλήτους. Είς τόν 
έξάδελφόν του Τσάρον πρό τετραετίας έστειλε βαρυτιμότατον δώρον, τό 
όποιον τού είχαν χαρίσει. Τό δώρον τοΰτο ήτο ράβδος έξ έλεφαντίνου 
οστού μέ λαβήν χρυσήν, ήτις είχε θαυμασίας γλυφάς. Τήν είχεν άγοράσει 
άπό ενα παλαιοπωλείου τού Λονδίνου. Μίαν λοιπον ήμέραν, ένφ τήν 
περιειργάζετο, άνεκάλυψεν δτι ή ράβδος αΰτη άνήκεν είς τόν Πέτρον 
τόν Μέγαν. Καί έσκέφθη τότε νά τήν χαρίση είς τόν Τσάρον.

Ή Βασίλισσα τοΰ Βελγίου πάλιν κεντρ θαυμάσια. Ήτοίμαζε λοιπόν 
διάφορα κεντήματα καί τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων τά άπέ- 
στελλεν είς τάς Ήγεμονίδας καί Αύτοκρατείρας.

’Εφέτος οί ήγεμόνες άντήλλαξαν, δπως καί πέρυσι, οβίδας, άσφυξιο- 
γόνα, δακρυγόνα, χειροβομβίδας καί τορπίλλας καί τά λευκά καί λεπτο- 
φυέστατα χέρια τής Βασιλίσσης τοΰ Βελγίου, άντί νά κεντούν, ματώ- 
νονται μέ τούς έπιδέσμους τών τραυματιών.
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ΤΟ ΡΑΣΟ TOY ΠΑΠΑ
• ΔΙΗΓΗΜΑ ·

άββάς έμουρμούρισε: «Καϊ είς τούς αιώνας τών 
αιώνων».
Χριστούγεννα έξημέρωναν. Μία λάμψις άπό τούς 
φούρνους έκοκκίνιζε δλα τά παράθυρα καί δ 
άέρας έγέμιζε άπό τούς χλιαρούς άτμούς τών ζα
χαροπλαστείων, άπό τήν γλυκειά μυρωδιά τοΰ 
κοκκινισμένου βουτύρου, άπό τήν ορεκτικήν κνίσ- 
σα τής ροδισμένης χήνας, παραγεμισμένης μέ 
κάστανα. Έκανε ένα κρύο, ίσα-ίσα για νά ζητή 
κανείς τή γωνιά, νά έπιθυμή κανείς νά κλεισθή 
κοντά στή φωτιά, έν στενφ κύκλφ τής οίκογε

νείας καί φίλων. Πίσω άπό τά σύννεφα, σύννεφα σάν παραπέτασμα, ό 
ήλιος έπαιζε τό κρυφτό καϊ άπό καιροΰ είς καιρόν έκρυφοκύτταζε 
μέ τό Ιλαρόν μάτι του, σάν νά έλεγε: «Καλημέρα παιδιά μου. Δέν 
πέθανα άκόμη. Ένα γύρισμα τής ρόδας άκόμη καί θά ξαναέλθω δυνα
τός, διά νά έκδικηθώ αύτά τά τέρατα τά σύννεφα ποϋ μοΰ κρύβουν 
τήν παληά μου φιλενάδα, τήν Γήν».

«Χριστούγεννα! Χριστούγεννα!» έφώναζαν μέ τή χονδρή φωνή τους 
ή καμπάνες. Χριστούγεννα έμουρμούριζε καί δ καλός έφημέριος. Καμμιά 
εορτή δέν είχε δπως τά Χριστούγεννα. Οΰτε 
τήν Άνάστασι άκόμη. Τήν βραδυά τών Χρι
στουγέννων ή χαρά του τόν άναίβαζε έως 
τήν πόρτα τοϋ Παραδείσου, κοντά είς τούς 
Αγγέλους.

Αύτή τή χρονιά γιά πρώτη φορά ό κ. Λαμιέ 
θά έώρταζε τά "Αγια Γεννέθλια μέ μιά χαρά 
μικρότερη καί μέ καρδιά πειό λίγο έλαφρά. 
Μιά άνησυχία τόν κρατούσε. Εκείνοι οί θεα
τρίνοι, άπέναντι τού πρεσβυτερίου, είς τό 
ξενοδοχεΐον τοΰ Ντωφέν, άπό τό άλλο μέρος 
τής πλατείας. Τί δοκιμασία διά τόν γέρο — 
έφημέριον! Δέκα ημέρες τώρα ποΰ έχουν 
έκεϊ, σάν νά έχη πυρετόν. Είς δλες τής 
γωνίες έφιγουράριζαν πολύχρωμα προγράμ
ματα, καί έμπρός έχάζευαν ομιλοι ποϋ έσχο- 
λίαζαν τό πρόγραμμα τής παραμονής καί 
τής άλλης βραδιάς. Οί δρόμοι έρημοι άλλη 
φορά άπό τής ένηά, έβούίζαν έως τά μεσά- 
νυκτα. Άπό τή μιά έως τήν άλλη άκρη τής 
μικρός πόλεως είχαν νά κάμουν μόνον μέ 
τούς ήθοποιούς.

—Ά κύριε έφημέριε, τί καλλιτέχνης αύτός 
ό Άρτέμων 1 έτολμησε νά είπη είς τόν πά
στορα τόν ίδιον, η γυναίκα τοΰ συμβολαιο
γράφου. Άν τόν έβλέπατε ραββϊνο Δαυίδ, 
θά ξεσπούσατε σέ δάκρυα, δπως έγώ.

Νά ξεσπάση σέ δάκρυα γιά έναν παπά 
έβραΐο! Ό κύριος εφημέριος έφρύαξε μέ 
τήν άδιαντροπιά αύτή. Τοΰ ήρχετο κάποτε, 
καθώς έστριβε στή γωνιά τοϋ δρόμου, νά 
σταματήση έναν άπό αύτούς τούς διεφθαρ- ΚαΙ δταν άπό τόν βωμόν, μεγαλοπριπώς φωταγωγημένον, 
μένους, τους χωμένους εως τα αυτιά μέσα ο καλό; πώοτωρ ...
εις τήν γοϋνα τού πανωφοριού ή μιά άπό 
τής γυναίκες έκεΐνες τής άδιάντροπες, ποϋ άνεμίζουν είς τόν άέρα τά 
χρυσά μαλλιά καί τά χάχανά τους. Ή αγνή ψυχή τού άββά Λαμιέ 
άγρίευε είς τήν άνάμνησιν τοϋ Νέρωνος, τής Μαρίας τής Αιγύπτιας 
καί τής Ήρωδιάδος. Ή νύκτες του ήσαν άνήσυχες άπό έφιάλτας 
καί έβλεπε τούς πιστούς του νά γλυστροΰν πρός τήν αίωνίαν άπώλειαν 
μέ αύτήν τήν ράτσα τών παληάτσων.

«Ράν - πλάν-πλάν, ράν - πλάν - πλάν! » Ό κ. Λαμιέ έπήδησε είς τόν 
κρότον αύτόν τοϋ ταμπούρλου, ποΰ ήκούετο κάτω άπό τό παράθυρόν 
του, ένφ ή έρρινος φωνή τοϋ μπάρμπα Όνεζίμ, τοΰ δημοσίου κήρυκος 
καί άγροφύλακος, έφθανε εύδιάκριτος, είς τόν ίδιον έκεΐνον τόνον, ποϋ 
συνήθως έκαλοΰσε τούς συμπολίτας του νά βάλουν φίμωτρα είς τά 
σκυλλιά των:

«Κομπανία Όσσαρύ, θέατρον Σουλαίρ. Απόψε διά πρώτην φοράν ή 
μεγάλη έπιτυχία: Ό άββάς Κωνσταντίνος. — Δράμα τοΰ Λουδοβίκου 
Άλεβύ, τής Γαλλικής Ακαδημίας. Ό κ. Άρτέμων τοΰ Σατλαί θά παίξη 
τόν ρόλον τοϋ Άββά Κωνσταντίνου, ή Δεσποινίς Βαλερία, τών θεάτρων 
τής Βρέστης καί τοϋ Αλγεριού, θά ύποδυθή τόν ρόλον τής Μπετίνα. 
Τιμαί αί συνήθεις.

«Ράν - πλάν - πλάν ! »
«Έκ σεβασμού πρός τήν άγίαν εορτήν ή αύλαία θά άρθή άπό τής 

έβδομης καί ήμισείας·.
"Ενα καινούργιο «μπάν· έκλεισε τήν παρένθεσιν καί ό μπάρμπα Όνε

ζίμ άπεμακρύνθη, τριγυριζόμενος άπό «τής μάγκες», ποϋ απετέλουν

τό άκροατήριόν του, ένφ ό γέρω - παπάς, άναυδος άπό τήν τόσην αμαρ
τίαν, έμάζευε μέ τρέμον χέρι τήν Σύνοψίν του, ποϋ είχε σκορπίσει 
έπάνω είς τά μαξιλάρια τοΰ καναπέ.

Ντρίν - ντρίν, κλικ - κλάκ!
Τώρα ή ταχυδρομική άμαξα, φθάνοντας άπό τήν πρωτεύουσαν, έξε- 

μπουκάριζεν εις τήν πλατείαν μέ μεγάλον κρότον τών πετάλων, πηδών
τας έπάνω εις τό μυτερόν λιθόστρωτον καί δλες ή γυναίκες έπετά- 
χθηκαν σάν σύννεφο άπό σφήκες διά νά ξεκουφάνουν τόν άμαξα.

— Πάντα άργεΐς Μαθιέ ... Γρήγορα τόν άστακό μου ... Μαθιέ τό 
μανσόν μου ... Μαθιέ τό άλογάκι τοϋ Τοτόρ.

Καί ό Μαθιός μέ τήν χονδροκομμένην μορφήν του, φωτοβολούσαν 
καϊ καδραρισμένην είς τά καταιβασμένα αυτιά τοϋ κασκέτου του, έχώ- 
νέτο άνάμεσα άπό δυό βλαστήμιες κάτω άπό τήν κουκούλα τοΰ ίμπε- 
ριάλ, τήν φουσκωμένην σάν μπαλλόνι, τραβώντας πακέτα ή κουτιά.

