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Χαρακτηρισμός των κυριωτερων τηλεγρ.
συστημάτων καί διαφορά τούτων άπό
τοΰ ήμετέρον.
(Συνέχεια' ίδε ττρο'ηγούμενον φΰλλον)

Αυτόματος μεταβιβαοτγις τοϋ
Γουΐότωνος.

Ο σύστημα τοΰτο, όπως όλα τά
τοΰ αύτοϋ είδους, έκτος τοΰ δέ
κτου, οστις δύναται νά η ό συ
νήθης τηλέγραφος τοΰ Μόρο,
συμπεριλαμβάνει καί δύο έτερα
μηχανήματα, ήτοι ένα μηχανικόνμεταβιβαστήν καί
ενα συνθέτην τώντηλεΪΡ
γραφημάτων.
θ συνθέτης των τηλεγραφη
τών σκοπεί νά περικόπτη έπί τίνος ταινίας
χάρτου σειράν μικρών οπών, ων ή διάταέις
άναπαριστδ τά διάφορα γράμματα τοϋ αλ
φαβήτου, συστήματος Μόρς, ώς δεικνύει τό
κάτωθι σχήμα, ήτοι αί ι έν άνωθι δηλοΰσι τάς
στιγμάς,αίκάτωθι τάςγραμμάς αί δέ μεσαΐαι
απλώς διαχωρίζόυσι ταύτας.Μία οπή άνωθι καί
μία κάτωθι, είνε τό Α,μία οπή κάτωθι καί
τρεις άνωθι είνε τό Β καί ουτω καθ’ έέής.
•
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Συνέπεια δέ τοϋ είδους τού μηχανήματος
τούτου ό Γουιστων έδωκεν αύτώ τό όνομα
διατρυτήρ. Είνε δέ έργαλεΐον άπλουστατον ομοιάζει πρός χειριστήριον μέ τήν
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διαφοράν, ότι άντί μιάς κλειδός φέρει τρεις
παραλλήλους,χειριζομένας ευκόλως ύπό τών
τριών μεγάλων δακτύλων τής δεέιας χειρός.
Διά τής μιάς αφής γίνονται αΐ άνωθι όπαι,δι ’
έτέρας αί μεσαΐαι καί διά τής τρίτης είς τήν
τρίτην κλείδα αί κάτωθι όπαι,ήτοι αί γραμμαί.
Διά τοΰ συστήματος τούτου καί διά μέσου
τής διατρύτου ουτω ταινίας, τιθέμενης κα
ταλλήλως έν τώ μεταβιβαστή, γίνεται ή μέταβίβασις τών τηλεγραφημάτων. Τούτέστιν
ό υπάλληλος προπαρασκευάζει την ταινίαν
πριν ή άρχίση ή διά τού μεταβιβαστοΰ μεταοίβασιςτών τηλεγραφημάτων καί προπαρασκευά
ζει δσατοιαΰτα έχει πρός μεταβίβασιν.Δύνα
ται δέ εΐς υπάλληλος νά παρασκευάζη τήν
ταινίαν καί έτερος νά μεταβιοάζη.
Τό σύστημα τοΰτο ιδίως έν χρήσει παρά
τοΐς άγγλικοΐς τηλεγραφέίοις χρησιμοποιείται
ώς έπι τό πολύ εΐς τήν μεταβιβασιν τών με
ταβατικών τηλεγραφήμάτων άπό πόλεως είς
πόλιν και ιδία έν πολυασχόλοις τηλεγραφικοΐς
κέντροις, ένθα έίοικονομεΐται ό χρόνος, κα
θόσον διά τοΰ συστήματος τούτου δύνανται
νά μεταβιβασθώσι 35ο-^οο γράμματα Μόρσ
κατά λεπτόν τής ώρας, άφοΰ πλέον ή μεταβίβασις διενεργεΐται μηχανικώς, προπαρασκευασμένων ούσών ήδη τών ταινιών.Καί βε
βαίως, ή ταχύτης αύτη θεωρείται μυθώδης,
άλλ’ ένεκα τής άπλότητος τοΰ μηχανήματος,
τής ακρίβειας τών έπαφων, εΐνε πολύ μεγαλειτέρα τών άλλων συστημάτων τοϋ είδους
του.
Καί ό Digney καί ό Siemens έφήρμωσαν
μέ όλί^ας παραλλαγάς τό σύστημα τοΰτο,
άλλ’ ένεκεν τής μεγαλειτέρας άπλότητος
τοΰ Μορσικοΰ, δέν έφηρμόοθησαν ταΰτα εΐς
μεγάλην κλίμακα, καθόσον προαπαιτεΐται ερ
γασία και άπωλεια χρόνου καί υλικών, έλαττώματα, άτινα εις έκεϊνο δέν ΰφίστανται. 'Ο
δέ μεταβιβαστής Τούτων ούδέν άλλο είναι
ή κινητός συνθέτης, έν ω συγκεντρΰνται,ού
τως εΐπεΐν, τά μορσικά γράμματα, άτινα
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διερχόμενα ύπό τινα διακοπτήρ α ρεύμα
τος, μεταβιβάζονται εΐς τόν λαμβάνοντα
σταθμόν διά τού άποτελουμέ.νον κυκλώματος
συνεπεία τής κινήσεως τοΰ συνθέτου άνωθι
τωνδπών. Καί οσάκις συναντά τδν χάρτην,
συγκοινωνία δέν ύπάρχει, όσάκ ς δέ διέρχε
ται διά των οπών, άποτελεϊται τδ κύκλωμα,
ενεκα τής ύπαρχούσης ύπ' αύτά μεταλλικής
άκίδος ή πλακάς.

νά σταματά αύτόν,άλλά τουλάχιστον νά έπιβραδύνη έπαρκώς τήν πορείαν του καί νά
καταστρέφη τδν συγχρονισμόν καί κατά δεύ
τερον λόγον, ή έκτύπωσις δέν θά ήδύνατο
νά ή τόσον ταχεία, ώστε τά έκτυπούμενα
γράμματα νά ωσιν, αρκούντως καθαρά καί
με τάς κανονικός των αποστάσεις,
Πρδς άποφυγήν δέ τής διαταράόεως τοΰ
συγχρονισμού, έφαντάοθη ό κί Hughes νά
Τυπωτικόν dvd-snya τον Hughes
*
θέση έπί τοϋ αύτόΰ άζωνος τού τροχού τών
Προ τής άνακαλύψεως τοΰ τυπωτικού τύπων έτερον τροχόν, διορθωτικόν,
συστήματος τοΰ Hnuhes, οσα σχετικά ειχον καλούμενου, δστις σκοτδν έχει, μεθ’ έκάέπινοηθή, έθεωρούντο ημιτελή καί βραδέως στην έκτύπωσιν γράμματος, ν’ άποκαθιστδ
λειτουργοϋντα, καθόσον μετά τήν έκτύπωσιν τόν τροχόν τών τύπων, έν τή άληθή αύτοϋ
έκάστου γράμματος, έδει νά επανέρχονται θέσει.Ουτω δέ πάσα προσγινομένη βραδύτης
εΐς τήν προτέραν αρχικήν των θέσιν, πρός διά τής έκτυπώσεως, διορθοΰται άμέσως καί
άποφυγήν τών λαθών έκάστοτε καί διορθώ κατά δεύτερον λόγον, ίνα ή έκτύπωσις γίγνεσεων. Τδ έλάττωμα τοΰτο έθεωρεϊτο σπου ται είς άκρον ταχεία, ό τροχός τών τύπων
δαιότατου καί διά τολμηρός έπινοήσεως τοΰ έτέθη είς τό ,άκρον τής συσκευής, ούτως
Hughes, καθηγητοΰ άμερικανοϋ, ήτις κατά ώστε, τδ άποτέλεσμα έπήρχετο είς
τού
πρώ ον έθεωρήθη ώς φαντασιώδης, ήρθη τδ δευτερολέπτου. Τό κυριώτερον δμως πάν
κακόν τούτο καί εκτοτε τά τηλ. τυπωτικά των ήτο πρδς έπίτευέιν τοϋ άποτελέσματος,
συστήματα προτιμώνται, ώς καλείτερα καί ή έγκατάστασις ίσχυροτάτου ώρολογιακού
ωραιότερα. Δυνάμει δέ αύτών δύναται τις μηχανισμού καί λίαν ένεργητικής ηλεκτρικής
σήμερον νά μεταβίβαση έν τώ αύτώ χρόνω δυνάμεως- τούτοδέ κατόρθωσε δι’ ισχυρό
τριπλάσια τηλεγραφήματα ή διά τών άλλων τατων ηλεκτρομαγνητών, μετά οπλισμού έν
συστημάτων καί τό σπουδαιότερον, καλλι- έπαφή μετά τών πόλεων. Ούτω ή ενέργεια
μόρφως τετυπωμένα. Όντως δέ τό σύστημα τών ηλεκτρομαγνητών δέν παρήγετο ή διά
τούτο έδει νά έπικρατήση καί ώς παρέχον του άποτελέσματος τής έίουδετερώσεως τοΰ
πληοεοτέραν άσφάλειαν. άκριβοϋς μεταβιβά- μαγνητισμού των καί έπειδή ό οπλισμός ήδύσεως, άλλ’ ένεκα τοϋ πολυδαπάνου τών μη-, νατο μηχανικώς νά έπανέλθη είςέπαφήν μετάι
χανημάτων αύτού, τής μηχανικής έπιβλέ- τοΰ ηλεκτρομαγνήτου, ΐ...
...........
έκατονταπλασίαώεν
ψεώς του καί τής άπαιτουμένης εντελούς ούτω τήν ηλεκτρικήν δύνάμιν. Τόμηχάνημαι
άπομονώσεως τής γραμμής ώς καί τοΰ δύσκο δέ τοΰτο, ι·-·
1- --— πολύ ογκώδες καί· λει■■
μολονότι
λου τής χρήσεως αυτού, μόνον έν τσϊςπρω- τουργοΰν ύπό τήν πίεσιν βάρους 5ο κοιλοτευούσαις τών μεγάλων κρατών διατελεΐ γράμμων, έτέθη άμέσως είς ενέργειαν άπδ
έτι έν χρήσει·
ΙΙαρισίων εί<
ι ’ Μασσαλίαν, άλλ ’ εκτοτε όλιΠάντες έπίστευον,οτι διά τήν έκτύπωσιν γίστας προόδους έποίησεν μολονότι ό κ.
γράμματός τίνος, πρδ παντός έδει νά έρχη- Hughes έπέφερε σημαντικός τελειοποιήσεις.
ται τδ γράμμα πρδ τοΰ τυπωτικού εργαλείου,
Τό πάν έν τώ συστήματι τούτω διέπει
ένθα νά μένη πρδς στιγμήν καί κατά τήν στά άπόλυτος συγχρονισμός, δστις όμως, ώς έκ
σιν ταύτην νά έκτυπωθή καί νά έπανέλθη τής πείρας άπεδείχθη, πολύ εύκόλως διαταείς τήν θέσιν του. τΗτο λογική άπαραίτη- ράσσεται καί ή λειτουργεί» παύει.
τος, καθόσον άπασαι αί τοιούτου είδους τη
Ώς γνωστόν, τδ σύστημα τούτο φέρει
λεγραφικοί επινοήσεις, έβασίζοντο έπί τής χειριστήριον. μετά πλήκτρων κλειδοκυμβάλου
άρχής ταύτης- άλλά ό Hughes, δστις έν έφ ’ ου σεσημείονται τά γράμματα τοΰ αλφα
τούτω διέβλεπεν, ό^ι μόνον απώλειαν χρό βήτου, δ δέ ύπάλληλος δέν πράττει άλλο
νου, άλλά σοβαρόν ατοπον διά τά συγχρο τηλέγραφων ή πιεζει διά τών δακτύλων τών
νικά συστήματα, άτινα έν τούτοις μέχρι τότε δύο χειρών ή καί τής μιας τά γράμματα ά
παρεϊχον τά κάλλιοτα άποτελέσματα, κα- τινα θέλει νά μεταβιβάση. Είς δέ τδν λαμ
τέγινεν έπιμόνως καΐ τέλος κατωρθωσε νά βάνοντα σταθμόν ύπάρχει ό τροχός τών τύ
πιτύχη τήν στιγμιαίαν έκτύπωσιν τών γραμ πων οστις σταματά ύπό τδ πλή,κτρον ακρι
μάτων κτλ. Άλλά διά νά συλλάβη τοιαύ βώς, έχων προς τύπωσιν γράμμα καί ούτω
την ιδέαν, έδει νά ή τέλειος Αμερικανός, διά τοΰ συγχρονισμού κατορθοΰνται ή ταύκαθόσον ύπετίθετο, οτι ή έέασκουμενη πίε- τόχρονος κίνησις ώρισμένων τροχών.
σις έπί τού κινούμενου έκτυπωτικού τροχού
ί’Επεται συνέχεια)
$που εύρίσκονται οί τύποι, ώφειλεν άν όχι
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Έμώτ.

συνε·

πνευματιοτική

δρίασις έν τή αΙΟούση τοΰ ξενοδοχείου

Κυ-

ριαζή. — Όκ. Κ. Σιμάτος περίφημον

Me

—

dium

Αί αποκαλύψεις τών πνευμάτων·

Κατά τήν εσχάτως μετάδασίν μου έν

στίφ, τυχαίως

«Φύσεω;»

ομίλων

Βουν.ουρε-

συνδρομητοΰ τής

μετά τοΰ

κ. Κ. Σιμάτου έκ Βάρνης,

είζοσιοκταε-

τοϋς περίπου, καλώς μεμορφωμένου, φιλομ-,ύσου, φι-

λοπόνου καί ήθιζοΰ νέου, διευθύ>οντος το αρτοποιείου

Τό πνεϋμα.

περί

τών

δημοσιευθέντων

έν

τή

«Φύσει»

φάτως άναζοινώσεων περί της αμέσου

Πνευμάτων, μοί
καί

οτι

προσ-

γραφής τών

έλεγεν, οτι πολύ τώ ήρεσαν αύται

παρακολουθεί μετ’ ενδιαφέροντος

πάσαν

’Επειδή δέ εκ

πείρας

πνευματιστιχήν άνακ'-όωσιν.

κάτο

γινώσζω, οτι πάντες οΐ πνευματομύσται είσί
χοι πολλών σχετικών γνώσεων, ήπόρησα

άνάπτυξιν τοϋ

νέου

ζαί ήρώτησα

συνεννοήσεις διενήργει μετά τών

διά τήν

αύτόν, τί είδους

μέχρι

πνευμάτων

συνομιλία

μας ; ύ

Ή συνεδρίασες θα
τελεσφορήση,
τήν πεποίθησιν.
“Εχετε πλησίον

έχουν όλοι

σας πολλά

οικεία πνεύματα, τά

όποια

είναι

ολα

πρόθυμα.

f Προσκαλείται ό Βερνάρδος Ορ νσταΐν αρχί
ατρος τοϋ Έ.1.1. στρατού).
Τό πνεϋμα. Είμαι δ Βερνάρδος Όρνσταΐν.
Έρύτ. Τί φρονείτε αγαπητέ Βερνάρδε, ήδη περί
τής ζωής, οτι

μττά

Τό πνεϋμα.

θανατον

;

εκλείπει

Ή ζωή ΰφίσταται πάντοτε, διακό
θχνάτου καί μετέρχεται είς τδν αό

πτεται ita τοϋ
ρατον κόσμον.

Έρώτ.

’Αντωνίου,γνωστού ομογενούς αυτόθι,

του μακαρίου

Θα
τελεσφορήση ή
άντίδρασις ;

παρχοι

άφοΰ

Περίεργος και έκτακτος
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τδν

Ό κόσμος

ούτος είναι αρχή

ζωής

διά

άνθρωπον ;

Τό πνεϋμα.
σθή ύπδ

Ό άνθρωπος γεννάται,
όταν όριάνωτέρων δια νά
είσέλθη εΐς σώμα καί

ζή διά να ζάμη

Έρώτ.

τον προορισμόν

του.

Δύνασθε νά μεταβαίνετε είς βλα τά μέρη

τοϋ σύμπαντος ;

Τό πνεϋμα Είμεθα πανταχοΰ.
Έρώτ. Έχεις νά μου εϊπφ,ς τίποτε ;
Τό πνεϋμα. Ζήθι ζαί κάμε τδν προορισμόν

σου

ώς άνθρωπος.

τοϋδε.

Είςάπάντησιν δ χ. Σιμάτος μοί έπ-ίδειξε διάφορα
χειρόγραφα

τοιούτων συνεννοήσεων, έξ ών πεισθείς

περί τής θείας

δυνάμεως του, ήρώτησα αύτόν,άν ε-

ζαμέ ποτέ δημοσία πνευματικήν συνεννόησιν.
— “Οχι, μοί απαντά,

ουδέποτε.

