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flonuMimsmii ψτςιι
. Πάντεσ οί φυσιολόγοι καί φιλομαθείς γινώσκουσιν, ότι 
ή ζωή απαντάται πανταχόοε έπί τής γής καί έν περι- 
στάοεοιν αληθώς θουμασιωτάταις. Ούτε βήμα δέ δυ- 
νάμέθα νά βαδίσωμεν, χωρίς νά συνάντήόωμεν δεξιόθεν, 
αριστερόθεν, άνωθι κάι κάτωθι ημών μυριάδας όντων 
καί ζωυφίων, άτινα κάτοικούβι τήν γήν, ήτις ούδέν 
άλλο είναι ή μία εύρυτάτη δεξαμενή ζωής. Καί πραγ- 
ματικώς, έάν εξετάάωμεν έλάχιοτον χόρτον εν τινι κοι- 
λάδι, θά παρατηρήσωμεν αύτό κεκαλυμμένον από έντομα 
ή μικρόόια. Διά δέ τοΰ μικροσκοπίου άνακαλνπτομέν έν- 
ταόθα όλόκληρσν πάλιν, συνοικισμόν, θαυμάσιου μικρό- 
κοομον, διαίιούντα εκεί, γεννώμενον, θνήσκοντα καί 
πολλαπλασιαζόμενον, έν άκαταλήπτω καί θαυμαστή τα- 
χύτητι. Τουντεΰθεν δέ προφανώς συμπεραίνομεν τί γί
νεται έπί τής καλυπτούσης τήν σφαίραν μας ίλην φυ
τείας.

Έντός τών έπί τής έπιφανείας τής γής κυκλοφορούν- 
των γλυκέων ύδάτων όμοίως ύπάρχουαι θαυμασιώταται 
γενεσί οργανικών, οντων. Χωρίς ν* άναφέρωμεν έν- 
ταϋθα περί τών ζώντων φυτών καί ζώων έν τρις ύδαοι 
τών ποταμών και ρυάκων καί άτινα είσίν όρατά διά γυ
μνού οφθαλμού, έάν λάόωμεν σταγόνα ΰδατος καί έξετά- 
οωμεν αύτήν έν τώ μικροσκοπίω, θά παρατηρήσωμεν καί 
έν ταύτη πληθώραν μικροζωύφίων, άτινα μολονότι δια- 
φευγουσι τήν άντίληψίν μας, ένεκα τής καταπληκτικής 
σμικρότητός των,έν τούτοις δέν τοϊς λείπει ή ζωή μετά 
τής ζωηρότητος καί ένεργείας, τής άπαιτουμένης έν τή 
φυσική οικονομία. Όμοίως γνωρίζομεν, ώς έγγιστα, τούς 
κατοίκους τών θαλασσών* χωρίς δέ έπιοης ν’ άναφέρω
μεν τους ορατούς ήμίν τοιούτους, οΓσν ίχθεΐς, ζωόφυτα, 
κογχΰλία κτλ. άπειρα έτερα μικρό&α, αόρατα τοϊς γυ- 
μνοΐς όφθαλμοίς καταπλημμυρούσι τά υδατα ταύτα, ού
τως ώστε, μία σταγών έξεταζομένη μικροσκοπικώς, απο
καλύπτει ήμίν αναρίθμητα σχετικά μικροζωόφια.

Διά νά λάθη τις ιδέαν περί τής καταπληκτικής ποσό- 
τητος τών υπαρχόντων καί ύπαρεάντων τοιούγων μικρόν 
ζωυφίων έν ταΐς βαθείαις λεκάναις, ταΤς καταλαμέανου- 
οαις τά τρία τέταρτα τής γής, θ'άναφέρωμεν μόνον έν 

,άξιοπερίεργον γεωλογικόν φαινόμενου. Άπαντες οϊ πρός 
οικοδομήν χρησιμεύοντες λίθοι, άπαντα τά τιτανώδη 
εδάφη, τά άποτελοϋντα τά όρη καί τά έκ κρητίδος υψώ
ματα, βυνίστανται άποκλειοτικώς άπό συνηθροισμένα 
συντρίμματα καί λείψανα κογχυλίων όστράκων καί μαλα
κίων, άτινα έπλήρουν τήν λεκάνην τών θαλασσών κατά 
τούς πρωτογενείς καί μάλλον άπομεμακρυσμένους χρό
νους τής σφαίρας μας. ’Αφού δέ ή ζωή υπήρχε τοοού-
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τον διαδεδομένη έν ταΐς θαλάσσαις τότε, δέον νά ύφί-ί; 
σταται σχεδόν ομοίως καί οήυερσν,καθόσον αί σύγχρονοι . : 
συνθήκαι τής φύσεως δεν διαφέρουοι όής.^^ήέ.ίίφΜίίήκΐίΐ^

Ό περιόάλλων ήμδςάήρ είναι ώβαύτώσ^εκί^^-'φΐίο^^ί 
ρυτάτη ποικίλων όντων. Μολονότι δε φαίνεται καθαρός 
καί διαυγής, δέν είναι τοοοϋτον ζωηρώς πεφωτισμένος,. 
ίνα δυνάμέθα νά παραΤηρήόωμεν πάντα τά/έύ πζΓΓψδιάτ^?·?; 
πλέοντα καί υπάρχοντα ξένα σωμάτια. : Έάν .δέ,εΙσμ-·5; 
γάγωμεν ακτίνα φωτός, δέσμην ήλιακής λάμυεως i-j ^ivtii-fc 
καλώς κεκλεισμένω καί ακοτεινώ δωματίω,^ά πσρατη-.' : 
ρήσωμεν φωτεινόν ολκόν, έκτεινόμενον κατά ..μήκος αύ-*-..?ά 
τής καί πεπληρωμένον έκ μικρών πλεόύτωνφιιί^^ίήίήί^ι^Ρ 
ελαφρών, ευκινήτων καί ποικιλλομόρφω>γ··άτί^’.'<^νώ«ίί^^ 
τέρνονται κατά τάς διακυμάνσεις τοΰ όερώς

Ό δέ φυσιολόγος κ.- Τυνδάλλ, φντίσας 
κοϋ φωτός μίαν τοιαύτην στήλην άέρος,'άνέΰάλίψέ 
γεώνας ολοκλήρους εντόμων, διαόιούντων έν ·τή ·αερώώί·Κί\υ 
δει ήμών στμοςίφαίρα καί ότι ή κόνις αύτη τών μικρό-- .
ζωυφίων υπάρχει απανταχού τής γής, ένθα νσίσταΤτι ' 
όήρ-

’Αλλ από τίνος ουσίας βυνίστανται αί κάνεις αυται; ,- 
ΆποΤελαϋνται σχεδόν καί’ ολοκληρίαν άγιό ςωίκών όν
των, μικροσκοπίων (κρυπτογαμικών) φυτικών σπερμά
των ή κατωτέρων ζωικών ώοϊδίων (ζωοφύτωνή Ό δέ 
κ. Παστέρ έπιτυχφί ευρεν, ότι ή διαόαλπισθεΐσα αύτό- . 
ματος γένεάις, περί ής τοσούτον πάταγος κατα-τούς 
τελευταίους τούτους χρόνους έγ'ένετο έν Γαλλία καί : 
έν άλλοις Κράτεσιν, όφείλεται είς τά όργανικα ταύτα 
σπέρματα, τά πληροϋντα τήν ήμετέραν ατμόσφαιραν και 
τα όποια πίπτοντα είς τούς έγχυματισμούς τών φυτών, 
γεννώοι τάς εύρωτιάοεις καί βλαστήσεις, ας απεδωκαν 
είς τήν αυτόματον γένεσιν, ήτοι είς πλάοιν τής ζωής 
άνευ αίτιας καί σπέρματος. Πλήν άπεδείχθη πλάνη οι- · 
κτρά αύτη, καθόσον πάσα ζωική δύναμις, πάν όν κεκτηται 
συγγενείς, οΰς ολίγη έπιστημονική προσοχή δεν δυνα
τοί ή ν' αποκάλυψη.

Τά άποκαλούμενα παράσιτα ζώα καί φυτά παρέχουσιν 
ήμίν έτερον τεκμήριου τής πλημμύρας τής ζωής, ήτις 
ύφίβταται έπί τής γής. Καλοΰμεν δέ ΛαράσίΓα, τά 
έπί τών άλλων ζώων ή φυτών ζώντα ζώα ή φυτά καί ' 
διατρεφόμενα έκ τής ύλης του αναγκαστικού τούτου ; '.· 
ξενοδόχου των. Καί τά μέν μαστοφόρα ζώα έχόυοιν 
έκαστον τούς παράσιτους των, ήτοι τόν ψύλλον, τόν ; ί 
κορέον, κτλ. ό δέ άνθρωπος έχει τήν φθείρα, τόνψύλ- 
λον, τόν δερματοδύτην. ‘Ομοίως έκαστον ψυτόν έχει 
τόν παράσιτου του. Ό δρυς παρέχει άσυλον καί Τρο-- 
φήν είς λειχήνας, είς διάφορα κρυπτόγαμα, "Ωστε ή 
ζωή ενταύθα εγκαθίσταται, αναρριχδται επί τής ζωής.

Άλλά καί αυτοί ουτοι οί παράσιτοι έχουοι τους ιδιαι
τέρους αύτών παράσιτους, ήτοι μικρότερα έτι αύτών μι- 
κροζωύφια, τοσούτον δέ μικρότερα, ώστε μόνον διά τού
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,μικρβόίιβπίφύ;ϊίπκρίνίνται. Παρατηρήοοτε ©ιά ιού μ«ρο- 
οκοπίόυ esc ψύλλόν τινά καί θά έιιπλσγήη. ΠΒρατηρόΰν- 

'. τες επ’αύτού έτερον παράοιτον έγκατεοτημένον καί διά. 
τρεφίρενόν έκ τής ούοίβς εκείνου. Ώς βλέπετε, τά λεί
ψανα τής τροπής τού πρώτου,χρηοιρεύουοιν είς διατροφήν 
τού δευτέρου καί ειτα τού τρίτου.Ούδέν άπάλλυτοι,ούτε 
μίνει άχρήοψοποίητον έν τή φύσιι. Ή αυτή τροφή τοΰ 
ενός χρήοιμιύει ύπολειπομένη, διά τόν άλλον. Ούτ,ωΐ ή 
επιφάνεια τής οψαίρας^υας,τά γλυκέα καί αλμυρά ύδατα, 
η ατμοοφαιρα μας οΰτή, κατοικοΰνται υπό αναρίθμητου 
πληθύος όντων. Άποτελοΰοι 8έ πάντα ταΰτα άπειρομέ- 
γ'εθες άγγεϊον, εν ώ συνεσσωρεύθη έν οτενωτάτη ουνα- 
φεία ή ζωή.

Άλλ’ ή γή. ό άήρ καί τά ΰδάτα δέν είναι τςΓ μόνα 
κατοικητήρια τής ίωής, ούτε τά μίνα τοπεΓα τής φύ- 
αεως, διότι πέραν τής ατμόσφαιρας εκτείνεται έτερός 

; Tic χώρος, ©ν «ί αστρονόμοι καί φυσιολόγοι γνωρί’.ουσι 
καλώς καί ώνόμαοαν alfiiea ή πΛανηΐιχον aWifa.

Ή ατμόσφαιρα τοΰ ήμετέρου πλανήτου έχει ύψος 30 
εως ^0 μόλις λςύγσς, πέραν δέ τών y—8 χιλιομέτρων 
ύπερανω τής γής, ο άήρ εϊναι τοοοΰτον αραιός, ώστε 

- δέν δύνάται νά χρηαιμεύαη είς αναπνοήν μας. Έτι δέ 
υψήλότε,οοντών 8 χιλιομέτρων άραιοϋται βαθμηδόν 
περιοαότερον, έως ότον έντελώς εκλείπει. Διά τούτο τά 

. άερόστάτα δέν διζκανται ν’άνυψωθώσι πέραν τοΰ ύψους 
τούτον, ό δέ Σπινέλης καί ό Σίδερ διελθόντες τά όρια

■ τούτα τή 15 Άίριλίου 18y6, εύρον οίκτρόν θάνατον.
Ή ήμετέρα άτμόοψοιρα περαιοϋται είς ύψος 3ο—ηο 

λευγών (ι 2ο— ι6ο χ'λ.) ώς ειπομεν, μετά δέ ταύτην 
• έρχεται ο υπό τών αστρονόμων καί φυσιολόγων καϊου-
■ μένος αε^ήρ..