—Έλα Μαθιέ καί τό δικό μου_τό ράσο. Τώφερες; Έφώναξε έξαφνα 
άπό ένα παράθυρο τοΰ Ντωφέν ένα πρόσωπον μέ τό ένα μάγουλο γε
μάτο σαπουνάδες, μέ μιά πετσέτα στό λαιμό καί ένα βουρτσάκι στό χέρι.

Ό οδηγός έχώθηκε πάλιν στήν κουκούλα, άναποδογύρισε βαρέλια, 
κάσσες, μπαλλότα μέ μιά σατανική άναστάτωσι καί ξαναβγήκε μέ δυώ 

άνόμοια δέματα.
— Δικό σας αύτό Δεσποινίς Ζαννί. Νά καϊ 

ο,τι μοΰδωκαν Κύριε Άρτέμων γιά τήν κομ
πανία τοΰ κ. Όσσαρύ.

Καί άπό τό ύψος τοΰ λεωφορείου έπέταξε 
ένα κουτί άπό καρτόνι στενόμακρο είς τόν 
ηθοποιόν. Άλλ’ είς έκεΐνο τό έναέριον τα- 
ξεΐδι τό σκέπασμα, ποΰ δέν ήτο καλά κλει- 
σμένον, έπεσε καί μία ούρά άπό κίτρινες τρί
χες, ποΰ τήν άρπαξε είς τόν άέρα ό Άρτέ
μων, έκυμάτισε είς τόν άέρα, σάν σημαία, 
πρός μεγάλην ευθυμίαν τοΰ κόσμου.

— Τά μαλλιά τής Μπετίνας I έφώναξεν 
δ ήθοποιός. Δέν είναι τό ράσο μου. Τό 
ράσο μου! Τό ράσο τοΰ Άββά. Ποΰ στό 
διάβολο τώχεις χώσει κρεμανταλά ;

— Στό φώς μου δέν έχω τίποτ’ άλλο· έβε- 
βαίωοε ό Μαθιός δείχνοντας τά χέρια του.

— Αύτό είναι πρωτάκουστο βρέ τσαρλα
τάνε. Κάποιο λάθος είναι Δεσποινίς. Δεσποι
νίς! Δεσποινίς! έφώναξε πρός τήν άπομα- 
κρυνομένην Ζαννί, είσθε βέβαια δτι είναι 
δικό σας τό ράσο ;

—'Α νά χαθής! είπε ή καμαρωμένη γκου- 
βερνάντα, καί έβιάσθηκε.

Ό κ. Άρτέμων. έκατρακύλησε τέσσερεις 
τέσσερεις τής σκάλες, μέ θόρυβον πολύν 
έπεσε μέσα είς τήν αίθουσαν, δπου είχε 
μαζευθεϊ ό θίασος καϊ είς τήν είσοδόν του 
ολοι έπετάχθηκαν.

— Φίλοι μου· είπε μ’ένα ξεφύσημα τρα
γικόν. Καταστροφή ! Πρέπει νάλλάξωμε τό 
πρόγραμμα ή νά διακόψωμε. Δέν μπορεί 
νά πάη απόψε ό Άββάς ...

Ή Δεσποινίς Βαλερία απόλυσε τό άσπρο απλοϊκό φόρεμά της ποϋ 
έβαστούσε εις τήν μασχάλην. Ή γυναίκα τοΰ κ. Όσσαρύ πού έπροβά- 
ριζε τόν ρόλον τής Κυρίας Σκόττ, βυζαίνουοα τόν διάδοχόν της, έκρέ- 
μασε πένθιμα τό πρόγευμα τοΰ παιδιού, ποΰ έβαλε τής φωνές καί ό κ. 
Όσσαρύ, καθισμένος είς ένα τραπέζι μ’ ένα ορεκτικόν έμπρός του, 
έξεδήλωσε τήν έκπληξιν του μέ σπασμούς τών ποδιών του, τών άπι- 
στεύτως ισχνών, μέ τά όποια, τόσον είς τήν πόλιν, δσον καϊ εις τήν 
σκηνήν είχε τήν συνήθειαν νά διερμηνεύη τάς ψυχικάς διαθέσεις του.

—Άρτέμων, είπε μέ μιά φωνή βαρειά, τί είν’αύτό τό καπρίτσιο σου; 
Καί τά άμπονναμέντα; Καί τά έξοδα τών προγραμμάτων; Ξέρεις πολύ 
καλά δτι είμαστε .. . έπί ξύλου κρεμάμενοι.

— Μά δέν έχω ράσο· έμουρμούρισε δ δυστυχής Άρτέμων, άφίνοντας 
τά χέρια του νά πέσουν.

— Δέν μπορούμε νά βρούμε καμμιά ρόμπα μαύρη ή κανένα πανω
φόρι γυναικείο; ήρώτησε δ κ. Όσσαρύ. Έγώ δέν έχω 
παρά ένα κοστούμι Φιγαρώ, ένα φράκο, ένα πτερό καί 
μιά ρομπντεσάμπρ. Γιά τόν θεό Κυρίες, βοηθήστε μας. 
Πρέπει νά παίξωμε μέ κάθε τρόπο.

Ή κατάστασις ήτο κρίσιμος διά τής πτωχές αρτίστες, 
φορτωμένες μέ χρέη, κατεστραμμένες άπό τήν πτώχευ- 
σιν ένός άτίαου διευθυντοΰ, δ όποιος ήθελε νά τρέχη 
στής έπαρχίες. Εσχάτως είς τήν λύσιν ένός δράματος, 
δπου δ Άρτέμων, παριστών τήν Άρετήν, έπρεπε νά ξε- 

»

κάμη τόν προδότην, δέν παρετηρήθη δτι τό τιμωρόν ρεβόλβερ είχε μείνει 
είς τήν τσέπη τής κ. Όσσαρύ, όδηγηθείσης είς τό ξενοδοχεΐον άπό τήν 
μητρικήν στοργήν. Χωρίς νά τά χάση ό Άρτέμων, άρπαξε τά δύο 
σαμντάνια, άναμιιένα εις τό τραπέζι, καί τά έβαλε κοντά είς τόν δολο
φόνον, έλεεινόν από τάς τύψεις.

— Τώρα, τοΰ είπε, μεγάλε καί τρομερέ, δέν σοΰ μένει παρά νά σοΰ 
κάψω τό κεφάλι.

Αύτήν τήν φοράν δμως ή δυσχέρεια έφαίνετο άνυπέρβλητος. Ό ζέν- 
πρεμιέ έπρότεινε νά τρέξουν είς τήν πόλιν. Άλλά δέν έθεωρήθη 
πρακτικόν.

— Μά δέν είναι κανείς μέ τήβεννον σ’ αύτήν τήν καταραμένη γωνιά; 
έλεγεν ό κ. Όσσαρύ.

Έξαφνα ό Άρτέμων έκτύπησε δυνατά τό μέτωπον του, σάν νά τοΰ 
πέρασε μιά έμπνευσις.

—Ά φίλοι μου- τούς είπε μέ διακοπτομένην φωνήν. Μιά άνόητη έλπί- 
δα... Άλλά τόσο τό χειρότερο, θά έπιχειρήσω... Ή μόνη μας ελπίδα.

Καί έξηγήθη μέ ολίγα λόγια.
— Είς τάς άγκάλας μου έδώ, τέκνον μου! Έφώναξεν ό κ. Όσσαρύ. 

Σοΰ έγκρίνω ένα κρασί άν έπιτύχης.
Καί ό Άρτέμων, προπεμπόμενος μέ τάς εύχάς δλου τοΰ θιάσου, 

έτρεξε νά άποτελειώση τά γένεια του, έβαλε την πειό μαύρη ρεντεγ- 
κότα του καί έτρεξε πρός τήν εκκλησίαν.

Ευτυχώς διά τόν ήθοποιόν ή Ζαννί έδινε τό τελευταίο χέρι στό 
στόλισμα τής εκκλησίας καί έτσι ένα παιδί τοϋ χοροΰ άνοιξε άθώα, 
κατά τήν απουσίαν της, τήν ίεράν Ούραν τοΰ πρεσβυτερίου είς τόν 
αντίζηλον τοϋ Νέρωνος καί τόν είσήγαγε είς τήν σάλα, δπου ό έτρημέ- 
ριος έβιάζετο νά τελειώση τήν Σύνοψίν του. Είς τήν έμφάνισίν του 
ό κ. Λαμιέ έμεινεν άκίνητος, σάν τό άγαλμα τής Αγίας Καρδίας, ποΰ 
έστόλιζε τήν θερμάστραν. Ή καλή 
μορφή του, ή ρόδινη, ή τόσον ιραι- 
δρα συνήθως, έφλογίσθη έως τά 
λευκά μαλλιά του, έλαφρά σάν τό 
πτίλω^,α τοΰ κύκνου καί έξ ενστί
κτου εσφιξε τό βιβλίον είς τό στή
θος του, σάν ύπό προστάτιδα αιγίδα.

Έν τοσούτφ ό υποτελής τοϋ Σα
τάν ύπεκλίνετο μέ σεβασμόν.

— Κύριε Έφημέριε, ήρχισεν ό 
Άρτέμων, μέ τόν τόνον ποΰ χρειάζε
ται είς τά προοίμια, ό σκοπός τής 
έπισκέψεώς μου θά σάς φανή περίερ
γος . . . Φοβούμαι μάλιστα μήπως 
θυμώσετε. . . Καί όμως θά έπικα- 
λεσθώ τήν γνωστήν φιλανθρωπίαν 
σας υπέρ δέκα διαβόλων—ήθοποιών 
ποΰ περιμένουν τό αποτέλεσμα τοΰ 
διαβήματος μου μέ άγωνίαν.
Ό έφημέριος μέ τήνέκ τής βαθείας 

συγκινήσεως έντύπωσιν, πριν εύρη 
τήν φωνήν του, τοϋ έκαμε μιάν χει
ρονομίαν καί έκάθησε άπέναντί του.

— θύματα απάτης ενός παληαν- 
θρώπου — διευθυντοΰ, ό όποιος τό 
έσκασε χωρίς νά μάς δώση πεντά
ρα, είπε ο Άρτέμων, γυρίζουμε άπό
χωριό σέ χωριό, δπως ό ένδοξος πρόγονός μας Μολιέρος, διά νά δείξω- 
μεν είς τους άγροτικούς πληθυσμούς τά αριστουργήματα τοϋ νεωτέρου 
δραματολογίου. Πλήν είμεθα μακράν τοϋ Πακτωλού. Ή αποψινή 
παράστασις προεμηνύετο προσοδοφόρος καί έξ αιτίας ένός ήλιθίου 
αμαξά, τό πάν άπωλετο. Καταστρεφόμεθα, άν δέν σπεύσετε είς βοή- 
θειάν μας. Σείς μόνος Κύριε Έφημέριε, δύνασθε νά μάς σώσετε.