— Τότε, τώ λέγω,θά προζαλέσω τοιαύτην έν τω

ξενοδοχείω Κυριαζή, οπού θά προσζαλέσω ζαί με
ρικά

άλλα πρόσωπα, έρχεσαι ;

— Μάλιστα,

Καί

μοί

άπαντά.

ζληθεντα τα κάτωθι

συνήλθον άπαντα,

έγένοντο

αναφερόμενα πρόσωπα
δε τά ακόλουθα.

ΧΥΝΕΔΡΆΣΙΣ

ΕΝ ΒΟΤΚΟΥΡΕΣΤΙΩ

ΞΕΙ-ΙΟΔ. ΚΪΡΓΑΖΗ

Τή Κυριακή 6 $βρίου·
'Λύεται τ;} ωρ<; 6 μ. μ.
Κ.

ΠΛ ΡΟ^ΤΕΕ

1.
2.
Λ.

4.

(Προσκαλείται ή Μαρία. Πρίντεζη)
Τό πνεϋμα. Ήλθα, είμαι ή Μαρία. Πρίντεζη.
Έρώτ. Ο θάνατός σου, παιδί μου, σ’ έστέρησ:

ΦΡ. ΠΡΙΝΓΕΖΗΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
Γ. ΧΡΥΧΟΧΟΊ'ΔΗΣ

AlStO.

καθηγητής

τής άγάπης πρδς

Αθ. ΚΑΝ ΣΤΑΝΤΙΝIΔΗΣ

5. ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΑΑΠΑΤΑΝΗΣ

ΰ.

ΔΗΜ. ΑΝΑΪΤΑΧΙΔΔΗΣ

7.

ΑΝΔΡ- ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

8.

ΔΗΜ. ΔΟΥΚΑΣ

χημικό;

σου. Έχεις πάντοτε

καί τήν τής παιδικής σου ήλικίας εύχάριστον ζωήν

ενθυμείσαι πάντοτε ή εύρες καλείτερον κόσμον αυ
τόθι ;

Έργοοίασιάρχη;
10. χρ. ΑΡΧΟΜΑΝΗΣ 'Αρτοποιό;
11. Π. ΑΛ Ε S ΑΝ Λ ΡΟΠΟΥΑΟΣ Μιαίιη;
12. ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΛΑΝΝΙΔΗΣ “Εμπορος
Ι·3. κ. ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗΣ ‘Ιατρό;
.9. Δ. ΡΟΒΑΤΣΙΟΣ

Τό πνεϋμα.

ήμην 'πάν

Αγαπητέ μου πάτερ,

τοτε καλά μεθ ’ υμών.

Ή εύχαρίστησίς μου μόνη εί

ναι νά είμαι πάντοτε πλησίον σας. Έπρεπε νά έλθω

είς τδν
πολύ,

τοϋ φαινομένου τών

πνευμ. διαλέξεων, έκάλεσα τδν ζ. Σιμάτον

να κα·

λέση το οίχεϊον πνεύμα του.

Τό πνεϋμα.

τούς γονείς

έρωτα πρδς τά σχολεία και τήν μάθησιν ; Τήν γήν

Διη·&. Strod.

Μετά μικράν έξήγησιν περί

ΣΙΜΑΤΟΣ

Είμαι ό φύλαξ σου άγγελος.

κόσμον

σας

διά νά

άπέλθω.

άλλά θά παρέλθουν πολλά ίτη

άποχωρισθήτε

Σάς

επιθυμώ

άχόμη. Μήν

ταχέως.

'Ερώτ.

Είς τδ μέρος οπού εΰρίσχεσαι μας βλέ
πεις συχνά, τούς γονείς σου, τούς άδιλφοίς σου ·,

Τό πνεϋμα.

Έξηγηθήτε καλείτερον.

Η Φ Υ ΣI Σ
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γενείς, αδελφούς σου ;

Τό πνεΰμα.

Σάς ε’χον, «τι είμαι πάντοτε πλη
σίον σας, άνήκω παντού καί ώς έκ τούτου εύρίσκομαι καί πλησίον σας.

Όταν σέ καλώ ό ίδιος, δύνασαι νά α
παντά; διά τής χειρός μου, επειδή θέλω νά συνεν

νοούμαι μαζύ σου ;

Τό πνενμα.

Όποια εύχαρίστησις θά ήτο δι’έμέ
νά συνομιλώμεν. Διατί ό θεός νά μή σας προίκιση

μέ τδ χάρισμα τού' ανθρώπου τούτον !

Έρώτ.

Πώς

δύναμαι

καί έγώ

νά

Θέλω νά σας δώσω μίαν συμβουλήν

τοΰτο;
Σπουδάσατε, πάτερ μου, καλλίτερου

τήν χιίρα σας και θά συνομιλώμεν.

Έρώτ.

Θά σας είπω, μετά μίαν στιγμήν αν

μέ περιμένετε.

Έρώτ.

“Εχεις δίκαιον,

νά

σας

άφίνετε εΐς

τδν

Μοί είπατε

καταλάβει

τότε καί ήρ-

λοιπόν

άφίνωμεν

σας

ήσυχον, "να συνεχίσητε τδ ποίημα σας.
(Πραγματικώς

όμελίαι

έν τώ μεταξύ συνέβησαν

Τό πνεΰμα.

(Τό πνενμα εξακολουθεί.)

είς τδν δρόμον- υπάγει διά τάς ’Αθήνας.

Έρώτ.

Καλώς, ευχαριστώ. Είμπορεϊς Μαρία,
νάμας ε'πης πότε απίθανες και πόσον έτών ησο
τότε ;

Τό πνεύμα

’Απίθανα κατά τδ έτος 1894.Διατί
μέ ερωτατε διά έτη, ένφ ημείς έχομεν τά διαστή

Μήν άλλάζης τον χαρακτήρα σου
καί ίσως μ·αν ήμέραν θά
ήσαι
καλά. Τώρα έγώ

Ερωτ. Σιμάτου.

διάγνωσιν είχον κάμει οΐ

ιατροί εις

σου. καλήν ή κακήν ;

τήν «σθένειάν

Το πνενμα.

Είμπορε'τε αύτδ νά τδ κάμετε’μόνον
να εΰρήτε τδ κατάλληλον πνεΰμα-

Έρώτ. Παρακαλείται τδ πνεΰμα τοΰ Ρώσση.
Τό πνενμα. Je suis moi, Rossi Di Jusliani.
Έρώτ. Σέ παρακαλοΰμεν αν δύνασαι ν’ αποκά
λυψης φράσιν, γραφείσαν έπί

χάρτου ύπό τίνος τών

Ειπον τότε, νομίζω, οτι έχω τυφοϊδή πυρετόν, ένφ έμέ αί όργανικαί
δυνάμεις ,μέ

Έρώτ

Τό πνεύμα.
ή

δέ αιτία τοϋ

At νόσοι είναι διά τους ανθρώπους,
θανάτου μου ήτο, τδ οτι ό θεός μέ

άνεκάλεσεν.

αίτια

φαίνων-

είναι νά

(Τή αιτήσει τοΰ κ. Τσαλαπατάνη

καλείται

Τό Πνενμα. Περιμένετε ολίγον.
(Μετ’ ολίγα λεπτά).
Τό Πνενμα. τον Παστέρ. Είμαι ό Pasteur.
Έρώτ. ΙΙώς ώρμήθητε ν’ άνακαλύψητε τήν

Μαρία, έάν γράψη κανείς
έκ τών παρ σταμίνων Κυρίων ένταΰθα μίαν φράσιν έπί τίνος
χάρτου, δύνασαι νά μας είπν,ς τί έγραψε

Καλώς,

είπέ μας τί εγραψεν δ

’Αρχι

Τό πνενμα.

Δέν άρκοΰσιν όλίγαι σελίδες διά νά
σας άναπτύξω τδ ζήτημα τοΰτο έν έκτάσει.

Έρώτ.

Τό πνενμα.

Τά μέσα τής θεραπείας είναι
διά
φορα ίο Piquer — ie dzoit Lansein· — le monvemcnt Therapenthique des autres docteurs.
Πρέπει οι κύριοι ιατροί νά παραδεχθούν

δεν επέτυχες ;
γραφεί «Άγγελος έξ Ούρανοΰ'»).

μείς άλλην αποστολήν έχομεν.

έτών, ατυχής καί αύτός.
Σάς αφί·

δέ

πολλοί

αύτά ώς

παίγνια

Είναι

έξ υμών, οίτινες έκλαμβάνουσιν

καί

ταχέως

τδν πνευματισμόν, διότι τδν εκλαμβάνουν ώς μέσον

Έρώτ. Πώς
Τό πνεΰμα.

θεωρείτε τήν παρούσαν ζωήν ;

Ή παρούσα
ζωή
δοκιμασίας καί τελειοποιήσεως.

είναι

σίας

όπως δλοι

διά

τών κόπων καί τής

έργα-

οί σπουδαίοι έπραξαν καί δχι έπι-

πολαίως.

χουν

άλλον

;

Μάθε, πάτερ, οτι τά
πνεύματα έ
προορισμόν υψηλότερον. Δέν είμεθα

παίγνια, ούτε διά νά εύχαριστήσωμεν τήν

περιέρ

γειαν του ένδς καί τοϋ άλλου.

Έρώτ.

Καλώς. Έχεις νά μοΰ είπης άλλο
ποτε, διότι θά προσκαλέσωμεν άλλο πνεύμα.

τί

Τό πνεύμα.

Πολύ λυπούμαι, οτι χωριζόμεθα,
άλλά είς πρώτην σου περίστασιν, άνακάλεσόν με.

Καλώς. Είς τδν θεόν.

(Καλείται ό Φίλιππος Οΐκονομίθης.)
Άγγελος ό φύλαζ. Δέν θά έλθη διότι

είναι ά-

(Καλείται ό Άχιλλενς Παράσχος ποιητής.)
Παράσχος.

Σάς παρακαλοΰμεν, Άχιλλεΰ
Παράσχε, έάν εύαρεστήσθε, νά μας είπήτε έν
ποίημα.

Τό πνενμα.

άλλου πνεύματος.

Έρώτ. Δύναται να ελθη ;
Τό πνεΰμα. Έπί του παρόντος

έν μέσον

Το Πνεΰμα.

Αυτά ίλα είναι είς τά βιβλία καί
δύναται νά τά εύ’ρουν έκεΐ.
Άς μή μέ εκλαμβά

Έρώτ. Πώς θεωρείτε τδν πνευματισμόν
Τό πνενμα. Ό πνευματισμός ύπήρξεν

;

νουν, ώς ειπον ανωτέρω ώς μέσον νεωτέρων

ανέκα
θεν, εινε δέ τόσον λεπτή επιστήμη, ώστε ολίγοι έκ

Δέν

θά πα-

δέν

είναι

πλη

είμεθα

αύτής,

δέ υποκείμενοι είς άνώτερα πνεύματα

ήμών ή εις μετενσάρκωσιν ή

Έρώτ.

Καλώς.
Προσκαλείται τότε τδ
θανόντος

έν

πνεύμα του

Ρώσση

di

άπδ

είς

προσδιωρισμένην

υπηρεσίαν.

Έρώτ.

Β.υκουρεστίφ.

Έρώτ. Διατί ηύτοκτόνησας ;
Τό πνεύμα. Τδ έκαμα άπδ άνωτίραν

Έρώτ.

Τό Πνεΰμα.

Η Hazdeu σας ώμίλησε πολύ όρθώς περί τών τάξεων τάς οποίας έχουν τά πνεύ

ήμας, έως δτου έλθη τδ τέρμα μας, δηλαδή ή . . .

σίον σας.

Jusliniani,

Έρώτ.

Παρακαλοΰμεν νά μάς δώσητε μίαν πεπεριγραφήν τοΰ κόσμου, εις 8ν εύρίσκεθε.

ματα. Είμαι εΐς τήν ιδίαν κατηγορίαν μετ’

Έν περιλήψει είναι δυνατόν νά μας άαναπτύξητε τήν θεωρίαν τήν οποίαν άνεπτύξατε άλ
λοτε περί τής ψυχρότητος τοΰ Ήλίου

καλύψεων.

Έρώτ.

Καλώς Σάς
Χαίρετε.

εύχαριστοΰμ·ν.

ένώπιον τοΰ

Τό πνενμα.

ίβχύν πιε-

αντανακλάσεις

άλλων σωμάτων τφ άποδίδουσι τήν

θερμότητα, τήν οποίαν καί άντανακλα έπι τής

Δέν

έκαμες

αύτεξουσίως τδ

κίνημα

αύτό ;

Τό πνεΰμα.

Όπως

ολοι, καί έγώ έπρεπε ν’α-

ποθάνω. Πρέπει να γνωρίζετε,

οτι β θεδς

δίδει δο

κιμασίας είς τούς ανθρώπους, όχι τόσον είς εκείνους

ΣΟΝΕΤΤΟ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
Λαμπρή είν’ ή καρδιά μου εκκλησία
Μ’ εϊκόν’ ατίμητη τή ζωγραφιά σου,
Μέ άγ2α τράπεζα της τήν καρδία
Καί μέ καντήλι κάθε μια ματιά σου

Κι’ δ Έρωτας προσφέρει τή θυσία
Χωμένος μέσα ’στα πλατεία τοΰ
Καί μ’ έκκλησάρισσα τή Φαντασία
Ψάλλει τήν τόση θεία ώμορφ^ά σου.

ράσου

παρόντος ήδη φίλου σας Γαβριήλ Ίωαννίδου ;

Ό Ήλιος
πάντοτε ψυχρός είνε.
Έάν έρωτάτε πώς τδν εννοώ τώρα, βλέπω δτι αί

ζόμενος.

όποια είναι πλησίον σας ;

Έρώτ.

Γεωργίου Λεκατσά. Ή πρόσκλησις

σωμεν τδν πρόσκαιρου σας κόσμον.

πησχολημίνος. Διατί δέν_έπικαλεϊσθε πνεύματα, τα

Τό πντψα-Είμαι έδώ ό Άχιλλεύς

’Εκκλησίας κ.

γίνεται διαμέσου

Τό πνενμα. Είμαι έδώ. Έρωτήσατε 2,τι έχετε.
Έρώτ. Είπατε μας τήν αιτίαν τοΰ θανάτου σας.
Τό πνενμα. 'Όταν έλθη δ καιρός πρέπει ν ’ άφή-

Χαϊρε.

Έρώτ.

“Ηδη δ κ. Χρυσοχοίδης παρακαλεΐ νά καλέσωμιν

γής.

Έρώτ.

Σας παρακαλοΰμεν νά μάς άναπτύξετε
καί τήν θ.ωρίαν τών χρωμάτων, ήν άλλοτε έπρε-

σβεύετε.

Τό Πνεΰμα.

περί

τοΰ όρροΰ τοΰ Μάρμορεκ ;

ρέλθη δέ πολύς καιρός καί ή ιατρική θά τδν άριθμή

Χαίρετε.

τεί τήν άνακάλυψιν

Ό κ. Λ. Τσαλαπατάνης έρωτά.
Έρώτ. Είμπορεϊ νά μάς είπήτε τί φρονείτε

ήμείς παίγνια δέν γινόμεθα.

τών άνθρώπων άντιλαμβάνονται αύτοϋ.

νομεν.

τδ πνεύμα τοϋ τέως εφημερίου τής έν Βραΐλα Έλλ.

Τό πνενμα.

μέ

θοδον τής θεραπείας τής υδροφοβίας.

ώς κλάδον αύτής.

Έρώτ.

τδ

έφευρέσεως, ένφ ή επιστήμη έν τφ κόσμφ σας άπαι-

παιδευτηρίου ;

Τό πνενμα.

ή φυσική των

μέσα τής θεραπείας.

Διότι αυτά είναι πράγματα, εύχαριστοΰντα μόνον μίαν περιέργειαν άνθρώπων, ένφ η

Έχει καλώς. Εΰχαριστουμεν πολύ. Ένθυμεϊσθε. αγαπητέ Παράσχε, τδν κ. Χρυσοχοΐδην,

Καλώς. Εύχαριστοϋμεν πολύ.

υπάρχουν

γειάν σας.

Τό πνεΰμα.

Έρώτ.

Έρώτ.