Ό αιθήρ είναι άήρ ρευστός, είδος αερίου άναλόγου 
πρός τόν άτμοσφαιρικόν μας αέρα μάλλον ήραιωμένος καί 

,έλαφοότερος τούτου καί περίόάλλει σύχί μόνον τόν ήμέ- 
τερον, άλλά καί πάντας τούς άλλους πλανήτας. Έτι δέ 
ενυπάρχει έν άπαντι τώ διαστήματι, πληροί τό διαχω- 
ριίον τούς πλανήτος χάος, ώς καί άπάντο τά ουράνια 
σώματα, κομήτος κτλ. οϊτινες κυκλοφοροϋσι πάντοτεέν 

. τώ αίθέρί -
.Μέχρι τινάς ένομίέετο, ότι πέραν τού περιόάλλονίος 

ϊή'νΟν. Οφαίραν ατμοσφαιρική άέροί, ούδέν όπήρ- 
ί’λ^ν Ί te άιτολύτως κενόν. Άλλά κενόν ούδαμοΰ τής 

,· |?°£ω<: ,ύήαρχφι, ιό δέ δισατημα κατέχετοι πάντοτε 
-•■ύπό τίνος, είτε ύπο τής γής,είτε ύπό' τού.ύδάτΟε, είτε ' 
•viptp τοΰ'ατμοσφαιρικόν'άεροε, είτε τέλος ύπό τού jrJa-

Είπόμεν ανωτέρω, ότι ή ύωή πλημμυροΤέπί τής γής 
£■-· ,καί έν τώ άέρι. Άλλά καί ό συνεχόμενος τή ήμετέρα 
Ιίΐ άτυςομαίρα αιθήρ, «άτοικείται ωσαύτως ύπό ζωϊκών 

' ίντωνΙδού ζήτημα, όπερ ανδεΐς επιστήμων έλνόεν. 
ίϊί<®ά ήτό ίέ καθ' ημάς λίαν άπορον, ένώ ή ίωή έκχύ- 

Mwvi Aiisb βύτώί είπείν, έν τοίς ύδαοι καί έν τώ άτμοοφαι- 
ρικώ αέρι, να άπουσιάύη απολύτως άπό τοΰ συνσφοΟςτφ 

“Wpi αιθέρας. Ωοτε ή λογική συντείνει κοιτά πράγ- 
ηίίατά πείθουοι νά παροόεχθώμεν ότι ό αιθήρ κατοικείτοι.

Άλλ’όήοίοΰ είδους όντα ίώαιν έν τώπλανητικώ αί- 
, ,. I τά ότερόχ^ρωΛα όνεα,

ήτοι οί όποθανόντες έν τή γή άνθρωποι, δηλαδή οί ψυ- 
,«:ί ήμών. Φροναύμεν, ότι μετά θάνατον κοί τήν διά- 
•λυαιν Τοΰ άνθρζιπίνου σώματος, ή ψυχή αύτοΰ άπομα· 
τούνετοι έκεϊθεν καί μετοόαίνει είς τας αίθερείους χώρας, 
τας περιθσλλούοσς τόν ήμέτερον πλανήτην, οπού λαμ· 

ί^άγει ετερον σχετικόν μετασχηματισμόν. Ή διαδοχική 
δέ' αύτη μετάόάόις τοΰ ανθρώπου άπό τού ενός δια
μέσου είς τό έτερον καί ή μεταμόρφωσίς του έν τώ άτμο- 
ρψαιρικώ άέρι καί έν τώ οιβέρι, δέν έχει ούδέν τό παρά
δοξον ή τό ανώμαλόν, άλλ’ ούτε καί άντιοτρατεύεται 
είς τούς,νόμους τής φύσεως, ώς θά ήδύνατό τις νά νο- 
μίδή. 0Ηώθλόγ·ρι καλώς γινώσκούσι καί δύνανται άσφα- 
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λώς νσ βπόφίνθώάιν, ότι παρά τ$Τ< έντορφ.ις ή διάίαοις 
τσύ αύτού ζω&υ διά μέοόυ δύο δεβδοχικών διαμέοων, 
ήτοι δια τοΰ υδβτχ καί του «ρός είνε ουνηθεστάτη. 
Μεταξύ τών διπτέρων,ήμιπτέρων εντόμων κτλ.ύπάρχούοι 
πολλά είδί), ί£ ων κάυπαι τινες καί αί νύμφαι είοίν ένυ
δρα, ένύ το τέλειον έντομον είναι εναέριον. Καμπή 'δέ 
καί νύμφη ως έντομον ζ·ή έν τώ νδατι, ειτα δέ μετσ> 
μορφουται, απ:κτά πτέρυγας καί μεταδαίνει νά ζήοη εν 
τώ αέρι.

Παρετηρήοατε βεβαίως πολλάκις τήν πτήοιν τής 
Δεσποινίδας (έντομον νευρδπτερον) καί θά έθανμάοατε 
τήν ευκίνητον καί άλλύκοτον αύτής πορείαν μετά των 
τοοούτων αυτής χαριτωμένων κινήσεων. Ίδατε πώς 
αναπήδα άπο φυτού είς φυτόν καί άπδ τόπου είς τόπεΠ*, 
ότέ μεν κατ’ ευθείαν βαίνουοα, ότέ δε κυκλιδόν, καί 
αίφνης υο βέλος επιτιθέμενη κατά τής τρεμονσης λείας 
της. Μή νόμίοητε, ότι Το εναέριον τοντΟ δαιμώνιςν 
τών εξοχών μας είναι άρχήθεν κάτοικος τοΰ άέρος. Ονχί 
διότι εγεννήθη καί έίηοεν έπί έτος καί πλέον έν τοϊς 
κόλποσις των ύδάτων. Εΐρπεν ως ακώληξ φαιός καί στυγνός 
είς το βάθος τών ποταμών ή τών δεξαμενών καί μόλις 
μετε^ιορφωθη καί έγένετο έντομον τελειότερου, άνήλθε 
καί άπεπτη έν τώ αέρι. Έάν δέ και πάλιν όμως πέοη 
έντω ύδατι, το παλαιόν τον αυτά διάμεσον δέν τήν 
όψελεΐ, άλλ' εύρίοκει άοφυκτικον έν τή γενεθλίω της 
τούτη ^ωρα θάνατον.

Ό κυνωψ καί ^τά άλλα δίπτερα έντομα, δέν υπήρξαν 
πάντοτε έν τω άέρι. Ώς δέ ή Δεοπινίς καί ο κώνωψ 
γεννδται καί αυτός έν τω υδατι καί ζή ως ή κάμπη καί 
ή νγμφη εν τουτω· μετά μακράν δέ έννδρον διαμονή?, 
μεταμορφοΰταί όλοτελώς, αναλαμβάνει πτέρυγας καί 
άηοσπωμενός βιαίως έκ των πεδών καί σπαργανών ταυ 
ανέρχεται καί πηδά ώς μανιώδηφ άσωτος έν τώ άέρι.

Άλλά άί μεταμορφώσεις αντάι δεν άπάντύνται μόνον 
έν τή τάξει των εντόμων ως·κα| το διπλόΰν τόΰτο Ζωι
κόν διάμεσόν διότι καί τά βατράχεια ύώσι κατ’ άρνάς ως 
γυρίνοι, άμορφα ερπετά,έν τώ ύδοτι και ε’τα ώς βάτρα
χοι έπί τής γής.

Ούτως έχόντων λοιπόν τών πραγμάτων δέν είναι πο
σώς απίθανου καί ό άνθρωπος, άφοΰ ζήση έπί τινα χρό
νον έν τώ άέρς νά μεταμορφώταικαί νά μεταόαίνη έίς 
νέον διάμεσον δέ νά έξάκολούθή νά ζή, χωρίς ν’ άπόλ·- 
λυά· τήν ιδίαν άτομικότητά του, το πρώτον Του έγώ. 
Δυνάμεθα νά ε’ϊπωμέν μάλιστα,:ότι ο άνθρωπος ώς άν* 
θρωπος εΐναι ή κάμπη ή ή νύμφη τοΰ ύπερανθρώπου 
όντος.

*Η χημική σύοτασις τοΰ πλωνητικοΰ αίθέρος διατε- 
λεϊ έτι αγνωοτςς ήμΤν, τά δέ αστρονομικά φαινόμενα 
περιορίζονται μόνον είς τήν απλήν πραγματικήν έκδήλω- 
αιν αυτών. Μόνον δέ δύναταί τις νά ειπη, ότι ό αιθήρ 
δέν περιέχει οξυγόνου. Ό δέ αστρονόμος Angstrom εκ 
παρατηρήσεων ίου έπί τοΰ βορείου σέλαος όποδοικνυει, 
οτι τά διάμεσον τοΰτο δέν είναι ούτε όξύγονον, ούτε* 
άζωτου, ούτε ύδατμός, ούτε ανθρακικόν -οξύ. Δέν θα 
ήτο παράδοξον σμως νά ουνίστάτο ό πλανητικό? αίθήρ; - 
έξ ύπερόολικώς ήραιωμένου υδρογόνου'αερίου, δηλαδή 
αερίου ελαφρότατου, ελλείψει πάσης Πιέσεως. Είς τήν 
ύπόθεσιν δέ Ταύτην άγονσιν ήμας αί αποκαλύψεις τοΰ 

. Ίάνσεν καί ·τοϋ Λοκυέρ, οϊπνες παρετήρησαν κατά τάς 
τελευταίας ολικός εκλείψεις έν τάΤς Ίνδίαις, ότι στρώ
μα έξ άναφλέκτσυ ύδρογονου αερίου περ,όάλλει τόν ήλιον.

Πάντες οί λαοί τής ύφηλίου ώνομάσαν τό πέραν τής 
ατμόσφαιρας διάστημα ούρα νύν. Ώστε έν ούτω τώ 
ούρανώ κεΐται ό αιθήρ καί έν αύτώ τώ αίθέρι καθ' ^μάς 
μεΤαθαίνουσιν όί άνθρωποί ,άπρθνήσΚοντές. Επομένως 
συμφώνοΰμεν πληρέστατα καί |ΐέ τήν δοξασίαν τον λάοΰ 
Αί δοξασίαι δέ αυται, πεποιθήσεις καί προαισθήσεις εί
οίν ,ώε έπί τό πλεΓοτσν τό απαύγασμα τής ασφίάό κα» 
συνεχούς παρατηρήσεως τής διαδοχής τδν άνθρω«(νων·

■'τ

γ^ν^ών. /Αηβλυϊφέ θε *φί ομόφωνέ πά^άδ©οι< πάάών 
τών χωρών ένξχει και τήν βαρύτητα κάί τήν αξίαν £«ϊ- 
ατημονικόΰ κύρβυζέ Συμφώνων ταύταις as μάλλον $ια- 
δεδομέναι νεύτεpat θρησκείαι, © Χριοτιανιαμαζ, ο Bou<k 
διαμάς καί © Μωαμέθανιομος έν αύτώ τώ ίδίφ ovpar<p 
τιθέάαι τήν διαμονήν των εκλεκτών τ©ΰ Θεού. '

Ούτως ή έπιatήμη,αί Παραδόσεις καί αί θρησκείαι σνμ- 
φωνοΰαι πληρέστατα, ©τ< έν τώαίθέρι ο Ουρανός I

(Έκ «ον Lendeniatu de la Morl «ον Loan Figaier)
Φ Π.

(ύπό τού κόμητος MarincOUft) 

Ά|«ροΐ'ται τώ άατρφ κνρίφ ΛΑΖΑΡΙΔΗ, 
, Έν Σοφί^

13« η^Οηγ. fuXXfty).

