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τών όντων, έκ τής διαφοράς τής τάσεως έκάστου, έκ τών διαφόρων εις άς καταγίνον
ται άσχολιών καί τέλος έκ τής έκαστου τύ
ύπαρξις τής ψυχής έ- χης. ΟΙ πλεϊστοι συμφωνοΰσιν είς τούτο.
Ή έκπόρευσις τής ατομικής ψυχής έκ τοΰ
πιόεόαιοΰται έκ διαφό
)
*
ούτε γέννησές θέωρων συλλογισμών και κόλπου τοϋ Βραχμδ(
συμπερασμάτων, άπο- ρεΤται, ούτε πρωτότυπος παραγωγή', .κατά
t δεκτών γενομένων ‘άπ ’ τήν ορθόδοξον θεωρίαν τόϋ Βεδάντα. (”) Αί
' αύτής τής αρχής τοϋ άτομικαι ψυχαί, τά άθάνατα καί αιώνια ταΰτα
κόσμου παρά τών σο μόρια όμοιά^ουσι. κατά τούτους, πρός,,ανα
φιστών και φυσιοδιφών ρίθμητους σπινθήρας, άπορρέοντας έκ πεπυΟί Σ
$ίί
και άπασών τών ανθρω ρακτωμένης άνθρακίας. Δηλαδή προέρχονται
ο.
Ο ίΣ
πίνων θρησκειών, δογ έκ τής κεντρικής εστίας, δπου καί έπιστρέΟI ί
ο:
μάτων και συγγραφέων φουσιν, αφού συνίστανται έκ τής αύτής ούο< ·
______
φιλοσόφων. Ώς φαίνε σίας.
UJocoo <>oc Ο U
Έκ τών νόμων τον Μανοΰ ')μανθάνομεν,
(**
ται δέ, δπωςέν τώ αοματι,άπαιτεΤται όδηγος ότι άπό τής ούοίας τής ψυχής διαρκώς έκφεύι οιά νά τό όδηγήση, ού γουσι, δίκην φωτεινών σπινθήρων, άναρίθμητω και έν τή «ψύχω τοι ζωικοί αίτίαι, (άρχαί, στοιχεία, συστατικά
υλη, τώ σώματί μας, μόρια), μεταδίδουσαι άκαταπαύστως τήν κίδέον νά ύπάρχη ή διευ- . νησιν τοΐς τών διαφόρων τάξεων καί άποχρωθύνουσα διάνοια, ή λε- βεων πλάσμασι. Τούντεΰθεν επεται, κατ ’ αύ
γομένη ψυχή, ήτις νά τούς, ότι η ψυχή άποτελεΐ μέρος τοΰ ’Ανώ
υπόκηται εις τόν έλεγ τατου Όντος, άπα^αλλάκτως ως εχει ό σπινχον τής πράξεως. Ά- θήρ πρός τήν πυράν. Ούχί ώς είναι ή σχέναμφηρίστως δέ, αύτή σις μεταξύ Κυρίου καί δούλου, άλλ’ ώς εχει
αύτη ή πρός τόν δια τό Όλον πρόςτό Μέρος. "Αλλως τε τό Άχωρισμόν αύτών τάσις νωτατον 'Ον, ούτινος ή ατομική ψυχή άποτελεΤ μέ^ος, ούδόλως συμμετέχει τών κόπων
άποδείκνμβι και τήν ύπαρξιν τής ψυχής.
Ή ψυχή είναι τό κύριον έν τώ σωματι δν καί βασανων ταύτης, ύποκέι^ένης- είς συμ
καί τό κυριώτερον πρός άπόδειξιν θέμα κατά παθείας πρός τό σώμα,.μεθ’ου έπί τιναχρότόνΓοτάμαν. Πδν έργαλεϊον δεΐται χειρουρ
(')'Τπέρτατον δν,δημιουργός του παντός, τα πρώτον
γού, άνευ δέ τοιούτου, δέν δυνάμεθα ούδέν πρβοωπον τής τριαοίχης βίότητος κατά τους’Ινδούς.
νά ίδωμεν διά τών οφθαλμών, ατινα είσίν ΕικονΙ^ίται διά κύκλου έν τριγόνψ. Ύπνώττοντος και
όργανα τής όράσεως. Οί νόμοι, ώς Ανώτατη έγςιρρμένου iqS Βραχμά, χαταστρέφϊτβΓ ή' άναγςννααιτία ουδύν Ιξηγονοιν ήμϊν' Αίον ν’ ανατρέξω- ται 9 κόσμος.

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΧ

μεν εΐς την ΰέληαιι τον εγκα&ώρύοαντος καί εφαρμόοαντος τούτους, ΐνα τούς Ιννοήοωμεν.

Ό Γοτάμας άφ’έτέρου λέγει,ότι δέον νά
δίακρίνωμεν την Ατμμικήν άπό της , Ανωτάτης
ψυχής' καθ’ όσον ^$τολλαπλότης τών ψυχών
άποδείκνυται έκ τής . διαφόρου -καταστάοεως .

(") Βίδα δνομα αρχαιότατου ίίρών ’Ινδικών βίβλων,
πβριίχυυσών,τά τοΰ θςοϋ, χοαμογίνίίας, ψυχής και 6«οαββίίας. Ταύτας άπβκάλυψε. μέν, ώς πιστεύούσιν, οί
. 'Ινδοί, δ βςδς Βράμας, συνέταξς δέ δ «όφδς Βυάτης.
Βίδάντα. βίολογικδν μέρος τών Βςδών.
'Ετέρα 'Ινδική φιλοσοφική Κβλος·
)(*** 'Ινδός ν«μοΐέτης καί «βιητή; κοσμογ«νικβυ ουρήμα
τος πραγματ«υομένον πίρΐ τής χατοατίηως τής ψυχής κτλ.
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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
νον προσεταιρίζεται. Ώα δέ ή τοΰ ήλιου έν
τύ ύδ®Ί άντανάκλαοκ: ταράοοεται ή ταλαν
τεύεται, επομένη τή διακυμάνσει τής υγρός
ΒΡΟΧΑΙ ΕΚ ΖΩΩΝ.
επιφάνειας, χωρίς παντάπαοιν έκ τούτου νά
έπηρεάση τάς άλλας έν τφ αύτφ ύδατι άνΟΛΛΑ παραδείγματα έχομεν
τανακλωμένάς εικόνας, ούδ
*
αύτήν τήν τρο
τοιούτων βροχών, καθ’ άς έχιάν αυτών, ούτω καί οί τών ατόμων αγώνες
πεσον έπί τοΰ έδάφους μικρά
καί θλίψεις δέν έπηρεάζουσι ψυσικώς έτερον
διάφορα ζφα έκ τής άτμοσφαίάτομον, ούτε τό Ανωτατον 'Ον. Έκτος δέ |
ρας. Τύ παράδοξον τοϋτο φαιτούτου, μολονότι τά Βέδα ουγκρίνουοι τάς
νόμενον, τό ύπό τών αρχαίων
άτομικάς ψυχάς πρδς τους άπορρέοντας έέ 1
θεωρούμενον ώς αληθές θαύ
άναψλεγομένης εστίας σπινθήρας, ή ψνχή
μα, πράγμα αξιόλογου καί α
δηλονται Ιπίση; αιώνια και άπλαστος, αδημι
νεξήγητου, κατέστη καταλη
ούργητος.
πτότατου έν τή ήμετέρα έποχή
Κατά τδ Βέδα μόνον τδ πνεύμα είναι ζων
τής
έπιστημονικής
έπισκοπήσεως καί τής
•καί αιώνιον, ζωογονεί δέ τά πάντα. Ή δέ
θετικής
άναλύσεως.
ψυχή κατά τδ Sankhya-Karika άϋλος, ατο
Όταν, δυνάμει ίσχυράς ήλεκτρικής ένμική, αιώνια καί άφθαρτος.
τάσεως, Λ κάτω έπιφάνεια θυελλώδους νέ
Ό Θαλής, ό Πυθαγόρας καί δ Πλάτων
τους πλησιάζμ είς τήν γην έν σχήματι
ύπέθεσαν τήν ψυχήν άσωματον, προοδιώρικώνου, ούτινος ή κορυφή είνε όμοια πρός
■οαν .δέ ταύτην ώς όν περιέχον έν έαυτώ τήν
σικύαν, συνδυασμός τις δέ άέρος καί ύαρχήν τής κινήσεώς του καί ούσίαν νοητικήν.
δατ'μών παράγεται μεταξύ τού νέφους καί
.Κατά τδν Πυθαγόραν (Διογ. Λαέρτιος
τής γης, τό ρεύμα τούτο, μεγάλης δν
•βιδλ. 8), ή ψυχή έσχημάτιοται έκ ϋείου αΐισχύος καί έν εΐδει σίφωνος, δύναται ν ’
ΰέρος ή μάλλον εΐναι απόρροια τής παγκο
άνυψώσμ είς τούς κόλπους τού άέρος με
σμίου διάνοιας. Ό δέ Κικέρων δ συγκλητι
γάλους όγκους ύδατος ρευστού, μετά πακός λέγει :
σώντώνέν αύτώ περιεχομένων ούσιών,
«Audiebam Pythagoram, Pytbagoreosque όργανικών καί ...άνοργάνων .καϊ νά μετα«nunquam dubitasse, quin ex universal! φέρμ πάντα ταύτα είς ικανήν άπόστασιν,
«mente divini delibatosanimos haberemus». δπου έκχύνέι αύτά έν καταστάσει βροχής
Ό Πυθαγόρας καθορίζων τήν ψυχήν λέ κατακλυσμιαίας.
γει, ότι αυτή εΐναι άριθμδς άψ ’ εαυτού κι
Αί λίμναι, τά έλη, οί ποταμοί, έν γί
νούμενος. ’Εκλαμβάνει δέ τόν αριθμόν ώς νει άπασαι αί ύδάτιναι έκτάσεις, ώς καί
διάνοιαν, άψοΰ ή Μονάς κατ’ αύτόν, εΐναι αύταί αί θάλασσαι μετά τών ποικίλων καί
ή βΐκών τής θεότητος· Ώστε ό Πυθαγόρας πολυπληθών αύτών κατοίκων, είσίν έκάπεδέχετο έντελώς τήν νοερότητα τής ψυχής. τεθειμέναι είς τά παράδοξα ταύτα αποτε
Ή περί τοϋ αντικειμένου τούτου διερμη- . λέσματα τοΰ τρομερού μετεώρου, ούτινος
νεία τοΰ Άριστοτέλους εΐναι καθομοία τή ίδέαν τινά μετεδώσαμεν ήδη άνωτέρω.
τοΰ Κικέρωνος.
’Εκτός δμως τούτου, δταν καί μέγας τις
Ό δέ Πλάτων λέγει, ότι ή ψυχή εΐναι στρόβιλος έξ άπλού άέρος ύψωθή, δύνα
νοερά ουσία, άψ' έαυτής κινουμένη, κατά ται ν’άνυψώση έκ τού έδάφους, έν μεγί
τάς διαστάσεις άρμονικοΰ τίνος αριθμού (Plu- στη ποσότητί, διάφορα έλαφρά σώματα,
tarq. de Placil. Philos, lib. IV, cap. 2).
ώς έν παραδείγματι έντομα διαφόρων ει
Κατά τδν Ηράκλειτον, ή ψυχή τοΰ αν δών, φύλλα, γΰρον άνθέων, άμμον κ.τ.λ.
θρώπου ούδέν άλλο είνε ή σπινθήρ άποσπαΕύρίσκονται δέ καί παρά τοϊς άρχαίσθείς έκ τής εστίας τοΰ κεντρικού πυραύνου οις συγγραφεΰσι παραδείγματα τοι-ού-τ
καί ήτις θά έοβέννυτο, έάν δέν έτροψοοοτεΐτο των παραδόξων φ'άίνομένών· Ρ Φίλαρ- :
ύπψ.χτρΰ.παγκοσμίου ψωτός, δπερ έίακολου- χος 'διηγείται, 'δτι ίήλέιστό^ις'εϊδε’βάτρά-'
θεΐ.'ίνάχτή.νάΛοοτέλλη-.νέας «κ.-τίνας,
-··
χούς κάϊ ίχθεΐς? πεσοντ&ς" έΚΓτσΰούρα- Γ
Κατά δέ τδν Μάξιμον τδν Τύοιόν'ί.Διά-' νού. ;Π’άόάνέΨε'ί'Μόξ,'τίό,ύ·έόΐί καί όδ άκό'"'Τ
'1'· '
λειςξΐκ&
^)’·.ή'-Ί,νχη ομο.ιαζεί .· ■ λούθόν χώρΐδν1*.
πρός, Βράχον-ίβτ,ερροΜ· έχψέβω; ■-τών;· κυμάτων.
*
«
τοΰ ’ίκ^εαύούίοτάμενόν-,· -ής: ή··.άθανασίά,·ά^ r σίσ ρ·ί:ά3,ςοαύίδύ,λΙφΙί,δτί''όΘίέό^δ6ρ£ξε
πορρέει έκ. τήί’ι^α^άτ'^+ο'ϊ’τώ^άρχδνχ^ί βα·έράνόύς,πϊρί ΐήν TlaVdviavii.al Δάρδά-''
νίάν'ίέν'τόΐάύττίώσϊέ at όίκίάι ?
κ<ήνάί’0δόΥ?π^ή'·ρ^®ήσα^^οι?>νε·ών'’Α8ύ;- '
'3

νατον ήτο νά πατήσωσι τόν πόδα έπί τής
γής- Ή δέ άποσύνθεσις τών νεκρώμ βα
τράχων άνέδιδε τόσω δυσάρεστου δομήν,
ώστε ύπήρξεν ανάγκη νά έρημώσωσι τήν
χώραν.»
Ό Χκάλιγερ λέγει, δτι έν ττί έποχή του
ή πόλις Μιράβη τής Άκυϊτανίας(
*)έπλη·
ρώθη βατράχων άτελών, (τουτέστι γυρινέων) πεσόντων έξ ούρανού μετά βροχής·
Πολλαϊ περίεργοι ίστορίαι εύρίσκονται,
ποιοΰσαι μνείαν περί τοιούτων βροχών,
είς τά χρονικά τής νεωτέρας μετεωρολο
γίας. Έν έτει 1820, τό χωρίου Βέδρον,
τού διαμερίσματος Μεύσης (Γαλλίας), έδέχθη βροχήν τινα βατραχοειδών- Ήπλα
τεία τού χωρίου έκαλύφθη έκ τούτοιν, τά
ζώα δέ ήσαν μικρότατα. Τά πλεϊστα μά
λιστα εύρίσκοντο έν τή προίτμ καταστάσει
τού μετασχηματισμού αύτών, τουτέστι έν
τή περιόδω τής ύδροβίου αύτών ζωής, έξ
ού πολλοί έξελάμβανον ταύτα ώς σαλα
μάνδρας. Επειδή δέ τό έρπετόν τούτο έ
χει ώς φήμην (οβόλου ζώου τής έξοχης,
ούτινος καί τό βλέμμα μόνον είνε όλέ-.
θριον, τό χωρίον κατεθορυβήθη καϊ έλαβε
τά μέτρα του.
Έν Jouy κατά τόν 'Ιούνιον τού 1855,
λέγει τις αύτόπτης μάρτυς: «θύελλα μάς
κατέλαβε καϊ είδον νά πέσωσιν έκ τοϋ
ούρανού φρύνοί καί βάτραχοι.έξ ών πλείστουςσυνέλεξα έν τφ άλεξιβροχιω μουΤό έδαφος ήτο κεκαλυμμένον ύπό τερά
στιας ποσότητος τοιούτων ζώων, τρε
χόντων καϊ πηδόντων.»
Είς τά περίχωρα τής Ναντούης τό αύτό
άξιοπερίεργον γεγονός συνέβη κατά τόν
’Ιούλιον τού 1888, δπου, ού μόνον έπϊ
τοϋ έδάφους καί τών ύδάτων εύρέθη πλή
θος βατραχοειδών, άλλά και έπϊ τών δέν
δρων καϊ τών στεγών τών οικιών.
Τήν 2 Αύγουστου ι889 έν Άγιφ Πέ·
τρφ τού Άλβίγνυ (τής έπαρχ. Σαβαυδίας), κατόπιν ήμέρας όμιχλώδους καϊ
βαρείας θερμοκρασίας, κρότος κεραυνού
αίφνης ήκούσθη, δν Ακολούθησε βροχή
πλήρης μικρών φρύνων έν τοιούτω βαθμώ,
ώστε τό έδαφος κατεκαλύφθη έκ τών μι
κρών καϊ ζώντων τούτων ζώων. Τήν έπιούσαν, άμα τή αύγή, Α πλατεία τού
παρεκκλησίου
εύρέθη κεκαλυμμένη.
Ιίράγμα δέ παράδοξον, τά αμφίβια ταΰτα,
ήσαν άπαντα τοϋ αύτού μεγέθους, άναλόγου δέ πρός δίδραχμον άργυρούν.
Κατά τήν αύτήν περίπου έποχήν, ραγ
δαία πτώσις βατραχίνης βροχής, παρετη(') Νβ[
*ος