ται άλλως πως, ένφ

σας

ιδιότητα νά

Σας παρακαλοΰμεν επειδή ένταΰθα παρίστανται και ιατροί νά μάς είπήτε τουλάχιστον τά

(Είχε

Τδν βλέπω, είνε παρών καί πάν
τοτε δ ίδιος, δηλαδή άφ’δτου τδν έγνώρισαπρδ 15

Ποια αίτια ήσαν τών
οργανικών
σου
δυνάμεων ή στέρησις 1 Άπδ τί κυρίως έ'παθες ;

είς τδν κόσμον

χρώματα, τά όποια έχουν τήν

_ Τό πνενμα.

Τό πνενμα. . . . Θεδς Δίκαιος.
Έρώτ. Δέν έγραψεν αύτό. Διατί

Τό πνενμα.

ε’χον έγχαταλείψει άπδ άλλα αίτια.

Τό Πνενμα.

Σάς είπα καί άνωτέρφ, δτι δπως τά
εννοώ τώρα — ότι είς τά χρώματα άπέδιδα τήν φυ

Διατί μέ μεταχειρίζεσθαι διά τόσον
άπλά πράγματα.Άλλά θά σας κάμω τήν περιέρ-

μανδρίτης.

τδν έν Βραΐλα διαμίνοντα τότε, τδν διευθυντήν 'Εκ

• Τό πνεύμα.

έξήγησιν δηλ.

πνεΰμα τοΰ Παστέρ) δι ’ άλλου πνεύματος.

κάλυψη το πνεΰμα ;

ματα καί τδ άπειρον.
’£pir. Τί

Ερωτ.

Άλλοτε έδιδες άλλην
έν τω κόσμφ τούτφ, όταν έζης.

προέρχωνται άπδ τάς άκτίνας τοΰ ήλίου.

Είναι δυνατόν νά γράψη είς
κύριος μίαν φράσιν έπί χάρτου καί νά μας τήν απο

Έρώτ.

Μόνος ό θεός πατάζας
Εις θν, νενμα των χειρών τον
Είς τής θαλάσσης τό βάθος
Καί είς τό άπειρον τό νψος
Τά στοιχεία θιασκορπώνται
Και επέρχεται γαλήνη.

Άκουσον,πάτερ μου, ή μητέρα εινε
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σικήν αιτίαν, άλλά

παρ σταμένων ;

καί άνταλλαγαί ιδεών περί πνευμάτων κτλ.)

ΜΪΒ^Ρ-Α. ΔΙΑΚΟΠΗ

Ό αγαπητός σας άνεψΓος Δημήτριος σας
εχητ» νά τώ είπήτε τίποτε πριν σας

αφοΰ δεν μέ θέλεις φεύγω.

έπισωριύοντες πλήθος πνευ

είχε

έάν

Τό πνενμα.

σπουδαίαν.

χίσατε νά άνακατόνετε ολους τούς πεθαμένους.

Καλώς, θά καταγίνω. Είμπορεϊς νά μας
ε’πης,έάνή μήτηρ σου έπέστρεψεν έκ Τήνου ;

Τό πνενμα-

οίστρον μου, οστις μέ

οί όποιοι

εκείνους,

άποχαιρετήση.

τοΰκαί συγχρόνως έπικαλοΰντες έμέ,· σχεδδν μοί α·

μάτων έπί τής χειρός αυτοΰ.

δσον, είς

ουτω δίδει δοκιμασίας καί είς τά πνεύματα.

Έρώτ.
έρωτα

τής άνιπιτηδειότής θείας χάριτος αύ-

τητος τοΰ γράφοντος, έννοφ

είπώ ποίημα. Διατί λοιπόν δέν μέ

Τό πνεΰμα.

μένουν

Έρώτ. Άκούομεν.
Τό Πνενμα. Μή καταχράσθε
φαιρείτε τδ δικαίωμα,

κατορθώσω

οι οποίοι τδ κάμουν,

Τής ζηράς.καί τής θαλάσσης
Τά στοιχεία έπολέμουν
Και τά αίτια ήγνόονν
Μόνος ό θεός πατάζας
Και τό παν

Έρώτ.

’Ait‘ έκει «που εύρίσκεσαι ήδη, δύνασαι
όπόταν θέλχ,ς νά βλέπης τούς ένταΰθα γονείς, συγ

Έρώτ.

Η ΦΥΣΙΣ

Τά χρώματα είναι φυσικά φαινό
μενα, προέρχονται δέ άπδ τάς ακτίνας τοΰ Ήλίου.

Δεμένα πίσω έχει τά φτερά του
Τά βέλη, τή φαγέτρα του σπασμένα
3έχασε τα παιχνίδια τά τρελλα του.
Μπρος ’στήν εικόνα σου τδ γόνα κλίνει
Τους στίχους μου λέει ψαλμους για σένα
Καλόγερο τδν εκανες νά γίνη.
Γ. βωμαέδής

ανα
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Η ΦΥΣΙ S

ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝ ΤΗ. ΣΚΑΝΑΙΝΑΥΤΑ,
Τά Χριστούγεννα εΐνε ή μεγαλειτέρα τής
Σκανδιναυίας εορτή. Νέοι τε καί γέροντες άναμένουσι μετά μεγάλης χαράς τά; ημέρας τής
γεννήσεως, ημέρας άς έν τή άρχαιότητι έξύρ.νουν
έπίσης οί θιασώται τοΰ Θώρ καί τοΰ Όδίνου.(*
)
Έν ταΐς πόλεσι τά χριστούγεννα καί αί μετέπειτα ήμέραι έορτάζονται τυπικώς' άλλ’ έν
τη έξοχή δύναται τις νά ιδη τήν πανήγυριν
τών εορτών. Εις τάς διαφόρους επαρχίας τής
Σουϊίίας και τής Νορβηγίας, παρά τοϊς χωρικοί;
καί τοϊς κτηματίαις διαρκούσι δεκατρείς ημέρας.
Εινε ιέ ή καλλίτερα περίοδος τοϋ έτους ώς
πρός τάς έορτάς, διότι εινε ανάγκη πλέον νά διαλυθή ή μονοτονία τοΰ μακροΰ χειμώνας. Ό σί
τος έχει καθαρισθή καί τά πρϊόντα τοΰ γάλα
κτος έχουσι πωληθή. Δέν υπολείπεται πλέον είμή
νά είσέλθωσίν αί προμήθειαι τών ξύλων καί τοΰ
χόρτου, 'ίνα ό ξυλουργός καί δ σιδηρουργός έτσιμάσωσι τάς άμαξας καί έπιοιορθώσωσι τάς ιπ
ποσκευές καί τά άροτρά. Τό έργον τής γαλακτοπσιείας εΐνε άνετώτερον διότι τό βέρος ο.ί αγε
λάδες δίδουσιν ολίγον γάλα καί ή ποσότης τοϋ
βουτύρου αρκεί μόνον διά τάς άνάγκας τής οικο
γένειας. Αί γυναίκες άκολουθούσι τάς καθημερι
νές ασχολίας, ύφαίνουσαι, γνέθουσαι κλπ.
Κατά τήν περίοδον ταύτην ανταλλάσσουν επι
σκέψεις, καί είς δλβυς σχεδόν τους αγρούς έορτάζουσι προσκαλούντες τούς γείτο·.ας. Οΐ νέοι
διοργανοΰσι τάς διασκεδάσεις καί ή εποχή θεω
ρείται ευνοϊκή διά τούς μνηστήρας.Μάλλον πρω
τότυπος εΐνε ή περιφε'ρεια τής Χριστιανίας ένθα
μεγαλειτέρα είνε ή ευθυμία. Όπου τις πηγαί
νει μετά τών πρωτην εβδομάδα τοΰ Δεκεμβρίου,
βλέπει κίνησιν καί προπαρασκευάς διά τάς έορ
τάς καί τούς χορούς.
Έπί τή ευκαιρία ταύτη έξέρχεται τής κρύ
πτης του δλο τό νοικοκυρειό, παλαιοτάτης κα
τασκευής,πήλινα παλαιέ σκεύη παραδόξων σχη
μάτων, αργυρά αγγεία καί κοχλιάρια, κληρονομίαι τής οικογένειας. Ό ξένος ό ευρισκόμενος
είς όρεινήν καί μεμακρυσμένην χώραν τής Νορ
βηγίας καί δστις πίνει έν άρχαίω κυπέλλφ είς υ
γείαν, δύναται τελείως νά φαντασθή οτι εύρίσκεται μεταξύ τών NorSfS καί τών Vikings τών
παλαιών καιρών,διότι πλείονες τοΰ ένός πατριάρχου τών Σκανδιναυϊκών οικογενειών πολεμιστοΰ
τολμηρού ή κυνηγού,έπιον διά τοΰ αύτοΰ κυπέλ
λου. Πλείονες τής μια; έδόθησαν έορταί ύπό τούς
γηραιούς τούτους τοίχους, πλείονα τού ένός αρ
γυρού κυπέλλου συνεκρούσθησαν πρός άλληλα οτε
κατά τούς πότου; των, οί άνδρες ουτοι, οίτινες
υπήρξαν τοσοΰτον ό. τρόμος τής χώρας, ώρκίσθη(') Θεοί Σκανδιναυϊκής μυθολογίας.

σαν «ιωνίαν φιλίαν. Τό αύτό κύπελλον πολλά
κις έχρησίμευσε διά γαμήλιους έρτάς, διά βαπτίσεις ή καί κηδείας. Τινά τούτων είνε όρειχάλκινα, άλλα αργυρά ή χρυσά καί έτερα επί
χρυσα. Έπί τινων εΰρίσκονται επιγράμματα
Σκανοιναυϊκά, ένφ επ’ άλλων δέν εύρίσκετάί τι.
Πολλά δέ τοιαΰτα κύπελλα τόσα αριθμοΰσιν έτη
ώστε ουδ’αυτή ή ιστορία δύναται νά τά ένθυμήται. Τινά τούτων ίσως έκομίσθησαν ύπό τών
έξ ’Ασίας όρμηθεισών ορδών. 'Α-λλα εΰρέθησαν
έντδς ερειπίων καί έτερα έξήχθησαν έκ τής γής.
Τά χωρία άπαντα καί οί έπαύλεις άπό δύο ή
τριών εβδομάδων ένασχολούνται διά τήν ήμέραν
ταύτην. Μεγάλως φροντίζουσι νά προετοιμάσωσι
τόν ζύθον αύτών, ισχυρότερου τοΰ συνήθους. Τδ
πλεΐστον δέμέρος τής βρυωνίας,ήτις φυλάσσεται
εις τι παρά τήν οικίαν διαμέρισμα, άφίνουσι διά
τήν εποχήν ταύτην.
Τοιαύτην ιέ ποσότητα ζύθου κατασκευάζουσι,
ώστε νά μή ύπάρχει φόβος νά καταναλωθώ προ
τών εορτών. Έκαστος φίλος καί επισκέπτης ο
φειλή νά πίη έκ τούτου, διά ξυλίνου δοχείου
πλέον τής οκάς περιέχοντος (περίπου τέσσαρα:
λίτρας).Οί σνδρες φέρουσιν έκ τών μύλων άλιυρον καί συνεχώς μητέρες καί θυγατέρες ένασχολούνται είς τήν μαγειρικήν, αί δέ κόραι αίτινες
φημίζονται είς τάτοιαΰτα καταζητούνται. ’Επί
σης διά τήν περίστασιν ταύτην φυλάττουσι τον
έ* φραγκοοταφυλής οίνον, οικιακής κατασκευής,
έάν καρπο.φορήσωσιν αί φραγκοστάφυλα!. Έπί
τών οδών πολυάριθμα αμάξια φέρουσι Rrawin
(πνευματώδες ποτόν) εντός βυτίων έκ τών ορμών
καί τών πόλεων δπου δύνανται νά προμηθευθώσιν έκ τούτου' έπίσης ιχθύες, όρ-ιθες καί θηράματαφυλάσσονται· παραθέτουσιν ήδη τόκαλλίτερον καπνιστόν πρόβατον καί τούς πρόβειους άλάντας, σφάζουσι μόσχον ή πρόβατον,καί δταν ή με
γάλη ήμέοα πλησιάζει,κατασκευάζουσι μελόπητα;
καί γλυκύσματα. Καί ή πτωχότατη οικογένεια
θά διασκεδάση κατά τά^Χριστούγεννα.
’Ενίοτε δύναται τις νά
* ιδη,δύο ί,μέρας πρό τών
Χριστουγέννων, τόν ποιμένα όμού τόν όργανοπαίκτην καί τόν σκευοφύλακα περιοδεύιντας μετά
μεγάλων κιβωτίων, κανίστρων ή σάκκων πρός
τοποθέτησιν τής δέκατης'
*
άλλά τό εθιμον τοϋτο
τηρείται πλέον μόνον είς τάς άπομεμακρυσμένα;
επαρχίας, καί τδ σύστημα τής δέκατης γενικώς
είνε καταλελυμένον. Αί μικραί οίκεϊαι τής εξο
χής άγοράζουσι ποσότητος καφέ, ζακχάρεως,
δαμασκήνων ξηρών και όρίζης διά τού; πλα
κούντας' οί νεάνιοες άγοράζουσι παίγνία καί κεκρυφάλους καί οί νέοι πίλου: ή λαιμοδέτας,λαμβά.νοντες ιέ τών κτηματιών τά ενδύματα καί τά
υποδήματα ένδύονται τά καλλίτερά των διά
τήν εορτήν.
(t) Δεκάτη.=Προσφορά προϊόντων είς τούς ναούς.
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Τό εθιμον τοΰ νά δίδωσιν εξαιρετικήν τροφήν ή πεζή ή δι’ έλκύθρου νά έπιστρέψη, διότι κατά,
παλαιάν δοξασίαν, δστις πρώτος εισέλθη είς τήν.ι .·'
είς τά πτηνά κατά τάς ημέρας τών Χριστουγέν
νων επικρατεί εις τάς επαρχίας τής Νοροηγίας οικίαν του, πρώτος θά συνάξη τήν συγκομιδήν.'.
καί τής Σουηδίας' τοποθετοϋσι δέματα βρώμης Τήν δέ πρωίαν, ενωρίς ή όξεΐα φωνή τής μητρός ’ επί τών στεγών τών οικιών, έπί τών δένδρων καί ή τών αδελφών έξυπνφ τήν οικογένειαν, φ~. '
τών φρακτών, ίνα τά πτηνά ούνανται νά τρέφωνται. Δύο ή τρεις ημέρας πρότερον, άμαξαι
Έγ τα Βηΰλεεμ
γέμουσαι δεμάτων στάχεων έρχονται είς τάς πό
τίκνον εγεννή&η,
λεις' ό πλούσιος καί ό πτωχό; άγοράζουσιν έκ
Ιν 'ίερουραλημ
τούτων διά νά τά θέσουν πανταχού. Εις πολλάς
ί) χαρά εχύΰη
περιφερεία; οί χωρικοί καί τά τέκνα των ακόμη
άλληλονια !
προετοιμάζουσι τήν διά τά πτηνά τροφήν, διά
άλληλούία !
τήν παρομονήν τών Χριστουγέννων. Από τοΰ
Εις τινας επαρχίας κρατοΰσιν «κόμη τά αρ
μικροτέρου διάβολό, κου μέχρι τού αρχηγού χαία έθιμα. Τή εικοστή ήμέρφ άπό τής Χριστού
έν έκαστη οικογένεια, έχουν αποταμιεύσει ολίγα γεννήσεω; οΐ έφηβοι παραλλά.σσουν ή μελαίνουσι
χρήματα πρός αγοράν δέ
τό πρόσωπον αύτών στέφον
σμης βρώμης, ίνα καί αύτά
ται δι’ ιδιορρύθμων στεμ
τά πτηνά έορτάσωσι τήνΓένμάτων, προσκολλώσι μεγά
νησιν. Άνεμνήσθην τών λό
λους αστέρας έπί τοΰ στή γων φίλου μοΰ τίνος ου; μοί
θους των καί οπλίζονται
είπεν δτε διετρέχομεν τάς
διά μεγάλων ξύλινων,σπα
οδούς τής Χριστιανίας· μοί
θών. Ό είς τούτων κρατεί
είπε μετά βαθείας συνκίνήδισσάκιον καί οφείλουσι να
σεω; : «Πρέπει νά είνε πολύ
έπισκεφθώσι τάς έπαύλεις
δυστυχής εκείνος, δστις δέ·'
τών περίχωρων, έκλιπαροΰνθά δυνηθή νά οίκονομίση
τες συνεισφοράν διά νά δια
καί ενα οβολόν ίνα θρέψη τά
σκεδάσουν. Έάν υποπτεύ
μικρά πτηνά τήν ήμέραν τών
ονται, οτε ό εις έξ αυτών
Χριστουγέννων.» Είνε έξοαγαπά νεάνιδα τινά, τφ
χον τό εθιμον τούτο καί δει
φδουσιν τό λεγόμενον, πα
κνύει τήν αγαθήν καρδιάν
λαιόν ασμα τοΰ Ηρώδου καί
τών Σκανδιναυών.
είτα φεύγουν τρέχοντες.
Κατά τήν ήμέραν ταύτην,
Τήν εσπέραν τών Χρι
εντός τών πλείστων υπο
στουγέννων εύρισκόμην παρά
στατικών, ό γηραλέος ίπ
τινι φίλφ μου, πρβξένφ τής
πος, ό νεαρός πώλος, τά
Χριστιανίας. Μετά τό γεύ
βοσκήματα, τά πρόβατα, αί
μα εΐσήλθομεν είς τήν αί
αίγες, ώς καί οί χοίροι,’άποθουσαν, έν τφ κέντρφ τής
λαμβάν:υσι διπλής μερίδες
οποίας μεγαλοπρεπές δένδρον
σιτηρεσίου· τοΐς δίδουσι τότών Χριστουγέννων έλαμπεν
σήν, ώστε είνε αδύνατον νά φάγωσιν ταύτην τεέκ τού κόσμου τών πολύχρωμων κηρίων, ένφ οί
λείως.
κλάδοι έκλινον έκ τών πολλών δώρων. ΈσχηΤά πάντα εΐνε έτοιμα μετά μεσημβρίαν τής ματίσαμεν τότε κύκλον περί τήν τράπεζαν, κρα
παραμονής' ή οικία έχει καθαρισθή έξ όλοκλή- τούμενοι άπό τών χειρών καί ψάλλοντες. Αί μορρ:υ καί έπί τοϋ δαπέδου έχουν σκορπίσει φύλλα φαί τών παιδίων έλαμπον έξ εΰχαριστήσεως καί
κέδρου ή έλώτης. Όταν δλα είνε έτοιμα, πάσα ήσαν ανυπόμονα νά ίόουν τό δώρον όποιον θάήτο.
ή οικογένεια έρχεται εις τό ζυμωτήριου, τό όποιον
Οί άπληστοι οφθαλμοί των κατέκλυζον τό
έχει θερμανθή καί δπου έκαστος πλύνεται άπό
δένδρον καί βαθεια σιγή έπήρχιτο εις έκάστην
πόδών μέχρι κεφαλής ή λούονται εί; μέγαν κά διανομήν δώρου μέχρις δτου μανθάνοντα τό πιριεδον, τό μόνον λουτρόν,είς δ υποβάλλονται καθ ’ χόμενον,έξεχύνοντο είς γέλωτας. Τέλος ήλθεν ή
δλον τό έτος. Τήν εσπέραν συναθροίζονται περί σειρά χονδρού τίνος δέματος. Εις ποιον άνήχε ;
τήν τράπεζαν, ό πατήρ αναγιγνώσκει κεφάλαιόν
"Ηχούσα τό όνομά μου. Τό ήνοιξα καί ευρον έξοτι τής βίβλου καί κατόπιν γευματίζουσίν άφθό- χον μηλωτήν άγριας άλώπεκος μετά τής κεφα
νως. Είς τινα ορεινά μέρη διανυκτερεύουσιν ευω λής της, τόσον καλώς διατηρουμένης, ώστε έφαίχούμενοι. Λαμπάδες διαχέουσι γλυκύ φώς είς τά νετο ζώσα.
παράθυρα καί πάντες έν τή εκκλησία κρατοΰσι
Paul de Chailly.
κηρία. Μετά τήν λειτουργείαν έκαστος σπεύδει