Ό κ. Λαμιέ, ύποχείριος είς τήν φωνήν έκείνην,_ είχε τεντώσει τό 
αύτί του, και έσπούδαζε τήν άντικρυνήν του μορφήν, έκπληκτος διότι δέν 
άνεκάλυπτε ούτε κυνισμόν, οΰτε προστυχιάν. Είς τά τελευταία λόγια 
ό έφημέριος ένόμισε οτι άντελήφθη δτι έπρόκειτο περί χρηματικής 
βοήθειας καί τό χέρι του διηυθύνθη πρός τήν τσέπην του. Άλλ’ ό 
Άρτέμων τόν έσταμάτησε.

— Όχι Κύριε Έφημέριε, δέν σάς ζητοΰμεν καθόλου έλεημοσύνην. 
Δανείσατέ μας μόνον τό ράσο σας.

— Τό ράσο μου! έτραύλισεν δ Άββάς Λαμιέ παραζαλισμένος, θέλετε 
τό ράσο μου;

— Τό πειό παληό, τό πειό μεταχειρισμένο, έκεΐνο ποϋ θά πετάξετε· 
είπε ό Άρτέμων. Παίζω άπόψε τόν Άββάν Κωνσταντίνον καί δέν δύνα
μαι νά έμφανισθώ είς τόν έπιβλητικόν αύτόν ρόλον χωρίς τό σχήμα.

— Μήν τό φαντασθήτε κύριε· τοϋ είπε πνιγμένος άπό τήν κατά- 
πληξιν. Νά λερωθή ένα ένδυμα ποΰ έχρησίμευσε είς τήν θρησκείαν! 
Ή άγνοιά σας περί τών ιερών πραγμάτων είναι ή συγγνώμη σας Κύριε.

— Μέ συγχωρεΐτε Κύριε Εφημέριε· διέκοψε ό ήθοποιός, Αποφασισμέ
νος άντί πάσης θυσίας νά παλαίση άπεγνωσμένως. Ένθυμηθήτε τά 
μυστήρια τά εύλογηθέντα είς μητροπόλεις άκόμη κατά τόν Μεσαιώνα. 
"Αλλως τε έμεγάλωσα εις ένα μικρό σεμινάριο καί έκεϊ μοΰ ήλθε ή 
κλίσις, παίζοντας τόν ρόλον τής Athalie διά τήν έορτήν τοϋ ήγουμένου.

Ό κ. Λαμιέ, χωρίς νά άφοπλισθή άκόμη, έκύτταζε τόν ήθοποιόν μέ 
οίκτον. Άν αύτός ό δυστυχής εΐχεν ακολουθήσει τόν κακόν δρόμον, ή 
άφετηρία τούλάχιστον ήτο αγαθή. Ή καρδία του δέν θά είχε γαγ- 
γραινιάσει έως ιιέσα. Καί ίσως θά ήμποροΰσε κανείς νά τόν διορθώση.

— Πώς λοιπον, παρετήρησε, παίζετε ή μέρα ποϋ είναι σήμερα;
— Φεϋ, Κύριε Έφημέριε, είπε απλώς ό Άρτέμων, πρέπει νά φάμε καί 

άπόψε, δπως πάντοτε.
Ό κ. Λαμιέ έθίγη κατάκαρδα άπό τήν άνυπόκριτον άπάντησιν. Ό 

κακομοίρης! Μία άγωνία κατέλαβε τόν καλόν παπά.
— Μά εύλογη μένοι δέν μπορείτε νά βάλετε ένα άλλο έργον, άντί νά 

έκθέσετε ένα λειτουργόν τοΰ Ύψίστου;
— Ό Άββάς Κωνσταντίνος! είπε ό Άρτέμων πέρνοντας θάρρος, άπό 

—Ά xvqu έφημέριε' κατώρβωσρ νά είπή μόνον ό πτωχός καλλιτέχνης . ..

τό γλυκό ΰφος τοϋ έφημερίου. Νά είσθε βέβαιος δτι τό χριστεπώνυμον 
πλήρωμα θά περάση εύσεβέστερα τήν ώραν του, άντί νά τρέχη εις τά 
καμπαρέ καί στής ταβέρνες. Ένφ ημείς θά σάς τούς στείλωμεν φιλευ- 
σπλάγχνους, συγκεκινη μένους άπό κατάνυξιν, ώστε νά άντιληφθοΰν τήν 
πραότητα τοΰ θαυμάσιου εφημερίου, δστις τούς ένθυμίζει τόν Άγιον 
Ποιμένα...

—Ώ Σατάν, Σατάν! έσκέφθη ό κ. Λαμιέ τρομαγμένος καί χαμηλώ- 
νων τά μάτια είς τό έγκώμιον αύτό.

Καί καθό>ς έπερνε δύο πρέζες διά νά καθαρίσουν ή ιδέες του, ό 
Άρτέμων έπλησίασε έμπιστευτικώς.

— Μά άλήθεια κύριε έφημέριε δέν πήγατε ποτέ στό θέατρο;
— Όχι! Ποτέ!
— Τό θέατρον, έπανέλαβε δ Άρτέμων, είναι τό σχολεΐον τού,Κόσμου, 

ποϋ ύποβοηθεΐ τό έργον τοΰ άμβωνος.Έργα δέ ποΰ πάντοτε ή Αρετή 
έπιβραβεύεται. Καί μεταξύ μας άνθρωποι νοικοκυραΐοι, καλές μητέρες, 
καλοί πολΐται.

* Ανέφερε παραδείγματα. Ή Δά Βαλερία, στήριγμα τής οίκογενείας 
της. Ό κύριος καί ή κυρία Όσσαρύ, υπόδειγμα συζυγικής άφοσιώσεως.

«Τί κρίμα ποΰ δέν είναι ίεροκήρυξ! έσκέπτετο ό κ. Λαμιέ σάν γοη
τευμένος. Αλήθεια αύτό τό πλατύ πρόσωπον, μέ τά Δομινικανά μάγουλα, 
θά έπλαισιοΰτο έκτακτα είς τόν άμβωνα·.

—Ώδηγήθη ποτέ ήθοποιός είς δικαστήριον δΓ έγκλημα, παρά μόνον 
διά χρέη ; Αλήθεια είμεθα ώς έπί τό πλεΐστον περιπλανώμενα τζιτζίκια.

’Εσηκώθηκε τότε καί σκουπίζοντας τό καπέλλο του είπε:
— Δέν πειράζει. Μόνο έμεΐς θά περάσωμε άπόψε πένθιμα Χριστού

γεννα,ένφ δλος ό κόσμος θά είνε χαρούμενος. Σάς ζητώ συγγνώμην, 
Κύριε Έφημέριε.

Καί διηυθύνθη πρός τήν πόρτα.Ό παπάς συνήλθε άπό ένα βαθύ όνειρο. 
Είς τήν Σύνοψίν, ποΰ μηχανικώς έξε- 
ιρύλλιζε, τό μάτι του έπεσε είς μίαν 
εικόνα χρωματιστήν,παριστώσαντήν 
Σαμαρείτιδα,άκούουσαν τόν Κύριον, 
κοντά είς τό φρέαρ, καί σάν νά είχε 
κάποια ωραία έμπνευσιν, έκλινε τό 
μέτωπον πρό Εκείνου, δστις εύρι- 
σκε παραμυθίας λόγους δι*  δλους. 

Αύτός λοιπόν θά ήτο σκληρότερος 
άπό τόν θειον Διδάσκαλον: Έπιασε 
άπό τό μπράτσο τόν ήθοποιόν.

— Ζαννί! Έφώναξε δυνατά μέσα 
είς τόν θρίαμβόν του. Φέρε μου γρή
γωρα τό καινούργιο ράσσο μου.

—Ά Κύριε Εφημέριε· κατώρθωσε 
μόνον νά είπή ό πτωχός ήθοποιός, 
ζαλισμένος, άπό τήν άπροσδόκητον 
έπιτυχίαν του καί σφίγκων άπό εύ
γνωμοσύνην τά χέρια τοΰ παπά.

Καί καθό>ς ή Ζαννί έφθανε μέ τό 
ράσσο διπλωμένο στό χέρι, τής είπε.

— Τώρα φέρε τά παπούτσια μου 
ιιέ τής ασημένιες φιούμπες καί ένα 
επιχιτώνιον. Τρέ^α! Κ’ ένα καπέλλο, 
αΐ; κύριε ήθοποιε; Κ’ένα καπέλλο.

— Τί; είπε ή Ζαννί. Γιά τό θέα
τρο τά δανείζετε τά πράγι—~----τρο τά δανείζετε τά πράγαατά σας 

Κύριε Έφημέριε; Τό καινούργιο ράσσο σας, ποϋ τό θέλατε για τήν λει
τουργία τοϋ μεσονυκτίου;

—Αλήθεια· είπε ό Άρτέμων. Δέν ένοούσα αύτά. Ένα άχρηστο ράσσο... 
—Ά δχι, όχι! έφώναξε ό Άββάς μέ τήν δίψαν τής θυσίας.
— Ώ πώς νά σείς έκδηλώσω τήν εύγνωμοσύνην μου· είπε ό Άρτέμων 

μέ τά μάτια δακρυσμένα, ύποκλινόμενος εως τήν πόρτα.
— Νά έλθετε μετά τό καθήκον σας εις τήν λειτουργία τοΰ μεσονυκτίου. 
Τό βράδυ έκεΐνο ό Άρτέμων πετώντας άπό συγκίνησιν ήτον ύπέρο- 

χος. Ένόμισε καθήκον του νά παίξη αισθηματικά καί κατώρθωσε νά 
ανοίξη τής πειό σκληρές καρδιές καί νά τής προετοιμάση είς τάς 
θρησκευτικός έντυπώσεις τής νυκτός τών Χριστουγένων.

