
ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ—©ΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΕΤΗΜΑΙ—ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΓΑ

ΣΤΝΔΡΟΜΗ ΗΤΒΕίΑ
Εσωτερικού fp. 1 Έίωτορικου φρ. I 5«

δίετβΥΝΤΗΧ ΚΑΙ εΚΑΟΤΗΙ
ΦΡ. nFINTEZHS

ΓΡΑΦΕΙΑ
Όδδδ Μαυρ ομ ιχάλη άρ. ιWt-’Εναντ t %

ΕΤ02 Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6. ΕΝ ΑβΗΝΑΙΣ ΤΗέ )0 ΜΑΡΤΙΟΥ ΐ^00 ΑΡίθ. 29 ·

■>ι

AEPOHOPE1A
*?βηγ· ρύλλον).

Ό Πί«σ£ κατοδείκνυοιν έναργύς, φτι ομικρά γωνία 
κλίβεως δέον νά έκλεγ^. οπωί δυν·/·θ?| νά ψέρη βάρος 
Ικανόν καί έπιτύχη τάχος υψηλόν ΕΤς τετραγωνικός πούς 
μέ χλίσιν ή βαθμών, κινούμενος 80 μιλιά τήν ώραν, θέ- 
λει δώσει η. 448 Μίτρας ύψωοιν καί 0.31 ο4 λίτρας ωθη- 
σιν. Ή επιφάνεια αυτή δέον νά αύρηται ή έλκηται φ.οηο 

• ποοας εις έκαστον λεπτόν εναντίον στοθερας άντιστά- 
σεως έκ ο.3ιΟφ λίτρων, άπορροφώσα ούτω 2,186,216 
ποδικός λίτρας εις έκαοτον λεπτόν, τοΰθ’ όπερ ισοδύ
ναμοί πρός 0.066α δννάμεως ίππου καθ’ έκαοτον τετρα
γωνικόν πόδα άερεπιπέδου.

Μηχαναί, ώς αϊ τού Norwood, άναπτύσοουσαι δύνσ- 
μιν δυναμοδεικτικήν 4οσ ίππων, προετάθησαν διά τό 
μηχάνημά μας. Ή άποτελεσματικότης των θέλει ληφθή 
ως 65 τοΐς I οο—έλάσαων τής επιτυγχανόμενης εϊς τινα 
τορπιλλοφόρα—καί υπολείπεται δύναμις πραγματική a60 
Ιππων.
26ο --— 0662=3928 τετρογ. πόδες άερεπιπεδικής 

επιφάνειας.
8928 X η·44^= 1 7 · 071 λίτραι ολική: άνυψωτικής δυ- 

νάμεως.
Άναγχαΐαι τροποποιηθείς τον λέόητος, όπως κατα- 

στή κατάλληλος πρός καΰοιν πετρελαίου άντί γαιάνθρα- 
κος, καί μείωοις ούτω τον όγκου, περιοτέλλουσι τό’βά
ρος του,τουλάχιστον κατά τό έν τρίτον. Όπόταν δέ iio~ 
όελίσωμεν τήν βάσιν τίς μηχανής, τόν σκελετόν, άξονα 
μετά τής μηχανής τον, κυκλοφορικήν αντλίαν κοι τό ψυ
γείου, θέλομεν όυνηθή νά καλύψωμεν τήν υεταδολήν διά 
τετραπλής τά μέγεθος.συμπαγούς (compound) μηχανής. 
Λίαν μέτριος υπολογισμός τής μειώσεως τοΰ.βάοους θά 
ήναι 4 λίτραι εϊς έκάστην ίππον δύναμιν, καί ούτω περι
στέλλεται τό βάρος από 19 εις ΐη λίτρας εις έκάστην 
δυναμοδεικτικήν ίππου δύναμιν. Θελει παρακατιών κατα- 
δειχθή, ότι όλόκληρον τό υπόλοιπον τού μηχανήματος 
μετά τών έργατώ», θέλει βαρόνη μεΤον των ιη λίτρων 
εις έκάστην δυνσμοδειχτιχήν ίππον δύναμιν.

'Ολικόν βάρος άνυψούμενον καί κομι- 
έόμενον μέ τάχος 8ο μιλιών τήν 
ωσάν...........................

Βάρος κινητού λίτραι , . . 
Βάρος μηχανήματος καί ερ

γατών............................
Ύπολειπομένη ανυψωτική δύναμις 6871 »
'Οδηγούμενοι ύπό τού πίνακας τού Chanute, δέον νά

1747* ^’τρβ<·
6, ο οο

ΐιόοο ο

προμηθευθώμεν ’928 τετραγων. πόδος όερεπιπέδου,άλλά 
μόνον 1433 τετραγ. πόδσς, εάν βασισθώμεν εις τό τού ·:ύ 
Phillips έργον. :

Καί ήδη συντυγχάνομεν πρός ετέρου άόεόαιότηέα— ' 
οΰχί μεγάλην αρκούντως, ώστε νά έπιφέρη κώλυμα οπον- 
δαΤον εις τήν πρόοδον τοΰ σχεδίου μας. άλλ ’ ικανώς - 
άναγκαίαν, όπως μάς κόμη νά έπιθύσωμεν, ϊνα ό καθηγη
τής Langley ή τις έτερος κάτοχος τών μέσων προς τού- -- 
το, λύση άνθ ' ημών τό όήτημα — τίνι τρόπω θέλομεν 
διατάίη τά τής επιφάνειας τού άερεπιπέδου ; Τυγχάνει 
καλώς γνωστόν, ότι ή τοΰ άέρος άντίστασις έπί εκτεθει
μένων επιφανειών ανίεται έν μείςσνι αναλογία ή η τής 
επιφάνειας αύίηοις.

Τά πειράμοτα τού Froude διά προστριδής νδατ-ς 
κατέδειίαν, ότι έπιφάνειαι βραχεϊαι έν τή διευθννσετ 
τοΰ ρεύματος καί μείέονος μήκους πλάγιος αύτοϋ- 
σπαντώσι μείέονα άντίοτασιν ή εάν σΐ διαστάσεις αυ
τοί ά-.τηλλόσοοντο, καί ότι συνεπώς, τοιαύτη διαρρύθ
μισή θά ήτο άποτελεοματική' διά τά άερεπίπεδα. Ό ■ 
καθηγητής Langley απέδειξε καί καθόρισε τούτο· άλλά . : 
δισμένομεν έν άέεόαιότητι ώς πρός τήν αξίαν μεγάλης - 
συνεχούς έπιφανείος καί μάλιστα όπόταν αΰτη δυ-'ί'-ύ 
ναται νά καθίσταται κοίλη—μετ’ ανέήσεως αποτέλεσμα- 
τικότητος, ως άπεδείχθη εις ιστιοφόρα—καθ’όν χρόνον 
ευρηται έν ένεργύία. Ίσοόαρίίει άρά γε τό κέρδος τούτο - - 
ή υπερτερεί τού γνωστού πλεονεκτήματος τών στενών 
επιπέδων, κοί μέχρι τίνες βαθμού ; Τό μέγα επίπεδον 
εχει τό πλεοιεκτημα τής απλότητας ώς καί τής ελαφρό
τητάς, κοίτοι δάισται νά θεωρηθή κατώτερον ώς πρός 
μέγαν αριθμόν μικρών επιπέδων έντή άσφαλεία κατά παν
τός κινδύνου.

Ό Chanute υποδεικνύει, ότι στοιχεία τής κατά τής 
πτησεως τών μηχανημάτων άντιστάσεως είσί τρία τόν 
αριθμόν· ι) ή τοΰ σκάφους άντίστασις, 2) ή ώσις καί 3) 
ή προοτριόή. Πέποιθεν, ότι ή τοΰ σκάφους άντίστασις 
θέλει πιθανώς άνευρεθή, ότι είναι τό κύριον στοιχε'Ον, 
όπερ θά περιορίέη τήν δυνατήν ταχύτητα τών ιπταμέ
νων μηχανημάτων. Τά διά τήν ωστικήν δύναμιν σχέδια 
τού τε καθηγητοϋ Langley ώς καί τοϋ Horatio Phillips 
περιλαμόάννυσι τήν τής επιφάνειας προστριόήν.

Ό Froude άπέδειίεν, ότι σώματα προσομοιάώοντα 
πρός σκάφη πλοίων, εντελώς βείυθισμένα έντός υγρού— 
ώς τό μηχάνημά μας είναι έν τώ άέρι — καί κινούμενα 
καθέτως δέν δαπανώσι δύναμιν πρός σχηματισμόν κυμά
των, δηλαδή πρός σωματικήν άντίοτασιν, καί οτι ή μόνη 
άντίστασις προέρχεται έκ προστριόήςκαί ανεμοστροβίλων.

Αφού δέ ή έκ τής προστριόής καί τών ανεμοστροβί
λων απώλεια τών άερεπιπέδων’καί έλίκων συγκατελέχθη 
ήδη έν τή ωστική δυνάμει, ό κορμός μόνον, ή βάσις καί 
τά ύποστηρίγματα δύνανται νά έπιφέρωσι ποιαν τινα 
πρόσθετον άντίοτασιν. Άλλ’ό καθηγητής Langley ση-
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μειοΓ ότι καί ή έκ παχέων άκονιν άπύλεια άνέρχκται εϊς 
τι, καί επειδή ούγκριαις πρός τό τοΰ Phillips πείραμα 
«άταδείκννοιν,ότι ε’νοί τις σημαντική, δέν θέλομεν άλή· 

. θως πλανηθή, έάν πιοτενσωμεν, ότι ή τών άκρων των 
πειραματικών πλακών άντίοταοις, ή καί περιεχψένη έν 
τη ώίήοει, έέαρκεΓ νά κάλυψη τήν τγοοτρ.όήν καϊ τάς 
άλλος σμικραε αντιστάσεις κατά παν ταχες, κοί ότι μόνη 
ή ωοτική άντίστασις δέον νά λαμόάνηται ύπ' όψιν.

Λιαβτάιίεις ελίκων.