ozxjtx ;

Άπό ταί ιξοχα; των Ά&ηνων.
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£7Αί χονδραϊ χεϊρες των έψαυον τά
τοιχώματα καί οί βαρείς πόδες των έπιμόνως άνίχνευον τδ έδαφος.
Καί τις των στρατιωτών, έχων άνάστημα γίγαντος, έστη άκίνητος καί τόν
[•άέραν ώσφραίνετο, ώς θηρίον τήν λείαν
ζητών. Όμως τό άρωμα της νύμφης
τοΰ Χριστού ήτο πολύ λεπτόν διά τοϋ
ρώθωνας τοΰ χονδρού στρατιώτου.
Αλλος κατακλίσεις έπί τοΰ εδάφους
•μάτην ήκροάτο.
Έτερος έπί τών τοίχων ώλίσθαινεν
έχων τούς βραχείονας ήνεωγμένους, ένώ διά '
τών χειρών έψαυεν έπιμόνως αύτούς.
ΪΓ— Άκολουθήτε με, αίφνης έβόησεν ό εκα
τόνταρχος, θόρυβον ήκουσα. Καί οΐ απαίσιοι
Οί σίδηροί στρατιώται τοΰ Καίσα στρατιώται εσπευσαν ταχείς πρός τόν άρχηρος έστησαν· το σκότος τούς έπνιγε και τά γόν. Τότε εΐδον μακράν, είς τό βάθος με
στήθη των ήσθμαινονΰπό τούς σίδηρους θώ γάλης στοάς άσθενές φώς, καί ό ήχος ψιθυρακας, ένώ ή συρικτική φωνή τοΰ εκατόν ριζομένης προσευχής έπληττε τά ώττα αύτών.
Τότε ό άρχργός εστράψη, ήνοιξε τούς βρα
ταρχου επέτασσε σιγήν.
χίονας
καί έκράτησε τούς μαινομένους στραΜάτην αί τόσαι έρευναι. Τδ χάος τών
τιωτας.
Έλαβε πελώριον τινά καί τήν χείρα
κατακομβών,ή άπαισία σιγή,δ λαβύρινθος τών
του
έκτείνας
πρός τό φαινόμενον φώς.
στενωπών τούς έτάρασσε και δμως έζήτουν
—
Υπαγε,
εΐπε,
καί ίδέ πόσοι είνε οί Χρι
θύματα ακόμη διά τδν αύτοκράτορα, θύματα
διά τά θηρία των αμφιθεάτρων, θύματα διά στιανοί.
Ούτος μετ’ολίγον έπέστρεψε.
τά θηρία τής Ρώμης, τά άθρησκα πλήθη τής
μεγαλουπόλεως.
— Πλησμονή γυναικοπαιδών, εΐπεν. Άν. Αίφνης τών στρατιωτών τις έταράχθη και δρές ολίγοι, περισσότεροι γέροντες καί λευ
χαμηλή τή φωνή, δεικνύων διάδρομόν .τινα κός τις ίερεύς.
— Τάς λόγχας τείνατε, έμορμύρησεν ό
τοϋ λαβυρίνθου εψιθύρισε:
εκατόνταρχος
καί εΐτα :
— Φώς ! εΐδα φώς 1
—
’
Εμπρός
έβόησεν.
— Προχωρείτε, έψιθύρησεν ο εκατόνταρ
Τριγμός
άπαίσιος
ήκούσθη τών κρουομέχος. Προχωρείτε άνευ θορύβου.
νων σιδηρών όπλων καί άλλαλάζοντες ώρΨόφος τρομώδης ήκούετο άπδ τά βαρέα
βήματα τών στρατιωτών, ών οί άγριοι οφθαλ μησαν κατά τού .άσυλου τής νέας θρησκείας.
— Αίφνης έστησαν· ή αίγλη τής ποδ αύ
μοί διέσχιζον τό σκότος ώς οφθαλμοί τί
τών
θέας έθάμβωσε τούς βαναύσους οφθαλ
γρεων.
μούς των.
— Μία χριστιανή 1 έμορμύρισεν ό προποΉ ύποχθόνιος έκκληοια τού Χριστού έρευόμενος εκατόνταρχος. Οί στρατιώται έφωτίζετο άμυδρώς ύπό δύο λυχνιών. Τούς
πλησίασαν καί διέκρινον παρθένον λευκοφότοίχους τής ύπογείου αιθούσης έκόσμουν πλά
ρον, ής ή κηρίνη μορφή έφωτίζετο ύπδ λυ
κες μαρμάρινοι έφ’ ών ήτο γεγλυμμένος ι
χνίας, ήν έκράτει.
χθύς, ή ή λέέις ΙΧΘΥΣ σημεΐον τοΰ τό
Έβάδιζεν άκροποδητεί, στηρίζουσα τήν που όπου άνεπαύοντο τών μαρτύρων τά οστά.
μιαν .χεϊρα έπί τοΰ ύγροϋ τείχου, ένώ διά
Τάς μαρμάρινους ταύτας πλάκας καί τήν
τής άλλης έκράτει ύψηλά τδ άμυδρδν" τής αγίαν τράπεζαν διά μύρτων είχον στολίσει
λυχνίας φώς. Αίφνης κλαγγή οπλών επληξε και ο ίερευς, τά λευκά άμφια φορών, άνεγίτήν άκοήν της καί στραφείσα άποτόμως είδε γνωσκε τάς μεγαλοπρεπείς παρακλήσεις τής
τήν άπαστράπτουσαν στολήν τών λογχοφό μεγάλης έορτής τών Χριστουγέννων.
ρων.
Κύκλω τούτου γονυπετείς καί ένδακρεις
Έρριίεν άπεγνωσμένην φωνήν καί τόν λύ ήκροώντο τών θείων λόγων ο! πιστοί. Έκεΐ είς
χνον συνέτριψεν έπι τοΰ τοίχου. Οΐ στρα τινα γωνίαν άνδρες τινές καί γέροντες απε
τιώται τοϋ Καίσαρος ώρμισαν έκεί, οπού ή γνωσμένοι έκ τών οργίων τής ασεβούς πόλευκή παρθένος ϊστατο καί μέ αίσθμαίνουσαν λεως άνεπαύοντο εΐς τάς άγκάλας τής νέας
πνοήν άνεζήτουν τήν άπολεσθείσαν χρι- εκκλησίας. Ούδείς έταράχθη τών πιστών· ού
στιανήν.
δείς έκινήθη- και μόνον έστρεψαν τάς κεφα-

λάς του πρός τούς άγριους στρατιώτας ένώ
τά χείλη του δέν έπαυσαν μορμυρίζοντα προσευχάς.
— Έν όνόματι τού αΰτοκράτορος, άνδρες
Ρωμαίοι, άκολουθήσατέ με 1 έβόησεν ό έκατόνταρχος.
Ούδείς άπεκρίθη, ό δέ ίερεύς μειδιών μετά
θείας χάριτος έζηκολούθη ψιθυρίζων θείους
λόγους.
’Ακολουθήσατε με !
Τότε ό λευκοπώγων ίερεύς αΐγλήεις είπε
σιγανή τή φωνή.
— Τινας, άδελφέ, προσκαλεϊς ; Πρός τίνας όμιλείς ;
— Έν όνόματι τού Καίσαρος πρδς άνδρας Ρωμαίους I . .
— Δέν εϊμεθα Ρωμαίοι, άλλά Χριστιανοί.
— Έστω ! Άκολουθήσατέ με, καί λόγον
θά δώσητε είς τόν αύτοκράτορα.
— Θά άκολουθήσωμεν τόν Χριστόν.
— Τότε διά τής βίας θά σάς σύρωμεν.
Καί νεύσας πρός τούς στρατιώτας του,
περιεκύκλωσε τούς πιστούς ένώ ό ίερεύς έγονυπέτησεν, έτεινεν τάς χεϊρας πρός τόν
ούρανόν, μορμυρίσας :
— Γεννηθήτω, κύριε, τό θέλημά σου καί
έπεσε πρηνής είς τούς πόδας τής άγιας τραπέζης.
Όταν οί στρατιώται τοΰ γέροντος ίερέως
έκθαμβοι ήγγισαν τό παγωμένον σώμα, οπι
σθοχώρησαν τρομάέαντες. Άλλά τού έκατοντάρχου ή αυστηρά φωνή έδωσε θάρρος.
— Παραδοθήτε, άνεφώνησε. Ρίψατε τά
όπλα σας.
Τινές ύψωσαν μικρούς ίυλίνους σταυρούς,
ους έκράτουν καί ήσπάσθησαν αύτούς.
Τότε νεύσαντος τού άρχηγού οί στρατιώ·
ται έγείραντες τούς προσευχομένους καί θέσαντες μεταξύ δύο στίχων έξήλθον τού
βωμόν.
Ή συνοδεία έβάδιζε διά τών στενών καί
σκοτεινών δρομίσκων, τό δέ πένθιμον βήμα
άντεΐχεν ώς επωδός τών άσμάτων τής μεγά
λης Γεννήσεως.
Αίφνης παιδίον τι έκ τού κρότου άφυπνισθέν, εΐπεν εις τήν μητέρα του, ήτις τό
έκράτει είς τάς άγκάλας της :
— Ποΰ ύπάγωμεν ;
— Νά εύρωμεν τδν Ναζωραίον.

Κιοσός

ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΣ
«Λόξα εν ίψίστοι: θεφ καί
esii γης εΙρήνη' εν άν&ρώποις
ενδοκία.» (Λονκ. Β'. | 14).
Όντως ιερά καί μεγάλη ή ήμέρα τής γεν
νήσεως τοΰ θεανθρώπου Χρίστου. Έλήλυθε τό
πλήρωμα τοϋ χρόνου καί ό Πανάγαθος Θεός έξαποστίλλει τόν μονογενή του υιόν, ινα τόν χάσμον σώση. Καί αυτός, <5 βασιλεύς των βασι
λευόντων γεννάται έν φάτνη άλογων, τών ου
ρανών άνοιγομένων καί τών άγγέλων ψαλλόντων
αΔόξα έν υψίστοις θεφ.ι

Σιγήσατε πορφύραι καί χρυσαΐ τών αύτοκρατόρων έσθήται. Παυσατε θηριομαχίαι καί βοελιγμϊαι· άπολέσθητε άπό προσώπου γής λόγχαι καί
όργανα τερατωδίαι τών μεγιστάνων . ’Ιδού, έρχε
ται τό θειον όπλον, ή θεία όύναμις, ή ούναμις
τής αλήθειας, ό ορθό; λόγος, ή ελευθερία, ϊνα
τον κόσμον σώση έκ τής κραιπάλης τής άμαθείας
καί τής ακολασίας. Ήλθε τό τέλος τών άσελγιων καί τών παραλόγων πεποιθήσεων. Ό ορθό;
λόγος, ή ελευθερία κυριαρχεί. Κρύφθητι κυρίαρ
χος 'Ρώμη, σύντριψον τούς κολοσσούς τών στρα
τών σου. Ιδού, ή Ναζαρέτ προσάγει Βασιλέα
θειον, έχοντα τά νοε ρά Αύτοϋ στρατεύματα άπείρα, ινα τήν οικουμένην ποδηγετήση. Συντρίφθητε είδωλα, ή αληθής δοξασία θά έπιβληθή
διά τής άκαταμαχήτου τοΰ καλού δυνάμεως.
Μετ’ ολίγον σοφοί άλιεΐς μέλλουσι νά συντρίψωσι τάς παραλόγους τών αιώνων δοξασίας Οείικ:
αύγαζόμενοι έμπνεύσει.
'Η αλήθεια κυριαρχεί καί ό κόσμος προοδεύει.
Ή ύπερτάτη ταπείνωσις τοϋ δημιουργού τής
φύσεως γεννωμένου έν φάτνη αλόγων, ώς ό μηοαμινώτερος τών άνθρώπων, μέλλει νά συντρίψη
τήν άσύνετον τών λαών υπερηφάνειαν. ’Αναζωο
γονείται ή οικουμένη έκ τής κηρυχθιίσης τών
άνθρώπων ίσότητος καί έκ τής οδτω προερχόμε
νης έλευθερίας τών δούλων καί ύψώσεως τής νυναικός εις τήν έμπρέουσαν θέσιν. Άγάλλονται
οί άγγελοι όρώντες τήν ύψίστην τοΰ Θεού φιλαν
θρωπίαν καί χαίροντες ψάλλουσι, ειρήνη έπί γής
έρχεται τοΰ Θεανθρώπου τήν αλήθειαν διασπείροντος.
Δεύτε, λοιπόν, καί ήμεις προΰπαντήσωμεν τό
θειον τοΰτο παιδίον, τόν Βασιλέα καί δημιουρ
γόν τής κτίσεως, άνακράζοντες :

«Δόξα έν ύψίστοις Θεώ.»
«Χριστός γεννάται,δοξάσατε».

