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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

“ΦΓΣ1Σ,, έργον άποζλειστ'.κώς οικογενειακόν, ηθικόν καί εκπαιδευτικόν, σκοπούν 
τήν πραγματικήν μδρφωσιν καί μετάδοσιν ύγιειών ψυχωφελών γνώσεων, δημοσι

εύει έκάστοτε τά ζωτικότατα καί μάλλον ενδιαφέροντα άρθρα, άνακοινοι τά μάλλον τερ
πνά καί κοινωφελή νεώτερα τής προόδου ζητήματα, μεταδίδει δέ καί τάς έπιτυχεστέρας 
φιλολογικά; διατριβάς, πάντα ταΰτα συνοδευομενα έκάστοτε ύπδ καλλιτεχνικών καί ωραίων 
εικόνων καί σχημάτων.

Πρδς τούτοις δέ τό ήμέτερον σύγγραμμα 3αδιζον συνςυδά τή προόδω καί αναπτύξει 
τών τεχνών καί έπιστημών, τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας, θέλει αναδημοσιεύει έκ 
τών σπουδαιότερων ευρωπαϊκών καί αμερικανικών έργων άπάσας τάς σχετικάς καί οικο
γενειακά; ωφελίμους γνώσεις, επιστημονικά παίγνια, ιατρικός συμβουλάς, τεχνικός καί 
χημικάς ανακαλύψεις, πνευματικός ασκήσεις καί ό.τι άλλο νεώτερον ή πρόοδος καί άνά- 
πτυξις τοΰ ανθρώπου ήθελε φέρει εις φώς. Έν τέλει δέ ούδέν θέλει παραλείπει, δπως 
τέρπη καί διδάσκη τούς έαυτής άναγνώστας.

Αί συνδρομαί άρχοντα·, άπό τής ΙΤΛ έκασ... r 
χρηματικός αξίας, τραπεζικά γραμμάτια τοΰ τοπου 
έν γένει εις αξίας πάσης φύσεως καί παντός έθνους.V 0» * f ’ Ν . . - “, - ·Ζ-υνορομηται γίνονται οίκτοι και κατα τομους, απΛους η χρυσοοετους, 
έκάστου έτους τής «Φύσεως».

Οϊ συνδρομηταί τής «Φύσεως» συμμετέχουσι τής κατ’ έτος ένεργουμένης έκκυβεύ- 
σεως 200 κλήρων, λαμβάνοντες άριΟμδν λαχείου έπί τής άποδείςεώς των. άμα τή κατα
βολή τής συνδρομής των.

Ί1 ΔιεύΟυνσις τής «Φύσεως» αναλαμβάνει 
έαυτής έν τώ έξωτερικώ συνδρομητών

Αιτήσεις πρός έγγραφήν συνδρομητών καί 
πρδς τήν ΔιεύΟυνσιν τής «Φύσεως». είς 'Αθήνα 
δρομητών αύτής καί πρακτόρων.

Έν ιδιαίτερα στήλη ύπδ τόν τίτλον « Βιβλιοκρισία» δημοσιεύεται έκάστοτε ή κρίσις 
τής ΔιευΟύνσεως περί έκάστου νεωστί έκοιοομένου βιβλίου, άποστελλομένου αύτή.

Ειδοποιήσεις εμπορικών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται εις τό τέλος έκάστου τεύ
χους τής «Φύσεως» έπί ιδιαιτέρα συμφωνία. Ούχ’ ήττον έκαστος συνδρομητής χαίρει τό 
δικαίωμα τής οημοσιεύσεεος μιας αγγελίας οωρεάν.

Πας συνδρομητής είναι άτομικώς υπεύθυνος δια τήν 
εύΟυνσις τής «Φύσεως» είναι ηθικώς καί νομικώς ύπεύΟυν 
ολοκλήρου τοΰ έτους. Συνεπώς πάντες οί συνδρομηταί δικαιούνται νά 
τοϊς έλλείπουσι προς καταρτισμόν τοΰ ετησίου τομου των.

Πας συνορομητής έγγράφων ένα νέον συνδρομητήν, λαμβάνει έν ί 
μίαν τύχην, λαχεΐον τής αρχαιολογικής Εταιρείας. Ό γράφων 2 — 3. λαμβά 
δύο μεγάλας φωτογραφίας ’Αρχαιολογίας. Ό έγγράφων 4— 5. έν άργυροΰν ώρολόγιον ή 
άντικείμενον αξίας 20 δραχμών. Ό έγγράφων 6— 10 λαμβάνει τήν φωτογραφίαν του είς 
φυσικόν μέγεθος καί δ έγγράφων πλείονας. λαμβάνει τό νέον τετράτομον όγδοηκοντάοραχ-

• επιθυμεί ίσης άςίας. 
αντιτίμου.
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τήν έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας τών 
άρκεϊ νά καταβάλ/ονται τά έξοδα καί τέλη.

πληροφοριών απευθύνονται κατ' εύΟεϊαν 
ή καί οιά μέσου τών κατά τόπους συν-

συνδρομήν του, δπως καί ή Δι- 
νά συμπλήρωσή τδν τοίχον 
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TCJXCU 

|*W  

ί·

ρ’.κόν βιβλίον ή
':άνει αίαν ή

J» 
φυσικόν μέγεθος καί ό έγγράφων πλείονας. λαμβάνει τό νέον τετρατ 
μον ελληνικόν λεξικόν τοΰ κ. Άνέστη Κωνσταντινίδου ή 5.τι άλλ 
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Φ· ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 
Διευθυντή τήο «Φύσεωο» Άθήνηοιν.

εύρύν ορίζοντα κα! τό αχανές άπαστράπτον 
έκ λαμπρότητος ούράνιον χάος.

Ό δόκτωρ έν ταϊς συζητήσεσιν αύτοϋ 
συνέχεε πάντοτε τά διάφορα ποικίλα θρη
σκεύματα κα! θεοκρατικά συστήματα, άτινα 
έν άπάσαιε ταϊς χώραις έπ! μακρόν έξυπηρέ- 
τησαν τάς πεποιθήσεις τών λαών, χωρίς καί 
νά τάς οιαφωτίσωσι. μετά τοϋ θρησκευτικού 

νοούμενου Θεϊσμού. Μή ών δέ χριστιανός, 
ένομιζετο ή μάλλον παρείχε τό δικαίωμα νά 
τόν νομίζουν ά$εον.

Συχνάπς λοιπόν συνεζήτει μετά τοϋ ά- 
στρονόμου. δτε ημέραν τινά τόν εύρεν άνα- 
γινώσκον α τήν «Π α ν α γ ί α ν τ ή ς Λ ο ύ ρ- 
δ η ς » ι *)

— ΙΙώς, τώ λέγει έκπληκτος, σύ άναγι- 
νώσκεις τοιαύτα βιβλία;

— Άναγινώσκω όλίγον άπό δλα, τώ άπε- 
κρίθη ό αστρονόμος, τοϋτο δέ μοι έκίνηοε 
τήν περιέργειαν,-διότι εΐναι τό τρις τρίακο- 
σιοχιλιοστόν έΐναι δέ τό ρεκόρ τής τύπο 
γραφίας άπό τής άνακαλύψεως ταύτης.

.-ρ._--- , t
δ,τι συμβαίνει είς τήν Λούρδην εΐναι τό αύτό 
δπερ συνέοαινε πρό δύο χιλιάδων έτών είς 
τόν ναόν τοΰ Ασκληπιού, έν Έπιδαύρω; Ή 
αύτή εύπιστία, τά αύτά νευρικά φαινόμενα, 
ή αύτή διατήρησις τής λαϊκής δυσειδαιμονίας 
ύπό τοΰ κλήρου, τά αύτά τοϊς αύτοϊς άπό 
καταβολής κόσμου καί έντεϋθεν;

— Ό κληρικός ζήλος είσεχώρησε παντοϋ. 
φίλε ιιου, καί άκριοώς διά τοϋτο πάς ένάρετος

ΙΙρό<· τονς ήμετέρονς άναγνώιϊτας.
Άπό Τοϋ παρόντος ψύλλου είσερ^,ό 

μενογ εις τό ι5 έτος τής “ΦνΟεως,, ή
τοι είς τό Ε'. τής τρίτης Περιόδου, 
σπεύδομεννάέκψοάάωμεν τάς εγκαρδίους 
ήμών εύχαριστίας πρός άπαντας τοϋς 
ήμετέρους συνόρΟμητάς οϊτινες τοσούτον να τβς rw_ ... ,r (____
προθύμως καί εύγενώς συνέδραμαν ύμας αύτ£)- α|οθήρατος κα; ρετά τοϋ καθαοοΰ έν- 
ήθικώς και ύλικώς εις τήν έξακολούθησιν *'  .................
έργου τοσοΰτον έπιπόνου, όσον καί ψυ
χωφελούς καί έλληνοπρεποΰς. ίποσχό- 
μεθα δέ καί πάλιν, ότι θέλομεν μετά τοϋ 
αύτοϋ-ζάλου καί πλειοτέρων έτι θυσιών 
πνευματικών καί ύλικών συνεχίσει τήν 
έκδοσιν τής “ΦύΟεως,, καί έν τώ μέλ- 
λοντι, ποικίλλοντες έτι καί πλουτίζοντες 
αύτήν διά πλειοτέρας καϊ τερπνότερος 
καί διδακτικωτέρας ύλης, καθιστάμενοι 
ούτοι μάλλον εύάρεστοι καί χρήσιμοι τοϊς 
ήμετέροις άναγνοίσταις.

’11 Juvdvvoti

Η ΙΙΙΙΤΙΙ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥ
Ίαιρυς καί άατρυΐ'ό/ioc. — Τί περί οϊ»· άιϊφω- 

πίνωΐ’ όαξασιώε δοζόζουηιν οί·ιοι.
Ζ ΔΟΚΤΩΡ Βερνάρδος έν ταϊς πρός 

τάς έξοχάς έκδρο^ιαϊς αύτοϋ. ήρ- 
z* χετο ένίοτε είς την οικίαν τοϋ φί- 
/ \ λου του άοτρονόμου Γιτσιλάνου, 

Β» ένθα καθήμενοι έν τώ εΰρεΐ τού- 
του εξώστη,αυνεζήτουν έπί μακρόν 
ώς παλαιοί φίλοι καί συνάδελφοι έν 

•Γ* 1 τή φιλοσοφία κα! έπιστήμη περί ποι- 
• κιλών μεταφυσικών κα! αστρονομι

κών ζητημάτων, έχοντες πρό αύτών ώραϊον

στρονόμου. οτε ημέραν τινα τον 
γινώσκον α τήν « ΓΊ α ν α γ ί α ν τ ή ς Λ ο ύ ρ- 
δ η ς » I *)

— ΙΙώς, τώ λέγει έκπληκτος, ού άναγι- 
νώσκεις τοιαύτα βιβλία;

— Άναγινώσκω όλίγον άπό δλα, τώ άπε- 
κρίθη ό αστρονόμος, τοϋτο δέ μοΐ έκίνηοε 
τήν περιέργειαν,-διότι εΐναι τό τρις τρι’ακο- 
σιοχιλιοοτόν έιναι δέ τό ρεκόρ τής τύπο 
γραφίας άπό τής άνακαλύψεως ταύτης.

— Δέν νομίζετε, ύπέλαβεν ό ιατρός, οτι 
ό,τι συμβαίνει είς τήν Λσύρδην εΐναι τό αύτό 
δπερ συνέδαινε πρό δύο χιλιάδων έτών είς 
τον ναόν τοΰ Ασκληπιού, έν Έπιδαύρω; Ή 
αυτή εύπιστία, τά αύτά νευρικά φαινόμενα, 
ή αύτή διατήρησις τής λαϊκής δυσειδαιμονίας 
ύπό τοϋ κλήρου, τά αυτά τοϊς αύτοϊς άπό 
καταβολής κόσμου καί έντεϋθεν;

— Ό κληρικός ζήλος είσεχώρησε παντού, 
φίλε μου, καί άκριοώς διά τοϋτο πας ένάρετος 
καί λογικός άπορεΐ τί νά πιστεύση.Ή άπατη

(*)  Πόλις γϊλλιχή ιχεταξύ δύο όρέων, γνωστοτάτη 
ώς τόπος προσκυνήσεως, άο’ δτου τώ 1858 έπεφά·/·») 
ένταΰβχ ή ΙΙχνϊγία ε’ιςτήν 14έτι£χ Βερνχδέττχνϊου- 
διροϋ και ά·ά6λυσε θαυματουργός πηγή, ύπέρ τήν ό

ποιαν άνηγέρΟη ώραϊος ναός.
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δεσπόζει εις όλα καί όμολογήσωμεν,ότι καί ή 
άνθρωπότηε αύτή άρέσκεται νά πλανάται. 
"Ιδετε μετά τον γαλλο-γερμανικόν πόλεμον 
οί ίερεϊς πόσον έπιτηδείως διέδωκαν, ότι αί 
πόλεις, άς οί Πρώσσοι δεν κατέλαβον έπρο- 
στατεύθησαν ύπο τής Παναγίας, καί όποιαν 
λατρείαν καί άναθήματα οί τών μερών έκεί 
νων εύλαόεΤς προσέφερον τοϊς ναοϊς. Έν τού 
τοις πάντες γινώσκομεν, διατί οί πρώσσοι 
δεν κατέλαβον τάς πόλεις ταύτας Αί άπλοι 
καί αυται δυσειδαιμονίαι ύφίσταντο καί εις 
τούς θρόνους τής προφήτιδος Σιβήλης.Άλλ' 
αί πλαναι αύται ούδόλως μι ’ έμποδίζουσι να 
πιστεύω εις τόν απόλυτον καί άδιάφθορον 
Θεόν τού 'Ιησού, τού Άγιου Παύλου, τού 
Πλάτωνος, τού Μάρκου Αύρηλίου τοΰ Κε- 
πλέρου. Νεύτωνος,'Πασκάλ, Λιναίου, Οόγ- 
γώ. ούχί μάλλον τής πλάνης τών οπαδών 
τοϋ Βούδδα, του Όσίρεως, τοϋ Διός, τοϋ 
Τεύτωνος(*ι  καί τόσων άλλων φαντασιωδών 
θεοτήτων. Ό άγνωστος κεΐται ύψηλότερον.

, ( ) Γεύτων. Ονομα τοϋ πρωτίστου θεοϋ παρά τοΓς 
σ?ζαιο<; γερμανοϋς, εις Sv εθυον ανθρώπους.

(J ^“®,Τϋχατ!Χ<’ί μέγας γεννηθείς έν Βασιλεία τώ
*· " η*· ®πο®α,',<"ν εν Πετρουπόλει τω 1783, έν ήλι- 
χιςι 59 ετών, τήν όρασιν στερηθείς.

— Η πίστις είναι αίσθημα, δεν είναι έπι- 
στήμη. Ο Λαλάνδ καί ό Λαπλάς ήσαν άθεοι, 
ένώ σείς εϊοθε ποιητής.

— Αγαπητέ μοι δόκτωρ. ό αστρονόμος, 
οστις δέν βλέπει ή κόσμους καί άποστάσεις, 
δεν αμφιβάλλει περί τής πραγματικότητας, 
καθόσον ή πραγματικότης αυτή είναι ή παγ 
κόσμιοε ζωή. άκτινοβολοϋοα έν τώ κενώ διά 
μέσου τήε αίωνιότητος. Άρνούμενοι τή έπι 
οτημη τό ποιητικόν αίσθημα, άγνοοϋμεν τήν 
καρδίαν τών σοφών καί ούτε τόν Κέπλερον 
ούτω γνωρίζομεν. ούτινος αί έξάροεις ε’ισί 
Τοσοϋτον ύψηλαί, ούτε τόν Λινναϊον, οστις 
«τήν σκιάν τοΰ Θεού έβλεπε διερχομένην 
προ τής εΐκόνος τής φύσεωε» ούτε τόν Εύ 
ληρον.(*ι  όστις συνεβούλευε τοϊς έπισκόποις 
νά διακηρύττωσι τά θαυμάσια τοϋ ούρανοΰ. 
ούτε τόν Πασκάλ. όστιε έχάνετο εϊε τούς 
κόλπους του άπειρου, ούτε τόσους άλλους 
σοφούς πάσης άποχρώσεως. Άναντιρρήτως 
δέ ύπήρξαν καί ύπάρχουσιν έτι, ίδια την σή 
Εν ^σοφοί, απολύτως σκεπτικοί καί τόσον

1 ώς τό νεκρόν ξύλον ύπάρχουσιν άλλοι 
άντιχριστιανικοί, έκ προθέσεως, κατά τών 
θειων- άλλοι δέ, οϊτινες έξασκοϋσι τήν έπι 
στήμην των ώς μεταπράται καί μή θεωροϋν- 
τες ώς σκοπόν τοϋ βίου ή τό χρήμα, τάς 
θέσεις καί τάς τιμάς. Τί δέ τούτο άποδει- 
κνύει; Οτι ή έπιστήμη καταπνίγει αύτούε 
έν τώ μεγαλείω της. * *·

Ή επιστήμη είναι ή ύπερτάτη έμπνευσις, 
καθόσον άπείρως μεγαλύνει τούς ορίζοντας 
τήε ήμετέρας σκεψεως. Ή συγκίνησις τής 
ψυχής πολύ διαφέρει εϊε τον έννοοϋντα την 
άπομονωσιν τοϋ ανθρώπου έν τω μέσω τοΰ 
έκ δισεκατομμυρίων κόσμων κατωκημένου α
περιορίστου χάους άπό τον μη βλέποντα ά 
πέναντί του ή μικρά σπινθηροβολούντο σημεία 
έν τώ ούρανίω θόλω. Βλέπετε δεν ύπάρχει 
σύγκρισις μεταξύ των δύο παρατηρητών.