τής Γαλλίας.
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ρήθη έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις, έν
Ζαμεστώουν (Dakota).
Είδον έν άρχή περιφερόμενου άνωθι
τής πόλεως νεφύδριόν τι μέλαν. Αίφνης
έκ τού νέφους έπεσε βροχή καϊ ταυτοχρόνως μία τών κεντρικών όδών τής πό
λεως έπληρώθη βατράχων. ΤΗσαν έκατοστύες έκ τούτων, πηδώντες έπί τών αύλάκων καϊ τών πεζοδρομίων. Πάραυτα
δμως άπελύθησαν οί κΰν'ες, οίτινες πρλλούς τούτων χατεβρόχθισαν.
Έν Neuilly, παρά τούς Παρισίους, τήν
ι7 Ίανουαρίου τού ι8ρο, μυριάδες μικρο
τήτων βατράχων έπεσον έπϊ τών όδών
καϊ τών περιχώρων, κατόπιν ίσχυράς καϊ
θυελλώδους βροχής.
Καίτοι τά τοιούτου είδους γεγονότα
πιστοποιούνται ύπό πολλών μαρτύρων,
είνε δμως άνάγκη νά προσέξωμεν καϊ είς
τάς πλάνας. Δέν εινε αμφίβολον τζ> δντι,
δτι αί λεγόμενοι βροχαϊ τών βατράχων,
τών σκωλήκων, τών έντόμων κ.τ.λ· δέν
είνε άλλο τι Λ έμφάνισις τών ζώων τού
των έξελθόντων κατά πλήθη ένεκα πλημ
μύρας καϊ έπιδρομής τών έκ τού ού
ρανού πεσόντων ύδάτων. Έν τούτοις, ώς
καϊ έν τοϊς άνωτέρω ήμών παραδείγμασιν
άνεφέρομεν, πολλάκις συμβαίνουσι καϊ
άληθεϊς τοιαύται ζοιϊκαϊ βρόχαί, καθ’δν
τρόπον άνωτέρω έξεθέσαμεν.
Έκεός τούτων πλεϊστα είνε έπίσης τά
παραδείγματα βροχών ίχθύων, πολλά τών
όποιων προέρχονται έξ αύθεντικών πλη
ροφοριών.
Κατά τό 1820 οί μαθηταϊ σχολείου τί
νος τής Νάντης, έξελθόντες είς περίπα
τον, είδον έκπληκτοι, κατόπιν σφοδρός
θυέλλης, τήν έπιφάνειαν τών αγρών κεκαλυμμένην, έπί έκτάσεως 3οο μέτρων,
ύπό πληθύος ίχθύων μήκους ένός δακτύ
λου περίπου, άσπαιρόντων έπί τής-χλόης.
Κατά τό ι83ψ έν Ίνδίαις έπϊ τών όχθών τοΰ Γάγγου παρετηρήθη άνάλογον
φαινόμενου. Περί τήν αύτήν έποχήν έν
Σκωτία, έντός τού Kinross, έπεσε βροχή
άριγγών Ό δέ αντιναύαρχος κ. Ζουριέν
τής Graviere ύπήρξε μάρτυς βροχής άξιοσημειώτου, βροχής μικροτάτων ίχθύων,
πεσούσης παρά τήν Τουλώνα.
Καλόγηρός τις καπουκΐνος, κατοίκων
έν τώ μοναστηρίω Steye-Tecgelen (Limbourg) έγραψεν ώς έξής τό παράδοξον με
τεωρολογικόν φαίνόμενον βροχής ίχθύων
ής ύπήρξε μάρτυς, ώς καί οί λοιποί καλόγηροϊ καϊ ήτις συνέβη έν Ίουνίω τού
1889;
‘
«Κεραυνός έπεσεν έπί τίνος οίκίας πολύ
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πλησίον τών γερμανών ιεραποστόλων,
ένθα έξερράγη ηΰρ. Την αύτήν Αμέραν
παρονσιάσθη τό έξης περίεργον φαινόμε
νου·' Πρός τό μέρος της οικίας, ήτις έκάη,
άπεσπάσθη μικρά τις στήλη έκ τίνος νέ
φους -ήτις έμηκύνθη σημαντικώς,κατόπιν
αέωρήθη έν τω άέρι, ώς δφις κρεμάμενος
από τού άέρος καί άφοΰ τοιουτοτρόπως
ένεφανίσθη ,είσήλθεν έν τή νεφώδη αΰτής θήκη. Οΰτω'λοιπόν δέν έφαίνετο έκ
τής στήλης ταύτης παρά ύπόλοιπόν τι
μήκους ένόςμέτρου, δτε αιφνηςκαϊ τούτο
διεμελίσθη έκ τής έκρήξεως δύο αστρα
πών. Τότε στήλη ύδατος έξεχύθη έπί τοΰ
έδάφους, φέρουσα ποσότητα έχθύων. Τό
μέρος οπού τό τοιοϋτον συνέβη εινε πλησιέστατον τήςΜεύσης. Έάν βεβαίως τό
πράγμα συνέόαινεν έν Παρισίοις θά Αδύ
νατο ν’ άλιεύση τις από τοΰ Πύργου τοΰ
Άϊφελ ίχθεΐς έκ τού νέφους. · . »
Έκθέσωμεν άκόμη δύο παρατηρήσεις
άναλόγους μέ τάς προηγουμένας:
Έν μηνί Ίανουαρίω τοΰ '869 έπνευσε
σφοδρός νότιος άνεμος, δν διεδέχθη χιών,
έν (Άράχμ τής Γαλλίας) Τότε έπί τής
χιόνος έφάνη άπειρος σωρεία σκωλήκων
ζώντων. Οί σκώληκες ούτοι άνήκον είς
είδος τι ών σωρεία ύπήρχεν έν τινι δάσει
τής μεσημβρινής Γαλλίας, έξ ού βιαίως
θά ήρπάγησαν ύπό τής θυέλλης.
Κατά τό ιό8ο έν Ελβετία κατόπιν βρο·
χής ραγδαιοτάτης,πεσούσηζ έν τοις περιχώροις τής Λωζάννης είδον, οτι ή γή
ήτο κεκαλυμμένη ΰπό άναριθμήτου πλή
θους καμπών. Πάσαι σχεδόν ήσαν μέλαιναι καί μήκους ένός έκατοστομέτρου. Ύπήρχον δμως καί κίτρνιαι μήκους 3.
Δέν είνε τοΰ παρόντος άρθρου νά όμιλήσωμεν περί τών βροχών τών άκρίδων
μυλολονθών, τών Ιπταμένων μυρμήκων,
τών χρυσαλίδων καί τών άλλων τοιούτων έντόμων, διότι κατά τάς περιστάσεις
ταύταςτά έντομα άντικαθιστώσι τό ύδωρ
τών βροχών, δηλαδή Α ποιούνται έπιδρομάς αύτοβούλως ή φέρονται ΰπό σφο
δρού,άλλ’ Απλού άνεμου,ένω Λμεϊς έξετάζομεν ήδη τά δι’ ΰδατος τών βροχών
μεταφερόμενα ζώαΑί ανωτέρω έν ειδει βροχής πτώσεις
τών έντόμων είσί πολύ γνωσταί καί έξηγούνται εύκόλως, καθόσον έκ τοΰ μεγά
λου πλεονασμού των καί τής στερήσεως
έπομένως τών τροφών αναγκάζονται τά
πτεροφόρα άλλως τε ταΰτα έντομα νά έπιχειρώσιν έπιδρομάς ούκ ολίγον έπιάλαοεϊς.
Έκ

τον Γαλλικόν

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Οί πνευματισταί από ημέρας εις ήμέραν
μάς παρουσιάζουν καί νεωτέρας εκπληκτικός
ειδήσεις. Μετά τάς τόσας Ανακοινώσεις διά
τών έψημερίδών ποικίλων συνεννοήσεων τών
ανθρώπων μετά ψυχών διά τής άμεσου γρα
φής ιδίως, διατί νά μή σκεφθοϋν νά δημοσι
εύσουν καί έψημερίδα αποκλειστικών πνευματιστικήν. άνακοινοϋσαν ήμΐν καθ’ έκάστην τί
γίνεται εκεί πέραν εις τον άλλον κόσμον καί
πώς έχουν τά προσφιλή ή^ών όντα ; Ποϋ πη
γαίνουν, πώς διάγουν, τι συναντούν καί τέ
λος τί όρμάς καί πάθη έχουν; ώς καί τί πα·
ρίεργα καί παράδοξα ενέχει ό κόσμος τών
άοράτων έκεΐ;
’Ακούσατε καί τά περίεργα καί εκπληκτικά
καί θαυμάσατε ποϋ δύναται νά φθάση ή άνθρωπίνη έπίνοια διά τής προϊούσης έφευρετικότητος τοϋ διποδικοϋ εγκεφάλου.
Ή έψημερίς αυτή θά έκδίδοται ύπδ τάς
εμπνεύσεις διάσημων τεθνεώτων. Αφοΰ δέ
τά πνεύματα- εύκολων έρχονται εις συνεννο
ήσεις μεθ ’ ημών, επόμενον είναι οί διευθυνταί τής έψημερίδος ταύτης νά έκλέξωσι τά
κατάλληλα καί μάλλον σημαίνοντα διά τοιοΰτον ζήτημα πρόσωπα. Μέ τήν διαφοράν
μόνον, ώς είθισται παρά τοις πνεύμασιν, οτι
θά άνακοινώσι πρός δημοσίευσιν οοα πράγ
ματα ταϋτα θέλουσι καί όσα τοις επιτρέπε
ται πρός διατήρησιν τής απολύτου ισορροπίας
τοΰ καθεστώτος τών κόσμων.
Διότι, σημειώσατε καλώς, τό μέλλον δέν
προδίδεται, ούτε κοινοποιείται.
Ή έψημερίς αύτη ούδέν βεβαίως θ ’ άμελήοη. όπως εύχαριστήση τούς άναγνώστας
της, καί θά περιέχη άρθρα τοϋ Βολταίρου,
τοΰ Ρουσσώ, τοΰ Δουμά, τοΰ Βοκακίου, Δάντου, Κικέρωνος, Πλάτωνος, Πυθαγόρα κτλ.
τού Ίπποκράτους ανακοινώσεις ίατρικάν, τοϋ
Νεύτωνος καί ’Αραγώ, άστρονομικάς καί φυ
σιολογικός, τοΰ Γαμδέτα. Δισραέλη, Μόλτκε
καί Βίσμαρκπολιτειακάς,τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου
καί Μ. Ναπολέοντος στρατιωτικός καί τόσας
άλλας, ωραίας καί παραδόξους, αϊτινες θά
έκπλήξουν τό παγκόσμιον κοινόν.
Καί τί ώραιότερον καί σημαντικώτερον
πράγμα ν ’ άναγίνώσκη τις στρατιωτικά ζητή
ματα τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος καί τοΰ Άρταξέρξου, θεολογικά τοΰ Μωυσέως καί τών
’Αποστόλων Ίωάννου καί Ματθαίου καί επι
στημονικά τοΰ Άρχιμήδους καί Βάκωνος καί
τόσα άλλα;
Ώς νά έζων ούτοι ένταΰθα παρ’ήμΐν καί
έτι καλείτερον, ότι τά άρθρα των έσονται αυθεντικώτερα καί άπηλλαγμένα τής πολιτικής
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των χροιάς! ’Αλλά, διά τό ζήτημα τοΰτο
δέν έπιμένομεν καί τόσον, διότι πιθανώς νά
συμπαθώσι καί τά πνεύματα πρός τά εγκό
σμια ζητήματα καί πρόσωπα καί νά εχωσι
τάσεις πρός μεταόολάς καί ταραχάς, ως καί
εμπνεύσεις ποικίλας.
Ό Μιχαήλ "Αγγελος, ό Ραφαήλος, ό Άπελλής καί ό Φειδίας'θα γράφωσι περί καλ
λιτεχνίας, ζωγραφικής καί γλυπτικής !
Ώ τί ώραΐα! Αν τοΰτο κατορθωθή !
Αί δέ σημαίνουσαι ψυχαί γυναικών δρασασών έν τή κοσμική άνθρωπότητι, τί'ώραΐα
καί μυστηριώδη πράγματα θά μάς άνακοινώσι !
Καί τί εικόνας ώραίας καί καλλιτεχνικός
θά δημοσιεύωσιν εις τήν πρωτότυπον τού
την έφημερίδα. Τάς μορφάς τής Σαπφοΰς καί
τής Κλεοπάτρας, τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, τοΰ
Ναπολέοντος καί τοΰ Μόλτκε καί άλλων,
οΐοι εινε εκεί σήμερον 1
Καί τόσας άλλας εικόνας τοπείων καί δια
μερισμάτων τών ούρανίων μονών. Καί έκείνας τών προγόνων ημών, τοϋ Άδάμ καί τής
Εύας άς ή ιστορία δέν ήδυνήθη είσέτι νά
μάς μεταδώση. Καί τήν άλκ|θή μορφήν τοΰ
’Ιησού, ήν ούδείς φεΰ ’. ζωγράφος άπεικόνισεν
έτι πιστώς 1
Καί πόσα άλλα νέα, ώραΐα καί απροσδό
κητα άντικείμενα δέν θά ίδωμεν εις τοιαύτην
πρωτότυπον έφημερίδα !
Διά δέ τά οικονομολογικά, τίνας νομίζετε
θά προσλάόωσι συνεργάτας ; τούς άγγλους
οικονομολόγους Law και Colbert. . . Ώστε
οι κ.κ. Σιμόπουλος καί Δεληγιάννης άπλήστως θ’ αναγινώσκωσι ταΰτα καί θά συντάσσωσι τούς καλειτέρους πλέον προϋπολο
γισμούς.
Καί τό σπουδαιότερου, οτι οί διευθυνταί
τής πνευματιστικής ταύτης έφημερίδος δέν
θά εχωσι νά πληρώνωσι συνεργάτας,καθόσον
πάντα τά πνεύματα θ ’ άνακοινώσι τάς διατριβάς των ταύτας δωρεάν καί ούδεμίανπρός
άποζημίωσιν άπαίτησιν θά προβάλλωσι.
Θά πραγματοποιηθή λοιπόν καί τοΰτο εις
τόν αιώνα μας; δέν φαίνεται άπίθανον.
"Ας περιμένωμεν, άφοΰ ούδέν τό άπραγματοποίητον μετά τήν τόσην άνάπτυξιν τοΰ
πνεύματος καί άφοΰ τόσας μέχρι τοΰδε Ανα
κοινώσεις πνευμάτων σχετικός έδημοσιεύσαμεν ήδη καί τηλικαύτην πρόοδον όσημέραι
ποιοΰσιν αΐ πνευματιστικαί σχολαι καί συνε
δριάσεις.

Φ. Π.

TO 4ΕΝ1Ρ0Ν ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ENMATAPU

ΑΙΓΥΜΤΟΥ

ΤΑ2

Περίεργος άποκάλυψις τής είκόνος τής Θεοτό
κον έπί τοΰ κορμον τον δένδρου. — Πώς
έγένετο α&τη. — Ίοτορία καί παράδοοις ίξ
δμιλίας, 1]ν διετυπώοαμεν ίκ Καΐρφ.
διαμονήν

ΑΤΑ τήν εσχάτως

μου

έν

Καΐρφ κατα παράδοξον συγκυρίαν έ·
γένετο ή αποκάλυψις τής είκόνος, τής

Θεοτόκον, κρατούσης

βρέφος

τό

έν

ταϊς άγκάλα-.ς έν αναγλύφφ έπί

τής

κορμού του δ νδρου

τής

του

βάστως

Παναγίας, ύπάρχοντος ώς

έν

ϊόο ώρας πιρίπου

Ματαρια,

κράν τοΰ

γνωστόν,

καί

Καΐρου

παρα

μα

τήν άρ-

χαίαν Ήλιοόπολιν.
ιστορίας

Τά τής

καί

αΰτοϋ

τής

περιοχής ταύτης μττά τής περιγρα
φής τοΰ τρόπον

τής άποκαλύψεως τής είκόνος έκ-

τίθεμεν κατωτέρω.

πανάρχαιος

Ώς γνωστόν, ή

δρου
κορμόν

Εκκλησίας Ευαγγελίων,

φημίζεται

δ:ά

ΐδιοτήτας

αι
*

φεΰγοντες τήν μήνιν τοΰ

όπό τοΰ καμάτου

τάς εκτάκτους

αΰτη, ήτις περιβάλλει τό

Ό χώρος ούτος,

μέρος

καί τφ χριστιανισμφ,

έν τή ιστορία

ού φίς τάς θείας

όπως πιστεύβωμεν ή

ρισμένος

τής Παναγίας καί τί

Δένδρον

διεδραμάτισεν

αιώνων

αυτής χριστιανικός

παραδόσεις.

’Αλλά τις ή περιοχή
θειον τοΰτο

τής εις

άπδ πολλών

των,

οδοιπορίας

μετά τοΰ

Παρθένος

ή

τοΰ βρέφους,

Ήρώδου, άνεπαόθησαν
Αίγυπτον

κανονικών τής

έξ αΰτών τών

τήν αρχήν

’Ιωσήφ και

παρά τον

κατ’ άρχαιοτάτην παράδοσιν,

τής όποιας,

σχοΰσαν

Δέν

συκάμινος,

Παναγίας καλουμένη,

τής

φαίνεται,

παραδόσεις;

ανέκαθεν

διά θείας λατρείας!

ήτο προο

Και πρώτον,

έδώ,

έκειτο ή πεφημισμένη

ολίγα βήματα δυτικώι.ερον,

πόλις τοϋ Ήλιου, διάσημος καταστάσα τότε διά τήν

έν αυτή

περίφημου

έλατρεόετο

θεολογικήν

σχολήν και. ένθα

δ κατ’ εξοχήν έθνικός θεός

ιών Αιγυ

πτίων, όΡα... Είναι άγνωστον ήμΐν, πότε ακριβώς
ή πόλις αίίτη’ β.βαιοΰται οΰχ ’ ήττον,

έκτίσθη

δτε

άμνημονεύτων χρόνων ό νομός, -έν φ κεΐται

έξ

Ή'.ιοόπολις, κατφκεΐτο ΰπό λαοΰ

δραμόντος,
μάλλον

μενων

έπομένως

αξιαγάπητος

τανΰ·'

πόλις

ή

παρά

τής

αυτή

υπήβξεν ή

Ίουδαίοις, σωζο-

ερειπίων, τών

μόνον τών

καταστρα-

φένιων τειχών καί τοΰ μόνου έν μ?σφ αΰτών

σωθέντος
τήν

ή

έξ ’Ασίας έπι-

πιρι-

’Οβελίσκου, 8ν πας ό έπ:σκ.πτςμενος νΰν

Ματαρίαν βλέπει έτι έκέϊ..

Ένταΰθα, ώς αναφέρει ή
πάσαν

άλλην πόλιν

καί αί έπιστήμα:

ειχεν

άποδή τό

ιστορία, ήνθησαν υπέρ

τής Αίγΰπτου

τοσοΰτον,

ώστε ή

τά γραμματα
σχολή

κατ’εξοχήν πνευματικόν

συμπάσης τής Αίγυπτου,

ρεον ξένοι λόγιοι,

όπως

καί πανταχόθεν

μυηθώσι τών

δαγμάτων τών σοφωτάτων

αυτής

κέντρον
,συνέρ-

υψηλών δι

αυτής καθηγητών. Λέ-
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γεται Ss, οτι πάντως οί Αιγύπτιοι βασιλόπαιδες έφοίτησαν ένταϋθα' βτι
τέρα τον ιερέως

της,

’Ιωσήφ ένημφεύθη τήν θυγα

ό

τα έγκύκλια

διήκουσε

τής σχολής ταύ

καί καθηγητοΰ

ανυ-

κα’ι

μαθήματα

ειτα είς τά ύπατα αξιώματα τής χώρας' έν-

ψώθη

ταΰθα ό Μωϋσής
ομοφύλων αύτού

ανεδείχθη ό πολυμαθέστερος τών

ο Θαλής, δ Πλατών

λων,

Πυθαγόρας, ό Σό

καί ενταύθα ό

και άλλοι

«σπούδασαν

‘Αλλά καί δικαίως ενταύθα

καί διέτριψαν.

ίδρύθη

ή πρώτη βιβλιοθήκη τοΰ κόσμον, περιλαδοΰσα πλη-

θύν

εις διαφόρους

συγγραμμάτων

κλάδους αναγόμενων

τής επιστήμης

τήν πόλιν

καί φυσικώς πρδς

ταύτην έτεινον πάντες οί σοφοί τής εποχής έκείνης.
Τά τής παρακμής και καταστροφής τής

πόλεως

γνωστά έκτής ιστορίας

είναι

'Ηλιου

καί περιτ

τόν να τα αναφέρωμεν έκ νέου ενταύθα.

Τδ 4003 π.

X.