Αί λεπτομέρειαι ζεύγους ομοκέντρων τροχών, ικανών 
ν’άννψωοωοι ΐ“?4?ι λίτρος μετά ηοο στρεψών,δννονται 

, νά έ£αχ0ΰσιν έ< πειραματικού τροχού, κατασκευαοθέντος 
ύπό Τού έν Κοπεγχάγη δόκτορος Freninges- Ή διάμε
τρος ήτο 1 ποδός, ή έπιψά-εια i^2,86j τετραγων. πο
διών. καί τό βάρος 3S λιτρίν. Διά ι3 στροψιών καθ ’ έκα
στον δευτερόλεπτου, τοΰ άέονος όντος καθέτου, άνύψου 
ακριβώς τόέαυτοΰ βάρος. Διά 52 περιστροφών καθ' έκα
στον δεντερόλεπτον άννψον 6 λίτρας, ονμπεριλαμδανο- 
μένΛ τού ίδιου βάρους.

Εάν ποραδάλωμεν τήν άποτελεσματικότητα τοΰ τρο
χού τού δόκτορος Freninges πρός έτέραν, ύπολογιζομέ- 
νην έκ τοΰ πίνακος τοΰ Chanute, μεταχειριζόμενοι τά 

: αύτά στοιχεία, θέλ.ομεν άνευρη ότι ό τού δόκτορος Fre- 
'? hinges τροχός άννψοϊ 4.16 λίτρας, άκριόώς 2.2 φοράς 

επί πλέον τού ένδειχθηοομένου ύπό τοΰ υπολογιζόμενου 
τροχοΰ. Τό αίτιον τής διαφοράς ταύτης είναι ότι έν έν- 
εργεία, καί μάλιστα καθ’ όν χρόνον κινήται, ή κλίοις 
τών πτερών του έλικας καθίσταται πρακτικός λίαν σμι- 
κρά, πολλύ. έλάσσων τής έπιτυγχανομένης διά λείου κε- 
κλιμμένου επιπέδου. Τοΰτο εύχερώς κατανοεΤται έπί τή 
άναμνήσει, ότι ή κλίοις δέον νά ύπολαγίζηται ούχί έν 
οχέόει πρός τό έπίπεδον πλάγιον τώ άζουι, άλλ' έν ανα
φορά προς τήν διεύθυνοιν τού έπί τών πτερών τού έλι
κας προοπίπτοντος ρεύματος τού άνεμου.

Εντεύθεν ή αποτελεσματική γωνία τής κλίσεως άυτα- 
ποκρίνετσι πρός την γωνίαν τής άπωλείας πραγματικής 
εργασίας του έλικος. Βλέμμα έπ’ι τοΰ πίνακος τού Cha- 
nute καταδεικνύει, ότι διά κλίσεως 9 βοθμών έν σχέοει 

\ ήρός τό έπίπεδον πλάγιον τώάέονι, ή άνύψωσις είναι 
επτάκις περίπου μείζων τής ώθήοεως ή περιστροφικής 
δυνάμεως. Όταν ό τροχός κινητοί πρός τήν διεύθυνοιν 

> τοΰ άέονοε, μέ άπώλειαν 22 τοϊς ο)ο, τά πτερά τοΰ 
ελικος άποκλίνουσι 2 μόνον βαθμούς πρός τό αυίον ρεΰμα, 
ή δέ άνύψωοις καθίσταται 28άκις μείζων τής ώθήοεως, 
τετράκις δέ μείζων τής επιτυγχανόμενης όπόταν ή κλίοις 
είναι 9 βαθμών. Αύίηοις τού τάχους τής περιστροφής 

ς . φυσικώς θέλει μεταθάλη τούς όρους.
μ Το παραγόμενον ρεΰμα έκ τοΰ τροχοΰ τοΰ ελικος, τοΰ 

: ' μή κινουμένου πρός τήν διεύθυνοιν τού άέονός του, έπι-

Βει μείζονο κλίσιν, άλλά τό μέγιστον κέρδος άποτε- 
ματικότητος προφανές καθίσταται, όπόταν είναι έλεί- 
- θέρον νά κινήται είς τήν διεύθυνοιν ταύτην- Ταΰτα κάλ- 
λιότα σαφηνίζονται διά τών τού δόκτορος Freninges πει

ραμάτων. 'Οπόταν ό τροχός του διεκωλύετο νά κινήται 
πρόσω καί περιεστρέφετο είκοοι δύο φοράς καθ’έκαστον 
δευτερόλεπτον, ή άποτελεσματικότης ήτο 3θτοϊςο)οτής 

. έφαρμοζομένης δυνάμεως· άλλ’ όπόταν άφίετο ελεύθερο; 
?; νά κινήται πρός τήν διεύθυνοιν τού άίονος, ή άποτελε- 

όμάτικότης ηυζανεν είς 63 τοΓς ο)ο. Τήν αναλογίαν ταύ
την τοΰ κέρδους ουμπεριλαμόάνοντες έν τιώ ΰπολογιομώ 
ήμων καί άναμιμνησκόρενοι ότι ή δύναμις δι’ όμοιων τρο
χών, διά τοϋ αύτοΰ αριθμού περιστροφών καθ’ έκαστον 
λεπίάν, είναι άνάλογος πρός τήν Τετάρτην δύναμιν τών 
σχετικών διαστάσεων καί τήν δευτέραν δύναμιν τοΰ τά
χους, θέλομεν άνευρει ότι η μείζων τών ομοκέντρων τρο
χών δέον νά ήναι 16.8η ποδών τήν διάμετρον καί ό 
έσωΤερικός ΐη. 16 ποδών, νά έχωσι δέ άμφότεροι όμοίαν 

δύναμιν κατά το Οντα τάχαα. Οΐ άκροέλικεα «υρηντοι 
τοποθετημένοι άκριδώο άνωθι τον κέντρου τήο βορύτη- 
τοο κατό τήν άνύψωοιν κοί πόδαο 8 ύπεράυω αύχού. 
Κεΐκται έπί τοΟ έτιπέδον τού κέντρου τής άντιατάσεως 
προς τήν οριζόντιον κίνηοιν, τό δέ κέντρον τούτο εύρη- 
ται 5 πόδαα ύπεράνω τού κέντρου τής βορύτητος.

("Ειηται τίΐνς I.
------------------- «rr> .

ΜΗ ΤΗ2 Μ η>.
(ύπό τοΰ χόρ:πτο<; Marincourt)

Ά^ιερούται τό έατρφ κυφίω ΛΑΖΑΡΙΔΗϊ 
Έ- Σο^γ 

4 He «ροη\. fvlX·*).
ΕΓις τή* Σελήνη μ ό χ αρίας δαίμων, slxev «ίς τόν Κύ- 

ρανο* et Βιρζεράκ;
«Φαντάζεσθε οιίς,δτι π£ν ο,τι δεν δύνασθε να ·νοήσητε, 

«bet σωματικό*. Έλαχίστη υπάρχει σχέσις μεταξύ τών 
αισθήσεων σας χαΐ τής έξηγήσεως τών αυστηρίων τούτων, 
λπάρχουσιν εν τή φύσει αβειρα πράγματα, άτινα ί·α γνω- 

βθώσιν ύμϊν, θά άπήτων άπειρα διάφορα όργανα. Έγώ π. 
χ. γνωρίζω δια τών μσυ cuff0y<rsart τήν συμπάθειαν
τον μαγνήτου,κτλ. Όσαύτως, έάν ήθελον νά σβς έξηγήοω 
τί παρατηρώ οιά τώ» αισθήσεων, αίτινες σας λιίπουσι, θά 
το έλαμθάνετε ώ; άντιχείμενον, δπερ θα ήδύνατο νά όραθη 
έκουσθγι καί έγγιθή κτλ. άλλά δέν είναι ούτως.

Αυτά τά πνεύμαμα εις τάς ανακοινώσει: αύτών όμιλοί σι 
περί ήλεκτρισμοΰ, ί*α μ£; οώτωσι νά έννοήσωμεν τήν φύσιν 
τών ύπ ’ αύτών μεταχειριζομενων δυνάμεων, πρδς έκτέλεσι*. 
πράξεω; τίνος ίπί της ύλης. >

Οί ύπνοβάται βλίπονσι. πάντοτε φωτεινούς ολκούς χαί 
αισθάνονται ποιαν τινα θερμότητα. Παρά τούτοις ή ύπνο· 
6ασία φυσιχώς ή προκλητικώ; ερχόμενη, ύπδ μαγνητικής* 
επενεργείας, είναι φαινόμενο* άκλοΰν καί xpxst νά παραδε- 
χθή τις τήν θεωρίαν τής τριπλή; ύποστάσεως.

Το σώμα στιγμιαίως άποναρκούμενον, άφίνει νά άπο- 
χωρισθή τδ περίπνευμά του, δπερ άπελευθβρούμενον διορφ 
διά μέσου τοϋ διαστήματος. Άλλ ’ δ αποχωρισμός ©ύτος 
δέν «ναι τέλειος, διότι άλλως θά επήρχετο ύ θάνατος. Ή 
ζύ>ϊχ>ι ιΆόζης far ttrai σΐ'μ/ρυηζ ΐή πρωτογότφ ίώη 
τοδ όργαπομο'·, toorartiov τφ zijr ν-
Jyr raiznr Λνεΰμα. Ή αναισθησία τών υπνοβατών έν 
καταστάσ« καταλήψιας εϊ»κι προφανής άπόδΐιζις τούτου.

Τά φαινόμβνα τον πνίυματισμου ίχδηλοΰνται διά της μι- 
σολαβήσιως τών άποχωρισθέντων τών σωμάτων αυτών πνιυ- 
ματων, τιθψίνων el; συνάφειαν μ«τά τών Ιδίων ^μών πνκύ
μα των, «ισέτι ένσεσαρκωμένω» δντων. Τό δέ σώμα τού με
σάζοντος προσώπου, «ν τοιαυτγ, πιριπτώσει, ούδέν άλλο βΐ- 
ναι η το υλικόν «ντυαίμεν&ν,το χρησιμεύον διά τάς εκδη
λώσεις, ©ιον μία τράπεζα η άλλο τι επιπλον. Έν έ»1 λόγφ 
ούναταί τις ε’ιπιιν, δτι προς στιγμήν άαψωγίζεται.