Ή τοϋ ούρανοΰ μελέτη ύψηλοτέραν καί 
καλειτέραν περί τοΰ Θεοϋ ιδέαν ένέχει ή άπαν- 
τεε οΐ μέχρι τοϋδε ανθρώπινοι ορισμοί. Τό ά
πειρον άποδείκνυσι την θειότητα. Άλλα, α
κούσατε- όΘεδετών αστρονόμων δέν δύναται 
να ή καί ό Θεός τών πολέμων, τοϋ Φιλίπ
που Β ., τοϋ Μωάμεθ κτλ. καθόσον δεν χύ
νει αίμα, ούτε έν όνόματι τοϋ σταυρού, ούτε 
έν όνοματι τήε ημισελήνου, ούτε άγει πρόε 
τά ιερά δικαστήρια, ούτε καίει τούε αιρετι
κούς. ούτε έπιδοκιμάζει τάε τού Άγ. Βαρ
θολομαίου σψαγάς ούτε καταδικάζει Κοπερ- 
νίκους καί Γαλιλαίους Διότι είναι ή ύπερ
τάτη δικαιοσύνη καί ένευδια αναμάρτητος έν 
τή άγιωτάτη αύτοϋ αίγλη.

Αί μικροπρέπειαι αύται άναστατοϋσι τό 
πνεύμα μου Θά ήμην Χριστιανός εις τήν 
έποχήν τών Σταυροφοριών, όπόταν εις τήν 
φωνήν τοϋ Πέτρου 'Ερημίτου, όλοι αί καρ- 
οίαι έπαλλον διά τήν κατάκτησιν τού τάφου 
τού Χριστού, όπόταν ό βασιλεύς “Αγιος Αου- 
δοοΤκος διά τήε άγαθότητος καί τήε εύσε- 
βείας αύτοϋ συνεόόλιζε τήν ψυχικήν κατά- 
στασιν τών πιστών, όπόταν τέλος έν τή ά- 
κτινοβολία τής Θείας πίστεως έθυσιάζοντο οί 
άνθρωποι,διότι είχον πεποίθησιν εις τήν άπο· 
λαυσιν τοϋ ούρανοΰ. Θά ήμην τέλος Χρι
στιανός μετά τών μαρτύρων τών κατακομ
βών· ναι, μετά τοϋ Άγιου Παύλου καί τό
σων άλλων μεγάλων καί ύψηλών καρδιών 
άλλ’ ούδέποτε μετά τών καταδίκων τοϋ Γα
λιλαίου, μετά τών καταδικασάντων έπισκόπων 
εις Θάνατον τήν Ιωάνναν δ’ Άρκ, μετά 
τών συγχρόνων ψευδοπροφητών καί ψευδο- 
θεολόγων τέλος!

— Αλλά, ύπέλαβεν ό δόκτωρ, ήδύνασθε 
νά ήσθε χριστιανός μετά τού Ναπολέοντος 
καί τής έκκλησιαστικής συμβάσεως τοϋ βαοι- 
λέωε Φραγκίσκου 1

— Θέλετε νά εΐπητε. ότι ή θρησκεία δύ
ναται νά θεωρηθή ώς χρήσιμός τις κοινωνική 
όργάνωσις διά τά χρηστά ηθη καί τήν ήσυ- 
χον λειτουργίαν μιάς κυβερνήσεως. Συμφωνώ 
καί τούτο είναι γενικώς αποδεκτόν. Οί ιε
ρωμένοι. οί ανώτεροι κληρικοί, ή έκκληοια- 
στική εύπείθια κτλ. εΐσίν άναγκαΤοι αρωγοί 
τής έξουσίας, ή δέ χριστιανική έκπαίδευσις 

τών τέκνων συγκροτεί αύτά έν τή έκπληρω- 
σει τού καθήκονος. Αέγουσιν : Εϊμεθα κα
θολικοί έν Γαλλία διαμαρτυρόμενοι έν Αγ
γλία, μουσουλμάνοι έν Αίγύπτω βουδδισταί 
έν ’Ιαπωνία καί Κίνα, ώς Θά έλέγομεν: ΤΩ 
μεν καλοί πολίται καί ύπακούωμεν τοϊς νό- 
μοις. Άλλά δι ’ έμέ ή θοηοκεία δέν έγκειται 
εις ταϋτα. Πρόκειται νά εϊμεθα ειλικρινείς. 
Ούδόλως δ ’ ύπολείπτομαι τόν μεταοαίνοντα 
εις τούς ναούς προς έπίδειξιν, θήραν προι- 
κός ή δι' έμπορικας ύποθέσεις. Ή Θρησκεία 
δέον νά ϊοταται ύψηλότερον πόσης κοινωνι
κής έκτιμήοεως. Τό Θρησκευτικόν αίσθημα 
έγκειται έν τή έπινεύσει τής ψυχήε προς 
τήν άλήθειαν, έν τώ πόθω τοϋ γνώναι τάς 
μελλούοας ημών τύχας έν ταΐς πνευματικαΤς 
τέλος πεποιθήσεσιν, άς ή έπιστήμη μάς παρ
έχει. Καί έπειδή δύο άλήθειαι δέν είναι δυ
νατόν νά ήναι καί άντίθετοι άλλήλων, δέον 
ή πίστιε ημών νά συνάδη πρόε τό γνωστόν 
καί ίδια πρόε ό.τι γινώσκομεν περί τής δη 
μιουργίας τοϋ σύμπαντος

Δέν σάς ομιλώ δέ ποσώς ώε θεόσοφοε, α
γαπητέ μοι δόκτωρ, άλλ' ώε επιστήμων καί 
διότι πιστεύω, ότι αύτή ή θεωρία τής φύσεωε 
άποδείκνυσι τήν ύπαρξιν ένόε ίθύνοντοε 
πνεύματος «Ούδαμοΰ δέ.ύπάρχει τύχη. 
"Εκαστον φαινόμενον είναι αποτέλεσμα αί- 
τίαε.

«Τά έκδηλούμενα γεγονότα, αί φωλεαί 
τών πτηνών, τό Θράσος τής μητρός, ή έκ- 
κόλαψις μιάς μυίας ή χρυσαλΐδοε, ή γάλου 
χία ένός άρνίου, ή άμοιβαία έλέις τών γε 
νών. ό οργανισμός τού άνθρωπίνου σώματος, 
κτλ.τά πάντα άποδεικνύουσι σκοπόν ή σχε
δίάν τι έν τή ύπαρχούοη καταστάσει τών γή
ινων πραγμάτων.

«Τό άπειοον τοϋ ουρανίου χάους, ο ανα
ρίθμητος άριθμός τών ήλιων καί συστημάτων, 
μαρτυροϋσι μεγαλεΤον, προ τού όποιου ο άν
θρωπος ούδέν άλλο είναι ή άτομον.

«Ή δικά ιοσύνη ενυπάρχει έν άπάαη τή 
ούρανία μηχανική· ούδέν δέ λάθος δύναται νά 
είοχωρήση έκεΤ.

«Ή ιστορία τοϋ γη'ί’νου βίου, άπό τών 
άρχαιοτάτων γεωλογικών έποχών μέχρι τών 
ημερών μας έμφαίνει βαθμιαίαν καί σταθερόν 
τήν πρόοδον. Ή πρόοδος δ’αυτη είναι 
νόμος, εις δν άπασα ή φύσις ύπείκει. Ό 
δέ νόμος ουτος ύπόκειται εις άναμψίλεκτον 
διανοητικήν διάταξιν.

«Τά μαθηματικά ή γεωμετρία, ή φυσική 
ή οπτική, αϊτινες διά τύπων έκφράζουοι τήν 
καταστασιν τών ύπαρχόντων πραγμάτων, α- 
ποδεικνύουσιν άλλως μίαν διανοητικήν όργά- 
νωσιν τοΰ σύμπαντος.

« Ή τού μετράν καί άφαιρεϊν δύναμις ή- 

μών, τό πρόε τό δίκαιον ή άδικον αίσθημά 
μας, τό αληθές καί τό ψευδές, ή διάκρισις 
τών έντυπώσεων κτλ. δέν είναι δυνατόν νά 
ήναι απλά αποκυήματα τής έγκεφαλικής λε- 
γομένης χημείας. Ό ψυχικός κόσμος έχει 
τοσαύτην βεβαιότητα ύπάρξεως όσην καί ό 
ύλικός».

Ούτως ώμίλει ό αστρονόμος φιλόσοφος, 
χωρίς νά διακόπτη αύτόν ό δόκτωρ. Έν τού 
τοιε ουτος πολλάκις έξεδήλου σημεϊα τινά 
ανυπομονησίας.

— Φίλτατέ μου τώ λέγει αίφνης, μόλις 
έλαβε καιρόν καί μετά τίνος ύφους καταφοο- 
νήσεωε, έν τούτοιε δέν επιτρέπεις εϊε τήν 
σύζυγόν σου νά μεταδαίνη εις -τήν έκκλη— 
σίαν ;

— Καί διατί όχι, άν αυτή έπιθυμή ; Είναι 
καί τούτο σύμβασιε, ώε και πάν άλλο, άπε- 
κρίθη ό άστρονόμος.

— Βεβαίως ύπέλαόεν ή σύζυγος τού α
στρονόμου, μόλις ήδη είσερχομένη καί οδη
γούσα τήν ύπηρέτριαν μετά τού τεΐου, αί 
πλεΐσται γυναίκες μεταβαίνουσιν εις τάς έκ- 
κληοίας καί όδηγοϋσιν έτι τάς θυγατέρας καί 
τούς υιούς αύτών, παρά τήν αντίθετον γνώ
μην τών συζύγων των, οϊτινες φρονούσι τά 
άντίθετα. Καί τούτο ακριβώς έπι πολύ έτι 
θά έμποδίση τήν'-πρόοδον τού κόσμου. Οί δέ 
φιλόσοφοι εις τό κενόν πλήττουσιν, άφοϋ αύ
ται τοϊς καταστρέφουσι τό έργον. Καί δή 
καταφρονούσι τόν άνδρα, ουτινος τό όνομα 
ύπερηφάνως θέλουσι νά φέρωσιν.Οί δέ ιερείς 
γνωρίζουσι τούτο καί ύπερόχως γελώσι.’Αλ
λά, δέν συγκαταλέγομαι μετά τών γυναικών 
τούτων έγώ καί έάν δέν έξετίμων άρχήθεν 
τά φρονήματα τοϋ άνδρός μου καί δέν ήκο- 
λούθουν αύτά, ήδη βεβαιωθήτε, θάεύρισκόμην 
προ τού άπροχωρήτου. Ό έρως καθιστά τούς 
άνδοας γελοίους, αδυνάτους καί άνοήτους καί 
διά τούτο ή γυνή καταπίπτει καί τό γένος 
δέν προοδεύει Ή γυνή, Κύριοι, δέον νά η 
άνωτέρα τοϋ άνδρός έν τώ προς αύτόν έρωτί 
της·— Βλέπεις, ύπέλαβεν ό άστρονόμοε, ει- 
μεθα περί τούτου καί οί τρεις σύμφωνοι. ‘Η 
γυνή, όπόταν πρεσβεύη τήν θρησκείαν τοϋ 
άνδρός της. οίαδήποτε καί άν ήναι, ή κοι · 
νωνία προοδεύει καί ό άνθρωπος έκτελεϊ τόν 
προορισμόν του.

— Ούδεμίαν περί τούτου άντίρρησιν έχω, 
άλλά δέν έννοώ διατί ό τά εναντία τούτων 
φρονών άνήρ, ν’ άφίνη τήν γυναίκα του νά 
βαδίζη τήν έτέραν οδόν.

— Άς πίωμεν πρώτον τό τέϊόν μας καί 
μετά τούτο έξακολουθοϋμεν τήν ουζήτησιν. 
έπεΐπεν ό άστρονόμος.

("Επεται τό τέλος)
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ΓΪΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΒΑΜΩΝ

Έν τώ νοσοκομείω τών νοσημάτων 
τοϋ νευρικού συστήματος, είδομεν παρά
δοξον σύμπτωμα ύστερικής συστολής, 
παρά τινι έκστατική.

Προύκειτο περί νεάνιδος. ύπό θρη
σκευτικής μανίας κατεχομένης, ήτις έ- 
λάμβανε τήν στάσιν τον Χριστού έπι τοϋ 
στανροΰ- έπί πλέον ήτο προσβεβλημένη 
ύπό σταθερός συστολής τών γαστροκνη- 
μίων μυών. οντοις όίστε ήτο διηνεκώς 
ίππόπους τόν ένα πόδα καί ώς δακτυλο- 
βάμον ζώον έβάδιζεν έπί τών δακτύλων 
τοϋ ποδός- καίτοι δ ’ εύκόλως καταπονου 
μένη έπιμόνως ούτως έβάδιζε και κατ' ού- 
δένα λόγον ήδύνατο νά κάμζ'ΐι τούς πό- 
δας αύτής.

Ή συστολή αυτή οφείλεται είς σταθε
ρόν τής πασχούσης ίδέαν. Τά τοιαΰτα 
παραδείγματα δέν εινε σπάνια- πρό δε
καετίας παρετήρησα είς τήν Salpeiriere, 
είς τήν κλινικήν τοϋ Charcot, ύστερικήν, 
ήτις παροργισθεϊοα καί ύψωσασα τήν 
πυγμήν κατά τίνος, έμεινεν έν ταύτιι τή 
στάσει.

Τελευταίως διεοχόμενος έκ Βερολίνου, 
είδαν είς τήν κλινικήν τών νευρικών νο
σημάτων τής Γερμανικής πρωτευούσιις 
ύστερικήν, ήτις ΐδοΰσα, οτι ή παοακλίν- 
τωρ αύτής είχε προσβλιιΟή ύπό τετάνου, 
προσεβλήθη καί αύτη ύπό άδιακόπου 
ραιθοκρανίας.

Ή ιδέα τής καθηλώσεως, έπί τής πα 
ρούσης περιστάσεως, έπέψερεν ούχί μό
νον τήν ίπποποδίαν. αλλά καί τόν σχη
ματισμόν πεμψίγων έπί τοϋ καρπού τών 
ποδών. Καί κατ άρχάς μέν μία μόνον 
πέμψιξ άνεψάνιι έπί τοϋ δεξιού ποδός- ό 
καθηγητής κ· Raymond έκάλυψε τότε τόν 
αριστερόν πόδα καί έσψράγισεν αύτόν. 
δπως μή τις τόν ήγγιζεν. Εν τούτοις 
ύπό τήν προστατευτικήν ταινίαν, έν τώ 
συμμετρικώ σημείω τοϋ αριστερού πο
δός παρήχθη έτέριι πέμψιγος <(>υσαλλίς.

*

Ο άνθρωπος οστις είνε πελματοβάμον 
ζώον. δύναται νά μεταβληθή είς δακτυ- 
λόβαμον. Ιό δέ γεγονός τούτο διασαψίζει 
τό τοιοϋτον αμφισβητούμενον ζήτημα τής 
ποικιλίας τών ειδών.

'Υποθέσατε πρός στιγμήν, δτι τό έν ώ 
ζώμεν περιβάλλον τροποποιείται καί καθί
σταται εύνοϊκόν τώ δακτυλοβάμονι τρόπω 
τού βαδισμού. Εκείνοι, οίτινες ισχυρός 

θά έπεβάλλοντο έπί τής θελήσεως αύτών. 
θά ήδύναντο ν ’ άποκτήσωσι σύν τώ χρόνω 
τόν νέον τούτον τρόπον τού βαδίσματος, 
σύν τώ χρόνω δ' έπίσης τών μυών καί 
τών όστών τροποποιουμένων, νέον γένος 
δακτυλοβαμόνων άνθρώπων θά έδημιουρ- 
γεϊτο.

Δυνάμεθα δθεν νά διΐδωμι.ν τήν σπου
δαιότατα νέου παράγοντος, τής θελήσεως, 
έν τή άνελίξει τών όντων.