Αίγυπτον καί

εΐς

ύπδ τής 'Αγίας

μνημονεύεται

’Ιακώβ μετά τών

Γραφής ή κάθοδος τού

ή έγκατάστασις

Γεσέν χώρα, πλησίον τής

υιών του

έν

αυτού

τή

Ηλιουπόλεως, άλλά τδ

1327 ό λαδς ούτος εγκαταλείπει

αύτήν καί έκτοτε

ή πόλις αυτή περιπίπτει εΐς άφάνειαν

καί ούδαμοΰ

τής Ιστορίας μνημονεύεται.
Βραδύτερον ό

Όνίας έκπληρών τήν

προφητείαν

τής

Μαρίας μετά

τής

κάμψεως τών

κλάδων αύτού, τής αναόλυσάσης πηγής έκείνης καί

τοΰ βαλσάμου, οπερ έκ τού άποστάζοντος
τοΰ

ιδρώτες

Σωτήρες παρήχθη κτλ. πηγάζει έκ τοΰ άναμ-

φισδητήτου γεγονότος, δτι ή οικογένεια του ’Ιωσήφ
■ διήλθεν εντεύθεν, ώς επιμαρτυρεί καί. ό συγγραφεύς

τού ψευδευαγγελίου τοΰ

Άγ.

νου ύπδ τοΰ

Ματθαίου, μεθερμηνευόμε

Ιερωνύμου.

'Εν τούτοις οΰδέν

ιστορικόν αυθεντικόν γεγονός

έπιδεδαιοΐ τήν .ταυτότητα

του δένδρου

καί τήν αύ-

θεντικότητα τών γεγονότων.

Τδ

ψευδευαγγέλιον

καί τήν· Συκήν τής

δμως

αναφέρει

θωμά

τοΰ

άνάβλυσιν

έξ

«Καί άνέφξε Κύριος ’Ιησούς πηγήν έν Ματαρέα,

τής ’Ιερουσαλήμ, έπι τών ρωμαϊκών ιδίως χρόνων,

μετά δύο άκριβώς

Μεσσίου.

Δυστυχώς

ό ναδς ούτος νά καταστραφή

καί

έτη άπδ

Καί ό έπίσκοπος Χάϊλ γράφει περί τούτου, αλλ’

ούχί και μετά ιστορικής άκριβείας' δ δε προφήτης
Ώσηέ καί ό εύαγγελιστής Ματθαίος κυρίως εδω-

Πιστήν περιγραφήν τής Ηλιουπόλεως,

τούς

άπαντώμεν

χρόνους

Ήτον αΰτη
σωρών

αύτού

έρημος

τότε παντελώς

Στράίωνι.

καί

πλήρης

καί ερειπίων.

Ότε,

τήν

κατά

Μαρίας έφευγον

’Ιωσήφ μετά τής

ό

Ίουδαίας, καταδιωκόμενοι

έφθασαν μετά λίαν κοπιώδη πο

είς Έλ-’Αρίς (Ρινοκόλουρα)

και έκεΐθεν διά

τής ερήμου είς τήν πόλιν Τάφναις,

παρά τήν σημε

ρινήν

Έλ-Κανταρα, διαμέσου τής όποιας έιι

σήμερον μεταβαίνουσιν

καί

είς Συρίαν καί Παλαιστίνην

διά ξηρας οί Αιγύπτιοι. Άπδ δέ τής

Έλ-Καντάρα

διατοϋπηλουσιακοΰ βραχίονας τοΰ Νείλου

είς

εϊρχοντο

τήν Κάτω Αίγυπτον.
Ό

'Ιωσήφ λοιπδν τότε

του φεύγων τήν μήνιν τοΰ

μετά

τής

οικογένειας

Ήρώδου, κατέφυγεν είς

τούς έγγύς τής Ηλιουπόλεως
μοφύλους του.

εγκατεστημένους

Ό Ευαγγελιστής

ο

Ματθαίος δέν ο

ρίζει ακριβώς τδν χρόνον τής διαμονής τοΰ

ή γε

παράδοσις

Δένδρου τής Παναγίας

τοϋ

ψις καί ό οφθαλμός προσηλοΰται έκεΐ, κατά τοσοΰ-

μετά τής Μαριάμ φυ

μετά

τδ

δένδρον αύτό και

του,

τόν κορμόν

τοΰ βρέφους, άνέωξε

οπού

ταχοΰ έρευνώντες,

’Ιωσήφ

τδν θάνατον τοΰ

Ιησού έν

Αίγύ

ΰδατος, προσεπιλέγει

ήρξατο

ή παράδοσις,

βρέφους παρίστανται

ήμϊν

έν δλη

των τή θειότητι καί ιερά αίγλη.

χής

τις

απόκληρος τής τύχης,

θνητός,

εύήθης

χει είσέτι έπίσης καί αΰτη έκεΐ, ώς καί δ διχασμός

της, έν τούτοις δμως πλάσμα και αύτδς τοΰ δημιουρ

τοΰ δένδρου,

δστις έγκειται προφανής.

θιλουσι τινες νά ειπωσιν,
τής

γού καί άδαής πάσης πονηριάς καί κακίας, ίστάμε-

οτι δέν εΤνε τοΰτο τδ

άλλά και

έποχής έκείνης,

τοΰτο νά

δτι δηλ. παρουσιάσθη άλλο, ένέχον

δλαάκριβώς τά θαυμάσια εκείνου, δέν είναι πολύ πα

δχι καί θαύμα ;

ράδοξον καί τοΰτο άν

Οΰτω

περίεργος

λοιπόν ή

φώνησεν αίφνης,

ώς

έξ έμπνεύσεως εμφορούμενος,

αποτεινόμενος πρός δύο νέους,νεωστί έκεΐ προσελ-

θόντας χάριν τοΰ δένδρου, ώς σύνηθες;
— Venite, signori,vedete. la Santa Maria col &uo

αΰτη παράδοσις, τόν

πιστεύεται παρά

νος παρά τήν θύραν καί απέναντι τοϋ δένδρου, εξε-

τών

σχο-

μέν και

bimbo, vedete, vedete, signori.
Ήτον ό κ.

Xp. Οίκονομίδης,

σίας έκ

κάτοικος Κάιρου

τής μνηστής του

καί καπνέμπορος, μετά

’Αναστα

Σμύρνης, οίτινες άμέσως καί μετά περιέρ

ουσιν ακραδαντως είς τήν παράδοσιν ταύτην καί οτι ή

αποκρούεται παρά τών δέ, ώς πάντα τά τοιούτου εί

γειας έστρεψαν τήν κεφαλήν προς τήν ύποδεικνυο-

παράδοσις παρ ’ αύτοΐς άπδ γενεάς είς γενεάν είναι τδ

δους εγκόσμια.

μένην θέσιν

αύθεντικώτερον Ιστορικόν β-.βλίον.Ότι δέ ή διαμονή

©κατακλυσμός καί όΝώε, ή ταυτότης τοΰ

’Ιησού,

του ’Ιησού

ό βίος και τα θαύματά του.

ό Τρω

έν Αίγύπτφ

ήν γνωστή_τοΐς άρχαίοις,

έμφαίνεται καί έκ τοϋ έξής χωρίου τοΰ Μακρίζη:
«"Οτε

ό

’Ιησούς έν Αίγύπτφ ήν,

του βουνού Μοκάταμ,

διήλθεν έγγύς

είπε τή Παρθένφ :

καί

Ιδε
*

τό κοιμητήριο·? τοΰ λαού τοΰ Μωάμεθ.»

Άλλά καί μήπως δέν αμφισβητείται

δένδρον τοΰτο ούδέν άλλο είναι ή

αΐγυπτία

συκαμινος ή συκή,

ήτις

ή γνωστή

ούδαμοΰ άλλοθι

τής Αίγυπτου καί Συρίας φύεται' έκ ταύτης δέ κα-

τεσκευάζοντο έν

τή άρχαιότητι

αί θήκαι τών

μου

μιών καί άλλα σκεύη.

θάλλει,

έπιστήμη

μάτων

τόσα

γεγηρακος καί

μολαταύτα φυσικώς

ό "Ομηρος καί

άλλα, ατινα νΰν ή θετική

καί ή φυσιολογική

έξακριβοϊ

έν τή

καί

έξέλιξις

τών πραγ

έπιβεδαιοΐ;

άμφιβολία

αδιαφορία τών χριστιανών,

— Νά

τή προϊούση

ταύτη καί

ώς πρός τήν αύθεντικό-

έπί του κορμοΰ τού δένδρου.

την,

καλέ,

Παναγία I

ή

ίδέ την Χρηστό, λέγει αίφνης ή

— Ά, ναί, νά την... καί

τό παιδί, παρατήρησον

ώραία... τή

άπήντα μετ’ ολίγον ό

φαίνεται,

Χρηστός,

οίτινες έκπληκτοι έπί αρκετήν ώραν τήν

ειτα έν συγκινήσει άπήλθον έκεΐθεν.

καί

έθαύμαζον

Τήν επιούσαν δμως ό κ· Χρ. Οίκονομίδης όμιλή-

σημαντικόν φαινόμενον, γεγονός αναμφισβήτητου έρ

σας μοι περί τού περιέργου

χεται ήδη νά

παρατηρήσας

αναζωπυρήσο

καί

πίστιν και

πάλιν τήν

λατρείαν τών άν

θρώπων. Έν τή θέσει εκείνη άκριβώς,
κωμένη μήτηρ

έκλινε πρδ τοΰ

πρός

ένθα ή διω-

Υψίστου τό γόνυ,

γονατισμένη I

’Αναστασία, πρός

τον μνηστήρά της.

πώς

τηια τής ίερότητος τής θείας ταύτης θέσεως, έτερον

τήν παράδοσιν ταύιην

Ώς φανερόν είναι δένδρον πανάρχαιον καί έν τούτοις

ικός πόλεμος και

Καί

πεποίθησιν

τούτου

φαινομένου και

είς τάς εκφράσεις του,

έπανήλθομ· ν έκεΐ μετά τρεις ήμέρας, τή παρακινήσει
εμού, δπως

τδν

πάντες, παραλαβόντες καί

πεισθώμεν

ιατρόν κ. Δ. Καρζήν

μετά

τής συζύγου του,

νεάζει, οι βοτανικοί καί γεωλόγοι δέν δίδουσιν αύτώ

δπως ζητήση

ηλικίαν πλέον τών 800 έτών καί έν τούτοις ήπαρά-

πάρθενον

δοσις καί ή ιστορία χορηγοΰσι μεγαλειτέραν, προώ-

ρίαν τοΰ υίοΰ της,

ρισται δέ, ώς φαίνεται νά ζήση καί

τοΰ φόβου, δστις κατείχε τήν δυστυχή μητέρα κατά

μένου πάντες, δπερ καί πας τις έπισκεπτόμενος καί

έν τή τρομώ-

παρατηρών μετά προσοχής τήν δεξιάν θίσιν έπι τής

έκείνη άπελπισία, άλλά καί πλήρει πεποιθήσει

βάσεως τοΰ κορμοΰ τοΰ δένδρου εύκόλως αντιλαμ

αύτω,

ή φύσις λέγει

«νά ζήση.» Έχει δε σώμα ρωμαλέο
*

ζας παραδόξως

έτι πολύ ίσχυράς. ας ούδ’

θαυμασίαν

συγκυρίαν

άνεξάντλητον καί τοΰ λοιποΰ
μεταξύ

τών

άκατανοήτων

Πριν ή εισέλθη εΐς τήν

μυστηρίων !

Δέν

Ήλίου

φέρονται έν ταϊς βίβλοις καί τοΐς ψευδευαγγελίοις.

τόν κορμόν έκει

παράδοσις,

τοΰ δένδρου τούτου

οπερ και έκλινεν
σεβασμού !

ώς λέγει ή

Ένφ

προς τήν αγαπην καί παντοδυναμίαν
τρός, έν ή εύρίσκετο,
πορίας

τοΰ θείου πα

οτε κατάκοπος έκ τής

αφίκετο ύπδ τό δίνδρον έκεΐνα,

ήδη ή είκών

αύτής άπροσδοκήτως

οδοι

παρίσταται

κεχαραγμένη έν

άναγλύφφ έπί του κορμού τοΰ θείου

δένδρου.

παρά

να έτοιμασθή,

θείαν

αρωγήν

Και

όντως:

έπικα·

Μεθ’

όποιας στοργής, συστολής καί πιποιθήσεως κρατεί

τδ βρέφος στενώς προσκεκολλημένον

έν ταϊς άγκά-

άμέσως πρδς τήν Παρθένον, έκ

λαις. Μεθ ’ δπόσης εΰλαβείας γονυκλινής δέεται ύπέρ

ή Μαριάμ περιαδάλλετο τά

τοΰ τέκνου της.Ή κεφαλή, αί χεϊρες, τδ σώμα καί

δέ

καί τήν

μνηστήν αύτου

’Αναστασίαν.

Έπείσθημεν δέ περί τον παραδόξου θείου φαινο

βάνεται καί θαυμάζει.
τού

δέον

Άλλ’ή έκπληξις τοϋ θεα

νά στραφή

ιδίως

δαιοτάτου σημείου :

έπί

ή δλη στάσις μόνον τήν άειπάρθενον χαρακτηρίζουσι.

τοϋ

έξής

σπου-

άπεικόνισϊς αυτή

Ότι ή

τής

Θεοτόκου αναπαριστα άκριβώς τήν θίσιν, ήν έλαβεν
άφιξίν της ύπδ τδ δέν

δρον, μετά τοσοϋτον αγωνιώδες

Είναι άπεικόνισϊς τής Παναγίας Μαρίας,
λουμένης τήν

τήν έξαδέλφην τοΰ κ. Οΐκονομίδου Δδα Χρηστοφίδου

ή Μαριάμ άμέσως μετά τήν

Καί δώσωμεν προσοχήν !

ή Παρθένος καί τδ βρέφος έν ταϊς αγκάλαις φέρουσα

έκάθησεν,

μετά τής συστολής έκείνης καί

δει

νά καταλε-

πόλιν έκεΐ τοΰ

Μαρίαν εΰλαβείας καί χάριτος τήν σωτη

ο χρό

ζωογόνον καί

δύναται

τής χαρακτηριζούσης τήν άει-

τήν κρίσιμον έκείνην ώραν, άκριβώς

νος, ούδ’ αί ατμοσφαιρικοί έπιρροαί καταβάλλουσι’

ΰδωρ δέ κατα

μετά

και ρί

ήλθε καί

Δένδρον τοΰτο διαμονής

ή μορφή, ή στάσις τής τε Παναγίας

’Ιησού

του

ίσως ή άπλοΰς άστός, κοινός παράφρων καί φιλοπό-

λιασθεΐσα, φυσικώς

έγέννησε τάς πολυποίκιλας παραδόσεις, αΐτινες άνα-

κυκλοφορούσα

καί

άμέσως άναβλύζουσα έγγύς τοϋ δένδρου, ήτις υπάρ

δεκαετίας παρα γέροντος αίγυπτίου, δτι ούτοι πιστεύ-

πτφ, ανεπτέρωσεν ιδία τήν φαντασίαν τών λαών καί

Επομένως καί ή μέχρι σήμερον

τοΰ σώματος,

Ούδείς άπό 1900 έτών ειδεν, άλλ’οΰτεκαί έφαν-

ρικών καί μή παντοιοτρόπως άναγραφεΐσα και

Φύσεως, άλλά άπόρροια σειράς εκπλήξεων !
τοΰ

δ

τάσθη τοιοϋτον τι. Μόλις δέ πρδ ήμερών τινων ατυ

τίτλον τοΰ θαύματος φέρουσα καί παρά πολλών κλη

είναι λοιπόν τοΰτο, ώς φαίνεται, άπλοΰν εργον τής

έν έτος, ήτοι μετά

καί ώραίαν,

Επειδή δέ

ώς άσυλον τή άειπαρθένφ, έγώ δέ αύτδς ήκουσα πρδ

ουδαίαν μετά
Ήρώδου.

τον τελειοποιεί καί άναπλάττει ακριβή

καί έδίψων. καί πηγή διαυ

άπώλεσαν τά ϊχνη.

θούν, οτι τδ δένδρο·? τοΰτο δέν είναι τδ χρησιμέυσαν

χθή

παράδοσις περί τής ύπδ τδ

τεχνικής, άλλά τήν οποίαν ή φαντασία, οσον ή σκέ-

εμφανίζονται

δεξω, ένθα έστηρίζετο ή μήτηρ

είς τό μέρος

ιδία

παραδεχθώμεν,

έν Αίγύπτφ, πιστεύεται δμως οτι έπανήλθεν είς Ί-

Ή έτησία αΰτη διαμονή

στάσις,’ άτεχνος τή αληθείς, ύπό ίποψιν κομψότητος

τοΰ Ήρώ

λώς, μετά προσοχής καί δσον
νοϋς καί ή φαντα
σία προσκολλαται έκεΐ, έπί τοσοϋτον αί γραμμαί

δευαγγελίων καί ετέρων πολλών διαδόσεων.

Τδ

ιστορίαν,

έκ τής

ύπδ τοΰ Ήρώδου,

*
ρεία

ο’α ήτο

τής έλεύσεως τοΰ Σωτήρος,

τφ σύγχρονι

παρά

καί αναζητοϋν-

παιδίον,

τέλος, δτε αίφνης

τδ

δένδρον

χαρακτηριστική τυγχάνει

ώς συ

φήν τοΰ βρέφους, δλως περιδεείς έγένοντο καί άνέ-

καν αφορμήν είς τήν συγγραφήν τών ανωτέρω ψευ-

ήττον

χειροτεχνικόν δοκί

ώς έν τφ φυσικφ. Όσω δέ παρατηρεί τις αύτήν κα

γούς

έκεΐ έχεε, βάλ-

φωτογραφικόν ή

δέ

φοβηθίντες τήν καταστρο

καί

σικώς τρομάξαντες

άπδ δέ τοΰ ίδρώτος τού ’Ιησού, δν

σαμον έν τή χώρφ εκείνη, άνέβλυσε.»

είναι

νήθως, άνάγλυφον. Είναι φυσική τοϋ δένδρου παρά-

τής καταστροφής τής

'Ιερουσαλήμ.

κατά

τό

'Ιωσήφ

Ό

«φοβούντο νά έξέλθωσι

Ούχ’

στρατιώται

Δέν

μων, οδτε ελαιογραφία τις ή ξυλοτεχνικόν,

κατα-

κατα διαταγήν

δπως θανατώσωσι

’Ιωσήφ

Αίγυπτου,

κατορθώσας οΰτω νά προσέλκυση τους φανατικούς

έπέπρωτο

τόν Ίησοΰν

ό

καί

αίφνης οί

έργασίαν,

τες τήν σύλληψίν του,

δου,

συνήθεια,

άλλων αναθημά

των, προσλαδών ιερείς και ψάλτας

δμως

διώκοντες

άλλην

έν ή ή Δέσποινα Μαρία έπλυνε τά σπάργανα αύτοϋ

ύπδ τών Αιγυπτίων. Δέν θέλουν ούτοι να παραδεχ

πιστεύων είς τήν ελευσιν τού

είς

κατεγίνετο

τότε

είσελθόντες έκρύδησαν πάντες, ένφ οί διώκται παν-

τοΰ ΰδατος οΰτω :

νεαλογική

έκόσμησε διά χρηστηρίων καί

ώς ύπήρχε

μενον

Ματαρίας καί τήν

νά εισέλθη είς τήν

καινουργή αύτής ενδύματα, διά
πόλιν,

πρό τοΰ δένδρου.

Ήσαίου άνήγειρε έπί κατόπτου λοφίσκου ναόν,

του
δν

’Ιησού,

του

ταξείδιόν.