Ό μηχανισμός ούτος εκτίθεται διά Φασίστα του τρ&πρυ 
«ν τοις άπβκαλύψεσι τον Home.

Ή φωνή μοί ελεγεν ; «Μη φοβεισθ:, τίποτε, Δανιήλ, 
βιμαι πλησίον υμών. Τό θέαμα 6π«ρ θά ιδήτι, <ive τό τού 
θανάτου,άλλά δέν θα άποθάνητβ. To nrevjta σας θα έπι· 
στρίψε εις τδ σώμα σας κ.τΛ.»......................................

«Μοί ήλθε τότε ή Ιδέα τού φωτός δια τής δψιως τού 
νευρικού μου συστήματος, δπερ μοί έφάνη ώ; συμπύκνωσή 
ηλεκτρικών απειραρίθμων σπινθήρων, αιτινες τήδε κακείσε 
ιλάμβανον τό σχήμα ρευμάτων καί έξετόξευον τά; ακτι
νοβολίας των δι’ δλου τοΰ σώματος, κατά θαυμάτων τρό
πον. Τοΰτο έν τούτοις δέν ή to ηλεκτρικόν φως, ανιυ θερ
μαντικού παι άλως εξωτερικόν. Βαθμηδόν παριτήρηθβ, δτι 

τα άκρα ησ<ον ήττον φωτεινά χαΐ 5τι αι μβμ€ρ«ναι λεπτο- 
τιραι ετι πιριχαλύπτουσα*. τόν έγχέφαλον, τφ εδιδον δψιν 
πυράς' ειδον έχτοτε, qti ή σκέψις χαι έ) ενέργεια του σώ
ματος έκεένου δέ» ειχον πλέον σχέσϊν δυνατήν μετά τού 
υλικού κόσμου, άλλ* δτι αυτοί εΐχον εισέλθει εις τό σώμα 
όμοιου τίνος Λτεύ^αζοζ πρός εκείνο, οπερ έγνώριζον ώς 
ιδικόν μου και δπερ εβλεπον ήδη έζηπλωμένον Ζμπρςσθέν 
μου ακίνητον εις τινα χλίνην.

«*0 μόνος συνδέων τάς δύο μορφά; δεσμός επαινετό νά 
ήτο αργυρόχρουν τι φώς, 5περ προηγείται του εγκεφά
λου κτλ. κτλ.» Ή καταπληκτική ιστορία τη; Εφημε
ρίας τού Cidevilte, άναφερομένης ύπό τοϋ κ. de Mirville 
άπεδεικνύει ύλιστικώς τήν ύπαρξιν τού περιπνεύματος καί 
τήν τεύ βυνδέοντος τό σώμα δεσμού. Ό βοσκός Thorel 
δν ύπώπτ&υβαν ώς βάσκανον, εΰρίθη χιλιόμετρά τινα μα
κράν τής οικίας, όπου σννέθαινον οί σοβαρότεροι θόρυβοι. 
Πυροβολισμός πιστολιού ίιευθυνθείς πρός τήν διεύθυνοιν 
τών κρότων, τήν έπαύριον παρουσιάσθη δ Thorel με ίχνη 
σφαιριδίων εις τό πρόσωπο*. Τούτο δέν άπύδεικνύει τήν 
ύλικότητα, τουλάχιστο* σχετικήν, τοΰ περνπνθύματος και 
τήν έπί τοΰ οργανικού σώματος αντίκτυπον δύναμιν ;

Έκτοτε, αι σχετικά! περί της καλής ή τής κακής ποιό
τητες τών πνευμάτων συζητήσεις φαίνονται ήμίν άνωφε- 
λεΐς. Έχομε* νά κάμω μεν με άγγέλους ή δαίμων ας, μέ 
άγιους ή κατηραμένους.

Όλος ύ κόσμος δύναται νά ε’χη δίκαιον, αφού και τά 
ενβαρκα πνεύματα ημείς, άποτελοΰμεν τήν άλυσσον τών. ον- 
των διαφόρου φύσεως.

Έν βυνόψιι λοιπόν ή ψυχή άρχει τοΰ περιπνεύματος' 
καί τούτο τοϋ βώματος διά τοΰ νευρικού συστήματος’ άλλά 
παρά τάς βεβαιώσεις τής επιστήμης, ήμείς λέγομε*, ότι τό 
νευρικόν σύστημα δέν είναι ποσώς ή παραγωγός αιτία τών 
φαινομένων, άλλά μόνον παθητικά* δργανον, υποκείμενον 
τφ πνιύματι.

Δέ* θέλομεν νά δμελήβωμεν ένταΰθκ περί ηθών καί εθί
μων τών πνευμάτων, ουδέ περί τών σχέσεων αυτών πρδς ή· 
μάς, ύπο ηθικήν έποψιν.

Τά ζητήματα ταΰτα εκτίθενται είς ειδικά συγγράμματα. 
Περιοριζόμεθχ ήδη *ά δεί^ωμεν ύλικώς την υπαρζιν τών πνευ· 
μάτων καί νά άποδείζωμον,δτι μεταξύ αύτών καί ύμών οέν 
ύπάρχει διαφορά φύσε ως καί δτι ή πρός ήμάς σχέσις των 
περιορίζεται εές τδ νά μας έαδηλώνωβι τήν πνευματικότητα 
τής φύσεως ταύτης, προσωρινώς «καλυμμένης διά τών ορ
γάνων ημών. Τουντεύθεν πηγάζουσιν αί συνέπειαι αί διά 
του μαγνητο-πνευματισμού έχτελούμβναι. 
Ήβη θά προοθέβωμβν καί τελε^αίον λέζιν.

Ή πνευματική θεωρία ρίπτει μέγα φώς είς τι*α θρη
σκευτικά δόγματα, θεωρούμενα ύπό τής έπιστήμης σφαλερά. 
Ή ιδέα τού πουργατορίου, ήτις άποκλείεται ύπό πολλών 
θρησκευτικών αιρέσεων, φαίνεται ήμΐν ιζαιρέτως εύλογος καί 
επι€ε€αιούται υπ* αύτών τών πνευμάτων, άτινα λέγουσιν 
οτι τά πνεύματα ΰΛχώς ύποφέρουβι, πράγμα, οπερ είναι 
άσνμδί^αστον εις τά καθαρώς πνεύματα. ‘Αρα ή βαθμιαία 
πνευματοποίησις κα! ή ύποχρέωσις νά έργάζηται τό πνεύμα 
πρός έζαγίαν^νν τής τιμωρίας, ι«α φθάση τήν έντιλή 
ευτυχίαν, τήν παραδεισιακήν, τί άλλο σημαίνει ή καθαρ
τήριον ;

’Γπάρχει καί ετερο* ακατανόητο* δόγμα, δπερ ευρίσκει 
καί αύτό ενταύθα την εφαρμογήν του, τό τής Άναστάσεως 
τής σαρχός. Δέ* δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, οτι πρόκειται περί 
τού υλικού σώματος, διότι τούτο άπσσυνετέθη ήδη έν τή γή 
χαί έχρησίμευσεν είς άνασύστασιν άλλου σώματος. Άρα πρό
κειται περί τού ρευστού σώματος, ήτοι τοΰ περιπνεύματος.

— Άλλ'οφείλω σαι, ώ Σιμών, καί «τέραν παρατήρησήν 
ιύφυα, ήτις, θά σοί άποδείζη τήν αλάνθαστο* ύπαρζιν τού 
πιριπνεύματος, έν τφ δποίφ εδρεύει ή άληθής ζωϊχή δύναμις.

— Παρατηρήσατε, είχετε είπή, οποία χαθαριότης ύπάρχιι 
τών γραμμών είς τό ένθρώπινον πρόσωπο*, έπι τών παραστά
σεων έκ μαρμάρου, κηρόν, γύψου κτλ. Έπανευρίσχομεν αυ-

τας έπί τού πτώματος.: Απ ■
ζώντος ανθρώπου φαίνεται έπί τνς περί -ou επιχτχοω-ι 
ματισμένον, δι' αερώδους τρόπον, Μ..,·ΐ|*νυ, ««»■,;« 
κτικού άνεφλιξιως,δστις φαίνεται ώς ιπτάμενος έπι τής μόρφ^£ 
του.Ένταΰθα ακριβώς παρατηρούμε* βεβαίωσιν αναμφισβή
τητο* τοΰ περιπνεύματος, ατμόσφαιραν νευρικήν, άποκαλύ-' 
πτουσαν τήν ύπαρξί* του. Ή οπτική αυτή έντύπωσις είναι 
αισθητή διά συγκρίσεως τοϋ προσώπου πρός τον αντικατο
πτρισμόν του έν τ<ρ κατοΚτριρ.

Παραδίδομε* τήν πχρα^ηρησιν ταύτην είς τούς άναζη-' 
τητάς.

(Έπιίσθητε κ. Λαζαρίδη ;)
Ί· Βιΰάλης.

--------- ----------------------------
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ΕΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ 
ζκατά μήνα Νοέμβριον).

(Svri^cc*κροηγ. σύλίο»}. χ?.; ^·.