τής μικρΑς ταύτης άστειότηto?.
••’Επειδή «ίμεθα μετ’αύτής ετι τήν ένδεκα την ώραν, 

τη αιθούση, δτι τό εκκρεμές τής εστίας έσταμάτησε» αί- 
φνιδίως πρό ήμών, την προρηθείσαν ώραν, παρομο!α χατα· 
ιρορά δέν είχε θέσιν.

• Εϊχο«εν άναγνώσει χαί ακούσει νά όςηγώνται, δτι τά πνεύ
ματα δίδουβιν ακόμη αισθητό τέρα τεκμήρια τής παρουσίας 
των, οτι έ'ν τισι περιπτώσεσί καί συμφώνως πρός τινας συν· 
θήκας καθίστανται δρατά καί άπτά καί δτι τέλος ήδύναντο 
νά άπομιμηθωσε τά ύλικά όργανα τών αιβθήσεων.

’Επί τοΰ άνΐικειμέν&υ τούτου ήγίρθη ε’τι «τέρα συζήτησις. 
Ή κυρία...έζαδ«λφη μου, μήτηρ τής Παυλίνα^ καί ή θειχ 
μου κυρία . . , οεεκηρυττον, οτι το πράγμα ητο αδύνατον, 
διότι, βλεγον, τά καθαρά πνεύματα, μη εχοντα σώμα, δέν 
δύνανται νά έμφανισθώσι δι* ουδενός αισθητού τρόπου είς 
ημάς.

— Δυνά^βθα πόντο τι πιιριθώμιν, έπαϊίλαβιν 7> 
Πίυλίνα, ήτκ μβτβδίβασ» τήν Ιρώτησιν <ιβ τό πνεύμα τής

Ήσαν δύο μ, μ. ωραίος 06 φθινοπώρου βφώτιζιν
άπ*έτως τήν αίθουσαν.

— Κλιίσατι θύρκς, θυρίδας καί εξώφυλλα, δκτέχθημ*’'·
— Να άρωμιν καί τάς χ^ρ«; ίκ τής τραπέζης ;
— Τό πρβγμά είναι άδιάφορον.
Τά πάντα ίαλύσθησαν, ό δέ θάλαμος εβυθίβθη <ίς πλί- 

ρ«ς σχεδόν βκόεο?. Παρά τάς προσπαθιίας μας όμως τοΰ να 
κλίίσωμιν «ρμητιχώς τάς εξόδους, ύπήρχβν πάντοτε ύπό 
τας θύρας χαί ,ιίς*τάς συνενώσεις τών εξωφύλλων τών θυ* 
ρίδων μικραί όπαί, αΥτίνες έξεπεμπον ταινίας φωτός διά με* 
σ»ν τής πυκνό τητος του σκότους.

Εϊμεθα ?ξ πρόσωπα, όρθια εστάμενοι έν τ^ αιθούση, εις 
άπόστ«σίν τινα τά μέν τών δέ, ή κυρία . . . ή θιία μσυ, 
ή Παυλίνα, νέον τι άνομον, |λΐχρά τις κόρη καί έγώ.

Ύπήρξί βαθεΐα σιγή. Μετά τινας δε στιγμάς ήχούσαμ»ν 
είς τόν τοίχον, πρός το μέρος τής θύρας, χτύπους κατά 
πρώτον ασθενείς καί μεμακρυμμένους, ως έκείνους, ούς άπ<- 
λαμβάνομιν ίν τοϊς ίπίπλοις, ειτα δε «φάνηααν ταυτοχρό
νους πλησιάζοντβς πανταχόθεν. Κατέστησαν δε οΰτω τα
χείς καί πνχνοί, ώστε ή οικία εφάνη ταρασσομένη έχ θε
μελίων, ώς βληθεΐσα ύπό κτυπημάτων κριού. Ή μικρά κόρη 
εξέβαλε κραυγήν, ή θεία μου και ή κυρία . . · ήνοιξαν άπο
νο μως θύρας καί παράθυρα καί δ πάταγος επαυσεν/Η θεία 
μου συνεκρατεϊτο καλώς, καίτοι ώχριάσασα, Ή δέ Κυ
ρία. .,τ^το λίαν συγκεκ'νημένςι. Πρέπει *ά όμολογήσωμεν,οτι

(Γμιθβ χατ®·γ.Τ6ώ μβΛον
Ί»ύ' •ί'*.. ,όύύ.ίψ ίι ή [Ζάρτυ^ί» ·.;: - ' ·,.
Η Gel* μου, Κυρία *. . γ χαί νέδ

ποτέ, πλήν δ άδίακόπωζ πλησιάζων θάρλ^ος 
Ή Πχυλίνα έιδι, λέγει, ιυδώκρίτωί σ^χήμ κ
διά τής θύρας ώλίβθησε κατά μήκόό.'Τήε-Άίθόυσης·... 
διβμενε' στίγμα? .τινα?, ' επιπλέον τον'· .άδάφούςί', '.’Η'.μιχράς’*:: :̂ 
ίιόρη είδε τό αύτό καί ήσθάνθη άμυίρώζ τήν επσφην χίΓτ 
ρός, Τότε ήτο όπου άνέκραξε μετ’ Η^λτρ^ίι^^^

Ός πρός ιμέ, ίστάμη» πρό τη^.ΠάίΔ^ύχ$.ψ' 
ναντι τών παραθύρων κχί εΐχον έγώπιδν.μού τάς δίίήΑΐδα^^^ 
τοΰ φωτός, είσχωροδντος .διά τών διαπεραματώί. 
δων. Αίφνης είδον τάς άχτινας ταότ^ άμύίυρρυμένας^ 
πρό αύτών νά διήρχετο σώμα μάλλον καί >ήττον 
καί διίκρινα είδος ομίχλης φαιάς,. δ|ίοί^σχεδόν 
σκολλουμένη είς τά χόρτα καί τούς λειμώνας, κάθ *.'ην«·ϊιγ^!<·:ϊ?ΐ 
μήν άναφαίνεται ό ήλιος.

Έκαθήσαμεν τότε είς τήν τράπεζαν. ; ' ■
— Ήλθον, είπε τό πνεύμα. ...

Δ ια η δέν είδομβν τίποτε ; ήρώτήίταν αί. χυρίαι,,
— Ήτο ύχι αρκετόν σκότος καί όλίγΟν ύγρόν/ ..'· .· 
Τά πειράματα ταΰτα δέν βπανιλτιφθήσαν,διόήι .θαεπρα*·’’’ 

ξένουν πολλήν έντυπωσιν εϊς τινας έξ ημών. ·.■ .·
Πλέισται προσπάθειαι γινόμενοί μετ’άλλων προσώτίώ*"λ i,; 

δέν εσχον δι’ ιμέ τουλάχιστον ούδέν αποτέλεσμα. '
Τήν φοράν ταύτην εόρισκόμεθα οιΑογενειακώς καί *ιχθλί.·λ·^ 

μεν νά κάμωμεν μέ τόν παν αιώνιον φλύμρρν, δστιςεκα- 
λειτο Διά τής γράφίδος, ή* ί^ράτει ή Γα€ρεί
έλλα, μδ< ανησυχεί με ,πάς.καχάς ,Τθυ*,«ά?«Μήτάς. -·

— ’Έχεις, δίκαϊον»' «ϊπον, νά μάς επάν^άρ^ή& 
είσαι «νεύμα, κατώτερον, .χάτα τήν ηθική* κλίμακά,
ξις αΰτη πηγάζευ έκ τής. άγν.οίας . σου.:'.κ«1 /rife, β 
τητός σου· άλλά καί σε θεωρώ, νλικώς επίσης, .ίδύνάτον·^^ 
καί δέν θα ήδύνασο μάλιστα νά φανερωθεί δι ’ αισθητού^ Χ.'ί,· 
φαινομένου.

Ό καλλιτέχνης ούτω τεθείςύπό δυσπιστίαν^ ;μάς ά'ήγ- Ι :,. 
γειλεν, δτι αντήν τήν νύκτα θα ειχωμεν: ςίδήβεις αύτόΰ^.^ϊ^. 
Καί όντως μέγας κρότος, μας.αφύπνισε, τήν,.δ.ήν τής^πρωιας..·..*;^ 
Είδον δέ ό’τι εικών τις <ίχ.ιν αποκαθηλώθή.Ήτ© είκών · σύγ* 
γινούς τίνος άποθανόντος προ πολλςύ. Βαρυτάτη ού,σα ί*ρα->’ ·* 
τεΐτο ύπό ήλον έμπβπηγμενον έντός τού τοίχου- Διά. ·,'ίά.^·\·' 
εξέλθνι έκβϊθεν ιχρειάζετο δύναμις έκ τών κάτω πρός τά άνω. 
• βά δώσω τελευταίου δείγμα τών φυσικών τούτων έκδη- ·: 

λώσεων, διότι θά ήδυνάμην έπ' αόριστον νά αναφέρω τΟί- - 
αύτας, και μοί φαίνονται άρκεται αύχαι, όπως αποδείξω, ■ ■ 
οτι at’ urraraxJavcixai κινήσει, at Αναπόδεικτοι ίδέαι και ι 
άλλαι έπιστημονικαί θεωρίαι δέν είναι μέν άποδεικτικαί εν- ·. 
ταυθα, καί ότι πρέπει τις ν* άποδιχθή τήν ύπάρξιν νόημά-?-,;] 
νω> όντων, ανεξαρτήτων ημών, όντων, ατιΜα καί άποκά-- '?·?· 
λ ου μεν πνεύματα.

Εκκλησιαστικός τις γνώριμος, άποθανών πρό πολλών'? 
έτών, ήλθε νά δμιλήση μεθ’ ημών, οιά τής τραπέζης. Ώς 
άπόδε^ξιν δετής ταυτότητάς του, μας άνέμνησε πιριάφα- : 
τικά τινα, γνωστά ύφ’ ήμών μόνον,

— Θέλω νά ίπόνίδω τήν Κυρίαν Γαδριέλλαν, είπε, διότι 
τήν ήγάπων πολύ,

— Καί έμβ; ήρώτησα,
— Σέ Υποστρέφομαι, διότι μέ ενέπαιξίς είς............

ενταύθα ό τίτλος τοΰ μικρού επεισοδίου, καθ ’ δ όντως ιίχον 
φαντασθ^ πρόσωπον γελοίο ν εν τώ δποάρ άνεγνωρίζετο.

—θέλεις νά μέ βλάψης ; καί τήν συγγνώμην τών ύβρεων t 
τί την έκαμες; Είναι λοιπον αληθές, οτι κ« σείς οί ίβρεις 
έκδιχειαθε ;

— Σιώπησαν, σε άποστρίφομαι, έπανελάμβανεν,
— Ίδού, αγαπητέ μου άόβά, οτι κακώς ώχοδόμησες είς 

τόν πρότερόν σου κόσμον καί έγώ ενόμιζον, οτι έκ τοΰ νέου 
θά έκρινες ύψηλοφρονέστερον τάς δυστυχίας τούτου.

Είς τούς λόγους μου άπήντα πάντοτε δι* νθρεων, καί 
βαναυσοτήτων μετά σημείων οργής.



Μ·
Cj;':

».

Πρεχει >ά ειπω, δτε ή »ν<υματ«ήόργή,όίό?ανα5τηέχ- 
. οήλουται δςα μέσου τής τρχπέζης, έκφερετσΑ &ά ^.υίω» χπΰ. 

πω*#,  ήτοι τδ σκεύος όρθουται, κλίνει,ζώστε νά πεσγ επί 
τόύ έδάφους κκι ζηττ^ νά κτνπήση &ά τοϋ ποδός τό άπα- 
ρϊβκον τίρ π·εύμάτι άτομο» - '

*Τ Γ“?Λ“ ώίΡ<£«ς ««?««.
/«γωγος ζ»ης. .