Περιδεής,

πεφοβισμένη

και

κοπιαστικόν

καί καταβεβλη

μένη, οτε έγονυπέτησεκαί έδεήθη πρός τον Υψιστον
μετά

συντετριμμένης

καρδίαψ ύπέρ τής διασώσεως

τοΰ τέκνου της έκ τών χειρών
μένων διωκτών
Πρδς

τών έγγύς ευρισκο

των!

τί άλλο

στάσεως έκείνης;

ή

τοιαύτη

αναπαράστασή

τής

Etvat λοιπόν θβϋμα τοΰτο, σύμπτωσις τυχαία
ή τ χνιζ.ή ανθρώπινη επίνοια ;
Τ'.ΰτο έζαφίεται είς τήν αντίληψιν παντός χρι
στιανό, zat είς τοΰ χ όνου τήν φυσιολογικήν πάρ
οδον. Έν ιούτοιςπρο ής Οαυ/οσιας παρασ άσεως
δ ν,ται τις ή να άναλογισθή έιι άπ>ξ, ότι ή
ένανθρώπισις το θ ίου Λόγου έν π.ι ίλαις πράξ σι
και φα.νομ,νο ς ε,δηλυμενη. εξ ,ζ.ολουθ.ϊ και θα
έξακολυοθήσι, ώ.αει,
’ όσον υπάρχει κόσμος πο
νηρός ζαί κακός, νά καταδάλλη τήν απιστίαν, τό
ψευδός και τήν χριστιανικήν αδιαφορίαν.
Φ. Πρίντεζης

ίέν

ίφ

Ο ΜΎΘΟΣ ΤΟΎ ΚΙΣΣΟΎ
[άπό τά ληρήματα μιας λεύκης]

I
'Α! θά είχα· πΛέον κουρασθή νά περιπατώ
μέ τοιοϋτον καύσωνα καί μονοτονίαν — ήτο ήδη
μεσημβρία. — ότε έσχέφθην νά έπωφεΛηθώ τής
σκιάς, ήτις ητο έρριμένη είς τούς πόδαο μιας
πεΛωρίας Λεύκης. ΈζηπΛώθην Λοιπόν έκεΐ καί
μετά τινας μετακινήσεις, έκΛεισα τά βΛέφαρά
μου, διότι το καταγάΛανον χρώμα τοΰ ουρα
νού μου έκούραζε τά μάτια, καί... φαίνεται, οτι
έκοιμήθην. Εις τούτο βεβαίως ποΛύ θά μ ’ έβοήθησεν ή κούρασίς μου, ποΛύ περισσότερον όμως
το άδιάκοπον ψιθύρισμα τής γηραιας Λεύκης.
Ένφ Λοιπόν έΛικνιζόμην εις τάς άγκάΛας τοϋ
γΛυκυτατου ύπνου, ήσθάνθην μίαν δρόσον εις
τό πρόσωπον, ωσάν υγρόν φίΛημα και ρίγος τι
έπί τής κόμης μου, ωσάν μίαν θωπείαν ήνοιζα
τούς όφθαΛμούς μου. Εις τούς κΛάδους τής γη
ραιός Λεύκης έκαθητο αυτό τό τρεΛΛόπαιδο, ό
ζέφυρος και έφΛυάηει. Άπό τής στιγμής ταύτης
ό ύπνος έφυγεν. άΛΛά καΛείτερον, διότι ήκουσα
μίαν ώραίαν όμι.Ιίαν τής Λεύκης και τοΰ Ζεφύρον και δένήθέΛησα νά χάσω Λέζιν.

II
— ΚαΛή μέρα, ωραία Λεύκη, έΛεγεν ό Ζέφυ
ρος. είπε μοι Λοιπόν τώρα τό παραμύθι, όπου μ ’
έταζες. ■ Ίδέ, και αυτός ό όδοιπορος άκόμη κοι
μάται τόσον ήσυχα!-..
— "Ωρα-καΛή σου, μικρέ μου Ζέφυρε. Κάθησε,
κάθησε εις τούς μάκρους κΛάδους μου και ενώ
θά σε Λικνίζω άπαΛά-άπαΛά, θά σε διηγηθώ
τό ώραϊον παραμύθι τοϋ Κισσού.
ΒΛέπεις εκεί μακράν εις τήν όχθην τοϋ
μικρού εκείνου ρυακΐου, μίαν άγριοροδήν;
— "Ω ! ναι ! άΛΛά πόσον εινε ζηρά ! Καί ό
Κισσός εκείνος, οστις τόσω σφιγκτά τήν έναγκαΛιζεται πόσον είναι ωχρός, πόσον περίΛυπος...
— Ακούσε Λοιπόν' τήν ιστορίαν τούτων θά
σοί ειπω.
« Υπή^ζε καιρός, ότε θάΛΛουσα ή άγριοροδή,
μέ παρειάς κατερύθρους καί στοΛήν πρασίνην,
έσυρε τόν θαυμασμόν όΛου τοΰ άνθινου κόσμου
καί τό μίσος ποΛΛών. Ό ώραΐός καί περίΛυπος

Κισσός. Ισως θά ήτο ό μεγαΛείτερος άΛηθής
Λάτρης τής άγριοροδής, αν καί μία ζηΛότυπος
ΆμαρυΛΛίς ώρας όΛοκΛήρους έφΛυάρει, κακόΛογοΰσα τήν έρυθράν άγριορ δήν. είς ώέ άναιδής
οτάχυς μετώκησε τόσω πΛησΐον της, ώστε οσά
κις ό κακός βορράς ήρχετο ΐρριπτε τήν χρυσήν
καί τραχεϊαν κόμην του εις τό πρόσωπον τής
έψυθρας άγριοροδής. Προ πάντων όμωςΰπήρζεν
αναιδής μία Λευκακάνθη. μια άκάνθη. ήτις έτόΛμησε νά φυτρώοη έκεΐ είς τάς ρίζας τής άγριοροδής καί μάΛιστα ΰψώθη ποΛύ πΛησίον τοϋ
κορμού της, ίνα μή ό Κισσός τοΛμήση καί έναγκαΛισθή τό όνειρόν του.
« ΆΛΛά τίποτε! Ο υπομονητικός Κισσός σιγά
σιγά ηΛθε καί περιπτυχθεις τόν κορμόν τής
Λατρευτής ροδής του άνήΛθεν, έστήριζε τήν κεφαΛήν του έπί τής κεφαΛής της, καί πόνων,
Λιπόθυμων έκ τών πόνων, τους οποίους τής
προύζένει ή άθΛία άκάνθη, έψιθύρισε σιγά, με
φωνήν θρηνώδη καί περίΛυπον. ά.ίΛά συμπαθή,
τήν άπειρον Λατρείαν του, τόν άγνόν έρωτά
του. τήν λευκήν, άγάπην του.
«ΩμΐΛειποΛύ σιγά, διά νά μή άκούεται άπό
τά άΛΛα άνθη. άΛΛά ό κακός βορράς ήρπαζε
τάς Λέζεις ταύτας τάς ίεράς καί διασκορπών
διεΛάΛησε τό μυστήριον τοΰ Κισσού.
« Η ωραία όμως άγριοροδή, ής οί όφθαΛμοι
ησαν εστραμμένοι έπί τίνος ΚυκΛομίνου, τοϋ ό
ποιου ή ύπερήφανος κεφαΛή θριαμβεντικώς έζήρχετο έκ τίνος βραχώδους ρογμής, έφώναζε δυ
νατά. τόσω δυνατά, ώστε ν ’ άκουσθή ύπό τοϋ
ΚυκΛαμίνου.
— Κισσέ, φίΛτατε Κιοσέ....Έχεις στήθη φΛέ·
γοντα !... "Εχεις άγκάΛας διά ra θερμάιης νε
κρούς, άπηΛπισμένους.Τίζητεΐςάπό μίαν άγριοροδήν τής όποιας οί όφθαΛμοι όπου καί άν στραφώσι. βΛέπωσι θαυμαστός γονυπετείς ;...
«Κισσέ, φίΛτατε Κισσέ !. "Οταν νέκρα θά εί
μαι, έΛα, άνοιζε τάς θερμός άγκάΛας σου καί
κρύψε τόν άσχημον σκεΛετόν τής φίΛης σου καί...
θέρμανέ με... όταν θά είμαι νεκρά !■■■ φίΛτατε
Κισσέ!...
«Τότε πΛέον ήκούσθησαν αί χΛευαστικαί φΛυαρΐαι όΛων τών άνθέων, άΛΛ’ έγώ δέν ήκουσα τί
έΛεγον, διότι ό βορράς έγέΛα καί εκαμνε θόρυ
βον. Ούτε είδα τήν στιγμήν έκείνην τι ό Κισ
σός, τί ή άγριοροδή έπραζεν, διότι οί όφθαΛμοι
μου έθαμβώθησαν έκ τών δακρύων καί μετ ’ όΛΐ·
γον ό ήΛιος έδυσε.
« Τήν άΛΛην ημέραν, όταν πρωί- πρωί έζύπνησα, είδχ τήν άγριοροδήν νά χαιρετά τό ΚυκΛάμινον, σειούσα τούς άνθισμένους κΛάδους της.
« Ο Κισσός είχε συρθή μέχρι τοΰ ΘΛιβεροΰ έκείνου
νεκροταφείου, τό όποιον βΛέπεις έκεΐ πέραν, καί
ένηγκαΛίσθη τούςέρειπομένους τοίχους καί τινας
σταυρούς Έκτοτε τόν βΛέπω θερμαϊνοντα είς
τάς άγκάΛας του τά πένθιμα ερείπια... τούς ψυ
χρούς τάφους!·..
«Πάντοτε δέ, μόΛις έζυπνώ, βΛέπω τά ωχρά
φύΛΛα του κεκαΛνμμένα άπό άδαμαντίνους
σταγόνας- Ο γείτονας μου ΠΛάτανος, Λέγει ότι
εινε ή δρόσος, ήτις έρχεται νά παραμυθΐσρ τόν
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τεθΛιμμένον Κισσόν. Έγώ όμως νορίζω, ότι οί
άδάμαντες έκεΐνοι εινε δάκρυα, τα όποια έρρευσαν καθ’ όΛην τήν νύκτα άπό τούς μεΛαγχοΛικούς όφθαΛμούς τοΰ Κισσού«Όταν ό σκ.ίηρόςήΛθε Χειμώνας, ήάγριοροδή
έχασε τό χρώμά της, τήν ζωηρότητά της καί
μετ’ όΛίγον καί αυτήν τήν πνοήν της Μίαν
ημέραν τήν είδα κατάΛευκον, άΛΛά ! ποΛύ έζεπΛάγι/ν, όταν τήν άΛΛην ημέραν τήν ειδον
θάΛΛουσαν καί καταπράσινον! Προσέχω καΛείτερα καί βΛέπω, ότι τά φύΛΛα εκείνα δέν
ήσαν ίδικά της. Ό Κισσός τήν έσφιγγε είς τάς
άγγάΛας του, τήν έθέρμανε, τήν έφΐΛει.
Συγκεκινυμένη ένεθυμήθην τούς Λόγους τής άγριοροδής :
«"Οταν~. θά είμαι νεκρά, κρύψε-τόν άσχημον
σκεΛετόνμου... θέρμανέμε... φίΛτατε Κισσέ !...».

ΙΠ
ΜόΛις ή Αεύκη έτεΛείωσε μέ τούς ΘΛιβερούς
τούτους Λόγους τήν διήγησΐν της καί έ<^>όγγιζε
τά δάκρυά της ό Ζέφυρος έπέταζε σιγά, σιγά,
καί σπεύσας είς τά ΘΛιδερά έρείπια τοΰ νεκρο
ταφείου, έθώπευε τά φύΛΛα τοϋ Κισσού μέ ποΛΛήν τρυφερότητα διά νά ζηράνη τά δάκρυα, του.
Τότε έοηκώθην καί έγώ νά φύγω, κρυπτών
τό πρόσωπόν μου μέ τάς χεΐράυ μου καί προσ
ποιούμενος. ότι δήθεν έδάκρυσα άπό τόν ήΛιον,
διότι δέν ήθέΛησα νά ίδή μία Λεύκη, οτι καί
ημείς, οί άνθρωποι συγκινούμεθα μέ τόσω μικρά
πράγματα !...
ΚΙΣΣΟΣ

Σχήμα Ιον.
έλάσματα ακίνητα η (σχ. 2ον) καί διασταυρούμενα.
Έπί τούτων τίθετε κινητόν δίσκον
2ον) Ό
κινητός ούτος δίσκος, διαμέτρου 32 έκατοστ. καί
^ους 2, σύγκειται έξ είδους τίνος πινακίου ^αθέως
εντός τοΰ όποιου περιεχεται αμ^αος χονδρά και τό ίποϊον κλείεται
ερμητικώς δια τίνος όλίγφ μεγαλειτέρου ελάσματος εκ λαμαρίνας καί προσαρμοζομένου δι’
έλασμάτων σιδηρών, δι’ ών στηρίζεται επί τών χειλέων τοΰ δίσκου τούτου. Έπί τοϋ δι’σκου τούτου τί
θετε τό τεψίον σας καί έν γένει πάντό πρός ψήσιμον.
Αντί όμως τοϋ έκ λαμαρίνας δίσκου τούτου, δύνασθε
να θέσητε πλίνθον εξ εκείνων, οδς μεταχειρίζονται δια
τους κλιβάνους, όπερ όμως δέν εινε καί προτιμιτέον.

ε (σχ.

-πί-

5γι

ΟΙΚΙΑΚΑ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ
Ή εν ταίς οΐκίαις ελλειψις κλιβάνου εινε έπαισθητή,
δχι μόνον δια τους έν τη έξοχή κατοικοΰντας, άλλα
καί οια τούς έν ταϊς πόλεβι, καθόσον έκτος τής χρη
ματικής οικονομίας, παοέχουσι καί τό πλεονέκτημα,
να ε^ωσιν αυτόν εις την διαθεσίν των, όσάκις λάβωσιν ανάγκην τούτου καί μάλιστα, δταν πρόκειται περί
γλυκυσμάτων, διά τά ύποϊα μεγάλως φοβούνται μή
πως ό εξω κλίβανος ό αγοραίος τά καύση κ.τ.λ.
Ό πρόχειρος καί οικιακός ουτος κλίβανος, δν προτιβέμεθα νά σάς περιγράψωμεν ε’νε άπλούστατος, τε
λειότατος, ελαφρότατος καί ευμεταχείρηστος. "Ήτοι
συνενοϊ όλα τα προτερήματα εν αΰτφ.
Έν τω 1ω σχήματι δείκνυται ή εξωτερική καί
τελεία αυτού μορφήΤο δλον αυτοϋ ΰψος, εινε 49 έκατοστομ. Τό κάτω
τμήμα εινε 22 εκατ. καί το κάλυμμα 18.
Τό κάτω καί κύριον τμήμα τοΰ κλιβάνου συνίσταται εκ τίνος φύλλου λαμαρίνας, κωνοειδούς σχήμα
τος, δπερ πρέπει να εχη κατα τήν βάσιν μέν διάμε
τρον 32 έκ. τοΰ μέτρου, έπιφάνειαν δέ 40 έκατοστομ.
Καί ή μέν βάσις τίθεται έπί τής εστίας σας (τζάκι) έπί
δετής έπιφανείας προσαρμόζεται τό κάλυμμα
Έν τή βάσει (σχ.Ι)καί 4 έκατοστ.ύπέρ τόν πυθιχένα κατασκευάζετε κυλινδρικός όπάς διαμέτρου ένός
έκατοστ. καί απεχούσας απ’ άλλήλων κατά 6 έκατοστ. Εις τό εσωτερικόν τοϋ τμήματος τούτου καί
ακριβώς άνωθι τών οπών προσαρμόζετε δύο σιδηρά

Σχήμα 2ον.
Έπί τής βάσεως ταύτης τοϋ τεχνητού φούρνου σας
έφαρμόζετε τό κάλυμμα (γ), δπερ εινε κωνικόν καί έπί
κεφαλής φέρει λαβήν. Τοΰτο ε’νε άπλούστατον και
μόνον τήν προσοχήν σας έπιστήσατε έπί τίνος έλάσματος (β) το όποιον εύρίσκεται έσωτερίκώς καί προσκολλάται διά τίνος βελόνης (κ).
Ηδη τό παν εινε έτοιμον τίθετε τόν φούρνον σας
έπί τής συνήθους εστίας υμών (τζάκι) καί πριν ή θέ
σητε τό προς ψησιμον, πυρώνετε τον φέροντα την άμ
μον δίσκον και κατόπιν μέ σιγαλόν πΰρ άποπερατοΐτε
τήν παρασκευήν τοΰ φαγητού σας κ.τ.λ.
Διά τοϋ κλιβάνου τούτου έπιτυγχάνουσι κάλλιστα τά
γλυκίσματα, κουλουράκια, όσον καί τά ψητά κ.τ.λ.
ή δέ τιμή του δέν ύπερβαίνει τας 15 δρχ.
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Η ΨΕΓΑΟ-ΙΛΑΠΙΓϊ
Έν άστειβτατον παίγνιον διά συναναστροφάς είνε
καί τδ άκάλουθον.
Λάβετε σωλήνα τινά( έκ καλάμου έστω, ήάν εινε
δυνατόν έκ μετάλλου. Εντός τοΰ σωλήνοσ τούτου
καί έν τφ μέσοι περίπου θέοατε tv τεμάχιον ίύλου
ώστε να φράίη τόν σωλήνα καλώε, ώς δεικνύεται
έν τή παρατεθειμένη ύμών είκόνι, έν ή τήν θέσιν
τοΟ ίύλου δεικνύουσι τά γράμματα α β.Θέσατε δμοιον

Τδ δήγμα τοΰ βφεως είνε φοβορόν πράγμα διά
δύο κυρίως αίτιας, πρώτον διότι είνε θανατηφόρου,
ώς έπί τδ πλεΐστον καί δεύτερον, διότι προόενεΤ
τοσοϋτον τρόμον είς τόν τραυματισθέντα, ώστε
δύναται έκ τούτου νά πάθη περισσότερον.
Θεραπεϊαι ύπάρχουσι διάφοροι, έί ών έδημο·
σιεύσαμεν τινάς
'Ιδού ήδη καί έτέρα περίεργος.
Όφις έδηίε τόν δάκτυλον τινός, δστις άμέσως
κατελήφθη ύπό δριμυτάτων πόνων. Παρατυχών
δ’ έκεΐ ποιμήν καί ίδών τόν πάσχοντα, άμέσως
συλλαμβάνει άρρενα άμνόν, έίάγει τό εύρον αύ
τοϋ καί πλύνει τό’τραϋμα. Οί πόνοι άμέσως κατέ
παυσαν, διαλυθέντος τοϋ δηλητηρίου.
Τό γεγονός έστω ύπ’δψιν παντός.
ό ιατροί σας

I ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
X
ΑΙ ΠΑΧΕΙΑΙ ΤΡΟΦΑΙ.
Αί παχειαι τροφαί ώφελοϋσι τούς διατεθειμένους είς
τήν φθίσιν καί κατά τινας σοφούς ιατρούς, προλαμβάνουσιν αύτήν. Τα δέ νήπια ανέχονται περισσότερον
τας παχείας. Οί πάσχοντες όμως έκ του ήπατο; καί
εκ δερμάτινων παθών, δέον ν’ άποφεύγωσ.ι ταύτας.
Τδ πάχος είναι δύο ειδών. Τδ μεν πήγνυται ψυ
χραινόμενου καί γίνεται θραυστόν, δπερ καί καλείται
στέαρ. Το δέ μένει άπηκτον καί χυτόν καί καλεί
ται π ι μ ε λ ή... ήτις σχηματίζεται μεταξύ δέρματος
καί βαρκός.