/Εντεύθεν μέχρι Στυλίδος είναι ό Βόσπορος τής ’Ελλά- : 
δος. Σπανίως os τρικυμία, ουδέποτε έξηγριωμενη θάλασσα, 
έκτος σπανίας έζαιρέσεως και διότι ειχοσαχις καί πλέον δι- ? 
ήλθον τήν γραμμήν ταύτη*, πάντοτε μέ γαλήνην, Άνερχό
μενοι, τήν διέρχεσθε νύκτωρ, διότι πάντων τών Εταιρειών τά 
άτμόπλοία άποπλέουν περί τήν ίβδόμη* ώραν τής νυκτός έκ 
Πειραιώς' χατερχόμενοι δέ τήν διέρχεσθε κατά τήν ημέράν, 
διότι πρό τής εέδόμης της εσπέρας δέον ν’άφιχθώσιν είς Πει
ραιά. Καί έν ώρά μεν χειμώνος δεν βλέπετε τίποτε, διόβ / 
παραμένετε έν τφ πλοίφ' κατά το θέρος δμως, είναι δ^τ.ι.&'· 
ραυον καί θαυμάσω* νά μένετε έπί τού πλοίου και νά «πο··* , ? 
λαμβάνετε τήν ολην εκείνην θεσπισίαν άπόλαυσίν,ήν ούνά··: 
ται θνητός ν * άπολαύσγι έπί τής γης. Κλίμα έζαίρετον, γλυ
κύτατο* καί ζωογόνε* μέ αύραν ήπιαν/ ανάμικτο* μεθ'όλων 
τώ* υγιεινών στοιχείων τού άέρος και τής θαλάσσης, οξυ
γόνου καί Ιωδίου άφθονου* θεα εξαίσια με «άν 5,τι ό ο
φθαλμός δύναται >ά έπιθυμήση, ήτοι θάλασσαν γαληνϊωτά- 
την, ακτάς περιφήμους, τόπε ία ωραιότατα, καί ουρανόν μετά 
σελήνης ή λα μπάνιων και σπινθηροβιλούντω* αστέρων θαυ- 
μασιώτατον καί συναναστροφή*, ώ, πάντοτε θά εύρήτε καλ- 
λίβτην και ευάρεστο*, διό*ι έ* tci; ταξειδίοις του καί ταΐς 
οιχσκεδαστικαΐς του άπολαύβεβχν ό Έλλην εεναι αμίμητος. 
Χαρίιις, δημοτεκώτατος, διασκεδαστιχώτατος, άστιιος, πο
λυμαθής, κοσμοπολίτης, περιποιητικώτατος, φιλοτιμώτατος, 
προσηνβστατος, ανεκτικότατος, όλα τά αγαθά καί τά πο
λυτιμότατα διά τήν καλοπίρασιν αγαστά προσόντα μετά 
περισσής άφελβίας καί χάριτος τά κατέχει, βά ιύρήτβ δέ 
εκτός τούτου αυτόν πάντοτε πρόθυμον νά σάς προσφέρη άφ/ 
ό,τι ε’χει* θά σάς προσκαλέβη είς τό γεύμα του ή τήν συ
ναναστροφήν του, θά ζητήση *ά σάς προσφέρη τάς εκδουλεύ
σεις του. Είς τό raJtUtov τέλος δ Έλλη* είναι μοναδικός, Kot- 
νωνιχώτατος καίλίαν ευχάριστος και άν συχνάχις έταζειδεύ· 
σατε καί μετά ξένων, ιδίως είς ανατολικά εξωτερικά ταξιί- 
οια, βεβαίως θά παρετηρήσατε τούς μέν ξένους, είτε μονο- 
μερώς βαδίζοντας καί σκεπτομένσυς, είτε άναγινώσκοντας, ώς 
σοφοί πάντοτε και πιριηγηταί καί ας μη είναι ή υποχόνδριοι, 
είτε καθημευους νωχιλώς είς την άκρα* διβανίου ή καθίσμα
τος, ή τό πολύ παρατηροϋντας μέ τά πολυτελή αύτών τα» 
ξε'.διωτιχά δίοπτρα ακτήν τινά ή χανιν όρος καί μετά σοβα
ρότητας, χωρίς νά δύνανται ή νά θέλωσι νά γελάβωσι, έοω- 
τώντας τινά, τί είναι αύτη ή ακτή ή τό ορος εκείνο. Και εν
θυμούμαι μάλιστα ποτέ, Αποβιβαζόμενος μετά tcu υίοΰ μου 
Τάκη άπο τού άτμοπλοίου είς Χαλκίδα δια τής λέμβου μετά 
δύο Γερμανών νέων πιριηγητώ*, outot αμέσως μόλις έπά^ 
τησαν τόν πόδχ «ίς τήν ξηρά*, ήνοιξαν τά βιβλία των χαί 
μέ ηρωτησαν;

Είναι τό φρούριον αύτό ς
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— Βςβάίω;, τοίς άπηντησα καί έδώ α»τη η θύρχ του.
—· Kai ot’ αότδ ταξειοεύονν ; νά έπιδβιχνύωνται; εις τό 

ατμόπλοιο* σχεδόν πάντοτε ανεγίνωσκον καί εις τον; δρόμου; 
ακόμη; μ" έρωτά μετά παραοοξότητος δ υιός μου.

Τούς οέ έλληνα; θα παρετηρήσατε συζητούντας πάντοτε 
ή διασκεδάζοντας) παίζοντας η τρώγοντας, γελώντας ί α· 
δοντας. Είναι Απόλαυσες τό ταξάδιόντου κχί δ Έλλην εννοεί 
πάντοτε νά ώφίληθή της πιριστάσεως,

’Em τοΰ καταστρώματος supioxovrat ήδη πάντε; οί fm* 
βάται καί έβλέπετε άλλους μεν ,ζωηρώ; καί μετ’ εύχαρι- 
στήσεω; συζητούντας, άλλου; χαθηιχβνους καί άστειιυομέ- 
νιυ;, άλλους αοοντας καί άλλους ρεμβάζοντας καί περαιτέρω 
δμίλους θορυβωοώ; διασκεδάζοντας, <νψ τδ πλήρωμα τού 
πλοίου μας μετ’ εύχαχστήσεως χατεγίνετο είς την έκτέλεσιν 
τών χρεών του· δ δέ πλοίαρχος μετά πραγματική; άπολαύ- 
σεω; καί ήδίνης έθεάτο καί ήκροάτο όλης έκείνη; της ποι
κίλης άνθρωποκίνήσιω; τόσον «πιχαρίτω; διασκεδαζούση; και 
ρεμβαζούσης και όδήγει τδ ώραΐον εκείνο πανόραμα διά μι
σού τής θχυμασιωτάτης νυκτερινής φόβεω; καί τής μαγευει-

. ............................. ...................................
Μηχανικόν χζηνον τπϋ Άόερ

Κωτάτης έξελίξεως τών εκατέρωθεν άναφαινομένων χαι παρ- 
ερχομένων λαμπρότατων τοπείων.

Καί πάντες ημείς ηύχαριστούμεΒκ συζητουντες καί Βαυ- 
ί^'/μάζοντίς πάντα ταύτα μέχρι τοΰ μεσονυκτίου σχεδόν, ότε 
'/'.■-άπεσύ'ρθημεν εις τάς κλίνας μας, "να ίγερθώμεν τήν αυγήν 
’<ής έπεούσης μέ τον βχρύγδουπον κρότον τής κατερχομένης 

άγχόρας μας έν τφ πρ?. τής Χαλκίδος πυθμένι τή; θχλβσ· 
. ' σής» ολω; ζωηροί, υγιέστατοι καί ευχαριστημένο’..
Λ ·' Είχομεν νά παραμείνωμιν ενταύθα μέχρι τής ένδ» κάνης προ 

μεσημβρίας, ότι τά υδατα τοΰ πορθμού, ώς γνωστόν, επι
στρέφουν καί σχεδόν πάντες οί έν τφ πλοίψ έξήλθομεν προς 

: έπίσκεψιν τήςπόλεως.
Ή Χαλκίς «χει λαμπρότατη* τοποθεσίαν, εύκραέστατον 

·.·'//..κλίμα, καί έξαισίωτάτους καθ’ όλα ίχθιίς, άλλα ή πόλις 
·'Α?· .ύβτερει ετι πολύ ως προς τήν πρόοδον καί τον καλλωπισμόν, 
<. ελλείψει επαρκούς συνοικισμού. Έπεσκέφθημεν τά χυριώ- 

τιρα μέρη αυτής, τήν ώραεαν όντως πλατείαν της, τον 
λαμπρό τατον παρά ταυ την ναόν, τήν Αγοράν, τήν άρίστην 
Χαινουργή καί σιδηράν γέφυραν της, ήν μόνον δύο άνδρε; 

-■/διάμικράς περιστροφικής κινήσεως άνοιγοχλείουν καί διίρ- 
χόμένκ προ του λαμπρότατου εργοστασίου κονιάχ τώναδελ- 

i < ^ών Χατζηπαναγιώτου, «ίσήλθομεν όπως «πιβκεφθώμιν αύ· 
. /τούς καί τδ κατάστημά των.
- Λαμπρότατο* τούτο, όπως καί ούτοι ύφ’ ολας τάς έπό- 

ψ:ις. Μέγιστο* δέ καί λαμπρότατον καθ’ ολα, λειτουρ
γούν άμέμπτω; άπο τριαχονταετείας καί πλέον. Είναι το 
άρχαιότερον όλων τών έν Έλλάδ’., παράγει κονιάκ εξ απο
στάγματος οίνου έχ γνησίωτάτων σταφυλών και προμηθεύει 
πολλά εύρωπαίχά καταστήματα. Εύρομεν έχει τον ένα τών 
κκλλίστων χαι περ’.ποιητικωτατων τούτων αδελφών, όστις 
μάς έπεριποιήθη όσον ηδύνατο, προσενεγκων ή μεν τον πρωι
νόν κχφέ ι'ξωθι του καταστήματος των, παρά το παρακεί
μενον καφφενεΐον και παρά τήν παραλίαν, ε»θχ ή Βέσις ω
ραιότατη καί ρομαντικωτάτη. Αφού δέ ίκαθήσαμεν ένταυθ* 
έπί μίαν ώραν και εΐπομεν αρκετά αστεία κχί μη, μάς 
προσέφερι καί δύο φιάλας εκλεκτού χονιάκ διά τό ταξείδιον 
και άπήλθομεν είς τό μόνον κατάλληλον ξενοδοχείου διά 
τούς ξένους, τοΰ κ. Λιμπίση, τδ όποιον σχεδόν πάντοτε 
έχει ίχθεΐς λαμπρό Γάτους, τής ώρας, διά τού; ίιερχομε-. 
νους επιβπτας καί φημίζεται μάλιστα διά τούτο. Έξαιρε— 
τικώ; δέ τήν ημέραν ταύτην είχεν άπό τά μεγαλειτερα λι· 
Βρίνια, τή- στιγμής.