Παοίσιυι 11)03 11. X. Δίδάρης
ιατρός

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΪΤΟΥ

Έν ετει J848 ιό ενδιαφέρον τών περιέργων 
είχε προσηλωθή είς τας * Ηνωμένας Πολιτείας της 
Αμερικής, ένθα έξεδηλοΰντο διάφοροι Αλλόκοτοι 
κρότοι, κτυπήματα καί κινήσεις Αντικειμένων, 
άνευ γνωστής τίνος αιτίας. Τά φαινόμενα ταΰτα 
πολλάκις έγένοντο αυτομάτως, ενίοτε όμως επίσης 
έξεδηλοΰντο ίιπδ τήν έπίδρασιν προσώπων, τά 
όποια έχαρα-πηρίζοντο ύπδ τδ όνομα μεσά
ζοντες, και τά όποια ήδύναντο τρόπον τινά, 
νά προκαλώσι ταΰτα κατά βούλησιν. Πρδς τοΰτο 
έγίνετο πρδ πάντων χρήσις τραπεζών, όχι διότι 
αύται ήσαν πλέον παντός άλλον κατάλληλοι, αλλά 
διότι ενρίοκοντο προχείρως καί διότι κάθηται 
κάνεις ευκολ.ώτερον καί φυσικώτερον πέριξ μιας 
τραπέζης κα! κατά πρώτον δΤ αυτών ήρξαντο 
αι εκδηλώσεις- ' Επετεύχθη όντως ή περιστροφή 
τής τραπέζης. κινήσεις αυτής κατά διαφόρους 
διευθύνσεις, άνατροπαΐ. νπεγέρσεις, κτλ. 'Έκ
τοτε. το φαινόμενον τοΰτο έλαβε τήν ονομασίαν 
στρεφόμενοι τ ρ άπ εζα ι.

Ή πρώτη σχηματισθεΐσα γνώμη περί τοΰ 
φαινομένου τούτου έξηγήθη άτελώς, άν ώχι ατυ- 
χώς. διά ήλεκτρισμοΰ ή μαγνητισμόν ή διά τής 
ειεργείας άγνοΊστου τίνος ρευστού. Άλλά δεν 
ίβράδυναν ν' αναγνωρίσουν, έν τοΐς φαινομένοις 
ιουτοις, ότι ύπήρχον φαινόμενα τινά νουνεχή. 
Οΐ-τως, ή κίνησις νπήκουεν είς τήν θέληση·’ ή 
τράπεζα διηυθύνετο δεξιά ή αριστερά, πρδς υπο
δειχθεί· πρόσωπον άνηγείρετο εις δοθέν πρόσ
ταγμα έπι ενός ή δύο ποδών, εκρουε τδν αριθ
μόν τών ζητηθέντοιν κτύπων κτλ. Κατέστη δθεν 
έκτοτε πρόδηλον, ότι ή αίτια δεν ήτο καθαρώς 
φυσική, άλλ ' ότε έπρεπτ νά είναι, απόρροια δ ι α
ν ο ίας.

Ποια όμως ήτο ή φύσις τής διανοίας ταύτης ; 
Κατ άρχάς έσκέφθησαν, ότι ήτο αντανάκλασα; 
τής διανοίας τίϊ>ν παρισταμένανν, πλήν βαθμηδόν 
ή πείρα Απέδειξεν, ώς αδύνατον τδ τοιοϋτον, δι
ότι ι’ιπελάμβανον άποτελέσματα, έντελώς ξένα 
πρδς τήν σκέφιν και τάς γνώσεις τών παρόντων 

προσώπων, και δ'η άντιφάσκοντα πρδς τάς ι
δέας των, τήν θέλησιν και τήν επιθυμίαν των 
έπομέντος η διάνοια αύτη Ανήκει· είς όν τι αό
ρατον. .Ιέ)· εΐχον λοιπδν παρά νά έλθουν είς άν- 
πόκρισιν μέ τδ δν αύτό, τοΰθ' όπερ καί έγέ- 
νετο δι αριθμού συνθηματικών κτύπων, οημαι 
νόντων τδ ναι ή τδ όχι, ή δηλούιτων τά γράμ
ματα τοΰ άλφαβήτου καί. έλήφθησαν ούτως Α
παντήσεις είς διαφόρους ερωτήσεις. Το (/ αι.νό- 
μενον τοΰτο διεκρίθη ύπδ τδ όνομα u λ α 2 ο ΰ· ν τ α 
τ ρ α π έ ζι α» .’Όλα τά όντα, τά όποια σινεκοι- 
νώνησαν το.ουτοτρόπως, έρωτηθέντα περί τής 
φύσεως των, απεκρίθ ησαν ότι είναι II ν ε ύ μ α τ α 
καί άνήκουσιν είς ιό)· άόραιοι· κόσμον. Τά αυτά 
δέ. άποτελέσματα παρήχθησαν είς πολλά μέρη, 
τή μεσολαβήσει διαφόρων προσώπων, σπουδαιό
τατων καί πεφωιισμένων καί επομένως ήτο Α
δύνατον νά είχε γίνει τις παίγνιον αισθητικής τί
νος πλάνης.

Έξ Αμερικής τδ φαιι όμενον τούτον ιιετε- 
πήδησεν ειτα είς Γαλλίαν καί τ'ην λοιπ'ην Κϋρω- 
πην, όπου επί τινα έτη αί στριφόμεναι καί /α 
λοϋσαι τράπεζαι ειχον γίνει τοΰ συρμού καί ά 
πετέλουν τδ ζήτημα τής ήμέρας.

Τδ φαινόμενου δεν ήργηοε νά ίμφανωθή άπδ 
νέαν δτριν.

Επειδή αί διά κτύπων συνεννοήσεις ήσαν 
βραδεΐαι κα'ι άτελεϊς. παρετηρήθη ότι, άν, ιφηρ- 
μόζετο ?>■ μολυβδοκόνδυλου εις ευκίνητόν τι άι- 
κείμενον. αιώραν τινά. μικρόν σανίδα ή άλλο 
τι. έπί τοΰ όποιου νά επετίθεντο οί δάκτυλοι, τό
άντικείμενον τοΰτο ϊ]ρχ<ζε )’ά κινήται κα! ισι; 
μείου χαρακτήρας. Βραδύτερου ενόησαν, ότι τά 
άνιικείμενα ταΰτα ήσαν όλως ίπουσιιόδη και πε
ριττά καί ήδύνατό τις νά κάιιη καί χωρίς αυτά' 
ή πείρα δέ άπέδειξεν. ότι τδ ΙΙνεΰμα. ένεργοϊυ έπί 
αδρανούς τίνος στόματος, όπως διευθννη αυτό 
κατά βούλησιν, ήδύνατο νά ένεργήση ομοίως επί 
τοΰ βραχίονας ή τής χειρός, όπως όδι^γή το ιιο- 
λυβδοκόνδυλον. Έμορφώθησαν λοιπδν τότε 
γραφικοί μεσάζοντες, τουτέστι πρόσω
πα γράφοντα άκονσίως υπδ τ'ην επήρειαν τών
ΙΙι-ευμάτωι·. ιόν τοιουτοτρόπως έγίνοντο όργανα 
καί διερμηνείς Απδ τής στιγμή: ταύτης αί ά- 
νακοινώσε-ς δέν εΐχον πλέον όρια καί ή άνταλ- 
2ay>j τ<7ι>· διανωμιάιων ήδΰι ατο νά γίνεται μετά 
τοσαύτης ταχύτητας καί άναπτύξεως, όσης και 
μεταξύ τών ζιίιντατν. Ό άνθρωπος είσήρχετο 
πλέον είς πεδίον ευρύτατοι’ <j ιυιός καί άληθείας 
εις άνακάλυτ/ιιυ ένδς νέου κόσμου: τοΰ κόσμον 
τών αοράτων-

Πρδς ποών σκοπόν τά .ινεύματα ίπικοινω 
νοΰσι μετά τών θνητών; Τοιοϋτον ήτο τδ πρώ 
ιον ζήτημα, τδ όποιον έπρόκειτο πρδς λύσιν. 
Έγνώσθη δέ μετ’ ού πολύ παρ’ αυτών τών ιδίων 
πνευμάτων, ότι δέν είναι όντα χωριστά έν τή 
δημιουργία, ϊι/.λ' αί ϊδιαι φυχα'ι εκείνων, οι ό

ποιοι έζησαν έπι τής γής ή είς άλλους κόσμους 
ότι ό’ αί φυχαϊ αύιαι, άπεκδυθεΐσοι τη σωματικόν 
των περικάλυμμα, δωμένουσι κα'ι διατρέχουσι 
τδ διάστημα. Υέ>· ιπετρέπετο δέ πλέον αμφιβολία 
περί τούτου, όταν άνεγνώρισέ τις μεταξύ τών 
ΙΙνευμάταιν. τούς συγγενείς και φίλους του. όιαν 
ούιοι ήλθον νά παράσχωσι τεκμήριον τής ύπάρ- 
ξεώς των. καί 'ιά άποδΐίξωσιν. ότι μόνον κατά 
τδ σώμα άπίθιινον ότι δέ ή ψυχή αύτών ζή πάν
τοτε, πλ.ησίον ημών, όπως καί όταν ήσαν έν τή 
ζωή. περιβάλ.λωτες διά τής μερίμνης των έκεί- 
νους, ούς ήγάπησαν, κα! τών οποίων ή άνιίμνη- 
σις είναι δι ’ αυτά γλυκεία καί ευφρόσυνος.

Περί τών //νευμάτων ι.ντών και τής προϊ'- 
πάρξεώς των έν τώ κόσμοι τούτοι, δύναται τις 
νά λάβη ποιάν τινα ιδέαν διά τής επομένης ιξη- 
γήσεαις τών πνευματιστών.

* Υπάρχουσιν έ<· τώ άνθραιπω τρία ουσιώδη 
πράγματα Ιον ή ψ υ χ ή ή τδ ΙΙνεΰμα, έν 
τώ όποίω ίδρεύιιυοιν ή σκέφις, ή θέλησις καί 
ή ήθικί/ αΐοθησις' ζ'ον τδ σ ώ μ α. ουσία υλική, 
ήτις τί'θησι τδ Πνεύμα εις σχέσ ν μετά τοΰ υ
λικού κόσιιου καί .Ίον ιό π ι: ρ ί π ν ε υ μ α. περί 
κάλυμμα ροώδες. λεπτόν καί διαφανές, χρησι- 
μεΰον, ώς διάμεσον /ιεταξέ τοΰ Πνεύματος και τον 
σώματος.’Οπόταν έπομένοιςτδ εξωτερικόν σώμα, 
ήτοι ή υλική ουσία φθαρή, καί δέν δωιηαι 
πλέον νά λειτουργία η. έν τή ατμόσφαιρα, πίπτει 
καί τδ Πνεΰμα έλευθερούται, δπως απεκδύεται 
τις παλαιόν τι ένδυμα, περιελθδν είς αχρηστίαν. 
Τούτο ήμεις καλοΰμεν θάνατον. Έν τούτοις 
ούδέν άλλο γίνεται ή άλϊ.άσσομεν φόρεμα καί α 
ναζώιιεν, καθόσον είναι φυσικώς αδύνατον επ' 
άπειρον νά ζή ενταύθα ό άνθροιπος. αφού τά 
ίίρ-μινά του, έντερα, σάρκες, ήπαρ, πνεύμονες 
κτλ. δέν είναι δυνατόν νά διατηρηθώσι πλείω 
τής φυσικής αυτών δυνάμεως.

Ό θάνατος λοιπόν δέν εΐν<ι άλλο τι είμέ] 
ή άποσόνθεσις τοΰ χονδροειδούς περικαλύμματος 
τοΰ Πνεύματος μόνον δέ τό σώ.μα θνήσκει, τι: 
δέ ΙΙνεΰμα άναζή μή θνήσκον Κατά τδ διάστημα 
τής ζωιμ τδ ΙΙνεΰμα συνέχεται τρόπον τινα 
ύπδ τίϊ)ν δεσμών τής ύλης, μετά τής όποιας εί
ναι ήνωμένον και ή όποια συνήθως παρα/.υει 
τάς δυνάμεις του’ δ σωιιατικδς θάνατος τό 
απαλλάσσει τούτων τών δεσμών’ εξέρχεται τοΰ 
σώματος καί ανακτά τής ελευθερίαν του, ιός ή 
έκ τής κάιιπης έξερχομένη χρυσαλλίς. άλλά δέν 
αποβάλλει είμή μόνον τό ί'λικδν σώμα, διότι δια
τηρεί τδ π ε. ρ ί π ν ε ν μ α. δπερ συνιστα δΤ αύτδ 
νέον τι σώμα αιθέρων, άτμωδες. Αβαρές, δια
φανές κτλ. και τό όποών φαίνεται, είναι, τό τυπι
κό)· σχήιια Έν τή κανονική αύτοϋ καταστάσει, 
τό περίπνευμα τοΰτο είναι αόρατοι·, ιΐφοΰ διαμέ
νει έν τώ αέρι, Αλλά τό πνεύμα δύναται διά τής 
θελήσεως του νά τώ έπενέγκη τροποποιήσεις, νά 
το καταστήσ·] ακοραιίως έφικτδν εις τΐρ· ορασιν 
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καί προσέτι εις την Αφήν, ώς τούτο φνόικώς 
συμβαίνει διά της σύμπυκνώσεως τοΰ Ατμού. 
Και οΰτω δύνανται ένίοτε νά ίμφανίζωνται είς 
ήμάς, ώς φαντάσματα, ώς τά δνομάζομεν. Το 
Πνεύμα επίσης όντως ενεργεί ίπί τής Αδρανούς 
ΰλης, καί παράγει διάφορα φαινόμενα κρότον, 
κινήσεως. γραφής κτλ. τή βοήθεια τούτον τοΰ 
περιπνεύματος. δπερ, είρήσθω εν παρόδιο, δυ
νατόν νά λαμβάνεται καί ίκ τον αιθέριου δι
μέσου.

Οί κρότοι καί αί κινήσεις χρησιμεύουσιν εις τά 
πνεύματα, ίπίσης όπως εκδηλώσι τήν παρου
σίαν των καί ίφελκύωσι τήν προσοχήν ήμών. 
Ακριβώς ώς όταν τις κτυπα. όπως ειδοποίηση 
τινά, δτι κάποιος είναι. ‘Υπάρχουσι δέ τινά ζω
ηρά. τά όποια δέν περιορίζονται εις κρότους μέ
τριους καί ήσυχους, άλλά προβαίνουσι καί μέ
χρι τοΰ νά παράγωσι πάταγον δμοιον προς σκεύη 
συντριβόμενα, άνοιγο κλειομένας καί τριζονσας 
θύρας. έπιπλα Ανατρεπόμενα κτλ.

Τή βοήθεια λοιπόν τών κτύπων τούτων καί 
συνθηματικών κινήσεων, προέβηοαν οί πνεύμα 
τισταί είς τήν μετά τών πνευμάτων συνενόησιν. 
άλλ' ή γραφή παρέχει αντοϊς το τελειότερου, τα- 
χύτερον καί Ανετώτερον μέσον, διόπερ και προ 
τιμώσι ταντην. zlrwiytat λοιπόν τά πνεύματα νά 
όδηγώσι τήν χεΐρα τοΰ μεσάζοντος, δπως γράφη, 
χαράττη σχέδια, μουσικήν, πλήττη κλυδοκύμβαλον 
ή παίζη τεμάχιον έπι τίνος οργάνου κτλ. Έν 
ένί λόγω, ελλείψει τοΰ ίδιου των σώματος, ου- 
τινο; στερούνται πλέον, μεταχειρίζονται τά πνεύ 
ματα αυτό τό σώμα τοΰ μεσάζοντος, δπως έκ- 
δηλώνται εις τους ανθρώπους κατά τρόπον at 
σθητόν.

Τά Πνεύματα δύνανται προσέτι νά εκδηλών- 
τα·. ήμΐν καί διά τής όράσεως κπί τής Ακοής. 
Είναι δέ οί λεγόμενοι Ακουστικοί μεσά
ζοντες καί οπτικοί μεσάζοντες, οίτι- 
νες έχουν τό προτέρημα ν' Ακούουν καί βλέπουν 
καί είμποροΰν τοιουτοτρόπως νά συνδιαλίγωνται 
μετά τών Πνευμάτων.