Θρασύβουλος, S. Βλησίδης
φοιτ. φυσικών
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Η ΦΥΣΙΣ

Η ΦΤΣΙΧ
τελήφθη δεινότερου ύπδ τών κατεχόντων
ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙ ΠΟΝΟΙ
αυτήν αισθημάτων καί άφατος κατέλαοεν αύΆφιιροϋιαι tijπροοφιλεϊ μοί iSelyfl Ταρσίρ. τήν μελαγχολία. Καί άνεμιμνήσκετο μορφών
προσφιλών, μορφής ιδεώδους καί άπηύθυνε
J
Ό Χρυσοκόμης Φοίβος την ήμερησίαν χαιρετισμούς προς τούς αστέρας, όπως τούς
αύτοΰ διατρέέας πορείαν απέρχεται, "να άνα- οιαοάσωσι καί προοηλοϋτο είς τό γλυκύ φώς
πσυθή εν τ?| ύγρα-αύτοΟ κοίτη. Σμικρον ετι τής σελήνης προς δ πιθανόν καί οί οφθαλμοί
καί ή ποτνια νύί, ή φθονερά αυτή κα'ι. έν εκείνων την αύτήν στιγμήν θά άνέβλεπον.
άμαρτίαις γεγηρακυίσ γόησσα, επέρχεται καί ’Αλλά, ώ γλυκεία καί άίοήμων τού Ουρανού
διά τϋν κελαινών αύτής πτερύγων, ύφ’ ac νύμ<|>η, Άργυρόθρονε τής Λητούς κόρη, άν
προσπαθεί νά άποκρύψη τάς ρυτίδας τής α αί επί τών μαργαριτών τής Άκροπόλεως
κολασίας της, καλύπτει το παν. Εινε νύζ· αδαμάντινοι σταγόνες δρόσου δέν σοι απηνέπί τοϋ βαθυκύανου ούρανίου στερεώματος τησαν αντί τών δακρύων μου είς τήν κατέμαρμαίρουν τα πολυειδή των αστέρων συμ χουσαν την καρδίαν θλίψιν, μή δέν σοι κα
πλέγματα, άτινα δυνατοί τις εϋχερώς νά πα θιστά ταύτην γνωστήν ή έπί τοϋ προσώπου
ρακολούθηση, ώς έκ τής αίθριας τοϋ ούρα- μου βασιλεύουσα μελαγχολία; Μή δέν παρενοΰ. Προς το ανατολικόν τού όρίζοντος μέ τήρησας οτι μόνον ή νοσταλγούσα ψυχή μου
ρος άοτήρ φαεινός διαγγέλει την έλευσιν τής ήλγει καί κατείχετο ύπδ κατήφειας; Προς
σελήνης ήτις πλησιφαής, ώς πελώριος άδα- στιγμήν ήλπισα ό τάλας, ότι έν σοι θά ευρώ
μας εμφανίζεται, έπαρ^υροϋσα διά τών χρυ σύντροφον έν τή μοναζία μου, ότι έν τώ
σών άκτίνων το Κλεινόν Άστυ καί τον άρ- φωτί σου θά ήδυνάμην νά άναζωπυρήσω τάς
χαίγονον αυτού φύλακα την Άκρόπολιν. Την ελπίδας μου. νά άναπτερώσω τά όνειρά μου,
έμφάνισιν αύτής γηθοσύνως οΐ περιπατηταί ότι έν τή θελκτική μορφή σου θά ευρώ ποιόν
τοϋ Συντάγματος υποδέχονται καθότι ό μέ- τινα τέρψιν μικράν ήοονήν, μικράν παρηγο
ριάν ίσως έλαχίστην τινά λήθην, όπως δια
λας τής νυκτός πέπλος παρασύρεται.
’Αλλά τί προς έμε ή πολυτάραχος τού σκεδάσω ολίγον τήν μελαγχολίαν μου, άλλά
συντάγματος κίνησις, τί τά σμήνη των περι φεϋ ! Ματαία ελπίς! αί θωπευτικοί σου άπατητών καί περιπατητικών; Τί άν εύρί- κτίνες, είς άς άλλοτε ένετρυφων καί εύρισκωμαι έν τή εστία ταυτη τού πολιτισμού . σκον τό βάλσαμον τής παρηγοριάς στερούν
καί τών φώτων, τί άν βλέπω την Άκρόπο ται νΰν τής δυνάμεως, όπως διεισδύσωσιν εις
λιν μέ τόσα αρχαία τής τέχνης κεψήλια; τά βάθη τής ψυχής μου καί σελαγίσωσι διά
Προς τί δι ’ εμέ ή γοητεία τού ’Αρχαίου καί τών ήδεων σελαγισμών των τά ερεβώδη αύ
τού νίου Πολιτισμού άναμίέ λειτουργούντων τής βάθη. Τό γλυκύ φώς σου άδυνατεί νά
άφοϋ εΐ ;αι μακράν τής οικογενειακής μου ε άποδιώέη τής καρδίας μου τον νόστον, ή
στίας, άφοΰ οΐ οφθαλμοί μου δεν άντικρύζουν ζωηρά όψις σου έπαυέάνει έπί μάλλον τήν
μορφάς προσφιλείς, άφοϋ εϊμαι μακράν τού λύπην καί μελαγχολίαν μου, διότι μοί ένθυπροσώπου, εις δ δύναμαι ν'άνοίζω την καρ μίζει παρελθόν ρόδινον, πλαισιούμενον ΰπό
διάν μου καί νά έκφράσω τόν πόνον μου, θεσπεσίων καί λαμπρών χρωμάτων, παρελ
μακράν τοϋ όποιου πάσα άναπόλησις, πάσα θόν εύτυχές, έν ω ύπό τό θεσπέσιον φώς
ενασχόληοις, πάν ονειρον, πάσα τρυφή, πάσα σου τόσα έπλαττον όνειρα, τόσους έέέφραελπίς γίνεται ΰπό την έπήρειαν δεινής με ζον πόθους, τόσας έδημιουργουν ελπίδας.
λαγχολίας, ήν μοι επιβάλλει ή αχανής άπό- Διά τούτο θέλω νά σε άφήσω άφοϋ ούτε έν
στασις, ήτις μέ χωρίζει άπ’ αύτοΰ; . ..καί σοι δέν ευρίσκω τό σθένος, οπερ νά άπαλλαή νυζ δλονέν προχωρεί. Αί λεπταί καί μετα- £η τήν ψυχήν μου τοϋ πόνου καί τής θλίέιναι έοθήτες τών αβρών δεσποινίδων καί ψεως. Άλλά πού ό δύστηνος έν τώ ζένω
δεσποινών δεν στίλβουσι πλέον υπό τό φώς τούτω τόπω νά πορευθώ; Πού ή σκληρά γό
τής σελήνης καί τών ηλεκτρικών. . .οΐ περι- ησσα άνάμνησις προσωρινώς οΐκεϊ, ϊνα αί
πατηταί ήραιώθησαν. . .πάντες άπήλθονάπο- φανταστικοί της εικόνες μοί άναπολώσι
κομίζοντες τις οΐδε πόσα πλασθέντα όνειρα, παρελθόν εύτυχές ; παρελθόν έν ω περιστοιπόσους πόθους, πόσας ελπίδας ! Οΰδεμία κί- χούμην ύπό μορφών προσφιλών ;
. Έν τοιαύτη καταστάσει παρέμειναέπί πολύ
νησις επικρατεί ούδείς θροΰς διαταράττει την
νυκτερινήν σιγήν παρά μόνον ό ψίθυρος τών άναζητών διά μέσου τών αργυρών τής Φοίεγγύς φυλλωμάτων ή το άφεστηκός ασμα τής όης άκτίνων οφθαλμούς προσφιλείς ϊνα, δια
νυκτιλάλου άηδόνος, ήτις ακάματος έπιχέει βιβάσω ένα πόθον, ένα στοχασμόν, εν όνειάνέκφραστον χάρμα κατά την νυκτερινήν ρον εις άλησμόνητον ύπαρζίν άφ ’ ής ή σκληρά
ταύτην ώραν... Έν μέσω τής τοιαύτης άπο- τύχη μέ άπε'χώρισε.
μονώσεως καί έγκαταλείψεως η ψυχή μου κα‘Α&ήνηοι
θωμ£ς Ο. Γεράχης

Hi ΙΑΤΡΙΚΗ smmil ekastote

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ
Πώς

ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΤΜΟΣΦ. ΠΙΕΣΕΑΣ.

κατορθώνετε

ώστε νά

είσαχθή ώδν άκέ-

ραιον έντδς φιάλης διά τού στενού αύτής λαιμού ;

Λάβετε φιάλην τινά δδατος καί ώδν σύνηθες δρ-

νιθος καί αφού
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άνάψητε

κοινού χάρτου

τεμάχιον

ΑΙΑΤΙΙΡΗΣΙΣ ΚΟΜΗΣ
Έν τών

πρώτων στοιχείων τής καλλονής είνε

καί ή ωραία κόμη

βεβαίως, άρκεϊ νά είνε αΰτη κα

λώς περιποιημένη καί μέ ώραίαν κόμωσιν, άνάλο-

γον πρδς τό πρόσωπον.

’Ανάγκη λοιπόν είνε νά

ύπά ίπβ,ψιν ύγΐα-

εισαγάγετε αύτό καΐσν έν τή φιάλη, Μόλις μ ίδήτε, οτι δ χάρτης καίεται, μόλις κατά τδ ήμισυ αύ-

ώιατηρώιιι ν καλώς τήν κόμην κα!
νής, καθόσον ή κόμη μάς προφυλάσσει από πολλών

τού μέρος θέσατε έπί τού λαιμού τής φιάλης τδ ώόν

έχθρών, καί

σας έρμητικώς, άφοΰ δμως πράτερον άφαιρέσητε τδ

ποίησις τούτης παραμεληθή έπέρχεται ή τριχόρροια,

κέλυφος αύτοΰ.

ήν διαδέχεται

ύπδ έποψιν καλλονής.

’Εάν ή περι-

ή έν μέρει ή έν γίνει φαλάκρωσή,

δτε δ πάσχων τόσον άειδή θεωρεί τήν μορφήν του
ττολλάκις, ώστε καί

πρώτην θίσιν

μελαγχολεί

καί μονάίέι. Τήν

μεταίϋ τών αίτίών τής τριχορ'σίας

κατέχοισΐ' σϊ έέαντλητικα!

νόσοι καί ίδίρ ή φυμσ-

τίωσκ, δκ’ρκίνος, ή άναιμία, λευκωματουρία κ.τ.λ.

’Επίσης τά

όίέα πυρετικά νοσήματα, Ιλαρά, σκαρ-

λαΊνα, τυφσε'δής πυρετός. Κατά δεύτερον λόγον

έρχονται τδ εκίεμα, ή γυροειδ'ς άλωπεκία (τριχωφάς) κοί αί δ'άφοροι

φαλόκρωσις

μορφαί

δμως είνε

τής σμηγμορροίσς. Ή

καί κληρονομική, καί οϋτω

Π'εϊστοι έν ήλικια 20—23 έτών έ/ου.ν τελείαν φα
λάκραν. Έτερα αίτια τής ’•ριχορροίας εινε ci άνδρι-

κοί πρδ πάντων πίλοι, οΐτινες αίχμαΖωτίί'ντες,ού
τως είπεϊν, τήν κεφαλήν, έμποδίίουσι τδν άερισμδν
τής κόμης, δστις ενε αναγκαιότατος.
σης

Έπί ·

καί ή πολύ διανοητική έργασία βλάπτει πολύ

τήν κόμην καί τέλος αί παντοειοείς κα αχρήσεις καί
αί ήθικαΙ συγκινήσεις.
"Ωστε ώς έκ τών άνωτέρω βλέπειτις δτι τά πλεί-

οτα τών αίτίων είνε συχνοί έπισκέπται τών άνδρών
οϊτινες καί δι ’ αύτδ ύπόκε,νται περισσότερον τή φα

λακρώσει. Ό κ. Γ. Φτ^ αρετόπουλος συνιστά τήν κά

τωθι συνταγήν κατά τής άρχομένης πτώσεως τών

τριχών :

Alcool camphr^ 100,0 Essence de ler'bcr.-

thine 25,0 Ammonique 3,0.

Έκ τοϋ μίγμιτος τού-

τοή νά γίνεται ένιριβή έπί τοϋ τριχωτού τή< κεφα

λής άπαί τής ημέρας.

Ή καϋσις τοϋ χάρτου

ήραίωσε τόν έν

φυσικώς

τή φιάλη ΰπάρχοντα άέρα διά τής καύσεως τού δ£υγονου καί

ουτω τδ ώδν πιεζόμενον ύπδ τον έόω-

4
4

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

τερικοΰ άέρος- εισέρχεται είς τήν φιάλην, καθόσον
δ έσωτερικδς άήρ συστέλλεται καί υποχωρεί είς τήν

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΑΘΑΝ

πίεσιν τού έέωτερικού άέρος. Τό περιεργότερον δέ

φαινόμενον τοϋ πράγματος είνε τδ έίής ;
■Τδ ώδν
σχήμα

βαθμηδόν μηκύνεται

καί

λαμβάνει τδ

τού λαιμού τής φιάλης. Είτα δέ έκτείνεται

καί φέρεται πρδς τά

κάτω,

έντδς τής φιάλης άποτόμως,
δμοίου με έκεΐνον

δν

δτε αίψνηδίως

πίπτει

μετά

μικρού κρότου,

παράγομεν,

γρονθοκοποΰν-

τες χάρτινον σάκκον πλήρει άέρος,

Τδ

φαινόμενον τούτο ούδέ< άλλο είνε ή ή πίε-

Τά έξ άχυρου κι! άλλων όμοιων ουσιών κατεσκευασμένα καθίσματα και άλλα αντικείμενα καθαρίζονται
άν πλυθώσι καλώς μετά σαπουνάδας κοινής, εις ήν
προσθέτετε ολίγον οίνόπνειαά. Μετά τούτο δέ τά προστίβετε διά θειικής κόνεως, τάάφίνετε νά στεγνώσουν
έπί δύο ώρας καί ειτα τά καθαρίζετε χαλώ; μέ σκλη
ρόν ψήκτραν, ήτις καί τά άποστιλβώνει.

σις τοϋ άτμοσφαιρικού άέρος έν χώρω κενφ.

φ. π.
ΕΙΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ

Μη θεωρείς .ουδέποτε τδ κάλλος τής μορφής
Τδν νοϋν σου στρέφε πάντοτε στδ κάλλος τής ψυχής
Τδν νουν σου στρέφε πάντοτε στην εύγενή καρδίαν
’Εάν ποθής έκτίμησιν και αληθή φιλίαν.
Ν. Σαχίνης

ΑΙΑΡΡΟΙΤ TAN ΙΙΙΠΔΝ

Όπόταν ό ίππος σας χαταληφθή ύπδ τής διάρροιας
καί εξαντλήσετε παν μέσον θεραπείας, βράσατε έν μέγα
κρόμμυον έντδς ήμισείας οκάς γάλακτος τής α'ιγδς καί
ποτίσατε δι’ αύτοΰ το πασχον ζώον.
ΚΑΑΥΜΑΤΑ

ΣΦΑίΡΙΣΤϋΡΙΑΝ

ΕΚ ΧΑΡΤΟΥ

Ή εξωτερική δψις τοϋ χάρτου δμοιάζει πρδς τσό
χαν’ εινε τραχύς καί ανθεκτικός, Επειδή δε εινε
πολύ εύθυνή ή τοιαύτη έπίστρωσις, καί δίδει τά αυτά
αποτελέσματα άναμφιβόλλως θα προτιμηθή τής διά

τσόχας.
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τά δωμάτια ήσαν
— Έχάσαμ,ν τδ τρχΐνον, τώ απήντησα γελών,

ένφ ήτον έτι ένώπιόν μις.
— Άμ,

ζ.

δ

Χαλκιό-

ί

πουλος,
έξάδελφος θά εκαμε πάλιν, ώς συνήθως,
λάθος. Καί'μας προσεκάλεσεν εις τήν οικίαν του,

μας' έσυστησεν

οπόυ

είς τήν άξιόλογον Κυρίαν του
τήν μαστίχαν.,

καί'μας προσέφερε

Εΐτα προσελθόντος καί τοΰ κ. Λαγκάδη

άμάξης χαι μετέβημεν εις τήν

έπέβη-

σύζυγος είχε προετοιμάσει

τοΰ

λοιπών

ώραία καί

ιχθύων

καρικευμάτων,

επιδορπίων καί

καθήσαντες έν

παρα-

ρωμαντική θέσει,

σθεν τής οικίας του. Ειτα δέ

αύ

ώραιοτάτην μακα

εύγευστου στιφάδου, ωραίων

ρονάδαν μετά

καί

τοΰ κ. Λαγ-

οικίαν

όπου ή καλλιστη καί περιποιητικωτάτη

κάδη,

όπι

αναπαυθέντες ολίγον

έκ νέου εις ευωχίαν παρά τοΰ πάν

προσεκλήθημεν

τοτε προθύμου καί περιποιητικότατου έξαδέλφου κ.