— Αί, Κύριε Λεμπέση, τψ λεγφ εισερχόμενος, εξήλθο- 

μιν τού άτμοπλοίου επίτηδες, διά νά φάγωμεν ίχΟεΐς εδώ 
τή; ώρας.

—Καί εξαιρετιχώ; σήμερον εχω κ. Πρίντεζη, μοί λέγετ, 
τά λαμπρότερα ψάρια, σαν νά το είξευρα, ότι θά ίλθητε.

Καί μετ’ εύχαριστήσβως παρατηροϋμεν εις παραχειμίνην 
τράπεζαν καΒημίνους καί περιμένοντας επίσης ίχθιες, τούς, 
χ.χ. Τσάκωναν καί Σκεπερ, ώς καί τήν δίοποινίδα Πίπιζα 
και ολίγον άπωτέρω, τούς κ.κ. Άνεμογίάννην, Σακόρραφον 
και λοιπούς.

— Μά λοιπόν 5λοι ήλθατε έδώ, τοίς λέγω μετ ευχαρι
στήσεων Τί χαλά, θά φάγωμεν καί έδώ έν συντροφίφ.

— Αφού μδς είπατε, ότι έχει ωραία ψάρια, δεν είμπο- 
ρούσαμεν παρά νά ελθωμεν, μοί άπαντά ό κ. Τσάκωνας.

— Σημβΐον, 6τι πάντες άγαπώμεν τήν καλλιφαγίαν, 
προσθέτει ό κ. Άνεμογιάννης.

— Καί έγω επίσης, επιλέγει ύ κ. Σκβπερ και μετ ολίγον 
έπιοιδόμεθα εις τήν καταβρόχθισαν τών ήδη κομισθέντων 
ιχθύων, ών ή έξαίρετος καί προκλητική οσμή μάς οιεγεί· 
ρουσι τήν. δρεξιν.

— Τρώγετε ταχέως, λέγει δ κ. Τσάκωνας, να μή μβς 
αφήση τδ άτμόπλοιον.

Καί όντως τρώγομεν καί πίνομεν ταχέως και μετά ίν 
τέταρτον τής ώρας ό συριγμός το» άτμοπλοίοιι μ&ς ειδο
ποιεί ήδη νά σπεύσωμεν.

— Τον λογαριασμόν, *. Λεμπέση, άνακράζομεν πάντες, 
πτληρόνομεν δ”ίν τάχιι γελώντες καί σπεύδοντες καί ταυ- 
τοχρόνως λαμβάνομεν άνευ χρονοτριβής την προς τήν παρα
λίαν άγουσαν, «που ή λέμβος μάς αναμένει ήδη καί αμέ
σως έπιβιβαζόμεθα δια ταύτης εις τό πλοίον.

Άνεργό μέθα ήδη τήν γέφυραν αμέσως καί θαυμάζομε ν 
τήν διάβασέν μας εκ τού πορθμού καί τής γέφυρας μετά τών 
«ξωθι παρατεταγμένων κατά μήκος τής παραλέεις θεατών, 
©ϊτίνες επίσης θαυμάζουσιν ημάς δ:ερχομένους. Ό καιρός 
•δέ εξακολουθεί λαμπρότατος καί μέχρι τής Στυλίβος εΜα 
άφιχνσυμεθα περί τήν έβδόμην ώραν τής έσπερος άπολαμβά- 
νομεν ταξειδιον μοναδικόν, έξαίσιον, λαμπρότατο ύφ* ολας 
τάς επόψεις* έπανειλημμίνως δε χαιρετίζομε» τό έξαίρετον 
χσνιάκ, το όποιον ύ 
κύριος Χατζηπαναγιώ- 
που επιχαίρως μδςείχε 
προσφέρει.

Ή θέα τού κόλπουτής 
Στυλίδος μετάτήςθαυ- 
•,μασιωτάτη; και γρα· 
φικωτάτηςάπόψιωςτών 
Ανωθι ταύτης έκτεινο· 
|άνων αποτόμων ορίων 
της Λαμίας καί τής 
Αριστερόθεν χαταφύτου 
πιδιάδος μετά τής λη· 
γούσης καί κυχλοτερώς 
βαινούσης στενοποριάς 
τφν Θερμοπυλών, μάς 
απασχολεί επί πολύ 
καί έφ ’ όσον έκτελεί
ται ή άποβίβασις καί 
επιβίβασες τών επιβα
τών, συζητούμε» μετά 
πλείστου ζωηρού εν
διαφέροντος περί τής 
ιστορικής το πάλαε καί 
νυν ε'τι σημαντικωτα- 
της ταύτης θέσεως,ή- 
•τις όντως είναι αξιό
λογης ύφ’ ολας τάς 
επόψεις καί λογω ε’τι 
φυσικής καλλονής.

Άπάρχντες όμως έκ 
^Στυλίδος,τί θέαμα ήτ© 
εκείνο 1 μεγαλοπρεπές 
καί θαυειάσιον, Τδ 
πλοίον μας ήρχισε νά 
στρέφηταε. Ή θάλασ
σα ήρεμος καί καθαρά, 
λαμπουσα ως κρύ
σταλλος καί ακτινο
βολούσα έν γραμμή τε- 
ταμμένη, δ ουρανός ό
πισθεν μας φωτιζόμενος ε’τι προς τον όρίζοντα ύπο τοΰδύοντος 
ήλιου, εσχημάτιζε πελωρίους εγχρώμους ταινίας ών ή βάσις 
έρυθρκίνετο πεπυρακτωμένως, μιτχοίδουσχ είς τον ουρανόν 
τόσον ποικίλα κκί ωραία χρώματα, ώστε ό οφθαλμός έπλα- 
νΛτο μαγευόμενος ύπό τής ώραιότητος αυτών, έμπροσθεν 
μας έξετείνίτο ή θάλασσα πε ptχυκλ θυμένη πανταχόθεν ύπό 
βαθείας πρασινάδος, καλυπτούσης τήν ξηράν χαί δεν διέκρινί 
τις την οδόν, ήν θά έλάμβανε τό πλοίον, διξιοθεν δε καί αρι
στερόθεν ημών τά ποικίλης μορφής κ«ί ύψους διάφορα δρη, 
άπερ ε'μελλον νά βυθισθώσιν εις το σκότος καί έφαίνοντο ώσεί 
σπεύοοντα νά περιβληθούν τον μελανα αυτών συνήθη μαν
δύαν. Ή δε διαδεχομίνη τδ χράτος τού όρίζοντο; Σελήνη 
μετά τήν άποχώρησιν τού Ήλίου, διέχυσε τότε αυθωρεί τό 
χρυσούν αυτής φως εφ’ολων τούτων καί οιά νέου φωτός και 
λάμψεως έξήστραψε το σύμπαν.Λαμπρόν φυσικόν φαινόμενο*!

7ό <ιερΐΛΐΛεάο>· ώ< φ>ανταζ>νζαι αυτά οέ

Μαγεία απροσδόκητος ! Αποχωρεί τό άργυρόύν//φώς τοΰ 
ήλιου από τής φύσεως όλης καί διαδέχεται τούτο διά μιδς. 
της πανσέληνου ή χρνβη αντανάκλασες. Φαντασθιιτε βφε> 
μούσαν τήν φύσιν τής περιοχής δλης έν η εύρίσκεσθε, φαν>- 
τασθειτε τήν ημέραν αποχωρούσαν εντεύθεν, τό φως του η* 
λεου έκλεϊπον διά μι£ς καί τήν Σελήνην άναλαμβάνουσαν τά 
φωταγωγόν καί φωτοβόλον αυτού μέρος. Ή μεταβολή αύτη 
τής φωταψίας καί φωτοβολίας «ίναε β,τι μοναδικόν χαί εξαί
σιου. Καί ή συνταξειδεύουσα σύντροφός μας παρατηρούσα 
αίφνης τούτο :

— Ο,’^τί ώραιότης! τί μαγεία καί τί κάλλος! ανέκραξε*.— Έμπνευσθείτε, νά γράψητε περί τού φαινομένου τού
του, τη ειπον.

I

£

— Ναι καί σείς κα< 
σείς, άπήντησαν.

Και πάντες θαύμα— 
ζσντες την ωραιότητα 
τής εσπερινής «κείνης 
μαγείας καί περί τού 
φυσικού φαινομένου λα- 
βόντες Αφορμήν; κατΙ— 
λήξαμε* νά συζητάμεν 
περί τής Αθανασίας της 
ψυχής καί τού μέλλον
τος τού Ανθρώπου, οτ« 
πάντες συνεσπειρώθή- 
σαν περί τήν έξέτάσιν 
τοΰ περίεργου τούτου.. 
ζηνί|Λατος. γ

Ό κ· Τσάκωνας,δ κ, '■ ·' 
Σκέπερ καί ή Δεσποι- / '· 
νίς Πίπιζα εκυρύχθη-·: /;■/< 
σαν κατά της ύπάρ-. 
ξεως μελλούσης ζωής, 
•εγώ, δέ δ κ. ’Ανεμο- 
γιάννης καί δ χ.( Σα· 
κόρραφος υπέρ ταύτης, 
οί οε λοιποί ήσαν ουδέ— . 
τεροι καί ηύχαριστίΰν- j 
το αχροώμενοι ημάς.

—Καί πιστεύετε χαί. 
σιΐς κ. Πρίντεζτ, μοί 
ολεγεν ο κ. Τσάκωνας 
αθανασίαν ψυχής; έγώ, 
φρονώ, ότι μετά θάνα
τον τά πάντα θνήσκου- 
σι διά τδν άνθρωπον. 