Ό άδ€άς ... . ή τδ κακοποιόν πνεύμα, 5περ ςλάμβα»*  
το ονομά τόν, έπέμβνε νά τελείωση μ« εμέ καί νά συνο- 
μιλήσαμε τήν Γαβριελλαν. ‘Ορίσαμε» πρός τούτο τή» δευ
τέρων ώραν της πρωίας.

Τελείως αφυπνισμένος, άνεγίνωσκον είς την κλίνην μου, 
οτε ηχούσα ευδιαχρίτως την θύραν του δωματίου τής Γα- 
βρι»λλας άνοιγομένην ήβύγως. Τά δωμάτια ήμών ιύρίσκοντο | 
παραπλεύρως καί «ϊχβν άφήσγ τήν θύραν μας ανοιχτήν· άπω. 
<ερω ήτο τ® δωμάτιον τής θυγατρός μου, ήτι; καί αύτή 

' «V «Ιχ< κλείσε τήν θύραν της.
.·>/ Ή Γαβριέλλα •ίχτ*  *Κ  τ* δωμάτιό» της τό τελευταίο»
#μώ» τέχνίτ, ήλ«ί«< ες «τών, δττρ ήρώτησε:

— Μαμμά, διατί έγείρισθε ; τί ζητείτε ;
Ή Πρεσβυτέρα ήμών θυγάτηρ μίς είπε τήν επαύμον οτι 

μή ενθυμούμενη πλέ«ν τήν Ηίσκεψι 
μη πίστεύουσα είς τήν επίσχεψίν του,ήτο 

';$« δ κρότος Tifc άνοιχθίίσης θύρας, τήν

κ» -τού πνεύματος, χκί 
βχεοόν κοιμισμένη 
άφόπνισβ τελείως.

a

Η ΠαυΜνα elSg σχήμα άοκσν

i‘"TW *»««  "'

Ή r^ptm» τίλοξ μβς ί,ηγή^ TJ 5ζίς .
— «τ< «»«,«, τί, βνρ.ν ^μ" i«wi,w

?*'  μ,χχ „W5U ,ροτΛάξ,Μ5. -Η«υσ« έπί™
g^'« Λ*«  K«l Xf^ov, oU «^οϋ ΰφασκάτων, 
Wt« η (ΟΜ« η[Λτηγ, λατί •ήγηρ»^. Δέν ,;j0, £<βτ, 
ί*2?  ι> ίν?« <xx««frn ίπ(οτΛ ίσύχως, ώς ΛνίίΚ 

τέ«>?« Wrga.wr^ ,^4„ί m.
««ραδίξον Μΐάγ,ώ«*«ήμΓν  &Τ0{, π0„υσ(ϊ5 

■"? “π0 ”3 β’^Λ 4*·«ί"Κ  »»! *>«-
09»W*N  9uF«< I ΧΜ τον βχι^τ,^οί frj ToS ,<τώ 
T»« tail'd γς άκόΜ vi <ρωτή^, τί„ τρ6ΐ()) 8.γατύ,, 
iWWjra t, ν« .ί,χοφη^ »«ν, . ,ά ί„ίγ, ^ς χ«1 utla- 
^· ’»« «ύ-ατχ. νά πράξ·» τβύτα ·

To «fogx^a τοΰ« χαέ ίχα,τ» τά χ«,4 ίύρ[οιζ0υΛ 
Ην λνσιν των, ί, τφ έπο^ ttfayxi^ fa ίκ9ίχω_ 
Μ’· — (4»out χ. ΔαζαρΙδη),

Π
Η ’’ΥΧΡ”®*  Η«Κ *βί  si,». ό>·,τ«*.  ’&»>!.

tuh δ ζ«.χος οργ.νσμς ίν τφ βά«„ τον 4,,^ _ΧΛ. 
MfiT^x το «,υττα^ν ™λλ«πΧββ>«ζίρΜΛ, ποος Λαοα- 
Υωρν τφ. ρ,χΐ, <lilwWMW σ/ψά^ χα. ντΧ.

Π ΦΓίίϊ

λ

Μή ^KracSTi; δί ον«ν πέραν, δεόη to «έραν αυτό δια
φεύγει τά όργανα τον παρατήρητοϋ, είπον ’

— Εις το σόμπαν ύπάρχει μόνον όξόγδνο», υδρογόνο*,  αν· · 
θραξ χαί άζωτο»' έκεινο δέ, οπιρ ονομάζετε ψυχήν, βιναι 
υλικό» προϊόν, «οος λεπτότατης ουσίας τοϋ νουμχον ouonv 
ματρς. Κύτταρα διαφορως χραδαί·ο’μ**α  ειζ τον έγκε'φαλόν 
σας, γεννώσι τάς ιδέας. ‘Ο άνθρωπος «ΐναε αυτόματο·, κι
νούμενο» χ«τα τήν διάθιβιν τού οργανισμού του, -Πεατεύετι * 
δε είς τας λειτουργιίας της ψυχής, ένφ αϋτη δε» υπάρχει- 
t),Tt δέ νοείτε oti ταύτης, ουδέ*  άλλο ιί»αι η μηχανισμός 
διευθυ*όμεν»ς  υπό φυσικοχημικών συνάμεω»·

Τοιαύτη θεωρία θά ητο παραδεκτή, έάν βξήγει πάντα 
τά γεγονότα, άλλ*  ύπαρχουσι φαινόμενα, ώς άπεδείξα-· 
με», fir/να ©ιαφσύγσβΛ τάς τΐηγησης τής‘σημερινής επι
στήμης. Ούτως,ή μακρόθε» δρασις, επιλεγόμενη ορασις Οιπλή 
καί ή πρόβλβψις δέν δύναται νά ίικαίολογηθώσε διά τής 
σπουδής τώ» αισθητικών οργάνων. ”Ι»α ύπεκφύγωσι $5.τήν 
δυσκολίαν, ή ήρνήθησαν τοιαϋτα γεγονότα ή μετέβαλο» τούς 
χαρακτήρας των, ι»α τά ύποβάλω.σι» εις φυ’ϊκάς ίξηγήσεις, 
τόσον ευφυείς, ίσον καί ά»υποστηρίχτο«··

Κάλλιο» όμως «ίοότες οί πλεΐστοι των φιλοσόφων ·<«ρα- 
δέχ&νται τή» ΖννΟΜν τής ε|νχ^.

Έρώτησαν, ποιαν ένέργβιαν αύτη δύναται νά ίχ^ έπί 
τοϋ σώματος καί ποιοι είναι ή φύσις τών δεσμών» οίχυης 
συνέέσυσι τήν ψυχήν πρός τό σώμα.

Τούντεϋθεν έπηγασα*  ας υποθέσεις τής φυσικής |οτμ τοϋ 
Άθλήρου, των τυχαίων αίτιων τοϋ Μαλίμθρα^χίου, τών 
προχαθεστησώ» Αρμονιών του ΧλΛβ^ζ, του πλασΊχνο 
μεσάζοντος τέλος τοΰ Ludworth,άλλά to πρώτο» σύστημα 
οπισθοδρομεί τήν δυσκολίαν, χωρίς νά τήν έπελύη, τδ νιν

ί τβοσν καταστρέφει ελευθερίαν καί αυτεξούσιον τοϋ άνθρώ- 
I που, τδ δέ τρίτον ».χ| τελευταίο» twat πΐρίπου ακατανόητα. 
1 *Ϊ**®ΡΧ “ θμως ·»εμπτβν. σύστημα, χαί τούτο βίνάι
τό ήμέτερον, ααερ ^αίνίταϊ ήμΐν άπλούστατο», χ« ιχίι τδ 
πλεονέκτημα νά έζηγή διά τοϋ μάλλον ιχάνοποιητιχοϋ τρό- 
που πάντα τά ^αν·ύμι**α,  άτινα φαίνονται θαυμάσια τοΐς 
άπλοες, απαράδεχτα δε τοΐς έπιστήμοσι· Τδ σύστημα 
τοΰτσ συνίσταται »νς τήν ηβμαδοχήν μεταξύ *βΜ. ’
όργανιχοϋ σώματος δεσμοϋ τίνος, δστις θά «αρωμοΐάζε ηρός 
δ<ύτ^ρν» σώμα λιητύν, ροστάν παί χρησιμέυον, οδτώς ει- 
ι«ΐν, ώς περικάλλυμα τής ψυχής καί 5rtgp Ολόκληρος βύγ · 
χρν%ς σχολή άπεδίχθη ϋπδ σνομά ΛιρίΑνιν/ία, Τούτο 
έίνάι, κυρίως eiiw», τό ενδιάμεσον ημί-υλικόν,καί ί^μιπνίν- ; 
ματιχύ*,  μεταξύ ψυχής καί σώματος. Τό σύστημα τούτο 
έπ< τοϋ όποιου δί» δίδομε*  ήδη λεπτομερείας. δίδει τήν έξή- 
γηβν» πολλών φαινομένων· χ&ντα άέ -τά άναφαιρόμενα' <<?.' 
τόν μαγνητισμόν καί πνευματισμόν επιξηγοϋνται κάλλιστα,

Ό άνθρωπος λοιπόν κατά τοΰτο /χβι τριπλήν φύσιν, ψυ- 
χ<*ή*,  ρςοστή», καί σωματικήν * ή (δέα £&· τής ζωής σύτώ 
πώς Εξεταζόμενη, δίαστέλλίτ σι καί λαμβάνει δυάθεωρήτους / 
άναλογίας. Ή δε γηίνη δπαρξις tu$£v 4λλθ είναι ή *α-  
ρβνθεβις εν τή άπολύτφ κάϊ αίωνί$> ζω$ τής άνθ^πότητος, 

Έκ τούτο» τριπλή είναι ή δπσρξ’ς διά τέν άνθρωπον, ή 
τής ψυχής, τελείως άποκεχωμισμί·'ί??βα*τδί  ύλι*ί*ν  «σμού· 
—ούτως εννοούμε» τούς άγγελους καί Λυηρν τόν θεόν.—ή 
τώ» πνευμάτων, μηφετι ενσαρκωθίντων ή άποσάρχωθέντων 
μετά γ/μπν βίαν’ χαι τρίτον τέλος ή τώ» ψυχών, πιρε^ε · 
ξλημένων τδ διπλού» αυτών περικάλυμμα, ρεύστοε^ές XecL ί 

1 σωματικόν.
Τού χεμεΛτεόματο< ίούίβυ, οντος τδ συνδετικόν μετά ξυ 

ψν£ής καί βώυατος, καί του θανάτου δντος τδ άβότέλίβμβ., , 
τής διαχωρήσεως αυτών, πρέπει να θεωρήσω μεν το περί· 
πνεύμα ώς τήν άλήθη ζωίκήν άρχήν.

Αί ιδεαι αύται, αίτινί; έκ πρώτης «πάψεως φαίνονται*  ώς < 
θρασύς νεωτερισμός ιισαχθέΗ προ τινω» ετών, Ιχουσιν ά» . 
τούτοις α’ εαυτάς παράδοσιν ένίοτε Ασυνείδητον/ 
παγκόσμιόν καί δή άρχαίαν,

f '&terai όυτίχ^^!

I'.ΝΊ’rIIQSEίχ ΤΛΞΕΙΔ1Ο Γ
(Εννέχειβ- χ«1 τέλος ffe πρηγούμνον φύλλο»).

Ωραία, μικρά, συμπαθής καί χαριτόβρυτος κωμόπολης.

Sθάβαμε» τήν έβδόμην ώραν καί μόλις βδειπνήβαμεν, με- | 
ημεν είς τον κήπον τής πόλεως, 6θα κόσμος πολύς 
ήκροάτο τής μουσικής κσί περιεφίριτο. Ίδίιρ το γυναικείο» · 
φύλο*  ύπερε πλεόναζε καί διεπρεπε διά τήν φαιδρότητα και 

ζωηρότητα αύτοϋ. Ό δέΤάκης τοσοΰτον ηυχαρίστεΐτο έκ 
τής ώραιότητος *«1  ευθυμίας έν αύτφ, ώστε παρετείναμςν 
την οιαμόνή» μας μέχρι τβϋ μεσονυκτίου, περίπου. Τή» 
επαύριον μβτέξημεν πρ% έπέσκεψνν τών κ. Ρ. Γσνίου, πα· 
Ιαιοΰ ουνοραμητοϋ μ ας, παντοπώλου και έοω&μτπώλου καί : 
σιτεμπόρου καί έπχεψηματίου, 0ν «ϋρομεν έν τφ ώραίφ ' 
καταστήματε αυτού. Ελνάι τριακονταετής, ωραίος άνήρ,κχΐ 
ανδρείος τη» πατρίδα καί τδ γένος.