ΙΙΕΡΙ TOY ΚΟΝ1ΑΚ

τεμάχιον ίύλου έν τφ στομ(φ τοϋ σωλήνος σας άλλά
τοΰτο πλέον δέον νά έχη μικρόε δπάε πολλάς καί
έν τφ μέσω μίαν μεγαλειτέραν, ώστε νά δύναται
νά εϊσελθη καί έφαρυάση έν τούτη τεμάχιον πτερού
χηνδε ή Ινδιάνου . Τό έπάνω τούτο τεμάχιον τοϋ
ίύλου ι θ. πρέπει νά είνε κινητόν.

Ούτως άφοΰ έτοιμάσητε τό δργανόν σαε, θέσατε
έντός αύτού έν τφ τμήματι e πούδραν η φαρίναν
(πάντως ύλην άβλαβή) και άφοϋ κλείσητε τό στόμιον
δόσατε ε“ς τινα (δχι βεβαίως ίδιόροπον) νά παίίη

μέ τήν σάλπιγκα ταύτην, συνιστώντες αύτφ, δτι
πρέπει μετά μεγάλης δυνάμεως νάφυσήση,Τνα ήχή·
ο η ή σάλπιγί.
Τότε θά !δητε έκ τών μικρών όπών τοΰ ίύλου
ι θ νά όρμήση ή περιεχομένη πούδρα, παραμορφοΰοα
γελοίως τό πρόσωπον τού παίκτου.

Καλόν δμως θά ήνε, νά συνιστάτε, δπως ό είς
βάρος οδτινος γελάοητε, κλείση καλώς τούς βφθαλμούς του.
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τούτον κύριον κατά τι μικρότερο
*
τών εξήκοντα έτών,
σκεπτόμενοι άλλως τε τήν νεότητα αύτου. ήτις
όμως εινε έλάχιστα φαινομενική, τφ δντι θά εδρητε,
οτι ή σεβάσμια παππική αυτή μορή εινε μόλις 45

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΊ ΒΙΟΙ
^Συνεχεία «κ τοΰ

προηγ- φύλλου)

έτών I

,

Ό Άδριανός Λά Χερονιέρ είνε ή πιστή είκών,

ή μάλλον ολίγον υπερβολικωτέρα, τοΰ αναιμικού
καί εκνευρισμένου ανθρώπου τής έποχής μας. Είνε

Ό δόκτωρ παραλαβών τό μυστικόν του έν τφ

δ άνθρωπος τοϋ παρόντος, τό θλιβερόν καί ανθρώπι

τάφφ, κατέλιπε πλήρες σκότος όπισθεν αύτου, καί
ούδείς, είνε αληθές, γνωρίζει τήν αλήθειαν έπί τής

νον ζώον, τό έφθαρμένον καί πεπαλαιωμένο
*
έκ τού

μυστηριώδους γεννήσεως, τής αποδιδόμενης είς τόν

πολυτάραχου καί κοπιώδους. Οΰτω λοιπόν πολλα-

Σολφατέν.

Έν πάση όμως περιπτώσει οί παρακο

αληθώς υπερβολικού

βίου,

ηλεκτρικού ήμών

του

κις άπο καιρού εΐς καιρόν αναπαύει τό πνεΰμα του,

λουθήσαντες τήν ά-

τό στρεβλούμενον έκ

νάπτυξιν τοΰ Σολ
φατέν άπό τής παι

τής συνεχοΰς προ
σοχής καί έργασίας,

δικής ήλικίας, ουδέ

*
μεταβαίνω

καθ’

έ

ποτε ήδυνήθησαν νά

καστον έτος εΐς

α

άνακαλύψωσιν, οΰτε
ίχνος εκ τών προγό

ναπαυτικόν τι μέρος,
μακράν τών Παρι

νων αυτού,έκ τών έν

σίων,

στικτων αύτοϋ προ

κέντρου τών υποθέ

τιμήσεων, ας έκ τών

σεων, μακραν
καταστημάτων

γονέων κληρονομού
με καί αίτιν^ς βλα-

τοΰ καί

στάνουσιν έν τώ χρα-

γρα

τών

πρό πάνιων μακραν

αυτών αναπτύσσον
ται. Εκτάκτως νοή-

καί

τών
αύ·

φείων του, μακραν
τής πολιτικής καί

νίφήμών καί άφ’ε

μων

τοΰ

μακραν

τών τυραννικών ε
ταιρικών πρακτό

έγκλβίων

ρων,

αληθή μανίαν,ούτως
είπεϊν, διά τάς σπου-

μακράν

τών

*
τηλεμηχάνω

δας καί τας έπιστή-

καί

μας, ό Σολφατέν ζή-

φωνομηχανων, μα
κράν τών τρομερών

έν τώ

τούτων μηχανών καί

επιστή

συσκευών τοΰ φοβε-

σας πάντοτε

μέσφ

τής

Ή χρήσις τοϋ ποτού έπεξετάθη εσχάτως παντού

μης, κατέστη όλίγω

καί εν αυτή τή νοσολογίο: τδ κονιακ τινες τών ’ιατρών
δίδουσιν εις πασχοντας εκ πνευμονίας, πλευρίτιδος κλπ.
Ή πείρα όμως διδάσκει, ότι τδ κονιακ δέν δύναται
να ώφεληση ώς ιατρικόν κατά τών φλογιστικών πό
νων ιδίως και έν γένει καθ’ δλων. ’Αλλά καί προς
κοινήν χρήσιν ώς ορεκτικόν ανωφελές ε’ναι, διότι κα
τασκευάζεται έκ πολύ ισχυρού οινοπνεύματος, τδ δέ
ισχυρόν οινόπνευμα ώς γνωστόν, είναι επιβλαβές είς
τδν στόμαχον, επιφέρει δέ δυσπεψίαν καί γενικήν κα
κουχίαν. Δέον αρα ν’ άπέχωμεν τής χρήσεως τοιούτου δηλητηριώδους ποτού.
Τδ μάλλον προτιμώτερον ώς τονωτικόν τών δυνά
μεων είναι τδ φυσικόν ρούμιον, όπερ ήδη είναι σπά
νιον και μόνον παρά τοΐς άδελφοις Ζαμπάλου έν Βόλω
εύρίσκει τις γνήσιον- διότι τδ πνεύμα τής νοθείας κα
τασκευάζει ψευδές ρούμιον έξ οινοπνεύματος καί άλ
λων ύλών. Τδ δέ ανεκτότερον ποτδν είναι τδ ρακίον,
οπερ συνισταται εξ ηπίου οινοπνεύματος, εχοντος έν
διαλύσει έν σταλακτήρι άρωματικάς ΰλας, μαστί-

κατ’ολίγον μηχανι
κός

'

ροΰ ηλεκτρικού βίου,
έν μέσφ ούτινος ζώ-

μεν,

τις καί ιατρός

τρέχομεν

καί

ένφ προύχώρει έν τή

πνευστιώμιν, φερόμενοι έν τρομερφ καί

προοδφ, αναπτύσσων

άστραπηβόλφ

ακαταπαύστως τό

βιλφ.
ΙΙτωχέ Λα Χερο

πρώτης τάξιως. Καί

Βιβ/.ιοφοινόβίβλός τις λ'μπροα&τν της φβΜΌχλικο&ήκης αύτοϋ

στρο-

πνεΰμα του, ομοίως
και τό σώμα του ηύξάνετο θαυμασίως, αποκρουον
πασαν τών άναριθμήτων μικροβίων προσβολήν, με

νιέρ ! Υποβληθείς από τής τρυφερότατης αύτοϋ ή

ταξύ τών όποιων ζώμεν. Ό όλως νέος ουτος οργανι

κατώρθωσεν έν ήλικία δέκα

σμός, άνευ ούδεμιας έλλείψεως φυσιολογικώς ή α-

δίπλωμα δόκτορος πασών τών επιστημών καί τόν

ταβιστικώς, Ουδόλως προσβάλλεται υπό τών ασθε

βαθμόν τοΰ μηχανικού. Ώ ! χαρά ! Έξήλθεν έκ τών

λικίας μετά ζήλου είς τάς μελέτας τών επιστημών,
έπτά έτών να λάβη

πρώτων καί με τόν καλείτερον βαθμόν έκ τοϋ Βι-

νειών, ύφ’ ών ήμεϊς προσβαλλόμεθα.

Ό

έτερος έν τώ ταξειδίφ τών μελλονύμφων σύν
τροφος, ό κ. Άδρ'.ανος Λά Χερυνιέρ, δέν έπλάσθη
δ δυστυχής καθ’ δν τρόπον καί ό κ. Σολφατέν. Πα

ρατηρήσατε τόν ασθενικόν καί ισχνόν τούτον άνθρω

εΰτοϋζ

Έπιστη^νιχο-Βωμηχατιχον

Ίτστιτού-

τον καί εφοδιασμένος ουτω δια τών άρίσιων πνευ

ματικών εφοδίων, έρρίφθη έν τφ κόσμφ μέ τήν σταθ·ράν άπόφασιν νά φθάση τάχιστα είς τό δυνατόν ό-

ριον τής ευτυχίας.

χην κλπ.

πον, μεγαλειτέρου ύψους ή ήλικίας, μέ κοίλους ο

~Αι~^ΑΤΐΤ1 ΤΑιΤχιΤιχΤΑ TAT_l.Tl.T4.TxTJ.Tj.TjJ

φθαλμούς προστατευομένους ύπό διοπτρών, μέ πα

Καί εις τήν εκδίκησιν καί εις τδν έρωτα ή γυνή
εινε μάλλον βάρβαρος ή δ άνήρ.

ρειάς κοίλας έπίσης, μέ τό μέτωπο
*

— Είς τδν αληθινόν έρωτα ή ψυχή περιβάλλει τδ
σώμα.

στρουθοκαμήλου, προσηρμοσμένον έπι είδους νευρώ

ζήση έκ τών προσόδων του, άποσυρμένος είς τινα

δους γενείου, τό μόνον δπερ απέμεινεν έκ τοΰ τρι

γωνίαν τής εξοχής του, σκεφθεΐτε τήν σήμερον λοι

Ή γυνή δέν θά είχε τδ δαιμόνιον τοΰ στολισμού,
εαν δέν ήσθάνετο, ότι εινε $ν δευτεροβάθμιον.

χώματος αύτοϋ.

πόν, τί διά τής λέξεως «τύχη» έννοοΰμεν.

τό κρανίο
*

πλατύτατον,

στρογγυλόν καί λεϊον, ομοιον μέ ώόν

Τώρα, άν έξ

εύγενείας υποθέσετε τον πτωχόν

Τήν σήμ:ρον, οτε τά έξοδα τοΰ ζήν άνήλθον είς

τόσφ μυθώδες ποσόν, δτε ό πτωχός είσοδηματίας
ό εχων περίπου έν έκατομμύριον, μόλις δύναται νά

Ύπνωτισθείς έκ τής λάμψεως τής μαγικής ταύ-
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της λέξεως

«τύχη», ό κ.

Άδ,οιανός

έβυθίσθη όλος

«ίς τάς ασχολίας καί τάς εργασίας. Ψυχή, διάνοια,

δοκιμασθέντα συστήματα δέν έπέτυχον άλλο τι ή νά
αναχαιτίσωσι τήν έπί πλέον έξασθένησεν.

σώμα, τά πάντα μργάζοντο.

ρίς, κατέστη μετ’ ολίγον άπδ

καί /τέλος συνεταίρος

Φιλόξ-Λωρ'

βοηθός,

υπάλληλοί

τοΰ σοφού προϊσταμένου του,

«ίς τινας μτγάλας επιχειρήσεις.
Έπί

έτη λοιπού

«γνώρισε

δέν

τήν

άνάπαυσιν.

τών έξοχωτέρων,

έκ

,
*
τολμηρότατο

πνεύμα

καί τών

νών πέραν τών ιδεών

ερευ

συστημά

γνωστών

Επιτυχείς τινες

έπισκινάση τδν έτοιμον πρδς άποοργανισμόν καί νά αναπΛάσση τδν άνθρω

ουιως; Έχω ά
>λας
*

τήν δ σποσύ ην συγκλητικήν Κουπάρ, τήν έκ Σάρ-

δόκτορα Βαρδώ... Καί μάλιβτα έκείνην,

τ;ης ή τή
*

διά

δρυών, τών σκλήθρων

καί τών

τών οποίων προβάλλει .ή

καστανεών,

κορυφή

ώραιοτάτου

κωδωνοστασίου εκκλησίας.
Βαθιϊα γαλήνη βασιλεύει έπί πάσης ταύτης τής
Άπδ τοΰ ένδς μέχρι

χώρας.

του ετέρου άκρου τοΰ

ήτις θό διηυθετιι τελε·ως τά πράγματα. Τώρα, έάν

όρίζοντος, οσον δύναται ό ούρανδς να φθαση,

σόνθεσιν
πον τοΰτον

σείς φινήτε επιδέξιος, θά ένυμφιύεσθ» τήν δισποίνίδα

ράνωτών

δλοσχερώς καί έκνέου.

Λακόμβου, έγώ δέ θα έπεφοριιζτμην περί τής προι-

αναπαύεται μόλις κατά τήν νύκτα, το πνεύμα δμως

έξασφαλιζούσης δέ τφ ίατρφ σειράν αμοιβών αρκετά

Χερονιέ,

ον
*
έξαπτόμε

δέν δύναται νά σταματήση καί εξακο

μεγάλων καί αύξανουσών καθ ’ έκαστον κερδαινόμε-

νεται πλ-ον εύπρόσδεκτος. Δέν

καί έν αύτφ τφ ΰιτνφ.’Ονειρεύ

νον ύπδ τής ιατρικής του επιστήμης έτος, έπεφορτί-

ταύτοχρόνως,

λουθώ εργαζόμενο
·
*

τών

των, ανέλαβε νά

Διά συμβάσεως, συζητηθείσης καί ύπογραφείσης,

και

εχει

δέν

β'.έψεις διά τδν υιόν μου. Ή

τδ σώμα

Έν τή έποχή ταύτη «ν η ζώμεν, άν

λάμψις

ϊνα ή

έριδες αρκοϋσιν,

θαμβωθή. Μέ έννοεϊτ«,

τήςεύ-υχιας του

Τότε λοιπόν δ Σολφατέν, μηχανικός καί ιατρός

Προσελθών «ίς τά εργαστήρια τοΰ
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τή ζωή τδν

όπως κρατήση έν

εται φοθερός επιχειρήσεις, κοιμάται ύπνον ταραχώδη

σβη νά κατορθώση,

έν τώ διηνεκεϊ εφιάλτη τής εργασίας, τών έν ένερ-

άσθενή του καί νά τώ άποδώση τουλάχιστον τά φαι

γεία επιχειρήσεων.

νόμενα

μέτριας ύγείας κατά τδ τρίτον έτος.

κός·

τελώς καί

καθ' ολοκληρίαν τήν

θεραπευτικόν κλίβανον.

έπί τινα χρόνον έντδς τοΰ
άνακαλυφθέντος ύπδ τοΰ μηχανικού καί

Σολφατέν,

κ.

ήρξατο

ιατρός κατ’ άρχάς

δόκτορος

βραδέως άναλαμβάνων. Ό

τφ παρέσχεν, ώς σύντροφον καϊ

ομιλώ ορθώς ; Και

καί τδν

αύται αί περί

ασθενή

έπιχείρησιν,

ήμών

φας

νά

«μποδί-

’Εννόησα !

ό κ.

Άπεκρίθη τότε

άν ο κ. Φιλόξενος έσχε τή
*

Ώς βλέπετε,

νυμφεύση

νά

λογής

του,

τδν υιόν του

είχεν

δέν

μετά

όμως

νύμφης

διαφυλάξη καί

κατα τους λογισμούς του, το αίμα τώ
*

βαδίζη άνευ πολλών

δυσκολιών, δ Σολφατέν

Τοϋτο

Που λοιπόν εύρισκόμεθα ; Μήπως άραγε όπιοθο-

δρομοϋμεν

κατά

ή μήπως

έκατδν πεντήκοντα έτη

«ύρισκόμεθα εις μέρος τι τοΰ κόσμου, τόσον άπομεκαί λησμονημένο
,
*

ώστε ή

πρόοδος

δέν «ίσεχώρησε μέχρι? αύτοϋ ;

θα

άνεζωο-

τοϊς έδωκεν

Διά νά είναι

δε

βέβαιος, ότι θά

δστις έπεφορ-

ώς σύντροφον άνθρωπον,

τίσθη νά παραστήση είς τδν νεαρόν Λωρρίς τδν γά
μον ώς ανιαρόν,σλλάβον, πλήρη πικριών,

θλίψεων

και ερίδων.

άμαξαν καί νά

πέτρεψε νά εγκατάλειψη τήν μικρά
*

έξέλθη άνευ ταύτης.

να

τφ έ-

τών πόλεων

ηλεκτρικών κτιρίων, ούτε τών εναερίων αποβαθρών.

Λωρρίς, λυ·

μενθέν παρά τίνος ηθοποιού προγόνου,

κατορθώση νά διαχωρίση τούς μνηστευθέντας νέους,

ξης τδν έκοίμιζε. Μόλις ήδυνήθη νά κινήται καί

δια τάς διά σωλήνων, συγ

ίχνος τών μεγάλων

κοινωνίας, ούδέν

όπι·

κτορος γυναικός.

άμα-

ή γραμμών

στημάτων

Ουδέ

κατα

σθοβουλίαν τινά ναι ήλπιζε μετά πεποιθήσεως, ότι

τφ έκαμνε περιπάτους έντδς μικράς άμάξης ύπδ τα
μεγάρου Φιλοξ Λωρρίς καί

έδώ καί έκει,

ιδέαν

μείου, ήτις περιποιείτο τδν άσθενή της ώς παιδίον,

τοϋ κήπου τοΰ

πτουσι καί άλλα κωδωνοστάσια

υπε-

ανακύ-

τής εκ

γονεΐτο διά τοΰ συνδέσμου τοΰ υίοϋ του μετά τίνος δό

δένδρα

έπίσης

δπου

Σολφατέν.

θαλαμηπόλον, παλαιόν τινα άρχινοσοκόμον νοσοκο

τδν έφερεν να κοιμηθή, όταν τδ λίκνισμα τής

λόφων,

ίχνος έργοστασίων φαίνεται ή βιομηχανικών

μακρυσμένον

τήν ένθυμώμεθα.

του να

— Βεβαίως I

σας όμοΰ,

τών απερίσκεπτων τούτων

ματαιυσχολιαι δεν δύνανται

σωσιν από

θερα

δρ.ισθεϊσαν

πείαν. Ό κ. Άδριανδς άφοΰ προηγουμένως έζησεν

εχοντες

τδν κ. Λά-

άναμφιδέλως νά γί

θά σ έπτεσθί διά τήν μεγάλη
*

κληρίαν εις τας χεϊρας τοΰ ιατρού 'καί παρεδέχθη,

έπί τή ποινή μεγίστου προστίμου, ν ’ άκολουθήση έν

δστις ά,:χ ζει πλέον

ήν πάσαι
νέων

Ό ασθενής ένεπιστεύθη τήν ζωήν του καθ’ ολο

νυμφεύετε μέ

ή τουλάχιστον τήν

ύποκυάνων

βεβαίως

ήτο ήδη

μία

VI

καλή πρόοδος και αποτέλεσμα ούσμικρδν τής θερα
πείας τοϋ κ. Σολφατέν.