Καί δταν άπό τόν βωμόν, μεγαλοπρεπώς φωταγωγημένον, ό καλός 
πάστωρ άνοιξε μέ άγάπην την άγκαλιά του έπάνω άπό τό σκυμμένο 
ποίμνιόν του, άνατρίχιασε ποϋ παρετήρησε είς τό βάθος τοϋ νάρθηκος, 
μεταξύ τών τεχνιτών καί τών άγροτών, ένα δειλόν άνδρών καί γυναι
κών μέ κουρασμένην δψιν, οί όποιοι έσκυβαν σε κάθε εύλογιαν του.

Οί καϋμένοι είχαν έτοιμάσει καί μίαν έκπληξιν εις τόν εύεργέτην των 
καί ή άδύνατη φωνή τής Βαλερίας ήκούσθη ψάλλουσα τό «Νοέΐ d’ Adam» 
μέ τό δργανον. Καί ό άββάς Λαμιέ έν έκστάσει οίκτου καί άγάπης, 
σηκώνοντας έκπληκτος τά μάτια του πρός τόν θόλον, ένόμισε δτι είδε, 
εις τήν ίεράν έκείνην στιγμήν, άνάμεσα άπό τής φτεροΰγες τών φρικιών- 
των άγγέλων καί τών λαμπυριζόντων άστρων, τό φωτεινόν μειδίαμα 
τοϋ Σωτήρος, όδεύοντος είς τούς δρόμους τής Σαμαρείας καί τής Γαλι
λαίος, τριγυρισμένου άπό πτωχούς και άσήμους καί τοϋ όποιου ή Αμαρ
τωλή έσκούπιζε τά πληγωμένα πόδια μέ τά μακρυά χρυσά μαλλιά της.

« « t 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ

Ό Πανάγαθος θεός ολίγες ήμέρες πριν άπό τά Χριστούγεννα έδωκε 
εσπερίδα είς τό κυανοΰν άνάκτορόν του. Προσεκλήθησαν δλαι αί Άρε- 
ταί, μικραί καί μεγάλαι. Αί μικραί ήσαν περισσότερον χαριτωμένοι άπό 
τάς μεγάλος, έφαίνοντο δμως οτι συνενοοΰντο λαμπρά καί δτι συνε- 
δέοντο στενά. Καί δμως ό Πανάγαθος άντελήφθη δύο ωραίας κυρίας, 
αϊτινες έφαίνοντο δτι δέν έγνωρίζοντο. Ό "Αγ. Οικοδεσπότης έπιασε τήν 
μίαν άπό τό χέρι καί τήν έπήγε κοντά είς τήν άλλην, διά νά τής συστήση.

— Ή Εύεργεσία- είπε καί εδειξε τήν πρώτην.
— Ή Ευγνωμοσύνη· προσέθηκε άμέσως καί έδειξε τήν άλλην.
Αί δύο Άρεταί έξεπλάγησαν πολύ. ’Από Κτίσεως Κόσμου πρώτην 

φοράν συνήντα ή μία τήν άλλην. ιβαν τουργκενιεφ
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ηλεπαθείας καί τηλενέργειας φαινόμενα έχομεν 
σωρείαν νά σάς παραθέσωμεν, περιεργότατα 
καί άληθώς καταπλήσσοντα τόν άνθρωπον.

Τό κατωτέρω φαινόμενον παραλαμβάνομεν 
άπό τά βρίθοντα είς παρατηρήσεις καί περι
πτώσεις χρονικά τής έν Λονδίνφ μεγάλης 
Εταιρίας τών Ψυχικών’Ερευνών, τής γνωστής 
• Society for Psychical Research:·, ήτις περι
λαμβάνει ώς μέλη της δλους τούς Άγγλους 
σοφούς, προεδρεύεται δέ άπό τόν πολϋν καθη
γητήν Balfour Stewart, τής-Βασιλικής ’Εται
ρίας τοϋ Λονδίνου.

Ό παρατηρητής Robert Bee, κατσικών έν Wigan τής Αγγλίας διη
γείται τά έξής: Τήν 18 Δεκεμβρίου... ή γυναίκα μου καί έγω έπήγαμε 
είς τούς γονείς της, είς τό Σάουθπορτ, άφήσαντες τούς γονείς μου έν 
άρίστη υγείφ, κατά τά φαινόμενα. Τήν έπομένην τό Απόγευμα έβγήκαμε 
περίπατο πρός τήν θάλασσα, δταν έμελαγχόλησα τόσφ πολύ, ώστε ήναγ- 
κάσθημεν νά έπιστρέψωμεν. Αίφνιδίως καί ή γυναίκα μου ήσθάνθη 
λύπην καί μοΰ λέγει δτι μετέβαινε είς τό δωμάτιον τής μητέρας της 
δι’ ολίγος στιγμάς. ’Ολίγον βραδύτερον καί έγώ έσηκώθηκα άπό τό 
φωτέϊγι μου καί έπερνοΰσα εις τό σαλόνι.

Μία κυρία, σάν έτοιμη διά νά έξέλθη, ήλθε κοντά μου άπό τήν 
διπλανή κρεββατοκάμαρα. Δέν έπρόσεξα τά χαρακτηριστικά της, διότι 
δέν έβλεπε πρός τό μέρος μου, άμέσως δμως τής άπηύθυνα τόν λόγον 
χαιρετών αύτήν, άλλά δέν ένθυμοΰμαι τί τής είπα. Τήν αύτήν στιγμήν, 
καί άκριβώς δταν διήρχετο πρό έμοΰ, έπέστρεφε καί ή γυναίκα μου άπό 
τό δωμάτιον τής μητέρας της καί έπερνοΰσε ίσα-ίσα άπό έκεϊ δπου 
έβλεπα τήν κυρίαν έκείνην, χωρίς νά φαίνεται δτι τήν άντελήφθη. Τής 
έφώναξα τότε έκπληκτος: «Ποιά εϊν’αύτή ή κυρία πού είναι δίπλα σου ;·

• Μά δέν είναι ψυχή κοντά μου»· μοΰ λέγει περισσότερον έκπληκτος 
άπό έμέ. «Μά δέν βλέπεις τώρα, αύτήν τήν στιγμή, επαναλαμβάνω, μιά 
κυρία ποΰ έπέρασε, νά αύτοΰ άκριβώς ποΰ είσαι, καί ή οποία αναμφί
βολος έρχεται άπό τής μητέρας σου καί τώρα θά είναι είς τήν είσοδον;» 

«’Αδύνατον- μοΰ άπαντά Μέσα έδώ μόνον ή μητέρα μου καί ημείς 
οί δύο εΐμεθα».

Πράγματμ καμμία ξένη δέν είχεν έλθει καί ή ^έρευνα ποΰ έκάμαμε 
άμέσως δέν έφερε κανένα Αποτέλεσμα. Ήταν ή ώρα οκτώ παρά δέκα. 
Τήν έπομένην τό πρωΐ ένα τηλεγράφημά μάς άνήγγελλε τόν αίφνίδιον 
θάνατον τής μητέρας μου άπό Ασθένειαν τής καρδιάς, άκριβώς εις τάς 
8 παρά 10. ’Ητον είς τόν δρόμον καί έφοροΰσε άκριβώς τά φορέματα 
ποΰ φορούσε ή άγνωστος, ή οποία έπέρασε έμπρός μου».

Ή γενομένη ύπό τής «Society for Psychical Research» έρευνα έξηκρί- 
βωσε καί τήν παραμικρόν λεπτομέρειαν.

Καί άλλο: *0  κ. Fred. Wingfield, κάτοικος τής Belle Isle en Terre 
γράφει δτι τήν 25 Μαρτίου 1 ... καθώς είχε πλαγιάσει άργά πολύ, άφοΰ 
είχε διαβάσει, ώνειρεύθη δτι ό άδελφός του, κατσικών είς τήν κομη
τείαν τοΰ Essex τής ’Αγγλίας, ήτο πλησίον του, άλλ' άντί νά τοϋ άπαν- 
τήση είς μίαν έρώτησιν ποΰ τοΰ άπηύθυνε, έκίνησε τήν κεφαλήν καί 
έφυγε. Τόσον ζωηρά ήτον ή έντύπωσις, ώστε ό αφηγούμενος έπετάχθη 
κοιμισμένος έξω άπό τό κρεββάτι του καί έξύπνησε άκριβώς καθ’ ήν 
στιγμήν έκαλοϋσε τόν άδελφόν του. Μετά τρεις ή μέρας έμάνθανεν δτι ό 
άδελφός του έφονεύθη, πεσών έκ τοΰ ίππου, τήν αυτήν άκριβώς έσπέ- 
ραν καί όλίγας ώρας πρό τοΰ ονείρου του.

Έπελήφθή τοΰ έλέγχου τοΰ φαινομένου τούτου πάλιν ή «Society for 
Psychical Research» καί τά πάντα εύρέθησαν Ακριβέστατα.

Άλλά καί άλλο: Ό κ. Σ. καί δ. κ. Λ. ύπάλληλοι και οί δύο μιάς έπιχει- 
ρήσεως, ήσαν φίλοι στενοί πρό οκτώ έτών. Τήν Δευτέραν 19 Μαρτίου... 
ό Λ. μεταβαίνων είς τό γραφείον του ήσθάνθή μίαν δυσπεψίαν, έμβήκε 
λοιπόν είς ένα φαρμακεϊον δπου τοΰ έδωκαν ένα φάρμακον καί τοΰ 
είπαν δτι είχε κάποιαν πάθησιν τοΰ ήπατος. Τήν Πέμπτην δέν ήτο καλύ
τερα καί τό Σάββατον άπουσίαζε άκόμη άπό τήν έργασίαν του. Τό 
βράδυ, 24 Μαρτίου έπήγε είς τό σπήτι του μέ πονοκέφαλον. Έπλάγιασε 
καί μετά ένα λεπτόν βλέπει τόν φίλον του Λ. δρθιον έμπρός του, μέ τά 
συνειθισμένα φορέματά του. Ό Σ. προσθέτει τήν λεπτομέρειαν δτι ό 
Λ. είς τό καπέλλο του είχε πένθος, δτι τό παλτό του ήτο κουμβωμένο 
καί δτι έκρατοϋσε μπαστούνι. Ό Λ. έκύτταξε έπιμόνως τόν Σ. καί έπέ
ρασε. Ό Σ. τότε ένθυμήθη τήν φράσιν τοΰ ’Ιώβ: «Πνεΰμα διήλθε πρό 
έμοΰ καί ή θρίξ τής σαρκός μου ώρθώθη». Τήν στιγμήν έκείνην ήσθάνθη 
μίαν φρικίασιν νά διατρέχη τό σώμα του καί τά μαλλιά του ώρθώθη- 
σαν. Ήρώτησε τότε τήν γυναίκα του «Τί ώρα είναι;» «’Εννέα παρά 
δώδεκα»· τοΰ άπήντησε έκείνη. «Σ’ έρωτώ, τής λέγει, διότι δ Λ. άπέθανε. 
Τόν είδα». Προσεπάθησε νά τόν πείση έκείνη δτι ήτο παραίσβησις, 
άλλά τίποτε δέν τόν έπειθε.