Τά εκδηλούμενα Πνεύματα είς τήν δρασιν 
παρουσιάζονται ίν γίνει υπό μορφήν Ανάλογον 
πρός εκείνην τήν όποιαν είχον ζέοντα, άλλ' άτ- 
μώδη' κατά τινας δέ περιπτώσεις, ή μορφή αντη 
έχει ΰλα τά εξωτερικά καί τάς ομοιότητας ίνσάρ- 
κου όντος, είς τοι,οΰτον βαθμόν, ώστε επιφέρει 
τελείαν απάτην και μέ τά όποια ήδυνήθησαν οί 
άνθρωποι νά συνομιλήσωσι καί άνταλλάξωσι χει 
ραψίας, χωρίς νά ύποπτεύσωσιν, δτι είχον ίνώπιόν 
των Πνεύματα, ήτοι ψυχάς Ανθρώπων. άλλως, 
ε. διά τής αιφνίδιου κατόπιν εξαφανίσεώς των.

Ή συνεχής καί γενική θέα τών Πνευμάτων 
είναι σπανία. άλλ' αί Ατομικοί Ιμφανίσεις είναι 
Αρκούντως συχναί, ιδίως κατά τήν τάραν τού 
θανάτου, ώς πολλάκις συμβαίνει’ τό Πνεΰμα ά- 
παλλαττόμενον τού σώματος, φαίνεται σπεύδον νά 

μεταβή καί επανίδη τούς συγγενείς καί φίλους 
του, ίν τή γή, οίονε'ι δπως τους ειδοποίηση, δτι 
ζή πάντοτε, ΐνα τους παρηγόρηση■

"Αν περισυλλέξη πας τις τάς Αναμνήσεις του, 
θέλει ϊδει πόσα τοιαΰια γεγονότα, εις τά όποια 
δέν έδιδε προσοχήν ή δέν ίννόει, τω συνέβη- 
σαν τήν νύκτα, κατά τόν ύπνον, ώς καί ίν 
πλήρει ημέρα καί ίν τελεία εγρηγόρσει- "Αλλοτε 
ταϋτα εθεωροϋντο υπερφυσικά κα1· θαυμάσια, ά- 
πεδίδοντο δέ είς τήν μαγείαν καί την μαγγανείαν, 
ίνιΐι σήμερον οί άπιστοι τά θεωρούσιν ώς γεννή
ματα τής φαντασίας' ή δέ πνευματική επιστήμη 
ίξηγεϊ ήδη αυτά, γινώσκουοα τίνι τρόπτρ παρά- 
γονιοί, καί δτι δέν εξέρχονται τής τάξεως τών 
φυσικών φαινομένων.

Πιστεύουν τινές. δτι τά Πνεύματα, πρέπει 
νά ή>ε κάτοχο τής ύπερτάτης ίπιστήμης καί τής 
ύπερτάτης σοφίας. 'Γούτο είνε πλάνη, τήν όποι
αν ή πείρα δέν εβράδυνε νά έλέγξη. Μεταξύ 
τών διακοινώσεων τών δοθεισών παρά τών 
Πνευμάτων, υπάρχουσι πολλοί, αί οποΐαι είναι 
έξοχοι διά τό βάθος, τήν γλ.αφυρότητα, τήν σο
φίαν, τήν ηθικήν καί δέν Αποπνέουσιν ή τήν Α
γαθότητα καί τήν ευγένειαν’ άλλά παρά ταύτας 
ύπάρχουσιν άλλοι χυδαιότατοι. επιπόλαιοι. Αγο
ραίοι. βάναυσοι μάλιστα, διά τών οποίων τό 
Πνενμα Αποκαλύπτει τά πλέον πονηρά αυτού 
ένστικτα. Είναι ’■'.ρόδηλον δτι αί διακοινώσεις αν - 
ται δέν είναι δυνατόν νά προέρχωνται έκ τής 
αυτής πηγής, καί δτι. άν υπάρχουν αγαθά Πνεύ
ματα, υπάρχουν ίπίσης καί πονηρά- Τά Πνεύ
ματα, μέ] οντα ή αί τρυχαί τών Ανθρωπο»·, δέν 
δύνανται φυσικώς νά καταστώσιν αμέσως τέλεια, 
καταλείποντα τό σώμα των' έως ον δέ προο- 
δεύσωσι, διατηροϋσι τάς άτελείας τού ενσωμάτου 
βίου των και διά τούτο βλέπει τις τοιαύτα δλων 
τών βαθμών τής Αγαθότητος καί τής μοχθηρίας, 
τής σοφίας καί τής άγνοιας.

Τά πνεύματα συγκοινωνούσα ευχαρίστως, 
καί αισθάνονται Αληθή χαράν βλέποντα, δτι δέν 
ελησμονήθησαν' περιγράφουσιν Ασμένως τάς εν
τυπώσεις. άς ήσθάτθησαν κατά τήν εκ τής γής 
Αποδημίαν των, τήν νέαν αυτών θέσιν. τήν φύσιν 
τών χαρών καί τών θλίψεων αυτών εν τφ κο
σμώ, ενώ εύρίσκονται. Και άλλα μέν είναι ευτυχέ
στατα, άλλα δέ δυστυχή- μερικά μάλλιστα υπο
φέρουν φρικώδεις βασάνους, Αναλόγως τοϋ βίου 
δν εζησαν καί τής καλής ή κακής χρήσεως, τήν 
όποιαν εκαμον τής ζωής.

(Έπεται τό τέλος)

Ό ερως παρέχει τή γυναιχΐ τά μέσα τή; χυριαρ"
/,'«· η

Ό ’έρως καβιστα τ'οι άνδρα σοβαρόν έξάιοετιχώς 
πρός όλους, ερποντα δέ περιδεώς,απέναντι τής άγαπω- 
ιχένης γυναιχός.

Ό ερως διά τήν γυναίκα είναι λοιπόν παράδεισος. 
Διά τον άνδρα δέ χόλασις.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΧτΛΟμ-η έζ χαρτονίου.

’Αντί τής συνήθους καί γνωστής στάθιιης δύνα- 
σθε έκ τοΰ προχείρου νά κατσσκευάσητε τοιαύτην, 
έ£ ίσου εύμέθοδον καί άπλουστάτην.

Λάόετε δύο τεμάχια χαρτονιού, σχήματος άκρι
βώς ορθογωνίου, τοΰ αύτοϋ μήκους (2ο έκατοστ. 
περίπου) άλλά διαφόρου πλάτους (6 έκατοστ. τό 
έν, ίο τό έτερον|. Είτα κατασκευάσατε οπήν έν 
τώ μέσω τοϋ μήκους καί είς μικρόν άπόστασιν άπό 
τοϋ ενός άκρου, ώς δείκνυται έν τώ ήμετέρω σχή- 
ματι καί διά ταύτης περάσατε μακράν καί στενόν 
καρφίον πρώτον έκ τοϋ πλατυτέρου χαρτονιού, έφ’ 
ού δέον νά έφαρμοσθή καλώς καί μένη ακίνητον 
τούτο δέ κατορθοϋται, άν όπισθεν τοϋ χαρτονιού 
κολληθώσι 2 — 3 τεμάχια μικρά χαρτονιού. Κα
τόπιν μηκύνατε τήν οπήν τοϋ στενωτέρου χαρτο
νιού, κατά τό πλάτος τούτου καί τούτου γενομέ- 
νου, τοποθετήσατέ το έπι τοϋ καρφιού, ούτως ώστε 
νάμή έφάπτονται άλλήλων τά χαρτόνια. Ή στάθμη 
εΤνε έτοιμη πλέον καί μένει νά ίδωμεν άν εϊνε ακρι
βής. Πρός τούτο Θέτομεν έπι σταθερού όριίοντείου 
επιπέδου (μαρμάρου εστίας ι καί άν μέν τά δύο χαρ
τόνια ίσορροπώσι παραλλήλως, ή στάθμη ήμών εΐ.ε 
καλή· άν όμως τό μικρότερο·/ χαρτόνιον κλίνη ύπό 
τήν έτέραν πλευράν, τότε πρέπει νά κόψήτε έκ 
τού μεγάλου χαρτονιού στενήν λωρίδα, άναλάγως 
τής κλίσεως τού μικρού.

Οΰτω πως έχετε τελείαν στάθμην καί δύνασθε 
μετά θάρρους νά βασισθήτε έπ! ταύτης.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ £·►-

Βερνίκιον διά τά έπιπλα

Λάβετε δύο λίτρα; οινοπνεύματος 95· έν χιλιόγραμ
μου γόμα λάκκας καί έν χιλιόγρ. έλαίου κοινοϋ (μα
γειρικού).

Διαλύσατε τήν γόμα λάχχαν εντός τοϋ οινοπνεύ
ματος (διά νά γίνη ταχεία ή διάλυσις βυθίσατε τό 
"εΡΙΕχον ταϋτα δοχεϊον έντός ζέοντος ΰδατο;) καί 
αναμίξατε δύο μέρη τοϋ μίγματος τούτου μεΟ' ένός 
μέρους έλαίου, ’Αλείψατε έκ τοΰ βερνικιού τούτου τό 

πρός βερνίχωσιν και τρίβατε κατά τήν διεύθυνσ'ν 
τών ίνών τοΰ ξύλου Άφίσατε νά ξηρανθή καί ειτα 
έπαναλάβετε το αυτό δΐς καί τρις μέχρι τοϋ ποθου- 
νου αποτελέσματος. Διά νά δύσετε λοϋστρον είς τό 
βερνίχιον λάβετε πέτραν τρίπολι, διαλύσατε έν έλαίω 
καί τρίψατε διά δέρματος έλάφου.

Πίσσωσες σίδηρων σωλήνων.

Θέσατε εις τήν έξωτεριχήν επιφάνειαν τών 
σωλήνων πίσσαν λιδάνΟραχος χαί έπειτα α
νάψατε εντός αυτών σχίσματα ξύλ.ων. Ή α
σθενής αΰτη θέρμανσις άρχει διά νά άναλυθή 
χαϊ στερεωθή έπι τών σωλήνων ή πίσσα, ενώ 
τό δυνατόν πυρ αναλύει ταύτην ύπερμετρως 
χαί ολισθαίνει έκ τοϋ σιδήρου.

ΙΙροφϋλαξις τών καρποφόρων δένδρων.

Πλεϊστα είδη ζώων καί ζωυφίων κατατρώ- 
γουσι του; κορμούς καί δή τας βάσεις τών 
καρποφόρων δένδρων, γινόμενα οΰτω πρόξενα 
μεγάλων ζημιών. Είς τρόπος άπλούστατος 
πρός άποσόβησιν τοΰ κινδύνου τούτου είνε ό 
ακόλουθος.

Λάβετε λίπος έκ τοΰ χρησιμεύοντος διά 
τάς άμάςας 10 μέρη καί εν μέρος νέφτι.

Κατασκευάζετε έκ τούτων πολτόν καθαρόν 
δι’ ού αλείφετε τά δένδρα σας μέχρις υψους 
60 έκατ.

Οΰτω ούδέν ζωύφιον δύναται νά βλάψη τό οένδρον, 
άλλά καί τό μίγμα τούτο δέν αφαΛρεϊται διά τών 
βροχών, ώς άλλα τινά, άτινα πρός ^tov αύτόν σκοπόν 
μεταχειρίζονται οί κηπουροί. '

ΗΙΑ ΙΑΤΠΚΗ STMBQYAH BKASTOTE
•Αλωπεκία (τριχοφάγος).

Ό ύπό τής νόσου ταύτης προσβληθείς ύφίσταται 
τά έέής. Πίπτουσιν αί τρίχες του κατά τόπους είς 
τήν κόμην, τάς όφρϋς, τόν μύστακα καί τόν πά
γωνα καί μένει το αέρρα μόλις υπέρυθρον,κλίνον 
πρός τό λευκόν.

Ή θεραπεία θεωρείται δόσκολος.Έν τούτοις πλύ
νατε δΐς τής ημέρας διά τοϋ έξής τό πάσχον μέρος.

Θειούχου ποτάσσης δρ. 1, έλαίου πτυτικοϋ λε
μονιού δρ. 2, οινοπνεύματος δρ. 20, ΰοατος δρ. 
77.Άναμίξατε καλώς καί μεταχειρίσθητε/Λν τούτο 
άποτύχη, χαράξατε τό πάσχον μέρος διά νιστερίου 
καί έπαλείψατε διά νίτρου διαλελυμένου έν όπώ 
λεμονιού ή άπαξ τής ήμέρας διά σωσικρέατος (κρε- 
οζώτου). Μή άπελπισθήτε έπ! τού άποτελέσματος 
καθόσον ή θεραπεία έπέρχεται βραδέως.

ΓΝΩΜ IK A

ΊΙ ’Αρετή είναι αργυρούς στέφανο;, μεμιγμένη 
δέ μετά τή; άγαθότητος είνε χρυσοϋς.

Τό μειδίαμα είνε άνθος, τοϋ όποιου ή εύωδία ούδέ- 
ποτε έκλείπει.

Ή θέλησις είνε δ καλλίτερος σύντροφο; τοϋ αν
θρώπου.

Ή Ελπίς είνε παρηγοριά, ή εύτυχία πλάνη, ή 
άπογοήτευσις θάνατος, ή απελπισία τό μνήμα, ή καρ
τερία ό παράδεισος.

Χοφ. Κ. Οίκονομίδου



Κανονική υποχα'ιρησις τα»· Γώοηιον έκ τών βυΐ’όρα»’ τής Κορέας. Μετά την ονγκέντρωσιν 
μεγάλων οτρατιωτικ. ιαπωνικών δυνάμεων ευ Κορέα, οί ρώπσοι έκριναν φρόνιμον ν' 
άποσνρύωσιν έκεΐέλεν τοΰ ποταμού Για-λοϋ και νά άναμείνωοιν έκει τόν εχϋρόν.
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ΚΟΖΑΚΟΣ ΥΠΑΞΙΠΜΑΤΙΚΟΣ

*Εν πί,ήρει ίκοτραττίη.
ΡΟΣΣΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ

Έηΐ top πιδΐον τής μάχης.
Η Γυνή έν τη μεγαλοπρεπεία της. ‘Η διάσημος καταστασα ήϋοποιος Ρεζάν, ής ή περ'ι δια

ζυγίου δίκη τοσοϋτον εσχάτως συνεκινησε την κοινωνίαν τών Πάρισίων
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ

Διατί τά σπήλαια καί τά ύπόγεια εινε πάντοτε 
ύγρά;

Διότι al Ακτίνες τον ήλιου δεν είσδύονσιν έκει' 
ό άήρ δεν άνανεοΰται ή πολύ δυσκόλως, οί Ατμοί 
είνε παμπληθείς καί δεν δύνανται νά διαλυθώ- 
σιν’ (άστε πάντοτε διατελεΐ υγρασία-

Διατί τό έοαόοε είνε ύγρόν ύπό τούς ύαλίνουε 
κώδωνος, ονε Θέτουσιν έπί τών νεαρών φυτών, ένώ 
τό πέριί αύτών χώμα είνε ξηρόν καί κονιώοεε ;

Διότι ό κώδων εμποδίζει τους έκ τής έξατμή- 
σεως τοϋ υγροϋ χώματος γεννωμένους Ατμούς 
>·ά φύγωσιν, ενώ άφ’ ετέρου το φυτόν άφίνει 
'ύδωρ.

Ή έδάτμισιε εϊνε ή αύτή έπί τών μικρών καί 
μεγάλων έπιφανειών ;

Ούχί. Διότι δια πειραμάτων άπεδείχθη, δτι 
ταχύτερον Εξατμίζονται αί μικροί ίπιφάνειαι. Ή 
έξάτμωις ύδατος περιεχομένου έν κάδω άνοικτφ 
είνε διπλάσιά τής έξατμίσεως λίμνης ή θαλάσσης.

"Αν βρέίωμεν τόν δάκτυλον ήμών διά τοϋ στό- 
ματοε καί τόν έκθέσωμεν είε τόν άέρα, διατί α(- 
σθανόμεθα ψύχος έπ’ αύτοϋ;

ζΐώτι ή σίελος εξατμίζεται ταχέως ό δέ σχη- 
ματιζόμενος άτμός άφαιρεΤ μέρος τής θερμότη- 
τος τοϋ δακτύλου και ούτως αίσθανώμεθα ψύ
χος· Άν ό άήρ είνε απολύτως θερμός ή αΐοθη- 
σις τοϋ ψύχους θά είνε ή αυτή καθ ολον τόν 
δάκτυλον' αν Απεναντίας είνε άήρ. θά αισθανθώ- 
μεν τό ψύχος περισσότερον πρός τό μέρος δθεν 
<> άνεμος πνέει.

Διατί oi (χθυπώλαι καλύπτουσι τό κάνιστρον αύ
τών διά βεόρεγμένηε όθόνηε ;

Διότι ή ύγρά οθόνη (μποδίζει τάς ηλιακός Ακτί
νας νά προσβάλωσι τούς ιχθεΐς καί νά τονς ξη- 
ράνωσι και διότι ή εξάτμισες τής ύγράς οθόνης 
τούς διατηρεί νωπούς.