Ό μηχανικός καί ιατρός Σολφατέν.
—

’Αργότερο»!

εχω

δέν

ζωήν μου έπί είκοσι
*

καιρόν !... Άργότε-

ρον! έλεγε καθ ’ εαυτόν δ κ. Λά-Χερονιέρ, συλλογι-

αί αναπαύσεις,

γότερον

ό γάμος ί

έβυθίσθη έν

αΐ τέρψεις,

*
αργότερο

Ο κ.

Άδριανδς

άρ

μέχρι λαιμοί,

ταϊς, σπουδαϊς καί ταΐς έργασίαις, ίνα

φθάση το ταχύτερο
*

έφθασεν ή λαμπρά τύχη, ήτις ώφειλε νά τώ παράσχη
πάσας τάς τέρψεις,

ας έπί μακρδν άπώθει, ό ύπέρ^

Αδριανδς

Λά·Χερονιερ ήτο τις τεσσαρα-

πλούτος

άνευ

στομάχου, καταπεπονημένος,

δειος ώς έπί τδ

πλεϊστον

είς

τούς

κόλπους

επιτή

καί προσεκτικότατος διά

να ζήση ή μάλλον φυτοζωήση έπί

πολυθρόνας

έν

τελεία

αποχαυνώσει τοΰ σώματος, έν ταϊς τελευταίαις άναλαμπαίς κλονουμένου πνεύματός, τδ οποίον δύναται

νά σόύση και απλή τις

πεντε-εξ έτών, όταν

επιστήμονες τής

ιατρικής σχολής,

τες,
*
κληθέ

ίνα

μασαν και δια τών ζωτικωτάτων τονικών σκευασιών.
να δωσωσιν όλίγην ζωτικότητα είς τδ πρόωρον τού

το

,
*
γερόντιο

είς μάτην έπεχείρησαν να

δ Σολφατέν.Έ
τδς
*

Σολφατέν.

Θά έχετε αρκούντως άναλάβη

Θά σας επιτρέψω νά άναμιχθήτε έπ’ όλίγον εις τάς
υποθέσεις

δμως καί

σας έν μέτρφ

ούτω θα κερδί-

γαλβανί-

σωσι τδν άτυχή τοΰτον έκατομμυριοΰχον ! πάντα τά

Τά κύματα τοΰ

Ωκεανού τίπτοοσιν ήδέως, ώσεί

άμμον,

ακτινοβολούσαν καί χρυσί-

έντδς λιμενίσκου τινός,

έν φ εύρίσκονται

τφ

Αιραπεντικφ κλιβάνφ
εν Γαλλία,

Εύρισκόμεθα

τής Βρεττάνης,

ακτής τής θαλάσσης

ύπδ τών

περικλειδμενον

τοΰ Μορβιχάν

θωπεύοντα, τήν

ζουσαν,

Καθόλου.

παλαιών

έπί

τίνος

«ίς μέρος τι

διαμερισμάτων

τδ όποιον ύπδ τδ

καί τοΰ Φινιστέρ,

Εθνικόν διαμέρισμα τής Άρμορίκης

όναμα
σχη
ματίζει χώραν ύποβληθεισαν είς ιδιαιτέραν δίαιταν.
Τφ δντι είς ιδιαιτέραν

δίαιταν. Κατά διαταγήν νό

διεσπαρμένοι ώραϊοι βράχοι, απότομο: εϊς τινα μέρη,

μου τών κοινωνικών συμφερόντων, ψηφισθέντος προ

πρέπει να μέ ύπακούητε απολύτως, άλλως σάς έγ·

έπί τών οποίων Θάλλει πλήθος βρύων, ποΰ καί που

πολλών

τδ τρο

κρεμαμένων μέχρις αύτών τών κυμάτων. Ό καιρός

καθ’

καταλείπω καί ζητώ αμέσως τδ πρόστιμο
,
*
μερόν καί

ογκώδες πρόστιμο
*

! ...

— Ναι! . . . Μάλιστα ! . . . Βεβαιότατα ! .. .
Καί

μή

ό

κ. Λά-Χερονιέρ πεφοδιζόμενος. ΰπήκουε

*
επιφέρω

ουδέ

τάς πράξεις τοΰ

Ο

κ.

τήν έλαχίστην παρατήρησιν είς

ίατροϋ καί μηχανικού.

*
κρά

συνδιάλεξιν

υιόν του, έσχε

μετά τοΰ Σολφατέν, πρδς

μι

τδν ό

ποιον έδωκε καί τάς λεπτομερεστέρας οδηγίας.

χρειάζεται, εινε νά έπανέλθουν δυσηρεστημένοι καί
με

έριδας

ή τουλάχιστον δ

αποβαλη καθ’ δδον τάς
ρίζω τδν άθλιον, εινε

κουφος

Γεώργιος

νά

ονειροπολήσεις του. Γνω

«ίς ερωτύλος, υπνωτισμένος,

ονειροπόλος. Έ! λοιπόν,

πρέπει νά τδν

μεν έκ τών ονειροπολήσεων ! . ..

έξαγάγω-

’Εθνικόν Διαμέρισμα άπηλλάγη

τήν εκτασιν άπδ τής ηλεκτρικής

δράσεως καί βιομηχανικής,

δέ νομίζει τις ότι γελώσιν'όήλιος λάμπει, τδ δέ μορ-

είχον αρχίσει

μύρισμα τών κυματιδίων, ώς γλυκύ καί βραδύ ασμα,

τήν

ύψοΰτα: ύπέρ τούς

βράχους

καί

τούς αφρούς τών

πλησίον λέμ"

βων τινών έπί τής παραλίας ευρισκομένων,

ται

παλαιοί

κορυφή
τών

τοΰ

οϊτινες τόσον

εύκόλως

άνατρέπωσι καί μετασχηματίζωσι

επιφάνειαν τής

ρας, καί

γής,

τάς άνάγκας

τά ήθη,

τής

τούς

χαρακτή

ανθρώπινης μυρμηκιάς.

έκ καλαμω
,
*

έκείνων

εγκαταστάσεις

άνωθ: τών οποίων, έν τή

της

βραχώδους λόφου, τρία

μονόλιθων

φαίνον

τής

άλιέων,

αρχαίων

ή τέσσαρα

έκ

μνημείων, τών

τών παλαιών

κεφαλάςτων τάς

φαιάς καί βρυώδεις.

καιρών, ΰψου
*

τας

Μακράν έπί

τής όχθης ποταμίσκου τίνος παραδόξου,

ίδιοτρόπΟυ

καταρρακτώδους, άρκετά μεγάλη πολίχνη τις,

κρύπτει περίπου τάς οικίας αύτής ύπδ τούς κλάδους

εΐναι

μέρος τι τής γής, έν ώ άπαγορεύονται αί νεώτεραι

ών ή στέγη

τινις οίκίτκοι

φασμάτων τούτω
*

καί

νά

Τό Εθνικόν διαμέρισμα τής Άρμορΐκνς

Πρδς τδ βάθος του όρμου τούτον,

συνίσταται

— Μέ δύο λέξεις, φίλε μου, εκείνο τδ οποίον μοί

έτών, το

δλην αύτοϋ

εΐναι γλυκύτατος' τδ πάν αποπνέει γαλήνην,τά πάντα

κυμάτων.

Φιλδξ Λωρρίς, μόλις διωργάνωσε τδ τα-

ξείδιον τών μνηστήρων διά τδν

πνοή. Είς μάτην οί άριστοι

τον άπαλλαξωσι τής τοιαύτης κατασεάσεως, έδοκί-

"Αμαξα μέ 'ίππους!— Ό άλλοτε βίος έν τή

τότε άκμή του.— "Οπου Αναφαίνεται νέοςτις

— Μείνατε ήσυχος, έλεγε
*

έτη τινά ακόμη

τινός,

ενίοτε δ Λά

Ό Λα-Χιρονίιρ έν

ρεϋον τας . καινοτομίας της Επιστήμης. —

Χερονιέρ.

κοντούτης, γέρων, άνευ όδόντων, άνευ ορέξεων,άνευ

*όμης,

*
έμορμυριζε

σητε τάς άμοιβάς τάς οποίας μου πληρώνετε ! Άλλά

είς τδν σκοπόν του.

όταν τέλος ηλθεν είς τον σκοπόν του, και

Αλλ

ακόμη έτη, θά μέ καταστρέψη

απολύτως χρηματικώς I

ζόμενος άπλας τινας τέρπεις καί άναπαύλας. Αρ
*
γότερο

Τό ιωνικόν διαμέρισμα της Άρμορίκης απαγο-

Αν αύτδς δ διάβολο-Σολφατέν παρατείνη τήν

—

τής

επιστήμης

καί

άπέχει

πολύ

βιομηχανικής τύρβης. Τά όρια τής χώρας ταύ
είχον

σημειώσει

οποίων φθάνουσα ή

διά

πασσάλων

πρόοδος, ϊστατο.

μέχρι

τών

Έαν «λθωμεν

είς τήν λ«ΰγας τινας άπδ τών λοιπών πόλεων άπέ-

χουσαν ταύτην πολίχνην, ένθα έν πάση έκτασει βασι

λεύει ό έξοχος επιστημονικός ήμών πολιτισμός,έπα-

νερχόμεθαέν τφ πλήρει μ-σαιωνικής εποχής ήσύχφ
καί ύπνώτιοντι XIX αίώνι.

Έν τφ Έθνικφ τούτφ

διαμ-ρίσματι, δπου 5ιαιωνίζεται ή διαρκής γαλήνη ή

406

407

Η ΦΥΣΙΣ

ti ΦΓΣΙΣ

μελλε διά παντός νά κλεισθή

επαρχιακή ζωή τών παλαιών χρόνων, διά τών ανα

— Διά

μελετήσωμεν

νά

τά

ηλεκτρικά

υψηλά

παύσεων έν. τής ηλεκτρικής ζωής πασαι αί εγκεφαλι

χωνευτήρια, τάς

κοί παραλύσεις καί άναιμίαι θεραπεύονται. Ένταΰθα

κ.τ.λ. άπεκρίθη ό Γεώργιος γελώ·?."Οχι, Έστέλλα.

ανάπαυσιν, έκ τών

ευρίσκει τις τήν επανορθωτικήν
καταπληκτικών

ενασχολήσεων

τοΰ γραφείου,

εργασιών του, τών μηχανουργείων ή χημείων,

μηχάνων,

ά/ευ

— Δεν

ελεύ

δων,

καί

Γεώργιος Λωρρίς

φοι

Έστέλλα

Σολφατέν

κ.

τοΰ

Λακόμβου,

μετά

καί

τοΰ

ασθενοΰς του Λά-Χερονιέρ,

ένφ

ενταύθα,

εύρίσκονται

κατά τήν στιγμήν ταύτην ώφειλον να σπουδάζωσ·., νά έν·

ανά

διατρβωσιν

τάς μελε

τάς, άς περιελάμβανε το πρό

γραμμα τοΰ Φιλόξ-Λωρρίς,

έν

τοις μιγάλοις

γηοος, ή

έν τοις τεχνητούς

τής

ήφαιστείοις

Ώβέρνης;

Ο Γεώργιος Λωρρίς,ευ

ανακτά

οτι θά

ή θυσία,

τήν

ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

επαρκής νά ικανοποίηση τήν

— Καί μήπως θέλεις νά με ίδής πρός στιγμήν,

τινα

’Επιθυμώ

Λά-Χερονιέρ :

καί μάλιστα

χρόνον,

καί

σθώμεν

μή θέλετε

τά αντικείμενα,

σείς ή ιδία νά βυθι-

είς ταΰτα 1 Εύχομαι νά

μή ακούσω πλέον

ομιλίας δι ’ εργοστάσια, χωνευτήρια, ήλεκρομήχανα,

σωλήνας καί δλα τα

θαυμαστα νεώτερα, τα

καθι-

στώντα τήν ζωήν ημών ταραχώδη καί θορυβώδη !...
Τό αερόστατου προσωρμίσθη

a^ieplafiazot;.

είς τήν τελευταίαν

ένφ ό κύριος Σολφατέν

Έθτιχϋΰ itπάλιν

έδάφΟυς.

ώς λέγουν. Καί,

Γεώργιος

Ό

θάρρος πρός τον

ναι μέν έ-

αμοιβαία

ζήλος καί ή

όλίγην

ύποχώρησιν

τών Κυρίων

τά πράγματα· ό πολύς

είναι

πολλή

ύπολοχαγόν

θέλετε, εις τόν κόσμον

κύριόν του, άλλα τι τά
τούτον

ν’ άμοίβωνται με

υπηρεσία
τών

εκ μέρους

έθιμοτυπιών

καί Κυριών.

Καί οιά τοΰτο συμβαίνουν καί μερικαί αναμε

ταξύ των ιλαροτραγωδίαι.
Ό
καί νά

Ήτον ή έννάτη εσπερινή ώρα, ότε οι ταξειδιώται
έπί τοΰ

φέρετο μέ κάποιον

ουδε-

μίαν παρατήρησιν έφερεν.

έπάτησαν

Ό Κέκος, υπηρέτης τοΰ Μαυρικίου, ήτο παιδίον αγαθής ψυχής,

θά ΰπεβάλ-

λετο.

τό δυνατόν περισ

οσφ

σότερον, νά λησμονήσω ολα αύτα
αλλά τούλάχ στον

προτιμώ έπί

διά

αλλαγήν αυτή- τής

ζωής του καί τον περιορισμόν εις δν

— Άλλ’ όμως...

ώςτον

αγαπητής του θείας καί

πρόσκαιρον εύχαρίστησιν τοΰ έαυτοΰ του δέν ητο

περίωρισμένον έν ταϊς καλλοναις μόνον τής επιστή

κ.

άλλως

ύπολοχαγός

τε

είχεν

εύγνωμονή πρός τον υπηρέτην

την του, διότι τφ είχε δίς σώση

τήν

άφορμάς

στρατιώ
ζωήν του'

Λωρρίς

μίαν φοράν έπί τοΰ πεοίου τής μάχης και έτέραν
άμέσως ώδήγησε τήν συνοδείαν του είς ιδιόρρυθμόν
έπί

τινα άμαξαν, καθ ’ ολοκληρίαν

— Ώ !

σωμεν μέ άμαξαν !

ούτως

τοΰ

Καί οΰτω σκεπτόμενος, ό καλός του Κέκος μέ

κ.

ήτις

ύπολοχαγοϋ,

παλαιών

τεγίνετο νά τόν στεφάνωση, δηλαδή νά τόν υπο

θέριος τήν θύραν τοΰ γραφείου του καί παρουσιά

άκόμη ! θα ταξειδιΰ-

δούλωση καί ήτις καθ’ δλον τόν τελευταίου χει

ζεται προ αύτοΰ. Ήτον ή 9η

εικόνας

ειδον είς

λοιπόν

καταστήσας

τό μειδίαμα πάντοτε είς τά χείλη, ανοίγει ελευ

τοΰ πατρός του, τας έθηκεν

Υπάρχουν

Άλλ’ή θεία

ίππους, κα

τάς διά τό ταξείδιον οδηγίας

βιβλίων 1

τιμής,

κα-

εινε μία αληθής άμαξα μέ

θώς έκει/at τάς όποιας

τής

πεδίου

αυτόν άκουσίως ευτυχή.

δύο ζωηρότατων μικρών ίππων.

μένην ΰπό

τοΰ

κιτρίνην, καί συρο·

Έστέλλαν έν τφ αεροστάτφ

είς τό θηλάπιόν του .καί με-

καί

υποχρεώσεων

τις ευκόλως, έσκέφθη,δτι

ριν τής καλής καί

μέχ;ι τοΰδε ητο

τό πνιΰμά μου, τό όποιον

θύς μόλις ένεκαθίδρυσε τήν

αΰτών, εδίπλωσεν έπιμελώς

έθιμοτυπιών καί

του εΐόους απασχολήσεις.θέλω δέ ν’αναπαύσω εν
τελώς

εναέριον αποβάθραν παρα τά όρια τοΰ

κτρικών δεξαμενών τοΰ Λεί-

τειχών, κλινών καί καναπέ

ο'ποΐαν διά τήν ώραίαν έξαδέλφην του έκαμνε χά-

ηλεκτρι

κούς χωνευτηρίοις τών ηλε

γυναίκας

κατά πολύ,

έχω καμμίαν ορεξιν τώρα δια τας τοιού-

μης καί τής βιομηχανίας...

Πώς λοιπόν οί μελλόνυμ

εις τάς

περιωρίζετο

έχανε διά παντός τήν έλευθερίαν έκείνην, ήν δέν

— Άλλο,αί παραγγελία! τοΰ κ. Φιλόξ-Λωρρίς ;

έκ τών αεροστάτων.

του θά

μεταξύ θυρίδων καί

δεν θά ΰπάγωμεν έκεΐ!...

μα·

μεταγωγικών

καί τέλος ΰπό αιθριον ουρανόν καί

σωλήνων,
θερον

φωνομηχάνων, άνευ

καμίνους, ηφαίστεια ;

άποθήκας,

τών

κράν πόσης συσκευής και μηχανήματος, άνευ τηλε-

καί ότι ό βίο;

ώ εύτυχία !...

μώνα

τόν είχεν

άναγκσστικως

παρ’ έαυτή ; Τί

—

"Αθλιε I

τής πρωίας.

τφ λέγει, πώς συ γελάς, ένφ εγώ

τέόη πρός τον μηχανικόν διά
να τφ ομιλήσι.

λάβει

Αμέσως τό άερόχημα. όπερ ε’χε

τήν πρός νότον

καί

οεξιόθεν

έλαβε

Αναμφιδόλως, ό
σφιγμους του

διεΰθυνσιν, έστράφη

τήν

Σολφατέν

δυσμάς

δέν

έκαμε.

τούς

άντελήφθη

τι,

Ό καιρός ήτον

ή ατμόσφαιρα διαύγειας έντελους, έπέτρε-

πεν είς τούς οφθαλμούς νά ερευνώ?
.
*
καί τάς

πορείαν.

ίσως θά έμετρα

ασθενούς του,καί

διότι οΰδεμίαν παρατήρησιν
έξοχος,

πρός

ήσύχως

έλαχίστας

πανοράματος το

καί διακρίνωσι

λεπτομέρειας τοΰ ατελεύτητου

όποιον έξετυλίσσετο όπό τό

‘*
ΖΊΡ· ’ βτιραι λόφων
νων και πρασίνων,

άναριθμήτων,

διασχιζόμενων

ποταμών, δασών πυκνότατων

άερό-

πεδιάδων κίτρι

ΰπό ιδιότροπων

καί βαθέως πρασίνου

χρώματος, χωρία, κωμοπόλεις, πόλεις κ.τ λ. Ήζο-

λούθησαν έπί τινα χρόνον, είς ύψος 600 μέτρων, τόν

σωλήνα τών ΙΙαριοίων—Βρέστης, συνήντησαν πλευ

στά αεροχήματα καί άεροστατολιωφορεϊα τής Βρεττανης, καί ό Σολφατέν, οστις έπεσκόπει τό εκτυλισ
σόμενο·? πανόραμα μέ τηλεσκόπιό·? τι, οΰδέν έλεγεν.