Ό Σ. έμαθε τόν θάνατον τοΰ φίλου του Λ. τήν έπομένην τό Απόγευμα, 
συμβάντα πράγματι τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου κατά τάς έννέα παρά δέκα.

Καί άλλο ένα άκόμη, ολίγον παλαιόν, άλλά ίστορικώς έξηκριβωμένον: 
Τήν 23 Δεκεμβρίου 1574 ένφ δ βασιλεύς τής Γαλλίας εόρίσκετο είς 
Άβινιόν άπέθανεν έκεϊ ό Καρδινάλιος τής Λορραίνης Κάρολος. Ή 
Βασίλισσα Αικατερίνη τών Μεδίκων είχε πέσει είς τήν κλίνην της ένω- 
ρίτατα, παρισταμένων τού Βασιλέως τής Ναβάρρας, τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
τοΰ Λυών, τών Κυριών de Retz, de Lignerolles καί de Saunes. Τήν 
στιγμήν λοιπόν ποΰήτοιμάζετο νά τούς είπή «Καλήν νύκτα» έπεσε είς τό 
προσκέφαλου της. έβαλε τά χέρια εις τό πρόσωπον της καί μέ μιαν φω
νήν άγριωτάτην έζήτησε βοήθειαν άπό τούς παρισταμένους, καί τούς 

έδειξε είς τά πόδια τοΰ κρεββατιοΰ της τόν καρδινάλιον, δ όποιος 
ήπλωνε πρός αύτήν τάς χείρας. Έφώναξε κατ’ έπανάληψιν πρός αύτόν: 
«Κύριε Καρδινάλιε δέν έχω τίποτε μαζή σας» Ό Βασιλεύς τής Ναβάρ
ρας τήν αύτήν στιγμήν στέλλει ένα άπό τούς εύγενεϊς του είς τήν κατοι
κίαν τοΰ Καρδιναλίου, δ όποιος έβεβαίωσε τόν θάνατον, συμβάντα κατά 
τήν αύτήν στιγμήν.

Ό Adolphe d'Assier είς ένα βιβλίον του .L’Hiimanite Posthume» 
άναφέρει τό κατωτέρω περιστατικόν, τό όποιον τοΰ διηγήθη ή de 
Saint Gandons, ώς συμβάν εις αύτήν τήν ιδίαν: Ήμουν άκόμη νέα 
κόρη, λέγει, έκοιμώμην μέ τήν μεγαλητέραν μου αδελφήν. "Ενα βράδυ 
έπέσαμε στό κρεββάτι καί έσβύσαμε τό κερί. Ή φωτιά τής θερμάστρας 
δχι έντελώς σβυσμένη, έλαμπύριζεν άκόμη είς τό δωμάτιον. Καθώς 
δμως έστρεψα τά μάτια πρός τήν θερμάστραν, κατάπληκτος παρετήρησα 
έναν παπά καθισμένον πρό τής θερμάστρας καί ζεοταινόμενον. Είχε τήν 
εύσαρκίαν, τά χαρακτηριστικά καί τήν κόψιν ένός θείου μας, κατοικοΰν- 
τος είς τά περίχωρα καί ό όποιος ήτο πρωθιερεύς. Ειδοποίησα τότε τήν 
άδελφήν μου. Παρατηρεί καί αύτή πρός τήν θερμάστραν καί τόν βλέ
πει. Αναγνωρίζει έπίσης τόν θειον μας, τόν πρωθιερέα. Ένας τρόμος 
μάς πιάνει καί φωνάζομεν μέδλην μας τήνδύναμιν: Βοήθεια! Ό πατέ
ρας μου, ποΰ έκοιμάτο είς ένα γειτονικόν δωμάτιον,, έξύπνησε άπό τής 
φωνές μας καί τρέχει μ’ ένα κερί. Τό φάντασμα είχεν έξαφανισθεϊ. Άλλά 
τήν έπομένην έμάθομεν έξ έπιστολής τόν θάνατον τοΰ θείου μας, τοΰ 
πρωθιερέως, συμβάντα έκείνην τήν ιδίαν νύκτα».

Ό καθηγητής Λομπράζο μετά τοΰ Grimaldi καί τοΰ Andri έμελέτη- 
οαν τήν περίπτωσιν τοΰ είκοσαετοΰς Β. έκ Nocera, δ όποιος κατήντησε 
υστερικός συνεπείφ ένός έρωτος άπέλπιδος. Όψις άσύμμετρος καί γυναι
κεία, εύαισθησία είς τά μέταλλα καί ιδίως εις τόν χαλκόν καί τόν χρυ
σόν, οκοτοφοβία. Ύπεβάλλετο εύκόλως μέχρι τοΰ σημείου, ώστε νά είναι 
άναίσθητος είς τσιμπήματα καί κοψίματα. Έμάντευε λέξεις καί άριθ- 
μούς ποΰ έσκέπτετο άλλος καί ήδύνατο νά άναπαραγάγη εικόνας, σχε- 
διαζομένας δπισθέν του, ένφ τοΰ είχον δέσει τά μάτια. Άπέδωκε Αρκετά 
καλά παραλληλόγραμμα, κύκλους, τρίγωνα, πολύγωνα, κώνους μέ έλα- 
φρόν μόνον δισταγμόν.

’Ανάλογα πειράματα, μάλλον πρόσφατα, έγιναν ένώπιον τοΰ Dr 
Guthrie καί τοΰ Ρ1 Hardmann τής ’Αγγλικής Εταιρίας τών Ψυχικών 
Ερευνών. Τό sujet, miss Relph, ήτο καθισμένον έφ’ δσον τά έκλεγέντα 
άντικείμενα ήσαν κρυμμένα κάτω άπό ένα κάλυμμα όπισθεν του. Αί 
άπαντήσεις της κατέπλησσον. Ώνόμασε δλα τά πραγματα. Κόκκινα χαρ
τιά, μπλέ, σπαθιά, λίρες, τρία μπαστούνι, όκτώ καρρώ.

Έπί είκοσι άτόμων ποΰ έξήτασε δ καθηγητής Λομπράζο καί τά όποια 
έμάντευον τό όνομα ένός έπισκεπτηρίου, αριθμούς κ. λ. οί δώδεκα ήσαν 
νευροπαθεΐς καί μέ τά μάτια δεμένα έμάντευον ταχύτερα καί γρηγωρό- 
τερα. Είς τρεις έξ αύτών ή έπαφή τούς ηύκόλυνε τήν άνάγνωσιν, ένφ είς 
άλλον, μόνον πρόσωπον προσφιλές ήδύνατο νά τοΰ μεταβιβάση τήν 
σκέψιν. Είς μερικούς εύκολύνεται ή μεταβίβασις τής σκέψεως διά τοΰ 
’Αλκοόλ καί τοΰ Καφέ.

Έν Άγγλίφ ή περίφημος Εταιρία τών Ψυχικών Ερευνών έπειραμα- 
τίσθη μέ άτομα κοιμώμενα καί έγρηγοροΰντα, τά όποια άναπαρίστων 
έπί πλακός σχήματα καί εικόνας, τάς όποιας ένας άλλος έσχεδίαζε είς 
άλλο πάτωμα ή εις άλλο διαμέρισμα μεμακρυσμένον.

Ό Richet, ό Stewart, δ Ochorowicz πειραματιζόμενοι έπί υπνωτι
σμένων καί έπί έγρηγορούντων, άλλ’ υστερικών, κατώρθωσαν νά τούς 
κάμουν νά μαντεύουν παιγνιόχαρτα, ονόματα, άριθμούς διά νοεράς 
υποβολής.

Καί καταλήγει δ Richet είς τά έξής συμπεράσματα: 1®» Ή σκέψις 
μεταβιβάζεται χωρίς έξωτερικά σημεία ύπό ενός άτόμου εις άλλο. 2°ν Ή 
μεταβίβασις ποικίλλει εις έντασιν κατά τά άτομα καί φθάνει τό μέγι- 
στόν της είς υπνωτικήν κατάστασιν. Αί μεταβιβάσεις αύται είναι περιερ- 
γότεραι, δταν λαμβάνουν χώραν είς μεγάλος αποστάσεις.

Τφ 1887 διεδόθη δτι ένα κοριτσάκι έκ Ναβάρρας είχε προαισθανθή 
τόν θάνατον τής μητρός του, ή δποία κατοικούσε είς άλλην πόλιν. Ό 
de Vesme έπεφορτίσθη υπό τής ’Ιταλικής Εταιρίας τών Φυσικών Επι
στημών νά έξετάση τό φαινόμενον καί τό έπεβεβαίωσε. Ή μητέρα του 
Άννα Βορέττο, καταληφθεΐσα ύπό άδιαθεσίας, ένφ ήσχολεϊτο είς τό 
έμπόριόν της, άπέθανε τήν ιδίαν ήμέραν. Τηλεγραφούν είς τήν άδελφήν 
της νά σπεύση μέ τήν Στέλλαν, τήν κόρην της καί μέσα είς τό τραίνο 
δέν έπαυσε αύτή ή τελευταία νά φωνάζη: «Ή μαμά μου πέθανε».