Έγώ οέν πιστεύω 
τίποτε, οπεΐπιν ή δε- -.’. 
σποινίς Πίπιζα, δεν υ
πάρχει αθανασία ψυ
χής, διότι ονδέν άπο- 

δεικνύει τδ εναντίον.
—Καί εγώ πιστεύω, 

ότι μετά θάνατον ζή δ Ανθρωπος, τοΐς έλεγον, διότι τουναν
τίον τά πάντα άκοδίίχνύουσιν, ότι υπάρχει συνέχεια ζωής. 
Καί άν δέν παραδέχεσθε τά τόσα υπό τόσων φυσιολόγων εξε- 
ρευνηθέντα καί γραφόντα, ή παρατήρησες ολου του μεγαλοπρε
πούς καί αρμονικού τούτου θεάματος, ή αλληλουχία τής 
έξελίξεως τής νηνεμίας μετά θυελλώδη τρικυμίαν, * βροχήν 
καί ψύχος, ή άποπατά στάσις ευάρεστου θεάματος, οπερ φυ- 
σικώς τέρπει τήν ψυχήν, ένώ ή ιξεγερσις καί τό μένος τών 
φυσικών δυνάμεων θλίβουσι καί στενοχωρούσε* αυτήν, δέν σάς 
πείθουσιν, ότι ύπάρχουσι αόρατοι δυνάμεις, οιεπομεναι φυ«- 
κώς, ουχί άφ' έαυτώνδεότι άλλως θά τάς ονομάσετε πνεύ
ματα, Αλλά ύπδ έτίρας έπίσης αοράτου, ισχυρότερα;, νοη- 
μονεστέρεες καί δικαιωτέρας, ήτις καθοδηγεί καί κυβερνά 
πάντα ταύτα ; Τίς διοικεί τήν ένέργιιαν τού όξυγό-ου και 
θερμογόνου, τού ηλεκτρισμού καί μαγνητισμού ; Ούδείς ς
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Άλλκ τότε διατί, &ν ταΰταμόνον Κήργινν, νά μή π*ρι-λθη 
τό σάμπαν ΰί ΐιαρχή ψάξιν ή ά,άφίϊξι·,, άφοΰ πάντβς γ·ιω- 
ρίζιμεν, ότι ή σντβώρ’νσιζ χβΐ eiepyeix όνος παράγοντος, 
φίρβι χαταοτροφήν τής αρμονίας τοΰ σύμπαντος ; Άφοΰ 
■λοιπόν οιά την χτήπν χαί τήν αρμονίαν ΰπάρχιι άνωτίρα 
ονναμις, ο*.ά τόν άνθρωπον δίν νπάρχ··. ; Καί άφοΰ ύπαρχοι, 
έπλάβθη ούτος, ΐνα πρδς στιγμήν σνλλάβη ιδίαν τής αιω
νιότητας τοΰ παντός καί εαυτού ονχί ; Κατ1 ίμέ λοιπόν ύπαρ
χοι συνόχίια ζωής.

— Καί πού θά σνναντηθωμίν, ΐάν οπιζήαωμίν, έρωτά ή 
δεσποινίς Πίπιζα.

— Αι, τούτο νά τό ιύρήτΐ σίϊς.
Ήτο δοχάττι ώρα, ire σννιζητο'μκ ιτι χαί τό άτμό- 

πλοιόν μας ασφαλώς ώοηγατο ίν τφ ώραίφ Παγασητιχω 
χόλπω. Μίτ’ολίγον οί ήγχυροβολούμίν πρό τής ωραίας πό- 
λεως τοΰ Βόλου χαί ενώπιον δισεω, μαγευτιχωτάτης. Έ
ναντι μας ΐζιτιίνετο ή θανμασιωτάτη όλοσιιρά τού Πηλών 
μετά τών ίπ’ αύτής ίσπαρμίνων ποικίλων χαί ρωμαντιχω- 
τάτων χωρίων, άμυορώς φωτιζόμενων ετι, ώς ία τής προχβ- 
,χωρηπυίας ώρας χαϊ ίνθιν κάχοΐθιν αϊ κατάφυτοι κοιλάδες 
μιτά τών παρακείμενων ποικιλόμορφων προεξοχών χαί ωραίων 
υψωμάτων.

Καί τό θίαμα τοΰτο ήτο όντως άριστουργηματιχόν 
γραφιχώτατβν.

Έζελίόντες ίν τφ άμα μετίύτμεν είς τά ξενοδοχεία 
είτα εζήλθομεν ολίγον είς περίπατον, του χαιροΰ ό-τος 
μενεατάτου οτι.

ΓΕχειαι σανίχεια).

χαι

χαι
<ΰ-

ΕΤΦΥΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ

Ό χ. Μουταρδών, σν(ΐβολαιογράφος ίν Σερνί- 
λέ-Ρά, εΐχεν έλθειείς Παρισίους μετά της συζύγου 
τον, χαί διά τάς ύποθέσεις τον καί διά νά ξεσκάσει 
ώς έλεγεν όλίγον. Είς τόπον μικρόν, ώς τό Σερνί- 
λέ·Ρά, ύ κυρία Μουταρδών, άληθής κολοσσός, τής 
όποιας τό άνω χείλος πλαισιούμενον ύπό μύστα- 
κος Αδύνατο νά κινήση πολλών τήν ζηλοτυπίαν, 
δέν εϋρισκεν ήσνχίαν ώς φαίνεται ούδαμοΰ. Οίύτω 
δέ ό σύζυγος αύτής διήρχετο τής βραδυές τον είς 
μέρη διασκεδάσεων, είς τό καφέ-κονσέρ. είς τούς 
όνομαστούς χορούς, είς τά καπηλεία τής Μουμά- 
τρης. και τά τοιαΰτα, όπως ευρίσκει καιρόν ν ’ άπο- 
φεύγη τήν γυναίκα του.

Έλιισμόνει όμως δτι ήτο συμβολαιογράφος.
,ι Έν απόγευμα εΐχεν ύπάγει νά περιπατήση είς

■ τά Ήλύσια πεδία. Γαντοφορεμένος καί μέ ράβδον
■ ί '■ άνά χεϊρας έκομψεύετο είς τάς "δεντροστοιχίας, κια-

λάρων τάς μικρο-γυναϊκας μέ τάς όποιας διεσταν- 
ρούτο.

Παρετήρησε νεάνιδα τινά κομψώς ένδεδυμένην 
ήτις πρό μικρού ύστατο απέναντι του, νεάνιδα τής 
όποιας δλον τό κοστούμ άνέδιδε μεθυστικήν εύωδί- 
αν βιολέτας.

Τί θελκτικόν έξωτερικόν, είπε καθ ’ έαυτόν ό συμ
βολαιογράφος, καί τήν παρακολούθησε.

Κατήχετο ύπό διακαούς έπιθυμίας νά όμιλήσμ 
είς τήν νέαν αύτήν, έν τούτοις Α επαρχιακή του 
συστολή καί άτολμία τδν Αμπόδιζεν. ΈζΑτει αντι
κείμενου συνομιλίας, δτε Α τύχη ήλθε πρδς βοή
θειαν τού : Α όμβρέλλα τής νεαρός γυναικός είχε 
πέσει κατά γής- Ό κ. Μουταρδών χωρίς νά χάση 

■ . καιρόν έπί τοιαύτη εύκαιρία- έκνψεν καί έσήκωσε 
αύτήν άποκαλυπτόμενος.
. — Ευχαριστώ, κύριε, έψιθύρισεν ή ίοιοκτήτις, 
άπευθύνουσα μειδίαμα γλυκύ.

τ- Μάλλον έγώ νά εύχαριστήσω τήν εύτυχή

·» 

σύμπτωσιν ήτις μοί έπέτρεψε νά φανώ πρός υμάς/ 
κυρία, περιποιητικός.

— Είσθε άπειράκις καλός.
— Είσθε πραγματικώς αξιέραστος.
Ή ύελος- είχε πλέον θραυσθή.
Ό Συμβολαιογράφος έζίιτησε τήν άδειαν νά συ

νοδέυσα τήν ώραίαν άγνωστον κατά τόν περίπα
τόν της

— Πρό μικρού έπανείλθον, παρετήρησεν έκείνη.'
— Τότε, έπιτρέύατέ ιιοι νά σάς συνοδεύσει μέ

χρι τής οικίας σας.
— Καί...... ..έάν ημαι ύπανδρευμένη !
— Τόσω τό καλλίτερον, έδεδαίωσεν ό συμβολαι

ογράφος κομπορρημονών όλίγον-
— Ήσνχεΐτε, κύριε, ό σύζυγός μου δέν είναι έκεΐ.

Έσταμάτησεν έμπροσθεν οικίας κατά τήν όδόν 
αγίου 'όνωρίου. καί είσελθοϋσα είσήγαγε τόν κ. 
Μουταρδών είς τι καλλωπισμένον οαλονάκι.

— Καθήσατε, εΐπε,δεικνύουσα αναπαυτικόν άνά- 
κλιντρον, είς τό όποιον ό έπαρ^ιώτης συμβολαιο
γράφος έξηπλώθη έν πλήρει άνεσει·

— "Αχ ’. Θεέ μου ί άνέκραξεν αίφνης ή κυρία- 
Ακούω τά βήματα τού συζύγου μου. Ένόμιζα δτι 
είργάζετο είς τό σπουδαστήριόν του. Τή άληθεία,, 
δέν σάς τό είπα : ό σύζυγός μον είναι φωτογράφος.

— Νόστιμον είναι αύτό 1 προσέθεσεν ό κ. Μου- 
ταρδών έντρομος.

— Είναι ζηλότυπος πολύ. Τήν έλαχίστην αμφι
βολίαν νά είχε, θά σάς έφόνενε.

— Προτιμώ νά φύγω, έπανέλαβεν ό συμβόλαιό; 
γράφος έγειρόμενος.

— 'Αδύνατον, διότι έρχεται ! I
— Τήν έπαθα λοιπόν. Καί σείε δμως δέν έχετά . 

δίκαιον.
— Σιωπή 1 άφήσαιέ με νά τά διορθώσω, είπεν 

ή νεαρά σύζυγος. Μιμηθήτέ μίε διότι διακινδυνεύει 
Α ζωή σας-

— Τί δυστυχία ! άνέπνευσεν ό έπαρχιώτης τρό
μων.