Διατί ύπό τό δάσος είνε μεγαλειτέρα ύγρασία ή 
έν έναπεπταμένω πεδίω ;

Διότι τά δένδρα διά τών φύλλων αύτών εξα- 
τμίζουσιν ύδωρ καί ή ατμόσφαιρα πληροΰται 
υγρασίας. *Η  χλόη εναποθηκεύει ύδωρ καί αυ
ξάνει ούτω τόν βαθμόν τής υγρασίας. Ώς έκ 
τούτου βλέπομεν συχνάκις ομίχλην διατέχουσαν 
τάς πεδιάδας και έξερχομένην έκ τον γειτνιάζον
τας δάσους.

ΚΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΣ

Μέριασε βράχε νά διαβώ 
Τό κύμα τ’ άφρισμένο
Λέγει 'στό βράχο κ'ο! άφροΙ
Τόν λούουν μέ όρμή 
Μέριασε γιατί πνίγομαι 
Δέν θέλ' έμπόδια νάχω
Δέν θέλω είε τό διάβα μου
Ούδένα νά προσμένω
Μέριασε ’τι τά σπλάχνα σου
©ά σκάψω τά σκληρά
Θά σέ βυθίσω ώς φλοιόν 
Μεσ' τά βαθειά νερά. . .,

Έδέχθ’ ό βράχοε τήν δροσιά 
Τοΰ κύματος μέ χάρι

οΣυνείθισσ, ’ψιθύρισε, 
οστό κύμα, μειδιών, 
»γιά μένα ή μανία σου 
«Εινε κρυφό καμάρι
»κ' είε τά σκληρά τά λόγια σου 
»νά μένω σιωπών. . . .

1 ιγάντιο ύψώθηκε
Τό μαύρο κύμα έμπρόε του 
Νά τόν σκεπάση ήθελεν 
Αιώνια τόν πτωχό
Ουρλιάζει τό αχόρταγο 
Καί ιιέ φριχτή μανία
Τόν θάνατό σ' επιθυμώ
Κράζει φρικτά ’στον βράχο.

«Δέν θέλω πειά έμπόδιο
Έσέ έμπρόε μου νάχω. . .»

Έκει! αέρας φύσησε
Τό κύμα διασκορπάει . . . 
Κρυσταλλωμένοι οί άφροί 
Τόν βράχον περιβρέχουν 
Καί είε τά λεία του πλευρά 
Ωσάν διαμάντια τρέχουν. 
Τό κύμα μένει έντροπαλό 
Ό βράχοε τό κυττάει 
Σιωπηλός καί μειδιών 
Θέλει μ’αύτό νά παίίη,

»”Ελα, τού λέγει, άσπλαγχνο 
»Τά σπλάγχνα μου νά σκάψηε 
ο’Στους διαμαντένιουε σου άφρούε 
»Σάν φίκι νά μέ θάψηε ο

Φεύγει τά κύμα μακρυά
Καί άπονα κυττάει I 
Τόν φίλον δπου άλλοτε
Φιλούσε μέ χαρά. . .
Φεύγει! τό κύμα μακρυά 
Κ’ είε άλλο βράχο πάει !
Νά λούση μέ τά γαλανά 
Κι’ άφράτα του νερά

Σοφία. Κ. ΟΙζονομΙδαυ

Ό ερως καθιστά τήν γυναίκα τολμηροτίραν, ζωη- 
ροτέραν, έπιχειρηματικοτέραν.

Τουναντίον τό πάθος αύτό χαθίστησι τον ανδρα δει- 
λότερον, άδεξιώτερον καϊ βλακοδέστερον.

Τό παράδοξον τοϋτο φαινόμενο·' εξηγείται έκ τοϋ 
προσγινομένου τή γυναικΐ αδικήματος.

Ό ερωτευμένος άνήρ ομοιάζει πρός κλέπτην, ελεγέ 
τις φιλόσοφος.

ΕΝ ΊΊΙι ΟΔΗΖΣΩι
ΙΐαςΈλλην έπισκεπτόμενος τήν ώραιοτέραν πό 

λιν τής Ρωσσίας, τήν 'Οδησσόν, τήν συ·.οίκηθεϊσαν 
τό πρώτον ύπό Ελλήνων, αδύνατον νά μή συγκι- 
νηθή και έπισκεφθή κατα πρώτον λόγον τούς ομο
γενείς καί τούς συμπατριώτας αύτοϋ. Άφοΰ οΰτω 
λοιπόν ζάγώ τήν πρώτην ημέραν τής άφίξεώς μου 
είς 'Οδησσόν κατηνάλωσα περιεργαζόμε· ος τά μάλ
λον αξιοπερίεργα ζαί αξιοθέατα αύτής μέρη καί έ- 
θαύμασα φαινομενικώς ζαί προχείρως τό μέγέθος 
αύτής, τήν ζανονιζώτητα καί ωραιότητα, τήν έπο- 
μένην ήρξάμην τής έπισκέψεως πρός τούς σύνορο - 
μητάς καϊ φίλους τής Φύσεως καί τούς προεξέχον
τας τών ομογενών μας’ ήτο·. τον έξοχώτατον ζ. 
Μαρασλήν, τέως δήμαρχον τής Όδησσοϋ, φιλογονέ- 
στατον ζαΐ ακραιφνή πατριώτην, τόν ζ. Φοντάναν 
γεν. πρόξενόν μας, τόν ζ. Δ. Διαλεγμένου, ανα
πληρωτήν τοϋ προξένου, μεγάλο κτηματίαν καί τρα
πεζίτην. τόν ζ. Μιχ. Μαΰρον, εύζατάστατον ομο
γενή, τόν ζ. Βλαδίμηρον ΓΙαρασ/.ευαν, μεγαλέμπο- 
ραν ζαΐ ακραιφνή πατριώτην, τόν κ. ΙΙαΰλον Ζυ- 
γομαλαν πρόεδρον τής Ελληνικής λέσχης, τον ζ. 
ΙΟ.. Κοόλογλουν, μεγαλέμπορον, τόν κ. Β. Γε- 
ωργαλαν, κάλλιστον έργοοτασιάρχην ζαΐ βιομήχα- 
νον, τόν ζ. ΓΙ. 'Αμβρόσιον Μαυρακορδάταν έξέχον- 
τα ομογενή μας, τόν ζ. Ίω. Συνοδινόν μεγαλο-έπι· 
χειρηματίαν ζαΐ εύγενέστατον πατριώτην, τόν ζ. 
Ίω. Στύλον μεγαλέμπορον, τούς αδελφούς Νεο
φύτου, μεγαλ-μπόρους ζαΐ έργοστασιαρχας τούς ζ. 
Γ. Παυλίδην καί Μιλ. Καρατζαν έμπορους αποικι
ακών ζαΐ καλλίστους πατριώτας' τον ζ. Χρ. Δουρ- 
ίατζόγλουν μεγαλοβιομήχανον, τόν παλαιόν μου 
φίλον ζαΐ συνάδελφον κ. Γ. Κουντούρην, καθηγη
τήν, τόν ζ. Γεωργίου κάλλιστον έμπορον, τούς ζ. 
Ά Μάλτον Β. Χατζηκώσταν και Παγίδαν επίσης 
άξιολόγους φίλους ζαΐ καθηγητάς, ώς ζαΐ τούς ζ. 
ζ. Γ. Μαυρίδην, Μ. Κοκινάζην, Μ. Γεωργιάδην 
Κυριάκον Λίνάκην, Π. Παν-αζσπουλον, Ε. Κορ- 
μπ-την ζαί άλλους πολλούς ομογενείς, οΰς φιλοξενεί 
ζαί προάγει ή ομόθρησκος ήμΐν προστάτις Ρωσσία. 
Άλλ' ένεκα τών εύρυτάτων αύτής όδών, τών με
γάλων αποστάσεων ζαΐ τής άγνοιας έντελώς τών 
πολυδαιδάλων αύτής βουλεβάρτων, διαμερισμάτων 
ζαί συνοικιών, προσέλοβον καί σδηγον μ θ’ έαυτοΰ 
ζαΐ ποΰ μεν μετέβαινον πεζή, ποΰ δε έφ' άμάξης" 
"Ηρχισα δέ άπό τούς πλησιεστέρους έξ αύτών, ό
πως μή χρονοτριβήσω είς 'Οδησσόν ένεκα τής άρξα- 
μένης χειμερινής ώρας τοϋ έτιυς.

Καί όντως ήτον 'Οκτώβριος καί ό χ.ινών είχεν 
αρχίσ ι έκει νά περιβάλλεται μέ βαρύν μανδύαν" οί 
δέ ήμέτεροι φί/.ot νά φέρωσι τάς γουναρικάς αύτών 
περίβολός καί εις τά καφφενεϊα καί ξεν δοχεϊα ν' 
«ναπ ωσι τά μεγάλα αύτών πυροδαίσια.

Τήν έπομένην λοιπόν πρωίαν μετέβην παρά τοϊς κ. 
Γ. Παυλίδη ζαί Μ. Καρατζα οΐ'τινεςάμφότεροι είσίν 
έμποροι άποιζιαζών ζαί έχουσ: τά γραφεία πλησίον 
αλλήλωκ, έν τή 'Ελληνική λεγομένη Άγορα· 
είς τό τέλος τής Ελληνικής όδοΰ, οπού άλλοτε 
ήτο τό κέντρον τών εμπορικών επιχειρήσεων. 'Ε
κεί εύρίσκονται τά περισσότερα εμπορικά έλληνικά 
γραφεία καί καταστήματα ζαΐ ή μεγαλειτέρα εμ

πορική κίνησις. Ή συνοικία αΰτη είναι μία τών 
ωραιότερων τής Όδησσοϋ. Τόν ζ. Παυλίδην εύρον 
καταγινόμενον έν μέσω πολλών πελατών του και 
σωρείας εμπορευμάτων.Ήτον,ώς είζός.ή έποχή τής 
έργασίας ζαΐ μοι ώμολόγησεν, οτι έλυπεϊτο, ότι δέν 
ήδύνατο, ώς εδει, νά μέ π ριποιηθή, μολονότι έπ' 
άρζετόν διέμεινα παρ’ αύτώ ζαΐ εϊπομεν αρκετά. 
Είναι δε φιλόμουσος καί άγαπα πολύ τά καλα έργα.

Τόν κ, Καρατζαν ώσαύτωο ε’ξετίμησα ώς φίλερ- 
ργον ζαί φιλόπονον έμπορον, εύγενέσιατον δέ ζαί 
προθυμότατου ομογενή. Έχει δέ ώρα·αν εμπορικήν 
τάξιν καί έργάζεται φιλοτίμως και άξιοπρεπώς.

Ό κ. Μαρασλής . δυστυχώς άπουσίαζεν είς Εύ- 
ρώπην καί δέν ήδυνήθην νά ΐδω. Είτα μετέβην 
παρα τώ κ. Βλ,διμήρω Παρασκευα, άρχαιω συν
δρομητή τής «Φύσεωςυ όν εύρον μόνον έν τώ παρά 
τή οικία γραφείω του. Είναι ό γνωστότατος τοϊς 
πασιν αξιοπρεπής ομογενής, φιλόμουσος καί άξιό- 
λογος πατριώτης, όστις τα φιλιγενή καί ειλικρινή 
αύτοϋ α:οθήματα ιύδέποτε έπαυσ-ν έν πάσς περι- 
στάσει νά έκδηλοϊ.

— "Α, ό Κύριος Πρίντεζης, μοΐ λέγει μειδιώ', 
μάλιστα, καθήσατ ,έχω εύχαρίστησιν, οπού σας βλέ
πω καί πότε ήλθατε ;

— Προχθές κύριε Παρασκευα, και εγώ πολύ =ύ- 
χαριστουμαι, δπου μοϋ δίδεται ή εύκαιρία έκ τοΰ 
πλησίον νά σασ γνωρίσω κα· χαίρω πολύ, ότι κατα- 
γίνεσθε είς τήν φιλ.ολογίαν καί τα έλληνικά γράμ
ματα. Πώς σάς φαίνεται τό περιοδικόν μας;

— Πολύ ώραϊον, πολύ ώραϊον καί χωρίς νά σάς 
κολακεύσω, κ. Πρίντεζη. γράφετε ωφέλιμα πράγ
ματα ζαί πολύ καλήν πορείαν έχαράξατε είς αύτό. 
Μολονότι δέ, παρατηρήσατε είς αύτό τό δωμάιιον. 
λαμβάνω πολλά περιοδικά σμγγράματα, ρωσσ.ζσ, 
άγγλιζα καί γαλλικά, έν τούτοις κρατώ ζαί δ
λην τήν σειράν και τής «Φύσεως» τήν όποιαν ανα- 
γινώσκω μέ εύχαρίστησιν.

— Καί έχετε καιρόν, σεϊς μέ τόσας άσ-,ολίας κ. 
Παρασκευα. ν’ άναγινώσζετε τόσα πολλά...

— Μά, νά σας εί’πω, κ. Πρίντεζη. Έγώ σπα- 
νίως έξέρχομαι. Μετά τήν εργασίαν μου άποσύρο- 
μαι έπάνω καί μέ τήν κόρην μου καταγίνομαι διαρ
κώς είς μελετάς. Καί ακριβώς ήθελα, διά νά σας 
άποδείξω οτι παρακολ.ουθώ τό έργον σας, να σας 
έρωτήσω, περί τών πνευματιστικών φαινομένων, περί 
ών γράφετε μετά τόσης πειστιζότητος" είναι άληθή; 
δυνάμεθα νά κάμωμεν καμμίαν συνεδρίασιν καί έδώ 
έν τή οϊκ·α μου ; Θά ηύχαριστούμην πολύ.

—Ότι είναι άληθή, βεβαιοϋταε άπό τόσας διαβε
βαιώσεις πλείστων επισήμων ανδρών ζαί επιστημό
νων, οΐ’τινες έπειραματίσθησαν προσωπικώς" άλλως 
τε ούδέν τό ύπερφυσικόν ένέχε·, αφού έκτος τής 
θρησκείας μας. ήτις άποδέχεται τήν μετά θάνατον 
ζωήν, έχομεν δλα τά φιλοσοφικά καί θεοκρατ κά 
συστήματα άπ' άρχής τοϋ κόσμου μέχρι σήμερον, 
τά όποια παραδέχονται τόν πνευματισμόν, καί άνα- 
φέρουσι πολλά φαινόμενα καί παραδείγματα.

— “Α, τότε είμποροϋμεν νά κάμωμεν άπόψε 
είς τήν οικίαν μου συνεδρίασιν;

— Εύχαρίστως,άν έχομεν πρόσωπόν τιμεσάζον.
— Δέν πιστεύω νά εύρεθή είς 'Οδησσόν δ.ότι 

δέν ακούω να καταγίνονται είς τά τοιαϋτα έδώ.
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Κα! άφοϋ εΐπομεν αρκετά μετά τοϋ καλλίστοο 

έν πασι κ. Βλαδίμηρου, μετέβην πρδς έπίσκεψιν 

τοΰ κ. Δ. Διαλεγμένου, εχοντος τδ γραφεΐον του 

καί ώραίαν κατοικίαν παρά τήν δυτικήν παραλίαν.

Όκ. Διαλεγμένος είναι gentleman καθ’ ολα, 

εύγενής κα'ι πρόθυμος είς παν καλόν και ωφέλιμον 

καί δέχεται είς τδ γραφεΐον του τους πάντα; είς 

άκρόασιν. Σάς αποτείνει δέ τοσαύτας άτομικάς καί 

ενδιαφέρουσας ερωτήσεις, δίκην προξενικής αρ· 

χήο, ώστε έξίστασθ: έπι τή ύπομονή του καί αμφι
βάλλετε έπι τή λεπτολογία Είναι δέ γνώστης καί 

κάτοχος πολλών πραγμάτων και διαλέκτων. ’Α

γαπά δέ καί τήν φιλολογίαν μας, άλλά σημειώ

σατε, ε’ναι τόσον άπησχολημένος, ώστε δέν ιύκαι- 

ρεΐ ν'άναγινιόσκει. Σωρεία ι δέ περιοδικών καί εφη

μερίων κεΐνται έπί τών τραπεζών καί έρμαρίων.

— Εκδίδετε ώραΐον σύγγραμμα, μοί λέγει ειτα 

καί εισθε επιστήμων καλός και ομιλεΐτε διαφόρους 

ευρωπαϊκός γλώσσας.

— ’Αληθώς, κατ=γεινα τώ άπαντώ καί έδιδάχ- 

θην ο,τι ήδυνήθην, άλλά πώς γνωρίζετε ταΰτα, ά

φοϋ τδ πρώτον μέ βλέπετε;

— "Λ, έδώ, τά μανΟάνομεν ολα, μοί λέγει και 

δέν μάς διαφεΰγιι τδ παρά μικρόν. Ό κάλλιστος 

πρόξινις μας μο! ώμιλησέ περί υμών, : δέ υπάλ

ληλός μου είς δν ώμιλήσατε γερμανικά. . .