Ό διάσημος καθηγητής de Sanctis έγραψε είς τόν Lombroso: «Εύρι- 
σκόμην έν Ρώμη άνευ τής οικογένειας μου, ή δποία έμενε είς τήν έξο- 
χήν, καί ό άδελφός μου ήρχετο καί έκοιμάτο είς 
τήν κατοικίαν μου. Ένα βράδυ μοΰ Ανακοινώνει 
δτι πάει είς τό θέατρον Κωνστάντση.Έγύρισα μόνος 
καί ήρχισα νά διαβάζω, δταν έξαφνα ήσθάνθην κά
ποιον φόβον. Προσπαθώ νά τόν διασκεδάσω καί 
Αρχίζω νά γδύνωμαι, άλλά μ’ ενοχλεί ή σκέψις δτι 
δ άδελφός μου κινδυνεύει καί ότι τό θέατρον καίε- 
ταυ Σβύνω τό φώς, άλλά άναγκάζομαι άπό τήν αύ- 
ξάνουσαν ανησυχίαν νά τό ξανανάψω, Αποφασισμέ
νος νά περιμένω χωρίς νά κοιμηθώ τήν επάνοδον τοΰ 
άδελφοΰ μου.Ήμουν τρομαγμένος σάν μικρό παιδί. 
Κατά τάς δωδεκάμιση άκούω ν' άνοίγουν τήν πόρτα 
καί τί έκπληξίν ήσθάνθην, δταν ό άδελφός μου_μοΰ 
διηγήθη τόν έξ ένάρξεως πυρκάίας πανικόν, δστις 
συνέπιπτε άκριβώς μέ τήν ώραν τής ανησυχίας μου».

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

1 Δεκεμβρίου. Τά Άγγλογαλλικά στρατεύ
ματα τής Βαλκανικής άπεσύρθησαν έντός τοΰ 
Ελληνικού εδάφους. Τό πέμπτον σώμα στρατού, 
δπερ κατείχε τόν νομόν Θεσσαλονίκης, παρα
χωρεί τά καταλύματά του κ.λ. είς τά Συμμα
χικά στρατεύματα.

15 Δεκεμβρίου. Μοίρα τοϋ Ρωσσικού στόλου τής Μαύρης 
θαλάσσης έβομβάρδισε τό περίφημου Ανάκτορου τής Βάρνης 
Εϋξεινογράδ.
16. Δεκεμβρίου. Έν Περσίφ έξερράγη έπανάστασις ύπό τήν 

ηγεσίαν τού Πρίγκηπος Ρώϋς, καθ’ ύποκίνησιν προφανώς τής 
Γερμανικής προπαγάνδας. Ό Ρωσσικός στρατός προελαύνουν 
πρός τήν Τεχεράνην διεσκόρπισε τούς έπαναστάτας.

Γαλλικά πολεμικά άπεβίβασαν είς Καστελλόρριζον άγήματα, 
άτινα κατέλαβον τήν νησίδα πρός διευκόλυνσιν Αποβάσεων 
συμμαχικών είς ’Αττάλειαν.

17 Δεκεμβρίου. Γερμανικά Αεροπλάνα έρριψαν βόμβας 
κατά τής Θεσσαλονίκης. Μία έπεσε πλησίον τής Γαλλικής 
ναυαρχίδος «Πατρίς». Δέκα Άγγλοι στρατιώται έφονεύθησαν 
έκ τών άλλων βομβών καί Αρκετοί ίπποι, έτι δέ ένας "Ελλην

ποιμήν. Ή έπίθεσις έσκόπει τήν άνατίναξιν 3 χιλ. κιβωτίων βενζίνης 
τού Γαλλικού Αεροδρομίου.

Συνεπείφ τοΰ βομβαρδισμού τούτου οί Σύμμαχοι, σχηματίσαντες τήν 
πεποίθησιν δτι ή Γερμανική κατασκοπεία είχε διευκολύνει τήν έπισή- 
μανσιν ώρισμένων σημείων έπικαίρων, προέβησαν εις τήν σύλληψιν τών 
έν Θεσσαλονίκη Προξένων Γερμανίας, Αύστρίας, Βουλγαρίας καί Τουρ
κίας, οϋς έπεβίβασαν πολεμικού διά Γαλλίαν. Ή Ελληνική κυβέρνη- 
σις διεμαρτυρήθη έντόνως διά τήν παραβίασιν ταύτην τών Διεθνών 
διατάξεων.

18 Δεκεμβρίου. Αύστριακά πολεμικά έβομβάρδισαν τό Δυρράχιον. 
Μοίρα ’Ιταλικών περιπολοΰσα άνά τάς Αλβανικός άκτάς έπετέθη 
κατ’ αύτών καί έβύθισε τά άντιτορπιλλικά «Τριγκλάρ» καί «Λίκα». 
Έπίσης κατέπεσε διά πυροβολισμού καί έν Αυστριακόν ύδροπλάνον.

19 Δεκεμβρίου. Ό Βασιλεύς τής Σερβίας Πέτρος έφθασεν είς Θεσ
σαλονίκην, έπιβαίνων Γαλλικού πολεμικού.

Ή δύναμις τών έν Θεσσαλονίκη συγκεντρωθέντων συμμαχικών στρα
τευμάτων άνήλθεν είς 250 χιλ. άνδρών.

23 Δεκεμβρίου. Συμμαχικόν υποβρύχιον είσδύσαν είς τόν λιμένα

KAVA ΤΟΥ# ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΕΧΘΡΟΥ. —Ή είκών μας άναφέρεται είς τό Ιταλικόν 
μέτωπον, δπου συχνά άπό τά ούράνια -ύψη οί Αύστριακοί κάνουν έπιδρουάς 

κατά τών ’Ιταλικών οτρατοπαιδειών.

Κωνσταντινουπόλεως έβαλε διά τορπιλλών κατά τού Τουρκικού Ναυ
στάθμου. Αί καταστροφαί υπήρξαν Ανυπολόγιστοι. Είς τρεις χιλιάδας 
Ανέρχονται οί νεκροί καί τραυματίαι.

26 Δεκεμβρίου. Οί Ρώσσοι, έπιχειροΰντες έπίθεσιν, Απειλούν τόΤσέρ- 
νοβιτς, καταλαβόντες έπικαίρους θέσεις.—Νέαν έπιδρομήν έπεχείρησαν 
κατά τής Θεσσαλονίκης Γερμανικά Αεροπλάνα, ρίψαντα ύπέρ τάς 80 
θθ/δας. Τά συμμαχικά πολεμικά κατεπυροβόλησαν τούς επιδρομείς. 
Τά θύματα ήσαν πέντε Άγγλοι, τρεις ’Ινδοί καί όκτώ ίπποι.

28 Δεκεμβρίου. Τά συμμαχικά στρατεύματα έξεκένωσαν τήν χερσό
νησον τής Καλλιπόλ3ως, άποσυρθέντα ανευ Απωλειών.
, Τό ’Αγγλικόν θωρηκτόν «Βασιλεύς Έδουάρδος 7ος» προσκρόυσαν 
επι νάρκης εβυΟίσθη.

Ή Ρωσσική έπίθεσις εύοδοΰται. Ό Ρωσσικός στρατός, έντείνων τάς 
προσπάθειας του, τείνει πρός τήν Τρανσυλβανίαν.

29 Δεκεμβρίου. Συμμαχικά στρατεύματα άπεβιβάσθησαν είς Κέρκυ
ραν καί κατέλαβον τό φρούριον καί τό Αχίλλειου.

Τεραστία πυρκάίά έξερράγη είς τά έν Έσσεν έργοστάσια Κρούπ, 
καταστρέψασα δύο μεγάλα κτίρια.

30 Δεκεμβρίου. Γερμανικά Αεροπλάνα, έπιδραμόντα έκ νέου κατά 
τών έν Ζεϊντελή συμμαχικών κατασκηνώσεων, έρριψαν βόμβας, αΐτινες

Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ. — Είς τήν πρώτην γραμμήν πάντοτε ό βασιλεύς 
τοΰ όρύλλου Πέτρος, ύποχωρεϊ μέ τά στρατεύματά του, τά όποια διεκδικούν 

τό Σερβικόν έδαφος σπιόαμήν πρός σπιθαμήν.

έτραυμάτισαν 11 Γάλλους στρατιώτας. Γαλλικά Αεροπλάνα ύψωθέντα 
τά κατεδίωξαν.

Είς 350 χιλ. άνδρών άνήλθεν ή δυναμις τών έν Θεσσαλονίκη συμμα
χικών στρατευμάτων.

31 Δεκεμβρίου. Αυστριακά στρατεύματα μετά κρατεράς μάχας πρός 
τόν Μαυρωβουνιωτικόν στρατόν κατέλαβον τό άπόρθητον Λόβτσεν.

Οί σύμμαχοι προβλέποντες προέλασιν τών Γερμανών άπό Δεμίρ 
Ισσάρ άνετίναξαν τήν έπί τοΰ Στρυμόνος περίφημον γέφυραν, μήκους 

192 μέτρων.
« « t

* ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ *
ςΜ,εθαύριον θά σκεφθήτε πάλιν τή; σεμιζέττες. Τό καλοκαίρι δέν θά 

άργήση. Άλλά τί θά κάμωμε μέ τους λεκιασμένομς γιακάδες καί τους άλλους 
έξ Ιδρώτας λεκέδες;

Άπό σαπούνι βάρδα. Άντί νά καθαρίσετε, θά λερώσετε χειρότερα. Προτι- 
μησατε τον εξής τρόπον:

Μουσκεύετε πρώτον, άπό οίονδήποτε ύφασμα καί άν είναι, τό λεκιασμένο 
μέρος είς ζεστό νερό έπί μισή ώρα περίπου, άφοΰ ρίψετε καί όλίγην'Αμμω
νίαν μέσα. Κατόπιν τό τρίβετε καλά μέσα είς τό ίδιον νερό, καί έάν δέν έξα- 
φανισθοϋν ο! λεκέδες έντελώς, στάζετε έπάνω τους ολίγον λεμόνι, 
μετ' αύτό δέ ξεπλένετε μέ κρύο νερό. Καί τέλος, άν συνήθως τό 
φόρεμα ή ή σεμιζέττα πλένεται, πλύνετέ το ολόκληρον.

*

Συχνά καί ιδίως κατά τάς έορτάς παραφορτώνομεν 
τό στομάχι μας καί ΰποφέρομεν. Διά νά άνακουφισθώ· 
μεν, δέν έχομεν παρά νά πάρωμε ενα χαμομήλι, άλλά 
χωρίς ζάχαρη. ’Άν καί αύτό δέν διευκολύνει τήν πέιμιν, 
τότε πέρνομεν όλίγας σταγόνας Αίθέρος μέσα είς ένα 
ποτήρι νερό μέ ζάχαρη.