Ό φωτογράφος είσήλθε ρίψας λοξόν βλέμμα έπί 
τοΰ έπισκέπτου.

— Τί θέλει, ό κύριος; Αρώτησεν.
— Εΐνε πελάτης καί τόν συνάντησα είς τήν δεν

τροστοιχίαν. Έζήτει τήν διεύθυνσίν σου ώς έκ τού
του τόν ώδήγησα Α ιδία.

— Ώστε ό κύριος είναι πελάτης, είπεν ό φωτο; 
γράφος ήρέμως.

— Μάλιστα, κύριε· έπεθύμονν νά φωτογραφηθώ.
— Φωτογραφεϊον καλλιτεχνικόν πρώτης τήξεως 

κύριε, καί έκτδς παντός συναγωνισμού. Εύαρεστή- 
θητε νά περάσητε είς τό σπουδαστήριόν, έπάνω 
πάτωμα. Είναι Λ σειρά σας

— Ή κ υ ρ ί α. '<5 κύριος θέλει μίαν δωδεκάδα 
είς μέτριον μέγεθος.

— '0 φωτογράφος· Πόσας στάσεις ;
— Ή κυρ ία- Ό κύριος έπιθυμεϊ μίαν δωδεκά

δα όρθιος, καί μίαν καθήμενος-
— Ό φωνογράφος. Καί μίαν δωδεκάδα εί

δος μπούστου. Ήννόησα.
Ό κύριος Μουταρδών (διιλώς).— Άρκεϊ μία 

δωδεκάς-
Ή κυρ ία (χαμηλορώιω;). —Λέγετεδ,τι λέγω· άλ

λως θά τοΰ διεγείρητε τάς ύπονοίας.
Μουταρδώ ν.—Σύμφωνος.Τρεις δωδεκάδας.
Ό φωτογράφος. —(ίαί τρεις δωδεκάδας συ

νήθους μεγέθους έπισκεπτηρίων. Τό δλον έξ δω- 
δεκάδαζ.

'© φωτογράφος περνά είς τό παραπλεύοως δω- 
μάτιον. '

Η κ ν ρί α.—Εύθηνά τήν γλντώσαμεν I
,Μ ο ντα ρ δ ώ ν·—Τί θά κάμω τόσας φωτογρα

φίας ;
Ή κ υρ ί α..—Θά τάς δώσητε είς φίλους σας.
Ό φωτογράφος εισερχόμενος δπως όδηγήση τόν 

πελάτην είς τό σπονδαστήριον.
— Τοποθετηθήτε, είπε πρός τόν κ. Μουταρδών. 

Ο καιρός είναι όλίγον όμιχλώδης.
Ό Μουταρδών προθύμως.
— Έχετε δίκαιον, θά έπανέλθω. Είναι καλλί

τερον . -
Ό φωτογράφος συνωφρυούμενος.
— Νά έπανέλθητε..................μήπως δέν ήλθα

τε νά φωτογραφηθήτε ;
Ο Συμβολαιογράφος. — Άφοΰ λέγετε 

δτι τό φώς...............
Οφωτογράφο ς.— 'Αδιάφορου αύτό. Μέ τήν 

-διαφοράν δτι θά σταθήτε περισσότερον.
Ο κ. Μουταρδών έλαβε θέσιν άπέναντι τής μη

χανής.
Ό φ ω τογράφος.— Παρακαλώ, θέσιν φυσι

κήν. H στάσις είναι δλη Α τέχνη του φωτογρά
φον. "Ανεν έγωίσμού, πολύ έπιτυγχάνω.

Μ ο υτα ρδ ών.—Τό βλέπω·
Ό φωτογράφος. — Μή φουσκώνετε. 'Αφή

σατε τά χέρια σας νά πέσουν άφεΐ,ώς. Υψώσατε τήν 
κεφαλήν χωρίς νά τήν κινητέ. Βλέπετε άπέναντι 
•καί μειδιάτε·

Ό κ. Μουταρδών αντί νά μειδιάση έκαμε ακα
τανόητων μορφασμόν.

Ό φ ωτ ογράφο ς, —Όχι έτσι διότι θά βγητε 
σάν ηλίθιος. Φαντασθήτε δτι παρατηρείτε ΐν άντι- 
κείμενον τό όποιον σας άρέση μίαν γυναίκα ώραίαν 
λόγου χάριν.

Ο Μουταρδών, (φώαρήηως), — Τήν κυρίαν σας!
Ό φ ω το γρ άφ ος-—Τήν γυναΐκά μου ; Σας 

τό άπαγορεύω- Παρατηρείτε τόν τοίχον. Μή κινη- 
θήτε πλέον. Ωραία. Καθήσατε, έτελείωσε·

Άφοΰ έπήρε καί τάς άλλας στάσεις είσήλθεν είς 
τό παραπλεύρο,ς δειμάτιον όπως παρατηρήση τήν 
πλάκα έάν έπέτυχε.

Ό Μουταρδών καί ή κυρία μόνοι.
Διά τοεΐς στάσεις, έξ δωδεκάδας ό κύριος σύ

ζυγός σας.
— Άλλά, προτιμάτε τότε νά σάς φονεύσ,ι ; 
Μουτ αρ δώ ν.—Τότε θά ητο τέλειον πλέον.
Η κυρία τείνουσα τήν χεΐρα δπως τήν άσπασθή.

— Έ I κακέ, παραπονιάρη.
Ό Μουταρδών άσπαζόμενος αύτήν άθύμως.
— Έάν τό έγνώριζα...................
Ή κ υ ρ ί α —Δέν είσθε γαλαντόμος· Σιωπή 1 

έρχεται πάλιν. '

Ό φωτογράφος εισερχόμενος :
Εκτακτος έπιτυχία. Τώρα θ' άπομακοννω 

τήν μηχανήν διά νά κάμωμεν τάς άλλας φωτογρα
φίας τών έπισκεπτηρίων.

Ό συμβολαιογράφος Αναγκάσθη νά φωτογραφη- 
θή τρεις φοράς είσέτι.

Μ ουταρδών.— Έτελείωσε ; Φθάνει πλέον.
Ο φωτογράφος (π-ριποιητιχώς). — Μάλιστα. 

Σάς ευχαριστώ.Είμαι βέβαιος δτιθά εύχαριστηθήτε.
Μουταρδώ ν.—Δέν αμφιβάλλω.
Ο φωτ ο γ ρ ά φ ο ς (πρό; τήν «ύζνγόν τον). — Κάμε 

-εόν λ)σμόν τοϋ κυρίου-
Η κ υ ρ ι α. —Μάλιστα. Τό δλον διακόσια φράγκα 

■διά έξ δωδεκάδας, τρεις μεγάλος καί τρεις μικρός-

ΥΣΙΣ ’'

Q φ ω τ ο γρ ά φο ς.—Είναι προπληρωτέα- ’
Ό Μουταρδών (ίζάγων τό βχλάντιόν Τον),— Εί-.,ί 

ναι όμως άκριοά. (Κατ’ίοώω). Ώραίαν άνοησίω/'Γ
δπου έκαμα. · ■

Ο φωτογράφο ς. —Ποΰ θέλετε νά σάς τά 
στείλω ;

— στ^ Ρπητί μου, είπεν ό Μουταρδών ©ά 
έχο> σκηνής μέ τήν γυναΐκά μου. Καί τφ ‘δωκε την 
διεύθυνσίν ένός φίλον τον-

Οφωτογράφ ο ς.—Σάς παρακαλώ νά μέ συ- 
στήσητε είς τάς γνωριμίας σας. ’Ιδού μερικαίς 
κάρταις μου,

Φωτογραφείον χαλλετεχνεκόν 
ΓΚΡΟΒΙΣΕ

□αντός «Ιέονς φο,η,γραψία,. — ΧτΑ«ι< nxedtwv βτιγμιχία

Αί πλίκετ διατηρούνται. "Οταν ΰίλητε άίλαα............
Όταν ό κ. Μουταρδών άνεχώρησεν ό έξΰς διά- ί 

λογος έλαβε χώραν μεταξύ τοΰ ανδρογύνου :
Φωτογράφο ς. — ’Ιδού καί άλλη έπιτυχία. <' ’ i
Ή κυρία παρατηρούσα τό έκκρεμές :
— ©ά έξέλθω. Έχω καιρόν ακόμη νά φέρω καί < 

άλλον.
(Έκτο: Γαλλικού)

-ΘΑ Σ' ΑΓΑΠΩ ΑΙΩΝΙΑ·

Ορκίστηκα ek τής χρυσής νεότητοσ τά χρόνια 
μέ(μάρτυρα τον ουρανού τό πρωινόςάστέρι, 
δτ ’ ϊνοαλμά μον είσαι Σύ καί λατρευτό μου ταίρι 
*Οά σ’ άγσπώ ηαντοηινά, 0ά σ’άγαιτΰ αίώνιαν.

Ανοιάς ήτο Μάιος ακοίμητα τ’ άηδόνια 
άκούσανε τδ στεναγμό, γνωρίσανε τόν ττόνο 
κ’ είς κάθε τώρα ρεματχά σέ κάθε δένδρου κλώνο 
αυτό μέ χάρι τραγουδούν «θά σ’ άγαπί* αίώνια».

Κ'αΙ πασχαλιές, τό γιασεμί, σΐ κρίνοι στόν άνθώνα 
κι’ όλα τά άλλα λούλουδα π’ άρώματα σκορπίζουν 
μέ τήν εύώδη κι’ άγνωστον φΉνή των ψιθυρίζβυν 
«θά σ’ άγαπύ παντοτεινά θά σ’ άγαπω alcuvios.

Καί τδ νεράκι πού ’ρχεται άπ’ τού βουνού τά χιόνια 
καί κρυσταλλένιο χύνεται στούς κήπους στά λει.όάδια 
κι αύτό μέ τό κελάρυσμα λέγει -γλυκά καθάρια 
οθάσ' άγσπω παντοτεινά, θά σ’ άγαπώ αίώνια».