Λαγκάδη,. οτε έκομίσθησαν ήμΐν ίκαναι

φιάλαι ώ

μετά ποικίλων εδεσμάτων,

διελθόντες

ραίου ζύθου,

οΰτω ώραίαν τήν διαμονήν μας έκεΐ ενόσω διήρκει

τδ θάλπος. Περί τήν
τες-τάς

5ην δέ ώραν άποχαιρετήσαν-

μετέβημεν πάντες δμοΰ μέχρι τοΰ

κυρίας,

τήν ώραίαν

λιμένος τοΰ Φαναρακίου, περιελθδντες
όντως εξοχικήν

ταύτην πολίχνην καί περιεργασθέν-

τες μετά προσοχής τά πάντα.

ξένοι καί

πολλοί

έκεΐ κατοικούντων προσέρχον- .

ται και διημερεύουσιν.

Οΰτω καί ημείς άφοΰ διήλ

όλην τήν ήμέραν

θομεν

Κυριάκος

έορτάς καί

φίλοι τών

εκεί,

έπιβάντες περί τήν

6ην τής εσπέρας τοΰ διερχομένου-κατ’ έκείνην τήν
ώραν

απήραμεν

άτμοπλοίου,

μου 8ιά τήν Πρίγκιπον,
νύκτα παρά τώ κ.

μετά τοΰ

έξαδέλφου

διέλθομιν έκεΐ τήν

όπως

Μοάτσω, θιασάρχη τών περιφή-

μων ανδρεικέλων του, οστις είχε προσκαλέση ήμας

ίνα διέλθωυεν ώρας

τινάς εύχαρίστους παρ’ αύτφ.

κ.

Άλλα δυστυχώς

ό

κατά τήν ήμέραν

ταύτην έν

Μοάτσος

έδιδε παράστασιν

Χάλκη,

ολίγον

άπε-

χούση τής’Πριγκίπου διά τής λέμβου. Άλλ’ δ άνε

σθέντες νά δειπνήσωμεν μόνο: καί διανυκτερεύσωμεν
έν

υπόλοιπον

νυκτός έν

τής

διότι

άκρ βώς

τίποτε δέν λείπει-άπ’

πλούσια,

έκεΐ.

ίδίου
δε πρωίαν έγερθέντες ειπομεν

Τήν

εύθυμία.

χαρά καί γέλωτες, θέατρα, μουσικαί καί

ξενοδοχείου,

χλιδή,

άπδ

φαντασθεΐτε τί γίνεται έκεΐ!

καφενείου

ζυθοπωλείου,

Μεταβαίνομεν

εις καφενείου, άπδ ζυθοπωλείου είς

απο ξινοδοχεϊον

είς ξενοδοχεΐον καί

ήποροΰμεν ποιον νά προτιμήσωμεν. Έν τέλει έμεί-

ναμεν είς τδ μέγα καφεϊον τής πλατείας, οπού έπαιζεν δ ώδικδς όμιλος έν συνοδεία ώραίας ορχήστρας.

έν τφ σχολείφ.

Έκτοτε παρήλθον
οί

καί αλησμόνητου θέαν τής πολυφήμου Χάλκης.
άληθώς δέν ειχον άδικον οί προύχοντες τής

Καί

Κωνσταντινουπόλεως

να ζητήσωσιν ανάπαυσιν, εύ-

δύο έρασταί

μάριιαν, δρόσον

έτη

ήμέραν

καί

τινά

νήσοις ταύταις τής

καί Χάλκης, διότι όντως τά πάντα θε

Πριγκίπου

ραπεύονται
δής,

ταΐς

καί

ύπήρξεν

εποχή πλούτου

καί

καθ’ ήν ενταύθα έθεωρεΐτο ού μόνον

στοκρατικώτερον μέρος,

χλι
άρι

αλλα καί τδ μάλλον

δια-

έξέλειψαν έκεϊθεν οι

ζά

Ήδη

σκεδαστικώτερον.

τδ

πλουτοι, Ζαρίφηδες, Ράλληδες, Χατζόπουλοι, Σκυ-

8ην

Τήν

νΰν

συχνάζουν

έκτος

μεσαΐαε καί

κατώτεραι

τάξεις.

κτλ.

λίτσηδες

καί

πρωινήν

ολίγων

τφ έκεΐ πλη

εΰρίσκοντο μόνοι, έν

Πριγκίπου καί ήτο πολύ ώραΐον να βλέπη τις πλη

ευρίσκετο δ Ερρίκος Βερτράν, δοιηκητής τοΰ στρα^·

τάρχην,

αίφνης δ

’Ερρίκος

μετ’

τότε

νά ύπάβη νά ένωθή

νήσεως

δους λίθου καί έπαναλαμβάνοντες διά μυριοστήν φο

οτε

άγγελιοφόρος

Ό

αύτώ

παραδίδει

φάκελλον, έντδς τοΰ οποίου ήσαν διαταγαί τής κυδερ-

Μάκ Μαών,

μέ τδ στράτευμα

καί ή προαγωγή

ένεκα τών

τοΰ

αύτοΰ είς συνταγμα
έν τφ

αύτοΰ

έπανειλημένων

στρατφ ανδραγαθιών του.

άποφάσεως σταθεράς λέγει πρδς τήν Κλαίρην :

Γ .

— Κλαίρη, αύριον έρχομαι πρδς τδν πατέρα σου,
Ή μάχη

ί’να και έκ δευτέρου τω ζητήσω τήν χεϊρα σου.
— Έάν δέ καί πάλιν σοί άρνηθή, τί μέλλεις νά

,

πράξης;
— Τί

,

αγαπητή

άλλο,

,

παρα

Κλαίρη,

μου

.

να

σημεΐον καί

είσί

άμφοτέρων

έξ

νεκροί

οί

διατάσσει

γενικήν έφοδον

καί τά Γαλλικά συντάγ

όπως σέ καταστήσω ευτυχή ;

έχθροΰ, οστις μή

πατέρα

τδν

μου,

μέ τδν κόμητα
κομήσης,

’Ερρίκε,

έξ άλλου

θέλει

Κ . . . ίνα μή

δέν γνωρίζεις

νά μέ νυμφεύση

χάσω τδν τίτλον τής

άλλ' έγώ προτιμώ νά κλεισθώ

είς μ.ονα-

τών μερών

πολυάριθμοι. Τέλος ό Στρατάρχης Μάκ Μαών

ματα έπιπίπτουριν ακάθεκτα

μοι,

άγριώτερον ■ αύτής

τδ

εόρίσκεται είς

εϊπω είς αύτόν ότι, αν καί πτωχός, θά προσπαθήσω

— Άλλά, πτωχέ

άνεχωρήσαμεν έκ τής

ώραν

χηγόν, πάραυτα δέ οδηγείται είς τήν σκηνήν, οπού

σίον παρακειμένω μικρφ δάσει, καθήμενοι έπί ογκώ

φυσικήν καλλονήν καί

καί ύγείαν,

ρωμαντικήν άπόλαυσιν έν

φθάνει είς ίππεύς άγγελιοφόρος, όστις ζητεί τδν αρ

τεύματος.

οκτώ

ράν τούς όρκους των,

δυνηθείς

έπί

ν’

τοΰ έκπλαγέντος

άνθέξη εις

τοιαύτην

ορμήν, τρέπεται είς φυγήν.

Ό συνταγματάρχης

Ερρίκος

Βερτράν ίππεύων

έπι κεφαλής τσΰ συντάγματός του, δρμά. ινα καταδιώςη τούς φεύγοντας εχθρούς, τόση

δέ ητο ή φορά

θώραν κόσμου συνταξειδεύουσαν.
Πάντες όσοι

ήλθον καί

διενυκτέρευσαν έκεΐ, ώς

καί πάντες οί διαρκώς διαμένοντες καί εργαζόμενοι

στήριον, παρά

ήτον άληθώς ώραΐον

συνεταξείδευον ομοίως και

έκείνης

σύζυγος αυτοί τοΰ

ή

τοΰ ίππου του, ώστε

πρδς στιγμήν

μόνον απείχε του έχθροΰ.. .Τότε

σμός άκούεται καί δύο σφαΐραι δι·’ αυτόν προορισθεΐ-

σαι βάλλουσιν είς τδ στήθος του, δ δέ Ερρίκος πί

λέγεις

μοΰ

ιόσον

τδ θέαμα τής επιστροφής τής
αΐτησίν

μου,

άλλά δέν έφαίνετο,

ότι-

πτει πρηνηδόν, έπί τής χλόης αίμόφυρτος...

κοσμοπλημμύρας, τδ πλεΐστον,

όλον ελληνικής εντελώς

μεταβαίνουν έκ τής εξοχής είς

τήν

σης χαράς και καλής διαθέσεως.

φυλής,

παίγνια

και

πάντες γελαστοί

καί παντοίας

Δ'.

καί να

πόλιν μετά τό
Πάντες εύθυμοι

— Είθε,

Έρρΐ- ε.

Τήν επαύριον ό

τοιοΰτον τι . . .

νά μή συμβή

’Ερρίκος Βερτράν παρουσιάζετο

εις τδν κόμητα Κοβέρ, ζητών αύτφ καί έκ δευτέρου

καί ζωηροί,

βήματα

διπλούς πυροβολι

φρικώδη

μή

Κλαίρη,

θά έπιμείνη πάντοτε άρνοΰμενος.
άν όχι τδ

ολίγα

πράγματα, ναί μεν, μοί ήρνήθη τήν χεϊρα σου κατά
τήν ,πρώτην

χαριέσσης

γίνω ποτέ

νά

τέρατος.
— "Ω

είς Κωνσταντινούπολή,

υγιείς μέ λογο

άστειοτήτας καί. φιλοφρόνους

μάχη έχει καταπαύσει,δέν

Ήδη εΐνε νύξ. . . Ή

άκούεται πλέον ό κρότος τών πυροβόλων καί αί κραυγαί τών νικητών είμι μόνον έκ δια/.λειμάτων οί στε

τήν χεϊρα τής Κλαίρης.

Ό κόμης Κοβέρ εύθύς διέκοψ, τδν ’Ερρίκον, λί

ναγμοί τών πληγωμένων καί

δ ρόγχος

τών ψυχορ-

έκφράσεις.
γων, είς αύτόν, ότι δέν

Μετά

περισσής όντως περιέργειας καί αγαλλιά-

σεως έθεόμην τήν ώραίαν ταύτην κίνησιν

καί προ-

καρδίαν τών ευτυχών

Τίποτε

τίποτε γάμους

είς

πανηγύρεις ;

καί

άπδ αυτά, διότι ε'μαθον τήν άφορμήν, έρω-

τήσας
τησα

πρόσωπά

τινα γνωστά

έκεΐ καί τά

όποια

μ.ου,

άτινα

μετά χαράς

μέ

συνήν-

έβλεπον

αυτών.

προβάλλω?

καί οτι

ήτο διά τήν θυγατέρα του,

αύτφ ώς πρόφασιν

τήν πτωχείαν

του,

έσκόπει νά νύμφευση αυτήν μετά τοΰ Κόμη-

Ιΐρδ τοιαΰτης οριστικής άρνήσεως δ ’Ερρίκος μή
ίχων τί νά άντιτάξη, ύπ-χώρησε μέ συντετριμ.μένην

Ή

δέ Κλαίρη εξ

άλλου είσήλθ· είς τήν μονήν

άγιου Βικεντίου, ώς αδελφή τοΰ ’Ελέους,

τοΰ

πατρδς αύτής προτιμήσαντος νά γίνη μοναχή, παρα

τίμιον Ερρίκον.

— Δέν μοΰ λέγετε, σάς παρακαλώ, ήρώτησα τδν

Κύριον Όλύμπιον,

Πριγκίπου,

διατί

πάντες

οΰτοι οί ταξειδιώται φαίνονται τόσον εύχαριστημένοι
καί έκτακτος αγαλλίασις κατέχει αύτούς.

—

Διότι

επιστρέφουν έκ τής Πριγκίπου.

("ΕπετβΛ συνέχεια)

άδελφαί

Καλογραία
εύρη

Έκτοτε' παρήλθον δέκα έτη . . .
ταξύ Γαλλίας

Γαλλία έκάλει

καί

Γερμανίας είχε

Ό πόλεμος με

κηρυχθη,

ή δέ

άπαντα τά τέκνα αύτής πρδς ύπε-

τών

τις

πλησιάζει

αί καλογραϊαι,

Έπέπρωτο ή Κλαίρη

εΐχεν

είς

φόβου καί

Ή Κλαίρη μττά

σωρόν

ήδη

έτόιμσσθή,

βοήθειας.

πτωμ.άιων,-ίνα

τούς

πόδας

της, .εκ

συνάμα έκπλήξεως. . ..

νά συναντήση τδν Ερρίκον.

τήν άρνησιν

τοΰ

πατρός της

είσέλθει είς τήν μονήν τοΰ Αγίου Βικεντίου,

έκυρήχθη δ πόλεμος, τδ σώμα αύτών έπο

περίθαλψιν

τών

πληγωμένων,

τοιαύτας δέ συνθήκας ή τύχητούς ήνωσεν.

ύπδ

·

Ευθύς ή Κλαίρη καλεΐ πρδς αύτήν μερικάς' νο

σοκόμους, αίτινες τή βοηθ.ία ένός

φορείου μεταφέ-

ρουσι τδν Ερρίκον είς τήν έκεΐ πλησίον

εθελοντών είχεν

νοσο

άναζητοΰσι τούς

τινά, άλλ ’ ευθύς ώχρια κοί μή

κρατηθή

βάλλει κραυγάς

ρεύετο προς

ράσπισίν της.
Τδ σώμα

τοΰ Ελέους,

μετά μικρών φανών

πληγωμένου

ότε δέ

Β!

δικηγόρον, καί τήν Κυρίαν του

έπιστρέφοντας ομοίως έκ

Αί

κόμοι κ.τ.λ.

δυνάμένη νά

καρδίαν, δρκισθείς ί’να ούδέποτε νυμφευθή.

του

ραγούντων.

πληγωμένους, ϊ?α δώσωσιν αύτοΐς χεϊρα

τος Κ. καί νά παύση ένοχλών αύτόν.

νά ΰπανδρευθή τδν πτωχόν, άλλά

νυκτε

ρινή μαγεία, τά πάντα συνδυαζόμενα έν,πλούτφ κα:

τώντες έτι

οπού έγευματίσαμ.εν, έχοντες πρδ ήμών τήν έξοχου

μεταξύ

πλεΐστα κέντρα. Δρόσος, θέα ευάρεστος καί

πολύ μικροί φοι-

έγνωρίσθησαν

οτε

έρωτος,

καί μας έκό-

έν τφ εξώστη του

Όλαι

αί τάξεις αμφοτέρων τών φύλων, πλούσιαι αμφιέσεις,

Κοβέρ, καί άντηγαπάτο ύπ’ αύτής διά του

μητος
ξ,νοδοχείφ τούτφ.

μισαν τδ πρόγευμα

αγώνα μετά τής προτέρας πάντοτε ορμής

'Ημέράν τινα, καθ’ ήν τδ στράτευμα άνιπαύετο,
κόρης τοΰ κό-

τφ

έορτάς έν τή

όντως

τες τδν

καί ζέσεως.
Ό ’Ερρίκος Βερτράν, ήράτο τής

τδ

διήλθομεν

ή μετέβαινον

είνε

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ

10 φράγκα. Με-

σολαβήσαντος φίλου εδέχθην αντί φρ. 15 οι δύο καί
οΰτω

χίλιοι πεντακό

περίπου

σιοι, μ.ή άποθαρρηθέντες όμως, άλλ’ έξακολουθοΰν-

τερον τής Πριγκιπονήσου, δπου πραγματικώς μετα-

χαρας των. Ήσαν άραγε τόσον πλούσιοι καί υγιείς
Καί

τοΰ άνδρών έμειναν μόμον

θώμεν είς τδ Ξενοδοχεΐον τής Καλυψοΰς, τδ καλεί-

Άλλά τί κίνησις, τί ζωηρότης καί ευθυμία καί

πλούσια ταύτη νήσω !

ημέρας

κ-ρδήσει τρεις μάχας, άλλ’ έκ τών τρισχιλιω? αύ

Έν τέλει μας συνεβούλευσαν ν’ άπευθυν-

ρίσκομεν.