— Ά, ναί, άφοϋ δέν γνωρίζω τήν ρωσσικήν;

— Καί δ ατί δέν γνωρίζετε τήν ρωσσικήν ;

— Φυσικώς, διά νά μή τά γνωρίζω ολα.

— Καί Οά μείνετε πολΰν καιρόν έδώ ;

— Περί τάς δεκαπέντε ήμέρας.

Καί άποχαιρετήσας αύτόν, μετέβην έφ’ άμάξης 

διότι αΐ αποστάσεις είναι, ώς ειπον, μεγάλαι παρά 

τώ κ. Β. Γεωργαλα έμποροίιομηχάνφ,οστις κατέ

χει μέγα ατμοκίνητο·/ άρτοποιεΐον καί 48 ώς μοί. 

έλεγον, καταστήματα έν Όδησσώ. Καί αληθώς είς 

πολλάς οδούς καί συνοικίας εδλεπον τδ όνομά του.

Εισερχόμενος είς τα γραφεία τοϋ κ. Γεωργαλα 

συναντώ έν τφ προΟαλάμφ εικοσάδα άτόμων ποι

κίλων αποχρώσεων, ατινα κατά σειράν άνέμενον έν 

μεγάλη τάξει καί ησυχία, όπως είσέλΟωσιν εΐς τδ 

ιδιαίτερον γραφεΐον του. ένθα εϋρίσκετο. ΐνα τώ 

όμιλήσωσι. Πρδς στιγμήν ένόμισα. ότι εύρισκόμην 

είς τα γραφεία υπουργού τίνος ή δημάρχου έν Ά

θήναις, ένθα ιδίως παρατηρεΐται ή διάταξις αΰτη, 

μέ τήν διαφοράν, δτι ένταϋθα σ θόρυβος κα: αί ομι

λία: δέν λείπουσ ν, ένώ έκεΐ επικρατεί εκκλησια

στική εύλάβεια. ΙΙαραιηρήσας όμως, οτι Οά παρήρ- 

χοντο ώραι, έως οτου κατορθώσω νά ϊδω τδν κ. 

Γεωργαλάν, ήγέρθην καί έδωσα τδ έπισκεπτήριόν 

μου εΐς τδν θυρωρόν.

Μετ’ ολίγον εξέρχεται νέος τις Κύριος.

— Ό κ. Πρίντεζης ; έρωτά.

— Μάλιστα, τώ λέγω, εγειρόμενος.

— ’Επιτρέπετε, Κύριοι, τήν θέσιν σας είς τδν 

κ. Πρίντεζην, τοΐς λέγει.

— Εύχαρίστως, άπήντησαν πάντες, ύποκλινό- 

μενοι.
Καί ουτω; είσήλθον κατά προτίμησιν παρά τώ 

κ. Γεωργαλα, ουτινος όντως έθαύμασα τήν τάξιν. 

ευγένειαν καί ευπρέπειαν.

Μεταξύ δέ τών άλλων, άτινα εΐπομεν :

—Έλαδον τδ σύγγραμμά σας, μοί λέγει. Είναι 

ώραΐον καί μοί αρέσει κα’ ή'.ου-α πολλά καλά 

περί αύτοϋ καίθά τδ υποστηρίξω ώς "Ελλην. Άλλά 

μοΰ κακοφαίνεται κα’ι δέν έννοώ να μας έκθέτουν 

άλλοι τινές, οΐτ νες μάς λέγουν, ότι εκδίδουν καί θα 

έκοώσουν έργα δλως ανάρμοστα καί ανάξια καί νά 

μάς ζητούν συνδρομήν. Χθες άκριβώς ήλθε καί μία 

Κυρία ευειδής, ζητούσα νά μοί δώση τδν πρώτον 

τόμον τοϋ έργου αύτής. Ήπόρησα, διατί ό σύζυγος 

άφήκ- τήν σύζυγόν του μόνη νά περιέρχεται οΰτω 

τδ έξωτερικόν.
— Τή όληθ-ία τδ πράγμα έγενικεύθη κατά τρό

πον ίσως φορτικόν καί πρέπει να μή παρέχετε 

εφεξής τήν συνδρομήν σας είς έργα αμφίβολα καί 

είς έργάτσς άλλοτρίους τοϋ επαγγέλματος των, 

διότι οί είδικώς καταγινόμενοι και πάίδιόθεν σπου- 

δάσαντες λογογράφοι καί δημοσιογράφοι πρέπει 

τότε νά παραχωρησωμεν αύτοΐς τήν θέσιν μας, 

άφοϋ έζήλευσαν οί άλλότριοι τά πλούτη μας .

— Έγώ ήρνήθην έν τούτοις.

Καί φειδόμενο; τής πολυάσχολου έργασίας του 

κ. Γεωργαλα, ηύχαρίστησα αύτδν έπί τή αύθορ- 

μήτω ύπόστηρίξ-ι τοϋ έργου μου καί άπήλθον.

Είτα μετέβην είς συνάντησιν τοϋ κ. Νικολ. 

Ξυδα, άν=ψ ου καί διευθυντου τών ίίιοκτητών τοϋ 

Μεγάλου εμπορικού καταστήματος τών αδελφών 1Ι = - 

τροκοκίνου, έν τή Μεγάλη έλλ. όδφ κιιμένω. Καί 

όντως είναι παμμέγιστον, πελώριον, εκτενέστατο» 

καί εΰρύτατον αριστοκρατικόν κατάστημα, μέ πλη

θώραν ύπαλλήλων και διαμερισμάτων, δ.ότι πώ

λου .τα: ένταϋθα σχεδόν δλα τά είδη τών 'υφασμά

των καί του συρμού, ώς καί τών ποικίλων σκευών 

τής οικογενειακής οικονομίας. Έχει δέ είσοδον πο- 

λυτελεστάτην. παρ’ ή καλοενδεδυμένος θυρωρός 

σάς ανοίγει τήν Ουράν καί σά; διευθύνει δια σηυ-είου 

είτε διά τοϋ λόγου πρδς τδ πρόπωπον ή τδ είδος, 

δπερ ζητείτε.

Έπί τή έρωτήσει, μοι έδειξε γραφεΐον αριστερό

θεν, πρδς δ διευθυνθείς, εύρον τδν κ. Ξυίάν, νέον 

τριακονταετή κακώς ομιλοΰντα τήν έλληνικήν.

— Νά μέ συγχωράτε,μοί λέγει γιατί έγεννήθηκα 

στδ Γουσία και δεν γνωρίζω .. . Έλλη . .νικά . . .

— Πώς, άφοϋ εισθε έ'λλην, τώ λέγω κχί κατοι

κείτε πόλιν σχεδόν έλληνικήν, δεν σμιλεΐτε τά ελ

ληνικά ;
— Για ί έσπούδαξα στδ ρωσσικδ καί Εύρωπσϊκδ 

σχολείο καί μιλάω πάντοτε ρώσσα.

— Σάς συγχαίρω καί δέν τήν άναγινώσκ-τε ;

— Έφκαρισ ώ. Κύριε, . ..δχι δυστυχώς, δέν τδ 

έμαθα νά διαβάζω.
— Καί δέν αίσθάνεσθε καμμίαν λύπην, ή εύ- 

χαρίστησιν διά τοϋιο;

—"Οχι, δεν μέ μέλλει.
— Έ, καλά, καί τδ περιοδικόν μου τότε, τήν 

«Φόσιν» ποιος τήν διαβάζει ;

—”A,δέν είξεύρω έγώ, τοΰτο.ό τακιδρόμος. βάζει 

μέσα, ρίχνει, φεύγει, έγώ δέν διαβάζει, δέν ξέρει.

— Ναί, αύτδ κ' έγώ ήννόησα, ότι δέν εϊξεύρετε 

τίποτε. Καί τότε ένα χρόνο οπού στέλλω τήν Φύσιν;

— Δέν γνωρίζει έγώ τίποτα, Φύσι . . . φύσι.

— Καλώς έφωτίσθην. Εισθε μαργαρίτης!

("Επεται οννεχεια)

Μ Α. Θ Ω ZV
ΙΙρό τινων έτών διέμενον ει; το δεύτερον 

πάτωμα τού ξενοδοχείου έπί τής οδού Β. . . ού- 

τίνο; ό έςώστης συνεκοινώνει προ; τό σωμάτιό» 

μου καί πρός έτερον παρακείμενον δωμάτιον καί 

οστις διά καταλλήλου κιγκλιδώματος έχωρίζετο 

εις δύο, ούτως ώστε νά έμποδίζεται ή συγκοινωνία 

αυτών.

Άπό τής πρώτης δ= ήμέρας, όπου μετέβην 

έκεΐ, παρετήρησα νέα» τι-.ά κυρίαν τριακονταέτιδα 

περίπου, ήτις έζήρχετο συνήθως είς τόν εξώστην 

αύτόν και άκουμβώσα έπί τοϋ κιγκλιδώματος, 

δ’.έμενεν έκεΐ δλως ακίνητος καί ρεμβώδης έπί πολ

λάς ώρας.

Ή γυνή αύτη αρκετά εύειδής, ισχυρά: κρά- 

σεως καί αντοχής, ώς έο-ϊκνετο καί μετρίου ανα

στήματος «φαίνετο κάπως κατάκοπος καί μελαγ

χολική, μέ χαρακτηριστικά συμπαθή καί επα

γωγά, άτινα προύκάλεσκν τήν περιέργειαν καί 

τήν προσοχήν μου.

Μόλις έστράφη τήν πρώτην πρώτην φοράν καί 

μέ είδε, τήν έχαιρέτησα καί μοί άνταπέ-ωκεν ά

μέσως τόν χαιρετισμόν. Την όμως δεύτερα» φο

ράν δέν έτόλμησα να τήν ενοχλήσω, διότι έ φαί- 

υετο βεβυθισμένη εΐς τήν μεγαγχολίαν καί τάς 

σκέψεις της· ή δέ κεφαλή τις άνεπαύετο έπί τών 

χειρών της δλω: ακίνητος, ένφ ζί οφθαλμοί της 
ησαν προσηλωμένοι εΐ: τόν ουρανόν.

Μζί έφάνη δέ, οτι δάκρυ τι έλαμπεν είς τό 

άκρο» τοΰ οφθαλμού τη:,οπερ είτα έκυλύετο βρα

δέως κατά μήκος τής μακράς παρειά; της. Τί νά 

συ.έβαινεν άραγε έσκέφθη». Έχασε μητέρα,σύζυ

γον, πεφιλημένο» τέκνο» ; Δυστύχημά τι μέγα τή 

είχε συμβή; Δέν ήδυνάμην έκ πρώτης όψεως νά 

έ νοήσω καί έτόλμησα να πλησιάσω όλίγον πρός 

τό διαχωρίζον ήμας κιγκλίδωμα, δτε ακούω έ- 

φνης έσωθεν τοϋ δωματίου των φωνήν ανδρικήν, 

σκληρόν καί επιτακτικήν, ήτις μέ ύφος βρον

τώδες εκάλει αύτήν: «Αμαλία!».

Ή γυνή αυτή έπί τώ άκούσματι τής φωνής 

άνεσκίρτησεν, έξήλθεν αμέσως έκ τής ρέμβης 

της και φέρουσα τό ρινόμακτρον,δπερ έκράτει είς 

τού; οφθαλμού; της, ήγέρθη καί είσήλθεν είς τό 

σωμάτιό» της, χωρίς νά μέ παρατήρηση.

Εν μέρε: ήρχισα νά έννοώ τήν βάσιν τής 

αλήθειας τών μυστηρίου τούτου. Η γυνή αύτη 

ευρίσκετε ύπό τό κράτος άνδρός πάσχοντος έξ άρ- 

θρίτιδος ή ρευματισμών, σκληρότατου, ίσως δέ 

καί άπανθρώπου, οστις τή καθίστα τόν βίο» ο

χληρό·.·, ετι δέ καί οδυνηρόν! ανυπόφορου ίσως!

Καί έγώ τότε άπεσύρθην εΐ; τό διαμέρισμά 

μου, σκεπτιμενος καί λυπούμενος διά τήν κα

τάστασή τής γειτο-ός μου ταύτης γυναικός καί 

ήμην πολύ περίεργο, νά μάθω έκ τοϋ στόματος 

αύτής τής ιδίας τήν αλήθειαν τής τόση; λύπης 

καί όδύνη; της :

Καί αληθώς δέν έβράδυνα νά μάθω τά κα

θέκαστα.

τον 
δέν

Τήν επαύριον προς τό εσπέρας έπαιρνο» 

αέρα μου έν τφ εξώστη, όπόταν καί αύτη 

έβράδυνε νά έξέλθη. Τή ειπον οέ πάνυ εύγενώς :

«Καλή σπέρα, Κυρία». Καί μοί άπήντησε 

μετά γλυκύτητος,κλίνουσζ έπίσης τήν κεφαλήν. 

«Καλή ’σπέρα σας, Κύριε». Ήτοίμαζόμην δέ 

νά συνεχίσω τήν ομιλίαν μου, όπόταν ή αύτή, 

ξηρά καί βροντώδης φωνή, άλλ’ αύτήν τήν φο

ράν μάλλον έπιτακτική, ήχησεν έκ νέου παρα- 

δόξως εϊ: τά ώτα μου, καλοϋσα τήν γυναίκα, 

ήτις άμέσως είσήλθεν έν τή οΐκίζ της. Συνάμα 

δέ τρομερά σκηνή έπηκολούθησε, καθ’ ήν ήκου- 

σζ άλληλοδιαδοχω; τήν φωνήν τοϋ συζύγου έκ- 

φέρουσαν έντόνω: τά; λέξεις «πονηρά, ανόητη, 

χαμένο γύναιον» καί τήν έπικλητικήν φωνήν 

τής γυναικός, ήτις τφ άπήντα : «Μά, σέ παρα

καλώ, ήσύχασον, δέν ε’ναι τίποτε, ό Κύριος δέν 

μοΰ έδωκε καμμίαν αφορμήν κτλ.» καί ειτα, 

«άλλά σ.ώπζ, άγαπητέ μου, προξενείς κακόν είς 

τόν έαυτόν σου! » . . . καί μετά ταύτα ήκού- 

σθη θόρυβος καί έν ταύτώ βαθύ; αναστεναγμός 

έδωσε πέρας εΐς τήν φιλονικέΐαν, είς ήν έπη- 

κολούθησεν ειτα μακρά σιωπή. Ό σύζυγος είχε 

βεβαίως χτυπήσει αύτήν.

Έξήλθον τότε, ίνα ειδοποιήσω τόν ξενοδόχον 

περί τών διατρεξάντων, ίνα καλέση τήν αστυνο

μίαν, δτε άπροσδοκήσω: είς τδν διάδρομον συν- 

ναντώ τήν Άμκλίαν, ήτις δλω; ατημέλητο: καί 

δακρύουσα, καταπόρφυρο; έκ τής απελπισία; και 

τής οδύνης, πλησιάζουσά με, μέ καθικετεύει έν 

τάχει νά μή τήν χαιρετήσω πλέον, ούτε νά τολ

μήσω νά τή ομιλήσω ποτέ !

— Σάς καθικετεύω, Κύριε, μοί λέγει, είναι α

σθενής ό σύζυγό; μου καί μολονότι ούδεμίαν ποτέ 

κατ’ έμοϋ αφορμήν έχει,βλέπετε πω, μέ κατα

φρονεί. Είμαι σύζυγο; τοϋ καθήκοντος καί σάς 

παρακαλώ, σεβζσθήτε τήν θέσιν μου. Δέν θέλει 

νά όυ,ιλώ μέ ο’ονδήποτε.

— Ησυχάσατε,Κυρία,τήειπον,θά πράξω 3,τι 

λέγετε, ούτε θά σας χαιρετώ, αν καί ούδέν κα

κόν είς τούτο ύπήρχεν. Άλλά λυπούμαι τήν θέ- 

σιν σας καί αν νομίζετε, ότι δύναμαι νά σάς 

φανώ χρήσιμος:

— Είμαι μία άθλια δυστυχής γυνή, έψυθι- 

ρισε. Σάς παρακαλώ, άφήσατέ με καί μή τολ- 

μήσητε τό έλάχιστον, διότι υποφέρω.



16 Η ΦΥΣΪΣ 17

Kai έχάθη είς τά δωμάτιά της.

Ή σκηνή αΰτη μ.έ συνεκίνησε πολύ. Έταρώ- 

χθην, έλαβον οίκτον και ένδ'.αφέρον διά τήν γυ

ναίκα ταύτην,άλλά τί ήδυνάμην νά πράξω πλέον, 

άφσϋ μοι άπηγόρευε καί τάν χαιρετισμόν ετι ; 

Ήτο σύζυγος ένός πάσχοντο; άνδρός, δν κατά 

καθήκον ώφειλε νά περιποιήτα·. καί έν γνώσει νά 

τυραννήται. "Αρα, εδει καί έγώ νά σιωπήσω 

διά τήν ησυχίαν τη:,δπερ καί προθύμω. έπραξα.