Με παρετήρει μετά περίεργείας, μειΟΑώ-τα.
— Πρίντιζης, τφ λέγφ, τής αΦύσίως»,
— Ά, χαίρώ πολύ, μοί λέγει πλησιάζω*  μι, μετ' εύ· 

χαριστήσέως. Ήλθατε τέλος πάντων και είς την πόλιν μας.
— Έπρεπε νά σάς έπισκιφθώ καί διά νά μ ή πα^βπ?· 

,νείβθν καί πώς εχετε · πώς τα περνάτε, εί; τό ·μ«ρος τού
το ; πώς πηγαίνουν αί έργασίαι σας ;

— Ώς έςόρνττοι, έδώ είμιθχ ίλιγιστοι Έλληνες, έχο
με» έργασίας πολλάς, άλλ’ ηοη τδ ελληνικόν στοιχείο» δε» 
προοδεύει πλέον καί εγώ κητάγίνομαι ·ά «κχαθαρ(σφ τά/, 
έργασίας μου καί έλθω <ές τήν Ελλάδα, νά εγκατασταθώ 
όρίστιχώς.

— Καί βει; ; και πόσα ?τη έχετε έδώ;
— Μά, &»<«> τών δεκαπέντε καϊ έβαρύνθην πλέον. Καϊ 

πως πηγαίνει ή Φύσΐ\; Πόσα ετη συνδρομήν σάς οφείλω ; 
Ήμέλησα τό χρέος μου.

— « Ή Φύσιςη πηγαίνει πολύ καλά, άλλα τάς βυνδρο*  
μάς. βραούνομε», ώς βλεπετ.ε νά συνάξωμεν. Τρία «τη είναι 
τα ίόιχά σας.

Μετ’ όλίγο» τή βυνοδείφ τοϋ υπαλλήλου τοϋ *.  Γονέου 
μετίβημν» πρδ; Επίσκιψν*  τόν χ. β. Σταματοπούλου, μεγα- 

• λεμπόρου χαί μιγαλοκτηματίου, άπδ πολλου έγχατεστημ·*  
νον ένταύθα, άλλ’απουσιάζοντας δυστυχώς αατά τήν ήμέ- 

γαν ταύτη· εις τήν έξοχη*.  Είρομό όμως τήν αξιόλογο» αύ· 
τοϋ σύζυγον Κυρία» Μαρίαν Σταματσπούλου έκ Σύρου κατα 
γομένην, τδ γίνβς Βουρίκου, εγγράμματο» χ/ι φιλόμουσο» 
σπονδ ίσασαν είς τοΆρσάζιιο» Άθηνών.Κέχτηται πέντε χα- 
ριτηδρυτ^υ; θυγατέρας, {ξ ύ·» «μίσως μάς βυνεοτησε τή» 
Καλλιόπη*/ ’Αγγελικήν,Μερόπη» καί Ιουλία», τδ» πρεσβυ
τέρα» Κατί·αν ύπανδρεύουσα ήδη με»ά τίνος διαπρεπούς Ρω- 
μούνου δυκαστοϋ, άζίολογωτάτου καί πολύ «λληνόφρονος κί- 
ίθ^ματίοι». Αί μτγάλα< θυγατ/ρτς τής Κυρίας Στ«ματοπού- 
λου Κατίνα, Καλλιόπη και ’Αγγελική έξεπαιοενθησα» <λ- 

. λη»απρεπέστατα έν Άθήναις, γυ,ώσκουσι δέ κάλλιστα τήν 
Γαλλικήν μα Ρωμουνωυήν, β,ί Si μνχράτερ»'. Μι,.όπη 
Ιουλία είς τά καλειτερα παρθεναγωγεία του τόπου έκεΐ,τής 

μήτρος διδούσης αυταϊς έκάστοτε άγρύπνως τή» μδλλον έαι· 
μεμ ι λημένην άνατ ροφη ».

Ή Κνρίτ. Στα ματς π φύλου ώ» καί αί θυγατέράς έπανει- 
λί?μμί»»ί ίτολίά μδί ήρώτησ*«ν  «ρε Αθηνών, fl/ιρα/ώς κνί 
τώ» ελληνικών έν γί*«  πραγμάτων,

— Καά ά νίος ν.ναχ υίάς σ^ν, μ<ς ήρώπησβ.·». Τί ωραίο» 
παιδίον και σπουδάζει βεβαίως. Παρατηρήσατε κορίτσια τί 
σεμνώς και άξιοπρεπώς χάθηται, ή δέ ναυτική στολή τον τι 
ώραϊον κσί ελληνοπρεπές παράστημα τοϋ δίδει. Άλλά καί 
τά φρονήματά του. καί αισθήματα δεν αμφιβάλλω, ότι θά 
ήναε κάλλιστα.

— 3εύρω κχί έγώ, θά ιδοϋμεν, τφ άπαντά ό Τ«κης, έν 
ρΛΤρώττηι.

— ’Επιθυμεί »ά γί»η ναυτικό; τή urtov,

ί
— h-αε εχει ανάγκήν άπό γβύναίους πλόίά 

έν άστειότητι ή Μεράπη, . .
—- Και άπο πλοία, ύπελαβεν ή δεσποινίς Κ«λλτόπήν:::^.·^Ο
— Καί άπό όθίδας καί χρήματα, άπήντήάεν ό:Τ«χή?ί>^ 

μετ’ άφελείας, μειοιών. ' ■ . w
β<τα δε. έγκρΑτντες όπως άπίλθωμεν ; ,ϊλ
—· Α, οχι, τόσον γλήγορα, κχθήσατε ολίγόν,' < 

τότε ή Κυρία Σταμκτοπούλου, έγείρομένη, να παρ<*<-;4*εε*&£  
καφέ τουλάχιστο» κ<ί ολίγο*'  γλύκισμα . '·*■.  p

— Έπειτα ειμέθα καί πατριώται, καί «ρέπ<ε :»α·.,σ^:ίέ^ι'ί(ί’^ 
ποιηθωμιν. Καί τί κάμνει ή ωραία Svpi; μας, κ.
πηγαίνετε συχνά · τήν βλέπετε ; f ®

—Πώς οχιι,,χατ’ ίτοι, τακτικά.'άλλά οϊν *ίνά«V.1— 2- ’ >Λ Ο Τ Λ .Ά'.'^ι· ’^je—υχι ι,.Λατ ετ©ι, τακτικά, αΑλα ο^ν *lva«;:W<iBys.^-££&j  
Συρκ, δπως τή» «γνωρίσατε «διόθε», δτε εΜε

■ 11;:·7πολύ.
— Ναί, ήεουσα, ότι έξέπισεν. άφ’ ότου ε’παθεν .η «γμό· 

πλυική εταιρεία.
—- Ει»μ. πολλά ΐά αίτιά, Κυρί®*'  Τήν... 

τέστησεν εντελώς ήδη δ Πειραΐεύς. Άλλά 
λάβη, διότι έχει· πολλούς καί καλούς χεφαλάεούχόύίι^τ^ 
νις τη» αγαπούν καί θέλουν τδ καλόν της καί πρδζ> ’W’ όυμ*·-  
φερον των θ’ άνασυ^τήσσνν τήν έταίρτία» καί το·;4»#λ?-<: 
ριον ήδη χηγαίνιν καλείτερο». Έχει ο’ έχάστ^ί' Χάλ^ϊή 

δημάρχους, οΐτινες τή» έκαλλώπισαν άρκετά .κάλά.·./
Άφοΰ δέ παρεμείναμεν ίτι ολίγο» ένταύθα κσιί σι^ομίλί -/ 

σαμι» »π άρκετο» μετά τής άξι«λόγου Κυρίάς 
πούλου καί τών χαριεσσώ» δεσποινίδων θυγατέρ^»<τή$ύ^£^^ 
βημεν προς έπίσκ^ί» τ.οϋ *.  ΛίΟνΤοπουλου,;:'δί«ίΐίχ|ί\^*ξ?;·  
νου καί πολυτάλαντου ομογενούς μας, έκ ΔεοψΙνηί'Χ'έΛ 
οωρ/χ'ου χαταγόμίνον. Ε,νρόμίν αυτόν ίσθεγσϋ*ίά  ■ 
γρας είς τήν μιχράν μέ». άλλά κομψή» καί γο νθιΧού^γίρμά·;' 
vtxou ρυθμού διώροφον οίχίαν του καί μετά δυσκολίας ώς IV 
τής 4|iixia^ χολ τής χβΛΜβτάβεώς που μαςδ&γθη Β^χβ*  Α
κούσει πολλά περί αυτού καί έπεθύμου» πολύ »ά το» ιθω. -

—- Νά μέ συγχωρεΐτε, μοι λέγει, οπού σά^ δέχομαι σις 
αύτήν πή» κατάστασίν, o:0Tt ώς βλέπί^ε, νοσώ κ ί όεν Wr 
ουνηθώ. · . .

— Δέ» πειράζει χ. Λσοντόπσυλσ, ολίγη τυ·τροφία.Λαλη>· 
ομοιάζει μέ μικρά» άνακούφισιν. Καί έγώ θά ευχαμφτηθω 
πολύ νά σδς γνωρίσω καί σείς, ελπίζω, να άνακονφιβθητυ 
ολίγο».

—Τότε κχθήσατε,εχω εύχαρίβτησιν.Καί είππτε ότι είσθε;
—Πρίντεζης, διευθυντής ιής σΦύσεως» καί επειδή θά 

γράφω Ιντυπώσ^ς τοϋ ταξειοίου μου, θά σάς πβρακαλεσω νά 
μοί ιίπητς τή» Ιδέαν σ«ς περί τών δμογ«·ών μας ίδώ χμ 
περί Ελλάδος,

— Φίλε μου» τί γνωρίζω εγώ άπ’ έδώ και τί «ήμασίαν . 
δύναται »π έχουν οί λόγοι μου. ·

— ΣτΫίμαντικωτάίην, διότι είσθςτκτών οηα<«όντβ>» δα«- . 
γενών μας καί πρ«π« να γνωρίζωμεν τί φρο»εΐτι καί τί σκί- 
πτεσθε και σείς, ιί δυνατό».

— Δέ*  κωλύομαι, φίλε μου, διόλου. Έν πρώτοίς πολύ 
άτυχώς άπεβησαν τά τής πατρίδος μ«Κ, χαί πολύ Χικώς 
πολυτιύοντα» έν Έλλά&. Έγώ ταζί/δίΰω σχβδδν χατ ε’τχ 
«ίς την πατρίδα μου Λοιδωρίκίο» καί δε» δειλιώ έκάστοτε νά 
τά λέγω είς τούς «ολυτευομένονς έν Άθήναις. Άλλά τι / 
ωφελούν; τά γσνόμενα ονκ απογίνονται χαι iftg τα Λάθη» 
ματα νά μδς γίνουν μαθήματα.

— Άλλά, τουλάχιστον ώφελήθημεν καί ήδη βιΐνομε*  εις 
καλλιτίρευσι».