τας οχδας τβν Nelloy

ΣΟΝΕΤΤΟ
Αν στήυ άρμουδιά καί θές ν’ όιρήσης 

Τό άγκϊατρι □βν στο πέλβο νά βιχτ^> 
Ώ I κράτα τούς καϋμούς σου ! σά ίητήαης 
Tec pipu Ttov ψσρςύαμα μαζί.
Άν pk>gc τή βαρκούλα κι’ άρμνΛσης 
Γιαλό, γιαλό, ναντούλά μου χρυσή. 
Μήν πικραθής I τά βράδια σά γροικήσης 
Hou κράταγδς κοντά μου τό κουπί,

• Μά άν ή τινοίς ανάλαφρα τού μπάτη 
Σχ φόρουν βτό νη«Ι τό άντικρυνό. 
ΤΙάρο Υ®ργά τά ττρώτ© μονοπάτι.
Κι άν δής ξνα μνημούρι σέ μιάν άκρη 

-Δάσ& |ιλΙ στήν πέτρα του θερμό 
Τά χόρτα άνάοτησέ του μ’ £να δάκρυ.

ΆΗραι
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τό Βυτίο-» καί ή Φιάλη.

Έάν σάς παραχωρήσωσι βυτίον πλήρες οίνον 
καίφιάλην κενήν, καί σάς προτείνωάι να πληρώ- 
σιιτε οίνοι» τήν φιάλην, διά τής άνωθι μεγάλης 
ύηής τον βυτίον.χωρίς νά μεταχειρισθήτε έργαλίον 
ή δ,τι δήποτε ίίλλο μέσον η μόνην τήν φιάλην, πώς 
θά κατορθώσατε τούτο ;

Έπί ματαίω θά συλλογισθήτε έπί πολλάς ώρας 
καί άνωφελώς Θά κοκιάσητε, αν οέν καταφύγητε 
είς τήν πειραματικήν έπιστήμην, δι ’ ης καί μόνης 
θάφθάσητε είςτό ακόλουθον φυσικόν συμπέρασμα.

Πληρώσατε τήν κενήν φιάλην σας δι' ύδατος, 
καί μετά τοντο άφον πρότερον καλόψητεπρός στιγ
μήν διά τοΰ μεγάλου δακτύλου σας τήν οπήν τής 
φιάλης, ινα μή έκρεύσα τό νΟωρ, ανατρέφατε αύτήν 
«αί βυθίσατε δι' έπιτηδείας κινήσεως τόν λαιμόν 
τής φιάλης έντός τής όπής τον βυτίου, δπερ ά- 
ναντιρρήτως δέον νά ή έντελώς πλήρες οίνου.

Τούτου γενομένου, αφήσατε έν τή θέσει ταντη 
τήν φιάλην έπί τινα δευτερόλεπτα, ώς δείκνυσιν ά 

■ έναντι ήμετέρα εϊκών καί θά ϊδητε άνεπαισθήτως 
■ ' τόν οίνον, ώς έλαφρότερον τοΰ ύδατος, ν ’ άντικα-

ταστήση τό έν τή φιάλη ευρισκόμενον ύδωρ, δπερ 
άφ ’ έτερον, ιός βιιρντερον τοΰ οίνου,θά κατέλθα έν 
τώ βυτίφ-

Έγείρατε τότε ταχέως καί έπιτηδείως τήν φιά
λην σας άπό τον βυτίου, ώς έηράξατε πριν, τι- 
θέντες έν ταντω τόν δάκτυλόν σας αμέσως ύπό τήν 
όπήν τής φιάλης καί μετ’απορίας θά ίδητε ταύτην 
πλήρη καθαρότατου οίνου. Φ. Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Π. Β. Βαρ ώσ ια, Έπανειλημμένως σάς γραφομχν χαΐ ααα»- 
τησ.ν δέ» λσμβάνομε»,—Κ. Σ. Π ύ ρ γο ν . Σο»^ρομή σας ίλήφδη. 
Ευχαριστούμε». Άπύδειξίς σας εστάλη ταχυδρομιχώς.—Θ. Ρ» Π βί
ρα ια. Συνδρομή σας βλήφδη. Ευχαριστούμε». — Ε. 6 Τραπε- 
ζο«»τα. Συνδρομή «ας e/.ήφδη, Άχόδβιξις παρεδόβη ενταυ&α. — 
Α> I. Β. Σπέτσ ας. Σημεκυσίς σας ελήφ&η'. Μβρτ ίου χαθνσνίρη- 
βέ»τα λαμβάνετε ήδη. Έ βραδύτης παρά τήν δέλησί» μας.—Γ. Γ.

Mer.Ouf. ’Επιστολή έλήφ&η. Διίύθυνβίς σας ήλλβγη, ώς γράφετε.Ή- 
συχείτε, Ό,τι φύλλα σας λείπουν γρέ^ετε μας να σαςτά «τείλωμπ. 
1. Κ. Zagazig. 'Ελντιήδημίν πολύ δια γραφόμενά σας. Άπαντώμεν 
χαΐ ταχυδρομικές. — Α. β. ’Αγριά», Ζητούμε*»» φύλλο», «Sc 
άπεβτάλη χαί βυύις. — Γ. Ά. Λαμία». Έτι«τολή χαί ΥίήΐΛίτα 
έλήφΒησα». Γράφομ·».—Μ. Κ A c h κι ο υ η. ’Επιστολή μετά περιβ- 
χαμμένου έλήφβτ^, *Εχι< χαλώ<. — Κ. Ν. Β. X α λ χ ί δ α. Ζητού· 
μ«να φύλλα βάς απ«στ*ίλαμε» ’ρβχ&« ταχοδρομιχώς. — ’Α. Ά.
Αργοίτόλιο», ’Επιστολή μετ’ «πιταγής έλήφβη. Ευχάριστου 

μεν. Ταχυδρομίχώί γράφομε». Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν’ 
—Ν. Δ· Ά. Σάμο». Σας εγράψαμεν ταχυδρομιχώς χαΐ ά»αμέ»ο· 
με» »εωτέρα» σας. Άπεστείλαμε» δε χαΐ ζητούμςνα φύλλα —Α. Σ“, * 
Ζβχυνβον, Αναμένομε» την έχχαβάρισι» «υντίμως χαΐ μάς ύπο- 
Xpso’te. ’ .

ΗΛΙΑ Γ· ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΪΛΟΤ 
IIAHPBS ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
(Ελληνιστί και γαλλιστί).

Μετά μαθημάτων
Πρακτικής διπλογραφίας,—ιστορίας τού εμπορίου,— «μπο- 
ρευμ ατ ολογί ας, — ε μπο ριχο u δικαίου,—έ μπορικής γ t ωγραφί ας, · 
— παγκοσμίου συγκοινωνίας,— μετρολογίας,—νομ’,σμα τολ ο-* 
γίας ώς καί πλήρους συλλογής εγγράφων εμπορικών καί ιδιω
τικών.

Έξεοώλη εσχάτως παρα του εκδότου Ίω. Δ. Φέξη καί 
πωλείται άντι φρ. 10 παντί άποστέλλοντι τό τίμημα &ις το' 
εκοοτιχόν βιβλιοπωλείο» ό «Κάδμος», όσος Αίολου, Αθήνας.

Ή Έπιςτολογροφία αύτη χρήσιμος «αντί πολίτη, ίδιώ-· 
τη, εμπόρω, καλλιτέχνη, βιομηχάνφ, κτλ. Είναι οδηγό* 
απαραίτητος ιίς πασαν περίστασιν,

ΗΛΙΑ Γ· ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Έπι τή βάσει
των έζοχωτερων μυθολογικών καί τθνογραφικών ίργων, 

τών διάσημων
Burnoof, Wilson, Alfred de Maury, Max Muller, 

Dupuis, Bertrand, Em. Renan, Lefevre, Dicard,Lame 
Fleury, Troyon, Alf. Beitillon, Gerugeg, Girard de 
Rialle, Morreau de JonnSs. Perrot, Adalbert, Kulm, 
Forchammer, Baudry, G£n&ral Tseng-Ki·Tong, Tada- 
masaHajashi κτλ.

Μ<πά πολλών εΙκόνων
’Ινδοί—Αί νύπτι οι — Ά σ σ ύ ο ι οι—Πέρσαι—Έλλην ε ς—Ρω - 

μαιο;—Κ ελτοί—Γαλ άτ α <, — Σκαν δι» αυοι—Γε ρμαν οί—Σλ αΰ 01 
— Σύγχρονοι μυδοπλχστι/.αί θρησκείας καί είοολολατρβίαι — . 
Αφρικανοί—Ίνδοοίναι—Κινέζοι —- ’Ιάπωνες·—Ίνκαι— Ίν- 
δαμςρικανοί—Έσκιμώοι—Μυθολογικοί παρ-αοόσςις χαί Μύθοι 
τών χριστιανικών λαών. . .

Έζεδόθη εσχάτως άπό τού κ.Ίωαν. Δ. Φέξη καί τιμάται 
άντί φρ. 6,50.

Μ- ΚΟΡΒΕΛΗΣ ~
ΚΑΠΝΟΙ1ΩΛΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ 

"Εναντι τού Συλλόγου τών Πριγκίπων
Κατανάί-ωάις -^ονδρικώς καί λ,αν,κβς,άίχααι χαί παραγγελίας παντός εΐόονς

REVUE MEDICALE MENSUELLE
Ιατρική μηνιαία βπιΙΙίώρησις έπίτης έκ&ήομένη ύπό τον· 

χ. Π. Ν'. Α'βάρη ιατρού, έν Παριαίοις και τη σννιργααία. 
τών οπαυοα'.οτέρων καθηγητών γάΧΙων.

Συνδρομή έξωτερικοΰ Φρ· 20
Διά τήν 'Ελλάδα Α συνδρομή ορ- 20
Δι' άμφότερα » » So

’Ex, τοϋ TvCQyf«pvio» τώ» Κατασ;ηχά?««ν .νίστη Κωνβτχντιν4δαυ ..·