Διά τήν δυσπεψίαν συμβουλεύουν κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ φαγητού χλιαρό νερό 34-40 βαθμών κατά 
διαλείμματα. Τό χλιαρόν νερό ωφελεί κατ αύτόν τόν 
τρόπον καί είς τήν Υπερχλωρυδρίαν.
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θά έχετε βέβαια κανένα που
λάκι στό κλουβί. Καναρίνι, καρ
δερίνα, σπίνο κλ."Οσην καθα
ριότητα καί άν τηρήιε είς τό 
κλουβί τον, ποτέ δέν θά ήμ- 
πορέσενε νά άποφύγετε. μίαν 
έλαφράν δυσοσμίαν.Άν δμως 
είς τόν πυθμένα τοϋ κλούβιοι' 
σκορπίσετε ένα στρώμα κόνεως 
γύψου καί το έπικαλνιμετε με 
δλίγην άμμον, τήν όποιαν άντι- 
καθιοτάτε άπό καιρού είς και
ρόν, χωρίς νά άφαιρήτε τήν 
γύψον, τότε ούδε άπό πολύ 
κοντά δεν γίνεται αισθητή ή 
άποφορά.

*

Ελάτε νά σάς μάθω νά κά
μετε μόνες σας πολώνια. Πιίρετε 
1 χιλιόγρ. Οινόπνευμα 36 
βαθμών καί προσθέσατε:
Εσανς δενδρολιβάνου .

» — ....
»

κίτρον . . 
λεμονιού . 
περ;·χαμότ 
ανθόνερου

■ 4 ffr

». 4 
. 4 
. 4 
. 4»

καί άφοΰ τα ανακατώσετε διη 
θεϊτε μετά 2 ώρας με ένα χων 
γυάλινο καί χάρτην διηθητικόν

*
Πώς βγάζομε, τά μελάνια 

άπό τά μεταξωτά μας; Ακού
στε: Βουτάτε τό μελανωμένο 
μέρος είς καθαρόν νέφτι καί 
τό άφίνετε νά ποτισθή, κατόπιν 
τό τρίβετε μεταξύ τών δακτύ
λων σας καί τό μελάνι εξαφα
νίζεται, χωρίς νά άφίση καν'εν 
ίχνος καί χωρίς νά χαλάοτ; τό
χρώμα τοΰ υφάσματος. Δννάμεθα άκόμη νά τεντώσεομεν τό μεταξωτόν καί 
νά άφήοωμεν νά πέση έπάνω είς τόν λεκε μία σταγών νέφτι καί κατόπιν 

άλλη, έως δτου έξαφανισθή τελείως·1,

* * *

ΑΠ© ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ©ΛΑ

ΟΙ ΗΡΟΕΣ. — ΟΙ τρανματίαι Σέρβοι μετεφέρΰηοαν etc τά Bari καί έτυχον θερμότατων 
έκδηλώσεων έν τφ μέσω τοΰ Ιταλικόν Λαοΰ.

γήση εισπράξεις, έστω και 
αν είναι έφωδιασμένος μέ 
διαπιστευτήριον καί διπλο
τύπους αποδείξεις έκδόσεως 
πρό τοϋ 'Οκτωβρίου έ. έ.

«
ΑΠΟ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΑΪΝΕ

Βάλε στό στήθος μου τό χεράκι. 
Άκοΰς άνήουχα πώς χτυπά ; 
Είν’ ένας άγριος πελεκάνος 
καί νεκροκρέββατο πελεκή. 
Γ!<< με δουλεύει μέρα καί νύχτα 
καί Si μ’ άφίνει ν άναπαυθώ. 
—"Αχ! κάμε γρήγωρα πελεκάνε 
για να μπορέσω νά κοιμηθώ.

[Μττάφρ. .1. Β.]

Ή σύζυγος.—Δέν ξέρω άπό 
ποιόν πήρε ή κόρη μας αύτά 
τά έλαττώματα- ’Οχι βέβαια 
άπό μένα.

Ό σύζυγος. — Έχεις δίκηο- 
έσύ τάχεις δλα.

«
Σ' ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΗΜΟ

— ’ έφαγ’ ή μεγάλη έννοια.
Ξέρεις δμιος, σιδερένια, 
δτι πρέπει ναχης κτένια 
γιά τά ίδικά σου γένεια;

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ
Συνεννοούμεθα μ’ ένα κύριον 

εις τήν Θεσσαλονίκην πρό έτους 
καί πλέον, μένομεν σύμφωνοι 
καί άναλαμβάνει τήν ’Αντι
προσωπείαν τοΰ Περιοδικού, 

τών δικαιωμάτων μας, τοϋ στέλ-

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ

ΒΙΒΑΙΟΔΕΊΓΕΙΟΝ

ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ©ΔΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ API©. 7

ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΫ

ΣΠ. ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ

(No —131)

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΕΙΟΝ

Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 
Έκτελεϊ τάζ Ιςαγωγάς τών όδόντων, καθώς καί δλας 
τάς Εγχειρίσεις τον στόματος, τελείως ανωδννώς.

Δέχεται 9-12 καϊ 3-5 κα& έκάατην 

πλήν τής Κυριακής καί Πέμπτης μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙ, ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΑΡΙΘ. 6*
(No-139)

βυριοκόμεΟα είς τήν ευχάριστοι· θέσιν νά άναγγείλωμεν, δτι έν Θεσσαλο
νίκη ή «Εικονογραφημένη» ηυτύχηοε νά έγκαταοτήοη άπό I Νοεμβρίου, 
Μόνιμον Αντιπροσωπείαν, τήν όποιαν άνέλαβε τό Γραφεϊον τοΰ κ. X. Γ. 
ΙΙέντζου. Είς τους θεσοαλονικεϊς είναι άρκετά γνωοτός ό κ. Πέντζος διά τήν 
δραστικότητά του, τό δε Γραφεϊον του διεκρίθη πάντοτε περί τάς συναλλαγάς 
του. Οΰτω τό παλαιόν έκεϊνο καθεστώς τής ανωμάλου διανομής τών φύλ
λων, διά τό όποιον βαρϋνεται ό τέως άντιπρόσωπος Α Μάνος, εκλείπει άνε- 
πιστρεπτεί. Νά είναι βέβαιοι οί κύριοι συνδρομηταί μας, καί αί ο'ικογένειαι, 
αΐτινες θά δεχθούν τό Περιοδικόν μας, δτι παραδειγματική τάξις θά δια- 
κρίνη τό έν Θεσσαλονίκη Γραφεϊον τής’Αντιπροσωπείας μας, είς τό όποιον 
— Γ. X. Πέντζον Στοά Μπενρουμπή 30 — πρέπει νά άπευθύνωνται τοΰ 
λοιπού διά πάν παράπονο»· καί διά πάσαν ύπόθεσιν τής » Εικονογραφημένης».

«

τοϋ στέλλομεν άποδείξεις πρός εΐσπραξιν 
λομεν έπί συστάσει κατά μήνα άνελλιπώς τά φύλλα τών έκεϊ συνδρομη
τών μας καί μετά πάροδον ένός καί ήμίσεως περίπου έτους άκούσατε τί 
συγκομίζομεν έκ Θεσσαλονίκης: Έκ τών τριάντα περίπου συνδρομητών 
ποϋ εϊχομεν, έμβασμα δλικόν δρ. 148. Διαγραφές λόγφ άνωμάλου διανομής 
τοΰ φύλλου 20. Ημείς δμως έστέλλομεν άνελλιπώς τά φύλλα. Τί άνεκαλύ- 
ψαμεν λοιπόν; "Οτι δ κ. άντιπρόσωπος έκρατοϋσε είς τό κατάστημά του τά 
φύλλα. Αύτό τούλάχιστον βεβαιοΰται άπό τά 91 τεύχη ποΰ εύρήκε φίλος 
μας, εις δν άνεθέσαμεν νά έξακριβώση τί συμβαίνει. Πώς θέλετε λοιπόν νά 
προκόψη έπιχείρησις στηριζομένη έπί τοιούτων συνεργατών; Καί δμως τόν 
κ. Άθ. Μάνον, βιβλιοπώλην — διότι είς αύτόν όφείλει ή «Εικονογραφημένη» 
αύτήν τήν έν Θεσσαλονίκη καταντιάν της — μάς τόν είχαν συστήσει οί τά 
πρώτα φέροντες έν Θεσσαλονίκη ώς τόν δραστηριώτερον κ.λ. Άς τόν 
καμαρώσουν.

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΡΑΧΜΑΙ 1.200.000 ΚΕΡΔΗ
| Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών ... 400,000
| Παρέχονται κέρδη είς 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000

Έκαστον ακέραιον γραμμάτιου τιμαται 4, δυνάμενον νά διαιρε&ή εις 4 τέταρτα γραμματίου τιμώμενα μΐ&ζ δραχμής.

ΚΑ<8’ ΕΚΑΣΤΗΝ 
ΚΛ Η PUS IN

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣίΠΕΖΑΣί
Κάποια Μοίρα, ή Μοίρα τοϋ Κακοΰ, έφθόνησε τό μόλις πρό όλίγου 

άκόμη γεμάτο άπό χαράν άρχοντόσπητο τής Χαλκίδος, τοΰ Ίωάννου Πεζά, 
καί δ θάνατος άφήρπασε τήν 16 Δεκεμβρίου μίαν άπό τάς έκλεκτάς 
φυσιογνωμίας, αύτόν τόν άρχηγόν τής πατριαρχικής οικογένειας, άρχαϊον 
καί έντιμον δικηγόρον, πολιτευτήν δέ Καρυστίας.

Ό Ιωάννης Πεζάς έγεννήθη έν Καρύστφ τήν 25 Μαρτίου 1835, άνα- 
δειχθείς δέ ώς δικηγόρος, έξελέγη βουλευτής Καρυστίας κατά τάς περιό
δους 1879, 1880, 1887, 1890, ώνομάσθη δέ καί σύμβουλος τοΰ έν Χαλ-

«
Ό Δανειστής θυμωμένος.—Τή μιά φορά δέν είν’ έδώ δ κύρτος, τήν άλλη 

δέν είν’ έδώ ή κυρία.... τέλος πάντων ποιος πληρώνει έδώ;
Ό ύπηρέτης.—Κανένας. Αυτό είν’ ή άλήθεια.

«
Ή κόρη.—Νά τό ξέρετε μαμά, θά παντρευθώ μόνον δταν θά βρώ τόν 

άνθρωπον ποϋ δέν θά μπορώ νά ζήσω χωρίς αύτόν.
Ή μαμά.—Ή δυσκολία, κόρη μου, είναι νά βρής άνδρα 

μέ τόν όποιον νά μπορής νά ζήσης.