— Ναι. τό Κρητικό» ζήτημα διηυθητήθη καλώ;, χάρις είς 
τη» βασιλείαν μσ^. Ή Si Ευρώπη αγαπά Γην Έλλάο*  
καί &ν γνωρίζομε» νά πολιτβυθώμε», θ« τή» άπσ.λλάξ»» πολ
λών κακών,

— Άνίγινώσκετε, κύριε Λεοντόπουλε» κατάγίνεβθε εις 
μελίτας;

■—Ν«·.. ίώτι ίχω χαφβν »ai μον έ?ί«ι ή ιτπονδ'ό- Μί ·

ί
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λετώ πσλυ τό» ί’+συκυδίδη*. ίιότ ι ευρίσκω πολλή» σοφία».
— Άφσύ συχνά έπισκεπτεσθε τη» ‘Ελλάδα, πώς τ^ν <ύ- 

φίσκετβ;
— Είμαι ευχαριστημένος, φίλβ μου, είναι θείος τόπος χαί 

πατρίς μας, και την πονώ πολύ, άλλα δυστυχώ; βλέπω, τό 
πατριωτικόν αιιθημα δεν προοδεύει τόσον, όσο» τό κομματι
κόν. Έγνώρισα έσχάτωζ εις τά λουτρά του Καρσλύάδ και 
τον χ. ‘Αθη»ογί»η», λαμπρόν πατριώτην xal ειπομιν πολλά 
οιά τά λάθη μας αύτβ και < συμφώνησα μ tv εις τάς ιδέας 
μας. *0 βχσιλβυ; όμως «ναι δ μό·ος, carte βφερθη καλώ;, 
λαμπρά μάλιστα και ωφέλησε πολύ χαί μας χσωββν άπό 
πολλά δ«“ό:ίρα , Ενθυμούμαι μιαν φοράν,ο λαός ήθελε τόν 
πόλεμον, ό μακαρίτης δ Κονμονδοΰρος ητο» ιΐ; τα πράγματα 
και τον έβτε»οχώρησα» πολύ. Παίρνει λοιπόν καί αύτός τό 
χαπέλλο του, κατεβαίνει κάτω και τίθεται ςπί κεφαλής καί 
τούς φωνάζει. «'Εμπρός I εις τον πόλεμον Ιο Εις τον δρό
μον τον άφησαν μόνον καί έφυγαν, Τώρα νά μη εύρεθφ χά
νεις νά πράξη τό ίδιον ; Ό Κουμουνδοΰρος ειξευρε να πο- 
λιτίυθτί καί ν ’ άντιμετωπίζη τάς πιριστάτΐις.

■ — *Ηχονσα, χ.ΛίΟΫτόπουλί, ότι «ιργάσθητβ διά τον ναόν 
' . τού Βουκουρ ιστίου,

— Μολονότι λέγουν, δτι δεν βιμαι γενναιόδωρος καί μοί 
ύπενθύμησαν τάς δωρεάς τού Συγγρού. τις γνωρίζει τί έγώ 
σκέπτομαι νά κάμω ; Ό αντιπρόσωπό; μας βν Βουκβυρβ 

; σττφ μοι ανίθηχι τήν φροντίδα αυτήν καί κατόρθωσα μβ- 
. ταβάς μόνος ιίς τούς πατριώτας, . νά συλλέζω μερικά χρή
ματα, βγω δε ίδωσ* 5,000, διότι πρέπι· νά ι'χωμεν καί 

.. μέγαρον άξιοπριπες τή< πρεσβείας καί ναόν ωραίου έν Βου· 
' χουρτστίφ.

Καί ητα άποχαιρβτήσας τον κάλλιστον τούτου όμογενη 
μας, επεστρέψχμεν εις Κοράβιαν καί τήν ίταύρον διά τού 

. \ Δουνάβιως βλάψομε» τό ατμόπλοιου αά Γαλάζιο»μνα έκείθβν 
Κωστάντσχς ίπανέλθωμε» είς Πιιραιί.

Έν Γαλαζίψ παραμβίναντίς έξ ανάγκη; δύο ημέρας βύ· 
V ρίσκίτο ό χάλλιστος θίασος καί άριστά διοργανωμένος τών 

αδελφών Ταβουλάρη, οστις εδιδβ μερικά ς παραστάσεις επί 
·"- τόύτφ υπό τών όμο γενών μας πρβσκληθείς. Κατά σύμ- 
• ;'V. πτωσιν δβ συνανιηθεντες πρός τό έσπερας μετά τού θιασάρ· 
^.'χου κ.Διβν. Ταδαλάρη, μάς προσεκάλβσε νά μβταβώμεν εις 
: */■ ίή» κατά την έσπέραν «κάνην διδομένην διδασκαλίαν τού 

Χ.: *Α μ λ έ Τ ο υ, τού δαιμόνιου Σαιξπηρείου δράματος. Έ 
>■;·;/.παράβτασις αυτή ουσα τβλίυταία τού αποχαιρετισμού «δί- 

δετό τιμητικό* υπέρ τής κύριος Ταβουλάρη καί επειδή 
■.·<</ειχίν άγγελθή ώς Ιβπερις a la gala, προέμη»ύβτ« συρ- 

ροη τής βχλικτοτβρας ελληνικής κοινωνίας τού Γαλαζίου. 
Δε» ελβιψα να μττχ€ώ βχ»< μβτά τού υιού μου καί όπως η-

< ,δ.ωμεν ex τού πλησίον τό όμςγβ»ές Άί~Λάι*φ τού μέρους 
<>»ίνου. Ενταύθα ύπάρχουσι δύο άρχετά. χαλά θέατρα, τό 

ΧΫΧχίίμβρινόν Άλκαζάρ καί τό υπαίθριόν <» τφ γηπέδω τής 
- Έλλη^πήζ Κίίνότητος παναπλβύρως τού ναςΰ, οπ«ρ μβτά 

Χ,*Χ'ΐί4λϊλσνς διχαστικούς αγώνας ηύτύχησε τέλος νά κβρδίσγι αύ- 
ταες ένίργιίαις και προσωπικαις μεσολαβή σε σι τού 

'ίζ^.χί Καραβέα, προέδρου τής χοινότητος, Ή πάράστασις 
'ώζ ί* τής χβιμβρινής καταστάοβως τού καιρού έδίΣι.το' 
τό έσπίρας έκβινο βίς το Άλκχζάρ, κείμενον πκραπλευρως 
τού δημοσίου κήπον, έν τη κεντρεκη βπίσης θέσει τής πό- 

’,..γ ,λεω,ς.Τό θέατρο» τούτο είναι μικρόν αλλά αρκούντως κομψόν, 
:,’:·<,:'μ8:βκηνην καλή», πλατεία» βύρβιαν, μιτά μιβς σβιρας θιω 
·//:*■; ^β.ίόν δέξιόθεν καί αριστερόθεν αυτής καί φωτισμόν άπλέτου 
'.•"Ι φωταερίου συστήματος *Δουβρ. Μετέδημεν τήν σννάτη» ώραν 

; καί τό θέατρο» η το ήδη πλήρβς θβατών Παρά την συμπύ- 
? κνωσίν καί την μβγάλτ,ν θβρμότητ* έν τή πλατβίμ ίδηγου· 

μίθα ςίςχή» παρά τή** ιίρώτη·» δτξιά» πλιυρά» τής πλκτυίας 
: *ρ.όβοιορηθΗσάν έγχαίρως παρά τού χ. Ταβουλάρη θίσιν μας. 

ν ',λ Παντού παρατηρώ κόσμον καλόν καί βχλβκτον, χοσμίως καί 
βνλάβώς ό; έν τφ ναφ βστάμβνον, μβτά σοβαρού δβ υφου; 

V: ,· · χ.αΓ«κατ«λήπτου βαρύτητβς άναμ,ένοντα την άνβργβσιν τής 
άύλαίας. Ούδβμια χίνησις, ούδβμία έκ ουσία ή άκουσία έκ- 
ήλωσις, ουδέ θορυβώδης σών καθισμάτων ή

τών ποδών παράχρουβις ήν,ούβτβ ουοαμού, ώς συνήθως συμ· 
βχίνβι έν . τοΐί θβάτροις καί μετ’ απορίας φέρω τά βλέμ
ματά μου γύρωθβυ έμού, ότι, β’ναντι μου χαιριτώ τόν κ. 
Νικ. Άθανασούλην καί Δ. Λουτάν, παραπλβύρως μου δ« 
t κ. Γαβριήλ ΆΟανασούλης μοι λέγβι.

— Ά, τί καλά, βίμίθκ πλησίον, κύριι Πρίντβζη καί θά 
πβράσωμβν ωραίο.,

Διζιόθβν βίς το πρώτον παοά την σχν^ήν θβωρβΐο» κάθη- 
ται μβλαχροινη Κυρία,νβωτάτη καί βύίιδβστάτη, μέλα,να βν· 
διδημένη καί φίρουσα ώραίον πλατύγυρο» ρβτά μογάλων 
πτβρών πίλον συνοδιυομένη δβ υπό βτβρας φίλης η άκοληΰθου 
της καί δύο μικρών συμπαθών νέων, Ή στάσις, ήθέσις, ή 
βυπρβπβια, τό μβγαλοπρβπές χαί τό προσήχον μοί διβγήρουσι 
τή» προσοχήν.

— Είναι ή Κυρία Κορδισιάνου, χήρα, μοί λέγουν, σν»ο· 
δβυομένη υπό τής φίλης της, οβσποινίδος Κατβαίτου καί 
τών ούο τέκνων της.

— *Α, βίναι αύτη ή Κυρία Καρβισιάνου, «πον, ή σχουσα 
τό άτύχηυ,α ν* άπολέσχι τοσούτον προώρως τον κάλλιστον 
σύζυγό» της καί σπουδάζουσα βν τφ Έθνικω Λυκιίω τών 
Αθηνών τοσούτον έπιμβλώς και μβτά μητρικής ο.τως στορ· 
γής τα δύο αυτά τέκνα της. Εύγβ τής, διότι μβτ’ αότα- 
παρνήτβως οώζβι τό μέλλον αυτής, τής περιουσίας καί τών 
τέκνων της. Εις τό δβύτβρον, παραπλβύρως τούτης θιωριΐο» 
βυρίσχβται ό· Κύριος Κλαουόάτος, μετά τής άξιολόγου Κυ
ρίας του καί της βύβιδβστάτης γυναικαδέλφη? του, ex τών 
σημαινόντων ίκήσι όμογββώ» μας καί αξιολογώ» πατριω
τών .

Είς τό πρώτο» θβωρβΐον τήζ άριστβρβς πλίυρας βίναι i 
κύριος καί ή Κυρία Α. Μομφβρρέτου, εξαίρετοι σύζυγοι, φι
λότιμα καί ακραιφνή: πατριώται και έκ τών πρωτων πάν
τοτε βχθυμω» δμογβ»ών.

Διακρίνονται όμοίω; βίς το δεύτβρο» θίωρίϊον τής αυτής 
κλβυρδ;, δ κ Σπ. Μκχρής, μβτα τής άξιολόγου θυγατρός 
του καί γυναικαδέλφης του, βύγβνέστατοι όμογίνβΐς μας τι- 
μώντβς την έν Γαλαζίω κοινότητά μας κκί βχλαμπρύνβν- 
τβς τή» παρά τοΐς ξβνοις έλληνιχήν ιδιοφυία» και βμπορικήν 
πρόίδιν. Ή αξιέραστος μάλιστα θυγάτηρ του βιναι τύπος 
ώραιότητος καί έλληνίδος αξιοπρεπούς.

Πάραπλβύρως βίς τβ τρίτον θιωρβΐον βίναι δ χ. Δ. Βλασ- 
σόπουλος μβτά τής συζύγου του, κάλλιστοι έπίσης όμβγβνβϊς 
καί πατριώται.

Ή πβριβολή, τό κάλλος, άι πλούσίαι αμφιέσεις έν συν- 
ουασμφ προς το απλού» καί το κοσμιον, αι απαιτήσεις τβύ 
συρμού, ή χρησ<ς βύαρέστω» χρωματισμών, ή μβμβτρημένη, 
λογική καί ούχί άσωτος χρήσκ τού πλούτου των, διακρίνει 
τη» ευπρόσωπον και κοβμίαν αριστοκρατική» παραστασιν τών 
ομογενών μας ί» πάβαις ταις ίκλβκταις συναναστροφαΐς των 
έχει. Τό πάν όζβι ευπρεπούς καί χοσμίου πλούτου μβτά χρί- 
σεω; νγβους καί παραδειγματικής. Ούτε ή βπίδβιξις καί ό 
ξιπασμός, ούτε ό θόρυβος καί ή κουφότης βύρίσκουσι» ηχώ, 
ώ; φαίνεται, ενταύθα.