Διήλθον άνωθι τών πόλεων Λαδάλ, Βιτρέ, Ρένναι,

τών οποίων ΰψηλοφώνως έλεγε τά ονόματα δ Γεώρ

θισμένη

Έστέλλα, ήτις μέχρι τοϋδε ήτο βεβυ-

έν όνείρατι γλυκύτατο,

έγκατίλειψ: τον

μου,

ανέκραξε,

δέν

ώνειρευόμην

λοι

πόν, τόσον ήμουν εύτυχής, ώστε τό ένόμ ζα ώς όνειρον ;

Αλλά

Στέφανον ;

ίδήιε ! "Α !

αρχήν τών έκπλήξεών σας !

psplapazt ζης Βρεζανης,

Έν

δέν

γνωρίζει» έν τφ βίφ σας...

ακόμη

είσθε

είς

τφ έ^χιπφ

θά

τήν

Λα-

συναντήσετε όσα

δέν πηγαίνομεν

λοιπόν είς τόν άγιον

νά γίνη ; μήπως δλοι

χε καί εις τόν

γει,

ό κ. Σολφατέν

αλλ’ αύτοί

οί

σοφοί

άνδρες

ήμέτερον ήρωα,

διαστήματι εύρέθη
ταγμένος

σει εινε, οτι

οί

περάσουν άπό τόν γυναικω-ίτην ;

δέν πρέπει

νά

Ό κλήρος έτυοστις

περιπεπλεγμένος

έν βραχεΐ
καί ύποτε-

Άλλ’ Ο,τι μέ εκπλήσ
ούδέν περί τούτου
εινε

τή ωραίοι έξαδέλφη του

Κιλικία,

ω

λέ

τόσον αφηρημίνοι.

ραία τή αληθείς καί χαριτοβρύτφ κόρη.

ύποφέρω.
— Μ’ . ·. δύο γράμματα έφεραν, Κύριε ύπο-

λοχαγέ, τφ λέγει καί πάλιν, ΰπομειδιών.

Ό Μαυρίκιος ανοίγει άμφοτέρας καί έν τάχει
τάς άναγινώσκει.
είτα θέτων τάς

Καί

του,

ώστε δέν εινε απίθανο·? καί ό Σολφατέν νά νομίζν ,
οτι άκόμη εύρίσκεται έπί τοΰ ά-ροστάτου !..

ανακράζει

—

Έπί δύο ώρας διήρχοντο δΓ οδών χαριεστάτων,

χεΐρας έπί τής

κεφαλής

έξαλλος :

Τί νά κάμω : μά τί νά κάμω;

Ό Κέκος τόν παρατηρεί μετά προσοχής. ’

όπου τίποτε δέν τοΐς ένεθύμιζε τάς διακοσμήσεις του

—

νέου πολιτισμού : μικρά χωρία ήσυχα, μέ στέγας έκ

— Τίποτε,

γρανίτου και παρά τούς πόδας τών σιαυρών άνθρω
ποι γεγλυμμένοι επί τοΰ
σεσι, καπηλεία

— Μοΰ

βράχου έν διαφόροις ,στά-

καί ξενοδοχεία,

ή

ύπολοχαγέ.
ώμίλησες.

δέν έτόλμησα.

ποίμνεα χοίρων

φυλασσόμενα ΰπό γηραιών χοιροβοσκών, ών

κύριε

έφάνη, δτι

— Δηλαδή, ήθελα νά έρωτήσω τί έχετε, αλλά

τής θύρας τών

έπί

οποίων έκρέμαντο θύσανοι έξ ίξοΰ,

Κύριε ύπολοχαγέ. . .

— Τί; τί είπες ;

εΰρίσκοντο σταυροί έκ

παλαμών, λοφίσκοι, έφ ’ ών

σκι

-

αγραφία διεγράφ-το ώς τι φανταστικόν.

Άθλιε !

μετά μικράν σκέψιν :

Καί

Η Έστέλλα κλίνουσα τήν κεφαλήν έπί τής άμά-

— θέλουν νά μέ

στεφανώσουν,

Κέκο,

ανα

ξης, ένόμιζεν, ότι ώνειρεύετο.

podaria

ρίοις, γυναίκες έστρεφον τά
αΰτών, καθώς
6λέπομ·ν είς τάς παλαιός εικόνας.άλλα τό σπου-

κον τήν

Πρωίαν τινά μετέβη

κατωφλίων δέ τών θυρών έν τοις χω·

δαιότερον, γυναίκες καθήμεναι έπί τής χλόης έπλε-

βραχίονα του Γεωργίου.
— Θεέ

θά

Έπί τών

γιος, ένφ ό ιατρός ούδεμίαν έφερε παρατήρησιν.

Αίφνης ή

— Μάλιστα, μέχρι τής Κέρνοελ, ήτις εινε χώρα

θαυμασίζ.

άρχαίαν ηλακάτην.

("Eaezai σντΐχζια!

τφ

κοσμηματοπώλη,

μετά τής θιίας του παρά

τή

μοδίστα

καί

τοις

έ

κράζει ό ύπολοχαγός.

Ό

Κέκος έπί

μποροι?, όπως προμηθευθώσι τ’ άπαιτούμενα διά

τους γόμους. ΤΑρα έπεται, ότι τά πράγματα εί-

βηματίζει ζωηρώς

χον προχω
Καί ένφ τήν επιούσαν έσυλλογίζετο, οτι μετ’
όλίγας εβδομάδας, ημέρας

ίσως, ή καροία του έ

τοιούτφ άκούσματι, έκσπά εις

γέλωτας, δτε

ζωηρούς

ό Μαυρίκιος έμπνέεται,

κατά μήκος τής αιθούσης καί

αίφνης παρατηρών αυτόν, τφ λέγει:

—

Έχεις δίκαιον,

— Διατί;

Κέκο.

κύριε ύπολοχαγέ.
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— Θά μάθης. Είπε μοι πρώτον, εχει; δυνα
τούς πόδα;;
— Πώ;; τούς γνωρίζει ό χ. ύπολοχαγός.
— Καλώς. Στάσου.
Καί κάθεται και γράφει :
«‘Αγαπητή μου ι?εία,
Ή έξαδέλφη μου είναι πολύ καλή καί ώραία,
άλλά σκεφθείς ώρίμως, άπεφάσισα νά μή στεφα
νωθώ. Δέν είμαι άξιος αύτής. Συγχωρήσατε τήν
αδυναμίαν μου καί απαλλάξατε με τής τοιαύτης
πράξεως.
Ό άφοσιωμένος σας άνεψ'ΐό;
Μαυρίκιος» ■

Είτα άποτεινόμενος είς τον υπηρέτην του :
— Κέκο, τφ λέγει, νά ύπάγης αύτήν τήν
επιστολήν εις τήν θείαν μου.
— Καλώς, Άλλά, Κύριε ύπολοχαγέ, τώρα
θά έχη εξέλθε·.. Άν θέλετε, τό εσπέρας ή αυριον τό πρωί. . .
— “Οχι τώρα, πρέπει νά τήν λάβη, τό τα
χύτερου. Άλλά, θά κάμης καί άλλην υπηρεσίαν.
Ενθυμείσαι τήν κατοικίαν τής' Λουκίας;
— Ποιας Λουκίας; κύριε ύπολοχαγέ, δέν εί
ναι τρεις ; . .
— Τής Λουκίας τής ξανθής, τής μικρας, ξεύ·
ρεις... ήτις σοί έλεγε . . .
— Ά ναί, ξεύρω, μά άφοΰ ό κ. ύπολοχαγός
πανδρεύεται ;
— "Οχι, σοΰ λέγω, ούτε παντρεύομαι, ούτε
νυμφεύομαι.
— "Ωστε, κύριε ύπολοχαγέ ;
— 4έν «ϊναι δουλειά σου, θά μείνω δπως ή
μουν ελεύθερος, νά κάμνω 5,τι θέ)ω. Λοιπόν
είς τήν Λουκίαν θά δώσης αύτό τό γραμματάκι,
τής γράφω, δτι δέχομαι καί τό μεσημέρι νά μέ
περίμενη νά φάγωμεν μαζύ. Άλλά, πριν Θά πέ
ρασης άπδ τήν Ροζαλίαν,νά τής είπή; νά μέ περιμ.ένη είς τάς ένδεκα, τό βράδυ.
— Κατάλαβα, κύριε ύπολοχαγέ, δλα θά γί
νουν, τά πόδια μου μάρς ! είς ενέργειαν.
— ,Καλά, άλλά πρόσεξον >.ά έ.νοήσης καλώς
καί αυτά δπου θά σοΰ είπω τώρα, νά τά έκτελέσης κατά γράμμα. Θά ύπάγης πρώτον είς τήν
άνθοπώλιδα, θά λάβης μίαν ανθοδέσμην, τήν ο
ποίαν θά περάσω τώρα νά έκλέξω καί θά τήν δώ
σης τής Λουκίας. Κατόπιν θά μεταβης είς τής
Φανής, τής μοδίστας, ’ξεύρεις έκείνης, ή οποία
έκαμε τά φορέματα τής Λιλής. . .
— Ναί, ξέρω, κύριε ύπολοχαγέ, μά θά μοΰ

’πη πάλιν διά τόν λογαριασμόν εκείνο...ξέρεις...
— *
Οχι, ανόητε, δχι αύτή ή μοδίστα, ή
άλλη, ή Φανή, ήτις έχει τό εργοστάσιου της
είς τήν οδόν. . .
— Ά, ναί, ξεύρω, αρκεί.
— Λοιπόν θά ζητήσης κάτι φιγουρίνια, τά
όποια θά δώσης τής Ροζαλίας διά τό φόρεμα,
δπ:υ θά έκλέξη, κατάλαβες ; είς αύτήν θά ύπά
γης κατόπιν καί θά τής είπής νά με περιμένη
11 —12. κατάλαβες ;
— Ναί, ναί, κατάλαβα, κύριε ύπολοχαγέ,
άλλο τίποτε εχετε ; Άμ είς τής κυρίας Ελένης
τίποτε, αύτήν παραπονεμένην θά τήν αφήσετε,
κύρ ύπολοχαγέ ;
— Ουφ, μ’ εσκότισεο, καλά, στάσου, (γράφιι) νά,δώτε της τούτο, κύτταξε μή κάμης λάθος.
— "Εννοια σου, Κύριε ύπολοχαγέ, θά τά κα
ταφέρω καλά, έπειτα ή πρώτη φορά είναι, οπού
θά πηγαίνω είς τάς κυρία; ;
— Αί, καλά, ολίγα λόγια. Καί άμα τελείω
σης τά; παραγγελίας μου, θά ύπάγης εις τον
στρατώνα νά πάρης τόν μανδύαν μου, ύστερον
θά μοΰ παρκγγείλης είς τό θέατρον νά μοΰ κρα
τήσουν κάθισμα είς τό δεύτερον θρανίου καί κα
τόπιν νά καθαρίσης καλά τήν στολήν μου και
τά ύποδήματά μου.
— Μάλιστα, Κύριε ύπολοχαγέ.
— Αί, τώρα έγώ έξέρχομαι καί σύ μετά ήμίσειαν ώραν πηγαίνεις κατά σειράν εις τάς πα
ραγγελίας, δπως σοΰ είπα.
— Μάλιστα, Κύριε ύπολοχαγέ.
Ό Μαυρίκιο; μετ' όλίγον έξήλθεν καί όΚεκος μείνας μόνος, έλεγε καθ’ έαυτόν:
— Τί θά τραβήξουν πάλιν τά ποδαράκια μου,
κάθε ημέραν είναι αύτη ή ζωή καί τά ίδια τρε
χάματα από τήν Λίζα είς τήν ’Ιουλίαν, άπό
τήν Ροζαλίνα εΐς τήν Έλενίτσα καί άπό. τήν
Βασιλικήν είς τήν Κατινίτσα. Άμ δέν θά πανσρευθής, νά ησυχάσω καί έγώ;

Μετά ήμίσειαν ώραν εξέρχεται καί ό Κέκος
καί μεταβάς είς τήν άνθοπώλιδα εύρίσκει τόν κύ
ριόν του, δστις κατεγίνετο έτι είς τήν εκλογήν
τής ανθοδέσμης. ’Αμέσως δέ λαβών ταύτην σπεύ
δει είς τήν θείαν τοΰ Μαυρίκιου, δπου άφίνει
τήν άνθοδέσμην καί τήν έπιστολήν τής Λουκίας.
Ειτα σπεύδει είς την Φανήν καί λαμβάνει τά
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φιγουρίνια, τά όποια δίδει είς τήν Λουκίαν μετά
τής επιστολής τής θείας τοΰ Μαυρίκιου καί είτα
μεταβαίνει είς τήν Ροζαλίαν καί τής δίδει τήν
έπιστολήν τής Ελένης.
Ούτω, ό πτωχός στρατιώτης, χωρίς νά τό έν·
νοήση καί νομίζων, δτι έκτελεΐ κατά γράμμα
τάς διαταγάς τοΰ κυρίου του, τά κάμει θάλασσα,
καί εκθέτει αύτόν είς τήν χειροτέραν κατηγο
ρίαν. Είτα δε μετέβη είς τδν στρανώνα διά τόν
μανδύαν καί είς τό θέατρον διά τήν θέσιν τοΰ
καθίσματος, μεθ
*
δ ελεεινός καί κατάκοπος έκ
τών δρόμων καί τής κοπώσεως,επιστρέφει ώ; κα
λό; καί πιστός ύπηρέτης είς τήν οικίαν νά καΟαρίση καί τά ενδύματα τοΰ κυρίου του.
Ό ύπολοχαγός
κ. Μαυρίκιο; έλπίζων είς τήν κα
λήν διοργάνωσιν
τών ιδιασκεδάσεων
τής ήμέρας ταύτης, μετέβη τήν
μεση,μβρίαν
ί _
είς τήν
οίκίαν τής Λιυκίας νά γευματίση
άλλ * οποία ύπήρξεν ή έκπληξίς
του, δταν καθ’
ήν ώραν έπινε καμπανίτην εί; τήν υγεία·' της,
αύτη τφ λέγει ;
— Σάς ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυρίκιε, διά.
τά φιγουρίνια,δπου μοΰ έστείλατε διά νά εκλέξω
τό φόρεμα τής έποχής, πλήν δέν βλέπω τον λό
γον, διατί μοΰ γράφετε, δήθεν ώ: πρός θείαν σας
νά σάς απαλλάξω τών προσεχών μετά τής ανε
ψιάς της γάμων σας. Θέλετε εύσχήμως νά νυμφευθήτε; καί φοβεϊσθε νά μοΰ τό είπητε ;
__ Ώ, διάβολε, ό Κέκος! καί ποΰ νά έδωσε
τό γράμμα τής Λουκίας μέ τήν ανθοδέσμην ;
Μεταβαίνει τήν νύκτα παρά τη Ροζαλία καί
αύτη σπεύδει πρός συνάντησίν του.
— Κυρία μου, τά σεβάσματά μου, τή λέγει
ύποκλινόμενος, ό Μαυρίκιος !
— Κύριε, δέν σά; γνωρίζω, τφ άπαντα αύτη,
έγώ δέν είμαι ή Ελένη, πρός τήν όποιαν τόσον
τρυφερώςγράφετε.
,
—- “Ω, διάβολε, τί μοΰ έκαμιν αύτός ό άθλιος
ό Κέκος καί απέρχεται κατησχυμένος έ.κεΐθεν,
μέ άπόφασιν νά μεταβή παρά τή θεί? του, νά
μάθη ποίαν επιστολήν άφήκεν εκεί καί τί έντύπωσιν εκαμεν. Άλλά μόλις είσήρχετο έν τή οίκίφ της, βλέπει τήν έξαδέλφην του καί μνηστήν
καί σταματά αύτήν, δπως τήν χαιρετήση, άλλ
εκείνη λαβοΰσα γνώσιν τής πρός τήν Λουκίαν
επιστολής τοΰ Μαυρίκιου, ήν ό ύπηρέτης του
κατά λάθος άφήκεν είς τήν θείαν της τήν πρω
ίαν, δτε καί αύτη ήτον έκεΐ, τφ λέγει άποτόμως:
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— Κύριε, είς τό έξής νά μέ θεωρήτε ξένην,
οί δέ γάμοι μας οέν θά γίνουν, σάς άρκεϊ, νο
μίζω, ή Λουκία σας.
— Ώ, διάβολε, ανακράζει καί έκ τρίτου ό
Μαυρίκιο;, μόλις άπεχωρίσθη τής ίξαδέλφης, τί
είναι αύτά δπου μοΰ έκαμεν αύτό; ό άθλιος ύπη
ρέτης μου, θά ύπάγω νά τόν πνίξω. Καί δντω;
έσπευσμένως καί καταπόρφυρος έκ θυμοΰ διευθύ
νεται είς τήν οικίαν του, δπου προχωρήσας πρός
τόν Κέκον, λαμβάνει αύτόν έκ τοΰ ώτίου καί τφ
λέγει;
— Άθλιε! είσαι άξιος αγχόνης, θά σέ τουφεκίσω αμέσως.
— Διατί, κύριε ύπολοχαγέ ;
— Βρέ τί μοΰ έκαμες; διατί έδωσες τήν ανθο
δέσμην είς τήν έξαδέλφην μου ;

— Μά ξέρω ’γώ, διότι ήτο ώραίοτέρα.
—Μπά; έ- σι; καί τά φιγουρίνια ;
— Είς τήν ιδίαν, διά τά φορέματα τοΰ γάμ ου, δέ θά πανδρευθήτε;
— Άθλιε! καί τήν έπιστολήν τής θείας μου ;
_ Ξέρω καί έγώ, τώρα; οέν ενθυμούμαι,
άλλά βεβαίως τήν έδωσα οπού ήτο συμφέρον
σας, διότι ένώ ούδέποτε πράττω τί ή πρό; ό
φελος πάντοτε τοΰ κυρίου μου.
Ό Μαυρίκιος
προς στιγμήν τή
έτίναξε καλά τά
f
ώτα, άλλ ’ είτα
σκεφθείς ώριμώτερον δτι τόν άπήλλαξε τριών θη
ρίων καί λαβών
άλλην στάσιν:
— "Εχει; δί
καιον, τφ λέγει,
καλώς έπραξες καί
θά σέ ανταμείψω.
Μέ έσωσας άπό
τέσσαρα τέρατα,
άπό τέσσαρας όφιις, οίτινες. ά·
ναμφιβόλως θά μέ
κατέτρωγον και
ώ; παρατηρώ μετ’ έκπλήξεωςήδη, είναι ή τρίτη
φορά, οπού μοΰ σώζεις τήν ζωήν.
Εύγε σου, Κέκο μου!
* εύχαριστώ !Σ ’ ευγνωμονώ! φίλε μου!
Σ
Καί ό δυστυχής Κέκος μετά παραδοξότητος
τόν ήκουε μέχρι τέλους, τριβών τά ώτα του, δτε
καί αύτός τφ άπαντά θριαμβευτικώς: .
— Έχει καλώς, Κύριε ύπολοχαγέ, αφού εί
ναι έτσι καί σοΰ κάμνω καλό, χωρίς νά το ξεύρω
είμαι κ’ έγώ εύχαριστημένο;
Ρο5ς
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Εις το βέατρον Βαριετέ παριστάνετο προχθές ματ
κρόν τι δράμα, λίαν ανιαρόν καί πληκτικόν. Ό κό
σμος χασμάται πλέον καί ένφ πλησιάζει το τέλος τής
τρίτης πράξεως, τδ δραματικόν ενδιαφέρον ακόμη δέν
ήρξατο.
Αίφνης γίνεται μονομαχία καί φονεύεται εν εκ τών
προσώπων.
— Τέλος πάντων, αναφωνεί' δ άνυπομονώτερος ίσως
τών θεατών, έτελεϊωσεν ό ένας. Δέν υπάρχει φόβος
νά όμιληση πλέον (

Ό κ. Άγαθόπουλος εξετάζει.μετ’ αδημονίας τδ ώρολόγιόν του.
— Δέν ’μπορώ νά καταλάβω, ελεγε πρδς την γυ
ναίκα του, τ! έπαβε σήμερον τδ ώρολόγιον μου, νο
μίζω, πώς θέλει καθάρισμα.
— Οχι μπαμπά, αποκρίνεται αμέσως ή μικρά Έλενίτσα, είναι πολύ καθαρόν. Τδ πρωί τδ είχα μίση
ώρα ς’ τή λεκάνη μέ τδ νερό.