Κέρδη Λραχμαί • Έν δλφ
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ , 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5.000

1950 άπό 40 78,000
2000 200,000

κίβι ύποκαταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης καί 
βιετέλει άπό μακροδ τοιοϋτος μέχρις έσχάτων.

Ό νεκρός του έκηδβΰθη τό άπόγευμα τής 17 Δε
κεμβρίου μεγαλοπρεπώς καί μέ τάς εΐλικρινεστέρας 
εκδηλώσεις τής κοινωνίας τής Χαλκίδος, ήτις τόν 
προέπεμψεν έν συντριβή.

Ή «Εικονογραφημένη» συμμερίζεται τήν οδύνην 
τής σεβαστής δεσποίνης Map. I. Πεζά, τής θυγατρός 
του κυρίας Άννης Δ. Λάμπρου καί τοϋ γαμβρού του 
κ. Δημ. Λάμπρου, δποναυάρχου, τής κυρίας Μάγδας 
Ν. Πεζά καί τοΰ υίοϋ του κ. Νικ. Πεζά, Διαχειριστοΰ- 
Άνθυπολοχαγοΰ τής 'Επιμελητείας, καί λυπείται μαζί 
των είλικρινώς.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗι
Άρξαμένου τοϋ δωδεκάτου εκδοτικού έτους 

τής “Εικονογραφημένης,, καθίσταται γνωστόν 
είς τους έν Αίγύπτω καί έν 'Αμερική συνδρο
μητής αύτής δτι, ούδεις ανταποκριτής είνε άνε- 
γνωρισμένος, ούδέ περιοδεύων άπεσταλμενος.

Συνεπώς ούδεις έχει τό δικαίωμα νά ένερ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΖΑΣ

uHrArKYPA” X-
Εϊχομεν γράψει εις προηγούμενον τεΰχός μας περί τής δράσεως τοΰ νέου 

'Εκδοτικού Οίκου ή «Άγκυρα». Μέ μίαν διεύθυνσιν στιβαράν, κατανεμομέ- 
νην προσφυέστατα είς τμήματα, διευθυνόμενα ύπό ειδικών καί μέ ένα έπι- 

τελείον άπό τής πρώτες πέννες, ποϋ έχει νά έπιδείξη 
δ τόπος μας, μάς ύπόσχεται πολλά πράγματα. Μίαν 
ιδέαν περί τοΰ έργου της έν τφ έγγυτέρφ μέλλοντι 
δίδουν τά πρώτα βιβλία ποΰ έξέδωκεν. ’Ακούσατε: Ό 
Φακίρης Ν. Μείρου, Πριν άπό τόν Έρωτα Α. Τιναίρ, 
'Αθηναϊκά Διηγήματα τοΰ Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Τί 
πρέπει νά ξεύρη κάθε κορίτσι Β. Δανζέν, ΧαμένηΆγάπη 
Μ. Σερράο, Σκηναί τοΰ Βοεμικοΰ Βίου Ε.Μιρζέ, Μάγδα 
ή Εβραία Πολ. Δημητρακοπούλου, Άπό τά Ταξείδια 
μου Σπ. Μελά, Πώς νά περιποιούμεθα καί νά τρέφω- 
μεν τά παιδιά μας Λ. Χόλτ, Γυναικεία: Έπιστολαί 
Μ. Πρεβώ, De Profundis Όσκαρ Ούάϊλδ, Ό Βασι
λεύς διασκεδάζει Β. Ούγκώ, Τό Μυστικόν τοϋ Βοσπό- 
ρου Π. Δημητρακοπούλου, Δομβεϋ καί Υιός Κ. Δίκενς. 
Μανόν Λεσκώ. Όλα κομψά καί χρυσόδετα.

Ό καθηγητής.—Άν ήξερ' δ πατέρας σου τί κακός 
μαθητής έγινες, θά έστριφογύριζε μέσα στόν τάφο του.

Ό μαθητής.—Ό πατέρας μου ζή.
Ό καθηγητής.— Τότε.... δ παποϋς σου.

Έν Ά&ηναις. Τυπογρα<ρείον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη—10866.

Ή πρώτη κλήρωσις γεννήσεται τή 22 Φεβρουάριου (7 Μαρτίου) 1915, ή δευτέρα τή 26 'Απριλίου (9 Μαΐου) 1915, ή τρίτη τή 
28 Ιουνίου (11 ’Ιουλίου) 1915, ή τετάρτη τή 27 Σεπτεμβρίου (10 ’Οκτωβρίου) 1915, ή πέμπτη τή 29 Νοεμβρίου (12 Δεκεμβρίου) 1915 
καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1915 (13 'Ιανουάριου 1916).

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών, Ισχύοντα δι όλόκληρον 
τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν 
είς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

’Αμοιβαί, ών δέν έζητήΟη ή πληρωμή έντός 3 μηνών άπό τής κληρώσεως παραγράφονται υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Έϋν. Στόλου.
Ε’ις τοΰ; άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά τοΰ Υπουργείου τών 

Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος 
αύτών 15 τοϊς °/„, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τούλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις 10 τοϊς ",'ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμ
ματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοϊς %.

Γραμμάτια πωλοΰνται: Είς τά δημόσια ταμεία, ταχυδρομικά γραφεία καί λοιπάς δημοσίας άρχάς. Είς τάς Τραπέζας, είς τούς 
ΣταΟμάρχας καί Στασιάρχας τών Σιδηροδρόμων, είς τούς Διαχειριστάς τών Μονοπωλίων καί τά Πρακτορεία τών Έηιημερίδων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευάυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοΰ Έ&ν. Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, 

Ύπουργεϊον Οικονομικών, είς Άθτ’ινας. ο ΔΙΕυθυνων τμηματαρχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
(No-129)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΤΙΣΜΟΣ ΔΙ’ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ο ΔΙΑΥΓΕΣΤΕΡΟΣ - Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΑΜΙΑΝΤΑ * * ΒΟΤΡΥΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

(No —132)

χαρτοπώλειον ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ 
διάδοχος Α. ΠΑΛΛΗΣ & X1» 
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΗΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ----- —

.. — ·■_= ΧΑΡΤΟΠϋΛΕΙϋΝ 1ΔΡΥΘΕΝ ΤΟι 1870

Μεγάλαι άποΰήζαι χάρτου ‘Εφημερίδων, Συγγραμ
μάτων, Περιοδικών καί πόσης ποιότητος.— Μεγάλαι 
άποΰηκαι ειδών- γραφικής ύλης πόσης προελεΰσεως. — 
’Ατμοκίνητα 'Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων, φω
τογραφικών χαρτονίων, πένθιμου χάρτου καί φακέλ- 
λων.—Τμήμα ειδικόν διά σφραγίδας έξ ελαστικού καί 
μετάλλου ώς καί δι’ έπιγραφάς διά Ούρας (plaques 
imaillees).— Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών 
Δελταρίων. Δεκται παραγγελία, έκτελούμεναι τάχιστα. 
ΈξεδόΟησαν πλέον τών 2000 ειδών μέχρι τοϋδε.— 
’Ατμοκίνητου Τυπογραφείου μέ 10 πιεστήρια διά μι
κρός καί έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de Ville) 
ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαϋτας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών πλακών 

καί χάρτου Lumifcre & fils και τοϋ χάρτου Celloidine 
Δρέσδης.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜ1ΑΙΩΣ
(Ν°- 66)

ΟΡ0ΟΠΕΑΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΗΟ0ΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΦΗ
ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2

(έναντι τοΰ Ναού τής Ζωοδότου Πηγής)

TEAklOTEPON ΕΝ ΤΗ. ΑΝΑΤΟΛΗ.
ME IJ ΙΕ1ΕΙ0ΤΕΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΦΕΝ
ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΚΟΕΣΕΙΣ

ΜΟΝΟΝ

ΤΟ ΤΣΙ ΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Ε. ΚΑΖΑΝΗ
EBPliETSh ΕΙ ΤΗ, ΕΚ8ΕΣΕΙ ΤΟΤ ΒΟΡΙΟ

ΟΔΟΣ ΛΕΚΑ 21*  -1------

ΕΔΡΑ ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ

*

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΡΑΧ. 60.000.000

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ
* "ΑΘΗΝΑΪΚΗ,, ·

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Έν Πε,ραωϊ, θιοααλονίκη, Πάτρα.ς,Ίωαννίνοις, Βόλψ, Λαρίοση, Καβάλλφ, Κιχλάμα,ς, Τρ,πόλει, Χίψ, Σάμ.ρ, Σύρψ, ΧυνΙοις, Ήρακλείφ 
καί ΡεΟύμνω. — Πρακτορεΐον έν Μούδρω (Λήμνος).— Έν Κωνσταντινουπόλει (Γαλατά καί Σταμπούλ), Σμύρνη. Έν Άλβξανδρείρ, Καίρφ καί ΖαγαζΙκ. 

Έν Λονδίνφ (No 22, Fenchurch Street). —Έν Λεμεσώ (Κύπρου).
I 4. Στεφάνου ’Αντιπρόεδρος, I. Μποννιέ, Ι.ευίΛ Σύμβουλος, I. Ατληνογένης, Κ. Βερούνγχ, Σ. Ενγενίδης, 

ΔΙΟΙΚΗΤ. Σ.ΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Ζαρίφης. Π. Καραπάνος, Μ. Λάσχαρης, Βαρώνος Α. δε Νεφλίζ, Ε. Ροδοχανάχης, Σ. Φούντης.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεί πάσαν Τραπεζιτικήν έργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολές 
έπί χρεωγράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερι- 
κού καί εξωτερικού' έκτελεί χρηματιστικάς έντολάς’ έκδίβει έπιταγάς, πιστωτικά; επιστολές καί τηλεγραφικές εντολές πληρωμών έν τε τφ 
έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ' ανοίγει τρέχοντας λ/σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί ελάχιστων δικαιωμά
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, είς χρυσόν καίέπιταγάς (cheques) έπί τού έξωτερικοϋ ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς. 
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς 8 νόμισμα ένηργήθησαν, αίδέ είς έπιταγάς (chfeques) δμοίως αποδίδονται δι' έπιταγών (cheques) τής 
Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ' έξαμηνίαν άπό τής 1 Ίανοοαρίου καί 1 Ιουλίου 

έκάστου έτους. Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν λειτουργεί καθ' έκάστην. (Ν®+140)