Έχ τών δεσποινίδων θά βρωτήση τις ίσως τίνβς διαπρέ- 
πουσιν εν περιβολή καί κάλλει. ευπρεπείς καί κοσμιότητι ; 
Δέν θά διστάσω »ά τό είπω. Αι δεσποινίδες Σάββα Χρη- 
στοφορατού καί Ν. Μαχρή ήταν χοθ* δλα, ως άρμοζε*, είς 
Έλληνίοας ωραίας, μί νουν, κρίσεν καί λογική». Εύ /χουσαι 
τό τ· σώμα, τήν κρίσιν και τήν ψυχήν. Επίσης ex τών ση
μαινόντων όμογενών μας παρευρίσκοντο έν τη παραστάσει 
ταύτη οι χ. κ. Ν. Μαχρής, Μιλτ. Καραθίας χαι Αδελφοί 
Κουτεβά, αί οικογένεια» τών άξιολόγων έμπόρω» κυρίων Στ. 
Φερεντίνου, Ε Ρουχλιώτου, Δ. Πυλαρινοΰ χαι Μκυρογένου, 
οί ν.. r.. X. Ζαφειράτ^ς, Καρδαμύλης, Ά. Παπαδόπ^ύλος, 
Σάββας Χρηστοφοράτος, Άλ. Καλαβρέζος, Γ. Πανάς, καί 
διάφοροι άλλοι.

Ή επιτυχία τής διδασκαλίας τού έξοχου δράματος ύπήρ. 
ξεν τέλεια, ιδία ή ύπόχρισις τού κ. Δ*.ο». Ταβουλάρη, ώς 
Άμλετου,ητο έπιτυχεστάιη,όλως ε’κτακτος καί μονα&κή τό 
εσπέρας έκεϊν®, διότι *αί ό ηθοποιός 8πως έκαστος καλλιτέ-

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ

Ό j. - KipitaXos ,· )) wjΣ»φί<ι Τ«6όυλdpi, δ i. 
X,, 2w. x«i ·Ε3μ.. ΦύΜ,

ΜιτίΗ» ·Α^,τ„ Κνρί* X»fux,1It
-rό Ι^α^.'^βτήιΐίί» &ί τίί

κωμφδύί "μσνόπρά- 
Wu ,-Ι&τΒχδς. UtlW|(«Trt ύ«' τ5ν Xaft-

s^W«i w. ·ΒΧ4«κ Φ.;«τ χαί τοΰ,», ’Α»5ρ .
,Φ6Κ$#Ι&ν. ύχολρ,δίν-το; ί«1 ti τήν Τρίτην γυ.
*««» τή, Oren via, ivsxifH ι·^ χ«ι άμτ-.ίβ([.

- Τιτ»Το ίτιβ^χ§ «χηλβομιν διί Κωστάντσαν, 
δ®·'· τί5 'Ifalixoi άν«χ»«σΐ|ίίν χ*τ' ιύβ.ΐίν

• Bvtevftx 2 βρωτω^ίνον toy Τά*τ*, τί εντυχώσυς 
wilfi Tauj*£»S, Β?ΰλγ«ρ(«ί χώ έώμβυνίχς;
- 'Ο« τίν ·Ε»*δα, 4n^r«, δί, «1ζκ τί«οτ<;

Ο χ, flmiXoc ΔνΦιμίν, «υν.οχάτνκ ίν τ^> Κρβδί Φ.ν· 
.Tp«R»vT«etTii Tdjv Ελαίαν xsd χ«ρ*· 

ή^Ιόν, g«fjvth’{ τίν («βναχιχόν χαΐ. «®»τον τής ν«6- 
Τήτ«« ^iiVj ««φέσι», νί ίάβη «νζυγον, 4ΐ«)ς ζήσ$ ήτυ- 
χώτ*;«ν χαΐ άνττώτιρβν. Σνναντήττί δ.γ. Τ|« ψιλαίί «- 
χία τή, δίστκνίδα EHpOevAtT.lis, ξ»νβίπλόχά|χ9, χαί -πχ- 
^βνλτρ .υιιο.βτττχν νία,,μς ύραίου; δφ$αλ{χούς set eu^ffc* 
fiseviv «ρρόζονσχν χΰτφ δίν ήδυνήβτ) ν *έντι«τ$ »{ ’t«‘-
prcjwv .x^ γνωρίσας άιχίτω; αύτήν, τή» {ζήτηβίν «$γ4[«ν. 

pi γ»»«« Τ'»! νίις p.eatwBivTi; R.pl τής οΐχο,οχιχή; χαί 
ήθιχής καταστιίτιως του νέου, συγκατανέυσαν είς τό συνο».- 
κέσεον· μη ουίης ά»η«τάσεωφ «πό μέρους τής νέας ή τις 
niu« Τί ifyiv: ήδη σαγηνβΛή U τών πιριτκήτίων κι! χχ, 
λώ» π}«τί?τ^άτων κ. ά'Μψίν, ή γ4?χ Ιγί,,τ» ί^ίΤΗς, ή- 

- τδι |«τά iwfiXtwiv έξ ίβδορίδων.
' _Αί fiiXMi «ΒίλαβχΙ ix τήζ Jtpcixot Τήζ Βίρβ«ζ «poets, 
βίιται ίΐς τ«< άποίαδέζ του Παύλου, ήρχίσα, τοΐζ νέοις χυ~ 
ζήφ'ζ vi «ήζωοι τη» φωΧ.άν τω, ξι t.w διαμίρίσρατι τοΰ 
Τ(Ητο» «»τώ[«τοζ, άρ.β, 6—, ί»ί τής όδον τών Κυρ.ών, iv 
τή ewoixij Τόδ ΡκτινιΛ.

■Έ««ιδή δέ ίχήριοχΕ, .Ιζ τόν βύζυγαν νά χατΛγίνίτχζ ή 
)ννή του <1{ Τ«ζ. χ«δρ« έργΜίας τόδ οίχον, αϋτ.ης ά|«ΐυ - 
ρΛ« τςύς ροδίνίνς όνυχας χαΐ βχλήρύνουτι τό λζ«τόν δίρριο; 
τδ» χζ>ί4δν χ5ιρών, βίλ»» δέ «ξ άλλου vi συνδυάο,ι τάς 

• olxovofiixd? του ταροχΐς «ρόζ τάς άνάγχβς τοΰ otxeu του 
?ίχρ>? ότον αί ά«ολ«€α( του τφ ίχιτρίψιοσι νά ζή πλουβιο- 
«βρί£»ς, προοόλαδί γυναϊχα, ήτις νά βον)6ή τήν Βίρίαν 
τρ.ΐζ-δρας τούλίχιτταν ίχίστχν «ρωίαν.

Τό αρδτον ζ'τοζ τά πάντα ίβνρταν χατ' «ϋχήν. Άμφότζ- 
ροιοΙ βύζυ-ρχ όν βλήρκ «Λήν>ι τοΰ |Λ<λιτος οιιτςλοϋ,τίς, I- 
λογίζοντο ίύτνχί«τατοι χαί ηβαν ί» «ρίγ|χατι, ίιι πρό< 5υ|>,Λήρ»0ΐν τήζ ώτνχίάς των ταύτνις, τοίζ έδόβη ϋ«ό τής 
Προνοίαζ χχ! (ίςχρόζ οίγγ,λοζι, <Ιζ χαριτωμ»«υίόζ. Τότ« 
προοίλαίο» χαΐ τροφόν «αρ ’ αΰτο?ζ, άλλά, ίπιιόή δέν ήδύ- 

^‘«τηρήβωσι χαί’τροφόν χαΐ υπηρέτριαν, ήναγχά- 
«βηβαν μίτα λύπης »’ άποπίμψβοι τήν τΑίυταίαν ναύτην, 
’’Τ1?ύ*ϊϊως. ^τί'τ,ΙΛ1“Τ“ΤΊ, φί>ιργος χαί λίαν ιύχαρίζ. , Η τροφός των αύτη λουξψβουργ )1ας χαταγβγής, «τον 
ίυίιοίίτάτη νέα, ίω; elxeji δύο ίτών ήλιχίαζ χαί φίρουβα τό 
«νί|»α Κατλή. '

ιύχάρΗΤτημίνήϊ&&ί^τ(ΰ. : ?
Ταχτιχδι χαί- όχάοτη» ΚυρΙςιχή. ό,χ, / 

S«|xsv ίγίυμάτιζο» χαΐ &ήρχ’;ί& 
*·χζ, 4τΙ μίτπάρά τοίς γονιΰ» τής 
π*τρί τοΰ. Παύλου. ;'E«siH| 
φονάργά, ή |*λτ* τοΰ ι«Χρ' 
νωρίτιροτ, Ιχοόίης πλήρης όμπι«τοβύι.ήί 
Ιν .τφ ρίχφ μόνη παί πίριπβΗΪται τό .(ΐι 
ζυγοί ήσχν λίαν ρ4χαρ<«τη|ΐίνοο χαΐ ήουχ: 
Κατλής χα< διισχίδαζον οχάστην Kupwu 
π.ιστοσυν^. \

Άπό φίνων ήδη μηνών τά πάντα 
6αυ|ΐαβίωζ, όπόταν 8» έβπί(ΐαζ φοιτά το γώ[όά·'ί|^ι'ί^^ 
τρί τον Παύλου, ή Βίρβα ίνϊυ προηγου(χό»ηζ ’ ’ 
χατ.λήφήη αΐφνήζ υπό χαχοδιαόίτ.ως χαό ί?τα 

λίγο» ξι&νίρ^ 
ναφίρωτιν <ΐς την αιο&ησΐν τήζ, πλήν τοΰίή 
ν«γχ«β9&Γΐν οί όύζυγοι ν ' απόσυρδωοι» οϊχοί 
τό αύνηΰος. : \

Φβάσαντίζ όιχω; «ϊζτήν οίχίαν των, όδίζ, ά 
Κυρςών αρχή. 6 χαί χρούοανΤίζ τόν χόδωνα 
έξζπλάγήββν |οή £λίποντ<; τήν τροφόν τ» 
λοτο, νά τοΐζ άνοιξη χαί ύΛοδιχίή,.·ίή*<^ϊ 
«ότιρο» όξοιτλάγήοάν, ίτι άν.λ&όντίς (ώνίί; 
οίχφ οΰτ« τήν τροφάν, οίτι τό βαιβίονί. ·;

-ο- Κατλή ! Κατλή, άνίχραςιν 
μίτ’ άπορίας χαΐ Ανησυχίας. ■ ■

Άλλ' ούδψίαν ίλάρβανιν άπάντή«ι«.’ 
ν' έποΓανίή πρός την βνρωρόν τής οίχίας.

— Δίν ίϊδις τήν Κατλή ; ήρώτη«. < 
— Μάλί,στά, Κυρία, την ώον, τή άπή 
— Καί που .ιναι ; 'ΐύ.44
— Είς την ταχτικήν της :

χάτττ.ν Κυριαχήν. , >
— Ταχτιχή» της διαβχίδαβνν ; χαΐ ποϋ: 

ατη» Κυριαχήν ; ,
— *Α, δίν γνωρίζ.τι ; ιίς.τόν χόρόν Κυρίίν 
— Εις τόν χορόν; για ίξήγήβου χαλιίτιρα, χο^

(ίου, Ιρωτά μιτ’ ζχπλήξιως ή Κυρία Δυτί|Λθν. . ; λ ,
— Νά, Κυρία, χάβι Κυριαχήν ή Κατλή πηγαίνιι ιίζ 

χορόν καί χάβίται δόο—τριϊς ώρας. ' '
— Καί τό παιδί μου ; ’ :
— Τό «αίρνιί ρίαζύ της, . ΐ
— Ες τόν χόρίν ; ;
— Ναί, χυρία.
— Έλα Χριστό χαί Παναγία,χαΐ πού ιινο αύτάς ΐ'χορόζ^
— Νά, ίδδ πλησίον, εις την δινδροοτοιχία» τοΰ Κλιήή, 

άριβ. 144. ’
Μόλις όλαβον τήν διςύήυσιν, ΐσπιυοαν άμφότιροι όϊ· 

ζυγοί νά μιταβδσιν ίχιϊ.
Μαχρά σίίρά φωταψιών διύρινίν <χ τοΰ μαχρόίιν τό ποίφυΐ^. 