Έπί τινας ήμέρας ούδέν ήκουσα. Ή ’Αμα

λία πού καί πού έξήρχετσ εις τόν εξώστην καί 

διά βλέμματος μόνον μέ ηύχαρίστει, οτι έτή- 

ρουν τήν ύπόσχεσίν μου. 'Γούτο επίσης ηύχα- 

ρίστει καί εμέ, διότι ούτως ήδυ-άμην ιά συν

τελώ εϊς τήν ησυχίαν, άν όχι ευτυχίαν τής τα

λαιπωρούμενης ταύτης γυναικός.

'Εσπέρας τι και φρίσσω, όπόταν τό ένθυμού- 

υ.αι, ένφ εύοισκόμην είς τόν εξώστην, αίφνης 

βλέπω έμφανιζομένην τήν 'Αμαλίαν, όλοτελώς 

μελανά ένδεδυμένην, κάτωχρον καί κάθυγρον ετι 

τού; οφθαλμού; έκ τών δακρύων καί θέτουσαν 

τήν χεΐρα έπί τών οφθαλμών : «Άπεθανε» μοί 

λέγει. ’Επειδή δέ έκ τής άπροσδοκήτου συγκι. 

νήσεώς μου δέν ήδυνάμην άμέσω; νά τή απαν

τήσω: «Σά; εύχαριστώ, μοί λέγει» διότι μέ α

φήσατε ήσυχον καί δέν ύπεφερε κατά τάς τελευ 

ταιας στιγμές του.

Βλέπων δέ αυτήν εντελώς μόνην κατά τήν 

κρίσιμον εκείνην στιγμήν:

— Καί τώρα, τή λέγω, τί θά κάμετε ; Έάν 

μέ νομίζετε εί; τίποτε χρήσιμον. . .

— *θΧ ι> Κύριε, μόνον νά σάς ευχαριστήσω ή·. 

θελα καί νά σά; αναγγείλω τόν θάνατόν του.

— Σάς συλλυποϋμαι άπό καρδίας, επιλέγω, 

άλλά σεις τί θά κάμετε τώρα, έντελώ; μόνη 

είς τήν κατάστασιν αυτήν ;

— "Αχ, Κύριε, αγνοείτε τί; ήτο καί έχετε 

δίκαιον. Ό σύζυγό; μου ήτο είς φιλοπότης καί 

πολύ ιδιότροπο; καί νευρικό; άνήρ. Τόν ύπαν- 

δρεύθην πρό πενταετίας καί τώ οφείλω τήν ευ

πορίαν, ήν δέν είχον πρότερον.Ήτο διευθυντής 

μεγάλου βιομηχανικού καταστήματος έν Λ. . . 

καί εσχάτως άσθενήσας βαρέως, έζήτηοε νά τόν 

μεταφέρω έδώ, νομίσας ό άτυχή;, οτι ό άήρ έδώ 

θά τόν ώφέλει. Άλλ’ οφείλω νά σάς κάμω 

γνωστόν, δτι πάντοτε δέν ήτο καλα. Έκ ζηλο

τυπίας ή μάκλον άπό μανίαν μοί άπηγόρευε νά 

έξέρχωμαι καί νά ομιλώ μέ οίο·.δήποτε καί άν 

δέν βλέπετε ούδένα ήδη είς αυτήν τήν κρίσιμον 

ώραν, είναι διότι κατ ’ ούδένα λόγον ήθελε νά 

εΰρίσκεταί τις πλησίον μας, έστω καί συγγενής. 

Ήκούσατε δέ τί σκηνάς μοί έκαμε.·, όπόταν ώς 

γείτων έτολμήσατε νά μέ χαιρετήσητε, απλώς 

καί έξ οίκτου μάλλον πρός τήν θέσιν μου.Ήδη 

μεταβαίνω νά καλέσω συγγενή του τινά, έδώ 

διαμίνοντα καί νά είδοποιήσωμεν συνάμα τάς 

εκκλησιαστικά; άρχάς.

— Κυρία μου, τή άπήντησα, χωρίς ά σκε- 

φθώ, τί έπρεπε νά πράξω έν τοιαύτη κατά πρώ

τον παρουσιαζομένη μοι λυπηρά όντως καί άπροσ- 

δοκήτω; περιέογω περιστάσει, τις θά διαμείνη 

παρά τφ νεκρώ, άφοϋ σεις θά έξέλθητε : Είσθε 

εντελώς μόνη ; δέν έχετε τέκνα, συγγενή, ύπη- 

ρέτριαν, ούδένα άλλον πλησίον σας είς τό ξενο- 

νοχεϊον ;

— ’Απολύτως ούδένα,ώς σά; προ^ΐπον, ό σύ

ζυγός μου ήθελε πλησίον μας. Ό δέ ξενοδόχος, 

εί; ον άνήγγειλα τόν θάνατον, μόλις ήλθε καί 

είδε τό φρικτόν θέαμα, μέ παρεκαλεσε νά τόν 

μ.εταφέρωμεν είς τήν εκκλησίαν καί άπήλθε.

— Τότε, τή λέγω, δπω; φανώ κάπω: χρήσι

μος εις τήν δεινήν ταύτην περίστασιν, γυναικός 

τοσοϋτον σκληρώς δοκιμαζόμενης, μεταβήτε σείς 

νάκαλέσητε τόν συγγενή σας καί έγι'ο μένω παρά 

τώ νεκρώ. Έν ταύτφ δέ είσήλθον μετ' αυτής εις 

τό παρακείμενον τοϋ δωματίου μου διαμέρισμα, 

δπου έπί κλίνης άτημελήτου καί λευχειμονούσης 

σκελετό; ανθρώπου μεσήλικος έξετείνετο έν τφ 

μέσω αυτή;, καί ό’ν μακροτάτη σινδόνη έκάλυ- 

πτεν εντελώς άπό κεφαλής μέχρι ποδών.

Δακρύσασα δέ καί πάλιν :

— ’Ιδού ό δυστυχής, θύμ.α τοΰ ποτού καί τής 

ζυλοτυπία:. Τάς μεγαλειτέρας σκη-.ά; έκαμνεν, 

μοί λέγει,έάν έτόλμα τι; νά μοί όμιλήση.Όταν 

δέ πρό ημερών μέ έχαιρετήσατε, μ' έβασάνισε 
ελεεινά καί ίσως καί τούτο συνετέλεσεν είς τήν 

ταχυτέραν τελευτήν του, διότι καί αύτο; ύπέ- 

φερε πολύ.

Καί μέ τάς λέξεις ταύτας άνήγειρε την σιν- 

δόνην, δπω; άποκαλύψη αύτόν καί τον ιοω, 

άλλά συνάμα φοβερόν θέαμα παρουσιάσθη πρό 

τών οφθαλμών ήμών.

Ό νεκρός δέν είχεν έτι έκπνεύσει καί ή ομιλία 

μα; τόν άνεθάρρυνεν. Έγώ έμεινα ένεός καί ακί

νητος, έπί τή φοβέρα θέα, ή δέ σύζυγός του έ

τρεμε σύσσωμος. Δέν άνέμενε βεβαίως τοιαύτην 

νεκρανάστασιν τυράννου, δστις μέχρι πρό δέκα 

λεπτών τήν κατεβασάνιζε καί κατεθορύβει. Δέν 

είξευρεν, άν ώφειλε νά τόν πλησιάση πλέον ή νά 

τόν άπομακρυνθή.

Ό νεκρός είχεν ολίγον ανεγείρει τήν κεφαλήν 

καί μέ χαινούσας τάς κόγχας τών οφθαλμών του, 

δ’ότι δέν ήταν πλέον οφθαλμοί του εκείνοι, κά

τισχνο; καί κάτωχρος μα; παρετήρει διαρκώς καί 

άγριωπώ: καί χωρί; νά δύ -αταινά μάς όμιλήση.

*Ώ, σά; βεβαιώ, ήτο τρομερόν τό θέαμα.

Βλέπων δέ, ότι ή φοβερά αυτή καί διά τού; 

τρεις κατάστασις έξηκολούθει έπί πολύ καί θίλων 

νά δώσω πέρας εις αύτήν,λαμβάνων άπό τής χει- 

ρο; τήν Άμιλίαν, πλησιάζομε·/ πρός αύτόν.

«Τι θέλεις; τφ λέγω» .

Ή 'Αμαλία ήρξατο νά κλαίη. Έγώ τόν 

παρετήρησον μετά πικρίας, αυτός δέ τό ύστατον 

άνασηκωθείς, μετά κόπου άνύψωσεν ολίγον τάς 

χεϊρας καί ώ; ξύλον τό ύστατον καταπίπτω·/ καί 

πάλιν έπί τή; κλίνης μετά πόνου καί έκδικήσεως 

μό-.ον έψέλλισε:

«Λοιπόν.... μέ ήπάτας!»

«Όχι, θΧ1’ π6τό, άνέκραξεν εκείνη άπελπις, 

άνεγειρονένη κα! πλησιάζουσα αυτόν».

Πλήν ό άδικο:,ζηλότυπος καί ζηλόφθονος, κα

κεντρεχής ούτο; άνήρ, θύμα τής οινοποσίας καί 

τών κακών σκέψεων καί συναναστροφών, τό οι- 

κτρόν τούτο τέλος δώσας ό ίδιος είς εαυτόν καί 

τήν συμβίαν του’ έφ’ δρου ζωής δυστυχή ποι- 

ήσας, έτελεύτησεν οΰτω: εκεί, καί αύτδ; τυραν- 

νηθείς καί ούδέν άποκτήτας.

Ρους.

Τνί ΑΗΣ

Είναι ό Μάη; Παρθενιά 

στεφανωμένη νΐότη.

Χαρά ς' έκείνη τήν καρδιά 

ποϋ θά τδν δρέψη πρώτη.

Στήν έέοχή κάθε κλαρί 

χαρούμενο έυπνάει 

τδ χρυσό φόρεμα φορεϊ 

καί σάν τρελλδ γελάει.

Έχουν τά λούλουδα γιορτή 

χαρούμενα σκορπούνε 

γλυκά φιλί σέ μιά ψυχή, 

σ' έκείνη π'αγαπούνε.

Πρωτομαγιά ναι κ’ ή ύωή 

είς τά μικρά της χρόνια 

Όπου γεννιέται μιά στιγμή 

καί θάβεται αιώνια.

Είναι Ο Μάησ Παρθενιά, 

στεφανωμένη νιότη.

χαρά ς’ έκείνη τήν καρδιά 

ποϋ θά τδν θρέψη πρώτη

Μίλτων Βιτάλης

ΑΝΟΙΞΙΣ

Άνϋοΰνε τά λοι λούδια
δ κάμπος πρασινίζει 

παντού χορός τραγούδια 
fj άνοιζις σκορπίζει.

Φτερουγιάζονν τά πουλιά 
βομβύζουν τά μελίσια 

κ’ ή αύρα άπαλά 
χύνει δροσιά περίσσια.

Ή αύγη χαμιγελά 
"Οταν γλνκοχαράζγ) 

και ξυπνάει τά πουλιά 
νά ψάλλουν πού γιορτάζει

ΜΙΛΤΟΝ ΒΙΤΑΑΗΣ

— Δεσποινίς, μία μόνη λέέι; σας δύναται νά μέ 

κόμη ευτυχή. Διατάίατε.

— Νά ήσαι φρόνιμο; καί νά μή λέγει; ανοησίας.

Πώς μανθάνει τις τήν άλήθιίαν.

Νέος τις μέ πολλά έλατώματα μή τολμών, νά 

έκφραση τό αίσθημά του άπ’ εύθείας πρός τήν α

γαπητήν του:— Σάς αγαπά, τή λέγι αίφνης, 

δεικνύων αύτή τδν έναντι καθρέπτην. Σας αγαπά, 

εκεί. Βλέπετε ;
— ’Αλήθεια; και ποιος είναι αύτδς δ εΰγενής 

νέος ; έρωτα αΰτη αμέσως έν σπουδή.

— Νά, ιδού, είς τδν καθρέπτην, ΐδέτε.

Καί έκείνη μετά λύπης :

— Μπά,αύτδν τδν εί’ξευρα, ειν· ψυχρός καί πα

γωμένος.

X

Έν τινι έορταζοΰση οικογένεια προσκαλείται καί 

ίερεΰς τις είς πλουσιότατο' γεϋμα, δπου σύν ταϊς 

άλλαις έπιδείξεσι παρουσ άζοντα: και αί θυγατέρες 

τοΰ οικοδεσπότου πολυτελώς ένδεδυμέναι κτεχο.Ιτέ. 
Ουτος δέ κολάζων τδ πράγμα είς τδν ιερωμένον:

— Νά μάς συγχωρήτε, τώ λέγει, άλλ επειδή 

είναι καί κοσμικοί προσκεκλημένοι:

— ’Εννοώ, άπήντησεν ό σεβασμιώτατος, πρεπει 

να σερβίρητε ολους, άλλά τουλάχιστον. . .

— Προέδλεψα. προέόλεψα πανιερώτατε, σας έχω 

χαβιάρι, μείνατε ήσυχος.
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— Πώς, συ φίλτατε, μά δέν ά.τέθανες λοιπόν ; 
Τήν τελευταία*  φοράν, οπού είδα τδν ?ατρόν σου, 
μοΰ ειπεν, οτι δέν είχες ζωήν.

— Τδν άθλιον ! άφ' δτου τδν έγκατέλειψα, α
πελπιστείς, έγεινα καλά.

X
Έν τινι φρενοκομείο είς φρενοβλαβής πλησάζων 

επισκέπτην και δειχνύων αύτώ τδν δι υθυντήν:
— Παρατηρείτε, αυτόν, Κύριε, τώ λέγει, είναι 

φρενοβλαβής, νομίζων ήμας όλους τρ:λ< ους, εαυτόν 
δέ σώφρονα. Δέν είναι Οεότρελλος;

— Βεβαίως, σύ δέ, τίς είσαι;
— Έγώ ; Είς φρόνιμος Κύριος, τρώγω καί πίνω 

και διασκεδάζω και αύτοι μέ ύπηρετοϋσι.

X
Εϊς τι μεσιτικόν γραφεϊον προσέρχεται νευρώδης 

τις κυρία καί ζητεϊ υπηρέτριαν.
—ΙΊρό πάντων θέλω νά μή μου άπαντα, λέγει 

πρός τδν διευθυντήν του γραφείου.
— Πολύ καλά, θά σάς εΰρωμεν τοιαύτην.
— Μά εννοήσατε, καλά ; διόλου, διόλου νά μή 

μοϋ άπαντα, διότι είμαι νευρική καί δέν υποφέρω, 
θέλω νά μή ομιλί, καθόλου,προσέθηκεν.

—Τότε έχομεν ό,τι σάς πρέπει. Θά σάς δώσωμεν 
κυρία, μίαν κωφήν.

Τδ όνομά σας, παρακαλώ;
— Πρό πάντων θέλω νά περιποιήται τούς ξέ

νους, διότι αύτή οπού ειχον ήτο έντελώς αγροίκος.
Μετ’όλίγον προσέρχεται γυνή τις μεσήλιξ κωφή, 

ήν ό μεσίτης παρουσιάζει εις τήν κυρίαν καί ήιις 
ϊσταται άφωνος είς τάς ερωτήσεις της.

— Μάλιστα, αύτή μοϋ κάμνη. λέγει.
Καί ό μεσίτης οημειοϊ είς τδ βιβλίον του:
«Ή Κυρία Λ. . . κωφή, έμίσθωσε τήν υπηρέ

τριαν Ν . . . άλαλλον.»

ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΠΩΡΙΚΑ

Έν τινι συναναστροφή είς κύριος προς παρακα- 
θημένην αύτώ:

—Δέν αγαπώ διόλου τους φλύαρους καί άνοήτους, 
εινε κόλακες καί φαύλοι, οί'τινες ούδέν άλλο πρατ- 
τουσιν ή νά κατακρίνωσι τούς άλλους, να έπαινώσι 
τδν εαυτόν των, νά κολακεύωσι τας κυρίας, νά.. .

Ή δ' ευφυής, Κυρία, διακόπτουσα αύτδν πριν 
ή προχωρήση είς τας παγίδας:

— Παύσατε, παυσατε, Κύριε, σάς παρακαλώ

Ό ΓΙιρών Οέλων ποτέ νά εξύβριση τινά:
— Είσαι ό χαμερπέστερος τών ανθρώπων είς ά

θλιος, τω λέγει.
—Διατί μέ άποκαλεϊς οϋτω, ήρώτησεν άταρά- 

χως ό ΰβρισθείς.
— Διά νά μήν άπελπίσω άλλον τινά, απεκριθη 

μετά μείζονος άταραξίας ό πρώτος.