εδωσε τήνδ-

Ή μαμμά. Γιατί παιδί μόυ,δ Θεός
μιλίαν είς τε παιδάκια καί
είς ταΓς γάταις, τούς
κύνας κ.τ.λ.
Ό μ ι κρ ό ς . Διά νά φωνάζουν όταν τά πλένουν.

fyt

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

X. ..

— Ήρώτησέ τις τδν περίφημου ιατρόν
ποιαν
γνώμην εχει περί τοΰ άψυνθίου.
— Κακίστην ! άπεκρίβη ό επιφανής ιατρός.
— Καί όμως ανοίγει τήν δρεξιν— Πιθανόν, αλλά νομίζω, ότι τίποτε δέν πρέπει ν'
άνοίγωμεν μέ άντικλείδας !

Ο IATPOSΚΑΤΟΠΙΝ EOPTHS
— Καλή μέρα σας
— Νά Γδω,άν

— Ώ,

καί ·γιατί

— Όχι

τήν

βεβαίως

ιατρέ,

ήλθατε, (ατρέ ;

ή μητέρα σας είναι καλείτερα.
είναι πολύ καλείτερον

— Δύναμαι λοιπάν

δπου

«Αττική» εινε άτιτλος τής νέας κατά Κυριακήν
εκδιδομένης εικονογραφημένης έφημερίοος.
Πρόγραμμα εχει τήν ανεξαρτησίαν; τοϋ πολίτικου
φρονήματος, τήν καινοτομίαν, τήν ποικιλίαν καί τδ
επίλεκτου τής ύλης. Συγκεντροι τούς διασημοτέρους
καλάμους.
’Ιδιοκτήτης Ίωαν. Νιώτης.
Διευθυντής Δ. Καλογερόπουλος.
Συνδρομαί προπληρωτέα! εν Έλλάδι δρχ.
6
»
»
έν τφ έξωτερικφ φρ. χρ.
6
Γραφεία — Όδδς Πινακωτών 22α Άβηναι.

Είς τήν θυρίδα τών εισιτηρίων τοΰ σιδηροδρόμου.
— Τδ κορίτσι σου, Κυρία μου, είναι μεγάλο. Δέν
είναι διά μισό είσητήριον.
— Μπά, καινούργιες μόδες βγάνετε, τώρα ;.. ’Από
τότε ποϋ βγήκαν οί σιδηρόδρομοι, μισό είσητήριοτής
-πληρώνω.

έδώ

έπήγαμεν

ΒΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΓ ΛΕΕΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ. Έξεδόθη τδ 13ον τεύχος. Περιέχον διπλοδν πίνακα τής
Ζακύνθου καί άρθρα άπδ τοΰ' «Ίωαννίδης» μέχρι τοϋ
«Καρναβάδ», έξ
ώς μεγαλείτερα άναφέρομεν τά
Καισαρεία, Καλλιγάς, Καλλισπέρης, Κανελλόπουλος,
Καραπάνος. Έκαστον τεύχος τιμάται έν μέν ταις Ά
θήναις λ. 80, έν δέ ταίς επαρχίαις λ.
καί έν τη
αλλοδαπή δρ, 1. Έκδόται Μπεκ καί Μπάρτ ’Αθήνας.

σήμερον;

νά τήν ΐδω.

πλέον,

είς τά

νεκροταφείο·/

σήμερον , . .

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ό δεκανεύς Καραβάνας διά νά. κάμη περισσοτέραν
έντύπωσιν εις τήν έξαδέλφην του, ένεδύθη πολιτικά
διά νά τήν συναντήση είς τδν βασιλικόν κήπον. ’Αλλά
κατά κακή · του τύχην συναντάται εκεί μετά του έπιλοχίου του, καί δια ν’ αποφυγή τα βλέμματα αυτού,
κρύπτεται όπισθεν ενός δένδρου.
Τήν έπομένην ό δεκανεύς η εον εγγεγραμμένος είς
τήν αναφοράν.
Ό λοχαγός: Δέν
λέγεις, δεκανέα, πώς συ
νέβη καί σέ είδε δ έπιλοχίας σου μέ πολιτικά;
‘Ο δ ε κ α ν <ύ ς : Τδ δένδρον, κύριε λοχαγέ, δέν ήτον άρκετα παχύ καί . . . μέ είδε.

Ή στρατιωτική μουσική παιανίζει είς τήν πλα
τείαν τοϋ Συντάγματος. Μετά τδ πέρας τοΰ τεμαχίου
πλησιάζει τις καί έρωτά ένα τών μουσικών :
— Τί κομάτι έπαίξατε τώρα;
— Το νούμερο εννέα, απαντά δ μουσικός, αφελώς.

ζ>-

W.

Grande Eptecrie a* Bar.
" Ε· J DELY ANNIS
ALEXANDRIA

μοΰ

. Ότε ό Ναπολέων ητο αξιωματικός άπλοΰς τοΰ πυ
ροβολικοϋ ετυχεν έν συναναστροφή, καθ’ ήν Πρώσσος
τις αξιωματικός καυχόμενος ελεγεν, ότι οί συμπολ,ΐται
του πάντοτε έπολέμουν ύπερ τής δόξης. ένώ
Γάλ
λοι υπέρ τοΰ χρήματος.
— Όρθώς όμιλεΐ», τώ λέγει ό Ναπολέων, έκαστος
μάχεται διά ν’ απόκτηση, ό,τι δέν εχει.

YlNS FINS OE FRANCE ETDE QRfiCE

LIQUEURS BISCUITS

Είς τδ διχαστήριον.
— Κατ^γουρούμενε, ποιον ελάττωμα σέ &φερ« έδώ;
— Δέν ητο ελάττωμα, Κύριε πρόεδρε, ήτο χωροφύλαξ.

COGNAG

LEGUMES

SECS

FROMAGES DE TOVTESSQRTES
BEKRRE DE MILLIf
PATES ALIMENTAIRES — CONSERVES

οι

-■STOUT BIERE

μεγΓξενοδοχειον
Μεταξύ τοϋ ΐατροΰ καί τής κ. Φ. ήτις πρόκειται'
νά ύποστή έγχείρησιν έπί τής κνήμης.
— Καί θά φαίνεται ή ούλή ιατρέ, μετά τήν έγχιί-

. Ή σκηνή έντδς ίπποσιδηροδρόμου.
Τδ τραϊνον εινε πλήρες. Αίφνης ανέρχονται τρεις
κυρίαι, καί θέσεως μή ύπαρχούσης, ίστανται εις τδν
διάδρομον. Εις κύριος, ό νεώτερος, θέλων ν’ άποφύγη
τό φοβερόν εθιμον, νά παραχώρηση δηλαδή τήνθέσιν
του, μειδιών καί εγειρόμενος, λέγει αύταΐς:
Κυρίαι, υπάρχει μία θέσις διά τήν πλέον ήλικιωμέ·
νην έξ ύμών.
Αί κυρίαι μένουσιν ακίνητοι καί μετά τής μεγαλειτέρας μεγαλοπρεπείας.
Ό κύριος υποκλίνεται, μειδιά καί έπανακάθηται
ευχαριστημένος

HUILE D’ OLIVE EXTRA

- ■

Γ Γίνεται λόγος δι’ έν ώρολόγιον τής Παγκοσμίου Έκθεσεως, τδ δποΓον έκάστην ώραν σημειοΐδιά μιας πιστολιάςί
■'
— Διά νά σκοΐώνη,τής.ώρ'αις του,· άναμφιβρλως,

«μητροπολιχ»

του

Μεγάλη Όδδς
Πέραν Άρ. 258.
·!; ’ '■ ">κΰΝΐτλιΙτπίργήθΛί?
καί κετε^ικώέάτόν Κατάστημα έναντι του

— Αυτό, κυρία μου εξαρταται... απο σας.

Νβόόμητοτ
■*
— Κατηγορούμενε, έκλεψες πέντε δεμάτια άχυρο,
άπό τήν αποθήκην τοϋ κατ· γγέλοντος. Τί σέ ήνάγκασε εις τούτο;
— Ή πείνα, κύριε πρόεδρε.

ί. Λ
,
■ ··.·■ '
Ε^τρ<5τρατιωτικονΙλνο.σο)ΐομείθν.,.
, .. . .. ,
Ό.Αάώδς,εξετίζει ,ενρ, νεοσύλλεκτον., .. .,
.
— Που ύ-κο^εκ.^ισίότίίΐΡχ,.
·$< , ■·,· ·.
— Είς τδν στρατώνα, Καπετάνιε, τώ απάντφ.

/<.■ <> .ί·
Εύρύχωρα καί εύάερα δωμάτια., ,.
βέα βελιΧκΜ&ηίεπί iw 4ointfiLAxai Αν'Πριγκήπο.
νήσων.
- . iAW Μ

' ΆηοήήΜ|χ ipavAt χΗου<· .φίνων; ■< ·«
το® ·Α&. Π««
θηκαύλαυ.
*

naga

.

412

Η ΦΓΣ IX

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
y4. Αίνιγμα

"Αν τό πρώτον μου θελήσησ
κατά τών παθών νάοτήοηο.
■ Ή τιμή οοο μακαρία
καί ή δόξα σΙωνία
"Αν τδ δεύτερόν μου δμωο
iic έντέλλεται δ νόμος
οέν πληρώοηί, τί προσμένεις ;
είς τήν φυλακήν έμοαίνεκ.
Είμαι όνομα τδ δλον
καί ούχί έκ τών δυσκόλων
μέ εύρίοκεις είς τδν κλήρον
μεταίύ τών καλογήρων.
yjS· Αίνιγμα

Κακούργος μάνας είμαι γιδς.
καί τέκνου τοΰ Ήλίου '
άν μέ φιλήση ή μάνα μου
στερούμαι πιά τοΰ βίου.
Τβ Γρίφος

Οί Πε υ ς φιντίΐ 26α τδν πα ά μον.
yy Γ^ος

Ωε δ= ιτωαε Φαί βρετί.
78. Γρίφος

ίου κατά κληθΐ πυίον τον φ σου.
y». Γρίφος
δΐΐθ αηθί εφτη χηανός τί δΐ υγαπίί.

Σαγιιχα

Β. I. Πρώτοπαπβς.

ΛΤ2ΕΤ2 wrfflrrmm iwism
21ου ΤΕΥΧΟΥΣ

64- Περί—κλείς = Περικλής
Έλυσαν αυτό δ χ. Γεώργιος Δ. Ίατρίδης έκ Λαρίσσης, δ X. ’Αλέξανδρος Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών, δ
χ. Δ. Πατρίκιος έχ Πειραιώς, ή Δίς Κιχή Μερλοπού
λου έχ Πειραιώς, ή Δίς Φοφώ Στουρνάρα έκ Καλαμών καί δ χ. Άνδρέας Βουλγαρίδης έχ Βουκουρεστίου.

S3· Όχαιρύς εινε ώραίος
Έλυσαν αυτό δ χ. Γεώργιος Δ. Ίατρίδης έχ Λαρίσσης δ χ. Άλέξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών, δ χ. Δ.
Πατρίχιος έχ Πειραιώς, ή Δίς Φοφώ Στουρνάρα έχ
Καλαμών, δ χ. Άνδρέας Βουλγαρίδης έχ Βουκουρε
στίου καί δ κ. Β. Πρωτοπαπάς έχ Σαγεικων.
Ό ήλιος καίει

λυσαν αυτό πάντες οί προηγούμενοι.
67. ΊΙ κόλασις εινε τρομερΔ

Έλυσαν αΰτό πάντες οί προηγούμενοι.
*
Ταύπ
άρ. 60, 61, 62 χαί 63 έλυσε χαί δ χ. Π.
Π. Χαντζάχος έξ Οΰστλαμπά.

ΟΙΝΟΗΝΕΥΜΑ’ΓΟΠΟΙΕΙΟΝ

Γ· X A Τ Ζ Η Γ Είΐ ΡΓ IΟ Υ
ΤΝΚΚΑΑΑ 8KSSAAIA2
Κατασκευάζονται δλα τά είδη τών ποτών, Ιδίως
κονιάκ,ούζο, ροείον καί ρούμιον άρίστης ποιότητος.
Κατανάλωσις χον.δρικώς καί λιανικώς.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
ΜΕΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΛΑΙΜΟΔΕΤΩΝ
ΔΡΑΚΟΥ Γ ΔΡΑΚΟΥ

ΕΝ ΣΥΡΩ'ι

Πώλησις λιανιχώς χαί ,^ονδριχώς. ’Χρώματα, τά
πωνες, ύποχάμισα χαί χοχλάρα, χειρόκτια, ράβδοι,
όμβρέλλαι, καθίσματα Βιέννης, βοΰρτσαι, -παιγνίδια
παίδων,· χαρτοφυλάκια, -σιγαροβήχαι, σπόγγοι, .σοκο
λάτα, μπισκότα, κονσέρβαι καί διάφορα άλλαψιλλικά.
Εις τιμάς μέτριας. ΙΙεριποίησις έκτακτος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥ2ΕΠ2,,
Π. Σ. Πάτρας. Σας άπεστείλαμεν ταχυδρομι·χώς κείμενα αγγλικά πρός μετάφρασιν, — Κ. Ε. Δ.
Σΰρ ον. Αί λύσεις τών πνευμ. άσκήσ. δέν λαμβά—
νονται ύπ’ δψιν,άφοΰ δέν εισθε συνδρομητής τοϋ πεοιοδιχοΰ μας. Μόνον οί έν τη αυτή οίχογενείμ λύται.
εχουσι τό τοιοΰτον δικαίωμα. — I. Κ. Ό δ υ σ σ ό ν.
’Αντιπροσωπείαν του φίλου σας βιου,ηγάνου διά τήν
Διεθνή έχβεσιν δεχόμεθα,, ταχυδ. γραφομεν.—Μ. X.
Σ. Ά θ η ν α ι (;). Διηγημάτιόν σας έλήφθη. Δυστυ
χώς δέν ένεκρίθη πρός δημοσίευσιν, τούς δε πρός' τοΰτο
λόγους παραθέτομεν διά νά λάβωσι καί άλλοι ιδέαν
τινά τοΰ διηγηιχατογράφειν. Καί έκ πρώτης άναγνώσεως άντιλαμβανεσθε απλώς μίαν ατελή πλοκήν, ένώτό ύψος, τό ύφος δπερ χαί εις τό ατελέστερου θέμα
δύναται νά δώση ζωήν καίχάριν είς τό διήγημά σας,
εινε μηδαμινόν. Αί προτάσεις σας μικραί καί άνευ
δυνάμεως καί ύψους. Λάθη δέ ώς πρός τήν άλήθειαντών διηγουμένων, άπειρα. Π. χ. Πώς εινε δυνατόν,,
μία -κόρη ωραιότατη, δεκαοκταέτις και δή καλλίστης
οίχορενείας, μόνη νά ερχηται. ε’ις περιπάτους καί
. τόσον μακρυνούς και μάλιστα σιδηροδρομικώς καί να
κάθηται εις κεντριχώτατον καφφεΐον, μέσφ κόσμου
άπειρου καί δπερ σπουδαιότερου ν’ άναγίνώσχη μικρόν
τι βιβλιάριου. Καί νά εΐπήτε, δτι δέν έφοβεΐτο μήπως
τή συμβή τίποτε; Αλλά, καθώς μάς ιστορείτε, τή
συνέβησαν πλεϊστα δσα. Καί λιπόθυμε? κατόπιν μιάς
αυτοκτονίας, λαβούσης χώραν έν ύπαίθρφ, παρά τό
χαφφεΐον καί είς μίαν τοιαύτην ώραν έν τώ μςσω τό
σον κόσμου 1 Καί μεταφέρεται είς οικίαν νέου ιατρού
χαί μένει μόνη της εις τό αΰτό δωματίου μετ’ αύτοΰ,
μόνη 1 Καί έξυπνμ καί ουδόλως ταράσσεται διά τό.
τοιοΰτον, εύρισκομένη είς τοιαύτην θέσιν χα.ί έξηπλωμένη έπί τής κλίνης καί αρχίζει ομιλίαν μέ τόν ια
τρόν ! κ.τ.λ. κ.τ.λ. Τό διήγημά θέλει τόσην προσο
χήν, όσην καί έν επιστημονικόν άρθρου. Τό διηγεισθαι
έστί συγγράφειν. Καί τό συγγράφειυ εξαρτάται έκ τοΰ ·
έπίστασθαι. Μή άπελπίζεσθε.— Γ. Κ. ’Οδησσόν.
Δελταρίου έλήφθη. Έχει καλώς. Άναμένομεν άμφότέρα ευχαρίστως.— Γ. Τ. Δ ο υ ρ β ά ν-Ν α τ ά λ η ς.
’Επιστολή έλήφθη. Σάς ένεγραψαμεν ήδη αύτόθι.ώΐ .
καί διευθ. Ξενοδοχείου. Έστείλαμεν και γραμματό' σήμα. Άναμένομεν νεωτέραν.—Άδ. Β. Κ α 6 α κ λ ή..
’Επιστολή καί χρήμασα έλήφθησαν. Εύχαριοτοΰμεν
πολύ. Ταχυδρομικώς γράφομεν —Δ. Σ. Κ ω ν.σ τ α ντσαν. Επιστολή καί φωτογραφία έλήφθη. Άναμέ
νομεν καί έτέρας.—Η. Μ. Α. ’Ιερουσαλήμ. Ε
πιστολή καί συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Γρά
φομεν.— Θ. Κ. Μελίτην. ’Επιστολή μετά περιε
χομένου έλήφθη. Άπηντήσαμεν ύμΐν.— Κ. Δ. Μ εσολόγγιον. Δώρου σταλήσεται ύμΐν προσεχή έβ—
δομάδα, καθόσον ταΰτα στέλλονται!_κατα σειράν εξαχθέντων λαχνών καί πληθώρας αποστολών.-—

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταατηυάτων ’Ανίατη Κωναταντινίθον