πόόητον των τροφών διαμέρισμα, δπον πλησιάσάντος άμάσωφλ^Τΐ 
οι σύζυγοι μ.τ’ απορίας άνίγνωσαν «πιγραφήνμιτά ύογάλ&ί^^ 
γραμμάτων γίγραμμένην οντ» : ’ <

Χορός τών 3οεοών .

—- Χριστέ χαί Παναγία I έξηχολούθιι λέγουσά ή Βίρψά,ΐ^ 
τί ιίνι τούτο ; χαί αμέσως ιίσήλίον «ίς τον όιάδρο^^^ί 
οπον φαλαχρόςτις χύριος-, τισσαραχονταίτης χαί πλέον ίό^.'·^ 

ίπλησίασι χαί χωρίς νά λαδή χαιρόν νά ιρωτήσή αυτούς ·ρί’ ί-ί 
ζητούν, προλαμδάνονσα ή Βίρβα, άνιν πριίόιμ4όν χαί π«ίί< i'i'J 
στροφών : /*'

.£



I

Π >ΫΪ 1 Σ

■ — Ενλβι εδώ, το* έρωτά μία τροφός μά ένα μιχρό παι 
δάχι

— Είναι πολλαί, Κυρία, ποίαν θέλιτβ, ιρωτβ δ θυρωρός 
μςτά πολλή; πρσθυαίας.·

β»ι πολλαί ; ή ίοική μου ί’ναι ΐυιιοής, ίως είκοσι— 
< ούο έτώ» χα< £ρχ«τχι κατά Κυριακήν ταχτικώς.

— Δέν άρχοϋβι ταϋτα, Κυρία, διά »ά 6»νοήΐω ποίαν ζη- 
τίΓτε, ... *Εχ<τι τον αριθμόν τού βρέφους ;

— Τόν άριθμον του βρέφους ; χαλί, τιςινι τούτο ; έρωτά 
μετ’ άπορίας, στρβφομέ»η προς τον σύζυγόν της.

■— Μάλιστα, Κυρία, ύπιλαβι τότε δ Θυρωρός, πρέπει \ά 
·χίτ< τον αριθμόν τού παιδιού σας, όπου ιι»< είςτόν χορόν, 
άλλως δέν δύναμαι νά σ£ς πληροφορήσω, «ν η ναι μέσα. ’Αλ
λά, αφού σάς βλέπω τβταραγμίνην, ιδού τι να κάμετβ, διά 

.7; να μάθετε. Εισέλθετί μέσα, exec, χαί έρωτήοατι έκβίννν τη* 
<:. γυναίκα, ήτις κάθεται ιίς βκιίνην τη» θύραν, Ίσως αύτηβν- 
''.-..'νόηση ποιαν τροφόν ζητιίτε.

Ή ΒφΘχ μιτά του Παύλου εύχαριστήΐανΤίς μβτέβησαν 
' αμέσως προς αύτή».

- Είναι εδώ μία τροφός μ«λ χγχρςινή, μικρά, βυεώης, μ* 
- eva παώάκί ίξ.μηνών ; την ιρωίχ ή Βίρθα.

— Τί αριθμόν Ιχβι ; έρωτ& ή γυνή.
— Διν ιίζιύρω, ότι έχουν χαΐ αριθμούς τον χορού αίτρο· 

φαί και τά βρέφη μας, τή λέγπ ή κυρία. Δυσεμέν, ούτί ev - 
νοώ από τοιαύτα. Επιθυμώ μόνον νά με £οηθήσητ< να χύρω 
το παιδί μου. Αυτό μόνον σδς ζητώ κχ< σάς παρακαλώ μετά 
τού συζύγου μου πολύ.

—- Τότβ θά λάβετε τον κόπον νά μέ άχολουθησητε είς τόν 
χορόν, τη άπαντά η γυνή μιιςιώσα καί εκεί πλέον άν ηναι, 
θα τήν «δρετε την παραμάνα σας.

— Και το παώί μου ; πού είναι ;
■- *Εοώ Κυρία, έδώ.
Συνάαό άνοίξασα την παρακειμένην θύραν διά κλείδος, ην 

εχμάίέβΐ, τναηλθον εις άρκετά ωραία» καί περιπβποιημένην αι. 
θουσβν, δπου είς μικρές, λεύκάς και καθαρός κλίνας ηριθ- 
μημένας έκοιμώντο μετά πολλής αφελείας ησυχίας καί χάρι- 
τος καί έν άγγελικοΐς μειοιάμασι τριακοντάς έπεχαρίτων και 
ωραιότατων βριφώ».

Ή Βέρθα ,έξ ενστίκτου δδηγουμένη καί εκ μητρικής στορ> 
γήςίμφορουμένη, έτριξε κατ' ευθείαν είς τον άριθ. 27, όπου 
:καταπλημμυρήβασα ίκ χαρές έ« τής θέας τού ήσύχως καί φαι· 
8ρως χφίμωμένου τέκνου της, κατβφίλησεν αυτό μετά στοργής 
Ιπανειλειμένως,

/‘ΕΛίζαι ro TfJnc/
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ΜΟΛΪΒΔΟΚΟΝΔΓΛΑ ΕΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Γδ Λδτραμά μας τοντο α^ιεροί·ρον εις τούς μα- 
θητάς των λυκείων έν γένετ κ«λ έλιτίζυμεν νά εύ’ 
Ληότστηθώσχ-

Τδ συνίστατςκ νά κατωρθώση τις να θέση.
> γιολνόδοκόνδυλα είς ισορροπίαν. Και τό utv 

κρώτον δέον νά τεθή όριζοντείως. στηριζόμενον διά 
.της α<γμϋς του έπλ του άκρου νάματος·τδ δ ’έτερον, 
5 νυν νά τεθη καθέτως,στηριζό^ενον έπι του άκρου 
τού πρώτου ρχ)λυ6δοκονδυλου,ώς τούτο έμ^αίνεται 
εν τη παρατεθετμένη εέκόνι.

θά έκταθώμεν εις την έξήγηΟΐν του τρόπου 
της έγκαταΟτάσεως των αποττλουντων τδ πείραμά 
-μας τούτο αντικειμένων, διότι ειμεθα πεπεισμένοι, 
οτι οί Λμέτεροι όναγνώσται έχουμε ν ηδη την πείραν 
εκ σχετικών προγενεστέρως έκτεθέντων σχεδόν πα·

ώ' ·

ρομοίων πειραμάτων μας Ισορροπίας. Θά ηροσθέ· 
σωμεν ήδη μόνον, δτι θά μεταχειρισθήτε δνο μα
χαιρίδια, ίσον [ίιίρονο, δι’ ών δά έπιψέρετε τλν 
ισορροπίαν τον όλον σνστήματος,ώς και δνο γρα-

>

φίδας,δι’ ών θά ύποστπρίξητε τλν Ισορροπίαν τον 
κάθετον ρολνδδοκονδνλον.

Τό παν σννίσταται ε(< τδν σννδνασμδν τών δύο 
Ισορροηιών,τη»,' τον ^έροντος τά μαχαιρίδια δριζον- 
τείον ρολνβδοκονδνλον καί ίκείνης τον <|>έροντος 
τάς γραφίδας καθέτον ^ολνδδοκονδύλον ■

Έάν δι οί μικροί Λρέτεροι πειραματισταΐ διαθέ- 
σωσι μετά προσοχής τά αντικείμενα ταντα καί προσ- 
δώσωσι περιστροφικήν κίνησίν είς τδ σημ&ΐον τής 
άναρτήσεως, θ’ άπολανΟωσιν έπΐ ρακρδν χρόνον 
ώραίον καί περίεργον φαινόμένον. Φ- Π-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Λ. Έ ν τ α 5 8 α. Ζητουμένας πληροφορίας βιομηχανικών ερ

γοστασίων έζωτιφιχον σάς άποσεείλαμιν διά λιχτομιρσύς βημειώ- 
«ώς μας.—Γ. X. () άτρας. ’ΕχίΤβ δίκαιον, επιστολή έλήφθη 
και επιστώθητε.—Δ. Μ. ΓύΟβίο». Άγγιλείαν «ac αικβτεί* 
λαμέ» καί ιΰχαριστούμε» διά τήν ιτρο8ι>μ<αν σας πρός βγγραφήν 
συνδρομητών.— Κ. Μ. Καμάρα ι ς. Συνδρομή sac έλήφϋη. Από* 
δ«ιζ(ς σάς άπβστάλη ταχυδρομοώς. βύχαριβτουμίν. Όσοι άριΟμοί 
«άς λβίπουν, γράψβτέ μας νά σάς touc αχοβτβίλωμχν κρός συμπλή· 
ρωσι» τών τόμιο» σας.—Ν. Ν. Β ώ λ ο ·. ’βπίσ’ολή μ·τ' έίιι· 
ταγής ελήφβη. Εύχαρ ιστοί μ6ν. Έγράψαμεν xai τιχυδρομϊκώς. ·— 
Κ. Τ. KiMvJftoltv Net* απορίας τΐδομιν γραφόμβ»®, φύλλα σάς 
έστιίλαμεν ως μας «γράψατε. Ταχιώρομιχώς. ίζηϊούμσθα.— Γ. Σ. 
Manga Η a. Επιστολή βλήφθη. Τόμοι τρεις άσς «πίστάλ^σα». 
ίίύχαριβτοδμεν, Γράφομεν.—Γ. Π. Καράβια* Επιστολή ιλή- 
φ&η. "Εχει καλώς. Αναμένομε»> ώς γραφίτη, τύ Πασχα αφεύκτως. 
Ό,τι αριθμοί σάς λείπουν γράψετέ μας νά σάς τούς στείλωμε» έκ 
νέου —Κ. Χ.Άλβξάνορβ'αν. Πβρίιργο» πολύ μάς φαίνεται. 
Κάποιος σας ύπβζαιρτΐ τά φύλλα, διότι ίλών δμον απσστέλλονται 
λύσεις έλήφ&ησαν.—Π. Α. Σ ι χ α γο ν, Έπιότολη χαΐ χρήματα 
•λήφδησαν. Εύχαοιβτουμίν πολύ. Νέο» συνδρομητήν ένίγράψαμβν. 
Ταχυδρομικές γραφομαν έπίαης.—·Κ. Β. Γ. Πύργον. ’Επιστολή 
παρα xoptotoO ιλήφθη καί συννενοήΟημεν μςτ’αύτου.Διν ώρίσόη ο$ 
εισέτ' ημέρα εξετάσεων. Τσακ ένεχα ύποϋληθέντοος νομοσχέδιου.— 
X. Μ. Ο· Κά ΐρο». Έγράψαμτν και ελπίζομε» ήδη νά έλά&ζτε 
τόμους. Φροντίσατε συντόμως κατά τη» βτμείωσΐν «ας καί προσεχώς 
σας γράφομε».—M B. Έ v t α υ 6 α. 'Επιστολή ίλήφΟη. Να σάς 
ίδωμεν καί έκτου γραφείου —V. Β. Boni-Suef. ’Επιστολήκαι 
χρήματα ελήφθησα». Ευχαριστούμε». Γράφομε».

Μ ΚΟΡΒΕΛΗΣ
ΚΑΠ.ΝΟ1ΙΩΛΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ 

"Εναντι τοΰ Σνλλόγου τών Πρηκίπων

Κατανάλωόις ^ονδρικώς καί ?.>ανικώς
xai παξίαγ^ίΛ'ιας πατζοζ βίΛ»?.·

'Ε* ιον Τνπονρβ·ρ«1ον «Μ* Καταβ'ψά.ν. ‘Λ.ί.Ιη υ.
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