Είς τδ τηλέφωνον.
— Άλλά!— Τίς ει ; — Άπδ τήν Βουλήν.—
— Τί θέλετε;— Τον βουλευτήν κύριον Πα......

νά έλθη όμέσως. — Ξεύρω, άφήκε παραγγελίαν, 
όστις τδν ζητήση, νά εϊπωμεν, οτι δέν ευκαιρεί.. .

— Ά. άνεκάλυψα τέλος !
Ή γή δέν κινείται, άλλά . . . ό νοΰς !

Καί βεοσίως. Ιδού ήδη, ό νοΰς κινείται απέ
ναντι τής άκινησίας. Θαυμάσια, εύρον!

Ίατταταί ! Άλλά πώς;Ή γή κινείται ήδη; Κα! 
ό νους περιφέρεται; Τί συμβαίνει ;

Ίατταταιάβ ! Άνεστράφησαν οί δροι Ιαπωνία 
ήδη έν Ευρώπη καί έγώ είε τούς άντίποδσε ;

Άλλά τίε ό μετακινήσας λοιπόν άμφοτέρουε ;
Ά, εύρον, ή Φλόόί
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Μεταόύ διδασκάλου καί μαθητού.
Ό διδάσκαλο ε.'Επτά καί τρία πάσα κάμνουν;
Ό μαθητής. "Ενδεκα.
Ό διδάσκαλο ε. Μέτρα καλά !
Ό μαθητής. Ά, ναί, δώδεκα.
Ό διδάσκαλος. Βρέ μέτρα καλά, κουτέ.
Ό μαθητής (θυμωθείς). ’Αφού είμαι κουτός, 

τί μέ βάζεις νά μετρώ ;

EOIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΗΑΑοΓ

"Εντοκοι καταθέσεις
Ή έθνική τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις 

είς τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν, ήτοι είε 
φράγκα καί λίρας στερλίνας,άποδοτέαε είε ώρισμέ- 
νην προθεσμίαν ή διαρκείς. Αί είς χρυσόν καταθέ
σεις καί ο! τόκοι αύτών πληρώνονται είε τό αύτό 
νόμισμα, είε δ έγένετο ή κατάθεσιε, είε χρυσόν ή 
δι’ έπιταγής δψεωε (cheque) έπί τοΰ έόωτερικού καί 
έπιλογήν τού ομολογιούχου. Τό κεφάλαιον καί οϊ 
τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται έν τώ Κεν
τρικά» Καταστήματι καί τή αιτήσει τού καταθέτου 
έν τοϊς ΰποκαταστήυασι τήε Τραπέζηε’έν Κερκύρα 
δέ Κεφαλληνία καί Ζακύνθω διά τών έκεΤ ύποκατα- 
στημάτων τήε Ίονικήε Τραπέζης.
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Εϊς τό Πίττσσουργ εις νεαρός "Ελλην, ονομαζό
μενος Γεώργιος Κεακόπος,έοάρη τόσον άπανθρώπως 
ύπό τοΰ προϊσταμένου του, ώστε ΰπήρίεν ανάγκη 
νά μεταφερθή είς τό νοσοκομεϊον. Ό προϊστάμε
νος αυτού, "Ελλην καί ούτος, έχει είς τήν υπηρε
σίαν του μέγαν αριθμών μικρών παιδίων, άτινα 
μεταχειρίζεται πρός στίλόωσιν υποδημάτων, είε 
διάφορα μικρά υπόστεγα άτινα έν Πίττσόουργ έχει.

Έκ τής υποθέσεως οέ ταύτης άπεκαλύφθη, δτι 
άνθρωποί τινες μετέρχονται άληθή δουλεμπορίαν 
παιδίων. Ό Γεώργιος ούτος Κεακόπος, είπεν, δτι 
οί προϊστάμενοι ούτοι έφερον παιδία ίί Εύρώπης, 
πληρώνοντες τά έόοοα τοΰ ταόειδίςυ, οΰς κατόπιν 
μετεχειρίζοντο είς τό έπάγγελμα τής ύποδηματο- 
στιλοώσεως, δίδοντες αΰτσϊς ι Ο δολάριά τόν μήνα, 
τροφήν, κατοικίαν καί ένδύματα. Τόν μισθόν δμως 
ύπόσχονται οί προϊστάμενοι ούτοι μόνον μετά εν 
έτος νά οίδωσιν, ΰπόσχεσιν ήν μετά τήν παρέλευ- 
σιν τού έτους λησμονοΰσιν. Ό ασθενής είπεν, δτι 
έκατοστύες έλληναπαίδων έφέροντο οΰτω κατ’ έτος 
είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί έρρίπτοντο είς 
τάς όδοΰς διά τήν στίλόωσιν τών ύποόημάτων.

Ευτυχώς οί άρμόδιοι έσπευσαν νά λάόωσιν τά 
κατάλληλα μέτρα πρός έέάλειψιν τής έντιμου ταύ
της έμπορίας.»

Ταΰτα μάς έγραψεν έί ’Αμερικής φίλος συνάδελ
φος, έπιπροσθέσας, δτι πρέπει νά γίνωσι γνωστά 
έν Έλλάδι καί μή βασίζονται οί κοΰφοι νέοι καί 
έτι κουφότεροι γονείς των είς τάς άτιμους προτά
σεις τών έν Αμερική έγκατεστημένων κακοήθων.

Τόκοι τών 
κατ’ έτος 

»
»

» 
τών

καταθέσεων, 
διά καταθ.

»
»
»
»

έντόκων

τοΐε
>
ι

»
όμολογίαι

1
2
2
3
4
. ΑΙ 
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ή άνώνυμοι.
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έκοί- 
κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστικαί

1
2
4
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καταθέσεων

έτους 
έτών 
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γνωστοποιεί, δτι

Κατετέθη .παρ' αύτή τό άπαιτονμενον 
ποσόν διά τήν πληρωμήν τοΰ τοκομερι
δίου λήξεως 18/1 'Ιουλίου >9Ο4 τ“ν 
ξής Εθνικών Δανείων, 
α’) Δάνειον

ίΐ 

ε')

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ

ΡΩΣΣΟΊΑΠΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ήρξατο ήδη εκδιδομένη είς φυλλάδια 

ΐιπό τής Διε.υθ. τής «Φί·αεως».

»
»
»
»

Έν

1881 5 °/0 
.88φ 5 % 
>887 4 % 
1893 5 °/0 
>9Ο2 4 %

; 5.5ο.
5.5ο.
φ.ΙΟ.

2.00.

ΙΟ.—

,ποός
»
»
»
η 1

Αθήναις τή 2S Μάίου 1904.
( Έκ τον γραφείου)

II ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπομιμνήσκει είς τούς έγγραφέντας είς τό Νέον 

Λαχειοφόρον αύτής δάνειον οτι ή πρώτη αύτοϋ 
κλήρωσις γενήσεται τήν πρώτην προσεχούς 'Ιου
νίου και δέον να σπεύσωσιν οι ολίγοι ύπολειπό- 
μενοι νά άναλάίωσι τούς προσωρινούς αύτών τίτλους, 
προσάγοντες τήν άπόδιιξιν εγγραφής, καί οί έγγρα- 
φέντες κατά δόσεις καταδάλ» οντες τήν Βαν δόσιν, 
«πως μή άποκλεισθώσι τής κληρώσεως ταύτης.

‘Εν Άθήναις τή 24 Μαΐου 1904
f Έ.κ τοΰ γραφείου)

Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν πρός 
5 φρ. τό σώμα προπληρωτέα καί αποοτέλ- 
λονται αμέσως τά έκδιδόμενα φυλλάδια.

Φυλλάδια ωσαύτως πωλοΰνται εις όλα τά 
πρακτορεία καί ύποπρσκτορεϊα των ’Εφημε
ρίδων. είς τά κιόσκια καί κέντρα.

Τό έργον είναι σπουδαΐον μέ ακριβείς καί 
θετικός πληροφορίας καί πολλάς ώραιοτάτας 
εικόνας κατά μετάφρασιν τοϋ έπίσης είς φυλ
λάδια έκδιδσμένου ρωσσο-ιαπωνικού πολέμου 
ύπό τοϋ διάσημου 'Εθνογράφου Γάστω- 
ν ο ς Δ ο ν ν έ.

Πάσα αίτησις:
ΙΙρύς τόν Κύριον Φρ. ΙΙρϊντεζην 

Δτευβ. τής -ΦύΟεως·.

Αθήνας

1 ίίΐ μ mT & ιιΉϊτϊίϊϊΓτΤιο ν
Β- ΡΗΓΟΤ

ΕΝ ΝΕΩιΦΑΛΗΡΩ'
Τό κατάστημα δέχεται οίας δήποτε παραγγελίας.
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|. Μαγική είκών.

Ποϋ εύρίσκεται τό ήγαπη- 
ιιένον γατάκι τοΰ Πασσά ;

“Εχει φόβον ;

2· Αίνιγμα.

Κυβερνά δλον τόν κόσμον 
καί ακόμη μή τρομάξης 
άν έδώ σ' αύτόν τόν κόσμον 
τό κεφάλι της άλλάόηε 
Φίλε μου χωρίς αύτήν 
δέν Θά κόμης προκοπήν.

3· Αίνιγμα.

'Εάν κοντά είς άνεοον 
άνθη τινά προσθέσης 
πάλιν ευρωπαϊκήν 
εύθύς Θ’ άποτελέσης.

ί· Γρίφος.

Κ τλ (στον χρωματώ τ(ς ; έδά ύς έρρει θύμα.

J. Έλλειποσύμφωναν

α - σ - α - ε α · η - ου -

6· Πρόβλημα.

Είμαι ογδοήκοντα ετών, έώρταοα δέ τήν έπέτειΟν 
τής γεννήσεώς μου είκοσι μόνον φοράς. Πότε έ- 
γεννήθην;

Λίρισσα. Γ. J. Ίατρϋης
Δ· ΔΡΑΚΟΣ

“Εμπορος (ΕΝ ΣτΡΟϋ

Μεγάλη παρακαταθήκη ΰποχαμίσων τού συρμού, ώς 
χαί μανδηλίων, κομβίων, ράβδων, χολλάρων, σαπώ- 
νων, λαιμοδετών, πορτοφολίων και άλλων αντικειμέ
νων, είς τιμάς μέτριας χαί λογικός.

HOTEL KYRIAZI
ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΩ

Εις τό χέντρον τής πόλεως, διευθυνόμενον ύπό τοΰ 
καλίστου νέου και άξιολόγου ομογενούς Άνδρέου Βο- 
γιατζή μέ άρίστας συστάσεις.

'Επίσης δέ μετά λαμπρού έστιατορίου. Περιποίησις, 
χχθχριάτης, προθυμία, καί ησυχία άμεμπτοι.

ΞΕΑΟΑΟΧΕΙΟΧ ΜΚΓΑΑΙΙΧ ΒΡΕΤΤΑΜΑΣ
'Εν τή Μεγάλη δδφ ΙΙέρα

ΕΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ
Διευθυντής: δημοςθ. χααλας

Μετά λαμποοΰ εστιατορίου, όλως οικογενειακόν 
χέντρον. Περιποίησις καί καθαριότης έκτακτος.

'II θεατρική κίνησις εφέτος θά εινε εκτάκτως πρω
τοφανής, μεγαλειτέρα τοΰ παρελθόντος θέρους καί 
πλουσιωτέρα είς θιάσους κ-.ί έργα.

Οΰτω είς τό κομψόν τής Νεαπόλεως θέατρον έγκα- 
τεστάθη ό κ - 'Αννών. Νικάς, ί γνωστός ώς έξοχος η
θοποιός χαί επιτυχείς μεταφράσεις έπιχειρήσας, δσ- 
τις κατήρτισε θίασο·' έκ 14 κυριών καί 15 κυρίων, 
μεταξύ τών όποίω'· είνε ή κ. Κωνσταντινοπούλου, ή 
κ. Μαρίχου, ή κ. Χέλμη, ό χ Παπαίωάνου κτλ.

Τό θέατρον Τσόχα ένωχίασεν ό γηραιός άλλ’ακάμα
τος παλαίμαχος τής ελληνικής σκηνής κ. Άλεξιάδης, 
όστις επίσης κατήρτισεν έτερον ώραϊον θίασον.

Είς τό ένεγειρόμενον ώραιότατον θέατρον τής Πλα
τείας τού Συντάγματος θά παίξη δ δημοφιλής Παν- 
τόπουλος, όστις καί αυτός εφέτος θχ μάς παρουσίαση 
ούχ όλίγας εκπλήξεις.

Είς τό Αθήναιον ήρξατο ό περυσινος σχεδόν θί
ασος αυτού, άποτελούμενος, ύπό τών χ. Ρούσου, Κου
κούλα, Παπαχουσάνθου, Κουκουδάχη, χαί τών δεσποι
νίδων Ρούσου, 'Ελένης Κοτοπούλη κτλ.

Είς τήν περίφημου Άλάμπραν ήρξατο επίσης τών 
παραστάσεων χυτού.θίασος ελληνικός εφέτος, ον άπε- 
τέλεσαν τό ζεύγος ΛοοάνΟου, δ κ. Πετρίδης, κ. Βεν- 
τούρας, ή κ. Λαλαούνη. Χριστοδούλου κτλ.

Τέλος χαί ό θίασος τοϋ ρέκτου καί ακαμάτου κ. Κ. 
Χρηστομάνου ετοιμάζεται διά τήν έφετείνήν περίοδον, 
καθ’ ήν τό έν τή Όμονοϊα αριστοκρατικόν θέατρον τής 
νέας Σκηνής θά προσελκυη τούς θαυμαστός τής θείας 
τέχνης.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΠΣ,

Μ. Β. Μιτυλήνην. Δελτάριον έλήφθη. Φυλ
λάδια Πολέμου χαί άγ-'ελίαι σας κπεστάζηοαν. ’Ανα- 
μένομεν νεωτεραν.— X. i Γ. Β έ ν υ- Σ ο υ έ φ. Ζη
τούμενου φύλλου σάς άπεστάλη. Αναμένομε*  »εωτέ- 
ραν σας.— Π. II. Ca fr-Dn wa r. Συνδοομή σας έ
λήφθη. Εύχαριστούμεν. Γράφομε».—Κ. Γ. Κων)πο- 
λι ν. ’Επιστολή έλήφθη. Χρή'χατα δέν έλήφθησαν. 
Στείλατε άλλα πολλά— Κ.Κ Κ ι» ν |π ο λ ι ν Α
ναμένομε*  νεωτέραν σας.— X Φ, "Αλμυρόν. Δρ. 
5 δι’ εγγραφήν σας είς Ρωσσο-Ιαπωνικόν πόλεμον έ
λήφθη. ’Έχει καλώς.— Δ. Γ1. Μ. Έ δ ε μ β ο ύ ρ γ ο ν. 
Ποιημάτων έλήφθη. Άναμένομεν καί τό άλλο — Κ. 
Σ. Πάτρας. Δ.Ο.’Αλεξάνδρειαν. Μ. Δ. Βώ
λον. Σας έγεγράψαμεν εις πόλεμον. Χρήματα έλή
φθησαν. Φυλλάδια έστάλησαν.— Μ. Β. Π ε ι ρ α ι ά. 
Χςήμχτκ έλήφθησαν. Γράφομεν.— Κ. Μ. Κ. Κων|- 
πο λ ι ν. ’Εκερδίσατε είς λαχείο*.  Προσεχώς άπο- 
στέλλεται.— 1. ΓΙ. Κάιρον. ’Επιστολή έλήφθη. 
Προσεχώς γράφομεν. 1. Π. Κάϊρον. "Εχει καλώς. 
Εύχαριστούμεν. Ένεργήσωμεν.Κ.Γ.Κ.Λ ε υ χ.ω σ ί α ν. 
’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Εΰ/αςιοτούμεν 
γράφομεν.— Π. Γ. Δ. Ζάκυνθος. Σάς ένεγράψα- 
μεν εις πόλεμον καί άπεστείλαμεν ζητούμενα φυλλά
δια.— Π. Ν. Δ. Π αρ ίσιους. ’Επιστολή έλήφθη. 
"Εχει καλώς. Κ. Σ. Κέρκυραν. Συνδοομή σας έ
λήφθη. Εύχαριστούμεν.— Θ. Λ. Βραΐλαν. 'Εκερ
δίσατε είς λαχεία κα! προσεχώς στέλλεται.— X. Ο. 
Κάιρον. Προσεχώς γράφομεν. — Κ. Ψ. B.rragft- 
Έχετε δίκαιον. Προσεχώς εχετε άπ’ όλα καί γρά- 
ψωμεν.— Ν. Ν. Κ. Β υ ρ η τ τ ό ν. Σχς ένεγράψαμεν 
εις πόλεμον χαί έστείλαμεν φυλλάδια.

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Ανίατη Κωνσταντινίδου ιί»