εκείνων ανθρώπων, διά νά μάθω τδ αίτιον τής τόσης

όποια πολυκοσμία έπικρατεΐ κατά τάς

μετά οκτώ

Φθάσαν

έκεΐ, ευθύς ήρχισε νά μάχηται, οπότε συνηντάτο μέ

τούς εχθρούς. Έν διαστήματι δέ πέντε ημερών είχε

θυσίας νά

άντε πάσης

σεπαθουν να εΐσδύσω είς τήν

Πριγκίπφ.

σώμα τών εθελοντών έπορεύετο

σύνορα.

εΰρωμ-ν

καί έδει

μος έφυσα τόσον ισχυρός κατά τήν εσπέραν ταύτην,
ώστε κατέστη άδύνανον νάμεταβώμεν έκεΐ, άναγκα-

καί τδ

ήδη πρδς τά

ούδαμοΰ εύρί-

κατάλυμα. Άπετάνθημεν παντοΰ, άλλ’ ούδαμ.οΰ εό-

πλουσίων αί

Ή έξοχή αΰτη πολλούς προσελκύει θαμώνας έν
ώρα θέρους’ τάς δέ

καί

κατειληρ.ένα

βάντες, μας έζήτησαν δι’ έκαστον

μεν επί τίνος αγροτικής, αλλα πολύ καλώς έχούσης

Αρχηγός του σώματος αύτοΰ διωρίσθη δ λοχαγός.
Ε. Βερτράν

άπαντα

τοιοΰτον. Διάθεσις πρδς. δ.ανυκτέρευσιν δέν

σκομ-ν
υπήρχε

μας λέγει

κατάλαβα,

την τοΰ μη ιός Μαρτίου.

μετέβημεν είς τδ πρδς ύπνον ξενομεταξύ τόσων ξενοδοχείων,

πλήν

δοχεϊον

διετάχθη έσπευσμένως νά αναχώρηση τήν τρί-

καί

οπού ευρίσκετο καλλίτερος κόσμος και είτα δει-

πνήσαντες καί αρκετά διασκεδάσαντες έν τή ώραία
Πριγκιπονήσω,

προηγ. φύΛΛον)

('ΣίχτΙχεια·'

καί
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κειμένην

μονήν, οπού καί τδ στράτευμα εΐχε καταυλισθή.

/
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Ε'. ·
Εις τι δωμάτων τής μονής ευρισκεται

επί κλί-

νηξ έτοιμςθάνατος ό Ερρίκος Βερτράν, δ ανδρείος

εκείνος συνταγματάρχης’ παρά

τδ

προσκεφάλαιον

δέ αύτοϋ ίσταται κλαίουσα ή αδελφή Κλαίρη

και ό

ιατρός, δστις είναι έτοιμος ν’ άπέλθη.

ό στρα

Αίφνης ανοίγεται ή θύρα και εισέρχεται

τάρχης Μακ Μαών, ©στις εις τάς χεϊρας αυτοί κρα

τών τεμάχιον χάρτου, λιγει: «Προδιβάζεται είς τον

βαθμόν Στρατηγού ό συνταγματάρχης Ερρίκος Βερτράν,συγχρόνως δέ άπονέμεται είς αΰτόν τδ

παρά-

οημον τής Λεγεώνος τής Τιμής, ένεκα τών

υπηρε

σιών αυτόν πρδςτδ έθνος» καί θέτει είς

τδ στήθος

αύτοϋ τδ λάμπον παράοημον. Τότε ό Ερρίκος ώσεί
ήλεκτρισθτίς, εγείρεται έκ τής κλίνης καί

ευχαρι

στών τδν στρατάρχην Μάκ Μαών, ζητεί σταυρόν ν’

άσπασθή. Πλησιάζει δέ

καί ή Κλαίρη,

δίδουσα τδν

έπι τοϋ στήθους της κρεμάμενον σταυρδν πρδς

Ερρίκον, οστις αίφνης

άναγνωρίζων

εκβάλλει

τδν

κραυγήν χαρας,

τήν Κλαίρην’ άντλών δέ τήν

όλιγην

είς αύτδν μείνασαν δύναμιν, τή λέγει:
Ω Κλαίρη, δ @εδς ήθέλησε νά γλυκάνη τάς

—

τελευταίας στιγμάς τοϋ βίου μου
κρώς

— Τώρα δ πατήρ σου ίσως

vat

καί μειδιών πι-

I
μέ θέλει,

αργά! Χαιρε» Καί έκλεισθησαν

οι

άλλ’ εΐοφθαλμοί

του, ί’να μή άνοιγώσι πλέον.
Η δε

Κλαίρη -μή δυνηθεΐσα νά.άνθέξη εις το-

σαύτας συγκινήσεις, όπέκνψε καί παρέδωκετδ πνεύμα

τρεις ήμέραις μετά τδν θάνατον τοϋ

’Ερρίκου.

ΣΤ'.
Ό έπισκεπτόμενος σήμερον τήν

μονήν τοϋ

γίου Βικεντίου, θά ιδη έν τώ προαυλίφ

κρδν μνήμα, δπερ

ώς μόνον

αύτής

Α

μι-

στόλισμα φέρει μικρόν

μαρμάρινου σταυρόν, έφ’ ου γέγραπται

τδδε !

« Ο ούρανδς τούς ήνωσεν».

Έκ τοΰ γαλλικού
Έρνέστος

0. Πρίντεζης.

Ο ΙΠΠΟΤΗΣ
Ό Γεώργιος έοτρέψετο άκαταπαύστως,
καθ’ δλην ή μάλλον κατά τδ ήμισυ τής
νυκτός έπί τής κλίνης του καί ’μή δυνάμε.νος
νά κλείση τούς οφθαλμούς. Ό ύπνος δέν ήρχετο. «‘Οποία, ειμαρμένη, έλεγε, προωρίσθη
οι’έμέ,πάντοτεπένης θά είμαι; ούτω δυστυ
χής ; οίμοι! θά διαρρεύση λοιπδν ή πολύ
παθης υπαρξίς μου έν τή δυστυχία ; . . .
Είμαι ήδη τριακονταετής και ούδέποτε ηύψράνθην παρέρχεται ό βίος μου δυστυχής,
καί ή ήόή ^ιου ως ονειρον ώραΐον άνεπιστρεπτεΐ, καθ εκάστην δέ ταλαιπωρούμαι καί έτι
μάλλον καθίσταται ό βίος μου άόιώτερος.
Καί ένω εργάζομαι, δέν δύναμαι ποσώς νά
εξασφαλίσω διαρκή καί έντιμον ύπάστασιν.

Όταν δέ βλέπω νεάνιδας μεταξίνας έσθήτας
ένδεδυμένας καί νεανίας έν συμποσίοις εΰωχουμένους έν πάση χαρά,έτέρους δέ ομήλικος
έφίππως βαίνοντας, μέ κομψάς ώς ίππότας
περιάεάλημένους στολάς,αϊ I τότε λογίζομαι
δυστυχής· τότε φαντάζομαι το μέλλον 1 . . .
Ό Γεώργιος μονολογων ουτω δέν ήδύ
νατο νά κοιμηθή, έως ότου ό πονηρός Μορφευς θέλων νά τώ δώση φιλοσοφικόν τι μά
θημα, ΐνα άλλοτε μή μεμψίμοιρη διά^τήν τύ
χην του, τόν προσείλκυσε πρός στιγμήν παρ’
έαυτώ.
Και όντως έκοιμήθη ολίγον καί μετ’ ού
πολύ εύάρεστα καί χαροποιά οράματα τόν
κατέλαόον καί έόλεπεν, ότι δέν ήτο πλέον
πτωχός, άλλά τούναντίον πλούσιος καί δή
ιππότης μέ δόξας καί τιμάς, ότι είχε μέγαρα
καί έπαύλεις και σταύλους, μέ ίππους πολ
λούς, ότι ήν ιππότης έπί λευκού ίππου βαίνων, ότε στρατιώται πολλοί μέ κλάδους ε
λαίας και χρυσας δάφνας έστεφον αύτόν καί
προσηγόρευον δεόντως. ‘Οποία εύτυχία δι’
αυτόν, οποίον κλέος, οποία χαρά καί εύτυ
χία, ό πρό ολίγου πένης καί άπορος, νυν έν
δοξος ιππότης μέ τοσούτους θησαυρούς!
Ό “Γεώργιος έγέλα έν τώ ύπνω καί ήτο
εύτυχής καί περιχαρής. Άλλ’ οτε άφυπνίσθη, οιμοι! τά μέγαρα, οί στρατιώται, οί ίπ
ποι καί ή πληθύς τών εύτυχιών, μετά τών
προσαγορεύσεων καί δαφνών ήσαν έ>λα φρού
δα καί μάταια καί άπέπτησαν όλα μόλις ήνοιξετά βεόαρυμμένα βλέφαρά του. Τά πάν·
τα δέ διελύθησαν ταχύτερον άπό τά νέφη
καί τάςχιόνας καί ούδέν τώ άπέμενε πλέον !
— Κρίμα, έλεγε, δέν είναι άληθές ό,τι
εόλεπον ; καί διατί νά μή ήνε πραγματικόν
τό έξαίσιον καί χαροποιόν τοΰτο ένύπνιον ;
πόσον ώραΐον ήτο !
Άλλά μετ ’ ολίγον πάλιν δ πονηρός Μορφεύς τόν παρέλαόεν εΐς τάς άγκάλας του
καί δ Γεώργιος πάλιν άπεκοιμήθη, εύρεθείς
εΐς τάς πλάνας τοϋ ίδιου ονείρου. Ό άδόκητος Θεός ήθελε καί καλά νά τόν σωφρονίση έντελώς καί πάλιν τώ παρουσίασε μέ
γαρα, δόξας, τιμάς, ίππους καί πλούτη. «“Α,
—ελεγεν έν τώ ύπνω—τήν φοράν ταύτην,
δέν είνε λοιπόν όνειρα ; είναι αλήθεια; όπόσον εύτυχής είμαι, ώ ! ναί, είμαι αληθής
ίππότας καί πρώτος έν τοΐς πρώτοις. Έκάθητο επί ύψηλοϋ λευκού ίππου καί εόαινεν
άγερώχως καί ταχέως ώς Στρατάρχης έν μέ
σω καταφύτων πεδιάδων, άλλ’αίφνης δ ίπ
πος του έστη καί δέν έόάδιζε πλέον, έστη
δέ ένώπιον τρομερού βαράθρου άπαισιωτάτου καί φρικώδους, ότε κύψας πίπτει έντός
αύτοϋ καί ό ήμέτερος ήρως κατασυντρίβεται
είς τεμάχια και διαμελίζεται φρικωδώς, οί δέ
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λίθοι καί οί θάμνοι βάφονται διά τοϋ_αίματός του.
Έν τρόμω καί φρίκη άψυπνισθείς δ Γε
ώργιος τότε καί άνοίξας τους οφθαλμούς του
έν τώ άμα περιειργάσθη τό πτωχικόν δωμάτιόν του, ινα βεόαιωθή άν ό,τι τω συνέόη δέν
ήτον άληθές, εΐπε καθ’ έαυτόν δοξάζων,τόν
<\’ψιστον : «θεέ μου, δέν είναι άληθές ; ήτον
ονειρον ; δπόσον εύτυχής είμαι, εύχαριστώ,
πανάγαθε, όπου μ’ έπροφύλαξες τοιούτου κα
κού.»
Λοιπόν'δέν είνε προτιμώτερον νά μή ήνε
κανείς ιππότης;

Μέσαστο τραίνο τ^ήτανε
Κι' αύτό νά σέ ^χωρίσω
TVa 'μπω ’κεΐ μέσα pi καρδιά
Κι' εκεί νά τήν άφησα.
Κι ’ δταν τδ συλλογίζομαι
Πας σέ μιά ωρα μόνο
Μέσα στο τραίνο έννοιωσα
Λιπλδ στά στήθη πόνο,
Πόνο φριχτό, ποΰ ξέχασα
'Κείνη που δεν ξεχνιέται
’Εκείνη ποΰ γεννήθηκε
Μονάχα ν' αγαπιέται,

Βραΐλα
I. ΑψΠαρϊσης

Των Αθηνών τδ λούλουδο,
Τής Αττικής τδ στάχυ
Όπου στδν Κόσμον εμιινε
Πεντάρφανη, μονάχη.

TO TAMUA ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΟΥ

Και πόνο... ω! μαρτύριο !
Πόνο ποΰ δέν περνάει
Πόνο ποΰ νοίωθη μοναχά
Όποιος ξαναγαπάει,

Δέσποινα πολυεύσπλαχνη ΐδέ τήν συμφοράν μου,
και στρέψ’ εύθύ τό βλέμμα σου καί κάμε μου καλα.
τήν ποθητήν αγάπην μου, τόν μόνον έρωτα μου,
λυπήσου τή Μαρία μου, δέν σοΰ ζητώ πολλά.
Ίδέ τό τρέμον γόνυ μου ένώπιόν σου κλίνω,
καί τά θερμά μου δάκρυα γ’ά κείνηνετα χύνω.

Τήν αγαπώ, ώ Δέσποινα καί τής πιστής αγάπης μας
δακτύλιον αλλάξαμε, τοϋ γάμουμας σημάδι,
κι’ όταν καθήμεθα καί οΐ 3υό στον κήπο κάθε βράδυ,
έπέρνα σάν γιορτή χαρούμεν’ ή ζωη μας.

Καί τώρα,’ή πολυαγάπητος ή ποθητή μου,
τούς νυμφικούς στεφάνους δέν ε’ιμπορεϊ νά ’δή,
κ’ εΐν
*
άπό χθές πολύ κακά καί ’γώ παρηγοριά,
δέν εχω, ή Μαρία μου, ώ πώς θά γιατρευθή.
Σ’ όρκίζω σηκωσέτηνε, ώ Δέσποινα άγια
εινε καλή ωσάν καί σέ ή δυστυχής Μαρία.
Σ’δρκίζ-ο ίατρεψέ την, Δέσποινα τήν Μαρία ,
σ’ ορκίζω, εΐς τους στεναγμούς στά τόσα δακρυα σου,
ποΰ υπέφεραν πολυεύσπλαχνη τά στήθη τα δικά σου,
γ’ά τ’ άγιο τό τέκνον σου, καλή μου Παναγία.
Ναί, δέσποινα, γιά χάρι της τοϋ τέκνου σου θ’ ανάψω
λιβάνι καί θυμίαμα εΐς τήν εικόνα εμπρός,
καί γ’ά τά τόσα πάθη του άπ’ τήν καρδιά θά κλάψω,
καί τής κανδύλας πάντοτε θ’ άνάπτω τ’ άγιο φώς’
κ’ ύστερον στήν εΐκόνα του έπάνω θά κρεμάσω,
τό σώμα τής Μαρίας μου χρυσό δπου θά φτιάσω.

”Αχ I δέ λυπήσαι, Δέσποινα, τήν άρρωστη Μαρία;
τώρα που νύμφη ήθελε ή δύστυχη να γεινη,
τά στέφανα του γάμου μας περίλυπος στην κλίνη,
μέ δάκρυα στά ματια τά βλέπει, Παναγία.

Πώς ή καρδ’ά μου σχίζεται καί πόσον υποφέρω,
ό πόνος μου είναι βαθύς ’στά στήθη μου διπλός,
ώ 1 ΐάτρεψέ την. Δέσποινα καί ’γώ θέ να σοΰ φέρω,
τοϋ γάμου μας όλόχρυση, είς την εικόνα εμπρός
μέ σέβας καί μ’εύλαβειαν δ ίδιος νά κρεμάσω,
λαμπάδα μέ συγκίνησιν εμπρός σου να ανάψω.
Τά στέφανα τοϋ γάμου μας σ’ εσέ θ’ αφιερώσω,
σέ σένα καί τοΰ τέκνου σου, θά φέρω Παναγία,
καί τά άνθη ποΰ θά στολισθή στό γάμο ή Μαρία
θά φέρω σ’ τήν εικόνα σου καί εκείνα νά σοΰ δώσω

Βραίλα

1 Α. Παρίσης

Μοΰ φαίνεται σάν όνειρο
Ό Κόσμος, ή ζωή μου
Μυστήριον ό ίρως μου,
Μυστήριο ή ψυχή μου;.'

1902

Μήτσοφ Παπασκύρου

ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ
Είπα σ’ τήν έρμη μου καρδιά :
— Καρδιά είσαι

κλαψάρα

καί σ’ δλα σου τά πράγματα

είσαι παραπονιάρα.
— Δέν σέ είδα καί σέ ποτέ
λιγάκι νά γελάσης,

και τδ πικρό παράπονο
ν’ άφήσης, νά τδ χάσης.

Μά δλο μοΰ κλές, μοΰ κλές, μού κλές
κΓ δλο παραπονιέσαι,

μοΰ φέρνεις πάντα συμφορές
καί

πάντα καταργιέσαι.

Καλλίτερα Θά φτάνε

“Καρδιά μιλώ στ’ άλήθεια—
νά μή μοΰ έδινε δ Θεδς
καρδιά

στά μαύρα στήθεια.

Κι’ έκείνη μοΰ άπήντησε

λόγια φαρμακωμένα :
Δέν έπρεπε νάχαν καρδιά

οί δυστυχείς, ώϊμένα 1

έν Ναυπλίφ

Πραξ. Γ. Μαυτζουρίδης
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Ό καπνός, φίλε μου, πάντοτε βλάπτει, διότι τούς
μέν παχύνει, τούς δε αδυνατίζει’ ώστε οί ιατροί ουδέ
ποτε σφάλλουν.
— Είς τας συμβουλας καί τας αφαιμάξεις.
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— Κύριε αστυφύλακα, εχω άδειαν καί θέλω νά
ιδω τον σύζυγόν μου.
— Μά, Κυρία, ίχω διαταγήν νά μή άφίνω κυρίας
νά ε’ισέρχωνται είς τας φύλακας.
— “Εχω άδειαν άπδ τδν εισαγγελέα.
— Τότε άς ελθη αύτος νά τδν ίδή.

ΠΑΙΓΝ1Α ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ
Λάβετε δέσμην

Σκηνή καθ’ δ δ ό ν.

— Α ύ τ ό c. Μά δέν μού λέγεις, θ άφίνωμεν νά
μάς όδηγή αύτό τδ πσιδίον, δπου θέλει ;
— Αύτή. Άμ’ έχει δίκαιον ό μικρός μας, ιι’
έρωτά ττοϋ θά ύπάγωμεν καί έγώ ερωτώ έσέ. Σύ
δέ απαντάς : «Δέν εΙίεύρω» "Ωστε και αύτδ έτιήρε
δρόμο καί μάς οδηγέ', άφοΰ δέν ήξεύρομεν ήρείς νά
τδ δδηγ/σωμεν.

ά

Π ρ δ τ ή c ’Α θ η ν ς.
Ό φιλόσοφος.— Ωΐ 5υ, Άθηνδ, τών αρχαίων
κλέος, βοήθει τήν νέαν γενεάν, άφοΰ τόσον Οαψιλώς έόοήθησες τήν παίαιάν, καί οόο μοι χρήματα
νά πληρώσω αύτδν τό > δανειστήν μου,όστις τολμά
πρδ σοΰ νά μέ ττιέόη.
Ό δανειστή ς.— ’Έλα,άφησε τήν ’Αθήνα με
τοΰο όρχαίουο καί δάσε μου τδν παρά. Η θεά οέν
συγκίνεΐται άπδ’ τέτοια. Οί άρ/αίοι μάς έγκατίλειψαν πλέον.

παιγνιόχαρτων καί

ξητε καλώς, θέσατε

Μονόλογος’.
«Ό άνθρωπος κατά τοΰτο δμοιάζει τούς χοίρους,
ότι τούς συμπαθεί καί ζώντας καί νεκρούς, διότι πάν
τοτε τούς συναναστρέφεται καί αγαπώνται.

άφοΰ άναμί-

κατά σειράν έπ'Γτής τραπέζης

έξ χαρτιά και κάτωθι τούτων έ'τερα έ'ξ. «Άν

μεταξύ τούτων

εύρεδώσι φιγούρες, θέσατε

όμως

ταύτας

κάτωθι τής δέσμης, άντικαθιστώντες αύτας δι’ άλ
λων χαρτιών.

Τότε

προβαίνετε ώς έξής ;

Καλύπτετε δι’ άλλων δύο χαρτιών,
άποτελοΰσι
6 καί 4, ή

τον

οσα

ζεύγη

έάν

εΰρητε

8 και 2. ή 7 και 3 ή 6 και 4,

κτλ. ή

αριθμόν

10. Δηλαδή

καί μόνον τδ 10, τά καλύπτετε δι’ άλλων χαρτιού
έ’ω; οτου τελειώσουν άπαντα τάχαρτιά τής δέσμης.
Καί έάν μέ τα

Βάτραχος καί όμβρελλοφόρος κατά τοΰτο όμοιάζου·
σιν, ότι άμφίτεροι κυλύονται εις τήν λάσπην.

12 χαρτια καλυφθούν έν τέλει μέ

τάς 12 φιγούρας κερδίζετε το ζήτημα' έάν δέ

στα-

ματήσητε, μή εύρίσκοντες πλέον εν ή δύο χαρτία ν’

αποτελόσουν τδ 10, τότε χάνετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
• Εις τδ πταισματοδικείου
Ό πρόεδρος—’Αληθές είναι, οτι έκτυπήσατε αυτόν
τδν άνθρωπον μέ βαναυσότητα ;
Ό κατηγορούμενος— ’Αληθές είναι’ με είχε φερει
είς δύσκολων θέσιν τί νά κάμω, είναι εις ηλίθιος.
Ό πρόεδρος—(Μετ’ αύστηρότητος) Καί οί ηλίθιοι
είναι άνθρωποι, καθώς έγώ καί σύ.

Εις τήν εξοχήν.
Ό οικοδεσπότης— Διατί εκοώατε τους θάμνους καί
έκαθήσατε.
Ό υπηρέτης—Διότι έπεινούσαμεν, κύριε.

— Εφέτος οί λαγοί σωρηδόν αντί νά κυνηγώνται
είς τά δρη, έθήρευον τούς πολίτας εις τας πόλεις,
αντί 2 καί 3 δραχμών.

"Οταν γνωρίσης τινά, περίμενον νά όμιλήση αύτδς
πρώτον.
“Επαινος
κολακεία πρδ αίτήσεως αντικειμένου,
είναι παγίς επιτηδείως σταινομένη.

Όπόταν τδ νευρικόν σου σύστημα ταράσσεται,άπόφυγε οίανδήποτε πράξ'.ν ή άπόφασιν
“Εσεται νευρική καί αΰτη.

Είς συναναστροφήν.
— Είναι αληθές,φίλε μου,δτι νυμφεύεσαι ; Σέ συγ
χαίρω.
— "Οχι,φίλε'μου, αΰτά είναι μόνον διαδόσεις ανυ
πόστατοι.'
— Λ“, τότε περισσότερον σέ συγχαίρω.

Γ- “Ανθρωπός τις πλουσιώτατος άλλά πολύ φιλάργυρος
ήγόρασεν ένα κόρακα, διά νά τδν εχη πολυν καιρόν,
αμα εμαθεν, θτι οί κόρακες ζουν πολλά ετη.

Δύο παιδία συνεζήτουν περί Σελήνης.
Τδ εν ελεγεν ότι ή σελήνη εχει κατοίκους, ενώ του
ναντίον τδ άλλο άπέκρουε ταύτην τήν γνώμην.
— Καί πώς είμπορείς νά τδ άποδείξης, οτι δέν εχει
κατοίκους ;
— Διότι έάν ειχε,τί γίνονται άμα αύτή χάνεται ;

Ή μικρά ’Ισμήνη είναι πολύ παράξενη.
”Οτε επονοΰσαν οί όδόντες της, ή μητηρ της προσεπάθει να την καθυσηχάση.
Καί ή μικρά ’Ισμήνη :
Σύ τά έχεις ψεύτικα, δέν ξέρεις άπδ πονόδοντον.

— Φίλε μου, τί μαγειρεύεις ; τί θά φάμε ;
— “Ο,τι χθΐς έψάρευες.
—τ Μά χθες δέν έπιασα τίποτε.
—ί*Α “, τδ τίποτε αΰτδ μαγειρεύω.

— Φίλε μου ό Δηληγιάννης τά έσάρωσεν δλα καί
πεοιττδν νά σαρώνης.
— Μά και τά σκουπίδια ;
— Βέβαια και τα σκουπίδια,

Ή γαλή αίφνιδίως ερχόμενη πλησίον σου, πρόδη
λοί απώλειαν πράγματος καί πρόσεξον μή σε κλέψουν.

“Ερως ισχυρότερος είναι δ αυτοφυής καί ούχ! ό επι
βαλλόμενος.
’Εάν κερδίσης τι, δέον αμέσως νά σκεφθής τί θά
τδ κάμης, έάν όμως άπο'λέσης τι, λησμόνησε το εν
τελώς, διότι ή λύπη θά σέ ζημιώση περισσότερον.

Ή γυνή διά τδν άνορα, πρδ του γάμου, είνε κιβώ
τιου ώοαίον έξωθεν, τιϋ όποιου τδ περιεχόμενον θα
φανή μ.ετά τόν γάμον. Δια τοΰτο πρέπει καλώς να
προσέχωμεν.
Όταν συνάπτης φιλίαν, εξέταζε τάς προι.γουμένας
πράξεις καί τδν χαρακτήρα τοϋ προσώπου τούτου ώς
και τδν ίδικόν σου καί κρίνε περί τής; όμονοίας η μη.

Η ΦΥΣΙΣ
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«. Αίνιγμα.

Έν τω τομιδίφ τούτιρ έκτείθενται δύο ανέκδοτοι επιστολαί του κ. Μ. Ρ. Κούνδουρόυ, προέδρου τής έπιτροπής τής μεταπολιτεύσεως καί τής Γεν. Επαναστα
τικής Συνελεύσεως τών Κρητών, δι’ ών γίνεται κατα
φανής ή προπαρασκευή τής Κρητικής έπαναστάσεως
καί γνωστοί οί πρωτεργάται αύτής ώς καί οί έκτδς
τής Κρήτης διμτρίβοντες Κρήτες, οίτινες πρώτοι ήσπάσθησαν τδ Μεταπολιτευτικδν κίνημα. '
’Εκδότης Σπυρίδων Γ. Βαρδάκης. Γραμ. τνμ
ανωτ. Διευθ. τών Οικονομικών.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗΝΊΣΤΟΡΙΑΝΥπήρξα σύμθσλον θεάς
μεγάλης διανοίας
προστάτης, δέ είμαι άνδρών
έξόχου φαντασίας.
Πολλάκις όμως θά μ’ εύρής
καί είς θνητούς πολλούς,
μωροί αύτοί’ θά τούς ίδήί
τώ πνεύματι χωλούς

•

Χανιά ■

Εύρε με τώρα, λύτα μου
καί μή ζητείς ώς τόσω
διά τοιούτο αίνιγμα
σοφίαν νά σοΰ δόσω.

ΖΑΧΑΡΟΠΔΑ3ΤΕΙΟΝ
ΤΟ ΑΤΛ ΑΤΦ
Γ ΖΑΒΟΡ1ΤΟΥ

4β· Αίνιγμα.

Είς τδ έν τή πλατεία Συντάγματος ζαχαροπλαστείο^
τής αριστοκρατίας τών ’Αθηνών εύρίσκονται ολα τά
είδη τών γλυκυσμάτων και τών πλακούντων, καταλ
ληλοτάτων διά δώρα κατά τάς έορτάς.
Καθαριότης άκρα. ’Επιτυχία έξοχος.

Πάλαι σύντροφος τού Βάκχου ·
ήμην, φίλε, έκ τών πρώτων
πάντα πάντοτε χλευάίων
άδων άσματα έρώτων.!
"Αν μέ άποκεφαλίοης
θά ίδής άμέσως θαύμα
κεφαλή τυρού έπίσης
νά κυλίση έν τώ άμα.

ΜΕΓΑΔΛΔΝΤΟΐΊΟΛΕΙΟΝ
I- ΜΗΛΙΔΟΥ

Νέα ’Αγορά.

Τού τυρού τήν κεφαλήν
τώρα πάλιν έάν κόψης
θά έδέλθη μανιώδης
ήρωος τινός ή δψις,

Πωλουνται χοιρινά κρέατα άρίστης ποιότητες. Κα
τασκευάζονται χοιρομήρια (jambons) εξαίρετα, λου
κάνικα καί διάφορα άλλα χοίροια έδώδιμα, αντάξια
τής καλής ορέξεως καί καλλιφαγίας.'

Γρίφος.

z A X ΑΡόΠΛ
ΤΑΦΘ 1 ία 3 είνε : ·ΦΘ 1 ΙΚ ούς

ίισαος

αΞτΕΙΟΝ

Δ.· Γ· ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ

ΑΪ2ΕΙ2 ΠλΕϊΜΑΤΙΚΩ^ A2KH2W
Ί4»ν ΤΕΎΧΟΎΖ

36-

Α-

Ασσος = δάσος

“Ελυσαν αύτδ-ή Δίς Πολύμνια Παπαδοπούλου έξ
Αθηνών, ή Δίς Σοφία Δημακοπούλου έξ Αθηνών ή
κ Αύοηλία Πρίντεζη έξ ’Αθηνών, δ κ, Π. Παπαθανα
σίου έκ Πατρών, 'Αθανάσιος Πατρίκιος έξ ’Αθηνών
καί ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έξ ’Αθηνών.
37- Ή «Φύσις» εΐνε περιοδικήν

“Ελυσαν αύτδ ή Δίς Πολύμνια Παπαδοπούλου έξ
’Αθηνών, ή Δίς Σοφία Δημακοπούλου εξ Αθηνών, ή
κ. Αύρηλία Πρίντεζη έξ ’Αθηνών, καί ό κ. Π.Παπα
θανασίου εκ Πατρών.
38- Αέν είμαι πατριάρχης

Έλυσαν αύτδ ή Δίς Πολύμνια Παπαδοπούλου έξ
’Αθηνών, ή Δίς Σοφία Δημακοπούλου έξ ’Αθηνών,
καί ή κ. Αύρηλία Πρίντεζη έξ ’Αθηνών, καί ό κ.
Π. Παπαθανασίου έκ Πατρών.
39- Χείλη ώληθή είσί σπάνια

’Έλυσαν αύτδ ή Δίς Πολύμνια Παπαδοπούλου ή κ.
Αύρηλία Πρίντεζη έξ ’Αθηνών καί δ κ. Π. Παπα
θανασίου έκΠατρών.
Σημ. Φ. Τά αινίγματα 34 καί 35 ελυσε και δ κ.
έξ ’Αθηνών Άλέξ, Μιχαηλίδης και δ κ Π. Παπα
θανασίου έκ Πατρών.

Είς τδ μοναδικόν τοΰτο ζαχαροπλαστείου εύρίσκον
*
ται παντδς είδους φοντάν, πισκότα, κονφέτα καί λοιπά
διά τάς έορτας γλυκύσματα· καθώς καί ωραιότατοι
πλακούντες, τοΰρται, κ.τ.λ.
Δεκταί-παραγγελίαι.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. THS "ΦΥΣΕΩΣ,,
Α. Γ. Βατούμ. Συνδρομαΐ έληφθησαν. Εύ^αριστοΰμεν πολύ.—Δ. Κ. Σΰρον. Συνδροιιη εληφθη.
’Απόδειξις μετά λαχείου έστάλη ύμίν ταχυδρομικώς.—
A. Β. Κέρκυραν, Δελτάριον καί συνδρομή σας
έλήφθη. Εΰχαριστουμεν πολύ. Ταχυδρομικώς άπαντώμεν.—A. Α. Λευκάδα. ’Επιστολή έλήφθη. Νομίζομεν δτι ειδομεν εις έφημερίδα διορισμόν σας. Διά θέ
σιν θά φροντίσωμεν, άλλά φρονοΰμεν δυσκόλως θά εύρεθή ένταΰθα χωρίς καί προσωπικώς νά σας γνωρίζουν.
— X. Φ. Αλμυρόν. ’Επιστολή σας έλήφθη καί
μεγάλως ήπορήσαμεν διά γραφόμενα σας. Φύλλα τακτικώς άποστέλλονται. Ουδέποτε δέ ένθυμούμεθα ή
άπαξ μόνον πέρυσιν, ότι μας έζητήσατε φύλλα καί
άπεστάλησαν.—Λ'. Α. Λάρισσαν. ’Επιστολή σας
έλήφθη. *
Εχετε δίκαιον, συνδρομή έλήφθη. Συγγνώ
μην. — Α. Λ. Κων στάντσαν. 'Επιστολή μετά
συνδρομής σας έλήφθη. Εύχαριστοϋ^χεν πολύ. Άπό·
δειξις μετ’ άριθμοϋ λαχείου σταλησονται.— Γ. Κ.
Βάρναν. Δελτάρια έλήφθησαν. Έχει καλώς. Συνεμορφώθημεν.—Κ. Δ. Πιτέστιον. Επιστολή μετά
ποιηματίου έλήφθησαν.

Έν Άθήναις έκ τοΟ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων 'Ανίατη Κωναταντινίδου

